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Abstract: As for the research problem, what follows is the disclosure of the 

characteristics of the Basra and Kufa schools, and the position of Sheikh Al-Amriti in 

his views and grammatical terms between these two schools in Al-Durrah Al-Bahia, 

the criminal systems.  This is Qualitative research because it collects data from words, 

not numbers. And its data is qualitative data. And the research entry made by the 

researcher, the descriptive method (Documenter method), which is describing the 

linguistic aspects without trying to find the causes and causes. That is, it is limited to 

displaying the linguistic use of a particular group at a specific time and place. It 

contains an attempt to photograph, record, analyze and interpret the conditions. 

And the results of the research are the characteristics of the Basra and Kufa schools 

that are equal between them and violate the criterion for accepting martyrdom and 

grammatical protest. The position of Sheikh Al-Amriti in his opinions and 

grammatical terminology in his book "Al-Durrah Al-Bahia Al-Ajarmiya Systems" 

indicates that he depends and turns on the schools of Basra and Kufa and taken basra 

more than the visual in relation to kufa. 

  العمريطي الشيخ موقف الكوفة، البصرة،: يةاألساس الكلمة
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   مقدمة -أ

: العمريطي  الشيخ  وقال.  واألدب والبيان  والنحو اللغة   وهي  عناصر  أربعة  له   العربي  اللسان

  العربية  الكلمات  صيغ  بها  يعرف  قواعد  والنحو  1. يفهما  لن  دونه  إذالكالم#   يعلما  أن  أوال  أولى  والنحو

 بين  النحوي   الخالف  ضراوة  والعلماء  العقالء  بين  اشتهر  وقد  2. تركيبها  وحين  إفرادها  حين  وأحوالها

  تقدم   في  التاريخية  املحتويات   تمأل  حتى  عصر   بعد  عصرا  جيل  بعد  جيال  والكوفة  البصرة  مدرستي

 . اآلن حتى تقريرتها ودونت العربية اللغة وتطور 

  البصرة   مدرسة .  ونحاتها كأئمتها  والرجال  الخصائص  له  يةالنحو   املدارس  من   مدرسة  وكل 

  السماع   على   بنيانه  وإقامة  النحو  لقواعد  تأصيله   في  اعتمد  الذي   وهو  3.النحو  كواضعة  اشتهرت

 ووضع  الحكيم  الذكر  في  اإلعراب  قطن  وضع  للبصرة  وتركت  الكوفة  مدرسة  بدت  ثم.  والقياس  والتعليل

  وإن  ،الشعر  دواوين  وصنعة   القديمة  األشعار  برواية  واسعة  عناية  ذلك  بجانب  ُعِنَيت  َبل    اإلعجام  نقط

   الكوفي  النحو  يبدأ  إنما  4.أشعار  من  جمعت  فيما  والتثبت  بالتحري   تعَن   لم  كانت
 
 بالكسائي   حقيقيا  َبدأ

   5. مستقال مذهبا يشكل نحوالكوفيين أن على القدماء أجمع فقد. اءالفر  وتلميذه

  اعتمدت  حيث  6، "األعراب  عن  األخذ  في"    املدرستين  بين  الخالف  منشأ  أن  عالمة  طالل  يعتبرو 

   مدرسة  كل 
 
   منهجا

 
 املصدر  في  والسالمة  والنقاء  الصحة  بضوابط  تتقيد  فالبصرة   األخذ،   في  مختلفا

  في  االختالف  أصل  عنه  فنشأ  ذلك،  في  فتتساهل  الكوفة  أما  .بالحضر  والتأثر  االختالط  عن  وبعده

 في  ءالوال  حيث  املدرستين،  بين  الخالف  في  كبير  أثر   الحزبي  السياس ي   للعامل  وكان.  الرأي  على  االستدالل

 منهما كل  ورغب له،  تدينت  بما البلدتين كلتا وتمسكت. عباس ي   علوي  الكوفة وفي أموي، عثماني البصرة

 
 .5.ص ،( السنة دون )  ،املحمودية الدرة  الدين، زين إسمعيل محمود محمد 1

 . 3.ص ،( السنة دون  الحكمة، :سورابايا)  ،عربيةال  اللغة قواعد واألصحاب، ناصف حفني 2

 .11.ص ،( السنة دون : املعارف دار)  ،النحوية املدارسة ضيف، شوقي 3

 .153.ص نفسه، املرجع 4

 . 155-154.ص نفسه، املرجع 5

 . 49. ص ،( م2008 ،املسيرة  دار) ،النحوية املدارس في املفيد ،أحمد الشاطر محمد 6
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 من   الكوفة  أهل  فأكثر  العنصرية  الناحية  ومن  7.النحو  علم   ومنها  العلم،  راية  وحمل  الرفعة  حيازة  في

 8. املصريين من البصرة أهل وأكثر اليمانيين،

  القواعد   في  بعدها  ومناهجهم  النحاة  أفكار  تؤثر  كالهما  املدرستين  لهاتين  النحوية  واملناهج

. الدراسة  هذه  في  البحث  موضوع  أصبح  الذي  العمريطي  الشيخ  على  يبدو كما  النحوية  العربية  اللغوية

 نظم   البهية  الّدرة  املشهورة  مؤلفاته  ومن.  وتأليفا  علما  العالم   في  املشهورين  النحاة  من   أنه  وعرف

 مادة  وأصبح  بإندونسيا  اإلسالمية  واملعاهد  املدارس  طالب  كثيرا  استخدمه  الذي  الكتاب  وهو  األجرومية

 املدارس  نشأة   بعد  -  املتأخرة  النحو  دراسة  أن   سبق  مما  الباحث  نطلقوي.  فيها  لهم  وواجبة  وافية

 وتفصيال  عميقا  للبحث  الباحث  دعى  الذي  اوهذ  منها  كل   من   مفتطفة  أراء  أنها  بل  بها  تأثرت  -النحوية

 نظم  البهية  الدرة  كتابه  خالل  من  والكوفة  البصرة  مدرستي   بين  العمريطي  الشيخ  موقف  ليعرف

 موقفو   والكوفة  البصرة  ستيمدر   خصائص  معرفة  إلى  يعود  الباحث  به  قام  الذي  والبحث  .األجرومية

 .األجرومية نظم البهية  الدرة في املدرستين هاتين بين  ةالنحوي مصطلحاتهو  آرائه في العمريطي الشيخ

 

 النحوية   املدارس ملحة -1

  املدارس .  وخصائصها  النحوية املدارس  بيان  لى إ  فدخلنا  النحو  علم  مجال  عن  تكلمنا  إذا

حو   دراسة  في   هرتظ  اتجاهات  إلى  يشير  مصطلح  النحوية  بعض   في مناهجها  في  اختلفت  العربي،  النَّ

 ،البصرة  مدرسة  هناك فكانت  ُمعّين،  عربي  بإقليم  منها  اتجاه  كل  وارتبط  الفرعّية،  النحوية  املسائل

 املكاني  االرتباط   لهذا  يكن  ولم9. مصر  ومدرسة  ،األندلس  ومدرسة  ،بغداد  ومدرسة  ،الكوفة  ومدرسة

ا  ضيف  شوقي  الدكتور   نفصو .  حال  كل  على  ولكن   خاصة  علمّية  داللة  أجمل  النحوية  املدارس  في كتاب 

  التي   هي  األنه  البصرية؛  باملدرسة  فابتداءه.  فيها  نابهة  شخصية  وكل  مدرسة،  لكل  الخصبة  الجهود  فيه

 
 .25-24. ص نفسه، املرجع 7

 .98:ص ،( دارالطبع)  ،والنحو اللغة دراسة في ومنهجها  الكوفة مدرسة مهدي املخزومي، 8

 . 10 -9. ص ،( م 2008  - هـ1429)   ،الهوامع همع  في الخالف ئلمسا من الخالف كتب فات ما صالح، منالرح عبد البابلي، 9
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 الحقيقي   املؤسس هو  الفراهيدي   أحمد  بن   الخليل  أن  إلى  وذهب.  وقواعده  النحو  أصول   وضعت

 أقرأ  الذي  فاألخفش  سيبويه تاله  ثم  الدقيق،  بمعناه  العربي   النحو  ولعلم  النحوية،  البصرة  ملدرسة

 املدرسة  أئمة  آخر  وهو  املبّرِد  فتلميذه املازني،  بعده  جاء   ثم  والكوفة،  البصرة  من  لتالميذ  النحو

 10. النابهين البصرية

  إسحاق  أبي  ابن  هو  ذلك  طالئع  عنده  نجد  حقيقي  بصري   نحوي   أول "  أن  ضيف  شوقي  ويرى 

  بدت   ثم  11".القّراء  من  ولكنه   األسود،  أبي  تالميذ   من  ليس  وهو  للهجرة،  117  سنة  املتوفى  الحضرمي

 ُعِنَيت  َبل    اإلعجام  نقط   ووضع  الحكيم  الذكر   في  اإلعراب  نقط   وضع  للبصرة   وتركت  كوفةال  مدرسة

 بالتحري   تعَن  ُلم   كانت  وإن  الشعر  دواوين  وصنعة  القديمة  األشعار  برواية   واسعة  عناية  ذلك  بجانب

   الكوفي  النحو  يبدأ  إنما  12. أشعار  من  جمعت  فيما  والتثبت
 
 فقد .  الفراء  وتلميذه  بالكسائي  احقيقي  َبدأ

 13.والقياس الرواية في باإلتساع واشتهر مستقال مذهبا يشكل الكوفيين نحو أن على القدماء أجمع

 جديدا   نهجا  واتبع  الهجري   الرابع  القرن   في  بغداد  نحاة  ظهور   أن  ضيف  شوقي  رأي  على  اعتمادا

 ومن  14.جمعا والكوفية البصرية درستينامل أراء من اإلنتخاب على قوم ي  النحوية ومصنفاتهم دراستهم في

  أحمد   بن  والحسن  15. كيسان  بن  أحمد  بن  محمد   الحسن  ابو  هو   كيسان   ابن  البغددية  املدرسة  نحاة

ا  األندلسية  سةاملدر   ذلك  بعد  ظهرت  ثم  16. الفارس ي  الغفار  عبد  بن  الهجري،  الخامس   القرن   من  بدء 

 ولم   بغداد،  أو  الكوفة  أو  البصرة لعلماء  تابعين  إال  يكونوا  لم  علماءهما  أن  إال  املصرية،  املدرسة   ومثلها

 . الفروع في االجتهاد يتجاوزوا

 
 .19. ص السابق، املرجع ضيف، شوقي 10

 نفسه  املرجع 11

 .153.ص نفسه، املرجع 12

 .340.ص ،نفسه املرجع 13

  نفسه املرجع 14

 . 248. ص نفسه، املرجع 15

 . 255. ص ،نفسه املرجع 16
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  الذي   الهواري   موس ى   بوأ  وهو  باألندلس  العرب   وعلم   الدين   في   الفقه  جمع   من  أول   الزييدي   قال

 17. األندلسية   املدرسة   نشأت  السنة  هذه  وحول (.  هـ  138-172)الداخل  الرحمن   عبد  إمارة  أول   في  رحل

  وأول   املصرية  املدرسة  بعدها  تلت  ثم,  األرآء  بعض  إلى  والنفوذ  التعليالت  بكثرة   املدرسة  هذه  واشتهرت

  ومن.  بالفصطاط  الناش ئ  البصري   التميمي حمدم  بن  والد  الدقيق   بمعناه  النحو راية  بمصر  حمل  نحوي 

 18.هشام وابن الحاجب ابن املدرسة تلك رجال

  والكوفة   البصرة  مدرستي  بحث  على  الباحث  يقتصرها  املذكورة  الخمسة  املدارس  ومن

   نشأ  –املعروفة   بصورته–  النحو  أن"  فيه  شك  ال  الذيو   :يلي  ما  وذلك  بهما  ومايتعلق
 
 وتطور   بصريا

 
 
". عناية  والغريب   العرب  ولغات  وبالنحو  قدمة  العربية  في   البصرة  ألهل  كان:"  سالم   ابن  يقول     19."بصريا

   البصريين  قدمنا  إنما:    النديم  ابن  ويصرح
 
 قصب   األسود  أبو  حاز  لقد   20. أخذ  نهم ع  العربية  علم  ألن  أوال

  أحمد   بن  الخليل  إلى  انتهت  أن   إلى  بعده  من   الناس  فيها  كتب  ثم  النحو   قواعد  أسس   وضع  في  السبق

 واستكثر  تفاريعها  فكّمل  سيبويه   عنه  وأخذها  .أبوابها  وكّمل  الصناعة  فهذب .  الرشيد  أيام  الفراهيدي

  صار الذي املشهور  كتابه فيها ووضع وشواهدها أدلتها من
 
 . بعده من فيها كتب ما لكل إماما

   الزجاج  القاسم  وأبو  الفارس ي  علي  أبو  وضع  ثم
 
 في  اإلمام  حذو  يحذون   للمتعلمين  مختصرة  كتبا

 إسحاق   أبي   ابن  هو  ذلك  طالئع  عنده   نجد  حقيقي  بصري   نحوي   أول   أن  ضيف  شوقي  ويرى   21.كتابه

 املالحظ  ومن  .الفّراء  من   ولكنه  األسود،  أبي  تالميذ  من  ليس   وهو  للهجرة،  117  سنة  املتوفى  الحضرمي

 
 .288. ص ، نفسه املرجع 17

 . 346-343.ص ، نفسه املرجع 18

 . 9. ص ،( م1988 ،العربية النهضة دار:  بيروت)  ،النحوية املذاهب في دروس عبده، الراجحي 19

 .20.ص السابق، املرجع ضيف، شوقي 20

 . 547-546. ص  ،( السنة دون  العلمية، الكتاب دار :لبنان)  ،خلدون  ابن مقدمة خلدون، بن الرحمن عبد 21
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لكون   خلفوه  الذين  البصرة  نحاة  جميع  أن  العالء  بن  رو عم  وأبو  عمر  بن  عيس ى  فتلميذاه   الفراء،  في  ُيس 

 22. الفراء من هؤالء كل  حبيب  بن ويونس أحمد بن  الخليل:  عيس ى وتلميذا

 يقررهما   سببين  إلى  النحاة   طبقة  سلسلة  تعيين  في  التاريخية  املصادر  مورود  اختالف  ويرجع

 بعض  فأغفلوا  وأستاذه  التلميذ  بين   بقالتطا  ظنوا  الرواة  بل  املؤرخين،  أن  أولهما:  املكارم  أبو  الدكتور 

 كان   حيث  األسود  أبي  بن  حرب  وأبي  عقرب  أبي  بن  نوفل  وأبي  السدوس ي،  دعامة  بن  قتادة  مثل  التالميذ

 أبو  كان  كما  واإلدارة  السياسة  أو  والقرآن  والفقه  كاألنساب  النحو  غير  أخرى   اهتمامات  هؤالء  لدى

   ايضيفو   لم  التالميذ  هؤالء  أن  وثانيهما  .حرب
 
 وأما  .األخرى   بأمورهم  وانشغلوا  األستاذ،   فعله  عما  جديدا

  في  تمثل والذي  خالف، عليهم  يكن فلم إليه واإلضافة األسود أبو بدأه ما متابعة  استطاعوا الذين أولئك

  23.األسود  أبي  بن  وعطاء  يعمر  بن  ويحيى  األقرن   وميمون   الفيل  وعنبسة  عاصم  بن  نصر:  خمسة

 من   غالبيتهم  ولكن  الشعراء  وأيضا  واألدب  اللغة  في  للعلماء  انجابا  األكثر  هي  تعتبر  البصرة  مدرسةو 

  بن   يلوالخل  حبيب  بن  ويونس  واألصمعي  العالء  بن  أبوعمرو :  أربعة  إال  منهم   يسلم   ولم   األهواء  أصحاب

 .الفراهيدي أحمد

ا   فبدأ  الكوفة  مدرسة نشاط  أما   أن   الفراء  وتلميذه  هو  استطاع  الذي  الكسائي  عند  متأخر 

 القياس وبسط  الرواية، في االتساع حيث من خاصة بطوابع تستقل نحوية مدرسة الكوفة في يستحدثا

 القراءات بعض  كاروإن  العرب،  بعض  تخطئة  في  والتوسع  الجديدة،  املصطلحات  بعض  ووضع  وقبضه،

   ألنفسهم   وصنعوا عنه،  وأخذوا  الخليل  على  درسوا  أن  بعد  الكوفيون   جاء  24.الشاذة
 
  في   معه  يتفق  منهجا

   البصرة  عن  أخذوه  وقد.  التطبيق  في  عنه  ويختلف  واملبدأ  النظرية
 
   تاما

 
  تلقي   في  أثر   وللبصريين.  ناضجا

  فيها،   الدرس  حلقات  إلى  الرحال  يشدون   الكوفيين  العلم  رجال  من  كثير  كان   فكما  اللغة  علوم  لكوفيينا

 
 .19. ص السابق، املرجع ،ضيف شوقي 22

 . 86-83. ص ،( 2008 العلمية، الكتب دار)  ،واملغرب  املشرق  في العربي النحو  تاريخ ،اباه ولد املختار محمد 23

 . 146-145. ص السابق، املرجع  خلدون، بن الرحمن عبد 24
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  هذه  التواصل  وحركة  .فيها  للتدريس  ويتصدر  الكوفة،  إلى  يقصد  البصريين  من  العلم  أهل  بعض  كان

 . صحيح لعكسوا الكوفة في صداه تجد البصرة في يحدث فما واألخبار الخبرات تناقل في أثر لها كان

  النحوي   هو  إليه  نذهب   فيما  ألنه  للكسائي  نؤرخ  أن  فينبغي  الكوفة  ملدرسة  نؤرخ   أن  ناأرد  إذا

   للكوفيين   رسم  الذي  األول 
 
.  وإمامهم  الكوفة   أهل   عالم  وألنه  الفرج  أبو  قال  كما  عليها  يعملون   رسوما

   للمذهب  وتعصبه  الكوفة  في  ثعلب  ظهور   ويعتبر
 
  املجالس  فيها  أخرى   حركة  ءونشو  حركة  بانتهاء  إيذانا

  اآلخر   فريق  إلى  بعضهم  انحاز  الذين  وتالميذهما،  باملبرد،  ممثلة  البصرة  زعامة  وبين  بينهم  واملناظرات

   الكوفة  مدرسة  وتستمر.  املبرد  إلى  الزجاج  النحياز  حصل  كما
 
   قرنا

 
  منتصف   من  الزمان،  من   ونصفا

   الثاني  القرن 
 
 تقر   الثالث   القرن   أواخر   إلى  تقريبا

 
 مكانتها،  انحطت  حيث   الهجري   الرابع  القرن   وأوائل  يبا

   واملنطق  الفلسفة  وخاصة  العقلية  بالعلوم  تأثر   الذي  العصر  طبيعة  بسبب
 
،  تأثرا

 
  أهل   شكا  حتى  عظيما

 لينافح  الفراء  وقوة  بقدرة  علماء  لها  يتوفر  لم  الكوفة  مدرسة  وأن  .اضطرابه  أو  الفهم  عدم  من  الزمان

 وتكاد   النضج،  مرحلة  تبلغ  لم  الكوفة مدرسة  أن  إبراهيم  الدين  محيي  ويعد  25. اءهالو   ويرفع  املدرسة  عن

اء،  بوفاة  القواعد  ووضع   اإلبداع،  عن  توقفت  تكون     تنته  لم  وإن  الفرَّ
 
 وتالمذته،  ثعلب  وفاة  بعد  إال  تماما

26. األنباري   بكر   أبا  وخاصة
  املبارك   بن  علي  الشيباني  أبوعمرو   الكسائي:  هم  وعلمائها  الكوفة  نحاة  وأكابر  

  أبوجعفر و   السكيت  ابنو   األعرابي  ابن  ثعلب  بن  أبوالعباس:  املتأخرين  ومن.  وغيرهم  وقطرب.  والفراء

 املصطلحات  منه  وينتج  والكوفة  البصرة   مدرستي   بين  الخالف  ينشأ  . األنباري   وأبوبكر   نفطويهو   الكوفي

 في  الرد  أو   القبول   ومعيار  اللغوية  القواعد  استنباط  في   بها  استشهد   منهما  كال  ألن  بينهما  املختلفة

 : مايلي بينهما مختلف النحوي  اجواإلحتج اإلستشهاد

 
 . 125-61ص السابق، املرجع املخزومي،)  25

  البصريين   النحويين  بين  الخالف  مسائل   في  اإلنصاف  األنباري،  سعيد   أبي  بن  محمد   بن  الرحمن  عبد  اتالبرك   أبي  األنباري،   26

 .280-279 .ص ،( السنة دون  الفكر، دار:  دمشق)  ،والكوفيين
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 ةالبصري اتاملصطلح يةالكوف اتاملصطلح

 الفاعل اسم الدائم  الفعل

 الضمير والكناية  املكنى

 الصفة النعت

 الشركة  النسق عطف

 البدل  التكرير, الترجمة

 التمييز التفسير

 النفي  حروف   الجحد  حروف

 للجنس  النافية ال  التبرئة ال

 الزيادة  والحشو الصلة

 لصرف من واملمنوع املصروف   يجري  ال وما يجري  ما

 الجر  حروف  الصفة

 الكوفيين  وجلّ   ،الفراء  عند(  املحل)

 (  غاية)

 فيه  املفعول  الظرف،

 االبتداء الم  القسم الم

   املتعدي الفعل  الواقع الفعل

 للمجهول  املبني الفعل   فاعله يسم  لم الذي الفعل

 التوكيد  التشديد

 الحال  القطع

 الستة  األسماء   املضافة األسماء

 ألجله املفعول   التفسير

 املفعول   فيه،  املفعول   له،  املفعول   ،معه  املفعول    املفاعيل أشباه

   املطلق

 والفاصلة الفصل العماد

 والحديث والقصة الشأن ضمير املجهول  الضمير

  واألمر (  ومضارع  ماض)  نوعان  الفعل

  مضارع   فعل  فهو  عاملضار   من  مقتطع

  ثم ,  فانجزم  األمر  الم  عليه  دخلت

ا حذفت
 
ا حذف  .  مستمر 

  ، املضارع  والفعل  ،املاض ي  الفعل :  أنواع  ثالثة  الفعل

 . األمر وفعل

 املبتدأ ثعلب  عند( املثال)

 الخبر  الفراء عند( املرافع)
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 العمريطي الشيخ ترجمة ملحة -2

 األنصاري   الشافعي  طيالعمري  عميرة  بن  رمضان  بن  موس ى  الدين  نور   بن  يحيى  الدين  شرف  هو

 27. هـ 890 توفي وهو مصر بشرقية عمريط لقرية نسبة العمريطي النحوي  الفقيه األزهري،

  التي   املنظومات  له  والتأليف  النظم  في  آية  تعالى  هللا  رحمه  كان.  معروفة  غير  والدته  تاريخ  وأما

 :  منها البالد في شهرتها رتطا

 .النحو في اآلجرومية نظم في البهية الدرة .1

 .الشافعي الفقه في شجاع ألبي التقريب غاية نظم في التدريب نهاية  .2

 .الشافعي الفقه في التحرير نظم التيسير .3

 
 cairo.org-http://alkindi.ideo أو   العربية  الكتب مصنفي رضا، عمر 27

 املعاني حروف األدوات

 الكوفيين  عند  معنوي   عامل:الخالف

  على   ينتصب  الظرف:  قالوا  حيث

 . خبرا وقع إذا الخالف

 تقديره   محذوف  فعل  العامل  جعلوا  البصريون 

 استقر   محمد:  والتقدير.  أمامك  محمد:  نحو  استقر

 . أمامك

  جعلوا   والبناء  اإلعراب  عالمات

 .البصريين عكس التسمية

 . الجزم ،الجر ،النصب الرفع،: اإلعراب عالمات

 . لسكون ا ،الفتحة  ،الضم السكون،: البناء عالمات

  النصب   عامل  الفراء  جعله  الصرف

 بعد  املضارع  والفعل  معه  املفعول   في

 . أو و ،ثم و ،والفاء ،املعية واو

 معه   املفعول   في   النصب  عامل  جعلوا  البصريون 

 بأن   املضارع  الفعل  وفي   ،الواو  بتوسط   الفعل

 . مضمرة

 البيان عطف له  يترجموا لم

 ،اإلشارة  اسم  به  سموا:  التقريب

  فيليه   ،وأخواتها  كان  عمل  هوأعملو 

ا زيد   هذا: نحو وخبر اسم  . قائم 

  ،خبر بعده وما  ،مبتدأ اإلشارة اسم البصريون 

  1ط القوزي، حمد عوض)حال املنصوب واالسم

 ( 189-162ص م،1981 هـ1401

 

. 
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 . الفقه أصول  في الحرمين إلمام الورقات نظم في الطرقات تسهيل .4

 عن  وافية  ترجمة  تعطينا  ال  التواريخ  كتب  أن  العجيب  من: "علم  طالب  وهو  يوسف  سامح  قال

 ما  عنه  ونجمع   نتعاون   ليتنا  فيا  حياته  في  بعضها  وشرحت  منظوماته  هرتاشت  الذي  الناظم  اإلمام  هذا

 28. "اإلمام هذا معرفة علي ذلك ساعد فلربما معلومات من أيدينا تحت يقع

 

 البحث  يةمنهج -ب

ه ( Qualitative)  كيفيـــــة دراســــــة الدراســــــة هـــــذه إّن  ــّ  مـــــن ولـــــيس الكلمـــــات مـــــن البيانـــــات يجمـــــع ألنـــ

او (.Data Qualitative) الكيفيــة بالبيانــات يســّمى البحــث هــذا  وبيانــات. ماألرقــا  الــذي البحــث مــدخل أمــّ

 اللغويـــــة املظـــــاهر وصـــــف وهـــــو ( Documenter method)  الوصـــــفي املـــــنهج اســـــتخدام الباحـــــث أجـــــرأه

 معينــة مجموعــة لــدى اللغــوي  االســتعمال عــرض علــى يقتصــر أنــه أي. واألســباب العلــل إيجــاد بغيرمحاولــة

  29.معين ومكان زمان في

قــة املعلومــات لنيــل يهــدف البحــث هــذا وأّن 
ّ
 لتصــوير محاولــة وفيــه. اللغويــة الحالــة بظــواهر املتعل

 املصـــادر علـــى تنقســـم البحـــث هـــذا فـــي البيانـــات مصـــادرو  30.الواقعـــة األحـــوال تأويـــل و تحليـــل و تســـجيل و

 شــــوقي لــــدكتور  النحويــــة املــــدارس كتــــاب مــــن مــــأخوذة الرئيســــية فاملصــــادر. الثانويــــة واملصــــادر الرئيســــية

 مــأخوذة الثانويــة واملصــادر. العمريطــي الشــيخ تــأليف جروميــةاأل  نظــم البهيــة والــّدرة ،م1967 ســنة ضــيف

 يســتخدمها التــي والطريقــة. بــه يتعلــق ممــا ذلــك وغيــر الدوليــة والشــبكة البحث بهذا تتعلق  التي  الكتب  من

 
28 www.aslein.net . 

 . 13. صم(، 1970)القاهرة: مكتبة وهبة  ،علم اللغة العام توفيق محمد شلهين،  29

30  Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 

26. 

http://www.aslein.net/member.php?u=89
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 مطالعــة مــن البيانات تناول  محاولة وهي(Dokumentasi)  الوثائقية الطريقة هي البيانات لجمع الباحث

  31.اوغيره  الدولية والشبكة  والجرائد  واملجالت الكتب

 فــي وترتيبهــا املعلومــات تنظيم عملية هو الباحث يستخدمها الذي البحث لذلك  البيانات  وتحليل

ــا العالمـــات وإعطـــاء وجمعهـــا التصـــميمات  بموضـــوع املتعلقـــة البيانـــات او املعلومـــات نظـــم بعـــدما. ونوعيتهـ

 املقنــع البحــث تنــتج كــي املنظمــة الطريقــة حســب شــرح بعــد شــرحا او نظــم بعــد نظمــا الباحث عبره  البحث

 .املمتازة العلمية  والنتائج

 

 ها نتائجو  البيانات -ج

  على   واستوى   استغلظ  أيديهم  على  حيث  هأبواب  وفاتحة  النحو  كواضعة  البصرة  مدرسة  كانت

 واألمثال  األشعار رواية في التشّدد أشّد  وتشّدد واألدب  اللغة في للعلماء انجابا األكثر هي تعتبرو  32. سوقه

  على   ريةجا  تكون   أن  القواعد  لوضع  املعتمدة  الشواهد  في  واشترطوا  إليها،  املشار  الدائرة  ضمن  والخطب

ل  بحيث  كالمهم  في  االستعمال  وكثيرة  العرب   ألسنة
ّ
  يواجهون   وحينما  تمثيل،  خير  الفصحى   اللغة  تمث

 .قواعدهم  عليها  تنطبق  حتى  يتأّولونها  أو  بالشذوذ  يرمونها  كانوا  قواعدهم،  تخالف  التي  النصوص  بعض

  على   اعتمدوا  حيث  امصادره  من  اللغة  استقراء  في  أسلوبهم  خالل  من  لهم  تأتت  البصريين  شهرةو 

 والثقة   واملكان   البيئة  مثل  من  بمقاييد  ذلك  قيدوا  أنهم  السماع  في  طريقتهم  وكانت  والقياس،  السماع

 لغتها   على حافظت  التي  البدوية  بالقبائل  ذلك  وقيدوا  اللغة  يأخذون   عمن  وحددوا  اشترطوا  وقد.  والكثرة

  هذيل   من  وأخذوا  وقيس  وتميم  بأسد  دوهاوحد  والعجم  الحواضر  مخالطة  عن   البعد  كلَّ   بعيدة  وكانت

 33. الطائيين وبعض كنانة وبعض

 
31 Arikunto,  Suharsemi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet13, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002), h. 150. 

 .17. ص السابق، املرجع ،ضيف شوقي 32

 .19-18. ص نفسه، املرجع 33
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 الحجاز  بوادي  من:  فأجابه  علمك؟  أين  من  فسأله  الخليل  علم  أعجبه  الكسائي  أنَّ   روي  كما

  وهم   البداوة،  الخالصة  العربية   القبائل   عن   األخذ  في   البصريين  دقة  يجسد  وهذا  وتهامة  ونجد

  ذلك  عن  مشغولة  الكوفة  كانت  بينما  أركانه  ورفعت  النحو  صرح  البصرة  وشادت.  ذلك  في  فاخرونيت

  وقلما   واألخبار  الشعر  ورواية  الحكيم  الذكر  بقراءات  للهجرة  الثاني  القرن   منتصف  حتى  األقل  على   كله

 لهم  ن يتتلمذو   كانوا  إذ   البصرة  نحاة  من   أساتذتها  بعض  الى  سقط  ما  إال  النحو  قواعد  في   نطرت

 34.وإمالءاتهم محاضرتهم مجالس إلى ويختلفون 

.  (155-154:    ص  ضيف  شوقي)مستقال  مذهبا  يشكل  نحوالكوفيين  أن  على  القدماء  أجمعو 

  الرواية   في  باإلتساع  حيث  من  خاصة  بطوابع  مشهورة  لغوية  كمدرسة  الكوفة  مدرسة  وكانت

  بعض   تخطئة  في   والتوسع  الجديدة،  املصطلحات  بعض  ووضع  وقبضه، القياس  سطوب  35والقياس، 

  مؤدى  وكان  اللغوية،  املسائل  من  كثير  في  البصرة  وخالفت.  الشاذة  القراءات بعض  وإنكار  العرب،

،  العربية  اللغة  على  الحرص  هو  الخالف،
 
 وألهل   36. ثانيا  عنها  ونقل  العرب  قالته  بما  والتمسك  أوال

 37. عناية والغريب  العرب ولغات وبالنحو قدمة العربية في البصرة

سعوا  فقد  الكوفة  مدرسة  ونحاة
ّ
   العرب  جميع  عن  الرواية  في  ات

 
،  بدوا

 
 أقوالب  واعتّدوا  وحضرا

ة  واألقوال  األشعار  واعتمدوا  العراق،  حواضر  سكنوا  مّمن  العرب  من  املتحّضرين  وأشعار
ّ
  التي   الشاذ

  قيود  عندهم  يكن  لم  فالكوفيون   . بالشذوذ  البصريون   وصفها  والتي   العرب   الفصحاء  من  سمعوها

 عن  ورووا  سمعوا  فهم  والكثرة،  والثقة  واملكان  بالزمان  تتعلق  والتي  البصريين  عند  كان  كما  للسماع

 املنهج  إلى  أقرب  فكانوا  البصرية  السماع  قيود  ألغوا  بذلك  وهم  .وحاضرة  بادية  العربية  القبائل  معظم

  مكان   أّيِ   في   اللغة  لظواهر  استقرائي   وصفي  أساس  على  يقوم  الذي  اللغة  استقراء  في  الحديث  الوصفي

 
 . 20.ص نفسه، املرجع 34

 .340 .ص نفسه، املرجع 35

 . 40.ص ،( م  1991 ، والنشر للطباعة قتيبة دار:  بيروت)  الكوفي النحو  في  دراسة ه،دير  أحمد املختار، 36

 .20:ص السابق، املرجع ،ضيف شوقي 37
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  أّيهم   ضربت:  نقول   حين  بنائها  وسبب(  أّي )  نصب   عدم  عن  سئل  حين  الكسائي  أنَّ   ذلك  ويجسد.  زمان  أو

 38.لذلك  فغضب يونس  بحضرة ذلك وكان. خلقت هكذا  أّي : قال لم؟: ،قال يجوز  ال: فقال الدار في

 : يأتى فيما الباحث رضكميع املدرستين، بين فيها الخالف كثر التى أماو 

 الشعر  في  العرب  وكالم  النبوية،  واألحاديث  الكريم،  القرآن  قراءة على  يدور   وهو:  السماعى  حكم .1

 .والنثر

 هذا  ملثل  منعوا  فالبصريون .  العرب  كالم  غرائب   على  القياس  جواز   فى  هنا  فالخالف:  القياس  حكم .2

 . ذلك خالف والكوفيون  حو،الن فى القياس

 القرآنية  القراءاة  رواية  فى  احتياطا  أشد  الكوفة  كانت  املجال،  هذا  ففى:  القرآنية  القراءات  حكم .3

 القياس يقدمون  األحيان بعض  فى البصرة لكن ،–وسلم  عليه  هللا صلى– هللا رسول  من الصحيحة

 .فيه الرواة صحة عن النظر بغض

 قضية   هو  النحوى   التطبيق  مجال  فى  والكوفة  البصرة  بين   الخالف  أكثر  إن:  النحوية  العوامل  فى .4

(  4 ،التنازع( 3 ظرف،( 2 املبتداء، عامل( 1: يلى كما  فيها الخالفيه األمور  ونلخص. النحوية العوامل

 39.ذلك وغير

  في  والكوفة   البصرة  مدرستي  بين  النحوية  ومصطلحاته  ائهآر   في   العمريطي  الشيخ  موقف  وأما

  من   مايليف  ،األسماء  مرفوعات  باب  في   الباحث  هبه  يختص  الذي  اآلجرومية  نظم  في   البهية  الدرة  كتابه

 : القسمين

افق  ما: األول   :يلي  ما البصرة  أهل عمريطي ال  و

 : ريطيالعم قال

 
 .51. ص ،( السنة دون )  ،ومراتبهم البصريين النحويين أخبار  عبدهللا، بن حسن سعيد أبو  السيرافي، 38

39 www. qassimedu.gov.sa 

 



 

96 

 

ُموهُ  سَّ
َ
  َوق

 
اِهرا

َ
  ظ

 
َمَرا اِهَر            َوُمض 

َّ
الظ

َ
  ف

ُ
ظ ف 

َّ
ِذي الل

َّ
د   ال

َ
 ذِكَرا  ق

َمُر  ض 
ُ
َنا َوامل

 
َر  اث

َ
  َعش

 
عا و 

َ
َما ن ِسّ

ُ
ُت      َق م 

ُ
نا ق م 

ُ
َت  ق م 

ُ
ِت  ق م 

ُ
ُتَما  ق م 

ُ
 ق

نَّ 
ُ
ت م 

ُ
ُتم    ق م 

ُ
امَ  ق

َ
اَمت   ق

َ
اُموا          قاما ق

َ
َن  ق م 

ُ
ُو  َوق ح 

َ
ُتم  صُ  ن  40َعاَما  م 

  وهو  نظمه،  في  للناظر  ذلك  يظهر  كما"  ضمير  أو  مضمر"بلفظ  تعالى  هللا  رحمه  الناظم  ذكر

 هذا:    عالىت  هللا  رحمه  السيوطي  اإلمام  قال.  واملكني  بالكناية  يعبرون  والكوفيون   البصريين،   اصطالح

 الرحمن  عبد)واملكني  الكناية  يقولون   والكوفيون   للبصريين،  وبالضمير  به  والتعبير  املضمر،  مبحث

  قال  املفصل شرح  في  يعيش   ابن  أن  إال النحاة،  عند  املشهور   هو  هذاو (.  م  2008  -  هـ1429:  البابلي  صالح

 فيقولون   البصريون   أما  املترادفة،  األسماء  قبيل  من  فهما  الكوفيين،  عند  واملكني  املضمر  بين  فرق   ال:  

  مطلق،   وخصوص  عموم  بينهما  أي  41،عكس  وال  مكني  مضمر  فكل  املكنيات،  من  نوع  املضمرات

 وعبر. الغرض بهذا نقلته فإني هذا، في الصواب  فلينظر اهـ.وإيجازا تورية اسم ُمقام اسم إقامة والكناية

:   ضربين  على  الكنايات:    تعالى  هللا  رحمه  قال  بـالكناية،  األصول   في  البصريين  في  رأس  وهو  ـ  السراج  اين

 قال  .لهذا  فليتفطن  منه   خال  غير   والفعل  للفعل  مفارق   غير  فاملتصل  منه،  ومنفصل   بالفعل  متصل

 42:الناظم

ِصُب  ن 
َ
َتَدا ِإنَّ  ت ب 

ُ
  اامل

 
ما َبر   اس 

َ
خ
 
ُعهُ         َوال

َ
ف ر 

َ
ِإنَّ  ت

َ
د ك  َزي 

 
و ا

ُ
ر   ذ

َ
ظ

َ
 ن

   البصريين،  مقالة  يوافق  تعالى  هللا  رحمه   الناظم  عبارة  ظاهر
ُ
 إن،   هو   الخبر  رافع  أن   يرون   حيث

  خبر   في  قيل  ما  نحو  على  كان  اسم   رافع  في  الخالف  انتشر  وكذا   األصل،  على  باق  أنه   إلى  الكوفيون   وذهب

 43.األصل على باق أنه إلى الكوفيون  وذهب بها، ارتفاعه إلى البصريون   فذهب إن،

 
 .15.ص ،( س.د ،الدماكي  جمنا هريا احمد)  ،العمريطي نظم العمريطي، يحيى الدين شرف 40

 .84.ص ،( س.د ،والتوزيع والنشر للطباعة الكتب عالم )  ،يعيش البن املفصل شرح ،النحوي   يعيش ابن النحوي، 41

 .18. ص السابق، املرجع ،العمريطي يحيى الدين شرف 42

  ، العلمية  الكتب  دار)  ،الجوامع  جمع  شرح  في  الهوامع   همع  السيوطي،  بكر  أبو  بن  الرحمن  عبد  الدين  السيوطي،جالل  43

 . 111:ص ،( س.د

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%8A
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 : (21-20:ص العمريطي)الناظم قال

َتِوي  س 
َ
َماءُ  َوت س 

َ
َعالُ  األ

 
ف
َ
َباِع       ِفي َواأل ِلّ  ِإت 

ُ
هُ  ك

َ
ل
 
ِف  ِإن   ِمث

َ
ط  ُيع 

َواوِ 
 
َفا ال

 
و   َوال

َ
م   أ

َ
ا َوأ مَّ

ُ
ى                 َوث   َوَبل   َحتَّ

َ
ِكِن  َوال

َ
ا  َول مَّ

َ
 أ

د   َجاءَ  مَّ  َزي 
ُ
و  ث ر  ِرِم  َعم 

 
ك
َ
           َوأ

 
دا   َزي 

 
را َقا َوَعم 

ّ
َعِم  ِبالِل

 
ط
َ  
 َوامل

 
 
م   َوِفَئة
َ
وا ل

ُ
ل
ُ
ك
 
ُضُروا َيأ وَيح 

َ
ى         أ َيُزولَ  َيُفوَت  َحتَّ و 

َ
ُر  أ

َ
ك ن 

ُ
 امل

،ـب  العطف  تعالى  هللا   رحمه  الناظم  اختار   واألخفش  كسيبويه  النحاة  من  جمع  قرره   ملا  وفاقا  لكن 

  هي  بل  عاطفة،  ليست  أنها  إلى  حبيب  بن  يونس  وذهب  عصفور،   وابن  كيسان  وابن  الفارس ي  علي  وأبي

  لتسهيلا   في   مالك  ابن  ووافقه  مفرد،  على  مفرد  عطف  بعدها   ملا  عاطفة  قبلها   والواو  استدراك،  حرف

 بها  العطف  منع  من   واستدل  جملة،  على  جملة  عاطفة  قبلها  الواو  أن  في  وخالفه  عاطفة،  غير  أنها  على

  مالك   ابن  عليه  وجرى   إما،   بـ  العطف  منع  من  به  تمسك  ما  نحو  وهذا  املفرد،  قبل  بالواو  اقترانها  بلزوم

  لكن   سعد  قام  ما)  نحو  من  ويينالنح  كتب  في  يوجد  وما:    مالك  ابن  قال  » :    املرادي  قال  بعضهم،  وتبعه

 .العرب كالم من ال كالمهم فمن( سعيد

ل  لم  ولذلك ِ
ّ
  وكمال   أمانته  شواهد  من  وهذا  ،(  ولكن  )    بـ  إال   العطف  أمثلة  في  سيبويه  ُيَمث

 العرب  استعملته  مما  أنه  ُيعتقد  لئال  به  التمثيل وترك  بواو،  مسبوقة  غيَر   بها  العطف  يجيز  ألنه  عدالته،

  عصفور   ابن  قال  ،  نظر  بواو  مسبوقة  غيَر   بها  العطف  يجيز  سيبويه  إن:    قوله  وفي:    املراديـ  أي  ـ  قلُت 

  مع   بها  للعطف  تمثيلهم  مع  عاطفة  أنها   من  ـ  واألخفش  سيبويه  كالم  يحمل  أن  وينبغي:    تعالى  هللا  رحمه

  لكن    بـ  العطف  في  العلم  أهل  مذاهب  ومجموع  .   أعلم  تعالى  وهللا  اهـ  «  زائدة  ـ  الواو  أي  ـ  أنها  على  ـ  الواو

 أنها:    األول   املذهب  :  تعالى  هللا  شاء  إن  إخالل  غير  من  االختصار   وجه  على  بيانها  هذا  ،  مذاهب  أربعة

 وعبر  ،  النحويين   وأكثرِ   هشام  ابن  قال  ،  الفارس ي   علي  أبي  مذهب  وهو  ،  الواو   عليها  تدخل   لم   إذا  عاطفة

 فهي  ،  بالواو  إال  تستعمل  وال  ،  عاطفة  أنها:    الثاني  بواملذه  قيل  بـ  هشام  ابن  قول   قضية  عن  املرادي

 املذهبو   .  واألخفش   سيبويه  كالم   يحمل  أن  ينبغي  وعليه:    وقال  ،  عصفور   ابن  وصححه  ،  الزمة  زائدة
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  رحمه  كيسان  ابن  مذهب  وهو  ،  الزمة  غيُر   زائدة  فهي  ،  وبدونها  بالواو  وتستعمل  ،  عاطفة  أنها:    الثالث

 ،  حبيب  بن  يونس  مذهب  وهو  ،  استدراك  حرف  هي  بل  ،  عاطفة  غير  أنها:    لرابعا  املذهبو   تعالى  هللا

 . تعالى هللا رحمه مالك ابن عليه ووافقه

  العطف   حروف  في,  عمرو   وإما  زيد  إما  جاء  قولك  نحو  من  الثانية  أي (  إما)    الناظم   عد  فيو

  علي   وأبو  حبيب  بن  ونسي  عليه  والذي  عاطفة،  كونها  تعالى  هللا  رحمه  املصنف  واختار  منتشر،  خالف

  اإلجماع   عصفور   ابن   وادعى  عاطفة،  غير  أنها  الرماني  الحسن  وأبو  عصفور   وابن  كيسان  وابن  الفارس ي

  من   إما  سيبويه  عدَّ :    املرادي  قالو .  لها  ملصاحبتها  العطف  حروف  في  أوردوها  وإنما:    قال  ذلك،  على

  وتأول   الثانية،  وإما  األولى  إما  بين  رابطة  الواو:    وقال  ظاهره،  على  كالمه  بعضهم  فحمل  العطف،  حروف

   املعنى  صاحبة   كانت  ملا  إما  بأن  سيبويه  كالم  بعضهم
َ
  سماها   يليها،  والتابُع   الجمع،  عن  الواو  ومخرجة

 ،  عاطف  على  عاطف  دخول   من  تخلصا  عاطفة  غير  أنها  املتأخرين  من   مالك  ابن  ورجح.  مجازا  عاطفة

 44. عاطفة أنها تعالى هللا رحمه شامه ابن ورجح ، عقيل ابن ذلك على وتبعه

 الذين  البصرة،  أهل  وعامة  سيبويه  قول   موافقا  العطف  حروف  في  حتى  هللا  رحمه  الناظم  وعدَّ 

ّرِجون   ،  جملة  بها  العطف  فينكرون  الكوفيون   أما  ،  ذلك  في  قلة  على  بها  العطف  يجيزون
َ
 بعدها  ما  وُيخ

 . ابتدائية وأنها املع إضمار على

 45:الناظم قال

ُرَها ي 
َ
َواِبع   َوغ

َ
ِمَعا ت ج 

َ
َتع   ِمن                       أل

 
ك
َ
َتع   أ

ب 
َ
َصَعا َوأ ب 

َ
 َوأ

 وهذا  أوال،  بها  التأكيد  بعد  التأكيد  لزيادة  تتبعها  أنها  معنى  على((    أجمع  توابع))    قول   أن  هنا

 دون   بها  التوكيد  يصح  برأسها  أصول   أنها  إلى  كيسان  وابن  الكوفة  أهل  وذهب  البصرة،  أهل  عامة  قول 

 46.بالسماع ملقالتهم واستدلوا أجمع،

 
 .135. ص السابق، املرجع السيوطي،)  44

 .22.ص السابق، املرجع العمريطي، 45
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 47:الناظم قال

ا
َ
و   اسم   ِإذ

َ
ل   أ ِلِه  ِفع 

 
ث   مِلِ

َ
ال
َ
مُ       ت

 
ُحك

 
اِنيِلل َوال

َّ
ف    َوَعن   ث

 
  َعط

َ
ال

َ
 خ

هُ 
 
َعل اج 

َ
َراِبِه  ِفي ف ِل  ِإع  وَّ

َ
األ

َ
       ك

 
با هُ  ُمَنِقّ
َ
ِظ  ل ف 

َ
َبَدِل  ِبل

 
 ال

ل  
ُ
ض   ك ِتَمال   َوَبع 

 
  َواش

 
ط

َ
ل
َ
ِلَك    َوغ

َ
َراب   ذ ِس  ِإض  م 

َ
خ
 
ِبال

 
  ف

 
َضَبط  ان 

  يسمونه   يون والكوف:    األخفش  قال  البصريين  اصطالح  هو  بالبدل  التعبير  أن  الباحث  حلل

 وتحر  وتنقيب،  بحث  وزيادة  إطالع،  سعة  تحتاج  واملسألة  التكرير،:    كيسان  ابن  وقال  التبيين،

  وبعضهم،  لسيبويه  وفاقا  الغلط   بدل  تعالى  هللا  رحمه  الناظم  أثبتو   .(125  2:ج(  السيوطي)وتفتيش

  بدل :    تعالى  هللا  رحمه  ملبردا  العباس  أبو  قال  »:    السيوطي  قال  ،  وجماعة  إطالعه  سعة  على  ـ  املبرد  وأنكره

 بكر  أبو  يوسف  ابن  هو  ـ  خطاب  وقال  مستقيم،  كالم  في  وال  شعر  في  وال  هللا  كالم  في  مثله  يكون   ال  الغلط

  فلم   والشعر  الكالم   في  ذلك  بطلب  ُعنيت  وقد  نظمها،  وال  نثرها  ال  العرب،  كالم   في  يوجد  ال  ـ  املاردي

 بن  محمد  أبا  أن  ـ   السيوطي  أي  ـ   ذكر  ثم  ،   اهـ  «  (126  2:ج(  السيوطي)يعرفه  فلم  به  غيري   وطلبُت   أجده،

ي أي ـ السيد س ِ
ُيو 
 
ل
َ
ت ، الرمة لذي شعر   في وجده ـ الَبط  . دعواه وُردَّ

افق:  والثاني   :الكوفة  أهل  عمريطي ال  ماو

 48:ناظمال قال

ُت  ع  اَراِفع   النَّ َمرِ  ِإمَّ ض 
ُ
ُعوِت  عودُ        مِل َمن 

 
و   ِلل

َ
َهرِ  أ

 
ظ
ُ
 مِل

 اصــــــطالح ـ النعـــــت أي ـ بــــــه والتعبيـــــر »:  حيــــــان أبـــــو قــــــال الكوفـــــة، أهــــــل عبـــــارة أنــــــه الباحـــــث حلـــــل

 49.« والصفة الوصف عندهم واألكثر البصريون، قاله وربما الكوفيين

  50:الناظم قال

 
 123:ص السابق، املرجع ،السيوطي 46

 . 23-22.ص السابق، املرجع ،العمريطي 47

 .20-19. ص نفسه، ملرجعا 48

 .116 .ص السابق، رجعامل السيوطي، 49
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َبعوا ت 
َ
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َ
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ُ
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َ
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ف
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و   َوال

َ
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َ
ا َوأ مَّ

ُ
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َ
ِكِن  َوال

َ
ا  َول مَّ

َ
 أ

د   َجاءَ  مَّ  َزي 
ُ
و  ث ر  ِرِم  َعم 

 
ك
َ
            َوأ

 
دا   َزي 

 
را َقا َوَعم 

ّ
َعِم  ِبالِل

 
ط
َ  
 َوامل

 
 
م   َوِفَئة
َ
وا ل

ُ
ل
ُ
ك
 
ُضُروا َيأ وَيح 

َ
ى         أ َيُزولَ  َيُفوَت  َحتَّ و 

َ
ُر  أ

َ
ك ن 

ُ
 امل

 عبــر أنه ويحتمل البيان، عطف هترك عليه َيِردُ ف ،النسق عطف سوى  فيه لناظما  يذكر  لم  هنا،

 قــال تركــه، فــي الكــوفيين تبــع أنــه ويحتمــل هــذا، إلــى بعضــهم ســبقه وقــد البيــان، عطــف معــه وأراد بالبــدل

 موقـــف أن هنـــا ومـــن  «.الكوفيـــون  لـــه يتـــرجم وال البصـــريون  لـــه يتـــرجم بـــاب هـــذا »:  الجمـــل شـــرح فـــي األعلـــم

 .ومصطلحاته النحوي   التقعيد في خاصة البصريون  سلكه ما  على  يراعيى العمريطي الشيخ

 

 خاتمة -د

  معيار   الى   تعود  والكوفة  البصرة  خصائص  أن  ،أوالدراسة  البحث  من  ماذكر  كل  على  عتماداا

 القراءت   حكم   وفي  ،تخالفها  والكوفة  القياس  جواز  في  تشددت  البصرةف  ،لديهما  ستشهاداال   في  القبول 

 من  النحوية  ومصطلحاته  آرائه  في   النحوي   العمريطي  الشيخ  موقفو   .البصرة  من  أشد  الكوفة  القرآنية

 و يرجو   .البصرة  من  أقل  الكوفة  من  أخذ  ما  ولكن  والكوفة  البصرة  مدرستي  ءآأر   تابعت  أنظمته  خالل

 الشيخ   موقف   عن  منه  وأتم  أعمق  بما  التالي  الزمان  في  البحث  اهذ  يواصلوا  أن  القارئين  من  الباحث

 .النحوي  العمريطي

 

 واملصادر   املراجع 
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 بين  الخالف  مسائل  في  اإلنصاف  األنباري،  سعيد  أبي  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  البركات  أبي  األنباري،

 (س.د) دمشق –الفكر دار كوفيين،وال البصريين النحويين

 في  الخالف  مسائل من  الخالف  كتب  فات ما:    من  املاجستير  رسالة  ملخص  صالح،  الرحمن  عبد  البابلي،

 . م 2008  - هـ1429: س  الهوامع، همع

 . م1988 -بيروت  العربية النهضة دار: النحوية املذاهب في دروس عبده، الراجحي

 س. د. ومراتبهم البصريين النحويين أخبار ،عبدهللا بن حسن سعيد أبو السيرافي،

 س.د.  والتوزيع والنشر للطباعة الكتب عالم يعيش، البن املفصل شرح النحوي  يعيش ابن النحوي،

 . م  1991 -بيروت والنشر للطباعة قتيبة دار: الكوفي النحو في دراسة ديره، أحمد املختار،

   مطبعة: دارالطبع: والنحو اللغة دراسة في ومنهجها الكوفة مدرسة مهدي املخزومي،

 دار  الجوامع،  جمع  شرح  في  الهوامع  همع  وطي،السي  بكر  أبو  بن  الرحمن  عبد  الدين  السيوطي،جالل

 س.د العلمية الكتب

 .س.د الدماكي جمنا هريا احمد العمريطي، نظم العمريطي، يحيى  الدين شرف

 (.السنة دون ) العلمية الكتاب دار لبنان خلدون، ابن مقدمة خلدون، بن الرحمن عبد

 م 2008: س. يرةاملس دار النحوية، املدارس في املفيد أحمد، الشاطر محمد

 . 2008 العلمية، الكتب دار: واملغرب املشرق  في العربي النحو تاريخ اباه، ولد املختار محمد

 (.السنة دون ) املحمودية، الدرة الدين، زين إسمعيل محمود محمد
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