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 ملخص الرسالة


ال املأمونمناملنزلة به متتع ما األول: لسببني؛ الدراسة هذه أمهية الرفيعة،ترجع علمية
 الواسعة. اللغويةيفعصره.وهتدفـالثانووالثقافة للعلوم النوعي والتطور الكبري، التقدم ي:

 هذه الدراسة التارخيية املأمونالفاعليفدفععجلةالوصفية االزدهاريفللكشفعندور
أشغله قد يفعصره؛ السياسية والفنت النزاعات نشوب بأن ودحضالزعم العصر، ذلك
وهوما العلمي. حتقيقطموحه دون وحال احلضارة، بناء يف مهته وأضعفمن بإمخادها،
النموذجالنادر؛يفإظهارتأثرياإلرادةالسياسيةللقيادةالعليايف يدعوناللتأسيسعلىهذا

منهذااملثالـــتاليا ـــيةالتنميةالعلمية،والتطويراحلضاريللمجتمع،واالستفادةالعمليةلمع
العددالكبريمنالعلماءاملوسوعينييفعصراملأمون،كماأظهرتالدراسةاحلضاريالناجح.

أدىختلفة،ومماانعكسعلىحجمالتطورالعلميالذيحدثيفعصرهيفالعلوماللغويةامل
ودهاءهإىلظهوربعضالعلوماحلديثة،اإلنسانيةمنهاوالعلمية.وكانلثقافةاملأمونوفطنته

والبناء الفنت، بنيإمخاد اهتماماته توزيع على العالية وقدرته األزمات، إدارة يف السياسي
إىل)بيتاحلكمة(،وحتولهأثريفظهوراملؤسساتالعلميةوعلىرأسهااحلضاريوالعلمي،

و والبحث، والنسخ، للرتمجة، قاعاٍت على اشتملت علميٍة ومنارٍة ثقايٍف، املطالعة،صرٍح
نتاج وكانت واهلندية،ا واملناظرة، كالفارسية، املختلفة الثقافات على اخلليفة هذا النفتاح

مغدقا األموالعلىاملشتغلنيبتلكالدارمنع كنوزها؛ وترمجة والسريانية، لماء،واليونانية،
يفعمليةاملثاقفةاحلضارية،والتالقحــبشكٍلفاعلٍــومرتمجني،ومهنيني،أسهمتجهودهم

والتوثيق، البحث، يف طورتطرائقها مبدٍعة مبنهجياتعلميٍة الدراسات أفاد مما املعريف؛
 ية.والتأصيل،وكانلهأكرباألثريفازدهارالعلوماللغوية،ودفععجلةاحلضارةاإلنسان



Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 ث
 

ABSTRACT 

 

 

The importance of this study is due to two reasons; first: the high rank of Al Ma'mun 

in knowledge, scientific stature and broad culture; where he excelled in literature, 

language, the days of Arabs, philosophy, and previous Sciences. The second reason: 

the great progress, and the qualitative development of linguistic science in his era.The 

study aims to reveal the active and principal role of Al Ma'mun in advancing the 

prosperity of that era, and to refute the claim that conflicts and political strife in his 

time occupied his intention, weakened the ambition to build the civilization, and 

prevented the achievement of scientific ambition. Which invites us to build on this rare 

example; to show the impact of the political will of the top leadership in process of 

scientific development, and cultural development of the community, and consequently 

to benefit from this successful civilized example.The study also showed the acumen of 

Al Ma'mun, his political cunning in crisis management, his high ability in dealing 

different interests; between the suppression of sedition, and cultural and scientific 

development. One the fruits of his leadership was the boom of (The House of 

Wisdom); making it a cultural edifice and a scientific beacon that contained rooms for 

translation, replication, search, reading and debate. This and was a product of the 

openness of the Caliph on different cultures, such as Persian, Indian, Greek and Syriac, 

and the translation of their treasures; showering money on scholars, translators, 

professionals and employees in that House. All their collective efforts have effectively 

contributed in the process of acculturation and cross-fertilization of knowledge; which 

complemented studies with innovative scientific methodologies and developed the 

methods of research, documentation and foundation, and had the greatest impact in the 

prosperity of linguistic science, and advanced human civilization. 
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ABSTRAK 

  

Kajian ini amat penting dalam era pembangunan ilmu bahasa kerana dua sebab. Yang 

pertama: kedudukan tinggi al-Ma’mun dalam ilmu pengetahuan, di mana beliau mahir 

dalam ilmu feqah, bahasa, sejarah Arab, falsafah, dan ilmu-ilmu terdahulu. Sebab 

kedua: kemajuan yang besar dan perkembangan pesat kajian ilmu bahasa pada eranya. 

Kajian ini bertujuan untuk mendedahkan peranan aktif al-Ma’mun dalam 

menggerakkan kemajuan pesat pada zaman pemerintahannya, dan untuk menyangkal 

dakwaan bahawa konflik dan persengketaan politik pada zamannya telah 

melemahkannya daripada menuju cita-cita untuk membina tamadun dan mencapai 

pembangunan saintifik. Hal sedemikian telah mengajak penulis untuk menonjolkan 

contoh yang unik ini bagi membuktikan bahawa kesan daripada kehendak politik 

kepimpinan tertinggi telah membawa kejayaaan dalam proses pembangunan sains dan 

budaya masyarakat, dengan harapan mendapat manfaat dengan mencontohi pencapaian 

tamadun yang berjaya tersebut. 

Kajian ini juga menunjukkan kepintaran al-Ma’mun dan kelicikan politiknya dalam 

pengurusan krisis, serta kehebatan beliau dalam usaha memadamkan pemberontakan 

dan meneruskan pembangunan kebudayaan dan saintifik yang salah satu hasilnya ialah 

penubuhan satu pusat penyelidikan dan penerbitan yang dinamakan Dewan 

Kebijaksanaan. Dewan ini telah menjadi sebuah mercu ilmu dengan terkandung di 

dalamnya beberapa seksyen seperti seksyen penterjemahan, penyalinan, penyelidikan, 

dewan bacaan dan dewan dialog. Ini adalah hasil daripada sikap keterbukaan Khalifah 

al-Ma’mun terhadap budaya yang berbeza, seperti Parsi, Hindi, Yunani dan Syriac, dan 

penterjemahan kepada hasil karya mereka. Semua itu telah memberi pulangan 

pendapatan yang mewah kepada para ulama, penterjemah, profesional dan pekerja 

dalam usaha kolektif mereka yang telah menyumbang secara berkesan dalam proses 

pembudayaan dan silang pengetahuan. Hasil usaha beliau telah menyumbang ke arah 

aktiviti pengkajian dengan menggunakan metodologi yang bersifat saintifik dan 

inovatif dalam membangunkan penyelidikan, dokumentasi dan pencarian sumber, yang 

akhirnya mempunyai impak yang besar dalam kemajuan ilmu bahasa dan memajukan 

tamadun manusia. 
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داءــــــــــــــــــــــــــــــــــاإله

إلــىوالديالعزيز

إلـــىوالدتـياحلبيبة

أهديهذاالبحث...ُحّبا وامتنانا وعرفانا أبدالدهر





عمرمهاعلىطاعته،اهللتباركوتعالـىأنيطيلسائال 

وأنميتعهمابالصحةوالعافية

وأنيرزقينطاعتهماوبرمها

آمني
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 عرفانشكر و 


"؛ال يشكر اهلل من ال يشكر الناسعمال بقولاملصطفىصلىاهللعليهوسلم:"
يسرنـيأنأتقدمجبزيلالشكروالعرفانلكلمنكانتلهيدعونومساعدةفـيإعداد
هذهالرسالةممنأرشدنـيأودعمينبالتوجيهأوبالكلمةالطيبةأوبالدعاء،يفسبيلإجناز

راسة،وإظهارهاللوجود.هذهالد
السابقمثاألستاذ املشرفصالحالدينبنمشسالدينالدكتوروأخصبالشكراألستاذ

و علىالرسالة، مسناللذينأشرفا بن حاجحممد الدكتور ماانـيمنعلمهيأعطاملشارك
ماساعدنـيبعداهللتباركوتعالـىعلىإجنازهذاالعمل.ماوخربهت

شكرجلامعةماليا،ذلكالصرحالعلميالذيأتشرفباالنتماءإليه،ممثلةكماأتقدمبال
ولغاتالشرقاالوسط،جبميعالعاملني العربية قسماللغة اللغاتواللسانيات، يفكلية
فيهامنإدارينيوأساتذة،والذينكانواخريأخوةوأخوات،ملاقدموهمنمساعدةوتوجيه

س بالذكر وأخصمنهم الكليةوإرشاد، بنتهاشمعميدة أزيرة الدكتورة األستاذة عادة
سابقا ،واألستاذةالدكتورةزريدةبنتحممددون،عميدةالكليةسابقا ،واألستاذةالدكتورة

ستفينفياليعميدةالكليةحاليا .
،والذيكاننائبعميدالكليةحممدزكيبنعبدالرمحن،الدكتوركماأخصبالذكر

األك جلميعطالبالكلية،األخ وإمنا ليسلـيفحسب، إرشادا وتوجيها ومساعدة، رب
وكذلكالدكتورأمحدعارفنيسفررئيسقسماللغةالعربيةولغاتالشرقاألوسطبالكلية

متطيببنفا،ومجيعاألساتذةالدكتوروانحسنوانمتوالدكتوروالأنسكال من
الكرامالعاملنيبالكلية.

جلهناشكريوعرفانــيوامتنانـيألسرتـيالكرمية،اليتحتملتإمهالـيلواجباتـهم،كماأس
وأخيالكرميحممد، الغاليني، والدّي وأخصمنهمبالذكر حقوقهم، أداء وتقصريييف

وزوجيتالعزيزة،وأبنائياألحباء،ومجيعشقيقاتـيالكرميات.
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بسماهللالرمحنالرحيم

 : مقدمةال 1.1

مثاحلمداهلل،ماتوفيقيوالاعتصاميإالباهلل،عليهتوكلـتوإليـهأنيـبحسـ هللاحلمد
اهلل،حنمدهتعاىلونستغفره،ونعوذباهللمنشـرورأنفسـناوسـيئاتأعمالنـا،مـنيهـداهللفهـو

ــا ىونصـليونســلمعلـىنبيــهالكــرمي،ـملهتـد،ومــنيضـللفلــنوـدلــهوليـا مرشــدا ،حنمـدهتعال
:بعدأماسيدناحممد،وعلىآلهوصحبهأمجعني،

ـــهحممــدا صـــلىاهللعليــهوســـلمليبلـــ فىاللغـــةالعربيــة،ـكــرّماهللســـبحانهوتعالــ ـــارنبي اخت
ولغـةاإلسـالم،فأصـبحتبـذلكلغةالقرآنالكرمي،ولتصبحاللغةالعربيةرسالتهباللغةالعربية،

لغةخامتاألنبياء،وخامتالكتبالسماوية،وخامتاألديان.

ـــةحــدودهااجلغرافيــة،وارتبطـــتبالــديناإلســالمي،فســـارتيف وهكــذاوــاوزاللغــةالعربي
لمــاركــابالــدعوةاإلســالمية،تنتشــرحيثمــاوصــلاإلســالم،فقــدكــانالفــاحتوناملســلمونك

تركوافيهالقـراءوادـدثنيمـنأصـحابرسـولاهللصـلىاهللعليـهوسـلم،دخلوامدينةأوإقليما 
يدعونـــهملالســالمويعلمونـــهم.ورغــمأناللغــةالعربيــةلتفــرريعلــىالشــعوبغــريالعربيــة

حديثةاإلسالم،إالأنـهاانتشرتبانتشاراإلسالميفأحناءواسعةمناملعمورة.

ــــةالعرباللُّغــةليــومتعـــدوا ـــراللغـــاتاســتخداما ي ــــةامغـــاتالس ضـــمنعموعــةاللُّمــنأكث ،ي
-مليوننسـمة422ويقدرونبأكثرمن-ـهاثونبعاملتحد ويتوز وأكثرهاانتشارا يفالعال.

وبـالدترييـا،رأواألحـوازوتشـادومـايلوالسـنغالوواملناطقاجملاورةهلاكرتكيايـةعلىالبلدانالعرب
يفالبلـدانعددكبريمناملسلمنيماوراءالنهروبالداهلندوالسندوأرخبيلاملاليو،إضافةإىل

.،ويفأحناءاملعمورةاملختلفةيـةاإلسالم

كانــتاللغــةالعربيــةحمصــورةاالســتعماليفأمــاكنمعينــةمــناجلزيــرةالعربيــة،كمــاكانــت
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كانتالعربوإنمجعمجيعهـا":الطربيجريرابنيقول،حتتويعلىلغاتوهلجاتمتعددة
.1"عرب،فهمخمتلفواأللسنبالبيانمتباينواملنطقوالكالمأنـهماسم

اجلغرافيــةالضــيقة،ومــنتعــددهاواختالفهـــا،انتشــلاإلســالماللغــةالعربيــةمــنحــدودهاف
وجعلهالغةخالدةمابقياإلسالم،ومابقيالقرآنالكرمي.

حفظـهاهلل-منـذصـغري،وكـانلتشـجيعوالـدياللُّغـةحبـبهـذهتعالـىياهللـقدحبانلو
منـذيــةأثـريفهـذااحلـب،فقـددرسـتعليـهمـنتاألجروماللُّغـةعلـىدراسـةهـذهلــي–ورعـاه
ـــرتاثاإلســـالميمثتــدرجتيفدراســـةكتــب،أظفـــارينعومــة ـــريف،ال ممــاكـــانلــهعظـــيماألث
االزدهـارالـذيالتطـورولكشـفعـنليهـذااجملـال،وـلالسـتزادةفـطلبا ؛ملوضوعاهلذااختياري

يــةفائـدةعلميــةاملكتبـةالعربإلــىهـذااملوضـوعطـرقليأملأنيضـيفهذهالفرتة،وكُيـفمّـت
يفبطــونالكتــب،ليجــدهاالباحــثةتنــاثرظلــتمومعلومــاتمفيــدة،واضــحةاألثــرجديــدة
.رسالةيهذهالـعتمعةف

العربو مقدسيـةأمهيـةللُّغة لغة فهي كربىلدىاملسلمني، القرآنالكرمي،ـكونلة لغة ها
،عندمنتهاـإالمبعرفةعددمنكلماها،كماأنبعضالعباداتالتتمُّـبإالالةالصّتتمّوال

أهلالكتابمنبعضلدىيـةالدينلغةالشعائرــــأيضا وهيــ.لمنيهامناملسـاليتحدثب
يـةاليهوديـةوالفكريـةمناألعمالالدينالكثريكتبهاـبوي،ـيالوطنالعربـالنصارىفاليهودو
.يفالعصورالوسطىيـةوالنصران

ــــةاللُّغـــةالعربيـــةوألمه ـــاةاملســـلمنيي ،والسياســـة،لغـــةالعلـــمفقـــدظلـــتهـــذهاللغـــة؛يفحي
؛ممـاالـيتحكمهـااملسـلمونيــةلاإلسالمالـدوخمتلفطوالقرونطويلةيف،والتجارة،واألدب

                                                 
جعفر1 أبو الطربي، املعروفينظر: تأويلآيالقرآن البيانعن جامع بنكثريبنغالب: يزيد بن جرير بن حممد

الطربي بـتفسري ـــ1/20، الرتكي،21ـ ادسن عبد بن اهلل عبد األول،حتقيق: للطب،ىـالطبعة هجر دار والنشر.ـ اعة
هـ.1422الرياري
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منها:،وذلكلعواملاألخرىاللغاتغريهامنعلىهلاقويا ا تأثريلـهاأوجد

ـــةقدســ1 ـــةالعرباللُّغـةي ــفهــي،ي لعلــىز لغـةالقــرآنالكــرمي،الـذيهــودســتوراملسـلمنياملنـ 
.جما وععربا محممدصلىاهللعليهوسلالرسولالكرمي

مباشـرا هااحتكاكـا ـالـيتاحتكـتبـاللغـاتيفيــةالعرباللُّغـةرتثّـأالعاملاجلغرايفحيثـ2
.وغريهايـةالرببرويـةالرتكويـةهامثلالفارسـاديطةبواللغات،يـةواإلسبانيـةكالرتك

ألقـاليمليفلغـاتتلـكاالعربواملسلمونبشكلفاعـرالتجارحيثأثّعاملالتجارةـ3
يــةواملالطيــةواهلوسيــةوالكرديــةوالبشتونيــةوالكشمرييــةوالفارسيــةردواألاللُّغـةاسـتوطنوهاكالـيت
.اليووامليـةوالفوالنيـةواآلروميـةوالتجريـةوالسواحليـةوالصوماليـةوالتيغرينيـةوالعرب

كلمــاتذاتاألصــولمــنآالفالمــامتالوقـوفعليــهعلميــا :ومـنمظــاهرذلــكالتــأثري
ــــيــــةالعرب ـــــةخاصــــةتلـــكاللغــــاتاحل،ىيبعــــضاللغـــاتاألخــــرـف ـــــةمثـــلاإلجنليزي ـــــةواألملاني ي

نـدلس،وعـنطريـقحتكـاكاجلغـرايفيفاألوذلكعنطريـقاال،يـةوالربتغاليـةوالفرنسيـةواإلسبان
.يـةاحلروبالصليب

ـــةللُّغـةالعربو ـــةغوخصائصــهااللُّي عــنبــاقيزتوقــدمتيــالعصـراجلــاهلي،الــيتاكتملــتيفي
النظـريهلـايفكـللغـاتيــةباالشتقاقوباملرتادفاتمماأكسبهاثروةيفاملفـرداتاللغواللغات

.مـالعال

ـــــةاللُّغـــةالعربو ــــرتبطارتباطـــا ،العريقــــةيــــةمـــناللغــــاتالسامي ــــألايــــةهوـبمباشــــرا والـــيتت ةّم
جيال زمنا بعدزمن،و،هاالديينواحلضاريمنذأمدبعيدومحلتتارخي،وشخصيتهايـةاإلسالم

.جيلبعد

ـــ،ورغـــمعمرهـــاالطويـــل ســـواءيفالرتاكيـــبأو،هاحافظـــتعلـــىمالحمهـــااألصـــيلةـإالأن
ــــةالقواعـــداألساس ـــ،ي ـــالكثريمـــنمفردات ـــ؛هاـواحتفظـــتب ـــةوأسلوب هاوقواعـــدهايفـفلغـــةالكتاب
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.مضتأكثرمنأربعةعشرقرنا العصراحلديثالختتلفعنهاقبل
َنلننـنا   ﴿:تعالــىقالتباركو،هاكتابهالكرميـفأنزلبيـةاللُّغةالعربتعالـىوقداختاراهلل ِإنَـّا َنن

ِن تـنعنِقل ـــونن  ــــة]ســـورةيوســـف،اآل﴾قـ رنآنـــاَ عنرنِّي ـــاَ لَّعنلَّك ـــ ــــةاللُّغـــةالعربيـــثنالـــتح[؛2ي هـــذاي
.غـاتاألمـممتيزهـابـنيسـائرلُإلــىتميمـنأهـمالـدعائمالـيتأد فأصـبحالقـرآنالكـر،الشـرف
ــــاالكــــرميفـــالقرآن ــــاركوـلـــذيتول ِإنَّــــا لنــــ   ﴿:حفظــــهتعالــــىىاهللتب رن ون َن ََّلنننــــا الـــ ل ــــن  نـن ِإنَـّــا ننحن

إلــىوسـتبقىتنمـووتتطـوريــةاللُّغـةالعربومـنهنـابقيـت.[9يـة]سورةاحلجر،اآل﴾لنحناِفظ ونن 
.تعالـىاشاءاهللم

يـةلغةالع ر بهيأفصحاللُّغاتوأبينهاوأوسعها،وأكثرهاتأد":1يتفسريهـقالابنكثريف
ــــ ــــىأشــــرفـللمعان ــــببأشــــرفاللُّغــــاتعل ــــالنفوس،فلهــــذاأُنبــــزفلأشــــرفالُكُت ــــيتتقــــومب يال
آخركالمه.إلـى"...الرسل

ـــةوألمه ـــةاللُّغــةالعربي وبدراســة،هاـاهــتماملســلمونبــ،بالــديناإلســالميوارتباطهــاالقــويي
دراسـةإلـىوامتداهتمامهمهبا،هاومعانيهاـبلوبيان،حنوهاوصرفها:ووضعقواعدها،علومها

.2هاـقةبوغريهامنالعلوماملتعلّ،موازينالشعرورسماحلرفواخلط
أنيــةمالعربأحـديقـدرعلـىتعلُّـينبغـيلكـل":ــــتعالــىـرمحـهاهللــويقولاإلمامالشافعي

"ىـلوبهااللساناأل ـألن؛يتعّلمها
ممنلسانالعربمـاعلىكلمسلمأنيتعل ":ويقولأيضا .3
                                                 

العظيم1  القرآن تفسري إمساعيلبنعمر: الفداء أبو كثري، ـ4/365،ابن ــ بنسالمة،366ـ ساميحممد ،حتقيق:
دارطيبةللنشروالتوزيعيـةالطبعةالثان ،1420. هـ

 2 أحصاها وقد مصطفى فقال: بـهاالغالييين يتوصل اليت العلوم هي العربية عن"العلوم والقلم اللسان عصمة إلـى
 الصرف،واإلعرابوجيمعهمااسمالنحو،والرسم،واملعاناخلطأ، علما : عشر ي،والبيان،والبديع،والعروري،ـوهيثالثة

األدب وتاريخ واخلطابة، واإلنشاء، وقرريالشعر، جامع"والقوايف، مصطفىبنحممدسليم: الغالييين، اللغة. ومنت ،
الثامنةوال1/8ـةيالدروسالعرب الطبعة العصريـة،عشرون، .هـ1414لبنانبريوت،املكتبة

عبداهللحممدبنإدريسبنالعباسبنعثماناملطل القرشي:3 أبو ،حتقيق:أمحدشاكر،1/47،الرسالةالشافعي،
1358ى،مكتبةاحلل ـمصرـالطبعةاألول هـ.
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،حممـدا عبــدهورســوله،ويتلـوبــهكتــاباهلللــهإالّاهللوأن إأنالبلغـهجهــده،حــديشـهدبــه
مـانالتسـبيحوالتشـّهدوغـريذلـك،وربـهمـوينطقبالـذكرفيمـاافـرتريعليـهمـنالتكبـري،وأمـ

ازدادمنالعلمباللسانالذيجعلهاهلللسانمنختمبهنبوتهوأنـزلبـهآخـركتبـه،كـانخـريا 
.1"هـــــل

أنلغـةمــاسـجلهاوحفظهــاكتـابمســاويليســجللنـاعمومــا كمـاأن التــاريخالبشـري
،مرحلـةجديـدةمـنالعطـاءيــةاللغـةالعرببـدأتكـرميفبنـزولالقـرآنال،يــةمقدسغرياللغةالعرب

ومهـا،جديـدةخاصـةللجانـبالصـولوالنحـوييــةحيثأسهمتقراءتـهيفمـيالدقاعـدةأدائ
،بـذلكشـعراملسـلمونمجيعـا ف،للنيلمنهـامنأكثرفروعاللغةعرضةللتغيريوأسهلهامدخال 

ـــمعـا ـواقـامف الكثــريمـنالعلمـاءغــريالعـربيفالتقعيــدع رفقـدبـف.خلــدمتهاــــوغـريعــربا عربــ
بـنعبـداهلل:مثـلالعـرب،نــهماجانـبإخوإلــىيــةوالبالغيــةوالصرفيــةالنحواللُّغةلعلومهذه

وابــنقتيبــةوابــنجــينوعبــدالقــاهرواجلــاح ،يعبيــدةمعمــربــناملثــىنـوأبــ،وســيبويه،املقفـع
ـــذينبرعــوافـــوغــريهممـــنالعبــاقرةاألفــذاذيوالزخمشــريوالســـكاكي،ـاجلرجانــ يعلــوماللغـــةـال

.يـةالعرب

وآداهبـامـنجهـودكبـرية،فقـدمجعـتيــةالعرباللُّغـةيـتبـهظفولحت لغـةأخـرىمبثـلمـاح 
يــةاملختلفـة:البصرالنحويـةدارساملـووالصـرف،علـمالنحـوس نت،وتأس ـودو يـةهااملعجمـمادت

ـــــةوالكوف ـــــةادوالبغدي ـــــةوالشامي ـــــةواملصري ـــــةواألندلسي ــــدويني ــــتعلومهــــااألخــــرىبالت ،وحظي
ومجـعتراثهـااملتمثـليفاألدبالشـعريوالنثـريومـاواألصـوات،أصـيلوالتقعيـد،كالصـرفوالت
.والنقداالدبـيبالغة،فظهرتعلومالبالغةوقواعدهافصاحةوامنبـهم

سيماأنـهجـاءصدرفخرهلاعلىمراألجيال.والمةوكانهذااإلجنازالعظيملعلماءاألمّ
                                                 

 1 1/47الشافعي:الرسالة، .
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،والعزميـةيــةيفعصرلتكنوسائلالبحثالعلميفيهميسـرةوالمنتشـرة،ولكنهـااإلرادةالقو
1يـلنذكرهناماقالـهالنضـربـنمشُأنباملناسبمنولعل .الصلبةلدىأولئكالعلماءاألجالء

"العــني"أولكتــابوزهـدهوصــربه،وهــوصـاحبهيــديثعــنحيـاةاخلليــلالفراوهـويتحــد 
.قـالالنضـر:يــةالعروريوالقاف،ومؤسسعلميـةمعجمبالعرب بيـتمـنـــأقـاماخلليـليفُخـص 
لهبالبصرة،اليقـدرعلـىفلسـني،وتالمذتـهيكسـبونبعلمـهاألمـوال.وكـانــصبشجرأوق

.2"ي،فماجياوزهمهيـيألغلقعلي بابـ"إنيقول:

موهعلـىالـدنياومـاوقـد ،همووقتهميفسـبيلالعلـمـلقدنذرهؤالءالعلماءاألجالءحيات
:3أحدهميقولويفهذا،فيهامنمباهجوشهوات

ــــ  يلِــــ َلــــ    العلــــوم   ري لتنقــــي ِ هن سن
ــــــاَ لي طن مــــــاي  وتن  ــــــلِ  ّر  ويصــــــة  عن  لل حن

 نـــاِ  عِ  يـــ ِ وطِ  يــــة  غان صـــلِ ون  مـــنن  
ـــ ـــ دامـــةِ م   ى مـــنن حلنـــى وَن هن َشن  اِ  سن

                                                 
هـ.٢٠٣سنةمروتويفيفمنتالميذاخلليلبنأمحد،،قاريولغويوفقيهيالتميمـي،ـنمشيلبنخرشةاملـازنالنضرب1

،خريالدينبنحممودبنحممدبنعليبنفارس:ح،وغريباحلديث.ينظر:الزركليمنكتبه:الصفات،وكتابالسال
.م2002ني،بريوت،الطبعةاخلامسةعشر،دارالعلمللمالي8/٣٥٨،األعالم

خلكان،2 بكر:ابن أبـي بن إبراهيم بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس األعيانأبو أبناءوفيات وأنباء
حتقيقإحسانعباس،دار2/224الزمان، .م1971،بريوتصادر،

مصطفىوصححهالذيرتبهوضبطه/ح،1تنسبهذهاألبياتللزخمشري،كمايفترمجتهيفمقدمةكتابالكشاف3
الكتابالعرب دار طبعة ـحسنيأمحد، بريوت، فقد1406ي، األبياتلغريه؛ وتروىهذه عبدالفتاحأوردهاالشيخه.

هذه:بقولهيـةاحلاشيفشدائدالعلموالتحصيل"،مثعّلقيفكتابه"صفحاتمنصربالعلماءعلىــرمحهاهللــأبوُغد ة
وذكرهذهاألبياتالعاّلمة..ولأقفعليهايفمصادرترمجتهاليترجعُتإليها.للزخمشري،.األبياتوجدهُتامعزو ة 

 املتوىفسنة "غرائباالغرتاب"ص1270اآللوسياملفسر يفسياقكالملهقائال :".61يفكتابه: .حيقيلأن.،
البيتاخلامس،ولي رفد.أقول. عنده فيها وجاء أوردها، مث أنهمتث لبـها،فقدالرتمجةيفسياقة." املذكورة.والشك 

ط  الط حب أمحد الفقيه العالمة ذكر احلنفياملتوىفسنة يفه1231اوي املختار"، على"الدر 1/22،حاشيته األبيات  ،
 وعزاها األوىل، ابنالتاجالإلـىاألربعة الفقيه العالمة وتابعه سبكي، "رد املختار"عابدينيفحاشيته: علىالدر ادتار

السب1/23 التاج ولعل  الزخمشري، بشعر فهي بـها، متثل واهللكي أشبه، ينظروأسلوبه ا.هـ، غدة،تعالـىأعلم". أبو :
الفتاح: شدائدعبد على العلماء صرب من والتحصيلصفحات البشائر139ص،العلم دار العاشرة، الطبعة ،

بريوتيـةاإلسالم ،1433. هـ
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ـــــ  هـــــااقِ رن ون قالمـــــي علـــــى َن َن  رير  وصن
ــــــ    لنــــــوَن  ــــــنـن  نن ِم  هافل د  لِــــــ فتــــــا ِ ال رِ قن
ـــــ يـــــ   ِّ َن َن      بيت ــــــجى وتن الـــــد   رانن هن سن

 

 
 
 

ــــــلنــــــحن َن  اءِ ن الــــــدَّ ى ِم ــــــوالع   َو  اِ  شَّ
ـــنـن  ـــ مـــلن قـــي الرَّ لن ري أِل  قن  ن َوراقـــيعن

 حــــــاقيذاك لِ  بغــــــي ّعــــــدن نومـــــَا وتن 
 

،منهـامـاهـييفعصـرنااحلاضـرمجلـةمـنالتحـدياتلـتومـازايــةالعربغةالللقدواجهت
ــــةهجــاتادلهجــرأهلهــاهلـــا،وتفضــيلهماســتخدامالل ك؛يـــةداخل املختلفــةعليهــا،بـــدعوىي

الالتطـوُّرأن عنها،معتقدا بديال يـةغاتاألجنبالسهولةواليسر،وبعضهميفضلاستخداماللُّ
.يـةعربالاللُّغةيكونإالباالنسالخمن

ـــى،وهــيكثــريةيفزمـنالعوملــةالـيتتســعىيــةومنهـاحتــدياتخارج القضـاءعلــىالتنــوعإل
.ييفالعالـاللسان

حــاقبركـــبهاعــاجزةعــنالل ـوكأنــيـــةالعربغـــةاللها،تظهــرـولكثــرةهــذهالتحــدياتوقوتــ
.العلميوالتقين،واستيعاباملتغرياتاحلديثةرالتطو

يفعالـهخلدمـةيتحركـواكـل أنبـــيفنظـريـــيــةالعرباللُّغةاملهتمنيبىعلمنهناكانلزاما 
حيفظوهــامــناإلمهــال،والأقــولمــنالضــياع،فقــديناإلســالمي،وأنب،خدمــةللــد اللُّغــةهــذه
ـــ ــــىلاهللتكف  ـــاركوحبفظهـــاتعال إِ  ﴿:تعالــــى؛يقـــولاحلـــقتب رن ون َن ََّلنننـــا الـــ ل ـــن  نـن نَّـــا لـنــ   ِإنَّـــا ننحن

 .[9يـة]سورةاحلجر،اآل﴾ لنحناِفظ ونن 
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 :الدراسة وَهدافهاه    يـةَهم 1.2

،والعصرالعباسي،يـةالعرباللُّغةهيو،عناصرهاالثالثيـةالدراسةمنأمههذهيـةتنبعأمه
.واخلليفةاملأمون

ـــةوتظهــرهــذهاألمه ـــةمــنخــاللدراســةمالمــحاحليــاةالعلمي يـــةغوواللُّ،أمونيفعصــراملــي
ــــةفازدهـــارالعلـــوماللغو.علـــىوجـــهاخلصـــوصمنهـــا ـــذيي الباحـــثموضـــوعا خمتلفـــا يعـــدهوال

ضاءاتعلـىإفيهايـةذخريةعلميـةتباتالعرباملكإلـىزةستضيفدراسةمعمقةومرك ويستحق
ـــةالعرباللُّغــةعلــومهاـالــيتمــرتبـالتطــوُّرةمــنفـرتاتفـرتةمهّمــ ـــىإضـافة.ي أنهــذهالدراســةإل

.متناثرةيفبطونالكتباملختلفةمعلوماتوفريةيـةالعرباللُّغةمللمتخصصنييفعلومستقد 

 :العباسي العصرَوالَ:  1.2.1

ــــةذاتاألمهيـــةإلسالملمــنالعصـــوراالعصــرالعباســـياألو يعــد ــــةاالقتصادويـــةالسياسي ي
ـــةخـونالعصـرالــذه للـدولالعباساملؤر عــدهيأنب ج ـفــالع .يــةوالعلميــةوالفكر بـلالعصــر،ي
إسـالميا وكانالقرنانالثانـيوالثالثاهلجريـانعصـرا .علىمرالتاريخيـةللدولةاإلسالمالذه 
نتمتطـورةبشـكلكبـرييفأساسي،حيثأنجهودالعلماءاملسلمنيورجالالعلمكابشكل

.1مجيعاجملاالتتقريبا 

،ويفخمتلـفاجملـاالت،علىمجيعاألصعدة،جنازاتكربىإاكانهلذاالعصرمنم وذلكلف
ييفمقدمتها:ـوتأت

                                                 
ينظر:1

Qadir, Asghar: History of science in Central Asia: proceedings of the National Seminar 
on the History of Science in Central Asian Civilisations, Page: 106. Quaid-i-Azam 
University Press, 1978.  
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ـــةثبــاتالقــوةالسياسإ. 1 ـــةللخالفــةالعباسيـــةوالعسكري والقضــاءعلــىمجيــعاملــؤامرات،ي
.اليتكانتهتددسلطاناخلالفة،يـةوكذلكاهلجماتاخلارج،يـةوالثوراتالداخل

.ديانوالشعوبواألفكاراألامةحكمإسالميمشويليستوعبمجيعالطوائفوإق.2

رسســهامنطلقــةحنــواالزدهــاروالتطــوُّورعايتهــاووضــعأُيـــةباحلضــارةاإلسالميـــةالعنا. 3
.واالنتشار

 :عصر  يـةالمأمون و َهمثانياَ:  1.2.2

هعصـرامتازعصرهبأنّـإذ؛يـةعصراملأمونواسطةعقدالعصرالذه للدولةاإلسالميعد
شـهدف.وغريهـا،والفلسفة،والطب،والفلك،علوماملختلفةكالرياضياتعلىالالكبرياالنفتاح

.خمتلفــةيفمجيــعاجملــاالتالــيتكانــتســائدةيفذلــكالوقــتيـــةماخرتاعــاتعلالعصــرهــذا
.يـةراكزهاالعلممتنوعةيفمساجدهاومدارسهاوميـةوكانتبغدادوقتهاتعجحبركةعلم

سـهمتبنقـلأاملـأموناخلليفةالعباسـييفعصرالرتمجةاليتازدهرتيـةعملأن إلـىضافةإ
.يـةاللغةالعربإلـىيـةوالسريانيـةواليونانيـةغاتخمتلفةكالفارسالكثريمنالعلومواآلدابمنلُ

حيـث،مكانـةعظيمـةيــةالعربغـةاللُّأكسـبـاجلبـارةيـةهذهاحلركةالعلموأـهذاالنشاطو
تكتـبهبـامجيـعيــةلغـةعلمإلــى،اليتيكتبهبـاالشـعرواألدبيـةالعرباللُّغةانتقلتمنكوهنا
.العلومواملعارف

:يـاآلتإلـىدفهذهالرسالةهـت :َهداف الدراسة 1.3
العلمـييفذلـكلتطـوُّراومـاهلـامـنأثـريف،املـأمونونشـأتهوتعليمـهاخلليفةدراسةحياةـ 1

.العصر
ـــةمــنناحاللُّغــةالعربيـــة،مــنعلــوميـــةغودراســةالعلــوماللُّـ 2 النشــأةوالرتكيــزعلــىعصــري

.املأمون
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يفعصــريـــةالعرباللُّغــةوعلــوم،رالعلــومعمومــا تطــوُّإلـــىدراســةاألســبابالــيتأدت ـ 3
 .املأمونعلىوجهاخلصوص

 :الدراسة َسئلة 1.4

 ؟.يـةيفالعصرالعباسيواليتكانهلاأثرهايفاحلياةاألدبيـةماأهممالمحاحلياةالسياسـ1

.؟عصرهيفالعلميالتطوُّرعلىوعلمهاملأمونيـةشخصتأثركيفــ2

.؟العصرذلكيفنشأتاليتيـةاللغوالعلومماــ3

.؟املأمونعصريفالعلومرتطوُّيفاملساعدةواألسبابسةالرئياألسبابماــ4

 حدود الدراسة :  1.5

:أربعةأقسامإلـىهاـحبسبفنوناللغةالعربيةعلومفصن تُ

ــــةغواللُّالعلـــوم :َوالَ  ،واللهجـــاتاملعـــاجمعلـــماللغـــةوووفقـــهاللغـــة،،والصـــرف،النحـــو:ي
.واألصوات

 .والبديع،والبيان،يـاملعان:يـةالبالغالعلوم :ثانياَ 

.يـةوالقاف،والعروري،األدب:الشعرعلوم :اَ ثالث

.النقدعلوم :راّعاَ 

وبالتحديدعلمالنحو،يـةغواللُّالعلوموهي،منهاوالثانـياألولنيبالقسمتصودراسيتخت
.العلومالبالغية،إضافةإلـىوعلماملعاجم،والصرف

ـــذيغــوياللُّالعلمـــيالنشـــاطبرصـــدهـــذهالدراســةيفيقــومالباحـــثو عصـــريفحصـــلال
هــإلــى198مـنسـنة)إلــىتـاريخوفاتـهةتبـوءهاخلالفـتـاريخوالـذييبـدأمـن.املـأموناخلليفة
حيــثيشــملهـذااجلمــعرصــدكـلنشــاطعلمــي.(م833مإلــى813املوافــقه218سـنة
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هـذاألهـمالعلمـاءالـذينبـرزوايفوحصـر،أوقبلهاأوبعدهابقليلغويبارزيفتلكالفرتة،لُ
.املأمونوهميفعمرالتأليفعاشوايفعصرالفنو

 منهج الدراسة  1.6
ـــتعــد ـــاهجالبحـــثمــناألمـــوراملهّم ةالــيتيهـــتمهبـــاالبــاحثوناألكـــادمييونيفخمتلـــفمن

يفومـاخيصـناحسـبختصـصكـلحبـث،يــةجامعدراسـةالتخصصات،وهيأمرمهميفكل
.غويهذااملبحثهومنهجالبحثاللُّ

 :الل غة في المنهجَوالَ:  1.6.1

ِن ِشــرنعنةَ ﴿:تعالـــىاهللقــال ــلن جنعنلننـنـا ِمــنك  ــا جنــاءكن ِمــنن النحنــعل لِك  ِن عنمَّ ــوناءه  ونالن تـنتَِّبــ ن َنهن
هناجاَ  .1وطريقا سبيال أي[48يـة،اآلاملائدةسورة]﴾.ونِمنـن

هج،ـملـنهجواملنهـاجوطريـقنـقالالزخمشرييفأساسالبالغةمادةنهـج:أخـذالـنهجوا
ـــوطـرقنــ املــنهجوجــاءيفلســانالعــربأن .2هجتالطريــق:بينتــهوانتهجتـهواســتبنتهـهجة،ون

.3كنياهلاءهوالطريقاملستقيمواملنهاجهوالطريقالواضح،والنهجبتس

اهجالدراسـةثـة،ومنـهمنـفظةداللتهـاحمد املعجمالوسيط:املنهج:اخلطةاملرسومة،والل ويف
ـــهـذااملعـىنوجنـد.4ومنـاهجالتعلـيموحنومهـا ــــــاملـنهجمبعـىنالطريقـةأواألسـلوبوهـوأن ــ يـف

.5علىطريقةالبحثواالستقصاءكثريمناملعاجم،ويدلأيضا 
                                                 

ينظريفتفسريهذهاآلية:الطربي:جامعالبيانعنت1 .8/493أويلآيالقرآن،
البالغة2 أساس اخلوارزمي: عمر بن حممد بن عمر بن حممود القاسم أبو حتقيق474ص،الزخمشري، عبد:، أمحد

.ه1407،بريوتالكتابالعربـيدارالطبعةالثالثة،الرحيمحممود،
الطبعة.(هجـن)،مادةلسانالعربأبوالفضلمجالالدينحممدبنمكرمبنعليبنمنظوراألنصاري:ابنمنظور،3

هـ1414،بريوتصادردارالثالثة، .
عمعاللُّغةالعربمادة)نـهـج(2/957،املعجمالوسيط4 داراملعارفمبصر،الطبعةالثانيـة، .1973يـة،
.(هجـن)معجمالعني،مادةي:ماسبق:اخلليلبنأمحدالفراهيدإلـىينظر:إضافة5
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  :اصطالحاَ  المنهجثانياَ:  1.6.2

ـــىوســيلةحمــددةتوصـله"فاملــنهجيفاالصـطالحعلــىأنّـعـر يُ املــنهجو...معينــةيــةغاإل
ـــةخطــةمنظمــةلعــدةعمليــاتذهن:العلمــي ـــةأوحسي ـــةبغي ـــىالوصــولي كشــفاحلقيقــةأوإل

ومناهجالبحثهيالطـرقالـيتيسـريعليهـاالعلمـاءيفعـالجاملسـائل،والـيت.1الربهنةعليها"
.2مايرمونإليهمنأغراريإلـىيصلونبفضلها

:هـــوالطريقـــةهخالصـــةالقـــوليفتعريفـــأن إال،كـــرمـــاُذوللمـــنهجتعريفـــاتخمتلفـــةغـــري
موضـوعمـنموضـوعاتهـذاالعلـم،وهـوعموعـةالقواعـدلاخلاصةاليتتصلحلكلعلمولك

إنـهالطريقـةالـيتيتبعهـاالباحـثيفدراسـة،احلقيقـةإلــىالعامةاليتيتموضعهابقصدالوصـول
.3املرادالوصولإليهايـةغايقالاملشكلةالكتشافاحلقيقةأوالوصوللتحق

 :الل غة علِ في البحث مناهجثالثاَ:  1.6.3
:وأشهرها،اللُّغةعلميفالبحثملناهجعديدةأنواعهناك

  :المقارنالمنهج  1.6.3.1
كثـر،يكـونألغتـنيأوبـنيضوعهاملقارنـةوويكونمغوي،وهومنأقدممناهجالبحثاللُّ

ظـاهروتتفــقيفالشـكلواملضـمونأومـنأصــلواحـدأولغـةواحــدة.االخـتالفبينهمـايفال
.4راداملقارنةبينهاغاتاليتيُبنياللُّيـةوالدالليـةوالصرفيـةويقومعلىالدراسةالنحو

                                                 
املعجمالوسيطيـةغةالعربعمعالل1ُّ ج1979، .(هجـن)،مادة2،
مصر،د33ص،غةعليعبدالواحد:علماللُّوايف،2 م.1972النهضةرا،الطبعةالسابعة،
عابدين،3 واألدبينظر: اللغوي البحث طريق يف مزالق علي: اجمليد النصوصـعبد وتوثيق النهضة44ص،ي دار ،

بريوتيـةالعرب .م2001،
الوصفيوالتارخييواملقارن4 اللُّغة دراساتيفعلم د.صالحالدينصاحل: .وينظر:حجازي،34و33ص،حسنني،

دارقباء،القاهرة.19ص،علماللُّغةإلـىحممودفهمي:مدخل ،

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



14 
 



  :الوصفي المنهج 1.6.3.2

وهـوعلـميهـتمبدراســةلغـةواحـدةأوهلجــةواحـدةيفزمـنومكــانمعينـني.وهـويصــف
.1تكونهيوليسكماجيبأنباللُّغةكما

  :التاريخي المنهج 1.6.3.3

املدونـةنصوصـهاأقـدمذمنـ،القـرونعـربوتارخيهاالواحدةاللُّغةتطوريفيبحثعلموهو
،والداللــةوالرتاكيـبيــةالبنتطـورحــاالتدراسـةاملـنهجهـذايتتبــعحيـث،احلاضـرالوقـتإلــى
.2ريخاالتعربيـةاللغوالظاهرةعلىرايفاجلغاإلقليمتأثريمبدىاالهتماممع

 : المنهج التقاّلي 1.6.3.4

تكــونمــناألصــلهـوعلــميقابــلبــنينظــامنيلغــوينيخمتلفـنيأوأكثــر،واليشــرتطأنبو
ـــةغوويقــومعلــىرصــدالعناصــراللُّنفســه، يـــةوالدالليـــةوالنظميـــةوالصرفيـــةهاالصوتـومكوناتــي
.3يـةوالبالغيـةوالعروض

ـــةعلـوماللغوبـرزمنــاهجالبحــثيفالهــيأهــموأهـذه هــذهالدراســةيفالباحـثوســيتبع،ي
نــدرسأننريــدألننــا؛العصــرذلــكيفســائدا كــانالــذيالتــارخييالتحليلــيالوصــفياملــنهج

،وحتليلهادراستهايفالنصوصتلكطبيعةنتجاهلأنميكنفال،وبيئتهاعصرهايفالنصوص

                                                 
ص1 احلديثة اللسانيات علم القادر: عبد اجلليل، عبد 127ينظر: الصفا دار األردن، األوىل، الطبعة م.2002،
29ـ28الم،عبدالعزيزأمحد:يفعلماللُّغةالعامصعو .م1999القاهرةيـةدارالطباعةادمد،
2 ينظر: اجلليل: صعبد اللسانياتاحلديثة، و127علم . الحسنني: الوصفيوالتارخييواملقارندراساتيفعلم ،لُّغة

.204و203و34و33الصفحات:
3 اجلليل: احلدعبد اللسانيات صعلم اللُّغو132يثة، واملناهج املستشرقون إمساعيل: وعمايرة، الطبعة41ص،يـة. ،

 .م1992عّمان،دارحننيالثانية،
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.والتاريخمنبالزربطهابلو

فقداستخدمالباحثاملنهجالوصفييفدراسةعلوماللغةالعربيةواملراحـلالـيتمـرتبــها،
واملنهجالتحليليالذيتتبعمنخاللهظاهرةنشـأةتلـكالعلـوموتطورهـاوالـربطبـنيالبيانـات

علوماللغوية.هاالـالوصفية،واملنهجالتارخييمنخاللالبحثيفتاريخاملراحلاليتمرتب

للمــنهجاملقـــارندوريفبعــضمراحــلالبحــثمـــنخــاللاملقارنــةبــنيجهـــودكمــاكــان
العلماءاللغويني،ومنخاللتفوقاخلليفةاملأمونعلىغريهمناخللفاء.

 :الدراسات الساّقة 1.7
ةيجنباتـهثالثــحملفــهيـحيـثإنّـ،املوضـوعيــةعنـداحلـديثعـنأمهكماذكـرتسـابقا 

ـــع ــــةالعرباللُّغـــةةهـــيناصـــرمهم  ــــةوألمه.وعصـــراملـــأمون،والعصـــرالعباســـي،ي هـــذااملوضـــوعي
ولأعثــرعلــى.هثتعــنكــلعنصــرعلــىحــدفهنــاكدراســاتعديــدةحتــد ،بعناصــرهالــثالث

.يفهذاالعصريـةغوثبشكلخاصعنالعلوماللُّمصدريتحد 

:هاجلوانبومنالدراساتالسابقةاليتتناولتأحدهذ

وتناولفيـهاملؤلـفجوانـبمـن.هللدكتورحممدمصطفىهدار.لاخلليفةالعااملأمونـــ1
ودورهيفالتطورالعلمييفعصره.،حياةاملأمونونشأتهوتعليمه

 :ول ّشكل عامث  عن العصر العباسي األومن المصادر التي تحدَّ 

:ضحىاإلسالمملؤلفهأمحدأمنيـــ2

ـــةواحلركـاتالعلم،والثقافـاتاملختلفــةيــةكتـابتــارخيييبحـثيفاحليــاةاالجتماعوهـو ،ي
يفيــةكجزءمناحلركـةالعلميـةوتطرقفيهللعلوماللغو،يفالعصرالعباسياألوليـةوالفرقالدين

يــةذلكالعصر،إالأنهالحيتويعلىتفصـيلورصـدجلميـعجوانـبنشـأةوتطـورالعلـوماللغو
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عصراملأمون.يف

:ملؤلفهشوقيضيف،العصرالعباسياألولــ3
يفالعصـــرالعباســـياألول،وذكـــرفيـــهيــــةويفهـــذاالكتـــابتطـــرقالباحـــثللحركـــةاألدب

.يفذلكالعصريـةكجزءمناحلياةالعقليـةالعلوماللغو

رسائلاملاجستري:أوال : :يـةومن الرسائل الجامع
يــدةللباحثــةرف،يـــةيفالدولــةالعباسيـــةغــداديوأثــرهيفاحلركــةالعلمـبيــتاحلكمــةالبــــ1

.السودانـــجامعةاخلرطومإمساعيلعطااملنانإمساعيل،

خاصــةمــايــةيفالدولــةالعباسيــةويفهـذهالرســالةتناولـتالباحــثجانبـا مــناحليــاةالعلم
والنقـل،ممـاأدىإىلظهـورحركـةعلميــة،ودورهيفتطـويرالتعلـيموالرتمجــةيتعلـقببـتاحلكمـة

شاملةيفالعصرالعباسي،وظهرتاملدارسكنتيجةمباشرةلنشأةبيتاحلكمة.

ــــةدورحركـــةالرتمجــةوالنقـــليفاحليــاةالعلمــــ2 ـــاحثني،إبــانالعصـــرالعباســياألولي :للب
.رملوكـجامعةتلمسانـاجلزائرحممدحساينوقدو

ـــا مهمـــا مـــنجوانـــباحلركـــةالعلميهـــذهالرســـالةتـوفـــ ـــاولالباحثـــانجانب ــــةن يفالعصـــري
وهـوجانـبالنقــلوالرتمجـة،وتأثريهـاالكبــريعلـىاحلركـةالعلميــة،وعلـىاللغـةالعربيــة،العباسـي

ياالصـطالحيةوالرتاكيـبالفنيـةوالعبـاراتالعلميـة،ممـاجعـلـمنحيثدخولكثـريمـناملعانـ
وكذلكتأثريالرتمجةيفالشـعرالعـريبوالـذي.نوالقانونوالسياسيةوالعلماللغةالعربيةلغةالدي

يالعلميةوالفلسفية.ـأصبحبعدانتشارالرتمجةجيملاملعان

ــــث3 ـــااهللوأثرهـــايفإدارةالدولـــةـ قافـــةاخللفـــاءالعباســـينيمـــناملـــأمونحـــداملســـتكفيب
عـزةبنـتفرحـهبـنحسـنيالغامـدي،احثـةم(للب945ـــ813هــ/334ــ198)العباسية

.حممدبنسعوداإلسالميةـالرياريجامعةاإلمام
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أثـرثقافــةاخللفــاءالعباســينييفأحــوالاخلالفــةالسياســية،وكــذلكوتناولتهذهالدراسة
ثقافـــةمعرفـــةعالقـــة،ودةالزمنيـةللدراسـةاعضاخللفاءحنـواإلصـالحخـاللاملـأثرهـايفاوـاهب

.علــىضــبطأمــوراخلالفــةوقدرتـهماخللفــاءبقــوةشخصــيتهم

تورا ثانياَ:   :رسائل الَد
،للباحثعبداألعلـىمهـديحممـدالطهطـاوي،اخلليفةاملأمونبنيالسياسةوالثقافةـــ1

.جامعةالقاهرةـمصر

وكيـفوازنبــنياحلكـموالثقافــةيــةويتنـاولالباحـثيفهــذهالرسـالةحيـاةاملــأمونالسياس
ذييرتتــبها،ودورهــذهالثقافـةيفطريقــةادارتـهللدولـة،واألثــرالــالـيتكانــتيتمتـعبـيــةالعال

.علىكوناخلليفةمثقفا 

ــجامعـةيــةالرتبيـة،كلناظمفرجعباسأجدعاجلبوريللباحث،املأمونأديبا خلليفةاـــ2
.ـالعراقتكريت

وتعلقــهيـاجلانـباألدبــجانبـا مــناجلوانــبالشخصـيةللمــأمون،أالوهــوالرســالةوتتنـاول
ـــاألدبواألدبـــاء،حيـــث  ـــا ا شـــاعراملـــأمونكـــانب

،حيـــبالشـــعروجيـــالسالشـــعراءا وأديبـــوعامل
ويشجعهم،وكانيعجـببالبالغـةواألدب،كمـاكـانللفقـهنصـيبكبـريمـناهتمامـه،وكـان

اءاليفارقونـهيفحضــرأوسـفر،وقـدأدىتشــجيعهللشـعراءيفأيامــهالعلمـاءواألدبـاءوالفقهــ
.إىلإعطاءالشعردفعةقوية

الكتــبواملقــاالت،أوىفيـــةورمبــاهنــاكمــنســبقىنمــنالبــاحثنيســواءىفالرســائلالعلم
ىنمــعلــىبنـاءاملوضــوعوإلقـاءمزيــدمـنالضــوءعلـىجزئياتــه،أويتطلـبـيوذلـكمــاساعدنـ

ملاسبقىفعالهالتخصصي.هذاتكرارا داحلاضرفاليععضاألسئلةاملاسةبالعصرإكمالب

لدراســاتســابقةىفوتطــويرا وتكمــيال إسـهاما الدراســةههــذيفكــونتويأمـلالباحــثأنب
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.هذااملوضوع

 تبوي  الدراسة :  1.8
مـنخـاللدراسـةكازدهارالعلـوماللغويـةيفعصـراملـأمون،وذلـىدراسةـعمدالباحثإل

ــــىالعصـــرالعباســـي، ـــلاإلســـالم،وصـــوال إل ـــةللعـــربقب ـــةوالثقافي ـــةالسياســـيةواالجتماعي احلال
،وحتديدا إلـىعصراخلليفةاملأمون؛لتحديدصورةمتكاملـةللمراحـلالـيتمـرتووصـلتإليهـا

ملــدخلالرســالة.ولفكـانالبــاباألاملختلفــة.مـعالرتكيــزعلــىاحلركــةالعلميـةجبوانبهــاالرئيســة
دراســةاحلالــةالسياســيةمثدراســةعصــراملـأمونوحياتــه،وبــدأبتمهيـدوجـاءالبــابالثانـــيعـن

،مثيفالعصرالعباسيوعصراخلليفـةاملـأمون،وكـذلكاحلالـةجتماعيةقبلالعصرالعباسيواال
يفبيـتاحلكمـة،الثقافيـةيفذلـكالعصـرمـعدراسـةمستفيضـةحلركـةالرتمجـةوالنشـاطالعلمـي

قبلوخاللعصراملأمونملاهلمامنأمهيةكربىيفإثراءاحلياةالثقافيـة.وتنـاولالفصـلالثانــي
تطـورالعلــوماإلنســانيةيفعصــراملــأمون،جبانبيهــاالــديينوالعلمــي،فالــديينمــنخــاللدراســة

اللالعلـومالطبيـةوعلـمعلومالقرآنالكرمي،وعلـوماحلـديث،والعلـومالفقهيـة،والعلمـيمـنخـ
الفلك.

ــــثوتنـــاول ــــهالفصـــلالثال ــــني،األولعـــنحيات دراســـةاخلليفــــةاملـــأمونمــــنخـــاللمبحث
االجتماعيةوالسياسية،والثانـيعنحياتهالعلمية.يتمبعدهاتقدميعرريموجزخلالصـةهـذا

الباب.

أربعــةون،مـنخـاللأمـاالبـابالثالـثفقــداخـتصبدراسـةالعلــوماللغويـةيفعصـراملــأم
ـــة، ـــاولاملــدارسالنحوي فصــول،تنــاولالفصـــلاألولدراســةعلــمالنحـــووالصــرف،والثانـــيتن
وتنـاولالفصـلالثالـثعلـومالبالغـة،أمـاالفصـلالرابـعفقـدتنـاولعلـماملعـاجم.واختـتمهـذا

البابخبالصةهلذهالدراسة.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



19 
 

علـىثالثـةفصـول،األولمنهـالدراسـةوكانالبابالرابعهوخامتةهذهالدرسة،مشتمال 
األســبابالــيتأدتإىلازدهــارالعلــوماللغويــةيفعصــراملــأمون،والثانـــيدراســةألهــمعلمــاء

اللغةيفعصراملأمون،أماالثالثفكانللخامتةمتضمنةاخلالصةوالتوصيات.

 :  الخالصة 1.9
ةتارخييــةلغويــة،يســعىالباحــثمــنازدهــارالعلــوماللغويــةيفعصــراخلليفــةاملــأموندراســ

خالهلاإلـىالتعمقيفاجلانبالتارخيياللغوياملشرقمـناحلضـارةاإلسـالمية،والـيتكـانفيهـا
االنطالقــةالقويــةهلــذهاحلضــارةالســامية،ومعرفــةالبــداياتالدقيقــةهلــذاالتطــورالــذيشــهدته

لسياسـيةوالعلمـاءيفنشـأةوازدهـارتلـكوإبـرازجهـودالطبقـةاالعلوماللغويـةيفذلـكالعصـر،
ـــيتميكـــناالســـتفادةمنهـــايفالعلـــوم، ـــدروسوالعـــربال حاضـــرومســـتقبلاللغـــةواســـتخالصال
رةعلميةكبريةيفمجيعاجملاالت.يشهدطفيفعصر،العربية

التوفيقوالسداد،إنهولـيذلكوالقادرعليه.تعالـىواسألاهللتباركو
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 :مقدمة  2.0
 الباببدراسةعصر هذا يهتم السياسيةاخلليفة منخاللتتبعمراحلاحلالة املأمون،

معدراسةاحلالةالثقافيةيفواالجتماعيةاليتمربـهااجملتمعالعربـيوصوال إىلعصراملأمون،
 كما العصر، املأمونمنخاللـيهذا النشاطالعلمييفعصر البحثبدراسة ختصهذا

دراسةبداياتالعلوماإلنسانيةوالعلميةيفعصره،واملراحلاليتوصلتإليها،كماسأتطرق
يفهذاالبابإىلحياةاملأموناالجتماعيةوالعلمية.

 في عصر المأمون يـةوالثقاف يـةاالجتماعو  يـةالسياسالحالة  2.1
 :تمهيد 2.1.0

ـــةإناحلــديثعــنحالــةعتمــعمــايففــرتةزمن احلــديثعــننشــأةهــذاأوال تطلــبيمــا،ي
ـــةاجملتمعــاتاإلنسانذلــكألنّ؛والظــروفاديطــةبــهأوال تمــعاجمل مرّـيفكافــةبقــاعاألرري،تــي

الشـــعوباالحتكـــاكبوأاملكـــانســـواءيفهاـمتعـــددة،نظـــرا لتغـــريالظـــروفاديطـــةبـــمبراحـــل
 رى.ـاألخ

عتمعـا شـبهمنغلـقعلـىنفسـه،إالمـاكـانيــةاجلزيـرةالعربشبهييفـوقدكاناجملتمعالعرب
حيدثمناحتكاكحمدوداألثرعنطريقالتجارة.

تســودهأنظمــةوقــواننيالقبيلــةســواءفيمــابــنيأفــرادالقبيلــة،صــرفا قبليــا عتمعــا كمـاكــان
.قبائلبعضهامعبعضأوفيمابنيال،الواحدة

وألغــىبعضــها،يـــةمــنهــذهالقــواننيوالعــاداتالقبلبكثــريا هــذ ،وعنــدماجــاءاإلســالم
،يـــةصــبغةعرباذفأصــبحاجملتمــعاإلســالمييفاجلزيــرةعتمعــا إســالميا ،وأبقــىالــبعضاآلخــر

نالتـأثريعربمممعأنهكانيضميفعناصرهبعضاملوايلمنغريال.حيثكاناجملتمععربيا 
وجعـل،ملسـاواةبـنياحلـروالعبـدمـناو،مـنالـرقماجـاءبـهاإلسـالممـناحلـدرغم،ذكرهلميُ

.مقياساملفاضلةهوااللتزامباإلسالم
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ـــهاجلغراف ـــدمابـــدأاإلســـالمينتشـــروتتوســـعرقعت وختـــتلطأنســـابالعـــرببغـــريهم،يــــةوعن
،تـأثرا وتـأثريا ،اليتانضـمتحتـتلـواءاإلسـالمهموتقاليدهمبعاداتوتقاليدالشعوبـوعادات

.كالفرسوالرومواألقباط؛أصبحاجملتمعخمتلفا عماكانعليه

       في عصر المأمون يـةالحالة السياس  2.1.1
 :يـةنشأ  الدولة العباس 2.1.1.1

مـــدحمالنــ ّعــم ،رضــياهللعنــهبــنهاشــمالعبــاسبــنعبــداملطلــبإلـــىنســبالدولــةتُ
اهللعليهوسل م.صل ى

عنـدمابـدأ،ياهلجـريتقريبـا ـيفمطلـعالقـرنالثانـيــةوقدبدأتفكـرةإنشـاءالدولـةالعباس
يتلقـىكتبـا تطلـبمنـهرفــع،بــنعلـيبـنأيبطالـبيــةأبـوهاشـمعبـداهللبـنحممـدبـناحلنف

ليبنعبـداهللبـنعبـاسمبـاحممدبنعإلـىأوصىيـةوعندماحضرتهاملن.الظلموإقامةالعدل
وأخذحممدبـن.ه99مثماتسنة.وأعطاهالكتباليتكتبوهاإليه،كانمنأمرالناسمعه

.1يـةموومنبعدهابنهإبراهيمالتخطيطإلسقاطالدولةاألُ،عليبنعبداهللبنعباس

عـدأنع ـب،للعباسـينيانطالقـا مـنخراسـانيــةأصـبحتالـدعوةجهره129يعـامـوفـ ني 
حيـثاسـتطاعهـذا.راسانوماحوهلاعاةيفخُللدُّيرئيسا ـإبراهيمبنحممدأبامسلماخلراسان

.ه130سيطرعلىمروسنةاألخريأنيُ

آخـذا البيعـة،سيطرتهعلىبلخومسرقندوغريهاحدسيطرعلـىخراسـانمجيعـا تابعت مثتـ 
مــندون،مــنآلحممــدي،وللرضــةنبيــهنّوُســ،وجــل مــنأهــلكــلمدينــةعلــىكتــاباهللعــز 

.2يـةتسم
                                                 

مصر54ينظر:حممد،نبيلةحسن:تاريخالدولةالعباسية،ص1 م.1993،داراملعرفةاجلامعية،اإلسكندرية،
.55املرجعنفسهص2
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يالعبـاسـبعـدأنأوصـىألخيـهأبـ،تويفإبراهيمبنحممدسجينا ،للهجرة132ويفسنة
.الكوفةهوومنمعهمنأهلبيتهإلـىطالبا منهأنيرحل،باإلمامة

ـــالكوفــةيفو ـــآلالعبــاسإليهــابعــدقليــلمــنوصــولـ ـــ العبــاسخليفــةيـبايعــةأبــتممّـت
عشـرمـنيـالثانـدالكوفـةعقـبمبايعتـهباخلالفـةيفمسـجإلـىللمسلمني،وتوجهأبوالعباس

يـامالدولـةعـنقيخطبـةكانـتمبثابـةاإلعـالنالرمسـهـ،وألقىعلىاملـأ132ربيعاألولسنة
:1تلكاخلطبة،ومماجاءيفيـةالعباس

يــةفهوعظ مه،واختارهلنا،زعـمالشاممهوشر ملنفسه،وكر احلمدهللالذىاصطفىاإلسال"
ــــبالرياســـةوالسياســةواخلالفـــغرينــاأحـــقُّأن  ـــاا،شـــاهتوجــوههمةمّن ـــاس؟وبن ،ِبف ولأيهـــاالن

اهللالنـاسبعــدضـاللتهم،وبصــرهمبعـدجهـالتهم،وأنقــذهمبعـدهلكــتهم،وأظهـربنــاهـدى
،ورفـعبنــااخلسيسـة،ومتــمالنقيصــة،ا مــنهممــاكـانفاســدصــلحبنـااحلـق،ودحــضالباطـل،وأ

ــا دنيــاهم،ةأهــلالتعــاطفوالــربواملواســاةيفومجــعالفرقــة،حــدعــادالنــاسبعــدالعــداو وإخوان
-هجةـمفن ـة وبـ-هم،فتحاهللذلكـمتقابلنيىفآخرتررٍعلىسُ

ُ
،صـل ىاهللعليـهوسـل مدحم ـمل

مم،ورىبينهم،ح و وبامواريثاألُشُمبهُمرُوقامباألمرمنبعدهأصحابه،وأ فلماقبضهاهللإليه،
منها،مثوثببنـوحـربوبنـوا ضعهاوأعطوهاأهلها،وخرجوامخاصفعدلوافيهاووضعوهاموا

ها،وظلمـواأهلهـا،وقـدأملـىاهللهلـمحينـا ـمروانفابتزُّوهاوتـداولوها،فجـاروافيهـاواسـتأثروابـ
نصــرناوالقيــامبأمرنــا،ا،و و ىل متنــآســفوه،فلمــاآســفوهانــتقممــنهمبأيــدينا،وتــداركبنــاأُحـد

بناعلىالذيناستُ ألرجـوأاليـأتيكميـبنـاكمـاافتـتحبنـا،وإنـم ت خ ـرري،ف فواىفاألضـعفل يُمن 
البيـتتوفيقنـاأهـلاجلورمنحيثجاءكماخلري،والالفسادمنحيثجاءكمالصالح،ومـا

                                                 
عبد1 بن أمحد الدين شهاب النويري، األربيففنوناألدب، نـهاية الكتب22/24الوهاب: دار األوىل، الطبعة ،

لبنان وصفوت،أمحدزكي:مجهرةخطبالعرب،1424العلميةبريوت، املكتبةالعلمية،بريوت3/7ه. ،2001 م.
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[.يقصدأنهكرميجواد]املبيحوالثائراملنيحاحفـالس إالباهلل،فاستعدواأيهاالناس،فأنا

فاح،مـعأنـهمـاقصـديـلأبـوالعبـاسالس ـومـنهـذهاملقولـةالتصـقتبـهصـفةالسـفاح،فقف
ة.ذلكاملعىنالذىشاععلىاأللسن

ـــةهذهاخلطبــةبــدأتالدولــةالعباسـوبـ ـــةمسأيامهـاالري اســتطاعأبــوالعبــاسبعــدأنب.األوىلي
.موينيوالقضاءعلىمظاهرالسلطةلأُ،يـةتوطيدأركانالدولةالفتالسف اح

اخلالفـةيــةباختـاذتـدابريصـارمةلتقو(ه158ــــه136)مثقـامأخـوهأبـوجعفـراملنصـور
ه(.149ـــه145يفأربعسنوات)بغدادالسالممثأنشأمدينة،يـةالعباس

ـــداهللحممـــداملهـــدي ـــوعب ــــهـ158)وحكـــمبعـــدهأب ـــوحممـــدموســـى،ه(169ـ مثأب
ـــه169)اهلـــادي ـــةالعباس.ه(170ـــ ـــيــــةحيـــثبلغـــتالدول هاوازدهارهـــايفعهـــدـأوجقوت
ه(.193ــهـ170)يجعفرهارونالرشيدـأباخلليفة

 في عصر المأمون  يـةالحالة السياس  2.1.1.2

يفصـحيفةيــةوكتـبهـذهالوص.الفةألبنائهاألمنيمثاملأمونمثاملـؤمتندباخلفأوصىالرشي
.أشهدفيهاالقضاةوالفقهاءوأكابربينهاشمبعدأنب،قتيفالكعبةل عُ

ـــةعلــىوصىاألمــنياخلالفــةبنــاء ـاتولــوملّـ اشــتعلتنــارالثــوراتيفبــالد،الرشــيدهــاروني
ـــةبــنخالــدبــنيزيــدبــنمعاوالشــامعلــىيــدعلــيبــنعبــداهلل الــذي،يـاملعــروفبالسفيانــ،ي
بعـد،واستمرتاالضـطراباتكـذلكبينـهوبـنيأخيـهاملـأمون.احتلدمشقوطردعاملاألمني

ونكثالعهدوامليثـاقالـذي،وتوليتهابنهموسىالعهدمنبعده،أنخلعاألمنيأخاهاملأمون
معــاركانتهـتمبقتــلاألمــنييفاخلـامسوالعشــرينمــنودارتبيــنهم.أخـذهعليــهأبــوهالرشـيد
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.1م813يلولسبتمربعامللخامسوالعشرينمنأاملوافقهـ198ادرمعامشهر

حيـثبقـيخبراسـانحـدقـدم،وبويـعلـهباخلالفـةهنـاك،وقدكاناملأمونوقتهـايفالـري
.2هـ204بغداديفمنتصفشهرصفرعام

:3قسمنيأوفرتتنيعلىيـةحياةاملأمونالسياسمبعضاملؤرخنيوقدقس 

.بغدادإلـىحدانتقاله،منذمبايعةاملأمونباخلالفةمبرو:يـةالفتر  الخراسانـ  1

.حدخروجهمنهاووفاتهخارجها،منذدخولهبغداد:يـةالفتر  البغدادـ  2

،العهــديـــةيــا الرضــاووالهوالوصــاهرعل.بـــهمالعلــوينيوقر إلـــىمــالاملــأمونيفأولأمــره
بعـدأن،اللـوناألسـودشـعارالعباسـينيإلــىورغمأنهعـاد.شعارالدولةاللوناألخضروجعل
سياســتهحنــوأنورغــمذلــكإال،هـــ207يفالــيمنعبــدالــرمحنبــنعبــداهللالعلـويســنةثـار

.4العلوينيلتتغري

عباخلالفةوهويفويفاليتاستمرتمنذأنبُواجهاملأمونثوراتعديدةخاللفرتةحكمه
.هـ218رجبسنة19،وحدوفاتهيفهـ198سنةالري

إالأنـه،هامةليقضـيعلـىاملتشـيعنيفيهـاـاملـأمونحممـدا الزيـاديبـالدتـاخلليفـةىـفقـدولـ 
يوحـاف علـىعالقتـهبالعباسـينيوكـانيـؤد،أصـبحأشـبهمبلـكمسـتقلوبعدانتصارهعليهم

.5هلماخلراج
                                                 

وامللوكتار:الطربي1 الرمحنبنأبـيبكر:.5/114،يخاألمم الدينعبد جالل ،217ص،خللفاءتاريخاالسيوطي،
الطبعةاإلولـى،مكتبةنزارمصطفىالباز،مكةاملكرمة .ه1425حتقيق:محديالدمرداش،

داراجلنان،بريوت11ص،املأمونلفرتةخالفةاببغداداملستوعبكتطيفور،أبوالفضلأمحدبنأبـيطاهر:2 ،.
الدار274ص،هداره،حممدمصطفىى:املأموناخلليفةالعال3 .للتأليفوالرتمجة،بدونتاريخيـةاملصر،
.5/155:تاريخاألمموامللوك،الطربيو.8صلفرتةخالفةاملأمون،تاببغداداملستوعبطيفور:ك4
تايخ5 إبراهيمحسن: السياسيحسن، ،الطبعةالرابعةعشر،داراجليل،2/59والديينوالثقايفواالجتماعي،اإلسالم

ه.1415بريوت
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فلمـاأحـس.كماثارأهلبغدادوولواإبـراهيمبـناملهـدياخلالفـةحـنيكـاناملـأمونمبـرو
املوافــقهــ210فــاختفىمثقـبضعليـهســنة،خلعــواإبـراهيم،بغـدادإلــىالنـاسبقـدوماملــأمون

.1وعفاعنهاملأمونم.825

هإليهاملأمونطـاهرفوج ،أمنييتعصبلوكانعربيا ،نصربنشبثيفالشامكماانشق 
بعــدهانصــرعلــىطلــبمرغــ،أُفاســتمرتاحلــروببيــنهمحنــوا مــنمخــسســنني.بــناحلســنيا

.2م825املوافق-هـ210بغداديفشهرصفرسنةإلـىيقوسف،األمان

اهللاملـأمونإلـيهمعبـداخلليفـةفبعث،هـ210سنةيفالعامنفسه،أيكماثاراملصريون
ــــهموفطـــاهربــنا ـــوراتعـــادتبعــدأنب،األمـــنأقــر أمخـــدثورت ـــنطـــاهرولكـــنالث ــــىعـــاداب إل

إلــىهـذهالـبالدبنفسـهوأعـاداألمـنإلــىمثجـاء،فأرسلإليهماملأمونقائدهاألفشني،العراق
.هـــنصاب

وكـذلك،وهيخمتلفةاألماكنواألزمان،هذهبعضالثوراتاليتاشتعلتيفعصراملأمون
مــامعلــىزفاملــأمونبقــيمســيطرا هااملتفاوتــةإالأن ـولكــنرغــمخطورتــ.خمتلفــةاخلطــورةوالقــوة

مـاشـغلهعـناحلـربمـعيــةوكـانيفانشـغالاملـأمونبقمـعالثـوراتالداخل.األمـورحـدوفاتـه
3فةحيـثغـزاالصـائ،هــ215ادرممنعامشهريفيـةحدقامبأولغزوةخارج،البيزنطينيني

.وفتحوأخضععدةحصون

زواتــهبقمــعالثــورةيفمصــرفاســتغلالــرومذلــكوأغــارواعلــىغانشــغلعــنمتابعــةولكنــه

                                                 
.223ص،تاريخاخللفاءوطي:السي1
5/130،تاريخالطربيالطربي:2 2/60،االسالمالسياسيحسن:تاريخ. .69ص،املأموناخلليفةالعالوهداره:.
الــروم:الصائفة3 إنمحالتـهمضـد إذ صيفا ، اليتيغزونـها البالد بذلك ويعنون الصائفة، لف  الروم غزو على يُطلق

فـيالشتاءلشدةبردها،وقساوةطقسها.ابنمنظور:لسانالعربكانتفـيالصيفمن يغزوها أن ويندر كلعام،
مادة)صيف(.
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ـــل2واملصيصـــة1طرســـوس ـــوافـــيهمالقت ـــريا مـــن.3وأثخن ـــيهماملـــأمونوأخضـــععـــددا كب فعـــادإل
.4جعلهاالطربيثالثنيحصنا ومطمورة،احلصون

ورفـضالصـلحمـعتيوفيـل،5حصـونا أخـرىوبـىنالطونـةافتـتح،هــ217يـةويفالسنةالتال
.بنميخائيلقائدالروما

أنهفكـريفخطـةطويلـةاملـدىلفـتحبـالدالـروممدينـةمدينـةــكمايقولالدوريــويبدو
.6ويقضيعلىالبيزنطينينييـةمثينقضبعدهاعلىالقسطنطين،وتأهيلهابالعربلتثبيتالفتح

.سوسرهرالبدندونقربطـكنهتويفعلىنل

واملالحــ بشــكلعــامأنأغلــبالثــوراتالــيتحــدثتيفعصــراملــأمونكانــتيفالفــرتة
كانتمـنثـوراتفإنـهيـتمقمعهـاوإنب،يـةوكانهناكشبهاستقراريفالفرتةالبغداد،يـةاخلراسان
.سريعا 

                                                 
:طرسوس1 البلدان، معجم اهلل: ياقوتبنعبد احلموي: الروم. وحلبوبالد بنيأنطاكيـة يفالشام، .4/28مدينة

دارصابرـبريوت م.1995الطبعةالثانية،
سيسة،بالفتحمثالكسروالتشديد،مدينةعلىشاطئجيحانمنثغورالشامبنيأنطاكيـةوبالدالروم،وامل:املصيصة2

.5/145تقاربطرسوس.احلموي:معجمالبلدان،
.171ص،العصرالعباسياألول:الدوري3
4 كنا10/281الطربي، هنا وهي الطعام، فيها ويدفن يطمر اليت احلفرة واملطمورة: يـة. ينظر:عن ادصنة. املنطقة

،حتقيق:أمحدعبدالغفورعطار،الطبعة(رمط)،مادةيـةاجلوهري،أبونصرإمساعيلبنمحاد:تاجاللغةوصحاحالعرب
ـدارالعلمللمالينيـبريوت .1407الرابعة هـ

علىنـهرالدانوبيفجنوبشرقأورباحاليا .5 الطونة:
.174األول،ص:العصرالعباسيالدوري6
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  يـةجتماعالحالة اال  2.1.2
 :العصر العباسي قبل يـةالحالة االجتماع  2.1.2.1

ــ يفالشــعوبالــيتانضــوتحتــتلــواءمنــذوقــتمبكــرياإلســالميـلقــدبــدأالتــأثريالعرب
ـــةاللغــةالعربعنــدهمفقــدانتشــرت.اإلســالم ـــىي كمــاتــأثرالعــرب.الــديناإلســالميإضــافةإل

واوينيفنشـاءالـدإفمـناألمثلـةعلـىالتـأثراإلداري.يــةوالبيزنطينيــةكـذلكباحلضـارتنيالفارس
وكانالتأثريأولمايبدأبالعربالذينينتقلونللعيشــــرضياهللعنهــعهدعمربناخلطاب

.يـةالعربالعربيفاجلزيرةإلـىمثينتقلتدرجييا حديصل،يفالبلداناجلديدة

ــــيــــةحينمـــاقـــدممعاويــــةوالنهايــــةومـــنهـــذاالتـــأثرمـــاذكـــرهابـــنكثـــرييفالبدا يـبـــنأب
ــسـفيان ــرضــياهللعنـهـ ـــىمــنالشـامـ النـاسوأمجلهــم،فخــرج،املدينــةإل وهـوأبــيضأوأبــضُّ

ــعبيـ ه،فـ ـيــرإلـظــنـفكـانعمـريـــــرضـياهللعنـهــابـخطـبنالرـــــمــععــجمــحـالإلـى ه،ــــلببـج 
ــراك،فيقـول:بـُأصــبُـع هعلـىمتنـهمثييضـعمـثـ خـريالنــاس،بــخ،حنـنإذا خرفعهــاعـنمثـلالش 
ــــــدنياواآلخـــــرة،فقــــــالمعاوأن ــــــاخـــــريال ـــــــةمجـــــعلن ــــا:يـــــاأي ّــ مــــــرياملـــــؤمنني،ســــــأحدثك،إن

فقــالعمــر:ســأحدثكمــابــكإلطافــكنفســكبأطيــبالطعــام،احلّمامــاتوالريــفبــأرري
:يــاأمــرياملــؤمننيفقــالوتصــبحكحــدتضــربالشــمسمتنيــكوذوواحلاجــاتوراءالبــاب.

.تثلمينأمعلّ

ـــةأخــرجمعاو1اجئنــاذاطــوىقــالفلّمــ ّــي هريــحُحلــةفلبســها،فوجــدعمــرمنهــارحيــا كأن
ــداناهللحرمـةأخــرج طيـب،فقـال:يعمــدأحـدكمفيخـرجحاّجــا ت ففـال ،حــدإذاجـاءأعظـمبُل

يـ:إمنالبستهماألدبخلفيهماعلىعشريتيـةاكانايفالطيبفلبسهما،فقالمعاوأنـهمثوبيهك

                                                 
الطبعةالثانيـة،دار.4/45ذوطوى:موضوعبالقربمنمكةاملكرمة.احلموي:ياقوتبنعبداهلل:معجمالبلدان،1

بريوت م.1995صابر،ـ
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مثنــزع،قــدعرفــُتاحليــاءفيــهيـ،واهلليعلــمإنــأوقــومي،واهلللقــدبلغــينأذاكههنــاوبالشــام
.1ثوبيه،ولبسثوبيهاللذينأحرمفيهمايـةمعاو

علــىمــدىســرعةتــأثرالعــربالفــاحتنيبالشــعوبوالبلــداندلُّالقصــةبتفاصــيلهاتــوهــذا
.املفتوحة

ـــةمولــةاألُويفعصـرالدو ـــىةفــعاصــمةاخلالوبانتقــالي ــأث ،دمشــقإل ـــةرتالشــعوبالعربت ي
.هاوطبائعهاـمنعاداتا كثريفأخذوا،هاوبعاداتوشعوبالدولاليتفتحكبريا تأثرا 

ـــتعل  وانـــومـــوااملهـــنالـــيتليكوتعلّ،مالعـــربالزراعـــةبســـكنهممـــعاملـــزراعنييفأرضـــهمف
ســكنإلــىلـوامـنسـكناخليـاموحتوّ،همألرباهبـاهاأوالـيتلتنتشـرلـديهمبعـدخمـالطتـيعرفونـ
واختـاذهم،بعداستقرارهميفاملدناجلديدةواختالطهمبالشعوباملختلفةوتزاوجهم،القصور

،هموطعـامهمومالبسـهمـمماجعلهميطلعونعلىكثريمنأساليبحياتـ،الكثريمناجلواري
.وخمتلفوسائلالرتفيهوالرتف

ــــةدأمـــنيعــنعملويفهــذايقـــولأمحــ ..فقـــد."ة:مــمالفاحتـــةواملفتوحــزاجبـــنياألُاالمتــي
مــمووقفــتوقفــةصــغريةملــاأصــاباألُــــرضــياهللعنــهــــبــدأتمــنعهــدعمــربــناخلطــاب

منتـزاوجودخـوليفاإلسـالموتعلـم،يـةمثبدأتختضعللنظماالجتماع.املغلوبةمنالدهش
بـلحيمـلمـعذلـكخصـائص،يواألجنـ معـا ـلالـدمالعربـمثظهورجيلجديدحيم.يـةللعرب
أويــةأوخلقيــةأوعقليــةسـواءكانـتخصـائصجسم،مماملختلفـةالـيتيتكـونمنهـادمـهاألُ
.2"...ةــــــيـروح

                                                 
دارإحياء134ــــ8/133يـةوالنهايـة:البدالفداءإمساعيلبنعمرأبواابنكثري،1 ،حتقيق:عليشريي،الطبعةاألوىلـ

ه.1408يـالرتاثالعرب
.،بدونتاريخيـةـالقاهرة،الطبعةالسابعةـمكتبةالنهضةاملصر1/2،أمني،أمحد:ضحىاإلسالم2
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وقـداسـتمرهــذااالمتـزاجوالتــأثروالتـأثريوظهــرتآثـارهعلــىشـكلثقافــاتوأمنـاطحيــاة
.ااالختالطاملتنوعنتيجةهذ،خمتلفةمتعددة

ـــةويــتعلماللغـةالعرب،فعنـدمايعتنــقالفارسـياإلســالم وخيــالطالعـربويناقشــهمويتبــادل،ي
.1هيظهرفكرجديدوعقلجديدورأيجديدفإنّ،الرأيوالفكرةمعهم

ــأث  فقــدتــأثر،حسـباحلضــارةالــيتكانـتســائدةاحلديثــةكــل يــةرتالــبالداإلسالموقـدت
راملسلمونيفاألندلسبعاداتوطبـائعث أ،فيماتيـةباحلضارةالفارس،العراقمثال املسلمونيف
.الشعوباليتكانتتسكناألندلسقبلالفتحاإلسالمياإلفرنجمن

مــناملأكــلواملشــربيـــةكمــامشــلهــذااالمتــزاجمجيــعصــنوفومظــاهراحليــاةاالجتماع
.وامللبسوالبناءونظاماحلكم

 :باسيفي العصر الع يـةاعملحالة االجتا 2.1.2.2
أثـركبـرييفتطـوراجملتمـعيــةبغـداديفأولاخلالفـةالعباسمدينةالسـالمقدكانلتأسيسل

يفاملدينــةوقــدكـاناألثـرالفارسـيواضـحا .يــةاإلسـالميوانغماسـهيفاحلضـارةومظاهرهـااملاد
ـــةدنالفارسياختــذختطــيطبعــضاملــالــذ،بــدأمــنختطيطهــا،الوليــدة صــلاخلليفــةعــنإذفُ،ي

ضـخامةالقصـورواإليـوانتظهــركمـاأن ،يصـعبالوصـولإليـهسـاميا وجعـللـهمقامـا ،يــةالرع
ميكــنغلقهــا،وحصــربيــوتالســكانيفأحيــاءمنفصــلة،فكــرةاالســتدارةإنّمُث .روعــةامللــك

والـيتتتعـارريمـع،قتبسـةمـنالفـرسالسـلطةاملطلقـةاملإلــىليال وحراستهابصورةدقيقةيشـري
.2علىحدسواءيـةاإلسالميـةالعرباألموينيومعالدميقراطيـةأرستقراط

قـربالعـراقوبغـدادوقبلهـاالكوفــة:رالواضـحوالكبـريلعـدةأسـبابمنهـايهـذاالتـأثُّـويأتـ
                                                 

.1/14أمني:ضحىاإلسالم،1
يفالتاريخالسياسيواملال2 العباسياألولدراسة العصر العزيز: عبد دار77ص،يواإلداريـالدوري، الطبعةالرابعةـ ـ

ختطيطمدينةبغداديفملحقالصورصم.1997الطليعةللطباعةوالنشروالتوزيعـبريوت .220وينظر
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الثـورةالـيتجـاءتوبسـببأن،جغرافيـا مـنبـالدفـارســـيــةىللخالفـةالعباسـالعاصمةاألولــ
.بالعباسينيكانمنشأهاوبدايتهامنخراسان

ظهـورجيـلمـناملولـدينمـنأجنـاسالبـارزةيفالعصـرالعباسـييــةومـنالظـواهراالجتماع
.خمتلفة

وازديـاديــةحاإلسالمووبعـدالفتـ،فكماهومعلومفقدكاننظامالرقسـائدا قبـلاإلسـالم
ـــواءا ـــيتدخلـــتحتـــتل ـــا إلســـالمســـلما األمــمال ـــاطقخمتلفـــةيفوســـطأوحرب ســـياآ،ومـــنمن

.لألوانا عديدةللرقيقشك ا،ممّباووسطأفريقياووجنوبأور

:الرشيدروناهالسيوطيعندحديثهعنعصرمامجاللالديناإليقول

شــراحيلبــنمعــنبــنفــافتتح،وبــثجيوشــهبــأرريالــروم1ويفســنةتســعنيفــتحهرقلــة"
،3صقـربإلــىوسـارمحيـدبـنمعيـوف،2يــةوافتـتحيزيـدبـنخملـدملقون،الصقالبةزائدةحصن

.4"فهدموحرقوسىبمنأهلهاستةعشرألفا 

ركثرةالعددإذاعرفنـاوعليهاميكنناأننتصو ،فهذهمعركةواحدةس فيهاستةعشرألفا 
.أنالفتوحكانتورييفمجيعاجلهات

ـــاشوفــرسوكــانلكثــرةالرقيــقو وتفشــيظـــاهرة،اخـــتالفأجناســهممــنروموزنــجوأحب
اخــتلطهــؤالءالرقيــقمــعالعــربتــاجذلــكأنبكــانمــننف،التســريبــنيالنــاساملقتــدرينماليــا 

،فظهرجيلخمتلفاألجنـاسواألعـراقفقـدوـدأغلـبهـذااجليـل،وامتزجواوتزاوجواوتوالدوا
ـــمياألبفارســياألُـكــانعربــمــن ـــمــثال ـ ـــةجدتــهألمــهزجنوأـ لديــهأخمــنزوجــةأبيــهوأ،ي

                                                 
.5/398هرقلة:مدينةمنبالدالروم.احلموي:معجمالبلدان،1
معجمالبلدان،:يـةملقون2 5/194بلدمنبالدالروم.احلموي:
األبيضاملتو:قربص3 يفحبرالروم)البحر معجمالبلدان،جزيرة احلموي: .4/305سط(.
.218ص،السيوطي:تاريخاخللفاء4
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ـــزاتالشــعوباملختلفـــةشــكال ،وهكـــذا،يـــةالروم وثقافـــةودمـــا حــدظهـــرتأجيــالحتمـــلمي
.هضتهـوعاملمنعواملن،وكانهذااالمتزاجمنمميزاتهذاالعصر.وفكرا 

حيملــونميــزاتنـــهمأل؛كـذلكتــاجهـذاالتــزاوجشــكال فإنـهخيتلــفعقــال فكمـاخيتلــفنف
 .همـخمتلفةيفأجسامهموعقوهلموصناعات

قعلـىالدولـةيفهذاالعصربكثرةاألمـوالالـيتكانـتتتـدفّيـةكمامتيزتاحلياةاالجتماع
فالرشيدمائةألـفألـفدينـارومـناألثـاثواجلـوهروالـورقوالـدوابمـاخلّفقد،يـةاإلسالم

.1ةوعشرونألفدينارقيمتهمائةألفألفدينارومخس

ــ بغــدادمدينــةاملنصــور،فــرغمالنفقــاتالكثــريةالــيتصــرفهايفبنــاءأبــوجعفــراخلليفــةاأّم
،ويفالقضاءعلىالثورات،فقدخلفيفبيتاملالعندوفاتـهسـتمائةمليـوندرهـم،2والرافقة

ــا مــنالــدنانري ــا مــنويقــولاجلهشــياريإنــهخلــفتســعمائةوســ.3وأربعــةعشــرمليون تنيمليون
 .4الدراهم

مـنـبغـدادفــيـأيقـدمجعـتلـكفيهـا..".يوصـتيه:ـوقالأبوجعفراملنصورالبنهف
ألرزاقاجلندوالنفقاتوإعطـاءيـةرعليكاخلراجعشرسننيكانعندككفاسفاألموالماإنكُ

.5"مالكعامرا لعزيزا مادامبيتهافإنكالتزاـومصلحةالثغور،فاحتف بيـةالذر

ععلـيهمأمـواال طائلـةبلغـتاسرتضىأهلاحلجـاز،ووز هـ160املهديسنةوعندماحج 

                                                 
.212ص،تاريخاخللفاء:السيوطي1
علىضفافهنرالفرات.احلموي:معجمالبلدان،:الرافقة2 .3/15بلدمتصلالبناءمبدينةالرقة،
.83ص،العصرالعباسياألول:الدوري3
نفسه.املرجع4
5  تاريخالرسلوامللوكاملعروفبتاريخالطربيالطربي، يزيد: بن بنجرير حممد جعفر ،يـة،الطبعةالثان8/103،أبو

بريوت،دارالرتاث هـ.1387،ـ

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



33 
 

.1منالدراهم،ونصفمليوندينار،ومائةومخسنيألفثوبثالثنيمليونا 

.2الدولةيفأياماملأمونأربعمائةمليوندرهم،ماعدااألموالوالغالتيـةوبلغتجبا

ــــدكــــانمــــ ـــــنأثــــرهــــذهالظــــواهرعتمعــــةوق ــــرةاـ لرقيــــقواجلــــواريمــــنأجنــــاسأعــــينكث
ـــوكثــرةاألمــوالخمتلفـة، ،واإلســرافيفالكماليــات،امليــلللبــذخوالــرتفأنظهــرتحالــةمــنـ

ـــادالـــيتلتكـــنمعروفـــةســـابقا  ـــريمـــنوســـائلاللهـــوواملســـابقاتواألعي كســـباق.وظهـــوركث
ـــرد،نوألعـــابالشـــطرنجوالصـــوجلا،اخليـــل وســـباقاحلمـــام،والصـــيدبـــالكالبوالصـــقور،والن
.لـــالزاج

:يقولالطربيعنفرتةحكماألمني

ـــىهوّجــ،وملــاملــكحممــد" وأجــرىهلــم،همإليــهوضــمّ،مجيــعالبلــدانيفطلــبامللهــنيإل
واحتجـب،وأخـذالوحـوشوالسـباعوالطـريوغـريذلـك،ونافسيفابتياعفـرهالـدواب،األرزاق
ـــهمواســتخف،وتــهوأهـلبيتــهوقـوادهعلـىإخ ممــايفبيـوتاألمــوالومـاحبضــرتهمــنوقس ـ،ب

ـــه ـــيهممـــاكـــانيفالرقـــةمـــناجلـــواهرواخلـــزائن،اجلـــواهريفخصـــيانهوجلســـائهوحمدثي ومحـــلإل
يـــةبقصــراخللــدواخليزران،ومواضــعخلوتــهوهلــوهولعبــه،وأمــرببنــاءعــالسملتنزهاتــه.والســالح

وأمـر.املعلـىورقـةكلـواذيوبـاباألنبـارونبـارىواهلـوبصـرقصرعبدويـهوقووبستانموسى
وأنفـقيفعملهــا،والفــرسيــةبعمـلحراقــاتيفدجلـةعلــىخلقـةاألســدوالفيـلوالعقــابواحل

.3"ماال عظيما 

هـراخـتاللواضـحيفالبنـاءظحيـث،يــةفقـدانالتـوازنيفاحليـاةاالجتماعإلـىىهذاوأد 

                                                 
.8/129املصدرنفسه،1
.144ص،:املأموناخلليفةالعالههدار2
.216-10/215:تاريخالطربي،الطربي3
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رتفـةوأخــرىحيـثظهــرتطبقـةمُ،سـاعا بــنيالطبقـاتاملختلفـةوازدادتاهلـوةات ،عياالجتمـا
.مةعد مُ

يف،يفعصراملأمونيـةومنالسردالسابقنستطيعأننوجزماامتازتبهاحلياةاالجتماع
:يـةتالنقاطاآل

ــأثُّ.1 ـــةراحليــاةاالجتماعت ــ،باجملتمعــاتاملختلفــةي حبيــثطغــى،ســيةاجملتمــعالفاروخاص 
وكـاناألثـر.عديـدةيــةالـيتليكـنيعرفهـاالعـربيفعـاالتحياتيــةكثريمنالعاداتالفارس

.ذلكإلـىوما،وطريقةالبناءيـةواملدنيـةيفاحلياةاإلدارالفارسيواضحا 

.كثرةالرقيقمنأجناسخمتلفةـ.2

ولـودونحمـدودينعـددا أصـبحواأمـرا كـاناملوبعدأنب،كثرةاملولدينمنمجيعاألجناس.3
ــــكالوقـــت ــــ،واقعـــا وعنصــــرا مـــؤثرا مــــنعناصـــراجملتمــــعيفذل ــــلوتقّل دوااملناصـــباملختلفــــةب

.واملناصبالعليا

اتدفعـهالـدولأومنالضرائبأوممّيـةقهاعلىالدولةسواءمناجلزكثرةاألموالوتدفُ.4
.يـةاديطةبالدولةاإلسالم

يفطبقـةاملرتفـني،ةقبـلهـذاالعصـرـــــــــوسائلاللهـووالـرتفالـيتلتكـنمعروفانتشار.5
.ومنحوهلممناملغننيوالشعراء
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 في العصر العباسي :  يـةالحالة الثقاف  2.1.3
الثقافــركـشهدتاحل العبـيالعصـفيـةة نـيطفـاسـر وكانـةـيوعـرة فـيمجيـعاملـجـــاالت،

الدولةالعباسراتساع ساعدت،منالعواملاليتيـةها،وتعددعناصرهاالعرقـووفرةثروتيـةقعة
الثقاففـي الطفرة هذه ليـةنشأة واليت يشهدلـ، العالـم فنشطتاحلركةممثيال منقبل،ـها
صةاخب،كماكانجملالساملناظرةبنيالعلماءويـةالدينةودخلعلمالكالميفالثقاف،يـةالدين

ـف يعصر العقائدـاملأموندورمهمفاخلليفة القضايا املسلمني.كمايـةيإثراء بنيالعلماء
سنرىيف القراءاتواحلديثوالتفسريوالفقهكما يـةفصلازدهارالعلومالعقلازدهرتعلوم

يعصراملأمون.ـف

إالأنأهمظاهرتنياليتشهدتازدهارا يفالعصرالعباسي،يـةورغمكثرةاجلوانبالعلم
يذلكالعصرمها:ـف

حركةالرتمجة،وبيتاحلكمةالبغدادي،وسأتناوهلمابشيءمنالتفصيل.

ة الترجمة:  2.1.3.1  حَر

الكبـريةالـيتمتثلهـايــةونظـرا لأمه،مممنركائزالنهضـةوالتقـدماألُإلـىالرتمجةبالنسبةتعد
يــةهاالكثريمناملفكرينوالعلماءبينهاوبـنيالنهضـاتالعلمـرنفقدقيـةالبشريـةالرتمجةيفالتنم
ــــةوجعلوهــاالقاعـــدةاألساس.لأمــماملختلفـــة ـــةيفي النهــوريواملشـــاركةيفصـــنع"لأمــمالراغب
هذاالنهـوريمرهونـةبـاالطالععلـىمـاهـوموجـودعنـداألمـميـة،ألنبدايـةاحلضارةاإلنسان

العلــوموالفنــونوأســاليبالعمــلوالتســيرييفخمتلــفعــاالتاألخــرىالــيتأســهمتيفتطــور
احليــاة.وقــديكــونتــأثريهــذااالطــالعبنســبةحمــدودةعلــىحيــاةاألمــة،إناقتصــرعلــىفئــة

قــدميا صـغريةمــنأفـراداجملتمــع،هلـاحــ امــتالكاللغـاتاألخــرى،لـذلكجنــداألمـماملتحضــرة
اليـتمكنمعظـمأبنائهـامـناملشـاركةيفهـذهالنهضــة.هـلغاتـإلــىوحـديثا ،تنقـلهـذهاملعـارف
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يــةوقداستوتيفذلكاألمماملتقدمةلالحتفـاظبتقـدمها،وتلـكالـيتهلـاالرغبـةيفالتقـدمبغ
.1"اللحاقبالركب

 الترجمة قبل العصر العباسي 2.1.3.1.1

دالئـلكثـريةوهنـاك،الرتمجـةيــةهمأمهـقدأدركاملسلمونبشكلمبكـرمـنتـاريخحضارتـل
فقداحتكالعرببـاألمماديطـة،علىأنالرتمجةكانتمعروفةلدىالعربحدقبلاإلسالم

،والـروميفالشـمال،يفالفـرسيفالشـرقنــهماوكانوايتعاملونمعجري،عنطريقالتجارةبـهم
واألقباطيفالغرب.،واألحباشيفاجلنوب

،رتمجـةيفزمـنالرسـولالكـرميصـلىاهللعليـهوسـلموجـودالإلــىكماوردتعدةإشـارات
إلــىيفاحتـةالكتـابـتـرجممعانـــرضـياهللعنـهـــسلمانالفارسيالصحابـياجلليلفريوىأن
.2يفأيامالرسولصلىاهللعليهوسلميـةاللغةالفارس

أنياهللعنهـــــرضكماأنالرسولالكرميعليهأفضلالصالةوالتسليمأمرزيدبنثابت
ـــةاللغــةالسريانيـتعلم هللصــلىاهللعليــهوســلمأنأتعلــميرسـولاـأمرنــ:،يقــولزيـدبــنثابــتي
ينصـفـبـ،قـالفمـامـر "يـعلـىكتابـيهود ماآمنُيواهللفـإن":منكتابيهودوقالكلمات
ـــىحــدتعلمتـهلــه،قـالفلمــاتعلمتـهكــانإذاكتـبشـهر موإذاكتبــواإليــهيهـودكتبــتإلـيهإل
كمــاتشــري.فتعلمهــايفســبعةعشــريومــا ،يـــةمثطلــبإليــهأنيــتعلمالسريان.لــهكتابــهقــرأت

                                                 
الرتميلة،1 انعكاساتحركة العربطاهر: اللغة وضع على العرب279ص،احلايليـةمجة اللغة علة يـة، العدد: ،14،

اجلزائرم2005 ، .
السرخسي،2 املبسوطينظر: 1/37،مشسالدين: السعادة مطبعة القاهرة، و1324، وعشرحاجملميفالنووينصه.

هلم:املهذب يكتب أن الفارسي سلمان من طلبوا فارس أهل من قوما  الفاحتة"إن  فكتبهلم القرآن من شيئا 
"يـةبالفارس . حمييالدينحيىيبنشرف:النوويينظر: زكريا أبو ،حتقيق:حممدجنيب3/380،اجملموعشرحاملهذب،

 جدة. ، اإلرشاد مكتبة الروااملطيعي، علىهذه اإلجابة يـةوانظر : العظيمالزرقانـي، عبد حممد مناهلالعرفانيفعلوم:
ي،ـحتقيق:فوازأمحدزمرل ،126-2/125،نالقرآ  ي.ـدارالكتابالعربالطبعةاألولـى،
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كــانمرتمجــا لعمــربــن،كــذلكيـــةزيــدبــنثابــتكــانيــتقنالفارسأن إلـــىيـــةالتارخيالروايــات
.رضياهللعنهاخلطاب

رهـاحمـدودا يفترمجـةاملراسـالتوالعقـودوكـاندو،يــةبقيتالرتمجةعلىهامشاحلياةالعمل
اخلليفــةعبــدوالــيتبــدأها،ويفالعصــراألمــوينشــطتحركــةالتعريــب.مــعالشــعوباألخــرى

ـــداامللــكبــنمــروانو ـــةحينمــاجعــالاللغــةالعرب،بــنعبــدامللــكبنــهالولي ـــةهــياللغــةالرمسي يفي
ـــعمراسالتـــ ـــةومجي ـــنالدول ــــةلعرباللغـــةافمـــالبثـــت،هاـدواوي أناكتســـحتلغــــاتالشــــعوبي

وأصـبحتوحـدهاشــائعةيــةوعربيــةوسريانيـةويونانيـةوبربريـةوقبطيـةوروميـةاملفتوحةمنفارس
.1اإلسالمفـيدار

،يفالعصــراألمــوييـــةهاحمــاوالتوجهــودفردـفكانــتبداياتــ،أمــاترمجــةالعلــوموتعريبهــا
األمـويمثتوسـعتعلـىيـد،لفلسـفةواملنطـقواهلندسـةواقتصرتعلـىعلـومالفلـكوالطـبوا

وهـوأولمـنأمـربرتمجـةالكتـبيفعلـماهليئـةوالطـب،85املتوفـىسـنةخالدبنيزيداألول
ـــةثــرعــنهماهتمامــهبــالعلومالعربويعتــربخالــدبــنيزيــدمــنأبــرزمــنأُ.والكيميــاء يـــةواألجنبي

.2واحلكمةملؤرخونعلىوصفهبالعقلوالعلمافقدأمجع،تشجيعا وإشرافا ومسامهة

،بوالكيميــاءطــوذكــراجلــاح أنخالــدبــنيزيــدأولمــنقــامبرتمجــةكتــبالنجــوموال
.3جيدا عنكونهخطيبا وشاعرا وأديبا فضال 

                                                 
التعريبيفالعصريناألمويوالعباسي،علةآدابالرافدين1 توفيقسلطان: اليوزبكي، ،العددالسابع،45،صينظر:

اآلداب،جامعةاملوصل.يـةم،كل1976تشريناألول15
ــار2 ــ ــــد،ف:تــ ــر:بارتولـ ــ ــارةاإلسالمينظـ ــ ــةيخاحلضـ ــ ــــ69ص،يــ ــاهر،الطبعــ ــ ــزةطـ ــ ــة:محـ ــ ــر.،ترمجــ ــ ــارف،مصــ ــ ــة،داراملعـ ــ ةالثالثـ

ــهالعلمو: ــريتهواهتماماتـ ــدبـــنيزيـــدســ ــراهيم،فاضـــلخليـــل:خالــ ــةإبـ ــةيــ ــومعنـــدالعـــربيفدراسـ ــة،داراحلر99ص،العلــ ــ يـ
م.1984للطباعة،بغداد

عمر3 عثمان أبو والتبينيواجلاح ، البيان حبر: بن حتق1/314، السندوبيق، حسن التجارـ: املكتبة الكربى،يـةي،
ه.1346مصر
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فأمربنشـركتـابالطـب،كماشجعاخلليفةعمربنعبدالعزيزعلىتعريبكتبالطب
مـروانبـناألمـوي(يفعهـداخلليفـةبالبصـرة)مارسـرجويهيـطبيــةالعربىإلـالشرعيالذينقله

.1وقدوجدهيفخزائنالكتببالشام،احلكم

منـــذالبـــدءيفتنظـــيماجلـــيشيــــةوكانـــتســـجالتاجلنـــد،واداســـبة،تـــتّمبالّلغـــةالفارس
ـــةاألمو ــــةاإلســـالمّي،وظـــّلاألمـــرعلـــىذلـــكعلـــىعهـــدالدول ـــي ـــداملل كبـــن؛ففـــيعهـــدعب

احلجــاجبــنيوســـفيفالعهـــداألمــويالعــراقوالـــيوقــعتعريــبالــّدواوينبســـعٍيمــنمــروان
صـاحلالكاتـبفقـام،يــةالعربإلــىيــةتعريبالدواوينمنالفارسبأمراحلجاجالثقفي،ذلكبأن 

.3اولةالفرساقناعهبرتكالرتمجةرغمحم،برتمجتها2بنعبدالرمحنا

أنعـددا كبـريا مـنالكتـبقـدمتـتترمجتـهيفالعصـراألمـوييــةالتارخيكماتـذكراملصـادر
.4ومنلغاتخمتلفة،يفمواضيعخمتلفة

مـويتفـاعال حضـاريا وفكريـا بـنياملسـلمنيوأهـلالـبالداملفتوحـة،وهكـذاشـهدالعصـراألُ
ـــةممــاأســهمفـــيخلـــقرغبــةجد ياتاألولـــىيفالتطلــعحنــوعلــومهــذهاألمــم،فكانــتالبــداي

.والفلكلتعريـبالفلسـفةوالطـبوالكيميـاء

                                                 
ـينظ1 ر: يونس: بن خليفة بن أمحد العباس أبو األطباءاخلزرجي، طبقات يف األنباء عيون ،1/163 الفكر،، دار

.م1956بريوت
الرمحن2 الوليدصاحلبنعبد الأبو احلجاجبديوان عينه فارس، منبالد أصله فارسية،فتعلمواستوعبمجيعأعمال،

الديوان،نقلدوواينخراجالبصرةوالكوفةإىلالعربيةبأمرمناحلجاج،فغلبعليهلقبالكاتب،والهسليمانبنعبد
.3/192الزركلي:األعالم، ه.103امللكخراجالعراق.تويفسنة

3 املأمون، وانظ1/47عصر بعدها. حسوما علي اخلربوطلي، ينر: العربا: السياسةيـةاإلسالميـةحلضارة حضارة :
والرتب واحلربواإلجتماعواإلقتصاد والقضاء والفنونيـةواإلدارة والثقافة صوالتعليم الثان.29، يـةالطبعة ومطبعة، مكتبة

م.1994هـ1415احلاجني،القاهرة
ــة،حتقيـــق:عبــداهللإمساعيـــلالصــاوي،مط93ـــــ92ص،املســعودي،أبـــواحلســنعلـــيبــناحلســـن:التنبيــهواإلشـــراف4 بعـ

.م1983دارالصايف،القاهرة،
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 : الترجمة في العصر العباسي 2.1.3.1.2

النشــاطاحلقيقـيوالتــأثريالفعلــيإالأن ،مـويرغـمالنشــاطامللحـوظللرتمجــةيفالعصــراألُ
فقـــدبـــدأتبشـــكل،للرتمجـــةبـــدأيفالعصـــرالعباســـيحيـــثبلـــ نشـــاطالرتمجـــةأوجذروتـــه

...إن ":1يقـــولابـــنصـــاعد،يجعفـــراملنصـــورـوفعـــاليفعصـــراخلليفـــةالعباســـيأبـــيرمســـ
يـلمـناشـتهربـهفـفأمـااملنطـقفـأو،املنطقوالنجومعتينبهمنعلومالفلسفةعلم علماُأول

ــــةفإنــهتـــرجمكتــبأرســطاطاليساملنطق،اهللبــناملقفــعاخلطيـــبالفارســيهــذهالدولــةعبـــد ي
لـةحممـدبـن...وأمـاعلـمالنجـومفـأولمـنعـينبـهيفهـذهالدو.يتيفصـورةاملنطـقالثالثةال

ــــــكأن إبـــــراهيمالفـــــزاري ــــــداملعـــــروفبـــــابناآلدمــــــيذكـــــريفتا؛وذل رخيــــــهاحلســـــنيبـــــنمحي
هقدمعلىاخلليفةاملنصورسنةستومخسـنيومائـةرجـلمـنأن املعروفبنظامالعقد:"الكبري

باملعــروفبالســندهنـــدييفحركــاتالنجــوممــعتعاديــلمعلومــةعلـــىمباحلســاـاهلنــدعالــ
كردجاتحمسـوبةلنصـفنصـفدرجـةمـعضـروبمـنأعمـالالفلـكومـعكسـوفنيومطـالع

ــا ،الــربوجوغــريذلــك هاختصــرهمــنكردجــاتوذكــرأنـ ـ،يفكتــابحيتــويعلــىاثــينعشــرباب
؛فـأمراملنصـوربرتمجـةسـوبةلدقيقـة؛وكانـتحمملـكمـنملـوكاهلنـديسـمىقبغـرإلـىمنسوبة

يفحركـــاتيؤلـــفمنـــهكتـــابتتخـــذهالعـــربأصـــال وأنب،يــــةاللغـــةالعربإلــــىذلـــكالكتـــاب
ــــراهيمالفــــزاري ــــوىلذلــــكحممــــدبــــنإب ــــهكتابــــهيســــم،الكواكــــب؛فت يهاملنجمــــونوعملــــهمن

الفلكــياإلغريقــيمـالعالـ.كمــاقـامالفــزاريبرتمجـةكتــاباجملسـطيملؤلفــههنــدالكبـري"بالسـند
.بطليموس

ووصـلتحـدا ،يعهداخلليفةهارونالرشيداسـتمرتالرتمجـةبـالتطورالكمـيوالنـوعيـوف

                                                 
احلسنعليبنيوسفالقفطي1 أبو الدين مجال النحاة، علىأنباه الرواة إنباء أبوالفضل1/205،: حتقيقحممد ،

الكتبالثقافيـةببريوتإبراهيم الطبعةاألوىل،دارالفكرالعربـيبالقاهرةومؤسسة ..ه1406،
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واالهتمـاموالتشـجيعالـذيكـانيوليـههـارونالرشـيديــةوذلكبسـببالرعا،متصلهمنقبلـل
،يـةوناملخطوطاتاإلغريقيشرتيـةالرومانيـةمرباطوروقدأرسلوكالءهيفأحناءاال،حلركةالرتمجة
.1وكانينفقبسخاءيفسبيلذلك،منهايـةوالسيماالطب

  : الترجمة في عصر المأمون .2.1.3.1.3

ـــزّ وتصـــدرعصـــرهمجيـــعالعصـــورالســـابقةوالالحقـــةيفعـــال،عماملـــأمونحركـــةالرتمجـــةت
فقـدنشـأ،لعصـرالعباسـيولـوليكـناملـأمونخليفـةلكـانأحـدالعلمـاءالبـارزينيفا،الرتمجة

ــــةنشــأةعلم ـــدعيماحلركـــةيـــةفأفـــاداملـــأمونمــنســـلطتهالسياس،وعــاشيفجـــوعلمــي،ي يفت
،سـواءيفالفلسـفةواملنطـقأوالطـبوالفلـك،فأمربنقلمجيعمايقععليهمنكتـب،يـةمالعل

.2ةواملرتمجنيالكثريمناألموال؛فأنفقعلىالرتمجبلويفمجيعالعلوم

،املأمونجهدا كبريا يفسبيلاحلصـولعلـىالكتـبمـنخمتلـفاملصـادراخلليفةمابذلك
قايضملكالـرومالغرامـةالـيتكانـتتفـرريعليـه،للهجرة215فعندماانتصرعلىالرومعام

،توفــلبــنميخائيــل(ملــكالــروميفذلــكالعصــرعلــىذلــكالطلــب،فوافــقامللــك)بالكتــب
،السـرورعلـىتلـكاملوافقـةيــةاملأمونيفغااخلليفةويفنفسالوقتكان،ا كبريواعتربهمكسبا 

ـــدبروســرت الســريواعتربهــا لاملــأمونوفـــدا علميــا علـــىأرســحيـــث،3مــنمفـــاخراملــأمونديفي
وغــريهمــنعلمــاءذلــك،وهــواملــرتجموعــالالرياضــيات،احلجــاجبــنيوســفبــنمطــررأســه

                                                 
ــةالرتمجـــةيفاملشـــرقاإلســـالمي1 ــيد،حركـ ــاريخ87ص،ينظــر:اجلميلـــي،رشـ ــراهيم،دراســـاتيفتـ ــامرائي،خليـــلإبـ .والسـ

صيـالفكرالعرب مطبعةاجلامعة،87، ،1977 م.
محي2 ــينظر: ــ أعــ زهري: العربـــدان، احلضارة ةــيـواإلسالميـةالم الطبع406ص، ــ، األولـ ىـة ـمطبع، الثقافة ة،ـــوزارة

م.1995دمشق
ر:ــينظ3
Brewster, David: The Edinburgh Encyclopædia Conducted, with the Assistance 

of Gentlemen Eminent in Science and Literature, Volume 2, Page 263, J. and E. 
Parker, 1832. 
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أمونبرتمجــةتلـــكأمــراملــ،بغــدادإلـــىفلمــاعــادوا،هالكتــبفاختــاروااجليــدمــنهــذ،العصــر
.1الكتبعلىالفور

بوجــهعـاموعلــىالرتمجـةبوجــهيــةوكـانلتشـجيعاملــأمونواشـرافهاملباشــرعلـىاحلركــةالعلم
فتقــاطراملرتمجــونمــن،فـــ"اقتــدىباملــأمونأهــلالوجاهــةوالثــروة،خــاصأثــربــال يفاجملتمــع

وباعــت،وكثـرالوراقـون،اقبـةوالصـابئةوالفـرسوالـروموالربامهـةوغـريهعلـىبغـدادالنسـاطرةواليع
.2لمواألدبواغتىنحمرتفوها..."وراجتصناعةالع،الكتب

ــــرىأن  ـــــىحركــــةالنقــــلوالرتمجــــةمــــناللغــــاتاملختلفــــةوهكــــذان ـــــةاللغــــةالعربإل والــــيت،ي
يـــةأولحركــةعلمتعــد،عصــراملــأمونوازدهــرتخــالل،خــاللالعصــرالعباســياألولمتـنــ

فقـــدمتــتالرتمجـــةيفذلـــك،وذلـــكلتعـــددمصــادرهاواختالفهـــا،مكرســةومنظمـــةيفالتــاريخ
كمـامتيـزتبتنـوعالفنـون،يــةوالسريانيــةوالقبطيــةوالفارسيــةواهلنديــةالعصـرعـناللغـاتاليونان

ـــــةالعلم ـــــةوالثقافي ــــكوالرياضــــياتوال،ي طــــقوالكيميــــاءواآلدابفلســــفةواملنمــــنالطــــبوالفل
.والطبيعيات

إال،العربعلىكثرةماترمجوهعـناليونـانينيواحلديرباملالحظةيفموضوعالرتمجةهوأن 
،نقلـواذلـكعـنالفـرسواهلنـودأنــهممـع،أوالشـعريـةأواالدبيـةلينقلواالكتبالتارخيأنـهم

يفكتــبالفلســفةواملنطــقوالطــبلــدىاليونــانينيمــنالعــربكــانوايرغبــونوســببذلــكأن 
ابتعدواعناألدباليوناينكونهيشتملعلىأساطريوخرافاتأنـهمفيـةثانيـةومنناح،يـةناح

يــةكماأنالعربشعروابتفـوقهمعلـىبق.منمثلصراعاآلهلة،ياملسلمـلتقبلهاالعقلالعرب
                                                 

ــر:1 ــــدمي:ينظــ ــنالنـ ــة339ص،الفهرســــتابــ ــ ــر،،داراملعرفـ ــةوالنشــ ــــل،توفيــــقوم.1978للطباعــ ــــي:الطويـ ــاالعربــ ــــيتراثنــ فــ
ــــت63صاإلســــالمي، ــة،الكويـ ــ ــالاملعرفـ ــــى،عــ ــةاألولــ ــ ــرـ.فــــم1995،الطبعـ ــ ــــربروخ،عمـ ــدالعـ ــ ــومعنـ ــاريخالعلــ ــ ص،:تـ

م.1980،دارالعلمللماليني،بريوت114
صابنالندمي2 .339:الفهرست،
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صــرفهمعــنترمجــةكتــبممــا،لشــعرعلــىوجــهاخلصــوصالشــعوبيفعــالاآلدابعمومــا وا
 .1الشعرواألدب

  َّرز المترجمين في عصر المأمون 2.1.3.1.4

شـريكسـهلبـن":ابـنالنـدمييفالفهرسـت،وقـالعنـهذكـره،سعيدبنهـرميالكاتـب.1
ولـهمـنالكتــب:،وحيكـىعنـهاجلــاح ،مرتســال فصـيحا وكــانبليغـا ،هـارونيفبيـتاحلكمـة
 .يـةالعربإلـىيـةرتجممنالفارسيانكو،،ولهعدةرسائلكتاباحلكمةومنافعها

ىإدارةخزانـةالكتـبيفبيـتاحلكمـةيفعهـدـ(تولـهــ215املتوىفسهلبنهارون)ـ.2
وحـنيتـوىلاملـأمون،يــةمـاجيـدهمـنالكتـبالفارسيــةاللغـةالعربإلــىنيـرتجمارونالرشـيدوأه

.2مديرا لبيتاحلكمةاخلالفةعينه

،وكـانشـيخاملرتمجـنييفبيـتاحلكمـة،(هــ260املتـوىفقالعبـادي)اسححننيبنإ.3
ـــى،وهـواضـافةوتتلمــذعلـىيـداخلليــلبـنأمحـدالفراهيــدي،يــةكـانيــتقناللغـةالعربحيـث إل
ـــةوالفارسيـــةكاليونان،يــتقنعــدةلغــاتأخــرى؛ذلــك مــنالعلمــاءهــذامــعكونــه،يـــةوالسرياني

وكــانلــهدورمهــميفتعريــب،ولــهمؤلفــاتعديــدةيفالطــب،يالفلســفةوالطــبـفــالبــارعني
.3وخاصةيفطبالعيونالذيبرعفيه،يـةوتوحيدالكثريمناملصطلحاتالطب

ألـف،فيلسـوفالعـربواإلسـالميفعصـره،:ابنالصـباحالكنـديسحقيعقوببنإ.4

                                                 
ــاع1 ــر:الرفـ ــدينظـ ــأمون:عصـــي،أمحـــدفريــ ــابعـــدها1/163،راملـ ــاهرةومــ ــريةبالقــ ــةدارالكتـــباملصـ ــة،مطبعــ ــةالثالثـ ،الطبعـ

مطبعــةجامعــة،17ص،.وينظــركــذلك:عبــدالــرمحن،حكمــتجنيــب:دراســاتيفتــاريخالعلــومعنــدالعــربه1346
املوصل .1977املوصل، م

ورةتشــريحالعــنيحلنــنيبـنإســحاقفـــيملحــق.وينظــرصـ26ص،عبـدالــرمحن:دراســاتيفتــاريخالعلـومعنــدالعــرب2
منهذهالدراسة.221الصورواخلرائطص

.3/144،األعالم:الزركلي3
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يزيـدعـددهاعلـى،يفالطـبوالفلسـفةواهلندسـةوالفلـكوالرياضـياتوترجموشرحكتبـا كثـرية
.يــة؛لكثـرةمـاتـرجممـنالعلـوماليوناننهمنرؤساءمحلةالعلماليونانــيحدوصفبأ،ثالمثائة

ـــة:"األدومــنمؤلفاتــه ـــةاملركبــة"،وهــوكتــابيفاألدوي ـــىتــرجمي ـــةالالتينإل "رســماملعمــورو"،ي
.1،وغريهاورسالةيفعملالساعات،ئطعناألرريوهوعبارةعنخرا

،الفلكــي،:عــالالرياضــياتاملشــهور(هـــ232ىـاملتوفــ)حممــدبــنموســىاخلــوارزمي.5
،وترمجهـايــةومجـعالكتـباليونان،عينهاملأمونقيما عـلخزانـةالكتـبيفبيـتاحلكمـة،املؤرخ

وكتاب،وكتابالزيجيفالفلك،يـةاإلجنليزإلـىمثيـةالالتينإلـى"ترجملهكتاب"اجلربواملقابلة
.2"و"عملاالسطرالب،التاريخ

اشــتهر،قاوهــوابــناخــتحنــنيبــناســح،:الدمشــقيحبــيشبــناحلســناألعســم.6
وعملعلىتشجيعهاوازدهارها.،كطبيبومرتجممهتمبأمورالرتمجة

ـــغـــريقليــلمــنالــرتا فقــدنقــلجــزء،قــامبرتمجــاتعديــدة ،يـاثالطــ والفلســفياليونان
وكتـابيف،تـرجمكتـاباحلشـائشلديسـقورديس،يـة؛نظرا لثقافتهالعالوامتازتترمجاتهبالدقة

ـــدةيفالطــب.املفـــردةجلــالينوسيـــةاألدو ـــهمؤلفــاتعدي ــــةمنهـــا:كتــاباألغذ،ول ـــاب،ي وكت
 .3،وكتابيفالنبضاملسهلةيـةصالحاألدوإ

                                                 
ــنأبــــ8/195،الزركلــــي،األعــــالم1 ــ ــيبعةـ،ابـ ــ ــاءيفيأصـ ــوناالنبــ ــاء:عيــ ــاتاألطبــ ــ ــاعد229ص،طبقـ ــــنصــ ــات.ابـ ــ :طبقـ

69ـــ68ص،األمم .وينظر:
Prioreschi, Plinio: A History of Medicine: Byzantine and Islamic medicine, 
Horatius Press, 1996. 

ــنالنـــدمي7/116،األعـــالم2 ــاعد:طبقـــاتاألمــــم333ص،:الفهرســــت.ابــ ــورة)كتــــاب65ص،،ابـــنصــ .وينظـــرصــ
222اخلوازميفـياجلرب(يفملحقالصورواخلرائطص فـينـهايةهذهالدراسة.

ــيد:3 ــر:اجلميلـــي،رشــ ــرةينظـ ــعللهجـ ــرننيالثالـــثوالرابــ ــةيفاملشـــرقاإلســـالمييفالقــ ــةالرتمجــ ــداد،دار307ص،حركـ ،بغــ
ــة.ومحيــدان،زهــري:أعـالماحلضــارةالعرب403ص،:الفهرســت.وابــنالنــدمي1986يــةاحلر ــةاإلسالميـ يـــةيفالعلــوماألساسيـ

292ص،يـةوالتطبيق م.1995ق،ـدمشالطبعـةاألولـى،مطبعةوزارةالثقافة،،
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 : مة في عصر المأمونحكلّي  ا 2.1.3.2

،اخلليفةاملأمونكانيشرفبنفسهعلىنشاطبيتاحلكمةأن إلـىيـةخـتشرياملراجعالتاري
والفنون العلوم خمتلف يف املتمكنني العلماء اهتماما ،وخيتار املأمون بأعمالعميقا اهتم

ةآخراألحباث،حيثكانيذهبهناكباستمرارليناقشمباشر"العلماءيفبيتاحلكمة،
علىبذلاملزيدكانيؤكدكماوالدعمامللكي،واألمورذاتالعالقة،معخربائهومستشاريه

 .1"منالدراسةلأعمالاليتكانتقائمةيفالرياضياتوعلمالفلك

يــةميزانضمناألموالواهلباتوالعطاياعلىالعاملنييفبيتاحلكمةيغدقكاناملأمونو
منمرتمجنيومـؤلفنيووراقـنيوناسـخنيوعلـدينفالرواتبمنهاللعاملنيفيهابتمصرخاصة
ومصـاريف،توفريمجيعأسباباملعيشـةمـنمسـكنومأكـلومشـربإلـىهذااضافة،وغريهم

ــــيت ــــاروورقوغريهــــامــــناألدواتال ــــةمــــنأقــــالموأحب ــــبوأدواتالكتاب حيتاجهــــاشـــراءالكت
ازدهــارا كبـريا يفعصــراملـأمونفكــاناحلركــةالعلميـةتازدهـرحــد،2العـاملونيفبيــتاحلكمـة

حـدجعــلإلــىبـلارتبطـامعــا ارتباطـا تارخييـا ،عصـراملـأمونهـوالعصـرالــذه لبيـتاحلكمـة
.3نشاءبيتاحلكمةللمأمونسبإينبعضاملؤرخني

ضـلتشـجيعهماازدهـار،بفـازدهرتالرتمجةعلىعهداملأمون،كماهـومعـروف،أيـكما"
                                                 

1Western  The House of Wisdom: How the Arabs Transformed :Jonathan ,Lyons
.                                       Bloomsbury Publishing USA, 2010 Page 69 Civilization,

ــز2 ــعبانعبــدالعزيـ ــلموالشــخليفــة،شـ ،الـــدار292رقاألقصـــىص:الكتــبواملكتبـــاتيفالعصــورالوســـطىالشــرقاملسـ
م.1997للنشر،بريوتيـةاللبنانيـةاملصر

ديالس:ولرييأ3 ، انتقاهلا وسبل اليونان ،22صالعرب،إلـىعلوم بريوت احلكمة، بيت 1973مطبعة شل ،وم.
اإلسالمد.أمحد واحلضارة اإلسالم التاريخ موسوعة صيـة: القا41، ـ النهضة مكتبة ـ اخلامسة الطبعة ـ م.1974هرة
وينظر:

Brezina, Corona : Al-Khwarizmi: The Inventor of Algebra, Page 22. The Rosen 
Publishing Group, 2006. 
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املـرتجمحنــنيبـنإســحاق،وهــوالعلـموالعلمــاء،واملرتمجـني،واحلكمــاء؛حـّدإنــهكـانيكــافئ
ابالـذييرتمجـهذهبـا .وهـيأكرباملرتمجنييفالتاريخعلـىاإلطـالق،بـأنمُيـنحوزُنالكتـأحد
عفريقا ضـخما كمةببغدادجيميفالتشجيعليُعرفهلامثيٌليفالتاريخ،وكانبيتاحلطريقة
ويهود.فأمستبغداد،بفضلكباراملرتمجنيمنمسلمنيونصارىونسطورينيويعقوبينيمن

يالعــالعلــىـّيفـــوعلــىعهــداملــأمونخصوصــا ،أعظــممركــزلالشــعاعالعلمــّيوالثقافــذلــك،
.1"اإلطالق

ـــىبيــتاحلكمــةأشــبهمــايكــونحتـولو عــدةحيتــويعلــى،ومتنــوعمركـزعلمــيشــاملإل
:اـــــأبرزه،أقسام

سـواءالكتــب،ويـتمإيــداعالكتـبفيــه،(التخليــد:ويطلـقعليــهقسـم)قسـِ اييــداع .1
.2أوالكتباملشرتاة،أوالكتباملرتمجة،املؤلفة

:وفيــهغــرفللقــراءيقــومعليهــااخلــدملتقــدمياخلدمــةملرتــاديقســِ القــراء  وايعــار  .2
.3يـةخلارجلالعارةاوفيهاكذلكقسم،بيتاحلكمة

ـــرمـــن:قســـِ النســـج والتجليـــد .3 ـــدالكتـــبوتزويقهـــا،ونســـخهاأكث ـــتمولي حيـــثي
ودار،4كبيتاحلكمةالتونسـييفرقـادة،منأجلتوزيعهاعلىاملكتباتخارجبغداد،نسخة

                                                 
مقدمـعباري،ـمرت1 امللك: فـد نظرـة عل39ص،ةـالرتمجيـةي بعدها، وما الـ، والدراسات، للبحوث بونة ر،ـزائـجـة
.م6،2006ددـالع
ــائرهاحممـــدمحــادة،2 ــأهتاوتطورهــاومصـ ــاهر:املكتبـــاتواإلســـالمنشـ ــالةللطباعـــة130ص،مـ ــةالرسـ ــابعـــدها،مؤسسـ ومـ

بريوتيـةوالنشر،الطبعةالثان م.1970،
ــاروالفنــونواإلسالمالباشــا،حســن3 ــة:موســوعةالعمــارةواآلثـ ــةالــداراملصرالطبعــةاألولــــى،،1/451،يـ ــةاللبنانيـ ــر،يـ للنشـ

.1999القاهرة
.3/55رقادة:بلدةيفتونسبشمالأفريقيا،بينهاوبنيالقريوانمسريةأربعةأيام.احلموي:معجمالبلدان،4
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.1احلكمةيفالقاهرة

:حيــثاحتــوىبيــتاحلكمــةعلــىعــددمــناخلـــرائطقســِ للخــرائل والمصــورات .4
.2ينتفعمنهاالباحثونوالدارسوناليتيـةواملصوراتالفلك،يـةاجلغراف

إلـــىلــذلكفهــومقســم،:وهــوأكــربأقســامبيــتاحلكمــةقســِ للترجمــة والتــألي  .5
وكـلدائـرةمسـئولعنهـاعـالمـن،وترمجتهـاملوضـوعاتالـيتتـتمالكتابـةفيهـاأابدوائرحبس
.3وغريها،ودائرةالطب،ودائرةعلمالفلك،يـةواهلندسيـةضفهناكدائرةالعلومالريا،العلماء

ويقومـونبالرتمجـةبطـرقوآليــات،وكـاناملرتمجـونيفبيـتاحلكمـةعلـىمســتوياتخمتلفـة
لغـةإلــىيــةومنهممـنينقـلمـنلغـةأجنب،مباشرةيـةىاللغةاألجنبإلـىفمنهممنينقل،خمتلفة
ـــةأجنب ـــةرباللغــةالعإلـــىمث،أخــرىي ـــةعــنطريــقمرتمجــنيآخــرينملمــنيباللغــةالعربي وكانــت،ي

.وغريهايـةواهلنديـةوالسريانيـةوالفارسيـةكاليونان،الرتمجاتتتممنعدةلغات

حرصــا علــى،كمــاكــانهنــاكمصــححونومراجعــونيقومــونمبراجعــةالرتمجــةوتصــويبها
.4سالمةالرتمجةودقتها

أدىإىلانشــاءمنــاذجأخــرىوعلــىشــكلأصــغريــتاحلكمــة،وهــذاالنمــوذجاملتكامــللب
.5لبيتاحلكمةيفأماكنأخرى،ليسيفبغداد،وإمنايفمدنخمتلفةمنأررياخلالفة

                                                 
ــاجي1 ــ ــارةالعربمعــــروف،نـ ــ ــالةاحلضـ ــة:أصــ ــ ــــريوت439ص،يــ ــة،بـ ــــني:1975،دارالثقافــ ــــناحلسـ ــعودي،علــــيبـ ــ م.واملسـ

واإلشراف دارالرتاثبريوت30ص،التنبيه م.1968،
القاهرة.209ارةاإلسالميفدارالسالم،صمجيلخنلة:حضاملدور،2 ،
مطبعةاملعارف،القاهرة2/65،أمني،أمحد:ضحىاإلسالم3 م.1963،
مطبعةاهلاللـالقاهرة3/150،:تاريخالتمدناإلسالميزيدان،جرجي4 ،1935 م.
ينظر:5

Lerner, Fred: Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer 
Age, Page 7. A&C Black, 2001. 
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ييومنــاهــذا،بيــتاحلكمــةميكــنمقارنتــهبأمــاكنمثــل:جامعــةـفــ"يعبــود:ـيقــولطونــ
يالواليـاتاملتحـدة.ـوعـةآيفـيفـيبريطانيـا،السـربونيففرنسـا،أوجامعـاتعمـأكسفوردفـ

ولكن،حدهذهاجلامعاتاملذهلةلعلهاكانتستتضاءلعنـدمقارنتهـابالتـأثريالـذيأحدثـه
.1"يعصرهـبيتاحلكمةف

                                                 
1The  Page: 30, Kindi: The Father of Arab Philosophy,-Abboud, Tony: Al

ublishing Group, NewYourk 2006.                                                          Rosen P
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 المأمونالخليفة تطور العلوم في عصر  2,2

 :يـةتطور العلوم الدين 2.2.1

 :الكريِ علوم القرآن 2.2.1.1

مـنعلـم،قبـالقرآنالكـرميتلكالعلـومالـيتتبحـثيفمـايتعل ـ،مييقصدبعلومالقرآنالكر
وغــريذلــكمــنعلــوم،وأصــولالتفســري،واملشــكل،واإلعجــاز،والرســم،والقــراءات،التجويــد

ـــيتتصـــل.القـــرآنالكـــرميالكثـــرية ــــىوال كمـــايقـــولالزركشـــييفكتابـــه،ســـبعةوأربعـــنينوعـــا إل
كمـاقـاليفكتابـه.مثاننينوعا إلـىاأوصلهااحلاف السيوطيبينم.1"الربهانيفعلومالقرآن"
.2"اإلتقانيفعلومالقرآن"

وذلكحسبحاجةاجملتمعاملسلم،الوحييـةنشأتعلومالقرآنبشكلتدرجييمنذبدا
كـونالعـرب،نزولالـوحييـةفقدكانتتلكاحلاجةضعيفةيفبدا،يالقرآنالكرميـلفهممعان
،هاـحيـثنـزلبلغـتهمالـيتيستعملونـ،يالقـرآنالكـرميـيفزمنالنزوليفهمـونمعانـوالصحابة

النـ فـإن ،كانهناكمايشـكلعلـيهموإنب.فكاناليصعبعليهمفهمظاهرالقرآنالكرمي
ـــهوســـل م كـــانيُصـــل ىاهللعلي ـــويُبـــني  ـــذلكفقـــدكـــانالصـــحابةيعرفـــونالناســـخ.رهلـــمفس  وب

ىهذهالفرتةبالنسبةلعلومالقرآنسمّوتُ.شهدوهانـهموأسبابالنزولومواضعهاأل،واملنسوخ
.الكرميبفرتةماقبلالتدوين

،يفاإلســالميــةعربالغـريمـمومـعانتشـاراإلسـالموتوســعالفتوحـاتودخـولكثـريمــناألُ
.ظهرتأنواععلومالقرآناملختلفة،ومعتوسعالعلومواملعارف

                                                 
الد1 بدر اهلل عبد أبو الزركشي، القرآن، الربهانيفعلوم بـهادر: بن اهلل عبد بن حممد أبو1/9ين حممد حتقيق: ،

عيسىالبابـياحلل شركائه،القاهرة األولـى،دارإحياءالكتبالعربية الطبعة ه.1376الفضلإبراهيم،
الرمحنبنأبـيبكر:اإلتقانيفعلومالقرآن،2 الدينعبد جالل ها،اهليئةاملصرية،القاهرة،ومابعد1/17السيوطي،

ه.1394مصر
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وغريــب،والناسـخواملنسـوخ،يـواملكـيواملدنــ،هــراحلـديثعـنأســبابالنـزولفـأولمـاظ
مـنأقـدمتفسـريكامـلللقـرآنالكـرميوصـلناولعـل .فكانتهذهبداياتعلـمالتفسـري.القرآن

.2ومتشابهالقرآنلعليبنمحزةالكسائي.1كانتفسريمقاتلبنسليمان

:راملأمونومنأبرزاملؤلفاتيفعلومالقرآنيفعص

.3ه206املتوىفسنةبنعطاءاخل ف افلعبدالوهابكتابالناسخواملنسوخ.1

 .4لشافعيحممدبنإدريساالمامأحكامالقرآنلكتاب.2

.5لأخفشاجملاشعييالقرآنـمعان.3

.6يالقرآنللفراءـومعان.4

.يفعازالقرآنالكرمي7املثىنفأبوعبيدةمعمربنوأل .5

.8يـوتفسريالقرآنلعبدالرزاقالصنعان.6

                                                 
احلس1 ــأبو البلخىـ األزدي بشري بن سليمان بن مقاتل املسمى ن التفسري صاحب املفسرين أعالم تفسري" من

."مقاتل سنة توفـي احلديث، مرتوك 150كان سريه. بنعثمان: بنأمحد اهللمشسالدينحممد عبد أبو الذه :
 النبالء، مؤسسةالرسالة،7/201أعالم الثالثة، الطبعة منادققنيبإشرافالشيخشعيباألرناؤوط، حتقيقعموعة ،

.هـ1405بريوت
.191ستأتـيترمجتهفـيص2
.9/451الذه :سريأعالمالنبالء،3
ص4 .263ابنالندمي:الفهرست،
.194ستأتـيترمجتهفـيص5
.192ستأتـيترمجتهيفص6
.193ستأتـيترمجتهيفص7
توفـيسنة8 اليمن، عال احلاف الكبري، احلمرييالصنعانـي، نافع، بن الرزاقبنمهام عبد بكر ه.الذه :211أبو

.9/564مالنبالء،سريأعال
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 : علوم الحديث النبوي الشري  2.2.1.2

،العلوموأشـرفهابلمنأجلّ،منالعلوماجلليلةالشريفة،يـةنةالنبوعلوماحلديثعلومالسُّ
يــةنةالنبوالسُّـيــةوتنبـعأمه،وأفعالهصل ىاهللعليهوسل موهياليتأوصلتإليناكالمرسولاهلل

.يبعدالقرآنالكرميـهامصدرالتشريعالثانـالشريفةمنكون

فأولعلوماحلديثصل ىاهللعليهوسل م،وعلوماحلديثقدميةقدمبدءالوحيعلىالن 
.1يـةهوعلمالروا

،فعـنعبـداهللبـنعمـرواحلـديثأمـرأصـحابهبكتابـةصل ىاهللعليـهوسـل مالن كماأن 
فنهتــين،أريـدحفظـهصـل ىاهللعليـهوسـل م،كنـتأكتـبكـلشـيءأمسعـهمــنرسـولاهللقـال:
ورسـولاهللصـل ىاهللعليـهوسـل مإنـكتكتـبكـلشـيءتسـمعهمـنرسـولاهلل:فقـالوا،قـريش

فـذكرتذلــك،الكتـابفأمسـكتعـنميفالغضــبوالرضـا،بشـريـتكل صـل ىاهللعليـهوسـل م
ت ن ":فقال صل ىاهللعليهوسل ملرسولاهلل .2"ي إال حقاَ نلمِ  ما خرجن  فوال ي نفسي ّيد ِ  َا

مـنمعرفــةالواسـطةالــيتد بُـكــانالصــل ىاهللعليـهوسـل م،مثملـاكثـرالنقــلعـنرسـولاهلل
ـــةفكــانهــذابدا،تلــكالواســطةللتأكــدمـنثقــةصــل ىاهللعليــهوســل م،تنقـلعــنرســولاهلل ي

التـابعياجلليـلوأولذكـرهلـذاالعلـمكتبـه.علـوماحلـديثلوالتعـديلوعلـماجلـرج،علماإلسناد
،يكونـوايسـألونعـناإلسـنادل:عنـدماقـاله(110البصـري)املتوفــىسـنةحممدبنسريين

                                                 
الروا1 منحيثأحوالرواتههو:يـةعلم وسلم اتصالاألحاديثبالرسولصلىاهللعليه عنكيفية يبحثفيه علم

اتصاال ضبطا  السند ومنحيثكيفية أبـيبكر:وغريذلوانقطاعا وعدالة الرمحنبن الدينعبد جالل السيوطي، ك.
تدريبالراوييفشرحتقريبالنوا الرياري.1/40واي، حتقيق:عبدالوهابعبداللطيف،مكتبةالريارياحلديثة، ،

:عونحممدأشرفبنأمريبنعليبنحيدربادي،أبوعبدالرمحنشرفاحلقآ،العظيميالسُّن نففـأ خرجهأ بوداود2
ــاملعب داودـ أبـي سنن شرح العلم ود كتابة باب العلم، كتاب ،،10/57( رقم حممد3641، الرمحن عبد حتقيق: ،)

املكتبةالسلفية،املدينةاملنورة  ه.1388عثمان،الطبعةالثانية،
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وينظــر،نةفيؤخـذحـديثهمهـلالسُّـأإلــىنظـرفيُ،والنـارجـالكممّـس ـ:قـالوا،فلمـاوقعـتالفتنـة
.1أهلالبدعفاليؤخذحديثهمإلـى

وأصـبحت،أصـبحاحلـديثاليـروىإالبـأكثرمـنواسـطة،تقدمالعصروكثـرالنقـلامثمل
فبــدأت.يناقليــهـينــصاحلــديثوفـــأيفــ،ياملــنتواإلســنادـهنــاكضــرورةملحــةللتثبــتفــ
ومنذلك:،التصنيفاتيفتدوينالسنة

(ه150)املتوفـىسنةلعبدامللكبنعبدالعزيزبنجريح،اجلامعـ.1

ه(161)املتوفـىسنةسفيانالثوريالماماجلامعالكبريواجلامعالصغريل.2

ه(179)املتوفـىسنةمالكبنأنسالماماملوطأل.3

ه(181)املتوفـىسنةعبداهللبناملباركالماماملسندل.4

 يث في عصر المأمون:ومن علماء الحد

ه(219املتوفـىسنة)احلميديعبداهللبنالزبري.1

ه(233)املتوفـىسنةحيىيبنمعنيشيخاددثني.2

ه(234)املتوفـىسنةعليبناملدييناإلمام.3

ــــةكمـــاشـــهدهـــذاالعصـــربدا ـــنإمساعيـــلي ظهـــورإمـــاماحلـــديثوشـــيخالصـــنعةحممـــدب
.ه(256)املتوفـىسنةالبخاري



                                                 
1 مسلم، صحيح القشريي: احلجاج بن مسلم احلسني أبو دار1/15النيسابوري، الباقي، عبد فؤاد حممد حتقيق: ،

بريوت. إحياءالرتاثالعربـي،
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 : يـةالعلوم الفقه 2.2.1.3

  :لغة واصطالحاَ  معنى الفق  2.2.1.3.1

شعيبنبيهنقال عنقومتعالـىاهللتباركوالفهم،والعلمبالشيء،قالالفقهيفاللغة:
السالم َنثِيرَا ملمَّا تـنق ول  :﴿عليه قن    ﴾قنال وان ينا ش عنين   منا نـنفن اآلهود]سورة أي[91يـة،

ال وقال لنا. تقوله ما كثريا  ونفهم تبارك تعالـىاهلل لسان على السالم:نبيه عليه موسى
لِيوناحنل لن ع قندنَ  ملن للسنانِي﴿ قنه وا قـنون وه.ــــــأييفهم[28ـــ27،اآليتانطه]سورة﴾يـنفن

ومنه وسل ملعبداهللبنعباس: الرسولصل ىاهللعليه َِّ "دعاء في  وفقَّه    علَّم  الدلينن  الله
 .1"التأويل

ــوقـدف  وكـلعــالبشــيء،عــال:فقــهٍلُجـور،وســادالفقهــاءهيفقـهفقاهــةإذاصــارفقيهـا قف
.2وفقيهالعربعالالعرب،فهوفقيه

.3يـةمنأدلتهاالتفصيليـةالعلميـةالعلمباألحكامالشرعفهوالفقهيفاالصطالحوأما

مـنأدلّتهـايــةكـامالشرعالسـتنباطاألحيـةهوعلميضعالقواعداألصولفهاأصولالفقوأمّ
،املسـتنبطةمـنأدلتهـايــةالعلميــةحكـامالشرعالعلـمباأل:فهبعـضالعلمـاءبأنـهوعر الصحيحة.

.4،باالستدالليـةالتفصيل

يـــةّتفصيلأّنالفقــهيعــىنباألدلّــةال،وهــيأصــولالفقــهعلــموالفقــهعلــمبــنيهنــاكصــلةو
                                                 

علي1 بن أمحد الفضل أبو العسقالنـي، حجر: الباريبن البخاري،فتح صحيح ــة،1/244شرح املعرفــ دار ،
ه1379بريوت . بناحلجاج، املنهاجشرحصحيحمسلم الدينحييىىبنشرف: حميي زكريا أبو ،16/37النووي،

بريوت دارإحياءالرتاثالعربـي، ه1392الطبعةالثانية، وينظر: مادة)فقه(لسانالعربابنمنظور:.
.مادة)فقه(لسانالعرببنمنظور:ا2
الطبعةالثالثة،دارالنفائس،عمان،األردن15ص،:تاريخالفقهاإلسالميسليمانينظر:األشقر،عمر3 .ه1412،
4 ينظر: بنقاسم: أمحد اجلوامعيـةاآلياتالبيناتشرحعلىحاشالعبادي، ادليعلىمجع الشيخ1/76، حتقيق ،

م.1996هـ/1417،بريوتيـةدارالكتبالعامل،ىـطبعةاألولزكرياعمريات،ال
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فموضـوعهاألدلّـةالتفصـيلةمـنحيـثوجـوهمنها،أّماأصولالفقـهيـةالستنباطاألحكامالعمل
.يـةداللتهاعلىاألحكامالّشرع

 : يـةنشأ  العلوم الفقه 2.2.1.3.2
بعــــدوصــــل ىاهللعليـــهوســــل م،نشـــأالفقــــهمــــعبـــدءالرســــالةوالتشــــريعيفحيـــاةالرســــول

ـــــهوف ـــــهوســـــل م،صـــــل ىاهللعات ـــــناهللوبلّلي ـــــىدي ـــــامالصـــــحابةعل ـــــدكـــــان،غـــــوهللعـــــاملنيق وق
ـــار وناألحكـــامعلـــىاألمـــورالـــيتفقـــدكـــانوايصـــدر،اءذلـــكالعصـــرهـــالصـــحابةهـــمفقكب
ــ،نــصفيهــا ـــابوالسُّ ـــنصيـــةويقصــرونجهـــودهمالتشريع،نةمــنالكت علــىفهـــماملــرادمــنال

وكـــانوايفاجتهــــادهم،اســـتخدمواالـــرأينصـــا وإذالجيـــدوا،التطبيـــقالصـــحيحإلــــىليصـــلوا
صل ىاهللعليـهوسـل م،اليتحصلتهلممنمصاحبةالرسوليـةمعتمدينعلىملكتهمالتشريع

ـــارةيقيســـون،والوقـــوفعلـــىأســـرارالتشـــريعومبادئـــهالعامـــة وأخـــرىيقضـــونمبـــاتقتضـــيهفت
.1العامةاملصلحة

الكتـابإلــىكـانوايرجعـونف،فعلـىاألحكـامتعـرُّهجالصـحابةيفالـمثسلكالتـابعوننـ
ــ ــإلـــىلجيــدوارجعــوافــإنب،نةفيمــايــواجههممــننــوازلوالسُّ جيــدوا،وإنلحابةاجتهــادالص 

والضـوابطالـيتراعاهـا،نةاجتهدوارأيهممراعنييفذلكاملنهجالذيدهلـمعليـهالكتـابوالسُّـ
.ياجتهادهمـالصحابةف

 :يـةأ  المدارس الفقهنش 2.2.1.3.3

:وأشهرهامدرستانيـةابعنيظهرتاملدارسالفقهويفعصرالت 

 : ةيـمدرسة المدينة الفقه:َوالَ 

ـــةالعلــمالنبـــويصـــل ىاهللعليــهوســل م،املدينــةاملنــورةمـــوطنالرســول ،وكـــانعلماؤهــاورث
                                                 

.74ص،تاريخالفقهاإلسالمياألشقر:1
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مـنأبنـاءالصـحابة،ابعنياءالت وظهرفيهاكبارفقه،لللمجتمعاإلسالمياألوّا وأهلهاامتداد
.1بنأنسرمحهاهللاإلماممالكإلـىوقدانتهترياسةهذهاملدرسة.وأحفادهم

 :  يـةمدرسة الكوفة الفقهثانياَ: 

ـــىانتقـل ــإل هاأكثـرمــنـوابــحابةالــذينحلُّـوبلـ عــددالص ـ،حابةالكوفـةعموعــةمـنالص 
وظهـرفيهـامجاعـة،الفتـهخلا مقـررضـياهللعنـهيطالـبـبـواختذهاعليبـنأ،يـثالمثائةصحاب

.2وغريمها،يحنيفةـوأب،شريكالقاضيإلـىوانتهترياسةهذهاملدرسة.منالعلماء

ـــذوصــللأئمـــةاألربعــةوغــريهم،ولكــننظــرا أنبإلـــىواســتمرنقــلالعلــم الهتمــامتالمي
تهــذهاملـذاهبعلــىغريهـا،وأصــحاب؛اشـتهربــهماألئمـةاألربعـةبتــدوينعلمهـمونشــركت

:املذاهباألربعةاملشهورةهم

. ه(150)املتوفـىسنةاإلمامأبوحنيفةالنعمانبنثابتـ1

.ه(179)املتوفـىسنةاإلماممالكبنأنساألصبحيـ2

.ه(204)املتوفـىسنةاإلمامحممدبنإدريسالشافعيـ3

.ه(241)املتوفـىسنةيـاإلمامأمحدبنحنبلالشيبانـ4

                                                 
.86صاألشقر،تاريخالفقهاإلسالمي،1
.87نفسهصاملرجعينظر:2
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 تطور العلوم اينسانية 2.2.2
 يـةالعلوم الطب 2.2.2.1

 :تمهيد 2.2.2.1.0

عاإلســالمعلــىدراســةالطــبوالبحــثعــنالــدواءوالعــالجلأمــراريواألســقامالــيتشــج 
:صــل ىاهللعليــهوســل مقــالفعــنعبــداهللبــنمســعودرضــياهللعنــهقــال:تصــيباإلنســان،

َلن لِ ي  عـََّ وجل َّ  اهلل، فإنَّ اهللن  داووا يا عبادن تن " َلن  إالداَء  ن نـ هلـ    ِلمـ   مـن عن  ِلمـ َ لـ  شـفاَء، عن  َو  وجن
 .1"من جنهل 

.2احلاللواحلرام،أنبلمنالطب"بعدعلمعلما :"الأمامالشافعىوقالاإل

 الط  في صدر ايسالم:  2.2.2.1.1

وابنــهالنضــر،ومهــامــن،احلــارثبــنكلــدةالثقفــى:يبــانســالمالطبوقــدظهــرىفصــدراإل
الطائف.وقـدحظـىاحلـارثمبكانـةكبـرية.وكـانيلقـب"بطبيـبالعـرب"وأشـرفعلـىعـالج

أمــرصـل ىاهللعليـهوسـل م وقـدرويأنرســولاهللوقـاص.ـيبعـضالصـحابةمثـلسـعدبــنأبـ
فدلذلكعلـىجـوازمشـاورةأهـل.نزلبه مرري أنيأتيهويستوصفهيف يوقاصـسعدبنأب

وهــذامــنمساحــةاإلســالم،فقــدولــىالتســامحبصــورة،إذاكــانوامــنأهلــه.الطــب فــريفالكُ
رقأوجـنسحكـرا علـىديـنأوعفـيــةرائعةىفميدانالطب،حيثلتكنهذهاملهنـةاإلنسان

،بغـضالنظــرعـنهويتــه.يــةشىفالدولــةاإلسالممعـنيبـلدرســهاومارسـهاكـلمــنكـانيعـي
اصــطفاه"ابــنأثــال"الــذى:أمثــالأطبــاءنصــارىمــويبدمشــقمــثال فقـدعمــلىفالــبالطاألُ

                                                 
1 بنحنبل، أمحد اإلمام مسند بنجنبل: بنحممد أمحد اهلل عبد أبو حتقيق:3578حديث)6/50الشيبانـي، ،)

األولـى،مؤسسةالرسالةشعي ه.1421باألرنؤوطوعادلمرشدوآخرون،الطبعة
ص2 الكتابوالسنة، الطبمن اللطيف: عبد ،حتقيق:عبداملعطيأمنيقلعجي،الطبعةالثالثة،دار187البغدادي،

بريوت ه.1414املعرفة،
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بالطاخلليفة"عمربـنـيجر"الذىعملفـوالطبيب"ابنأب،سفيان"ـيبنأبيـةاخلليفة"معاو
الطبيـب"جـورجيس:مـنأصـولخمتلفـةمثـلأطبـاءىفالـبالطالعباسـيكماخدم،العزيز"عبد

بنـاؤهوأحفـادهىفخدمـةجعفـراملنصـورواسـتمرأـيخلليفـةأبـكانطبيبا"الذىبنخبتيشوعا
البيتالعباسىأكثرمنثالثةقرون.

 : الط  في العصر األ موي والعباسي 2.2.2.1.2

لبـدورهعــامال بـاءليشــك طوجـاءاهتمـاماخللفــاءواألمـراءاألُمـوينيوالعباســينيبالطـبواأل
ـــيمــاخــرىالــدســاعدتومــنالعوامــلاألُ رهوازدهــاره،ىفتطــوُّمهمــا  علــىازدهــارالطــبالعرب
ـــىتُــرجم ـــةالعربإل يـــةرجمعــناإلغريقخــرى،وخباصــةمــاتُــىفميــدانالطــبمــناحلضــاراتاألُي
مؤلفاتابقراطوجالينوسوغريمها.منيـةاليونان

ياملكانة،وكثراإلقبالعلىتعلمالطب،حـدأصـبحلـدىـفلغا عظيما وقدبل الطبمب
وأصبحتوتوفرلديـهممراجعطبيةعديدة،بلر،ثُــــعلماءكُأطباءواملسلمنيعلىمرالسنني

لرتاجمهؤالءاألطباء.خمصصةكتبهناك

نيــدخلوايفأيـــةويفعصــراملــأمونكــانيتوجــبعلــىاألطبــاءوالصــيادلةوصــانعياألدو
.1هليتهمملمارسةالطبامتحانمننوعما؛لقياسمدىأ

تاريخالطـبواألطبـاءكـانمـن:إن يالرتاثالط العربـيـفيكتابهـفيـةيقولسلمانقطا
وأبــرز.2ابتكــارالعــرب.فلــميعــرفالتــاريخمؤلفــاتعلــىهــذااملنــوالمكرســةكلهــالأطبــاء

                                                 
ينظر:1

Rafiabad, Hamid Nasee:Saints and Saviours of Islam, Page 272, Sarup & 
Sons, NEW DELHI, 2005. 

25قطايـة،سلمان:فـيالرتاثالط العربـيص2 اإلسالميـةللرتبيـةوالعلوم)إيسيسكو(، منشوراتاملنظمة هـ.1426،
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 :1يثالثةـعربوأشهركتبتاريخالطبال

أصيبعة.يـأببنالاألطباء،طبقاتيفاألنباءعيونكتاب.1

القفطي.بنالدينجلمالاحلكماء،تاريخوكتاب.2

األندلسي.جلجلالبنواحلكماء،األطباءطبقاتوكتاب.3

:2نبرزوايفالطبيفعصراملأمونومنأشهرالعلماءالذي

.ه243سنةسويهاملتوىفيوحنابنما.1

.ه260املتوفـىسنةالكنديقابناسححنني.2

 .ه295املتوفـىسنةقبنعمراناإسح.3

                                                 
.42صيـيفالرتاثالط العربقطانة:ينظر:1
.ومابعدها52املرجعنفسهصينظر:2
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 يـةالعلوم الفلك 2.2.2.2

 تمهيد :  2.2.2.2.0

ـــةوذلـكالرتباطــهبعـددمـنالشـعائراإلسالم،كـانلالسـالماهتمـاممبكــربعلـمالفلـك ،ي
صـالةوالـيتتعتمـدعلـىمكـانالشـمسفكانتمراقبةطلوعوغـروبالشـمسملعرفـةأوقـاتال

.واستنتاجمواعيدالصالةمنهايفوقتالشروقوالزوالوالعصروالغروبواملساء.مناألرري

وخاصـةشـهريرمضــانيــةاألشـهرالقمريــةوكـذلكمعرفـةوقـتطلـوعاهلـالللتحديـدبدا
وشــهرذي.ةأحــدأركـاناإلســالماخلمســ،فشــهررمضــانيـرتبطبفريضــةالصــوم،وذياحلجـة

.وهوأحدأركاناإلسالمكذلك،احلجةيرتبطبشعريةاحلج

ا النبـ يـ وتن ﴿ َن عنـِن األِهلَـِّة قـ لن ِهـين منوناِقيـ   لِلنَـّاِس ونالنحنـجل ونلـنينُّن النبِـر  ِّـأننن تـنأنتـ ون ـأنل ونن ينسن
َنتـ وان النبـ يـ وتن ِمـنن  ِن تـ فنِلح ـونن ِمن ظ ه ورِهنـا ونلنِكـنَّ النبِـرَّ منـِن اتَـّقنـى ون ِّهنـا وناتَـّق ـوان اللَـّ ن لنعنلَّك ـ ﴾َنّـنونا

[.189يـة]سورةالبقرة،اآل

ــــاك ــــكوالكــــونادــــيطباإلنســــانبكــــلمعطياتــــه،ـكثــــريةتــــيـــــةآيــــاتقرآنوهن هتمُّبالفل
املســـلمنيعلــىالنظـــريفملكــوتالســـمواتواألرري؛ومــنذلـــكقولــهوأيضــا  ــــىحتــثُّ :تعال

ِ   يــــةونآ﴿ ـــلنج  ِمننـــ   النَـّهنـــارن فنـــِإذنا ه ـــِ م ظنِلم ـــونن ا لَّه ـــ ـــمن *للَّينـــل  ننسن ـــتـنقنرن ونالشَّ ـــِري ِلم سن ُّ  تنجن
ـــا ِِ  لَّهن َِ النعنِلـــي ـــ َِي ـــِدير  النعن َن تـنقن ِِ *ذنلِـــ ـــِدي ـــالنع رنج وِن النقن َن ـــرن قنـــدَّرنننا   منننـــازِلن حنتَّـــى عنـــادن  *ونالنقنمن
ــــــا َنن تـ ـــــ الن  ــــــمنُّ  يننبنِغــــــي لنهن َ  الشَّ ـــــ ــــــل  ِفــــــي فـنلـن  َ ِّع  النَـّهنــــــاِر ون ــــــا ــــــرن ونالن اللَّينــــــل  سن ِركن النقنمن دن

بنح ـ ـــ37]سـورةيــس،اآليـات﴾ونن ـينسن ــمنُّن ﴿جـل شــأنه:وقـال[،40ـ ه ـون الَّــِ ي جنعنـلن الشَّ
ــابن منــا  ــنِينن ونالنِحسن دن السل ــوان عنـدن ــرن ن ــوراَ ونقنــدَّرن   منننــازِلن لِتـنعنلنم  َن ِإالَّ ِضـيناء ونالنقنمن خنلنــعن الل ــ   ذنلِــ

ــونن  ــونم  يـنعنلنم  ــل  اتينــاِت لِقن ــارِ *ِّــالنحنعل يـ فنصل ــِتالنِف اللَّينــِل ونالنَـّهن ونمنــا خنلنــعن الل ــ   ِفــي  ِإنَّ ِفــي اخن
 [6ــ5]سورةيونس،اآليتان﴾السَّمناوناِت وناألنرنِض تينات  للقنونم  يـنتَـّق ونن 
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ِّهنـا ﴿:سـورةاألنعـام يفتعالــىاهللتبـاركوقـالو تـند وان  ِ  الن ج ـومن لِتـنهن ونه ـون الَـِّ ي جنعنـلن لنك ـ
ِر قندن فنصَّلن  .[97يـة]سورةاألنعام،اآل﴾ننا اتيناِت لِقنونم  يـنعنلنم ونن ِفي ظ ل مناِت النبـنرل ونالنبنحن

لفكـرةاخلرافـةوالتنجـيموتـأثريالنجـومعلـىمعارضـا صل ىاهللعليهوسـل موقدكانالرسول

ــف تالشـمسعلــ:عـناملغــريةبـنشــعبةقـالف.األحـداثالــيتتقـعيفاألرريأوالعكــس ىُكسف

ــكُ:سـلميــوممـاتإبــراهيمفقـالالنـاسوعهـدرسـولاهللصــلىاهللعليـه فتالشـمسملــوتسف
 َحــد   لمــوتِ  ال ي خسـفانِ  والقمــرن  الشــمُّن  إنَّ ":مىاهللعليــهوسـل فقــالرسـولاهللصــل  ،إبـراهيم

يتموهما فصلَّ  لحيات ، ولكنهما آيتان من آياتِ  وال  .1"او اهلل، فإذا َر

 :اهتمام المسلمين ّالفلَ 2.2.2.2.1

تطــويرهملعلـمالفلــكعلـىمــاخل فـهعلمــاءاحلضـاراتالســابقةيــةلمونيفبدااط لـعاملســ

ـــه؛فقـــامواأوال برتمجـــةالكتـــبالفلك ــــةفي ـــاني ـــيتأل فهـــااليون ،والفـــرس،والســـريان،والكلـــدان،ال

إلــىواهلنود،وكانأولكتابقامعلماءاملسلمنيبرتمجتههـوكتـابمفـاتيحالنجـوماملنسـوب
ـــةهمــناليونانتــمجقــاموابرت،مهــرمساحلكــي ـــىي ـــةالعربإل ،يـــةالدولــةاألمو ،وذلــكأواخــرعصــري

يفعلـمكتـاباجملسـطيلبطليمـوسضـا أييـةم ةاملرتمجةعناليوناناملهيـةوكانمنالكتبالفلك

.2الفلكوحركاتالنجوم،وكانذلكيفالعصرالعباسي


                                                 

إمسا1 بن حممد البخاري، وأيامهعيل: وسننه اهلل حديثرسول من املسند الصحيح اجلامع (،1058)حديثرقم
السلفية،القاهرة الطبعةاألولـى،املكتبة ه.1400حتقيق:حمبالديناخلطيب،

2 ينظر: العربالدفاع، احلضارة يف البحتة العلوم اهلل: عبد بن األولـى،348ص،يـةواإلسالميـةعلي الطبعة ،
امؤسسة هذه.م1981لرسالة نـهاية يف واخلرائط الصور ملحق يف احلكمة( بيت فـي اسطرالبصنع )صورة وينظر
223صالدراسة .
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://www.islamstory.com/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.islamstory.com/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
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  :فلَ في عصر المأمونال 2.2.2.2.2

أناملــأمونإلــىيــةعلـمالفلـكمرحلـةمتقدمـةيفعصـراملـأمون،وهنـاكإشـاراتتارخيبلـ 
)املوافـقم814يفعـامأنكتابا ألـفإلـى.كماتشريموسوعةلندن1فسهكانعاملا بالفلكن

حـاليترصـدالحنــرافاملسـارالشمسـي،ووصـفطريقـةقيـاسدرجــةإلــىإشـارةفيـه،ه(201
ـــا مــنخــطالطـــول،نتيجتهــاتتطـــابقمتامــا  ـــيتأجريــتيفالبـــريوتقريب مــعالتجـــارباملتــأخرةال

.2"[قعيففلنداوالبالند]ت

ــوق أربعــةعلــىتــاريخالفلــكاإلســالمي 3دونالــدروتلــدجهيــل املهنــدسممــؤرخالعلــومس 
:حقبخمتلفة

هـ(210هـــ81)منيواهليليينـاجلمعوالتوفيقبنيعلمالفلكاهلنديوالساسانـ1

ه(416هــ210)منالتحققيفنظامبطليموسوقبولهوتعديلهـ2

هـ(828هـــ416اإلسالمياملميزلعلمالفلك)منازدهارالنظامـ3

 هـ(1318هــــ828)منماتقليلةاسهإعصرالركودحيثظهرتـ4

                                                 
ينظر:1

William F. Brett, Emile B. Feldman, Michael Sentlowitz: An introduction to the 
history of mathematics, number theory, and operations research, Page 39, MSS 
Information Corp., Jun 1, 1974 – Mathematics. 

ينظر:2
The London encyclopaedia, or, Universal dictionary of science, art, literature, 
and practical mechanics, by the orig. ed. of the Encyclopaedia metropolitana  [T. 
Curtis], Thomas Curtis (of Grove house sch, Islington). 

مستشرقومهندسإنكليزي،حاصلعلىدكتوراهيفالتاريخالعربـي،ولهاهتمامخاصبتاريخ3 روتليدجهيل، دونالد
يفاحلضارة واهلندسة وكتابالعلوم اإلسالميـة، يفاحلضارة كتابالتقنيـة له الوسطى، العصور يف والتكنلوجيا اهلندسة

لبناتأساسيـةيفصرحاحلضارةاإلنسانيـة،تويفسنةاإلسال احلرة.1994ميـة: ينظرويكيبيديااملوسوعة م.
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%AF%D8%AC_%D9%87%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%AF%D8%AC_%D9%87%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
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 :1أشهرعلماءالفلكيفذلكالعصرمنو

 ه(232)املتوفـىسنة2حممدبنموسىاخلوارزميـ1

 ه(247)املتوفـىسنةأمحدبنكثريالفرغانـيـ2

 ه(250)املتوفـىسنةبنعليسندـ3





                                                 
يفاحلضارةالعربالدفاعينظر:1 ومابعدها.156صيـةواإلسالميـة:العلومالبحتة
.42سبقتترمجتهيفمبحثأبرزاملرتمجنييفعصراملأمونص2
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 المأمونمة ترج 2.3
 :  ـ  ونسبـاسم 2.3.1

هــوأمــرياملــؤمننيأبــوالعبــاسعبــداهللاملــأمونابــنهــارونالرشــيدبــناملهــديحممــدبــن
.1املنصورعبداهللبنحممدبنعليبنعبداهللبنالعباس

 :   ـــوالدت 2.3.2

لرابـععشـرمـنلاملوافـق،لديفليلةاجلمعةمنتصفربيعاألولعامسبعنيومائةللهجـرةوُ
.عامسبعمائةوستومثانونللميالدشهرسبتمربأيلول

،امسهــامراجــل،مولــدمــهأُوأُ،2وهــيالليلــةالــيتمــاتفيهــااهلــاديواســتخلففيهــاأبــوه
.ماتتيفنفاسهابه

ـــةلــديفقروُ ـــةىالياسرســم تُ،تبعــدميلــنيعــنبغــدادي كــانالرشــيديقــيمفيهــابعيــدا عــن،ي
.العهديـةالذيكانيريدأنيسلبمنهوالأخيهاهلاديمشاكلهمع

.وهواالبناألولهلارونالرشيدوقدفرحبهفرحا شديدا 

 :  ــأتـنش 2.3.3

خاصـةمــنيــةكبـريةكتلـكالـيتيلقاهـاأوالداخللفـاء،كمـاحظـيبعنايــةلـذلكحظـيبعنا
،وملـاكـانخيتلـففيـهيــةء،مـنناحوالده،وذلكملاكانيرىفيهمـنعالمـاتالنجابـةوالـذكا

وزيـرهإلــىأخوته،حيثإنهفقدوالدتهصغريا ،فحظيحببالرشـيدوثقتـهبـه.وأوكلـهيـةعنبق
علماءواألدباءلتثقيفهوتربيته.جعفربنجيىيالذياختارلهعددا منال

                                                 
تاريخ1 والطربي222صناخللفاءينظر:السيوطي، سريأعالمالنبالء،.5/9،تاريخالطربي:. .10/272والذه :
.5/11،تاريخالطربيالطربي:ينظر:2
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واألدب،دونالعلــمإلـــىوكــاناملــأمونكلمــاكــربظهــرتفيــهمظــاهرالنجابــة،وانصــرافه
ـــه، مظــاهراللهــووالعبــث،والتقــديرلنفســهوللنــاس،ومعرفتــهمبــنكانــتأهــواؤهممعــهأوعلي
ووقوفــهعلــىمــاجيــريحولــهمــنشــؤونوأحــوال،ممــاينبــئمبــاســيكونهلــذاالغــالممــنشــأن

.1عظيم

منأنعلىذكاءاملأمونمنذنعومةأظفاره،وحصافتهوبصريتهالثاقبة،ماحيكىممايدلُّو
أمجعفرعاتبـتالرشـيديفتفريطـهللمـأمون،دوناألمـنيولـدها،فـدعاخادمـا وقـاللـه:وجـه

األمنيواملأمونخادمـا يقـوللكـلواحـدمنهمـاعلـىاخللـوة:مـاتفعـلإذاأفضـتاخلالفـةإلـى
بـدواةاخلـادمإلــىااملـأمونفإنـهقـامااألمـنيفقـالللخـادم:أقطعـكوأعطيـك.وأّمـفأمّ؟.إليك

؟!مـرياملـؤمننيوخليفـةربالعـاملنيكانتبنييديه،وقال:أتسألينعماأفعلبكيومميـوتأ
ـــرينفقـــالالرشــيدألُيألرجــوأننكـــونمجيعــا فـــداءلــه.ـإنــ فســكتتعـــن؟مجعفـــر:كيــفت

.2اجلواب

يت  وتعليم  2.3.4  : تّر

ــــىأن ممنـــذنعومـــةأظفـــاره،وحيكـــىكـــاناملـــأمونحيـــبالعلـــموالـــتعلُّ الرشـــيددخـــلعل
ـــه:مــاهـــذا؟فأجـــاباملــأمون:املــأمون ـــابوهـــوينظـــريفكتــاب،فقـــالل يشـــحذالفكـــرةكت
يـــرىبعـــنيقلبـــهأكثـــرممـــايـــرىالعشـــرة،فقـــالالرشـــيد:احلمـــدهللالـــذيرزقـــينمـــنوحيســـن

.3جسمهبعني

اليزيـديمـنهمأبـوحممـد.4تلففنونهعلىعـددمـنعلمـاءعصـرهتلقىاملأمونالعلممبخ
                                                 

.1/211،عصراملأمونرفاعي:1
املرجعنفسه.2
.26ص،مـاملأموناخلليفةالعالهدارة:3
.28صاملرجعنفسه4
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والقـراءات.ومسـعاحلـديثمـنوالـدههـارونوالرشـيد،يــةاألديبالشـاعر،والكسـائيعـالالعرب
وإمساعيـلبـنالضـرير،يــة،وأيبمعاويــةادبنالعوام،ويوسـفبـنعطومنهشيمبنبشر،وعبّ

لىالفقيهاحلنفياحلسناللؤلؤي.وقرأالفقهع،،وحجاجاألعوريـةعل

نـوعالعلمـياملتميـزأثـركبـرييفحيـاةاملـأمونوحبـهوتقـديرهللعلـموالعلمـاء،فكانهلذاالت
ؤدباملأمونكنتأُ:قالحممداليزيديفقدروىمؤدبهأبو،هاـوسببلصقلشخصيتهوقوت

،مثوجهـتإليـهآخـر،فأبطـأ،يـفوجهتإليهبعضاخلدميعلمهمبكان،فأتيتهيوما وهوداخل
مأجــلومـعهـذاإنــهإذافارقـكتعــرّ:فقيـل،الفـدرمبـاتشــاغلبالبطالـةإنهــذا:فقلـت،فأبطـأ

،ررفلمـاخـرجأمـرتحبملـهفضـربتهسـبعدُ،مـهبـاألدبعلىخدمهولقوامنـهأذىشـديدا فقوّ
فأخـذمنـهمنــديال ،هـذاجعفـربــنحيـىيقـدأقبــل:فإنـهليـدلكعينيــهمـنالبكـاءإذقيــل:قـال

فــدخل،ليــدخل:مثقــال،فرشــهفقعــدمرتبعــا إلـــىثيابــهوقــامفمســحعينيــهمــنالبكــاءومجــع
،يإليهفأقبلعليهبوجههوحدثـهحـدأضـحكهمثخـرجـفقمتعناجمللسوخفتأنيشكون

يـاأبـاحممــدمـاكنـتأطلــع":يـفقــاللـ،جعفـرإلــىيـلقـدخفــتأنتشكونـ:فجئـتفقلـت
.1"أدبإلـىياحتاجـإن؟!الرشيدعلىهذهفكيفجبعفر

 : واليت  للعهد وتولي  الخالفة  2.3.5

ــا للعهـدبعــدأخيــهاألمــني، يفسـنةثــالثومثــاننيومائـة،أعلــنهــارونالرشـيداملــأمونولي
واسـتوثقلكليهمــامــناآلخــرأثنــاءحــجعــامسـتومثــاننيومائــةللهجــرة،بــأناســتكتبكــال 

.2منهماعهدا مباعليهولهلآلخر.وعلقالعهدينبالكعبة

ـــةالرشـــيد،فقـــدأصـــبحتخراســـانونواحيهـــا ــــىوحســـبرغب ـــريحتـــتإمـــرةاملـــأمونإل ال

                                                 
.1/129،تاريخاخللفاءالسيوطي:1
1/219،عصراملأمونرفاعي:ينظر:2 تاريخالطربي،أحداثعامستومثاننيومائة.والطربي:،
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فقدصـارتإليـهإمـرةهـذهالنـواحييفعهـدالرشـيد؛وهذاماكانـها.يتصرفيفجيمعشئون
حدالسنةاألوىلمنحكماألمني.و

شــيد،الريـــةياألمــنياخلالفــةحســبوصـوتولــهـــ193عــاموبعــدســنةمــنوفــاةالرشــيد
،وأخــذكــلمنهمــاحيــذراآلخــرهمــابــدأتالدســائسمــنبطــانيتاألخــوينتلعــبدورهــابين

ـــىويتقيــه،فســعتبطانــةاألمــنيوعلــىرأســهمالفضــلبــنالربيــع دفــعاألمــنيخللــعأخويــهإل
محلهعلىقطعالربيدعناألمنيوإسقاطامسـهمـنإلـىاملأمونوالقاسم.وسعتبطانةاملأمون

والدعاء.املراسالت

مباشـرة،يـةمواجهاتعسكرعدةإلـىرحدوصلوهكذابدأاخلالفبنياألخوينوتطو 
هـــ.198مثمقتـلاألمــنيعـام،هـــ195والـيتانتهـتبــإعالناملـأمونخلــعأخيـهاألمــنيسـنة

.1لتكوناخلالفةخالصةللمأمون

 : يـةحيات  العلم 2.3.6

أهـمعلمــاءعصــرهيففنــونخمتلفــة،ا بعــددمــنمعنــاكيــفأناملـأمونكــانحماطــمــرّلقـد
اهتمـاموالـدهالشـديدبرتبيتـه،هـذامـعمـايتمتـعبـهاملـأمونمـنذكـاءونباهـة،فـالإلــىضافةإ

،يظهرأثرهايفحياته.يـةننشأةعلموغروأنينشأاملأم

يابــنـ:قـاللـقـالفعـنعمـارةبــنعقيـل،بــاألدبوالشـعركبـريا فقـدكـاناهتمـاماملـأمون
؟واهللأعلمتأناملأموناليبصرالشعر؟فقلت:منذايكونأفرسمنـهيحفصةالشاعر:ـأب
أجـدتيأنشدتهبيتـا ـ:إنقال،آخرهمنغريأنيكونمسعهإلـىالننشدأولالبيتفيسبقـإنّ

                                                 
1 النبالء، أعالم سري الذه : املأمون: اخلليفة ترمجة يف بغداد،10/272ينظر تاريخ والبغدادي: بعدها. وما

10/183 الطربي، تاريخ والطربي: ك10/293. طيفور: . املستوعب بغداد لفرتةتاب املأمون، وما8صخالفة
ص تاريخاخللفاء، والسيوطي: تاريخ215بعدها. اهلل: عليبناحلسنبنهبة القاسم أبو وابنعساكر، بعدها. وما

حتقيقعمروبنغرامةالعمروي،دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،بريوت،لبنان33/275دمشق، .هـ1415،

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



66 
 

 :فيهفلمأرهحتركلهوهوهذا

 في الدنيا مشاغيلالدين والناس ّ  َضحى إمام الهدى المأمون مشتغالَ 

فمــنيقــومبــأمر،هايفيــدهاســبحةـيفحمرابــ:مــازدتعلــىأنجعلتــهعجــوزا فقلــتلــه
 :!أالقلتكماقالعمكيفالوليدطوقهلا؟وهواملعنهاالدنياإذاكانمشغوال 

1وال عرض الدنيا عن الدين شاغل   فال هو في الدنيا يضي  نصيب 

عضــهم،الـذينأخلصـوالـه،رغـمأنبيــةمـنذوياهلمـمالعالطائفـةوالتفـتحـولاملـأمون
كانذاأغراريوأطماعواسعة.

 الخالصة:  2.3.7

رأينايفهذاالبابكيفأنعصراخلليفةاملأمونكانعصرا حـافال علـىمجيـعاملسـتويات
املــأمون،لـدىالدينيـةوالسياسـيةواالجتماعيــة،ممـاكـانلــهأثـركبــرييفاثـراءاخلـرباتاملرتاكمــة

أثرهـااملباشـريفإثـراءاجلانـبالعلمـيمــنكمـاكانـتللحالـةالثقافيـةيفعصـراخلليفـةاملــأمون
ـــةاخلاصــةالــيتتلقااهـــامــنوالــدهدورهـــااملهــميفصــقلشخصـــية حيــاةاملــأمون،وكــانللرتبي

املأمونالعلميةاملنفتحةعلىالعلومبأنواعهااملختلفة.

                                                 
تاريخدمشق،1 تاريخاخللفاء،ص33/293ابنعساكر: ينظر:السيوطي: والبيتمنشعرجرير، .375.
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 في عصر المأمون يـةالعلوم اللغو  3.0
 علِ النحو  3.1

  :تمهيد  3.1.0

ـــةباللغــةالعرباملبكــرعنــدمابــدأاالهتمــامالعلمــي ،حلمايتهــامــناللحــنوالزيــادةوالتغيــري،ي
هتمـوعموعـةتـ،اللغـةوتراكيبهـايــةاوـاهيهـتمببن،اوـاهنيبوقتئـذكاناالواهالعلميالسـائد

واالوـــاه،يـــةفاالوــاهاألولهــوالــذيمســيالحقــا بــالنحوأوالعرب،هاـمبفــرداتاللغــةودالالتــ
مـن،لـذلكسـأحتدثيفهـذاالبـابعـنالنحـووالصـرف.أوعلماملعاجم،يهواملعجمـالثان

.نشأةواملدارسحيثالتعريفوال

 :النحو تعري   3.1.1

 :لغةَ  النحو  3.1.1.1

،وخيتلـفمعناهـاحسـبسـياقاجلملـة،عديـدةمبعـانٍياملعـاجمـفيـتأت(نحو)مادة
:1ياليتوردتيفاملعاجمهيـواملعان

 .إذاأممته،وحنوتالشيء.قصدتقصدك:أي،حنوتحنوك:يقال،القصدـ1

.مثلك:أي،مررتبرجلحنوك:تقول،املثلـ2

.ألفمقدار:أي،ألفحنوعنديله:تقول،املقدارـ3

.جهته:أي،البيتحنوسرت:تقول،يـةالناحأواجلهةـ4

 .أنواع:أيأحناء؟سبعةعلىهذا:تقول،القسمأوالنوعـ5

.بعضها:أي،السمكةحنوأكلت:تقول،البعضـ6

                                                 
.(حنا)ينظر:ابنمنظور،لسانالعربمادة1
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.حرفهإذا،وينحوهينحاهالشيءحنا:يقال،التحريفـ 7

:2بقولهنظما 1يالداودمجعهاوقد

 الـم  َن  ردــــمف  ـّي ضمن اـجمعته  ةَ ـلغ َت ن  قد معان   سب    للنحو

 المثال فاحفظ وحرف   وّعض   نوع    يـةـاحـون ومقدار   ل  ــنــثـــومِ  د  ـقص

:4بقولهالغالميـةكفاألفيتهيـف3اآلثاريشعبانبعضهاومجع

 ِمثنل   ِ  سن وقِ  قدر   وجهة  َصل   قصد   اللغة في والنحو

،هامـنالتعريـفاالصـطالحيللنحـوـقربـأ،ويتـداوال ـوهوالقصدأكثـراملعانـّولواملعىناأل
.5وذلكيفرأيبعضالعلماءكابندريد

                                                 
،لهمؤلفاتيفاحلديثوالفقهوالعقيدة،وهوباملغربيـةجعفرأمحدبننصرالداودياألسديمنأئمةاملالكهوأبو1

 سنة تويف البخاري، اإلمام لصحيح شرح أول 402صاحب اهـ. بنلذه : بنأمحد اهللمشسالدينحممد عبد أبو
 عثمان: اإلسالم تاريخ واألعالم، املشاهري الغرب6/421ووفيات دار األوىل، الطبعة معروف، عواد بشار حتقيق: ،

.م2003اإلسالميبريوت
،دارالفكرللطباعة1/10علىألفيـةابنمالك،اخلضريعلىشرحابنعقيليـةحاشاخلضري،حممدبنمصطفى:2

م.1957والنشر
الدين3 زين ،شاعروأديب،لهأكثرمنثالثنيكتابا املوصلي،املعروفباآلثاريالقرشيشعبانبنحممدبنداودهو

 توفـيسنة يفالنحو. الغالم كفايـة وألفيـة األدب، العربيفعلوم لسان منها واألدب، النحو ابنكثري:828يف ه.
البدا والنهايـة، والزركلي:األعالم،14/216يـة ،3/164.

4 كفااآلثاري، القرشي: حممد بن شعبان الدين الكالميـةزين إعراب يف اآلثاري(الغالم حتقيق)ألفيـة زهريزاهد، :
.م1987،بريوتوهاللناجيالطبعةاألوىل

5 ينظر: عقيليـةحاشاخلضري: ابن شرح على .1/10،اخلضري دريد،وابن بن احلسن بن حممد هو: دريد
يفشاعر واجلمهرة األمايل، مصنفاته: من الشعراء، وأعلم العلماء أشعر من بأنه ُوصف اللغة، علماء ومن وأديب
علم ــة سنـ توفـي الكاتب، وأدب ــة، 321اللغــ بغداد، تاريخ البغــدادي: اخلطيب معجم2/192ه. احلمـــوي: ،

.6/2489األدباء
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 :اصطالحاَ  النحو  3.1.1.2 

ـــاختالفزمـــنالتعريـــفللنحـــويفاالصـــطالحمعـــانٍ ـــاعـــال،عـــدةاختلفـــتب ـــيسهن ول
التعريــفأســتقرببعــضتلــكالتعريفــاتوالــيتتصــبمجيعهــايفولكــين،هامجيعــا ـاإلحاطــةبــ

.النحومبصطلحعلم

يـــةهاأحــوالأواخــرالكلــمالعربـعلــمبأصــوٍليُعــرفبــي،أنــه:تعريفــهاألساســاملشــهوريفو
ــرفـ"العلــمبالقواعـدالــيتيـُعبـر فبــ:وبصــيغةأخـرى.ومـايتبــعذلـك،إعرابـا وبنــاء  هاأحكـاُمأو اخف
.1،والبناءومايتبعذلك"مناإلعراب:يفحالتركيبهايـةالعربالكلمات

ـــيتاألحكــاممعرفـــة":األندلســـيحيــانأيبعنـــد النحـــو وعلــم ـــمال جهـــةمـــنيـــةالعربللكل
.2 "تركيبهاجهةومنإفرادها

ـــميُ":وعرفـــهالتهـــانويبأنـــه ـــهكيفعل ــــةعـــرفب ـــي يــــةوكيف،يصـــحةوســـقاما ـالرتكيـــبالعرب
العلــــماملســــتخرج:يبأنــــهـمشونــــفــــهاألوعرّ،3"لفــــاظمــــنحيــــثوقوعهــــافيــــهتعلــــقباأليمــــا

معرفــةأحكــامأجزائــهالــيتائتلــفإلـــىاملســتنبطةمــناســتقراءكــالمالعــرباملوصــلةباملقــاييس
.4اــمنه

                                                 
عب1 احلميد، الديند حميي السن:حممد اآلجروميـةالتحفة املقدمة 1ص،يـةبشرح وينظر: . شرح:خالداألهري،

التوضيحالتصريح النحو1/14،على احلدود والفاكهي: حاشيـة. عن نقال  صيـة، النحو، علل يف .89اإليضاح
و1/15،يـالصبانعلىاألمشونيـةوحاش . ـ217ص،يـةوالصرفيـةجماملصطلحاتالنحوحممدمسريجنيب:معاللبدي،
218.

6ـ1/5،البحراديطأبوحيان:2
3 ينظر: موسوعة علي: حممد الفنونالتهانونـي، اصطالحات كشاف ،1/23 لبنان، مكتبة دحروج، علي حتقيق

ناشرون،بدونتاريخ.
الصبانعلىشرحاألمشون4 حاشيـة بنعلي: العرفانحممد أبو الصبان، ابنمالك، الطبعةاألولـى،1/23ـيأللفيـة ،

.هـ1417دارالكتبالعلميـةـبريوت،لبنان
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وعلــميُعــرفبــهحقــائقاملعــاين،"فــإّنالّنحــ:1"اإلعــرابعيــونشــرح"يففّضــالابــنقــال
ي،وحيتاجإليهيفمعرفةاألحكام،ويستدّلبهعلىالفـرقـاملباناألصولويوقفبهعلىمعرفةو

ـــإلــــىبـــنياحلـــاللواحلـــرام،ويُتوّصـــلمبعرفتـــه ـــهمـــناحلكمـــةوفصـــلـمعان يالكتـــاب،ومـــافي
.اخلطاب"

النحـوإمنـا":إذقـالـهـ316املتـوىفسـنةأقدمتعريفهلذاالعلمماذكرهابنالسـراجولعل 
املتقــدمونمــناســتقراءوهــوعلــماســتخرجه،حــواملــتكلمإذااســتعملهكــالمالعــربأريــدأنين

.2"كالمالعرب

يتصـرفهـهـوانتحـاءمسـتكـالمالعـربفـ"النحـو:ـهـ392املتوىفسـنةمثتعريفابنجين
واجلمـــعوالتحقـــريوالتكســـريواإلضـــافةوالرتكيـــبوالنســـبوغـــرييــــةمـــنإعـــرابوغـــريهكالتثن

.3"كـذل

 :وغايت  موضوع   3.1.3

هلـاحـاللااألحـومـنحيـثعـرورييــةذكرالنحاةأنموضوععلمالنحـوالكلمـاتالعرب
ـــهعلـــىفهـــمكـــالماهللورســـوله.إفرادهـــاوتركيبهـــا ـــهاالســـتعانةب ـــهوســـلموغايت ،صـــلىاهللعلي

.4واالحرتازعناخلطأيفالكالمأوالتمييزبنيصوابالكلموخطئه

 

                                                 
1 اإلعراباجملاشعي، عيون شرح فضال: بن علي احلسن 1223ص،أبو ، حداد، حنّا األولحتقيق ـالطبعة مكتبةى

.هـ1406املنار،األردن
النحوي2 السريبنسهل بن حممد بكر أبو السراج، ابن ف: يالنحوـاألصول احلسنيالفتلي،1/35، عبد حتقيق: ،

بريوت،لبنان .م1988الطبعةالثالثة،مؤسسةالرسالة،
3 أبوالفتحعثماناملوصلي: املصريـةالعامةللكتاب1/35،اخلصائصابنجين، اهليئة الطبعةالرابعة، ،.
.1/24،يـالصبانعلىاألمشونيـةحاشالصبان:4
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 :والنح مصطل   3.1.4

ــ ـــوعلـمالنحــول ولكــنهمكــانوايعــربونعنــهباصــطالحاتأخــرى،،هذااملصــطلحـميكــنب
:يـــه

ــــويمـــنقــولأبــودليــلذلــكمــارُالكــالم: وقــدمســعاللحــنيفكـــالميـياألســودالدؤل
ـــاهم،فصــاروالنــاأخــوة،قــدرغبــوايفاإلســالمفـــدخلوافيــهيـهــؤالءاملوالــ":يـاملوالــ فلــوعلمن

.1"الكالم

ـويعـنعمـربـناخلطـابودليـلذلـكمـارُايعـراب: اسـتعمالهلكلمـةـرضـياهللعنـه
.2مأبواألسودأهلالبصرةاإلعرابوليعلّ:إذقال؛اإلعرابمبعىنالنحو

،5ونصربـنعاصـم4اجتمعتأناوالزهري:قال3ويعنعمروبندينارحيثرُ :يـةالعّر
.6تفليقا يـةبالعربإنهليفلق:فقالالزهري،فتكلمنصر

ـــ ـــاكلمـــةالنحـــووأم  ـــيتتتحـــد ـهاوردتفــــفإن ـــداياتهـــذاالعلـــميالنصـــوصال ،ثعـــنب
مثلةهـذهالنصـوصمـاذكـرهومنأاللُّغوي.بلمستعملةمبعناها،اصطالحيا عنوانا بوصفهاال

.هـذاالنحـواواحنـ:مثقـالهلـم،يــةفيـهمجـلالعربوضعكتابـا "ياألسودمنأنهـأبعنالزجاجي

                                                 
السريايف1 ص: البصريني النحويني األوىل،13أخبار الطبعة خفاجي، املنعم عبد وحممد الزيين حممد طه حتقيق: ،

ـ1373مصطفىالبابـياحلل  .م1966هـ
.1/15،القفطي:إنباءالرواةعلىأنباهالنحاة2
علىي3 تتلمذ يفزمانه، وشيخاحلرم احلديث، علماء أحد دينار، بن عمرو حممد أبو وأبوهو بنعيينة سفيان ديه

تويفيفمكةاملكرمةسنة سريأعالمالنبالء،126حنيفة، .5/300ه.الذه :
هوحممدبنمسلمبنعبداهللبنشهابالزهري،تابعيمناملدينةاملنورة،أولمندوناحلديث،وأحدكباراحلفاظ4

سريأعالمالنبالء،124والفقهاء،تويفسنة الذه : 5/326ه. .
.85ستأتـيترمجتهفـيتالميذأبـياألسودالدؤلـيص5
.17ص،أخبارالنحوينيالبصرينيالسريايف:6
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.1":القصدوالنحو.اقصدوه:أي

ـــه،ا يوقــدشـــاعمصـــطلحالنحــوبعـــدذلـــكتــدرجي يقـــضعلــىاســـتعمالمصـــطلحللكن
ومن.بـهممدةطويلةيفتعبرياتالعلماءوالنحاةويفعناوينكتبلبقيهذامستعمال ،يـةالعرب

:همـشواهداستعمالهيفتعبريات

.2"يـةالعربطالبأيببنعليعناألسودأبوأخذ":عبيدةيـأبقولـ1

.3ي"ـالدؤلاألسودأبو...يـةالعربسأس منلأو ":سالمابنقولـ2

ــ3 ـــةالعربوضــعمــنلأو :"ـهــ280املتــوىفســنةاملــربدقــولـ األســودأبــواملصــحفونقــطي
4"يـالدؤل

.

ابـهاملصـطلحالنحـويوقدأفاريعوريمحـدالقـوزييفتتبـعظهـورمصـطلحالنحـويفكت
وتفاصـيلهاليسـتموضـوعنا،نشأتهوتطورهحدأواخرالقرنالثالـثاهلجـرياستفاضـةشـاملة

.5هنا

:النحو علِ يـةَهم  3.1.5

أن دفعامــةالُعلُــومالعرب ــك  ـــةال ش  ــي هااأل علــى،الــذيمنــهتســتمدالعــون،وتســتـ لبهفمـوقانون
هوعلمالن حو.،وفروعهاالقصد،وترجعإليهيفمجيعمسائلها

                                                 
1 النحوالزجاجي: علل يف حتقيق89ص،اإليضاح ، املبارك.: بريوتمازن النفائس، دار الثالثة، ـ1399الطبعة هـ

م.1979
.15ص،السريايف:أخبارالنحوينيالبصريني2
م.1974،حتقيق:حممودحممدشاكر،داراملدين،القاهرة5ص،الشعراءفحولطبقاتحممدبنسالم::جلمحيا3
اهللبنمذحجالزبيدي4 عبيد بن احلسن بن حممد ، الفضل21ص،طبقاتالنحوينيواللُّغويني: أبو حممد حتقيق: ،

داراملعارف الطبعةالثانيـة، .إبراهيم،
عو5 القوزي، حدأواخرالقرنالثالثاهلجري،صينظر: وتطوره املصطلحالنحوينشأته ، ،ومابعدها.19ريمحد

جامعةالرياري م.1981الطبعةاألولـى،عمادةشئوناملكتبات،
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إلــىفـاذاسـتخالصحقائقهـا،والنإلــىبيل الســهاـفعلىعظيمشأنــيـةوهذهالعلومالنقل
سـولفهـمدقـائقالتفسـري،وأحاديـثالرتُ،وتعالــىدرُككالماهلليُأسرارهابغريهذاالعلم،فهل

ـــةاحلكــام،ومـــاوأصــولالعقائــ،صــلىاهللعليــهوســـلم ــــةمـــنمســائلفقهيتبــعذلــكد،وأدل ،ي
ـمنـازلاجملتهـدين إلــى،وتسموبهمراتباألئم ةإلـىخمتلفة،قدترقىبصاحبهايـةوحبوثشرع

.؟!إال بإهلامالن حووإرشاده

أمج ــعاألئمــةمــن السـلفواخللــ تهــاد،النحـوشــرطيفرتبــةاالجةعلــىأن فقاطبــولـذلك 
الـيتيـحـو،فيعـرفبـهاملعانـ رتبـةاالجتهـادحـديعلـمالنلعلومليبلااجملتهدلومجعكلوأن 

.1بهالسبيلملعرفتهابغريه،فرتبةاالجتهادمتو قفةعليه،التتمإال

منهــااخلطيــبآثــاركثــريةحتــثعلــىتعلــمعلــمالنحــو،أورداحلفناالصــلوقــدوردعــنســ
ـــه:اجلــافــا طرالبغــدادي -رمح ـــهاهلل-اوبـــوبهلــ،اويوآدابالســامعمعألخـــالقالــر يفكتاب
.يـةألداءاحلديثبالعبارةالس ويـةغيبيفتعلمالنحووالعرببقوله:الرت

:اخلطيبالبغداديومن اآلثاراليتأوردها

حل ـ ان،فكتـبعـنفالل ح ـانحل ـ اٌن"ـ1 قـالالـر ح :مسعـُتبعـضأصـحابنايقـول:إذاك ت ـب 
قـالاخلطيـبالبغـدادي:،"يــةبعـنفالل ح ـانحلـاٌنآخـر،صـار احلـديثبالفارسآخر،فك ت 

ــد ثأنب" فينبغـيللُمح  يـ ت قــي الل حــنيفروايتــه؛لفلعل ــةالـيتذكرناهــا،ولــنيقــدر علــىذلــك 
.2"يـةالن حو،ومطالعتهعلمالعربهبعددرسإال

                                                 
،95صكتابملعاألدلةيفأصولالنحو،الفصلاحلاديعشر:أبوالربكاتكمالالدينبنحممداألنباري،ينظر:1

ا سعيد حتقيق: دمشق السوريـة، اجلامعة مطبعة 1377ألفغانـي، الوايف،1957هـ النحو عباس: حسن، عن: نقال  م.
الطبعةاخلامسةعشرة،داراملعارف.3/190 ،
2 بنمهدياخلطيب: بنأمحد ثابت بن علي بن أمحد بكر أبو ،اجلامعألخالقالراويوآدابالسامعالبغدادي،
حتقيق:حممودالطحان،2/24 ـ1403مكتبةاملعارف،الرياري، .م1983هـ
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ـــعقــالـــ2 ـــهاحلــ2:أتيــُتاألعمـــش1وكي ـــُتربّــأمســعمن ،وكن ــــ ديث  ـــُت،فقــالل ي:ـماحلن
لـ أبايا ماهوأ وب لـ ـسفيان،تركت  مـن احلـديث.فقلـُتيـاأبـاحممـد،وأيشـيءأ وب ىـىبـك 

احلديث  األعمشالن حو،مُث أملىعلي  ل ىعلي  .3"من احلديث؟قال:الن حو.فأ مب

:هتعلمعلىالسلفمنكثريحرصوحثّالنحويـةوألمه

يســتغينال،الطعــاميفكــامللحالعلــميفالنحــو:"(هـــ103)املتوفـــىســنة 4الشــع  قــال*
.5"عنه

،للوضــيعمجــالفإنــهالنحــوتعلمــوا":(هـــ131)املتوفـــىســنة6ـيالسختيانــأيــوبقــال*
.7"للشريفهجنةوتركه

،ـةيـالعربيبصـرفلماحلديثطلبمن:"(هـ160توفـىسنةامل)8بناحلجاج شعبةوقال*
.9"رأسلهوليسبرنسعليهرجلمثلفمثله

                                                 
بناجلراحبنمليحالرؤاسي،منعلماءاحلديث،منمصنفاتهتفسريالقرآن،وكتابالسنن،توفـيسنة1 وكيع أبو هو

الزركلي:األعالم،197 8/117ه. .
2 سنة تويف واددثني، املقرئني شيخ األسدي، مهران بن سليمان حممد أبو ال147هو النبالءه. سريأعالم ذه :
تاريخبغداد6/227 واخلطيبالبغدادي: ،9/3.
اجلامعألخالقالراويا3 .2/26البغدادي:
ه.الذه :100هوأبوعمروعامربنشراحيلالشع ،منكبارالتابعني،كانإماما فقيها متفننا متقنا ،تويفسنة4

.4/295سريأعالمالنبالء،
اجلامعألخالقالراوي،البغدادا5 .2/28ي:
6 سنة تويف التابعني، سادات من العين، السختيانـي متيمة أيب بن أيوب بكر أبو سريأعالمه131هو الذه : .

.6/16النبالء،
.219صاجلاح :البيانوالتبيني،7
8 سنة تويف التابعني، حمدثي من الورد، بن احلجاج بن شعبة بسطام أبو النبالء،160هو أعالم سري الذه : ه.
7/203.
اجلامعألخالقالراوي،ا9 2/28البغدادي:
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يعــرفمــاوالنحــوغـةاللُّمــنويعــرف..".:املفــيتصـفةيف1الشــريازيســحاقإأبــووقـال*
.2"...موسل عليهاهللىصل  رسولهومرادتعالـىهللامرادبه

ـــفــ3نبــارياألالربكــاتأبــوقــال* ــةف الســلفمــناألئمــةإن يأصــولالنحــو:"ـيملــعاألدل
ــالعلـومكـلمجــعلـواجملتهـدوأناالجتهــادرتبـةيـفـشــرطأنـهعلـىقاطبــةاجتمعـواواخللـف مـل

.4"النحويعلمحداالجتهادرتبةيبل 

منبهيسلمماغةواللُّالنحومنميتعل أناحلديثطالب:"وعلى5النواوياإلماموقال*
 .6"والتصحيفاللحن

:ـيلبهراناخلفبنقاسحإوقال*

ِن  ذاإ    م  كرِ ت   والمرء    نِ كن األلن  سانِ لِ  نن مِ  ل  سبن يـن  حوالنَّ  نِ حن لنيـن  ل

ِ  م   اــــمنه هافأجل    اـــهَجلَّ  ومِ ــالعل نـــمِ  ب ن لن طن  فإذا  نِ األلس   قي

 

                                                 
ولههوأبوإسحقإبراهيمبنعليبنيوسفالشريازي،منعلماءالشريعةاإلسالميـة،أشتهربقوةاحلجةيفاملناظرة،1

.1/13ه.ابنخلكان:وفياتاألعيان476تصانيفكثريةمنها:املهذبيفالفقه،واللمعيفأصولالفقه،تويفسنة
2 يوسف: بن علي بن إبراهيم إسحاق ابو الفقهالشريازي، أصول يف الكتب1/127،اللمع دار الثانيـة، الطبعة ،

ـ1424العلميـة .م2003هـ
من3 واألدب، اللغة علماء من األنصاري، اهلل عبيد بن حممد بن الرمحن عبد الدين كمال الربكات أبو هو

مصنفاته: تويفسنة وامليزانيفالنحو، إعرابالقرآن يف والبيان األدباء طبقات يف األلباء سري577نزهة الذه : ه.
.21/114أعالمالنبالء،

الوايفعباس:4 1/1،النحو
هتذيباألمسا5 منتصانيفه: إماما بارعا حافظا ، كان النووي، شرف بن حيىي الدين حمىي زكريا أبو واللغات،هو ء

تويفسنة .8/149ه.الزركلي:األعالم،676واملنهاجيفشرحمسلم،واجملموعشرحاملهذب،واألربعونالنوويـة،
6 الرمحنبنأيببكر: الدينعبد جالل ،حتقيق:أبوقتيبة2/106،تقريبالنواوييفشرحتدريبالراويالسيوطي،

.هـ1427نظرحممدالفاريابـي،دارطيبة
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 :النحو نشأ   3.1.6

هـييــةلغةالعربالوذلكألن ،وصدراإلسالمعربيا خالصا يـةييفاجلاهلـكاناجملتمعالعرب
يـةحمدودا يفاجلاهلكاناختالطالعرببغريهملغتهماليتيتحدثوهناسليقةطبعواعليها،وألن 

همللفــرسـوعاورتـ،اليكــاديزيـدعلــىتعـاملهمالتجــارييفالـيمنأوالشــام،وصـدراإلسـالم
ومـايظهـرمــنهم،عـدوديننيعيشـونداخـلاجملتمـعالعـريبأفــرادا موكـانغـريالعـربمم ــ،والـروم

الــيتوـريعلـىألسـنتهمبطالقــةيــةاللُّغـةالعربؤثرتـأثريا كبـريا يفاليُــ،أحيانـا مـنلكنـةأوحلـن
ـــدميفالعــروق ـــادرخــاللتلـــكالفـــرتةيـــةاللُّغـــةالعربفلـــمتتــأثر.عــرىال ،مبـــاظهــرمـــنحلــنن

.حنيدعوللقلقعلىلغةالقرآنالكرمييكنهذاالل مـول

.اإلسالمصدريفاللحنوقوعإلـىتشريورواياتأحاديثوردتحيث

مـااختـلمـنكـالمالعـربأّولواعلمأن":(هـ351)املتوفـىسنةيقولأبوالطيباحلل 
ـــالل ألن ؛اإلعـــرابُ:الــتعلمإلـــىفــأحوج يواملتعـــربنيمــنعهــدالنـــ ـيكــالماملوالـــحــنظهــرف

.1"اهللعليهوسل مصل ى

واخـتلطالعـرب،يديناهللأفواجـا ـودخلالناسف،يـةوملاانتشراإلسالمخارجاجلزيرةالعرب
حـدث،وكتابـة مسعـا ونطقـا اللُّغـويوحـدثاالحتكـاك،ختلفـةامللغـاتأصحابالبغريهممن

حـد،عنـدأعضـاءاجملتمـعاإلسـالمياجلديـديــةغويكـونظـاهرةلُأنبحـدكـاد،حنوانتشرالل 
.العرباخللصأوأبنائهمإلـىوصل

حيـثعـنهـذهاحلقيقـةعلـىحنـوأكثـرتفصـيال (هـ379)املتوفـىأبوبكرالزبيديوعرب 
أظهـراهللجاهليتهـاحـديهايفصدرإسالمهاوماضمتزلالعربتنطقعلىسجيتـول":قال

                                                 
1 بنعلياللغوي: الواحد الطيبعبد أبو مكتبة23ص،مراتبالنحوينياحلل ، إبراهيم، الفضل أبو حممد حتقيق:

القاهرة .م1955هنضةمصرومطبعتها،
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ـــهأفواجــا ،اإلســالمعلــىســائراألديــان ـــه،إليــهأرســاال وأقبلــوا،فــدخلالنــاسفي واجتمعــتفي
واســتبانمنــهيفاإلعــراب،يـــةاللُّغــةالعربففشــاالفســاديف،غــاتاملختلفــةواللُّ،األلســنةاملتفرقــة
فـتفطنلــذلكمـننـافربطباعـهســوءأفهـامالنـاطقنيمــن،واملوضــحملعانيهـا،الـذيهـوح لبُيهـا

حــد،قمــنُفُشــو ذلــكوغلبتــهفعظــماإلشــفا،دخـالءاألمــمبغــرياملتعــارفمــنكــالمالعــرب
أنسببوااألسبابيفتقييدهاملنضاعتإلـىدعاهماحلذرمنذهابلغتهموفسادكالمهم

.1"هاملنزاغتعنهفيوتثق،عليه

ـــةواملتتبـعلروايـاتبدا وإنب،وروايـاتعديــدةجدفيهـااختالفــا ـظهـورالنحـويفاملراجــعيـي
يهـوواضـعهـذاالعلـمألسـبابوبروايــاتـاألســودالدؤلـاكـانيكـادجيمـعأغلبهـاعلـىأنأبـ

.ةــخمتلف

ـــةورغـمإمجــاعاملراجــعالتارخي بعــضإالأن ،القدميــةعلـىدورأيباألســوديفوضــعالنحــوي
ـــدورويســـتقله ـــاحثنياملعاصـــرينيشـــككيفهـــذاال ــــى.ويشـــريونالب ـــأن إل األســـودمـــاهـــواأب

.تفصيلهذهاملسألةإلـىيـوسنأت،حلقةمنحلقاتتطورالنحوإال

 مراحل نشأ  النحو :   3.1.7

احلديثبدقةعـننشـأةالنحـويتطلـباحلـديثعـنثالثـةمراحـلمـناملراحـلالـيتمـر إن 
وهياحلالـةالـيتوصـلإليهـا،يفنظريملعرفةاحلالةالرابعةيـةوهيمراحلضرور،هاعلمالنحوـب

:املراحلاألربعهيوهذه،علمالنحويفعصراملأمون

.يـالدؤلاألسوديـأبقبلالنحو:األولى المرحلة

.وتالميذهيـالدؤلاألسوديـأبمرحلة:يـةالثان المرحلة

.وسيبويهواخلليلاألخفشمرحلة:الثالثة المرحلة
                                                 

1 .11ص،طبقاتالنحوينيواللُّغوينيالزبيدي:
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.مرحلةمابعدكتابسيبويهالمرحلة الراّعة :

:املراحلهذهتفصيلييأتـوفيما

 :الدؤلي األسود يـَّ قبل النحو  3.1.7.1

وهـذا،يـيفالفرتةاليتسـبقتأبـااألسـودالدؤلـغويا لُنشاطا جيديـةاملتتبعللمصادرالتارخي
ويتمثلبتعليمقراءةالقرآنوروايته،املتنوعكانيستجيبحلاجاتتلكاملرحلةاللُّغويالنشاط

ملـاقـاموممهـدا وكـانهـذاالنشـاطمـؤثرا ،يــةلُّغـةالعربالوتعليم،وكتابةاملصحفوالكتابةعموما 
.يمنتنقيطاملصحفووضعبعضأبوابالنحوـبهأبواألسودالدؤل

.منظموغري،شفهيا غالبهيفالنشاطهذاوكان

.يــةويتمثلهذاالنشاطيفتعليمقراءةالقرآنالكرميوالكتابةومكافحةاللحنوتعلـيمالعرب
ياحلــديثعــنـياألســودالدؤلـــامنقــدورياحلمــديفحبثــهالنحــوالعــريبقبــلأبــلغــوقــدفّصــ
يفاللُّغـويالنشـاطيــةمهمةتـدلعلـىأمهيـةوذكرروا،يفعصرصدراإلسالماللُّغويالنشاط

اهتمـامالعـرببــالنحويــةوأنـهجيـبأنيؤخــذيفاالعتبـارعنـداحلـديثعــنبدا،ذلـكالعصـر
،أوكنانؤمر،كانوايؤمرون":عنأبيهقال،1فعنعبيداهللبنبريدة،وقتمبفهومهيفذلكال

ــ،نــتعلمالقــرآنأنب الثالثــة:يـــةمثالعرب،مثالفــرائض،نةمثالسُّ قلنــاومــااحلــروف:قــال.احلــروف 
.2"اجلروالرفعوالنصب:الثالثة؟قال



                                                 
تويف1 فـيمرو، تولـىالقضـاء احلديث، منعلماء بناحلصيب، بريدة اهللبن عبد ه.الذه :سريأعالم115سنة

5/51النبالء، .
العرب2 النحو غامنقدوري: احلمد، أبـينظر: .2/82،.نقال عناجلامعألخالقالراوي13ياألسودالدؤيلصـيقبل

 وينظر: صالح: العربرّواي، تطورهـالنحو نشأته رجاله،ي والنشر27صمدارسه غريبللطباعة دار األولـى، الطبعة ،
.م2003والتوزيع،القاهرة
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 :النحو نشأ  في وتالمي   الدؤلي األسود يـَّ دور  3.1.7.2

 : دور َّـي األسود الدؤلي  3.1.7.2.1

،يوضـعالنحـوـيفــياألسـودالدؤلــدوربارزألبإلـىمةـالقدييـةاللُّغواملراجعتشريأغلب
.أوبأمرمنزيادبنأبيه،ـرضياهللعنهـيطالبـأوبأمرمنعليبنأب،سواءبنفسه

،يـأبـواألسـودالدؤلـ:فقـالقـائلون،منرسمالنحـوأّولاختلفالناسيف:يقولالسريايف
وأكثـرالنـاسعلـى،1عبدالرمحنبـنهرمـز:وقالآخرون،نصربنعاصمالليثي:وقالآخرون

.2يـياألسودالدؤلـأب

ـرضـياهللعنـهـيطالـبـدورمهـملعلـيبـنأبـإلــىيفالكثريمـناملراجـعاتهناكإشارو
:ياألسودقولهـاجععنأبحيثتنقلبعضتلكاملر،يفنشأةالنحو

مسعـتببلـدكم:فيمتتفكريـاأمـرياملـؤمنني؟قـال:فقلت،فرأيتهمطرقا ،دخلتعلىعليّ
،أحييتنـا.فأتيتـهبعـدأيـام،فعلتهـذاإنب:فقلت.يـةيفأصولالعربأضعكتابا حلنافأردتأنب

،ىممــاأنبــأعــناملســمّفاالســ،وحــرف،وفعــل،الكــالمكلــهاســم  :ي صــحيفةفيهــاـفــألقىإلــ
:يـمثقـاللـ،واحلـرفمـاأنبـأعـنمعـىنلـيسباسـموالفعـل،ىوالفعلماأنبأعنحركةاملسـمّ

 .فجمعتأشياءمثعرضتهاعليه،زدهوتتبعه

ـــلإن  ـــهوتـــذكرأنـــهدو يــــةرواب ـــنأيبطالـــبرضـــياهللعن ـــدمـــندورعلـــيب نأخـــرىتزي
.األسودالدؤيلتتبعهايـوطلبمنأب،أخرىيـةتفاصيلحنو

ـــةحيــثتــنصالزيــادةعلــىالروا ـــيعلــىمــاالســابقةي ،تتبعــهوزدفيــهمــاوقــعلــك..":يأت
وشـــيءلـــيسبظـــاهروالمضـــمر،ومضـــمر،ظـــاهر:واعلـــميـــاأبـــااألســـودأناألمســـاءثالثـــة

                                                 
.86ستأتـيترمجتهيفتالميذأبـياألسودالدؤلـي،ص1
.33ص،السريايف:أخبارالنحوينيالبصريني2
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،وأن،إن:فكـانمنهـا،وكـانمـنذلـكحـروفالنصـب،فجمعتهضمنأشياءوعرضتهاعليـه
فزدهــا:قــال،مأحســبهامنهــاـلــ:فقلــت؟لتركتهــا:يـفقــاللــ،ولأذكــرلكــن،ولعــل،يــتول

ـــى،وكلمــاوضــعتمــنأبــوابالنحــوعرضــتهعليــهرضــياهللعنــه.فيهــا جعلــتمــافيــهأنبإل
.1"ماأحسنهذاالنحوالذيحنوته:فقال،يـةالكفا

يطالـبرضـيـيجعـلعلـيبـنأبـكبـريا يفالسـببالـذواختالفا ورغمذلكجنداضطرابا 
انتشـاراللحـنيــةوالشـكأنـهخش،ييقـدمانعلـىوضـعالنحـوـأوأبااألسودالدؤل،اهللعنه

أنهبسببحلنإلـىفمنهامايشري،لكنهاتذكرحوادثخمتلفة،كماتقربذلكمجيعاملراجع
يدخـلعلـىابنتــهـســودالدؤلـأبـااألأن 2يـحيـثيــرويأبـوالفـرجاألصبهانـ،ياألسـودـابنـةأبـ

ـــ:فقالــت،نــاجرشـــهر:فقــالهلــا.احلــر مــاأشــدُّ:فقالــت،بالبصــرة مـيــاأبــيتإمنــاأخربتــكول
يـاأمـرياملـؤمننيذهبـت:فقـال،يطالـبرضـياهللعنـهـبـنأبـفأتىأمرياملؤمننيعليـا .أسألك

ومـاذلـك؟:فقـال،ضـمحلتلغةالعربملاخالطتالعجموأوشـكإنتطـاولعليـهالزمـانأنب
الكالمكلهالخيرجعناسموأملىعليهأن ،بدرهمفأمرهأنيشرتيصحفا ،فأخربهخبربابنته

،ياألســوددخلهــااالخــتالفـعــنحلــنابنــةأبــيـــةوحــدهــذهالروا.وفعــلوحــرفجــاءملعــىن
.3وترويأخرىغريها،فرتويبعضاملراجعاللحنالسابق

حيثتـرويتلـكاملراجـع،لزيادبنأبيهدوريفذلكأن يـةراجعالتارخيكماترويبعضامل
أفتـأذن،أرىالعـربقـدخالطـتالعجـمفتغـريتألسـنتهم:زيـادفقـالإلــىأنأبااألسودجـاء

                                                 
الرواة1 إنباء األمال1/39،القفطي: الزجاجي: وينظر: الطبعة239-238ص،يـ. هارون، السالم عبد حتقيق: ،

داراجليلـبريوت .م1987هـ/1407الثانيـة،
والشعر،2 يفالتاريخواألنسابواللغة األعالم أديبمن األصفهانـي، القرشي حممد بن احلسني بن علي الفرج أبو

من توفـيسنة العرب، األغانـيوأيام كتبه: 356أشهر األدباء، معجم احلموي: ،وابنخلكان:سريأعالم2/52ه.
.3/307النبالء،

.12،صصرينيأخبارالنحوينيالبالسريافـي:3
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ـــىفجــاءرجــل:ال،قــال:؟قـاليقيمــونبــهكالمهــمأضــعللعــربكالمــا يأنبـلـ :زيــادفقــالإل
ضـعللنـاس:عيفقـالفـدُ.ادعيلأبـااألسـود:فقـال.أبانـاوتـركبنـونيـتوفـ،أصلحاهللاألمري

.1هيتكعنهـالذين

ممـاذكرنـاهوممـا،ظهـورالنحـويــةاليتحتددبدقـةبدايـةهذااالضطرابواالختالفيفالروا
ـــرةفـــ ـــيتحتـــد ـهــومـــذكوربكث ــــةثتعــنبداياملراجـــعال ـــاحثنيجعلـــتعـــددا ،النحـــوي مـــنالب

وعلـىرأسـهمأمحـدأمـنييف،ذلـكالعصـرإمجـاال إلــىيشككيفصحةهذهالنسبةاملعاصرين
كـلهــذا:ظهــورالنحـويــةعـرريالروايــاتاملختلفـةلبدايقــولبعـدأنب،كتابـهضـحىاإلسـالم

وهــذهتاريفـيهـذهالتعـسـودتأبـياألـوأبــــرضـياهللعنــهـــفطبيعـةزمـنعلـي،ةـحـديثخرافـ
ـــةالتقاســيمالفلسف ،والعلــمالــذيوردإلينــامــنهــذاالعصــريفكــلفــرعيتناســبمــعالفطــرة،ي

حاديــثلــيسفيهــاترتيــبوالأومجــعأليـــة،إمنــاهــوتفســريآولــيسفيــهتعريــفوالتقســيم
يـنقلهإليناعنعصـرعلـيوأبـح فأماتعريفوأماتقسيممنطقيفليسيفشئمماص،تبويب

.2سوداأل

يـوالـيتتتبـاينفــ،وهـذهالروايـاتالــيتتتنـازعواضـعالنحــو":يليالــدجعبـدالكـرميويقـول
هدفـماتإلـىواليطمأن،صخمتلفةمضطربةاليركنإليهاتبدوللمتتبعاملمحّ،سببوضعه

.3"هــإلي

ـــنأبــ ياألســـودـيطالــبرضــياهللعنــهوأبـــكمــااســتدلالرافضــونلنســبةالنحــولعلــيب
يقـولإبـراهيم.رأيحنـويهلمـاإلــىتوجدإشارةيفكتـبالنحـوبأنهال،يعلىكالمهمـالدؤل

                                                 
وابنخلكان:وفياتاألعيان،2/222السيوطي:بغيةالوعاة،1 ،2/536.
.2/285ضحىاإلسالم:أمني2
ص3 بغداد67الدجيلي،عبدالكرمي:حتقيقديوانأبـياألسودالدؤلـي، .م1954،الطبعةاألولـى،
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والفيمـــابعـــدهرأيـــا ،مـــايالحـــ أننـــالجنـــديفكتـــابســـيبويهأّولويالحـــ ":1مصـــطفى
خـذتمـنأ،فـنحنأمـامحقيقـةواضـحةطبقتـنيبعـدهإلــىوال،سـوداأليـأبـإلـىنسبحنويا 

ــــدممــــننســــبإليـــهروهــــيأن ،كتـــبالنحــــو ــــأق ــــنأب ــــداهللب يإســــحاقـأيحنــــويهــــوعب
.3"2احلضرمي

بــلالــذي،اجلديــديحصــطالمبعنــاهاإل،ســودليضــعالنحــوأبــااألويــرىاملعارضــونأن 
كمــاأمجــععلــىذلــكالبــاحثونمــنالقــدامى،وضــعههــوحتريــكاملصــحفالشــريفبــالنقط

،لذلكنسـبإليـهوضـعالنحـو،سودقدظنهالقدماءحنوا األوهذاالذيفعلهأبو،واملعاصرين
:وعلـىهـذافمـنقـال":يقولأمحدأمـني،ويكادجيمعويتفقعلىهذهالنتيجةكلاملعارضني

ســاسبضــبط،وهــوأنــهوضــعاألمــنهــذاســودوضــعالنحــوفقــدكــانيقصــدشــيئا أبــااألإن 
أنبفجـاءبعـدهمـنأراد،والضـمةموضـعفتحـة،املصحفحداليكـونفتحـةموضـعكسـرة

 .4"فاخرتعتقسيمالكلمة،يفهمالنحوعلىاملعىنالدقيق

ـــدجيلي ـــ":ويقـــولال يحـــنيقـــراءةـســـودهـــويفالواقـــعتثبيـــتللنطـــقالعربـــياألـفنحـــوأب
يفبهــذاالــرأياملنطقــينــرفضـفهــوإذاقـدوضــعاجلــذرللنحــوالعربـ،القـراءاتوترتيــلاآليــات

.5"الروايات
                                                 

1 1888إبراهيممصطفى) 1962ــ ُوع بم( ،كانتحياتهحافلة.بالقاهرةيـةم عاللغةالعربعالفٌلغويمصري،وعضب
العلميواألكادميي العربيـةيفثالثنيعاما ،اهليئةالعامةلشئوناملطابع.بالعطاء اللغة عمع مهدي: حممد عالم، ينظر:

1386األمرييـة،القاهرة م.1966هـ
حب2 قيما بالعربـأبو وكان اهللبنأيبإسحاقاحلضرمي. عبد إماما فيهماةيـر والقراءة، تويفسنة األنباري:117، ه.

ص األدباء، طبقات يف األلباء األردن28نزهة ، الزرقاء املنار، مكتبة الثالثة، الطبعة السامرائـي، إبراهيم حتقيق: ،
ه.1405

.م1968،الطبعةاألوىل،داراملعارف،مصر53ص،يـةمدرسةالبصرةالنحوالسيد،عبدالرمحنحممد:3
.2/285،ضحىاإلسالمأمني:4
.70ص،يـياألسودالدؤلـديوانأبالدجيلي:5
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أبــااألسـودالـدؤيلقــامبتـدويناملالحظــاتالـيتاستخلصــهاويـرىغـامنقــدورياحلمـدأن 
نأبـااألسـودإ:وقولاملؤرخنياألوائـل،وهمالصحابةرضواناهللعليهم،ىـعلماءالطبقةاألول

لمـــندّونيعـــينيفتقـــديريأنـــهأوّ،يــــةسالعربلمـــنأّســـأوأوّ،يــــةلمـــنوضـــعالعربهـــوأوّ
.غةقةبقواعداللُّاملالحظاتاملتعلّ

ـطأيباألسـود،ععالمـاتاحلركـاتوأنـهاخـرت الـذيطب قـهيفاملصــاحف،وهـواملســم ىنقب
إجنـازا ومـاقـامبـهيفهـذااجملـاليُعـدُّ،عالماتاحلركـاتإلـىكانتتفتقريـةفالكتابةالعرب،أوال 

اتاحلركــاتعالمــإلـــىمــهبتحويــلالنقــاطيتمّأنبالفراهيــدياســتطاعاخلليــلبــنأمحــدكبــريا 
.1زمانناإلـىيـةاملستعملةيفالكتابةالعرب

ـــةاللُّغوومــنعمــوعالروايــاتالــيتذكــرتيفاملراجــع،اســبقوخالصــةمــ ،علــىاختالفهــاي
هـذاوأن ،مـهوتعليمـهوتعلُّ،كـانمـعنـزولالقـرآنالكـرمييــةاللُّغـةالعرباالهتمـامبنسـتخلصأن 

زاقـامبـهأبـواألسـودالـدؤيليرتّكـابـتممّـالث وأن .مـعمـرورالوقـتالعلمكانيزداداالهتمامبـه
:يفنقطتني

ومـنمثقـال،غـةاليتكانيتـداوهلااملهتمـونبـأمرسـالمةاللُّيـةاللُّغوتدويناملالحظات.1
.نووضعهنامبعىندو ،أبواألسوديـةمنوضعالعربأّولاملؤرخون

.مونوالاددثونخيتلفيفنسبتهإليهاملتقد نقبطاملصحفالذيل.2

حلقةوتطورمرحليملـاكـانعليـهإالوعليهفماقامبهأبواألسودالدؤيلوتالمذتهماهو
انتقلـتمـناملرحلـةالـيتحيـث،يــةةيفتـاريخالدراسـاتالعربمرحلـةمهّمـولكنهـاتعـد.الوضع

.مرحلةالتدوينإلـىرأيناهاسابقا 

                                                 
الطبعةاألوىل،دارعمار،األردن19احلمد،غامنقدوري:أحباثيفالعربيـةالفصحى،ص1 .م2005هـ1426،
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ـــامــارواهحممـــدبــنســـالماجلمحـــي،يحهـــذاالــدورولتوضــ ـــذي1ننقـــلهن عــناملقـــدارال
ــــــلالـــــذيأسّأســـــهم ــــــهالعلمــــــاءاألوائ ــــــب ــــــ":قـــــال.يـســــــواالنحــــــوالعرب ييســــــألـمسعــــــتأب
ـــنأبـــ2حبيـــببـــنيـــونس .يــــةوهـــوالغا،هـــووالنحـــوســـواء:قـــال،وعلمـــهيإســـحاقـعـــناب
ــناليعلــمإالعلمــهلــو:فــأينعلمــهمــنعلــمالنــاساليــوم؟قــال:قــال كــانيفالنــاساليــومم 

.3"...لُضحكمنه

ويـونس.ه117ياألسودوكانتوفاتـهسـنةـيإسحاقهذاهوتلميذتالمذةأبـوابنأب
علـىومـاورديفهـذهالقصـةيـدلُّ.هـ182وكانتوفاتهسنة،بنحبيبأحدشيوخسيبويها

تناســب،بــداياتهــذاالعلــمكانــتيســريةوأنّ،يـانــيفالقــرنالثســريعا يمنــوا ـمنــوالنحــوالعربــ
وقـراءة،يــةالعربيــةمالكتابـةوحـروفاألجبداخلالصةهلذاالعلماليتبدأتمنتعلُّيـةالنشأةالعرب

رتلرتكــزعلـىاإلعــرابمثتطـوّ،القـرآنالكـرميوتالوتــهيفعصـرالنبــوةوعصـراخلالفـةالراشــدة
.يـقبرتكيبالكالمالعربمايتعلّوانتهتببيانكل،وضبطحركاته

ـــىهــذاالتشــكيكيفنســبةوضــعالنحــووأن  ــإل إلـــىيطالــبرضــياهللعنــهوـعلــيبــنأب
والمـندور،يطالـبرضـياهللعنـهـأبـناليقلـلمـندوراإلمـامعلـيبـ،يـاألسودالدؤلـيـأب
،والفقهـاء،ثنيوادـد ،نيأحـدسـاداتالتـابع"والـذيوصـفهيـاقوتبأنـه،ياألسودومكانتهـأب

.4"...وابـواحلاضرياجل،والدهاة،واألشراف،واألمراء،والفرسان،والشعراء

مـهمـنأبيـاتوشــواهدمبـاقدّيــةآخـريفإثـراءالدراســاتالنحوياألسـوددورٌـألبـكمـاأن 

                                                 
.185ستأتـيترمجتهيفص1
.88ستأتـيترمجتهيفص2
.6ص،اءالشعرفحولابنسالم:طبقات3
4 الرومي: اهلل عبد بن ياقوت اهلل عبد أبو الدين شهاب األديباحلموي، األريبإلـىمعرفة عجماملعروفمبارشاد

حتقيق:إحسانعباس،الطبعةاألوىل12/34،اءــاألدب 1404دارالغرباإلسالميـبريوت،، م.1993هـ
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،ودعـمرأيأ،وعالحوارلتأييدفكـرة،كانتموضعمناقشة،منتشرةيفأبوابالنحويـةحنو
.1يـأوبناءقواعديفحقلالنحوالعرب

 دور تالمي  َّي األسود الدؤلي: 3.1.7.2.2

أوبتالميـذه،إمامبؤلفاتـهوكتبـهالـيتدونفيهـاعلمـه،يشتهرالعالويربزبإحدىطريقتني
ـــهمنــهمشــافهة ياألســـودـوكانــتشــهرةأبــ،ومريديــهالــذينينقلــونكتبــهوعلمــهالــذييتلقون

يـأشـهرتالميــذأبــومــن،واحلـرصعلــىاللغـة،طةتالميــذهالـذينبــذرفـيهمحــبالعلــماسـبو
:يـاألسودالدؤل

عنــهقــال.عنبســةالفيــل:ويقــاللــه،(هـــ100املتــوىفســنة)عنبســةبــنمعــداناملهــريــ1
.2"ياألسودـأبرعأصحابأب":اخلليل

.3اعبيدةاليذكرغريهيفهذهالطّبقةيفالّلغة،حّدإّنأبكانرأسا :ميموناألقرنـ2

عـنروىوقـد،أمينـا غـةعاملـا ،فكانمنأئّمةاللُّ(هـ129سنةاملتوىف):حيىيبنيعمرـ3
.4اابنعمروابنعبّاسرضياهللعنهم

،وهـومـنالقـرّاءالفصـحاء،وهـوصـاحبالـّنقط(هـ89سنةاملتوىف):نصربنعاصمـ4
.5رفباإلعجامياّلذييُعـالثّان



                                                 
العال1 عبد مكرم، فسالينظر: املفقودة احللقة العربـ: النحو تاريخ صـي مؤسسةومابعدها44ي الثانيـة، الطبعة ،

.م1993هـ/1413الرسالة،بريوت
.11مراتبالنحوينيصاحلل :2
والقفطي:12ــ11املصدرنفسهص:نظري3 .3/337الرواةعلىأنباهالنحاةءإنبا،
ـ4/24الرواةعلىأنباهالنحاةءإنباالقفطي:4 .27ـ
.3/343نفسهراملصد5
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مــنأعلــم...وكــان":قــالأبــوالنضــر:(هـــ117املتــوىفســنة)عبــدالــرمحنبــنهرمــز.5
.1"الناسبالنحووأنسابقريش

عالنحــو،ففـرّأعلـمأهـلالبصـرةوأعقلهـم":وهــو،قاحلضـرميايإسـحـعبـداهللبـنأبـ.6
.2"وقاسه

ــــمــــنهمدورٌوقـــدكــــانلكـــلٍ ـــــةاللُّغوويــــةحوالناتيإثـــراءالدراســـــخمتلـــفف ــــ،ي هاـمبجاالت
ـــةسـواءيفعــالالقـراءاتالقرآن،املختلفـة ـــةأويفظهـوربعــضاملصـطلحاتالنحو،هاـوإعرابـي ي
تالميـذهم.عـنإمـاعـنطـريقهمأوطريـقالتـدوينيــةبدامـعأو،تكنمعروفةمنقبلمـاليتل

وتنوعـت،وازدادتمسـائلها،أيـديهمعلـىيــةرعلـومالعربتطـوُّإلــىتوهذهاجلهودعتمعـةأد 
.3رالنحوةمنمراحلتطوُّفمهدواملرحلةمهمّ،هاووكثرطالهباومتعلم،قضاياها

:وعلىرأسهم،مثجاءتطبقةجديدةمنهؤالءالعلماء

ىســم فكتـابنييفالنحــويُصــن الــذي:هــ149ىســنةـاملتوفـعيســىبـنعمــرالثقفــيــ1
.4اإلكمالواآلخر،أحدمهااجلامع

:5بنأمحدالفراهيديوهوالذيقالفيهوفيهمااخلليل

    ل ـــــــــــَ   جميعـــــــــــاَ  حـــــــــــوالنَّ هـــــــــــ ن ذن 

 جـــــــــــــــام    وهـــــــــــــــ ا إَمـــــــــــــــال   ذاكن 

 مــرع   ّــن ىعيســ َحــد ن  مــا غيــر 

ـــــــوقن  شــــــمُّ   اسِ ـللنـــــــ اـوهمــــــ  رـمن

                                                 
طبقاتالنحوينيواللُّغويني1 .26ص،الزبيدي:
.14ـــ12ص،مراتبالنحوينياحلل :2
.52ينظر:مكرم:احللقةاملفقودةيفتاريخالنحوالعربـيص3
عبـاألنب4 حممـاري، بن الرمحن عبـد بن األنصـد اهلل الربكـد أبو الدينـاري، كمال نزهات، األلبـ: فـة اتــطبقيـاء
السامرائي،مكتبةاملنار،الزرقاء،األردن،الطبعةالثالثة23ـ22صاءــبداأل هـ.1405،حتقيق:إبراهيم
.املصدرنفسه5
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ةد عفـسيبويهعنهروى.1،والقراءةمشهوربذلكيـةبالنحوالعربعالـموصفهياقوتفقال:
.2ـةــيوــحـناءآر

،املشـهوريفالقـراءةواللغـةلعلـموهـوا:هــ154ىسـنةـاملتوفأبوعمروزب انبنالعالء.2
يقـولعبـدالعـال.يالنحوأنارتالطريقملنجـاءبعـدهـولهآراءف.السبعةالقراءاتوأحدقراء

الــيتضــمتهايـــةوصالعربالنصــإنّ":يـيتــاريخالنحــوالعربـــيكتابــهاحللقــةاملفقــودةفـــمكــرمفــ
وعلـى،يضـوئهابنـواقواعـدهمـفـنــهمأل؛يعمروبنالعـالءـكتبالنحوشعرا ونثرا مدينةألب

.3"يـةنتاملدارسالنحويإطارهاتكو ـوف،دواحنوهمأساسهاشي 

ومعظمالنصوصالـيتنقلهـا،يكتابسيبويهـيعمروبنالعالءفـكماتعددالنقلعنأب
.4يعمروأخذهامنيونسبنحبيبـأبإلـىيكتابهمنسوبةـهفسيبوي

.قـديكـونأخـذهابطريـقمباشـر،يعمـروبطريـقمباشـرـأبإلـىوهناكآراءنسبهاسيبويه
.5ومناملرجحأنتكونهذهاملسائلأخذهاسيبويهبنفسهعنطريقكتبه

:6ملباركاليزيديحيىيبناتلميذهيعمروومنسبقهمنالنحاةيقولـأبويف

                                                 
.16/146،معجماألدباءاحلموي:1
2 ينظر: بنقنرب: بنعثمان عمرو بشر أبو سيبويه، ،حتقيق:عبدالسالمحممدهارون،2/203و2/194الكتاب،
.م1988هـ/1408لطبعةالثالثة،مكتبةاخلاجني،القاهرةا

.261ص،يـاملفقودةيفتاريخالنحوالعرباحللقةمكرم:3
.254املرجعنفسهص4
257املرجعنفسهص5 .
ب6 اتـصل البـصرة. أهـل مـن اليزيـدي، حممد أبو العدوي املغرية بن املبارك بن بتـحيىي إليـه فعهـد الرشـيد أديـبهارون

وعـاش إلـىاملـأمون، عام وتــويفمبــرو خالفتــه، ومناقــب٢٠٢أيــام واملمــدود، واملقــصور يفاللغــة، النــوادر مــنكتبــه: هــ.
.9/٢٠٥،األعالم:بــينالعبــاس.ينظر:الزركلــي
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ــــــا   ِ ِكــــــفاّن  َال حــــــوِ النَّ طالــــــ ن  ي
شــــبا    عيســــى ــــ لعيســــى َو  لوهن

 ِ  ــــــــــ  هـنـع الَ ـــــائـــق إال اتــــهـــيـهن 

ـــــــــ عمـــــــــرو   َّـــــــــي ّعـــــــــدن    ادِ وحمَّ
 دادِ ّأننـــــــــــ دهــــــــــر   لهـــــــــِـ تييــــــــــأن 

 1ادِ ـــــــأوتــّ لن ــــاألص  ــــــل واــــــــس  َرن 

وضـعهمـنوبذلكغـدايـونسيفحنـوهومـا:يـةارسالنحويقولشوقيضيفيفكتابهاملد
.2هاـبدكانتليونسمذاهبوأقيسةتفر:ذلكالقدماءفقالواإلـىوتنبه،ةوحدهم أقيسةأُ

ةأصـولالنحـو،،وقدأخذعنهسيبويهخاص ـ(هـ182ىسنةـاملتوف)يونسبنحبيب.3
ــهـامـا يفنقـدالشـعروفــاء،وغـريهم،وكــانإمكمـاأخـذعنـهالكســائيوالفـرّ يالنحـوواللغـة.ول

حيـثاشــتهرتحلقتــهالــيتوفـدإليهــاطلبــةالعلــموفصــحاء،نشـاطمتميــزيفتــدريسالنحــو
.3مارأيتأحدا أبذلللعلممنيونس:ويقولأبوزيداألنصاري،فيأخذويعطي،األعراب

ـــداحلم:(هـــ177املتــوىفســـنة)األخفــشاألكـــرب.4 ـــواخلطــابعب ـــدأب ـــنعبــداجملي يــدب
ـــةمــنأكـربعلمــاءالعرب،امللقــببـاألخفشاألكــرب،البصـري يـمســعمـنالعــربفــ،يعصــرهـفـي
يكتابـهـروىعنهسـيبويهفـ.4وهوأحدشيوخسيبويه،يعمروبنالعالءـأخذعنأب،ديارهم

.5منأربعنيمسألةمهمةوا ـحـن

بــلميكــناعتبــارجهـــودهميف،نالنحــووالظهــورالطــوراجلديــدمــدُّهــوهــؤالءالعلمــاءم 

                                                 
1 بنعلي: اهلل بنعبد حسنبنقاسم الدين بدر حممد أبو يـالداناجلىناملرادي، ،183صفـيحروفاملعانـي،

بـيــروتلبنانحتقيق: ــة، األولـى،دارالكتـبالعـلميــ .م1992هـ/1413فخـرالديـنقبـاوةوحممــدنـديـمفـاضل،الطبعــة
الطبعةالسابعة،داراملعارف،القاهرة28ص،املدارسالنحويـةضيف،شوقي:2 ،.
3 .52ص،طبقاتالنحوينيالزبيدي:
الطنطاوي4 النحاة وتاريخأشهر النحو نشأة داراملعارف،القاهرة70ص: الثانيـة، الطبعة وناصيف،علياجلندي:.،

إمامالنحاة دارالكتبالقاهرة،بدونتاريـخ90ص،سيبويه الطبعةالثانيـة، ،.
5 أباه، املختارولد العربحممد تاريخالنحو الطبعةالثانيـة،دارالكتبالعلميـة،بريوت،72ص،ياملشرقواملغربـيفـ:

م.2008هـ/1424
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ميزـوممـايـ،هـذاالعلـميــةخدمةعلمالنحوهـياألسـاساألولالـذيبنـتعليـهالطبقـاتالتال
حيـثلتتميـزبعضـهامـن،منالنحـوواللغـةواألدبكانتمزجيا يـةعلومالعربتلكالفرتةأن 

.بعض

مـــنالنحـــووالصـــرفواللغـــةمزجيـــا بـــهم..كانـــتكت.":ويفهــذايقـــولحممـــدالطنطـــاوي
هـــذهالفـــروعكانـــتمتداخلـــةآخــــذا ألن ؛يــــةاللُّغـــةالعربذلـــكمـــنعلـــومإلــــىومـــا،واألدب
فكـاناألديـبحينـذاكحنويـا ،ربالوشـيجةبينهـايفالغـرريواملقصـدقـل،حبجـزبعـضبعضها
ــا ،لغويــا صــرفيا  بعضــهامتتــازهــذهالفــروعمثأخــذت،...وهكــذا،صــرفيا لغويــا والنحــويأديب
إلــــىوأشـــري،حـــداشـــتهربعـــضالعلمـــاءبـــالنحو،بعـــضيفالبحـــثوالتـــدوينتـــدرجييا مـــن
.1"باللغةرـآخ

 : ــويـوسيب لـالخلي ةـمرحل 3.1.7.2.3

مبراحـلخمتلفـةكمـاعلـمالنحـومـر عتربهذهاملرحلةمنأهممراحلعلمالنحو،فـرغمأن تُ
أفـذاذأئمـةأيـاديلتقواعدهعلىديأعالمبارزين،إالأنهاكتملوتأصّايرعلىأرأينا،وتطوّ
مهااخلليلبنأمحدوسيبويه.،وإماميهذاالعلمسيماالهلذاالعلم،

 ترجمة الخليل وسيبوي    3.1.7.2.3.1

:د الفراهيديالخليل ّن َحمَوالَ : 

لـديفُعمـانونشـأيفوُ،فراهيـديبنأمحدبنعمـروبـنمتـيمالاخلليلهوأبوعبدالرمحن
وتنقــليفبــوادي،وغريمهــا،وتتلمــذعلــىيــدأيبعمــروبــنالعــالءوعيســىبــنعمــر،البصــرة

،يستزيدمنالعلموحيـرصعلـىطلبـه،البصرةإلـىمثعاد،واحلجازوجندوهتامة،يـةاجلزيرةالعرب
،يذعلــىيديــهســيبويهالنحــوحــدتتلمــ،يســبقإليــهلونبــ نبوغــا عظيمــا ،حــدذاعصــيته

                                                 
.39ص،نشأةالنحووتاريخأشهرالنحاةالطنطاوي:1
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.3وغريهم،2واألصمعي،1وهارونبنموسىالنحوي،والنضربنمشيل

الـذيب سـطالنحـو وم ـد أطنابـ هوسـب بعفل ل ـهوفـ ت ـق معانيـهوأوضـح وهو:قالعنهالزبيدي
أنيؤلـ ،أبعـدفغاياتـهإلــىحدبل أ قبصىحدودفهوانتهى،احلفجاجفيه مثليـرري  فيـهحرف ـاف 

رفها نـ ز اه ة بنفسهوتـ ر فُّع؛ا أويـ ربُسم منهر مسب القـولعليـهوالتـأليففيـهإلــىإذكـانقـدتقـّدم،بق ـدب
إلــىيذلـكمبـاأ وبح ـىـواكتفـىفـ،ا علـىنظـ رفم ـنس ـب قهُحُمبت ـذفيوا ك رفه أنيكون ملنتقّدمـهتاليـف 

حكمتهفح ملسيبويهذلـكعنـهسيبويهمنعفلبمفهولق نهمند ن ظرهونتائجففكرهولطائف  قائقف
فيه مقبل هكماامتنععلىمنتأخ ر بعده"الكتاب"وتقّلدهوألف  منتقد  الذيأعج ز 

4.

يتصـحيحالقيـاسواسـتخراجـفـيـةوهوالذيبل الغا"ينزهةاأللباء:ـوقالابناألنباريف
.5"مسائلالنحووتعليله

مايكتابسيبويهعناخلليل،وكلـفيـةعامةاحلكاايؤكدتأثرسيبويهباخلليل،هوأن ممّو
 .6قالسيبويه:سألته،أوقال:قال،منغريأنيذكرالقائل،فهواخلليلبنأمحد

فتاريخالـدرسالنحـويعنـد،اخلليلنضوجالنحوواكتمالهإلـىوينسبكثريمناملؤرخني

                                                 
اهللهارونبنموسىبنشريك،األخفشالصغري،عالبالقراءاتوالنحووالغريبوالشعر،لهمصنفاتيف1 عبد أبو

توفـيسنة احلموي:مع291القراءاتوالعربيـة، .6/2763جماألدباء،ه.
2 سـنة ولـد البـاهلي، األصـمعي امللكبنعليبنأصمع قـريببالتصغريابنعبد امللكبن وتويفسـنة١٢٣عبد هـ،

راو٢١٥ العديـدمـنالتـصانيفمنهـا:األجنـاسيفأصـوليـةه، لـه واألدبوالبلدان العلميفاللغة أئمة وأحد العرب،
الكـ أصـول الفقـه، ينظر: ... اإلنـسان خلـق يفاللغـة، األضـداد عنأساميالكتبكشفالظنونحاجي:ليفـة،خالم،

بغداد1/٦٢٣والفنون، م.1941،مكتبةاملثىن،
ينظر:3 .1/37الرواةءإنباوالقفطي:.47طبقاتالنحوينيواللُّغويني،صالزبيدي:
4 صالح: العربرّواي، نقال عنمقدمةكتاباستدراكالغلطالواقعيف،173صهرجاله،مدارستطورهينشأتهـالنحو

.م2003،دارغريبللطباعةوالنشروالتوزيع،القاهرةكتابالعنيللزبيدي
األلباءابناألنباري5 .45ص،:نزهة
املصدرنفســه.6
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أقـوالاخلليـلوآراءهوتعليالتـهألن ؛1وتفصـيال يالـذينعرفـهمجلـة ـيخالنحوالعرباخلليلهوتار
تــنظمالنحـوالــذينعرفــه،وقياسـاتهممــااحتـواهالكتــابالـذيدونســيبويهفيـهبأمانــةوصـدق

اخلليلإذاقيستأعمالهبأعمالمنسبقهكانهـواملبـدعاحلقيقـيهلـذاوألن ،مسائلوأصوال 
.2العلم

 :سيبوي : ثانياَ 

البصـرةوهـوإلــىوانتقـل،البيضاءمـنقـرىشـريازيـةولدبقر،هوعمروبنعثمانبنقنرب
نيويفمقـــدمتهماللُّغـــويولــزمحلقـــاتالنحـــوينيو،والتحـــقحبلقـــاتالفقهـــاءوادـــدثني،غــالم

كـلنـهع،واختصباخلليلبنأمحـدوأخـذعيسىبنعمرواألخفشالكبريويونسبنحبيب
:واتبعيفذلكطريقتني،ومدونا مستمليا يـةوالصرفيـةماعندهيفالدراساتالنحو

.يـةطريقةاالستمالءالعاد.1

مـعكتابـةكـلإجابـةوكـلرأييـديلبـهوكـلشـاهديرويـه،طريقةالسـؤالواالستفسـار.2
.3يـةوالصرفيـةوبذلكاحتف بكلنظرياتهالنحو،عنالعرب

ـــابُذ،يبويهكـــرســـوإذاُذ ـــلالكتـــاب،كـــرالكت ـــابســـيبويه،وإذاقي ـــذي،فهـــوكت يُعـــدّوال
ـــةزاخــرا بالنظريــاتالنحو،باألمثلــةمليئــا ،موســوعةيفالنحــووالصــرفواللغــة واالســتعماالتي

،يـةفمنهممنيستخلصالقواعداألساس،االنطالقةاحلرةملنجاءبعدهيـةوكانتبدا،يـةاللُّغو
                                                 

1 الفرااملخزومي، البصرةمهدي: من عبقري هيدي الشئو75ص، دار الثانيـة، الطبعة بغداد، العامة، الثقافيـة ن
.م1989

املدارسالنحوضيف.و76ص،ينظر:املرجعالسابق2 يـة: .56و1/5،
3 1/57،يـةاملدارسالنحوضيف: يف: سيبويه ترمجة وانظر ، 3/463،وفياتاألعيانابنخلكان: ــ واحلل :،465ــ

النحويني هار106ص،مراتب السالم عبد حتقيق الكتاب، مقدمة ، ون. األنباري: األلباءوابن ،71ص،نزهة
،حتقيق:حممدأبو2/229،الوعاةيفطبقاتاللغوينيوالنحاةيـة:بغيبكرجاللالدينـبدالرمحنبنأبالسيوطي،عو

 الفضلإبراهيم، الثانيـة، ـلبنانيـةاملكتبةالعصرالطبعة .م1978هـ/1399ـصيدا
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.سراراللغةوبياهناأومنهميستشف

:يـةتالعواملاآلإلـىكتابسيبويهيـةمهوتعودأ

.بقيتاليتيـةالنحواملؤلفاتأّولسيبويهكتابيُعدّ.1

.يـةالنحوللمعارفمشوليته.2

.النقليفأمانتهعلىسيبويهمعاصرياتفاق.3

.1كثريةشروحإلـىاحتاجنهأرغم،املتميزسلوبهأ.4

النحو في ه   المرحلة :   3.1.7.2.3.2

لـهحصلتطوروأكربيـالعربالنحوتاريخهاـبمراليتاملراحلأهممنسيبويهمرحلةوتعد
.نشأتهمنذ

ـــهمفــأســكتــابســيبويهكمـاأن  مـالــيتلــوعاتضــملويوحتديــداـيبنــاءصـرحالنحــوالعرب
ـــةالكافيــةامحتــ عنـداملتقــدمنيعلـىســيبويهبالعنـلـأو،قبلــهطـرحت ومتكـنمــنالتمييـزبــني،ي

تغلــبعليــهالصــبغةهاتبويبــا ـاملقع ــدالــذيوجــدأحكامــا جــاهزةفــألفبينهــاوبوبــيـــةشخص
وحللهـاواسـتنبطمنهـايــةاللُّغوالواصفالذياستنطقبعـضجوانـباملـادةيـةوشخص،يـةالنظر

ذلـكألنالنحـوي.2حلاصـلةبعـداألبـواباإلــىأحكاما تقتضيتبويبهـاعلـىحـدةأوضـمها
،بينمااللغوييصفاحلقائق.يـةيضعالقواننيوالقواعدالنحو

وقدمحلهعنهتلميذهاألخفشاألوسطسعيدبنمسعدة،وأذاعهيفالناسباسمالكتاب
ــــةاخـــتصبــههـــذااملصــن فوحـــدهدونبقع ل مــا  املصــنفاتيفعصـــره،حبيــثكـــانيقـــاليفي

بـه،هكتـابسـيبويهدونشـك.وظـلهـذااالسـمخاصـا فـُيعلمأنّـ"النالكتـابقرأفـ"البصرة:
                                                 

.81صييفاملشرقواملغربـلعربالنحواتاريخولدأباه:ينظر:1
.م1993،داراجلنوبللنشر،تونس51ص،أعالموآثارمنالرتاثاللُّغوياملهريي،عبدالقادر:2
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،عظيمـا داللةعلىروعةتأليفهوإحكامه.ونـرىكثـريينمـنالنحـاةوغـريهمينوهـونبـهتنويهـا 
النحوبعـديفكبريا منأرادأنيعملكتابا "يتلميذاألخفش:ـيعثماناملازنـمنذلكقولأب
.1"مماأقدمعليهليستحفكتابسيبويهف

،قبلـهمثلـهأحـدٌإلــىميسـبقـهلـإنـ :يـيقـولالسريافـ،ونالمنثناءالعلمـاءالشـيءالكثـري
.2ميلحقبهمنبعدهـول

"الزيـاتوزيـراملعتصـم"ففكـرت3حممدبنعبدامللكإلـىاخلروجأردتُ"ويقولاجلاح :
تــابســيبويه،وقلــتلــه:أردتأنأهــديأشــرفمــنكيفشــيءأهديــهإليــه،فلــمأجــدشــيئا 

،ففكرت،فإذاكلشيءعندك،فلـمأرأشـرفمـنهـذاالكتـاب،وقـداشـرتيتهمـنإليكشيئا 
.4"منهيّـإلأحبّشيئا يّـإلمرياثالفراء،فقالابنعبدامللك:واهللماأهديت 

لنحوبعــداخلليــل،هــوأعلــمالنــاسبــا"ويفكتابــه:ســيبويهاللُّغــوييفويقــولأبــوالطيــب
.5"فكتابهالذيمساهالناسقرآنالنحووألّ

مثلــهأحــدقبلــه،وليلحــقبــهمــنإلـــىوعمــلكتابــهالــذيليســبقه"ي:ـويقــولالسريافــ
.6"بعده

                                                 
1 الندمي: صالفهرستابن و86، . بنعمر: القادر عبد األدبالبغدادي: العرب،خزانة ،1/371ولبلبابلسان

مكتبةاخلاجني،القاهرةحتقيق:عبدالسالمحممدهارون،الطبعةال .م1997هـ1418رابعة،
.65ص:أخبارالنحوينيالبصرينيالسريايف2
.187ستأتـيترمجتهص3
أمحدبنعليبنثابت:تاريخبغداد4 بكر أبو ،حتقيق:بشارعوادمعروف،الطبعةاألوىل،دار12/196البغدادي،

م.2002هـ1422الغرباإلسالمي،بريوت
.48ص،مراتبالنحوينيوي:اللغ5
السريايف:نفسه،واملصدر6 .64أخبارالنحوينيالبصريني،
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يعلـمـأُلـ ففـالأعـرفكتابـا ":هــ426املتـوىفسـنة1ويقولصاعدبنأمحداألندلسي

ثالثـةملعلىمجيعذلكالعلموأحاطبأجزاءذلكالفنغريّمنالعلومقدميهاوحديثها،واشت

يفعلــمطاليسأرسـيكتـابـكتـب؛أحـدهااجملسـطيلبطليمـوسيفعلـمهيئــةاألفـالك،والثانـ

كــلواحــدمــنهــذهليشــّذعنــهمــناملنطــق،والثالــثكتــابســيبويهالبصــريالنحــوي،فــإن 

.2"أصولفنهشيءإالماالخطرله

مبـاحبـاهاهللـأيسـيبويهـفإنـه،والمبالغةيفماقيلعنكتابسيبويهذلكيفوالغرابة

ـــى ،يـــةوالصرفيـــةوصــاهلهلــاقوانينهــااإلعرابيـــةبــاهرةرســمأصــولالعربيـــةمــنملكــاتعقلتعال

ومبـاأقـام،مبـاأصـلمـنأصـول،فقديسـرهلـمسـبيلعلـمالنحـو،يتعبالنحاةبعدهكثريا مـول

ملــاكــانالنحويــون"وفيــهيقــولابــنجــين:.وقــدممــنشــواهدوالــتمسمــنعلــل،مــنحجــج

ــــىمس بــــتهمآخــــذينوبألفــــاظهممتحل ــــني ــــالعربالحقــــنيوعل ــــني،ب وملعــــانيهموُقُصــــودهمآم 

ـــع اعهجـــاز ـــر عأوضـــاعه،ورســـمأشـــكاله،و،لصـــاحبهـــذاالعلـــم"ســـيبويه"الـــذيمجـــعش  ش 

ـــه،وخلـــجأشـــطانهورســم ـــهحنـــواف ـــواردهأنبوزمشــوارده،وأفـــاء،حضـــانهأوبعـــج،أ غبفال يـــرىفي

ــســيماوالقيــاسإليــهمُالورأواوحيــذوهعلــىأمثلــتهمالــيتحــذوا،ممــا ،ولــهقابــل،وعنــهغــري ٍصب

.3"متثاقل

                                                 
1 القاسم أبو بنأمحدبنعبدالرمحنبنصاعد،االندلسيالتغل ،مؤرخ،بهو ،منقرطبـة،ُولّــيقرطبة،اثحّـصاعد

 مصنفاته: يفمن احلكم، )صوان و والعجم( العرب من االمم أخبار أهلطبق)جوامع )مقاالت و احلكماء( ات
امللل و النجوم( حركات )إصالح و االسالوالنحل( )تاريخ و االندلس( )تاريخ سنة توفـي ، الزركلي:462م( ه.

.3/186األعالم،
6/82،معجماألدباءاحلموي:2 .
.100نفسهصاملصدر3
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َات ه   المرحلة  3.1.7.2.3.3  : ممي

،1يــةموالكاليــةامتازتهذهاملرحلـةبنضـجالقيـاسالنحـوي،الـذيتـأثربالدراسـاتالفقه

،ونضجتأيضا يفهذهاملرحلةفكرةالعامل،واكتسبتمسـةيـةكمانضجتعليلالظواهراللغو

،فأصـبحتيفكتـابيــةوظـواهرتركيبيــةادددة،بعدأنكانـتتعتمـدعلـىقـرائنلفظيـةالنظر

تتضــحيــةكاملــةمدعمـةباألحكــاموالتفريعـات،كمــابـدأتاملصــطلحاتالنحويــةسـيبويهنظر

.2وتأخذشكلاالستقرار

تاب سيبوي   3.1.7.2.4  :  مرحلة ما ّعدَ 

وكثرعلماءالنحومنتالميذكلمـناخلليـل،ورعلمالنحوتطورا كبريا تطّيفهذهاملرحلة

حداختلفتآراؤهـم.شرحا وتوضيحا وتفريعا ،وزادواعلىعلممنسبقهم،وسيبيويهوغريمها

وتعتـرب،يــةالنحوواملـذاهبظهرتاملدارسحد،نحووفرةواتساعا مماأعطىعلمال،وتنوعت

ـــةهــذهاملرحلــةهــيالبدا ـــةاحلقيقي بعــدظهــوربكعلــممســتقلمتكامــلومتشــع،لعلــمالنحــوي

.املختلفةيـةحواملدارسالن

ييفهذهاملرحلةمايلي:ـيالنحوالعربـفيـةومنأهماجلهودالعلم

لتصريفعنالنحويفالتأليف.أوال :استقاللعلما

صياغةجديدة.يـةثانيا :حماولةصياغةاملادةالنحو


                                                 

.96ص،تطورالدرسالنحوي1
2 .1/308،اخلصائصابنجين:
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 :الخالصة  3.1.7.2.5

ـــةلكــلعلــومالعربمصــطلحالنحــوكــانشــامال  وبــدأمنــذ،مــعاللغــةوالصــرفومتــداخال ي
،تهاثعـنبـدايعلىاخـتالفيفالروايـاتالـيتتتحـد ،يـةعهدمبكرمنعصرالدولةاإلسالم

نشــأةهــذاإلــىعوامـلعــدةأدتودعــتعلــىأن تــدلُّ-تصـحّإنب-كـلالروايــاتإالأنّ
.يفنشأتهوتطورهبارزا وخمتلفا هأعالما يفتاريخعلوماللغةلعبوادورا لوأن ،العلم

،حيــثاتضــحتمعاملــه،بعصــراخلليــلبــنأمحــدوســيبويه،واكتمــلعلــمالنحــوأوكــاد
كعلـمتكاملـتصـورةالنحـواملرحلـةوهبذه.وتكاملتمصطلحاتهأوكادت،ائلهوتنوعتمس

.بومتشعمستقلمتكامل
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 علِ الصرف 3.2
 : لغةوالتصري  الصرف معنى  3.2.1

 : الصرف لغة 3.2.1.1

ر دُّالشيء فالص ربُف:،يعملهاتدورحولالتبديلوالتغيريوالتحويلـف(صرف)مادة
س هعنالشيء:ص رف هاعنه.فانبص ر ف  ص ربفا  ي صبرففُه ف هص ر ،عنوجهه نفب .وصار ف 

 وجل: عز ]﴾يـآيات نن رف  عن سأنصن ﴿وقوله [146يـةاآلعراف،األسورة ع ُل؛ أ جب أ ي
عنهدا .يـآياتيـةج زاءهماإلضبالل 

ِن فن رن صن  َِّ ث  ﴿ تعالـىقال ]﴾ِنه  عن  ك عدهموحوهلمأيأب[152يـةاآل،آلعمرانسورة
]﴾ِه  عنـن  روفاَ صن من  ِ ليُّن يأتيهِ  َال يومن ﴿ :وقال،عنكم وقوله[8يـةاآل،هودسورة :﴿ َِّ  ث

فيجوزأنيكوندعاءعليهم،وأن[127يـةاآل،التوبةسورة]﴾ِـه  ّن و ل  اهلل قـ   فن رن فوا صن رن صن انن 
.بـهممافعلهإلـىيكونذلكإشارة

 تعالـىقال ]﴾راَ ــــصن ــوال نن  اَ ـــفرن ـصن  ونن ـــع  ــيـطِ ـتـسـا تن ــفم﴿: [19يـةاآل،الفرقانسورة
أنبالأي: أوأنبيقدرون العذاب، أنفسهم عن وقيل:يصرفوا أنفسهمعنالنار. يصرفوا
أنب حالة من األمر العإلـىيصرفوا قول ومنه التغيري، يف صرفحالة منه يقبل ال رب:
ف،عدلوال أبـجاء عن احلديث قـي قال: هريرة وسلم:ـي عليه اهلل صلى اهلل رسول ال
 فاَ رن صن  القيامةِ  يومن  من    اهلل   ، لِ يقبلن اسِ َو النَّ جالِ الرل  لوبن ق   ّ ِ  سبين لي   الكالمِ  فن رن ِ صن تعلَّ  نمن "

.1"الَ دن ـوال عن 

 يريده ٍه وجب إنسانا عن ت صبرفف  أ ن ذلكإلـىوالص ربُف: غري الشيء :وص ر ف .م صبرفٍف
                                                 

أ1 يفاألدببرقم داود أبو شرحسننأبـي،5006خرجه املعبود عون الطيبحممدمشساجلق: أبو آبادي، العظيم
دارالفكر ه.1415داود،
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ثانُهون وائبُه.والصربُف: وص ربفُ وجه،إلـىأ عبملهيفغريوجهكأ نهي صرففُهعنوجه دب الد هبرف:حف
ثانالدهر،اسملهأل نه دب .1أل شياءعنوُجوههااي صبرفُفحف

:التصري  لغة 3.2.1.2

ر ُفوي صبط رفُفيقال:فالني صبرففويـ ت ص ،التحويلوالتبديلكذلك،التصريفمنصرف
وت صبريُف.ياألُمورـياأل مور.يقال:إنهيتصر ففـلعيالهأ يي كتسبهلم.ومنهالت ص رُُّفف

ص ربُفهامنجهة.اآلياتتـ ببييُنها وكذلكمايقالمنتصريفاملياه.جهةإلـىت صبريُفالر ياحف
يـوبينهماتداخلف،صريفمرتادفانوالصرفوالت.أخرىإلـىأيحتويلهامنجهة،والسيول

،املباحثيـةكتباللغةمنناح

 :الصرف َو التصري  اصطالحاَ  3.2.1.3

ها،أيـيذاتـالكلمةفيـة:العلمالذييعىنببناالصطالحهوالصرفأوالتصريفيف 
.2بصيغتهااملؤلفةمناحلروفواحلركاتيـةإجراءتغيرييفتلكالبن

الحتصلودةـاٍنمقصـمعـةلـلفـةخمتـأمثلإلـىدـلاألصلالواحـويـحـهتـأن ـوعر فهبعضهمب
.3هاـبإال

الكلمةوماحلروفهامنزيادةوأصالة،وصحةواعتالليـة:علميتعل قبفبفنبفهابنمالكوعر 

                                                 
.(صرف)لسانالعرب،مادةابنمنظور::نظري1
2 ينظر: عثمان: الفتح أبو جين، أبابن املازينالنحويالبـشرحكتابالتصريفلالمام حتقيق1/3صرييعثمان ،:

إبراهيم اهللأمني، الرتاثالقدميمصطفىوعبد إحياء ،شرحالتصريفالثمانيين،عمربنثابت:و.م1954القاهرةدار
211ص البعيمي، سليمان بن إبراهيم حتقيق ، الرشد، مكتبة األولـى، و1994الرياريالطبعة م، خدجية يـةأبناحلديثي،

ال23ص.يفكتابسيبويهالصرف م.1965هـ/1385طبعةاألوىل،مكتبةالنهضة،بغداد،
شرح3 الدين: سعد عمر بن مسعود التصريفالعالتفتازانـي، الصرف،خمتصر عبد24صّزيفـيفن حتقيق: العال،

األزهريـةللرتاث،القاهرة م.1997هـ/1417سالمكرم،الطبعةالثامنة،املكتبة
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يـُع ر فهبأن هعلٌمبأصوٍلتـُعبر فهباأحوالأب.1ذلك""وشبه م نب الكلمةاليتيـةنومنالعلماء
2ليستبإعراب ابناحلاجببأنهوعرّ. علمبأصولتعرفبفه أحوالأبنـ: الكلماليتيـةها
.3ليستبإعراب

التصريفهواملعىنالعملي،والصرفهواملعىنالعلمي؛أيوذكربعضعلماءاللغةأن 

يرتبطأن  األبن التصريف دوران فيها،يـةبكثرة والعمل والصرفيرتبطباألصولواشتقاقها

ينبينعليهامعرفةأحوالاملفردات. اليتيـةالكل

فأغلب عام فنياملتأخروبشكل الصرفـيستخدمون الغالبمصطلح ي ." شذامثل:

ـفالعرف و"عمدة لسعيدالنائلة، و"الصرفالواضح" للحمالوي، الصرف" فن الصرف"ي

اجلديديفعلمالصرف"دمداجحي،و"املغيني"لعبدهالرـالصرفإبراهيم،و"التطبيقلكمال

.يـحلوانخري

 : فائد  علِ الصرف 3.2.1.4

كبرية الصرففائدة اخلط،لعلم من الّلسان حيف  يفتركيباأللفاظالصحيحةفهو أ

علىاملشتغل،األمرالذيجعلاحلاجةإليهماسة،وكانلزاما يـةمايوفرهمنقواعدلغوبفضل

ماأقوىماقيلفـيهذااملوضوع،ويـةوالنحويـةبقواعدهاالصرفيـةكونذاعلمودرايأنبباللغة
                                                 

بنعبداهللابنمالك1 حممد ،:حممداملهديعبداحلّيعّمارسالحتقيق،1/58علمالتصريفيفزالتعريفإجيا:،
املنورة ـ1422الطبعةاألوىل،عمادةالبحثالعلميباجلامعةاإلسالميـة،املدينة م.2002هـ

الرضي:2 احلسن بن حممد شافاألسرتاباذي، يـةشرح احلاجب، الط،1/1ابن احلسنوآخران، نور حممد بعةحتقيق:
 لبنان بريوت، العلميـة، الكتب دار 1395األولـى، ـ 1975هـ وينظرم. يـاألمشون: شرح مالكاملسّمىمنهجيـةألف:

4/404،مالكيـةألفإلـىالسالك ــ دارالكتابالعربـي،بريوت،لبنانعبداحلميد،حممدحميالدينحتقيق:،405ــ
ـ1375 وم1955هـ ، .23ص.،الصرفيـةأبناحلديثي:

3 .1/1األسرتأباذي:شرحشافيـةابناحلاجب،
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ــقال هميزانـــة؛ألنّـــإليهأشّدفاقبـهمحاجة،أمتّيـةإليهمجيعأهلالعرباجـــحتـ"ي:ابنجينه

.1"ـةـيالعرب

علمالصرفأساس هذهاحلقيقةكدالسيوطي،وأيـةيفهمأساليباللغةالعربـفا ـوهلذاُعد 
.2"إّنمنفاتهعلمهفاتهاملعظم":بقوله

شرفه:فالذييبنّيحيثقال،كبريا لهشرفا أن ،وبنّيوأشادابنعصفوربعلمالتصريف

أال،يـةألنهميزانالعرب؛منحنويولغويإليهأمياحاجةيـةاحتياجمجيعاملشتغلنيباللغةالعرب

منطريقالتصريفذلكإالإلـىواليوصل،خذجزءكبريمناللغةبالقياسهقديؤترىأن 
:مطرقةحنو،:كلاسميفأولهميمزائدةممايعملبهوينقلفهومكسوراألولحنوقوهلم

واليعلمذلك،امليمزائدةفهذااليعرفهإالمنيعلمأن ،إالمااستثينمنذلك،ومسرحة

.3إالمنجهةالتصريف

 : نشأ  علِ الصرف 3.2.1.5

والصرفعلما  النحو األوائليكتبونمباحثالصرفحيثكانالنحا؛واحدا كان ة
،يـةيالكتبالنحوـةفـوكانتمواضيعالصرفمتفرق،دونانفصالبينهما،مباحثالنحومع

كتابهسراجيفوابنال،املقتضبكتابهواملربديف،الكتابكتابهكماسارعلىذلكسيبويهيف

                                                 
1 ينظر: املازنـي، املنصفشرحكتابالتصريفألبـيعثمان عثمان: الفتح أبو جين: دار2/1ابن األولـى، الطبعة ،

م.1954هـ/1373إحياءالرتاثالقدمي،القاهرة
السيوطي،2 ينظر: الدين الرمحنبنجالل ،املزهريفعلوماللغةوأنواعهابنحممدسابقالدين:يبكرـأبالكمالعبد
يـةيالفضلإبراهيموعليحممدالبجاوي،منشوراتاملكتبةالعصرـ،شرحوتعليقحممدجاداملوىلبكوحممدأب1/330

.م1987صيدا،
عليبنمؤمنبنحممداحلضرمياإلشبيلي:ا3 طبعةاألولـى،مكتبة،ال1/27الكبرييفالتصريف،ملمتعابنعصفور،

م.1996لبنان
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األصول وصفأنطوانكما،الفصلبنيالنحووالصرفخطأ بعضاملؤرخنيعدّبلإن .

حُبأنهذلك1ماييه بينهما والتمييز "فعندمانـمـمصطنع، يقول: إذ ميّزبنيعلمالصي ـق؛
 Morphology وعلمالنظم Syntax صي األلفاظ،وموضوع جاعلنيموضوعأحدمها

منمرّةمييّزونفيهابنيعلمالصي باعتبارها اجلمل،يكونمتييزنامصطنعبناءاآلخر ،ول ك مب

و الصي النحب الذييدرسبناء وعلمالنظمباعتبارهذلكالذييتناولوظيفةتلكيـةالعلم 
.2"الصي ،وهذامتييزأمحق

ب ـــولذلكال اإلشارة من إلـىّد استقاللالّصربفعنالنحوهو ُصو رّي،أّن استقالٌل
منهما كّل واستعانة التكاملبينهما، لكّن الدراسة، أجل من منهجّي أمر بينهما والفصل

.3حقيقته،أمرالميكناالستغناءعنهإلـىبقواننياآلخرللوصول

كــكم مصطــا التصريفضيقـلـان وقا ـح سيبويـفر ـدعـ، بقــه هــولـه ب": بنــابمـهذا تــا
واألفعالعرب والصفات األمساء واملعتلةـــــــمن املعتلة غري الذي،ال املعتل من قيس وما

ولال به بابهـيتكلمون غري من نظريه إال كالمه يف جيئ النحويون،م الذييسميه وهو
.4"التصريفوالفعل

ـــىاحلــديثعـننشــأةالصــرفيتطـابقولكـونالنحــووالصـرفكانــامتالزمــنيفـإن  حــدإل
                                                 

1( انطوان (Antoine Meilletمابيه، العشرينـاللسان: القرن من األول العقد يف األبرز الفرنسي مؤلفاته:ي من ،
السالف" اللغة أصل يف ومفرداهتاالقدميةيـةدراسات مجع"، أمني منصب باريس يـةشغل يف سنةاللسانيات تويف ،

ينظر:املو1936 م. www.arab-ency.com/arقعاإللكرتونـيللموسوعةالعربيـة:
2( انطوان العرب(Antoine Meilletمابيه، املنهجيعند بكتابالنقد وملحق مرتجم اللسان، علم : 438ص،

.دارنـهضةمصرللدكتورحممدمندور،
الكرمي3 عبد العربعاهد، اللسان علم العربيـة،يـ: اللغة 54صفقه دار األردن، عمان، والتوزيع، للنشر أسامة

.م2009
:نظري4 .4/424،الكتابسيبويه:
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وهـذايــدل،للخليـلويـونسفسـيبويهيفكتابـهينقــلآراء ،ريمـعاحلـديثعـننشــأةالنحـوكبـ
هاكانــتـإالأنـ،بـدأتقبــلفـرتةمـنالـزمنســبقتكتـابسـيبويهيــةالدراسـاتالصرفعلـىأن 
.ومباحثهايـةةضمنالدراساتالنحومتفرق

فيقـول:،يــةالعلـومالعربابنعصفورالسببيفتأخرنشأةعلمالصرفعنغريهمنوبنّي
؛إذهــومعرفــةذواتيـــةيقــدمعلــمالتصــريفعلــىغــريهمــنالعلــومالعرب"وقــدكــانينبغــيأنب

تكــونيرتكــبينبغــيأنبالكلــميفأنفســهامــنغــريتركيــب،ومعرفــةالشــيءيفنفســهقبــلأنب
ودقتـه،فجعـلماقـدمرللطفـهخ ـمقدمةعلىمعرفةأحوالهاليتتكونلهبعـدالرتكيـب،إالأنـهأُ

ـــةلـــهحـــداليصـــلإليـــهالطالـــبإالوهـــوقـــدتـــدربوارتـــاري ـــهمـــنذكـــرالعوامـــلتوطئ علي
.1اس"ـللقي

معــاذبــنمســلماهلــراءأن إلـــىتشــري،واملتتبــعللمراجــعالــيتتناولــتنشــأةعلــمالصــرف
.2،هوواضععلمالصرفهـ187ىسنةـتوفامل

قعلىقصةعنمعاذنقلهاالزبيديفحواهاأنرجال علّعنالسيوطيالذيوذلكنقال 
قالسيوطيبقوله:"ومنهنادتأنأول.فعل 3يـةفسألهمسألةصرف،يالنحوـناظرمعاذف

.4منوضعالتصريفمعاذهذا"

راءهوــــهـمعاذالالسيوطيأن اعتقاداءـجــحالسيوطينفسهـوكماصرّــهذهالواقعةـمن
،"دت"هـذلكبقولإلـىأشارهمعأن ،ومنهناجاءالنقلعنالسيوطيعلمالصرف،واضع

                                                 
1/31،املمتعابنعصفور:1
التصريحعلىالتوضيحأوالتصريحمبضمون:شرحاجلرجاويبنأبـيبكربنحممدخالدبنعبداهللاألزهري،:ينظر2

م.2000هـ/1421علميـة،بريوت،لبنان،الطبعةاألولـى،دارالكتبال5صالتوضيحيفالنحو،
3 .125طبقاتالنحوينيالزبيدي:
وينظر:2/291الوعاةيـةبغالسيوطي:4 ومابعدها.225ص،يـيتاريخالنحوالعربـاحللقةاملفقودةفمكرم:،
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القطع سيبل على ال النسبة. هلذه املصادر من عدد نقل العلماءمنا عددأن إال،ورغم
منها:،خطأصرحيا ،العتباراتعدةد،وبينواأنهذهالنسبةتعاعرتريعليهااملعاصرين

اكانـاأنـهمبدليلالقصةنفسها،واليتتذكر،كانتجزءا منالنحويـةسائلالصرف:املأوال 
دخاليفالصرف.أنبإلـىيتناظرانالنحو

ذهعردإشارةوه"دت":بلقال،معاذإلـى:إنالسيوطيلجيزمنسبةهذاالعلمثانيا 
.أوخاطرأواحتمال

إلـىلُتشرواضععلمالصرفمعاذ،بلتذكرأن مـثالثا :كتبالرتاجمقبلالسيوطيل
 ذلك.

عنمعاذأوتنسبله.يـةرابعا :لتنقلأيقاعدةمنالقواعدالصرف
اعلمالنحوواضععلمالصرفهمأولئكالعلماءالذينتناقلووعلىهذافإنهيتضحأن 

وتطويرا وتفصيال ،منذبدايته ألزيادة  ـ قلنا كما ذلكـ الصرفكانجزءا اليتجزأمنن ،
.1النحو

حدظهرأولكتابوصلإلينااستقّل،معتطورالنحويـةرتوزادتاملسائلالصرفوتطوّ
ياملتوىفـيعثماناملازنـكتابالتصريفألب-وهومنأشهراملصنفاتللكتاب-بالصرف

ميكنشامال ـته،إالأنهل،وهوكتابموجزأخذمنكتابسيبويهواتبعطريقهـ249سنة
جلميعمسائلالنحو.

مسائلالصرفكمااستوعبـلولكنه كتابسيبويه،فلميتكّلمعناجلموعهاميستوعبب
.2والالنسبوأمهلأكثرمسائلالتصغري

                                                 
1 ينظر: املفقودةمكرم: و226ص،احللقة وطنطاوي، الصرف، ومؤلفاتعلم نشأة حبثمنش3ص،ليد: على، ور

http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=45617موقعجامعةاملدينةالعامليـة،ماليزيا:
.225ص،:احللقةاملفقودةمكرمينظر:2
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 يـةالمدارس النحو  3.3
نتطرقأنب،وتارخيهايفعصراملأمونيـةالبدلناقبلاحلديثعننشأةاملدارسالنحو

واملقصود،ظهورهاواستخدامهايـةوبدا،لنعرفأصلهذهالكلمة،مصطلحمدرسةإلـىأوال 
.هاعندالنحوينيالقدماءـب

 مصطل  المدرسة:  3.3.1

ل الكلمة فـفهذه تستخدم اللغوينيـم كتباألقدمنيمن مسائل،ي على يطلقوا فلم
ف مدرسةـاخلالف كلمة النحو يؤثـول،ي ـم البصرر املدرسة مصطلح املدرسةـيـعنهم ةـأو

جنديفتلكالكتبواملراجعبعضالعباراتوالتقسيماتوالتصنيفاتاليت،يـةالكوف ولكننا
 إلـىتشري ميكن يـةبداعّدهما حيثظهر،أنـهممدهنموبلدإلـىتصنيفالنحوينينسبة

مذهبأوال النحوي،مصطلح الرأي نسبة البإلـىفنجد ذاكهذا أو يقولون،لد :فكانوا
البصريني ومذهبالبغداديني،ومذهبالكوفيني،مذهب النحو. الرأي نسبوا إلـىيورمبا

.ومذهباألخفش،ومذهبالفراء،:مذهبسيبويهفيقولون،صاحبه

نالح ،وأرختللنحوالعريب،وعندالنظريفكتبالرتاجماليتترمجتللنحاةاألوائل
.قسيماتتلكالتيـةبدا

ذكرهاحممد،هينسبةتفوقواهتمامأهلبالبصرةبالنحو،مدينةظهرتإلـىفأولنسبة
،قدمةيـةوكانألهلالبصرةيفالعرب"حيثقال:يفكتابهفحولالشعراءبنسالماجلمحيا
.1"يـةالنحوولغاتالعربوالغريبعناوب

يباألسودالدؤيلوحيىيبنيعمرواخلليلالبصرينيكأيـةوعندماترجملعددمنعلماءالعرب
.من)أهلالبصرة(عّدهموإمنا،مدرسةأومذهبإلـىبـهملينس،بنأمحدوغريهما

                                                 
.1/12،فحولالشعراءاجلمحي:طبقات1
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(حيثترجمللعديدهـ276املتوىفمثجندكتاب)املعارف(لعبداهللبنمسلمبنقتيبة)
ول،أوتصنيفأوتقسيمدونمتييز،منرواةالشعروعلماءالنحومنالبصرينيوالكوفيني

.1إالمنكانمعروفا هبذهالنسبة،البصرةأوالكوفةإلـىبـهمينس

حيثذكر،(كتابمراتبالنحوينيهـ351املتوىففعبدالواحدبنعلياللغوي)مثألّ
ألنالنحويفالبصرةكانأقدمنشوءا منهيف،فبدأبالبصريني،الرتاجمورتبهاحسبالزمان

بصريون.أنـهمإلـىولكنهليشر،وفةالك

والذينذكرنامنالكوفيني":وقال،منالكوفيني2مثترجمللرؤاسيوعاصموابنحميصن
فأمامنذكرنامنعلماءالبصرة،وقدبينامنزلتهمعندأهلالبصرة،فهمأئمتهميفوقتهم

معظمونغريمدافعنييفاملصرينمجيعا  علماء يكنبالكوفةواليفمصرمنول،فرؤساء
.3"ولوكانالفتخروابهوباهوامبكانهأهلالبلدان،يـةاألمصارمثلأصغرهميفالعلمبالعرب

.4"وهومعظميفالنحوعندالبصرينيوالكوفيني":وقاليفاألخفش

أونيوالكوفي،وأهلالبصرة،البصرينيياتأنهيسمىالنحاة:)واملالح يفهذهالتسم
وليذكركلمةمدرسةأهلالكوفة اكانتأومذهب.فالنسبةعندمنسبقاملؤرخنيإمن،(
.أنـهمبلدإلـىنسبةالنحاة

هـ(كتابأخبارالنحويني368املتوىفالسريايف)فبعدهأبوسعيداحلسنبنعبداهللوألّ
                                                 

ينظر1 : مسلم: بن اهلل عبد حممد أبو قتيبة، امل540ص،املعارفابن اهليئة الثانيـة، الطبعة للكتاب،، العامة صريـة
م.1992القاهرة

2 بنهو الرمحنبنحممد قراء املكي،حميصنعبد الكرمي أحد بالقراءاتاحلديثالنبوي،وراويمنرواة القرآن عال
بيفأخبارمنه.العكري،أبوالفالحعبداحليبنأمحدبنحممدبنالعماد:شذراتالذه123،تويفسنةيـةوالعرب

حتقيق:حمموداألرناؤوط،الطبعةاألولـى،دارابنكثري،بريوت،دمشق2/98ذهب ه.1406،
.26ص،مراتبالنحوينياحلل :3
.68ص،نفسهاملصدر4
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أومنمشهوري،لبصرةومساهمالبصرينيأومنأهلا،اقتصرفيهعلىحناةالبصرة،البصريني
.حنوييالبصرة

هوكتابطبقات،املنتسبةللبلدانيـةوأولكتابرتبالنحاةحبسباجملموعاتالنحو
(حيثصنفالنحاةهـ379ىـاحلسنالزبيدي)املتوفيبكرحممدبنـالنحوينيواللغوينيألب

أصنافحبسببلدإلـى البصرينيوالكوفينيواملصرينيونـهمامخسة ،القروينيواألندلسيني:
وإمنااستخدمكلمة.بـهموليسمهممبدارسهمأومذاه،ضميفكلصنفحنوينيولغوينيثـم

كانبارعا ":2العنأيبموسىاحلامضفق،1مذهبألولمرةعندماترجمألصحابثعلب
.3"يفاللغةوالنحوعلىمذهبالكوفيني

ـوقالف وكانأبوبكر"يموطنآخر: 4األنباريشديدالتعصبعلىابنكيسان...
.5"وكانيقولخلطفلميضبطمذهبالكوفينيوالمذهبالبصريني،والتنقصله

عموعاتحبسبالبلداناليتإلـىومنهنايتضحأنالزبيديكانأولمنقسمالنحاة
ب مذهب،هاـعرفوا كلمة استخدم من أول عبارات،وكان ذكر الكوفينيفقد مذهب :

                                                 
درسعلىابن1 النحوينيواللغوينيالكوفيني، إمام املعروفبثعلب، الشيبانـي، بنحيىيبنزيد العباسأمحد أبو هو

هـ.291األعرابـيوأبـيبكراألنباريوحممدبنسالماجلمحي،منمصنفاته:عالسثعلبوكتابالفصيح،توفـيسنة
تاريخبغداد،2/536احلموي:معجماألدباء، والبغدادي: وابنالندمي:الفهرست،ص5/204، ،80.

باحلاأ2 املعروف البغدادي النحوي أمحد بن حممد بن سليمان موسى مضبو أحد ، الكوفينيالعلماء أبرزنحو ،
توفتالميذ النبات، وكتاب النحو، يف خمتصر منها: تصانيف عدة له ثعلب، سنة وفياتهـ305ـي خلكان: ابن .
.2/406،انــاألعي

3 .170،صطبقاتالنحوينيواللغوينيالزبيدي:
املعروفني4 كانأحد النحوي، بنكيسان بنأمحد احلسنحممد أبو بالعلموالفهم،أخذعناملربدوثعلب،وكانهو

ه.األنباري:299قيما مبعرفةالبصرينيوالكوفيني،لهمصنفاتكثرية،منهااملهذبفـيالنحو،وشرحالطوال،تويفسنة
.1/178نزهةاأللباءيفطبقاتاألدباء،

.1/171نفسهاملصدر5
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اةأوآلراءحنُ،النحومتابعآلراءحناةالكوفةويريدبذلكأن ،ومذهبالبصرينيواملذهبني
.1البصرةأولنحاةاملدينتني

كذلكأبوعبيداهللاملرزبان حنوه القبس،(هـ384ياملتوىف)ـوحنا نور حيث،يفكتابه
ءوالنحاةوالرواةمنأهلعلماالفذكر)،عموعاتثالثمعتمدا علىالبلدانعلىقسمكتابه

.البصرة(و)رواةالكوفةوعلماؤهاوقراؤها(و)العلماءوالنحاةمنأهلبغداد(

)امل الندمي ابن التقسيم يفهذا وتبعهما )الفهرست385توىف ل،(هـ(يفكتابه ولكنه
.املذهبني(ط ل خ نبيذكر)أهلبغداد(وإمنامساهم)م 

أنـهمخوالعلوماللغةوعلمائهاأرّنماسبقمنمناهجاملؤرخنيالذيلـىإويتضحمنالنظر
النسبة،ليستعملواكلمةمدرسة وليستخدموا،البلدالذيتعملوافيهإلـىوإمنااستخدموا

 .كلمةمذهبيفالتقسيمقبلالزبيديومنتبعه

 : في اللغةالم ه  والمدرسة   3.3.2

 : غةالم ه  في الل  3.3.2.1

ومذهبا ،املذهبمنذهب وذهوبا  .أي:مر ،يقال:ذهبذهابا 

:وتطلقعلى

.ذهبمبعىنمضىــ1

.وذهبمبعىنماتـ2

3 :أزالتهأي،:ذهبتبهاخلـُيالءيقالو.أي:زالواحّمى،ويفاملعنينييقال:ذهباألثرـ
.عنوقاره

                                                 
:نظري1 الثالثةبعةطلا،يـةاملدارسالنحو:خدجيةاحلديثي، األردن،إربد،داراألمل، م2001ه/1422ـ .
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.أيتوجهإليهوأخذبه،قولفالنإلـى:ذهبيقال،ذهبمبعىنتوجهـو4

.:أيقصدقصدهوطريقتهوذهبمذهبفالن

أوأحدثفيهبدعة:وذهبيفالدينمذهبا  .أيرأىفيهرأيا 

.ووجهةالنظر،والرأي،والقصد. :الطريقةواملذهب

.م ذ اهفبُ:اجلمع. :املعتقدالذييذهبإليهصاحبها واملذهبأيض

ر ى:الويق ه بٌلهماُيدب .1:أصلم ذب

 المدرسة في اللغة :   3.3.2.2

اللغة يف د ربسا ،املدرسة ُرس ي دب د ر س ُتها،من واد ار سب ُتها وت دار سب الكتب  ودار سبت
ُتها أ ي  .د ر سب

رُُسهُ الكفت اب ودرس رفُسهُ ي دب راسُودفر اس ة :قـ ر أ ُه،د ربسا وي دب ر سُ واملفدب املوضعالذي :واملدرسةواملفدب
ر ُسفيه .ُيدب

بأن الوسيط املعجم ـوعرفها الباحثنيتعتنقمذهبا ها أو واملفكرين الفالسفة من مجاعة
.2أوتقولبرأيمشرتكمعينا 

وعنداملتأخرينتعريفاتكثريةللمدرسةوكلهاتدورحولهذااملعىنوسنستعرريبعضها
:يـفيمايأت

                                                 
القزويينالرازي:معجم1 بنفارسبنزكريا احلسنيأمحد أبو ،حتقيق:عبدالسالم2/362مقاييساللغةابنفارس،

بريوت الفكر، دار األوىل، الطبعة هارون، 1979هـ/1399حممد وابنمنظور: مادةذهب.م. العرب، جماملعولسان
.(ذهب)الوسيطمادة

ينظر:املعجمالوسيطمادة)درس(2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



110 
 

يـة:"االشرتاكيفوجهةالنظرالذييؤلفاجلبهةالعلماهـف"جوتولدفايل"املدرسبأنعرّ
.1"العلماءبعضهمببعضعلىرأيواحدويربط

الفنالواحدأويالعلمالواحدـدرسةطائفةمنأولامل"وعلىناصفيعرفاملدرسةبقوله:
أجناسهمومهماواختلفتأنـهمومعهموحدةأصولهومناهجالبحثفيهوإنتعددتأوط

.2" وتباعدتآراؤهميفالفروعوالتفاصيليـةهمالعلمـتشخصياتتنوع

هافردأومجاعةمنـاواهلهخصائصمميزةيناديب":أمحدمكياألنصاريبقولهفهاوعرّ
."هاآخرونـالناسمثيناديب

الكسائيمبنهاجهوأساليبدراستهمدرسةهلاخصائصهاإن ":خزوميمهدياملويقول
ف وتالميذمتأثرينوقداجتمعواعلىحتقيقغرريمؤثرا ليستاملدرسةإالأستاذا ومناهجها

.3"هجواللوصولإليهمنهاجا ـموحدن

التعريفماانتهىإليهأمحدعمر وهوتعريفدقيقللمدرسةوقريبمنهذا يـةالنحوـــ
وحدةالفكرطمناعةمنالنحاةيصلبينهمرابوجودمج":وهوقولهــعلىوجهالتحديدـ

والتابعونئدالذييرسماخلطةوحيدداملنهجيكونهناكالراواملنهجيفدراسةالنحووالبدأنب
.4"هــأواملريدونالذينيعتنقونخطاهويتبنونمنهجهويعملونعلىتطويرهوالدفاععن

فايل""بتعريف"جوتولديـةوقدأخذحممدحسنيآلياسنييفكتاب"الدراساتاللغو

                                                 
املعجمالوسيطمادة)درس(1
2 اخلثران، الدرسالنحوياهللبنمحد:عبد األولـى،داراملعرفةاجلامعيـة،االسكندريـة،149ص،مراحلتطور الطبعة ،

م.1993ه/1413مصر

املرجعنفسه.3
احلديثي4 املدارسالخدجية وينظر14صنحويـة،: ، : خمتار: أمحد لقضعمر، دراسة العربمع يـةالبحثاللغويعند

القاهرة90ص،التأثريوالتأثر الطبعةالسادسة،عالالكتب، م.1988،
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يقول: يطل"املحيث لف  العلمي املصطلح يف تشرتكقدرسة الدارسني من مجاعة على
النظرويكونهلانيــف ويربطأفرادهابرابطالرأييـةهجخاصيؤلفمنهاجبهةعلمـوجهة

 .1د"ــاملوح

قالف،بتعريفشاملهاحاولصاحلبلعيداجلمعبينأمامهذهالتعريفاتالكثريةاملتقاربةو
الذيإن  اجلماعة تعين معاصرة كلمة ": درسا ناملدرسة أو،واحدا يشكلون معينة يفبيئة

متعددة واحد،بيئاتمعينة هنج اليتتؤلفجبهة،وجيمعهم النظر االشرتاكيفوجهة أو
واملنهج،واحدةيـةعلم الفكر وحدة رابطمن بينهم الذييصل اجلماعة ويكون،ووجود

على الفروعاتفاقهم ال املنهج،األصول وحيدد اخلطة يرسم من رأساملدرسة وهو،وعلى
.2"االدفاععنهوواملريدونالذييعتنقونخطاهويعملونعلىتطويرها،الشيخأوالرئيس

 هذا أن إلـىونالح  التعريفاتإلـىالتوصيفأقربمنه يف ما التعريفحيثمجع
. األخرىوضمنهاهذاالتوصيف

أنهذهالتعريفاتتتفقعلىوجودمجاعةمنالناسيعتنقونمنهجا إلـىصمماسبقوخنل
واليشرتطيـةذاخصائصومميزاتيؤمنونبهويدافعونعنهوإنلومعهموحدةجغرافحمددا 

. االتفاقعلىالفروعبليكفياتفاقهمعلىأصولاملنهج

ولذانالح أهنابدأتبـ:"مجاعة"أو،هجدا والتعريفاتالسابقةهبذااملعىنأوقريبةمن
وبدأتأحيانا "طائفة نظر"أو"اواهلهخصائص" :"االشرتاكيفوجهة اجلماعةـ"ومهابـ
. الركناناألساسيانيفالتعريفاتالسابقةـواملنهج



                                                 
1 149ص،مراحلتطورالدرسالنحوياخلثران:
الطبعةاألوىل،دارهومهللطباعةوالنشر145ص،يفأصولالنحوبلعيد،صاحل:2 ، م.2005والتوزيع،اجلزائر
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 : ظهور مصطل  المدرسة  3.3.3

 لدينا فأنأولمناستخدإلـىتشرياملراجعاملتوفرة إلـىيإشارةـممصطلح)املدرسة(
اللغو معينةيـةاآلراء أهلمدينة يمقدمةكتابـف،هوجوتولدفايل،اليتكانجيمععليها
.1يـةواملدرسةالكوفيـة:املدرسةالبصرومسامها،اإلنصاف

:ثالثمدارسإلـىمذاهبالنحاةيـةبوقدقسمعلماءالعرمثتبعهبروكلمانحنيقال:"
.2"نمزجوااملذهبنيمنعلماءبغدادبصرينيوالكوفينيومال

متعـث فمظهرتمراجعحديثة املدارسالنحوـددة هاوأشهرـرخيهاونشأتوتايـةيدراسة
.أعالمها

هوــــكماتقولالدكتورةخدجيةاحلديثيــيالعصراحلديثـفيـةوأولمنتبىنهذهالتسم
.3يدراسةاللغةوالنحوـرسةالكوفةومنهجهافيكتابهمدـمهدياملخزوميف

املدارسالنحوامسهيـةيفاملدارسالنحوفشوقيضيفكتابا وألّ وهومناملراجع،يـة:
.املهمةيفهذاالباب

.يـة:مدرسةالبصرةالنحوعبدالرمحنالسيدكتابا مساهفكماألّ

"مد نرىأنكلمة فوهكذا ورد علىما النحاةياملؤـرسة" تعينعموعة لفاتالسابقة
كوّ درسا الذين معينةـفحنويا نوا بيئة منهجموح،ي أضمهم أُبـهمدخاصسواء سسهله

يـاستقروافأنـهمإالعلىمنهجمنسبقهمأمكانمبنيا ،ةوأصولهوقواعدهاملعروفةاملستقل
.4بيئةأخرىوتأثروابظروفالبيئةاجلديدةبعضالتأثر

                                                 
ترمجةعبداحلليمالنجارـداراملعارفمبصر2/127،يـتاريخاألدبالعرب:كارلبروكلمان،1 م.1961.
125ـــ2/124املرجعنفسه2 .
3 .13ص،يـةاملدارسالنحواحلديثي:
املرجعنفسه.4
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 : ّين ايثبات والمبالغة يـةالمدارس النحو   3.3.4
،اونشأهتيـةويفاملراجعاليتحتدثتعناملدارسالنحو،عندالبحثيفكتبتاريخالنحو

.ومنكربنيمثبتهلا،يـةفإنناجنداختالفا يفحقيقةاملدارسالنحو
واليوجدمدارسيـةفوإمناهيومعاتجغرا،فهناكمنأنكروجودهذهاملدارساطالقا 

واحدةيوتطبقهذهاجملموعاتأصوال ـهااخلاصومنهاجهاالذاتـتتميزكلمنهابأسلوبيـةحنو
.1علىأبواملكارميوـهذاالرأيسعيداألفغانـيالفروعوممنقالبـوإناختلفتف

املدارسمجيعوعدّ،منأثبتمدرسةالبصرةفقطإلـىبنيالذينأثبتوهاانقسموامنو
الكوف املدرسة فيها عنفرعمنها،يـةاألخرىمبا عبارة ب. التوجدإالمدرسةوقالوا أنه

الفريقوجودمدرسةالكوفةوممنقاليـةحنو البصرةفقطوأنكرهذا واحدةهيمدرسة
.2هذا"جوتولدفايل"ـالقولبإلـىهذاالرأيإبراهيمالسامرائيوقدسبقهـب

ا أثبت من البصروهناك بق،يـةوالكوفيـةملدرستني املدرسة،املدارسيـةوانكر فيها مبا
وعبد.واليتعدوهامذهبامنتخبامناملدرستني.وميثلهذاالرأيمهدياملخزومي،يـةالبغداد

.3وفاضلالسامرائي،الفتاحشل 

 : يـةَّرز المدارس النحو   3.3.5
سابقا  ذكرنا النحفإنّ،كما املدارس البصريـةوأول املدرسة املدرسة،يـةظهورا هي مث

البغدادـث،ةـــيـالكوف املدرسة ف،ةــيـم تلكاملدارسوتارخيهاـوسأحتدث املبحثعن هذا ي
.حدعصراملأمون،هاـونشأت

                                                 
1 و149ص،مراحلتطورالدرسالنحوياخلثران: انظر. صيـةاملدارسالنحويثي:احلد: .21ـــ13،
املرجعنيالسابقني.2
3 ينظر: إبراهيم: النحوالسامرائي: ــياملدارس ــأسطـةـ وواقـ بريوت141ـــ139صعـورة الفكر، دار األولـى، الطبعة ،

م1987 . حسين: حممود البغدادوحممود، العربيـةاملدرسة النحو تاريخ يـيف الرس52ص، مؤسسة ،الة. بريوت ودارـ
.1986/هـ1407عمار،عمان م
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وعليهسار،يـةكانهواألساسلسالمةاللغةالعربيـةأواللغويـةظهوراملدارسالنحوإنّ
ا من ف،لنحاةاملتأخرون الطائلة الثروة ـفكان ومكان زمان كل ذلكي مصادرألن ؛بعد

العلمملنأراداإلستيوه،النحويةتلكاملدارسالنحويتفتقتعنالدرس ،زادةـمواردهذا
الدافـوك اجلهـان هذه وراء احلقيقي املرتامـع يـةود القرآن عن الدفاع ،الكرمياألطرافهو

اةـيحيـا فــخـامـا شـعلمـةـيربـالعةـاللغاءـوإبق،اتاملضادةــناهلجمـمويـاللغالرتاثةـوصيان
.1اتــاللغ

 : يـةمدرسة البصر  النحو   3.3.5.1

منأهماملدنالعربتُعدّ علىاإلطالقـلإنبيـةالبصرة اليتتبوأتمكانة،متكنأمهها
نشأةأيباحثيفيسعوال.وجهاخلصوصعلىيـةنشأةالعلومالعربيـةكبريةيفبدايـةعلم

.هبذهاملدينةالعريقةإالوأنيبدأيـةالعلوماللغو

.وكانهذابسبعدةعواملساعدتيفبناءهذهاملكانة

 : عوامل ّروز النحو في البصر   3.3.5.1.1

 : العامل السياسي .1

  ملاكانت.ويـةعباسيـةعلوـةيقرشوكانتالكوفة،يـةموأُيـةعثمانيـةمشاهكانتالبصرة
يكوناالستقرارأنبكانطبيعيا فموينيوكانالغامنفيهااألُ،بعدموقعةاجلملمسألةالتحكيم

يفالوقتالذيكانتفيهقلوبالكوفينيتغليعلى،والطمأنينةواهلدوءللبصرينيأنصارهم
علىلسانالكوفيني:2مهذانيقولأعشى،والبغضاءيـةالبصرينيوتضمرهلمالكراه

                                                 
داراملؤرخالعرب73صنظراتمعاصرةيفالقرآنالكرمي::حممدحسنيعليالصغري1 بريـ، م1991توي، .
2 املصبحعبد أبو اهللبناحلارثاهلمدانهو اليمانينيبالكوفةوفارسهمفـالرمحنبنعبد شاعر يعصره،وهومنـي،

.3/312.الزركلي:األعالم،هـ83ـيسنةتوف،،كانأحدالفقهاءالقرّاءيـةةاألموشعراءالدول
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 رواـَ  اذن ـا فـونم  ت  رن فإذا فاخن 
    ونن ب  ثن عن     خاضِ  يج  شن  ّينن 
 اــونــــعفن   ِـت ـ يـسِ ـننـ فن   اـونـفن ـعن ون 

 لن ـمن الجن  ومن ِ ين ك  نا ِّ لن عن ا فـن من  
 لقن دن  احاَ و ضَّ  وفتى البيضاءِ 

1لـــــــجن األن  اهللِ  ةن ـــِ نعمـ  ترن فن وَن 
 

الدولة سقطت العباس،يـةاألمووعندما الكوفةيـةوظهرتالدولة من ناصرها،منطلقة
هافازتبقصبالسبقعربمتكنهامنـإالأن،فأفلجنمالبصرةيفعصرالعباسيني،الكوفيون

.يـةمحللواءالعرب

 :يــرافـالجغ العامل ـ 2

لالشتغالبالنحو البارزيفسبقها األثر اجلغرايف البصرة ملوقع تقععلىفالب،كان صرة
يليالعراقيـةطرفالباد لوثتالعرباألقحاحالذينلتإلـىفهيأقربمدنالعراق،مما
.2األمصاريـةلغتهمبعام

 : العامل الثقافي .3

دــفبربـمفـقربسوقالكانل
أثرواضحيفسبقاشتغالالبصرةبالنحوواللغةمنالبصرة3

دويف،وتعقدفيهاملناظرات،علمعاما تقامفيهعالسالحيثكانسوقاملربدمكانا ،واألدب
والوقوفيـةالعلماءواألدباءواألشرافللمذاكرةوالروايقصده،إليهالشعراءواألدباءواألعراب

ك األخبار ملح كاامعلى يأخذونعنأهله اللغويون ،وعناألعرابالذينيفدونإليهن
.ويدونونمايسمعون

                                                 
8/304،يـةوالنهايـةالبداابنكثري:1 .
2 عبودالسامرائي، ف:إبراهيم النحوـاملفيد املدارس والطباعة،31ص،يـةي والتوزيع للنشر املسرية دار األولـى، الطبعة ،

.م2007عمان
:مناألسواقالعربيةالقدمية،وكانتتقامفيهاملفاخراتالشعرية،وتبادلالثقافاتوالشعروالبالغة،إضافةسوقاملربد3

بالقربمنمدينةالبصرة.احلموي،ياقوت:معجمالبلدان، .5/97إلـىاجلوانبالتجارية،
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 :   مدرسة البصر نشأ  3.3.5.1.2

وواضعتهتُعدّ النحو حاضنة وتطورواكتمل،البصرة نشأ كيفالوهيموطن،ففيها
وموطنأكثرتالميذهمن،عمربناخلطابيـةي،حيثهاجرإليهايفوالـاألسودالدؤلـيأب

النحو،بعده علم نواة تلقي يف طويل باع هلم كان ونشأته،الذين تطوره حد،وتعهد
حيث،يـوغريهممنأعالمالنحوالعرب.مثاخلليلوسيبويه،قاحلضرميايإسحـابنأبظهور

وأنتكونمدرسة،يظهرالنحوبصريا يأنبـلذلكالغرابةف،كانتالبصرةبيئةحاضنةهلم
املذاهباللغو املدارسأو من نشأ ما أول هي والنحويـةالبصرة عام وجهيـةبشكل على

.اخلصوص

وكانتعلىهذااألساس،سسشادتالبصرةصرحالنحوورفعتأركانههذهاألُوعلى 
 والقدماءمنالعلماءيعرفون،يهذااجملالمعروفةـوأسبقيتهاف،ىـاألوليـةالنحوهياملدرسة

منذلكقولابنسالم:"وكان،فنصواعليهبعباراتخمتلفة،هـويقرونب،ةـمعرفةدقيقذلك
،يكتابالفهرستـفو،1"يـةقدمة،وبالنحوولغاتالعربوالغريبعناةيالعربالبصرةيفألهل

تصرحيا  اجملال يفهذا الندمي ابن وضوحا يصرح الكوفةأكثر يفحديثهعنحناة يقول إذ
.2خذ"عنهمأُيـةألنعلمالعرب؛"إمناقدمناالبصرينيأوال والبصرة:

 : يـةخصائص المدرسة البصر   3.3.5.1.3

النحو خصائصاملدرسة عليهيـةالبصريـةظهرت الذيسار العلمي املنهج خالل من
تلكاملدرسة يـةيكوناملدرسةالنحوميزببعضاخلصائصاليتأهلتهلوالذيكانيت،علماء

ومنأبرزهذهاخلصائص:،يـاألوىليفتاريخالنحوالعرب

                                                 
.12ص،فحولالشعراء:طبقاتابنسالم1
وينظر102ص،الفهرست:ابنالندمي2 ضيف، 20ص،يـةاملدارسالنحو::
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 : يـة: انتقاء الماد  العلمَوالَ 

البص العلمحرصعلماء املادة انتقاء يف الدقة توخي على قواعديـةرة عليها بنوا اليت
،النحو علىواعتمدوا مناأللفاظواألسهلمنها األفصح على العلمي منهجهم مادة يف
األلفاظمناليتتستخدمهاالقبائلالعربوأنب،اللسان مختتلطـاألصيلةاليتليـةتكونهذه

منهماللغةوالتصريففأخذوا،قيسومتيموأسداختارواكال من،فمثال،يـةبلغةأجنبألسنتها
.واإلعراب

اليأخذونممنهميفاحلاضرة فلميأخذوا،يـةممأعجموالممنسكنجبوارأُ،وكانوا
جملاورتمن وجذام مصرـخلم أهل م،هم يأخذوا منول وال غسان من وال قضاعة ن
مـــهـاورتـمجـل1رــــنبكـــوالم،انـــهماليونـاورتــمجـرلــنالنمــموال،امــلالشـهمأهـجملاورتإياد

.2والفرسالنبط

كانوااليأخذونعنالشخصأنـهم،بلزادحرصهمعلىتوخيالدقةيفاألخذوالنقل
ويرويابنجينيف.تربونمنيشكونيفأمرهوفصاحتهبلوخي،دونالتأكدمنسالمةلغته

دلكفيقول :".. . حيكذومن عمروبنأن ىلكما أعرابأبا استضعففصاحة يـالعالء
؟ففتحأبوخريةالتاءمنهنـقاترُملاسألهفقال:كيفتقول:استأصلاهللع 3ة:أباخرييسمى

                                                 
خلموجذاموقضاعةوغسانوإيادوالنمروبكر،كلهاأمساءقبائلعربيـة.ينظر:كحالة،عمربنرضابنحممدراغب1

 واحلديثة، العربالقدمية قبائل معجم الغين: و1/174ابنعبد و1/52، مؤسسةالرسالة،1/92، السابعة، الطبعة ،
ه.1414بريوت

فال2 االقرتاح النحوـسيوطي: أصول دمشق60ص،ي البريوتـي، دار الثانيـة، الطبعة عطيـة، احلكيم عبد حتقيق: ،
.م2006هـ/1427

،منها:،دخلاحلاضرة،وأفادوأخذالناسعنه،وصّنفيفالغريبكتبا ديّمنبىنعـيأعرابأبوخريةنـهشلبنزيد:3
4/117ةعلىأنباهالنحاة،.القفطي:إنباهالرواكتاباحلشرات وابنالندمي:الفهرست، .1/68.
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يشبهماايعينأناللحنأوذوه.1"جلدكن لهأبوعمرو:هيهاتأباخريةال هنفقالـفعرقات
األعرابإلـىرىسلكذ عمروكانقدمسعأباخريةيرويالشاهدبالكسرألن ؛ فلم،أبا

أب يفمؤاخذة باللحنودلك،تعنهماللغةذخوهوأحداألعرابالدينأُ،يخريةـيرتدد
.2لتقدمهيفالسنوطولخمالطتهألهلاحلواضر

 : : التأَد من الثقات في صحة المرويثانياَ 
فاليأخذونإالبرواونعناكانالبصريونيتحرّ اللغةمنيـةلرواة الثقاتالدينمسعوا

الفصحاءعنطريقاحلفظةواألثباتالذينبذلوااجلهديفنقلاملروياتعنقائليهامنسوبة
. إليهمفقدأبواأنيستدلوابشاهدليعرفقائله

مثالثاَ   : المقيُّ علي  المنقول عند العرب يـة:َ 
ي فيما البصريون فيقعدونعلىاألكثروإالفعلىاشرتط الكاثرة عنالعربالكثرة نقل

القليل،الكثري فعلى األقل،وإال فعلى النادر،وإال فعلى على،وإال األشباه قاسوا وإال
. اليتناقصمعالواردذوالنظائرعلىالنظائرإ،األشباه

،يؤولونهلينسجممعهاكانواأنـهمأماماوردمنصحيحكالمالعربخمالفا لقواعدهمف
.أويقولونأنهمماحيف واليقاسعليه،أوحيكمونعليهبالشذوذ

وكاناملصنوعلديهممنهأقلمنالشعراملصنوععند،للشعريـةوكانالبصريونأقلروا
قال،يالشواهدـيأخذعنالكوفوهذاهوالسببالذيجعلالبصرييتحرجأنب،الكوفيني

                                                 
1 بالوفيات، الوايف اهلل: عبد بن أيبك بن خليل الدين صالح األرناؤوطوتركي27/105الصفدي، أمحد حتقيق: ،

م.2000هـ/1420مصطفى،دارإحياءالرتاث،بريوت
ألبـيخرية،2 أبـيعمر اللغوينيعلىختطئة بعضالعلماء النصبإمناهيلغةلـمتبل أباعمرو.رد أنروايـة وقالوا

.27/105ينظر:الصفدي:الوافـيبالوفيات،
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:2يفذمالكسائيوأصحابهالكوفيني1اليزيديالنحويالبصرياركحيىيبناملب

 ضىفيما من  حون النَّ قيُّ  ا نن نََّ  
 ـ   ـونن ـيس  قِ ين  وام  ـــــــــــــــــــَقن  ـاءن ـجفن 

 ما قضِ في نن  ل  من ِ يعن ه  ل  فك  
صحاّن  يَّ ــــــائسِ إنَّ الكن   ـ   َو

 

 لِ وَّ األ   العربِ  على لسانِ  
لِ ّ  رن ط  ق   ى َشياخِ غن على لن 

3 
 يلِ تن ال يأن  الحع   صاب  ي   ّ ِ 
 لِ فن َسن  إلـى حوِ في النَّ رقونن ين 
 

النحويالبصريمفتخرا علىالكوفيني:4وقالالرياشي
ح " عن اللغة أخذنا الريابيوأ،5الضبابشةفر حنن أهل،6عكلة عن أخذوها وهؤالء
.10"9،وأصحابالكواميخ8،وأكلةالشواريز7السواد

والكوفيني،صالذينلتتأثرلغتهمل البصرينيأخذوااللغةعنالبدواخلُذلكأن يقصدب
.هاعنالعربالذيعاشوايفاملدنأخذو

                                                 
.181ستأتـيترمجتهص1
2 يـةبغالسيوطي: بنمسعر:وينظر.2/157الوعاة، املفضلبنحممد اداسن أبو التنوخي، النحوينيتاريخالعلماء:

البصرينيوالكوفينيوغريهم،ص ،حتقيق:عبدالفتاححممداحللو،الطبعةالثانيـة،هجرللطباعةوالنشروالتوزيع114من
1412واإلعالن،القاهرة .م1992هـ

3: الالمف وتشديدف بتخففيفها أو املُو ح د ةف الباءف وتشديدف بالضم بالعفراققطبرُبُُّل، أح دمها معجمموضعانف، احلموي: .
.4/371البلدان،

.189رمجتهصستأتـيت4
حي برفُشه5 الض ب  :صاده،تارجالعروس)حرش(.ح ر ش 
الصغريولهذنٌبطويليـةيواٌنمنالفصيلةالريبوعوهوحالريابيعمجعيربوع،6 .املعجمالوسيط،صغريعلىهيئةاجلُر ذ
القرىوالبساتني،والثانـي:أهلالع7 أهل األول: يطلقعلىمعنيني، السواد راقالذينيقطنونيفأرضهاليتيطلقأهل

.2/292عليهاأرريالسواد؛لكثرةاألشجاروالبساتنيواملزارعفيها.الصحاح،
ماؤه.8 استخرجمنه اللنبالرائبإذا وهو مجعشرياز، املغربيفالشواريز: الدينبنعلي: الفتحناصر أبو املطرزي:

حتقيق:حممودفاخوري،1/438ترتيباملعرب، م.1979الطبعةاألوىل،مكتبةأسامةبنزيد،حلب،
الكواميخمجعكامخ،وهونوعمناإلداممعرب.ابنمنظور:لسانالعربمادة)كمخ(.9

.1/128املزهرالسيوطي:10
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 : ّالقياس والتأويل والتقدير ةـيـ: العناراّعاَ 

باملعارفالعقلتأ البصريون والرسوم،ثرا عميقا تأ،وباملنطقيـةثر احلدود على ،فحرصوا
وأ والتوجيهكثروا والتقدير التأويل بالقياس،من عليه،واهتموا يف،واعتمدوا الدقة والتزموا
.1ومتأثرينباملنهجالفلسفي،يـةاملوازينالعقلإلـىحمتكمني،جرائهويفإقامةعللهإ

،وأقوىعقال ،يـةأنالبصرينيكانواأكثرحريـةوخالصةالقوليفخصائصاملدرسةالبصر
أك تنظيما وطريقتهم املوثوقمبصدرها،ثر الشواهد على الدورانعلى،ويعتمدون والكثرية
،وجلقعلىماورديفكتاباهللعزّوتصلحأنتكونقاعدةتتبع.وهذاينطب،ألسنةالعرب

العرباخللص .ومنمواطناخلطأوالبعيدينعن،املشهودهلمبالفصاحة،أووردمنكالم
كلإلـىاليلتفتوننـهمأل؛قياسا البصرينيأصحُّاتفقواعلىأنّ":أجللذلكقالالسيوطي

.2واليقيسونعلىالشاذ"،مسموع

 : يـةَّرز رجال مدرسة البصر  النحو   3.3.5.1.4

.يونسبنحبيب.1

 .األخفشالكبري.2

 .الثقفيعيسىبنعمر.3

  .3سعيدبنمسعدةاألخفشاألوسط.4

 .4قطرباملعروفبحممدبناملستنري.5

                                                 
.32ص،يـةاملفيديفاملدارسالنحوالسامرائي:1
156ص،السيوطي:االقرتاحيفأصولالنحو2 .
.183صستأتـيترمجته3
.181صستأتـيترمجته4
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 .اجلرميصاحلأبوعمر.6

 .يـاملازنأبوعثمان.7

 .املربدحممدبنيزيد.8

 :يـةمدرسة الكوفة النحو   3.3.5.2

  :يـةمدرسة الكوفة النحو نشأ    3.3.5.2.1

مما،يطالبرضياهللعنهـيعهدعليبنأبـفيـةكانتالكوفةمركزا للخالفةاإلسالم
ففيهانزل،والعلماء،األصيلةيـةووجوهالقبائلالعرب،املختلفةصحاباملصاحلجعلهامركزا أل

وغريهممنكبارالقراءوأوائل،وثالمثائةمنأصحابالشجرة،سبعونصحابيا ممنشهدبدرا 
.يـةالعلماءالذينعنوابالدراساتالقرآن

اللغو بالعلوم اهتمامها يف البصرة عن تأخرتالكوفة ففيحنيكانتالبصرة،يـةوقد
أب أيام منذ والكالم بالنحو الدؤلـمنشغلة األسود القرآن،يـي على عاكفة البصرة كانت

.والقراءاتواألدبوالشعر،احلديثالنبويالشريفيـةوروا،الكرمي

أن  بعدذهابالكسائيويظهر جاء بالنحوإمنا للكوفة مناهتمام كان ما إلـىأول
 وأخذه عناخلليلويونسالبصرة نقلعلمالنحو. الفراء حيثاستطاعالكسائيوتلميذه
همعليه.ـمعوضعبصمات،الكوفةإلـىواالهتمامبه

ـهوومنرحلمعهـواطلع،فبعدأنأخذالكسائيكتابسيبويهعناألخفشاألوسط
استطاعهو،رفعلىماكانعندالبصرينيمنعلومالنحوالصـالبصرةـإلـىمنالكوفيني

واخلليل سيبويه مع اخلالف أبواب يفتحوا أن وغريمها الفراء ،وتلميذه نفذا إلـىوبذلك
اجلديدبـهممذه النحوي الكوففهم؛ا املدرسة أعطيا اللذان النهائييـةا وأضاف،شكلها
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.وخاصةثعلب،الكوفيونإليها

 : يـةمدرسة الكوفة النحو خصائص   3.3.5.2.2

النحوامتازتاملد النحويـةالكوفيـةرسة عنةخبصائصمهميـةيفوضعقواعدها ميزهتا
ومنمقدمةهذهاخلصائص:،مدرسةالبصرة

 والقياس:  يـة: التوس  في الرواَوالَ 

مــوه اخلصــذه الرئيســن ميـــائص اليت املدرســـة الكوفـــزت روا،ـةـــية يف توسعوا يـةفقد
األشعار مجيعالعرببدويهموحضريهموعباراتاللغة عن جاءعنالعرب. كلما وقبلوا

النادرة الشواهد عُــس،حد يُواء ل أم قائلها عرفرف أمحدويفذ. بن القاسم لكيقول
بوالأصولجعلوهأصال وبوّ:الكوفيونلومسعوابيتا واحدا فيهجوازشيءخمالفيــاألندلس

.1هــــعلي

:ال َسالي  علِ الكالمثانياَ : قلة استعم

 واالستناد بالعقل االعتداد حيث الفلسفيـةالرباهنياملنطقإلـىمن أن،يـةوالعلل فبما
ـ تُعدّالكسائي التارخيهوالذي املراجع النحويـةجل أئمةيـةالكوفيـةمؤسساملدرسة من ـ

السبعة،القراء القراء من النحو،وهو تأثرتاواهاته فهومنهجمقيد،القراءمبنهجيـةفقد
وإنكانلديهقياسفهو،بعيدعنالقياسالفلسفيالذيكانلدىالبصريني،والنقليـةبالروا

التطبيق حيث أصال ،خيتلفمن يكّونون البصريني جند استقراءفبينما بعد األصول من
نتائجه إذ،ذلكاألصلإذاتوفرفيهاعلة،عليهيـةويقيسوناملسائلاجلزئ،يقتنعونبصحة

وإن،ليقيسعليه،ييثقبفصاحتهـالكسائييكتفيبالشاهدالواحديسمعهمنأعرابجندأن 

                                                 
100صاملرجعنفسه1 .
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.1اليعتدبهايعدهالبصريونشاذا ومم،كانهذاالشاهداملسموعمماالنظريله

 : يـةاختالف المصطلحات النحو ثالثاَ : 

النحويـوض الكوفيـع مصطلحـون حنوـون عـتختـةـيات مصطـلف البصاـلحـن ،رينيـت
ـ علىالضمريفالكوفيون املكىن( يطلقونمصطلح) ـ املثال سبيل على،على و)التبيني(

.غريذلكمناملصطلحاتاليتوضعوهاوخالفواهبامصطلحاتالبصرينيإلـى،البدل

 : يـةَّرز علماء مدرسة الكوفة النحو    3.3.5.2.3

وغريهم،،األخفشو،اخلليلو،يونسو،أبوعمروبنالعالء:هتتذاأس:منالكسائي.1
.2ماتلحنفيهالعوام،احلدوديفالنحو،منكتبه:خمتصرالنحوو

معاو.2 بن الكسائيتهتذاأسمن:الضريريـةهشام احلدودمنكتبهو،: و: ،املختصر،
.3القياسو

.4لغاتالقرآن،:الكتابالكبريمنكتبهو،الكسائي:أستاذه:الفراء.3

.5:اجملالسمنكتبهوا،وغريمهوالفراء:سلمةبنعاصمهتتذاأسمن:ثعلب.4

. 6املوضحيفالنحوو،:األضدادمنكتبهو،:ثعلبأستاذه:األنباريأبوبكر.5

 

                                                 
1  مهدي: الكوفةاملخزومي، والنحو،مدرسة اللغة يفدراسة ومطبعة116صومنهجها مكتبة شركة الثانيـة، الطبعة ،

ـ1377مصطفىالبابـياحلل وأوالدهمبصر م1958هـ .
9/134الذه :سريأعالمالنبالء2 .
.76:الفهرستابنالندمي3
.22السيوطي:بغيـةالوعاةص4
2/563احلموي:معجماألدباء5 .
15/274الذه :سريأعالمالنبالء6 طبقاتالنحوينيص. .171والزبيدي:
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 : يـةمدرسة ّغداد النحو   3.3.5.3

دكانمنالطبيعيأنلذافق،منبناءالبصرةوالكوفةعامتقريبا 100متبناءبغدادبعد
ويستوطنهماالكثريمنالعلماء،واسعةخاللقرنمنالزمنيـةختطوااملدينتانخطواتعلم

.فقداهتمءواملفكرينوالتجارأنظارالعلماأصبحتحمط يـةمدينةبغدادالفتإالأن ،األعالم
أب ورعاـبانيها املختلفة العلوم ينشر املنصور جعفر بيتـوأنش،همـجبميعفنونالعلماءيـةو أ

.وأشرفعليهبنفسه،احلكمةيفقصراخلالفةببغداد

العباس الدولة عاصمة بغداد كانت القويـةلذلك الوقتيـةاحلديثة ذلك مقصدا ،يف
وتشجيعاخللفاء،احلياةفيهايـةواستطاعتبربيقهااجلذابورفاه،للعلماءمنمجيعالفنون

و أن والعلماء ـللعلم جذبتـذبإليها اللغةيفذلكالعصرـفيمن الكثريمنعلماء .ـ
.يـةوكانتاملساجداجلامعةحتتضندروسهموحلقاهتمالعلم

منالنحويني الكسائيضمنأولمنرحلإليها وكانمالزما هلارون،فقدرحلإليها
النحوييفبغدادمنذوبذلكمتكنالكوفيونمنالسيطرةعلىالدرس،.مثتبعهالفراءالرشيد
وسيبويه،نشأته الكسائي بني املناظرة قصة هنا املؤرخون باملسألة،ويذكر يعرف ما أو
بغدادمنالكوفينيهاأولحماولةمنالبصرينيلنزعزعامةالدرسالنحوييفـوندّويع،يـةالزنبور

سيبويه وهكذابقيتسيطرةالكوفينيمستمرةبواسطة بغدادبعدإلـىربددخلاملأنبإلـى،.
.هـ247وفاةاملتوكلعام

،التقاءاملذهبنييفبغداديـةهيبدا،(وتالمذتهالبصري(بثعلب)الكويفإنلقاءاملربد)
.فكثرتاملناظراتواملفاخراتبنياملدرستني

النزاعبنياملدرستنييفبغداددّويع حيث،جديدةيـةلظهورمدرسةحنويـةبدا،اشتداد
وآثروااالعتماديف،هرترغبةملحةمنكبارالعلماءوالزعماءلنبذهذاالنزاعبنياملدرستنيظ
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،وفاةكلمناملربدوثعلب.وبعدلىأصلحاآلراءيفمنهجكلمنهمامسائلالنحوواللغةع
القىهذااملنهجالتوفيقيبنيمدرسيتالبصرةوالكوفةاستحسانمجاعةمنالنحوينيأسسوا

.يـةاعرفالحقا باملدرسةالبغدادمل

 : يـةالنحو  خصائص مدرسة ّغداد  3.3.5.3.1

 :السماع: َوالَ 

العصر يذكرمنمظاهرهذا أعينمما أن هــيـةالعصرالذينشأتفيهاملدرسةالبغدادــ
اللحنعصر الديلمواألتراك؛فشو األعجمياتوغلبة اجلواريوالنساء اللحن،لكثرة وبدأ

.ومواطنالفصاحةحداختلتاأللسنةيـةالبادإلـىيتجاوزاحلواضر

كانأعرابيا ن أذكردكماذكرابنجيننفسهفقا يعدمفصيحلهذاالعصرعلىأن 
الذيكررامسهيفمواضعكثرية1حيضرهوهومنالفصحاءهوأبوعبداهللالعسافالتميمي

. منكتبهوالسيمااخلصائص

وإمنااحتجوابكلاللغاتكماهو،يتشددالبغداديونيفاألخذعنالعربكالبصرينيول
جييزلغاتالعربمهماتنوعتواليقبل2فالزجاجي،حالالكوفينيوليفاضلوابنياللغات

بنجينيقوليفاخلصائص:"اللغاتاوهذا،صفهابالشذوذوإنخالفتقياسالبصرينييأنب
.توطنوايفاحلاضرةن.بلإنالبغدادينيأخذواعناألعرابالذي3لهاحجة"علىاختالفهاك

                                                 
ولأعثرلهعلىترمجة.التميمي العقيلي عساف حممدبن أبوعبداهلل1 أعرابـيكانجيالسهابنجينيفاملوصل، ،
كتاباجلملأب2 له النحو، إماما يفعلم كان العربيـة، شيخ البغدادي، الزجاجي إسحاق بن الرمحن عبد القاسم و

 سنة تويف وغريها، األمايل، وكتاب النحو، علل يف اإليضاح وكتاب وفياتاألعيان،339الكربى، ابنخلكان: ه.
سريأعالمالنبالء،3/136 والذه : ،15/475.
:دارالكتبابالعامةللكتيـةهليئةاملصر،حتقيق:حممدعليالنجار،2/12بوالفتحعثمان:اخلصائص،ابنجين:أ3

مركزحتقيقالرتاث،يـةوالوثائقالقوم م.1988م/1978القاهرة.
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منذلك أبعد البغدادينياملتأخرين ذهبالزخمشريمن فكانيرىجوازاالحتجاج،وقد
.مايقولونهمبنزلةمايروونههاجاعال ـبكالمأئمةاللغةوكبارروات

بنيالبصرينيالذينوسطا الشاذةموقفا وقدوقفالبغداديونمناالستشهادبالقراءات
.فكانالبغداديونيقبلونالقراءاتالشاذةهاوالكوفينيالذينليرفضوهاـبرفضوااالستشهاد
 .هاـوقامعليهاالدليلإماإذاأعوزهاالدليلفريفضونيـةإذادعمتهاالروا

كثرية يفمواطن به استشهدوا فقد الشريف النبوي احلديث ،أما منمصدرا واختذوه
.يـةساسمصادرالسماعاأل

بنأماالشعرفقداستشهدوابأشعاراملولدينمنالطبقةالرابعةيقالهلااددثونكبشار
وليستشهدالبصريونوالالكوفيونبشعراملولدينعداالفراءالذيخرج،2ينواسـوأب1برد

. علىمذهبأصحابهوتبعهالبغداديونعلىذلك

 :القياس: ثانياَ 

العربواليقيسونعلى يبنونقواعدهمعلىاألعماألغلبمنكالم البصريون كان
يقيسونعلىاملثالالواحدأواألمثلة الكوفيونفكانوا أما النادرة، املثالالواحدأواألمثلة

.النادرة

موقفا  وقفالبغداديون القياسـبنياملذهبنيفوسطا وقد ،ي على بعدفقاسوا الشاذ
.فإنأثبتالنقاشقبولهقبلوهوإالرفضوه،لهمناقشة

                                                 
1 املخضرمني، الشعراء فحول من يرجوخ، بن برد بن بشار معاذ أبو اجلاح : شاعرا "قال سّجاعا راجزا كان ،

رسائلمعروفة،يبا خط وله ومزدوج، تويفسنةصاحبمنثور ،ابنخلكان:7/112ه.البغدادي:تاريخبغداد167"،
.1/88وفياتاألعيان

العراقيفعصره،2 شاعر األول، نواساحلسنبنهانئبنعبد قالأبوعبيدة:كانأبونواسللمحدثنيكإمربأبو
تاريخبغداد2/225،زركلي:األعالمه.ال195،تويفسنةالقيسللمتقدمني والبغدادي: ،،7/436.
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 :يـةَّرز علماء مدرسة ّغداد النحو   3.3.5.3.2

.1:اختالفالبصرينيوالكوفينيمنكتبهو،ثعلبو،:املربدأستاذه،ابنكيسان.1

البصريأستاذه،الزجاجي.2 الزجاج كتبهو،: الوسطىمن أماليه ،عالسالعلماءو،:
.2كتاباجلملو،اإليضاحيفعللالنحوو

،التكملةو،:العواملاملائةمنكتبهو،الزجاجو،:ابنالسراجأستاذه،أبوعليالفارسي.3
.3احلجةيفالقراءاتالسبعو

جين.4 سلماذهــــــــأست،ابن بن حممد و،ةــ: وهتالميذمن كتبهو،ثعلباملربد :من
.4يـشرحتصريفاملازنو،سرصناعةاإلعراب،واخلصائص

5 األندلسأستاذه،الزخمشري. حناة بعض : كتبه؛ الكشافمن البالغة،: ،أساس
.5املفصل،النموذج



 

                                                 
األلباءيفطبقاتاألدباء،1 .1/178األنباري:نزهة
3/136ابنخلكان:وفياتاألعيان،2
علي3 بنعبدالغفارأبو ،هـ.احلموي:معجماألدباء377،تويفسنةيـةالفارسي،عالبالنحووالعرباحلسنبنأمحد
ال2/811 .1/309،قفطي:إنباهالرواة،
1585احلموي:معجماألدباء،ص4
األلباء،ص5 .1/288األنباري:نزهة
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 البالغةعلوم   3.4
:تمهيد  3.4.0

العرب العربواللغة منالبالغة،بالفصاحةوحسنالبيانيـةاشتهر رفيعة مرحلة ،ووصلوا
و به، يتفاخرون مما هذا ومنتدياتخبوكان أشعارهم يف أ،همـاصة عندهمحد الشعر صبح

يالدقيقةوالصورـوعمال فنيا بديعا مناأللفاظاملختارةواملعان،بأوجهالبالغةاملختلفةمليئا 
.ةــالرائع

تلكالفصاحة،وبرهنعلىبالغتهم،توّج،يمبنيـوعندمانزلالقرآنالكرميبلسانعرب
حةالكاملةوتلكالبالغةالتامة.متحديا هذهالفصا

فقدكانالرسولالكرميصلىاهللعليه،وكذلكاحلالبالنسبةللحديثالنبويالشريف
صلىاهللعليهوهوالقائل،يالطبقةالعليامنأساليبالعربـوكالمهف،وسلمأفصحالعرب

ال.1"ي من قريشـَنل  ّيدن  العربِ     َنا َفصن ":وسلم "ويقولعليه والسالم:  َوتي   صالة

 .2"ـِـالكلِ   ن ـــجوام

فقدعكفالعلماء،يـةومنهناأثرالقرآنالكرميتأثريا مباشرا يفنشأةعلمالبالغةالعرب
ّن"إ:ويفهذايقولأبوهاللالعسكري،والبحثيفسرإعجازه،علىدراسةالقرآنالكرمي

                                                 
أيضا بلف 1 "ورد أفصحمننطقبالضادبيدأن: هـالأصللمعناهصحيحولكن":قالالسخاوي"،يمنقريشـأنا

ابنكثري قاله وكما الطربان"، ـيفـأخرجه أعري"الكبري" الطربانـي،أبوالقاسمسليمانبنبلف "أنا ينظر: بالعرب".
 الكبري، املعجم أيوب: بن ،حتقيق:محديبنعبداجمليدالسلفي،الطبعةالثانيـة،مكتبة6/35[5437حديث]أمحد

 القاهرة تيميـة، فـي1415ابن احلسنة املقاصد الرمحنبنحممد: بنعبد اخلريمشسالدينحممد أبو والسخاوي، ه.
 علىاأللسنة، مناألحاديثاملشتهرة كثري الكتاب1/167بيان دار األولـى، الطبعة عثماناحلشت، حممد حتقيق: ،

بريوت ه.1405العربـي،
2 بنعيسىبنسورة: حممد الصحيحالرتمذي، الرتمذيــاجلامع حديثرقمسنن ،حتقيق:أمحدبنحممد1533،

.1395مصر،ياحلل ـومطبعةمصطفىالبابشركةمكتبةالطبعةالثانية،شاكر، هـ
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بالتحّف  وأوالها بالتعّلم، العلوم ثناؤهــبعداملعرفـــأحّق باهللجّل ومعرفةـــة علمالبالغة،
سبيلالرّشد،إلـى،الناطقباحلّق،اهلادىلـىاالفصاحة،الذىبهيعرفإعجازكتاباهللتع

الّدين، وأقامتمنار احلّق، الدرفعتأعالم النبوة، وصّحة علىصدقالرسالة به املدلول
.1"كتحجبالشّكبيقينهاوأزالتشبهالكفربرباهينها،وهت

صجبانبآخرمنجوانباللغة؛ورغمأنالبالغةليستمنالعلوماللغوية،إالأنـهاختت
ي،وكذلكاالحرتازـاالحرتازعناخلطأيفتأديةاملعيناملراد،ومنهنانشأعلماملعانوهوإال
اعن علمالبيان،ملعنويالتعقيد نشأ هنا علموإىلادسناتا،ومن نشأ ومنهنا للفظية

 .البديع

.تارخيهاوتطورهاحدعصراملأمونيهذااملبحثسأحتدثعنتعريفالبالغةوـوف

تعري  البالغة لغة واصطالحاَ   3.4.1

:البالغة لغة  3.4.1.1

:إذايـةنتهى،وقوهلم:بـ ل غبُتالغا:وصلواا نتهاء،منبـ ل   الشيءبـُُلوغهيالوصولواال
ل  نتهيتإليهاا .2غايتهإلـى:االنتهاءاملبالغةيفالشيءو:منتهاه،الشيء،وبـ ل غبتُـه اغريي،وم بـب

بـُُلوغا بالض م بـ ل و  ك ان 
امل ِن تنك ون وا ّالِغيِ  إال ﴿:تعالـىوانـبتـ ه ىومنبُهقوبلُه:و ص ل إليبهف   لن

 [7يـة]سورةالنحل،اآل﴾عل األنـنف ُِّ شِ ِّ 

عليبهفبـ ل غ هأو ّـنلنغننن َجنلنه نَّ ﴿:تعالـىومنهقولُه،:شار ف  [2يـة]سورةالطالق،اآل﴾فإذا 
هُــ أيقار ببن

3.
                                                 

أب1 سهلالعسكري، بن اهلل عبد بن احلسن هالل وو الكتابة الصناعني كتاب ص: حممد1الشعر، علي حتقيق: ،
دارإحياءالكتبالعربجالب الطبعةاألوليـةاويوحممدأبوالفضلإبراهيم، ه.1371ىـ،
.مادة)بل (لسانالعرب:ابنمنظور2
تاجالعروسمادة3 .(بل )الزبيدي:
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 قوله من بالفٌ  أي بالفتح، بـ لبٌ  اهللف أمُر تعالـىويقال: ّناِلغ  َنمنرِ ِ ﴿: ]سورة﴾ِإنَّ اللَّ ن 
[.3يـةالطالق،اآل

أ محب ُقبفلب الفصاحةُ.وبـ ُل  وقوهلم: ُلُ مايريد.والب الغ ةُ: ٌ بالكسر،أيهومعمحاقتهيـ بـب
.1الرجُلبالضم،أيصارب لفيغا 

ّن ــه﴿:تباركوتعـالــىولاهللـقــي ،فـــتبليال:ا ــــــوالبالهلأيض ]سورة﴾اسِ ـــــــنَّـ الغ  لِلــ ا 
.2بُلغ اء،واجلمعال غ ة :ف ُصح وح ُسنبيانه،فهوب لفي ٌبـ ُل  ب و.أىتبلي [،52يـةإبراهيم،اآل

.يقال:أبلغتىفالكالمإذاأتيتبالبالغةفيهو

 : البالغة في االصطالح  3.4.1.2

تقعصفةللكالمتلفخيإنالبالغة ها،وهي باختالفموصوف ناها واملتكلم،مع
لي ،واليقال:كلمةبليغة.يقال:كالمبلي ،ومتكلمبفهااملفرد،ـيوصفبوال

عربولقد ل بالغةا ل ـةحظيتا باءي قادواألد ن ل لقدماءمنا ماما والبالغيني،باهت
أدل فهؤالءىـف هم ئ آرا بالغةـب ل بالغيمعىنا ل تعاريفا تعددت ةواختلفت،حد ـ

وزمانباختالف تعريفا أوحديثا جدكلبالغيقدميا ـحيثنـب،هــقائلها لنا يقدم ، وكلها،
دقيق ،وصحيحةةـتعاريف تنقسم جيدها التعريفات هلذه قسمإلـىواملتتبع أقسام، ثالثة

نظإلـىنظر وقسم للمعىن، وتأديته فصاحته ومدى صفته حيث من نفسه، رالكالم
عددمنهذهالتعاريفلذاسأقومبتتبعثريهيفاملستمع،الكالممنحيثتأنتيجةهذاإلـى

للغألهمعلماء نةا تعريفإ ل توضيحا ها،مع ئل قا تارخييل ل تسلسلا ل ،حسبا
ذلك:إلـىاحتاج

                                                 
الصحاحيفاللغة1 .(بل )اجلوهري:
بل .املعجمالوسيط2 :
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1 معاوـ العبدييـةسأل 1صحارا  وما: قال: اإلجياز، قال: فيكم؟ البالغة تعّدون ما
.2اإلجياز؟قالصحار:أنجنيبفالنبطئ،ونقولفالخنطئ

ال اختيار العبديالبالغة،يفدقةوسرعة يعتربصحار كلماتاليتتؤديالغرريوهنا
.مناخلطأيـةبعبارةقصريةخال

اجلاح عن.2 لقوله3إسحاقبنحسانبنقوهيّنقل البالغة : ابنتفسري يفّسر
فمنها؛مجامعملعانورييفوجوهكثريةئلماالبالغة؟قال:البالغةاسسُ؛قطحدٌأاملقفع

ماع،ومنهامايكونيفاإلشارة،ومنهامامايكونيفالسكوت،ومنهامايكونيفاالست
،،ومنهامايكونشعرا ،ومنهامايكونابتداء يكونيفاالحتجاج،ومنهامايكونجوابا 

سجعا  يكون ما يكونرسائلوخطبا ومنها ما ومنها األبواب؛، يكونمنهذه ما فعامة
.4املعىن،واإلجياز،هوالبالغةإلـىالوحيفيها،واإلشارة

وجوانب التعريفليشملوجوها كثرية، دائرة وّسع أنه املقفع تعريفابن ويالح يف
خمتلفةمنجوانبالكالم.

                                                 
وماتبصح1ّ البصرة سكن صحبة، له العباس، بن صحار له ويقال صخر، بن هاـار نا ،، وبليغا ل سف خطيبا مفو ها ،

األنساب مبعرفة املشهورين العلماء .وأحد البصرة، سكن وعُ، حوايل وفاته كانت وفيها أهلها، يف وابن.هـ40سنةّد
 الفهرست، فـيمتييز1/102الندمي: اإلصابة بنحجر: بنأمحد بنعليبنحممد أمحد الفضل أبو والعسقالنـي: .

 العلميـة،3/329الصحابة، الكتب دار األوىل، الطبعة معوري، حممد وعلي املوجود عبد أمحد عادل حتقيق: ،
.1415بريوت هـ

1/98،اجلاح :البيانوالتبيني2 .
أصلهمنخراسان،نزلالشاموسكن3 متقدم، شاعر اخلرمييموالهم، بنقوهي، يعقوبإسحاقبنحسان أبو هو

عليبناحلسنبنهبةاهللبنعبداهللالشافعي: القاسم أبو ابنعساكر، اجمليدين. العباسيـة الدولة منشعراء بغداد،
مد تاريخ دمشق، والنشر8/198ينة للطباعة الفكر دار العمروي، غرامة بن عمر سعيد أيب الدين حمب حتقيق: ،

.م1995هـ/1415والتوزيع،بريوت،لبنان
.1/114،اجلاح :البيانوالتبيني4
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.2:البالغةدةدالة1خلفاألمحروقال.3

.3:البالغةماقربطرفاهوبعدمنتهاهوقالاخلليلبنأمحد.4

.5نغريخطل:هياإلجيازمنغريعجز،واإلطنابم4وقالالظ .5

6 وقالاملربد. القولباملعىنواختيارالكالموحسنالنظم،حدتكونالكلمة: إحاطة
.6فمنهاالفضولذضدةشكلها،وأنيقربهباالبعيدوحيامقاربةأختهاومع

أنمعرفيهانظروا الكالميـةالبالغةمنناحإلـىونالح يفالتعريفاتالثالثالسابقة
نسبخللفاألمحر.بأوجزعبارة،حدوإنكانتدةدالة،كمايُوتأديتهللمعىن

.7رسّفلوأغناكعناملقاملفصّلي منطبّ:الباألصمعيوقال.7

:ماالبالغة؟(هـ220)املتوىف8يـالعتابأباعمروونقلاحلاج عنصديقلهسأل.8

                                                 
1 املتوىف حمرز، ابو البصري، حمرز بن حيان بن خلف والش180هو واللغة واحلديث للغريب الرواة أحد عر.هـ،

كحالة، رضا: املؤلفنيعمر 4/104،معجم الرسالة مؤسسة األوىل، الطبعة 1993هـ/1414، الندمي:وم. ابن
.74ص،الفهرست

2 رشيق: بن احلسن علي أبو العمدةالقريوانـي، وآدابه، الشعر حماسن الدين1/242يف حميي حممد حتقيق: ،
.م1981هـ/1401احلميد،الطبعةاخلامسة،داراجليلعبد

3 الفريد، العقد األندلسي: بنحممد شهابالدينأمحد عمر أبو ربه، دارالكتب4/272ابنعبد األوىل، الطبعة ،
.هـ1404العلميـة،بريوت

ال4 ظاملفضل املتوىف العباس، أبو املفضليات.168 ، كتب العرب، وبأيام بالشعر عال لغوي، حنوي أديب هـ،
الفضلأ أبو الطبعةالثانيـة،دائرةاملعارفالنظاميـة،،1/81،لسانامليزانمحدبنعليبنحممدبنحجر:العسقالنـي،

ـ1390اهلند وابنالندمي:1971هـ .102الفهرستصم..
البالغ،أبوالعباسحممدبنيزيــدربدــامل5 ــ: ــ ةـ حتقيقرمضانعبدالتواب،مكتبةالعروبة59ص، .م1965هرةالقا،،
.1/242،العمدةريوانـي:الق6
.1/106،اجلاح :البيانوالتبيني7
،وغريمهاـ،ولهمنالكتب:كتاباملنطق.كتاباآلداب،فا مصنّأديبا شاعرا كانهوأبوعمروالعتابـيكلثومبنعمر،8
معجماألدباء،ه.220يسنةـتوف .5/2244احلموي:
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.1ةفهوبلي فقال:كلمنأفهمكحاجتهمنغريإعادة،والحبسة،والاستعان

(370)املتوىفيهااآلمدوعرف.9 إصابةاملعىنوإدراكالغرريبألفاظسهلة:هاـأنبهـ
الزائدعلىقدراحلاجة،والتنقصنقصانا يقف التبل اهلذر منالتكلف، سليمة عذبة،

ةغريبة،أوأدبحسنفذاكزائدفإذااتفقمعهذامعىنلطيف،أوحكم...يـةدونالغا
.2بنفسهواستغىنعماسواههاءالكالم،وانليتفقفقدقامالكالمـبيف

القلبيفأحسنإلـىهـ(:البالغة:إيصالاملعىن386سنةي)املتوىفـوقالالرمان.10
.3صورةمناللف "

البالغةكلماتبّل بهاملعىنقبلفلهتعريفجاءفيه:"أماأبوهاللالعسكري.11
.4تمكنهيفنفسهكتمكنهيفنفسكمعصورةمقبولةومعرريحسن"السامع،ف

أنأصحاب التعريفاتاخلمسالسابقة من ـويظهر خاللتعريفهمللبالغة نظروا إلـىها
علىاملستمع،وتأديتهاللغرريبشكلكاملدونحشو،ودونحاجةاملستمعللتوضيحأثرها

واالستزادة.

دا ،وومعــوحتديفاتالبالغةتأخذشكال أكثردقةعريبدأتتيـةوبعدهذهالفرتةالزمن
يمقدمةـذهبفياخلطيبالقزويينة،واليتجعلتــلفـريةواملختـثـةوالكــاتالسابقــريفـبنيالتع

اإليضاح) لـأنإلـى( جيـه فـم املتقدمـد أقوال )"نيي لتعريفهما يصلح والبالغةما (الفصاحة

                                                 
.1/116،اجلاح :البيانوالتبيني1
بنيشعرأيبمتاموالبحرتي2 املوازنة احلسنبشر: القاسم أبو ــ1/400،اآلمدي، ،حتقيق:السيدأمحدصقر،401ـ

م.1961هـ/1380داراملعارفـالقاهرة
3 الرمانـي، اهلل: عبد بن علي بن عيسى بن علي احلسن أبو إعجاز ـــ75ص،القرآنالنكتيف حممد76ـ حتقيق: .

.م1976،مصرـداراملعارفالطبعةالثالثةمدزغلولعبدالسالم،اهللأمحدوحمخلف
.12ص،نيالعسكري:كتابالصناعت4
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.2:"مطابقتهملقتضىاحلالمعفصاحته"هاـبالغةالكالمبأنهعرفإالأن ،1ه"ــــب

املعاينيـةهيبلوهلاملتكلميفتأد:"فقدعرفهابقوله(هـ626املتوىفعام)أماالسكاكي
اختصاصبتوف أنواعالتشبيهيـةحدا له وإيراد ىعليـةواجملازوالكناخواصالرتاكيبحقها،

.3وجهها"

معتعريفهللفصاحةليبنيحدكلمنهمابقوله:(هـ637املتوىفعام)وعرفهاابناألثري
البنيأنتكونألفاظهمفهومه"أن  البنيوأعينبالظاهر الظاهر الكالم الفصيحهو الكالم

ي،وهيـفبينماالبالغةشاملةاأللفاظواملعان،كتابلغةإلـىحبيثالحيتاجأحديففهمها
كاإلنسان الفصاحة فكلإنسانحيوانوأخصمن احليوان، ليسكلحيوانإنسان،من

تكونإاليفاللف واملعىنمعا بشرطالرتكيب،ألناللفظةالواحدةاليطلقعليهاوالبالغةال
اسمالبالغةبينمايطلقعليهااسمالفصاحة،إذيوجدفيهاالوصفاملختصبالفصاحةوهو

 .اللفظةالواحدةخللوهامناملعىنالذيينتظمكالما احلسن،وأماوصفالبالغةفاليوجديف
 ليلن ي الَّ شِ غن يَـ  شِ رن لى العن ى عن ون تـن اسن  َِّ ث  :تعالـىويضربابناألثريمثال علىمايقول،قوله

األعرافمناآل]يثاَ ثِ حن     ب  ل  يطن  هارن النَّ  الكرميةيـةفإنكلكلمةمنهذهاآل،[54يـةسورة
 فصيحة، املعاينالفصيحةـألنمبفردها اجتماعهذه يف هي البالغة بينما املعىن، معلومة ها

.4"يـةهاالبالغـبصورت

                                                 
،الطبعةاألوىلـدار13ص،:اإليضاحيفعلومالبالغةاخلطيبجاللالدينحممدبنعبدالرمحنبنعمر،القزويين1

.1424ـبريوتـلبنانيـةالكتبالعلم هـ
.20صفسه،ناملصدر2
3 السكاكي، علي: بن حممد بن بكر أبـي العلوميوسفبن ا415ص،مفتاح األول. الكتبالعلـلطبعة دار ـيـةمى،

.هـ1403بريوت
العرب4 اللغة لفنون اجلامع عرفان: ـ23ص،والعرورييـةمطرجي، ــ بريوتيـةمؤسسةالكتبالثقاف،،الطبعةاألوىل24ـ ـ

هـ.1407
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فقد تعريفالبالغة، يف دورهم املعاصرين اللغة السيدحممدرشيدرضاولعلماء عرفها
،صابةمواقعاالقتناعمنالعقلإيبل املتكلممايريدمننفساملخاطب،بالبالغةأنبقوله:"ب

.ريمنالقلب"ثوالتأ

البالغةومنالبالغي إنالبالغةأمحدالشايب،فقدعرفهابقوله:"نياددثنيالذينعرفوا
.1فنتطبيقالكالماملناسبللموضوعأوللحاجةعلىحاجةالقاربأوالسامع"

الفنهوالقول،وإذاماكانيـة:"هيالبحثعنفنفا البالغةيفيقولمعرّـمنياخلولأماأ
التعبريعناإلحساسباجلمال؛فاألدبهوالقولاملعربعناإلحساسباجلمال،والبالغةهي

.2البحثيفكيفيعربالقولعنهذااإلحساس"

"حتبرياللف وإتقانه،ليبل املعىنقلبالسامعأوالقارببالها:ـوعرفهاأمحدضيفبأن
.3"ىفأحسنصورةمناللف القلبإلـىهاإهداءاملعىنـحجاز،كماأن

(هلابقوله:"التعبريالصحيحLaharbومنتعاريفالبالغينيالغربيني؛تعريفالهارب)
.4عنعاطفةحق"

( البرويري أنLabroyerوتعريف يرى الذي روحـ( "فصة علىيـةها: السرية تولينا
.5النفوس"

واختالفا فـيرؤيةياأللفاظ،ـفاختالفالتعريفاتاختالفا كبريا وهكذارأينافيماسبق

                                                 
.1983ـبريوتيـةمؤسسةالكتبالثقاف،ىـ،الطبعةاألول15ص،:اللغةوالبالغةذريل،عدنان1 م
.19صاملرجعنفسه2
العرب3 بالغة لدراسة مقدمة أمحد: السفور28ص،ضيف، مطبعة األوىلـ الطبعة والسامرائي،1921القاهرة،، م.

العرب م.1977ـاملكتباإلسالميـدمشقطبعةاألوىلال،292ص،يـةمهديصاحل:تأثريالفكرالديينيفالبالغة
ص4 العربيـة، .292السامرائي:تأثريالفكرالديينفـيالبالغة
.نفسهاملرجع5
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 إليهيفتعريفالبالغة، األقواليفتعريفالبالغةليستالقائلللجانبالذيينظر وهذه
منجوانبا غة،وكلتعريفمنهايتناولجانبتعريفاتجامعةمانعة،بلهيأوصافللبال

ومقصد وهدفا البالغة مقاصدها، ا من وليسفيها تعريف-هاـلىكثرتع-منأهدافها،
البالغة، معىن توضيح يف به واالكتفاء عليه االقتصار فنا ميكن البالغة يعتربون فاددثون

وحيدد وعلما ينظم للمعىن، واملالئم املؤثر البلي  الكالم استخدام على يقوم فنا  وعلما ؛
يفاعتبارالبالغةعلما القواننياليتينبغيأنحتكماألدب.بينمايتفقاددثونمعالقدامى

هااستخدامالكالماجلميلاملؤثريفالنفسـتارة،وفنا تارةأخرى،ولكنهميتفقونمجيعا يفأن
واملناسبللموضوع.

وهو:،ومنهناجاءالتعريفالعلميللبالغةوالذييكاديتفقعليهمتأخرواالبالغيني
.1مطابقةالكالمملقتضىاحلالمعفصاحته

التعريفالبدمنالوقوفعلىمعىنمصطلحياحلالومقتضىاحلالو لكينفهمهذا
حديتسىنلناإدراكمعىناملطابقةملقتضىاحلال،وهوالتعريفاملأثورللبالغة،والذيارتضاه
اخلطيب وضعه كما بعدجيلحدوصلإلينا جيال  وتناقلوه البالغة علماء من املتأخرون

ابه)اإليضاح(.القزويينيفكت

 وغريهفقد احلال مقتضى على بانطباقه وقبحه الكالم حسن البالغيون فقال،ربط
علىمقتضىاحلال"السكاكي: انطباقتركيبه على وقبحه الكالم حسن مدار علىو،إن

عرفوا.2ه"ـانطباقال ولقد أضاف: البالغة "مث "ـبأن" معها: احلال ملقتضى الكالم مطابقة

                                                 
اإليضاحيفعلومالبالغة1 .20ص،القزويين:
.84ص،مفتاحالعلومالسكاكي:ينظر:2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



137 
 

.1"فصاحته

الداعيللمتكلم ا ما،ويسمىمقاميـةأنيورديفكالمهخصوصإلـىفاحلالهواألمر
رالداعيمقامباعتبار،فاحلالواملقاممتقاربااملفهوم،والتغايربينهمااعتباري،فإناألما أيض

رقآخرهوةفـم ـبوقوعالكالمفيه.وثا المفيه،وحالباعتباركونهزمانلوقوعالككونهحماّل 
يضافأن  املقتضىفيقال:مقامالتأكيد،ومقامالتعريف،ومقاماحلذف،ومقامإلـىاملقام

حالاإلنكاروحالخلوالذهنفيقال:ـبالكسرـاملقتضيإلـىالذكر.أمااحلالفإنهيضاف
.وحالالشكوحالالذكاءوغريذلك

باالعتبارا اهااملقام،ويسمىأيضاليتاستدعيـةومقتضىاحلالإذنهوتلكاخلصوص
اليتيـةعلىتلكاخلصوصقتضىاحلالهوعيءالكالممشتمال املناسب.ومطابقةالكالممل

وعل احلال. للحكمهذاحال،يقتضيتأكيدا ىسبيلاملثال،كوناملخاطبمنكراقتضاها
هوا وعيءالكالممؤكدمقتضىاحلال،هوالكالملدفعاإلنكار،فاإلنكارحال،والتأكيد

إنب وهكذا احلال، ملقتضى مؤكداقتضاملطابقة الكالم كان التأكيد احلال اقتضىا ى وإن ،
حُا اإلطالقكانعاري وإناقتضىحذفاملسندإليه وإناقتضىذكرهعنالتوكيد، ذف،

املعانإلـى،كرُذ يفعلم واالعتباراتاملعروفة األحوال ذلكمن واليتـغري يتفاضلـبي، ها
.الكالميفميزانالبالغة

                                                 
ا1 مقامات شرح يف اإليضاح ناصر: املظفر أبو املطريزي، جامعة9ص،حلريريينظر: حسن، خورشيد حتقيق: ،

 باكستان الهور، البالغة.م2005البنجاب، علوم التلخيصيف اخلطيب: الدين جالل حتقيق:،33ص،والقزويين،
بريوت الكتبالعلميـة، دار الثانيـة، الطبعة هنداوي، احلميد 1430م/2009عبد الدينه. سعد مسعودوالتفتازانـي،

عمر يفبن املطول الكتبالعلميـة،25ص،شرحتلخيصالقزويين: دار الثالثة، الطبعة هنداوي، احلميد عبد حتقيق: ،
 الشرحاألطولعلىتلخيصالقزويينم2013هـ/1434بريوت عربشاه: بنحممد إبراهيم الدين عصام واإلسفراييين، .

اإل 30/،1 جامعة اخلراز، الرمحن عبد بن حممد حتقيق: دكتوراه، رسالة بالقصيم،، اإلسالميـة سعود بن حممد مام
 .هـ1422السعوديـة
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ألحوالاملخاطبنيوعلىقدرعقوهلمليؤثرفيهم،ويؤديا فالبدأنيكونالكالممطابق
ودرجات املخاطبنيمتفاوتة، وأحوال املنشودة، فـغايته ولذلكـهم خمتلفة، اإلدراك كانتي

.1لتفاوتأحوالاملخاطبنيا مقاماتالكالممتفاوتةتبع
بوعيفيهمقتضياتاألحوال،ولعلكتلح اختالفأسلوالقرآنالكرميهوخريمارُو

تبع الكرمي املشركنيا النظم حنييواجه فهو واضحة، بصورة واألحوال املواقف الختالف
مايتدفقا االنفعالالسريعالعنيف،وكثرياألسلوبالقوياحلاسم؛ليثريإلـىاملعاندين؛يلجأ
 تاألسلوبيف سريعة قصرية اـمجل أوتار مثال هز العواطف، كامن وحترك قولاهللملشاعر،

وهيلـىاتع احلاقة، مكيفسورة يـةسورة :  *  النحناقَّة  منا النحناقَّة  * ونمنا َندنرناكن منا النحناقَّة
ّن ن ثنم ود  ونعناد  ِّالنقناِرعنِة * فنأنمَّا ثنم ود  فنأ هنِلك وا ِّالطَّا ِّرِي    يـةغِ َن َّ َنمَّا عناد  فنأ هنِلك وا  * ون

ِن سنبن ن لنينال  ونثنمنانِ  يـةصنرنصنر  عناتِ  * فـنتـنرنى النقنونمن ِفيهنا صنرنعنى   ا  َنيَّام  ح س وم يـة* سنخَّرنهنا عنلنينِه
ّناقِ  يـةَنعنجناز  ننخنل  خناوِ  أنـهَِن  ِن ِمنن  .[8ــ1ات،اآلياحلاقةسورة]يـة* فـنهنلن تـنرنى لنه 

ف يومالدين،وماينتظرهماملنكرينلتتحدثعنمصرياملكذبنيالسابقةاآلياتالكرمية
،الكافرينوالعاصنييفإهالكيـةلسنناهللالكونا األليميفالدنياواآلخرة،تقريرمنالعذاب

 املهتدين؛وانتصار املؤمنني يفهذا فأسلوبالقرآن العمل، جنس من اجلزاء املوقفألن
مطابقملقتضياتأحوالالسامعنيمنأربابالضاللوشياطنيالكفر؛حيثاتسمبالقوة

ثري.واإلثارة،والسرعةيفاإليقاعمعاحلزم،مماأكسبهدقةالتعبريوقوةالتأ
التأملوالتدبر،فإننانرىإلـىيفعالاإلقناعوالدعوةهادئا ا أماإذااقتضىاملقامأسلوب

اآلياتأسلوب الغرريمن حتقيق سبيل يف واإلثارة والرفق باهلدوء يتسم احلكيم الذكر
.2الكرمية

                                                 
ص1 .م2002،دارالغد،القاهرة52التلب،إبراهيمعبداحلميدالسيد:دراساتيفعلماملعانـي،
.52التلب،دراساتيفعلماملعانـي،ص2
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اللَّ   الَِّ ي رنفن ن  :يـةيسورةالرعد،وهيمدنـفـــلـىعــاتباركوتــقولاحلقمثال لنقرأو 
تـنونى عنلنى النعنرنِش ون  َِّ اسن نـنهنا ث  ِري السَّمناوناِت ِّغنينِر عنمند  تـنرنون سنخَّرن الشَّمنُّن ونالنقنمنرن َ ل  ينجن

ِن ت وِقن ونن * ونه ون الَِّ ي مندَّ  ِن ِِّلقناِء رنّلك  يناِت لنعنلَّك  نمنرن يـ فنصلل  اتن ّـلر  األن أِلنجنل  م سنمًّى ي دن
َننـنهنارَا ونِمنن َ لل الثَّمنرناِت جنعنلن ِفيهن  نرنضن ونجنعنلن ِفيهنا رنوناِسين ون ا زنونجنينِن اثـننـنينِن يـ غنِشي اللَّينلن األن

نرنِض ِقطن   م تنجناِورنات  ونجننَّات  ِمنن  ينات  لِقنونم  يـنتـنفنكَّر ونن * ونِفي األن َن تن النَـّهنارن ِإنَّ ِفي ذنِل
ّـنعن  ِّمناء  وناِحد  وننـ فنضلل   قنى  ر  ِصنـنونان  ي سن ّـنعنض  َنعننناب  ونزنرنع  ونننِخيل  ِصنـنونان  ونغنيـن ضنهنا عنلنى 

ينات  لِقنونم  يـنعنِقل ونن  َن تن َ ِل ِإنَّ ِفي ذنِل .[4ــ2سورةالرعد،اآليات]ِفي األن 

الوصوليـةبغتعالـىهذهاآلياتتسوقالدالئلاملتعددةعلىقدرةاهللفمنالواضحأن 
دأوردتاآلياتهذهاهللقادرعلىكلشيء،وهولذلكجديربالعبادةوحده،وقأن إلـى

أسلوبهادبا يف معالدالئل والعاطفة خياطبالعقل كماا لنربات، معناه، ويشفعن ،
للذينيتفكرونويعقلون.ومااختالفأسلوبا الروريعنعبريه؛ولذلكجاءمقنعيشف

املك املدنيـةالسور املوقفيفمكةيـةعنالسور عنهيفاملكرمةإالصدىالختالفطبيعة
فاملنورةاملدينة اإلسالميفمكةقدكان، مضناملكرمة أعدقوىالشركيفحماولة يـةيواجه

القتالعجذورالباطلبشدصورهيفتلكالبيئة،لريسيدعائمالتوحيدعلىأساسسليم؛
الوضعقدفإن ؛لذلكاتسمأسلوبهيفمكةبالقوةواحلزميفمواجهةاملشركني.أمايفاملدينة

ختلفحيثتوطدتأركاناإلسالم،وأصبحتلهدولةوسادجواالستقرارالذييسمحا
بنيأفراداجملتمعاجلديد.ولذلكأخذالقرآنيرشديـةوالسلوكيـةبتنظيمالعالقاتاالجتماع

اخلريوالصالح،وذلكوضعيستدعياألسلوبإلـىآدابالسلوك،ويوجههمإلـىاملؤمنني
أعلىللبالغةالعربإلـىييصلاهلادباملقنعالذ يفيـةأغوارالنفوس؛ولذلككانالقرآنمثال 
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.1هاـأرقىمظاهرها،وأروعمسات

وبذلكيتبنيلناأنالكالمالذييوصفبالبالغةهوالذييشتملعلىخصائصيف
بدمنللمقامالذيوردفيه،فالا ومطابقا يفالنظم،هبايكونالكالموافيالصياغةوأوضاع

،ومجاال ا ماحديرتقيالكالم،ويزدادحسنمراعاةهذهاألحوالواملقتضيات،واملالءمةبينه
،ويكونلهتأثريهالفعاليفنفوساملخاطبني،أماعردالتعبريعناملعىنهاء ـوبا ويكتسيرونق

يالرفيع،ـلكالماألدبهاالتفاضليفاـبعباراتتليقبهدونمراعاةللخواصواملزايااليتيقعب
أصلاملعىنبعباراتتدلعليه،دونيـةفليسمنالبالغةيفشيء؛ألنالغرريمنهعردتأد

.أنترتكأيأثريفنفوسالسامعني

بليغا  العموم،ولكييكونالكالم علىوجه وفصاحته كلماته، منفصاحة البدفيه
ته،وهي:تنافراحلروف،وخمالفةالقياسوذلكبأنتسلمكلماتهمنالعيوباملخلةبفصاح

البدأنيسلمالكالمأيضاللغويوالغراب يفعموعهمنتنافرالكلمات،وضعفا ة،كما
اللفظيو والتعقيد بليغالتأليف، وبذلكيكونالكالم ملقتضىاحلالمعا املعنوي، ملطابقته

،وبذلكخيرجكلكالمغريفصيحمنالبالغة،وإنا حته؛أيباشتمالهعلىاألمرينمعفصا
جلوازأنيكونكالمفصيحا كلبلي فصيح،وليسكلفصيحبليغطابقمقتضىاحلال،و

أعم، فالفصاحة البالغة، يف شرط الفصاحة أن هذا ومعىن احلال. ملقتضى مطابق غري
عكس،كماأننفيوالبالغةأخص،ومعلومأنثبوتاألخصيستلزمثبوتاألعممنغري

انتف لذلك،فثبتأنا تفصاحةالكالمانتفتبالغتهتبعاألعميستلزمنفياألخص،فإذا
.ا كلبلي فصيح،وليسكلفصيحبليغ


                                                 

.52التلب،دراساتيفعلماملعانـي،ص1
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:نييفالكالمالبلي شرطاشرتطبعضالبالغينيو

.الشرطاألول:أنيكونفصيحاملفرداتواجلمل

.قتضىحالمنخُي اطُببهي:أنيكونمطابقا ملـالشرطالثان

الكالم من طريقة  حتتاج منها حالٍة كلُّ وكانت خمتلفة، املخاطبني أحوال كانت وملّا
تالئمها،كانتالبالغةيفالكالمتستدعيانتقاءالطّريقةاألكثرمالءمةحلالةاملخاطببه،

ثلاملرجوّ .1لبُلوهلالكالممننفسهمبل التأثرياألمب

 : لبالغةام علِ اَقس 3.4.1.3

ي،وعلمالبيان،وعلمالبديع،وفيمايليـثالثةعلوم،وهي:علماملعانإلـىتنقسمالبالغة
تعريفمبوجزبكلمنها:

 :يـعلِ المعان -1 

املعان اـعلم العلم هو اخلطي عن االحرتاز يفيـةيفكيفألذي"يُعرفمنه الرّتاكيب،
.2،ويفداللةاملرّكبعلىقيدمنقيودها"اإلفادةلتماماملرادمناملعىن

 :علِ البيان -2  

العلمالذي هو البيان االحرتازعناخلط"علم غريأيُعرفمنه داللته يفالرتكيبممّا
.3"بتماماملرادمنوضوحالّداللةأوخفائهايـةواف

                                                 
1 حبنكة:ـامليدان حسن الرمحن عبد العربي، 1/129،يـةالبالغة األوىل الطبعة ـ1996هـ/1416. القلم دار ـ م

دمشق.
الدينبنمالك:املصباحيفاملعا2 بدر النّاظم، ،حتقيق:حسينعبداجلليل،مكتبة5ـــ3ص،يوالبيانوالبديعـنابن

.1989األدب
نفسه.املصدر3
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 :علِ البدي  -3   

توابعالبالغ العلمالذي"تعرفمنه منطرقالفصاحة"علمالبديعهو وقدزاده.1ة
:"هوعلميعرفبهوجوهحتسنيالكالمبعديفقولهجاللالديناخلطيبالقزويينإيضاحا 

.2علىمقتضىاحلال،ووضوحالداللة"تطبيقهيـةرعا

 : علِ البالغة  نشأ  3.4.1.4

،وعهوداتيـةالبعدمراحل،وأشواطتارخيماوصلإليهاليومإإلـىالبالغةليصلعلم
،لنلقيالضوءعلىتاريخيـة.وسأتتبعنشأةعلمالبالغةيفاملراجعالتارخيمنقدماءالعلماء

.،واملراحلاليتمّربـهايـةظهورهذاالعلماملهممنعلوماللغةالعرب

قدمي علم العربالبالغة اللغة تاريخ يف أصول وله فيها.يـة، والنثر الشعر بدأ أن منذ ،
بعدوالتفضيلفينهم،ونقدشعرهم،للفصلبنيالشعراءيفخيمته3يـالنابغةالذبيانجلوسف

يصغىألشعارهم البداياتالتارخيأن من تعترب عنديـة؛ ودليلعلىشيوعها لعلمالبالغة،
رغمعدمظهوراملصطلح.ىفاملدنواألسواقوىفالقرىوالطرقات،العرب

وتفضيل،5علىحسانبنثابت4األعشىالشاعرليتفضمنذلكقصتهاملشهورةيف

                                                 
نفسه.املصدر1
اإليضاح2 .255ص،القزويين:
املعلقات،3 أحدشعراء جاهلي، شاعر النابغة، الغطفانـيالذبيانـيولقبه بنمعاويـة زياد أمامة كانأحسنشعراءأبو

التكلفيفشعرهوالحشو .3/54ق.ه.الزركلي:األعالم،18تويفسنة،العربديباجة،
4 الطبقة منشعراء املعروفباألعشىالكبري، بنقيسبنجندل، األولـىيفاجلاهليـة،وأحدشعراءاملعلقات،ميمون

.الزركلي:األعالم،8تويفسنة ..7/342هـ
5 وسلم، عليه اهلل صلى الن  وشاعر صحابـي، األنصاري، اخلزرجي املنذر بن ثابت بن حسان الوليد وأحدأبو

الزركلي:ه.54،تويفسنةلهايفاإلسالم،ومثيـةواإلسالم.عاشستنيسنةيفاجلاهليـةاملخضرمنيالذينأدركوااجلاهل
.2/175األعالم،
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علىبناتجنسهافثارلذلكحسانوقالله:أناواهللأشعرمنكومنهافقالله1اخلنساء
:؟قالحيثأقولهحيثتقولماذا:ةالنابغ



"يلمعن"وقلتوسيوفكعددجفانكلتأنكقلّاللشاعرلوكإنّ":النابغةلهفقال

وقلت،ألنالضيفبالليلأكثرطروقا ؛املديحيـأبل فلكان"نـرقـبـي"قلتولوالضحىيـف
دما " جندة من القتلفدلّ"يقطرن قلة النصبابلكانأكثر"رينـجـي"ولوقلت،لتعلى

.3فقامحسانمنكسرا "كد ل ولتفخرمبنو ت دّوفخرتمبنول ،الدم
مسعالشاعريقول:ــوهوص يلعبمعالصبيانــ4أنطرفةبنالعبدكمايروى 

 

.6مسةيفعنقالناقةالالبعرييـةألنالصيعر"؛استنوقاجلمل"فقال:
                                                 

1 السُّل ميـة، الشريد بن احلارث بن بنتعمرو حيثمُتاضر واإلسالم، عاشتيفاجلاهليـة العرب، شواعر أشهر من
ه.24أسلمتووفدتعلىالن صلىاهللعليهوسلم،كانرسولاهللصلىاهللعليهوسلميستشدها.توفيتسنة

.2/86الزركلي:األعالم،
ماءالسماء؛وحمّرقهواحلارثبنعمرومزيقياء،وكانأولمنعاقب2 بنعامر مزيقياء بنعمرو ثعلبة هو العنقاء

.زائدة"ابنما"يف"ما"وبالنار؛
ـاملرزبان3 يفعدة الشعراء على العلماء مآخذ املوشح موسى: بن عمران بن حممد اهلل عبيد أبو أنواعمنصناعةي،

م.1965،حتقيقعليحممدالبجاوي،دارهنضةمصر،القاهرة،82ص،الشعر
4 عمرو األوىلأبو الطبقة من جاهلي، شاعر، عمرو: أبو البكريالوائلي، بنسعد، سفيان بن العبد بن منطرفة ،

الزركلي:األعالم60شعراءاملعلقاتتويف .3/225،ق.هـ.
ال5 الناقة العضبأدنالناجي: املكدم: ركبها؛ مبن تنجو اليت املـسريعة الفم، كأنى األنساء: املشي، السريعة واشكة

.هاموطنالسمنـاملقصودب
.110ــــ109ص،ي:املوشحـاملرزبان6

 ىحن ّالض   نن عن من لنيـن  ر  الغ   نات  فن ا الجن لنن 
    حرَّ واّني م   اءِ نقن نا ّني العن دن ولن 

 

س   مادن  د   جن من نن  رنن ط  قن نا يـن ياف  َو
َرِ  االَ م ّنا خن رِ َن فأن   2مام ّنا اّنن َو

 

َِّ ـى الناسن َتن  دن وقن  ارِ  ه   ِ عن ادَ 
 ـة  ريَّ ين من ها حِ لحم   از  ــنن َِ    ِ ـيــمن ــَ

 ةِ صبن خن      ن ها عن سائِ على َنن  َأنَّ 
 

 5مِ دن ــكن من  ـةِ ـــريَّ ـــيعن الصَّ   ِ ــعلي اج  ــّن 
 ِِ لَّ ثـن ى ّمن ــي الحصــترم ةَ ـــكواشن م  

 ِِ مَّ كن م   غيرن  ى من الكافورِ تدلَّ 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



144 
 

 : في عصر صدر ايسالم ةالبالغ  3.4.1.4.1

نزلالقرآنالكرميرأىفيهالعربالذينهمأرومة ا البالغةودهاقنتهوأساطينهأسلوبوملّا
د ا عجيب منالتأمليفآياتهومعانيه،وكشفا عريضا هلمبه؛األمرالذيفتحهلمبابالعهب

 .أسرارهووجوهإعجازه

  العربيـةوالبدهـةياحلقيقومناألمور البالغة علوم أومقاييساجلمالالبالغيأويـةأّن
،وفيمابعد،واحلديثالنبويالشريفيـمستمّدةمنالنّصالقرآنيـالعربّيـصورالتعبرياألدب

.يـةمنروائعالنصوصاألدب

قدا ،ورأىهلذامتحورتالدراساتحولالقرآنالكرمي،لدراسةلغتهحنوا وصرفا وبالغةون
إعجازا جيبالتعرفالدارسونأن  وعازا جيبالتطرقإلـىفيه حقيقته،وإجيازا إلـىأصوله،

اليتكانالقرآنيـةجيبالوقوفعلىأسراره؛فكانهذاالبيانالساطعحافزا للدرساتالبالغ
الكرميموضوعهاالوحيد.

كانيسعىالبالغيون يـةيعلىاألساليبالبشرـسلوبالقرآنتـ ف وُّقاألإثباتإلـىكما
ومتيُّزهبصنوفالبيانالبديع،وهذاالدافعجعلهميـ ُبثُّونبذورعلمالبالغةوفروعهااملختلفة،

 .يـةهايفمصنفاتالقرونالتالـمماكانأساسا الكتمالصورت

ُعرففيفأدبالو ما أغراريالبحثالبالغيعندهمإثباتأن  عربمنكانمنمجلة
مجال فيـةعاليـةفنون مثله وقع التعبري، فتحتـيف وقد وآن ق، أمجل  صورة على القرآن ي

بالذوقالبيان كثريإلـىيـاملصنفاتاليتتركوهابابالبحثالبالغيعلىمفصبراع يبه،ووصل تب
عليهاعلوماملعان .1يوالبيانوالبديعـمناألصولاليتتأس س تب

                                                 
بدو1 ،41ــــ40ص،عندالعربومناهجهاومصادرهاالكربىيـةالبالغ تطورالفكرةدراسةيفـي:البيانالعربيطبانة،

طبعةعاميـةمكتبةاألجنلواملصر ،1381. هـ
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بالشعريـةوالعناكماكانشديداالهتمام،لىاهللعليهوسلمأفصحالعربوكانالن ص
بشعرهممنذلكقولهحلسان واإلشادة مساعهم حيرصعلى رضياهللبنثابتوالشعراء

:2بغةاجلعديوقولهعندمامسعقولالنا.1"كد  ؤيل ي   دسِ الق   وح  ر  ون  لن ق  ":عنه

 ظهراَ ذلَ من  غي فو ن ا لنبن وإنَّ      ناودن د  نا وج  دن مجن  ماءن نا السَّ لغن ّن 
الرسولصلىاهللعليهوسلم ،اجلنةإلـى:فقال؟"َّا ليلى يا المظهرن  َينن  إلـى":فقالله

.3"فوكن  ضَّ ال ف  ":لىاهللعليهوسلمفقاللهالن ص
الراشدين العربختتلفيفعهداخللفاء ظلتوفود املدينةوومعهمأنديتهاإلـىوقد

اجلاهلخوضونفي شعراء يفيـةيف وينظرون واملخضرمني وجيرونوالشعراء واخلطب الشعر
كاناخللفاءخيوضونيفذلكوهلممشاركاتيفالنقدبنيالشعراءواخلطباءوقداملفاصالت

روىعنأب :نهأنهعرريلرجلمعهثوبفقاللهيبكرالصديقرضياهللعـمنذلكما
:تعلمونقلمكنتوـــمتملل ـعُلقد":بكرهأبوـاللـفق،اكاهللـافـالع:عالثوب؟فأجابأتبي
رضياهللعنهمابنأبـيطالبوعليبناخلطابعمركلمنوقدكانتل.4"وعافاكاهللال

                                                 
"،اهجهموجربيلمعك:"صلىاهللعليهوسلمقاللهاحلديثيفالصحيحنيعنعديبنثابتعنالرباءأنالن 1
النسائييفسننهيفاملناقب  أمحد.انظر:النسائـي،أبوعبدالرمحنروحالقدسمعك"اهجاملشركني،فإنبلف :"رواه

كتاباملناقب،حديث الكربى، السنن ،حتقيقحسنعبداملنعمشل ،الطبعةاألولـى،8236،7/366ابنشعيب:
1421مؤسسةالرسالة،بريوت ه.

ووفدإلـىالن صلىاهللعليهيـةيفاجلاهلعاشاعرخمضرم،شبوليلىقيسبنعبداهللبنُعد سبنربيعةاجلعديأ2
مسلما  وعّمروسلم التاسعة، السنة طويال يف سنة توفـي ،50 الشعراء، طبقاتفحول اجلمحي: الزركلي:103ه. ،

5/207األعالم، .
بن3 أمحد البيهقي: ينظر: وسلم، العربإلـىرسولاهللصلىاهللعليه أبوابوفود النبوة، دالئل يف البيهقي أخرجه

النبوةومعرف دالئل ،الطبعةاألوىل،دارالكتبالعلميـة،5/251ةأحوالصاحبالشريعة،احلسنيبنعليبنموسى:
1405بريوت ه.

والتبيني4 البيان الراغباألصفهان1/179،اجلاح : وذكر عـ. وقعتمع احلادثة مربناخلطابرضياهلليأنهذه
ينظر األصفعنه. الراغب حممدـهان: بن احلسني القاسم أبو وحمي، حماضراتاألدباء والبلغاء: ،1/92،اوراتالشعراء

ـبريوت.1420ىـشركةداراألرقمبنأيباألرقمـالطبعةاألول هـ
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النقد بناخلطاب،مسامهاتيف عمر كان فقد للشعررضياهللعنه منأنقدأهلزمانه
وقولهيف.1"علمأعلممنهمالشعرعلمقومليكنهل":قولهوأنفذهمفيهمعرفةمنذلك

.2"اناليعاضلبنيالكالم،واليتتب عحوشيه،والميدحالرجلإالمبافيهكزهري"

كانيفضّ أنه وقالعنه:ورويعنعليبنأبـيطالبرضياهللعنه القيس، لأمرؤ
.3"يقللرغبةواللرهبةرأيتهأحسنهمنادرة،وأسبقهمبادرة،وأنهل"

اليتيقومعليهاإنشاءالكالميـةنيعرفونمنالقواعدالبالغوالصحابةوالتابعكماكان
ف يعتمدونعليها اجليدمنالـالفينواليتكانوا الكالم كانتمركوزةـرديءألنيمتييز يفها

ـطبائعهملذلكل يعلومـالربهانفويعللالزركشيصاحبكتاب.4تدوينهاإلـىمحيتاجوا
ف البالغة تدوين عدم بأن ـالقرآن اإلسالم صدر تعليم"ي الكرمي القرآن إنزال من القصد

؛ميقصدمنهتعليمطرقالفصاحةـول،يفشرائعاإلسالموقواعداإلميانوتعر،احلاللواحلرام
إلـىالحيتاجبالبالغةمماوكانتمعرفتهمبأسالي...ة وإمناجاءتالفصاحةلتكونمعجز

 .5يدوناألولـ،فلهذاتكلموايفالثانبيان،خبالفاستنباطاألحكام

 :العصر األمويالبالغة في   3.4.1.4.2 

كثرةعظيمةعملتفيهابواعثوأسبابيـةكثرتاملالحظاتالنقديـةيعصربينأمـف
العربواستقرارهميفاملدنواألمصار حتضر منها إلـىلومورقيهامماأدىوازدهارالع،كثرية

                                                 
جواد:املفصليفتاريخالعربقبلاإلسالم1 م،دارالساقي،نقال عن2001هـ/1422،الطبعةالرابعة1/88،علي،

طبقاتفحولالشعراء 22ص،:ابنسالماجلمحي،
.17/231يفتاريخالعربقبلاإلسالم،:املفصلعلي2
املرجعنفسه.3
،حتقيق1/53يفشرحتلخيصاملفتاح،:عروساألفراحأمحدبنعليبنعبدالكايفهباءالدينأبوحامدالسبكي،4

للطباعةوالنشر،بريوتلبنان املكتبةالعصريـة م2003ه/1423عبداحلميدهنداوي،الطبعةاألولـى، .
.1/312،الزركشي:الربهانيفعلومالقرآن5

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



147 
 

العقل احلياة اإلسالميـةرقي فيـةلأمة يتجادلون شؤونـ.حيثأخذوا السياسـيمجيع يـةهم
وزادعندهميـةوالعقد ف. الكالمـالنظر املتصلةبالكالميـةاملالحظاتالبيانكثرت،يبالغة

 .بلويفعالالشعروالشعراء،يعالاخلطابةواخلطباءفحسبـفال

النقدسواءيفعالعالساخللفاءوالوالةأويفاألند العصرنشطتحركة يـةويفهذا
كسوقاملربديفالبصرةوسوقالكناسةيفالكوفةحيثكانالشعراءجيتمعونيفهذهيـةاألدب

صاغوهمنالشعر.األسواقلينشدواالناسخريما

:إليكبعضاألمثلةاليتتوضحذلكو

 الرُّالشاعريقالمنأنمنذلكما كانينشده(117غيالنبنعقبة)املتوىفمةذا
قوله:إلـىبسوقالكناسةيفالكوفةإحدىقصائدهفلماوصل

ِن  المحبينن  لنأي  ر اـيَّـ إذا غ  رح  بن يـن  ـةن يَّ من   ل ن ح  الهوى مِ  رسيُّ          دكن ين  ل

ذوالرمةفكفّ،بهالتعبريبقولهليكدميعجـلوكأنه.رحـ:أراهقدب1ةـهابنشربمــصاحب
:هاويفكرمثعادفأنشدـناقتهبزمامهاوجعليتأخرب

2....إذاغريالنأيادبنيلأجد

ه(،126بنزيد)املتوىفالكميتكلمنالشعراء:أنهاجتمعمايُروىومنذلكأيضا 
دمهاالكميتماقالحدبل نشفأ،الرمةيوذه(108بنرباح)املتوىفنصيبأبـيحمجنو

:قوله
    نن والشَّ  ُّ  نن فيها األ   تكاملن  وإنن        نافعةَ  ّالعلياءِ  ن  ل ظعائِ هن  َمن 

                                                 
تويفسنة1 سريأعالمالنبالء،144هوعبداهللبنشربمة،فقيهالعراقوقاضيالكوفة، .الذه : .6/349هـ
داالئلاإلعجازيفعلماملعانـي2 الرمحنبنحممد: بنعبد القاهر عبد بكر أبو ،حتقيق:حممود247ص،اجلرجانـي،

مطبعةاملدنـيـالقاهرة.1413،الطبعةالثالثةحممدشاكر هـ،

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



148 
 

يفقولك،ماباعدت؛:خطأكهالكميتماذاحتصى؟قالفقالل،عقدنصيبواحدة
معانألنهمجعبنيأمرينالجيتوينقده؛الكميتيعيبعلىفنصيب.1؟!الشنبمناألنس

مبراعاةالنظري.يـةيفالبالغةالعربوهومايعرف،يالذهنـياخلارجوالفـف

رويعناحلجاج يـةليلىاألخيلالشاعرةحنيأنشدتهبنيوسفالثقفيومنذلكما
قوهلا:

 اـــاهــفا فشن ــهى دائِ ـَقص  ن ــتتبَّ   ةَ ــــــــضــريــاَ مــــــــــَرضن  اج  ــــــجَّ ـالح دن رن إذا ون 
 اـــاهـــنـن ث ا ن ـــالقن ََّ ــإذا هن  المَ ــغ  اــــــــهـال ال ي ّضن الع   اءِ فاها من الدَّ شن 

احلجاج غالميشعربالصبوةألنلف ال.2يمهامـولكنقول،يغالمـالتقول:فقالهلا
.والنزقواجلهل

السابقـمناألمثل نستدلعلىـة يـةةجاهلـمـديـيالعصورالقـفـةـيانــاتالبيـأناملالحظة
قواعدالبالغةيـةوإسالم يحبقتعداألصولوه،لتغبعنأذهانالبالغينيحنيأّصلوا

م.األوىللقواعده

 : العباسيالعصر البالغة في   3.4.1.4.3 

وقدكانلذلكيـةتزدهرازدهاراعظيما وتصطب بصبغةعلميـةخذتاملالحظاتالبالغأ
ومنها،يـةواحلضاريـةتطورالنثروالشعرمعتطوراحلياةالعقلإلـىيعودمنهاماأسبابعديدة

يعود باللغةوالشعروهيطائفةاللغوينيإلـىما طائفتنيمناملعلمنيعنيتإحدامها نشوء
 وعنيتاألخرىباخلطابةواملناظرةوإحكاماألدلةوهيطائفةاألدباء.،والنحاة

                                                 
القاسمعبدالرمحنبنإسحاق:عالسالعلماء1 أبو ،حتقيق:عبدالسالمحممدهارون،الطبعة139ص،الزجاجي،

مكتبةاخلاجنيـالقاهرة.1403يـةالثان هـ
ال2 ربه: بنعبد بنحممد شهابالدينأمحد عمر أبو األوىل1/273،الفريدعقداألندلسي، الطبعة الكتب، دار ،

هـ.1404ــبريوتيـةالعلم
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عت األسباب هذه كل أدت فكثرتـنإلـىمعة وتطوره وإزهاره البالغي البحث مو
.اةحبدءا بسيبويهإمامالنيـةاملالحظاتالبالغ

"الكتاب"كمايف،ممتزجةمبسائلعلمالنحوواللغةوالنقدفقدكانتالبالغةيفبدايتها
 ؛ةغومنيتصفحكتابسيبويهجيدهقداحتوىعلىالكثريمنموضوعاتالبال،هـلسيبوي

لمالبيانع ومنمباحث،واحلذفوالتقدميوالتأخري جندالتخفيفواالجيازـيفمنعلماملعان
واالستعار قد،يـةواجملازوالكناةجندالتشبيه عرريملوضوعاملدحمبايشبه ومنالبديعجنده

. الذم

ـوشهدالقرنالثان القرنبعضاآلثارال،واسعةيـةدبأياهلجريحركة يـةبالغوعرفهذا
.يـلسجستاناىحامتـ(ألبوكتابالفصاحة،ملؤرجالسدوسي يـمثلكتاباملعان

املثىن بن معمر عبيدة أبو اللغوي كذلكالعال اهلجري الثالث القرن يف ظهر 1كما
( 207املتوىف هـ( اللثام وذلكحنيألفكتابهفأماط عليها، وسلطالضوء البالغة، عن
ألفهعقبسؤالهعنسر،البالغةهالبالغيونقاطبةأولكتابيفيعدوالذي،(القرآنعاز)

َنأننَّ   ر ؤ س  الشَّياِطينِ :لـىايتعلقبإحدىآياتالقرآنالكرميوهىقولهتعيبالغ طنلنع ها 
الصافاتاآل] يقعالوع،[65يـةسورة وهذوإمنا قدعرفمثله، مبا لـدواإليعاد ميعرف.ا

:إمناك :العربعلىقدركالمهم،أمامسعتقولامربالقيسلـىالماهللتعفـ ق ال 

 والِ َغن  َأنيابِ      رن ز   نونة  ومسن     عيضاجِ م   ني والمشرفي  ل  تـ  قن يـن َن 

.2ميرواالغولقط،ولكنهملاك ان أمرالغوليهوهلمأوعدوابهـوهمل
                                                 

.182صستأتـيترمجته1
األدباء2 معجم عبد10/158،احلموي: الفرج أبو الدين مجال اجلوزي، املنتظميفتاريخاألممالرمحنبنعلي. :

ـ1412ا،الطبعةاألوىل.حتقيق:حممدعبدالقادرعطاومصطفىعبدالقادرعط10/207وامللوك، م،دار1992هـ
ـبريوتـيـةالكتبالعلم
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ا القرآنفكانتهذه )عاز كتابه نواة حلادثة واتسقتعباراتهالذىانتظمتأ(، .لفاظه
الذىتعارفعليهعلماءالبالغةفيمابعد،يالوصفالبالغ"عاز"منكلمةيميكنيرمـول

،يستوىعندهأنيكونطريقتفسرييـةالقرآنيـفهماملعانإلـى"طريقالوصوليريدوإمناكان
ادفاملفسرمناملفردات،تفسريباجلملةالشارحة،أوباملرإلـىالدحتتاجيـةالكلماتاللغو

.1وماكانعنطريقاحلقيقةمبعناها،أوطريقاجملازمبعناهعندالبالغيني"

يعبيدةليسكتابا بالغيا وإمناهوكتابيفالتفسريحيثفسرفيهاأللفاظـفكتابأب
آلياتالقرآنالكرمينثريـةالقرآن العرب،ويفمعرريتفسريه يفكالم مثلها ورد بعضمبا

يـةاملالحظاتالبالغ وأشار كاإلجيازواإلطنابوالتقدميوالتأخريدونإلـى، بعضمسائلها
بعضإلـىيـةعنداللتهااألصليـةخروجبعضاألساليباإلنشائإلـىكماأشار،هلايـةتسم
ليوالتشبيهوتعرريللمجازالعق،كماحتدثعنااللتفات،يكاالستفهامواألمروالنهيـاملعان

.بعضشواهدهاليتأفادمنهاالبالغيونفيمابعدإلـىلهوإمناأشاريـةمنغريتسم
جـيعال،وهوكتابيالقرآنـووضعكتابهمعان(هـ207املتوىفسنة)مثجاءبعدهالفراء

فهويشرح،قدظهرتيفكتابهبوضوحيـةاليتعاجلهاأبوعبيدةغريأنثقافتهالنحواملشاكل
مذاهبإلـىويردكلذلكيـةوالرتاكيباإلعرابيـةاظالقرآنوبعضاألساليبالبيانألفبعض

،اإلجيازإلـىمثال فقدأشار؛يـةبعضاملالحظاتالبالغإلـىأشاريفهذاالكتابوالعرب،
 الغرريالبالغيمنهاإلـىوأشار اإلطنابوبنّي ،وحتدثعنالتقدميوالتأخري،بعضصور

واألمروالنهيعنوالح خروجا ،ووقفعنديـةمعانبالغإلـىيـةداللتهااألصلالستفهام
العقليومثللهمنالق اجملاز ،كماعرفالتشبيهلهيـةرآنومنكالمالعربدونتسمصور

.لهيـةوعرريللمشاكلةدونتسم،وبنّيأركانهمناملشبهواملشبهبهواألداةووجهالشبه

                                                 
.23ص،طبانة:البيانالعربـي1
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اهل الثالث القرن ويف كتاب كذلك ظهر الشعراء)جري فحول سالم(طبقات البن
،وكتابهيـةقويـةيشعري،إالأنهضمأشتاتالنقداألديببروحعلمـوهوكتابأدب،احلجمي

.1منأقدمكتبالنقد،ودونفيهكثريا منآراءاألدباءواللغويني
)لجاح ل(البيانوالتبيني)وكذلككتاب (هـ255املتوىفعام لكثريمنثمجعاحي،

البالغة ملعىن وحتديدهم العرب ووالفصاحةبالغات ، البالغإلـىأشار الفنون يـةبعض
.كاالستعارةوالتشبيهوالكتابةواإلجيازواإلطناب

فكتابهـ،ألّهـمنتالميذاجلاح واملعاصرينلوهو(هـ276املتوىف)ةــابنقتيبمثظهر
وقدحتدثفيهعنالعربوما،ننييفلغةالقرآنوأسلوبهالطاعردفيهعلى(مشكلالقرآن)

اجملازإلـىكماأشار،وحتدثعنوجوهإعجازالقرآن،بهمنقوةالبيانتعالـىخصهماهلل
،وخمالفةظاهراللف معناه.يـةوالكنا،واالستعارةوالقلبواالختصاريفالكالموالزيادةفيه

وحيثهيف،أنهقدوضعلكللونمنهذهاأللوانبابا خيصهبنقتيبةعنسابقيهباويتميز
يليسفيهالتقسيموحتديداملصطلحات.ـذلكحبثأدب

 ظهر .(هـ285املتوىفعام)مدبنيزيداملربدد(اللغةواألدبالكامليف)كتابكما
ثريمنالتشبيهاتثريا منمسائلالبالغة،وعقدفيهللتشبيهبابا بدأفيهبعرريكوذكرفيهك

،مصيب،مقارب،أربعةأقسامهيتشبيهمفرطإلـىوقسمالتشبيه،الرائعةيفشعرالعرب
.وااللتفاتواإلجيازواإلطنابوغريذلكيـةماحتدثعناالستعارةوالكناك.بعيد

فيعدباكورةالتأليوالذي،(هـ296)املتوىفبناملعتزعبداهللل(البديع)ظهركتابمث
وهلذاسهابعنسبعةعشرفنا منفنونالبالغة.إالبالغةحيثحتدثفيهمؤلفهبيفاملقنن
إذكانخطوةيفتطورهاوتقدمهاوخباصةيفميدانعلم؛قيمةكبريةيفتاريخالبالغةالكتاب

                                                 
.31طبانة:البيانالعربـيص1
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البديعفقداستقلبذكرأنواعهوفنونه،والبديععندهخيتلفعنماعرفلدىاملتأخرينمن
علماءالبالغةبأنهعلميعرفبهوجوهحتسنيالكالموإمناكانالبديععندهعاما يتناولكثريا 

تأليفهذاإلـىوقددعاه،والتشبيهواملطابقةواجلناسيـةمنفنونالبالغةكاالستعارةوالكنا
. شيءمنأنواعالبديعإلـىالكتابتعريفهالناسأناددثنيليسبقوااملتقدمني

فقد؛فيهاأحدأنالقرنالرابعكانمنأزهىعصورالبالغةيالميارليتاولعلاحلقيقة
علماء ألفاظظهر معانيهوهاتعهدوا الذىأكسبمؤلفاتتدبروا األمر ـا، ـهم اتسعتاليتـ

عيار)ىالوجدانعلىحنومانقفعليهيفمذاقيلذالعقلويغذــآفاقهاوتعددتمعانيها
وهوكتابيفنقدالشعروالبحثعندقائقهوخصائصه.،1البنطباطبا(الشعر

بنجعفر قدامة بعده )2مثجاء ،(نقدالشعر)الذيألفكتابه(هـ337املتوىفسنة
تأليفهذاالكتابهوتقصريالعلماءوقعودهمعنالتأليفيفإلـىفيهأنالذيدفعهبنّيو

.3يـةومالشعروأوالهابالعناالنقدووضعكتابفيهمعأنهأهمعل

يـةظهرتكتبنقديـةبنيالعلماءحولبعضشعراءالعربيـةمثملااشتدتاخلصومةالنقد 
بـيالقاسماحلسنأليلبحرتمتاموايـاملوازنةبنيأبتوازنبنيهؤالءالشعراءمنذلككتاب

يلعل(وخصومهاملتن الوساطةبني)وكذلككتاب،(هـ371املتوىفعام)يآلمدابنبشرا
بعضإلـىيهذينالكتابنيإشاراتكثريةـوف،(هـ392املتوىفعام)يـالعزيزاجلرجانبنعبدا

                                                 
)عيار1 كتاب له باألدب، وعال شاعر احلسين، طباطبا إبراهيم بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد احلسن أبو

ب322الشعر(،تويفسنة .19غيـةالوعاة،صه.السيوطي:
أبوالفرجقدامةبنجعفربنقدامة،كاتبمنالبلغاءالفصحاءاملتقدمنييفعلماملنطقوالفلسفة،يضرببهاملثليف2

 سنة تويف األلفاظ، وجواهر الشعر، نقد كتاب له 337البالغة، األدباء، معجم احلموي: الزركلي:6/203ه. ،
.5/191األعالم،

3 علوماملراغينظر: تاريخ مصطفى: والتعريفبرجاهلا ى،أمحد 35ص،البالغة و، مكتبة البابـيشركة مصطفى مطبعة
هـ.1369احلل ــالقاهرة
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.والتجنيسواملطابقةيـةكاالستعارةوالتشبيهوالكنايـةالفنونالبالغ

 ألبمث الصناعتني العسكريـكتاب يهالل عام فص395ّاملتوىف الذى فهـ بنييهل
.1اتالنقدومباحثالبالغةموضوع

اــادمنهـةأفــضخمـةــيالغـادةبــامــاهـايـيثنـلفـاتاليتحتمــؤلفـبواملـتالكتـوالـمتـث
علماء الالحقونالبالغة ، يـلرمانبـياحلسنعلياأل(النكتيفإعجازالقرآنكتاب)منها

،ه(402)املتوفـىعاميـالباقالنكرألبـيب(إعجازالقرآنكتاب)وهـ(،384)املتوفـىعام
للشريفالرضي(يعازاتالقرآنـتلخيصالبيانف)و سر)كتابو،ه(406)املتوفـىعام

ل(الفصاحة اهلل سنانعبد )املتوفبن ـاخلفاجي رشيق(العمدة)و،ه(466عامى البن
.وغريذلكه(،456عامىـ)املتوفيـالقريوان

صاحبيهاعلىيدالعالالثبتواللغوـاتوحققتأمسىغايوبلغتالبالغةأوجعظمتها
للذيالذهـ(،و471عامىـاملتوف)يـ؛عبدالقاهراجلرجان(دالئلاإلعجاز)و(رالبالغةأسرا)

اليت العقبات قواعكانت وأرسى العلم الذتكتنفهذا الغزير بعلمه حتليلهولىيفيده
ي"الذعلىالبالغة:يـاجلرجانالقاهرعنفضلعبديللشواهدواألمثلة،يقولالشيخاملراغ

مجعمتفرقاتهذاالعلم،وأقامبناءهاعلىأسسمتينةوأملىفيهكتابيهأسرارالبالغةودالئل
بضرباأل،اإلعجاز معالتحقيقالعلموأحكمبناءها والشواهد، البديعالذىحاكهيمثلة

،فجمعيـة،وصوغهاباألساليباألدبيـةقواعدالفنمبني،وقرنفيهمابنيوضعاليـبلسانعرب
متؤيدباألمثلةوالشواهدالتتضحـبنيالعلموالعمل،إذهوجدعليمبأنمسائلالفنونإنل

.2األذهانمتامالتمثيل"ثليفحقالوضوح،والتتم

                                                 
تطورهايفالرتاثـاملوقعاإللكرتونـيجلامعةأمالقرى.فعبداهللاألنصاري،يوس1 :نشأةالبالغةومراحل
تاريخعلوم2 والتعريف املراغى: .20ص،برجاهلاالبالغة
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القاهرويعد عبد باـفكتابنيعظيمنياجلرجانـيكتابا نونحيثأصبحتفا؛بـهمي
ذاتفيهالبالغة ،بعدأنكانتقبلهامبعثرةيفكتباللغةواألدبوالنقدكيانخاصما

القرآن ضمن،وإعجاز علما دقيقا غزيرا وقد مؤلفهما ،هما صرحا عاليا بـهمبىن للبالغة ،ا
. اإماما عظيما بـهموأصبحبسب

الذيقامه(538توىفامل)اهللحممودبنعمرالزخمشريدالقاهرجارعبهدعمثجاءب
يكتابيهدالئلاإلعجازوأسرارالبالغةواستطاعأنيهضمماـلقاهرفابدراسةماكتبهعبد

متثيل خري ويتمثلهما فيهما، ذلككلهيفكتابه يطبق وأن الكشافعنحقائقالتنزيل"،
،وبإظهاريالقرآنـفيـةبياناألسرارالبالغب،الذياهتمفيه"يوجوهالتأويلـوعيوناألقاويلف

،ويكشفمافيهرادمعمراعاتهمقتضياتاألحوالإعجازهعنطريقبيانوفاءداللتهعلىامل
.1يـمنخصائصالتصويرولطائفالتعبرييفالبيانالقرآن

الكتابيُ منيعدذاتهيفالوقتإالأنهبالتفسريعدمنكتوعلىالرغممنأنهذا
.مبسائلهاولطائفهانهمليءأل؛كتبالبالغة

والتخليصفهويعداالختصارإلـىهومنأوائلمناوهواو،2ظهرفخرالدينالرازيمث
يـقامبتلخيصكتابو،حيثاهتمبإدخالاملنطقوالفلسفةيفعلومالبالغة،يـةمرحلةانتقال

. اإلعجازيـةاإلجيازيفدرايـةهاـعبدالقاهريفكتابهن

 :يــــدعقرحلة التقنين والتم  3.4.1.4.4 

أب بظهور املرحلة هذه يعقوبيوسفالسكاكيـتبدأ ـاملتوف)ي الذي(هـ626عامى
                                                 

1 علوماملراغى،ينظر: تاريخ مصطفى: والتعريفبرجاهلا أمحد ومطبعة36ص،البالغة مكتبة شركة األولـى، الطبعة ،
.ه1369مصطفىالبابـياحلل وأوالده،القاهرة

كتا2 له باألدب، وعال شاعر احلسين، طباطبا إبراهيم بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد احلسن )عيارأبو ب
السيوطي:بغيـةالوعاة،ص322الشعر(،توفـيسنة .19ه.
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واملنطقاهتم املنطقبالفلسفة بقدراته ذلك يف مستعينا  البالغة قواعد بتقنني فقام يـة،
علىيديه،التعليلوالتعريفوالتفريعوالتقسيمعلى عردقواعدإلـىوبذلكحتولتالبالغة

منطق قوالب يف صيغت وبيـةوقوانني بينها باعدت احلسجافة إرهاف من وظيفتها ني
وتربوإمتاع وتنميـةالنفس امللكاتيـةالذوق . كتابه العلوم)وخاصة حيثجعل(مفتاح ،

الثالثمنه املعانالقسم البيانوملحقاتـلعلم وعلم والبالغةـي منالفصاحة وادسنات،ها
.يـةواملعنويـةاللفظ

ف فائقة الكتابشهرة ظلواقرونا ويميدانالبالغةحيثفنتبهالعلماءـوقدنالهذا
عديدة منالقرنالسابعاهلجريــ القرناملاضيإلـىوابتداء عاكفنيعلىدراستهوشرحهــ

دونيفوعنايتهم،وقدأخذرجالهذهاملدرسةوعلماؤهايعماستأثرباهتمامهم،ووتلخيصه
شائعةيفتاعدوالتعريفاتاليتأصبحعلىالنظرياتوالتقسيماتوالقويـةهمالبالغـدراسات
اليتصنفتعلىهديكتابالسكاكيـمصنفات هممنالشروخواحلواشيوالتقاريروحنوها
.1حبكتاباإليضاحيفعلومالبالغةصا(هـ739املتوىف)والقزويين

                                                 
:نشأةالبالغةومراحلتطورهايفالرتاثـاملوقعاإللكرتونـيجلامعةأمالقرى.،يوسفعبداهللاألنصاري1
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 المعاجِعلِ   3.5
 :مهيدت  3.5.0

ي،فإن هناكفسادا ـإذاكانعلمالنحوقدوضعلتقومياللحنيفالكالمالذييُغرّياملعان
،وقديـةياأللفاظالعربـوهواجلهلمبعانةالعربغريفساداللحنأالآخرقددخلعلىلغ

 :أمرينإلـىأدىهذااجلهل
 .يفلغةالعربيفغريموضوعهايـةباألول:استخدامالناسلألفاظالعر

ي:هواستخدامالناسأللفاظغريمناسبةأواستحداثألفاظجديدةللتعبريعنـالثان
 .يمرادةجلهلهمباللف املناسبالذييستخدمهالعربـمعان

اجلهلمبعان أن  إلـىيغريموضوعهاوـاستخداماأللفاظفإلـىياأللفاظقدأدىـأي:
تدويناأللفاظإلـىيباأللفاظاملناسبة،ومنهناظهرتاحلاجةـالعجزعنالتعبريعناملعان

منحيثاأللفاظدراسة:وهويـةالعربيـةاملعاجماللغوومعانيها.وهذاهوموضوععلميـةالعرب
 .املعىنواملبىن

 تعري  المعجِ  3.5.1

لغة:تعري  المعجِ في ال 3.5.1.1

يدلعلىسكوتوصمت،واآلخرعلىصالبةالعنيواجليموامليمثالثةأصول،أحدها
ومذاقة .1وشدة،واآلخرعلىعض 

ويقال:للص ماداماليتكلمواليفصح:ص أعجم،ويقال:صالة":ابنفارسقال
.2هابالقراءةـالنهارعجماء؛إمناأرادأنهالجيهرب

                                                 
ـ4/239،معجممقاييساللغةابنفارس:1 ــ .240ـ
نفسه.املصدر2
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والعربوا العُرب خالف والع ج ُم ل،لُعجبم من ـوكل على يقدر أعجم،م فهو الكالم
.1ومستعجم

هامواخلفاء.ـاإلبهايدلعلىـاستعمالهذهاملادةوتصريفاتكماهوظاهرفإن و

ِ في االصطالح: تعري    3.5.1.2 المعج

هامها،ـمرتبةعلىمنطمعني،مشروحةشرحا يزيلإبيـةهوكتابيضمألفاظاللغةالعرب
إلـىماتاليتتفيدالباحث،وتعنيالدارسعلىالوصولومضافا إليهامايناسبهامناملعلو

.2مراده

 واالصطالحي:  فيع ّين المعنيين: اللغويالتو   3.5.1.3

التضادبنياملعنينييـةإشكال،قاطبةعنداحلديثعنتعريفاملعجميـةرياملراجعاللغوتش
املعجم لكلمة رأينا،اللغويواالصطالحي لغوييدلعلىالغموريفالالتعريفإن ،فكما

هامواإلخفاءـ:"اعلمأن)عجم(إمناوقعتيفكالمالعربلالبابنجين،وكماقالواخلفاء
.3وضدالبيانواإلفصاح"

لىالشرحتدلعهاـفإناملعىناالصطالحيلكلمةاملعجماملأخوذةمننفساملادة،بينما
.والتوضيح

روفيفالكلمةقدتسببتغيريا يفاملعىن،وقدزيادةبعضاحلن وتشرحتلكاملراجعبأ
يصي الزوائد(.ـخصصلذلكعلماءالصرفبابا مسوه)معان

                                                 
1 فارس: مقاييساللغةابن ـ4/239،معجم ــ ابنمنظور240ـ العرب:. ،لسان :وينظر،12/385(،عجم)مادة

صيـةدراساتيفاملعاجمالعربفاخر:أمنيعبداهللحممد: ــ5، م.1983،الطبعةالثالثة،دارالبصائر،بريوت6ــ
املعاجماللغوإبراهيمجنا،2 ه1411نورة،مطبوعاتاجلامعةاإلسالميـةــاملدينةامل5ص،يـة: .
اإلعراب3 صناعة سر جين، صابن حتقيق40، ىمصطف:، وغريه، احلل ،السقا البابـي مصطفى األولـى، الطبعة

 .م1954رةــالقاه
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ضده،كتضعيفعنيالكلمةوكزيادةاهلمزةإلـىبعضأنواعالزيادةقدتقلباملعىنبلإن 
أقذيتعينهيفأولالكلمة؛لتدلعلىمعىناإلزالة،كمايقالمثال :يفقذيتعنيفالن:

مبعىنأزلتالقذى،وأشكيتفالنا أيأزلتشكواه.

.ل د ط:مبعىنع س مبعىنجار،وأقبط س وكذلكق 

لفهكمايقال:عجمت.أيأزلتُالكتاب جمتُويقال:أعب عجمتهبنقبطهأوش كب

فارس: ابن اخلليل")قال قال مته( تستبنيُعجب كي تنقيطه؛ وتعجيمه: ُمع جم، كتاب
.1"وت ضفح

قالوا:أعجمتالكتاب:إذابينتهأنـهممث"ابنجينحنيقال:ـــأيضا ـــوقدوض حذلك
.2"لسلبمعىناالستبهامالإثباتهـــإذا ـــوأوضحته؛فهو

هوالكتابالذيأزيلتالعجمةفيه،وذهباخلفاءفعلىماسبقيكونمعىناملعجم:
ه.ـــــمن

 لِ المعاجِ : نشأ  ع  3.5.2

كلمةرجالاحلديثالنبويالشريفهمأولمناستعملأن إلـىتشرياملصادراملختلفة
يفهـ(256ــــهـ194اإلمامالبخاري)فقدأورد،همـوأطلقوهاعلىبعضمصنفات()املعجم

 نصه ما يمنأهلبدريفاجلامع)أحدكتبالبخاري(م نُســـمّيـة"بابتسمصحيحه
أبايعلىأمحدبن.وأن 3ذيوضعهأبوعبداهلل)أيالبخارينفسه(علىحروفاملعجم"ال

أباالقاسماه"معجمالصحابة".وأن ـــمسا ــمعجم(وضعه307ـهـــ210عليبناملثىن)

                                                 
.4/240،معجممقاييساللغةابنفارس:1
2 وانظر:ابنجين،سرصناعةاإلعراب3/76،اخلصائصابنجين: . .40ص،
.38ص،،مقدمةالصحاحرأمحدعبدالغفوعطار:3
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(وضعكتابنييفأمساءالصحابةه317ـــه214وي)ـــعبداهللبنحممدبنعبدالعزيزالبغ
ا:"املعجمالكبري"و"املعجمالصغري".مثمالبثتأنأطلقتهذهاللفظةعلىكثريمنمسامه

.وعناددثنيأخذاللغويونكلمة"املعجم"مبعناهااملتعارف1الكتبيفالقرنالرابعاهلجري
عليهاليوم.

 الباحثني بعض يستحسن العلملذلك األحباث كتابة عند املعاجميـةالتقييد فيقال:
.2يـةاللغو

ي  3.5.3 ِ اللغوي العّر  :مراحل نشأ  المعج
 ما بذكرنا يتعلق واستخدام ظهور من املعجم م،يـةواللغيـةناحالكلمة ناحأما يـةن

مبعناهظهور املعجمفإن ،ياالصطالحاملعجم العلوم، كبقية مراحلقبلأنبمر حاله بعدة
.يـةتكتملصورتهاحلال

 : ألولىالمرحلة ا  3.5.3.1
املرحلةيفالسنواتاألوىلاليتأعقبتانتقالابدأ لرسولصلىاهللعليهوسلمتهذه
 ،األعلىللرفيق املسلمنيمبنحيثاستعصتبعضمفرداتالقرآن من عدد على الكرمي

ممااستدعىشرحتلكالكلماتسواءيفالقرآنالكرميأويفاحلديثالشريف.،فيهمالعرب
،منرسائلمفردةوغريبمصنفيـةيالتارخيـمجيعمظاهراملعجمالعربماءأن حيثيرىالعل
قدوضعتيفأولأمرهاتفسريا وتأويال آليات،ةأوعامةصومعاجمخمص،ودالئلاإلعجاز

                                                 
أليببكرحممدبناحلسنالنقاشاملوصلي)1 الكبريوالصغريواألوسطيفقراءاتالقرآنوأمسائه املعجم ــ266منها

الشيوخألبـياحلسنعبدالباقيبنقانعبنمرزوقالبغدادي)ه351 ومعجم )266 (ومعجمالشيوخأليبه351ــ
  (ه370ــ277)نـياجلرجابكرأمحدبنإبراهيم

:ينظر2 العربفاخر: املعاجم وانظر6ص،يـةدراساتيف مناهج. صالحالدينمشسالدين: د. أ. أستاذنا كتاب :
ومابعدها.84ص،عندالعربيـةوالفنوناألدبيـةالعلوماللغو
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.1القرآنالكرميومعانيهوعازاته

سالةيفغريبمنر2عبداهللبنعباسإلـىنسبيمايـةىالرسائلاملعجمـوكانتمنأول
التدوينلتفسريالكلماتذاتاملفهوميـةيعدهذاالكتابأوهذهالرسالةبداحيثالقرآن،

حيثبدأالناسيسألونعنتفسريتلك،يـةنلفالذيجاءتبهبعضاآلياتالقرآاملخت
وليكنالناسيفهمون،وإمنايفهلجاتأخرى،الكلماتاليتلتكنموجودةيفلغةقريش

نابيعوقاممنهجالكتابعلىذكراسمالسورةمثشرحبعضالكلماتم.3تلكالكلمات
.أصلهاواللهجةاليتتستخدمهذهالكلمات

أمساءبعضحيثتذكراملراجع،مثتوالتاملؤلفاتاليتكتبتيفغريبالقرآنالكرمي
:4هممنو،ويفغريباحلديث،فيفغريبالقرآنبعدابنعباسمنأل 

.(هـ141عامىـاملتوف)،أبوسعيدأبانبنتغلباملعروفباجلريري.1

.هـ(179)املتوفـىعام،أبوعبداهللمالكبنأنسبنمالك.2

(.هـ202عامىـاملتوف)أبوحممدحيىيبناملباركاليزيدي.3

.(هـ203عامىـاملتوف)النضربنمشيل.4
                                                 

والتطبيقيـةبنيالنظريـةالعربيـةيننظر:القامسي،علــي،املعجم1 .م٢٠٠٣١،بريوتمكتبةلبنان،٢٤ص.،
2 مبكة ولد اهلامشي، القرشي املطلب عبد بن عباس بن ااهلل ،3عبد بـق.ه فـسكنوكـف عمـره آخـر يف صره

ـوتـوفالطـائف فيهـا ي ه،٦٨سنة الـصحيحني يف حـديثا ١٦٦٠لـه كتـاب إليـه وينـسب القـرآن)، شعرغريـب فـي
العرب ينظر: فالعسقالنـي:(. اإلصابة حجر: بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل الصحابة،ـأبو متييز ي

وعليحممدمعوري،الطبعةاألول4/121 املوجود عبد عادلأمحد حتقيق: ه.1415ى،دارالكتبالعلميـة،بريوتـ،
.4/288،األعـالم:الزركلـيو
عباس3 بن اهلل عبد القرآن:ينظر: صغريب حتقيق33، القاهرةأ:، الزهراء، مكتبة بولوط، مصرمحد ،

وتطــوره1993هـ/1413 نــشأته العــريب املعجــم حــسني، د نصار، وينظر: للطباعــة1/30م. مــصر دار القــاهرة، ،
.م١٩٨٨/ه١٤٠٨

م.2010يا،دارالعصماء،دمشق،سورالطبعةاألوىل،6صيـةينظر:سلطاين،حممدعلي،التذكرةيفاملعاجمالعرب4
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.هـ(209عامىـوفأبوعبيدةمعمربناملثىناملت.5

 : يـةالمرحلة الثان  3.5.3.2

الرسائلاللغو انتشار مرحلة اليتارتبطتببعضمظاهريـةوهياملؤلفاتاللغو،يـةوهي
العرب اجلزيرة شبه يف العرب العرب،يـةحياة للغة احلاضنة البيئة باألنواء،يـةوهي اهتموا فقد

ب االقتصادـحياتـلصلتها والنباتأمه،ةيـواالجتماعيـةهم واإلبل للخيل كبريةيـةوكان ألن؛
.همقائمةعلىالرحلةيفطلبالكأوالفرارمناجلدبـحيات

أن ويرىحسنينصّ يواملوضوعاتـاجمصنفتعلىأساساملعانـــيمعـمجعاللغةفار
.1يـةمنأقدمماألّفهالدارسونيفاللغةالعرب

 كان العربـبواديفالإلـىاللغويينطلقوقد اجلزيرة ويستمع،يـةيشبه وحياورساكنيها
فظهرت،فيجمعاأللفاظويسجلكلمايتعلقمبوضوعمعنيضمنرسالةخمصصةله،إليهم
اليتكتبهااألصمعيتلكومنهذهالرسائل.وغريها،والطري،والنبات،واخليل،:اإلبلرسائل

.بلواإل،والوحوش،واخليل،عنالنباتوالشجر

حبسباملعان ال األلفاظ فيها مجعت ما الرسائل هذه حروفـومن تبعا ألحد بل ي
فيقال:كتاباحلاءوكتاب،وهيحتملاسماحلرفالذيجيمعبنيهذهاألصول،أصوهلا
.2يزيداألنصاريـومنهذهالرسائلكتاباهلمزألب.اجليم

يدةمجعتفيهااأللفاظاليتائلعديمثلثالكالم،وهيرسـففومنذلكأيضا ماألّ
مراملاءالكثري،والغف:ـــبفتحالغنيـــمرتقول:الغ علىثالثحركاتمبعانخمتلفة،كأنبوردت

والغُ:ـــبكسرهاـــ احلقد، الباب:ــبالضمــمر ألفيفهذا ما ومنأشهر الرجلاجلاهل،
                                                 

م1 حسني، املوضوعاتنصار، على العرب5صعاجم الرتاث يف دراسات سلسلة اإلعالمـ، وزارة الكويت، ي،
م.1985/هـ1405

.183ستأتـيترمجتهفـيص2
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.طربمثلثاتقُ

معا الرسائلمبثابة وشكلتفيمابعداملادة،جممتخصصةيفموضوعاهتافكانتهذه
.ملعاجماأللفاظالكربىاليتظهرتبعدهايـةاألساس

 : المرحلة الثالثة  3.5.3.3

بأن املرحلة املعجمـتتميزهذه الثالثةيفتطور املرحلة األوىليفظهور،ها املرحلة لكنها
بكتابالعنيـعادةــوتؤرخهذهاملرحلةـ،تلفةالعامةاملتكاملةبأنواعهااملخيـةاملعاجماللغو

هذيبـوت،مجهرةاللغةالبندريدوالبارعيفاللغةللمفضلالظ و،للخليلبنأمحدالفراهيدي
.1يمنصوراألزهريـاللغةألب

 : طر  ترتي  المعاجِ  3.5.4

لىثالثطرقاملعاجمعيفهذهاملرحلةوماتالهاتنوعتطرقترتيبمفرداتاللغةيف
حسبترتيبظهورهازمنيا :ميكنتتبعهافيمايأل،خمتلفة

 :ترتي  األلفاظ ّحس  مخارج الحروفالطريقة األولى:   3.5.4.1

رتبت أولكتابحاولمجعاللغةـ والذييتفقاملؤرخونعلىأنه ففيكتابالعنيـ
احلروف خمارج حبسب األصول،األلفاظ أوائل مراعاة فاللسانفب،مع احللق حبروف دأ

فالشفتني العلة،فاألسنان حبروف كتابه وختم ا. مفرداتواتبع ترتيب يف نفسها لطريقة
بابعلىحدةكل فلفظةعقليفبابالعنيقبلعقفوهذهاللفظةقبلعقب،وهذه.

وهكذا، عكر قبل األخرية احلروف هبذه مبتدئة مادة كل بعد يذكر اليتمث الكلمات

                                                 
ومنكتبه1 يفالعربيـة، التبحر وغلبعليه األدب، اللغو أئمة أحد اهلرري، األزهري بن أمحد بن حممد منصور أبو

الل هتذيب سنة تويف القراءات، ومعاين 370عة النبالء، أعالم سري الذه : وفيات16/316ه. خلكان: وابن ،
معجماألدباء،4/324األعيان، واحلموي: ،5/2321 .
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نتبديلموضعهذااحلرفيفاألصلاملذكور،فهوإذاذكرمثال مادةعقليفبابعحتدث
 انتقلبعدها اآلتإلـىالعنيوشرحها علقولقعولعقوقلعوقعل،وهومااصطلحيـةاملواد :

بع ويرى الكبري، باالشتقاق تسميته على العرب للغويو اخلليل أن املؤرخني يكنـض م
فكإال اـصاحب وضع طريقرة ومبتدع ترتيبـملعجم أّماـة هه، الفكـتنفيذ عملــذه فمن رة

وسارعلىنسقاخلليليفتأليفاملعاجممعبعضاالختالفاتالطفيفةالليث بناملظفر،
وابناللغةهذيبـتيـيمنصوراألزهريفـوابعدهكأبأحيانا عددمنعلماءاللغةالذينجاؤ

.سيدهاألندلسييفادكم

 : م  مراعا  َوائل األصول هجائياَ : ترتي  الكلمات يـةالطريقة الثان  3.5.4.2

يفترتيباملعجمفقدكانتتتبعترتيبالكلماتترتيبا ألفائيا حسبيـةوأماالطريقةالثان
األصل هو،األوىليـةحروفها واستعملها الطريقة الشيباينيفوعمرأبووأولمنعرفهذه
يـميلتزميفترتيبههذاإالباحلرفاألولدونالثانـإالأنهل،كتاباحلروفكتابهاجليمأو

.1حروفالكلمةيـةبقإلـىوأمهلذلكبالنسبة،فالثالث

حيثرتبتالكلماتيفهذا،تبعهاابندريداألزدييفكتابهمجهرةاللغةأوهذهالطريقة
،أصوهلامعمراعاةأوائلهذهاألصولاملعجممنحيثاملبدأحسبالرتتيباهلجائيحلروف

ف بثقوشرحها مادة ذكر ـفهوإذا انتقلبعدها ثقب،وكذلكإذابل يفإلـىيبابالباء
.وهذامماعقدوغريهالبق..ــلقبــي:قلبـالبابنفسهمادةبقلذكربعدهاعلىالتوال

الباحث واضطر يريدهاأن إلـىطريقته، اليت املادة فيتحرى ال يباباحلرفاألولمنـ،
بلف منحيثالرتتيباهلجائي،فمادةـحروفها، يباباحلرفالذييسبقباقيحروفها

.ا،وهكذ(بسن)يـف(نسب)،و(بسل)يـف(لبس)،و(بقل)يـإمّناودهاف(لقب)
                                                 

.83ص،يـعلماللسانالعرب:عاهد1
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 : م  مراعا  َواخر الكلمة اَ : ترتي  الكلمات هجائيالطريقة الثالثة  3.5.4.3

يفمعجمهاملشهور1ناتبعهذهالطريقةيفترتيباملعجمهوأبونصراجلوهريوأولم
العرب وصحاح اللغة الصحاححيثقسمتحروف،يـةتاج والذييعرفاختصارا مبعجم

للهمزة الباباألول أبوابفكان على لألفاللينة،اهلجاء اليت،والباباألخري فالكلمة
حبرفامليممثال  وعشرينيـةمثانعلىمثيقسمكلباب،تكونيفبابامليمينتهيأصلها

عجبمثال جندهايففكلمة،الكلمةيـةوترتبحسببدا،يـةحبسباحلروفاهلجائفصال 
العنيبابالباءفصل ،ومنأشهرمنسارعلىهذهالطريقةابنمنظوريفلسانالعرب.

.والفريوآبادييفالقاموساديط

 : دي: ترتي  الكلمات حس  الترتي  الهجائي العاالطريقة الراّعة  3.5.4.4

يأبوابوفصولحسبالرتتيباملوجودـوهياليتيراعىفيهاوضعاأللفاظوترتيبهاف
يومايكونمعهمالفظا ثالثيا بدونتقليب،بلـاحلرفاألول،والثانإلـىيالكلمة،فينظرـف

يفذلكاحلرفالثانترتباألبوابحسباحلرفاألو ي،مثالثالث.ـلمراعى 

اددثني_ات باعها؛ رأىكثريمنالعلماء_وخاصة وهلذا ميسرة؛ سهلة طريقة وهذه
دراسةاألصوات،ولكنهاتسريحسبماهومعروفيفالرتتيباألجبديإلـىهاالحتتاجـألن

ولع أولمـالعادي. العالــل )مقاييسغويابنماللـنأخذبتلكالطريقة فارسيفمعجميه
)عملاللغة(.اللغة(و



                                                 
وعلم1 وفطنة كانمنأعاجيبالزمانذكاء ياقوت: قالعنه اجلوهري، محاد بن إمساعيل نصر مؤلفاتهأبو أشهر ا ،

 الرواة إنباه االقفطي: كتابيفالعروريوكتابيفالنحو. وله وصحاحالعربيـة، اللغة تاج واحلموي:1/229كتاب ،
.2/656معجماألدباء
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 : الخالصة  3.5.5

تقدميتضح ظهرنتيجةو،املتخصصةمرمبراحلمتعددةيـةعلماملعاجمالعربأنلنامما
خمتلفةعوامل ،ولعلأمههاالدافعيـةيفالثقافةالعربعلماملعاجممجيعهايفظهورأسهمت،
الديين وكاندورالدافعاللغوي،فهمالقرآنالكرميواحلديثالنبويالشريفواحلرصعلى؛
وضعاصطالحاتجديدةملايتمابتكارهو،يـةرصدوتدوينوشرحاملفرداتالعربيفأساسي

يفشدامليادين،ومعمرورالزمنكانللعاملنيالسياسيواالجتماعيأثربال يفتوليدثروة
املفرداتاجل أغنتمن ديدة وأثبرتيـةالعرباللغة كما،علىخمتلفأنواعهايـةالعربماجعامل،

متسرعانما،املختلفةيـةكانللرتمجةوتعريبالعلوموالفنوندوريفظهوراملصطلحاتالعلم
.يفمؤلفاتمستقلةتدوينها
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 الباب الراّ 

 َسباب ازدهار العلوم اللغوية
في عصر الخليفة المأمون
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  يـةالعلوم اللغو  تطوراب َسب 4.1
 المأمونالخليفة في عصر 

 تمهيد  4.1.0

،عديدةكانتلهأسباب،خاصةيـةالشكأنالتطورالكبريللعلومعامةوالعلوماللغو
.املباشرةمنهاوغرياملباشرة،كماساعدتعواملخمتلفةعلىتطورهاوازدهارها

العوامل: الطبيعيللعلومومنهذه الدولةيـةدبدأتالعلومبالتشكليفبدافق،التطور
احتاجتيـةاإلسالم وعندماأحستباحلاجةامللحة،تعلممجيعالفنوناملختلفةإلـىعندما

األقوامواللغاتاليتأصبحتوضعقواعدللغةالقرآنالكرميحفظا هلامنتأثريلغاتإلـى
اإلسالما جزء لغاتالدولة الشريعة،اإلسالمبدخولغريالعربيفيـةمن وتدوينأحكام

.وتكونلغةالدولةوالعلم،موحدة،يرجعإليهااجلميعيـةمماأوجدقاعدةلغو،املختلفة

 بطريقتني:يـةاإلسالماحلضارةءفالعلومتطورتعلىيدأبنا

االبتكاراألولىالطريقة ف،: سابقا قد موجودة تكن ل اليت العلوم كعلوم،ابتكرت
.وعلوماللغةبأنواعهما،عةالشري

فهنالتطوير:يـةوالطريقة الثان العربمنسابقهم، اقتبسها علوم وقامواك بتطويرها،، ا
.كالطبوالفلك

اللغو العلوم األوىلهياليتسارتعليها الطريقة حيثبدأتبوضع،يـةوالشكأن
وبدأتأكثرهذه،يـةالعربمثتوسعتوترفعتحدتنوعتعلوماللغة،القواعدومجعاللغة

كبريةيفعصراملأمون.يـةولكنهاقفزتقفزاتتطور،يـةالعلومقبلالدولةالعباس

سأقومبذكرأهمتلكاألسباباليتكانهلاتأثريا مباشرا علىازدهار،ويفهذااملبحث
يفعصراملأمون.يـةاللغويـةالعلماحلركة
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  : يـةَسباب دينَوالَ:   4.1.1

اللغو عموما والعلوم العلوم اخلصوصأسبابدينيـةلتطور وجه ساعدتعلىيـةعلى
:وذلكمنناحيتني،يـةاالهتمامباللغةالعرب

 حث  ايسالم على طل  العلِ: ـ1

دافعاالولالذيالفقدكان،حثاإلسالمعلىطلبالعلموالتعلموالتعليميـةفمنناح
اإلسالماملسلمنيعلىحثّاملصادرهوىّـــلعلوماملختلفةمنشتماتعلّىمحلاملسلمنيعل

تنِوي الَِّ ينن  ق لن هنلن  :تعالـى،قالاهللسبحانهوكانةالعلموالعلماءملهورفع،طلبالعلم ينسن
ل وا األنلنبنابِ  يـنعنلنم ونن ونالَِّ ينن ال يـنعنلنم ونن  ََّر  َ ون [.9يـة]سورةالزمر،اآل ِإنَّمنا يـنتن ن

منهاكماحثالرسولالكرميصلىاهللعليهوسلمعلىطلبالعلميفأحاديثكثرية،
 رواه الدراداءما أنأبو قالرضيااهللعنه، اهللفصل ىاهلُلعليهوسل ميقولُ:ه :مسفعبُترسول 

َن  منن" والمالئكة  تضن   َجنحتنها  ط رِ  الجنَّةِ  ِمن طريقاَ  اهلل  ّ  سلنَ يطل    في  ِعلماَ  طريقاَ  سلن
ِن يستغِفر  ل  رضاَ  ِِ وإنَّ العاِل في السَّمواِت ومنن في األرِض والِحيتان  في الماِء  منن لطالِ  الِعل

ِ  إنَّ العلماءن ورنثة  األنبياِء  فضِل القمِر ليلةن البدِر على سائِر الكوَا ِِ على العاِِّدَ  وفنضنل  العاِل

ِن ي   ِن فمنن َخن   َخن  ّحظن وافر  ـإنَّ األنبياءن لن ورنثوا الِعلن   .1"ورثوا دينارَا وال ِدرهمَا َو

قالرسولااهللبنمالكوعنأنس قال:  ـنن من "صلىااهللعليهوسلم:رضيااهللعنه،
ِِ العِ   ِ لن في طن  جن رن خن  .2" جِ رن حتى يـن  اهللِ  فهو في سبيلِ  ل

                                                 
1 حبان: بن حممد بلبانالبسيت، برتتيبابن حبان ابن حديثرقمصحيح حتقيق:88، الطبعةؤوطاشعيباألرن ، ،

 ه.1414بريوت،لرسالةمؤسسةاالثانية،
.2647،حديثرقمسننالرتمذيــاجلامعالصحيحالرتمذي:2
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العلماءنملهالعلموتفضيلطلبعلىسالمتأكيداإلو طلبعلىسالمتأكيداإلوزلة
وفّرقفيما جديدةيفاجملتمعاملسلمحتّثعلىاملعرفةيفحقوهلا؛نزلةالعلماءملهالعلموتفضيل

بلغةالقرآنمنعلوميفالفلكوالطبوالكيمياء فكانلهالفضليفكلمادّون  املختلفة،
 .الطبيعةتركيباالنسانواليتترتبطبفهموالرياضياتوغريهامنالعلوم

ميكن،ويـةيأسلوباللغةالعربـكبريا فحتّوال أحدثـــتقّدمماإلـىإضافةــوالقرآنالكرميـ
التحّولمنمالحظة دبماوصلإلينامناألأساليبمقارنةأسلوبالقرآنمعخاللهذا

ولقدأدر القرآين،وعلمواأنهخيتلفسلوبعجازيفاألااإلالعرباجلاهليونهذكاجلاهلي.
 .متاما عّمامسعوهمنفصحائهم

،ومنهذااملنطلقكاناخللفاءعلىخمتلفعصورهميقومونبدورهميفتشجيعالعلم
مادي،ودعمالعلماء منخاللإنشاء،بشكلمباشروبشكلغريمباشر،أومعنويا ا سواء

وإنشاءاألوقافاليتيتمصرفؤلفنيواملرتمجني،ومكافأةامل،املدارساملكتباتوتوفرياملراجع
.هاجلوانبطلبالعلماملختلفةـداتإيرا

،وأساسكلالعلوماليتبرعفيهااملسلمون،املتشعبةيـةاإلسالميـةفأساسالنهضةالعلم
.1هودعوةدينهمللعلموالتفكريفخلقاهلل

فقدكاناحلفاظعلىالقرآنالكرمييـةثانيـةومنناح :الحفاظ على القرآن الكريِـ2
مهمنأسبابازدهارفهمهوتعليمهوتعلُّقراءتهقراءةصحيحة،وو،مناخلطأواللحنوالتغيري

تفسريوتوضيحلبعضإلـىفقدكانالعربواملسلموناألوائلحيتاجونأحيانا ،يـةاللغةالعرب
هاليتنشأتحوليـةمنطلقاحلركةالعلموهالقرآنالكرميف،هاـوبعضمفرداتيـةاآلياتالقرآن

                                                 
1G. sarton, Iroduction to the History of Science,vo 1,baltimore, TheWillams & 

Wilkins co.,1927,p.1.                                                                                          
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ماالسالميمنذالقرنـاليتشهدهاالعاليـةمرورالزمن،والدافعادركوراءكلالنهضةالعلمـب
.اهلجرياالول

العـىاللغـرميأعطـرآنالكـالقذلكألنّ رداتـــفـمـيتالــــاحيـننــم،ا ـــا وعمقــاعـاتسـةـيربـة
لغ،بـــواألسالي القــــوأدت الكــــة ـريـــرآن التفسريــظهإلـىم مصـفب،ور تتألقــدأت ،ادره
مدرس،تتواكبوموارده املكرمةــفكانت مكة املنورة،ة املدينة الكوفة،ومدرسة ومدرسة

الكرمييف القرآن معال،تفسري من بارزا  العربــمعلما  رفد ومبتكريـةم أصيل هو ما ،بكل
واالستنباط،حينا يـةذهاملدارسمباأبقتلنامنتراثتفسرييضخميعتمدالرواهفكانت
الإلـىحينا آخرسبيال العقلي .واملسلمنيتفسريالتسلسلياملنظمعندالعربنشوءحركة
،وأسبابالنزول،الوحيعلىآفاقجديدةيفظاهرةيـةتفتحاللغةالعربإلـىبدورهأدىوهذا

القرآ األـوع،والقراءات،نومجع التشريع،مثالال املصطلح،وطرق ادكمـفوإرساء ي
وماأضافذلكمنتنظريفجائي،واملطلقواملقيد،واخلاصوالعام،واجململواملبني،واملتشابه

قرآننّورهاال،قةجديدةمخاّلحافلةبقييـةمماكانتمعهالعرب،وعالاحلجاج،يفلغةاجلدل
.1"رالقرآنمنأرادعلماألولنيواآلخرينفليثوّ":حدقالابنمسعوديعلومهـف

يـوف،والعكوفعلىحيثياتهالكربى،والبحثعنجزئياته،وتثويرالقرآنيعينالتدبرفيه
يميادينهاـوإعمالالفكرمماتتسعلهدائرةعلومالقرآنف،االجتهادإلـىهذادعوةواضحة

                                                 
الطربان1 الكبريـأخرجه يف )٩/١٤٦)ي رقم أب٨٦٦٥(، عن زهري، طريق من عنـ( مرة، عن إسحاق، ابني

فمسعود، اهليثمي "اجملمعـوذكره )ي الطربان٧/١٦٨" رواه وقال: وـ(، بأسانيد، الصحيحي رجال ينظر:.رجالأحدها
بناالثري،ابن املبارك السعادات أبو الدين الشيبانـي:عد يـةالنهاحممد احلديث غريب حتقيق:1/229واألثر،يف ،

 بريوت العلميـة، املكتبة الطناحي، حممد وحممود الزاوي أمحد بن1399طاهر سليمان القاسم أبو والطربانـي، ه.
أمحد مطري، بن أيوب ت9/146بن ابن مكتبة الثانيـة، الطبعة السلفي، احلميد عبد بن محدي حتقيق: يميـة،،

.ه1415القاهرة
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جذورهايفالتصريفإلـىواللغة،متعلقاتالرتكيبإلـىوالنظم،الفروعإلـىعندرداألصول
.1اقـــواالشتق

لمظهرا والقرآنالكرميمماشكّيـةريخاحلضارياملشرتكبنياللغةالعرباوهكذاظهرلناالت
يعيناحلفاظعلىالقرآن،جتماعيا متالزما ا وصيانةلغةالقرآنيقتضي،فاحلفاظعلىاللغة

العرب لغة الت،صيانة وجودها التشريعياالرتباط بوجوده مناو،رخيي بلمح رقيها ستمرار
هذهـوهومرقومب،اخلالدةصلىاهللعليهوسلممعجزةحممد،وملاكانالقرآنالكرمي،ستمرارها

االطمئنانعلىإلـىوهذاأمريدعو،الزمنيـةفاخللودمتصلبينهمارغمعاد،اللغةالشريفة
أثرتيسريالقرآنيفتفسريهوعلومهبالكشفعنوأصالةمنبتها.وهنايتجلى ،سالمةاللغة
.2وكنوزهادونعناءومشقةيـةأسرارالعرب

العرب أدىتيسريالقرآنالكرميملعالاللغة األلفاظ،يالنحوـومعان،يـةلقد إلـى،وداللة
لغووجود إعراب،دائبةيـةحركة جهة،دةمتجديـةوأصالة من اللغة مناهج عنهما ،نشأت

.ومدارسالنحومنجهةأخرى 

القرآن قواعدهألصالة فلميكنسببتوجه،فاملنهجاللغويعندالعربمدينبإرساء
فكان،الكرميبلغةالقرآنيـةالعنايعالاللغةإالـنشاطهموتأليفهمفإلـىاللغةاألوائلعلماء
والنحووالصرفوالقراءاتمبعنياملفرداتوامددهم واحلجة والرتاكيبيفاللغة مـأل،لصي 
فيكن ـمضمارهم عن اإلبانة العرباي بي،ستعماالت اللغويتأثرف،أنـهموطرق األصل

بكثري األعندهم يف والشوارد واألوابد والشكل الغريب على أبعاده والكلماتمن لفاظ
ستنباطافكانالقرآنعندهممظنة،يـلنحويوالصرفأصال للبناءاللغويواواملشتقاتمماكان

                                                 

.38ص،املبادبالعامةلتفسريالقرآنالكرمي::الصغريينظر1
.39صاملرجعنفسه2
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،يـةيمفرداتالعربـوجالءمعان،يـةيميداناملعرفةاللغوـاحلجةإثراحلجةفالقواعدالستلهام
ستقصاءمعجماو،يـةالقرآنأساسالدربةيفالبحثعندتتبعغريبالعربستعماالتاوكانت

.1ةــيـألفاظهااللغو

،وواسطتهوكرائمه،فألفاظالقرآنهيلبكالمالعربوزبدته":فهانـياألصقالالراغب
ف الفقهاء إعتماد وحكمهمـوعليها أحكامهم ف،ي والبلغاء الشعراء مفزعحذاق يـوإليها

.2"نظمهمونثرهم

لغةيهأـمناالتساعمدىالتكادتعرفيـةفبفضلالقرآنبلغتالعرب"يقول)بروكلمان(:
اللسانالذىأحلهلموحدهاهيـةالعربمؤمنونبأن ا الدنيا،واملسلمونمجيعمنلغاتأخرى

رفيعةفاقتمجيعـيمنزمانطويلمكانيـةهذااكتسبتالعربـهم،وبـوهىفصلواتـيستعملأنب
.3"لغاتالدنيااألخرى

 :تتعلع ّالمأمون وعصر  َسباب 4.1.2
أولأنـهمإذ،يـةيازدهاراحلضارةاإلسالمـفيـةمواألُاخلالفةماتاهسإواهلأمناخلط

الكتبواملكتباتمن خبزائن الكتبوترمجتهااهتم بنومجع خالد مكتبة أشهرها، ولعل ،
الوليدبنعبد ومكتبة تضمكتبا 4امللكيزيد، وكانتاألخرية محلهافاتحيـةباللغةالالتين،

                                                 
عليينظر1 حسني حممد الصغري، الكرمي:: يفالقرآن معاصرة صنظرات الدراساتالقرآن6، سلسلة املؤرخيـة، دار ،

م.1991يـبريوتـلبنانـالعرب
األصفهانـ2 الراغب القرآن غريب يف املفردات حممد: بن احلسني القاسم أبو عدنان1/55ي، صفوان حتقيق: ،

الطبعةاألوىل،دارالقلم،دمشق ه.1412الداودي،
بنيمحاهتاوخصومها،ص3 العربيـة اللغة أنور: ،مطبعةالرسالة،بريوت،نقال عن:بروكلمان،كارل:تاريخ25اجلندي،

م.1975دارالقلم،بريوت،1/28األدبالعربـي
األموي،استمرتفرتةحكمهعشرسنوات،كان4 اخلليفة بناحلكم، امللكبنمروان بنعبد العباسالوليد أبو هو

 سنة توفـي األمويـة، الدولة ازدهار عصر وامللوك96عصر تاريخاألمم بنجرير: حممد جعفر أبو الطربي، ينظر: ه.
والزركلي:األعال4/252 .8/121م،،
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.دمشقإلـى1األندلسطارقبنزياد

العباسغريأن الدولة املأمونيعدُّيـةعصر العصرالذه للحضارةاألولوخاصةعصر
العلم،يـةاإلسالم انطلقتاحلركة املختلفةـبأبوابيـةففيه وتطورت،ها وكان،وظهرتالعلوم

هذاالعصرواليتأدتـومنأهماألسباباملتعلقةب.نصيبا وافرا منهذاالتطوريـةوللعلوماللغ
ي:ـطورالعلوميفهذاالعصرمايأتتإلـى

 ّيتهِتمام الخلفاء ّتعليِ َّنائهِ وتر اهـ1

واللغةيـةةالعلومالدينهمةوخاصوتزويدهمبالعلوماملأبنائهموتعليمهميـةاهتماخللفاءبرتب
.كبارالعلماءإلـىهدونبأبنائهم،وكانوايعيـةالعرب

عاملا  الرشيد هارون كان العربوتتلم،فقد علىيدإمام ت،الكسائييـةذ وىلتربيتهكما
وكذلكاملأمونالذيظهرتعليهعالماتالذكاءوخمايلالنجابةمنذ.وتعليمهاملفضلالظ 

خلالرشيددأنّقدمّرمعناو،العلمدونمظاهراللهووالعبثإلـىوانصرف،نعومةأظفاره
:كتابيشحذالفكرةفأجاباملأمون؟اهذاعلىاملأمونوهوينظريفكتاب،فقالله:م

فقالالرشيدوحيسنالعشرة احلمدهللالذيرزقينمنيرىب، يرىبعني: مما أكثر عنيقلبه
.2جسمه

،وحرصواعلىتعليمأبنائهموتربيتهم،وتناقلاخللفاءهذااالهتمامبالعلموالشعوربأمهيته
العرب نييسمعحلنا منبعضولدهاملأمونيغضبحفهاهو،يفنفوسهميـةوتعظيماللغة

فيقول علىأحدكمأنيتعّلمالعرب": ب،هاأو د هُـفُيقيمب،يـةما هُـوي زفين  هاـويـ ُفل ب،هامشهد 

                                                 
1  تويفيفدمشقسنة الرببر، من أصله فاتحاألندلس، الليثي، زياد بن وفيات101طارق ابنخلكان: ينظر: ه.

والزركلي:األعالم5/320األعيان ،3/217.
داراجليل،بريوت.1/184اخلضري،أبوإسحقإبراهيمبنعليبنمتيماألنصاري:زهراآلدابومثراأللباب2 ،
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ك مفه حف ُسلبطانفهفبظاهرفبيانفهف،ُحج ج خصمفهفمبُسكفتاتف علس  أ و يسرُّأحد كمأنيكون،وميلك 
فاليزالالّدهر أسري كلمتفهف؟!،هفأوأمتفهفلسانُهُكلسانفعبدف

1.

االهتم والعلمـوأدىهذا بالعلم اخللفــام قبل من املأمونــاء أمورمهمةإلـىاءوخاصة
.يفعصرهيـةجابا علىاحلياةالعلمـانعكستإي

:يـةالمأمون العلم يـةشخصـ2

ففيهالشافعيوابن،األفذاذيفكلفروعاملعرفةبالعلماءعصراملأمونكانغنيا بناأن مر 
وفيهأبو،وفيهالواقديصاحبالسريواملغازيمنالفقهاءواددثني،حنبلوسفيانبنعيينة

الراو املثىن بن معمر الشيبان،يـةعبيد عمرو اللغويـوأبو العرب،ي إمام وقطربيـةوالفراء
وأبوزيداألنصاريوكثريونغريهممن،احلضرميوالنضربنمشيلواليزيديويعقوب،النحوي

جانبالفالسفةوعلماءالرياضياتإلـى،يـةعلماءالفقهواحلديثوالشعرواللغةوالسريوالروا
.والفلكوالكيمياءوغريهم

والدهبتعليمهوتربيتهــفالغروأنيكوناملأمون اهتمام وقدرأينا عاملا مثقفا ثقافةــــ ـ
وقدكاناهتمامه،مطلععلىاألنسابواللغاتوتاريخالعربوأشعارهمفهو،شاملةعميقة

بناكثريرّــوقدم ،فقدكانعاملا باألنسابواللغاتوتاريخالعربوأشعارهم،كبريا باألدب
.يـةحياتهالعلممنجوانب
واليت،املأمونيـةلشخصيـةلمالكثريمناجلوانبالعيـةيحياةاملأمونالعلمـبنافر ـــوقدم 

.2يفعصرهيـةالتأثريالكبريواملباشرعلىازدهاراحلضارةاإلسالمهلاكان
                                                 

1 اهللبنحممد: يوسفبنعبد عمر أبو اجملالسالنمري، بـهجة 1/64وأنساجملالس، مرسيخويل،، حممد حتقيق:
 حممد: بن إبراهيم والبيهقي، لبنان. بريوت، العلميـة، الكتب دار األوىل، حتقيق:1/184،اداسنواملساوبالطبعة ،

داراملعارف،القاهرة. حممدأبوالفضلإبراهيم،
.هالدراسةمنهذ64انظرمبحثحياةاملأمونالعلميـةص2
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:ّالعلماء يـةاهتمام الطبقة السياسـ3

ف القادة اإلسالمـاهتم الدولة يشجوبالعلماء،يـةي األموالعلىونبذليو،همـونـعكانوا
والدارسني ا،العلماء املراكز الكثري،كبيتاحلكمةيـةلعلموعلى يفسبيلةوصرفاألموال

.شراءالكتبونسخهاوترمجتهاونشرها

،سبقإليهليُاملأمونبل مناهتمامهبالعلماءمبلغا كيفأنّ،يـةوتذكرلنااملراجعالتارخي
بنيبلكانمناملقر،يعصراخلليفةاملأمونـأحدعلماءالفلكف1فقدكانموسىبنشاكر

هقبلوفاتهباملأمونفقدأوصايـةولصلتهالقو،ولكنهتويفتاركا ثالثةمنأوالدهالصغار،منه
واحلسنبأوالده وأمحد حممد علإلـىبـهماملأمونورعاهموعهدبـهمفاهتم،: ىمنيقوم

وتعليمهم الثالث،تربيتهم فــحدأصبح البارزين العلماء من اإلسالـة تاريخاحلضارة ،يـةمي
.2هلماسهاماتعديدةيفعالالرتمجةوالتأليفوالتعليموكانت

:استقرار الحكِ السياسيـ4

ـــــوةالقر ـــعص(م847ــــم750قــملوافاهـ232ــــهـ132ياألول)ــــاسـالعصرالعبدـيع
 العباسوالنهضة وسيطرت،يـةللدولة نفوذها بسطتالدولة ـفقد كافة على أراضياخلالفةها

ةاليتكانترغمبعضالثوراتالفاشل،أقصىالغربإلـىاملمتدةمنأقصىالشرقيـةالعباس
ىلتوليهاخلالفةعلىالقضاءعلىـفقدحرصاملأمونمنذاألياماألول.تظهربنيفرتةوأخرى

والدفاععنهاداخليا وخارجيا .،والعملعلىاستقرارالبالد،الفنت

                                                 
واحلسن،1 وأمحد حممد الثالثة العلماء والد وهو الفلكوالتنجيم، تعلم مث املأمون، كانيفخدمة بنشاكر، موسى

ينظر:الزركلي،األع200واملعروفنيببينموسى،واملشهورينبعلمالفلكوامليكانيك،تويفحنوسنة 7/117الم،هـ، .
الندمي2 الفهرست،ابن القفطي378ص: القاهرة، الكتب، دار احلكماء، بأخبار العلماء أخبار وانظر:187ص،: .

يونس مفتاح التعليمالرباصي، املؤسسات األوليـة: العباسي العصر ـ132)يف صهـ232ــهـ العرب110(، اجملموعة يـة،
م2010ريبوالنشر،القاهرةللتد .
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مدةحكمكلخليفةمنخلفاءبينالعباسيفالعصرالعباسيكنمالحظةأن كمامي
 ،ممايساعداخلليفةيفوهذايدلعلىاالستقرارالسياسي،حدماإلـىاألولكانتطويلة

ورعا البالد لشئون ازدهاريـةالتفرهل على والعمل الدولة كافةمصاحل يف وتقدمها الدولة
.يـةواحلضاريـةموالعليـةاالتاألدباجمل

:مساحة الدولة الشاسعةـ5

ورغمأنهذهامليزةتعتربعبئا ،أقصىغربأفريقياغربا إلـى،فهيممتدةمناهلندشرقا 
ومن،إالأهناكانتعامال منعواملالتقدمواالزدهار،علىاحلكماملركزييفذلكالوقت

ساعدعلىاطالعاحلضارةالناشئةعلىخمتلفمماي،أسبابالتنوعالثقايفوالفكريوالقومي
.1احلضاراتاملعاصرةوالسابقة

:موق  عاصمة الحكِـ6

تتمتعمبوقعجغرافـيمهم،فهي،يـةوعاصمةاخلالفةالعباس،مدينةالسالم،بغدادكانت
سطهملدنوتو،هوالبعداجلغرايفواالسرتاتيجييـةوممايزيداملوقعأمه،تتوسطالعالاإلسالمي

كربى.يـةوانسانيـةحضار

:يـةَثر  األموال في الدولة العباسـ7

العباس اخلالفة الذيشهدته التطور يف مهم دور املزدهر للجانباالقتصادي ،يـةكان
فقدكانتخزائنالعباسينيمع.مماجعلهيصرفبسخاءعلىالعلماء،وخاصةلدىاملأمون

،يـةكاخلراجواجلز،ضباألموالاليتكانتوىبمنعدةجهاتتفي،امتدادالدولةواتساعها
اذه حيث":بةاملارةويقولحاالسإلـىحدقيلأنالرشيدكانيستلقيعلىظهرهوينظر

                                                 
ملحقالصورواخلرائطيفصينظ1 الدولةالعباسيةيفأقصىاتساعها( منهذهالدراسة224ر)خريطة .
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.1فسيأتيينخراجك"،شئت

تفاصيلجبا ابنخلدونيفمقدمته فكان،اخلراجيفعهداخلليفةاملأمونيـةوقدأورد
.2األخرىيـةعداالغالتالعين،يوندرهمأربعمائةمل400

املاليفبغداديكونصايفاخلراجإلـىيصلوما أيصايفاإليراداتبعداقتطاع،دار
رواتباملوظفنيواجلنديـةاملصروفاتادل والطرقاتوشبكاتالري،مثل واصالحاجلسور

وحنوها.

األموالالطائلةوالشكأن  مونعامال مساعدا يفدعماحلركةاملأإلـىأضافت،هذه
ها.ـومصروفاتيـةالعلم

ة النقتأثير الترجمة  4.1.3 يـةاللغة العّر إلـىل وحَر

ت الرتمجة حلركة العربالشكأن اللغة العلميـةأثريا كبريا على الثقافة وعلى فيـة، الزخم،
يـةعلمادخالمصطلحاتيـةناحمنيـةالرتمجةكانلهتأثريمباشرعلىاللغةالعربالكبريمن

 العربإلـىخمتلفة فحنييـةاللغة ننيكتبا ألرسطوطاليسيفاحلكمةويفأثناءترمجتهترجمحُ؛
السريانية نظريا يفاللغة اليتليعرفهلا مئاتالكلماتاليونانية، اعرتضته لكتباليونان

ناتوغريهاوكانمضطرا أنيوجدوالعربيةمنمصطلحاتطبيةفلسفيةوأمساءنباتاتوحيوا
هلاألفاظا عربيةتقابلهاإنأمكن،وأنيصقلالكلماتاألجنبيةصقال عربيا واضحا ومؤديا 

ومضمونإلـى معناها لـنفس الد واملصطلحات فالكلمات عاجلهاـها، مقابل هلا يكن م

                                                 
ص1 اجملاهد، والفارس العال اخلليفة الرشيد هارون رجب: حممد دمشق88البيومي، القلم، دار األوىل، الطبعة ،

أ1421 اإلمام مسائل بـهرام: بن منصور بن إسحاق يعقوب أبو واملروزي، راهويه،ه. بن وإسحاق حنبل بن محد
الطبعةاألوىل،عمادةالبحثالعلمي،اجلامعةاإلسالميـةباملدينةاملنورة1/36ص ه.1425،

ابنخلدون،أبوزيدويلالدينعبدالرمحنبنحممد:ديواناملبتدأواخلربيفتاريخالعربوالرببرومنعاصرمنذوي2
دارالفكر،بريوتومابعده1/224الشأناألكرب، ه.1408ا،حتقيق:خليلشحادة،الطبعةالثانيـة،
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.1بطالعربيةيفغايةالضإلـىوأخرجهامناللغاتاألجنبيةوأدخلها

القول فحسبوخالصة مرتمجني يكونوا ل الفرتة تلك يف املسلمني فإن : كانوا، بل
،الرتمجةوالنقلإلـىفإضافة،مبتكرينومبدعنييفكلعالمنعاالتالعلوماليتترمجوها

وابتكروا وزادوا شرحوا فقد الكثري، تلكوأزالوا يكتنفكثريا من الغموريالذيكان من
وشعلةيفتاريخاحلضارة،فكانتمنارةهلموملنبعدهم،حيوهاونفضواالغبارعنهافأ،العلوم
.يـةاإلنسان

الرتجــفبواسط ةـمـة اللغ، العربـاتسعت اإلسالمـوالثقافـةـية ـةـية مـــــن، الكثــري ودخـلـت
 الفلسفيـةالعلماملصطلحات يـةوالتعبريات يـةواألساليباللغو، الذيأد، إثراءإلـىىاألمر

.يـةاللغةالعرب

ّشكل مبكر يـةاهتمام العلماء ّوض  قواعد للغة العّر 4.1.4

بسبب؛يـة،اهتمالعلماءبوضعقواعداللغةالعربيـةفمنذالبداياتاألوىلللدولةاإلسالم
نتهممنمكّ،رهلمقاعدةمهمةيستندونإليهاوفّ،ممامناللحنوالتبديلخوفهمعلىاللغة

التطويروالتفريعوالشرحواالضافة.

انفتاح المسلمين على جمي  العلوم من جمي  الحضارات الساّقة 4.1.5

منفتح املسلمون مجيـــكان على كبري بشكل السابقةــون احلضارات واستوعبوها،ع
 منها اإلسالمواستفادوا احلضارة مع منسجمة وبغضالنظرعنمدىاستفادة،يـةوجعلها

 املسلمنيمناحلضاراتالسابقةيفتطويراللغةالعربعلماء انفتاحاملسلمنيإالأن ،يـةاللغة
اآلخرين العلمإلـىأدىعلىعلوم املسلمنيلالح أن ويُ.ككليـةتطوراحلركة مـالعلماء

"املعلماألكرب"مسواأرسطوأنـهمواهمنسبقهم،لدرجةيـةيكنلديهمأيموقفأوكراه
                                                 

1/285،:ضحىاإلسالمأمني1 .
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أبوقراطون املكانةوأبال نفس جالينوس وتلميذه ف،الطب إقليدسـمثلهما ذلكمثل ي
 .وفيثاغورسوطاليسوبطليموس

:ّين الشعوب واألعرا  المختلفة يـةالمساوا  اينسان  4.1.6

،وكانتاملفاضلةبينهمابالتقوىوالشيءغريها،خمتلفةيـةفقدبدأاإلسالمبقبائلعرب
وبالتايلكانمجيعأفراد،واملساواةبنياجلميعيـةسادتالقيماألخالق،اإلسالموعندماانتشر

وكان،يـةوأعراقهمشركاءيفنشأةاحلضارةاإلسالمأنـهماجملتمعاإلسالميعلىاختالفألو
حدرأيناالكثريمنغريالعربيربعيفنشأة،العلماءاملسلمونينتمونلبلدانوأعراقخمتلفة

.يـةوعلوماللغةالعربيـةماإلسالمالعلو
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 علماء اللغة في عصر المأمون 4.2
 تمهيد: 4.2.0

والنابغنيالذينكانتهلماليدالطول التاريخاإلسالميبالعديدمنالعلماء ىيفـيزخر
ـ العلوم ــنشأة أنواعها ــمبختلف وتطورها عامال مهما وحجرا أساسـ تاريخـفا وجعلها ي

.يـةاإلنساناحلضار

األمةخاصةمنالعلماءمنذنشأةيـةمنهذهالعلوماليتحظيتبعنايـةوعلوماللغةالعرب
فاللغةيـةاإلسالم اليتبنيأيدينااليومهيمثرةجهدكبيـربذلـهعلماؤنـاالقدامىيفيـةالعرب،

القرآنالكرميهيوعاءهاـألن؛مجعهاوتدوينهاقصدحفظهاواحلفاظعلىسـالمةاسـتعماهلا
أنزلوحف ـب كما،ونفاذا ونفوذا وحبا هاء ـوبهالغةالقرآنفقـداكتسبتجالال ـولكون،ها

هاالقـرآنـيصورةأقوىأداءللغةمنخاللالفصحىالعليااليتنزلبـحفظهاالقرآنالكرميف
 .1ز"عج،وأرهفذوقهاببيانهامليـة"فحفـ لأمـةسـليقتهااللغو

فقد،يالرتاثاإلسالميـفيـةوالقرآنالكرميصاحبالفـضلفـينشأةالدراساتاللغو 
يصيبهماأصاباأللسنةمنحلنأوحتريفخافعلماءاملسلمنيعلىالقرآنالكرميمنأنب

اللحن وتفشتظواهر الداخلنييفاإلسالم فقامكلمنهمبدوره،بعدأنتعـددتألـسنة
تقعيدا وتدوينا ومجعا وترمجة.،ليذودعنهذهاللغةاملقدسة،ومببادراتهوبقدراته

 العباسياألولوعصر العصر تعدتلك،املأمونأوجالنشاطاللغوياخلليفةوشهد اذ
النشاطالفعليجلمعاللغةوالتأليففيها.يـةبدايـةالفرتةالزمن

 القرنان شهد وقد والثالثـالثاناهلجريان علمي روافدكثريةـأمدت،ضخمةيـةحركة ،ها
                                                 

عبده1 أمحد العرب:عوري، اللغة تعلما يـةيففضل ،الطبعةاألولـى،5صيـةوتراثيـةونبويـة(معاجلةقرآنوالتزاما وحتدثا )
،م2000هـ/1420مركزالكتابللنشر،القاهرة
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،األصيلةاليتتتمثليفالقرآنالكرميواحلديثالنبويالشريفوفقههمايـة:الثقافةالعربأوهلا
ن ،بلإ.وقدأحرزتهذهالعلوممجيعا تقدما كبريا يفهذاالقرن،وعلوماللغةالعربيـةوالشعر

العلوماليتدخلتوثانيها:ماأضافته،ووالعروريمثال بعضهاولدونشأوظهرجديدا كالنح
العربإلـى فاستطاعت،كاملنطقوالفلسفةوالطبوالفلكوغريها،عنطريقالرتمجةيـةالثقافة

العرب بكلمايفهذايـةحضارةعامليـةلتظهرلالنسان،العلومكأنتستوعبكلتليـةاللغة
.1التعبريمنمعان

.2معترمجةموجزةلكلمنهميـة،جبمععلماءاللغةيفهذهالفرتةالزمنأتـيمايوسأقومفي

:َّرز علماء اللغة عصر الخليفة المأمون 4.2.1
وضعمنالكوفينيكتابا يفأولمنيقالأنه،عليالرؤاسييسارةـحممدبنأبأبوجعفرـ1

كتاب،وكتاب"الوقفواالبتداء"قرآن"،ويالـكتابمعان"،منها:.ولهمؤلفاتعديدةالنحو
 .3ه187يسنةـتوف،كتاب"التصغري"ويـة"،الفيصليفالعرب"

2 وله. الكسائي، عليه درس اللغة، علماء أوائل من اهلراء، مسلم بن معاذ مسلم أبو
 .4ه189تصانيفكثرية،وليشتهرمنهاشيء،تويفسنة

3 عالبالل. الكسائي، محزة بن علي احلسن مصنفاتأبو له واألدبوالنحووالقراءة، غة
 .5ه189كثرية،منهاالنحو،واملتشابهيفالقرآن،وخمتصريفالنحو،تويفسنة

                                                 
.99ص،املأموناخلليفةالعالهدارة:1
ينظرجدولعلماءاللغةيفعصراملأمونيفملحقالصورواخلرائط2
األلباءيفطبقاتاأل:األنباري3 1/51،باءدنزهة .18/253،احلموي:معجماألدباءو.
األلباءيفطبقاتاأل5/218ابنخلكان:وفياتاألعيان،4 واألنباري:نزهة .50دباء،ص،
5 ــان، األعيـ وفيـــات ــان: خلكـ 3/295ابن ــــالء، النبـ ــــالم أعـ ــر سيـ والذهـبـي: طبقات9/134، والزبيدي: .

.138صالنحويني،
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ي،وقيلابننصر،اللغويالنحوي،كانأكتبالناسيفزمانه،ـبناملظفرالكنانالليث.4
وق كتابالعني، أكمل والغريبوالنحو، األدببصريا بالشعر الذيكتبهيلبارع بلهو

 .1هـ190تويفسنةونسبهللخليل،

5 بناحلسناملعروفباألمحرأ. علي احلسن منتالميذبو عندالكسائي،، ناظرسيبويه
 .2ه194،تويفسنةصنفكتابالتصريف،مقدمهبغداد

مؤرجبنعمروبناحلارثالسدوسي،أوالفيد،ولديفالبصرة،وتتلمذعلىيداخلليل.6
أمحدوأيبعمروبنالعالء،كانعاملا باحلديث،والغالبعليهاللغةوالنحووالشعر،الزمبن

هـ.منمؤلفاته:195نيسابور،وفيهاتويفسنةإلـىهارونالرشيدوابنهاملأمون،وانتقلمعه
 .3ي،األمثال،غريبالقرآنـاملعان
7 . املغربجودي النحوي عثمان وـيبن الكسائي عن أخذ عن، وروى والرياشي، الفراء

 .4ه198تويفبقرطبةسنة،الكسائي،وألفيفالنحو
8 . إمساعيل بن حممد ب،يـاملغربالقريوانـي أديب، محدون، بـ الغاويُعرف النحويـةل  يف

منعُ أول وهو كتابأوضاحاللغة،وله،رفحبف "كتابسيبويه"يفاملغربوالغريب،
 .5هـ200تويفسنةكتبيفالنحو،و

أخذاللغةوالعروريعن.9 العدوياليزيديالبصري، أبوحممدحيىيبناملباركبناملغرية
اخلليلبنأمحد،وتتلمذعلىيدأيبعمروبنالعالءوأبناسحاقاحلضرمي،وهوأحدالقراء

                                                 
.والفريوزآبادي،عدالدينأبوطاهرحممدبنيعقوب:البلغةيفتراجمأئمةالنحو2/283احلموي:معجماألدباء،1

242ص،واللغة هـ.1421دارسعدالدينللطباعةوالنشروالتوزيعالطبعةاألوىل،،
2/313القفطي:إنباهالرواة،2 طبقاتالنحويني، الزبيدي: ،147.
.6/2731،معجماألدباءاحلموي:3
والطنطاوي:نشأةالنحووتاريخأشهرالنحاة،ص12الفريوزأبادي:البلغة،ص4 ،182.
السيوطي:بغيـةالوعاة،ص1/332،القفطي:إنباهالرواة5 .22.
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منمؤد العاملنيبلغاتالعربوالنحو، ب:كتايباملأمون،لهمؤلفاتعدة،منهاالفصحاء
النوادريفاللغة،وكتاباملقصورواملدود،وكتابالنقطوالشكر،وكتاباملختصريفالنحو،

 .1هـ202يسنةـتوف

يعصره،تتلمذعلىـأبوعليحممدبناملستنريبنأمحدالبصري،منكبارأئمةاللغةف.10
إليه،وإذاخرجيدسيبويه،ولقبهبقطرب،وقالله:ماأنتإالقطربليل؛ألنهكانيدجل

رآهعلىبابهغدوةوعشيـة.فغلبعليههذااالسمواشتهربه.وهوأولمنوضعاملثلثيف
مؤلفاتعديدة،منها:كتابمعان وله  العربيـة، آن،واملثلثيفيالقرآن،وإعرابالقرـاللغة

 .2ه206واألضداد.تويفيفبغدادسنةاللغةواالشتقاق

11 بن. علي احلسن يدأبو درسعلى حازم، بن علي وقيل اللحيانـي، اخلتلي املبارك
 .3هـ،لهكتابالنوادر207يواألصمعي،تويفسنةـيعمروالشيبانـالكسائيوأب

أبوزكرياحيىيبنزيادبنعبداهللاألسلميالكويف،املعروفبالفراء،ولديفالكوفةمث.12
يونسبنحبيب،اشتهربلقبأمرياملؤمننييفبغداد،درسعلىيدالكسائيوإلـىانتقل

وهومنأشهرالنحوينيالكوفيني،واكثرهماطالعا على بنيالعلماء، لعظممكانته النحو،
لوال"يالعباسأمحدبنحيىيثعلب،أنهقال:ـوحيكىعنأبعلومالنحوواللغةوفنوناألدب،

؛ألهناكانتتنازعيـةالالفراءلسقطتالعربالفراءملاكانتاللغة؛ألنهخلصهاوضبطها،ولو
فتذهب وقرائحهم عقوهلم مقادير الناسعلى ويتكلم أراد، من كل وكلإليه4"ويدعيها .

                                                 
البغدادي6/2827احلموي:معجماألدباء1 تاريخبغداد. :14/146.
2  البغدادي: اخلطيب بغداد 3/298تاريخ احلموي. االدباء معجم :6/2646 . كثري: يـةوالنهايـةالبداابن

10/259.
4/1843:معجماألدباءاحلموي3 .89ينيصمراتبالنحوواحلل :،
األلباءاألنباري4 .81ص:نزهة
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املعان كتاب منها: عديدة، مصنفات له النحو، ابنيه يلقن أن الوقفـاملأمون كتاب ي،
 .1ـه207يسنةـيفالقرآن.توفيـةواالبتداء،كتاباجلمعوالتثن

يعمروبنالعالءـأبوعبيدةمعمربناملثىنالتيميالبصريالنحوي،درسعلىيدأب.13
هـ،209نةويونسبنحبيب،كانمنأعلمالناسباللغةوأنسابالعربوأخبارها،تويفس

 .2وغريها.:نقائضجريروالفرزدق،وماتلحنفيهالعامة،واألمثاللهمؤلفاتعديدة،منها

14 معاوأبو. بن اهللهشام توفيـةعبد صاحبالكسائي، وهو النحوي، يسنةـالضرير
 .3هـ،لهمؤلفاتمنها:كتابحدوداحلروفوالعواملواألفعالواختالفمعانيها209

15 منعلماء. املعروفبأبـيعمرواألمحر، الشيبانـيالكويف، إسحقبنمرار عمرو أبو
 من وهو واحلديث، والنحو، اللغة ذهبوا الذين النحويني الكوفة علماء يـةالبادإلـىأوائل

أبوعبيديـةالعرب وتتلمذعلىيده: بنالعالء، عمرو وأبـي الض  املفضل يد درسعلى ،
:معجماجليم،والنوادرالكبري،واللغات،منمؤلفاته.القاسمبنساّلم،وأمحدبنحيىيثعلب

 .4هـ213وغريها.تويفسنة

يد،سعيدبنأوسبنثابتاألنصارياخلزرجي،كاناألصمعييبجله،ورويعنأبوز.16
قاليلابنمناذ قال: األصمعيفأحف الناس،5رالثوريأنه "أما :أصفلكأصحابك:

                                                 
.73ص،الفهرستابنالندمي:،86ص،مراتبالنحوينياحلل :1
و6/2704،:معجماألدباءاحلموي2 تاريخبغدادالبغدادياخلطيب. :،13/252 .
الدينأبوطاهرحممدبنيعقوب:الفريوزآبادي3 عد ،الطبعةاألوىل،دار400صيفتراجمأئمةالنحوواللغةالبلغة،

 سوريا دمشق، والتوزيع، والنشر للطباعة الدين ه1421سعد . األدباءواحلموي: 6/2782،معجم الندميو. :ابن
.76ص،الفهرست

4 األدباءاحلموي معجم 2/625ص،: . بنأمحد: حممد منصور أبو حتقيق:حممد1/13،هذيباللغةـتاألزهري: ،
الطبعةاألوىل م.2001،دارإحياءالرتاثالعربـي،بريوتعوريمرعب،

5 شاعروعالمنعلماءاللغةواألدب.تويفسنة الريبوعي، بنمناذر ه.ينظر:احلموي:معجماألدباء،198حممد
.107السيوطي:بغيـةالوعاة،ص7/107
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هـ،وقيلقبلها215وأماأبوعبيدةفأمجعهم،وأماأبوزيداألنصاريفأوثقهم".تويفسنة
صنفاته:كتابفعلتوأفعلت،وكتابغريباألمساء،وكتابمنم.بعام،وقيلبعدهابعام

 .1اللغات،وكتابالنوادر،وغريها

17 يعرفباألخفشاألوسط،. النحويالبلخي، اجملاشعيأبواحلسن، مسعدة بن سعيد
هـ،وقيل215تلميذسيبويه،منعلماءبغداد،قرأعليهالكسائيكتابسيبويه،تويفسنة

:كتاباملقاييسيفالنحو،وكتاباالشتقاق،وكتابمنهااملصنفات،هـ،ولهعددمن221
 .2األوسطيفالنحو،وكتابالعروريوالقوايف

أبوسعيدعبدامللكبنقُريببنعبدامللك،املعروفباألصمعيالباهلي،عاليف.18
راو والنحو، يـةاللغة والنوادر، وإماميفاألخبار لأوقالاألخفشالعرب، دركأحدا أعلم:

وقال خلفاألمحرواألصمعي، من قال:الرياشيبالشعر أعلم؟ أيهما األصمعي،فسألته :
كانأعلمبالنحوـم قلتلف ألنه قال: ؟ مؤلفاتكثرية،ـل. :كتاباالشتقاق،وكتابمنهاه

وغريها وكتاباملقصورواملمدود، وكتاباللغات، وكتابالقلبواإلبدال، الكالم، أصول
 .3هـ211هـوقيل216يسنةـولديفالبصرة،وفيهاتوف.كثري

أبوعثمانسعدانبناملباركالضرير،منرواةالعلمواالدبمنالبغداديني،وكانيروي.19
:كتابخلقاإلنسان،ولهمنالتصانيفهـ،220يعبيدةمعمربناملثىن،تويفسنةـعنأب

 .4واجلبالوالبحاروكتابالوحوش،وكتاباألرريواملياه
                                                 

1 وفيابنخلكان احلموي2/378،اتاألعيان: االدباء:. السريايف:3/1359،معجم النحوينيالبصريني. ،أخبار
.41ص

2 األدباءاحلموي: خلكان3/1376،معجم ابن ا:. الذه 2/380،ألعيانوفيات النبالءسري:. ،أعالم
السريايف10/206 .39ص،:أخبارالنحوينيالبصريني،

و45ص،:أخبارالنحوينيالبصرينيايفالسري3 .2/197،إنباهالرواةالقفطي:.
األلباءيفاألنباريكاتأبوالرب4 البغدادي1/119،طبقاتاألدباء:نزهة تاريخبغداد. :،10/281.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



186 
 

هـ،وهباتعلم،154،ولدمبدينةهراةسنةياهلرويـأبوعبيدالقاسمبنسالّماخلراسان.20
الكوفةوبغدادوالشام،فتعلمعلىيدعلمائها،فأخذعنعددكبريمنالعلماءإلـىمثانتقل

وأب األنصاري، زيد األـكأيب وابن واألصمعي املثىن، بن معمر عبيدة والكسائيـعرابي ي
هراة،مثعنيقاضيا علىطرطوس،مثأقاميفخراسان،وأخريا استقريفإلـىوالفراء،مثرجع

:منهاولهبضعوعشرونمصنفا ،.هـ242هـ،وقيل222تويفبـهاسنةأنبإلـىمكةاملكرمة
 .1كتابالغريب،وكتاباألموال،وكتابالغريباملصنفيفعلماللسان

يحممدحيىيبناملباركاليزيدي،كانعاملا باألدب،شاعرا ـبوإسحاقإبراهيمبنأبأ.21
ي،كانمنندماءاخلليفةاملأمون،ولهكتابمايزيداألنصاريواألصمعـعيدا ؛أخذعنأب

 .2هـ225اتفقلفظهواختلفمعناه،وكتاباللف والشكل،تويفسنة

رميالنحوي،أخذعناألخفشويونسبنحبيبوأيبأبوعمرصاحلبنإسحاقاجل.22
:كتابخمتصرفاتهعبيدةواألصمعيوأبـيزيداألنصاري،لهمصنفاتانفردهبا،ومنمصن

 .3هـ225حنواملتعلمني،وكتابغريبسيبويه،تويفسنة

،كان،وزيراملأمون،وكاتبه4حممدبنيزدادبنسويدالكاتباملروزي،وقيلاملروذي.23
 .5هـيفسرمنرأى230كثرياألدب،مشهورا بقولالشعر،حسنالبالغة،تويفسنة

                                                 
األلباءاألنباري:1 الذه 1/109،منطبقاتاألدباءنزهة سريأعالمالنبالء، :،10/491 .
األلباءاألنباري:2 الزركلي:األعالم1/130،نزهة القفطي:إنبا1/179،، .1/224،الراوةه،
البصريني3 النحويني أخبار : البغدادي72ص،السريايف بغ، تاريخ القفطي9/313،داد: أنباه، على الرواة إنباه :

.2/80،النحاة
4 نسبة بالزاي إلـىاملروزي واملروذينسبة كربىمدنخراسان. العظمى، مرو مدينة وهي الشاهجان، مروإلـىمرو

السابق مرو جبوار وهيمدينة أبونصرعليبنهبةاهللبنجعفربنماكوال:اإلالروذ، امللك، سعد ينظر: كماليفة.
املؤت االرتيابعن دارالكتبالعلم،الطبعةاألوىل7/240لفواملختلفيفاألمساءوالكىنواألنسابرفع ـ،بريوتيـةـ

م.1990/هـ1411لبنان
ابنعساكر2/16:الوايفبالوفياتالصفدي5 تاريخدمش. .56/237ق:
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24 وحنويمنأهل. شاعر البصري، اهللاجلمحي عبد بن سالم بن اهللحممد عبد أبو
كتابفحولالشعراء، مصنفاته أهم من والفصاحة، األدبوالللغة رواد أهم من األدب،

 ـ1ه231سنةوكتابغريبالقرآن،تويف

أبونصرأمحدبنحامتالباهليالنحوي،صاحباألصمعي،درسعلىيديه،وعنه.25
اإلبل،وكتابالشجروالنبات،:كتابمنمؤلفاته،وأبوالعباسثعلب،2يـأخذإبراهيماحلرب

 املعانوكتاب ـأبيات ي، وكتاب األمساء، اشتقاق وكتاب العامةيما فيه لحن يـــتوف،
 .3ـه231سنة
ابناألعراب.26 إماماللغة،كـأبوعبداهلل،حممدبنزياد ،بالشعرواللغةحنويا انعاملا ي،

انتهى"قالثعلب:الضرير،يـةومسعمنالكسائيوأبـيمعاوكثريالسماعمناملفضلالضىّب،
ثمانني،هـ،وقدجاوزال231"،تويفبسرمنرأىسنةيـابناألعرابإلـىعلماللغةواحلف 

مصنفاته كتابمن وفرسان: اخليل وكتابهاـأمساء وكتاباتاريخالقبائل، وكتابلنوادر، ،
 .4وغريها،تفسرياألمثال

،يـةأبوجعفرحممدبنسعدانالضرير،الكويفالنحوياملقرب،كانحنويا ذاعلمبالعرب.27
 .5هـ231يسنةـتوف.فكتابا يفالنحو،وكتابا يفالقراءاتوألّ

                                                 
احلموي:معجماألدباء10/652الذه :سريأعالمالنبالء1 ،6/2540.
قّيما باألدب،2 عاملا باللغة، ادديثني، أعالم من احلربـي، البغدادي إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم إسحاق أبو هو

منقال حنو وال لغة علس من احلربـي إبراهيم فقدت ما ثعلب: العباس عديدة،أبو مصنفات له سنة، مخسني
منها سنة تويف النبوة، دالئل وكتاب ، األدب الفهرستص285كتاب الندمي: ابن أعالم323ه. سري الذه : ،

.13/356النبالء
تاريخبغدادالبغدا3 والقفطي4/114،دي: 1/262،معجماألدباء:.احلموي1/71،الرواةءا:إنب، .
األنباري:نزهةاأللباء10/688،لنبالءأعالما:سريالذه 4 احلموي1/119،. .6/2530،:معجماألدباء،
البغدادي:تاريخبغداد6/2537،احلموي:معجماالدباء5 .3/140،الرواةهإنباالقفطي:و،5/324،.
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ي،ولدبالكوفة،أخذعناملفضلالض ،ـيعمروإسحاقبنمرارالشيبانـعمروبنأب.28
،حف اللغةوالشعروأيامالعرب،أخذعنهثعلبوأبوعبيدوابنيـةوتنقلبنيسكانالباد

كيت،أشهركتبهكتاباجليم،الذيرتباأللفاظفيهعلىاأللفباءتبعا للحرفاألولالس 
 .1هـ231تويفيفبغدادسنة.وحده
29 أب. عن أخذ وحنو، لغة صاحب كان األثرم، املغرية بن علي احلسن عبيدةـأبو ي

هـ.ولهكتابالنوادر،232واألصمعي،وأخذعنهأمحدبنحيىيثعلب،وغريهم.تويفسنة
 .2وكتابغريباحلديث

أديبا نكا،عفراملعروفبابنالزياتىمحزةأبوجـحممدبنعبدامللكبنأبانبنأب.30
 .3هـ233تويفسنة،ءباللغةواألدب،منبلغاءالكتابوالشعراا عاملفاضال 
قالحممدبنيزيداملربد:،قرأعلىاألصمعيوغريهالتـ و زيأبوحممدعبداهللبنحممد.31

 .4ه237،تويفسنةيحممدالتوزيـمارأيتأحدا أعلمبالشعرمنأب
هلالكوفة،ومنأصحابأمنالطوالالنحوي،حممدبنأمحدبنعبداهللأبوعبداهلل.32

"،تويفسنةيـةقالثعلبأمحدبنحيىي:"كانحاذقا بالعربحّدثعناألصمعــــي،الكسائي،
.5هـ243
حنويوعاليـةكيت،إماممنأئمةاللغةالعربأبويوسفيعقوببنإسحاقبنالس .33

أب عن أخذ الشيبانـوأديب، عمرو األعرابـي وابن والفراء ـي مؤلفاتهي، كتاباصالحمن :
                                                 

احلموي2/360،الرواةاءالقفطي:إنب1 .5/2100،:معجماألدباء،
األلباءاألنباري2 نزهة احلموي1/126،يفطبقاتاألدباء: . معجم اخلطيبالبغدادي5/1970،األدباء: :تاريخ،

.12/107،بغداد
تاريخبغداد6/248،الزركلي:األعالم3 البغدادي: .،2/342 .
والسريايف:أخبارالنحوينيالبصريني،ص135أبوالربكات:نزهةاأللباءيفطبقاتاألدباء،ص4 .66.
بغ1/120،:نشأةالنحووتاريخأشهرالنحاةالطنطاوي5 السيوطي: .1/49،الوعاةيفطبقاتاللغوينيوالنحاةيـة.
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.ولهحنومنعشرينكتابا غريهااملنطق،وكتاباملقصورواملمدود،وكتابهتذيباأللفاظ،
 .1هـ244تويفيفبغدادسنة

مةعاّل،ولديفبغداد،كانبنعمرواهلامشيبالوالءيـةأبوجعفرحممدبنحبيببنأم.34
:كتبههــ.قالابنالندمي245سرمنرأىسنة،تويفيفباألنسابواألخبارواللغةوالشعر

األشرافيفاجلاهل كتاباملغتالنيمن ومنها: وكتاباألمثالعلىيـةصحيحة، واإلسالم،
 .2همـأفعلوهواملنمق،وكتاباملذهبيفأخبارالشعراءوطبقات

،بقييـةبوحُمل محممدبنهشامبنعوفالتميميالسعدياللغوي،أحدأئمةالعربأ.35
 .3يطلبلسانالعرب،أخذعنهثعلبواملربدوآخرونيـةمدةيفالباد

ي،مقربحنولغوي،ـأبوحامتسهلبنحممدبنعثمانبنيزيداجلشميالسجستان.36
يقول "مسعته املربد: قرأتقال سيبوي: كتاب مرتني"، األخفش على باللغةه عاملا  كان

:كتابإعرابالقرآن،وكتابمنها.لهأكثرمنثالثنيكتابا ،هـ248.تويفسنةوالقراءات
املذكرواملؤنث،وكتاباملقصورواملمدود،وكتاباملختصريفالنحوعلىمذهباألخفش

.4وسيبويه،وغريها
37 الزيادي. سفيان بن شاإبراهيم كان كتاباألمثالعرا حنويا ، له والنقطلغويا رايـة، ،

 .5ه249والشكل،وشرحنكتكتابسيبويه،تويف
                                                 

البغ13/243،نيــماملؤلفــمعجكحــالــه:1 تــ، احلم14/273،دادــخبغــاريــدادي: معجويــ، .6/2840،ماألدباءــ:
احلموي2 االدباءياقوت معجم الب6/2480،: اخلطيب ، بغداد تاريخ الندمي2/277غدادي: ابن ،الفهرست:،

.119ص
الذه 69ص:الفهرستابنالندمي3 تاريخاإلسالم، املرزبان10/477،: 370ص،:معجمالشعراءيـ، .
،2/58،الرواةءالقفطي:إنبا4
ص5 النحويني، العلماء تاريخ ص79التنوخي: الفهرست، الندمي: ابن .58 إنباه والقفطي: ، ،1/166الرواة،

.1/158واحلموي:معجماألدباء،
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38 حممد. بن بكر عثمان أبو تالميذ من املازنـي، عثمان عبيدةـأبواألخفشبن ي
ف،واألصمعي عصره إمام ـكان واألدب، النحو املربدي العباس أبو عنه أخذ منـول، ه

يوكتابـماتلحنيفالعامةوكتابالتصريفوكتابالعروريوكتابالقوافالتصانيفكتاب
 .1،وقيلغريذلكه242ه،وقيل248،توفـيسنةالديباج
39. بنعمرانأبوعكرمة ،حنويولغويوراويـة،تتلمذابناألعرابـيالض بنزيادعامر

 .2ه250علىيديه،ولهكتاباخليل،وكتاباألمثال،تويفسنة
سهلبنحممدبنعثمانالسجستانـيالبصري،مقربوحنوولغويوصاحبأبوحامت.40

تصانيفمنها:كتابإعرابالقرآن،وكتابمايلحنفيهالعامة،وكتابالفصاحةوغريها،
 .3ه250تويفسنة

ه،وهومنكبار159أبوعثمانعمروبنحبرالكنانـي،الشهريباجلاح ،ولدسنة.41
األدبوالنقدواللغة،درسعلىأبـيعبيدةواألصمعيواألخفشوابناألعرابـيوخلفأئمة

األمحروغريهم،ولدوتويفيفالبصرة،لهكثريمناملصنفات،أشهرها:البيانوالتبيني،وكتاب
 .4ه255هات،تويفسنةـاحليوان،والبخالء،وكتاباألضدادواملتشاب

،لغويوأديب،لهكتابمعانـيالشعر،وكتابيـاألشاندانسعيدبنهارونأبوعثمان.42
 .5هـ256األبياتالفريدة،تويفسنة

                                                 
تاريخبغداد،1 السيوطي:بغيـةالوعاة،ص7/93اخلطيبالبغدادي: القفطي:إنباهالرواة،202، ،1/246.
ص2 النحويني، العلماء تاريخ ص79التنوخي: الفهرست، الندمي: ابن .58 الرواة، إنباه والقفطي: ،1/166،

.1/158اء،واحلموي:معجماألدب
.12/270الذه :سريأعالمالنبالء،3
4  دمشق، تاريخ عساكر: 45/431ابن بغداد، تاريخ البغدادي: واخلطيب وفيات12/212. خلكان: وابن .

.3/470األعيان،
ص5 .4/145،والقفطي:إنباهالرواة،60ابنالندمي:الفهرست،
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،كانمنكبارالنحاةوأهلاللغة،راويـةرجالرياشيالبصريـــأبوالفضلالعباسبنالف.43
ولهتصانيفمنها:كتاباخليل.وكتاباإلبل.وكتابمااختلفتأمساؤهمنكالمللشعر،

 .1ه257،تويفسنةلعربا





                                                 
ص1 وابنالندمي:الفهرست،ص89السريايف:أخبارالنحوينيالبصريني، والبغدادي:تاريخبغداد،63، ،12/138.
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 الخــاتمــــة  4.2.2
نعقبعلىماجاءفيهامننتائجتتضمنـيفن أنب الدراسةجيملبنا مطافهذه هاية

ي:ـالتوصالتواإلسهاماتاليتقدمهاالباحثوكاآلت

.لقدمتخضعنتشجيعاخللفاءالعباسينيوخصوصا اخلليفةاملأمونإقبالالناسعلى1
 العاهلالعظيموالتهعلىاألقاليميفدولتهبرفعرواتبمنالدراسة فقدأمرهذا والبحث،

يُقبلعلىطلبالعلموي عُمرعالسالعلماءومقاصداألدب،وروىاحلديثوتفق هيفالدين،
علىأضخميقظةفكريةيفتاريخاألُم ةووجههاخريتوجيه،وكانتتلكاليقظةوكانيشرف
منأهماليق بغدادظاتيفالتاريخكله،حدأن  السالم إىلمركزمدينة حتولتيفعصره

املأمونالعميقللعلومواألدبوالفنونحّولبغداد ىـإلالعلموالثقافةيفاملعمورةكلها،فحبُّ
"بغدادف الثقافةحدقالالقائلون: مركزا للثقافةـيالبالدكاألُستاذفـقبلة يالعباد"فصارتب

ف عداه ما يفوق والفلسفة،ـوالعلم الدين وعلوم الشعر برعاية فقام الزمان، ذلك دنيا ي
البحثويستقدمرجالالعلمويستميلهم العلمعلىمواصلة رجال يشجع وكان والفلك،

أديان عن ـبغضالنظر هم وتكرميـوجنسياتومذاهبهم موضعورعاية مجيعا كانوا هؤالء هم،
هماخلالّقة.ـخالـُمناسبالذيهي أههلمسببا يفإبرازمعارفهموقدراتاملأمون،وكانللمنا

.وعلىذلكظهرتثقافاتمتنوعةيفالدولةاإلسالمية،ويرتبطبظهوراحلركةالعلمية2
ادافظةعلىكتب اإلنسانيةونشاطها املكتباتيفالدولة،ومناحلضارة ،ومنهناأُقيمتب

الذ بيتاحلفكمة بلغاٍتأمهها كتبا ناطقة أضاف  خمتلفة،كما كتبا يفعلوم يضم يكان
ُأخرى،مثلالعربيةوالفارسيةوالسريانيةواليونانيةوالالتينيةوبعضاللغاتاهلندية.
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3 املأمون اخلليفة العلماءبستعانةباال.قام فكان واملعارف، الثقافات متنوعي علماء
مؤلفات نسخا من يفبـُيودعون هم يتاحلفكمة، وتوزيعها، وأسندصالحياتويتمنسخها

واسعةلكبريموظفيهايُقالله)صاحببيتاحلفكمة(ومنتلكالصالحياتاإلشرافعلى
يرتبالكتبويُفهرسهاوُيصنفهاوُيشرفعلىمنينسخها،ويؤديما العاملني،وعليهأنب

الـمُ عنّي كما ُعزية، مالية مكافأة نظري منه ويرعىيُطلب رئيسا يدبر منهم رتمجنيوخيتار
هم.ـشؤون

ب.4 املرتمجون وقام كتب بيتاحلكمةرتمجة على القائمني لدى توفرت اليت ،احلضارة
 إىل الكتب تلك وفأضافت العربية والفلكاللغة الطب يف جديدة أحباثا  العربية الثقافة

هم.ـوواربعلومهماخالصةوالكيمياءوالصيدلةوالفلسفة،وأضافالعلماءالعربإليه

فروعالعلمواملعرفة،يفإبرازعلماء5 الثقايفوالذيمشلكافة االزدهار .لقدأسهمهذا
العلوم الكتبيفشد روائع وصنفوا خمتلفة، وعاالت متعددة علوم يف برعوا موسوعيني

اللغويةواحدةمنأبرزتلكالعلوم.العلوموكانت،الطبيعيةوالدينية

النواحيالسياسيةواالجتماعيةوالثقافية،ميفتعنبالالباحثتسليطالضوءعلىـل.6
 بالكشفوالتحليلالعلمياألكادميياملنطقيكما العلميةأسهمتالدراسة لنشاطاحلركة

ذلكالعصر بـها كانيتمتع؛اليتكانيزخر منخاللما الدراسة وقدظهرتأمهيةهذه
مناملنزلةالعلميةالرفيعة،والثقافةالواسعة؛حيثبرعيفالفقه،واللغة،وأياماملأموناخلليفةهـب

العرب،والفلسفة،وعلوماألوائل،مماجعلهأحدعلماءعصره،وكانحبكممنصبهالقيادييف
بتقريب وقام ذلكالعصر، أهمعلماء اليتتضم اجملالسالعلمية وإدارة بعقد يقوم احلكم

 بوعلماءالفلكواحلساب،وأجزلهلمالعطاء.اطباءواحلكماءوأهلالفنونواآلدالعلماءواأل
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الدراسةعنكما.7 للعلوماللغويةيفالالفتالتقدمالكبري،والتطورالنوعيمدىكشفتب
وظهور تدوينعلمالنحووعلمالصرفوعلماملعاجماللغوية، حيثشهدعصره عصره،

والكوفةوبغداد،وكانتجلاألنشطةاللغويةقدظهرتأوتطورتاملدارسالنحويةيفالبصرة
يفعصراملأمون،الذيكانيزخربعددكبريمنعلماءاللغةالعربيةالعظامالذينبقيأثرهم

 .لالهلاملكلمنجاءبعدهما مصدرالعلميإىلعصرنااحلايل،وكانوا

الدراسةالضوءعلى8 نقلإىلاللغةالعربيةيفإثراءالنشاطدورحركةالرتمجةوال.وسلطتب
أنب فبعد أصبحتاللغةالعلمي، والعلماء، النهمالعلميلدىاخللفاء تشبع كانتالرتمجة

اإلنسانيةيفذلك بلداناحلضارة العلميةيفمجيعأحناء الكتابة العلمولغة لغة هي العربية
أعطىللغةالعربيةإثراءجديدا  مما بعده، وما مـباملصطلحاتالعلميةواملنطقيةاليتلالعصر

هذاالزخمتكنفيها،ولتقفاللغةالعربيةعاجزةأمامالعلوماملستحدثةبلإهنااستوعبت
العلمياملتنوع،بل حبملهبكلاقتداروكفاءة،وهذايدلعلىثراءقامتبأكثرمنذلكإذب

؛عبريات،معمرونتهاوقابليتهاللتجديدوالتطويروعلوكعباللغةالعربيةسواء باملفرداتأوالت
ميسجللناالتاريخعجزاملرتمجنيأواصطدامهمبعقبةاللغةعندترمجتهملكتباليونانـول

وكان؛والفرس،وليتهمهاأحدبالعجزأواجلمودأوالقصوريفاالستيعابوالرومانواهلنود
ملحليفجعلهاتفتحالبابواسعا أمامالعربواملسلمنيهلذهالقدرةيفاللغةالعربيةدوركبري

و اإلنسانية، احلضارة وساعدهميفذلكاعتمادهماملنهجالعلمياإلسهاملواء يفصنعها،
أتاحتحركةالتعريبللمسلمنيفرصة؛كماالتجري ،وتوسعهميفاستعمالهووضعقواعده
 احلضاراتوالثقافاتاملختلفة.للتفاعلواالحتكاكمعالنتاجالعلميملختلف

،زمخهوثقلهامللموسدوراملأمونالفاعليفدفععجلةاالزدهاريفذلكالعصر.كانل9
ودحضالزعمبأننشوبالنزاعاتوالفنتالسياسيةيفعصره؛قدأشغلهبإمخادها،وأضعف
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للتأسيسعلىوهومايدعونا،منمهتهيفبناءاحلضارة،وحالدونحتقيقطموحهالعلمي
النموذجالنادر؛يفإظهارتأثرياإلرادةالسياسيةللقيادةالعليايفعمليةالتنميةالعلمية، هذا

 منهذااملثالاحلضاريالناجح.تاليا ــــــوالتطويراحلضاريللمجتمع،واالستفادةالعملية

قدرته10 املأمون فّوظف  تهفطنو. يف السياسي ودهاءه وقدرتهالتعاملمع، األزمات،
العلمي،الذيكانمنالعاليةعلىتوزيعاهتماماتهبنيإمخادالفنت،والبناءاحلضاريوالرقي

اشتملتعلىقاعاٍت علميٍة ومنارٍة ثقافـٍي، إلـىصرٍح وحتوله )بيتاحلكمة(، ازدهار مثاره
و والبحث، والنسخ، نتاجللرتمجة، وكانت واملناظرة، علىالنفتا املطالعة، اخلليفة هذا اح

كنوزها؛ وترمجة والسريانية، واليونانية، واهلندية، كالفارسية، املختلفة األموالمغدقا الثقافات
جهودهم أسهمت ومهنيني، ومرتمجني، علماء، من الدار بتلك املشتغلني بشكٍلـــعلى

ـــفاعلٍ أفاد مما املعرفـي؛ والتالقح احلضارية، املثاقفة عملية الدراساتمبنهجياتعلميٍةفـي
مبدٍعةطورتطرائقهايفالبحث،والتوثيق،والتأصيل،وكانلهأكرباألثريفازدهارالعلوم

اللغوية،ودفععجلةاحلضارةاإلنسانية.

أكونقدُوففقُتإفىلالصوابب هدايةاهللتعاىلورعايته،وإالّفماأ ناإفالّكماـوأمتىنأنب
يرأيُتأن هاليكتبأحٌدكتابا يفيومهإفالّقاليفغده:لوُغيـ ر ـألصفهاين:"إنقالالعمادا

هذا هذالكانُيستحسن،ولوُقدفم هذالكانأ فض ل،ولوتُرفك  لكانأحسن،ولوزفيد  هذا
.1لكانأمجل،وهذامنأعظمالعفرب،وهودليلعلىاستيالءالنقصعلىمجلةالبشر"

                                                 
العصر،صـاألصفهان1  .13ي،عمادالدين،حممدبنحممد،خريدةالقصروجريدة
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أنهيكشفخطأ1ردعنالشافعيعندقراءةالربيعبنسليمانلكتابهالرسالةوكذلكو
يأبـف "هيه، فقالالشافعي: الثمانني، لكتابهحداملرة جديدة كلقراءة ىأنبـىاهللتعالـي

يكونكتابا معصوما ،غريكتابهالعزيز".

وأزكىا هللربالعاملنيوأفضلالصالة احلمد أنب دعوانا الن وآخر لتسليمعلىسيدنا
.حممدوآلهوصحبهأمجعني

 
 

 




                                                 

 120صصولالفقه،أالشافعي،حممدبنإدريس،الرسالةيف1 
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 ثبتاملصادرواملراجع

 

القرآنالكرمي
العلومعندالعرب،داريفإبراهيم،فاضلخليل:خالدبنيزيدسريتهواهتماماتهالعلميةدراسة

م.1984احلريةللطباعة،بغداد
واألثر،النهايةيفغريباحلديثدالدينأبوالسعاداتاملباركبنحممدالشيبانـي:عابناالثري،

ه.1399حتقيق:طاهرأمحدالزاويوحممودحممدالطناحي،املكتبةالعلمية،بريوت
،حتقيق:عبداحلسنياألصوليفالنحوابنالسراج،أبوبكرحممدبنالسريبنسهلالنحوي:

 .م1988الثالثة،مؤسسةالرسالة،بريوت،لبنانالفتلي،الطبعة

:حسينعبداجلليل،املعاينوالبيانوالبديع،حتقيقابنالّناظم،بدرالدينبنمالك:املصباحيف
 .1989مكتبةاألدب

م.1978الفهرست،داراملعرفةللطباعةوالنشر،ابنالندمي:
جين ا:ابن مصطفي حتقيق اإلعراب، صناعة سر وغريه، البابلسقا مصطفى األوىل، يـالطبعة

 .م1954القاهرةاحلل ،

 .،الطبعةالرابعة،اهليئةاملصريةالعامةللكتاباخلصائصابنجين،أبوالفتحعثماناملوصلي:

 الفتحعثمان: أبو يالنحويالبصري،ـيعثماناملازنـشرحكتابالتصريفلالمامأبابنجين،
:حتقيق إبراهيم أمني، اهلل وعبد األولمصطفى ـالطبعة القدميى، الرتاث إحياء دار القاهرة،

.م1954
ابنخلدون،أبوزيدعبدالرمحنبنحممد:ديواناملبتدأواخلربيفتاريخالعربوالرببرومنعاصر

ه.1408منذويالشأناألكرب،حتقيق:خليلشحادة،الطبعةالثانية،دارالفكر،بريوت
خلكان،اب أبن بن إبراهيم بن بنحممد أمحد العباسمشسالدين بكر:ـأبو وفياتاألعياني

 .م1971،بريوتصادر،حتقيقإحسانعباس،داروأنباءأبناءالزمان

وأنباءوفياتاألعيانأبوالعباسمشسالدينأمحدبنحممدبنإبراهيمبنأيببكر:ابنخلكان،
م.1971،بريوتصادرسانعباس،دارإح:،حتقيقأبناءالزمان
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أمحدبولوط،مكتبةالزهراء،القاهرة:،حتقيقيفشعرالعربغريبالقرآن:عبداهللابنعباس،
 م.1993هـ/1413

أبوعمرشهابالدينأمحدبنحممداألندلسي:العقدالفريد،الطبعةاألوىل،دار ابنعبدربه،
.هـ1404الكتبالعلمية،بريوت

أبوالقاسمعليبناحلسنبنهبةاهللبنعبداهللالشافعي:تاريخم ،دينةدمشقابنعساكر،
حتقيق:حمبالدينأيبسعيدعمربنغرامةالعمروي،دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،بريوت،

.م1995هــ1415لبنان
ا اإلشبيلي: احلضرمي حممد بن مؤمن بن علي عصفور، ابن الطبعةاملمتع لكبرييفالتصريف،

م.1996األوىل،مكتبةلبنان
،حتقيق:عبدمقاييساللغةابنفارس،أبواحلسنيأمحدبنفارسبنزكرياالقزويينالرازي:معجم

م.1979هــ1399السالمحممدهارون،الطبعةاألوىل،دارالفكر،بريوت
 مسلم: اهللبن عبد حممد أبو قتيبة، العامةللكتاب،املعارفابن اهليئةاملصرية الثانية، الطبعة ،

 م.1992القاهرة

أبوالفداءإمساعيلبنعمر:البدايةوالنهاية،حتقيق:عليشريي،الطبعةاألول دار،ىـابنكثري،
ه.1408يـإحياءالرتاثالعرب

العظيم القرآن تفسري عمر: بن إمساعيل الفداء أبو ابنكثري، . سامي ،حممدبنسالمةحتقيق:
هـ.1420الطبعةالثانية،دارطيبةللنشروالتوزيع

حتقيق:حممداملهديعبداحلّي،علمالتصريفيف:إجيازالتعريف،حممدبنعبداهللابنمالك
 ـهـ1422سالمية،املدينةاملنورةى،عمادةالبحثالعلميباجلامعةاإلـ،الطبعةاألولعّمارسال

،لسانالعربأبوالفضلمجالالدينحممدبنمكرمبنعليبنمنظوراألنصاري:ابنمنظور،
هـ1414،بريوتصادردارالطبعةالثالثة،

أبوالربكات:كمالالدينعبدالرمحنبنحممداألنصارياألنباري:نزهةاأللباءيفطبقات
 األدباء،حتقيق:إبراهيمالسامرائي.

صفحاتمنصربالعلماءعلىشدائدالعلموالتحصيل،الطبعةالعاشرة،أبوغدة،عبدالفتاح:
هـ.1433دارالبشائراإلسالمية،بريوت
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 يفإعرابالكالماآلثاري، الغالم كفاية القرشي: بنحممد شعبان الدين اآلثاري(زين ،)ألفية
.م1987حتقيق:زهريزاهدوهاللناجيالطبعةاألوىل

أبومنص ،حتقيق:حممدعوريمرعب،الطبعةاألوىل،هذيباللغةـتورحممدبنأمحد:األزهري:
 م.2001دارإحياءالرتاثالعريب،بريوت

الرضي: احلسن بن حممد اإلسرتاباذي، شافية احلاجبشرح احلسن،ابن نور حممد حتقيق:
م.1975/هـ1395وآخران،الطبعةاألوىل،دارالكتبالعلمية،بريوت،لبنان

،رسالةاإلسفراييين،عصامالدينإبراهيمبنحممدعربشاه:الشرحاألطولعلىتلخيصالقزويين
بالقصيم، جامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالمية اخلراز، الرمحن عبد بن حممد حتقيق: دكتوراه،

.هـ1422السعودية
عمر الفقهاإلسالميسليماناألشقر، تاريخ عمان،،هـ1412الثالثةالطبعة،دارالنفائس،:

 .األردن

عبدحممدحميالدينحتقيق:ألفيةمالكاملسّمىمنهجالسالكإىلألفيةمالك،:شرحيـاألمشون
 م1955/هـ1375ي،بريوت،لبنانـدارالكتابالعرباحلميد،

دصقر،يمتاموالبحرتي،حتقيق:السيدأمحـاآلمدي،أبوالقاسماحلسنبشر:املوازنةبنيشعرأب
م.1961هـ/1380داراملعارفـالقاهرة

أمني،أمحد:ضحىاإلسالم،الطبعةالسابعةـمكتبةالنهضةاملصريةـالقاهرة
 بنحممداألنباري، الدين الربكاتكمال أبو حتقيق:سعيدكتابملعاألدلةيفأصولالنحو،:

.م1957/هـ1377ي،مطبعةاجلامعةالسورية،دمشقـاألفغان
يـاألنباري،عبدالرمحنبنحممدبنعبداهللاألنصاري،أبوالربكات،كمالالدين:نزهةاأللباءف

 هـ.1405إبراهيمالسامرائي،مكتبةاملنار،الزرقاء،األردن،الطبعةالثالثةق:ــاء،حتقيـبدطبقاتاأل

ت،كمالالدين:نزهةاأللباءيفاألنباري،عبدالرمحنبنحممدبنعبداهللاألنصاري،أبوالربكا
املنار،الزرقاء،األردن،الطبعةالثالثة،حتقيق:األدباءطبقات هـ.1405إبراهيمالسامرائي،مكتبة

أبوعمرشهابالدينأمحدبنحممدبنعبدربه:العقدالفريد،الطبعةاألول ى،دارـاألندلسي،
 هـ.1404الكتبالعلميةــبريوت

الربكااألنصاري، طبقاتتأبو يف األلباء نزهة األنباري: حممد بن الرمحن عبد الدين كمال
 األدباء،حتقيق:إبراهيمالسامرائي.
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األنصاري،يوسفعبداهلل:نشأةالبالغةومراحلتطورهايفالرتاثـاملوقعاإللكرتونـيجلامعةأم
 القرى.

ر.ــة:محزةطاهر،الطبعةالثالثة،داراملعارف،مصبارتولد،ف:تاريخاحلضارةاإلسالمية،ترمج
الباشا،حسن:موسوعةالعمارةواآلثاروالفنونواإلسالمية،الداراملصريةاللبنانيةللنشر،الطبعة

.1999األوىل
م.1975،دارالقلم،بريوت1/28بروكلمان،كارل:تاريخاألدبالعربـي
ولبلبابلسانالعرب،حتقيق:عبدالسالمحممدخزانةاألدب:البغدادي:عبدالقادربنعمر

 م1997/ه1418هارون،الطبعةالرابعة،مكتبةاخلاجني،القاهرة

أبوبكرأمحدبنعليبنثابتبنأمحدبنمهدياخلطيب: اجلامعألخالقالراويالبغدادي،
هــ1403رياملعارف،الريا،حتقيق:حممودالطحان،مكتبةوآدابالسامع

الطبعة معروف، عواد بشار حتقيق: بغداد، تاريخ ثابت: بن علي بن أمحد بكر أبو البغدادي،
م.2002/ه1422األوىل،دارالغرباإلسالمي،بريوت

الطبعة أمنيقلعجي، املعطي عبد حتقيق: الكتابوالسنة، الطبمن اللطيف: عبد البغدادي،
 ه.1414الثالثة،داراملعرفة،بريوت

 صاحل: النحوبلعيد، أصول اجلزائريف والتوزيع، والنشر للطباعة هومه دار األوىل، الطبعة ،
م.2005

،حتقيق:حممدأبوالفضلإبراهيم،داراملعارف،اداسنواملساوبالبيهقي،إبراهيمبنحممد:
القاهرة.

 بنسورة: عيسى بن حممد الرتمذي، الصحيح الرتمذي)اجلامع بنحممد،(سنن أمحد حتقيق:
 .هـ1395مصر،ياحلل ـشركةمكتبةومطبعةمصطفىالبابشاكر،الطبعةالثانية،

،حتقيق:عبد:املطوليفشرحتلخيصالقزويينمسعودبنعمرسعدالدينأبوسعيدالتفتازانـي،
.م2013/هـ1434احلميدهنداوي،الطبعةالثالثة،دارالكتبالعلمية،بريوت

،نالصرفــيفــّزيفخمتصرالتصريفالعتفتازانـي،أبوسعيدسعدالدينمسعودبنعمر:شرحال
عبـحتقي العـق: سالـد األزهريـال املكتبة الثامنة، الطبعة مكرم، القاهرةـم للرتاث، ة

 م.1997/هـ1417
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أبواداسناملفضلبنحممدبنمسعر: بصرينيوالكوفينيالنحوينيمنالتاريخالعلماءالتنوخي،
الثانية،هجرللطباعةوالنشروالتوزيعواإلعالن، الطبعة عبدالفتاححممداحللو، حتقيق: وغريهم،

.م1992هـ1412القاهرة
 موسوعة علي: حممد التهانوي، لبنانكشافاصطالحاتالفنون، مكتبة عليدحروج، حتقيق

 ناشرون،بدونتاريخ.

 ثابت: بن عمر الثمانيين: البعيمي، سليمان بن إبراهيم حتقيق التصريف، األوىلشرح ،الطبعة
 م1994الرياريمكتبةالرشد،

ي،املكتبةالتجاريةـ:حسنالسندوببنحبر:البيانوالتبيني،حتقيقاجلاح ،أبوعثمانعمر
الكربى،مصر

اجلمحي : بنسالم: طبقاتحممد شاكر،دالشعراءفحول حممد حممود حتقيق: ي،ـاراملدن،
 م.1974القاهرة

اجلميلي،رشيد:حركةالرتمجةيفاملشرقاإلسالمييفالقرننيالثالثوالرابعللهجرة،بغداد،دار
1986احلرية

الرسالة،بريوت  اجلندي،أنور:اللغةالعربيةبنيمحاهتاوخصومها،مطبعة

نتظميفتاريخاألمموامللوك.حتقيق:حممداجلوزي،مجالالدينأبوالفرجعبدالرمحنبنعلي:امل
بريوت ـ العلمية الكتب دار األوىل، الطبعة عطا، القادر عبد ومصطفى عطا القادر عبد

 مـ1992/هـ1412

:تاجاللغةوصحاحالعربية،حتقيق:أمحدعبدالغفورعطار،جلوهري،أبونصرإمساعيلبنمحادا
هـ.1407ينيـبريوتالطبعةالرابعةـدارالعلمللمال

 اللغة تاج الصحاح محاد: بن إمساعيل نصر أبو أمحداجلوهري، حتقيق: ، العربية وصحاح
 م.1987ه/1407الغفورعطار،الطبعةالرابعة،دارالعلمللماليني،بريتعبد

.1975حجازي،حممودفهمي:مدخلإىلعلماللُّغة،دارقباء،القاهرة
 خدجية: أاحلديثي، الصرف بغدادبنية النهضة، مكتبة األوىل، الطبعة سيبويه، كتاب يف

 م1965/هـ1385

.هـ1422،داراألملـإربدـاألردن،الثالثةبعةطالاملدارسالنحوية،:خدجيةاحلديثي،
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تا حسن: إبراهيم رحسن، السياسييخ الرابعةاإلسالم الطبعة واالجتماعي، والثقايف والديين
ه.1415اجليل،بريوتعشر،دار

،الطبعةاخلامسةعشرة،داراملعارف.ـيحسن،عباس:النحوالواف
والتارخي الوصفي اللُّغة علم يف دراسات صاحل: الدين د.صالح حسنني، واملقارن، الطبعةي

 م.1984ه/1405،دارالعلومللطباعةوالنشراألولـى،
 علي: بن الواحد عبد الطيب أبو إبراهيم،النحوينيمراتباحلل ، الفضل أبو حممد حتقيق: ،

القاهرة  .م1955مكتبةهنضةمصرومطبعتها،

نشأت واإلسالم املكتبات ماهر: حممد للطباعةـمحادة، الرسالة مؤسسة ومصائرها، وتطورها ها
م.1970والنشر،الطبعةالثانية،بريوت

 .ه1426األولـى،دارعمــار،األردن،الطبعةقدوري:أحباثيفالعربيةالفصحىاحلمد،غامن

مـدارصابرـبريوت.1995الطبعةالثانية.احلموي:ياقوتبنعبداهلل:معجمالبلدان
ياقوتاحلموي، اهلل عبد أبو الدين األديب)معجمشهاب األريبإىلمعرفة ارشاد الرومي:

 م1993/هـ1404بريوت،إلسالميدارالغربا،إحسانعباس،الطبعةاألوىل(،حتقيق:األدباء

ف اإلسالمية العربية احلضارة أعالم زهري: األوىلـمحيدان، الطبعة والتطبيقية، األساسية العلوم ،ي
الثقافة .م1995،دمشقمطبعةوزارة

 اخلثران، محد:عبد بن النحوياهلل الدرس تطور اجلامعية،مراحل املعرفة دار األولـى، الطبعة ،
 م.1993/هـ1413،مصراالسكندرية

حسين علي ااخلربوطلي، واحلرب: والقضاء واإلدارة السياسة حضارة اإلسالمية: العربية حلضارة
والفنونواالقتصادواالجتماع والثقافة والتعليم القاهر.والرتبية احلاجني، ومطبعة الطبعةمكتبة ة،
.ه1415الثانية

 بن خليفة بن العباسأمحد أبو اخلزرجي، دار،عيوناألنباءيفطبقاتاألطباء،بريوتيونس:
م1956الفكر

أبوإسحقإبراهيمبنعليبنمتيماألنصاري:زهراآلدابومثراأللباب،داراجليل، اخلضري،
بريوت

 بنمصطفى: حممد عقيلاخلضري، اخلضريعلىشرحابن ابنمالك،دارحاشية ألفية على
م.1957الفكرللطباعةوالنشر
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 م.1941عنأساميالكتبوالفنون،مكتبةاملثىن،بغدادكشفالظنونحاجي:ليفـة،خ

والشرق املسلم الشرق الوسطى العصور يف واملكتبات الكتب : العزيز عبد شعبان خليفة،
 م.1997األقصى،الداراملصريـةاللبنانيـةللنشر،بريوت

 .م1954سودالدؤلـي،الطبعةاألوىل،بغدادالدجيلي،عبدالكرمي:حتقيقديوانأيباأل

العباسياألولدراسةيفا العصر العزيز: عبد الطبعة،يواإلداريـلتاريخالسياسيواملالالدوري، ـ
م.1997الرابعةـدارالطليعةللطباعةوالنشروالتوزيعـبريوت

م.1983بريوت،لثقافيةمؤسسةالكتبا،ىـذريل،عدنان:اللغةوالبالغة،الطبعةاألول
ووفياتاملشاهري تاريخاإلسالم عثمان: بن أمحد بن حممد الدين مشس اهلل عبد أبو الذه :

م.2003بريوت،ى،دارالغرباإلسالميــواألعالم،حتقيق:بشارعوادمعروف،الطبعةاألول
النبالء،حتقيقعموعةمنالذه :أبوعبداهللمشسالدينحممدبنأمحدبنعثمان:سريأعالم

هــ1405ثة،مؤسسةالرسالةادققنيبإشرافالشيخشعيباألرناؤوط،الطبعةالثال
صفوان حتقيق: املفرداتيفغريبالقرآن، احلسنيبنحممد: القاسم أبو األصفهانـي، الراغب

 ه.1412عدنانالداودي،الطبعةاألوىل،دارالقلم،دمشق

أبوالقاسماحلسنيبنحممد:حماضراتاألدباءوحماوراتالشعراءوالبلغاء،ـالراغباألصفهان ي،
 هـ.1420بريوت،ىـياألرقمـالطبعةاألولـشركةداراألرقمبنأب

احلسناالسرتاباذيالنح بن الدينحممد ابناحلاجب،حتقيقرضي :حممدنوروي:شرحشافية
 هــ1403عبداحلميد،دارالكتبالعلميةـبريوتاحلسن،حممدالزفزاف،حممدحميالدين

.ه1346ارالكتباملصريةبالقاهرة،الطبعةالثالثة،مطبعةد:عصراملأموني،أمحدفريدالرفاع
النكتيفإعجازالقرآن.حتقيق:حممدأبواحلسنعليبنعيسىبنعليبنعبداهلل:الرمانـي،

 م1976،مصرـداراملعارفالطبعةالثالثةالسالم،خلفاهللأمحدحممدزغلولعبد

نقال عنمقدمةكتاباستدراكالغلطمدارسهرجاله،تطورهينشأتهـالنحوالعربرّواي،صالح:
م2003،دارغريبللطباعةوالنشروالتوزيع،القاهرةالواقعيفكتابالعنيللزبيدي

،حتقيق:حممدأبو:طبقاتالنحوينيواللُّغوينيحج،حممدبناحلسنبنعبيداهللبنمذالزبيدي
الفضلإبراهيم،الطبعةالثانية،داراملعارف

 هــ1407،حتقيق:عبدالسالمهارون،الطبعةالثانية،داراجليلـبريوتالزجاجي:األمايل
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 حتقيقالزجاجي: النحو، علل يف اإليضاح املبارك.: النمازن دار الثالثة، بريوتالطبعة فائس،
م.1979/هـ1399

حتقيق:فوازأمحدزمريل،دارالكتاب مناهلالعرفانيفعلومالقرآن،:حممدعبدالعظيمالزرقانـي،
ى.ـي،الطبعةاألولـالعرب
أبوعبداهللبدرالدينحممدبنعبداهللبنب :هادر:الربهانيفعلومالقرآن،حتقيقـالزركشي،

الطبعةاألولحممدأبوالفضلإبرا ياحلل وشركائهـ،دارإحياءالكتبالعلميةعيسىالبابـىهيم،
 .هـ1376

الطبعةاخلامسةعشر،داراألعالم،خريالدينبنحممودبنحممدبنعليبنفارس:الزركلي ،
م2002العلمللماليني،بريوت

أبوالقاسمحممودبنعمربنحممدبنعمراخلوارزمي: أساسالبالغة،حتقيقأمحدالزخمشري،
عبدالرحيمحممود،داراملعرفة،بريوت.

م.1935:تاريخالتمدناإلسالمي،مطبعةاهلاللـالقاهرةزيدان،جرجي
 عبودالسامرائي، يفاملدارسالنحوية:إبراهيم األولاملفيد الطبعة والتوزيعـ، للنشر املسرية دار ى،

.م2007والطباعة،عمان
ائي،السامر وواقعإبراهيم: أسطورة النحوية األولاملدارس الطبعة بريوتـ، الفكر، دار ى،

م1987 . حسين: حممود العربوحممود، النحو يفتاريخ البغدادية ــاملدرسة الرسالة مؤسسة ي.
م.1986/هـ1407ودارعمار،عمانبريوت

م.1977،مطبعةاجلامعة،يـالسامرائي،خليلإبراهيم،دراساتيفتاريخالفكرالعرب
الطبعةاألوىلـاملكتباإلسالميـ،السامرائي،مهديصاحل:تأثريالفكرالديينيفالبالغةالعربية

م.1977دمشق
 السبكي، حامد الدينأبو بنعبدالكايفهباء علي بن يفشرحتلخيص:عروساألفراحأمحد

والنشر،بريوتلبنانى،املكتبةالعصريةللطباعةـاألولعبداحلميدهنداوي،الطبعة:املفتاح،حتقيق
 .ه1423
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السخاوي،أبواخلريمشسالدينحممدبنعبدالرمحنبنحممد:املقاصداحلسنةيفبيانكثريمن
األول الطبعة احلشت، عثمان حممد حتقيق: األلسنة، على املشتهرة الكتابـاألحاديث دار ى،

ه.1405العربـي،بريوت

ه.1324مشسالدين:املبسوط،القاهرة،مطبعةالسعادةلسرخسي،ا
االرتيابعن اإلكماليفرفع ماكوال: بن جعفر بن اهلل هبة بن علي نصر أبو امللك، سعد

لبنان الطبعةاألوىلـدارالكتبالعلميةبريوتـ املؤتلفواملختلفيفاألمساءوالكىنواألنساب،
 م.1990/هـ1411

السكاك ي، علي: بن حممد بن بكر أيب الكتبيوسفبن دار األوىل، الطبعة العلوم. مفتاح
هـ.1403يةـبريوتمالعل
أبوسعيد:ديوانأب ي،حتقيق:الشيخحممدحسنآلياسني،مؤسسةـياألسودالدؤلـالسكري،

.م1986إيفللطباعةوالتصوير،بريوت
ـسلطان حممد اي، يفاملعاجم التذكرة لعربيةعلي، األول، ،دارالعصماء،دمشق،سورياىــالطبعة

 م.2010

 قنرب: بن عثمان بن عمرو بشر أبو الطبعةالكتاب،سيبويه، حتقيق:عبدالسالمحممدهارون،
 م1988/ه1408الثالثة،مكتبةاخلاجني،القاهرة

.م1968ارف،مصر،الطبعةاألوىل،داراملعمدرسةالبصرةالنحويةالسيد،عبدالرمحنحممد:
النحوينيالبصريني،السريايف الطبعة:أخبار عبداملنعمخفاجي، الزيينوحممد حممد طه حتقيق:

  .م1966/هـ1373ياحلل ـاألوىل،مصطفىالباب

،حتقيق:عبداحلكيم:االقرتاحيفأصولالنحويبكرـ،جاللالدينعبدالرمحنبنأبالسيوطي
.م2006/هـ1427ي،دمشقـة،دارالبريوتعطية،الطبعةالثاني

ةـ،حتقيق:محديالدمرداش،الطبعتاريخاخللفاءالسيوطي،جاللالدينعبدالرمحنبنأبـيبكر:
 .ه1425اإلولـى،مكتبةنزارمصطفىالباز،مكةاملكرمة

اي،حتقيق:السيوطي،جاللالدينعبدالرمحنبنأبـيبكر:تدريبالراوييفشرحتقريبالنواو
عبدالوهابعبداللطيف،مكتبةالريارياحلديثة،الرياري.
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محديالدمرداش،الطبعة::تاريخاخللفاء،حتقيقبدالرمحنبنأيببكرجاللالدينالسيوطي،ع
ه.1425ىـمكتبةنارمصطفىالبازـمكةاملكرمةـاألول

أبالسيوطي، بن الرمحن الدينـعبد جالل بكر شرحوتعليقاملزه:ي وأنواعها، اللغة يفعلوم ر
العصرية املوىلبكوحممدأيبالفضلإبراهيموعليحممدالبجاوي،منشوراتاملكتبة جاد حممد

 .م1987صيدا،

:طبقاتاللغوينيوالنحاة،حتقيقالسيوطي،عبدالرمحنبنأيببكرجاللالدين:بغيةالوعاةيف
العصريةـصيداـلبنانالثانية،الطبعةحممدأبوالفضلإبراهيم، م1978/هـ1399املكتبة

حتقيق: الرسالة، املطل القرشي: عثمان العباسبن إدريسبن بن اهللحممد عبد أبو الشافعي،
هـ.1358أمحدشاكر،الطبعةاألوىل،مكتبةاحلل ـمصر

أمح اإلمام مسند جنبل: بن بنحممد اهللأمحد عبد أبو حنبل،حتقيق:شعيبالشيبانـي، بن د
 ه.1421األرنؤوطوعادلمرشدوآخرون،الطبعةاألولـى،مؤسسةالرسالة

أ الشريازي، يوسف: بن علي بن إبراهيم إسحاق الفقهبو يفأصول الثانية،داراللمع الطبعة ،
.م2003ـهــ1424الكتبالعلمية

يأللفيةابنمالك،الطبعةـشرحاألمشونالصبان،أبوالعرفانحممدبنعلي:حاشيةالصبانعلى
 .هـ1417األوىل،دارالكتبالعلميةـبريوت،لبنان

حسنيعلي حممد دار:الصغري، الدراساتالقرآنية، سلسلة الكرمي، يفالقرآن نظراتمعاصرة
 م.1991يـبريوتـلبنانـاملؤرخالعرب

اهلل عبد أيبكبن بن خليل صالحالدين األرناؤوطالصفدي، أمحد حتقيق: الوايفبالوفيات، :
 م.2000/هـ1420وتركيمصطفى،دارإحياءالرتاث،بريوت

صفوت،أمحدزكي:مجهرةخطبالعرب،املكتبةالعلمية،بريوت.
م.1921القاهرة،ـمطبعةالسفورالعرب،الطبعةاألولىضيف،أمحد:مقدمةلدراسةبالغة
.،الطبعةالسابعة،داراملعارف،القاهرةنحويةاملدارسالضيف،شوقي:
بدو العربيطبانة، البيان الفكرةـي: تطور ىف ومصادرها دراسة ومناهجها العرب عند البالغية

 هـ.1381الكربى،مكتبةاألجنلواملصرية،طبعةعام

ا عبد بن محدي حتقيق: مطري، بن أيوب بن أمحد بن سليمان القاسم أبو حلميدالطربانـي،
 .ه1415السلفي،الطبعةالثانية،مكتبةابنتيمية،القاهرة
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الكبري،حتقيق:محديبنعبداجمليد املعجم أيوب: بن أمحد بن سليمان القاسم أبو الطربانـي،
ه.1415السلفي،الطبعةالثانية،مكتبةابنتيمية،القاهرة

رسلوامللوكاملعروفبتاريخالطربي،الطبعةالطربي،أبوجعفرحممدبنجريربنيزيد:تاريخال
هـ.1387الثانيةـدارالرتاثـبريوت

الطربي،أبوجعفر،حممدبنجريربنيزيدبنكثريبنغالب:جامعالبيانعنتأويلآيالقرآن
بـ الطربي"املعروف األول تفسري الطبعة ـ الرتكي ادسن عبد اهللبن عبد حتقيق: هج،ىـ. ردار

هـ.1422للطباعةوالنشر.الرياري
وليد الصرفعليطنطاوي، علم ومؤلفات نشأة املدينة: جامعة موقع على منشور حبث ،

العاملية،ماليزيا.
عالاملعرفة،الكويتسلسلة،الطبعةاألولـى،63صيتراثناالعربـياإلسالميـفالطويل،توفيق:

.م1985
،داراجلنان،املأمونلفرتةخالفةكتاببغداداملستوعببـيطاهر:طيفور،أبوالفضلأمحدبنأ

.بريوت
يوتوثيقالنصوص،دارالنهضةـعبداجمليدعلي:مزالقيفطريقالبحثاللغويواألدبعابدين،

 .م2001بريوتدارالنهضةالعربية،العربية،
م.2002األردندارالصفاوىل،احلديثة،الطبعةاألعبداجلليل،عبدالقادر:علماللسانيات
 احلميد، الدينعبد حميي اآلجرومي:حممد بشرحاملقدمة السنية مكتبةالتحفة األولـى، الطبعة ة،

 ه.1414الفيحاءللطباعةوالنشروالتوزيع،دمشق

العرب عند العلوم تاريخ دراساتيف حكمتجنيب: الرمحن، ،عبد املوصل، جامعة مطبعة
م.1977املوصل

العرب عند العلوم تاريخ يف دراسات جنيب: حكمت الرمحن، عبد املوصل،، جامعة مطبعة
م1977املوصل

أبوالفضلأمحدبنعليبنحجر: شرحصحيحالبخاري،داراملعرفة،فتحالباريالعسقالنـي،
.ه1379بريوت
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ييزالصحابة،ـمـيتـإلصابةفأبوالفضلأمحدبنعليبنحممدبنأمحدبنحجر:اـي،العسقالن
الطبعةاألوىل،دارالكتبالعلمية،بريوت أمحدعبداملوجودوعليحممدمعوري، عادل حتقيق:

 هـ.1415

:كتابالصناعنيالكتابةوالشعر،حتقيق:عليوهاللاحلسنبنعبداهللبنسهلالعسكري،أب
ه.1371الكتبالعربية،الطبعةاألوىلحممدالبحاويوحممدأبوالفضلإبراهيم،دارإحياء

أبوعبدالرمحنشرفاحلق :عوناملعبودحممدأشرفبنأمريبنعليبنحيدرالعظيمأبادي،
املدينة السلفية، املكتبة الثانية، الطبعة عثمان، حممد الرمحن عبد حتقيق: داود، أبـي سنن شرح

ه.1388املنورة
ب احلي عبد الفالح أبو منالعكري، شذراتالذهبيفأخبار العماد: بن حممد بن أمحد ن

 ه.1406ذهب،حتقيق:حمموداألرناؤوط،الطبعةاألوىل،دارابنكثري،بريوت،دمشق

.2006،داراملتن الم،عبدالعزيزأمحد:كتابيفعلماللُّغةالعامع
الرابع الطبعة اإلسالم، قبل العرب تاريخ يف املفصل جواد: الساقيعلي، دار لبنانة، بريوت

 .م2001هـ/1422

.1992عّمانالطبعةالثانية-دارحنني،عمايرة،إمساعيل:املستشرقونواملناهجاللُّغوية
،الطبعةالسادسة،البحثاللغويعندالعربمعدراسةلقضيةالتأثريوالتأثرعمر،أمحدخمتار:

م1988عالالكتب،القاهرة
 املكتبةالغالييين، ـ والعشرون الثامنة الطبعة العربية، الدروس جامع سليم: حممد بن مصطفى

هـ.1414العصريةـبريوتـ
 حممد: اهلل عبد أمني العربيةفاخر: املعاجم بريوتدراساتيف البصائر، دار الثالثة، الطبعة ،

 م.1983

م.1980وتفروخ،عمر:تاريخالعلومعندالعرب،دارالعلمللماليني،بري
،الطبعةيفتراجمأئمةالنحوواللغةالبلغة،عدالدينأبوطاهرحممدبنيعقوب:الفريوزآبادي

 .ه1421األوىل،دارسعدالدينللطباعةوالنشروالتوزيع،دمشق،سوريا

حتقيق:عبداحلميدهنداوي،الطبعةالقزويين،جاللالديناخلطيب:التلخيصيفعلومالبالغة،
ه.1430/م2009الثانية،دارالكتبالعلمية،بريوت
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حتقيق:عبداحلميدهنداوي،الطبعةالقزويين،جاللالديناخلطيب:التلخيصيفعلومالبالغة،
ه.1430/م2009الثانية،دارالكتبالعلمية،بريوت

،الطبعةالبالغة:اإليضاحيفعلوماخلطيبجاللالدينحممدبنعبدالرمحنبنعمر،القزويين
 هـ.1424األوىلـدارالكتبالعلميةـبريوتـلبنان

إيسيسكوـنظمةاإلسالميةللرتبيةوالعلوم،ي،منشوراتاملـقطاية،سلمان:يفالرتاثالط العرب
هـ.1426

مجالالدينأبواحلسالقفطي إنبفـــنعليبنيوسـ، الـــ: عـــاء ــلىأنبرواة النحاة، حتقيقحممداه
إبراهيموـأب األولالفضل الطبعة العربـ، الفكر دار ببريوتـى، الكتبالثقافية ومؤسسة بالقاهرة ي

.ه1406
 بأخبار العلماء إخبار يوسف: بن علي الدين مجال القفطي، إبراهيممشساحلكماء حتقيق: ،

.م2005ى،دارالكتبالعلمية،بريوتـالدين،الطبعةاألول
القفطي، بأخبار العلماء إخبار يوسف: بن علي الدين مشساحلكماءمجال إبراهيم حتقيق: ،

.م2005الدين،الطبعةاألوىل،دارالكتبالعلمية،بريوت
عوريمحد حدأواخرالقرنالثالثاهلجريالقوزي، وتطوره النحوينشأته املصطلح الطبعة، ،

م.1981ى،عمادةشئوناملكتبات،جامعةالرياريـاألول
ـالقريوان أبوعلياحلسنبنرشيق: يفحماسنالشعروآدابه،حتقيق:حممدحمييالدينالعمدةي،

.م1981/هـ1401عبداحلميد،الطبعةاخلامسة،داراجليل
الرسالةمعجماملؤلفنيكحالة،عمررضا: م.1993/هـ1414،الطبعةاألوىل،مؤسسة

،الطبعةاألولـى،مؤسسةالرسالة،لحاتالنحويةوالصرفيةحممدمسريجنيب:معجماملصطاللبدي،
ه.1405دارالفرقان

أبوالعباسحممدبنيزيداملربد البالغ، القاهرة،،مضانعبدالتواب،مكتبةالعروبةر:ة،حتقيقـــــ:
1965.

 اإلعراب، شرحعيون فضال: بن علي احلسن أبو حّناحداد،اجملاشعي، ىـولالطبعةاألحتقيق
 .هـ1406مكتبةاملنار،األردن

 السابع، العدد آدابالرافدين، األول15علة كليةاآلداب1976تشرين ،جامعةاملوصل،م،
 العراق.
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.،اجلزائرم14،2005علةاللغةالعربية،العدد:
.م06،2006علةبونةللبحوثوالدراسات،اجلزائر،العدد
م.1993دولةالعباسية،داراملعرفةاجلامعية،اإلسكندرية،مصرحممد،نبيلةحسن:تاريخال
 البصرةاملخزومي، من عبقري الفراهيدي العامة،مهدي: الثقافية الشئون دار الثانية، الطبعة ،

 م1989بغداد

 مهدي: الكوفةاملخزومي، الثانية،شركةمكتبةمدرسة الطبعة اللغةوالنحو، ومنهجهايفدراسة
 .م1958/هـ1377ياحلل وأوالدهمبصرـصطفىالبابومطبعةم

 مهدي: الكوفةاملخزومي، الثانية،شركةمكتبةمدرسة الطبعة اللغةوالنحو، ومنهجهايفدراسة
م1958/هـ1377ياحلل وأوالدهمبصرـومطبعةمصطفىالباب

 ، السالم دار يف اإلسالم حضارة خنلة: مجيل ماملدور، الثانية، الطبعة املقتطف، القاهرةطبعة
.م1905ه/1323

علي: بن اهلل عبد بن قاسم بن الدينحسن بدر حممد أبو يفحروفيـاجلىنالداناملرادي،
قباوةوي،ـاملعان الدين فخر الطبعةاألوىل،دارالكتبالعلمية،بريوتحتقيق: حممدندميفاضل،
 .م1992/هـ1413لبنان

 تاريخ مصطفى: احلل  علوماملراغى،أمحد البابـي مصطفى مطبعة برجاهلا، والتعريف ،البالغة
 هـ.1369القاهرة

اهللحممدبنعمرانبنموسى:املوشحمآخذالعلماءعلىالشعراءيفعدةـاملرزبان عبيد أبو ي،
 م.1965أنواعمنصناعةالشعر،حتقيقعليحممدالبجاوي،دارهنضةمصر،القاهرة،

يع أبو وإسحاقاملروزي، حنبل بن أمحد اإلمام مسائل هبرام: بن منصور إسحاقبن بناقوب
ه.1425راهويه،الطبعةاألوىل،عمادةالبحثالعلمي،اجلامعةاإلسالميةباملدينةاملنورة

الصاوي، إمساعيل اهلل عبد حتقيق: واإلشراف، التنبيه احلسن: بن علي احلسن أبو املسعودي،
م1983لقاهرة،مطبعةدارالصايف،ا

م.1968املسعودي،عليبناحلسني:التنبيهواإلشراف،دارالرتاثبريوت
األوىل الطبعة والعروري، العربية اللغة لفنون اجلامع عرفان: الكتبالثقافية،مطرجي، ـمؤسسة

هـ.1407بريوت
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أبوالفتحناصرالدينبنعبدالسيدبنعلي:املغربيفترت ربحتقيق:حمموديباملعاملطرزي:
 م.1979ى،مكتبةأسامةبنزيد،حلبـعبداحلميدخمتار،الطبعةاألولفاخوريو

أبواملظفرناصر:اإليضاحيفشرحمقاماتاحلريري ،حتقيق:خورشيدحسن،جامعةاملطريزي،
.م2005البنجاب،الهور،باكستان

.1973عارفمبصر،الطبعةالثانية،عمعاللُّغةالعربية،دارامل2/957املعجمالوسيط
م.1975معروف،ناجي:أصالةاحلضارةالعربية،دارالثقافة،بريوت
عبدالعال الرسالة،يـ:احللقةاملفقودةيفتاريخالنحوالعربسالمكرم، الثانية،مؤسسة الطبعة ،

.م1993/هـ1413بريوت
هضةمصر.ـمندور،حممد:النقداملنهجيعندالعرب،دارن
 م1993،داراجلنوبللنشر،تونسأعالموآثارمنالرتاثاللُّغوياملهريي،عبدالقادر:

 www.arab-ency.com/arيللموسوعةالعربية:ـاملوقعاإللكرتون

ـامليدان الطبعة العربية. البالغة حبنكة: حسن الرمحن عبد ـاألولي، دار1996هـ/1416ى ـ م
 دمشق.ـالقلم

العربيـة،العدد:ميلة، اللغة العربيـةاحلايل،علة انعكاساتحركةالرتمجةعلىوضعاللغة طاهر:
،اجلزائرم14،2005
.،الطبعةالثانية،دارالكتبالقاهرةسيبويهإمامالنحاةناصيف،علياجلندي:
 .ه1411نورة،مطبوعاتاجلامعةاإلسالميةــاملدينةامل5جنا،إبراهيم:املعاجماللغويةص

م حسني، دراساتيفالرتاثالعربنصار، سلسلة املوضوعات، على وزارةـعاجم الكويت، ي،
 م.1985/هـ1405اإلعالم

 ه.١٤٠٨ينــشأتهوتطــوره،القــاهرة،دارمــصرللطباعــةـنصار،دحــسني،املعجــمالعــرب

حتقيق:حممدمرسي،وأنساجملالساجملالسبـهجةالنمري،أبوعمريوسفبنعبداهللبنحممد:
خويل،الطبعةاألوىل،دارالكتبالعلمية،بريوت،لبنان.

،حتقيق:حممدجنيباملطيعي،اجملموعشرحاملهذب،أبوزكرياحمييالدينحيىيبنشرف:النووي
مكتبةاإلرشاد،جدة.

املنها بنشرف: حييىى الدين حميي زكريا أبو الطبعةالنووي، جشرحصحيحمسلمبناحلجاج،
 .ه1392الثانية،دارإحياءالرتاثالعربـي،بريوت
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ى،دارـالنويري،شهابالدينأمحدبنعبدالوهاب:نـهايةاألربيففنوناألدب،الطبعةاألول
.ه1424الكتبالعلميةبريوت،لبنان

مس احلسني أبو صحيالنيسابوري، القشريي: احلجاج بن مسلملم عبدح فؤاد حممد حتقيق: ،
الباقي،دارإحياءالرتاثالعربـي،بريوت.

املأموناخلليفةالعال،الداراملصريةللتأليفوالرتمجة،بدونتاريخ هداره،حممدمصطفىى:
م.1972رالنهضةاعليعبدالواحد:علماللُّغة،الطبعةالسابعة،مصر،دوايف،
 أباه، املختولد العربحممد النحو تاريخ املشرقواملغربـار: يف الكتبي دار الثانية، الطبعة ،

م.2008/هـ1424العلمية،بريوت
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1فهرس اتيات القرآنية الكريمة
 

 رقِ الصفحة                اتية
 

ِن تـنعنِقل ونن ﴿ َنلنننا   قـ رنآناَ عنرنِّي َا لَّعنلَّك             5        [2]سورةيوسف،اآلية﴾ِإنَّا َنن

اِفظ ونن ﴿ ِإنَّا لن   لنحن رن ون َن ََّلنننا ال ل ن  نـن  5،8      [9ية]سورةاحلجر،اآل﴾ِإنَّا ننحن

اجاَ ﴿ هن ِن ِشرنعنَة ونِمنـن اءكن ِمنن النحنعل ِلك لن جنعنلنننا ِمنك  ا جن ِن عنمَّ وناءه  ﴾.ونالن تـنتَِّب ن َنهن
 12             [48،اآليةاملائدة]سورة

ا تـنق ول  ﴿ ِثيرَا ملمَّ  51        [91،اآليةهود]سورة﴾قنال وان ينا ش عنين   منا نـنفنقن   َن

اِني﴿ َ  ملن للسن ل لن ع قندن  51       [28–27،اآليتانطه]سورة﴾يـنفنقنه وا قـنونِليوناحن

ا النبـ ي وتن ِمن ﴿ َن عنِن األِهلَِّة ق لن ِهين منوناِقي   لِلنَّاِس ونالنحنجل ونلنينُّن النِبر  ِّأننن تنأنتـ ون أنل ونن ينسن
ِن تـ فنِلح ونن ظ ه ورِهنا ونلنِكنَّ النِبرَّ منِن اتَـّ  ِّهنا وناتَـّق وان اللَّ ن لنعنلَّك  َنت وان النبـ ي وتن ِمنن َنّـنونا ﴾قنى ون

 57             [189]سورةالبقرة،اآلية

﴿  ِ ارن فنِإذنا ه ِ م ظنِلم ونن  ونآينة  لَّه  هن لنج  ِمنن   النـَّ اللَّينل  ننسن ا ذنلِ * تـنقنرن لَّهن ِري ِلم سن َن ونالشَّمنُّ  تنجن
 ِِ َِ النعنِلي َِي ِِ *تـنقنِدير  النعن النع رنج وِن النقنِدي تَّى عنادن َن رن قندَّرنننا   مننناِزلن حن ا  الن *ونالنقنمن الشَّمنُّ  يننبنِغي لنهن

بنح ونن  َ  ينسن اِر ونَ ل  ِفي فـنلن هن اِّع  النـَّ رن ونالن اللَّينل  سن ﴾َنن ت دنِركن النقنمن
57[40ــ37]سورةيس،اآليات

ِنينن ونالنِحسنابن من ﴿ دن السل رن ن ورَا ونقندَّرن   مننناِزلن ِلتـنعنلنم وان عندن ا ه ون الَِّ ي جنعنلن الشَّمنُّن ِضيناء ونالنقنمن
م  يـنعنلنم ونن  َن ِإالَّ ِّالنحنعل يـ فنصلل  اتيناِت لِقنون لنعن الل    ذنِل ِتالنِف اللَّين *خن ارِ ِإنَّ ِفي اخن هن ونمنا  ِل ونالنـَّ

تـَّق ونن  م  يـن اوناِت وناألنرنِض تينات  للقنون من لنعن الل    ِفي السَّ ﴾خن
 57             [6ــ5]سورةيونس،اآليتان

ـِر قـندن فنصَّـلنننا اتيـن﴿ ـرل ونالنبنحن ـاِت النبـن ـا ِفـي ظ ل من تنـد وان ِّهن هن ِ  الن ج ـومن ِلتـن م  ونه ـون الَـِّ ي جنعنـلن لنك ـ اِت لِقنـون
58[97]سورةاألنعام،اآلية﴾يـنعنلنم ونن 

                                                 
حسبتسلسلورودهافـيالبحث1 الكرميةمرتبة .اآلياتالقرآنية
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 رقِ الصفحة                اتية

 
97[146عراف،اآليةاأل]سورة﴾يـسأنصرف  عن آيات﴿
97[152،اآليةآلعمران]سورة﴾ ثِ صرفكِ عنهِ﴿
97[8،اآليةهود]سورة﴾عنهِ َال يوم يأتيهِ ليُّ مصروفاَ ﴿
97[127،اآليةالتوبة]سورة﴾هِـثِ انصرفوا صرف اهلل قلّو﴿
 97    [19،اآليةالفرقان]سورة﴾وال نصراَ  فما تستطيعون صرفاَ ﴿

ِن تنك ون وا ّالِغيِ  إال ّشعل األنـنف ُِّ ﴿  128    [7]سورةالنحل،اآلية ﴾لن

128[3آلية]سورةالطالق،ا﴾ِإنَّ اللَّ ن ّناِلغ  َنمنرِ ِ ﴿
لنه نَّ ﴿ 128[2]سورةالطالق،اآلية﴾فإذا ّـنلنغننن َجن
 َثِ استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب  حثيثا

137[54آليةا،]سورةاألعراف

 ّن ن ثنم ود  ونعن اقَّة  * َن َّ اقَّة  * ونمنا َندنرناكن منا النحن اقَّة  منا النحن ود  ــِة * فنأنمَّا ثنم  ـارِعن ــاد  ِّالنقن ــالنحن
ِلك وا ا عنلنينهِ ر فنأ هن رنهن ِلك وا ِّرِي   صنرنصنر  عناِتينة  * سنخَّ بن ن لنينال  ِّالطَّاِغينِة * ونَنمَّا عناد  فنأ هن ِن سن
اِنينةن  از  ر ونثنمن ِن َنعنجن أننَـّه  ا صنرنعنى َن من ِفيهن تـنرنى النقنون ِن ِمنن  َنيَّام  ح س وَما * فـن اِوينة  * فـنهنلن تـنرنى لنه  ننخنل  خن

137[8ــ1،اآلياتاحلاقة]سورة ّناِقينة  
 اوناِت ِّغنينِر عنمن من رن الشَّمنُّن ــــونى عنلنى النعن ـــتن ــن َِّ اســا ث  ـــرنوننـنهن ـد  تن ــاللَّ   الَِّ ي رنفن ن السَّ رنِش ونسنخَّ

ِري  رن َ ل  ينجن ين ونالنقنمن نمنرن يـ فنصلل  اتن ّـلر  األن ِن ــــاِت لنعنلَّك  ـــأِلنجنل  م سنمًّى ي دن ت وِقن ونن * ونه ون  ِن ِِّلقناِء رنّلك 
رناِت جنعنلن  اَرا ونِمنن َ لل الثَّمن َننـنهن ا رنوناِسين ون نرنضن ونجنعنلن ِفيهن ينِن يـ غنِشي  الَِّ ي مندَّ األن نـن ينِن اثـن ا زنونجن ِفيهن

نَّات  ِمنن اللَّين  اِورنات  ونجن نرنِض ِقطن   م تنجن تـنفنكَّر ونن * ونِفي األن م  يـن ينات  لِقنون َن تن ارن ِإنَّ ِفي ذنِل هن لن النـَّ
ا عنلنى ّـنعنض  ِفي  اء  وناِحد  وننـ فنضلل  ّـنعنضنهن ونان  ي سنقنى ِّمن ر  ِصنـن ونان  ونغنيـن َنعننناب  ونزنرنع  ونننِخيل  ِصنـن

َ ِل ِإنَّ  م  يـنعنِقل ونن  األن  ينات  لِقنون َن تن 137[4ــ2]سورةالرعد،اآلياتِفي ذنِل
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 رقِ الصفحة                اتية

  أننَّ   ر ؤ ياِطينِ و طنلنع ها َن 148[65]سورةالصافاتاآليةس  الشَّ
 تنِوي الَِّ ينن يـنعنلنم ونن ونالَِّ ينن ال يـنعنلنم ونن  ق لن هنلن ر  َ ونل وا األنلنبنابِ  ينسن ََّ ا يـنتن ن  ِإنَّمن

167[9]سورةالزمر،اآلية
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1فهرس األحاديث النبوية  
 

 الصفحة            الحديث 


 49     "الذينفسيبيدهماخرجمينإالحقا اكتبفو"

فإذا،هللولكنهماآيتانمنآياتا،"إنالشمسوالقمرالخُيسفانملوتأحدوالحلياته
58ا"تمومهافصلورأي

137                    يمنقريش"ـ"أناأفصحالعرببيدأن
137"الكلمف جوامع أوتيتُ"
هلهمنمهوج مهمنعلف،علفوأنزللهشفاء إالاهلللينزلداء اداهلل،فإن ــــاعبـداووايـــت"
54"هــــهلج 

 143               "قلوروحالقدسيؤيدك"

منتعلمصرفالكالمليس بهقلوبالرجالأوالناس،ليقبلاهللمنهيومالقيامةصرفا "
 97          "والعدال 

 


 

                                                 
مرتبةأجبديا .األحادي1 ثالنبوية
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  ملحع الخرائل والصور
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 خمططمدينةالسالمبغداديفالعصرالعباسياألول
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 نسخةمنخمطوطةتوضحتشريحالعنيحلننيبنإسحاق
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يفاجلربواملقابلةصورةمنكتاباخلوارزمي
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 يمسطحصنعيفبيتاحلكمةببغدادـالباسطوانراسط
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