
ٌبٌيرٌ العٌ ٌحوٌ يفٌالنٌ ٌةٌ اترخييٌ ٌصوصٌ ن ٌل ٌٌةٌ منهجيٌ ٌقراءةٌ 
 

ٌعالءٌحسنيٌعليٌاخلالديأ.ٌم.ٌد.ٌ
ٌكليةٌالرتبيةٌاألساسيةٌــــٌجامعةٌدايىل

ٌ

ٌةٌ مٌ ديٌ قٌ الٌ 

َوالص َالعالمينَ َب َهرَ َللَهَمدَ الحَ  َسَ َالمَ والسَ َالةَ ، َمَ ن َدَهي َهعلى َي َهم َهالَ َي َهبَهالنَ َدَ مَ حَ ا

َ..َ،َوبعدَ جمعينَ أ ََصحابهَه،َوأَ اهرينَ الطَ َبينَ ي َهالطَ َهَهعلىَآلَه،ََومينَهالَ 

َالقراءةَ َس َسَ ؤَ التيَتَ َالفاحصةَهَراتَهظَ والنَ َقَهقَ حَ والتَ َدقيقَهللتَ َنَ إهَفَ  َةَ المنهجيَ َعليها

َالتيَينبثقَ َةَهكاديميَ الَ َةَهي َؤَ الرَ َلَهكَ شَ برىَفيَتَ ًةَكَ ي َم َههَ ؛َأَ والحيادَهَةَهبالموضوعيَ َمَ سَهتَ التيَتَ 

َالبحثَ  َواستنادًَصيلَ الَ َالعلميَ َمنها َالرَ َا. َالنَ َالقراءةَهَوتلكَ،ؤيةَهإلىَهذه َظرَ ينبغي

؛َذلكَالخصوصَهَعلىَوجهَهَ،منهاَ،ةَهحويَ ًة،َوالنَ عامَ َ،ةَهاريخيَ التَ َصوصَهمعَالنَ َلَ عامَ والتَ 

َالنَ َنَ أَ  ََمورَهمنَالَ َكثيرَهالَعلىَتشتملَ َةَ اريخيَ التَ َواياتَهوالر َهَصوص  عليناََالتيَتفرض 

َجلَهنَأَ ؛َمَهاَعنهاَالباحثونَ هَ وَسَ أغفلهاَأَ خرىَأَ ليهاَمنَزواياَإهََظرَ والنَ َ،هاتَهقراءَ َعادةَ إَه

نَمَهَ،َوبسببَ منَهالزَ َعبرَ َويلةَههاَالطَ حلتَهبهاَفيَرَهَقَ لَههاَوعَ ابَ اَشَ مَ هاَمَهخليصهَاَوتَ هَ تهَيَ نقَهتَ 

َ.الَ ب َوَ َرَ ظَ ىَعلىَذيَنَ خفَ اَالَيَ مَ ،َوماَإلىَذلك،َمَهفهامَهالَ َ،َواختالفَهاةَهوَ الرَ َكثرةَه

                                                           

َََمَ.2016َ،َلسنة63ََمجلةَالمجمعَالعلميَالعراقيَ،َالجزءَالثانيَمنَالمجلد
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َالبحثَأنَيتجهَصوبَرواياتَ،َامنَأجلَذلك،َوبسببَمنهَأيًضَ َلهذا ر  ق د ه

َاشتملتَ َالعربية، َالنحوية َوالمجاالت َالميادين َضمن َفي َتندرج ونصوصَتاريخية

َعلىَمعلوماتَ َفعلية َحاجة َبها َوقرالومادة َوفحصها َفيها َمنهجيةلنظر َقراءة َءتها

َ،َونابعةَمنه.امتفقةَمعَالوصفَالمشارَإليهَآنفًَ

َتمامًَإلىَأنَيتجهَبحثالَهذاقدَأدىَهذاَالمرَبَو ،َإلىَذلك،َا،َعلىَنحوَواع 

َفيَجانبََعنَطريق َالدرسَالنحويَالعربي، َتاريخ َمن الولوجَفيَأعماقَسحيقة

َبهدفَتطبيقَتلكَالمنهجيةالكوفيينَخاصة َللوصولَإلىَن؛ تائجَعلميةَصحيحةَ،

نَيترصدَتاريخَرجلَعلىَقدرَمنَمنهَلَةحاولمَفيَتتصفَبالرصانةَالكاديمية،

كثيرَعندََدَ عَ يَ اسي،َالذيََووَأبوَجعفرَالَر.َذلكَهمالهميةَغيرَيسيرَمنَرجاالته

َ،َأوَأكبرَرأسَفيَالطبقةَالولىَمنها.ةمؤسسَمدرسةَالكوفَالقدماءَمنَأهلَالعربية

َاَ َهذا َوصل َمنَوقد َكثير َإليه َيركن َوكان َالحديث، َالعصر َإلى لرأي

المعاصرين،َإلىَأنَظهرتَطائفةَمنَالدراساتَالحديثةَفيَالشرقَوالغرب،َولعلَ

الكوفةَومنهجهاَفيََ)مدرسةأبرزَتلكَالدراساتَكتابَالدكتورَمهديَالمخزوميَفيَ

هبَإلىَأنَوذوالنحو(،َالذيَرفضَفيهَتلكَالمقالة،َوردَعلىَأصحابها،َدراسةَاللغةَ
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ذهبَإلىَمثلََوَالكسائيَهوَواضعَالنحوَالكوفيَومؤسسهَالحقيقي،َوليسَالرواسي.

َ.َ(1)َ،َغيرَواحدَمنَالباحثيناذلكَأيًضَ

َمنَيذهبَإلَ،وعلىَالرغمَمنَذلكَ هوَواضعَنحوَأنَالرواسيََىلمَيزلَث م 

َ.وهوَكبيرهمَ،الكوفيين

تَإحداهماَبترديدَمزاعمَ،َاكتفويمكنَتصنيفَأصحابَهذهَالمقالةَإلىَفئتين

َ.َ(2)َمنَغيرَماَزيادةَأوَنقصانَ،تراجمالقدماء،َمنَأصحابَال

َال َأصحابَالفئة َعلىََخرى،أما َيقوم َطريقَآخر، َنحو َآراءَفجنحوا جمع

هللاَالجبوريَفيََدالدكتورَعبَىَمكانته،َيمثلَهذهَالفئةالرجل؛َلتكونَدليلَإثباتَعل

َنحويَمنَ َ)أبوَجعفرَالرؤاسي، َفيَكتابه َالعالَسالمَمكرم َوالدكتورَعبد الكوفة(،

َبحثهَ)أبوَجعفرَالرؤاسي،َالمؤسسَالولَللنحوَالكوفي(.

،َيذهبَأحدهماَإلىََ(3)َوبهذاَنجدَأنفسناَأمامَموقفينَمنَمكانةَأبيَجعفر

َفيَالواقع، َحقيقية َمكانة َليسَله َمنََأنه َأنه َأو َوليسَبشيء، َمطروحَالعلم وأنه

َالمؤدبين.َصغارَالنحويينَالذينَه َبمنزلة ويرفضَأصحابَالموقفَاآلخرَذلك،َم

                                                           
َالكوفةَينظر:َ(1( َمدرسة :67َ ،68َ ،74َ ،78َ ،79َ ،106َ ،118َ ،119َ ،127َ المدارسَ،

،119َ-118،َالمدارسَالنحويةَ)د.َخديجةَالحديثي(:175ََ،154َشوقيَضيف(:َ)د.النحويةَ
َ.232-231،َظاهرةَالشذوذَفيَالنحوَالعربي:124َ،126َ،127َ،128َ

الدكتورََوقدَردَ أيَمنَغيرَذكرَأدلةَعلىَذلك،َسوىَماَجاءَفيَكتبَالتراجمَوالطبقات،ََ(2(
َ َعلى َالرأيطائفالمخزومي َهذا َأصحاب َمن َبغداد:َينظر:َ،ة َفي َ،96-95َالدرسَالنحوي

105َ،207-210َ،240. 
 .127-126(:َيالحديثَخديجةَد.المدارسَالنحويةَ)َينظر:َ(3(
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تصلَإلىَحدَوصفهََربماَ،فيَمذاهبَالكوفيينَمرموقةًََويرونَأنَلبيَجعفرَمكانةًَ

َعَ  َوقد َلها، َالول َالرجلَبالمؤسس َآراء َمن َجمعه َجرى َبما َالموقف َهذا زز

َ.ومالحظاته

االبتعادَ،َمتوخية،َقدرَالمستطاعوفيَخضمَهذاَالوصفَتأتيَهذهَالدراسة،َ

عنَتكرارَاآلراءَوالقوال.َوعلىَالرغمَمنَأنَجمعَآراءَأبيَجعفرَليسَمنَضمنَ

َأمرَتكفلَبهَأستاذانَفاضالن َالدراسة؛َلنَهذا سلفتََ،(4)الهدافَالساسيةَلهذه

علىَنصَاشتملَعلىََوقفتَالَبدَمنَاإلشارةَإلىَأنَهذهَالدراسةَ اإلشارةَإليهما،َ

َنَأنَيكونَأحدَالدوافعَللخوضَفيَمادةَهذاَالبحث.للرجل،َيمكَارأيَمهمَجدًَ

َنَ  َللمؤدب،َفيَقوله: َالنصَفيَكتابَ)دقائقَالتصريف(، ))قالَأبوَقلَهذا

لوقوعهاَعليه،َولزومهاَإي اهَخاصةََ؛اسي:َإنماَانجزمَالفعلَبحروفَالجزمَوجعفرَالَر

َأالَترىَأن َالمنتظر. َمضىَعلىَلفظَالفعل َبمعنىَما َولمجيئها كَلوَدونَاالسم،

َ َكان َهللا، َعبد َيخرج َلم َتريد: َوأنت َيخرج، َهللا َعبد َلم َتفردتََ؟محاالًَقلت: فلما

َ.َ(5)َجزمته((َ؛بالفعل،َووليته

َلدرجةَ َواضحة َخالصة َنحوية َعقلية َإالَمن َالنصَالَيصدر َهذا َمثل إن

ََو َالتيَاشتملَعليها، َإلىَتحليلَالمادة َالحاجة َتدفعَعنا لعلَعلىَالرغمَمنَذلك،
                                                           

،50َ-38َينظرَكتابَالدكتورَعبدَهللاَالجبوريَ)أبوَجعفرَالرؤاسي،َنحويَمنَالكوفة(:َََ(4)
-67َوبحثَالدكتورَعبدَالعالَسالمَمكرمَ)أبوَجعفرَالرؤاسي،َالمؤسسَالولَللنحوَالكوفي(:َ

73ََ.َ
َ.42دقائقَالتصريف:َََ(5)
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َيشا َما َأبيَأبرز َالحروفَإلى َعمل َالرأيَفيَتفسير َالنصَنسبة َهذا َفي َإليه ر

ولزومهاَإياه.َوهذاََبه،،َإذَعملتَحروفَالجزمهَالجزم َفيَالفعل؛َالختصاصهاَجعفر

أمرَيصلحَتعميمهَوالقياسَعليه؛َإذَيمكنَأنَيقالَمثلَذلكَفيَحروفَالجرَالتيَ

؛َللزومهاَإياه،َواختصاصهاَبهَ مماَسواه،َوهكذاَفيَغيرَذلكَعملتَفيَاالسمهَالجر 

َفضاًلَاأيًضَ .ََ َتتعلق َمهمة َأخرى َمعلومات َعلى َاشتماله َوالرتبةعن َبالعمل

َ،َمماَهوَواضحَفيَهذاَالنص.والمصطلح

َ َالوقوفَعلى َالبحثَإلى َيهدفَهذا َقيل َجعفرما َأبي َبشأن َع، َطريقن

صفها:َدراسةَعلميةَتاريخية،َتخضعَمنَجرائهاَالنصوصَوالرواياتَلعملية،َيمكنََو

َتامَ َعلىَنحو َالستنطاقها َأكيدة َومحاولة َلتلكَالنصوصَوالروايات، َمحاكمة بأنها

يقفناَعلىَكلَماَاشتملتَعليهَمنَحقائقَوأخبارَعنَهذاَالرجل،َأوَعلىَأكبرَقدرَ

يمكنَأنَيستفادَمنهَفيَهذاَالمجالَفيها؛َحتىَيتسنىَلناَرسمَصورةَواضحةَله،َ

جل،َبناءَعلىَالخبارَوالحقائقَالتيَضمنتهاَتلكَبالحرىَإعادةَرسمَلصورةَهذاَالَر

َالرواياتَوالنصوص.

أنَمسالكهََ،يَ يخيلَإلَ،منَأجلَذلك،َقدرَلهذاَالبحثَأنَيتجهَنحوَطريق

َ َالتعبيد، َمن َكبير َتتعرضَلحظ َاستنادًَفيهَجرَىَإذلم َوأسبابََا، َمعطيات إلى

َجعفرَيأبيَأخبارَفَفهرستالَالتيَأوردهاَصاحبَكتابروايةَالَاعتمادَ َموضوعية،

َوجعلَ الرواسي َالمتكأ ، َوالمنطلقَ والساس ََها ،،ََ َوالتحليل؛َةمناقشالفي نَمَوالبحث
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تصنيفها،َووضعهاَعلىَشكلَََيجَرسياكتشافَماَاشتملتَعليهَمنَمعلومات،ََأجل

َيخصَما َالذي َالنحو َعلى َالبحث َفيها َيدار َتلكَمحاور، َبحسب َمحور، َكل دة

ََالمعلومات.

َالنهَو َهذا َدفع َوالنتائجَقد َمنَالحقائقَالتاريخية، جَإلىَالوقوفَعلىَجملة

َالمهمةَالتيَتتعلقَبتاريخَهذاَالرجل،َوماَكانَلهَمنَأثرَفيَالدرسَالنحويَالعربي،

َونقفَعليهَفيَمواضعهَ،سنجدهَالذينحوَالَعلى،َعندَالكوفيين،َوعندَغيرهمَأيضا

َمنَهذاَالبحثَإنَشاءَهللاَتعالى.
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َفيَأخبارَهَفيَحديثهَهَاسيَ َوالرَ َديمَعنَأبيَجعفرَ لنَ اَإسحقَبنَ قالَمحمدَ
ََ:العلماءَه

َ:،َقالَ يَ افعَه،َأخيَالشَ بَهي َهأبيَالطَ َط َهخَ بهََقرأتَ َ))
َ.اسمَالرؤاسي:َمحمدَبنَأبيَسارة،َويكنىَأباَجعفر.َوسميَالرؤاسيَلكبرَرأسه

َ.يالنيلَ َيَ م َهسَ فَ ؛َوكانَينزلَالنيل

َاَفيَالنحو.َوهوَأولَمنَوضعَمنَالكوفيينَكتابًَ

َقالَثعلب:َكانَالرؤاسيَأستاذَالكسائيَوالفراء.

وقالَالفراء:َلماَخرجَالكسائيَإلىَبغداد،َقالَليَالرؤاسي:َقدَخرجَالكسائي،َ

منه؛َفجئتَإلىَبغداد،َفرأيتَالكسائي،َفسألتهَعنَمسائلَمنَمسائلََ(6)َوأنتَأسن

َالرؤاسي.

َ.ءَالكوفيينَكانواَمعياَمنَعلمافأجابنيَبخالفَماَعندي؛َفغمزتَقومًَ

َفقال:َمالكَقدَأنكرت؟َلعلكَمنَأهلَالكوفة؟

َ.فقلت:َنعم

َ.َاكذا،َوكذا.َوليسَصوابًََفقال:َالرؤاسيَيقول:

َوسمعتَالعربَتقول:َكذا،َوكذا.َ

َفلزمته.َ؛حتىَأتىَعلىَمسائلي
                                                           

َوردَ(6( َتجدد(:َأمرَ)كذا(،َهكذا تَفيَ)طبعةَالرحمانيةَبمصر(،َوقدَوردتَفيَ)طبعةَرضا
َ ،َكماَأثبت  ن  ولعلهاَمحرفةَعن:َأميز،َوقدَأشارَرضاَتجددَإلىَأنهاَوردتَفيَالنسخةَ)ف(:َأ س 

إليهاَتجددَهيَطبعةَفلوغل،َوطبعةَالرحمانيةَبمصرَهيََالتيَأشارفيَالمتن،َوهذهَالنسخةَ
َ.فلوغلَنفسهاستشرقَاللمانيَهاَطبعةَالمفيَأصل
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َ.اصالحًََوكانَالرؤاسيَرجاًلَ

َبطلب َالخليل َإلي َبعث َالرؤاسي: َبَ(7)َوقال َفبعثت َووضعَكتابي، َفقرأه، َإليه، ه

َكتابه.

َ(.الكوفي(َ))قالقال:َوفيَكتابَسيبويه:َ

َيعنيَالرؤاسي.

َالكوفيينَفيَالنحوَ َالنحويين َمن َثعلبَأنَأولَمنَوضع َزعم َابنَدرستويه: قال

َ،َالرؤاسي.اكتابًَ

َوتوفيَولهَمنَالكتب:َ

َكتابَالفيصل،َرواهَجماعة. -

َكتابَالتصغير. -

َيوم.كتابَمعانيَالقرآن،َيروىَإلىَال -

َكتابَالوقفَواالبتداءَالكبير. -

َ.َ(8)َ((َالصغيركتابَالوقفَواالبتداءَ -

َأورده َما ََإسحقَبنَمحمدَهذا َمن َفهرسته.َاسي(َوالَرَ)أخبارالنديم َفي ،

َ َكثيرة، َمتنوعة َوأخبار َشتى، َمعلومات َعلى َاشتملت َأنها َماََتستوفيويلحظ أهم

                                                           
 فيَطبعةَ)تجدد(:َيطلب.َ(7(
َ.71،َوفيَ)طبعةَرضاَتجدد(:96َالفهرستَ)الرحمانية(:ََ(8)
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َونناقشها،َوأَويتعلقَبالَر َأنَنعيدَقراءتها َيمكننا نَنصنفهاَعلىَشكلَمحاور،َاسي.

َعلىَوفقَالنحوَاآلتي:

َ

َمجالَأوًل       َفي َالنديم َابن َساقها َالتي َالرواية َبأهمية َالمحور َهذا َيتعلق :

َالسببَالذيَ َكاشفَعلى َتسليطَضوء َخالل َذلكَمن َوبيان الدراساتَالتاريخية،

هاَديحملنيَعلىَانتخابهاَمماَسواهاَمنَالرواياتَالتيَسودتَبهاَصفحاتَجمَعد

َمنَتاريخَالعربية.َامنَالكتبَالتيَتناولتَجانبًَ

اسيََونهاَفيَكتابهَعنَأبيَجعفرَالَرإنَالخبارَالتيَأوردهاَابنَالنديمَودوَ 

َكاتبهاَ َكانتَروايةَموثقةَمدونة، نما لمَتكنَمجردَأحاديثَتتداولَفيَالمجالس،َوا 

َالشافعي َأخو َالطيب، َأبو َالكوفَ،هو: َعلماء َالذيَوهوَصاحبَكتابَ)أخبار ة(،

،َوقدَأشارَالدكتورَفؤادَ(9)بخطَمؤلفهَأبيَالطيبَ،اطلعَابنَالنديمَعلىَنسخةَمنه

َحيًَ َالطيبَكان َأبا َأن َوذكر َالطيبَهذا َأبي َكتاب َإلى َسنةََاسزكين َحدود في

إي اهََاواصفًَ،َوأفردَلهَترجمةَفيَتراجمَأدبائه،َاوأشارَإليهَياقوتَأيًضََ.(10)َهـ(331)

منَأعيانَالعلماءَيفتخرونَبالنقلََجماعةرأيتََلَالدب،رجلَمنَأهَبقوله:َ))هو

َأحدًََمتقنَالضبط،َولمَوليسَبجيدَالمنظر،َلكنَ َ،خطهَمنَخطه،َورأيت ذكرََاأ ر 

                                                           
،64َ،65َاإلشـارةَإلــىَأبـيَالطيـبَفــيَكتـابَالفهرسـتَفــيَالصـفحات:َ)طبعـةَتجــدد(:َتنظـرََ(9(

92.َ
َ.2/294ينظر:َتاريخَالتراثَالعربيَ)المجلدَالول(ََ(10(
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َكتابَوقدَقالَفيه:َكتبهَأحمدَبنَأحمدَ،َمنَخب رههَاشيئًَ ره لكنيَوجدتَخط هَفيَآخه

َ.َ(12)َ((يَوغيره...َوقدَجمعَديوانَالبحتَرَأخيَالشافعيَ(11)َالمعروفَبابن

وبمالحظةَماَاشتملتَعليهَهذهَاإلشاراتَإلىَأبيَالطيب،َنجدَأنهَوصفَ

،َوبسببَفيَبعضهاَبـ:َ)أخيَالشافعي(،َوفيَبعضَآخر،َبـ:َ)ابنَأخيَالشافعي(

َمقيدات؛َيغلبَعلىَالظنَأنَالمرادَبهَ إطالقَلفظَ)الشافعي(َهاهنا،َمنَغيرَما

َ َ)ت َالشافعي َإدريس َبن َمحمد َإشارة204َاإلمام َاالعتبار َبنظر َأخذنا ذا َوا  هـ(.

يكونَوصفَالرجلَهـ(،331َالدكتورَفؤادَسزكينَإلىَأنهَكانَحيًّاَفيَحواليَسنةَ)

بأنهَابنَأخيَالشافعي،َمنَنحوَماَوردَمعجمَالدباء،َأرجحَمنَكونهَأخاَالشافعي؛َ

َماَبينَالتاريخين:َ) ده ماَجاءَفيََ،اهـ(،َيعضدَذلكَويزيدهَتأكيد331ًَهـ(َو)204لهب ع 

))جمعَديوانَالبحتريَوغيره((،َإذَإنَوفاةَآخرَروايةَياقوت،َإذَأشيرَفيهاَإلىَأنهَ

هـ(.َمعَمالحظةَأنَحديثَالدكتورَسزكينَكانَعنَ)أخي284َالبحتريَكانتَسنةَ)

هـ(،َالتيَكانَحيًّا331َالشافعي(،َوليسَابنَأخيه،َعلىَالرغمَمنَإشارتهَإلىَسنةَ)

                                                           
َالدباءتذكرََلمَ(11) َالقديمةَمنَمعجم َالموضعَفيَالطبعة َفيَهذا َ)ابن(، التي1/81َََكلمة

َ،َولمَيشرَإلىَذلك((َلعلهَبابنَأخيَعلقَعليهاَفيَالحاشيةَبقوله:َ))الذيَيليوث،َغمَرَحققها
َالمأمون، َدار َطبعة َلنشرةََفي َإعادة َأصلها َفي َهي َهذه َالمأمون َطبعة َأن َمن َالرغم على

َ:،َينظراأيًضَ،َالدكتورَإحسانَعباسَالطبعةَالتيَحققهارَإليهاَفيَوكذلكَلمَيشَمرغيليوثَ!
َمعَمالحظةَأ1/188 َ)أَ َ(أخي)لفظةََن، َالنحو: َوليسَقدَضبطتَبالتصغيرَعلىَهذا ،) ي  خ 

 ثمةَماَيشيرَأوَيدعوَإلىَهذاَالضبطَفيَالحديثَعنَالرجل.
 .2/137(َطبعةَدارَالمأموَنمعجمَالدباءَ)َ(12)
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.َوهذاَدمَربطَالدكتورَسزكينَبينَأبيَالطيبَواإلمامَالشافعيفيها؛َوهذاَيدلَعلىَع

ََ.اآلنَالَيمكنَالقطعَبهَ،َإالَأنهاواردَأيًضََأمر

سواءَكانَأخاَالشافعي،َأوَابنَأخيه،َفإنََ،مهماَيكنَمنَأمرَأبيَالطيبَو

يجعلهاَتتقدمَعلىَالرواياتَالتيََ،امهمًََّاتاريخيًََاتكتسبَبعدًََالروايةَالتيَجاءتَمنه

َقلياًلَأَو َيسبقونه َالذين َأو َالنديم، َابن َمعاصرو َإنهاَردها َإذ َكلها؛ َعليها َوتتفوق ،

َمنَتلكَالرواياتَكلها َليكونَأذهبَفيَالقدم َوردتَفيَكتابَأل فهَصاحبه َوأنها ،

،َوأنهَممنَيفتخرَجماعةَمنَاللحديثَعنَ)أخبارَعلماءَالكوفة(َحصرًََامخصًصَ

تقانه.َأعيانَالعلماءَبالنقلَمنَخطَيده؛َلضبطه الرواياتََتلكعنَأنَفيََفضاًلََوا 

منها،َمنََاماَيؤخرهاَعماَأوردهَابنَالنديم،َويجعلهاَأضعفَمنَروايته؛َذلكَأنَكثيرًَ

نحوَماَجاءَفيَمراتبَالنحويين،َلبيَالطيبَاللغوي،َتستندَإلىَأقوالَأطلقهاَرجلَ

كَهوَأبوَعرفَبعصبية،َالَهوادةَفيها،َعلىَالكوفيين،َوعلىَكلَماَهوَكوفي،َذل

فرصةَيراهاَسانحةََةحاتمَالسجستاني،َوأبوَحاتمَهذاَلمَيكنَيتورعَمنَأنَيهتبلَأي

َ.(13)َللنيلَمنَالكوفيين،َكلَالكوفيين،َفيَمناسبةَأوَغيرَمناسبة

ََإنها،ومالكَالقولَفيَهذهَالرواية،َ أهمَروايةَتتعلقَبأخبارَأبيََأزعم،فيما

أسبقَمنَكلََالزمن،فيَمقياسََولنها،نة،َاسيَوتاريخه؛َلنهاَجاءتناَمدَوَوجعفرَالَر

                                                           
،117َ-35َ،75َ،88َ،90َ،213َ،116-34درسَالنحويَفيَبغداد:َذلك:َالَينظرَفيَ(13)

َ.36،َأبوَجعفرَالرؤاسي،َنحويَمنَالكوفة:135َأبوَحاتمَالسجستانيَالراوية:َ
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صبَوماَيستتبعهَمنَعواطفَماَقيلَفيَهذاَالمر،َوأنهاَكانتَبمنأىَمنَروحَالتع

َمتشنجة.

وبسببَمنَكلَماَتقدم،َاعتمدناَهذهَالرواية،َوجعلناَمنهاَالمتكأَالذيَيستندَ

َب َومفاصلها َالتيَتستشفَمنَأجزائها َمنَخاللَالمحاور َالبحث، َهذا ممارسةَإليه

َعمليةَاستنطاقَحقيقيَلكلَمفرداتَهذهَالروايةَومفاصلها.َ

َ

َ:َاسمَالرجل:َهوَمحمدَبنَأبيَسارة.َاثانيً َََََ

َكنيته:َأبوَجعفر.ََََََََََََ

َلقبه:َالرؤاسي.َََََََََََ

لكبرَرأسه.َوقدَسميَأوَلقبَبالنيلي؛َلنهَكانََالرؤاسي()بـَوانهَإنماَسميَ

َينزلَالنيل.َ

َجا َما النديم.َوقدَأشيرَفيَبعضَكتبَالتراجمَإلىَأنََابنءَفيَنصَهذا

وقدَوردَاسمهَفيَبعضَ.ََ(14)َاسمهَهو:َمحمدَبنَالحسنَ)أوَعلي(َبنَأبيَسارة

َ.َ(15)َإلىَحازمَاآخرَمنَالمصادرَمحرفًَ

                                                           
،َتاريخَالدبَالعربي2/446َ،َالمزهر1/82َ،َبغيةَالوعاة18َ/121َينظر:َمعجمَالدباءََ(14)

َ.2/197ََ)بروكلمان(
،َأبـوَجعفـرَالرؤاسـي1/492َ،َبغيـةَالوعـاة105ََاللغـة:َوَالنحـوَةأئمـَاجمَرينظر:َالبلغةَفيَتـَ(15)

َ.51ََ)مكرم(:َ
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نَاَ ،ََواماَكانَالمر،َفإنَماَجاءَفيَالفهرستَهوَالمتفقَعليه،َعمومًََاوأيًَّ

إلىَأنَاسمَأبيهَهوَالحسن؛َفهوَمحمدَبنَالحسنَبنََالكثيرَمنَالمصادرَأشارت

لنهَكانََبالنيلي؛أبيَسارة.َوكنيتهَأبوَجعفر.َأماَلقباه:َالنيلي،َوالرؤاسي،َفقدَلقبَ

َباالسمَنفسه،َ َهذا َقائمةَإلىَيومنا َالبلدة َزالتَهذه َالنيل،َوما ينزلَفيَبلدةَاسمها

ََ.وهيَناحيةَمنَأعمالَمحافظةَبابل

َ َبالرؤاسي َهذهَولقب َإليه َأشارت َالذي َالنحو َعلى َالرأس، َكبير َكان لنه

كتبَالتراجم.َغيرَأنَمنَالمصادرَماَأشارََمنَريالنديم،َوكثَابنالروايةَفيَكتابَ

)رواس(.َوهيَقبيلةََإلىَغيرَهذاَالمر،َإذَنقلَفيهاَأنَلقبه:َالرواسي،َنسبةَإلى

)ثعلب(َوتلميذهَأبيََىقلَذلكَعنَأبيَالعباسَأحمدَبنَيحيعربيةَمنَسليم.َوقدَنَ 

لميَعربي(َ؛عمرَالزاهد واسيَس  َ.َ(16)ََبناءَعلىَهذهَالروايةَ،فهو:َ)ر 

َكتابَ َاليغموري َالحافظ َفيه َاختصر َالذي َالقبس َنور َكتاب َفي َجاء وقد

المقتبسَلبيَعبيدَهللاَالمرزباني:َأنَأباَجعفرَمنَمواليَمحمدَبنَكعبَالقرظي،َ
                                                           

قالَثعلب:َالرواسيَمنسوبَإلىَقبيلةَمنَالعربَإذَجاءَفيهاَ))َ،590ينظر:َتذكرةَالنحاة:ََ(16)
َالحديثَ َوأصحاب َالكثير. َالكل َوالروس: َأكلها، َلكثرة َاالسم؛ َسميتَبهذا َرواس، َلها: يقال

وفيهَ))...َوكانَأبوَعمرََ،16/107:َس(أوتاجَالعروس:َ)َرَون:َالرؤاسي((،يغلطونَفيه،َفيقول
واسي،َبفتحَالراء،َوبالواوَمنَ الزاهدَيقولَفيَأبيَجعفرَالرواسي،َأحدَالقراءَوالمحدثين:َإنهَالر 
غيرَهمز،َمنسوبَإلىَرواس،َقبيلةَمنَسليم،َوكانَينكرَأنَيقال:َالرؤاسي،َبالهمز،َكماَيقولَ

َالرواسي؛َذكرَثعلبَأنهَيرهمالمحدثونَوغ .َقلت:َويعنيَبأبيَجعفرَهذا:َمحمدَبنَأبيَسارة
،52َ،َوأبوَجعفرَالرؤاسيَ)مكرم(:95َمدرسةَالكوفة:َينظر:ََوَأولَمنَوضعَنحوَالكوفيين((،

َأيًضََوهذا َإليه َأميل َباما َجعفر َأبي َإلى َباإلشارة َوسأمضي َهذهََااستنادًََ(؛الرواسيـ)، إلى
َ.اتالرواي
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تبَماَيشارَفيهاَإلىَأنَمعاذاَالهراءَهوَخالَومنَالكَ.(17)َهوَوعمهَمعاذَالهراء

َالمرَ َهذا َإلى َالعربي( َالدب َ)تاريخ َكتابه َفي َبروكلمان َأشار َوقد َجعفر. أبي

َ)الدرسَوأشارَإليهَأيضاَالدكتورَمهديَالمخزوميَفيَكتابهَ.(18)َبصيغةَتفيدَالجزم

َ!َ(19)َالنحويَفيَبغداد(،َإالَأنهَذكرَفيَموضعَآخرَمنَالكتابَنفسهَأنهَعمه

ولعلَماَجاءناَفيَهذهَالجهةَيعكسَلناَصورةَسالبةَعماَقيلَورويَفيَتاريخَهذاَ

َفضاًلَ َإنها َإذ َأخبارًََالرجل؛ َكونها َصورةََاعن َلرسم َتكفي َوال َوهناك، َهنا مشتتة

هاَبعض ََواضحةَمكتملةَالبعادَعنه،َتشتملَعلىَأخبارَمتضاربة،َومعلوماتَيضادَ 

َداءَ ابعًضَ َوهذا َحقًََ،مستشرَ َعامَ َ. َيؤسفَعليه َمما َاوهو َمنَ، َكثير َإلى وصل

َالجهود،َ َحث َيستدعي َمما َالقديم، َالعربي َتاريخنا َعليها َيشتمل َالتي المفاصل

خالصَالنيات،َوسالمةَالمناهجَالتيَينبغيَأنَتستندَإلىَأصولَالبحثَالتاريخيَ وا 

َواستئص َوالرواياتَالصحيحة، َإلىَاستخالصَالنتائجَالسليمة الَالعلميَالذيَيقود

َ َسقيم، َهو َما ََفييحتويََيمكنَمامَأوكل َبابَالنياتََعلىطياته َفي َيدخل ما

َعلىَ َمؤسسة َنضرة َصحيحة َأوصافَتاريخية َإلى َنصل َحتى َالمغرضة؛ السيئة

أنَيوفقناَلنَنكونَمنَالسائرينَفيَهذهََ،تعالىَصولَالعلميةَالقويمة.َندعوَهللا،ال

َذلكَالداءَالخطير.َالطريق؛َليكونَلناَإسهامَفيَتخليصَتراثناَمن

                                                           
َ.279ََينظر:َ(17)
َ.2/197َينظر:ََ(18)
َ.14َ،208ينظر:ََ(19)
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َ

َ.َفيَالنحوَا:َإنهَأولَمنَوضعَمنَالكوفيينَكتابًَاثالثً َََََ

َقدَتوفيَولهَمنَالكتب:ََو

َكتابَالفيصل،َفيَالنحو،َوقدَروىَهذاَالكتابَجماعة. -

َكتابَالتصغير.َ -

- َ َلفهرسته، َفيَزمنَتأليفَابنَالنديم َوهوَموجود الذيَكتابَمعانيَالقرآن،

َومروَي(20)َهـ(377)َسنةَوهوَغيرَمرة،َأشار َفالكتابَموجود ،َ فيَأقلَ،

َ.حتىَهذهَالسنةَ،تقدير

َكتابَالوقفَواالبتداءَالكبير. -

َكتابَالوقفَواالبتداءَالصغير. -

َدخلَويلََََََ َالكوفيين َمن َرجل َأول َصاحبنا َأن َالرواية َهذه َخالل َمن حظ

َشيئًَ َثمة َولعل َالنحوي. َالتأليفَفيَالمجال َإَامضمار َالمر؛ َمنَهذا َأهم ذَآخر

َالَر َكتب َمن َأن َالرواية َهذه َفي َفيهََويثبت َعاش َالذي َالوقت َإلى َبقي َما اسي

َمعانيَ َوكتاب َالفيصل، َكتاب َتروي َفجماعة َكتابه. َفيه َوألف َالفهرست صاحب

َيزال َاليوم((،َالقرآنَال َوسبقََفيَ))يروىَإلى َالرواية، َفيَهذه َإليه َأشير َما حد

َ.َااإللماعَإليهَأيًضَ

                                                           
 .3َ،41َ،96َ،146َ،273َ،412ينظر:َالفهرستَ)تجدد(:ََ(20)
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َََََََ َالروايةنظرَوالَيخفىَعلىَمنعم َلهذه َفيَالطرََما َتاريخيَمهم منَبعد

َالمنهجية.

اسيَغيرَهذينَالكتابينَاللذينَتأكدَلناَوجودهماََوولوَافترضناَأنهَلمَيكنَللَرََََََ

قدَاشتمالَعلىَطائفةََمنَأنهماإلىَزمانَابنَالنديم،َالستطعناَأنَنستنتجَأنهَالَبدَ

دَكانَللرجلَمعرفةَمعينةَبالنحو،َتؤهلهَمنَاآلراءَوالمسائلَالنحوية،َتدلَعلىَأنهَق

َهذانَالكتابان،َ ي  َقدَح شه ذاَلمَيكنَالمرَعلىَهذاَالوصف،َف بهم  لنَيؤلفَفيه.َوا 

َإلىَسنةَ) ي انه و  َهـ(َ؟377ََوهماَي ر 

َفيََاوأيًَََََََّ َاالستفاضة َمن َبشيء َالمسألة َهذه َعلى َفسنقف َالمر، َكان ما

َموضعَقابل،َإنَشاءَهللا.

َ

اسيَكانَأستاذَكلََوقال:َإنَالَرَا:َذكرَابنَالنديمَأنَأحمدَبنَيحيىَثعلبًََابعً راَََََ

َمنَالكسائيَوالفراء.

َ.َ(21)َبقةَالولىَمنَالنحويينَالكوفيينوقدَعدهَالزبيديَفيَالط

َ

َإلىَاخامسً َََََ َالكسائي َخروج َعن َالفراء َرواية َلمناقشة َالمحور َيتمحضَهذا :

للخروجَإلىَبغداد،َلنهََا،َوحثَأبيَجعفرَالفراءَ بغداد،َوترؤسَحلقاتَالتدريسَفيه

                                                           
َ.125َينظر:َطبقاتَالنحويينَواللغويين:ََ(21)
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َلنهَأسنَمنهَوأميز،َووصولَ َأولىَبالتصدرَللتدريسَمنَالكسائي؛ كانَيرىَأنه

َمنَنقاشاتَجعلتَمنَالفراءَ َجرىَبينهما الفراءَإلىَبغدادَولقائهَبالكسائيَإلىَما

َللكسائيَبالعلمَوالرياسة،ََو َإلىَأنَيلزمهَويتلمذَله.َحدتهيقر 

َعلىَالوفقَويلَََََ َيمكنَتسجيلها َالمحورَيشتملَعلىَمعلوماتَعدة حظَأنَهذا

َاآلتي:ََ

َإنهاَمنقولةَعنَالفراء. .1

َتؤكدَماَجاءَفيَالمحورَالسابقَمنَتلمذةَكلَمنَالكسائيَوالفراءَلبيَ .2 إنها

َ.جعفرَفيَالخبرَالمنقولَعنَأبيَالعباسَثعلب

نهاَموطنَتلمذةَالَوإنَالَر .3 َكسائيَوالفراءَله.اسيَيسكنَالكوفة،َوا 

َفيَ .4 َلبيَجعفرَوالبقاء َالتلمذة َيجاوز َآخر َطريقا َلنفسه َاتخذ إنَالكسائيَقد

َالكوفة؛َفخرجَإلىَبغدادَعاصمةَالخالفةَودرةَالدولة،َميزانَالعلمَوقبلةَالعلماء.َ

اسيَفيَالوقتَالذيَخرجَفيهَالكسائيَإلىَبغداد،ََوإنَالفراءَلمَيفارقَأستاذهَالَر .5

نهَلمَيخرجَإل يهاَإالَبطلبَمنَأستاذهَالذيَكانَيرىَفيهَأنهَأميزَأوَأسنَمنَوا 

َأفادتَعلىَنحوالكسائيَ َالرواية.َولعلَثمةَشيئًََبهَما َالَرَاهذه اسيََوآخرَدعا

َفضاًلَ َبغداد، َإلى َللخروج َالفراءََإلىَحثَالفراء َذكاء َحدة َمن َإليه َأشير عما

َوتميزه،َسنتعرفهَعماَقليلَبعونَهللاَتعالى.
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َالهدا .6 َمن َلخروجإن َالمهمة َوبينََوشخوصه،َالفراءَف َبينه َمناقشة إجراء

َعلىَآرائه َلئالَيتمرد َأو َإلىَأستاذه، َحتىَيرجع فيََ،الكسائيَلغرضَإفحامه؛

َمنَالقل،َأوَلغرضَتقديمَالفراءَعليه؛َحتىَيتصدرَهوَفيَمجالسَبغدادَبدالًَ

مَيكنَليخالفَشيخه،َولنهَلَاهيَرَالذيَنحوالعلىَالكسائي؛َلنهَأميزَوأسنَمنه،َ

َيترشحَمنَهذهَالرواية.َعلىَماَبناءَأستاذهَأباَجعفر،

7. َ َوصل َالفراء َرأىَالكسائيَإلىَإن َوقد َالكوفيين، َمنَعلماء َقوم َومعه بغداد

َالثن َهذه َفي َالكسائي َأن َالمعلوم َومن َمتصدرًَفيها، َكان َفيََااء للتدريس

َ.(22)بغداد

8. َ َيوجهها َأسئلة َالتيَجرتَكانتَعلىَشكل َالمناقشة َالكسائي؛َإن َإلى الفراء

ليرىَإذاَكانَباستطاعتهَأنَيجيبَعنها،َسواءَبماَعندهَمنَإجاباتَأوَغيرها،َ

َأوَإذاَلمَيكنَبمقدورهَاإلجابةَعنها.

َجعفرَ .9 َأبي َمسائل َمن َمسائل َسوى َحقيقتها َفي َتلك َالفراء َأسئلة َتكن لم

محاورَاسي،َإذن،َكانتَلهَفيَالنحوَمسائلَوآراءَتصلحَأنَتكونََواسي.َفالَرَوالَر

الَبدَمنَأنَيكونََإذللمناقشات،َكماَأنهاَتصلحَأنَتكونَموضوعاتَللدراسة؛َ

َ.(23)َالفراءَقدَدرسهاَعليهَفيَأثناءَتلمذتهَله

                                                           
َ.145-144َينظرَتفصيالتَذلكَفي:َمدرسةَالكوفة:ََ(22)
اَكانتَمنَكتابَوفيَكتابَمجالسَالعلماءَللزجاجيَإشارةَيفهمَمنهاَأنَتلكَالمسائلَإنمَ(23)

َ.270-269الفيصلَلبيَجعفر،َينظر:َ
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إنَالكسائيَقدَأجابَعنَأسئلةَالفراء،َبيدَأنَجوابهَكانَبخالفَماَعندَالفراءَ .10

َاسي.َومنَمسائلَالَر

علماءَالكوفيينَكانواَمعه.َوهذاََمنَاإنَالفراءَقدَأنكرَهذهَاإلجابة؛َفغمزَقومًَ .11

َاسيَكانتَمشتهرةَبينَالكوفيين.ََويومئَإلىَأنَآراءَالَر

))لعلكَمنَأهلَالكوفة((.ََ:للفراءَهإنَالكسائيَلمَيكنَيعرفَالفراء؛َبدليلَقول .12

َأمرًَ َيعكسَلنا هوَأنَالوقتَالذيَكانَقدَمضىَعلىَخروجََ،مهماَاولعلَهذا

وغَعدمَمعرفةَالفراءَله،َوعدمَمعرفتهَبالفراء.َالكسائيَمنَالكوفةَطويلَلدرجةَتس

اسيَلمَيطلبَمنَالفراءَالشخوصَإلىَبغدادَإالَبعدَأنَبدأََووأكبرَالظنَأنَالَر

نجمَالكسائيَيلمعَفيَسماءَبغداد.َوالَيمكنَلمثلَهذاَالمرَأنَيحصلَعلىَهذاَ

َالنحوَمنَغيرَمرورَمثلَذلكَالوقتَالطويل.

لهَههناَيبلغَمرتبةَعاليةَجداَمنَالهمية؛َذلكَحظَأنَماَنسجينبغيَلناَأنَنل .13

محمدَبنَماَجاءَفيَروايةََنحوَمن)الكوفيين(،َأوَ)أهلَالكوفة(،ََأنَمصطلح

)أوَأهلَالكوفة(،ََاسيَحسب،َويشيرَإليه.َفالكوفيوَنَوالنديم،َيدلَعلىَالَرَإسحق

وهذاَاسيَشيءَواحد،َأوَشيئانَلهماَداللةَواحدة.ََومنَهذهَالجهة،َوأبوَجعفرَالَر

َهوَ َأنه َتأكد َأن َبعد َللفراء َالكسائي َقول َلبسَفيه َال َبوضوح َإليه َيشير أمر

اسيَيقولَكذاََو))الَرَالكوفة:همَمنَعلماءََإنماَ،والفريقَالذينَكانواَمعهَمنَقومه

َ((.َ… وكذا
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َالَر .14 َأنَمخالفته َالكسائيَوجوابه َالمخالفةََويستشفَمنَرد َتكنَلمجرد اسيَلم

نماَكانتَمنَأ )إذاَجازَالتعبير(؛َذلكَأنهَكانَيستدلََجلَالحقيقةومنَأجلها،َوا 

اسيََوعلىَآرائهَبقوله:َ))وسمعتَالعربَتقول:َكذاَوكذا((.َفالكسائيَيخالفَالَر

اسيَلمَيكنَقدََووواضحَأنَالَرَ.ليوافقَالعربَويتماشىَمعَماَسمعهَمنَكالمهم

فيماََ،لنهوقعَعلىَكالمَالعربَهذاَالذيَاستدلَبهَالكسائيَعلىَماَذهبَإليه؛َ

لوَكانَيعرفهَأوَسبقَلهَالوقوفَعليهَلماَخالفهَوذهبَإلىَغيره.َثمَإنََ،أرَى

إلىَأنهَكانَقدَطلبََشك،بالَأدنىََيشير،((َ…قولَالكسائيَ))وسمعتَالعرب

السماعَمنَالعربَقبلَوصولهَإلىَبغدادَواستقرارهَفيها.َوطلبَالسماعَيشيرَإلىَ

َالرحالَإلىَ َشد َمنَأنَيكونَالكسائيَقد َفالَبد االرتحالَإلىَمواطنَالسماع،

 العرب.منَكالمََليسمعَالفصيحمواطنَالفصاحة؛َ

ََوأكبر َإلى َذهابَالكسائي َبعد َحصل َقد َكله َهذا َأن َولقائهَالظن البصرة

َإلىَالبواديَمنَأجلَمشافهةَ َثمَرحلته َله، َوتلمذته َالفراهيدي، الخليلَبنَأحمد

اسيَبتركهَمسائله،َولمَيخرجَإلىََوالعربَوالسماعَمنهم.َفالكسائيَلمَيخالفَالَر

بغدادَليعلنَعنَنفسهَفيها،َويبشرَفيهاَبآرائهَالجديدةَالمشفوعةَباستدالالتهَعليهاَ

ورحلَإلىََ،إالَبعدَأنَلقيَالخليلَفيَالبصرةَ،سمعهَبنفسهبكالمَالعربَالذيَ

َأنَ َالباحثين َمن َكثير َعلى َبخاف َوليس َإذن. َوتهامة َونجد َالحجاز بوادي
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َأيًضََ،اسيَكانَوالَر َالعالءََ،اهو َبن َعمرو َأبا َولقيَفيها َذهبَإلىَالبصرة قد

 .(24)َوتلمذَلهَوأخذَعنه

بَحقبتينَتاريخيتين،َأوَمرحلتينَعلىَماَتقدم،َنجدَأنفسناَعلىَأعتاَاوتأسيسًَََََ

َ.ََ(المدرسةَالكوفية)منَتاريخَ

َالَر َجعفر َبأبي َالولى َالحقبة َأباََوتتمثل َأن َلحظنا َكنا َوقد َومسائله، اسي

َالَر َآراء َأن َإلى َيومئ َوهذا َالعالء، َبن َعمرو َلبي َتلمذ َقد َكان اسيََوجعفر

نَبمستوىَآراءَتكَوَ،إذاَصحتَالموازنةَ،آلراءَأبيَعمرو،َوأنهاَاستكونَامتدادًَ

َتالميذَأبيَعمرو،َأوَبمستوىَمقارب.َ

َ َأن َبعد َبغداد، َفي َالكسائي َحمزة َبن َبعلي َفتتمثل َالثانية، َالحقبة لقيَأما

َالفصحاء.الخليلَوشافهَالعربَ

َالولىَالممثلةََمول َالكوفيتين، َأوَالمرحلتين، يكنَفيَوسعَهاتينَالحقبتين،

ََوبالَر َالكسائي، َيمثلها َالتي َوالجديدة َأجلَاسي َمن َبينهما َاالصطراع َتتالفيا أن

َعنَ َأ ثهر ت  َالتي َالرواية َتلك َاشتملتَعليه َما َذلك َآثار َأجلى َمن َفكان البقاء؛

َإلىَبغدادََوالفراء،َوناقشناهاَفيَهذاَالمحورَمنَطلبَالَر اسيَمنَالفراءَالخروج 

َفيها.لمناقشةَالكسائيَإلىَآخرَماَجاءَ

                                                           
َ.2/400َوالمزهر،28َ،َومراتبَالنحويين:183َ،3/61َـ2/182َالقرآنينظر:َمعانيََ(24)
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َ:قولهَأحدهمامسائلي.َفلزمته((َأمران:َتىَعلىَ))حتىَأَحظَعلىَقولَالفراءيل.َ 15

يؤكدَماَسبقَأنَذهبناَإليهَمنَأنَآراءَالكوفيينَفيَذلكَالعهدََ،َإذ))مسائلي((

عماَيفهمَمنهَفيَأولَوهلةََاسيَومسائله،َفضاًلََولمَتكنَفيَحقيقتهاَإالَآراءَالَر

 أوَماَسألتهَإياه.َتيئلمنَأنهَيريدَأنَيقولَإنهَأتىَعلىَكلَأس

((.َإذَيشيرَإلىَأنَالفراءَقدَاقتنعَبصحةَماَذهبَإليهَ))فلزمتهَ:هقولَ،خراآل

َاسيَومسائلهَالمخالفةَللرؤيةَالجديدة.َوالكسائيَوتركَماَكانَيعتنقهَمنَآراءَالَر

وفيَالحقَأنَفيَروايةَالفراءَهذهَماَيكسبهاَأهميةَقصوى؛َإذَإنَفيهاَإشارةَََََََ

مدرسةَالكوفة،َأوَمذهبَالكوفيين،ََواضحةَإلىَانتهاءَعمليةَالصراعَبينَمرحلتي

التاريخيتينَبانتصارَالمرحلةَالثانيةَالجديدة،َمرحلةَالكسائيَالذيَلمَيكسبَالمعركةَ

َالَر َمسائل َبضمََوبرد نما َوا  َحسب، َبغداد َفي َآرائه َشمس َوبزوغ َودحضها، اسي،

َإلىَصفه،َثمَمالزمتهَإياه.َ،اسيَوأنبهَمنَكانَبالكوفة،َوأميزَتالمذةَالَرَ،الفراء

،َأوَيفســـر،َفـــيَأقـــلَبنـــاءَعلـــىَمـــاَتقـــدم،َنســـتطيعَأنَنجـــدَمـــاَيســـوغَولعلنـــا،

النظـرَإلـىَفيماَيخصََ،،َاللذينَسلفتَاإلشارةَإليهماَقباًلَرأيَكلَمنَالفريقينَتقدير،

؛َفأصــحابَالمقالــةَالولــى،َيتوافــقَرأيهــمَمــعَمــاَجــاءَفــيَمكانــةَأبــيَجعفــرَالرواســي

لـىَمـنَأطـوارَالمـذهبَالنحـويَالكـوفي،َالممثـلَالحقبةَالكوفيةَالولىَأوَالمرحلـةَالَو

.َفــيَحــينَيتوافــقَرأيَالفريــقَاآلخــرَمــعَمعطيــاتَفــيَمدينــةَالكوفــةَبحقبــةَالرواســي

مـنَتـاريخَالمـذهبَالكـوفيَالممثلـةَبالكسـائيَوتلميـذهَالفـراءَالتـيَعرفـتَالحقبةَالثانيةَ
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إغفــالَإحــدىََفــيَمدينــةَبغــداد.َعلــىَأنَالمانــةَوالدقــةَوالموضــوعيةَالَتجــدَمــاَيبــرر

الثابتـة،َمــنََةالتاريخيـ؛َوالَسـيماَأنَوجودهمــاَحقيقـيَتؤيـدهَالوقــائعَنالحقبتـينَالكـوفيتي

. َنحوَماَظهرَلناَقبل 

َ

َكاناسادسً َََََََ َبأنه َجعفر َالفراءَيصفَأبا َوفيَالحقَأنَاصالحًََ))رجاًلََ: ،))

دَوردَمثلَهذاَاسي.َوقَوماَكاناَيرددانَهذاَالوصفَللَرَا،َكثيرًَاالفراءَوالكسائيَأيًضَ

َ.(25)َاوفيَغيرهَأيًضَ،َفيَمعانيَالقرآنَللفراءَاالوصفَتمامًَ

َيومئَإلىَأنَََََََ َإذ َمنَكالم؛ َقبله َمتعلقَبما َالوصفَأنه َمنَهذا َيفهم وقد

َرجاًلَ َكانَيحفظَاصالحًََالفراءَكانَيراه َإذ َإالَلسببَعلميَبحت؛ َيتركه َلم َوأنه ،

َيدَعليهاَويفضلها؛َفلزمه.آراءهَومسائله،َثمَوجدَعندَالكسائيَماَيَز

َيتعلقَبتأثرَالخليلَاوقدَيفهمَمنهَأيًضَََََََ ،َأنهَيمهدَلماَسيأتيَمنَكالمَبعده

َكتبَالَرَوبآراءَالَر َأوَبطلبَالخليلَأحد َليضعَكتابه.َوهوَمرويَعنََواسي، اسي؛

َرجاًلََوالَر َوكونه َفيَمثلَهذهَاصالحًََاسيَنفسه. َالكذبَواالدعاء َمنه َالَيصدر ،

َمنَاحتمالَكذبهَأوَوضعهَلهذهَالرواية،َوهللاَأعلم.َالمورَيبعد

َ

َ

                                                           
َ.1/283ينظر:َالزاهرَ،ََو1/9ينظر:ََ(25)
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َاسي.َو:َنبقىَمعَهذهَالروايةَالتيَنقلتَعنَالَراسابعً َََََ

اسيََوأولَماَيلحظَعليهاَأنهاَجاءتَعامةَمنَغيرَأنَتذكرَاسمَكتابَالَرََََََ

َذلك.َ َالخليلَبعد َومنَغيرَأنَتخصصَالكتابَالذيَوضعه َالخليل، الذيَطلبه

نَكانََحظَعليهالوي بعد،َأنهاَالَتستندَإلىَأيَدليلَيؤيدها،َأوَحجةَتعضدها،َوا 

َليسَثمَدليلَقطعيَنهائيَيفندهاَوينفيَصحتها.

وأكبرَظني،َأنَهذهَالروايةَمبالغَفيها،َوأنهاَوضعت،َأوَصيغتَعلىَهذاَََََََ

َلَمنهَحقيقةَقائمةَالَمراءَفيها.النحو؛َحتىَتعضدَالقولَالذيَيليهاَوتقويه،َوتجع

َتتوزعَََََََ َالرواية َهذه َفإنَالمعلوماتَالتيَاشتملتَعليها َيكنَمنَأمر، ومهما

بينَأمرين،َأحدهما:َطلبَالخليلَكتابَالرواسي،َثمَوضعهَلكتابه،َواآلخر:َاإلشارةَ

إلىَأنَماَجاءَفيَكتابَسيبويهَتحتَعبارةَ))قالَالكوفي((،َالتيَالَيرادَبهاَسوىَ

َللرواسي َهو َإنما َالقول َهذا ََوأن َالتيََفردسي، َالمعلومات َلتحليل َالقابل المحور

َ.اشتملتَعليهاَهذهَالعبارةَومناقشةَمادتها

َكتابَالَرَأماَجاءََََََ َ.وضعَالعيناسي؛َثمََوفيَنورَالقبسَمنَأنَالخليلَقرأ

الذيَذكرهَبعدَذلكََكالمالَنلَأوردها؛فالذيَأراهَفيهاَأنهاَوهمَمنَصاحبهاَالذيَ

أىَأنَالذهنَسينصرفَإلىَكتابَسيبويه،َالمرَالذيَقدَينفيَذلك.َولعلهََرَمباشرة

كتابَالخليلَعبارة:َأنَكتابَسيبويهَهوَالمقصودَبَ،بناءَعلىَهذهَالروايةَ،يفهمَمنه

َاسي.َوالذيَوضعهَبعدَأنَقرأَكتابَالَر
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الَيقدحَالبتةَفيَكتابَسيبويه؛َذلكَأنََ،إنَصحَ،وفيَالحق،َأنَهذاَالمرََََََ

،َويبقىَايَللخليل،َوأنهَمعقودَعلىَعلمَالخليل،َكماَقيلَقديمًَعامةَروايةَالكتابَه

الذيَيمثلَالعقليةَالنحويةَالعربيةَإلىَعهدَسيبويه،َالعهدََمعَذلكَكلهَكتابَسيبويه

َ.عنَعلمَأستاذهَوعلمهَالذيَألفَفيه،َوضم َعلمَمنَسبقه،َفضاًلَ

ذاَرجعناَإلىَروايةَنورَالقبسَلفحصها،َوجدناَأنهاَاشََََََ تملتَعلىَمعلوماتَوا 

الذيَلمَيذكرَاسمهََ،أنَكتابَالخليلروايةَالفهرستَبطرفيها،َباستثناءَإشارتهَإلىَ

َالخليل،َ فيَسوىَهذهَالرواية،َهوَكتابَالعين،َوذلكَفيَقولَصاحبه:َ))بعثَإلي 

ذاَقالَسيبويهَفيَكتابه:َ))قالَ فطلبَكتابي؛َفبعثتَبهَإليه؛َووضعَكتابَالعين.َوا 

َ.(26)،َفإنماَيعنيَبهَالرواسي((َالكوفيَكذا((

َالكالمَسبقَوصفَقدَوََََََ َمحاولةولعلبأنهَوهمَمنَصاحبه،ََهذا منهَلدفعََها

،َأوَأنهَتصورَأنَالحديثَعنَأحدَكتبَالخليل،َفقفزَإلىَالوهامَعنَكتابَسيبويه

َ،َوهللاَتعالىَأعلم.َ(27)َذهنهَكتابَالعين

َ

                                                           
 .279نورَالقبس:ََ(26)
نحويةَ)د.َلمزيدَمنَاالطالعَبشأنَورودَاسمَكتابَالعينَفيَنورَالقبس،َينظر:َالمدارسَالَ(27)

 .60-56،َوينظر:َأبوَجعفرَالرؤاسيَالمؤسسَالولَللنحوَالكوفي:125َخديجةَالحديثي(:َ



 
26 

َهاثامنً ََََََ َفي َالخير َالمحور َهو َهذا َفيَ: َمحاولة َكانت َالتي َالمناقشة ذه

استنطاقَالرواياتَالتاريخيةَواالستفادةَمنَكلَماَجاءَفيهاَمنَآراء،َوماَتحملهَبينَ

َطياتهاَمنَمعلومات.

َكتابََََََََ َ))وفي َوهو: َالرواية، َتلك َفي َبقي َما َآخر َعلى َالمحور َهذا يقوم

َاسي((.َوسيبويه:َ)قالَالكوفي(،َيعنيَالَر

َفيَكتابَسيبويه.َمسجاًلََاسيَقوالًََوايةَتشيرَإلىَأنَللَرإنَهذهَالرَوَََََََ

َمنََََََ َالحظَالذيَتستحقه َالرواية َتنلَهذه َفقدَوالدرسَةتشامفالَوَالتحليلَلم ؛

َقالَ َسيبويه: َكتاب َفي َما َ))وكل َعندهم: َوأصبحت َالقدماء، َعند َتحريفها جرى

َاتلكَالروايةَتغييرًَ)كل(؛َالمرَالذيَغيرَمنَداللةََ((.َفزادواَعليهاَكلمة…الكوفيَ

َمن.َوفيَهذاَتهاونَفيَالرواية؛َذلكَأنهاَلمَتردَفيَالكتابَإالَمرةَواحدة،َاجذريًَ

َإنَشاءَهللا.َ،نحوَماَسنقفَعليهَبعدَقليل

وقدَوقفَالمعاصرونَمنَهذهَالمسألةَوقفتين.َأوالهما:َموافقةَللقدماءَالذينَََََََ

َالح َصورتها َغير َعلى َونقلها َفهمها َفي َمنَأخطأوا َلحقها َقد َكان َبما َأي قيقية،

منَنحوَماَوقفناَعلىَطرفَمنه.َوالخرى:َرفضَموقفَالقدماء؛َلنهََ،تحريفات

َالموقفَ َإالَأنَأصحابَهذا َالفحصَالعلمي. َعلىَالمبالغاتَالتيَالَيؤيدها قائم

َالدقيقَ َالتحديد َوفاتهم َالروايات، َمثلَهذه َوجود َنفوا َلنهم َأيضا؛ َعلىَخطأ كانوا

وماَيفترضَفيَالبحثَالعلميَمنَالرجوعَإلىََكتابَالفهرست،َروايةَفيَالذيَجاء
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ومنَكتابَسيبويهَنفسه؛َللتأكدَمنَصحةَورودَتلكَالروايةَفيهَأوَمنَعدمَصحتها،َ

َفيهَمنَعدمه.َوجودها

َالقدماءََاوأيًَََََََّ َمن َأصحابَتلكَاآلراء َفيَمناقشة َفلنَندخل َكانَالمر، ما

َ َيطول َال َحتى َتلكَوالمعاصرين؛ َإلى َننظر َولننا َالموضوع، َهذا َفي َالمقام بنا

وهذاَأمرَيؤكدَصحةََ،الروايةَمنَزاويةَواحدةَهيَالتيَتنطـلقَمنَروايةَابنَالنديم

َالرواية َهذه َبوثاقة ََ،زعمنا َوالَسيما َفيَكتابَسيبويه، َجاء َبما أننيَقدَوموازنتها

َفيه،َي ثبتَصحة َروايةهَابنَوقفت َالنديم.َعلىَدليلَتاريخيَالَلبس 

((َقدَأ شيرَإليهَ))الكوفيأولَماَنسجلهَأنَروايةَابنَالنديمَتشيرَإلىَأنَهذاََََََ

ذاَرجعناَإلىَكتابَسيبويهَوجدناَأنهَيذكرَالكوفيينَفيَالكتابَمرةَواحدةَفقط. َ،وا 

َصريح َنحو َمواضعَ،على َأربعة َفيََ،في َهارون َالسالم َعبد َالستاذ َإليها أشار

َوالستاذ َأيًضََفهارسَالكتاب، َسيبويه َعن َكتابه َناصفَفي َالنجدي .َ(28)َاعلي

َالقرآنَوالقراءَ َاإلشاراتَتخصَقراءة َمنَهذه َمواضع َكانتَثالثة َحال، وعلىَأية

َالكوفيينَالذينَقرأواَبها.َ

َالموضعَالرابعَفقدَكانَفيهَرأيَصرفيَيتعلقَبموضوعَاالعتالل،َذكرَََََََ أما

َكَفيَقولَسيبويه:ذلفيهَاسمَالكوفيينَصراحةَمعَذكرَرأيهم،ََو

                                                           
َ.96َََََينظر:َسيبويهَإمامَالنحاة:َََ(28)
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ـاًلََ…)) ـالَعاقبتَف ي ـع  فيماَالواوََوينبغيَأنَيكونَف ي ـعـهلَهوَوجهَالكالمَفيه،َلنَف ي ـعه

َوالياءَفيهَعين.

اًلََالكوفيينَقول والَينبغيَأنَيكونَفيََََََ َألنهم يزعمون مكسورَالعين؛ََإالَف ي عه

َ.(29)َأنهَف ي ع ل،َوأنهَمحدودَعنَأصله((

َََََََ َويلهذا َسيبويه، َكتاب َفي َجاء َالرأيما َهذا َأن َإلىَنفسهَحظ َنسب  قد

.َعلىَالرغمَمنَأنَهذاَالرأيَإنماَ(30)َفيَكثيرَمنَالكتبَالواليةَلسيبويهالبغداديين 

َ،َوليسَلمنَجاءَمنَبعدهَمنَالكوفيين.هوَللرواسي

ََوََََََ َابنَالنديم، َبرواية َوموازنته َفيَكتابَسيبويه، َجاء َاآلنَإلىَما قبلَلنعد

َأنَنتذكرَجانبًَ َلنا َأنََاالدخولَفيَذلك، َرأينا َإذ َقبل، َالوقوفَعليه َسبقَلنا مما

َأوَمصطلح َقبلَخروجََ)الكوفيين( َوالَسيما َمنَداللة، َيكنَلهما َلم )أهلَالكوفة(

اسي،َولمَتكنَآراؤهمَسوىَآرائهَهو.َفهذاََوالكسائيَإلىَبغداد،َسوىَأبيَجعفرَالَر

اسي،َهذاَمنََويبويهَمنَقولَالكوفيينَإنماَهوَللَريعززَمنَكونَماَجاءَفيَكتابَس

َجهة.

                                                           
َ.4/409كتابَسيبويهَََ(29)
،َالمبدعَفيَالتصريف:2/499ََ،َالممتعَفيَالتصريف10/95ينظر:َشرحَالمفصلَََ(30)

189.َ
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،َفهيَروايةَتاريخيةَكتبهاَرجلَعالمَكبيرَلهَكثرَأهميةأماَالجهةَالخرى،َالََََََ

شرحَعلىَكتابَسيبويه.َذلكَهوَأبوَالعالءَالمعريَفيَكتابه:َ)رسالةَالمالئكة(،َإذَ

لَفيََاوميتًََانَسيدًَأ))َإلىَفيهَراأش َرأيَالبصريين.َعلىَوزنَف يعه

ل((أنَأاسي و زعم الر و ََ .َ(31)َصلهَف ي ع لَفن قهلَإلىَف يعه

للمعريَيثبتَأنَالكوفيينَفيَكتابَسيبويهََ(رسالةَالمالئكة)إنَماَجاءَفيَََََََ

َاسي.ََوالَيرادَبهمَسوىَأبيَجعفرَالَر

فيَأذهانَالكوفيين،َوصارَفيََااسيَهذاَبقيَشاخًصََووفيَالحقَأنَرأيَالَرََََََ

ََفيماَفيهاَخالفَ َلَ جَ سَ ادَاآلراءَالتيَيَ عد ل  بينهمَوبينَسيبويهَوأهلَالبصرة،َوالَأ د 

الذيَأشارَفيهَإلىََ(،الزاهر)النباريَفيَكتابهََبنعلىَذلكَمماَيخبرناَبهَأبوَبكرَ

َويذهبَمذهبه،َ َنفسه َالمر َهذا َفي َجعفر َأبي َأستاذه َرأي  َيتبنى َكان َالفراء أن

ََ.َ(32)َاَمعَسيبويهَفيهمختلفًَ

يشـارَإليـهَفـيَكتـابَسـيبويه،َوي ـذكرَرأي ـهََ،َالبدَلناَمـنَالقـول:َإنَرجـاًلَاوأخيرًََََََ

فـيََامهًمـَابـأنَيكـونَرأًسـَابوصفهَبـالنحويَالعـالم،َوخليًقـَافيه،َالبدَمنَأنَيكونَقمينًَ

مدرسةَنحويةَكبيرة.َوقدَسبقَلناَأنَوقفناَعلىَأنهَكـانَالممثـلَالحقيقـيَلولَأطـوارَ

   الكوفيَأوَالحقبةَالولىَمنه.المذهبَ

                                                           
َ.691رسالةَالمالئكة:َََ(31)
َ.1/187ينظر:َََ(32)
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 البحث خامتة

 

،َيمكنناَأنَنطمئنَإلىَصحةَالنهجَالذيَالفاحصةَالتحليليةَةفقَوبعدَهذهَال

،َوسالمته؛َذلكَأنهَقدَوق ف ناَعلىَجملةَجرىَانتهاجه،َوالسيرَعليهَفيَهذاَالبحث

لرجلَومكانتهَصالحةَمنَالحقائقَوالنتائجَالمهمةَوالمعلوماتَالتاريخية،َمماَيتعلقَبا

َإذ َالعربي؛ َالنحو َتاريخ ََفي َلي َالتاريخيثبت َالعلمي َبالنصوصبالدليل َالمؤيد ،َ

فيهَإشارةَواضحةََإليهَريقدَأشَهاسي،َوأنَوقدَأفادَمنَعلمَالَرَ(الكتاب)،َأنَةلَونقمال

َ.َوالَمراءالَلبسَفيهاَ

قبةَعنديَحقبتانَمنَتاريخَعلماءَالعربيةَمنَالكوفيين،َتتمثلَالحَزتوقدَتمي

،َقبلَأنَتعرفهمَبغداد،َ)الكوفة(الولىَمنهماَفيَعلماءَالكوفةَفيَموطنهمَالصليَ

الكسائيََعنَطريق،َالذينَعرفواَفيهاَالكوفيينمنََلخرَىالتيَيمثلَعهدهاَالحقبةَا

َوتلميذهَالفراء،َومنَرفعَلواءهماَمنَبعدهما.

نَكانَلنا َإلىَأنَأباَأنَنقفَعلىَشيء،َفالَبدَلناَمنَاإلشاَ،ا،َأخيرًَوا  رة

َتلكَ َالكوفيين، َالعربيةَعند جعفرَهوَالممثلَالحقيقيَللحقبةَالولىَمنَتاريخَعلم

آثارََماَوصلَإليناَمنَمنهاَفيَ)الكتاب(َأعظمَاالحقبةَالتيَقدرَلهاَأنَتتركَأثرًَ

َالعربية.

َ
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 املصادر

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 َالَر َأبوَجعفر َللنحو َالمؤسسَالول َالعالَسالمََالكوفي،ؤاسي، الدكتورَعبد

َ َالحجة َذو َبغداد، َالثقافية، َالشؤون َدار َالضاد، َمجلة َتموز1409َمكرم، هـ

 م.1989

 َالكوفة َمن َنحوي َالرؤاسي، َجعفر َأبو َالجبورَي، َهللا َعبد مطابعََ،الدكتور

 م.1988-ه1408جامعةَالموصلَ

 ،َالراوية َالسجستاني َحاتم َسعيَأبو َللنشرَد. َأسامة َدار َالزبيدي، َجاسم د

َ.1998والتوزيع،َعمانَ

 ََ:َتحقيق َالسيوطي، َالدين َجالل َوالنحاة، َاللغويين َطبقات َفي َالوعاة بغية

َم(.1965-64هـَ)1384َ(،َالقاهرة1َ)َمحمدَأبوَالفضلَإبراهيم،َط

 ََآباديالفيروَزَمجدَالدينَمحمدَبنَيعقوبَاللغة،َوَالنحوَأئمةَاجمَرالبلغةَفيَت،

،َمراجعة:َحسانَأحمدَراتبَالمصري،َدارَسعدَالدينيق:َمحمدَالمصري،َتحق

َ.م2000-ه1421دمشقَ

 ََالعروس َالقاموسَتاج َجواهر ََالسيدَ،من َالزبيدي، َمرتضى تحقيق:َمحمد

 م.1976-ه1396الكويتَةَحكوم،َمطبعةَمجموعةَمنَالمحققين
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 َ َترجمة: َبروكلمان، َكارل َالعربي، َالدب َعبتاريخ َالنجَدد. َدارَالحليم ار،

 .1961المعارف،َمصر

 ترجمة:َد.َمحمودَفهميَحجازي،َإدارةََ،َد.َفؤادَسزكين،العربيَتراثتاريخَال

-ه1411الثقافةَوالنشرَفيَجامعةَاإلمامَمحمدَبنَسعودَاإلسالمية،َالرياضَ

َم.1991

 َالندلسي،َتحقيق:َعفيفََمحمدَبنَيوسفَالغرناطيَتذكرةَالنحاة،َأبوَحيان

َ.م1986-ه1406،َبيروتَالرسالةَعبدَالرحمن،َمؤسسة

 ََ،َبغدادَدارَالحريةَللطباعة،َالمخزومي،َيد.َمهدالدرسَالنحويَفيَبغداد

َ.م1975-ه1395

 َََناجي َأحمد َتحقيق: َالمؤدب، َبنَسعيد َمحمد َبن َالقاسم َالتصريف، دقائق

َ.1987َبغدادَالقيسيَوآخرين،َمطبعةَالمجمعَالعلميَالعراقي،

 ََدارَصادرءَالمعري،َتحقيق:َمحمدَسليمَالجندي،َرسالةَالمالئكة،َأبوَالعال،

َ.م1992-ه1412َبيروت

 َ،الزاهرَفيَمعانيَكلماتَالناس،َأبوَبكرَبنَالنباري،َتحقيق:َحاتمَالضامن

َ.1979دارَالرشيدَللنشر،َبغدادَ

 ،1953سيبويهَإمامَالنحاة،َعليَالنجديَناصف،َمكتبةَنهضةَمصر.َ

 َََمنَمشايخَالزهر،َالقاهرة.شرحَالمفصل،َابنَيعيش،َتصحيحَلجنة
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 ََطبقاتَالنحويينَواللغويين،َالزبيدي،َتحقيق:َمحمدَأبوَالفضلَإبراهيم،َدار

 المعارف،َمصر.

 ،1974فتحيَعبدَالفتاحَالدجني،َبيروتََظاهرةَالشذوذَفيَالنحوَالعربي.َ

 َأبوَالفرجَمحمدَبنَأبيَيعقوبَإسحقَالمعروفَبالوراقَ،للنديمَالفهرست، 

َمانية،َمصر.المطبعةَالرح -

َ.1971تحقيق:َرضاَتجدد،َطهرانَ -

 ََ،1983الكتاب،َسيبويه،َتحقيق:َعبدَالسالمَهارون،َعالمَالكتب،َبيروت.َ

 ََ،المبدعَفيَالتصريف،َأبوَحيانَالندلسي،َتحقيق:َعبدَالحميدَالسيدَطلب

 .1982مكتبةَالعروبة،َالكويتَ

 ،َالزجاجيَمجالسَالعلماء َإسحق َبن َالرحمن َعبد َالقاسم َعبدَأبو َتحقيق: ،

 .1984السالمَمحمدَهارون،َمطبعةَالحكومة،َالكويتَ

 ،َأربدَالمدارسَالنحوية َالمل، َدار َالحديثي، َخديجة َ-د. -ه1422الردن

 م.2001

 ،1968د.َشوقيَضيف،َدارَالمعارفَبمصر،َالقاهرةََالمدارسَالنحوية.َ

 ََ َوالنحو، َاللغة َفيَدراسة َومنهجها َالكوفة َمهدمدرسة ََيد. دارَالمخزومي،

َ.1955َالمعرفة،َبغداد
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 ََالمزهرَفيَعلومَاللغةَوأنواعها،َجاللَالدينَالسيوطي،َتحقيق:َمحمدَأحمد

َجادَالمولىَوآخرين،َدارَالفكر،َبيروت.

 َََالكتب َدار َوآخرين، َنجاتي َيوسف َأحمد َتحقيق: َالفراء، َالقرآن، معاني

َ.1972-1955َالقاهرةَالمصرية،

 َالروميَ،َياقوتَالحموَيعرفةَالديب()إرشادَالريبَإلىَمَمعجمَالدباء، 

 .1936َمطبعةَدارَالمأمون،َالقاهرة -

تحقيق:َد.َس.َمرغيليوث،َمطبعةَهنديةَبشارعَالمهديَبالزبكيةَ -

 بمصر.

َم.1993تحقيق:َد.َإحسانَعباس،َدارَالغربَاإلسالمي،َبيروتَ -

 ََ،َقباوة َالدين َفخر َتحقيق: َاالشبيلي، َعصفور َابن َالتصريف، َفي الممتع

َ.1970عةَالعربية،َحلب،َالمطب

 َفيَأخبارَالنحاةَوالدباءَوالشعراءَوالعلماءَنورَالقبسَالمختصرَمنَالمقتبس،

َأحمداختصارَأبيَالمحاسنَيوسفَبنََ،المرزبانيَمحمدَبنَعمرانَأبوَعبيدَهللا

َ–م1964َ،َبفيسبادن،َنرشتايَتسالحافظَاليغموري،َدارَالنشرَفرانَ،بنَمحمود

َ.ََه1384

                                                    


