
 املدارس انلحوية

 (املدرسة الكوفية)

 لالسقا رياض فراس 
 

احلمُد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة وأتم التسليم ىلع سيدنا حممد، وىلع آهل وصحبه 
 :أمجعني، وَمن تَبِعهم بإحسان إىل يوم ادلين وبعدُ 

نْزَ  ﴿ :فإنَّ اهلل جلَّ وعال قد حفظ اللغة العربية حبِْفظ كتابه العظيم، فقال تعاىل
َ
نْلَاُه إِنَّا أ

ُقْرآنًا َعَربِيًّا َغْْيَ ِذي ِعَوٍج لََعلَُّهْم  ﴿ :وقال ،[22: يوسف] ﴾ قُْرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم َتْعِقلُونَ 
 ،[33: الزخرف] ﴾ إِنَّا َجَعلَْناهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّكْم َتْعِقلُونَ  ﴿ :وقال ،[28: الزمر] ﴾ َيتَُّقونَ 

ابلينات اليت تدل ىلع ِعَظم هذه اللغة اخلادلة املحفوفة براعية اهلل   اآليات ِمن وغْيها
 .وعنايته

 

وأكمل رسونلا األعظم صىل اهلل عليه وسلم طريَق هذا احلفظ بالعناية واالهتمام باللغة 
 .وحتصينها، فقد اكن أفصح العرب قاطبًة، وأبلغهم وأمجعهم لرضوب اللهجات واأللسنة

 

، وقد ]1[تيمية رمحه اهلل: اللساُن العريب شعاُر اإلسالم وأهلهوقال شيخ اإلسالم ابن 
ر الكثْي من العلماء للتصدي حلفظ هذه اللغة العظيمة، فجعلوا هلا قواعَد ومبادئ  َشمَّ

والزيف واتلحريف، فاكنوا يف مضمار َسْبق  وأسًسا ومنهًجا، لتسلم ِمن أيدي العبث
 .وتنافس وريادة

 

وِمن هؤالء اذلين برزوا يف هذا املجال: املدارس انلحوية العريقة، الُمُمثَّلة يف علمائها 
وأعالمها، ومنها مدرسة الكوفة يف عراقنا احلبيب، اليت قامْت منافسة ملدرسة ابلرصة، 

 .ت تُثاب عليهافنالْت ما نالْت ِمن حسنات واجتهادا

وسأشْي إىل ذلك ِمن خالل هذه املقالة بعون اهلل تعاىل، أسأهل اهلدى والسداد واتلوفيق 
 .والرشاد إنه سميع جميب

 

 .أواًل: مفهوم انلحو وأهميته وأسباب وضعه
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 :معىن انلحو .1

يله يف انلحو علٌم تُعرف به حقائق املعاين، ويُوقف به ىلع معرفة األصول واملباين، وحيتاج إ
معرفة األحاكم، ويُستدل به ىلع الفرق بني احلالل واحلرام، وُيتوصل بمعرفته إىل معاين 
الكتاب، وما فيه من احلكمة وفصل اخلطاب، والبد هل مع ذلك ِمن أصوٍل حتكمه، 

 ]2[.وضوابط تضبطه؛ حىت يكوَن االستدالل واالحتجاج ىلع أصول وقواعد حمكمة

 

 :أصول انلحو .2

علٌم يُبحث فيه عن أدلة انلحو اإلمجايلة ِمن حيث أدتلُه، وكيفية االستدالل بها، وحال 
 ]3[.املستدل بها

مصطىف الغالييين: واإلعراُب )وهو ما يُعرف ايلوم بانلحو( علٌم بأصوٍل تُعرف  قال الشيخ
بها أحواُل اللكمات العربية؛ ِمن حيث اإلعراُب وابلناء؛ أي: ِمن حيث ما يَعرُض هلا يف حال 
تركيبها، فبه نَعرِف ما جيب عليه أن يكون آخُر اللكمة ِمن رفع، أو نصب، أو جر، أو 

لٍة واحدٍة، بعد انتظامها يف اجلملة، ومعرفته رضورية للكِّ َمن يُزاول جزٍم، أو لزوم حا
الكتابة واخلطابة ومدارسة اآلداب العربية، واكن يُعرف انلحُو بأنه: علم تُعَرُف به أحواُل 

 ]4[.اللكماِت العربية ُمفردةً وُمَركبة

 

وُذكَِر يف كتاب قواعد اللغة العربية أن انلحو: قواعد يعرف بها صيغ اللكمات العربية 
 ]5[.حني إفرادها وحني تركيبها

ة معاٍن: منها اجلهة، تُطلق يف اللغة العر "حنو" ويقول صاحب اتلحفة: )لكمة بية يلع عدَّ
تقول: ذهبت حنو فالن؛ أي: جهته، ومنها الشبه واملثل، تقول: حممد حنو يلع؛ أي: شبهه 

 .ومثله

 

يف اصطالح العلماء تُطلق ىلع "العلم بالقواعد اليت يُعرف بها أحاكم أواخر  "حنو" ولكمة
 ."وما يتبع ذلكاللكمات العربية يف حال تركيبها ِمن اإلعراب، وابلناء 

 

 .املذكورة أحواهلا  وموضوع علم انلحو: اللكمات العربية؛ ِمن جهة ابلحث عن •
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 الكريم القرآن وفَهم العريب،  ثمرة تعلُّم علم انلحو: صيانة اللسان عن اخلطأ يف الالكم •
صل هما الذلين صحيًحا، فَهًما انلبوي واحلديث

َ
 .مدارها وعليهما اإلسالمية الرشيعة أ

 .نسبُته: هو من العلوم العربية •

ل واضع لعلم انلحو هو أبو األْسَودِ  • ،  وواضُعه: املشهور أن أوَّ ؤِِلُّ  املؤمنني أمْي بأمر ادلُّ
 .عنه اهلل ريض طالب أيب بن يلع

وحكم الشارع فيه وتعلُمه: فرض ِمن فروض الكفاية، وربما تعنيَّ تعلُّمُه ىلع واحٍد؛  •
 ]6[.فصار فرض عني عليه

 

 :أهمية علم انلحو .3

انلحو فرٌع ِمن فروع اللغة العربية، وهو فرٌع هل أهميته ملا يرتتب عليه من استقامة 
نني، األلسنة، واستقامة حديث املتحدث واستقامة اللسانني، فيجعلون القلم أحد اللسا

ث به، فاستقامة اللسانني تستلزم منا أن نعرَف  واللسان اآلخر هو اللسان املعروف املتحدَّ
 .أصول هذا العلم، ونعرف تركيب الالكم بعضه إىل بعض، ونعرف ما يتعلَّق به

 

وتتبني أهمية هذا العلم نلا يف حث عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه حينما قال: "تعلَّموا 
، وَكَتب ريض اهلل "]7[ن دينكم، وتعلموا الفرائض، فإنها من دينكمالعربية فإنها مِ 

هوا يف السنة، وتفقهوا يف  عنه إىل أيب موىس األشعري ريض اهلل عنه فقال: "أما بعُد، فتفقَّ
 "]8[.عريبي  العربية، وأعربوا القرآن فإنه

 

وقال ابن األثْي رمحه اهلل: ويف حديث عمر ريض اهلل عنه: "تعلَّموا السنن والفرائض 
واللحن كما تتعلمون القرآن"، واملقصوُد باللحن: الالكم وأصول العربية، ويف رواية أخرى: 
"تعلَّموا اللحن يف القرآن كما تتعلمونه"، والضمْي هنا يعود إىل القرآن؛ أي: كما تتعلمون 
القرآن تعلَّموا ما يتعلق به من العربية، قال ابن األثْي: يريد: تعلَّموا لغة العرب بإعرابها، 

 هذه أن شك وبدون وقال األزهري: معناه: تعلموا لغة العرب يف القرآن واعرفوا معانيه،
انلصوص نكتيف بها؛ ألنها تضعنا ىلع الطريق الصحيح بليان ماكنة هذا العلم 

 ]9[.ومزنتله
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 :العالقة بني القرآن الكريم وعلم انلحو

هميتها إال بَقْدرِ ما يتعلق بمعرفة إن اللغة العربية اليت نزل بها القرآن الكريم ال تُدَرك أ
كتاب اهلل عزَّ وجلَّ ومعرفة أرساره، وبدون شكٍّ فإن معرفة أرسار اتلعبْي يف القرآن 
الكريم إذا لم تكْن ُمدِراًك بأصول هذا العلم، وما يتعلق به أيًضا من اتلقديم واتلأخْي، 

فإنك لن تصَل إىل  -بية ومن اإلجياز واإلطناب، وما شالك ذلك من علوم ابلالغة العر
 .معرفة أرسار القرآن الكريم ومعرفة حقيقة ما أمر اهلل به عزَّ وجلَّ 

 

يقول ابن القيم رمحه اهلل تعاىل: "وإنما يُعرف فضل َمن عَرف الكم العرب وعلم العربية، 
وعَرف علَم ابليان، ونَظر يف أشعار العرب وخطبها ومقاالتها يف مواطن افتخارها 

وأراجزيها وأسجاعها، فعلم منها تلوين اخلطاب ومعدوهل، وفنون ابلالغة  ورسائلها
ودروب الفصاحة، وأجناس اتلجنيس وبدائع ابلديع، وحماسن احلكم واألمثال، فإذا علم 
ذلك يف هذا الكتاب العزيز، ورأى ما أودعه اهلل سبحانه فيه من ابلالغة والفصاحة 

العجاب"، هذه عالقُة تعلم اللغة العربية بمعرفة فقد أويت فيه الَعَجب  -وفنون ابليان 
 ]10[.أرسار كتاب اهلل عزَّ وجلَّ 

 

 :أسباب وضع علم انلحو .4

 .دخول األاعجم ىلع العرب بسبب الفتوحات واحلروب واتلجارة .أ

 .ن واتلحريفوفساد اللح .ب

يقول صاحب كتاب تاريخ انلحو: )أصبحت العربية عربيتني: فصيحة يصطنعها العرب، 
وأخرى يشوبها قليل أو كثْي من اللحن، يتحدث بها املستعربون يف احلياة العامة، ىلع أن 
اللحن واتلحريف اكنا يَشوبان لغة العرب أو بعضهم أيًضا، ولكن بمقدار، وىلع تفاُوت 

 .واختالف

 

ويشء آخر يؤيد ظهور انلحو يف ابلرصة، وهو أنَّ اإلمام عليًّا، وعبد اهلل بن عباس، وأبا 
األسود ادلؤيل، اكنوا يقيمون بابلرصة، سبق إيلها أبو األسود، وجاءها اإلماُم وابن عباس 

 .أيام الفتنة الكربى، ويتنازع الرواة نسبة وضع انلحو إىل ثالثتهم يف كثْي من الروايات
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ل أن يكوَن وضع انلحو إبان هذه احلقبة؛ إذ اكن ِخالط العرب والعجم حينئٍذ ومعقو
 (]11[.أشد، واللحن يف العربية أكرث، واحلاجة إىل انلحو آكد

 

 :ثانًيا: املدرسة انلحوية الكوفية

 :ةاملدارس انلحوي

مصطلح يشْي إىل اجتاهات ظهرْت يف دراسة انلَّحو العريب، اختلفْت يف مناهجها يف بعض 
املسائل انلحوية الفرعيَّة، وارتبط لك اجتاه منها بإقليم عريب معني، فاكنْت هناك مدرسة 
ابلرصة، ومدرسة الكوفة، ومدرسة بغداد وهكذا، ولم يكن هلذا االرتباط املاكين داللة 

 .علمية خاصة

 

ويرى بعض ابلاحثني أن القدماء لم يُطلقوا ىلع مسائل اخلالف يف انلحو القديم لكمة 
 وال الكوفية، املدرسة مصطلح وال ابلرصية، املدرسة مدرسة، فلم يؤثر عنهم مصطلح

مذهب ابلرصيني، ومذهب الكوفيني،  :قوهلم من نقرأ ولكننا بغداد، مدرسة
هلم: مذهب األخفش، ومذهب الفراء، ومذهب قو يف ورد وربما ابلغداديني،  ومذهب

سيبويه، وغْي ذلك، غْي أن املعارصين استحسنوا لفظ املدرسة فاستعاروها يف مادة 
اخلالف انلحوي، كما استعاروها يف مسائَل أدبية أخرى، فأطلقوا ىلع بناء القصيدة عند 

ا خيتلف عما عند غْيه من اجلاهلي -مثاًل  -أوس بن حجر  ني، واستمرأ هذا بناًء خاصًّ
انلهج يف االصطالح بعُض ابلاحثني، فاكنت مدرسة ادليوان، وهكذا قيل عن األدب يف 

 ]12[.املهجر، ىلع الرغم من اخلالف الكبْي بني أدباء املهجر يف منازعهم الفكرية

 

ن هذا ما ذهب إيله ابلاحثون املعارصون يف تاريخ انلحو وانلحاة، فأثبتوا مصطلح ولعل مِ 
املدرسة يف حنو ابلرصيني، ومثله مدرسة الكوفة، ومدرسة بغداد أو غْي ذلك، غْي أنك 

قد  -برصيني وكوفيني وغْيهم -حني تنظر يف الرتاث انلحوي ال جتد مجهرة انلحاة 
م ينطلق هؤالء ِمن أفاكر متعارضة، ولكنهم قد اختلفوا اختلفوا يف أصول هذا العلم، ول

يف مسائل فرعية تتصل باتلعليل واتلأويل، فاكن هلؤالء طريقة أو مذهب وألوئلك طريقة 
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أو مذهب آخر، وقد يكون االختالف بني برصي وبرصي كما اكن بني كويف وكويف آخر، 
 .سوال تعدم أن جتد برصيًّا قد وافق الكوفيني، وكذلك العك

 

أما لكمة مذهب فرتد كثْيًا يف الالكم عن اخلالف انلحوي، فيقولون: مذهب ابلرصيني، 
كما قالوا: مذهب الكوفيني، ومذهب ابلغداديني، وقد تُطلق لكمة مذهب ىلع الطريقة 
اليت سار عليها أحُد انلحاة، فقالوا: مذهب سيبويه كذا، أو قوهلم: مذهب األخفش والفرَّاء 

 ]13[.كذا

 

واملتابِع لُكُتب الرتاث اليت تعرَّضت للبحث يف تاريخ انلحو وانلحاة يَلحظ خلوَّها ِمن 
 مصطلح املدرسة، ولكنه جيد أخباًرا جمموعة لعلماء لك عرص ىلع حدة؛ فيف الفهرست

جند بابًا يُفَرد للالكم يف انلحو وأخبار انلحويني واللغويني من مثاًل  "البن انلديم"
ابلرصيني، وبابًا آخر ألخبار انلحويني واللغويني الكوفيني، ثم بابًا ثاثلًا ألخبار مجاعة من 
علماء انلحو واللغويني ممن خلط املذهبني، وقد ُعرف هؤالء األخْيون عند ادلارسني 

السْيايف أفرد كتابًا ألخبار انلحويني ابلرصيني بدًءا بأيب  بابلغداديني، ىلع أن أبا سعيد
األسود ادلؤيل، وانتهاء بأيب بكر حممد بن الرسي املعروف بابن الرساج، وأيب بكر حممد 
بن يلع املعروف بمربمان، الذلين أخذ السْيايف عنهما انلحو وعليهما قرأ كتاب سيبويه، 

خلط علم ابلرصيني بعلم الكوفيني: أبو بكر ونص ىلع أن يف طبقة أستاذيه هذين ممن 
 ]14[.بن شقْي، وأبو بكر بن اخلياط

 

وىلع لك حال فقد شاع بني املحدثني استقالل لك ِمرص من هذه األمصار بمذهب شاع 
لكتب يف هذا اتلواطؤ، فهناك كتاب عن مدرسة الكوفة، بني علمائها وحناتها، وألفت ا

وآخر عن مدرسة ابلرصة انلحوية، وصنف ادلكتور شويق ضيف كتابًا يف املدارس انلحوية 
أمجل فيه اجلهود اخلصبة للك مدرسة، ولك شخصية نابهة فيها، فابتدأه باملدرسة ابلرصية؛ 

ة سواها فإنما يه فرع هلا، وثمرة ألنها يه اليت وضعت أصول انلحو وقواعده، ولك مدرس
تايلة من ثمارها، وذهب إىل أن اخلليل بن أمحد الفراهيدي هو املؤسس احلقييق ملدرسة 
ابلرصة انلحوية ولعلم انلحو العريب بمعناه ادلقيق، ثم تاله سيبويه فاألخفش اذلي أقرأ 
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ربِّد وهو آخر أئمة انلحو تلالميذ من ابلرصة والكوفة ثم جاء بعده املازين، فتلميذه امل
 ]15[.املدرسة ابلرصية انلابهني

 

 أن الفراء وتلميذه هو استطاع اذلي الكسايئ عند متأخًرا فبدأ أما نشاط مدرسة الكوفة
صة من حيث االتساع يف الرواية، خا بطوابع تستقل حنوية مدرسة الكوفة يف يستحدثا

وبسط القياس وقبضه، ووضع بعض املصطلحات اجلديدة، واتلوسع يف ختطئة بعض 
 .العرب وإنكار بعض القراءات الشاذة

 

 (ابلرصية والكوفية) أما املدرسة ابلغدادية فقد قامْت ىلع االنتخاب من آراء املدرستني

اء املبتكرة، ولم َيَتَخلَّص علماء هذه املدرسة مع فتح األبواب لالجتهاد، والوصول إىل اآلر
ِمن نزعتهم إىل إحدى املدرستني السابقتني، أو ميلهم إىل مناهجها أكرث من ميلهم إىل 

 .املذاهب األخرى، أو إىل االستقالل عنهما

 

ثم ظهرت بعد ذلك املدرسة األندلسية بدًءا ِمن القرن اخلامس اهلجري ومثلها املدرسة 
ال أن علماءهما لم يكونوا إال تابعني لعلماء ابلرصة أو الكوفة أو بغداد، ولم املرصية، إ

 ]16[. يتجاوزوا االجتهاد يف الفروع

 

 :نشأة املدرسة انلحوية الكوفية وتارخيها -1

مرايئ: )لقد عرفت الكوفة كما عرفت ابلرصة، فلكتاهما ِمرصان يقول ادلكتور إبراهيم السا
هما املسلمون واشتهر لك منهما طوال اتلاريخ اإلساليم، وشغلتا ماكنًا واضًحا يف  قد َمرصَّ
القرنني اثلاين واثلالث، واكن للك منهما أثر يف السياسة، فقد عرفت الكوفة بعلويتها كما 

 .ُعرفت ابلرصة بعثمانيتها

 

أهل املرصين ىلع اتصال فيما بينهم، وأنت ال تعدم أن جتد برصيني قد استوطنوا  واكن
الكوفة لغرض ما، كما جتد كوفيني آخرين اختذوا ابلرصة سكًنا هلم، واكنت الكوفة مركًزا 
من مراكز العلم كما اكنت ابلرصة، ولسنا ىلع يقني تام يف سبق ابلرصيني وانرصافهم إىل 

إال ما اكن من ذلك يف العلوم اللغوية، فقد عرف انلحو يف ابلرصة،  العلم ىلع الكوفيني،
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، وقال أيًضا: )إن انلحو الكويف بدأ بظهور أيب جعفر الرؤايس، وقد (]17[قبل الكوفة
 .تلمذ هل الكسايئ والفراء(

 

ستاذ شويق ضيف: )تركت الكوفة للبرصة وضع َنْقط اإلعراب يف اذلكر احلكيم وقال األ
ووضع نقط اإلعجام، واألنظار انلحوية والرصفية األوِل اليت تبلورت عند ابن أيب 
إسحاق، واليت أقام عليها قانوين القياس واتلعليل؛ إذ اكنت يف شغل عن لك ذلك بالفقه 

قراءات وروايتها رواية دقيقة، مما جعلها حتظى ووضع أصوهل ومقاييسه وفتاواه وبال
بمذهب فقيه هو مذهب أيب حنيفة، وبثالثة من القراء السبعة اذلين شاعْت قراءاتهم يف 

 .العالم العريب، وهم اعصم ومحزة والكسايئ

 

وعنيت جبانب ذلك عناية واسعة برواية األشعار القديمة وصنعة دواوين الشعر، وإن 
حري واتلثبت فيما مجعْت ِمن أشعار، حىت يلقول أبو الطيب اللغوي: اكنْت لم تعَن باتل

)الشعر بالكوفة أكرُث وأمجع منه بابلرصة، ولكن أكرثه مصنوع ومنسوب إىل من لم َيُقلْه، 
دة يف أيب  وذلك َبنيِّ يف دواوينهم(، واعدة تذكر كتب الرتاجم أويلَّة للنحو الكويف جُمَسَّ

 .اءجعفر الرؤايس ومعاذ اهلر

 

أما الرؤايس فيقول مرتمجوه: إنه أخذ انلحو عن عيىس بن عمر وأيب عمرو بن العالء، واعد 
إىل الكوفة فتلمذ عليه الكسايئ، وألف تلالميذه كتابًا يف انلحو سماه )الفيصل(، واكن 
يزعم أن لك ما يف كتاب سيبويه من قوهل: )وقال الكويف( إنما يعنيه، غْي أن الكتاب خيلو 

ا من هذه اللكمة، وإن اكن قد ذكر أهل الكوفة مع بعض القراءات يف ثالثة خلوًّ  ا تامًّ
 (]18[.مواضع

 

ان ويتابع قائاًل: )إنما يبدأ انلحو الكويف بدًءا حقيقيًّا بالكسايئ وتلميذه الفراء، فهما الذل
ا هل حبذقهما وفطنتهما تلكون هل  رَسَما صورة هذا انلحو ووَضَعا أسسه وأصوهل، وأعدَّ
ه اليت يستقل بها عن انلحو ابلرصي، مرتبني ملقدماته ومدققني يف قواعده،  خواصُّ

 ]19[.ومتخذين هل األسباب اليت ترفع بنيانه(
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 :تاريخ انلحو الكويف -2

جعل املعنيون بتاريخ انلحو القديم بداية انلحو الكويف موصولة بأيب جعفر الرؤايس، وإىل 
مثل هذا ذهب املعارصون، فقد قيل: إن أليب جعفر الرؤايس كتابًا يف انلحو قد اطلع عليه 

جعل املعارصين يذهبون إىل اتلنافس اخلليل بن أمحد وانتفع به، واكن هذا هو اذلي 
 بدأ الكويف انلحو إن: نقول أن العلم من أن ىلع ،]20[املزعوم بني اخلليل والرؤايس

الرباكت ابن األنباري  أبو ذكر وقد والفراء، الكسايئ هل تلمذ وقد الرؤايس، جعفر أيب بظهور
أن هل كتاب )الفيصل(، واكن ثعلب قد أشار إىل أنه أول كتاب يف حنو الكوفيني، وكتاب 
)اتلصغْي(، وكتاب )معاين القرآن(، وأشار ابن انلديم إىل أن هذا الكتاب اكن يُروى إىل 

 ]21[.أيامه، وكتاب )الوقف واالبتداء(

 

 :عنايتهم بكتاب )الكتاب( •

لقد عين انلحويون برصيون وكوفيون بهذا الكتاب، فقد عرفنا أن أبا احلسن األخفش 
أول من أقرأ )الكتاب(، قرأه عليه أبو عمر املازين، وجاء املربد فقرأه ىلع اجلريم واملازين، 

 .د، فقرأه عليه ابن درستويه، وعلق عليه شارًحاثم تصدى هل إلقرائه املرب

لقد جاء الكوفيون فوجدوا يف )الكتاب( ضاتلهم كما أرشنا، وليس األمر مقصوًرا ىلع 
ألخفش، بل اكن الفراء أشد من الكسايئ عناية به، حىت قيل: إن الكسايئ اذلي قرأه ىلع ا

 ]22[.شيًئا من كراريس )الكتاب( وجد حتت وسادته اليت اكن جيلس عليها

 

 :أهم علمائها -3

سة رجااًل، محلوا داعئَم هذه املدرسة بهمٍة، فنهضوا إن للك مدرسٍة رجااًل، وإن هلذه املدر
بها، وأعلوا شأنها، وِمن رجال مدرسة الكوفة علماء أجالء، وجنود أوفياء، قاموا بساعد 

 :اجلد والعزيمة، فسعوا لنرش مذهبهم، وهم ىلع طبقات يه

 :أعالم الطبقة األوِل .أ

بن كعب القريظ، لقب بالرؤايس الرؤايس: هو أبو جعفر حممد بن احلسن، موِل حممد  •
لِكرَب رأسه، نشأ بالكوفة، وورد ابلرصة فأخذ عن "أيب عمرو بن العالء" وغْيه ِمن علماء 
الطبقة اثلانية ابلرصية، ثم قفل إىل الكوفة، واشتغل فيها بانلحو مع عمه معاذ وغْيه، 
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، وهو أستاذ أيب احلسن فتكونت الطبقة األوِل الكوفية، واكن إماًما بانلحو باراًع يف اللغة
يلع بن محزة الكسايئ والفراء، ثم صنَّف كتابه )الفيصل( يف انلحو، ومعلوم أن اخلليل 
بعث إىل الرؤايس يطلبه فأرسله إيله، وأن سيبويه نقل يف كتابه عنه كما نقل عن 

ألوِل ابلرصيني، فإىل الرؤايس يرجع بدء انلحو يف الكوفة دراسة وتأيلًفا، فهو رأس الطبقة ا
 .]23[.الكوفية، وكتابه أول ُمؤلَّف يف انلحو بالكوفة، تويف بالكوفة يف عهد الرشيد

 

ب باهلراء بليعه اثلياب اهلروية، وهو عم الرؤايس وموِل  • معاذ اهلراء: هو أبو مسلم، لُقِّ
يظ أيًضا، أقام بالكوفة واشتغل مع ابن أخيه يف انلحو، غْي أن ولوعه باألبنية غلب القر

عليه، حىت عده املؤرخون واضع الرصف، ولم يوقف هل ىلع مصنف، عّمر طوياًل، وتويف 
 ]24[.ه187بالكوفة سنة 

  

 :أعالم الطبقة اثلانية .ب

الكسايئ: هو أبو احلسن يلع بن محزة: موِل بين أسد، فاريس األصل، سئل عن تلقيبه 
بالكسايئ فقال: )ألين أحرمت يف كساء(، وقيل يف السبب: ألنه اكن يلبس كساء أسود 

ته ىلع ثميًنا، ُودل بالكوفة يف سنة تسع عرشة ومائة للهجرة، ونشأ بها، وأكبَّ منذ نشأ
حلقات القرَّاء، وتعلَّم انلحو ىلع كرب؛ ذلك ألنه حادث قوًما من اهلباريني حلنوه فأنف من 
اتلخطئة، وقام ِمن فوره وطفق يتعلم انلحو، فأخذ عن معاذ اهلراء ما عنده، ثم توجه تلقاء 

 هل املناظرات، حبيب بن ويونس العالء بن عمرو وأيب عمر بن ابلرصة، فتلىق عن عيىس
نفات كثْية، منها يف انلحو خمترص، وملا ذاعت شهرته طلبه املهدي يلتخذه مؤدبًا مص

البنه هارون الرشيد، حىت إذا ويل اخلالفة بعد أبيه اختذه مؤدبًا البنيه األمني واملأمون، 
خرج مع هارون الرشيد ومعه صاحبه حممد بن احلسن الشيباين يف رحلته إىل فارس حىت 

 قرب الرَّي(، وأحس الكسايئ بقرب املنية ثم مات هو وحممد، فقال اكنوا يف رنبويه )بدل
 ]25[.ه189الرشيد: ايلوم دفنت الفقه وانلحو برنبويه، وذلك سنة 

 

 :ُروَّاد الطبقة اثلاثلة .ت
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 بن احلسن املعروف باألمحر، اكن جنديًّا ِمن رجال انلوبة األمحر: هو أبو احلسن يلع •
ىلع باب الرشيد، ثم َسَمْت نفُسه إىل العلم، فاكن يرتصد يف الطريق الكسايئ عند حضوره 
للرشيد ويسْي يف راكبه وحباشيته جيئة وذهابًا، يستفيد منه املسألة بعد األخرى، حىت 

عند مقدمه بغداد كما سلف، فلما أصيب ُعدَّ يف أصحاب الكسايئ، وناظر سيبويه 
الكسايئ بالربص، وكره الرشيد مالزمته أوالده، فأشار عليه باختيار نائب عنه، 
فاستخلف األمحر إبقاء ىلع جمده واطمئنانًا منه ىلع خضوع األمحر هل، واعهد األمحر ىلع 

ا فطًنا، فأجاد اتلعلم أن يلقنه يوًما فيوًما ما يُؤدِّب به أوالد اخلليفة، واكن األمحر يقًظ 
واتلعليم حىت قُدم ىلع سائر أصحاب الكسايئ، وتبوأ ماكنته، ونعم بسعة العيش، وقد أمىل 
شواهد حنوية واجتمع عليه انلاس، وصنف كتاب اتلرصيف، ومات بطريق احلج سنة 

 ]26[.ه194

 

الفراء: هو أبو زكريا حيىي بن زياد، موِل بين أسد، لقب بالفراء )ألنه اكن يفري الالكم(،  •
ر يف علوم متنوعة، فاكن  ودل بالكوفة من أصل فاريس، وتلىق عن )الكسايئ( وغْيه، وتبحَّ

ا يف معرفة أيام العرب وأخبارها وأشعارها، والطب والفلسفة وانلجوم، وتقىص أط راف فذًّ
علم انلحو حىت قيل فيه: )الفراء أمْي املؤمنني يف انلحو، وهو اذلي قال: أموت ويف نفيس 

 .يشء من حىت؛ ألنها ترفع وتنصب وختفض(

 

وأحاطه اخلليفة براعيته، ورغب إيله أن يؤدب ابنيه، كما اقرتح عليه أن يؤلف كتابًا 
م متاكملة، فأخرج هل كتاب جيمع أصول انلحو، وهيأ هل داًرا خاصة فيها وسائل انلعي

)احلدود( بعد سنتني، وما زال الفراء وجيًها عند املأمون، مغبوط املزنلة بني األمة، يؤلف 
 ]27[.ه207ويفيض علمه حىت تويف سنة 

 

ن املبارك من بين حليان، أخذ عن الكسايئ وأيب عمر اللحياين: هو أبو احلسن يلع ب •
والشيباين من الكوفيني، وعن أيب زيد واألصميع من ابلرصيني، وهل كتاب انلوادر، تويف 

ه، واكن من مقديم أهل الكوفة، وقيل عنه: إنه اكن من أحفظ انلاس للنوادر عن 220سنة 

http://www.alukah.net/literature_language/0/119241/#_ftn26
http://www.alukah.net/literature_language/0/119241/#_ftn26
http://www.alukah.net/literature_language/0/119241/#_ftn27
http://www.alukah.net/literature_language/0/119241/#_ftn27


د املسائل انلحوية منثورة يف هذا الكسايئ والفراء، وهل كتاب )معاين القرآن(؛ حيث جت
 ]28[.الكتاب، وهو يعرض لرشح آية مثاًل، ولقد نعَتُه ابن انلديم بغالم الكسايئ

 

 :أعالم الطبقة الرابعة .ث

ن قادم، أخذ عن الفراء، وحذق انلحو ابن قادم: هو أبو جعفر حممد بن عبد اهلل ب •
وتعليله، واتصل بالعباسيني فأدَّب املعزت قبل اخلالفة، وهل مؤلفاٌت منها يف انلحو: الاكيف، 

 ]29[.ه251واملخترص، تويف ببغداد سنة 

 

أبو جعفر الرضير حممد بن سعدان، نشأ بالكوفة، وأخذ عن )أيب ابن سعدان: هو  •
معاوية الرضير( وغْيه، ثم اشتهر بالعربية والقراءات، صنف كتابًا يف انلحو وتويف سنة 

 ]30[.ه231

 

 :أعالم الطبقة اخلامسة .ج

ثعلب: هو أبو العباس أمحد بن حيىي، املعروف بثعلب، موِل بىن شيبان، ودل ببغداد يف  •
عرصها اذلهيب سنة مئتان للهجرة، أحلقه أبوه منذ نعومة أظفاره بكتَّاب تعلَّم فيه الكتابة 
وحفظ القرآن الكريم وَشَدا بعض األشعار، وتلىق عن ابن األعرايب وابن قادم وسلمة بن 

هم، غْي أنه اكن للنحو من بني علوم اللغة العربية انلصيب األوىف ِمن عنايته، اعصم وغْي
 .واعتماده فيه اكن ىلع سلمة بن اعصم

 

نته أن يستظهر ما يقرؤه، فحفظ كتب الكسايئ والفراء،  وهبه اهلل حافظة واعية، مكَّ
ه اكن ال واستطاع أن يقرأ بنفسه كتاب سيبويه، فزتعم رياسة انلحو للكوفيني، إال أن

حيبذ القياس، اتصل باخللفاء واألمراء كأسالفه الكوفيني، فأدَّب ابن املعزت وابن طاهر، 
ومجعْت بغداد بينه وبني أيب العباس املربد زعيم ابلرصيني اذلي نافسه رشف الرياسة 
العلمية والزلىف عند اخللفاء واألمراء، فاكنْت بينهما مناظرات، واكن املربد يتطلَّب لقيا 
أ عن إجابته، وثلعلب جُمالَسٌة مع الريايش أيًضا، هل مصنفات  ثعلب كثْيًا فْياوغه ويتلكَّ
شىت منها يف انلحو: اختالف انلحويني وكتاب )املجالس(، واكنت وفاته ببغداد من صدمة 

 ]31[. ـهعن ثروة كبْية291دابة هل يف الطريق، لم يسمع وقع حوافرها وراءه لصممه، سنة 
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وقد وقف الكوفيون من هذا ابلناء العليم املحكم موقًفا يدل ىلع نقص فهمهم ملا ينبيغ 
للقواعد العلمية ِمن سالمة واطراد؛ إذ اعتدوا بأقوال وأشعار املتحرضين من العرب، كما 

الشاذة اليت سمعوها ىلع ألسنة الفصحاء مما خرج ىلع قواعد  اعتدوا باألشعار واألقوال
 ]32[.ابلرصيني وأقيستهم ومما نعتوه باخلطأ والغلط

 

 :خالفهم مع املدرسة ابلرصية -4

درسة الكوفية من املدرسة ابلرصية جاء يف كتاب شويق ضيف: لعل أهم ما يمزي امل
اتساعها يف رواية األشعار وعبارات اللغة عن مجيع العرب بدويهم وحرضيهم، وقد اكن 
أئمة الكوفة يرحلون إىل قبائل ابلدو الفصيحة، واكنوا يأخذون عمن سكن من العرب 

 .يف حوارض العراق

 

يتسعون يف الرواية،  وقد مَحَل ابلرصيون ىلع الكوفيني محالت شعواء حني وجدوهم
وخصوا الكسايئ بكثْي من هذه احلمالت قائلني: )إنه اكن يسمع الشاذ اذلي ال جيوز من 
اخلطأ واللحن وشعر غْي أهل الفصاحة والرضورات، فيجعل ذلك أصاًل ويقيس عليه 
د يف  حىت أفسد انلحو(! واكن ذلك بدًءا خلالف واسع بني املدرستني؛ فابلرصة تَتََشدَّ

العريب اذلي تأخذ عنه اللغة والشعر، والكوفة تتساهل، وامتد هذا االتساع يف  فصاحة
القياس وضبط القواعد الفقهية، ذلك أن ابلرصيني اشرتطوا يف الشواهد املستمد منها 
القياس أن تكون جارية ىلع ألسنة العرب الفصحاء، وأن تكون كثْية حبيث ُتَمثِّل 

 ُ  ]33[.ستنتج منها القاعدة املطردةاللهجة الفصىح، وحبيث يمكن أن ت

 

 :نماذج من مصطلحات املدرسة الكوفية

 وقع إذا الظرف  يف انلصب علة جيعلونه اكنوا معنوي اعمل وهو اخلالف،: عبارة• 
 .ظرف متعلًقا بمحذوف خرب للمبتدأ السابق هلال جيعلون ابلرصيون اكن بينما خربًا،

 

، جعله الفراء علة نلصب املفعول معه، وذهب مجهور الرصف ومن ذلك اصطالح• 
 .ابلرصيني ىلع أنه منصوب بالفعل اذلي قبله بتوسط الواو
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، وقد اختصوا به اسم اإلشارة )هذا( يف مثل: )هذا زيد قائًما(، اتلقريب اصطالح• 
ت اكن؛ أي: إنه يليه اسم وخرب منصوب، بينما يعرب ابلرصيون "قائًما" وجعلوه من أخوا

 .حال، وجيعلون ما قبلها مبتدأ وخربًا

 

 ىلع يصطلحون  واكنوا الضمْي، به ويقصدون املكىن والكناية، ومن ذلك اصطالح• 
 باسم الفصل ضمْي وتسمية( حار ايلوم إنه) مثل يف املجهول باسم الشأن ضمْي تسمية

 .اد" يف مثل حممد هو الشاعرالعم"

 

 يسمونها فاكنوا املفاعيل  واكنوا ال يطلقون لكمة املفعول إال ىلع املفعول به، أما بقية •
 ،(اتلفسْي) واتلميزي ،(الرتمجة) وابلدل ،(واملحل الصفة) الظرف وسموا مفاعيل، أشباه

 .ئة(اتلرب ال) باسم( ادلار يف رجل ال: )مثل يف للجنس انلافية ال وسموا

 

 من واملمنوع املرصوف  سموا حروف انليف باسم حروف اجلحد أي اإلنكار، وسموا •
 .(جيري ال وما جيري ما) باسم الرصف

 

سموا الم االبتداء يف )ملحمد شاعر( الم القسم، زاعمني أن اجلملة جواب لقسم  •
 ]34[.مقدر

 .وهذه انلماذج اليت ذكرتها يه بعض االختالفات عند هاتني املدرستني

 

 :اخلاتمة

رة،  وهكذا تبني دلينا أثر هذه املدرسة العظيمة يف خدمة لغة القرآن العظيم، والسنة املعطَّ
عن  واحلفاظ ىلع لغة األجداد من اتلحريف والزوال بالقواعد واملصطلحات، بغض انلظر

بعض اخلالفات مع بايق املذاهب واملدارس انلحوية، وقد بينت نشأة هذه املدرسة، وأبرز 
 .أعالمها وأهم أعماهلا، وبعض نقاط اخلالف بينها وبني املدرسة ابلرصية

 أسأل املوِل عز وجل أن يرشدنا ملا حيب ويرىض

 إنه سميع جميب واحلمد هلل رب العاملني
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