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كمـمة شـكر:
و
عز كج ٌؿ عمى فضمو كنعمو
أكال كقبؿ ك ٌؿ
شيء أشكر اهلل ٌ
ٌ
أتقد ـ بالشكر الجزيؿ إلى جامعة مكلكد معمرم بتيزم كزك
ثـ ٌ
عمي ٌ ،
ٌ
المعػطاءة ،كعمى رأسيا أستاذنا الفاضؿ الدكتكر صالح بمػعيد الذم

و
كمكج وو بركحو الطيٌ بة الجمػيمة ،كأىػدم ىذا
كمرشد
كاف لنا خير معمٌوـ
ٌ
العمؿ إلى عائػمتي الكريمػة كأصدقائي كا لى القػارئ الكريـ.

عقـيمة لعشـبـي.

المقدمة
ّ

انمقذمة

المـقدمـة:
ّ

حكية القديمة يتناكؿ نشاط
كقع اختيارم عمى مكضكع خصب في الدراسات ٌ
الن ٌ

النحك العربي ،مف عصر المرابطيف في القرف الخامس اليجرم إلى سقكط
المغاربة كاجتياداتيـ في ٌ
ينية بالمغارب
دكلة المكحديف في القرف السادس ،كظيكر الدكيبلت الثبلث:
يانية كالمر ٌ
الحفصية كالز ٌ
ٌ
الثانية ،كاستصغت لو
يسمييا ابف خمدكف بزناتة الطبقة
ٌ
الثبلثة األدنى كاألكسط كاألقصى ،التي ٌ
حكية المغار ٌبية مف القرف الخامس إلى القرف الثامف اليجرم) ،كىك مكضكع
عنكانا ىك( :المدرسة الٌن ٌ
حد سكاء ،رغـ فضؿ
بكر لـ ينؿ القدر الكافي مف اىتماـ الباحثيف المغاربة كالمشارقة عمى ٌ
النحك العربي كتطكيره ،كما ٌأنو مكضكع اعتزاز بأسبلفنا العمماء المغاربة.
المغاربة في بناء ٌ
كحددت مسار الد راسة في أربعة قركف بدءا بالخامس إلى أكاخر الثامف اليجرم
ككف ىذه الفت رة ازدىرت فييا الد راسات المغكيٌ ة كالدينيٌ ة ،كحتى العمكـ العقميٌ ة ،في
خاص ة بعد سقكط بغداد؛ إذ أنشئت فييا الرباطات كالجكامع كالمدارس
المغرب ا إلسبلمي،
ٌ
كالحكاضر عمى امتداد ك ٌؿ المدف م ف برقة إلى طنجة كمف بحر الركـ إلى ب رارم
الصح راء بأقصى الجنكب ،كىي مؤسسات تعميميٌ ة رٌك زت الدعائـ لظيكر نشاطات عمميٌ ة
في مختمؼ العمكـ عمى أسس قكيٌ ة ،كنبغ منيا عمماء أكفاء نحاة كأدباء كفقياء كقػضاة كأطباء
يعد اف
كرياضيكف كفمكيكف كغيرىـ في عمكـ األكائؿ .فالقرناف الخا مس كالسادس اليجرياف ٌ
فجر النيضة العمميٌ ة في مختمؼ العمكـ كالمعارؼ في ىذه الببلد ،كذلؾ في فت رة حكـ
كالمكح ديف مف بعدىـ كالذيف ليـ فضؿ كبير في تنميٌ ة المعارؼ في مختمؼ
الم رابطيف
ٌ
دىكر أكضاعو
أما قبؿ ذلؾ فمـ يشيد المغرب اإلسبلمي حركة
ٌ
العمكـٌ ،
عممية جادة ،كذلؾ بسبب ت ٌ
كتقكية سمطانيا كنفكذىا
السياسية كانقسامو إلى دكيبلت صغيرة تحاكؿ ك ٌؿ منيا تكطيد أركانيا
ٌ
ٌ
المذىبي .كقد كصؼ العمماء الفترة التي سبقت القرف الخامس اليجرم مف حياة المغرب بالسذاجة
فشبيت تمؾ الفترة
البدكية كالفطرة
اإلسبلمية؛ إذ لـ يعف المغاربة فييا بغير شؤكف السياسةٌ ،
ٌ
ٌ
بالعصر األمكم في المشرؽ الذم لـ يعف بغير شؤكف السياسة كالديف ،كلـ يكف لو كبير اىتماـ
العباسية كذلؾ كاف الشأف لممغاربة
يستعد لمدخكؿ في غمار الدكلة
بالمغة كاألدب كالعمكـ ،ككاف
ٌ
ٌ
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كترسخت عمى
ترسمت المغة العرب ٌية في الدكاكيف،
الذيف كانكا
ٌ
ٌ
يستعدكف لمقرف الخامس بعدما ٌ
و
و
جديد بخطى
عصر
استقرت األكضاع العامة ،دخمكا في
األفكاه ،كدخؿ الناس في ديف اهلل أفكاجا ك ٌ
التقدـ كالكماؿ كاف عنكانو االزدىار في ك ٌؿ فنكف المعرفة.
ثابتة نحك ٌ
كاستطاع نحاة ىذه الفترة نسج درس نحكم مي ٌسر خاؿ مف التعقيد كالخبلفات ،بسيط العبارة
كمتيف التعريؼ ،حتى صار نكعا مف الترؼ العممي كاالجتماعي يتباىى بو العاـ كالخاص في
النحك
ميـ مف المؤلٌفات في ٌ
مجالس العمماء كاألمراء كأسكاؽ العمـ ،كما استطاعكا تأليؼ عدد ٌ
النحك العممي التخصصي لممتضمٌعيف في أغكار عمـ ا ٌلنحك ذاع صيتيا في
التعميمي لمناشئة ،كفي ٌ
األلفية
درة
مختمؼ المدف المغار ٌبية كغدت أيضا مرجعا لمكثير مف ٌ
ٌ
النحاة المشارقة المشيكريف كال ٌ
كالجزكليٌة كغيرىا .كقد زاد مف مكانة النٌ حك كاالىتماـ بو بالمغارب الثبلثة ىجرات األندلسييف
التدخ ؿ المسيحي لممالؾ إسبانيا
تدىكر أحكاؿ ببلدىـ دينيا كسياسيا بسبب
المتكاليٌة إلييا بعد
ٌ
ٌ
السترجاع الفردكس المفقكد منيا ما جعؿ ممكؾ األندلس يستنجدكف باألمراء المغاربة ألكثر
حد كبير.
حكية بالمغرب اإلسبلمي إلى ٌ
مرة ،فمؤلندلسييف فضؿ كبير في ازدىار الدراسات ٌ
الن ٌ
مف ٌ
أف ىذه األطركحة تعرض جيكد النٌ حاة المغاربة ،الذيف ىـ مف
كتجدر اإلشارة إلى ٌ
أصكؿ مغاربيٌ ة ،في المغارب الثبلثة أعني المغرب األدنى (تكنس) كاألكسط (الجزائر)
كاألقصى دكف األندلس ،لذا فتسميٌ ة المغرب اإلسبلمي في ىذا البحث أقصد بيا المغارب
الثبلثة دكف األندلس.
مكحد
كأطمقت عمى ىذه الجيكد مصطمح (مدرسة) حيف رأيت اصطباغ منيجيا بمنيج ٌ
كمذىب خاص كىك التيسير ككضع المنظكمات التعميميٌ ة ككث رة الشركحات ،كاخترت ىذا
المكضكع حيف رأيت الكثير مف البحكث ت ػ ناكلت نحك البصرة كنحاتيا ،كنحك الككفة
كنحاتيا كنحك مصر كالشاـ كاألندلس كنحاتيـ فأردت أف أبحث عف نحاة المغرب كن حكىـ
ألمؤل الف راغ الذم تم ثٌمو ىذه المنطقة في المكتبة العربيٌ ة كلك بقميؿ ألنٌ يا لـ تكف أق ٌؿ شأنا
مقد مة ألفيٌ تو حيف ثنى
مف غيرىا ،فتكفينا شيادة جماؿ الديف محمد بف مالؾ تػ  672ىػ في ٌ
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عمى يحي بف معط المغربي تػ  628ىػ ألنٌ و منو غرؼ ،كتكفػينا شػيادة أشير رحالة أندلسي أبي
الحسف محمد بف جبير تػ614ىػ الذم ساح في ممالؾ العػ الـ فقاؿ حيف زار المغرب "ال إسبلـ إالٌ
ببػبلد الم غرب" ،كسياسيا تكفينا شيادة صبلح الديف األيكبي تػ589ىػ حيف استنجد بالمنصكر
المكح دم المغربي تػ 595ىػ إلنقاذ الشاـ كالقدس مف غزك الركـ ليم ا بأسطكلو البحرم
ٌ
الضخـ آنذاؾ ...ناىيؾ عف ممكؾ األندلس كعامتيا في ذلؾ .
يشرفني أف أعرض في ىذه األطركحة نحاة المغرب اإلسبلمي كجيكدىـ في
كمف أجؿ ىذا ٌ
حكية كأف أبحث عف تراثيـ المجيد ،كتساءلت قبؿ ذلؾ عف :أسػماء
النحك كمؤلٌفاتيـ ٌ
تطكير ٌ
الن ٌ
حكية ،كىؿ كاف
النحاة ،ككتبيـ كطرائػؽ تأليفيـ ،كنشاطاتيـ كتكجيػياتيـ لمشكاىد كأصكليـ ٌ
ىؤالء ٌ
الن ٌ
يميزىـ عف سائر المذاىب األخرل ،كأشير إلى ٌأنني حاكلت اقتصار الحديث
ليـ مذىب خاص ٌ
بالنحك تأليفا
النحاة الذيف اشتغمكا ٌ
النحاة المغاربة فقط ،مف أصكؿ مغار ٌبية كلـ أقؼ عمى ٌ
عف ٌ
ندلسية مثبل.
بالمغارب الثبلثة مف أصكؿ غير مغار ٌبية كاأل ٌ
منيج يعتمد
كاستدعى مني مكضكع األطركحة اعتماد المنيج الكصفي التحميمي ،كىك
ه
عمى كصؼ الظكاىر النٌحكيٌ ة مف قكاعد كأصكؿ كمصطمحات كتحميميا لشرحيا في كتب
تتبع
كلما كانت ىذه كثيرة في كتبيـ فقد ارتأيت أف أرد بعضيا كذلؾ لصعكبة ٌ
المغاربة النٌ حكيٌ ةٌ ،
تعد كال تحصى ،كقد أكردت بعضا مف
ك ٌؿ مؤلٌفات المغاربة الكثيرة كآرائيـ
االجتيادية التي ال ٌ
ٌ
النحك كتيسيره مع ما لو مف سبلسة
أىميا :نظـ ٌ
نماذجيا كأبرزت خصائصيا الكثيرة كالتي كاف مف ٌ
المتأخريف مف المصرييف
مصنفات
اضح في
ٌ
ٌ
أثر ك ه
العبارة كمتانة التعريؼ ،كالتي حصؿ ليا ه
كاألندلسييف ،كما استدعى مني المكضكع اتٌباع أيضا المنيج التاريخي في متابعة بعض األحداث
العممية بالببلد.
نمك الحركة
ٌ
كسردىا ،كالتي كاف ليا ارتباط كثيؽ ب ٌ
قدمة
كحاكلت اإلجابة عف تمؾ التساؤالت التي طرحتيا في متف األطركحة المؤسسة عمى م ٌ
كتمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة.
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ىكية المغرب اإلسبلمي مف كافة النكاحي كمكقعو
تناكلت في التمييد قضايا
أساسية عف ٌ
ٌ
شرقا كغربا ،شماال كجنكبا ،كمدنو كقبائمو كخصائصو ،ثـ تاريخو السياسي مف الفتح إلى قياـ
قص ة المغة العربيٌ ة
الدكيبلت الثبلث المتصارعة في المغارب الثبلث ة بد اية القرف السابع ،ثـ ٌ
فيو كالتي تضرب بالقدـ إلى دخكؿ الفينيقييف الشماؿ اإلفريقي في القرف الثالث عشر قبؿ
أف العر ٌبية
الميبلد ،كانتشار لغتيـ
ٌ
البكنية فيو القريبة مف العر ٌبية صيغا كتراكيب ،كقد كجدت ٌ
الفينيقية التي حمميا الفينيقيكف إلى مدف الساحؿ الشمالي قبؿ الميبلد
تضرب بقدميا إلى الحضارة
ٌ
نظف ،فيذا األخير كجدىا مكتسبة بألفاظ مشابية لمعر ٌبية .ثـ
كليس إلى الفاتح العربي كما ٌ
كنا ٌ
طريقة المغاربة في ترتيب حركؼ العر ٌبية كحساب الجمؿ كالتي ىي مخالفة لطريقة المشارقة.
حكية األخرل ،أم
ٌ
حكية المغػار ٌبية بيف المػدارس ٌ
األكؿ عف المدرسة ٌ
الن ٌ
الن ٌ
كتحدثت في الفصؿ ٌ
حكية ،كنقمت أقكاؿ العمماء القػدامى كالمحدثيػف في كج ػكد مدرسة
في مفيكـ المدرسة ٌ
الن ٌ
نحكية مغار ٌبية تضرب بالقدـ إلى القرف الثاني
مغاربيٌػة ،كاستخمصت إلى إثبات كجكد نشاطات
ٌ
جديا مع إنشاء
لميجرة كأخذت ىذه الدراسات بالتخصص بدءا مف القرف الخامس كأخذت طابعا ٌ
األندلسية التي قطعت
المدارس كدكر العمـ المختمفة التي كاف الحكاـ يرعاىا لمكاكبة الحضارة
ٌ
أشكاطا كبيرة في ىذا المضمار إلى جانب المشرؽ.
ثـ كقفت عمى الخبلؼ الحاد بيف العمماء المعاصريف في اصطبلح (مدرسة) عمى النشاطات
ٌ
كمؤيد ،فيؿ بإمكاننا اصطبلح عمى جيكد
حكية في مختمؼ األمصار العر ٌبية ،بيف منكر
ٌ
ٌ
الن ٌ
النحك بػ(المدرسة) ؟
المغاربة في ٌ
ثقافية
تحدثت في الفصؿ الثاني عف ركافد العمـ المختمفة مف مؤسسات
ك ٌ
تعميمية كمراكز ٌ
ٌ
النحكم لنحاة
مما أثٌر عمى التككيف العممي ك ٌ
كمعمٌميف كعمماء متخصصيف في تدريس ٌ
النحك ٌ
الحث عمى العمـ كاإلنتاج العممي ،ككذا مناىج التعميـ المختمفة ككتب
المغرب ،كفضؿ الخمفاء في
ٌ
العممية كخزائف الكتب التي كانت مميئة حتى بأندر الكتب في التككيف
الدراسة ،كفضؿ الرحبلت
ٌ
العممي كالثقافي لمٌنحاة كعامة المغاربة.
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قية التي
كفي الفصؿ الثالث عف اتٌجاىات الدرس ٌ
أىـ المؤلٌفات المشر ٌ
النحكم بالمغرب ،ك ٌ
النحاة المغاربة الذيف تخصصكا في تدريس ىذه المؤلٌفات
أىـ ٌ
أثٌرت في تككيف ىذا الدرس ،ك ٌ
أف النٌ حك البصرم ىك السائد عمى التفكير المغاربي م ع النٌ حك
كالتخصص فييا ،ككجدت ٌ
أم ا النٌ حك الككفي فمـ يبسط نفكذه  ،كقد تم قٌى المغاربة النٌ حك مف
البغدادم االختيارمٌ ،
تككنت الشخصية المغار ٌبية
مختمؼ المؤلٌفات المشرقيٌ ة العمبلقة المؤلٌفة في ىذا العمـ حتى ٌ
كظير نحاة في مستكل المشارقة.
النحكم لدل المغاربة مف خبلؿ بسط آرائيـ المختارة مف
كجاء الفصؿ الرابع عف التفكير ٌ
أف
المذاىب السابقة ،كآرائيـ الجديدة التي
تكص مكا إلييا باالجتياد كالنظر ،كتجدر اإلشارة إلى ٌ
ٌ
لممغاربة آراء نحكيٌ ة جديدة اعتبرىا الكثير مف النٌ حكييف طرائؼ كاألستاذ شكقي ضيؼ الذم
أدرج بعضيا في ق اررات المجمع المصرم لمغة العربيٌة في إطار تيسير النٌ حك العربي ،ككذا
تحد ثػت عف مصطبلحاتػيـ الجػديػدة ،كطرائػؽ تبػكيبيـ النٌحػكم ،كنظػ ار لػكػ ثرة نػحػاة ىػذه
ٌ
الػف ػت ػرة ،فإنٌ ػني اقتص ػرت الحديث عمى أشيرىـ كأشير مؤلٌفاتيـ فحسب كالجزكلي كابف معػ ػط
النحػ ػكيػٌػة مف س ػ ػماع كق ػياس كغيػ ػرىا إذ ليػـ فػيػيا آراء
كالمػككدم ،كتح ػ ػ ٌدثػ ػت عػ ػف أص ػكليـ ٌ

أف نحك المغاربة لـ يكف تقميدا لممذاىب السابقة بؿ فيو
جػ ػديػدة ،كاستخمصت مف ىذا الفصؿ ٌ

تميز ،كختمت
ميمة أثرت القاعدة ٌ
حكية ،ككاف ليـ في ك ٌؿ ذلؾ ٌ
الن ٌ
اجتيادات كتعقيبات كاضافات ٌ
حؽ لنا أف نصطمح عميو بمصطمح (المدرسة
النحكم الذم ٌ
ىـ خصائص مذىبيـ ٌ
الفصؿ بأ ٌ
النحكم ىك االستقبلؿ بطابع خاص يجمع بيف جماعة مف
ألف المدرسة في العرؼ ٌ
ٌ
الن ٌ
حكية) ٌ
أف نحك المغاربة مستق ٌؿ بطابع خاص يربط بيف عممائو.
العمماء في بيئة ٌ
معينة إذ كجدت ٌ
أىـ النتائج كالتكصيات التي رأيت ٌأنيا جديرة باالىتماـ مف قبؿ الباحثيف
كفي الخاتمة عرضت ٌ
كالدارسيف.
كقد سبقني إلى ىذا المكضكع بعض الدراسات التي أقاميا طمبة كباحثكف مف بعض الجامعات
اآلجركمية
ىنية (المدرسة المغر ٌبية في الٌنحك العربي متف
ٌ
الكطنية مثؿ بحث األستاذ عبد العزيز ٌ
ٌ
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انمق ّذمة
اآلجركمية) تحميبل كاستنباطا .كبحث
عينة) لمعاـ  :2009كقد رٌكز الباحث بحثو عمى (متف
ٌ
ٌ
النحك في المغرب كاألندلس خبلؿ القرنيف  7ك 8ىػ بحث في
األستاذ عمار ربيح (مدرسة ٌ
بحث رٌكز كذلؾ عمى بعض الكظائؼ
المصطمح كالمنيج كالكظائؼ) لمعاـ  :2009كىك
ه
المغكية في المغرب األكسط مف
كالمصطمح كالمنيج .كبحث األستاذ عمار مصطفاكم (الجيكد
ٌ
خص الباحث الحديث عف المغرب
القرف السادس إلى القرف التاسع اليجرم) بجامعة تممساف:
ٌ
األكسط مف ىذه الفترة فحسب .كبحث األستاذة جميمة راجاح ( إسيامات عمماء المغرب
الد رس النٌحكم) لمعاـ  : 2015حصرت الباحثة الكثير مف عمماء ىذه الفترة
الكسيط في تنميٌة ٌ
أف ىناؾ تداخبل كبي ار بيف نحك المغاربة
بالمغارب الثبلثة كاألندلس ،كقد خمصت إلى ٌ
الميمة...
كاألندلسييف ،كغيرىا مف الدراسات
ٌ
حكية المغار ٌبية مف القرف الخامس إلى القرف الثامف اليجرم)
كتتميز أطركحتي (المدرسة ٌ
الن ٌ
ٌ
النحاة في المغارب الثبلثة :األدنى (تكنس) ،األكسط (الجزائر) كاألقصى في
بككنيا تشمؿ جيكد ٌ
تعد مف أزىى فترات حياة ىذه المنطقة ،كذلؾ بشيادة أكبر عمماء المغة كاألدب العرب
فترة ٌ
أما قبؿ ذلؾ فمـ يشيد
كالمستشرقيف؛ إذ ازدىرت في ىذه الفترة الدراسات في مختمؼ العمكـٌ ،
المغرب كبير اىتماـ بالعمكـ كاآلداب كالفنكف ،لذا حاكلت التنقيب عف أسماء ىؤالء العمماء الذيف
عكفكا حياتيـ عمى البحث كالتأليؼ في ىذه الفترة ،كما تمتاز أطركحتي بككنيا تسمٌط الضكء عمى
ألف األندلس قد نالت القدر الكافي مف الدراسات ،فبل يتردد في
عمماء المغرب الثبلثة دكف األندلس ٌ
ىذه األطركحة إالٌ األسماء المغار ٌبية مف األصكؿ المغار ٌبية كذلؾ كي أتيح لمدارس معرفة أسماء
أىميا:
عممائنا الذيف طالما يغٌيبكا في الكتب .كقد ٌ
تكصمت إلى جممة مف النتائج كاف مف ٌ
حكية في الفترة التي اخترتيا لمبحث ،كقيؿ ٌإنو
 كاف المغرب اإلسبلمي حافبل بالنشاطات ٌالن ٌ
النحاة
يضاىي في ٌ
تقدمو الفكرم فترة حكـ العباسييف ببغداد كاأليكبييف بمصر ،كقائمة ٌ
النحك فحسب.
ميمة ال في ٌ
المغاربة مف األصكؿ المغار ٌبية طكيمة جدا ،كألٌفكا كتبا ٌ
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انمق ّذمة
التحضر
العممية بالببلد؛ إذ نقؿ ىؤالء ك ٌؿ أنكاع
 دكر العنصر األندلسي في تفعيؿ الحركةٌ
ٌ
التمدف كالعمكـ كالفنكف كالصناعات إلى ببلد المغرب ،كصنع تبلقح اإلقميميف األندلس
ك ٌ
ابطية بالمغرب األفاعيؿ في نقؿ
كالمغرب في عيد يكسؼ بف تاشفيف أمير الدكلة المر ٌ

حاؿ إلى و
المجتمع المغربي مف و
حاؿ.

التصكر كذلؾ الرتباط ىذه المٌغة بالقرآف
 تقديس المغاربة لمعربيٌ ة كاإلسبلـ يفكؽٌ
أف
أف دكلة المكحديف كا ف كانت بربريٌ ة صرفة إ الٌ ٌ
الكريـ ،كأكبر شيادة عمى ذلؾ ٌ
يعد منشقٌا عف الجماعة.
حكاميا حثٌكا عمى تعميميا كأجبركا عمى ذلؾ ،كمف يرفض ذلؾ ٌ
عدة أسباب
مما كنت
 ازدىار الدراساتأتصكر كذلؾ راجع إلى ٌ
ٌ
الدينية في ىذه الفترة أكثر ٌ
ٌ
أىميا كرع المغاربة ما جعؿ ابف خمدكف يشيد بيـ في أكثر مف مكضع ذاك ار خصاليـ
ٌ
كفضائميـ.
األساسية التي خدمت
كاعتمدت في ىذه األطركحة عمى جممة مف المصادر كالمراجع
ٌ
األلفية) ك(الفصكؿ الخمسكف)
اآلجركمية) ك(ال ٌد ٌرة
ك(المقدمة
الجزكلية)
(المقدمة
المكضكع منيا:
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
البف معط ،كمف المراجع :كتاب (النبكغ المغربي في األدب العربي) لعبد اهلل كنكف الذم أعطاني
فكرة عامة عف الكضع العممي بالمغرب ،ككتاب (حضارة المكحديف) ك(كرقات عف حضارة
ميمة عف ىذا
المرينييف) لمحمد المنكني الذم أعممني بالكضع التعميمي لمحضارتيف ،ككتب أخرل ٌ
المكضكع.
النحك التي خمٌفيا المغاربة
كمف جممة العراقيؿ التي صادفتني أثناء البحث ضياع مؤلٌفات ٌ
النحكييف كالمغكييف) ألبي بكر
حتى كتب نحاة القرف الثاني كالثالث كالرابع اليجرم ،فػ(طبقات ٌ
النحاة) لجبلؿ الديف السيكطي تػ911ىػ مثبل
بغية الكعاة في طبقات المغكييف ك ٌ
الزبيدم تػ379ىػ ك( ٌ
لكنيا ضاعت ،كلـ يصمنا منيا إالٌ مؤلٌفات
تركم أسماء
نحكية مغار ٌبية كثيرة ألٌفت مؤلٌفات كثيرة ٌ
ٌ
أف أبا مكسى الجزكلي تػ607ىػ ٌأكؿ نحكم مغربي
القرف السادس اليجرم كتشير المصادر إلى ٌ
تعد بالعشرات إالٌ ٌأنو لـ
مقدمتو (
الجزكلية) ٌ
ييعثر عمى مؤلٌفاتو كيصمنا منيا بعضيا ،كشركحات ٌ
ٌ
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انمق ّذمة
يصمنا منيا إالٌ أربعة ،لذا لـ أستطع الكقكؼ عمى آراء كمؤلٌفات ىؤالء الذيػ ػف عاشكا قػ ػبؿ
الباقية فبل يزاؿ الكثير منيا مخطكطا مف غير تحقيؽ محفكظة في
أما عف مؤلٌفاتيـ
ٌ
الجػ ػزكليٌ ،
أشير المكتبات كمكتبة جامع القركييف بفاس كمكتبة اإلسككلاير بإسبانيا.
النحك المغاربي؛ إذ قمٌما تذكر جيكد
كمما صادفني أيضا مف عراقيؿ قمٌة المصادر كالمراجع في ٌ
ٌ
النحك كمدارستيـ لو ،قياسا باألمصار األخرل كبغداد كمصر كاألندلس المكاتي نالت
المغاربة في ٌ
حكية) لؤلستاذ شكقي ضيؼ مف أكائؿ الكتب الحديثة في
حظا كاف ار منو ،فيذا كتاب (المدارس ا ٌلن ٌ
حكية بمختمؼ األمصار كفضؿ العمماء في تطكيرىا ،لـ يخصص فصبل لممغرب كما
النشاطات ٌ
الن ٌ
النحاة المغاربة إالٌ ٌأنو نسبيـ إلى مدارس أخرل
خصص لغيره مف األمصار ،كذكر الكثير مف ٌ
أكثرىا المدرسة المصرٌية ،كسار عمى منكالو الكثير مف الباحثيف ،كذلؾ رغـ إقرار القدامى بكجكد
نحكية بالمغرب كافراد المغاربة بفصؿ تاـ.
نشاطات ٌ
عز كج ٌؿ السداد في الرأم كالقكؿ ،كأسالو أف ينتفع بيذا البحث القارئ
كفي الختاـ أسأؿ المكلى ٌ
نبينا المصطفى
الكريـ ،كأف تتكالى الجيكد في التنقيب عف تراث أسبلفنا ،كصمى اهلل كسمٌـ عمى ٌ
كعمى آلو كصحبو إلى يكـ الديف.
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المدخل:
ىويـة المغـرب اإلسـالمي
ّ

ىويـة المغـرب اإلسـالمي:
الـمـدخـلّ :
 1ــ تـوطئة لـمدن الـمـغـرب اإلسـالمي ،وأشـيـر خـصائـصو ،وقـبائمـو.
ياسـية فيو من الفتـح إلى نيايـة القرن العـاشر
 2ــ الحياة الس ّ
اليـجري.
الـعـممـيـة فـيو وعـوامـل ازدىـارىـا.
 3ــ الحـيـاة
ّ
العـربيـة فـيو ،وطـريـقـة الـمـغاربـة في تـرتـيـب حـروف
قصة المـغة
ّ
 4ــ ّ
الـعربيـة ،وحـسـاب الـجـمـل.
ّ

ٌُيّة انمغرب اإلسالمي

انمذخم:

افية المغرب اإلسالمي ،وأشير خصائصو ،وقبائمو:
1ـ جغر ّ

الرحالة
أطمؽ الجغرافيكف ك ٌ

اإلسبلمية الكاقعة غرب مصر ،كىي ما يعرؼ اليكـ ببمداف
تسمية (المغرب) عمى ك ٌؿ الببلد
العرب
ٌ
ٌ
خبلؼ في القركف الكسطى لمعصر
شماؿ إفريقية الخمسة إلى النيجر كالسنغاؿ جنكبا .كىناؾ
ه
اإلسبلمي ،ككذلؾ في العصر البيزنطي (الركـ) السابؽ لئلسبلمي حكؿ حدكد مصر
الغر ٌبية ،فقد كاف إقميـ ( يبرقػة) أك ما يعرؼ اليكـ بػبنغازم بميبيا داخبل في حدكدىا ،كاعتبر الجغرافي
ابف خرداذبو تػ300ىػ في مؤلٌفو (المسالؾ كالممالؾ) برقة جزءا مف مصر .1كقبيؿ الفتح اإلسبلمي
تسمية المغرب مقتصرة في الكاقع
لممغرب بقميؿ ،أم في أكاخر العصر البيزنطي (الركـ) كانت
ٌ
أما في العيد الركماني السابؽ لمعيد البيزنطي
عمى ما يعرؼ اليكـ بتكنس باسػـ (كالية إفريقية)ٌ ،
تسمية (مكريتانية) .كاسـ المغرب في األصؿ ىك
(الركـ) فقد أيطمؽ عمى منطقة شماؿ إفريقية كميا
ٌ
تسمية يقصد بيا الببلد الكاقعة في اتٌجاه غركب الشمس
االتٌجاه األصمي لمغرب الشمس كىك
ٌ
قية أك المشرؽ التي تقع في جية شركؽ الشمس .2كنقؿ ياقكت الحمكم تػ626ىػ
عكس الببلد المشر ٌ
أف أصؿ ىذه القسمة مف مشرؽ
في مؤلٌفو (معجـ البمداف) عف أبي الريحاف البيركني تػ  439ىػ ٌ
يسم كف ما ك اف عمى يمينيـ إذا
كمغرب مف أىؿ مصر ،كبقيت كذلؾ إلى اليكـ ،فيـ
ٌ
سم يت ببلد إفريقية
استقبم كا الجنكب مغربن ا،
كيسم كف ما كاف عمى شمائميـ مشرقن ا ،كلذلؾ ٌ
ٌ
كما كراءىا (ببلد المغرب) . 3كقد ظيرت تسميٌ ة المشرؽ كالمغرب ظيكرا كاضحا عيد
فنيا إلى مشرؽ كمغرب بيف كلديو األميف
قسـ الدكلة اإلسبلمية تقسيما ٌ
خبلفة ىاركف الرشيد حيف ٌ
كالمأمكف عاـ 182ىػ ،حيف عيد لكلي العيد األكؿ األميف مغرب الدكلة كىك يشمؿ العراؽ كالشاـ
الحد الفاصؿ
إلى آخر المغرب ،كصار لكلي العيد الثاني المأمكف مشرقيا ،ككانت (الدجمة) حينيا ٌ
بينيما ،كىكذا صار مفيكـ المغرب في العصر العباسي األكؿ يعني النصؼ الغربي لمدكلة
1ػ ينظر :ابف خرداذبو ،المسالؾ كالممالؾ ،تح ،M.J GOEJE :دط .ليدف ،9881 :دار صادر بيركت.
2ػ سعد زغمكؿ عبد الحميد ،تا ريخ المغرب الع ربي مف الفتح إلى بداية عصكر االستقبلؿ ،دط .اإلسكندرية،9111 :

منشأة المعارؼ ،ج ،9ص .19
3

ػ ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،تح :دار صادر ،دط .بيركت ،9111 :دار صادر ،مجمد  ،9ص .228 -15
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ٌُيّة انمغرب اإلسالمي

انمذخم:

أما في مؤلٌفات المكتبة
ٌ
اإلسبلمية ،أك باألحرل كؿ ما يقع غربي إقميـ العاصمة العراقية آنذاؾٌ .
فإف الجغرافييف العرب لـ يحددكا المغرب انطبلقا مف الحدكد التي رسميا
الجغرافية العربية القديمة ٌ
أف تسمية المغرب لتعريؼ
العباسيكف أم مف (الدجمة) بؿ مف الحدكد المصرية الميبية (برقة) ،عمى ٌ
الببلد الكاقعة غرب مصر تعريؼ لـ يخؿ مف الغمكض كاإلبياـ ،فالعالـ الجغرافي إبراىيـ بف
محمد الفارسي االصطخرم تػ حكالي  300ىػ يحدد مغربيف :مغرب شرقي (إفريقي) ممتد مف
1
أما أبك
برقة إلى طنجة كالسكس ،كمغرب ثاف غربي كىك األندلس في كتابو (مسالؾ الممالؾ) ٌ ،

فف اإلنشاء) فإنٌ و قصد
العباس أحمد بف عمي القمقشندم تػ827ىػ في كتابو (صبح األعشى في ٌ
بببلد المغرب جزي رة األندلس كما كاالىا ،مف الشماؿ ،كأطمؽ تسميٌ ة (الغرب) عمى مدف
2
أم ا محمد بف أبي بكر البناء المقدسي تػ380ىػ في مؤلٌفو
المغرب كفاس كتكنس كتممسافٌ ...

عدة جزائر مثؿ األندلس كصقمية
(أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ) قد حدد إقميـ المغرب في ٌ
كمدف المغرب 3...كقد تم ٌكف الجغرافيكف العرب في القركف الكسطى لمعصر اإلسبلمي مف رسـ
قسمكه إلى ثبلث مقاطعات رئيسية كىي :المغرب
ميمة لمنطقة المغرب اإلسبلمي حيف ٌ
حدكد ٌ
تسميات
األدنى كىك ليبيا كتكنس حاليا ،المغرب األكسط كىك الجزائر اليكـ كالمغرب األقصى كىي
ٌ
كاضحة آنذاؾ لتحديد األقال ػ ػيـ ،كك ػ ػمٌيا تع ػ ػني أقال ػ ػيـ شمػ ػاؿ القارة اإلفريػ ػقية ،دكف مص ػ ػر
يحدىا بحر الركـ أك ما يعرؼ اليكـ بالبحر األبيض المتكسط مف الشماؿ ،كبحر
كاألندل ػسٌ ،
الظممات أك ما يعرؼ بالمحيط األطمسي مف الغرب ،كببلد السكداف الشرقي كاألكسط كالغربي أك ما
تسميات ىذه
يعرؼ بالصحراء الكبرل مف الجنكب ،كشبو الجزيرة العر ٌبية مف الشرؽ .كقد اختمفت
ٌ
األقاليـ في عيد اإلغريؽ كالركماف كالركـ (البيزنطييف) الذيف سكنكا شماؿ إفريقية عمى التكالي قبؿ
سم ي ت
سميت (بقرطاجنة) في العصكر القديمة قبؿ الميبلد ،ثـ ٌ
قدكـ العرب الفاتحيف ،فتكنس ٌ
أم ا في عيد الركماف فقد
في عيد الركـ (البيزنطييف) بػ (ركجيتانا) كالجزائر (نكميديا)ٌ ،
1ػ ينظر :االصطخرم ،مسالؾ الممالؾ ،تح ،M.J GOEJE :دط .ليدف ،9121:دار صادر بيركت.
2
3

فف اإلنشاء ،دط .القاىرة ،9122 :دار الكتب العممية ،ج .8
ػ ينظر :القمقشندم ،صبح األعشى في ٌ
ػ ينظر:المقدسي ،أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ ،دط .دب :دت.
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ٌُيّة انمغرب اإلسالمي

انمذخم:

أطمقكا اسـ (مكريتانية) عمى منطقة شماؿ إفريقية كمي ا تحت دكلتيف( :مكريتانية القيصرية)
الطنجية) أم ما
أم ما يعادؿ اليكـ الجزائر كعاصمتيا قيصرٌية (شرشاؿ اليكـ) ،ك(مكريتانية
ٌ
يعادؿ المغرب األقصى اليكـ كعاصمتيا (تيػنجيػس) أم طنجة.

لكف المدف المغار ٌبية التي
ٌ

تحدث عنيا في ىذا البحث ىي التي بنيت في العصر اإلسبلمي ،كالتي أحياىا المسممكف كبنكىا
سأ ٌ
سم اىا المسممكف ،فتسميٌ ة برقة لمحدكد
مف جديد ،لذا فالتسميات التي سأستعمميا ىي التي ٌ
يقية
المصريٌ ة الميبيٌ ة اليكـ ،ىي التسميٌ ة الجديدة التي أطمقيا العرب عمى التسميٌة اإلغر ٌ
سم اىا العرب كذلؾ حيف أركا فييا كثرة
القديمة (أنطابمس) ،كالتي تعادؿ بنغازم حاليا ،كانٌما ٌ
1
الحي ٌإنما يبدأ بالفتح
أف تاريخ ىذه المدف المغار ٌبية
الحجارة
الممكنة المختمطة بالرمؿ  .كما ٌ
ٌ
ٌ

الدينية فتحت أيضا طرقا لمتبادؿ
ألف الجيكش العر ٌبية التي حممت الرسالة
ٌ
اإلسبلمي ليا ٌ
االقتصادم كالحضارم ،كالنتقاؿ العمماء كاألدباء كالمثقٌفيف منيا كالييا .كرغـ الفتح المب ٌكر لمدف
يتحدثكا عنيا إالٌ في أكاخر
الرحالة العرب لـ يستكشفكىا كلـ ٌ
أف الجغرافييف ك ٌ
المغرب اإلسبلمي إالٌ ٌ
القرف الثالث اليجرم ،كحديثيـ عنيا كاف مف باب الكصؼ لمسالؾ المدف كالمخارج كالعمراف
كالمسافات كالسكاف دكف تحديد إطار جغرافي لممغرب اإلسبلمي كاضح المعالـ طكال كعرضا ،فمـ
ألف فكرة الحدكد
يعرؼ المغرب حدكدا ثابتة كاضحة في تمؾ الفترة التي كصفو فيو الجغرافيكفٌ ،
فإف محاكلة حديثيـ عف رقعتو جغرافيا في تمؾ
بالمفيكـ الحالي لـ تكف كذلؾ في تمؾ العصكر ،لذا ٌ
كتحدثكا
أىـ الجغرافييف العرب الذيف جالكا بالمغرب اإلسبلمي
ٌ
الفترة ٌإنما كاف مف باب التقريب .مف ٌ
عف ميزاتو بحكـ كظيفتيـ التجارية أبك العباس أحمد بف يعقكب اليعقكبي تػ284ىػ في كتابو
تميز بكصؼ مسالؾ مختمؼ مدف المغرب كمخارجيا ،مف منازؿ كمساجد كمرافؽ
(البمداف) كالذم ٌ
كعمراف بدقٌة تامة ،دكف أف يرسـ حدكدا كاضحة لو ،مثمما ىك الحاؿ في كتاب (المسالؾ كالممالؾ)
ميـ يحدد فيو صاحبو مسالؾ مدف المغرب كالمسافات بينيا
ألبي القاسـ بف خرداذبو كىك كتاب ٌ
بحساب دقيؽ ،كيصؼ قبائؿ المغرب كأسماءىا كحكاميا قبؿ الفتح اإلسبلمي كبعده ،لكف دكف أف
1

ػ إسماعيؿ العربي ،المدف المغربية ،دط .الجزائر ،9185 :المؤسسة الكطنية لمكتاب ،ص .92
14

ٌُيّة انمغرب اإلسالمي

انمذخم:

أما إبراىيـ بف محمد الفارسي االصطخرم في كتابو (مسالؾ الممالؾ) 1قد
يحدد لو إطا ار جغرافياٌ ،
ممتد مف برقة إلى طنجة ،كمغرب أندلسي كىك األندلس ،في
قسـ المغرب إلى مغرب شرقي
ٌ
ٌ
قدـ كصفا لممسالؾ كالمدف كاألنيار .كيطالعؾ كتاب (صكرة
محاكلة كضع حدكد لممغرب كما ٌأنو ٌ
2
أىـ ما
األرض) ألبي القاسـ محمد بف حكقؿ النصيبي تػ367ىػ عمى مبلحظات دقيقة ٌ
تعد مف ٌ

قيؿ في كصؼ مدف المغرب كرسـ حدكده ،ككذلؾ في اختصاص كؿ بمد كمدينة مف اإلنتاج
الزراعي كاالقتصادم ،كفي صادرات ككاردات كؿ مدينة إلى مدف المشرؽ كاألندلس كصقمية ،كال
يخفى ألحد انبياره الشديد بمدف المغػ ػ ػرب؛ إذ احػ ػت ٌؿ القس ػ ػـ الخاص بالمغرب جزءا كبيػ ػ ار مف
عد الخبير األكؿ بيف الجغرافييف
معمؽ حتى ٌ
كتابػ ػو ،كذكر أسماء قبائمو كصفاتيـ كألكانيـ بكصؼ ٌ
كيقد ـ كتاب (المغرب في ذكر ببلد إفريقية
العرب في شؤكف المغرب بحكـ مينتو التجاريٌ ة.
ٌ
كالمغرب) 3في القرف الخامس اليجرم لعبد اهلل بف عبد العزيز بف أيكب البكرم تػ 487ىػ
التطكرات التاريخية لممغرب ،كبسبلالت ممككو بحكـ منصبو الدبمكماسي
معمكمات غزيرة عف
ٌ
الميـ  ،كىك أندلسي لذا فقد أثرل المكتبة الجغرافية بمعم كمات دقيقة عف تسميات مدف
ٌ
كسم ى المغرب
المغرب كم كانئو كطرقو الب رية مف مدينة إلى أخرل ،كقبائمو كقصصيـ،
ٌ
كحد ىا مف برقة إلى طنجة .كفي (معجـ البمداف) لياقكت الحمكم تػ626ىػ تفريؽ بيف
بإفريقية ٌ
إفريقية كالمغرب ،فإفريقية مف برقة إلى مميانة ،كالمغرب مف مميانة إلى ما كراءىا كفيو جزيرة
األندلس.4
بالتسميات الحديثة (ليبيا كتكنس كالجزائر
فإف بمداف المغرب اإلسبلمي الخمسة التي ىي
ٌ
كعمى ك ٌؿ ٌ
افية كالمناخ إقميما كاحدا بخصائص
كالمغرب كمكريتانية) ٌ
تعد كمٌيا مف ناحية الطبيعة الجغر ٌ
كمميزات كاحدة .كىذا اإل قميـ كاسع ككثير الخيرات انبير بو معظـ الجغرافييف الذيف جالكا
ٌ
1

ػ ينظر :االصطخرم ،مسالؾ الممالؾ.

2

ػ ينظر :ابف حكقؿ ،صكرة األرض ،تح :منشكرات دار مكتبة الحياة ،دط .بيركت ،9111 :دار مكتبة الحياة.

3

ػ ينظر :البكرم ،المغرب في ذكر ببلد إفريقية كالمغرب (جزء مف كتاب المسالؾ كالممالؾ) ،تح :دكسبلف ،دط .الجزائر:

4

ػ ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،المجمٌد  ،9ص ،228كالمجمٌد  ،1ص .919

 ،9811مكتبة الحككمة.
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ٌُيّة انمغرب اإلسالمي

انمذخم:

بيي ،كبير سرم كثير المدف كالقرل ،عجيب الخصائص
فيو ،يصفو المقدسي بقكلو" :ىذا إقميـ ٌ

كالرخاء ،بو ثغكر جميمة كحصكف كثيرة كرياض نزىة ...كىك إقميـ كبير طكيؿ يكجد فيو أكثر ما
جيد
الحر كمعادف البردٌ ...
يكجد في سائر األقاليـ ،مع الرخص كثير النخيؿ كالزيتكف بو مكاضع ٌ
اليكاء كالماء ...كمف برقة تحمؿ ثياب الصكؼ كاألكسية ...كمف إفريقيٌ ة الزيت كالفستؽ
كالزعفراف كالمكز كالبرقكؽ ،كمف فاس التمكر كغيرىا" 1كقد كصفو بيذه الخصائص معظـ
الرح الة العرب.
الجغرافييف ك ٌ
كعف سكاف المغرب اإلسبلمي فيـ (البربر) يقكؿ ياقكت الحمكم" :البربر اسـ يشتمؿ قبائؿ
كثيرة في ببلد المغرب ٌأكليا برقة ،ثـ إلى آخر المغرب كبداية البحر المحيط ،كفي الجنكب إلى
ببلد السكداف ،كىـ أمـ كقبائؿ ال تحصى ،ينسب كؿ مكضع إلى القبيمة التي تنزلو ،كيقاؿ
لمجمكعيـ ببلد البربر كقد اختمؼ في أصؿ نسبيـ 2"...كالحقيقة ٌأنو لـ يتفؽ عمى أصؿ تسمية
"إف البربر لفظ إغريقي كاف اليكناف يطمقكنو عمى كؿ مف ال يتكمـ
(البربر) فمنيـ مف قاؿ ٌ
3
إف العرب كجدكا ركما قد استعممت كممة
اإلغر ٌ
كسمكا سكاف المغرب بالبربر لذلؾ"  ،كقكليـ " ٌ
يقيةٌ ،

الجرمانية
الركمانية كأطمقت كممة بربر في األصؿ عمى كؿ الشعكب
(بربر) لمشعكب التي حاربت
ٌ
ٌ
ألنيـ لـ ييضمكا حضارتيـ بؿ قاكمكا الحكـ
كسمكا المغاربة بالبربر ٌ
التي ىاجمت إمبراطكريتياٌ ،
الركماني كسببكا لدكلتيـ الكثير مف المتاعب" .4كبيف األصؿ اإلغريقي كغيره لكممة بربر خرج
أف شعب المغرب اتٌخذ اسـ أحد أبائو البعيديف (بر) كما اتٌخذ العرب
العمماء العرب برأم ثالث كىك ٌ
اسـ أحد أبائو البعيديف (يعرب) ،يقكؿ جماؿ الديف بف منظكر تػ711ىػ" :البربر جيؿ مف الناس
5
أما عبد الرحماف بف خمدكف
.
"
يقاؿ ليـ ٌإنيـ مف كلد بر بف قيس بف عيبلف ،كالبرابرة :الجماعة
ٌ

أف إفريقش بف قيس بف صي في مف ممكؾ التبابعة باليمف لما
أف الناس زعمت ٌ
تػ808ىػ فقد ذكر ٌ
1

ػ المقدسي ،أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ ،ص .15 -16 -18

2

ػ ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،مجمٌد  ،9ص .618

3
4

ػ حسيف مؤنس ،معالـ تاريخ المغرب كاألندلس ،دط .القاىرة ،2005 :مكتبة األسرة ،ص . 28

ػ سعد زغمكؿ عبد الحميد ،تاريخ المغرب العربي ،ص . 11

5ػ ابف منظكر ،لساف العرب ،ط  .9بيركت ،2008 :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،مجمد  ،2ص . 9515
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ٌُيّة انمغرب اإلسالمي

انمذخم:

سم يت
غ از المغرب كا فريقية كقتؿ الممؾ البيزنطي جرجيس كبنا المدف كاألمصار فباسمو ٌ
تعج ب مف
كتنكعيا ٌ
إفريقية ،كلما رأل ىذا الجيؿ مف األعاجـ كسمع رطانتيـ ككعى اختبلفيا ٌ
فسماىـ بالبربر ،كالبربرة بمساف العرب ىي اختبلط األصكات غير
ذلؾ كقاؿ " :ما أكثر بربرتكـ" ٌ
المفيكمة ،كمنو يقاؿ بربر األسد إذا زأر بأصكات غير مفيكمة" .1يقكؿ ابف منظكر" :البربرة :كثرة
الكبلـ كالجمبة بالمساف ،كقيؿ :الصياح ،كرجؿ بربار إذا كاف كذلؾ ...كقد بربر في كبلمو بربرة إذا
أكثر .كالبربرة :الصكت ككبلـ مف غضب ...كفي حديث عمي كرـ اهلل كجيو لما طمب إليو أىؿ
الطائؼ أف يكتب ليـ األماف عمى تحميؿ الزنا كالخمر فامتنع قامكا كليـ تغذمر كبربرة ،البربرة:
تسمية شعب
التخميط في الكبلـ مع غضب كنفكر .2"...كلـ يختمؼ العمماء العرب في أصؿ
ٌ
المغرب بالبربر فحسب بؿ اختمفكا أيضا في نسبيـ اختبلفا شديدا ،كقد عقد ابف خمدكف في تاريخو
بابا أسماه "...نقؿ الخبلؼ الكاقع بيف الناس في أنساب البربر" 3كقد ذكر أكثر مف خمسة عشر
قكال في نسبيـ مف كتب األنساب كابف الكمبي تػ204ىػ ،كالطبرم تػ210ىػ كالصكلي تػ235ىػ كابف
قتيبة تػ296ىػ ،كالمسعكدم تػ345ىػ ،كعبد العزيز الجرجاني تػ366ىػ ،كابف حزـ القرطبي
تػ456ىػ ...منيا قكليـ ىـ مف كلد إبراىيـ عميو السبلـ مف كلده نقشاف ،كىـ أكزاع مف اليمف نقميـ
إفريقش إلى المغرب ،كىـ مف فمسطيف أخرجيـ منيا ممكؾ الفرس ،كىـ مف كلد جالكت لما قتمو
طالكت ،كمف كلد حاـ بف نكح ،كمف كلد بربر بف كسمكجيـ بف مصرايـ بف حاـ ،كمف كلد بر بف
أف ىذه المذاىب كمٌيا بعيدة عف الصكاب كتكاد تككف مف
قيس بف عيبلف ،كغيرىا ،ثـ قاؿ" :كاعمـ ٌ
4
النسابيف بالغفمة في حججيـ ،ثـ قاؿ:
أحاديث الخرافة" ثـ أبطميا كمٌيا ٌ
مكجيا إلييا النقد ،كنعت ٌ

تقدـ
الحؽ الذم ال ينبغي التعديؿ عمى غيره في شأنيـ ٌأنيـ مف كلد كنعاف بف حاـ بف نكح كما ٌ
"ك ٌ
أف اسـ أبييـ مازيغ كاخكتيـ أركيش كفمسطيف ،إخكانيـ بنك كسمكجيـ بف
في أنساب الخميقة ك ٌ
1

ػ ابف خمدكف ،تا ريخ ابف خمدكف ،ضبط :خميؿ شحادة ،م راجعة :سييؿ زكار ،دط .بيركت ،2000 :دار الفكر ،ج

 ،1ص .991
2

ػ ابف منظكر ،لساف العرب ،مجمد  ،2ص .9515

3

ػ ينظر :ابف خمدكف ،تاريخ ابف خمدكف ،ج .1

4

ػ ينظر :نفسو.
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ٌُيّة انمغرب اإلسالمي

انمذخم:

يقعف في كىمؾ غير ىذا فيك الصحيح الذم ال يعدؿ عنو" 1كىك الرأم الذم
مصرايـ بف حاـ ،فبل ٌ
قاؿ بو الطبرم كاهلل أعمـ ،كقد صنفت الميجات البربرية في مجمكعة المغات الحامية مثؿ المغة
القبطية.
ٌ
كعف سكاف المغرب كطبيعتيـ يصفيـ ابف حكقؿ بقكلو" :ىذا إلى طاعتيـ لمف ممكيـ فثقٌفيـ
عم ف أىمميـ كأغفميـ ،كليس في بمدانيـ مف الفكاح ش الظاىرة كتعاطي األمكر المنكرة
كنافرىـ ٌ
كالعيداف كالطنابير كال معازؼ كالنكائح كالقياف كالمخنثيف كالفسؽ الشنيع ما بكثير مف
التيكر الشديد كالجنكف العتيد كبذؿ السيؼ كبدار
المكاضع ،كقد يعرؼ في بعض نكاحييـ مف
ٌ

2
أما تخمٌقيـ بالفضائؿ
الطيش ،كيكجد عندىـ مف ٌ
رؽ أدبو كحسف عممو"  .كيقكؿ ابف خمدكف" :ك ٌ

اإلنسانية كتنافسيـ في الخبلؿ الحميدة كما جبمكا عميو مف الخمؽ الكريـ مرقاة الشرؼ كالرفعة بيف
األمـ ...الكفاء بالقكؿ كالعيد ،كالصبر عمى المكارـ ،كالثبات في الشدائد كحسف الممكة ،كاإلغضاء
كبر الكبير كتكقير أىؿ العمـ ،كحمؿ الكؿ
عف العيكب كالتجافي عف االنتقاـ ،كرحمة المسكيف ٌ
3
يصنؼ البربر إلى صنفيف ىما :4بربر
ككسب المعدكـ كقرل الضيؼ كاإلعانة عمى النكائب . "...ك ٌ

يسمكف (بالبرانس) يسكنكف الشريط الساحمي كالسفكح الشمالية لجباؿ األطمس ،كىـ يشبيكف
حضر ٌ
في مبلمحيـ سكاف األندلس كجزر المتكسط ،مف مبلمحيـ شقرة الشعكر كزرقة العيكف كبياض
أما
البشرة خاصة بيف أىالي الجباؿ ،كىذا الصنؼ ىك الذم سكف الببلد منذ أقدـ العصكرٌ .
يسمكف (البتر) كىـ جدد نسبيا أقبمكا مف الجنكب ،مف
الصنؼ الثاني مف البربر ىـ البدك ٌ
الجنكب الغربي مف قمب الصحراء عف طريؽ كاد النيؿ ،نزلكا أكال برقة ثـ انتشركا غربا ،كىـ
جنس أسمر البشرة اختمط بالسكاف األصمييف فنشأ الجنس البربرم المستعرب ،كيتفؽ معظـ
أف ىذا الصنؼ (البتر) نشأ بفضؿ ىجرات قبائؿ بني ىبلؿ كبني سميـ مف
المؤرخيف العرب ٌ
ٌ
1

ػ ابف خمدكف ،تاريخ ابف خمدكف ،ج  ،1ص .921

2

ػ ابف حكقؿ ،صكرة األرض ،ص .11

3

ػ ابف خمدكف ،تاريخ ابف خمدكف ،ج  ،1ص .961

4

ػ حسيف مؤنس ،معالـ تاريخ المغرب كاألندلس ،ص  60 -21 -28كاالصطخرم ،مسالؾ الممالؾ ،ص .51-51
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ٌُيّة انمغرب اإلسالمي

انمذخم:

تعرب المغرب اإلسبلمي .كالعرب ىـ الذيف أطمقكا التسميٌ تيف
المشرؽ إليو ،كبفضميا ٌ

1

م
البرانس كالبتر كىما نسبة إلى نػػػ كع الثياب المعركفػ ػ ة لدييـ ،فقد الحظكا فػ ػرقا بيػ ػف ز ٌ
قبائمػ ػيـ ،فمنيـ مف يرتدم البرنس كىك رداء طكيؿ دكف حزاـ كبقمنسكة كغطاء عمى الرأس ،كىك نكع
مف الثياب قديـ األصؿ استعمؿ في عيد الركماف كالركـ .كمنيـ مف كاف يمبس ىذا الرداء قصي ار
أك دكف غطاء عمى الرأس فأطمقكا عمى ىؤالء اسـ البتركىك جمع أبتر بمعنى الناقص أك المقطكع.
التسميتيف ترجعاف أيضا إلى اسـ أب ك ٌؿ
أف
ٌ
أما ابف خمدكف فقد نقؿ عف عمماء النسب العرب ٌ
ٌ
جماعة ،فالجماعة األكلى أبناء (برنس) كالجماعة الثانية أبناء (مادغيس) الذم لقٌب باألبتر فمذلؾ
يقاؿ لشعكب برنس الب ارنس كلشعكب مادغيس األبتر البتر كىما معا ابنا بر ،كىك رأم ابف حزـ في
2
قسمت العرب إلى
(جميرة أنساب العرب)  .كىك تقسيـ مأخكذ مف شجرة األنساب العربية التي ٌ

أف عدناف كقحطاف مف بني إبراىيـ عميو
مجمكعتيف كبيرتيف تنحدراف مف عدناف كمف قحطاف ،ك ٌ
النسابيف ىؿ برنس كمادغيس األبتر ىما ألب كاحد مثمما قاؿ
السبلـ .ثـ نقؿ ابف خمدكف خبلؼ ٌ
أف البرانس مف نسؿ مازيغ بف كنعاف ،كالبتر بنك بر بف
ابف حزـ ،ففي كبلـ طكيؿ خمص إلى ٌ
3
إف البربر برانس كبت ار مف كلد مازيغ بف كنعاف بف
أما عف رأيو فقد قاؿ بعد نظر ٌ
قيس بف عيبلف ٌ .

الصح ة بزعمو ،كىـ أقارب
أف غ ير ذلؾ مف اآلراء ال أساس ليا مف
ٌ
حاـ بف نكح ،ك ٌ
الفمسطينييف كليس كا منيـ .ثـ قاؿ إنٌ يـ قد عرفكا حياة اجتماعية شأنيـ في ذلؾ شأف العرب
كتمد ف ،كحياة تن قٌ ؿ كبداكة فيـ قسماف كبيراف ،كىما سكاف المدر
فقد عاشكا حياة استق رار
ٌ
كيقصد بيـ البرانس كىـ أىؿ الحضارة كاالستقرار ،يعيش أكثرىـ في السيكؿ كاأل راضي
الجبمية الخصبة كيعيشكف عمى الزراعة ،كسكاف الكبر كيقصد بيـ البتر كىـ أىؿ البداكة
كالخيٌ ـ ،يعيشكف عيشة تن قٌ ؿ في المناطؽ الصحراكية كاليضاب كيعيشكف بالرعي .4كما
1

ػ سعد زغمكؿ عبد الحميد ،تاريخ المغرب العربي ،ج  ،9ص .10

2

ػ ابف خمدكف ،تاريخ ابف خمدكف ،ج  ،1ص .991

3

ػ نفسو ،ج  ،1ص .991

4

ػ ينظر :نفسو.
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انمذخم:

عرف كا تنظيما قبميا مثؿ العرب ،كقد اشتيرت منيـ قبائؿ قكية في الحركب كذات الباع
كتشعبت كؿ قبيمة إلى ما يحصى مف البطكف ،فشعكب البرانس عشرة أجذاـ أك قبائؿ
الطكيؿ،
ٌ
مشيكرة كىي :أزداجة كمصمكدة كأكربة كعجيسة ككتامة كصنياجة كأكريغة ،كأضيؼ إلييا لمطة
كىسككرة ككزكلة (جزكلة) .1ككاف مف أشيرىا قبيمة صنياجة كأشير مكاطنيا المغرب األكسط كىي
"إف صنياجة مف أكفر قبائؿ البربر البرانس كىي أكثر
قبيمة القبائؿ الكبرل ،يقكؿ عنيا ابف خمدكفٌ :
أىؿ المغرب ،تبمغ في عددىا ثمث أمة البربر ،كمنيا سبعكف بطنا ،كال يكاد يخمك قطر مف أقطار
المغرب مف بطف مف بطكنيا في جبؿ أك بسيط ،سكنكا الجباؿ كالصحارم ،مف بطكنيا بمكانة
2
أشد
كأنجفة كسرطة كلمتكنة ككدالة ...ككانت بمكانة مف أعظـ بطكنيا"  .ككانت قبيمة كتامة مف ٌ

كقكة
قكة يقكؿ ابف خمدكف عنيا" :ىذا القبيؿ مف قبائؿ البربر بالمغرب ٌ
أشد ىـ بأسا ٌ
البرانس ٌ
نس ابة البربر مف كلد كتاـ بف برنس  ،كمنيا بطكف كثيرة كزكاكة
كأطكليـ باعا في الممؾ عند ٌ
كمصالة كغيرىا ،كقد سكنت مف حدكد المغرب األدنى مرك ار باألكسط إلى المغرب
األقصى" . 3كمف أشير ما سكنتو قبيمة عجيسة مدينة المسيمة كبجاية كتكنس ،كسكنت قبيمة
أزداجة بناحية كىراف ،كأشير مكاطف قبيمة أكربة كليمي (فاس الحالية) كالمغرب األكسط ،كأشير
مكا طف قبيمة مصمكدة جباؿ درف في جنكب المغرب األقصى (مراكش حاليا) ،كمف أشير مكاطف
قبائؿ كزكلة السكس ،كلمطة السكس كتممساف كتكنس ،كىسككرة جباؿ درف بالمغرب األقصى
كجباؿ تادال .كبالصحراء الكبرل لممغرب سكنت جماعات كبيرة مف الصنياجييف كىي قبائؿ لمتكنة
أم ا شعكب البتر فيـ أربعة أجذاـ كىي:
كمسكقة ككدالة كسرطة مف الممثٌميف كىـ أىؿ كبر .ك ٌ
أداسة كنفكسة كضريسة كبنك لكا األكبر .4كمف قبيمة لكا تنحدر قبيمتا نفزاكة كلكاتة ،كمف
لكاتة مزاتة كمناغة ،كمف نفراكة قبيمة كلياصة كغيرىا ،كمف قبيمة ضريسة ينحدر بنك تمصيت كبنك
1

ػ ابف خمدكف ،تاريخ ابف خمدكف ،ج  ،1ص .991

2

ػ نفسو ،ج  ،1ص .209

3

ػ نفسو ،ج  ،1ص .911 -911

4

ػ نفسو ،ج  ،1ص .998
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انمذخم:

يحي ى ،كمف تمصيت مطماطة كصطفكرة كلماية كمطغرة كمغيمة كمعزكزة كمديكنة ،كمف بني يحيى
قبائؿ زناتة ككرصطؼ كسمكاف كمف كرصطؼ تنحدر قبيمة مكناسة كغيرىا مف البطكف.1
سكنت قبائؿ لكاتة برقة كعمى حدكد مصر ،كسكنت قبائؿ نفكسة طرابمس بميبيا ،كسكنت
بطكف ضريسة المغربيف األدنى كاألكسط ،ككانت نفكسة مف أكسع قبائؿ البربر البتر كفييا
شعكب كثيرة.
كلمبربر تاريخ طكيؿ كمجيد قبؿ الفتح اإلسبلمي ،فقد حاربكا مستعمرييـ اإلغريؽ كالركماف
انية في أكؿ األمر كالتي دخمت مع
كالبيزنطييف منذ كطأت أقداميـ ببلدىـ ،كلـ يرضكا بالنصر ٌ
الركماف في منتصؼ القرف الثالث الميبلدم رغـ نجاح الكنيسة مف تنظيـ نفسيا كانشائيا لمكثير
كتعـ الببلد تقريبا حتى قبميا
الركمانية ،ثـ بدأت تنتشر
المدعمة مف طرؼ الدكلة
مف الكنائس
ٌ
ٌ
ٌ
بالتدىكر كالبلستقرار
المحبة ،لكف حاليا سرعاف ما بدأت
البربر بفضؿ مبادئيا الداعية إلى السبلـ ك ٌ
ٌ
داخمية كاف يغ ٌذييا المذىب الدكناتي (نسبة إلى صاحبو دكنات) الرافض بشرعية
بفعؿ انحرافات
ٌ
قرطاجنة عاـ  257ـ ،2فخرج ىذا المذىب عف نظاـ
يقية
ٌ
انتخاب سسيمياف أسقفا لعاصمة إفر ٌ
كطنية عظيمة
المسيحية كتحالفت معو الطبقات الكادحة مف المجتمع البربرم كصار ثكرة
الكنيسة
ٌ
ٌ
الركمانية استطاعت مف قمع الثكرة
لكف اإلمبراطكرية
ٌ
في طرابمس كالمغرب األكسط (الجزائر)ٌ ،
كالقضاء عمى الدكناتيٌة كا رغاـ الشعب عمى العكدة إلى الكاتكليكيٌة بفضؿ القديس أغسطيف
الذم ىاجـ الدكناتييف كأباح لئلمبراطكريٌ ة بنظريتو الفمسفيٌة مف اتٌباع اإلرىاب كالعنؼ ضد
المنشقٌ يف ،كاستمر في ذلؾ إلى أف انتصرت الكنيسة عمى أعدائيا كسيطرت عمى الببلد ،لكف
ىذه الببلد سرعاف ما كقعت مف جديد تحت حصار الكنداؿ الجرماف الذيف دخمكىا عف طريؽ
إسبانيا في القرف الخامس الميبلدم كاستيبلئيـ عمى قرطاجنة عاصمة إفريقية عاـ  435ـ ،فإلى
فإنيـ فرضكا أيضا مذىبيـ الديني األريكسي (نسبة إلى صاحبو أريكس)
جانب تخريبيـ لمببلد ٌ

1

ػ ابف خمدكف ،تاريخ ابف خمدكف ،ج  ،1ص .991

2

ػ ينظر :نفسو.
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انمذخم:

القائؿ بطبيعة المسيح البشرية فاضطيدكا الكاتكليكييف ككنائسيـ كصادركا أمبلكيـ كأفشكا الفساد
ألنو قامت حركات شعبية قكية بقيادة البربر كالبيزنطييف
في ك ٌؿ مكاف ،إال ٌأنيـ لـ يمبثكا طكيبل ٌ
إلخراجيـ مف أرض المغرب ،فضاع حكميـ كمعتقداتيـ ليح ٌؿ محميا الحكـ البيزنطي ،كالذم انتيى
أف ك ٌؿ
يسميو العرب عمى يدىـ .كال يغيب عمى الذىف ٌ
بمقتؿ بطريقيا جريجكريكس أك جرجير كما ٌ
الدكناتية أك غيرىا
المسيحية أك
ذلؾ كاف يجرم في المناطؽ الساحمية لببلد المغرب ،كلـ تتكغؿ
ٌ
ٌ
ألف معظـ
إلى قمب الصحراء في قبائؿ الممثٌميف مثبل الذيف كانكا عمى معتقدات دينية أخرلٌ ،
فضمكا البقاء عمى طكؿ الشريط الساحمي المط ٌؿ عمى
المستعمريف لـ ٌ
يتكغمكا إلى قمب المغرب بؿ ٌ
بحر الركـ مف طنجة إلى طرابمس لحيكيتو في التعامؿ االقتصادم ،لذا كاف انتشار المسيحية
كغيرىا عمى شريطو فقط .كما كاف لمبربر تاريخ طكيؿ أثناء الفتح اإلسبلمي أيضا كبرز منيـ
مظنيـ في
كظنكا فييـ ٌ
أبطاؿ قكميكف مف ممككيـ كماسينيسا ككسيمة كالكاىنة كلـ يرضكا بالعرب ٌ
تجر عمى اقتحاـ جباؿ األطمس كديار
إف العرب كانكا أكؿ مف ٌأ
مف سبقيـ مف المستعمريف ،كقيؿ ٌ
أما مف
البربر إلى ما تحت الشريط الساحمي فكصفكا ٌأنيـ أكؿ مف عرؼ البربر معرفة صحيحةٌ ،
كتعرفكا عمييـ.
سبقيـ مف اإلغريؽ كالركماف كالركـ فكانكا ناد ار ما ٌ
تكغمكا إلى دكاخؿ ببلدىـ ٌ

السياسيـة في المـغرب اإلسـالمي:
 2ـ الحيـاة
ّ

زحفت جيكش الفاتحيف العرب إلى المغرب

أكؿ مرة زمف خبلفة عمر بف الخطػ ػاب رض ػي اهلل عنو بقي ػادة عم ػرك بف ال ػعاص حيف فت ػح
فتقدـ إلى برقة كفتحيا عاـ  22ىػ كتفقٌد آنذاؾ أحكاؿ المغرب .ككاف البربر آنذاؾ تحت
مصػ ػرٌ ،
حكـ البيزنطييف عمى ديف النصرانية في الشماؿ ،كعمى ديف المجكسية في صحراء لمتكنة
أف ببلد المغرب
(مكريتانية اليكـ) ،فكتب عمرك بف العاص إلى أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب ٌ
ممككيا يكثير كأىميا في عدد عظيـ كأكثر رككبيـ الخيؿ ،فأمره عمر باالنصراؼ عنيا كالرحيؿ عائدا
إلى مصر .كفي زمف خبلفة عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو عزؿ عثماف عمركا بف العاص عف
كالية مصر كعيدىا لعبد اهلل بف سعد بف أبي سرح عاـ  25ىػ ،كفي عاـ  27ىػ أمر أمير
يقية البطريؽ
المؤمنيف
عبد اهلل بغزك ببلد المغربٌ ،
عثماف ى
فتقدـ بجيش عظيـ أرعب ممؾ إفر ٌ
ي
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انمذخم:

كعدتيـ .كفي أكؿ عيد األمكييف بعث معاكية
فخر منيزما أماميـ ،رغـ عددىـ ٌ
البيزنطي جرجير ٌ
بف أبي سفياف لفتح ببلد المغرب ثانية معاكية بف خديج السكريني مف مصر عاـ  45ىػ
تصد ل ليـ ممؾ الركـ ى رقؿ ببعث عساكره مف القسطنطينيٌة  ،ككانت الغمبة لمعرب ،كفي
لكف
ٌ
أقره عمى كالية
عاـ  50ىػ عزؿ معاكية بف أبي سفياف عف كالية إفريقيٌة معاكية بف خديج ك ٌ
فرؽ أمر اإلفرنج كفتح الببلد كبدأ يستأصؿ
مصر ٌ
ككج و إلى إفريقيٌة بعده عقبة بف نافع الذم ٌ
منيا النصرانيٌة كمظاىر العبكدية شيئا فشيئا حتى حمؿ البربر عمى طاعة اإلسبلـ ،ككاف
كمقد مة  ،رغـ
عقبة الفاتح الحقيقي األكؿ لببلد المغرب ،كما كاف سابقا لو إنٌ ما كاف تمييدا
ٌ
مقت مو ببضع سن كات مف قدكمو .كبمقتمو اضطربت األمكر بالببلد حتى عادت الكثنيٌ ة
أف ببلد المغرب لـ تفتتح بسيكلة قياسا بمصر كفارس
كالنص رانيٌ ة تقريبا كما كانت ،كالمعركؼ ٌ
كالشاـ ،فقد عانى الفاتحكف كيبلت المقاكمة العنيفة مف ممكؾ الركـ البيزنطييف كاإلفرنج المحتمٌيف
إف
لمشماؿ اإلفريقي قبؿ قدكـ العرب ،ككذا مف ممكؾ البربر ككسيمة بف لمزـ األكربي كالكاىنة كقيؿ ٌ
تدل فيو البربر اثنتي عشرة مرة ،1مف طرابمس إلى
فتح المغرب استغرؽ اثني كسبعيف عاما تقريبا ار ٌ
طنجة ،كلـ يستقر إسبلميـ إالٌ زمف مكسى بف نصير الذم قدـ المغرب عاـ  78ىػ زمف خبلفة
كعمت السكينة
الكليد بف عبد الممؾ كاليا عميو ،فقبض عمى زماـ السمطة كأصمح األحكاؿ
ٌ
المرتد يف عف اإلسبلـ ككاف ذلؾ الفتح الثاني الحقيقي ،إذ شيٌ د صرح
كاالستقرار ،كقاتؿ
ٌ
اإلسبلـ في المغرب كا فريقيٌ ة ،كفتحت أيامو األندلس بجيكش المغاربة المسمميف بقيادة
طارؽ بف زياد ،كلـ يرجع السيؼ إلى غمده حتى ارتقى المغرب عم ػػػ رانا كاقتص ػػ ادا
أف أصكؿ اإلسبلـ كفركعو كشرائعو
كسياس ػة ،كغدا اإلسبلـ المصدر األكؿ في حكـ الببلد .غير ٌ
دبر ليا عبد
كأحكامو ٌإنما تفيـ بالمغة العربية التي ٌ
البد منيا في ىذا القطر األعجمي ،كالتي قد ٌ
الممؾ بف مركاف أبك الكليد بف عبد الممؾ حيف بعث أيامو حساف بف النعماف الغساني أحد الكالٌة
لتقدـ الثقافة العر ٌبية
عمى المغرب لبلىتماـ بأمكر المغة العربية كثقافتيا ،فكاف حساف المميٌد ٌ
1

ػ ينظر :ابف خمدكف ،تاريخ ابف خمدكف ،ج .1
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كرسـ المغة العربية كأكجب تعمٌميا عمى السكاف المسمميف كغير
فدكف الدكاكيف ٌ
كاستقرارىا بالمغربٌ ،
القراء إلى المغرب ليعمٌمكا الناس القرآف
المسمميف ،كأمر مكسى بف نصير بعده بإرساؿ الفقياء ك ٌ
كيفقٌيكىـ فيو ،كفي أسرار المغة العر ٌبية ،كذلؾ فعؿ عمر بف عبد العزيز حيف أنزؿ بكؿ المغرب
رحبكا بيذه المحاكالت التي أتت بنتيجتيا
القراء كالعمماء ،ككاف لممغاربة أف ٌ
عشرة فقياء كعددا مف ٌ
الطيبة كأثرىا المحمكد في استعرابيـ كطبعيـ بالطابع الديني ،كسارت المغة العر ٌبية باالنتشار مع
لكف خط ار جديدا كاف يترٌبص بيذا القطر الكثير
اإلسبلـ ،كبدأت تنمك كتثمر عمى أفكاىيـٌ .
الكيبلت كىك نزكح الخكارج مف العراؽ إليو ،كقد تم ٌكنكا مف التركيج لبدعيـ كتمقٌاىا عنيـ رؤساء
القبائؿ كتم ٌكنكا مػ ػف إثارة الح ػ ػركب كالفتػ ػف ،كالخػ ػبلفات المػ ػذىػ ػ ٌبية كنزعػ ػ ات الضبلل ػ ػة بيف
الػ ػ ناس ،ككانت فرقيـ بالمغرب اثنتيف( :إباضيٌ ة) ك(صفريٌ ة) ككانتا مشيكرتيف في ببلد
المغرب إذ استطاعتا مف تأسيس دكيبلت أشيرىا الدكلة الرستمية بقيادة عبد الرحماف بف
ركجت لمخكارج رغـ
رستـ عاـ  144ىػ في تييرت كجبؿ نفكسة كىي دكلة إباضية خارجية ٌ
ازدىارىا كا قامتيا مف تييرت قطبا عمميا لمعمماء كالطمبة مف جميع أنحاء العالـ
اإلسبلمي كممتقى لمتجار ،كدكلة بني مد رار في الجنكب الغ ربي كعاصمتيا سجمماسة عاـ
مركجة أيضا لمخ كارج .1كفي ظ ٌؿ ىذه التيا رات الدخيمة عمى الثقافة
 140ىػ ،كىي صفريٌ ة ٌ
المشكشة عمييا ،جاء إدريس بف عبد اهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي
اإلسبلميٌ ة المغربيٌ ة
ٌ
بف أبي طالب (إدريس األكؿ) عاـ  172ىػ لمدفاع عف العمكييف كاإلسبلـ فبايعتو القبائؿ معمنة
يسية بفاس بمعكنة كالٌة مدف المغرب ،كىي ٌأكؿ دكلة عر ٌبية
طاعتيا فبدأ بتأسيس الدكلة اإلدر ٌ
تقدـ إلى
مستقمٌة في المغرب ،خرج غازٌيا يضرب حركات الخكارج حتى لـ تقـ ليـ قائمة بعده ،ثـ ٌ
قاعدة المغرب األكسط تممساف ففتحيا عاـ  173ىػ كنظر في أحكاليا كبنا مسجدا ،ثـ باقي المدف
تتدىكر كتيكم إلى
لكف دكلة األدارسة كسياستيـ سرعاف ما بدأت
حتى استقاـ لو أمر المغربٌ ،
ٌ

1

ػ ينظر :سعد زغمكؿ عبد الحميد ،تاريخ المغرب العربي تاريخ دكلة األغالبة كالرستمييف كبني مدرار كاألدارسة حتى قياـ

الفاطمييف ،دط .اإلسكندرية ،9111 :منشأة المعارؼ ،ج .2
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أسفؿ الحضيض بسبب أطماع جيات كثيرة في الحكـ أشيرىا دكلة األغالبة بقيادة إبراىيـ بف
األغمب عاـ  184ىػ في القيركاف ،كالتي كانت تدافع عف العباسي يف الذيف دخمكا في صراع
حد لمعمكييف كدكلتيـ اإلدريسية في المغرب ،انتيى
مرير مع العمكييف ،فحاكلت دكلة األغالبة كضع ٌ
صراعيما بمقتؿ إدريس األكؿ مف طرؼ ىاركف الرشيد العباسي كتم ٌكنت دكلتو مف بسط نفكذىا
أف العمكييف ضربكا ضربتيـ
عمى شرؽ الجزائر كالقيركاف كغرب ليبيا كجنكب إيطاليا كصقمية .غير ٌ
الفاطمية في القرف
األغمبية فيو كانتيت بقياـ الدكلة
عمى المغرب الستئصاؿ العباسييف كدكلتيـ
ٌ
ٌ
الثالث إلعادة االعتبار لمعمكييف كمذىبيـ الشيعي.

كفي ظ ٌؿ ىذه األج كاء تكالت حمى حكـ

المغرب دكؿ كانت مغربيٌ ة محضة أتعبتيا عداكة العمكييف بالعباسييف كفساد أحكاليما أشيرىا
دكلة مغراكة كدكلة بني يفرف ككانتا ضد الفاطمييف ،كلـ ير المغرب عمى عيدىما إالٌ الحركب
العممية كغيرىا كانقرض
الطاحنة كالفتف الماحقة ،ككاف عيدا مظمما تكقفت فيو جميع الحركات
ٌ
العمراف ،إلى أف تدارؾ اهلل المغرب بعبد اهلل بف ياسيف الجزكلي مؤسس دكلة المرابطيف بعد ثبلثة
قركف مف الظبلـ ،كالذم كجد أحكاؿ المغاربة آنذاؾ في جيؿ كظبلـ بأصكؿ الديػ ػف كفػ ػركع
كيبيف ليـ شرائع اإلسبلـ كيأمرىـ
يفرقكف بيف حبلؿ كحراـ ،فجعؿ يقرئيـ القرآف ٌ
الشريعة ،ال ٌ
ألف معظـ
مرة ٌ
ردتيـٌ ،
كينياىـ ،إلى أف ٌ
أحس بثقؿ كطأتو عمى المغاربة الذيف يسيؿ في ك ٌؿ ٌ
الفتكحات كالمحاكالت السابقة لمقادة الفاتحيف لـ تضرب حقيقة بجػ ػذكرىا بعمػ ػؽ في قمػ ػكب
المغػ ػاربػ ػة ،فخرج كمف معو ممف ثبتت دعكتو في قمبو إلى رباط و
ناء في أقاصي الصحراء يعبدكف
ٌ
ممف ض ٌؿ كزاغ قمبو كبمغ عدد مف اجتمع بيـ
اهلل
ٌ
كيطبقكف تعاليـ الديف ،كبعدىا التحؽ بو التكابكف ٌ
عمت دكلتو ك ٌؿ أقطار المغرب
ثـ ٌ
مف أشراؼ المغرب نحك  1000رجؿ مف أشراؼ صنياجةٌ ،
كسماىـ الناس بالمرابطيف
عـ فيو الخير كالحبلؿ إلى أف استشيد عاـ  451ىػٌ .
لمدة  21عاما ٌ
المتطكعيف
لمبلزمتيـ ذلؾ الرباط ،كالرباط معناه الحصف الصغير الذم يأكم حامية مف المجاىديف
ٌ
لصد ك ٌؿ غزك لؤلراضي اإلسبلمية ،كىك في اصطبلح الفقياء
الذيف يقفكف عمى قدـ االستعداد
ٌ
المتصكفة "المكضع الذم تمتزـ فيو العبادة" .ككاف مف
"احتباس النفس لمجياد كالحراسة" كعند
ٌ
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سج ؿ مف أحداث في ىذه الحقبة الزمنية مف تاريخ المغرب ىك ظيكر المذىب
أىـ ما ٌ
ٌ
المالكي في الفقو كسيطرتو عمى المذىب الككفي السائد ،كقضاؤه بعدىا عمى المذاىب
األخرل المنتشرة في كافة القطر المغربي كالمذىب الخارجي الذم كانت تعتنقو إمارة بني
مدرار في سجمماسة كالبرغكاطي كاالعتزالي كالشيعي ىنا كىناؾ .كلـ يكطٌد مذىب مالؾ
األركاف كمذىب فقيي فحسب بؿ كعقيدة أيضا تبلزمت بيف طريقتو في الفقو كاالعتقاد ،كىي
اتٌباع السنة كنبذ الرأم كالتأكيؿ الكثير ،كما ازدىرت الحياة الفكرٌية في ىذه الحقبة ازدىا ار ال
مثيؿ لو بفاس ببناء جامع القركييف عاـ  245ىػ الذم كاف ركػ ػيزة لمحياة الفكػ ػرية في ك ػ ػ ٌؿ
عممية في
كعد ىذا الجامع أقدـ جامعة
المغػ ػرب ،رغـ كجكد مساجد أخرل كثيرة في ك ٌؿ القطرٌ ،
ٌ
العالـ اإلسبلمي كج ٌؿ كبار عمماء المغرب ٌإنما نبغكا منو .استمـ الحكـ بعد كفاة عبد اهلل بف ياسيف
الجزكلي يكسؼ بف تاشفيف الممثٌـ ،ففتح مد نا كثي رة كطيٌرىا مف جيؿ أسيادىا كظمميـ كفاس
يد
كمراكش التي بناىا عاـ  454ىػ ،ثـ فتح المغرب األكسط كأخذ عاصمتو تممساف مف ٌ
مغراكة ،ثـ فتح مدينة تنس ككىراف كجبؿ كانشريس ،كمف الشمؼ إلى الجزائر حتى بمغ
1
كقكل يكسؼ رباط المرابطي ف كجعؿ مف دكلتيـ أقكل
حدكد السكداف كنير النيجر كغيرىا ٌ .

عدكىـ ممؾ
الدكيبلت آنذاؾ كصؿ صيتيا األندلس التي استنجدت بو لمكقكؼ في كجو
ٌ
قشتالة الذم كاف بالمرصاد الحتبلؿ ببلدىـ ىمؾ حينيا كثير مف المسمميف األندلسييف أثناء
غزكىا مف ممؾ قشتالة ألفنسك السادس فاستنجد فقياؤىا كعمماؤىا كابف حزـ بيكسؼ فساعدىـ
بجيكش المغاربة ،كقضى عميو بسيؿ الزالقة عاـ  479ىػ بكاقعة الزالقة تنفس يكميا األندلس
الصعداء كلقٌب يكميا يكسؼ بأمير المسمميف عظمة فيو كفي رأيو ،كعاد إلى المغرب تاركا األندلس
تصرؼ ممكؾ الطكائؼ ،لكف سرعاف ما عاد األندلسيكف
مطيٌرة مف الغزاة المسيحييف تحت
ٌ
كممككيـ إلى الميك كالمجكف كحياة العبث فجاء الصريخ إلى يكسؼ مف فقياء األندلس كأعيانيا
كضـ ببلد األندلس إلى المممكة
كحتى مف عامتيا فأسرع إلييـ فقضى عمى ممكؾ الطكائؼ
ٌ
1

ػ ينظر :عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي في األدب العربي ،ط  .2طنجة ،9110 :دار الثقافة.
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المغربية كبذلؾ أنقذىا مف المصير الذم عاشتو طيمة أربعة قركف ،فجعميما كطنا كاحدا تبادؿ
سكانيما المنافع كالمصالػ ػح كسكػ ػف بعضػ ػيـ إلى بعػ ػض كزالت بينػ ػيما الحكاجز كالفػ ػكارؽ
كتكج يكسؼ بتاج الصدؽ كاإلخبلص طيمة حكمو لمممكة المغر ٌبية استطاع بسياستو
ٌ
السياسيػ ػةٌ ،
رد المغرب إلى أحضاف العالـ اإلسبلمي السني كقد بايعو الخميفة
الحكيمة كادارتو
الطيبة مف ٌ
ٌ
ؾ
رخص لو بص ٌ
العباسي أبك العباس أحمد المستظير باهلل ،كخاطبو بأمير المسمميف كت ٌكجو بأف ٌ
أفقيا مف
مكحدة ٌ
تمتد ٌ
العممة المغر ٌبية باسمو ،كأصبح المرابطكف يتح ٌكمكف في إمبراطكرية شاسعةٌ ،
كعمكديا مف ببلد األندلس إلى حدكد النيجر كنير السينغاؿ
الحدكد المصرٌية إلى البحر المحيط،
ٌ
مية
جنكبا ،كبني أيامو صرح المعرفة كالعمكـ
المتنكعة كنشطت الحياة الفكرية ،كبنيت مدارس حكك ٌ
ٌ
إليكاء الطمبة بفاس أشيرىا (مدرسة الصابريف) كانت مف بناء يكسؼ بف تاشفيف في الكقت نفسو
الذم يبنيت أكؿ مدرسة في المشرؽ كىي مدرسة بغداد ،كنبغ في عصرىـ عدد ال يحصى مف
لكف استقرار دكلتيـ كاطمئنانيا بدأ يضطرب حيف ظير الميدم بف
العمماء في مختمؼ العمكـٌ .
قكضت أركاف بنياف المرابطيف
تكمرت اليرغي عمى مسرح األحداث كضرب ضربتو ٌ
القكية التي ٌ
لحجة
الشامخ فأحدث انقبلبا عمى دكلتيـ كاف يغ ٌذيو
قضية إحراؽ كتاب (إحياء عمكـ الديف) ٌ
ٌ
الحؽ إذ
اإلسبلـ اإلماـ الغزالي أياـ عمي بف يكسؼ بف تاشفيف ،فتاقت نفس الميدم إلى تحقيؽ
ٌ
ليس مف الجائز أف يككف اإلسبلـ في المشرؽ غيره في المغرب ،بإعادة االعتبار لئلحياء .ككاف
سمى نفسو بالميدم المنتظر لزعمو باالنتساب إلى أىؿ البيت كاسمو محمد كىك مف
كرعا زاىدا ٌ
السكس مف قبيمة مصمكدة ،كاف يصمح الفساد كينيي عف المنكر كالميك كالمجكف كينبذ مظاىره
ىم و
حيثما ح ٌؿ كما فعؿ في اإلسكندرية كالميدية كتكنس كقسنطينة كبجاية كتممساف كغيرىاٌ ،
التمس ؾ بأخبلؽ دينو كتكحيد آراء المغاربة بآراء
الكحيد كاف طيارة المجتمع المغربي كتجديد
ٌ
ألنيا كانت
المشارقة في تأكيؿ اآليات كاألحاديث ،كاحتضنت دعكتو مختمؼ القبائؿ المغار ٌبية ٌ
دية كغدا سمطانا مطاعا في مختمؼ القبائؿ ،كشيدت أيامو
تحت شعار التكحيد مؤسسا الدكلة
المكح ٌ
ٌ
ابطية كانييارىا ،كقد خمفو حيف تكفي سنة  524ىػ رفيقو عبد المؤمف بف عمي
ضعؼ الدكلة المر ٌ
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المكحديف الشامخة
الككمي الذم كاصؿ في تكحيد المغرب كتطييره مف الزيغ كتشييد صرخ دكلة
ٌ
القكية األركاف بمراكش ،كفتح حينيا المغرب األقصى كاألكسط كاألدنى ،كحرر مدنيا مف
البنياف ك ٌ
استيبلء اإلفرنج عمييا ،كقد كافاه األجؿ قبؿ أف يطأ أرض األندلس كيحررىا مف العدك ،كقد استمـ
السمطة ابنو يكسؼ الذم حقؽ أممو بتحرير األندلس لمدة خمس سنكات كاف النصر
حميفي ػ ـ ،ثـ عاد إلى المغرب كأغدقيا إصبلحا كتنظيما ،كعاد إلى األندل ػ س ثانية عاـ 579
المكح ديٌ ة عيده منتيى
ىػ كىناؾ استشيد كبكيع ابنو يعقكب المنصكر الذم بمغت الدكلة
ٌ
استقر النظاـ كعادت
القكة كالعظمة ،ككاف عيدا ذىبيا ازدىرت فيو الحضارة
كتطكر العمراف ك ٌ
ٌ
ٌ
أخبلؽ الديف السميح بيف الناس كارتفع مستكل األخبلؽ ،كقيؿ أغمقت ديار القضػ ػاة لن ػدرة
تتعرض المرأة لممضايقة
اػمدعػ ػاكم ،كيقع الدينار أرضا كال يرفعو أحد حتى يعكد إليو صاحبو ،كال ٌ
أىـ ما قاـ بو بالمغرب ىك
كالسكء ،كما صنع أساطيؿ حربية بحرية لـ يشيد ليا مثيؿ قبؿ ...ك ٌ
شكشكا عمى ممكؾ بني زي ػرم بإف ػ ػشاء الفساد في
ٌ
التدبر في عرب بني ىبلؿ الذيف طالما ٌ
البػ ػ ػبلد ،فنقميـ إلى منطقة الغرب كانحسـ أمرىـ ،كطيٌر األندلس ثانية بجيش األندلسييف
كالمغاربة ضد االجتياح المسيحي عاـ  591ىػ ككاف النصر حميفيـ ،كساعد في منع الزحؼ
الصميبي عمى سكاحؿ الشاـ كبيت المقدس زمف صبلح الديف األيكبي بتجييز ليـ أسطكؿ
ىم ة كشجاعة مف
كلم ا تكفي سنة  595ىػ خمفو كلده محمد الناصر كلـ يكف أقؿ ٌ
بحرمٌ .
المكحديف ،فقضى عمى
أبيو ،افتتح مدة حكمو بالقضاء عمى ابف غانية بإفريقية ميدد دكلة
ٌ
لكف الحظ خانو باألندلس سنة  609ىػ حيف اجتمعت
معقمو أم آخر معقؿ المرابطيف الميددة ليـٌ ،
القكات المتحدة لممػ ػالؾ النصراني ػ ػة الستػ ػ ػعادة السي ػ ػطرة المسيػ ػحية عمى األنػ ػدلس في كاقع ػة
يد المسيحييف اإلسباف كسحؽ اإلسبلـ منيا ،كالتي كانت
العق ػاب ،كالتي انتيت بسقكطيا عمى ٌ
المكح ديف عف دكلة
المكح ديٌ ة كانييارىا .ككاف ما يميٌ ز دكلة
أيضا مبدأ سقكط الدكلة
ٌ
ٌ
تقر بتبعية المممكة المغربية لمخبلفة العباسية مرة أخرل ،كبناؤىا
المرابطيف قطع الصمة التي ٌ
ألسطكؿ بحرم عظيـ م ٌكف ليـ السيادة عمى غرب البحر المتكسط كمضيؽ جبؿ طارؽ .كظيرت
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مية أساسيا تجديد الديف كتكطيده بيف نفكس البربر ،كظيرت
أياـ
عممية مزدىرة ٌ
تقد ٌ
المكحديف حركة ٌ
ٌ
دية في قمع التحالؼ المسيحي
كفمسفية .كبعد فشؿ الدكلة
عممية
أدبية،
المكح ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
دينية ك ٌ
متنكعة ٌ
عمكـ ٌ
فإنيا لـ تتمكف أيضا مف إدارة نفسيا في المغرب الذم بدأ ينقسـ إلى دكيبلت
عمى األندلس ٌ
صغي رة حاكلت ك ٌؿ كاحدة منيا فرض نفسيا عمى سيادة المغرب كىي الدكلة الحفصيٌ ة
يانية
بالمغرب األدنى بزعامة أبي عمر بف يحي الينتاني كأبنائو ،كدكلة بني عبد الكاد الز ٌ
بالمغرب األكسط بزعامة يغمراسف بف زياف ،فقد تم ٌكف ىذا األخير مف تكسيع مممكتو كحمـ أسرتو
المكحدكف حكاما عمى تممساف فقط ،كعاشت
في السيادة عمى المغرب األكسط كمٌو بعد أف كالٌىـ
ٌ
ىذه الدكلة قرابة ثبلثة قركف أمضتيا بيف زكابع الفتف كأىكاؿ الحركب مع الحفصييف كالمرينييف
المكحديف بمعركة المشعمة
خصكصا ،كدكلة بني مريف بالمغرب األقصى التي قامت بانقبلب عمى
ٌ
يد
التي انتيت بسقكط
المكحديف كاعبلف المرينييف أنفسيـ سبلطيف عمى المغرب األقصى عمى ٌ
ٌ
الحؽ المريني الذم لقٌب نفسو بالمنصكر كأعمف نفسو سمطانا ،بعد أف زحؼ ىؤالء
يعقكب بف عبد
ٌ
استقركا فيو لرغيد العيش ككثرة األراضي الخضراء
إلى المغرب األقصى عف طريؽ الصحراء ك ٌ
بالمغرب األقصى ،كىـ كانكا بدكا رحبل .كبعد إحكاـ سيطرتيـ عمى المغرب األقصى زحفكا عمى
ينية تحقيقا لمكحدة المغار ٌبية مثمما
المغرب األكسط كالمغرب األدنى يريدكف إلحاقيما إلى الدكلة المر ٌ
المكحدكف ميما كمٌفيـ األمر مف الجيد كالعناء كزىؽ األركاح البريئة ،كىناؾ اصطدـ يعقكب
فعؿ
ٌ
يانية بالمغرب األكسط كبني حفص بالمغرب األدنى .ككانت ببلد
المريني بمبلؾ بني عبد الكاد الز ٌ
المغرب اإلسبلمي أياـ المرينييف في حالة يرثى ليا أراد المرينيكف خبلؿ عيدىـ سحؽ الدكيبلت
التي قامت منافسة ليا في كؿ مف المغرب األكسط كالمغرب األدنى ،فبثت في قمكب المغاربة
الذعر كالخكؼ كالعداكة أيضا ،كجمبتيـ إلى حركب أىمية طاحنة لـ يجف المغرب اإلسبلمي سكل
القكم الذم كاف لو أياـ المرابطيف
الخسائر المتكالية في الماؿ كالرجاؿ ،كزعزعة مركزه الدكلي ٌ
المستبدة في المغرب لـ تكف كذلؾ في
أف سياستيـ ىذه
ٌ
ك ٌ
المكحديف في العالـ اإلسبلمي كغيره .غير ٌ
مشرفة
ىـ المرينيكف لتحريره كمقاتمة اإلسباف لمدفاع عف اإلسبلـ فكانت مكاقفيـ ىناؾ ٌ
األندلس فقد ٌ
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أف سياسة
استعادكا الكثير مف الحصكف كالقبلع كأىدكىا ألمراء بني نصر أصحاب األندلس ،غير ٌ
المرينييف في المغرب في التنازع عمى اإلمارة كالتكالب عمى السمطة حتى بيف األس رة الكاحدة
قكتيـ بسبب الحركب األىمية الطاحنة،
لـ تتغير إلى أف انتيى األمر بسقكطيـ كاضمحبلؿ ٌ
كفسح المجاؿ لظيكر دكلة بني كطاس كىي فرع مف بني مريف  ،كلـ يصحب دكلة الكطاسييف
سكل الفشؿ كالتعثٌر ،كبقيت كذلؾ إلى أف أخمت الساحة لمسعدييف ،كقياـ الدكلة السعديٌ ة في
القرف العاشر اليجرم ،كىدفت الدكلة السعديٌ ة إلى تكحيد الدكيبلت الثبلث المتصارعة تحت
األخكة كالسبلـ ككانت قاعدتيا مراكش كفاس ،لكنيا تعثٌرت ىي
دكلة كاحدة كشعار كاحد كىك
ٌ
أشد األطماع بيف أكالد األسرة الحاكمة في
األخرل كعاش المغرب اإلسبلمي أياميا أفتؾ الحركب ك ٌ
االستيبلء عمى العرش فمـ تكف ىي األخرل فاؿ خير عمى المغرب ،في الكقت الذم كاف الطمع
البرتغالي في االحتبلؿ قد بدأ زحفو عمى سكاحؿ المغرب األقصى .فانتيت سيادة ىذه الدكلة سريعا
لتح ٌؿ الدكلة العمكية التي استصمحت أحكاؿ المغرب كحصنتو ببناء العمراف كتشييد صرخو كبناء
المدارس كانشاء المرافؽ االجتماعية كبناء أسطكؿ بحرم كتدريب البحارة ...كعقد صمح مع الدكؿ
المجاكرة مف ممكؾ أكربا كتركيا لصالح المغرب خصكصا أياـ المكلى محمد بف عبد اهلل الذم
حؽ اجتياد في إصبلح الببلد ،رغـ أطماع األكربييف كالعثمانييف فيو ،كالتي انتيت بنيمو في
اجتيد ٌ
العصر الحديث.

العممية بالمغرب اإلسالمي:
 3ـ الحياة
ّ

رغـ تمؾ األحداث التاريخية المزرٌية التي عاشيا

المغرب اإلسبلمي مف اضطرابات كحركب كفتف كمنازعات داخمية كخارجية ،طيمة قركف عديدة إالٌ
تستحؽ اإلعجاب إذ لـ
أف الحياة العممية مف القرف الخامس إلى التاسع اليجرم حياة
ٌ
ٌأننا نجد ٌ
يعقيا ك ٌؿ ذلؾ ،كاف أساسيا االزدىار في ك ٌؿ فنكف المعرفة .كاذا بحثنا عف أسباب ذلؾ االزدىار
إما مف العمماء أك مف
أف كثي ار مف حكاـ المغرب مرابطيف أك ٌ
العممي نجد ٌ
مكحديف أك غيرىـ كانكا ٌ
المحبيف لمعمكـ كالعمماء ،يقكؿ عبد الكاحد المراكشي تػ647ىػ صاحب (المعجب) عف أمير
ٌ
المرابطيف يكسؼ بف تاشفيف" :كانقطع إلى أمير المسمميف يكسؼ بف تاشفيف مف الجزيرة مف
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أىؿ ك ٌؿ عمـ فحكلو حتى أشبيت حضرتو حضرة بني العباس في صدر دكلتيـ ،كاجتمع لو
كالبنو مف بعده مف أعياف الكتٌاب كفرساف الببلغة ما لـ يتفؽ اجتماعو في عصر مف األعصار".1
كقد شارؾ معظـ األمراء كالرؤساء المرابطيف في طمب العمـ كتحصيمو مما دفع مف عجمة االزدىار
مم ف عػ ػني بػ ػ ػركاية
العممي إلى األماـ" ،فقد كاف األمير ميمكف بف ياسيف مف أمرائيـ ٌ
الحج فسمع بمكة مف أبي عبد اهلل الطبرم صحيح مسمـ عاـ
األحادي ػ ػث ،كلو رحمة إلى
ٌ
 497ىػ ،كسمع بيا أيضا مف أبي مكتكـ بف أبي ذر اليركم صحيح البخارم ،فأكصمو إلى
2
جـ غفير
المغرب كنشره بيف الناس"  ،ك"كاف ابف أيكب الفيرم راكيٌ ة ا لحديث يأخذه عنو ٌ

مف الناس فينافسيـ في ذلؾ األمير سير بف عمي بف يكسؼ" .3ككاف معظـ األم راء

المرابطي ف يستضي فكف في قصكرىـ األدباء كالمغكييف كيحرصكف عمى راحتيـ ،كذلؾ
لبلستعانة بيـ في صياغة المخاطبات كالم راسيـ السمطانيٌ ة كالتكقيعات ،كاالعتماد عمييـ
في تس يير شؤكنيـ كأعماليـ" ،كمف ى ؤالء األمراء الذيف استقبم كا األدباء كالشع راء في
تكج و إليو مجمكعة
قصكرىـ كقدٌ م كا ليـ الرعاية كالتشجيع إب راىيـ بف يكسؼ بف تاشفيفٌ ،
أدبية ،فمف ىؤالء األدباء الكاتب
مف كبار أدباء األندلس لما عرؼ عنو مف كرـ كشجاعة كميكؿ ٌ
الشيير الفتح بف خاقاف صاحب كتابي (مطمح األنفس) ك(قبلئد العقياف) ،الذم ألٌفو باسـ األمير
مقدمتو بمحاسنو كفضمو عمى األدب" .4ككذلؾ األمر في قصر األمير تميـ بف
إبراىيـ كأشاد في ٌ
يكسؼ بف تاشفيف ،فقد كاف ببلطو مألؼ أىؿ األدب كمعقد آماليـ كباسمو ألٌؼ الكزير أبك عامر
أدبية" .5إلى جانب تشجيعيـ لممناظرات الثقافية كالمجالس العممية في قصكرىـ
بف األرقـ مقامة ٌ
1

ػ عبد ال كاحد الم راكشي ،المعجب في تمخيص أخبار المغرب ،تح :محمد سعيد العرياف ،دط .القاى رة، 9116 :

2

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .15

3

ػ نفسو ،ص .12

4

ػ فاتف كككة ،التص نيؼ المغكم كاألدبي في عصرم الم رابطيف كالمكحديف (  585ق ػ  110ق ) ،دط .دمشؽ:

دار النشر ،ص . 221

 ، 2092منشكرات الييئة العامة السكريٌ ة لمكتاب ،ص . 11
 5ػ نفسو ،ص .11
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بحضكرىا كالمشاركة فييا بالحكار كالمناقشة كاإلصغاء" ،كقد عرؼ عف األمير تاشفيف بف عمي بف
يكسؼ بف تاشفيف إكرامو لمطمبة كالعمماء ،كقد خصص يكـ الجمعة مف ك ٌؿ أسبكع لممناظرات".1
كظير في عصرىـ االشتغاؿ بك ٌؿ ألكاف الثقافة العربية مف عمكـ دينية كلسانية مف نحك كلغة كشعر
تسمية
ككتابة كنبغ فييا أفراد عديدكف ،يقكؿ األستاذ عبد اهلل كنكف في ىذا الصدد" :كلك أردنا
ٌ
جميع مف نبغ في باب مف أبكاب المعرفة مف أىؿ ىذا العصر لطاؿ بنا الكبلـ ألنٌ يـ
2
النحكم تػ501ىػ مف
مم ف نبغ منيـ في عمـ النٌ حك :الحسف بف طريؼ ٌ
كثيركف جدا"  ،أذكر ٌ

أىؿ سبتة ،القاضي عياض اليحصبي تػ544ىػ ،أبك الحسف بف سراح ،أبك الحسف بف طريؼ
السبتي  ،مركاف بف سمحكف الطنجي تػ491ىػ ،كغيرىـ مف أىؿ العمـ في القرف الخامس.
المكحديف يكاد يفكؽ ازدىارىا في مختمؼ العمكـ ما كاف لو أياـ
العممية في عصر
كالحياة
ٌ
ٌ
الخمفاء العباسييف في المشرؽ كممكؾ الطكائؼ في األندلس ،كلـ تتأثٌر النيضة العممية بذلؾ
المكحكف تدعيـ ركائز الثقافة
يد الميدم بف تكمرت البربرم ،بؿ كاصؿ
االنقبلب السياسي عمى ٌ
ٌ
العر ٌبية كالبربرٌية معا ،بتنشيط البحث العممي كتشجيع العمماء كتكريميـ" ،فحيف أسسكا دكلتيـ في
أف
المغرب كاألندلس لـ يجدكا أرضا خالية فييما مف العمكـ كالمعارؼ كاألدب ،بؿ كجدكا ٌ
المرابطيف قد خمٌفكا ليـ إرثا عمميٌ ا زاخ ار بأنكاع المعارؼ المختمفة ،فحافظكا عمى
كشج ع كا في الكقت نفسو العمكـ التي كانت محظكرة في الدكلة المرابطيٌ ة كالعمكـ
حضارتػ ػيـ،
ٌ
كشجعكا العمماء
األدبية التي كانت سائدة،
المغكية كالفنكف
اىتمكا بالعمكـ
الفمسفيٌ ة ك
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الصكفية ،ك ٌ
كاألدباء كالكتٌاب كالشعراء كالفبلسفة عمى التصنيؼ ،كاستضافكا عددا مف أعبلـ المغة كاألدب الذيف
خدمكا في الببلط المرابطي ،كسمٌمكىـ المناصب العميا في الدكلة" .3كيقكؿ األستاذ كنكف عف
اإلسبلمية بالعباسييف في األخذ بالعمكـ
الحؽ يقاؿ ػ أشبو الدكؿ
عصرىـ" :ككاف المكحدكف ػ ك ٌ
ٌ
كتنشيط رجاليا ،ككاف األمير يكسؼ بف عبد المؤمف كمكانة المأمكف عند العباسييف في عنايتو
1

ػ فاتف كككة ،التصنيؼ المغكم كاألدبي ،ص .11

2

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .11

3

ػ فاتف كككة ،التصنيؼ المغكم كاألدبي ،ص .11
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1
لممكحديف بإعجاب اىتماميـ الشديد بالكتب كالمؤلٌفات النادرة
يسجؿ أيضا
ٌ
بالعمكـ كرجالو"  .كما ٌ

كطمبيا كلك بأثماف باىضة ،كعنايتيـ الفائقة كذلؾ بالمكتبات كاعبلء شأف أصحابيا ،يقكؿ األستاذ
عبد اهلل كنكف في ىذا األمر" :زيادة عمى ذلؾ تنقيبيـ عف الكتػ ػب الن ػ ػ ػادرة كطمػ ػب المؤلٌفػ ػات
الغريبػ ػة ،مف سائر الجيات ،حتى لقد جمع األمير يكسػ ػؼ بف عبد المؤم ػ ػف األلكؼ ال ػمػ ػؤلٌفػ ػة
منػ ػ يا ،ككانت مكتبتو تضاىي مكتبة الحكـ المستنصر باهلل األمكم .ككانت لخزانة الكتب أياميـ
ممف كلٌي النظر فييا أياـ يكسؼ بف عبد
ألم كاف ٌ
كالية خاصة ال يكلكنيا ٌ
ألف أمرىا عظيـ .ك ٌ
أتـ قياـ ،كاستنسخ ليا
المؤمف :القاضي أبك محمد بف الصقر ،مف أحسف العمماء نظرا ،فقاـ عمييا ٌ
الكثير مف المجمٌدات الضخاـ ،ككاف كمٌما بالغ في النصيحة كالخدمة كمٌما بالغكا لو في العطايا
المكحديف نشأت فكرة جديدة تسييبل عمى الطبلب في الحفظ كىي فكرة نظـ
كاليبات" .2كفي عصر
ٌ
أف النظـ أكثر ضبطا كأيسر حفظا ،كمف
لما رأل العمماء ٌ
المسائؿ المغكية عمى الشعر العمكدم ٌ
النحك كنظـ جميرة ابف دريد كصحاح الجكىرم ،كىي
ألفية في ٌ
ذلؾ نظـ العبلٌمة يحي بف معط ٌ
المسماة بػ(المذىبة في الحمى
محاكلة جريئة كما ال يخفى ،كأرجكزة العبلمة ابف المناصؼ
ٌ
كالشيٌ ات) ،كقد نظٌميا بمراكش عاـ  620ىػ .كظير في عصرىـ عدد كبير مف النٌ حاة ذكم
بعمك قدرىـ ،كتنبئ عف رسكخ قدميـ
المقاـ الرفيع ،ألٌف كا العديد مف الكتب التي ال تزاؿ تعرؼ ٌ
تفردت بآراء
في عمـ ٌ
التفكؽ في ىذا العمـ إلى "كجكد مدارس ٌ
نحكية ىنا كىناؾٌ ،
النحك ،كقد بمغ بيـ ٌ
خاصة في بعض مسائؿ اإلعراب كغيره .فيذه مدرسة فاس التي سيختمؼ أىميا مع مدرسة تممساف
ضـ النكرة المقصكدة
في مسألة صرؼ أبي ىريرة ،كىذه مدرسة سبتة التي ستخالؼ الجميكر في ٌ
نحكية إلى مدرسة إشبيمية .كأخي ار ىذه
تكجو أسئمة
ٌ
نكنت اضط اررا .كىذه مدرسة طنجة التي ٌ
إذا ٌ
تسمي لكال شرطا ،كال لك إالٌ إذا كانت بمعنى إف ،أم حيف تككف
مدرسة المغرب بعامة التي ال ٌ
مجردة مف االمتناع ،كذلؾ في الغايات نحك قكلو صمى اهلل عميو كسمـ" :احفظكا عني كلك آية".3
ٌ
1
2

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .966

ػ نفسو ،ص .961 -961

3ػ نفسو ،ص .921
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النحك أياميـ :أبك حفص األغماتي تػ603ىػ ،أبك الحجاج يكسؼ بف عمراف
كممف نبغ في عمـ ٌ
ٌ
المسماة أيضا
الجزكلية
المقدمة
المزدغي الفاسي تػ655ىػ ،أبك مكسى الجزكلي تػ607ىػ :كاضع
ٌ
ٌ
ٌ
بالقانكف كالكراسة كاالعتماد ،يحي بف معط الزكاكم تػ628ىػ ،كقد أخذ عممو عف أبي مكسى
النحك كالمغة في ىذا العصر:
أىـ كتب ٌ
الجزكلي .كمف ٌ
المقدمة ،شرح أصكؿ ابف السراج ،األمالي.
المقدمة ،شرح ٌ
ػ مف كتب أبي مكسى الجزكليٌ :
الدرة األلفية في عمـ العربيٌ ة ،كالتي عمؿ ابف مالؾ ألفيٌ ة عمى
ػ مف كتب يحي بف معطٌ :
مثاليا ،نظـ جميرة ابف دريد ،نظـ الصحاح ،نظـ العركض ،الفصكؿ الخمسكف.
ككتب أ خرل كشرح الج ػػػ زكليٌ ة ألب ػػػ ي العباس الش ػػػ ريسي السمكم تػ  641ىػ كش ػػػ رحو
إف المكتبة المغر ٌبية في
لممفص ػػػ ؿ ،شرح جمؿ الزجاجي ألبي القاسـ بف الزيات تػ665ىػ ...كقيؿ ٌ
ٌ
ىذا العصر كانت مف أغنى المكتبات بالمؤلٌفات النادرة.
فإننا نجدىا مزدىرة جدا كلـ يعقيا ذلؾ االنقبلب
صكرنا الحياة الفكرية في العصر المريني ٌ
كاذا ٌ
العمك لـ يسبؽ لو مثيؿ ،فاؽ بكثير ما
التدىكر االجتماعي ،ككاف ٌ
النحك كالمغة في ٌ
قمة ٌ
السياسي ك ٌ
يشجعكف العمماء عمى التأليؼ كالبحث كيغدقكف
كاف عميو عصر
المكحديف ،ككاف الحكاـ المرينيكف ٌ
ٌ
عمييـ العطايا كاليبات مثمما كاف األمر في العصكر السابقة ،يقكؿ األستاذ كنكف في ىذا
التقد ـ ما نااله في ىذا العصر ،كذلؾ
"فأم ا النٌ حك كالمٌغة فإنٌ يما لـ يناال قط مف
ٌ
المكضكعٌ :
تقدر مجيكد العامميف عمى رفع شؤكف العركبة ،كليس ليا التفات إلى
ألف الدكلة عربية الصبغةٌ ،
ٌ
ممف يفتخر بيػػػـ
غير ذلؾ ،فبل عجب أف ينبغ فييا كفي سائر العمكـ العربية رجاؿ عظاـ ٌ
المغرب ،فمف ى ؤالء ابف آجركـ ،ذلؾ الرجؿ الذم استطاع أف يخمٌد اسمو أبد الدىر ،بكريقات
في النٌ حك ،يعرض مسائمو بسذاجة تشبو عقمية الطفؿ ،كتتكافؽ كآخر ما قررتو البيداغكجيٌ ة
ككأنو كاضعو ،فقالكا
النحك،
ٌ
الحديثة في أساليب التع ميـ ،حتى أطمؽ الناس اسمو عمى ٌ
1
أىـ نحاة العصر المريني ككتبيـ:
(
اآلجركمية) كأرادكا ( ٌ
ٌ
النحك)ٌ ،
مما لـ ينمو سيبكيو نفسو"  .كمف ٌ

1

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .911
34

ٌُيّة انمغرب اإلسالمي

انمذخم:

أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف داكد الصنياجي الفاسي المعركؼ بابف آجركـ تػ  723ىػ
بفاس ،أبك زيد عبد الرحماف بف عمي بف صالح المككدم الفاسي تػ  807ىػ ،كالذم كاف
إماـ نحاة عص ره ،أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف رشيد الفيرم السبتي تػ 721ىػ ،أبك القاسـ
النحك كالمغة في ىذا
الشريؼ الحسني السبتي تػ760ىػ ،مالؾ بف المرحؿ تػ699ىػ .كمف كتب ٌ
حكية البف البناء العددم تػ721ىػ ،شرح التسييؿ
العصر:
اآلجركمية البف آجركـ ،الكميات ٌ
الن ٌ
ٌ
ألبي القاسـ الشريؼ ،شرح كتاب سيبكيو البف رشيد ،نظـ فصيح ثعمب البف المرحؿ ،كمف
مؤلٌ فات مالؾ بف المرحؿ أيضا :شرحو لفصيح ثعمب ،نظـ غريب القرآف ،نظـ اختصار
(رد بو عمى ابف الربيع النٌ حكم) .كمف
إصبلح المنطؽ ،الرمي بالحصى كالضرب بالعصا ٌ
كتب المككدم :شرح ألفية ابف مالؾ ،شرح اآلجركميٌ ة ،البسػ ػ ط كالتعريػ ػ ؼ في عػ ػمـ
التصػ ػريؼ ،شرح المقصكر كالممدكد ...كمف كتب النٌحك األخرل :الميٌة الجمؿ لممجراد
تػ 778ىػ ،شرح جمؿ الزجاجي ألبي عبد اهلل الغافقي السبتي تػ730ىػ ،شرح جمؿ الزجاجي ألبي
اآلجركمية لكثير
النحك لعبد العزيز الممطي تػ880ىػ ،شرح
ألفية في ٌ
ٌ
محمد بف مسمـ األنصارمٌ ،
النحاة...
مف ٌ
ككتب النٌ حك في العصكر التالية كعصر السعدييف فيي كثيرة جدا ال يمكف أف تحصى
منيا إعراب أكائؿ األحزاب لداكد محمد السمبللي ،حاشية شرح المككدم ل ؤللفية لمجبر
تػ985ىػ ،شرح األلفيٌ ة البف غازم تػ 917ىػ ،شرح شكاىد الشريؼ شارح اآلجركمية لمدقكف
المية
تػ921ىػ،شرح األلفيٌ ة لمقاسـ بف القاضي تػ  1022ىػ كشرحو لتصريؼ المككدم ،شرح ٌ
ابف مالؾ لممكبلتي تػ1041ىػ ،نظـ في تصريؼ األفعاؿ لحسف بف داكد الرسمككي تػ1049ىػ
اآلجركمية لعمي بف عبد الكاحد السجمماسي تػ1054ىػ ...
النحك ،شرح
كشرحو لمجمؿ في ٌ
ٌ
كفي العصكر الم كاليٌ ة تكالى البحث العممي كالتأليؼ في النٌ حك في مختمؼ المدف
أف البحث العممي كالتأليؼ لـ تنقطع
المغاربيٌ ة مثمما كاف عميو في العصكر السابقة ،عمى ٌ
حركتو عف االزدىار طيمة قركف عديدة إلى يكمنا ىذا ،مثؿ :شرح التسييؿ لممرابط الداللي
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تػ1089ىػ ،كمف كتبو أيضا :شرح األلفية ،شرح البسط كالتعريؼ في عمـ التصريؼ ،شرح
اآلجركمية إلبراىيـ التادلي ككذلؾ شرحو لؤللفية كشرح كافية ابف الحاجب كشرح شذكر الذىب،...
شرح األلفية ألبي نافع تػ1260ىػ ،شرح المية األفعاؿ البف يعقكب ...كأختـ بعمـ مف أعبلـ شنقيط
ألفية ابف مالؾ التي نالت إعجابا
كطرتو عمى ٌ
العريقة المختار بف بكنا الجكني الشنقيطي تػ1220ىػ ٌ
كاىتماما كبي ار مف عمماء كثيريف.

العربية في المغرب اإلسالمي ،وطريقة المغاربة في ترتيب حروف
قصة المغة
ّ
4ـ ّ
العربية وحساب الجمل:
ّ

أمية المغرب اإلسبلمي قصد
حيف دخؿ الفاتحكف العرب مف بني ٌ

نشر الديف اإلسبلمي الحنيؼ فيو كجدكا أشتاتا كبيرة مف المجتمع البربرم عمى طكؿ امتداد المغرب
يتحدث إلى جانب البربرٌية لغة قريبة مف المغة العر ٌبية كالتي ىي (المغة البك ٌنية) أك
الشاسع
ٌ
البكنيقية)  ،كىي لغة منحدرة مف المغة الكنعانية ،كالتي انتشرت مع دخكؿ الفينيقييف الشماؿ
(
ٌ
اإلفريقي في أكائؿ العصكر الكسطى كبالتحديد أكائؿ القرف الثالث عشر قبؿ الميبلد" ،كالذيف تم ٌكنكا
مف تأسيس حكاضر كثيرة منيا حاضرة (ليكس) بالمغرب األقصى قرب مدينة العرائس حكالي
 1100قبؿ الميبلد ،كمدينة (أكتيؾ) ثـ قرطاجنة عاـ  814قبؿ الميبلد بجنكب تكنس ،كببنائيـ
ليذه األخيرة بدأ دخكليـ الرسمي إلى الشماؿ اإلفريقي كانتشارىـ عمى طكؿ الساحؿ األطمنطي ،كقد
كانت حضارتيـ قد تمرٌكزت قبؿ ذلؾ بجباؿ لبناف كسكاحؿ الخميج العربي بالبحريف كالقطيؼ".1
البكنية آفاقا شاسعة في أقطار المغرب النتشار المغة العر ٌبية التي تغمغمت تمقائيا
كقد فسحت لغتيـ
ٌ
البكنية لغة قريبة مف العر ٌبية مف حيث ألفاظيا
ألف
عمى أفكاه المغاربة مع الفتكحات
ٌ
ٌ
اإلسبلميةٌ ،
كقكالبيا ،كتجمٌى ذلؾ مف الرخامة التي كشفيا الب ارزيمي األديزلكنيتك في كتابو (األنطركبكلكجيا)
البكنية مف قبؿ الفينيقييف الذيف سكنكا الب ارزيؿ ،كالتي
كالتي كتبت عاـ  125قبؿ الميبلد بالمغة
ٌ
نقميا األستاذ عبد العزيز بف عبد اهلل رئيس المكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب بالكطف العربي في
تطكر الفكر كالمغة في المغ رب الحديث) بدراسة عميقة ألبنيتيا ،كىذه الجممة ىي " :ىنا
كتابو ( ٌ
1

تطكر الفكر كالمغة في المغرب الحديث ،دط .لبناف :دت ،دار لساف العرب ،ص .91
ػ عبد العزيز بف عبد اهللٌ ،
36

ٌُيّة انمغرب اإلسالمي

انمذخم:

أحنا بني كنعان فرنم حقرة حمل" ، 1كمعناىا بالمغة العربية الفصحى كما نقميا رئيس مكتب
بكنية ال
تنسيؽ التعريب" :ىنا نحف بني كنعاف مف فرانـ تحممنا االحتقار" كقاؿ ىي سبع كممات ٌ
أم دخيؿ كاٌنما ىك انحراؼ بسيط عف العربية الفصحى بسبب االستعماؿ العامي
يكجد فييا ٌ
إف معناىا (قرية
المتداكؿ .كقاؿ في التسمية
ٌ
الفينيقية لممدينة التي أسسكىا جنكب تكنس (قرطاج) ٌ
حداش) أم بالعربية الفصحى (المدينة الحديثة) .كفي كممة (حنبعؿ) معناىا (نعمة اهلل) .كفي اسـ
أف المغة
ألنو حارب الركماف ...كغيرىا مف األلفاظ
أبيو (عاممكار) أم (حامي القرية) ٌ
ٌ
البكنية .كأ ٌكد ٌ
البكنية الزالت متغمغمة في البكادم المغار ٌبية حتى نياية عيد الكنداؿ الجرماف كقبيؿ الفتح
ٌ
فإنو لـ يجد صعكبة
اإلسبلمي عف ركاية القديس أغسطيف .كحيف كصؿ الفاتح العربي إلى المغرب ٌ
تبنكا عديدا
ألف البربر قد ٌ
كبيرة في تكصيؿ الرسالة التي حمميا إلى المجتمع البربرم بالمغة العر ٌبية ٌ
البكنية المنتشرة ىنا كىناؾ .كحيف
مف األلفاظ كالتعابير العريقة المشابية لمعر ٌبية مف المغة
ٌ
استقرت أكضاع ببلد المغرب عسكريا بدأ خمفاء بني أمية بالمشرؽ بتكجيو عنايتيـ إ لى ببلد
ٌ
المغرب بإرساؿ البعثات الدينية كالعممية لنشر الديف اإلسبلمي كالمغة العر ٌبية فأقدـ عامميـ
عقبة عمى تأسيس مدينة القيركاف التي أصبحت ٌأكؿ مركز لمثقافة العر ٌبية ثـ "جعؿ حساف بف
الرسمية بتعريب الدكاكيف بأمر مف الخميفة عبد الممؾ بف مركاف الذم
النعماف العر ٌبية لغة الدكلة
ٌ
األمكية المفتكحة" .2كفي عيد مكسى
أمر بإحبلؿ العر ٌبية مح ٌؿ جميع المغات في كؿ أقاليـ الدكلة
ٌ
عيف ىذا األخير سبعة كعشريف عربيا لتعميـ المغة العر ٌبية كمبادئ اإلسبلـ كالقرآف كالفقو
بف نصير ٌ
يعد لفتح األندلس ،ككاف عدده اثني عشر ألفا مف البربر ،كاف تجاكبيـ
لجيش طارؽ بف زياد الذم أ ٌ
تضخمت فيما بعد إلى ثبلثمائة
لتعمٌميا كبيرا ،ككانت ىذه الخطكة النكاة األكلى لمتعريب الحقيقي
ٌ
معمٌـ عربي ،3كأثمرت ىذه الخطكة عف ميبلد ٌأكؿ صرخة بمغة الضاد إلى الجيش البربرم عمى
1
تطكر الفكر كالمغة في المغرب الحديث ،ص .62-69
ػ عبد العزيز بف عبد اهللٌ ،
الكطني ػػة
 2ػ عبد اهلل ش ريط ،تا ريخ الثقافة كاألدب في المشر ػ ؽ كالمغرب ،ط  . 6الج زائر ، 9186 :المؤسسة
ٌ
لمكتػػاب ،ص .921
3
تطكر الفكر كالمغة في المغرب الحديث ،ص .65
ػ عبد العزيز بف عبد اهللٌ ،
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لساف طارؽ بف زياد في المغرب األقصى دكف أف يصعب عمييـ فيميا ،كىي مطمع خطبتو
الشييرة "يا أييا الناس أيف المفر؟ البحر مف كرائكـ كالعدك مف أمامكـ كليس لكـ كاهلل إالٌ الصدؽ
كالصبر" .1كشرعت حممة التعريب ىذه تقكل منذ بداية القرف الثاني اليجرم أياـ خبلفة عمر
بف عبد العزيز حيف أرسؿ إلى المغرب مع كاليو إسماعيؿ بف عبيد اهلل بف أبي المياجر
تػ101ىػ مجمكعة مف المعمٌميف العرب ،كما أنٌو كصمت قبيؿ ىذه اآلكنة مجمكعات مف كبيرة
مف ييكد خيبر إثر اليجرة النبكيٌة إلى المغرب األقصى كانغمست في قبائؿ بربريٌة مثؿ جراكة
كنفكسة كفندالكة كمديكنة كبيمكلة كغياثة كفازاز" ،2ككانت لغتي ـ عربية صرفة بذرت الجذكر
األكلى النتشار لغة قريش عمى صعيد كاسع إلى جانب انتشار لغتيـ العبريٌة القريبة أيضا مف
بالتكج و
المغة البكنيٌ ة الفنيقيٌ ة .كخبلؿ القرف الثاني لميجرة بدأت مجمكعات كبيرة مف المغاربة
ٌ
فتستقر لمراحة في أربطة العمـ
الحج  ،ككانت تقطع أشي ار طكيمة في المشي
نحك المشرؽ قصد
ٌ
ٌ
يستقر في قبائؿ عربيٌة فصيحة فيتعمٌـ منيا
كاألدب في مصر كاليمف كالحجاز ،ككاف بعضيـ
ٌ
الحديث كالسنٌ ة كالمغة كركاية الشػ ػعر كأمثاؿ العرب كحكمػ ػيا حتى تقػ ػ ٌكل ممػ ػكتػ ػو فػ ػي األدب

3
أف لمعنصر البشرم
كالمغػ ػة ،ليساىـ بعد رجكعو إلى المغرب في التركيج لمعركبة كاإلسبلـ  .كما ٌ

ألنو عمى امتداد القركف الخمسة لئلسبلـ كاف باب
القادـ مف المشرؽ دك ار في استعراب المغرب ٌ
اليجرة لمقبائؿ العر ٌبية مفتكحا لبلستقرار في المغرب كاألندلس "ككانت في طميعة الكافديف مف
القبائؿ عدناف كربيعة كغطفاف كتميـ ككنانة كقيس كتغمب ككانت أغمبيتيـ عرب عدناف" .4ككانت
عربيتيـ يمضرٌية بذرت بذكرىا في المغرب فكانت مدينة القيركاف التي بناىا عقبة بف نافع عاـ

245ىػ تزخر آنذاؾ بأكثر مف مائة كخمسيف ألفا مف العرب المياجريف ،5كقد أسس األغالبة فييا
قكية تمثٌمت في (بيت الحكمة) مثمما كاف الحاؿ ببغداد ،كقد جمبكا إلييا عددا كبي ار
نيضة
عميمة ٌ
ٌ
1
تطكر الفكر كالمغة في المغرب الحديث ،ص .61
ػ عبد العزيز بف عبد اهللٌ ،
 2ػ نفسو ،ص .62

3ػ نفسو ،ص .12

 4ـ عبد اهلل شريط ،تاريخ الثقافة كاألدب في المشرؽ كالمغرب ،ص .951
5
تطكر الفكر كالمغة في المغرب الحديث.61 ،
ـ عبد العزيز بف عبد اهللٌ ،
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مف العمماء كاألطباء كالفمكييف كالمكسيقييف مف المشرؽ .ككاف المغرب األقصى أياـ األدارسة
عيد ابف إدريس األكبر بجيش مف خمسمائة فارس عربي" ،فجعؿ عمى رأس دكلتو كزي ار أزديا
كىك عمرك بف مصعب األزدم ،كقاضيا قيسيا كىك عامر القيسي تمميذ اإلماـ مالؾ ،ككاتبا خزرجيا
كىك عبد اهلل الخزرجي ،كقد خططكا أسسا قكيمة لتعريب المغرب العربي" .1كمف العكامؿ األخرل
التي أسيمت في تعريب المغرب اإلسبلمي تصاعد الفكر اإلسبلمي بسبب تنافس الحكاـ العرب
مف أمكييف كعباسييف كأدارسة كفاطمييف عمى ببلط الحكـ في المغرب بدعكاتيـ ك ٌؿ كاحد لنشر
المتنكعة في مختمؼ المكاضيع ،كقد
اإلسبلـ كمبادئيـ السياسية كاقامتيـ لممتقيات العمكـ كالفكر
ٌ
اتٌسعت بيا شبكة نفكذ المغة العر ٌبية في المجتمع البربرم في الكقت الذم بدأت فيو أفكاج مف عرب
بنػ ػي ىبلؿ كبني سمػ ػيـ يحػ ػطٌكف الرحاؿ بالمػ ػغػ ػرب بعػ ػد أف زٌج بي ػ ػـ الفاطم ػ ػيػ ػكف في أرض
فاستقركا في فاس كمكناس كجباؿ تادلة كالمغرب األكسط كالمغرب األدنى ،كاتٌجيت
إفريػ ػقيػ ػة،
ٌ
التعصب الجاىمي في
طكائؼ كبيرة منيا إلى البكادم الصحراكية قصد تعريبيا ،كقد أفشكا الفساد ك ٌ
المكحدكف في تعداد الجيش البربرم النظامي الذم
أكثر مف مكضع كقد انحسـ أمرىـ بأف أدرجيـ
ٌ
أعد لمجياد في األندلس ،ككاف لذلؾ احتكاؾ قبائؿ البربر بيؤالء العرب الفصحاء اجتماعيا كفكريا
ٌ
في مختمؼ األقاليـ خصكصا في السيكؿ كالصحارم ،كبحكـ الطابع الصحراكم لجنكب األقاليـ
فإف ىذه العناصر العر ٌبية قد غمرت أجزاء كبيرة مف ىذه الصحارم كظمٌت تنت ٌقؿ فييا
المغار ٌبية ٌ
استقرت تمؾ
البدكية ،كلـ يكد ينتصؼ القرف الثامف اليجرم عصر المرينييف حتى
بحكـ طبيعتيا
ٌ
ٌ
الجماعات الكبيرة مف العرب في ك ٌؿ المغارب الثبلثة .كقد اتٌسعت معيا آفاؽ المغة العر ٌبية التي
أصبحت لغة العمـ كالديف في المساجد كالجكامع كالرباطات كالزكايا كصار اإلقباؿ عمى تعمٌميا في
تزايد إلى أف تقمٌصت الميجات البربرٌية تقريبا في الصحارم لتنكمش في األطمس .ككانت القبائؿ
ركاد العمـ مثؿ قبيمة بني
البربرٌية تتشاطر فيما بينيا في مستكل ثقافتيا العر ٌبية ،ككاف منيا ميبط ٌ
مسارة كبني أحمد السرؽ يفد إلييا مف مختمؼ األمصار جماعات مف البربر قصد التعمٌـ كالتفقٌو في
1
تطكر الفكر كالمغة في المغرب الحديث ،ص .62
ـ عبد العزيز بف عبد اهللٌ ،
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كتمسكيـ بيا
شدة إعجابيـ بالعر ٌبية
العر ٌبية كالقرآف كالفقو اإلسبلمي ،ككصؿ األمر بالمغاربة مف ٌ
ٌ
إلى إطبلؽ تسميات كأكصاؼ عر ٌبية عمى مدنيـ كػ ػ ػ ػمدينة البصػ ػ ػرة قرب القصر ،كمدين ػ ػة
القػ ػاىػ ػ ػ ػرة ،كالشاـ الصغيرة لفشتالة ،كقبيمة الخمفاء في بني زكاؿ ،كاستعاركا عديدا مف األلفاظ
العر ٌبية المتعمٌقة بالمنزؿ كالمباس كأحكاؿ اإلنساف كأدكات الصناعات كاآلالت كاألجيزة ،كألفاظا كثيرة
تشبيا
يسمكف الغرفة الكاقعة في طبقة عميا في منازليـ بػ(المصرية) ٌ
ذات أصكؿ عر ٌبية ،ككانكا ٌ
المككف مف طبقات تصؿ إلى ثمانية أك أكثر ،كما
بالعمراف المصرم في القرف السادس اليجرم
ٌ
لمعد كالترقيـ ىي عربيٌ ة أصيمة ،خبلفا لممشرؽ المستعمؿ
أف صكر األرقاـ التي اختاركىا
ٌ
ٌ
قية
لؤلرقاـ
اليندية .كمف ٌ
شدة حبيـ لمعر ٌبية أيضا تمقيبيـ فحكؿ شعرائيـ كنجباء عممائيـ بألقاب مشر ٌ
ٌ
المعز بف باديس كمدحو بشغؼ
أحب الممؾ البربرم
كالمتنبي البف ىانئ السبتي تػ362ىػ ،كقد
ٌ
ٌ
كبير متحمسا لو كلعقيدتو كأفكاره ،كقد كانت قصائده المسمػٌاة بػ(المعزيات) نصػ ػؼ تراثػ ػو

الشػ ػع ػ ػ ػرم ،كىػ ػك يذ ٌكرنا بالم ػتن ػ ػبي كمدحػ ػ ػو لسيؼ الدكلة بح اررة كاجبلؿ متحمسػ ػ ػيف كبلٌىما
المعز بف باديس:
لمعركبػ ػة ،كمف أشعار ابف ىانئ في مدح
ٌ
ما شئت ال ما شاءت األقػدار

فاحكـ فأنت الكاحد القيار

فكػ ٌأنما أنػت النبػ ػ ػ ػ ػي محػ ػ ػ ػػمد

ككأنما أنصارؾ األنصار
ٌ

أنت الػذم كانت تبشػٌػ ػرنا بو

في كتبيا األحبار كاألخبار

شرفت بؾ اآلفاؽ كانقسمت بؾ

األرزاؽ كاآلجاؿ كاألعمار.

سجؿ المتنبي معارؾ العرب في
سجؿ ابف ىانئ معارؾ العرب في المغرب مع الركـ كما ٌ
كما ٌ
المعز الذم انتقؿ إلى
المشرؽ مع الركـ أيضا .كقتؿ ابف ىانئ في طريقو إلى مصر حيف استقدمو
ٌ
"كنا نريد أف نفاخر بو أىؿ
مصر ،كأراده أف يككف لو صكتا داعيا في المشرؽ فقاؿ
متأسفاٌ :
ٌ
المشرؽ فمـ ترد لنا األقدار ذلؾ".
كقد برع المغاربة في العربيٌ ة كببلغتيا براعة المشارقة ،كقد أكبٌ كا عمى كتبيـ حفظا
كتعميما في المغة كاألدب كالشعر كالنٌ حك كالببلغة ...ككاف مف أمثاليـ "مف لـ يق أر الكامؿ
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فميس بكامؿ ،كمف لـ يق أر أمالي القالي فيك لؤلدب قاؿ" ،كنبغ منيـ عمماء كأدباء منذ القركف
النحك محمد بف عبد اهلل بف عبد العزيز الزناتي
أئمة لممشارقة منيـ اإلماـ في ٌ
األكلى لمفتح كانكا ٌ
تخرج أىميا كقد كتب إليو ابف
الكمبلني المكلكد بتممساف عاـ 606ىػ نزؿ اإلسكندرٌية كعميو ٌ
المقد ـ في النٌ حك كالتفسير كالعربيٌة عمي بف إبراىيـ
عصفكر باإلجازة ،1كمنيـ اإلماـ المصرم
ٌ
بف سعيد أبك الحسف الحكفي تػ430ىػ جاء في ترجمتو أنٌو أخذ النٌ حك عف جماعة مف عمماء
(المكض ح في النٌ حك)( ،مختصر العيف) كغيرىا.2
المغرب قدمكا مصر ،كلو (إعراب القرآف)،
ٌ
منيف ميرية
كما اشتير مف نسائيـ عدد كبير في الفقو مني ٌف خديجة بنت سحنكف كفي األدب
ٌ
بنت الحسف بف غمبكف .3ككبير ىك فضؿ المغاربة في إتقاف المغة العر ٌبية كترقية عمكميا ،إذ لـ
يحرـ ىذا الشطر الغربي مف العالـ اإلسبلمي عمى مدل قركف مف عباقرة رفعكا مف شأنيا إلى
القمة في ميداف مف مياديف الثقافة العر ٌبية كترككا طابعا بار از فييا ،في المغرب كالمشرؽ كالعالـ
ٌ
كمٌو ،منيـ عبد الرحماف بف خمدكف تػ808ىػ الذم ارتقى بالتاريخ مف السرد كالقصص الساذج إلى
مقدمتو المشيكرة فتحا جديدا لـ يسبؽ إليو كلـ ينسج عمى منكالو أحد
درجة العمـ المفمسؼ ،كتعتبر ٌ
مف بعده في العر ٌبية ،كمنيـ جماؿ الديف بف منظكر القفصي اإلفريقي تػ711ىػ صاحب معجـ
(لساف العرب) الذم يعتبر أكبر مكسكعة في مادة المغة العر ٌبية ،كابف رشيؽ القيركاني تػ456ىػ
صاحب (العمدة) التي تعتبر أكؿ محاكلة في العربيٌ ة كضعت أسس النقد األدبي الصحيح ،كأبك
يعد مف
إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الحصرم القيركاني تػ453ىػ صاحب (زىر اآلداب) الذم ٌ
أضخـ المصادر لتاريخ األد ب العربي ،كابف الجزار القيركاني تػ 369ىػ الذم تجاكزت شيرتو
الطب إلى المغة
الطب حدكد العالـ اإلسبلمي إلى أكربا ،كقد ترجـ عدد مف كتبو في
في
ٌ
ٌ
متأخر ،كأحمد بف يكسؼ التيفاشي
البلتينيٌ ة ،كظمٌ ت معتمدة في جامعات أكربا إلى عصر
ٌ
1
النحك كالمغة ،تح :محمد المصرم ،ط  .9دمشؽ ،2000 :دار سعد الديف لمطباعة
أئمة ٌ
ػ الفيركزابادم ،البمغة في تراجـ ٌ
كالنشر كالتكزيع ،ص .219
2

ػ نفسو ،ص .918

3

ػ عبد اهلل شريط ،تاريخ الثقافة كاألدب في المشرؽ كالمغرب ،ص .966
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متأخر ،كيحي بف
الجزائرم تػ580ىػ الذم كانت كتبو معتمدة عند عمماء الفمؾ بأكربا إلى زمف
ٌ
النحك ،كعمي بف محمد القابسي القيركاني تػ403ىػ
ألفية في ٌ
معط الزكاكم تػ628ىػ صاحب ٌأكؿ ٌ
القيمة في التر ٌبية إذ أكصى بالتعميـ لمجميع ذكك ار كاناثا كرفض مبدأ العقاب بؿ أخذ
صاحب اآلراء ٌ
الصبياف بالرحمة 1...كال ي ازؿ عمماء المغرب اإلسبلمي إلى يكمنا ىذا ييتمكف بالمغة العر ٌبية بإنشاء
العممية التي تعمؿ عمى الحفاظ عمى كيانيا كمكاكبة العصر كمكتب تنسيؽ
مختمؼ المؤسسات
ٌ
التعريب بالرباط ،كجامعة الدكؿ العر ٌبية بالقاىرة كالمنظٌمة العر ٌبية لمتر ٌبيػ ػة كالثقافة كالػ ػعمكـ
األلي ػ ػكسك ،كمجامع المغة العر ٌبية في معظـ الدكؿ العر ٌبية ،إلى جانب اعتماد ك ٌؿ الدكؿ المغار ٌبية
رسمية ليا.
المغة العر ٌبية لغة
ٌ
العربية ،وحساب الجمل :لمعرب في ترتيب حركؼ المعجـ
ـ طريقة المغاربة في ترتيب حروف
ّ
طريقتاف دارجتاف عمى األلسنة كاألقبلـ ىما :الترتيب األبجدم كالترتيب األلفبائي ،كىما الترتيباف
المسمى بالترتيب العيني المرتٌب مف أقصى
أما ترتيب الخميؿ بف أحمد
ٌ
الباقياف في االستعماؿٌ ،
الحمؽ إلى الشفتيف ىجره االستعماؿ مف زمف بعيد .كالترتيب األبجدم ىك الترتيب المجمكع في
ىكز حطي كممف سعفص قرشت ثخذ ضظع ،كعددىا
ثماني كممات تسييبل لحفظيا كىي :أبجد ٌ
 28حرفا ،كىذا الترتيب ىك األصمي كىك منقكؿ مف األبجديات القديمة التي كانت سائدة في
الشرؽ السامي كالتي كاف عددىا  22حرفا المنتييٌ ة بتقرشت ،ثـ أضاؼ إلييا العرب
سمكىا
الكممتيف ثخذ كضظع ليدلٌكا بيا عمى األحرؼ الستة التي تمتا ز بيا العربيٌ ة كالتي ٌ
النحك التالي :أ ب ج د ىػ
بػالركادؼ .2كقد خالفيـ في ىذا الترتيب المغاربة إذ رتٌبكا
األبجدية عمى ٌ
ٌ

1

ػ ينظر :عبد اهلل شريط ،تاريخ الثقافة كاألدب في المشرؽ كالمغرب.

العممية،
العممية كالدار
اليجائية كالترتيب المعجمي ،ط .9الككيت ،9112 :دار البحكث
 2ػ محمد سميماف األشقر ،الفرىسة
ٌ
ٌ
ٌ
ص .10
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1
أف المشارقة لـ ينقمكه
ك ز ح ط م ؾ ؿ ـ ف ص ع ؼ ض ؽ ر س ت ث خ ذ ظ غ ش  .ك أركا ٌ

مف األبجديات القديمة في الشرؽ السامي كما ينبغي.
العد كالحساب
كلـ يستعمؿ ىذا الترتيب األبجدم لمحركؼ في المعاجـ إالٌ ٌأنو مستعمؿ في ٌ
األبجدية عددا يد ٌؿ عميو ،كىذا في حساب
كالتاريخ ،فقد جعؿ المشارقة لك ٌؿ حرؼ مف حركؼ
ٌ
الجمؿ إليجاد األعداد كالتكاريخ ،ففي قكؿ الجغرافييف القدامى مثبل :عرض طبرية (لب) درجات
كطكليا (نح) درجات يعني عرضيا  32كطكليا  ،58كىذه أعداد الحركؼ :أ= 1ب= ، 2ج=3
د= ، 4ىػ= ، 5ك= ، 6ز= ، 7ح= ، 8ط= ، 9م= ، 10ؾ=20

ؿ= 30ـ= ، 40ف=، 50

س= ، 60ع= ، 70ؼ= ، 80ص= ، 90ؽ= ، 100ر=200

ش= 300ت=، 400

ث= ، 500خ= ، 600ذ= ، 700ض= ، 800ظ= 900غ=.1000
أقرت الييئات العمميٌ ة العربيٌ ة المختمفة في العصر الحاضر االكتفاء باستعماؿ
كقد ٌ
األحرؼ الستة األكلى لمداللة عمى العدد ،كجعؿ الحرؼ ص داال عمى الصفر ،نحك:
ب ج د = ،432ص ا= .210كىذا االستعماؿ العددم قد غفؿ عنو الكثير مف الباحثيف في ىذا
المقد مات كالممحقات بالحركؼ جعمكا م بمعنى  10ثـ ؾ
رقم كا الصفحات في
ٌ
العصر فإذا ٌ
بمعنى  11كؿ بمعنى  12كـ بمعنى  13كىكذا ،فتنتيي ىذه الحركؼ عند الصفحة الثامنة
كالعشريف بينما معناىا العددم يفكقيا بكثير.
األبجدية القديمة أعدادا غير األعداد التي كضعيا المشارقة
كقد جعؿ المغاربة لستة أحرؼ مف
ٌ
ليا كىي :ص= ، 60ض= ، 90س= ، 300ظ= ، 800غ= ، 900ش=.1000
العد كالحساب ،كمف أمثمة ذلؾ منظكمة الشيخ المكريتاني
كال يزاؿ المغاربة يؤثركف ىذه الطريقة في ٌ
النحكييف ،كالذم قد سمؾ في تحديد تكاريخ كفيات
محمد الحسف بف أحمد الخديـ في تراجـ طبقات ٌ

1

ػ طاىر بف صالح بف أحمد الجزائرم ،شرح خطبة الكافي في عمـ المغة ،تؽ :فرج اهلل زكي الكردم ،دط .القاىرة:

العممية ،ص .51
9621ىػ ،مطبعة كردستاف
ٌ
ليجائية كالترتيب المعجمي ،ص .11
 2ػ محمد سميماف األشقر ،الفرىسة ا
ٌ
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النحاة مسمؾ الرمز العددم بالجمؿ ،كالتزـ أف يككف لمفظ التاريخ معنى مرتبط بسياؽ الترجمة ،كمف
ٌ
أمثمة ذلؾ قكلو عف أبي األسكد الدؤلي:
أكؿ مف رسـ نحكا كلػغة

بمغ في المساف ما قد بمغو

لككنو قبػؿ ًحماـ نػيط بو

أخذ ذاؾ عف عػمي النبو.

نيط= 69 = 9 + 10 + 50ىػ كىك تاريخ كفاة الدؤلي .كعف عيسى بف عمر الثقفي قكلو:
ثـ أبك عمر عػيسى بف عمر

النحك قمر
في العر ٌبية كفي ٌ

كاف لو حيف انقػضى محاؽ

كشػأكه ليػس لو لحػاؽ.

محاؽ=  149 = 100 + 1 + 8 + 40كىك تاريخ كفاتو.1
يسمى أيضا الترتيب
كالترتيب الثاني المستعمؿ بكثرة في استعماالتنا ىك الترتيب األلفبائي ك ٌ
اليجائي ،أك الترتيب عمى حركؼ المعجـ ،كقد كضعو نصر بف عاصـ الميثي كيحي بف يعمر أياـ
النحك التالي :أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط
خبلفة عبد الممؾ بف مركاف عمى ٌ
اإلسبلمية ىذا التغيير في ٌأنو فرار مف
ظ ع غ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ىػ ك ،كقد عممت دائرة المعارؼ
ٌ
اإلسبلمية .2كقد كافؽ
الترتيب األبجدم المأخكذ مف أمـ قديمة كانت عقائدىا تخالؼ العقيدة
ٌ
المغاربة المشارقة في ىذا الترتيب مف حرؼ األلؼ إلى حرؼ الزام كخالفكىـ فيما فكؽ ذلؾ عمى
النحك :أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ؾ ؿ ـ ف ص ض ع غ ؼ ؽ س ش ىػ ك م.
ىذا ٌ
ضـ ك ٌؿ
كيقكؿ األستاذ محمد سميماف األشقر ٌ
إف ترتيب المغاربة أكثر كضكحا كأكثر التزاما في ٌ
حرؼ إلى ما شابيو في الصكرة مف ترتيب المشارقة.

1
النحاة ،تؽ :أحمد جماؿ كلد الحسف ،ط .9الدار
السعاة إلى معرفة ٌ
ػ ينظر :محمد الحسف بف أحمد الخديـ ،ىداية ٌ
النجاح الجديدة.
البيضاء ،9115 :مطبعة ٌ
2

ليجائية كالترتيب المعجمي ،ص .10
ػ محمد سميماف األشقر ،الفرىسة ا
ٌ
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األول:
الفصل
ّ
المغاربية بين المدارس
حوية
ّ
المدرسة ال ّن ّ
حوية.
ال ّن ّ

المغاربية بين المدارس
األول :المدرسة ال ّنحوية
ّ
ــ الفصل ّ
حوية األخرى.
ال ّن ّ
1

وتطوره:
ــ نشأة ال ّنحو
ّ
ــ بالمـشرق.
ــ بالمـغرب.

 2ــ مفـيوم المـدرسة ال ّنحـويـّة.
المشـرقية.
حـويـة
ّ
 3ــ المـدارس ال ّن ّ
مغاربيـة.
نحـويـة
 4ــ وجـود مدرسـة
ّ
ّ
حويـة.
 5ــ المعـارضون لوجود المـدارس ال ّن ّ
ــ خالصة الفصل.

انفصم األَل:

انمذرسة انىّحُيّة انمغاربيّة بيه انمذارس انىّحُيّة.

وتطوره:
 1ــ نشأة ال ّنحو
ّ
النحك
أف كاضع خطة ٌ
أ ــ نشأتو بالمشرق :تجمع الركايات األكلى لنشأة ٌ
النحك العربي عمى ٌ
كمبادئيا ىك أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو ،كنفٌذ عنو تمؾ الخطٌة أحد أعبلـ
"إف ٌأكؿ مف
عصره في المغة كىك أبك األسكد الدؤلي تػ69ىػ ،يقكؿ أبك البركات األنبارم تػ577ىػٌ :
حد حدكده أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ ،كأخذ
أسس قكاعده ك ٌ
كضع عمـ العر ٌبية ك ٌ
1
أف مف الباحثيف المعاصريف مف يسند التأسيس إلى أبي األسكد
عنو أبك األسكد الدؤلي"  .إالٌ ٌ

النحاة) كعمي نجدم ناصؼ
النحك كتاريخ أشير ٌ
الدؤلي كاألساتذة محمد الطنطاكم في كتابو (نشأة ٌ
النحك) كطو الراكم في (نظرات في المغة
النحاة) كحسف عكف في (المغة ك ٌ
في (سيبكيو إماـ ٌ
2
كمر بمراحؿ كىي:
كٌ
النحك)  .كنشأ ىذا العمـ بالبصرة إحدل حكاضر العراؽٌ ،

النحك
 1ػعصر النشأة والتأسيس :كضع أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ٌ
مقدمة مختصرة في ٌ
مد أبكابيا
لخص فييا
أكليا ليذا العمـ كأخذىا عنو أبك األسكد الدؤلي الذم ٌ
خشية المحفٌ ،
تصك ار ٌ
ٌ
ٌ
كفركعيا كأنيج سبيميا مع تبلميذه المشيكريف.
 2ػعصر التدوين والتصنيف :قاـ ىعمىـ مف أعبلـ القرف الثاني لميجرة كىك عبد اهلل بف أبي إسحاؽ
كمد القياس كشرح العمؿ ،كأتت المحاكلة األكلى لجمع
النحك ٌ
الخضرمي تػ117ىػ بإرساء قكاعد عمـ ٌ
يد عيسى بف عمر الثقفي تػ194ىػ في كتابو (الجامع) كأكمميا في (إكمالو)
ىذه القكاعد عمى ٌ
كشاركو في ذلؾ يكنس بف حبيب تػ182ىػ كاألخفش الكبير تػ177ىػ ،كتكالت الجيكد حتى انتيى
األمر بظيكر كتاب سيبكيو.

1

ػ األنبارم ،نزىة األلباء في طبقات األدباء ،تح :محمد أبي الفضؿ ،دط .القاى رة ،9118 :دار الفكر العربي،

ص .95

 2ػ عبد القادر رحيـ الييثي ،خصائص مذىب األندلس النٌ ح كم خبلؿ القرف السابع اليجرم ،ط  .2بنغازم،9116 :
منشكرات جامعة قار يكنس ،ص .69
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انمذرسة انىّحُيّة انمغاربيّة بيه انمذارس انىّحُيّة.

انفصم األَل:

النحكم كظيرت أكلى كتبيـ
النحك البصرييف في التصنيؼ ٌ
كشارؾ شيكخ الككفة حيف رغبكا في ٌ
صنؼ (معاني القرآف) ك(الفيصؿ) ك(التصغير)
عمى ٌ
يد أبي جعفر الرؤاسي تػ187ىػ الذم ٌ
ك(الكقؼ كاالبتداء) الكبير كالصغير.
النحك ىما :أبك العباس
تميز ىذا العصر بظيكر عمميف مف أعبلـ ٌ
 3ػعصر البيان والتحصيلٌ :
محمد بف يزيد الممقٌب بالمبرد تػ286ىػ كأبك العبػ ػاس أحمد بف يحي بف يزيد الممقٌب بثعمب
تػ291ىػٌ ،بينا في دركسيما حصيمة ما خمٌفو أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر الممقٌب بسيبكيو
تػ180ىػ كأتباعو مف البصرييف ،كما أنتجو أبك الحسف عمي بف حمزة الكسائي تػ189ىػ كتبلميذه
حكية كظير ذلؾ في
كتميز أيضا ىذا العصر بمراجعة كتصحيح الكثير مف اآلراء ٌ
الن ٌ
مف الككفييفٌ ،
اعتراضات المبرد عمى سيبكيو ،كتخطئتيـ آراء الككفييف.
1
النيائية
النحك ق ٌدـ الصكرة
 4ػعصر التقويم والتأصيل  :بدأ في ىذا العصر عيد جديد في تاريخ ٌ
ٌ

النحكم عمى أسس منيج متكمٌمي أصكؿ الفقو اإلسبلمييف حيث ظيرت مؤلٌفات في أصكؿ
لمفكر ٌ
يد عمماء بغداد.
النحك عمى ٌ
النحك كفمسفة المغة ك ٌ
النحك مزجت بيف أدلة ٌ
ٌ
قية ىي:
أف البحث في عمـ ٌ
النحك تكزعتو ثبلث مدارس مشر ٌ
ٌ
كيتبيف مف ىذا ٌ
-

مدرسة البصرة.

-

مدرسة الككفة.

-

مدرسة بغداد.

حكية في باقي األمصار كمصر كالمغرب
ككاف ليذه المدارس تأثير كبير عمى النشاطات ٌ
الن ٌ
كاألندلس.
النحك منذ كقت مب ٌكر ،ظير فييا أعبلـ نحكيكف
ب ــ نشأتو بالمـغـرب :عرفت مدف المغرب عمـ ٌ
كدرسكىا كألٌفكا في ىذا العمـ أيضا ،كذلؾ منذ القرف الثاني
بارزكف حفظكا كتب ٌ
النحك كشرحكىا ٌ
1

النحك العربي في المشرؽ كالمغرب ،ط  .2بيركت ،2008 :دار الكتب العممية.
ػ ينظر :محمد المختار كلد أباه ،تاريخ ٌ
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انفصم األَل:

انمذرسة انىّحُيّة انمغاربيّة بيه انمذارس انىّحُيّة.

أف كتب التراجـ كالطبقات ترجمت لنحكييف قيركانييف كمغاربة منذ ىذا
لميجرة ،كالدليؿ عمى ىذا ٌ
القرف أمثاؿ :عياض بف عكاضة ،ذكره أبك بكر محمد بف الحسف الزبيدم تػ379ىػ في الطبقة
ألف الزبيدم نقؿ عنو
األكلى مف نحكيي كلغكيي القيركاف ،كقاؿ ٌإنو عاش في القرف الثاني لميجرة ٌ
أف األمير ركحا بف حاتـ بف قبيصة بف الميمب مف أمراء الميالبة كالي إفريقية في عيد الرشيد كاف
ٌ
1
النحك كالٌمغة خمؽ
أف ركحا بف حاتـ ىذا قد تكفي سنة 174ىػ  .كقد أخذ عنو ٌ
يكرمو لسكء حالو ،ك ٌ

كثير أمثاؿ :أبي الكليد عبد الممؾ بف قطف الميرم تػ253ىػ ،كصار الميرم شيخ أىؿ المغة
النحك كالركاية كأحفظ الناس ألشعار العرب كأياميا ككقائعيا كشرح أشعارىا ،كلو تصانيؼ
كالعر ٌبية ك ٌ
كثيرة منيا كتاب في (اشتقاؽ األسماء) قاؿ عنو الزبيدم ٌإنو أتى فيو بما لـ يأت بو محمد بف
النحكم تػ206ىػ في كتابو (االشتقاؽ) .2ككاف مف أصحاب الميرم
المستنير المعركؼ بقطرب ٌ
النحكم القيركاني المتكفي بعد المائتيف ،قاؿ عنو الزبيدم" :كاف غاية في عمـ
أحمد بف أبي األسكد ٌ
3
النحكم
النحك كالغريب كمؤلٌفات حساف"  .كقاؿ الزبيدم عف حمدكف ٌ
النحك كالمغة ،كلو أكضاع في ٌ
ٌ

ألنو
بالنحك كالمغة بعد الميرم ٌ
المعركؼ بالنعجة المتكفي بعد المائتيف لميجرة ٌإنو كاف أعمـ الناس ٌ
4
أما أبك القاسـ إبراىيـ بف
كاف يحفظ كتاب سيبكيو ،ككانت لو كتب في ٌ
النحك كأكضاع في المغة ٌ .

النحكم المعركؼ بابف الكزاف القيركاني تػ346ىػ فقد كاف إماـ الناس ككبيرىـ في ذلؾ
عثماف ٌ
القطر ،فقد انتيى مف عمـ النٌ حك في حداثتو ،حفظ كتاب العيف لمخميؿ ،كحفظ قبؿ ذلؾ
كتاب سيبكيو ككتاب المصنٌ ؼ ألبي عبيد كا صبلح المنطؽ البف السكيت كغيرىا مف كتب
يفضؿ
المغة ،ثـ يك تب الفراء ،ككاف يميؿ إلى قكؿ البصرييف مع عممو بقكؿ الككفييف ،ككاف
ٌ
5
النحك التي كانت تأتيو مف
النحك كابف السكيت في المغة  .ككاف ٌ
يرد عمى مسائؿ ٌ
المازني في ٌ

1
2

النحكييف كالمغكييف ،تح :محػمد أبػي الفضؿ إبراىيػـ ،ط  .2القػاىرة ،9116 :دار المعػارؼ ،ص .221
ػ الزبيدم ،طبقات ٌ
النحاة ،تح :محمد أبي الفضؿ إبراىيـ ،ط  .9القاىرة ،9181 :دار
الركاة عمى أنبػاه ٌ
ػ نفسو ،ص  ،221ك :القفطي ،إنباه ٌ

الفكر العربي ،ج  ،2ص .201

3
النحاة ،ج  ،9ص .11
النحكييف كالمغكييف ،ص  ،266ك :القفطي ،إنباه الركاة عمى أنباه ٌ
ػ الزبيدم ،طبقات ٌ
4
النحكييف كالمغكييف ،ص .261
ـ الزبيدم ،طبقات ٌ
5
النحاة ،ج  ،9ص .201
الركاة عمى أنباه ٌ
ـ القفطي ،إنباه ٌ
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انفصم األَل:

انمذرسة انىّحُيّة انمغاربيّة بيه انمذارس انىّحُيّة.

المدرسيف ،فقد انتيى مف المغة كالعر ٌبية إلى ما لعمٌو لـ يبمغو أحد قبمو ،كقاؿ عنو الزبيدم:
العمماء ك ٌ
النحك كالعر ٌبية أمك ار لـ يتقدمو فييا
النحك ،ككاف يستخرج مف مسائؿ ٌ
"كانت لو أكضاع في المغة ك ٌ
1
أحد ،كأمره في ىذا يفكؽ كؿ و
ممف ذكرىـ الزبيدم.
أمر"  ،كغيره ٌ

النحك منذ كقت و
مبكر؛ حفظكا حدكده عمى كتب
أف المغاربة اشتغمكا بمسائؿ عمـ ٌ
ٌ
مما سبؽ ٌ
كيتبيف ٌ
البصرييف أرباب الصناعة ،مع إلماـ كاسع بآراء الككفييف فبمغكا فيو شأكا عظيما كحذقكا النظر
أف ليـ مذىبا خاصا
كالتأليؼ فيو ،حتى ٌإنيـ انفردكا بآراء ٌ
مما يؤ ٌكد ٌ
نحكية كثيرة لـ يسبؽ إلييا أحد ٌ

بيـ كمنذ كقت مب ٌك ور أيضا.

لمنحكييف كالمغكييف مف عيد أبي
ٌ
النحكييف كالمغكييف) لمزبيدم الذم ترجـ ٌ
كيعد كتاب (طبقات ٌ
األسكد الدؤلي في القرف األكؿ اليجرم إلى عيد شيخو أبي عبد اهلل يحي بف محمد الرباحي
المرجع األصيؿ لكتب التراجـ كالطبقات
النحك باألندلس في القرف الرابع
تػ358ىػ إماـ المٌغة ك ٌ
ى
النحاة) لمكزير جماؿ الديف أبي الحسف عمي بف يكسؼ القفطي
الركاة عمى أنباه ٌ
المكالية لو كػ(إنباه ٌ
النحاة) لجبلؿ الديف عبد الرحماف السيكطي
تػ624ىػ ،ك(بغية
الكعاة في طبقات المغكييف ك ٌ
ٌ
النحك كالمٌغة) لمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزابادم
تػ911ىػ ،ك(البمغة في تراجـ أئمة ٌ
لمنحكييف المغاربة مف مختمؼ العصكر ،ففي طبقات
تػ817ىػ ،كغيرىا التي ترجمت بإسياب ٌ
النحكييف كالمغكييف القيركانييف في أربع طبقات مف القرف الثاني إلى الرابع
الزبيدم فص هؿ عف ٌ
بالنحكييف كالمٌغكييف األندلسييف ،أم
النحكييف كالمٌغكييف المصرييف .كختـ الزبيدم كتابو ٌ
لميجرة بعد ٌ
النحكم لقرب المغرب إلى المشرؽ مف األندلس ،كاف كاف قد
سبؽ القيراكنييف لؤلندلسييف في النشاط ٌ
معاكية المعركؼ بعبد الرحماف
كية باألندلس إلى عيد عبد الرحماف بف
أرجع بدايات الدراسات ٌ
ٌ
النح ٌ
الداخؿ تػ172ىػ أم في القرف الثاني لميجرة مثمما كاف ذلؾ بالمغرب.

1
النحكييف كالمغكييف ،ص .258
ـ الزبيدم ،طبقات ٌ
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انفصم األَل:

انمذرسة انىّحُيّة انمغاربيّة بيه انمذارس انىّحُيّة.

المكحديف
حكية ازدىا ار ٌ
كستعرؼ الدراسات ٌ
كتقدما مف القرف الخامس عيد دكلة المرابطيف ك ٌ
الن ٌ
العمكية ،نظ ار
كالكطاسية ك
إلى دكلة بني مريف كبني زياف كبني حفص كما تاالىا مف دكؿ
السعدية ك ٌ
ٌ
ٌ
السياسية.
لتشجيع كالة األمر العمماء كالباحثيف عمى البحث العممي كاستقرار أكضاعيا
ٌ

ـحويـة:
 2ـ مفيوم المـدرسة ال ّن ّ

شاع في مؤلٌػفات المغكييف القدامى أصحاب التراجـ

النحك ذاع
كالطبقات إفراد ك ٌؿ مصر مف األمصار العر ٌبية بمذىب نحكم خاص في دراسة المٌغة ك ٌ
معيف ،فكاف أف
عية ،كارتبط بإقميـ عربي ٌ
بيف نحاتيا فاختمؼ في منيجيا في بعض المسائؿ الفر ٌ
تحدثكا عف مذىب البصرييف كمذىب الككفييف كمذىب البغدادييف مثمما فػعؿ أبك الطػٌيب المغكم
ٌ
النحكييف) ،كابف النديـ تػ380ىػ في (الفيرست) ،كأبك بكر الزبيدم تػ379ىػ
تػ351ىػ في (مراتب ٌ
النحكييف كالمغكييف) الذم أضاؼ إلى البصرييف كالككفييف المصرييف ثـ القركييف ثـ
في (طبقات ٌ
األندلسييف ،كلـ يذكر البغدادييف بؿ منسكبيف إلى شيكخيـ البصرييف أك الككفييف .ككذلؾ فعؿ
المحدثكف الذيف سعكا نحك المعاصرة فاستحسنكا مصطمح (المدرسة) فأطػمقكه بديبل لكممة (مذىب)
السائدة قديما" ،كىك مصػطمح مف ابتداع المسػتشرقيف األلماف ،"1فكاف ٌأكؿ مف استخدمو المستشرؽ
حكية) عاـ 1862ـ ،كالمستشرؽ األلماني
األلماني قكستاؼ فمكجؿ في كتابو (مدارس العرب ٌ
الن ٌ
كارؿ برككمماف في كتابو (تاريخ األدب العربي) عاـ 1902ـ ،كالمستشرؽ األلماني جكتكلد قايؿ
في عرضو لكتاب (اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ) البف األنبارم عاـ  ،1913ثـ تبلىـ العرب.2
الركاد العرب األكائؿ إلى ىذا االستعماؿ العصرم األستاذ أحمد أميف في (ضحى
فكاف مف ٌ
ككفية ،ثـ شاع ىذا
النحك قرر كجكد مدرسة بصرٌية كمدرسة
اإلسبلـ) ففي حديثو عف عمـ ٌ
ٌ
كبيف جيكدىـ
ألئمتو ٌ
االستعماؿ عمى أقبلـ الباحثيف باطٌراد ،فمنيـ مف تناكؿ مذىبا كاحدا فترجـ ٌ
النحكييف البصرييف) كبحث األستاذ ميدم
كما فعؿ أبك سعيد السيرافي تػ368ىػ في (أخبار ٌ
1
التصكر كالتصديؽ كالسؤاؿ الكبير ،ط  .9بغداد -العراؽ،9111 :
حكية بيف
ػ عبد األمير محمد أميف الكرد ،المدارس ٌ
الن ٌ
ٌ
المكتبة العصرٌية ،ص .1

2
السعكدية،9181 :
جدة-
حكية في ضكء الدراسات
المغكية الحديثة ،ط ٌ .9
ػ مصطفى عبد العزيز السنجرم ،المذاىب ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
الفيصمية ،ص .991
مكتبة
ٌ
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النحك) عاـ  1955في طبعتو األكلى ،كعبد
المخزكمي (مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة ك ٌ
كتطكرىا) عاـ  1968في طبعتو األكلى ،كاألستاذ عبد
السيد في (مدرسة البصرة نشأتيا
الرحماف ٌ
ٌ
حكية في مصر كالشاـ في القرنيف 7ك 8مف اليجرة) عاـ 1962
العاؿ سالـ مكرـ (المدرسة ٌ
الن ٌ
النحك العربي) عاـ  1986في طبعتو
كاألستاذ محمكد حسني محمكد (المدرسة
البغدادية في تاريخ ٌ
ٌ
حكية) عاـ
األكلى .كمنيـ مف تناكؿ أكثر مف مذىب كبحث األستاذ شكقي ضيؼ (المدارس ٌ
الن ٌ
 1968في طبعتو األكلى كغيره .كال يزاؿ الكثير مف المحدثيف يؤثر استعماؿ (مذىب) ألصالتو في
حكية) كاألستاذ إبراىيـ محمد نجا
ىذا المعنى كاألستاذ عبده الراجحي في (دركس في المذاىب ٌ
الن ٌ
النحكم البغدادم).
في (المذىب ٌ
النحك
حكية لطائفة مف نحاة ٌ
حكية في المغة العر ٌبية "االتٌجاىات ٌ
كيعني مفيكـ المدرسة ٌ
الن ٌ
الن ٌ
معيف" ،1كعمى ىذا األساس جاء بحث األستاذ أميف عمي السيد عف جيكد
العربي تنتمي إلى بمد ٌ
كيعرفيا األستاذ أحمد
النحك).
حكية في األندلس كأثرىا في تطكير ٌ
األندلسييف بػ(االتٌجاىات ٌ
الن ٌ
ٌ
النحاة يصؿ بينيـ رباط مف
مختار عمر بقكلو "يعني مصطمح مدرسة في نظرنا كجكد جماعة مف ٌ
البد مف رائد يرسـ الخطٌة كيحدد المنيج ،كالتابعيف أك
النحك ،ك ٌ
كحدة الفكر كالمنيج في دراسة ٌ
المريديف الذيف يقتفكف خطاه ،كيتبنكف منيجو كيعممكف عمى تطكيره كالدفاع عنو ،فاستمرار النظرٌية
2
أف الطبقة الثالثة مف
لتككف المدرسة"  ،كمف أمثمة ذلؾ ٌ
كدكاميا عبر السنيف شرط أساسي ٌ

ركادا رسمكا
البصرييف كعبد اهلل بف إسحاؽ الحضرمي كالطبقة ال اربعة كأبي عمرك بف العبلء كانكا ٌ
التقيد بالسماع كضبط القياس ،ككاف لمخميؿ كسيبكيو كاألخفش كالمازني
الخطة كحددكا المنيج في ٌ
تككنت مدرستيـ.
كغيرىـ مف التابعيف أف اقتفكا خطاىـ كعممكا عمى تطكيرىا عبر السنيف حتى ٌ
التميز بطكابع خاصة تنفرد بيا عف
كيضيؼ األستاذ عبد العاؿ سالـ مكرـ شرطا أساسيا ليا كىك ٌ
تكحدت فييا األىداؼ كتناسقت
سائر الدراسات في قكلو" :ال تككف المدرسةي مدرسةن إالٌ إذا ٌ
1
حكية ،ص .201
ػ مصطفى عبد العزيز السنجرم ،المذاىب ٌ
الن ٌ
لقضي ة التأثير كالتأثٌر ،ط  .5القاى رة ،9182 :عالـ
 2ػ أ حمد مختار عمر ،البحث المغكم عند العرب مع دراسة
ٌ
الكتب ،ص .991
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انمذرسة انىّحُيّة انمغاربيّة بيه انمذارس انىّحُيّة.

كتميزت مناىجيا بطابع خاص" .1كعف سبب اختياره لمصطمح (مدرسة) عمى الدراسات
األصكؿٌ ،
النحكية بمصر ىك
حكية بمصر يقكؿ" :ككاف الدافع إلطبلؽ اسـ المدرسة عمى ىذه الدراسات
ٌ
ٌ
الن ٌ
نؤرخ ليا حركة قكيٌ ة ،كمف ىنا كاف
ٌأنني اعتبرت ىذه الجيكد التي بذلت في ٌ
النحك في الفترة التي ٌ
بد أف أرسـ إطا ار ليذه الحركة لنميٌ زىا عف الحركات األخرل التي انبعثت مف قبؿ في
ال ٌ
البصرة كالككفة كبغداد ،كلـ أجد كممة تمثٌؿ ىذا اإلطار غير كممة مدرسة ،كمف ىنا كاف
حكية في مصر كالشاـ")...
مكضكع البحث (المدرسة ٌ
الن ٌ

2

حكية"
فيك يقصد بالمدرسة "الحركة ٌ
الن ٌ

النحك كاإلقباؿ عمى تعمٌمو ،كالنظر في
حكية التنافس في طمب عمـ ٌ
كعنيا يقكؿ" :تعني الحركة ٌ
الن ٌ
يد
النحك عمى ٌ
تطكر ٌ
مشكبلتو كمسائمو ،ككثرة التأليؼ فيو كرصد الجكائز لمعمماء كالنابغيف كمدل ٌ

3
أما مفيكـ المدرسة عند األستاذ شكقي ضيؼ فمـ يكف بالمعاني المذككرة بؿ
البارزيف في ميدانو" ٌ .

أف األخفش األكسط أبا الحسف سعيد بف مسعدة تػ211ىػ مف
كاف بمعنى "الخبلؼ ٌ
النحكم" كزعـ ٌ
ألنو ىك الذم فتح باب الخبلؼ
النحكييف البصرييف ىك الذم ٌ
حكية المختمفة ٌ
أعد لتنشأ المدارس ٌ
ٌ
الن ٌ
أئم ة النٌ حك
عمى سيبكيو بدءا بإلياـ الكسائي حيف تممذ لو ،فيقكؿ" :األخفش األكسط أكبر ٌ
أعد
البصرييف بعد سيبكيو ،كفي رأينا أنٌ و ىك الذم فتح أبكاب الخبلؼ عميو ،بؿ ىك الذم ٌ
المتأخ رة المختمفة ،ألنٌ و كاف عالما بمغات
لتنشأ فيما بع د مدرسة الككفة ثـ المدارس
ٌ
العرب ،ككاف ثاقب الذىف حاد الذكاء ،فخالؼ أستاذه سيبكيو في كثير مف المسائؿ ،كحمؿ
أف خبلفاتيـ كخبلفات المدارس
فتككنت مدرستيـ ،عمما ٌ
ذلؾ عنو الككفيكف كمضكا يتسعكف فيو ٌ
التالية كخبلفات البصرييف التالييف لو ٌإنما ىي خبلفات في بعض الفركع لما صنعو سيبكيو كالخميؿ
ٌ
4
النحاة كالمدارس
النحكم بيف ٌ
النحاة"  .كرأل ضيؼ في الخبلؼ ٌ
تتسع كتضيؽ حسب المدارس ك ٌ

1

حكية في مصر كالشاـ في القرنيف  1ك 8ىػ ،ط  .1د ب ،1980 :دار الشركؽ ،ص
ػ عبد العاؿ سالـ مكرـ ،المدرسة ٌ
الن ٌ

2

ػ نفسو ،ص .1

.1
3

ػ نفسو ،ص .56

4

حكية ،ط  .1القاىرة :د ت ،دار المعارؼ ،ص .11
ػ شكقي ضيؼ ،المدارس ٌ
الن ٌ
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انمذرسة انىّحُيّة انمغاربيّة بيه انمذارس انىّحُيّة.

ألف الخبلؼ يد ٌؿ عمى
المختمفة أث ار محمكدا في تطكير الدراسات ٌ
الن ٌ
حكية كاغنائيا عبر القركف ٌ
قكة الذكاء.
حرية التفكير ك ٌ
األندلسية كالمصرٌية كلـ يذكر
البغدادية ك
الككفية ك
عد خمس مدارس
كقد ٌ
ٌ
ٌ
نحكية ىي البصرية ك ٌ
ٌ
أف الزبيدم ذكر في طبقاتو المغاربة باسـ القركييف بعد المصرييف كسبقيـ األندلسييف
المغار ٌبية رغـ ٌ
النحكم" ،كالغريب أف يعترؼ باحثكف كاألستاذ طو الراكم كمحمد طمس بكجكد مدرسة
في النشاط ٌ
النحك المصرم" ،1كأف
في األندلس كلـ يعترفا بكجكد مدرسة في مصر رغـ اعتماد األندلسييف عمى ٌ
بأية مدرسة بؿ (بمذىبيف)
تضع األستاذة خديجة الحديثي كتاب (المدارس
النحكية) ثـ ال تعترؼ ٌ
ٌ
ىما البصرم كالككفي أماـ بغداد كمصر كاألندلس كالمغرب كغيرىا مف المدف.

المشرقـية:
حـوية
ّ
 3ـ المدارس ال ّن ّ
 1ــ مدرسة

النحك
يؤكؿ إلييا كضع ٌ
البصرة :لمبصرة فضؿ السبؽ في الدراسات ٌ
الن ٌ
حكية؛ إذ ٌ

العربي كتطكيره حتى استكل عمى سكقو ،كبدأت نشأتو بسيطة بكضع أبي األسكد الدؤلي نقط
التعجب كغيرىا مف األسس البسيطة لحماية
اإلعراب كبعض مبادئ ٌ
النحك كباب الفاعؿ كالمفعكؿ ك ٌ
آيات الذكر الحكيـ مف المحف الذم بدأ بالتيديد ،كمضى تبلميذه بحمؿ لكائو كأخذ عنيـ الناس
ىذه األسس ،إلى أف كضع تمميذه نصر بف عاصـ الميثي تػ 89ىػ نقط اإلعجاـ إل زالة عجمة
الحركؼ فاصطدم ػ ػ ت ىذه األخػ ػ يرة بنػ ػقط اإل عراب كصػ ػ ار التمييز بػػػ ينيما محاال ل ػ كال
ألكانيا ،كمضى الحاؿ كذلؾ إلى أف اىتدل بعد قرف مف الزماف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم إلى
إحبلؿ نقط اإلعراب بالحركات الثماني كالتي ىي أبعاض حركؼ العمٌة ،فظيرت الحركات كصار
النحكم الخاص بيا.
لمعر ٌبية نظاميا ٌ
كقبؿ الخميؿ ظير مف القراء عالـ بصرم مف الطبقة الثالثة مف نحكيي البصرة في ترتيب
يعد ٌأكؿ نحكم بصرم
الزبيدم في طبقاتو كىك عبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي تػ117ىػ الذم ٌ
1

ػ أحمد مختار عمر ،البحث المغكم عند العرب ،ص .926
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عممية دقيقة ،تقكـ عمى اطٌراد قكاعده كعمى االستقراء الدقيؽ كالتعميؿ
النحك صياغة
حقيقي صاغ ٌ
ٌ
إلى أف أصبحػ ػت ك ٌؿ قاعػ ػدة كضعيا كتبلمػ ػيذه أصبل مضب ػكطا ت ػقاس عميو الج ػزئيػ ػات قياسا
دق ػيػ ػقا ،كتبلميذه ىـ :عيسى بف عمر كأبك عمرك بف العبلء ،كمف تبلميذ عيسى بف عمر :الخميؿ
تشدد ىؤالء جميعا في اطٌ ارد قكاعدىـ
القراءٌ ،
بف أحمد كيكنس بف حبيب ،كيسمككف ىؤالء كمٌيـ في ٌ
يعكلكف عميو كما اصطدـ بقكاعدىـ ٌأكلكه ،كاشترطكا في استقرائيـ
تشددا جعميـ يطرحكف الشاذ كال ٌ
قيدكا الفصاحة العر ٌبية بقبائؿ معدكدات لـ يركا في غيرىا
غكية صحتيا كبداكة أصحابيا لذا ٌ
لممادة المٌ ٌ
كسجمكىا في سجبلتيـ ،كمف حيث التعميؿ فقد طمبكا
النحك
السميقة الصحيحة فأخذكا عنيا المٌغة ك ٌ
ٌ
لك ٌؿ قاعدة عمٌة كتكغمكا إلى ما كراء العمؿ كطمبكا تعميبلت مكغمة في المنطؽ كالعقؿ.
أف ىؤالء البصرييف األكليف لـ
كما ٌ
ككاف القرآف الكريـ كقراءاتو مصد ار فصيحا لقكاعدىـٌ ،
أف حممة
يحتجكا بالحديث النبكم كلـ يتخذكه أساسا لشكاىدىـ
ٌ
كمردىـ في ذلؾ ٌأنو ركم بالمعنى ك ٌ
يدكف إالٌ في القرف الثاني لميجرة ،كقد تبعيـ في ىذا الككفيكف كالكثير مف
لكائو ىـ األعاجـ كلـ ٌ
المتأخريف.
النحاة
ٌ
ٌ
العقمية نشأ فييا عمـ الكبلـ
كظيرت ىذه الدراسات بالبصرة ككانت ىذه الحاضرة مكطف العمكـ
ٌ
كعرفت ب ٌأنيا أحكمت المنطؽ كأخضعت األصكؿ إلى العقؿ كاصطنعت أساليب
كمذىب المعتزلة ،ي
أعجمية عف طريؽ الترجمة
المتكمميف في تثبيت األصكؿ ،كما استفادت ىذه الحاضرة مف ثقافات
ٌ
مما جعميا أكثر استعدادا لكضع العمكـ عمى مبدأ المنطؽ كالفمسفة .أنتجت ىذه الحاضرة
كالتعريبٌ ،
يد عمرك بف عثماف بف قنبر الممقٌب
النحك أك البحر عمى ٌ
النحك سمي بقرآف ٌ
أضخـ كتاب في ٌ
أمده الخميؿ بألؼ
كما ٌ
بسيبكيو ،كالذم ٌ
لخص عمـ البصرييف؛ إذ فيو  900رأم لبصرييف سابقيف ٌ
كرقة مف عممو .كيمكف تمخيص خصائص ىذه المدرسة في ما يمي:
 التشدد في القياس ككثرة الشكاىد فيـ ال يقيسكف عمى الشاىد الكاحد.


إىدار الكثير مف كبلـ القبائؿ التي لـ تر فييا الفصاحة.

 عدـ االحتجاج بالحديث النبكم الشريؼ.
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ـ نحاة ىذه المدرسة:
مف أشير نحكيي ىذه المدرسة مف الطبقة األكلى أبك األسكد ظالـ بف عمرك الدؤلي تػ11ىػ
كاف ٌأكؿ مف أسس العر ٌبية ،كنيج سبميا ككضع قياسيا كذلؾ حيف اضطرب كبلـ العرب كصار
الناس يمحنكف ،فكضع باب الفاعؿ كالمفعكؿ بو كالمضاؼ ،كحركؼ النصب كالرفع كالجر كالجزـ

1

النحك عمي بف أبي طالب الذم ألقى إليو أصكال احتذل بيا.
كأرشده إلى كضع ٌ
كالى أبي األسكد يرجع أيضا فضؿ نقط المصاحؼ نقط اإلعراب ،كحمؿ عنو ذلؾ التالكف لو
كاآلخذكف عنو .كمف نحاة ىذه الطبقة األكلى عبد الرحماف بف ىرمز تػ991ىػ كاف أعمـ الناس
بالنحك كالعر ٌبية كأنساب قريش.
ٌ
الثانية ىـ تبلميذ أبي األسكد الدؤلي أخذكا عنو جميعا كنصر بف عاصـ الميثي
كنحاة الطبقة
ٌ
تػ81ىػ الذم كضع نقط اإلعجاـ كعنو أخذ يحي بف يعمر ،ككاف يحي بف يعمر عالما بالعر ٌبية
النحك عف الدؤلي ،كعاصره
القراء مف أىؿ البصرة ،أخذ ٌ
كالغريب كالفقو كىك مف التابعيف مف ٌ
النحك  ،ككذلؾ ميمكف األقرف.
ممف أخذ عف الدؤلي ٌ
عنبسة بف معداف الفيؿ كىك ٌ
النحك كأبكابو ،ككاف لك ٌؿ كاحد منيـ فضؿ في
أصؿ لمعر ٌبية فكضعكا بعض مبادئ ٌ
ممف ٌ
كىؤالء ٌ
النحك إلييـ
بسط القكؿ ٌ
إف الكثير مف الناس يرجع كضع ٌ
كمد لمقياس كتكضيح لمعمؿ كالدالئؿ ،حتى ٌ
قراء الذكر الحكيـ ،أيخذ عنيـ النقطاف نقط اإلعراب
جميعا ،ال إلى أبي األسكد كحده ،ككمٌيـ مف ٌ
كعمؿ بو ،كاتٌبعت سنتيـ فيو كاقتدم بمذاىبيـ ،فاستطاعكا حفظ القرآف الكريـ
كنقط اإلعجاـ ،ي
تسرب المحف إليو كلك في حرؼ ككاف ذلؾ عمبل خطي ار حقٌا.2
بسياج منيع منع ٌ
كمف نحاة الطبقة الثالثة معاكية بف عمر الديممي مف القرف الثاني المشيكر بابف أبي عقرب عالـ
ممف يحفظ عنو العر ٌبية ،كعبد اهلل بف إسحاؽ الحضرمي
بالفقو ك ٌ
النحك ،ككاف أبك عمرك بف العبلء ٌ

1
2

النحكييف كالمغكييف ،ص .29
ػ الزبيدم ،طبقات ٌ
حكية ،ص .91
ػ شكقي ضيؼ ،المدارس ٌ
الن ٌ
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انفصم األَل:

النحك كمػ ٌد القيػاس كشػرح العمؿ ،ككاف كتمميذه
النحك عف ميمكف األقرف ،كىك ٌأكؿ مف بعج ٌ
أخذ ٌ
عيسى بف عمر كثيرم الطعف عمى العرب.1
النحك صياغة
ألنو ٌأكؿ مف صاغ ٌ
كىك ٌأكؿ نحكم بصرم حقيقي عمى رأم األستاذ شكقي ضيؼ ٌ
عممية دقيقة تقكـ عمى االستقراء الدقيؽ كاالطٌراد لمقكاعد كالتعميؿ المحكـ حتى أصبح لك ٌؿ قاعدة
ٌ
2
ممف نيج لتبلميذه البصرييف كالتاليف ليـ
كىك
،
أصبل مضبكطا تقاس عميو الجزئيات قياسا دقيقا
ٌ

التشدد في النقؿ كالركاية كطرح الشاذ كفتح باب التأكيؿ.
كيتصدر الطبقة الرابعة تمميذه أبك عمرك بف العبلء كىك أكسع عمما بكبلـ العرب لغاتيا كغريبيا
ٌ
يسمي ما خالفو مف كبلـ العرب كىك حجة "لغات" ،كلـ
مف عبد اهلل بف إسحاؽ الحضرمي ،ككاف ٌ
الركاة كأصحاب
يكف يطعف عمى العرب ،كيعاصره أخكه أبك سفياف بف العبلء تػ911ىػ كىك مف ٌ
الغريب ،كمف ىذه الطبقة أيضا أبك الخطاب عبد الحميد بف عبد المجيد المعركؼ باألخفش الكبير
شيخ يكنس بف حبيب كسيبكيو ،كقد أكثر سيبكيو مف النقؿ عنو ،كعيسى بف عمر تػ951ىػ أخذ عف
عبد اهلل بف إسحاؽ الحضرمي ككانا كثيرم الطعف عمى كبلـ العرب الفصحاء ،ككثير الغريب في
النحك إذ كضع كتابيف (الجامع) ك(اإلكماؿ)
كبلمو كقراءاتو ،كىك ٌأكؿ مف بمغ غايتو في كتاب ٌ
يقكؿ عنيما الخميؿ بف أحمد الفراىيدم:
النحك جميعا كمٌو
بطيؿ ٌ

غير ما أحدث عيسى بف عمر

ذاؾ إكماؿ كىذا جامع

ػمر.3
فػيما لمناس ش ه
ػمس كق ه

النحكييف.
كالى غير ذلؾ مف نحاة ىذه الطبقة الذيف يسمككف في المغكييف أكثر مف ٌ
ذكيا فطنا استنبط مف
كفي صدارة نحاة الطبقة الخامسة الخميؿ بف أحمد الفراىيدم تػ911ىػ كاف ٌ
النحك ما لـ يستنبطو أحد كلـ يسبقو إلى مثمو سابؽ ،4كىك تمميذ عيسى
عمـ العركض كمف عمؿ ٌ
1
2
3
4

النحكييف كالمغكييف ،ص .62 -69
ػ الزبيدم ،طبقات ٌ
حكية ،ص .98
ػ شكقي ضيؼ ،المدارس ٌ
الن ٌ
النحكييف كالمغكييف ،ص .26
ػ الزبيدم ،طبقات ٌ
ػ نفسو ،ص .51

57

انفصم األَل:

انمذرسة انىّحُيّة انمغاربيّة بيه انمذارس انىّحُيّة.

النحك كالتصريؼ كرفع قكاعدىما بما رسمو
بف عمر كأبي عمرك بف العبلء ،كىك الذم شاد صرح ٌ
النحك
مف مصطمحات كضبط لمقكاعد ،كيعاصره حماد بف سممة كىك نحكم
ٌ
كمحدث بارز يعمٌـ ٌ
ركاة المغ ػة
بمسجد البصرة ،كمنو تعمٌـ يكنس بف حب ػيب ،كيكنس بف ح ػبيب رواك ك ػبي ػر مف ٌ
تفرد بيا
كالغ ػ ػري ػب ،ككانت حمقاتو بالبصرة ٌ
تعج بالطبلب منيـ سيبكيو ،ككانت لو أقيسة كمذاىب ٌ
كآراء تخالؼ أراء سيبكيو كالخميؿ .1كمف نحاة ىذه الطبقة يعقكب بف إسحاؽ الحضرمي تػ201ىػ
النحك في القرآف 2كغيره
القراء كأعمـ الناس في اختبلؼ حركؼ القرآف كتعميمو كمذاىبو كمذاىب ٌ
أق أر ٌ
ممف يطكؿ ذكرىـ مف نحاة الطبقة الخامسة.
ٌ
النحك عف الخميؿ ،كىك صاحب
كمف أصحاب الطبقة السادسة النضر بف شميؿ تػ206ىػ أخذ ٌ
حديث كغريب كشعر كفقو كنحك ،كيحي بف المبارؾ اليزيدم تػ690ىػ مف تبلميذ أبي عمرك بف
النحك كالغريب كالقراءة ،عالـ في العر ٌبية كأديب فاضؿ ،أخذ عنو الناس الكثير مف
العبلء في ٌ
عممو ،كأشير نحاة ىذه الطبقة عمى اإلطبلؽ عمرك بف عثماف بف قنبر المعركؼ بسيبكيو
مر ذكره ،فحدث كأف خطٌأه في
تػ980ىػ ،لزـ حمقة حماد بف سممة
ٌ
المحدث المشيكر آنذاؾ ،كالذم ٌ
شئت ألخذت عميو ليس أبا الدرداء" فقاؿ
قكلو صمى اهلل عميو كسمٌـ" :ليس مف أصحابي إالٌ مف لك ي
ظنو اسـ ليس ،فقاؿ لو حػ ػماد :قػ ػد لحنػ ػت يا سيبػ ػكيو ل ػيس ىنا
سيبكيو" :ليس أبك الدرداء" ٌ
مقدمتيـ عيسى
النحكييف المشيكريف كفي ٌ
النحك فتردد إلى حمقات ٌ
اس ػت ػثن ػاء ،فمزـ نفسو بتعمٌـ المغة ك ٌ
اختص بالخميؿ بف أحمد أكثر مف غيره حتى برع
بف عمر كاألخفش الكبير كيكنس بف حبيب ،ك ٌ
المغكية
النحك كالتصريؼ ،كنقؿ عف ىؤالء جميعا آراءىـ ٌ
كصار نجما ساطعا في عممي ٌ
حكية ك ٌ
الن ٌ
المبرد" :لـ ييعمؿ
كمذاىبيـ في كتاب لقٌب بقرآف ٌ
النحك كالبحر عظمة فيو كفي صاحبو ،قاؿ عنو ٌ
كتاب في عمـ مف العمكـ مثؿ كتاب سيبكيو" .3كمف طبقتو أيضا أبك الحسف سعيد بف مسعدة
األخفش الصغير تػ291ىػ لزـ سيبكيو فأخذ عنو ك ٌؿ ما عنده ،كىك الذم ركل عنو كتابو ،كالطريؽ
1
2
3

حكية ،ص .28
ػ شكقي ضيؼ ،المدارس ٌ
الن ٌ
النحكييف كالمغكييف ،ص .15
ػ الزبيدم ،طبقات ٌ
النحكية ،ص .10
ػ شكقي ضيؼ ،المدارس ٌ
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الكحػ ػيد إلى كتاب سيبػ ػكيو بعده كعنو حم ػمو العم ػماء كالجرمي كالمازن ػي كالكسائي م ػف أئػ ػ ٌمػ ػة
النحكييػ ػف بعػ ػد سيػ ػبكيو ،ألػٌؼ كػ ػتبا مخ ػتمػ ػفة من ػيا :كػ ػتاب (األكسػ ػط في
الكػ ػكفة ،كىك أكبر ٌ

الن ػحػ ػك)( ،المػ ػقاييػ ػس)( ،االشتقاؽ)( ،المسائؿ الصغير) ،ككتاب (المسائؿ الكبير) صنعو لتبلميذه
ٌ
النحك كالتصريؼ ،كخالؼ سيبكيو كالخميؿ في الكثير مف المسائؿ كحمؿ عنو
الككفييف في مسائؿ ٌ
ذلؾ تبلميذه الككفيكف كمضكا في المخالفة .كأبك عمرك الجرمي تػ221ىػ نحكم كفقيو معاصر
(األبنية) ،كتاب
النحك)،
النحك كالتصريؼ منيا كتاب (المختصر في ٌ
لممازني ،ألٌؼ كتبا كثيرة في ٌ
ٌ
(غريب كتاب سيبكيو) ،كأخر في شكاىده الشعرٌية نسب إلى أصحابيا األبيات التي فاتت سيبكيو ما
النحك في عصره يتداكلكف كتبو كيشرحكنيا م اررا ،كغيره مف
عدا الخمسيف شاىدا ،ككاف عمماء ٌ
أصحاب الطبقة السادسة.
النحاة في عصره شغؿ بتدريس كتاب
كفي طميعة الطبقة السابعة أبك عثماف المازني تػ251ىػ أعظـ ٌ
كصنؼ حكلو تعميقات كشركحات منيا( :تفاسير كتاب سيبكيو)( ،الديباج في
سيبكيو طكاؿ حياتو
ٌ
كسماه
جكامع كتاب سيبكيو) ،كألٌؼ في عمؿ ٌ
النحك ،ككضع كتابا في التصريؼ شرحو ابف جني ٌ
النحك ،فيك
(المنصؼ) كغيرىا .كعنايتو بمكضكعات التصريؼ ال تقاس بشيء أماـ مكضكعات ٌ
النحك كأقامو عمما مستقبل بأبنيتو كأقيستو
ببل منازع إماـ عمـ التصريؼ فيك الذم فصمو عف عمـ ٌ
العممية في التصريؼ.
كتمارينو ،كىك الذم فتح باب التماريف غير
ٌ
كمف ىذه الطبقة أبك حاتـ السجستاني تػ211ىػ كالعباس بف الفرج الرياشي تػ211ىػ كالتكزم تػ260ىػ
النحك كمكضكعاتو .كيختـ
كغيره كىـ مف المغكييف غمبت عمييـ الركاية مف االشتغاؿ بمسائؿ ٌ
النحك
النحكييف البصرييف بمحمد بف المستنير قطرب تػ201ىػ ألٌؼ كتبا كثيرة في ٌ
الزبيدم طبقات ٌ
النحك)( ،االشتقاؽ في التصريؼ)( ،إعراب القرآف)( ،المثمث في المغة)
كالمغة منيا( :العمؿ في ٌ
كغيرىا.

 2ــ مدرسة الكوفة:

متأخر قياسا بالبصرة ،كذلؾ في
بالنحك في كقت
ٌ
اىتمت الككفة ٌ
ٌ

آنية كركاية
منتصؼ القرف الثاني لميجرة ،ككاف اىتماميا قبؿ ذلؾ منصبا عمى القراءات القر ٌ
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مما حممو أساتذتيا مف
األشعار كاألخبار كقمٌما نظرت في قكاعد ٌ
النحك كمبادئو إالٌ ما كقع إلييا ٌ
محاضرات البصرييف كمجالسيـ ،انشغمت عف ذلؾ بال فقو ككضع أص كلو كمقاييسو كفتاكيو
ع رفت بمػػػدرسة الفػ ػ قو عمى مذى ػ ػب أبي حنػ ػيفة
كبالقراءات كركايتيا ركاية دقيقة حتى ي
القراء السبعة المشيكريف كىـ :عاصـ كحمزة
النع ػماف ،كاشتيرت بيف األمصار بثبلثة مف ٌ
كالكس ػائ ػي ،إلى جانب اعتنائيا باألشعار كدكاكيف العرب.
ممف ترددا إلى حمقات
كتعكد بداية نشأة نحكىا إلى أبي جعفر الرؤاسي كمعاذ اليراء ،كىما ٌ
أف الرؤاسي لـ
البصرييف بالبصرة كعيسى بف عمر كأبي عمرك بف العبلء ،كتذكر كتب الطبقات ٌ
أف كتاب سيبكيو مف صنعو إالٌ ٌأنو مطركح العمـ ليس بشيء كما
قيمة في ٌ
يدؿ بآراء ٌ
النحك كزعـ ٌ
النحكييف ،كزعـ معاذ اليراء ىك األخر معرفتو بمسائؿ التصريؼ كبنا عمى
يقكؿ صاحب مراتب ٌ
كىـ فآراؤه ليست بشيء كآراء الرؤاسي
ىذا السيكطي رأيا في ٌأنو كاضع عمـ التصريؼ ،إالٌ ٌ
أف ذلؾ ه
النحك.
في ٌ
كتظير مبلمح ىذه المدرسة ظيك ار حقيقيا بالكسائي كتمميذه الفراء ،فيما مف كضعا أسسيا
أىميا مخالفة البصرييف في القكاعد
كأصكليا حتى رفعا بنيانيا كاستقمت بطكابع خاصة بيا كاف مف ٌ
النحكييف يفردكف ليـ مجمٌدات كما فعؿ األنبارم في
كاألصكؿ كالمصطمحات ،ما جعؿ الكثير مف ٌ
النحكييف البصرييف كالككفييف) حيف جمع مائة كاحدل
كتابو (اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف ٌ
خبلفية بينيما ،كبمغ األمر أف ال تذكر البصرة إالٌ كتساؽ معيا الككفة أك
كعشريف ( )121مسألة
ٌ
نحكية أك مصطمح نحكم إالٌ كمعو مقابمو الككفي .كرأل الكثير مف
باألحرل ال تذكر قاعدة
ٌ
حكية مف خبلؿ منافسة أصحابيا البصرييف .كحكي عف
أف نحك الككفة أثرل الدراسات ٌ
الن ٌ
الباحثيف ٌ
كجو الكسائي كالفراء لمخالفة سيبكيو حيف ق أر عمى
األخفش األكسط مف البصرييف ٌأنو ىك الذم ٌ
النحكم الجديد مع تمميذه الفراء .كامتازت كذلؾ ىذه
الكسائي كتاب سيبكيو ك ٌ
أعده لينفذ إلى مذىبو ٌ
المدرسة باالتٌساع في الركاية كالقياس مف جميع العرب بدكا كحض ار عمى خبلؼ المدرسة البصرٌية
صحت عر ٌبيتو كسممت فصاحتو مف عكامؿ
التي تشددت ٌأيما تشدد جعميا لـ تنقؿ في كتبيا إالٌ مف ٌ
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النحك بقياسيـ عمى الشاذ
بأنيـ أفسدكا ٌ
شف عمييـ البصريكف حمبلت شنيعة قائميف ٌ
كثيرة .فكاف أف ٌ
تصدل لمنافسة سيبكيو في
ألنو ىك مف
كالقميؿ
ٌ
كخصكا الكسائي بذلؾ أكثر مف غيره كلع ٌؿ ذلؾ ٌ
ٌ
المسماة
كىيأ لو مف األسباب ما يجعمو يفشؿ بحضرة الرشيد في المناظرة المشيكرة بينيما
بغداد ٌ
ٌ
بالمسألة الزنبكرٌية تجد تفصيبل عنيا في كتاب األنبارم (اإلنصاؼ) برقـ  ،99كىك مف جعؿ
ألنو أخذ عف عرب غير فصحاء معركفيف بفساد المٌغة .كيمكف
يتكسعكف في الركاية ٌ
الككفييف بعده ٌ
إجماؿ خصائص ىذه المدرسة في ما يمي:
التكسع في الركاية كاألخذ بمغات العرب المتكاترة كغير المتكاترة.

ٌ
 القياس عمى الشاذ كعمى المثاؿ الكاحد.
 التعكيؿ عمى نحك البصرة ثـ مخالفتو.
 االحتجاج بالقراءات متكاترىا كشاذىا.
 عدـ االحتجاج بالحديث النبكم الشريؼ مثمما فعؿ البصريكف.

ـ نحاة ىذه المدرسة:
النحكييف الككفييف ،لزـ عيسى بف عمر كأبا عمرك بف العبلء
ٌ
يتصدر أبك جعفر الرؤاسي قائمة ٌ
النحك ،لو كتاب في (الجمع كاإلفراد) ككتاب (الفيصؿ) .يعاصره معاذ اليراء كىك مثمو
فأخذ عنيما ٌ
ثـ يعكد إلى الككفة كيجمس لئلمبلء.
كاف يتردد إلى حمقات البصرييف يأخذ عنيـ ٌ
النحك كالتصريؼ ٌ
الثانية كالثالثة كأبي الحسف عمي بف حمزة الكسائي
النحك الككفي بدءا حقيقيا بنحاة الطبقة
كيبدأ ٌ
ٌ
النحك عف الرؤاسي ثـ رحؿ
تػ981ىػ كتمميذه أبي زكريا يحي بف زياد الفراء تػ201ىػ ،أخذ الكسائي ٌ
إل ى البصرة فأخذ عف عيسى بف عمر كأبي عمرك بف العبلء كيكنس بف حبيب كلزـ الخميؿ بف
أحمد حتى برع ،كىك مف القراء المشيكريف لمذكر الحكيـ .كأخذ عنو تمميذه الفراء الذم كاف أبرع
الككفييف في عمميـ ،ككتابو (معاني القرآف) لـ ييعمؿ قبمو كال بعده مثمو ألنٌ و حمؿ العربيٌ ة ع مى
األلفاظ كالمػ ػعاني مػػػعا فبرع .1كمف طب ػ قتو القاسػػ ـ بف معف ع ػ الـ بالغريػػب كالنٌحك كالشعر
1

النحكييف كالمغكييف ،ص .969
ػ الزبيدم ،طبقات ٌ
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انفصم األَل:

ممف أخذ عف
كعمي بف المبارؾ األحمر تػ  915ىػ ،كىشاـ بف معاكية الضرير تػ201ىػ ،كغيرىـ ٌ
الكسائي.
كمف نحاة الطبقة الرابعة مف أصحاب الفراء سممة بف عاصـ تػ بعد 210ىػ كأبك عبد اهلل الطكاؿ
ممف ليـ معرفة كقدـ بالنحك.
تػ256ىػ كغيرىـ ٌ

 3ــ المدرسة البغداديّ ة:

ظيرت المدرسة البػ ػغداديٌ ة في الق ػ ػ رف الرابػػ ع اليجرم

أىـ ما يميٌ زىا ىك االنتخاب مف المصنٌ فات النٌ حكيٌ ة البصريٌ ة كالككفيٌ ة
بػ ػبغ ػ ػداد ،ككاف ٌ
لممبرد إماـ المذىب البصرم أك
جميعيا ،كىك نيج جديد اتٌبعو نحاتيا ،فأكائؿ نحاتيا قد تتممذ
ٌ
تعم قتا في مصنٌفات
ثعمب إماـ المذىب الككفي ببغداد فكاف أف ظيرت ببغداد نزعتاف ٌ
المذىبيف كالنفكذ مف خبلليا إلى آراء جديدة ،ما جعؿ الكثير مف كتٌاب التراجـ كالسيٌر
ألف عمميف مشيكريف مف
يسمككن يـ في البصرييف أك الككفييف كما فعؿ الزبيدم في طبقاتو ،ك ٌ
أعبلميا ينسباف اسمييما في البصرييف كىما أبك عمي الفارسي كتمميذه عثماف بف جني .كمف
ممف غمب عميو المذىب الككفي محمد بف كيساف تػ299ىػ كابف شقير تػ315ىػ كابف
أشير نحاتيا ٌ
الخياط تػ320ىػ ،كغمب عمى نحاتيا الميؿ إلى المذىب البصرم كما ظيرت عندىـ كتب أصكؿ
يميز ىذه
النحك ككتاب (الخصائص) البف جني ك(أصكؿ ٌ
ٌ
أىـ ما ٌ
النحك) البف السراج .كمف ٌ
المدرسة:
 االنتخاب مف المذىبيف البصرم كالككفي أفضؿ اآلراء.
 الخركج مف الخبلفات كالتعقيدات.
 الميؿ إلى المذىب البصرم في الغالب.
النحك كعمـ كمصطمح.
 كضع أصكؿ ٌ

ـ نحاة ىذه المدرسة:
النحاة البغدادييف بمدرسة خاصة مثمما فعؿ لمبصرييف كالككفييف
لـ يفرد الزبيدم في طبقاتو ٌ
كغيرىـ أك كما فعؿ أصحاب التراجـ كالطبقات القدامى كالمحدثيف ،بؿ ذكرىـ منسكبيف إلى شيكخيـ
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البصرييف أك الككفييف ،لذا جعؿ البغدادييف الذيف عمى المذىب البصرم في ثبلث طبقات بعد
طبقات البصرييف السبع ،كالبغدادييف الذيف عمى المذىب الككفي في طبقتيف بعد طبقات الككفييف
األربع.
المبرد تػ281ىػ أعمـ الناس بمذىب البصرييف كاليو أفضى عمميـ ،ق أر كتاب
ٌ
كيعد محمد بف يزيد ٌ
النحك ،اصطدـ ببغداد بثعمب إماـ
سيبكيو عمى الجرمي ثـ المازني حتى برع فيو كلمع اسمو في ٌ
يتحكلكف إلى حمقاتو
الككفييف ببغداد ،ككثرت بينيما المناظرات حتى جعؿ الكثير مف تبلميذ ثعمب ٌ
النحك كالمغة كاألدب أشيرىا (المقتضب) في
حجتو كجدلو ،لو
مصنفات كثيرة في ٌ
ٌ
كقكة ٌ
لحسف بيانو ٌ
النحك ،ك(المدخؿ إلى سيبكيو) ،ك(إعراب القرآف) ك(الكامؿ) في األدب .اشتير مف تبلميذه أبك
ٌ
نحكية
النحك كالعركض كالقرآف ،كلو آراء
صنؼ كتبا مختمفة في المغة ك ٌ
إسحاؽ الزجاج تػ690ىػ ٌ
ٌ
المبرد كالزجاج كالسيرافي كأبي عمي
كثيرة ،كمحمد بف السرم بف السراج تػ691ىػ أخذ ٌ
النحك عف ٌ
النحك كمقاييسو انتيج فيو نيج المناطقة
الفارسي ،اشتير مف كتبو كتاب (األصكؿ الكبير) في عمؿ ٌ
المبرد أيضا المبرماف
كلو كتب
نحكية أخرل كثيرة كآراء كثيرة تدكر في كتب ٌ
ٌ
النحك .كمف أصحاب ٌ
في القرف الرابع كأبك الحسف عمي بف سميماف األخفش تػ691ىػ .كمف أصحاب الزجاج أبك القاسـ
الزجاجي تػ661ىػ كأبك الفيد البصرم ،كمف أصحاب ابف السراج أبك سعيد السيرافي كأبك عمي
النحك كالمغة كىـ أصحاب
ممف لمع اسميـ كطارت شيرتيـ في ٌ
الفارسي كتمميذه ابف جني كىـ ٌ
البغدادية مع الفارسي كابف جني تخطك نحك االنتصار
نحكية كثيرة ،كأخذت المدرسة
مؤلٌفات
ٌ
ٌ
النحكييف البغدادييف
التحمس آلرائيـ .إلى جانب الكثير مف ٌ
الشديد لمبصرييف ك ٌ
التعصب ليـ ك ٌ
قكية إلى المذىب البصرم كأبي البركات األنبارم تػ111ىػ كأبي البقاء
ٌ
ممف نزع نزعة ٌ
المتأخريف ٌ
العكبرم تػ191ىػ كيعيش بف عمي بف يعيش تػ156ىػ كمحمكد بف عمر الزمخشرم تػ168ىػ.
تقدـ مف الككفييف
كمف أصحاب المذىب الككفي ببغداد أحمد بف يحي ثعمب تػ219ىػ كاف أعمـ مف ٌ
النحك عف أصحاب الفراء كسممة بف عاصـ كمحمد بف قادـ كأبي عبد
بالنحك ،أخذ ٌ
كأىؿ عصره ٌ
النحك كالمغة كالقراءات كاألمثاؿ ،كلـ يصمنا منيا إالٌ كتاب
صنؼ مؤلٌفات كثيرة في ٌ
اهلل الطكاؿٌ ،
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انفصم األَل:

النحك كالمغة كاألخبار كمعاني القرآف كاألشعار كاألقكاؿ
(المجالس) كىك كتاب اشتمؿ عمى ٌ
كاألمثاؿ ،ككتاب (الفصيح) كىك كتاب لممبتدئيف أراد بو تقكيـ ألسنة المبتدئيف مثمما أراد الفراء
1
يتقدميـ أبك مكسى
بكتابو (البياء في ما تمحف فيو العامة)  .كاشتير مف تبلميذه نحاة كثيركف ٌ

يتعصب لو كلمككفييف ،كغبلمو أبك عمر الزاىد
الحامض تػ601ىػ جمس مجمسو بعد كفاتو ،ككاف
ٌ
صنؼ ىك األخر في المغة
النحك ،كأبك بكر األنبارم تػ628ىػ ٌ
تػ651ىػ كلو مؤلٌفات كثيرة في المغة ك ٌ
المؤنث) ك(الكافي)
النحك كعمكـ القرآف كغريب الحديث ككتاب (المقصكر كالممدكد) ك(المذ ٌكر ك ٌ
كٌ
النحك.
ك(المكضح) في ٌ
ٌ

 4ــ المدرسة األندلسـ ّية:

شد األندلسيكف رحاليـ إلى مدف العمـ بالمشرؽ منذ و
كقت مب ٌك ور
ٌ

و
كذكر ليعكدكا إلى
لمشافية العرب كنقؿ العمكـ عنيـ ،كمف أكائميا عمكـ القرآف الكريـ مف قراءات
مكاطنيـ بعد ذلؾ كيعمٌمكا الناس تمؾ المبادئ التي تمقٌكىا مع بعض مبادئ العر ٌبية كنحكىا ،لذا ال
عجب أف يككف ٌأكؿ ما ألٌؼ فيو األندلسيكف ىك القراءات.
النحك بادئ األمر حيف رحؿ جكدم بف عثماف المكركرم تػ198ىػ إلى العراؽ كتردد إلى
كعرفكا ٌ
حمقات الكسائي كالفراء كالرياشي ،كعاد إلى ببلده كمعو كتاب الكسائي كعمـ الككفييف ،كىك ٌأكؿ مف
المؤدبكف .كلـ
القراء ك ٌ
ألٌؼ في ٌ
النحك باألندلس .كيتكاثر بعده المعمٌمكف في القرف الثالث اليجرم ك ٌ
النحك البصرم إالٌ في أكاخر القرف الثالث اليجرم كذلؾ حيف رحؿ األفشنيؽ محمد
تعرؼ األندلس ٌ
بف مكسى تػ307ىػ إلى المشرؽ كيمقى أبا جعفر الدينكرم كيأخذ عنو كتاب سيبكيو ركاية كيقرئو
تأخرت زمنا طكيبل عف مدارسة كتاب سيبكيو قياسا بالمغرب
أف األندلس ٌ
لطبلبو باألندلس .عمى ٌ
الذم عرؼ كتاب سيبكيو منذ القرف الثاني لميجرة.
يد محمد بف
كلـ ينطمؽ االىتماـ بكتاب سيبكيو باألندلس إالٌ في القرف الرابع اليجرم عمى ٌ
سف
يحي الرباحي تػ358ىػ الذم فتح باب االىتماـ بكتاب سيبكيو كنحك البصرييف ،كىك مف ٌ
باألندلس النظر في دقائؽ العربيٌ ة مف إدغاـ كا مالة كتصريؼ كا عراب ،كاالعتبلؿ لمسائميا
1

حكية ،ص .221
ػ شكقي ضيؼ ،المدارس ٌ
الن ٌ
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كالتدقيؽ في غ كامضيا ،كذلؾ حيف لقي بالمشرؽ أبا جعفر النحاس كفػ ػقٌيو في كتػ ػاب
1
كنحكية خصبة بعدما عاد
لغكية
ٌ
سيػ ػبكيو  ،كيعاصره أبك عمي القالي الذم أحدث ىك األخر ثكرة ٌ

مف المشرؽ كنزؿ باألندلس حامبل معو ذخائر العر ٌبية مف لػ ػغة كشعر كنح ػك كمػ ػعو كػ ػتاب
المبرد .كقد خمٌؼ الرباحي كالقالي كراءىما جيبل مف
سيػ ػبػ ػكيو ،كقد أخذه عف ابف درستكيو عف
ٌ
النحاة كاف ييعنى بمدارسة كتاب سيبكيو كنحك الككفييف كاف مف أشيرىـ الزبيدم صاحب كتاب
ٌ
النحكييف كالمٌغكييف) ،كابف سيده الضرير تػ448ىػ صاحب معجـ (المخصص).
(طبقات ٌ
النحاة السابقيف مف
النحاة األندلسيكف بعد ابف سيده الضرير في مخالطة جميع آراء ٌ
كينغمس ٌ
حكية كىك االختيار مف آراء
بصرييف كككفييف كبغدادييف ،كيتجيكف اتٌجاىا جديدا في الدراسات ٌ
الن ٌ
البغدادييف كيكلعكف بآراء أبي عمي الفارسي كابف جني ،كيسيركف في كثرة التعميبلت طالبيف عمبل
بقكة كعمى
كثيرة لمظكاىر ٌ
الن ٌ
حكية ،ككاف األعمـ الشنتمرم تػ476ىػ ٌ
ممف نيج ليذا النيج الجديد ٌ
التصكر
مصرعيو في كثرة التعميبلت كالنفكذ إلى اآلراء الجديدة ،ككانت عنايتو بكتاب سيبكيو فائقة
ٌ
السيد
شارحا لطبلبو دقائقو كمحمبل آراءه .كيعاصره في بيئتو ثبلثة مف أعبلـ ٌ
النحك األندلسييف كىـ ٌ
البطميكسي تػ521ىػ كابف الباذش تػ528ىػ كابف الطراكة تػ528ىػ ،عاشكا كمٌيـ في عصر المرابطيف
يدىـ األندلس بالتفقٌو العميؽ في كتاب سيبكيو تدريسا
في القرف الخامس اليجرم .كتشتير عمى ٌ
كشرحا كتأليفا حتى لـ تكد بيئة عر ٌبية أخرل تسامتيا في ذلؾ.
نحكية جديدة مف خبلؿ شرح المؤلٌفات
نحكية كثيرة مع النفكذ إلى آراء
ألٌؼ ىؤالء مؤلٌفات
ٌ
ٌ
لممبرد كأصكؿ ابف
البصرٌية ك
ٌ
البغدادية مثؿ كتاب سيبكيو ككتاب الجمؿ لمزجاجي ككتاب المقتضب ٌ
السراج كايضاح الفارسي ،مع االنتخاب مف آراء الككفييف تارة.
شد
النحاة األندلسييف باألندلس ،كمنيـ مف ي ٌ
كفي عصر المكحديف في القرف السادس يتكاثر عدد ٌ
السياسية تحت حكـ
رحالو إلى مدف المغرب المختمفة لرغد الحياة آنذاؾ بيا كاستقرار أكضاعيا
ٌ
استقركا بالمغرب كالسييمي
إف أكثرٌية كبرل مف نحاة األندلس كعممائيا المغكييف قد
ٌ
المكحديف ،حتى ٌ
ٌ
1

النحكييف كالمغكييف ،ص .690
ػ الزبيدم ،طبقات ٌ
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أىـ كتب األندلسييف
كابف خركؼ كالشمكبيف كابف ىشاـ الخضراكم كغيرىـ كثير ،ككانت مف ٌ
حكية (نتائج الفكر) لمسييمي ،كشركحاتيـ الكثيرة عمى كتاب سيبكيو ،كقيؿ عف شرح الصفٌار
ٌ
الن ٌ
األندلسي قاسـ بف عمي بف محمد تػ630ىػ ٌإنو أحسف شرح عمى كتاب سيبكيو في المشرؽ
التطكر كالكلكع بسيبكيو كأقيستو
كالمغرب .كتمضي الدراسات ٌ
الن ٌ
حكية باألندلس إلى ٌ
قمة االزدىار ك ٌ
النحك
كتعميبلتو في القرف الخامس إلى أف يظير صكت جديد يدعك إلى ىدـ الكثير مف أسس ٌ
النحاة).
(الرد عمى ٌ
العربي كيقكـ عمى رأس ىذه الدعكة ابف مضاء القرطبي تػ592ىػ في كتابو ٌ
يميز ىذه المدرسة مف أسس:
أىـ ما ٌ
كمف ٌ
نحكية مشابية لعمالقة المشرؽ.
 كضعيـ لمتكف ٌ
حكية السابقة.
 التأثٌر بالمذاىب ٌ
الن ٌ
حكية السابقة خصكصا مذىب البغدادييف.
 االنتخاب مف اآلراء ٌ
الن ٌ
 كثرة االجتيادات كالنفكذ إلى اآلراء الجديدة.
 كثرة التعميبلت كالتقديرات.
حكية.
 كثرة الشركحات ٌ
الن ٌ
يد ابف مضاء داعية إلى خبلؼ ما يعرؼ.
 ظيكر أفكار جديدة عمى ٌ
النحك.
 تيسير ٌ
حكية.
 كضع المنظكمات ٌ
الن ٌ
 كثرة االحتجاج بالحديث النبكم الشريؼ.
آنية جميعيا كاالستشياد بالقراءات الشاذة.
 الدفاع عف القراءات القر ٌ

ـ نحاة ىذه المدرسة:
النحاة
النحاة األندلسيكف في ست طبقات حسب ترتيب الزبيدم في طبقاتو ،تمثٌؿ الطبقة األكلى ٌ
ٌ
األكائؿ باألندلس الذيف عكفكا عمى تدريس الفقو كتعميـ الشباب مبادئ العر ٌبية لتبلكة الذكر الحكيـ
ممف يرتحمكف إلى المشرؽ لتمقٌي عمكـ الديف ثـ العكدة بيا إلى
تبلكة صحيحة لذا كاف ىؤالء ٌ
66

انفصم األَل:

انمذرسة انىّحُيّة انمغاربيّة بيه انمذارس انىّحُيّة.

األندلس لتعميميا كنشرىا ،فمف أشيػر ىذه الطبقػة أبك مكسى اليكارم مف أىؿ القرف الثاني اليجرم
القراء المشيكريف باألندلس في إمارة عبد الرحمف الد اخؿ تػ  912ىػ ،رحؿ إلى
كاف مف ٌ
المشرؽ فمقي مالكا كنظراءه مف األئم ة كلقي األصمعي كأبا و
زيد األنصارم كنظراءىما ،كاف
ٌ

1
مؤدبا لمناشئة
لو كتاب في القراءات ككتاب في تفسير القرآف  .كيعاصره مكاطنو الغازم بف قيس ٌ

بقرطبة مبادئ العر ٌبية ،رحؿ إلى المشرؽ فكاف ٌأكؿ مف أدخؿ مكطأ مالؾ بف أنس كقراءة نافع
األندلس.
ك ٌأكؿ نحكم بالمعنى الدقيؽ ىك جكدم بف عثماف المكركرم تػ918ىػ ،رحؿ إلى المشرؽ فمقي
الكسائي كالفراء كغيرىما ،كىك ٌأكؿ مف أدخؿ كتاب الكسائي ككتب الككفييف المغرب كاألندلس كما
(منبػو الحجارة).
صنؼ في ٌ
ٌأنو ٌأكؿ مف ٌ
النحك كتابا بعنكاف ٌ
النحك كالشعر
كمف نحاة الطبقة
الثانية عبد اهلل بف الغازم تػ260ىػ مف أىؿ العمـ بالعر ٌبية ك ٌ
ٌ
ألنو جمع
كالقراءات ،كاشتير مف معاصريو عبد الممؾ بف حبيب السممي تػ268ىػ لقٌب بعالـ الدنيا ٌ
التصرؼ في فنكف األدب ،كلو مؤلٌفات كثيرة منيا
إلى عمـ الفقو كالحديث عمـ اإلعراب كالمغة ك ٌ
(إعراب القرآف).
مؤدبكف كشعراء كفقياء كأحمد بف تبرم كبكر بف عبد
كتكثر أسماء العمماء مف الطبقة الثالثة كىـ ٌ
اهلل الكبلعي كجابر بف غيث مف أىؿ القرف الثالث كيشتير منيـ :محمد بف عبد السبلـ الخشني
النحاة فنقؿ عنيـ ككاف بصي ار بكبلـ العرب.
رحؿ إلى المشرؽ فمقي المازني كالرياشي كغيرىما مف ٌ
كمف أشير نحاة الطبقة الرابعة أبك صالح المعافرم تػ602ىػ فقيو عمى مذىب مالؾ ككاف متفػننا في
النحك كقد
النحك كالشعر كالعركض كضركب األدب ،كأبك بكر بف خاطب المكفكؼ العالـ في ٌ
ٌ
النحكم لو كتاب في شرح الكسائي
النحك كتابا ،كمكاطنو أبك الحسف مفرج بف مالؾ ٌ
صنؼ في ٌ
ٌ
تخرج أكثر أىؿ زمانو.
كعميو ٌ
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كيبرز مف نحاة الطبقة الخامسة محمد بف مكسى بف ىاشـ األفشنيؽ تػ601ىػ الذم يقكؿ عنو
الزبيدم ٌإنو رحؿ إلى المشرؽ فمقي أبا جعفر الدينكرم كانتسخ كتاب سيبكيو مف نسختو كأخذه عنو
ممف عني
النحك كركل كتب ابف قتيبة .كيكثر ٌ
ركايةن ،كما لقي المازني كأخذ عنو ٌ
مؤدبك ىذه الطبقة ٌ
النحك كالمغة كالحفظ ألياـ
النحك مثؿ أبي عمرك بف حجاج مف القرف الرابع مف أىؿ العمـ ك ٌ
بتدريس ٌ
يؤدب
النحك ،كأبي األصبغ عيسى بف أبي جرثكمة ،كاف ٌ
العرب ،ككاف ٌ
متقدما في عممي العركض ك ٌ
يؤدب بالٌنحك كالشعر الصبية
بالنحك كالقرآف كالحساب كالعركض ،كأبي بكر بيمكؿ الخثعمي ٌ
ٌ
كغيرىـ كثير مف أىؿ العمـ.
كمف نحاة الطبقة السادسة الذيف ذاع صيتيـ بالتفقٌو بكتاب سيبكيو كاالىتماـ بو :أبك كىب عبد
بالنحك كأحفظيـ لمسائمو ،ككاف
الكىاب ،كأحمد بف يكسؼ بف حجاج تػ661ىػ مف أعمـ الناس ٌ
كتاب سيبكيو بيف يديو ال يني عف مطالعتو في حاؿ فراغو كشغمو كصحتو كسقمو ،1كمحمد بف
يحي الرباحي تػ 618ىػ الذم رحؿ إلى المشرؽ فمقي أبا جعفر النحاس فحمؿ عنو كتاب سيبكيو
فج ،يشرح ليـ مسائمو
ركاية ثـ عاد إلى قرطبة كجمس لمتأديب بو في داره فجاءه الناس مف ك ٌؿ ٌ
كيفسر ليـ معانيو مع ما كاف لو مف دقٌة النظر كجكدة التحميؿ كالغكص في عممو ،كىك الذم فتح
ٌ
ألنو كاف يعقد ك ٌؿ جمعة مجمسا لممناظرة فيو بيف طبلبو ،فمـ
باب االىتماـ بكتاب سيبكيو باألندلس ٌ
يكف قبمو كبير اىتماـ بكتاب سيبكيو باألندلس حتى كرد عمييـ الرباحي ،يقكؿ عنو الزبيدم" :كلـ
بالنحك كبير عمـ حتى كرد محمد بف يحي
يكف عند ٌ
ممف عني ٌ
مؤدبي العر ٌبية كال عند غيرىـ ٌ
أف المؤدبيف ٌإنما كانكا يعانكف إقامة الصناعة في تمقيف تبلميذىـ العكامؿ كما
عمييـ ،كذلؾ ٌ
شاكػ ػميا ،كتقريب المعاني لػ ػيـ في ذل ػؾ ،كلـ يأخ ػ ػذكا أنفسػ ػيـ بعمـ دقائ ػ ػؽ العربي ػػٌة كغكام ػضػػيا

أبنية ،كال يجيبكف في
كاالعتبلؿ لمسائميا ،ثـ كانكا ال ينظركف في إمالة كال إدغاـ كال تصريؼ كال ٌ
شيء منيا حتى نيج ليـ سبيؿ النظر كأعمميـ بما عميو أىؿ ىذا الشأف في الشرؽ مف استقصاء
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انفصم األَل:

الفف بكجكىو ،كاستيفائو عمى حدكده ،كاٌنيـ بذلؾ استحقكا اسـ الرياسة" .1كىك آخر نحكم مف
ٌ
طبقات الزبيدم ختـ بو طبقات األندلسييف ،كبطبقات األندلسييف ختـ الزبيدم كتابو ،كيعاصر
استقر بيا كاف
كنحكية باألندلس حيف
لغكية
ٌ
الرباحي بقرطبة أبك عمي القالي الذم أحدث نيضة ٌ
ٌ
عمادىا ذخائر العرب مف لغة كشعر كنحك التي حمميا مف المشرؽ ،منيا كتاب سيبكيو أخذه عف
المبرد.
ابف درستكيو عف ٌ
النحاة عكفكا عمى مدارسة كتاب سيبكيو كغيره مف الكتب حتى ذاع صيت
كخمفو كالرباحي جيؿ مف ٌ
بالنحك.
تفكقيا كعنايتيا ٌ
األندلس في ال ٌنحك كشابيت البصرة في ٌ

المصرية:
 5ـ المدرسة
ّ

حكية بمصر مع عناية قرائيا بضبط آيات القرآف
نشأت الدراسات ٌ
الن ٌ

الكريـ كقراءاتو عمى كجو الضبط كاإلتقاف ،فمف البدييي أف تنشأ مع تبلكة القرآف الكريـ تمقٌي بعض
مبادئ العر ٌبية حتى يحسف الطبلب قراءتو ،كقد نزؿ بيا عبد اهلل بف ىرمز تمميذ أبي األسكد الدؤلي
كىك مف القراء ،أخذ عنو القراءة نافع مقرئ أىؿ المدينة.
حكية بمصر إلى كالٌد بف محمد التميمي البصرم األصؿ ،رحؿ إلى
كيرجع ظيكر الدراسات ٌ
الن ٌ
ثـ عاد إلى مصر كمعو كتب الخميؿ ،2ككاف يعاصره
العراؽ فمقي الخميؿ كالزمو كسمع منو الكثير ٌ
أبك الحسف األعز تتممذ عمى الكسائي كنقؿ عممو إلى مصر ،كبذلؾ يككف بمصر التياراف البصرم
كالككفي منذ و
كقت و
مبكر جدا.
صنؼ لطبلبيـ كتبا
ممف ٌ
كتتكالى بعدىما طبقات كثيرة مف ٌ
النحاة النابييف الراحميف إلى مصر ٌ
كصنؼ لطبلبو
نحكية كأحمد بف جعفر الدينكرم تػ289ىػ صير ثعمب رحؿ مف بغداد إلييا
ٌ
ٌ
كصنؼ أيضا في ضمائر القرآف ،كعمي بف سميماف األخفش
سماه (المي ٌذب)
ٌ
المصرييف كتابا ٌ
لممبرد
يتعصب
النحك لممصرييف عمى مذىب سيبكيو ككاف
يدرس ٌ
ٌ
ٌ
الصغير تػ315ىػ كاف ٌ
كالبصرييف.
1
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يد طائفة
حكية عمى ٌ
النحاة بمصر كتزدىر الدراسات ٌ
كفي القرف الرابع اليجرم يتكاثر عدد ٌ
الن ٌ
المبرد) كفي
مف النابييف فيو كابف كالٌد المصرم تػ332ىػ صاحب كتاب (االنتصار لسيبكيو مف ٌ
صنؼ (المقصكر كالممدكد عمى حركؼ المعجـ) ،كمكاطنو أبي جعفر النحاس تػ307ىػ
المٌغة ٌ
النحك) ك(الكافي) كغيرىا مف المؤلٌفات ،كىك فييا كمٌيا يأخذ مف اآلارء السابقة
صاحب (التٌفاحة في ٌ
ظنو.
ما كافؽ ٌ
النحك) ككتاب (المحتسب)
كفي القرف الخامس يظير ابف بابشاذ تػ469ىػ صاحب
ٌ
(المقدمة في ٌ
البغدادية مع النفكذ إلى اآلراء الجديدة.
الككفية ك
ٌ
ككاف يمزج بيف اآلراء البصرٌية ك ٌ
(الجزكلية) كيجمس
كينزؿ في أكاخر العصر الفاطمي بمصر أبك مكسى الجزكلي المغربي صاحب
ٌ
األلفية) ك(الفصكؿ الخمسيف)
إلى إمبلءات ابف برم ،كيمحقو تمميذه يحي بف معط صاحب (الد ٌرة
ٌ
حكية بمصر في
ٌ
النحك بجامعيا العتيؽ لمطبلب .كتثمر الدراسات ٌ
كيتصدر إلمبلء كتدريس ٌ
الن ٌ
أكاخر القرف السابع كالثامف اليجرييف بظيكر طائفة مف العمماء النابييف الذيف ليـ فضؿ ازدىار
حكية
ثمارىا كابف مالؾ األندلسي كابف الحاجب كابف ىشاـ األنصارم
ٌ
كتشؽ مع ىؤالء الدراسات ٌ
الن ٌ
طريؽ التدقيؽ كالسداد في البحث عف التعميبلت كالعكامؿ كالتدقيؽ في آراء السابقيف ،كتتكاثر
بعدىـ الشركحات كالحكاشي عمى مؤلٌفات البصرييف كالبغدادييف كاألندلسييف كالمغاربة .كيمكف
إجماؿ خصائص ىذه المدرسة في ما يمي:
 كثرة الشركحات كالحكاشي.
حكية.
 كضع المتكف ٌ
الن ٌ
 اإلسياب في الشرح كالتعميؿ.
حكية السابقة.
 االنتخاب مف اآلراء ٌ
الن ٌ
النحك بالمنطؽ كالفمسفة.
 مزج ٌ
حكية كتكضيحيا.
 كضع المصطمحات ٌ
الن ٌ
 االحتجاج بالحديث النبكم الشريؼ.
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ـ نحاة ىذه المدرسة:
النحكيكف كالمغكيكف المصريكف في ثبلث طبقات في كتاب الزبيدم ،يتصدرىـ كالٌد بف محمد
كٌ
ثـ أخذ يحاضر
بف محمد التميمي كىك بصرم لزـ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم كأخذ عنو الكثير ٌ
بالنحك كالمغة في مصر ،كيعاصره
الطبلب بمصر بإمبلءات الخميؿ كلـ يكف قبمو كبير شأف كعناية ٌ
عرفا المصرييف عمى المذىبيف
ممف أخذ عف الكسائي فكاف ليما أف ٌ
أبك الحسف األعز كىك ٌ
البصرم كالككفي منذ كقت مب ٌكر جدا.
الثانية أبك عمي الدينكرم تػ281ىػ صير ثعمب ،حمؿ عف المازني كتاب سيبكيو
كمف نحاة الطبقة
ٌ
كتصدر لتدريس
المبرد ،ثـ نزؿ مصر ،كحمؿ معو اختبلؼ البصرييف كالككفييف
كقرأه عمى
ٌ
ٌ
عكؿ عمى تدريس
المذىبيف بمصر ،لو (المي ٌذب في ٌ
النحك) كلو مختصر (ضمائر القرآف) ،ثـ ٌ
المذىب البصرم دكف مخالطتو بالمذىب الككفي مف إمبلءات األخفش األكسط .1كمحمد بف الكليد
المبرد ببغداد ثـ قعد
بف كالٌد التميمي تػ218ىػ عكؼ عمى دراسة ٌ
النحك مثؿ أبيو ،ق أر الكتاب عمى ٌ
(المنمؽ).
كصنؼ لطبلبو كتاب
إلمبلئو بمصر
ٌ
ٌ
النحك م ػثؿ أبػ ػيو
كمف نحاة الطبقة الثالثة أبك العػ ػباس بػ ػف كالٌد تػ662ىػ عػ ػكؼ عمى تدريػ ػس ٌ
كجػػػ ده ،رحؿ إلى بغداد كلقي الزجاج كأخذ عنو النٌحك ،صنٌ ؼ مصنفات كثي رة أشيرىا
كنزه إماـ النٌ حاة سيبكيو ،ككاف شديد
(االنتصار لسيبكيو مف المبرد) نقض فيو
المبرد ٌ
ٌ
اإلعجاب بالبصرييف ،كمكاطنو أبك جعفر النحاس أخذ ىك األخر عف الزجاج كابف السراج
درس كتاب سيبكيو ،مف
أصحاب
ثـ عػ اد إلى مكطنو يػ ٌ
ٌ
المبرد كحمقات أصحاب ثعمب ببغداد ٌ
مؤلٌفاتو (التفاحة في النٌحك) ك(المقنع في اختبلؼ البصرييف كالككف ػ ػ ييف) ك(إعػ ػراب القػ ػ ػرآف)
النحكييف المصرييف الذيف أخذكا عف البغدادييف.
كغيره مف ٌ
النحكييف المصرييف في القرنيف الثاني كالثالث م ٌمف أخذ كتتممذ عمى
أف ٌ
كما يمفت النظر ٌ
حكية بمصر إلى مذىب بغداد المتمثٌؿ في االختيار كاالنتقاء
كجيكا الدراسات ٌ
الن ٌ
البغدادييف ،لذا فقد ٌ
1
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مف المذىبيف السابقيف مع النفكذ إلى آراء جديدة ،مع ميميـ الكاضح إلى المذىب البصرم كمفاضمة
آرائو ،لكف سرعاف ما تخ ٌرج مصر نحاة يسيركف عمى االنتقاء كاالختيار مع النفكذ إلى أفكار جديدة
منيـ ابف بابشاذ تػ511ىػ الذم رحؿ إلى بغداد ،كابف برم تػ182ىػ كغيرىما.
النحك أعبلـ بارزة كابف
حكية كثي ار كتأتي ثمارىا فينبغ في ٌ
كفي عصر المماليؾ تزدىر الدراسات ٌ
الن ٌ
ممف لو فضؿ في
الحاجب تػ151ىػ كابف ىشاـ تػ119ىػ ،كما تظير أعبلـ بارزة بعد ابف ىشاـ ٌ
قمة االزدىار.
تطكير الدراسات ٌ
الن ٌ
حكية بمصر كرفعيا إلى ٌ

مـغاربـية:
نحويـة
 4ــ وجـود مدرسـة
ّ
ّ

إف الحديث عف أمر ما أك محاكلة الحديث
ٌ

ي اإلجابة عف ىذا
عف خصائصو يتطمب قبؿ ك ٌؿ شيء إثبات كجكده ىك ٌ
أكال ،لذا كجب عم ٌ
السؤاؿ :ىؿ لممغرب اإلسبلمي مدرسة نحكيٌ ة أك مذىب نحكم عمى لغة القدامى ؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ أستعرض بعض آ راء المحدثيف كالقدامى في ىذه القضيٌ ة لبياف
الحقيقة.
إف الكثير مف المحدثيف يعترؼ بكجكد نشاطات نحكيٌ ة في المغرب منافسة لؤلقطار
ٌ
األخرل ،منذ القركف األكلى مف البحث ،نبغ فيو عمماء أجبلء كأيثر عنيـ مؤلٌفات نحكيٌ ة
قيٌمة ،كيعترفكف أيضا بسبؽ المغرب قطر األندلس في ىذه النشاطات ،منيـ :األستاذ أحمد
مختار عمر الذم يقكؿ" :كبعد القرف الثالث نافست أقطار كمدف أخرل البصرة كالككفة في
الدراسة النٌ حكيٌ ة ،ككاف أشيرىا بغداد كمصر كالمغرب كاألندلس ،كظير نحاة أعبلـ في ك ٌؿ بمد
مف ىذه الببلد تجد تفصيبل عنيـ في كتب التراجـ المختمفة" ، 1كمنيـ أيضا األستاذ ميدم
"أم ا قبؿ الككفة فالنٌ حك بصرم محض ،كأىؿ العربيٌ ة س كاء أكان كا
المخزكمي الذم يقكؿٌ :

 1ػ أحمد مختار عمر ،البحث المغكم عند العرب مع د راسة لقضيٌ ة التأثير كالتأ ثٌر ،ط  . 1القاى رة،9188 :
عالـ الكتب ،ص .921
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في البصرة أـ الك كفة إنٌ ما أخذ كا النٌ حك مف معاىد البص رة ،ثـ انتشركا في األمصار في
أكال  ،كفي بغداد ثانيا ،ثـ في مصر كالمغرب كاألندلس".1
الككفة ٌ
ككاف األستاذ محمد الطنطاكم أكثر المحدثيف كضكحا في ىذه القضيٌ ة ،فقد عقد فصبل
النحك في األندلس كالمغرب كعمماؤه) ثـ راح
أسماه (عمـ ٌ
كامبل لمحديث عف ٌ
النحك في المغرب ٌ
يبيف تشدد المغاربة في األخذ مف منابع الفصاحة كالرحمة إلى عممائيا في قكلو" :تجشـ أفراد مف
ٌ
األندلس كالمغرب األسفار إلى المشرؽ ،كرككا عف عممائو كاقتبسكا مف معارفيـ ،إذ لـ يكف في
مقدكرىـ الرحبلت إلى البكادم كمشافية األعراب فييا كما صنع المشارقة ،كقفمكا إلى المغرب
مزكديف بعمكـ المشارقة ،زيادة عمى ما جمبكا معيـ مف مؤلٌفاتيـ ،إالٌ ٌأنو كاف لممغاربة
كاألندلس ٌ
فضؿ السبؽ عمى األندلسييف لقرب ببلدىـ مف المشرؽ كبعد األندلسييف منو".2

لمنحك المشرقي ،بؿ فيو
ثـ ٌبيف مبلمح نحك المغاربة كاألندلسييف كالذم لـ يكف تقميدا محضا ٌ
ٌ
استدراكات كاجتيادات جديدة في قكلو" :ظير في األندلس كالمغرب عمماء ضارعكا عمػ ػماء
النحك في سائر المدف ...كبعدىا استغنى األندلسيكف عف المشارقة
المشرؽ ،كانتشرت دراسة ٌ
النحك ،كخالفكىـ في منياج تعميمو
كاعتمدكا عمى أنفسيـ ،كعدلكا عف بعض آراء المشارقة في ٌ
كتدكينو كاستدرككا عمييـ مسائؿ فاتتيـ ،كبذلؾ استحدثكا مذىبا رابعا يعرؼ بمذىب المغاربة أك
حكية
يعد ٌ
األندلسييف ،ظيرت مبادئو مف أكائؿ القرف الخامس اليجرم الذم ٌ
بحؽ فجر النيضة ٌ
الن ٌ
3
النحك.
أف المغرب كاألندلس مذىب ك ه
احد في ٌ
في ىذه الببلد"  ،كىك يرل ٌ

الحكلية السادسة مف حكليات كمية اآلداب بجامعة الككيت
ككضع األستاذ يكسؼ أحمد المطكع في
ٌ
عاـ  1985مؤلٌفا عف (نحاة القيركاف) ،رتٌبيـ مف القرف الثاني إلى السادس اليجرم كترجـ ليـ.
أما األستاذ حسف عكف بعدما ٌبيف مكانة كتاب سيبكيو في نفس العمماء الذيف اتٌخذكه دستك ار في
ٌ
1
النحك ،ط  .2مصر ،9118 :شركة مكتبة كمطبعة
ػ ميدم المخزكمي ،مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة ك ٌ
مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر ،ص .11
2
3

النحاة ،ط  .2القاىرة :د ت ،دار المعارؼ ،ص .291
النحك كتاريخ أشير ٌ
ػ محمد طنطاكم ،نشأة ٌ
ػ نفسو ،ص .220
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كتعمقكا في مسائمو فيما عميقا ككتبكا عنو ،كشرحكه
ٌ
النحك كمعيا ار لمعر ٌبية فدرسكه دراسة مستفيضة ٌ
"إف عدد
أف أكبر عدد مف ىؤالء العمماء ىـ مغاربة كأندلسيكف في قكلوٌ :
كعمٌقكا عميو خميص إلى ٌ
العمماء الذيف فتنكا بكتاب سيبكيو كتخصصكا فيو دراسة كتأليفا يقرب مف مائة عالـ في سائر
أىـ ىذه األقطار في تقديـ أكبر عدد مف أكلئؾ العمماء ىي بيئة
األقطار العر ٌبية المختمفة ،ك ٌ
األندلس كالمغرب ،إذ يكجد ىناؾ ما يزيد عمى األربعيف عالما" .1كىك ما ذىب إليو األستاذ عمي
حكية عمى
النجدم ناصؼ في صدارة ببلد المغرب كاألندلس في تقديـ أكبر عدد مف الدراسات ٌ
الن ٌ
سائر البمداف األخرل حيف قاؿ" :كقد رجعت إلى بغية الكعاة ككشؼ الظنكف أتتبع دراسات الكتاب
كأستكعبيا إحصاء ِّ
كعدا ،فإذا لؤلندلس كما يسامتيا مف ٌبر المغرب قرابة أربعيف ،كلمعراؽ كما يميو
مقر
قرابة خمس كعشريف ،كلمصر أربع ال غير .كليس ىذا التفاكت بعجيب ففي الشرؽ كاف ٌ
العباسية كاليو كانت رحمة العمماء كالشعراء كأصحاب الكفاية كالمزٌية العامة ،كفي الغرب
الخبلفة
ٌ
مقر دكلة أخرل عر ٌبية تنافس الخبلفة كتحرص أف تجارييا في ك ٌؿ ميداف".2
كاف ٌ
نحكية مغار ٌبية.
ىذا عف مكقؼ المحدثيف مف كجكد مدرسة ٌ
كعف مكقؼ القدامى مف ىذه القضيٌ ة فيي مماثمة ،إذ أجد معظـ كتب التراجـ كالسيٌ ر قد
أكردت في ثناياىا أسماء ألعبلـ مغاربة كأندلسييف منثكرة ىنا كىناؾ ،كترجمت ليـ
بالتفصيؿ ،مف ىذه الكتب( :الصمة في تاريخ أئمة األندلس) البف بشككاؿ تػ578ىػ( ،إنباه الركاة
النحاة) لمقفطي تػ624ىػ ،ك(كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف) البف خمكاف تػ681ىػ
عمى أنباه ٌ
المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب) البف فرحكف المالكي تػ799ىػ ،ك(البمغة في
ك(الديباج
ٌ
النحاة كالمغكييف) البف قاضي شيبة
النحك كالمغة) لمفيركزابادم تػ817ىػ ،ك(طبقات ٌ
تراجـ أئمة ٌ
النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة) البف تغرم تػ874ىػ ،ك(بغية الكعاة في
تػ851ىػ ،ك( ٌ

1
2

النحكم ،د ط .د ب ،9180 :معيد البحكث كالدراسات العر ٌبية ،ص .16
تطكر الدرس ٌ
ػ حسف عكفٌ ،
النحاة ،ط  .2القاىرة ،9111 :عالـ الكتب ،ص .912
ػ عمي النجدم ناصؼ ،سيبكيو إماـ ٌ
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النحاة) لمسيكطي تػ911ىػ ،ك(نفخ الطيب مف غصف األندلس الرطيب) لممقرم
طبقات المغكييف ك ٌ
التممساني تػ1040ى ػ كغيرىا...
كيعد أبك بكر محمد بف الحسف الزبيدم تػ379ىػ أكضح مف أثبت مف القدامى كجكد مذىب
ٌ
نحكم في المغرب في (طبقات النٌحكييف كالمٌغكييف) مف خبلؿ فصؿ كامؿ خصصو لمنٌحكييف
كالمٌغكييف القركييف ،جعميـ في أربع طبقات ،كسبقيـ في ذلؾ النشاط األندلسييف الذيف أكردىـ
آخر كتابو ،يقكؿ عف مزاياه األستاذ محمد طنطاكم" :كليذا الكتاب منيج خاص في التراجـ
يرشد إلى المقصكد بسيكلة ،فإنٌ و مف جية فصؿ بيف النٌ حكييف كالمغكييف ،كج ػ ػ عؿ لك ػ ٌؿ
ب ػاب ػ ا ،كمف جية أخرل ذكر البصرييف كحدىـ ،ثـ الككفييف ،ثـ المصرييف ،ثـ اإلفريقييف ،ثـ
األندلسييف ،كرتٌبيـ طبقات طبقة تمي أخرل مشي ار إلى مدارس يـ كشيكخيـ مع جكدة
1
نحكية مختمفة.
النحاة كالمغكييف
الضبط"  ،كىك ٌأكؿ مف ميٌد لتكزيع ٌ
إقميميا إلى مدارس ٌ
ٌ

ـ نحاة ىذه المدرسة األوائل:
النحكييف المغاربة الذيف ذكرىـ الزبيدم باسـ القركييف مف الطبقة األكلى :أبك مالؾ الطرماح
مف ٌ
مف أىؿ القرف الثاني اليجرم ،عالـ بالمغة كالشعر ،كعياض بف عكانة نحكم كعالـ.
النحك كأخكه أبك الكليد الميرم تػ216ىػ شيخ أىؿ
كمف نحاة الطبقة
الثانية إبراىيـ الميرم عالـ في ٌ
ٌ
المقدـ في عيده كزمانو عمى الناس ،كلو كتب كثيرة .2كمحمد بف
النحك كالركاية ك ٌ
المغة كالعر ٌبية ك ٌ
النحك ،كأبك سعيد بف غكرؾ قيؿ ٌإنو أعمـ مف أبي
صدقة المرادم مف أىؿ طرابمس عالـ بالمغة ك ٌ
النحكم مف أصحاب أبي الكليد
النحك كالمغة ،كأحمد بف أبي األسكد ٌ
الكليد الميرم بالقرآف كحدكد ٌ
النحك كالغريب كمؤلٌفات حساف.
النحك كالمغة كلو أكضاع في ٌ
الميرم كاف غاية في ٌ
بالنحك
النحكم المعركؼ بالنعجة تػ بعد المائتيف أعمـ الناس ٌ
كمف نحاة الطبقة الثالثة حمدكف ٌ
النحك كأكضاع في المغة ،كأبك
ألنو كاف يحفظ كتاب سيبكيو ،كلو كتب في ٌ
خاصة مف الميرم ٌ
1
النحاة ،ص .221
النحك كتاريخ أشير ٌ
ػ محمد طنطاكم ،نشأة ٌ
 2ػ نفسو ،ص .211
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محمد المكفكؼ تػ608ىػ أخذ عف الميرم كالنعجة حتى عبل عمييما في الغريب كالشعر كتفسير
النحك كلو فييا كتب كثيرة ،كاليو الرحمة مف جميع إفريقية كالمغرب .كمنيـ
الشركحات كأياـ العرب ك ٌ
كمؤدب ،كخمؼ األط ػ ػرابمسي صاحػ ػب نحػ ػك كلغ ػة
أيضا أحمد بف المدني نحكم كعركضي
ٌ
النحك ،كمحمد بف سالـ المعركؼ بالعقعؽ كاف
ممف يناظر في ٌ
تػ210ىػ ،كعمي بف الحضرمي كاف ٌ
يؤدب في ك ٌؿ فنكف المعرفة كلو فييا كتب كثيرة ،إلى
النحك ،كابف الحداد الذم كاف ٌ
ممف يجادؿ في ٌ
ٌ
غير ذلؾ مف نحاة الطبقة الثالثة.
كمف نحاة الطبقة الرابعة أبك السميدع تػ211ىػ مف أصحاب حمدكف النعجة كتبلميذه ،عالـ بالعر ٌبية
النحك
كالمغة كاألخبار ،كابف أبي عاصـ المؤلئي تػ698ىػ مف العمماء النقاد في العر ٌبية كالغريب ك ٌ
النحكم ،كمنيـ الداركني إماـ في المغة كالعمـ بالشعر
كالحفظ كدكاكيف العرب ،أخذ عف المكفكؼ ٌ
الرمة ،ككاف لو ميؿ إلى مذىب الككفييف.
ككاف مشغكفا بديكاف ذم ٌ

 5ــ المعارضـون لوجود المـدارس ال ّنحويـّة:

رغـ إقرار القدامى كالمحدثيف بكجكد

فإف الكثير مف المحدثيف لـ يرض بذلؾ ،ف راح
مذاىب
ٌ
نحكية مختمفة أك مدارس بمغة العصر؛ ٌ
ينكرىا عمى اعتبارات مختمفة ،فمف الرافضيف القكؿ بكجكدىا عمى أساس نيج النٌ حكييف
أف
نيجا خاطئا في د راساتيـ األستاذ كماؿ بشر في (دراسات في عمـ المغة) فقد قرر ٌ
البصرييف كالك كفييف قد خرجكا جميعا عف المنيج الصحيح في تقعيد القكاعد ،فالبصريكف قد
التكس ع في المسمكع كالقياس
أسرفكا في شحف النٌحك بالفمسفة كالمنطؽ ،كالككفيكف تغالكا في
ٌ
عميو ،فمـ يمزـ كبل الفريقيف بخطٌ تفكيرم سميـ ،فالنقص كالقصكر في أسمكب دراسة المغة ينطبؽ
ككفية أك بصرٌية
عمييما دكف تفريؽ كبناء عمى ما ٌ
لغكيةٌ :
صرح "ليست ىناؾ في رأينا مدارس ٌ
تقدـ ٌ
أك غيرىما ،كاٌنما ىناؾ مجمكعات مف الدارسيف عاشت كؿ مجمكعة في مدينة مختمفة ،فيي إذف
1
النحكم)
افية ال
عممية"  .ككذلؾ استنتج األستاذ عمي أبك المكارـ في (تقكيـ الفكر ٌ
ٌ
مدارس جغر ٌ

النحاة مزيجا غريبا مف
أخطاء
أىميا اتٌباع ٌ
ميمة في مناىج الفكر ٌ
ٌ
النحكم التقميدم ٌ
مكضكعية ٌ
1

ػ كماؿ محمد بشر ،دراسات في عمـ المغة ،ط  .1مصر ،9181 :دار المعارؼ ،ص .15
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شخصية الباحث بدال مف
تنمية
ٌ
مما ساعد عمى ٌ
مناىج شتى كركاما ىائبل مف الثقافات المختمفة ٌ
بمكرة مادة البحث كساىـ في تضخيـ إحساسو بذاتو حتى انعكست بشكؿ أك بأخر عمى
مػ ػكضػ ػكعػ ػ و" ،ككاف أبرز أشكاؿ ىذا االنعكاس استخداـ كؿ باحث نحكم لما يجيد مف المناىج في
صحة ما يذىب إليو دكف اعتبار لمدل اتٌصاليا بالمغة كعبلقاتيا بالتركيب" .1ثـ قاؿ
التدليؿ عمى ٌ
افية المختمفة باإلضافة إلى انتشار األساليب
إف انتشار ىذه األخطاء بيف
التجمعات ٌ
حكية الجغر ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
النحك العربي
المتٌبعة منيجيا بينيا يكشؼ عف فساد تمؾ الفكرة التي شغمت الكثير مف الدارسيف في ٌ
تتميز كؿ منيا بأسمكبيا الخاص كمنيجيا
قدامى كمحدثيف كىك كجكد مدارس
نحكية مختمفة ٌ
ٌ
حكية كاحد في مدنو المختمفة تحكمو قكاعد عامة كاف
أف منيج الدراسة ٌ
الن ٌ
الذاتي ،كيؤ ٌكد ما سبؽ ٌ
مميز لك ٌؿ منيا في
ثمة مدارس بالمعنى الذم يقطع بكجكد منيج ٌ
تفاكت تأثير بعضيا .فإذف ليست ٌ
كتطبؽ أصػ ػكال
التجمعات تتحرؾ في إطارات متشابية
مدنية كىذه
تجمعات
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
النحك كاٌنما ىناؾ ٌ
فإنو اختبلؼ ال ينفي عنيا كحدة المنيج كاتٌفاؽ األصكؿ.2
كاحدة ،كاف اختمفت في بعض الجزئيات ٌ
نحكية بحجة إسراؼ المحدثيف في
ككذلؾ رفض األستاذ إبراىيـ السامرائي القكؿ بكجكد مدارس
ٌ
استعماالت عصرٌية غير صحيحة حيف قاؿ" :أخذ الدارسكف بالسعي نحك المعاصرة فأخذكا لفظ
لتؤد م ما شاع لدل األكائؿ مف استعماؿ مذاىب أك ط را ئؽ ،فكانت مدرسة
(المدارس)
ٌ
البص رة كمدرسة الككفة كمدرسة مصر كمدرسة الشاـ كمدرسة األندلس كمدرسة إفريقية ،كال
أستبعد أف يبمغ اليكل بأحد الدارسيف فيزعـ بمدرسة المكصميف كغيرىا مف مدف العالـ اإلسبلمي".3
أىـ منذ زمف بعيد أف أضعو ،كذلؾ ألنٌ ني رأيت
كقاؿ في ٌ
مقدمة كتابو" :ىذا كتاب مكجز كنت ٌ
المعاصريف قد غمكا في إطبلؽ مصطمح (المدرسة) في الكبلـ عمى االختبلؼ بيف البصرييف
لغكية كلـ
ألف م كاد االختبلؼ تتصؿ بالفركع مف الدرس ٌ
النحكم ،فيي إذف فكائد ٌ
كالككفييفٌ ،

1

النحكم ،د ط .القاىرة ،2001 :دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ص .261
ػ عمي أبك المكارـ ،تقكيـ الفكر ٌ
ػ نفسو ،ص .218 -211

3

عماف ،9181 :دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،ص .950
ػ إبراىيـ السامرائي ،المدارس ٌ
الن ٌ
حكية أسطكرة ككاقع ،ط ٌ .9

2
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كتعجب كثي ار مف إطبلؽ
يخكلنا أف نقكؿ (مدارس نحكٌية).1
يكف الخبلؼ ٌ
ٌ
النحكم القديـ بينيـ شيئا ٌ
األستاذ طو حسف في درسو األدبي عمى قصائد أكس بف حجر (مدرسة أكس بف حجر) فقاؿ:
عما كاف لسائر الجاىمييف ؟ كقد استمر
كيؼ ٌ
تميزت قصائده في بنائيا الخاص الذم يختمؼ ٌ
المحدثكف في ىذا النيج في إطبلؽ (مدرسة) عمى مدارس الشعر الحديث فكانت مدرسة اإلحياء
كمدرسة الديكاف كمدرسة الميجر عمى االختبلؼ في منازعيـ الفكرٌية !

2

كتطكر)
ككأف األستاذ السامرائي ثائر عمى الكثير مف استعماالت العصر ففي كتابو (العر ٌبية تاريخ
ٌ
ٌ
أسماه الدارسكف المعاصركف (ليجة) بدؿ (لغة) ،كقاؿ ٌإنو مف الخػ ػط ػأ البحػ ػث
رفض أيضا ما ٌ
أسماه أىؿ المغة القدامى
ف ػييا؛ إذ قاؿ" :لقد آثر المعاصركف مصطمح الميجة كالميجات عمى ما ٌ
لغة ،فقكؿ القدامى ىذا عمى لغة ىذيؿ أك عقيؿ أك لغة أزد ككقكليـ جاء في ىييات ست كثبلثكف
المغكية تؤلٌؼ مادة يستطيع
أف الشذرات
ٌ
قر في عينيـ ٌ
لغةٌ ،
ككأف المعاصريف درجكا عمى خطأ ،كقد ٌ
الحؽ ٌأنو لف يصؿ فيو إلى كبلـ فاصؿ لبلختبلؼ الشاسع
بيا الدارس أف يقيـ بناء كافيا بالغرض ،ك ٌ
افية
قية أك غر ٌبية ،ككذلؾ لصعكبة تحديد البقعة الجغر ٌ
بيف لغة قبيمة كأخرل مف نفس المجمكعة شر ٌ
لتمؾ القبائؿ".3
نحكية عمى أساس التقسيـ الجغرافي فيـ كثر كحججيـ ٌأنو
أما الرافضكف القكؿ بكجكد مدارس
ٌ
ٌ
ألف ذلؾ النتاج العممي لـ يكف مدينا
مف الخطأ نسبة العمكـ إلى مدف نشأت بيا كاشتيرت فيياٌ ،
معينة كالبصرة أك الككفة أك بغداد أكغيرىا كاٌنما مديف إلى عممائيا ،فراحكا مف أجؿ ذلؾ
إلى مدينة ٌ
النحكم في
يقترحكف
تطكر الدرس ٌ
ٌ
تسميات بدائؿ أذكر منيـ األستاذ حسف عكف الذم كضع مبلمح ٌ
التطكر إلى مدف يعرفت
النحاة البارزيف ،كليس مدينا ىذا
أئمة ٌ
مدارس منسكبة إلى أصحابيا مف ٌ
ٌ
ألنو منذ
النحكم كما ألفنا أف نقكؿ ٌإنو نتاج مدرسة البصرة أك الككفة أك بغداد ٌ
بنشاطيا في الدرس ٌ
تطكر الدرس النٌ حكم في
يصكر الكاقع كال ٌ
يعبر عف الحقيقة ،لذلؾ كضع ٌ
القرف الثالث اليجرم ال ٌ
1

حكية أسطكرة ككاقع ،ص .1
ػ إبراىيـ السامرائي ،المدارس ٌ
الن ٌ
ػ نفسو ،ص .92

3

كتطكر ،ط  .9بيركت ،9116 :مكتبة المعارؼ ،ص .289
ػ إبراىيـ السامرائي ،العر ٌبية تاريخ
ٌ

2
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ثبلث مدارس ىي مدرسة سيبكيو ثـ مدرسة الزمخشرم ثـ مدرسة ابف مالؾ ،كقاؿ إنٌ و مسمؾ
لغكيي اإلغريؽ كالبلتينييف قديما ككذلؾ فبلسفتيـ فقد أيثر عنيـ القكؿ ىذه أكاديميٌ ة فبلف أك
فبلف مف الفبلسفة ،أك مدرسة فبلف أك فبلف مف المغكييف أك الرياضييف كلـ تكف ىذه
المدارس أك تمؾ األكاديميات منسكبة إلى أثيػنا أك كػريت أك سامكس" .1كمنيـ أيضا
األستاذ سعيد األفغاني في كتابو (مف تاريخ النٌ حك) حيف قاؿ "أدار القدامى أصحاب
الطبقات التصنيؼ عمى البمداف فقالكا نحاة البصرة كنحاة الككفة كنحاة بغداد ،كجرل ىذا
االستعماؿ مع تساىؿ كبير عمى أقبلـ المحدثيف فقالكا مذىب البصرييف أك مدرسة البصرة كمذىب
ألف ال كطف لمعمـ كاٌنما تتعاكف
الككفييف أك مدرسة الككفة ،كقد حاف الكقت لتصحيح ىذه القسمة ٌ
األصح أالٌ يككف مذىب بصرم يقابمو مذىب ككفي بؿ
عمى إنتاجو جماىير مف ك ٌؿ جنس ،ككاف
ٌ
2
يسمى المذىب البصرم
سماعية يقابميا نزعة
نزعة
ٌ
ٌ
قياسية"  .كىك بذلؾ قد اقترح بديبل كىك أف ٌ

القياسية ،كقد صحح بيذا ما ذىب إليو الكثير مف
السماعية كالمذىب الككفي بالنزعة
بالنزعة
ٌ
ٌ
سماعية .ثـ خمص
اسية كالمذىب الككفي ذا نزعة
ٌ
الدارسيف مف اعتبار المذىب البصرم ذا نزعة قي ٌ
أف السماع الصحيح كالقياس المنظٌـ
إلى رأم أخر في كتابو (في أصكؿ ٌ
النحك) بعد دراسة إلى ٌ
نزعتاف تتمثبلف عمى حقٌيما بالبصرة ال الككفة.3
ككذلؾ اقترح األستاذ أحمد مختار عمر في (البحث المغكم عند العرب) أف تنسب الدراسات
النٌ حكيٌة إلى النظريات التي اشتير بيا أصحابيا بدؿ إسنادىا إلى المدف التي نشأت بيا ،ألنٌو
أف األساس الكحيد الذم بني عميو تقسيـ البحث النٌ حكم إلى مذاىب أك مدارس ىك
استخمص ٌ
المعيار الجغرافي فقيؿ مدرسة البصرة كمدرسة الككفة كغيرىما . ..النتماء البصرييف إلى
ألف النظرٌية
البصرة كالككفييف إلى الككفة ...كىك
تصكر خاطئ برأيو ينبغي إعادة النظر فيو؛ ٌ
ٌ
افية محددة فاألصح في اصطبلح
العممية التي تجمع جماعة مف العمماء ال ٌ
يحدىا رقعة جغر ٌ
ٌ
1
تطكر الدرس النحكم ،ص .1 -1
ػ حسف عكفٌ ،
2
النحك ،د ط .بيركت :د ت ،دار الفكر ،ص .11 -6
ػ سعيد األفغاني ،مف تاريخ ٌ
3
الجامعية ،ص .292
النحك ،د ط .د ب ،9115 :مديرٌية الكتب كالمطبكعات
ػ سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ
ٌ
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معيف كلك
(مدرسة) ليس تكاجد جماعة مف العمماء في مكاف كاحد ،كاٌنما اشتراكيـ في خطٌ فكرم ٌ
مف بمداف متباعدة كجنسيات مختمفة 1...كراح مف أجؿ ذلؾ يضرب أمثمة لنحكييف ككفييف كافقكا
مما كشؼ
بصرييف في مسائؿ ،كبصرييف كافقكا ككفييف ،كبغدادييف مف أصكؿ مختمفة كافقكىما ٌ
حكية البصرٌية كانت األساس في
أف النظرٌية ٌ
الن ٌ
كمما يعضد قكلو ٌ
عمى فشؿ المعيار الجغرافيٌ .
إف
معظـ األمصار العربيٌة في مختمؼ األزمنة ،ىي التي بسطت آراءىا في كتب النٌحك ،ثـ ٌ
معظـ نحاة الككفة كبغداد كمصر كالمغرب كاألندلس عرفكا بكثرة الترحاؿ كالتنقٌ ؿ مف بمد إلى
إف التقسيـ الجغرافي
أخر لطمب العمـ أك
مما يصعب مف تحديد انتمائيـ .ثـ أضاؼ ٌ
ٌ
التكسب ٌ
كفضؿ في األخير تبني المعيار
التعصب،
جك مف
يعطي إحساسا
ٌ
ٌ
ٌ
التحيز ك ٌ
بمحمية العمكـ كخمؽ ٌ
القائـ عمى أساس النظريات المستقمٌة كالقكؿ (بنظ ػ ػ ػرٌية سيػ ػبكيو في االلت ػ ػزاـ بما سمػ ػع عػ ػف
رد الكممات الكبيرة
النصب عمى الخبلؼ) ،ك(نظرٌية ابف فارس في ٌ
العػ ػرب) ،ك(نظرٌية الفراء في ٌ
إلى أصكؿ أق ٌؿ حجما) .2كىكذا دكاليؾ كىك معيار تبناه مف الغربييف كقكليـ (نظرٌية بمكـ فيمد
المغكية) كغيرىا...
السمككية) ك(نظرٌية تشكمسكي
ٌ
ٌ
المغكية ٌأيا
كمثميـ كثير مف الباحثيف مف لـ يرض بالتقسيـ الجغرافي المعتمد في الدراسات
ٌ
قسـ عمماء الميجات العر ٌبية إلى عربيتيف :عر ٌبية الشماؿ أم لغة عدناف (عرب
كانت ،فمثبل حيف ٌ
الشماؿ) كعر ٌبية الجنكب أم لغة قحطاف (عرب الجنكب) انتقد عالـ الساميات األستاذ إسرائيؿ
يقدمكا لنا حدكدا
ألف العمماء لـ ٌ
كلفنسكف ىذا التقسيـ الجغرافي كقاؿ ٌإنو لـ يكف صحيحا كال دقيقاٌ ،
فاصمة كاضحة تفصؿ شماؿ الجزيرة عف جنكبيا .3كلـ يرفض األستاذ عبد األمير محمد أميف الكرد
التصكر كالتصديؽ كالسؤاؿ الكبير) تبني األساس الجغرافي معيا ار لتقسيـ
حكية بيف
في (المدارس ٌ
الن ٌ
ٌ
النحكم إلى مدارس بؿ رفض أم ار أخر فحيف نظر في كتاب (األصكؿ) لؤلستاذ تماـ حساف
البحث ٌ
ككفية رفضيا البصريكف كقرر حينيا
الذم ذكر أصكال
نحكية بصرٌية رفضيا الككفيكف ،كأصكال ٌ
ٌ
1

ػ أحمد مختار عمر ،البحث المغكم عند العرب ،ص .998 -991 -991

2

ػ نفسو ،ص .925

3

السامية ،ط  .9مصر ،9121 :مطبعة االعتماد ،ص .916
ػ إسرائيؿ كلفنسكف ،تاريخ المغات
ٌ
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إف
تماـ حساف كجكد مدرستيف حقيقيتيف في ٌ
النحك العربي ىما البصرٌية ك ٌ
الككفية قاؿ عبد األمير ٌ
الككفية ضرب مف التزٌيد لدل الدارسيف قديما كحديثا ما
القكؿ بكجكد مدارس
نحكية غير البصرٌية ك ٌ
ٌ
بغدادية
عممية كاضحة كتمؾ التي كضعيا تماـ حساف في أصكلو ،فبل مدرسة
لـ تستند إلى أسس
ٌ
ٌ
القرطبية تمؾ التي كضعيا أبك
أندلسية بؿ مدرسة ثالثة كىي
يقية كال
ٌ
ٌ
انية كال إفر ٌ
كال مصرٌية كال قيرك ٌ
ألف الناظر في ىذه المدرسة يجد
العباس أحمد بف عبد الرحماف بف مضاء القرطبي تػ592ىػ ٌ
مما يجزـ الجزـ
منيجا جديدا كأسسا كأصكال مغايرة كمٌيا ألسس المدرسة البصرٌية كالمدرسة
ٌ
الككفية ٌ
بأف الذم يراه أمامو منيج جديد كاتٌجاىات جديدة في دراسة العر ٌبية.1
القاطع ٌ
تبنى مفيكما غربيا محضا
النحكم عند العرب) قد ٌ
أما األستاذ عمي مزىر الياسرم في (الفكر ٌ
ٌ
لمصطمح مدرسة مخالفا كؿ االختبلؼ سائر الدارسيف ،تساءؿ مستنك ار "كيؼ لنا أف نطمؽ
مصطمحا حديثا كمدرسة عمى التفكير النٌ حكم القديـ ؟!" كقاؿ في الجكاب" :إنٌ نا لف نظفر
ألف مصطمح (مدرسة) في االستعماؿ الحد يث ي عني منيجا مستقبل في أصكؿ النظر
بشيء ٌ
نسية حيف تستخدـ
إلى األشياء ككسائؿ البحث فييا كتفسير ظكاىرىا ،فكممة  écoleالفر ٌ
الفنية ٌإنما تعني أسمكبا جديدا في التفكير
لمتعبير عف مذىب مف المذاىب الفكرٌية أك
األدبية أك ٌ
ٌ
كالبناء قد ينكر ك ٌؿ التن ٌكر لما ىك شائع متعارؼ عميو قبؿ ذلؾ" .2فيذا االصطبلح خاطئ برأيو
النحكم بؿ خبلؼ في عدد
ألنو لـ يكف بيف نحاة البصرة كنحاة الككفة خبلؼ في أصكؿ التفكير ٌ
ٌ
ألنيا ال تصدر عف
مف المسائؿ كىي جميعيا ال ترسـ معالـ منيج خاص في طبيعة الدرس ٌ
عية تتعمؽ بطريقة االحتجاج كتكجيو العمٌة أك القياس كما عدد المسائؿ
األسس بؿ عف أسباب فر ٌ
3
أف القدامى ما كانكا يقصدكف بمذىب البصرييف
ٌ
الخبلفية بينيما إالٌ جزءا يسي ار  ،ثـ أضاؼ ٌ

النحكم كاٌنما قصدكا بو تقسيما
كمذىب الككفييف كمذىب البغدادييف منيجا خاصا في الدرس ٌ
1
2

حكية ،ص .68 -61 -61
ػ عبد األمير محمد أميف الكرد ،المدارس ٌ
الن ٌ
النحكم عند العرب أصكلو كمناىجو ،تؽ :عبد اهلل الجبكرم ،ط  .9بيركت ،2006 :الدار
ػ عمي مزىػر الياسرم ،الفػكر ٌ

العر ٌبية لممكسكعات ،ص .616
 3ػ نفسو ،ص .619
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حكية ال أكثر ،ثـ أضاؼ "كما مذىب األندلسييف كالمصرييف بضرب مف
معتمدا عمى البيئة ٌ
الن ٌ
1
"إنو
الجديد كاالختبلؼ "...كأكصى في األخير بالتريث في استخداـ المصطمحات العصرٌية فقاؿ ٌ

ألنو مطالب
كاف لزاما عمى الباحث المحدث أالٌ يغالي في تحميؿ المصطمحات عمى ما ليس ليا ٌ
بدقٌة التعبير كسبلمة الداللة.2"...
النحك العربي كالذم ىك البصرم كمن ٌك ار لممذىب الككفي
أما عف القائميف بكجكد مذىب كاحد في ٌ
ٌ
مقدـ كتاب اإلنصاؼ لؤلنبارم حيف قاؿ" :كمع عظيـ
قد اشتير بو المستشرؽ األلماني جكتكلد قايؿ ٌ
3
أف كؿ
فإنيـ لـ يؤسسكا مدرسة
اإلجبلؿ لمناقبيـ (الككفييف) ٌ
ٌ
نحكية خاصة"  .ككانت حججو ٌ

خبلفات الكسائي كالفراء لمخميؿ كسيبكيو ٌإنما كانت امتدادا لما سمعاه بالبصرة مف أستاذىما يكنس
أف األنبارم في ك ٌؿ
بف حبيب الذم كاف لو قياس خاص كمذاىب ينفرد بيا ،كاستدؿ عمى ذلؾ قايؿ ٌ
أف الخبلفات بيف
مرة يذكر يكنسا يذكر معو الككفييف متابعيف لو في آرائو ،كزعـ في حجة ٌ
ثانية ٌ
ألف مف شركط المدرسة تأليؼ جبية
عممية ٌ
الكسائي كتمميذه الف ارء كثيرة جدا فمـ يؤلٌفا جبية ٌ
مكحدة ٌ
مكحدة بيف أفرادىا يجمعيـ كحدة الرأم.4
عممية ٌ
ٌ
رد عميو شكقي ضيؼ بإسقاط كؿ حججو كاحدة تمكل األخرل بقكلو في األكلى" :أجمع
ككاف أف ٌ
أف نحك الككفييف يش ٌكؿ مذىبا مستقبلٌ أك كما نقكؿ بمغة العصر (مدرسة مستقمٌة)
القدماء عمى ٌ
سكاء منيـ أصحاب كتب الطبقات كالتراجـ مثؿ ابف النديـ في (الفيرست) ،كالزبيدم في (طبقات
حكية التي تعرض دائما في المسائؿ المختمفة
النحكييف كالمغكييف) أك أصحاب كتب المباحث ٌ
ٌ
الن ٌ
5
أف األنبارم في ك ٌؿ مرة يذكر فييا
كجيتي النظر المتقابمتيف
ٌ
أما عف زعمو ٌ
الككفية كالبصرٌيةٌ . "...

إف عدد ىذه المسائؿ
يكنسا بف حبيب يذكر بعده الككفييف مكافقيف لو فيما ذىب إليو فقد قاؿ ضيؼ ٌ
أف الكسائي
ال تعدك أربعة ! كأضاؼ الزمخشرم عمييا خمسة كقد شكؾ فييا ضيؼ .كفي زعمو ٌ
1

النحكم عند العرب أصكلو كمناىجو ،ص .618
ػ عمي مزىػر الياسرم ،الفػكر ٌ
ػ نفسو ،ص .616

3

حكية في ضكء الدراسات المغكية الحديثة ،ص .959
ػ ع  /مصطفى عبد العزيز السنجرجي ،المذاىب ٌ
الن ٌ
حكية ،ص .911
ػ شكقي ضيؼ ،المدارس ٌ
الن ٌ

2

4
5

ػ نفسو ،ص .911

82

انفصم األَل:

انمذرسة انىّحُيّة انمغاربيّة بيه انمذارس انىّحُيّة.

أف ذلؾ لـ يكف
مكحدة الرأم لكثرة الخبلفات بينيما كاف أف ٌ
كالفراء لـ يؤسسا جبية ٌ
رد عميو ٌ
قكية ما داـ ٌأنيما قد ناظ ار البصرييف كما مخالفة التمميذ ألستاذه إالٌ
صحيحا ٌ
ألنيما أسسا جبية ٌ
النحكييف قد خالفكا أئمتيـ فسيبكيو قد
أف الكثير مف ٌ
أم ار طبيعيا .كما يعضد حجة شكقي ضيؼ ٌ
خالؼ الخميؿ كقد خالفيما جميعا تمميذىما األخفش األكسط ،كالمازني قد خالؼ أستاذه سيبكيو في
المبرد خالفو أيضا كألٌؼ في ذلؾ كتابا ...كرغـ ذلؾ فقد ألٌفكا مدرسة.
التصريؼ ،ك ٌ
كراح بعدىا شكقي ضيؼ يثبت خصائص ىذه المدرسة ليكاجو بيا قايؿ فقاؿ في خاتمتيا:
أف نشاط الدراسات النٌ حكيٌة في الككفة إنٌما بدأ بدءا حقيقيا مع الكسائي كتمميذه
"كالصحيح ٌ
الفراء ،فيما المذاف رسما حدكد النٌ حك الككفي كفصكلو ككضعا أسسو كأصكلو ،بحيث أصبح
نحكية تستق ٌؿ بطكابع خاصة مف حيث االتٌساع في الركاية كالقياس ،كمف حيث
لمككفة مدرسة
ٌ
كضع مصطمحات جديدة ،كما يجرم معيا مف عكامؿ كمعمكالت .كبتكضيح ىذه الطكابع المستقمٌة
نحكية خاصة "...
نقضت ما زعمو قايؿ مف ٌأنو لـ تكف لمككفة مدرسة ٌ

1

الككفية إالٌ قمٌة كعمى رأسيـ قايؿ كالذم نقضو شكقي ضيؼ مثبتا
كالحقيقة ٌأنو لـ ينكر المدرسة
ٌ
كجكد ىذه المدرسة.
أف
أف مف حججيـ في ذلؾ ٌ
كعف المنكريف لممذىب البغدادم فيـ كثيركف ،كذكر شكقي ضيؼ ٌ
خصص و
الزبيدم لـ يذكر البغدادييف بيذه التسميٌ ة في طبقاتو ،كلـ يخصص ليـ ما
ٌ
لمبصرييف كالككفييف كالمصرييف كالقركييف كاألندلسييف ،بؿ ذكرىـ منسكبيف إلى شيكخيـ
أف عمميف بارزيف مف البغدادييف كىما أب ك عمي الفارسي تػ 377ىػ
البصرييف أك الككفييف ك ٌ
النحكم لـ يكف
أف مذىبيـ ٌ
كتمميذه عثماف بف جني تػ392ىػ ينسباف أنفسيما في البصرييف ،ك ٌ
تسميتو بالمدرسة ،قاؿ" :حاكؿ بعض الدارسيف المعاصريف أف ينفي كجكد
يخكؿ
ٌ
مذىبا نحكيا جديدا ٌ
أف عمميف مف أعبلـ
المدرسة
البغدادية معتمدا عمى مف ٌ
ٌ
يصنفكف أفرادىا في البصرييف كالككفييف ك ٌ
جيميا الثاني ينسباف أنفسيما في البصرييف كىما أبك عمي الفارسي كتمميذه ابف جني بقكليما
1

حكية ،ص .618
ػ شكقي ضيؼ ،المدارس ٌ
الن ٌ
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1
أف
(أصحابنا) كبانتصارىما في أغمب األحياف لآلراء البصرٌية"  .ككاف أف ٌ
رد عمييـ شكقي ضيؼ ٌ

أصحاب التراجـ قد أفردكىـ بمدرسة مستقمٌة كابف النديـ في الفيرست كأبي الطيب المغكم في مراتبو
أف ما زعمو الفارسي كابف جني
كغيرىما مف القدامى كأصحاب المؤلٌفات ٌ
الن ٌ
حكية الحديثة أيضا ،ك ٌ
مف نسبة أنفسيما في البصرييف ال يكفي لنع ٌدىما حقٌا منيـ بؿ ىما مف الجيؿ الثاني مف البغدادييف
نحكية جديدة فقاؿ" :اتٌبع نحاة بغداد في القرف الرابع اليجرم
السابقيف كالنفكذ مف خبلليما إلى آراء
ٌ
حكية يقكـ عمى االنتخاب مف آراء المدرستيف البصرٌية
نيجا جديدا في دراساتيـ
كمصنفاتيـ ٌ
ٌ
الن ٌ
بالتعمؽ
كيعنى
ك ٌ
لممبرد كثعمب فنشأ جيؿ مف النحاة يحمؿ آراء مدرستييما ي
ممف تتممذ ٌ
ٌ
الككفية جميعا ٌ
حكية الجديدة".2
في
مصنفات أصحابيما كالنفكذ مف خبلؿ ذلؾ إلى كثير مف اآلراء ٌ
ٌ
الن ٌ
فإف
مم ف يذ كر ٌ
أم ا عف سائر المعاصريف الرافضيف القكؿ بكجكد مدارس نحكيٌة مختمفة ٌ
ٌ
مستمد ة مف مذاىب الغربييف في اتٌجاىاتيـ
رفضيـ جاء استنادا إلى اشتراطيـ شركطا
ٌ
مم ف يذ كر األستاذ أحمد مختار عمر الذم رفض القكؿ بكجكد مدارس نحكيٌة
المغكيٌ ة ،ككاف ٌ
البغدادية
الككفية كالمدرسة
استنادا إلى المعيار الجغرافي فرفض القكؿ بالمدرسة البصرية كالمدرسة
ٌ
ٌ
حكية إلى النظريات التي اشتير بيا أصحابيا كالقكؿ
فضؿ إسناد الدراسات ٌ
الن ٌ
كغيرىا ...بؿ ٌ
(بنظرٌية الفراء في النصب عمى الخبلؼ) ك(نظرية سيبكيو في االلتزاـ بما سمع عف العرب) ...
لكنو بعد ىذا الكبلـ عقد عنص ار جديدا يتحدث فيو عف الفركؽ بيف المذىبيف البصرم كالككفي
ٌ
"إف المعيار الجغرافي ىك األساس
أىـ الفركؽ بيف مدرستي البصرة كالككفة) كيقكؿ فيو ٌ
بعنكاف ( ٌ

المتٌخذ لمتقسيـ" ! 3كيتناقض كبلمو في مكضع أخر حيف قاؿ" :كبعد القرف الثالث نافست أقطار
حكية ككاف أشيرىا بغداد كمصر كالمغرب كاألندلس
كمدف أخرل البصرة كالككفة في الدراسة ٌ
الن ٌ
كظير نحاة أعبلـ في كؿ بمد مف ىذه الببلد تجد تفصيبل عنيـ في كتب التراجـ المختمفة".4
1
2

حكية ،ص .251
ػ شكقي ضيؼ ،المدارس ٌ
الن ٌ
ػ نفسو ،ص .251

3

ػ أحمد مختار عمر ،البحث المغكم عند العرب ،ص .925

4

ػ نفسو ،ص .991
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كذلؾ تناقض مكقؼ األستاذ سعيد األفغاني الذم رفض اتٌخاذ المعيار الجغرافي أساسا لتقسيـ
ألنو كضع
النحك) ٌ
النحك) بما أبداه في كتابو (في أصكؿ ٌ
حكية في كتابو (مف تاريخ ٌ
المدارس ٌ
الن ٌ
يخية عف مدرسة البصرة كمدرسة الككفة ...الفركؽ بيف المذىبيف البصرم
عنكانا كاف (لمحة تار ٌ
1
تبنى المعيار الجغرافي في التصنيؼ كأكثر مف ىذه العبارات :نحاة البصرة ،نحاة
كالككفي) أم ٌأنو ٌ

السماعية
أئمة الككفييف ،نحاة المصريف ،نحاة األقاليـ ،كلـ يقؿ بالنزعة
ٌ
أئمة البصرييفٌ ،
الككفةٌ ،
القياسية البديمتيف.
كالنزعة
ٌ
ألف البحث
تسمية المدارس
فإف المعيار الجغرافي ال يمكف أف ينكر في
ٌ
ٌ
النحكية ٌ
كعمى ىذا ٌ
أئمة ظيركا في بيئات مختمفة كالبصرة كالككفة كبغداد
ٌ
النحكم في مختمؼ القركف نسب إلى ٌ
حكية إلى
كمصر ...فيك نتاج عمماء ىذه المدف فكاف مف البدييي أف تنسب ىذه االتٌجاىات ٌ
الن ٌ
مكاف ميبلدىا.
حكية إلى النظريات التي كضعيا
أما عف اقتراح األستاذ أحمد مختار عمر نسبة الدراسات ٌ
الن ٌ
ٌ
أصحابيا كالقكؿ (بنظرية الفراء في النصب عمى الخبلؼ) كغيرىا مثمما قاؿ بذلؾ الغربيكف كػ
فإنو
السمككية) أك (نظرية سكسكر
(نظرية بمكـ فيمد
النحك التاريخي) ٌ
البنكية) أك (نظرية جريـ في ٌ
ٌ
ٌ
النحاة العرب
ألنو يتع ٌذر عمى الباحث أف يمخص آراء ٌ
مف العسير جدا اتٌباع ىذا المنيج الغربي ٌ
تعد كال
النحك العربي
المتشعبة التي ال ٌ
الذيف ما أكثر عددىـ في كممتيف أك ثبلث في مسائؿ ٌ
ٌ
تعد عمى أصابع
تحصى ثـ ينسبيا إلييـ ! ككاف ذلؾ يسي ار عند الغربييف في دراساتيـ
المسانية التي ٌ
ٌ
حكية إلى المدارس التي تنتمي إلييا جغرافيا.
اليديف .كلذلؾ مف الصكاب كاليسير نسبة الدراسات ٌ
الن ٌ
الككفية
أما عف األستاذ إبراىيـ السامرائي الذم أنكر كجكد مدرستيف في ٌ
النحك ىما البصرٌية ك ٌ
ٌ
النحكية
فإنو قد افتتح فصكؿ كتابو (المدارس
النحك العربي كاحد في جميع األقاليـ ٌ
أف ٌ
ٌ
بدعكل ٌ
سماه (المدرسة البصرٌية كأصكليا لدل األكائؿ) كبعدىا مباشرة فصؿ أخر
أسطكرة ككاقع) بفصؿ ٌ
الككفية أصكليا كبدايتيا كأصحابيا) كراح يثبت فييما اختبلؼ كجيتي النظر في
أسماه (المدرسة
ٌ
ٌ
1

النحك ،ص .910
ػ سعيد األفغاني ،في أصكؿ ٌ
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ادعى
النحك كاعرابيا كأصكؿ احتجاجيما! كالحقيقة ٌأنو ما كاف لينكر كجكد المدرستيف كما ٌ
مسائؿ ٌ
ألنو حيف نشر األستاذ السامرائي
لك لـ يعاديو األستاذ ميدم المخزكمي صاحب (المدرسة
الككفية) ٌ
ٌ
أف القكؿ
مقاال بعنكاف (ألنا مدارس
ٌ
نحكية ؟) بمجمة مجمع المغة العر ٌبية األردني بأسمكب استفياـ ٌ
متيجما مغاضبا عميو كناقدا لما
رد عميو األستاذ المخزكمي
بكجكد مدارس شيء بكلغ فيو كاف أف ٌ
ٌ
رد عميو األستاذ السامرائي بإنكار مدرسة الكػكفة ،كحتػى مدرسة البصرة
جاء في مقالو ،فكاف أف ٌ
حكية أسطكرة ككاقع).1
في كتابو (المدارس ٌ
الن ٌ
تبنى مفيكما غربيا لمصطمح مدرسة الذم يعني بو
أما عف األستاذ عمي مزىر الياسرم الذم ٌ
ٌ
منيجا مستقبل في أصكؿ النظر إلى األشياء ككسائؿ البحث فييا ،كأسمكبا جديدا في التفكير كالبناء
قد ينكر ك ٌؿ التن ٌكر لما ىك شائع متعارؼ عميو قبؿ ذلؾ ،كلذلؾ كاف مف الخطأ برأيو إطبلؽ ىذا
ألنو ليس بينيـ خبلؼ في أصكؿ
المصطمح عمى منيج البصرييف كمنيج الككفييف كغيرىـ ٌ
أف مدرسة
التفكير النٌ حكم ،فإنٌ و مفيكـ لـ يكف صحيحا في ك ٌؿ األحكاؿ كالمثاؿ عمى ذلؾ ٌ
ككبنياجف النسقيٌ ة بزعامة ىممسبلؼ لـ تتنكر ك ٌؿ التن ٌك ر ألسمكب تفكير المدرسة الكظيفيٌ ة
الفرنسيٌ ة التي يتزعميا مارتيػ ني ككبلىػػ ما لـ تتن ػ ػػػ ك ار لمنػػػ يج تفكير مدرسة سكسػػػ كر
البنكية في مفيكمي النظاـ كالكظيفة مع اجتيادات
ألنيما استمرار كتطكير آلراء سكسكر
البنػ ػكيٌ ػ ػ ةٌ ،
ٌ
األككستيكية
الكظيفية نظرٌية الفكنكلكجيا أك ما بدأه سكسكر في الكظيفة
طكرت المدرسة
ٌ
ٌ
جديدة ،فقد ٌ
النسقية النظاـ الذم كضعو سكسكر شرطا لتككيف الجمؿ كأسمتو نسقا
كطكرت المدرسة
ٌ
لمدكاؿٌ ،
المسانية أك المدلكالت تحميبل معنكيا ،فمـ تتناقضا كلـ تناقضا ما سبؽ مف مناىج
فحممت الكحدات
ٌ
2
النحكم بيف البصرييف كالككفييف
.
أف ال خبلؼ جكىرم في أصكؿ التفكير ٌ
ٌ
أما عف زعمو ٌ
لسانية ٌ

رد عمى ذلؾ شكقي ضيؼ كغيره لمف قاؿ بذلؾ مف قبؿ بحجج
النحكييف
المتأخريف فكاف أف ٌ
ٌ
كٌ
نحكية استقمٌت عف المدرسة البصرٌية بطكابع خاصة في األصكؿ مف
أف لمككفة مدرسة
ٌ
مقنعة مف ٌ
1
حكية أسطكرة ككاقع.
ػ ينظر :إبراىيـ السامرائي ،المدارس ٌ
الن ٌ
2
 Jean Michel Adam, la linguistique textuelle introduction à l’analyse textuelle des discours.ـ
2eme édition. Paris : 2008 , Armand colin, p 18.
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حيث االتٌساع في الركاية كالقياس كمف حيث كضع مصطمحات نحكية جديدة كما نتج عنيا مف
خاصة بيا.
المتأخرة بطكابع
عكامؿ كمعمكالت ،ككذلؾ استقمٌت ك ٌؿ مدرسة مف المدارس
ٌ
ٌ
حكية إلى
النحكم) األستاذ حسف عكف الذم رفض نسبة المدارس ٌ
تطكر الدرس ٌ
الن ٌ
ٌ
أما عف صاحب ( ٌ
تطكره لـ يكف مدينا ليا بؿ ىك مديف في الكاقع لمجيكد بعض
البيئات التي نشأ بيا ٌ
النحك ٌ
ألف ٌ
النحك كثمرة مف ثمرات نشاطيـ العقمي فكاف مف الصكاب نسبتيا إلى أسمائيـ كقد كاف ذلؾ
عمماء ٌ
بزعمو مسمؾ لغكيي اإلغريؽ كالبلتينييف كفبلسفتيـ القدامى فمـ يؤثر عنيـ نسبة ٌأية مدرسة إلى
النحكييف العرب أالٌ ينسبكا ٌأية
مدينة ما بؿ إلى أسماء عممائيا ،فكاف لزاما برأيو عمى المٌغكييف ك ٌ
أدبية إلى مدينتيا بؿ إلى أسماء ركادىا.
نحكية أك
لسانية أك ٌ
ٌ
مدرسة ٌ
سنو عمماء اإلغريؽ القدامى كالبلتينييف ليس قانكنا ينبغي أف ننيجو كالدليؿ
أف ىذا الذم ٌ
إالٌ ٌ
المسانية الحديثة تنسب إلى البمد الذم نشأت بو كمدرسة براغ
أف الكثير مف المدارس
ٌ
عمى ذلؾ ٌ
(النسقية) كمدرسة أكسفكرد (في التحميؿ الفمسفي لمغة) كقكليـ المسانيات
كمدرسة ككبنياجف
ٌ
النحك العربي عمـ شاسع بحر مف القكاعد كرجالو في
إف عمـ ٌ
األكر ٌبية كالمسانيات األمر ٌ
يكية ...ثـ ٌ
النحكية
نسمي المدارس
جميع العالـ اإلسبلمي ال ٌ
ٌ
يعدكف كال يحصكف كآراؤىـ كذلؾ فبل يمكف أف ٌ
النحاة ! كال يمكننا أف ننسبيا
بأسمائيـ كاالٌ لصار لك ٌؿ نحكم مدرسة كصارت عدد المدارس بعدد ٌ
ثـ لك نسبناىا إلى اآلراء التي اجتيدكا فييا فما ىي
إلى آرائيـ لكثرة آرائيـ في مسائؿ ٌ
النحك الكثيرةٌ ،
إف الصعكبة ستتمثؿ أمامنا في استخبلص نظريات
التي سنختارىا مف مجمكع ما اجتيدكا فيو ؟ ثـ ٌ
منيا بمصطمحات دقيقة ،كاف فعمنا ذلؾ فمف يككف مف النتائج إالٌ أف يضيع الدارس بينيا ،فيعزؼ
النحكم !...
عف الدرس ٌ
النحكييف القدامى كاإلنكار لكجكد
أف اآلراء الحديثة التي حاكلت االنتقاض مف جيكد ٌ
كالحقيقة ٌ
تعد كال تحصى ،ككاف يغذييـ في أغمب األحياف اتصاليـ بالثقافة الغر ٌبية
مذاىبيـ بحجج مختمفة ال ٌ
فحاكلكا إسقاط مناىجيا عمى دراسات المغكييف العرب القدامى كحيف فشمكا في ذلؾ تطاكلكا عمييـ
حكية المختمفة بمختمؼ األسباب إالٌ إنكار لعممائيا األفذاذ كصنيعيـ
كما إنكارىـ لكجكد المدارس ٌ
الن ٌ
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في حصف القرآف الكريـ بسياج منيع كأختـ الكبلـ بما قالو األستاذ مصطفى عبد العزيز السنجرجي
متطرفة يحاكؿ
"إف مف دكاعي األسؼ أف نرل آراء
في ىذا الصدد
متخكفا مف عكاقب ذلؾ قائبلٌ :
ٌ
ٌ
أصحابيا االنتقاض مف جيكد المغكييف العرب منتشرة لدل بعض المحدثيف الذيف أتيحت ليـ فرصة
االتٌصاؿ بالثقافة الغربيٌ ة كاالطٌبلع عمى مناىجيا الحديثة فيامكا بيا كأغرمكا باتٌجاىاتيا
كحاكلكا تطبيقيا عمى مناىج المغكييف ا لعرب كحيف استصعب عمييـ ذلؾ اجت أر كا عمى التقميؿ
أف بعض
مف شأنيـ ،كانتقاض جيكدىـ ،ككاف مف أخطر النتائج ليذا الصنيع ىك ٌ
الناشئيف قد تزعزعت ثقتيـ في تراث أسبلفنا الم ػجيد ،كضعف ػ ػت عنػ ػايت ػ ػيـ بػ ػدراس ػة
يؤدم إلى قطع الصمة بيف ماضينا العريؽ
العػ ػربيػ ػٌة ،كأخكؼ ما أخافو أف يتفاقـ ىذا األمر حتى ٌ

المتطكر" ،1كىك ما ذىب إليو الكثير مف الباحثيف الذيف أركا في ذلؾ تيديدا عمى العر ٌبية.
كحاضرنا
ٌ

ــ خالصة الفصل:

إف اآلراء المختمفة التي حاكلت رفض المدارس النٌ حكيٌ ة بنت حججيا
ٌ

أىم يا رفض المعيار الجغرافي المتٌخذ ،فمعظـ العمماء رفضكا
عمى اعتبارات مختمفة كاف ٌ

ألف الدرس النٌحكم منذ القرف الثالث اليجرم ال
تبني المعيار الجغرافي أساسا لمتقسيـ كذلؾ ٌ

يصكر الكاقع كال يعبٌ ر عف حقيقة األمر ،إذ كثرت رحبلت العمماء مف مصر إلى أخر فمـ يعد
ٌ

يتكزعيا
تجم عات عمميٌة مف نفس الجنسيٌ ة كأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ مدرسة بغداد التي ٌ
ىناؾ ٌ
عمماء مف مختمؼ الجنسيات ،فبل كطف لمعمـ إذف كا نٌما يتعاكف عمى إنتاجو أفراد مف ك ٌؿ

و
أف التسميات المقترحة لـ
جنس  ،كمف أجؿ ذلؾ راحكا يقترحكف بدائؿ لتسميٌة المدارس ،إالٌ ٌ
تمؽ ركاجا ،لذا فتقسيـ المدارس جغرافيا ىك الص كاب فيذا ما أيثر عف عممائنا األكليف حيف

سم كا المدارس النٌ حكيٌ ة بأسماء المدف التي نشأت فييا االجتيادات ،فقالكا مدرسة البصرة
ٌ

أكؿ كتاب
كالككفة كبغداد كمدرسة مصر كغيرىا ،ككتاب (طبقات النٌحكييف كالمغكييف) لمزبيدم ٌ

يكض ح تكزيع عمماء النٌحك إقميميا ،لذا فتبني بديبل أخر غير التقسيـ
في التراجـ كالطبقات
ٌ

الجغرافي قد يحدث اضطرابا كبيرا ،فالجدير بالقكؿ مدرسة البصرة كمدرسة بغداد ...ككاف

أكؿ مف أثبت كجكد مذىب نحكم بالمغرب أك مدرسة نحكيٌ ة بمغة العصر
الزبيدم في طبقاتو ٌ
1

حكية في ضكء الدراسات الحديثة ،ص .201
ػ مصطفى عبد العزيز السنجرجي ،المذاىب ٌ
الن ٌ
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انمذرسة انىّحُيّة انمغاربيّة بيه انمذارس انىّحُيّة.

و
و
أف إقميـ المغرب أسبؽ مف األندلس في النشاط النٌحكم كذلؾ
فصؿ
مف خبلؿ
كامؿ  ،كيرل ٌ

منذ القرف الثاني لميجرة ،كأكرد أسماء كثيرة لرجاؿ النٌحك كالمغة المغاربة باسـ القيركانييف أك
القركييف في طبقات كثيرة ،كىذا ما ذىب إليو الكثير مف الباحثيف المعاصريف ،فمممغرب

مذىب نحكم أك (مدرسة نحكيٌ ة) بمغة العصر منذ القدـ.
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العممية في المؤسسات
حوية و ّ
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العممية بالمغرب اإلسالمي.
ّ

العممية بالمغرب
العممية في المؤسسات
ّ
حوية و ّ
ــ الفصل الثاني :الحركة ال ّن ّ
اإلسالمي.
 1ــ الرباطات.
 2ــ الزوايا.
 3ــ الكتاتيب.
 4ــ المساجد.
 5ــ المدارس.
 6ــ عوامل ازدىار العموم بالمغرب اإلسالمي:
العممية.
 1ــ الرحالت
ّ
العممية.
 2ــ المجالس
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 3ــ خزائن الكتب.
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الممتدة مف القرف الخامس إلى الثامف اليجرم
تمييد :عاش المغرب اإلسبلمي في الفترة
ٌ
دكؿ بربرٌية مف صميـ كيانو ،مستقمة استقبلال
أزىى عصكر حياتو ،فقد أظمٌت ىذه الحقبة ظيكر ٌ
العبيدية التي نشأت بالمغرب إلى
التبعية لممشرؽ كسياستو ،كذلؾ إثر انتقاؿ الدكلة
تاما كقطعت
ٌ
ٌ
الدكؿ البربرٌية المستقمٌة بكيانيا
مصر باسـ الدكلة
ٌ
الفاطمية في القرف الرابع اليجرم ،ككانت ٌأكؿ ٌ
ثـ انفكاكيا في القرف
ثـ الدكلة
ٌ
الدكلة المر ٌ
المكحدية في القرف السادسٌ ،
ابطية في القرف الخامسٌ ،
الحفصية بالمغارب الثبلث ة في السابع كالثامف
ينية ك
ٌ
يانية كالمر ٌ
السابع كظيكر الدكؿ الز ٌ
اليجرييف ،كفي ظ ٌؿ ىذه الدكؿ عاش المغرب أرقى عصكره إذ ارتقت فيو العمكـ كالمعارؼ
كالفنٌ كف إلى أعمى المراتب كعػ ػ ٌج بالع ػ ػ مماء كالطمبػػػة ،ككاف مقصػ ػدا حتى لمكػ ػثير مف
المشػ ػارق ػة ،كذلؾ بفضؿ إنشاء معاىد العمـ المتنكعة؛ إذ عرؼ في القرف الخامس ظيكر المدارس
األكلى في نفس الكقت الذم أنشئت فيو المدارس األكلى بالمشرؽ ،ككاف التعميـ بيذه المؤسسات
طيب في تككيف الفكر
فريضة عمى ك ٌؿ مكاطف ،فكاف لمختمؼ معاىد العمـ بالمغرب اإلسبلمي أثر ٌ
كحبػ ػيـ
المغربي بما في ذلؾ فكرىـ ٌ
كعػرؼ عف خػ ػمفاء ى ػذه الدكؿ تق ػديس ػيـ لمعمػ ػـ ٌ
النحكم ،ي
تعميمية
التعميمية المختمفة بعمماء متخصصيف إللقاء الدركس ،كببرامج
لمعم ػماء ،فأثركا المؤسسات
ٌ
ٌ
الدينية
فتزكد المغاربة بمختمؼ العمكـ
أىميا في ك ٌؿ ٌ
ٌ
مزكدة بأحسف المؤلٌفات ك ٌ
فنكف المعرفةٌ ،
ٌ
العقمية حتى سطع نجـ المغرب في الكقت الذم كاف المشرؽ يتقطٌع كتتكالب عميو
المغكية ك ٌ
ك ٌ
اإلسبلمية منو ...فكانت أكلى المعاىد التي
المغكلية لتطمس الحضارة العر ٌبية
الصميبية
الجيكش
ٌ
ٌ
ٌ
عرفتيا مدف المغرب اإلسبلمي لنشر الديف كالعمـ ىي الرباطات كالزكايا ،ثـ الكتاتيب كالجكامع
العممية بيف ىذه المؤسسات التي قامت بنصيبيا في النيكض
تكزعت الحركة
كالمدارس ،فقد ٌ
ٌ
مم ا أسيـ في النمك العممي بالببلد .كمف ركافد العمـ األخرل التي تثقٌؼ
بالعمـ كالثقافة كالبحث ٌ
منيا المغاربة مجالس العمماء كمجالس الخمفاء ،كالرحبلت العمميٌ ة ،كخزائف الك ػ تب
عممية
تخرج منيا نخبة
أد ت ىذه الركافد
كالمكت ػبات ،فقد ٌ
ٌ
ميم ة تعميميٌة كتثقيفيٌة عظيمة ٌ
ٌ
مرمكقة.
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الربـاطـات:
 1ــ ّ

انحركة انىّحُيّة َانعهميّة في انمؤسسات انعهميّة بانمغرب اإلسالمي.
لتعميمية التي عرفتيا حكاضر المغرب العر ٌبية
تعد الرباطات أكلى المؤسسات ا
ٌ
ٌ

اإلسبلمية الجديدة التي فتحيا العرب ،مف برقة إلى طنجة ،ككانت ثغك ار إليكاء الجند لمجياد في
ٌ
سبيؿ اهلل ضد العدك البيزنطي (الركـ) لذا كانت آنذاؾ مؤسسة عمى امتداد طكؿ الشريط الساحمي
مف طرابمس شرقا إلى المحيط غربا ،كأماكف لمعبادة كالمرابطة كالتقكل مصداقا لقكلو تعالى:

يا

أييا الذيف أمنكا اصبركا كصابركا كرابطكا كاتٌقكا اهلل لعمٌكـ تفمحكف آؿ عمراف  ،200كقيؿ في (رابطكا)
قكالف :قيؿ رابطكا عمى الجياد ،كقيؿ رابطكا عمى انتظاـ الصمكات .1كقبؿ عصر المرابطيف كانت
الرباطات ذات أىم ٌية عظيمة ،يقصدىا المغاربة كالعرب الفاتحكف لمجياد ضد البيزنطييف كالمرتديف
المغكية ،ككانت القيركاف التي أسسيا عقبة رباطا كبي ار
عف اإلسبلـ ،كلتمقٌي مختمؼ العمكـ
الدينية ك ٌ
ٌ
نقربيا
اتٌخذه العرب
ٌ
لصد غارات البيزنطييف ،كقاؿ عقبة عف غرض إنشائو لمقيركاف "نريد أف ٌ
2
تكس ع األ غالبة في بناء
مف البحر ليجمع أىميا الجياد كالرباط ...فأىميا مرابطكف"  .كقد ٌ

سم ي ت بالمحارس ،فانتشرت عمى ساحؿ البحر مف اإلسكندرٌية إلى المحيط
الرباطات التي ٌ
األطمسي ،ككاف المسممكف يتسابقكف إلييا ،كيركف فييا لكنا مف ألكاف الجياد كالدفاع عف اإلسبلـ
ألف
حتى لـ تستطع األساطيؿ البيزنطية في القرف الثاني لميجرة مف أف تناؿ مف الساحؿ اإلفريقي ٌ
المحارس كالرباطات كانت بالمرصاد .كمف أشير رباطات المغاربة رباط (المنستير) بمدينة
لمدكنة
المنستػ ػ ػير عمى سكاح ػؿ تكنػ ػس" ،فػقد ٌ
درس ف ػيو سح ػنكف ب ػف سع ػيد التن ػكخي صاحب ا ٌ
الطب كيعالج
يدرس فيو
ا
الػف ػق ػو ،كأحمد بف
ٌ
الجزر القيركاني الطبيب المشيكر الذم كاف ٌ
المرضى" . 3كرباط سكسة الذم بناه األغالبة ،كرباط مدينة سبل كرباطات منطقة بجاية .كمف
أشيرىا أيضا رباط رادس بتكنس ،كقد كتب عمماء المشرؽ إلى أىؿ إفريقيا يقكلكف" :مف رابط
حجة" ،كنقؿ عف أنس بف مالؾ كزيد بف ثابت أنٌ يما قاال "مف رابط
برادس يكما كاحدا حججنا عنو ٌ

1

ػ حسف أحمد محمكد ،قياـ دكلة المرابطيف ،د ط .القاىرة :د ت ،دار الفكر العربي ،ص . 928

2

ػ نفسو ،ص . 921

3

ػ فاتف كككة ،التصنيؼ المغكم كاألدبي ،ص . 11
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برادس يكما كاحدا فمو الجنٌ ة" .1كقد ذاع صيت المذىب المالكي في كؿ مدف المغرب ،فغدت
الرباطات مدارس يدرس فييا الفقو المالكي كالحديث النبكم الشريؼ ،كانتشر فييا الفقياء
"إف قصكر زياد المرابط بساحؿ إفريقية دار مالؾ لكثرة
يعمركنيا كيعمٌمكف فييا حتى قيؿ ٌ
المالكيكف ٌ
مف فيو مف العمماء كالعباد كالصالحيف مف أصحاب مالؾ" .2كقد خدمت الرباطات في المغرب
ألف
اإلسبلـ كالعركبة خدمة جميمة ،كعصمت المغاربة كاألندلسييف مف الفتف
ٌ
الدينية كالضبلالت ٌ
ى
النبكية عمى أسس صحيحة ،ككانت تضرب
ىدفيا األساسي كاف تعميـ عمكـ القرآف الكريـ كالسنٌة
ٌ
اإلباضية
عز كج ٌؿ "فمكالىا لقضى الخكارج كالصفرٌية ك
التقرب مف اهلل ٌ
ٌ
لمناس المثؿ األعمى في ٌ
كالبرغكاطيكف عمى التقاليد السميمة كالسنف القكيمة كالسيما في عيد الفاطمييف الذيف مثمكا بفقياء
يتعبدكف كيصكنكف ت ػراث
يفركف بأنفسيـ كبدينيـ إلى الرباطاتٌ ،
شر ممثؿ ،حتى كانكا ٌ
مالؾ ٌ
السنية ،كىـ
أف أىؿ الرباطات ىؤالء ىـ الذيف حممكا لكاء المقاكمة
ٌ
م ػالػ ػؾ ،حتى ٌإنو ٌ
ليخيؿ إلينا ٌ
يقية كالمغرب" .3ككاف منياج التعميـ في الرباطات قائـ عمى حفظ
الذيف د ٌككا صرح الشيعة في إفر ٌ
الدينية
القرآف الكريـ كتفسيره ،كالحديث النبكم الشريؼ ،ككتب الفقو كشعر المكاعظ كحفظ األناشيد
ٌ
كتحدثت
القتالية" .4كمف أشير العمماء الذيف تفقٌيكا مف الرباطات
إلى جانب التدريب عمى الفنكف
ٌ
ٌ
عنيـ كتب الطبقات :أبك الحسف المكاتي ،عبد الرحيـ بف عبد ربو ،أبك محمد بف حكمكف ،أبك
إسحاؽ الساحمي كأبك الفضؿ يكسؼ بف مسركر الذم ألٌؼ كتاب (فضؿ العمـ كالعمماء)
بالمنستير .5كقبيؿ تأسيس المرابطيف لدكلتيـ بمراكش ،قاـ زعيميـ األكؿ عبد اهلل بف ياسيف
دينية صحيحة ،فالتؼ
يقية ا
لسنغالية لتر ٌبية الطمبة تر ٌبية ٌ
ٌ
الجزكلي ببناء رباط منعزؿ بالصحراء اإلفر ٌ
كسم ى أتباعو بالمرابطيف نسبة
حكلو ألؼ رجؿ ،فصار مرك از عسكريا كتعميميا في آف كاحدٌ ،
ىام ا في تاريخ
إلى الرباط .كما ٌ
أف لرباط (نفيس) الذم أنشأه كجاج بف زلمك الممطي دك ار ٌ
1

األمة العر ٌبية ،تكنس ،2001 :المنظٌمة العر ٌبية لمتر ٌبية كالثقافة كالعمكـ ،مجمد  ،6ص . 161
ػ الكتاب المرجع في تاريخ ٌ
ػ حسف أحمد محمكد ،قياـ دكلة المرابطيف ،ص .962

3

ػ نفسو ،ص . 961

2

4
5

ػ فاتف كككة ،التصنيؼ المغكم كاألدبي ،ص . 66
األمة العر ٌبية ،ص . 355
ػ الكتاب المرجع في تاريخ ٌ
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تأد ب ع بد اهلل بف ياسيف الجزكلي بأدب أىؿ الرباط ،كتمقٌى
دكلة المرابطيف ،ففي ىذا الرباط ٌ
1
حكؿ
مبادئ الزىد كالتق ٌشؼ كالكرع كاإلخبلص هلل كالجياد في سبيؿ الديف  .ثـ سرعاف ما ٌ

المرابطكف الرباطات إلى زكايا لتككف أماكف لمعبادة كتعزز دكر الرباطات مرة أخرل في القرف
تعميمية حيف ظير تيار
السابع اليجرم في المغرب األقصى في عيد دكلة بني مريف كمؤسسات
ٌ
يد شباف األرياؼ المغر ٌبية.
قكم عمى ٌ
صكفي ٌ

الـزوايـا:
 2ــ ّ

تعد الزكايا ىي األخرل مف المؤسسات
الدينية ،كىي كثيرة جدا ،كىي إماٌ
ٌ
التعميمية ك ٌ
ٌ

مستقمٌة أك ممحقة بمسجد أك ضريح ،كىي في الغالب تككف منزال أك رباطا لرجؿ ديف عالـ يتٌخذه
يتحكؿ بعد كفاتو إلى مزار يقصده مريدكه لممحافظة
دا ار لمعمـ كمقصدا لمطبلب يمتقي بيـ فيو ثـ ٌ
اىتـ األمراء كالسبلطيف كرجاؿ الدكلة الكبار في مختمؼ العصكر بالزكايا
عمى مكانتو
ٌ
العممية .كقد ٌ
معينة
كأكلكىا مكانة مرمكقة باعتبارىا مرك از عمميا كدينيا ،كالذيف كانكا غالبا ما ينخرطكف في زاكية ٌ
كتكجياتو.
كيناصركف صاحب الزاكية في طريقتو كأفكاره ٌ
يسية بمدينة فاس التي أسسيا إدريس بف عبد اهلل زعيـ
ككانت أشير الزكايا
الدينية الزاكية اإلدر ٌ
ٌ
يبلنية أك القادرٌية
األدارسة في القرف الثاني لمتعميـ كالتثقيؼ كنشر المذىب الشيعي ،كالزاكية الج ٌ
نسبة إلى عبد القادر الجيبلني كالتي انتشرت انتشا ار كاسعا خصكصا في اليند كافريقية السكداء
ميما في نشر اإلسبلـ في ىذه المناطؽ كتثقيفيا
خصكصا في السنغاؿ كالنيجر ،كقد ٌ
أدت دك ار ٌ
الدينية حتى صار ليا أتباع في جميع أنحاء العالـ .
بمختمؼ العمكـ
ٌ

 3ــ الكـتاتـيـب:

الدينية في ك ٌؿ المغرب
التعميمية
تعتبر الكتاتيب نكعا أخر مف المؤسسات
ٌ
ٌ

كاألندلس ،كقد أكلى ليا األمراء عناية فائقة ،كاعتبركىا المرحمة التعميميٌ ة األكلى لمتعميـ
اشتؽ اسميا مف التكتيب أك تعميـ الكتابة ،فيي إذف أ ٌكؿ مرحمة
األكاديمي لمطبلب الصغار ،ك ٌ
تعميمية تقارب مرحمة االبتدائي في عصرنا ىذا ،كيطمؽ عمييا أيضا اسـ المسيد أك المحضرة
ٌ
كتستقبؿ الطبلب الصغار في مكاف خاص في المسجد ،أك يبنى ليا مبنى خاص مستق ٌؿ .كمنياج
1
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التعميـ في الكتاتيب يختمؼ مف إقميـ إلى أخر ،فالمغرب األكسط يعتمد عمى تحفيظ
الصبية القرآف الكريـ كتجكيده ،كمبادئ اإلسبلـ كفركض الديف مف صبلة كصكـ
كع ػػ بادات ،كاألحاديث الدينيٌ ة ،كبعض عبارات المغة العر ٌبية لمتخاطب بيا ،كبعض قكاعدىا
حكية البسيطة ،كمع مركر الزماف أخذت المعارؼ فييا تتسع فشممت سيرة رسكؿ اهلل كالخمفاء
ٌ
الن ٌ
ياضية .كقد انتشرت الكتاتيب انتشا ار كاسعا كسريعا
الراشديف كمبادئ الحساب كبعض العمميات الر ٌ
تعد
ألنيا المرحمة التحضيرٌية األكلى لمتعميـ المتخصص كصارت ٌ
في معظـ إقميـ المغرب األكسط ٌ
1
أم ا
بالعشرات في مدف المغرب األكسط كقسنطينة كبكنة كتييرت كتممساف كمدف الميزاب ٌ .

الكتاتيب في المغرب األقصى فبل تعنى إ الٌ بتحفيظ الصبية الق رآف الكريـ كرسـ بعض آياتو
فحسب ،كال يخالطكف ذلؾ بتعميـ شيء مف حديث أك فقو أك شعر أك حساب ،كيختمو الصبي
سف الثالثة
ىف المكمٌفات بالتعميـ في الكتاتيب في المغرب األقصى إلى ٌ
في سبع سنكات ،كالنساء ٌ
2
فإنيـ يخالطكف في تعميميـ الناشئة القرآف بالحديث
عشرة  .بخبلؼ أىؿ إفريقية أم المغرب األدنى ٌ

الشريؼ في الغالب ،كمدارسة قكانيف العمكـ كتمقيف بعض مسائميا .كتنتيي المرحمة األكلى مف
التعميـ في الكتاتيب بختـ الصبي القرآف الكريـ ،كيقاـ لذلؾ احتفاؿ كبير ،لينتقؿ بعدىا إلى المرحمة
الثانية مف طكر التعميـ كالتي ىي حمقات المساجد.
ٌ

 4ــ المـساجـد:

الميم ة في مختمؼ الح كاضر
تعد المساجد مف المؤسسات التعميميٌ ة
ٌ
ٌ

اإلسبلميٌ ة شرقا كغربا ،كىي المرحمة الثانيٌ ة في مدف المغرب كاألندلس بعد حمػقات
الكتاتيب ،فما إف تنتيي الناشئة مف حفظ القرآف الكريـ كبعض متكف الحديث النبكم الشريؼ
الية كىي دركس المساجد لمبلقاة
كبعض مبادئ العر ٌبية كالعمكـ في الكتاتيب تنتقؿ إلى المرحمة المك ٌ
كيتصدرىا عمكـ تفسير
العقمية.
العمماء كتمقٌي المحاضرات األكثر عمقا في مختمؼ العمكـ
ٌ
النقمية ك ٌ
ٌ
"النحك" .فكاف مف أشير المساجد الجكامع جامع
القرآف كالحديث النبكم كعمكـ العر ٌبية كفي ٌ
مقدمتيا ٌ
1

ػ شكقي ضيؼ ،عصر الدكؿ كاإلمارات ،ص .18

2

ػ نفسو ،ص .660
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القيركاف الذم بناه عقبة ،كجامع الزيتكنة بالمغرب األدنى ،كجامع القركييف بفاس ،كالجامع
يضـ أعدادا
إف الجامع األزىر بالقاى رة كاف
الكبير ببجاية  ،كجامع قرطبة باألندلس .كقيؿ ٌ
ٌ
تخرجكا فيو كتمقٌكا فيو معظـ العمكـ ،ككاف ليذا الجامع مكانة
كبيرة مف الطبلب المغاربة الذيف ٌ
ثقافية في عصرم المرابطيف
مرمكقة في المغرب .كتعزز دكر المساجد كمؤسسات
تعميمية كمعاىد ٌ
ٌ
دينية ،كىي تجديد الدعكة إلى اإلسبلـ كتطيير
المكحديف لككف الدكلتيف قد قامتا عمى أسس ٌ
ك ٌ
الردة.
اإلمارات الضالة مف الكفر ك ٌ
كالمنيج التعميمي فييا في ك ٌؿ مف المغرب كاألندلس في عصر المرابطيف مصبكغ بصبغة
أئم ة المذىب المالكي
حد كبير ،كذلؾ نتيجة تقريب كالٌة األمر كالحكماء
دينيٌة إلى ٌ
ى
الفقياء ك ٌ
إلى ببلطاتيـ ،كسيطرة ىؤالء عمى معظـ شؤكف الدكلة بما فييا قطاع التعميـ .فكاف المذىب
ال مالكي ككتبو محكر الدراسة في مختمؼ األطكار مع عمكـ أخرل ،كبالمقابؿ استبعدكا بإلحاح
كتب الفمسفة كعمـ الكبلـ ،كقد كصؿ األمر بالمرابطيف في القرف الخامس إلى إحراؽ كتاب اإلماـ
كتكعدىـ الشديد بسفؾ الدماء في مف يحتفظ بو .ففي القرف الخامس
الغزالي (إحياء عمكـ الديف)
ٌ
كاف منياج التعميـ في المساجد يترٌكز أساسا عمى المذىب المالكي إلى جانب عمكـ دينيٌ ة أخرل
مف تفسير كحديث كقراءات ،ففي التفسير كاف تفسير الطبرم المعركؼ بػ(جامع البياف عف
تأكيؿ آم القرآف) ألبي جعفر الطبرم تػ 310ىػ مشيك ار بيف المغاربة ،كفي الحديث (مكطأ)
اإلماـ مالؾ بف أنس تػ179ىػ ك(صحيح مسمـ) لئلماـ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج تػ261ىػ
كشرح أبي الفضؿ عياض اليحصبي تػ544ىػ صاحب (الشفاء) ك(المدارس في تراجـ أصحاب
أما في الفقو كاألصكؿ فكتب المذىب المالكي ككتب أبي الكليد الباجي تػ474ىػ كػ(إحكاـ
مالؾ)ٌ .
فالمعكؿ بو عمى (كتاب سيبكيو)تػ185ىػ
النحك
أما في المٌغة ك ٌ
الفصكؿ) ك(التعديؿ كالتجريح)ٌ .
ٌ
ك(اإليضاح) ألبي عمي الفارسي تػ377ىػ ،كفي المٌ غة فالمعتمد فييا (المخصص) ك(المحكـ
كالمحيط األعظـ) ألبي الحسف بف سيده تػ458ىػ ،كغيرىا مف المؤلٌفات المغكية الكثي رة.1
1
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ب عمييا المغاربة إلى جانب كتاب سيبكيو ،كتاب (الجمؿ) ألبي
كمف كتب النٌ حك التي أك ٌ
فتصدل
إسحاؽ الزجاجي تػ339ىػ ،فمو حظكة عند المغاربة تداني كتاب سيبكيو عند المشارقة،
ٌ
الكثير لشرحو كشرح ش كاىده .ككانكا يقرأكف بعض كتب الشعر كالنثر لغرس السميقة العربيٌ ة
"كمم ا كاف يحفظ في ال مساجد آنذاؾ قصائد الحك مة كشعر حساف بف ثابت
في نفكسيـ
ٌ
ككعب بف مالؾ ،كعبد اهلل بف ركاحة كصالح بف عبد القدكس كغيرىـ" . 1كفي جامع الزيتكنة
آنذاؾ كاف منياج التعميـ يعتمد أساسا عمى العمكـ الدينيٌ ة كالتفسير كالحديث كالتكثيؽ
كالفرائض كالعمكـ الدينيٌة كاألدبيٌة كالنٌ حك كالصرؼ كالببلغة كالعركض كالنقد األدبي اعتمادا
عمى (العمدة في صناعة الشعر كنقده) البف رشيؽ القيركاني تػ 463ىػ ،ك(منياج البمغاء
متأخ ر أضيؼ إلييا العمكـ
كسراج األدباء) ألبي الحسف حازـ القرطاجني تػ684ىػ ،كفي كقت
ٌ
الدينية عمى تعميـ المغة
العقمية كالمنطؽ .2كقد رٌكز األمراء المرابطكف اىتماميـ إلى جانب العمكـ
ٌ
ٌ
الطاغية
العر ٌبية كعمكميا خصكصا نحكىا ،ككاف الدافع إلى ذلؾ المساف البربرم كليجاتو المختمفة
ٌ
الرسمية ،لذا
أىمية إتقاف العر ٌبية التي غدت لغة الدكلة
ٌ
في مختمؼ األمصار المغار ٌبية ،فقد أدرككا ٌ
المغكية عمى أيدم معمٌميف متخصصيف .كاعتبرت مساجدىـ
عية العمكـ كالمعارؼ
ٌ
ٌ
قدمكا ألنفسيـ كلمر ٌ
العمـ كالمعرفة ،ك شيدت عاصمتيـ
مراكز اإلشعاع الفكرم كالعممي ،كمناىؿ يركم منيا الظمآف ى

السياسية مراكش اىتماما بالغا بإنشاء المساجد كاالعتناء بيا "فحيف شرع أمير المسمميف يكسؼ بف
ٌ
كسمي
مركز لمدراسة
ا
تاشفيف في بناء العاصمة بدأ في بناء مسجدىا الكبير الذم أصبح
ٌ
العممية ٌ
اىتـ بالزيادة فيو فبنا مئذنتو ،كقد كمٌفو ذلؾ
بيكسؼ بف تاشفيفٌ ،
كلما تكلٌى ابنو أمير المسمميف عمي ٌ

3
شدة اىتماـ أمير المسمميف يكسؼ بف تاشفيف ببناء
سبعيف ألؼ دينار"  .كقد بمغ األمر مف ٌ

يتعرضكا لمعقاب ،كذلؾ عاـ
المساجد أف أمر سكاف ك ٌؿ شارع بمدينة فاس ببناء مسجد حتى ال ٌ

1
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2
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463ىػ .1كاشتيرت مدينة فاس بمسجدىا العظيـ جامع القركييف الذم أصبح جامعة عمميٌ ة
عظيمة ،كبمدينة سبتة بنا يكسؼ بف تاشفيف المسجد الكبير .كأسس ابنو عمي الجامعة
اليكسفيٌ ة أك جامع عم ي بف يكسؼ بف تاشفيف عاـ  514ىػ ،كالتي كانت في األصؿ جامع
لتدري ػ س عم ػ كـ الديف ،فأحضر إلييا عمماء كأدباء كمف ٌك ريف أندلسييف لمتدريس فييا
تقد ميا الفكرم ،حتى صارت مرك از
كاالستفادة مف عمكميـ كمعارفيـ ،كل مجا راة األندلس في ٌ
ميم ا لمد راسات العمميٌ ة كاألدبيٌ ة في المغ رب . 2كقد سار عمي عمى خطا أبيو مف استقداـ
ٌ
رجاؿ الفكر كالعمـ مف األندلس إلى مدف المغرب لتسيير شؤكف دكلتيـ ،كذلؾ حيف ا طٌمع
دكى ػ ا
أبكه يكسؼ عمى الحضا رة الفكريٌ ػػ ة باألن ػػ دلس حيف استن ػػ جدت بو األندلس ضد ع ػػ ٌ
م ػ م ػػ ؾ قش ػػػ تال ػ ة ،فصار المغ ػػػ رب كاألن ػػ دلس في عي ػػ دى ػ ـ إقميم ػ ا كاح ػػ دا يت ػػػ بادالف المناف ػ ع
كالم ػػ زاي ػػ ا" ،فالمغرب يبذؿ حمايتو لؤلندلس كيدافع عنيا كاألندلس تبذؿ ثقافتيا كمعارفيا
لممغرب فرجاليا في خدمة الدكلة ككتٌابيا كشع راؤىا يزيٌ نكف ببلط مراكش ،كقد فعؿ
االحتكاؾ باألندلسييف األفاعيؿ في تق ػػػ ٌد ـ الحياة الفكريٌ ػػ ة بالمغ ػ رب كني ػػ ضة العم ػػ كـ
كاآلداب ،كأصبحت مراكش حاضرة المغرب يؤمئذ ككرسي مممكتو ،ميكل أفئدة المثقٌ ػفيف
كمطمع أنظارىـ" .3كبفاس اشتير جامع القركييف الذم بناه س ػكاف الق ػيركاف حػيف ىاج ػركا إلى
فػاس ،كحيػف ضػاؽ بالمصمٌيػف التػجأ الفػقػياء كالعمماء إلى أمػيػر المسمميف عمي مطػالػبيػف بتػكسػعػػتو
فأم ػر بالزيادة فيو ،كذلؾ عاـ 538ىػ .4كقد حرص أمير المسمميف عمى تط ػبيؽ الن ػظاـ ف ػي ىػذا
النحك كالعمكـ
الجامع ،فأمر القاضي عبد الحؽ بف معيشة بتنصيب معمٌػميف عمماء في الفقػو كالمغة ك ٌ
المتفكقيف منيـ كمنحيـ
المتنكعة ،كاإلشراؼ عمى الطمبة ،كاخضاعيـ لبلمتحاف مف أجؿ تخريج
ٌ
ٌ

1
2

اإلسبلمية في المغرب كاألندلس ،ص .611
ػ حسف عمي حسف ،الحضارة
ٌ
ػ فاتف كككة ،التصنيؼ المغكم كاألدبي ،ص .69

3

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .19

4

مية في المغرب كاألندلس ،ص .611
ػ حسف عمي حسف ،الحضارة اإلسبل ٌ
99

انفصم انثاوي:

انحركة انىّحُيّة َانعهميّة في انمؤسسات انعهميّة بانمغرب اإلسالمي.

اإلجا زة . 1كمف المساجد الكبرل التي كاف يقصدىا طبلب العمـ بفاس مسجد ابف حنيف
نسبة إلى أحمد بف بكر الكتاني القرطبي المعركؼ بابف حنيف الذم كاف يقػرئ بو ،كمسجد
تصدر لئلقراء بو أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف مغاكر المخمي اإلشبيمي ،كمسجد
الحكراء الذم
ٌ
طريانة الذم نزؿ بو الميدم بف تكمرت طكؿ إقامتو بفاس في السنيف األكلى لدعكتو ،كجامع فاس
الذم كاف فيو الشيخ أبك مديف يمقي دركسو .2إضافة إلى مساجد أخرل عظيمة في ك ٌؿ مف بجاية
المدرسيف
كتممساف كمكناسة كطنجة كسجمماسة ،حفمت بالنشاط العممي كاحتضنت كبار العمماء
ٌ
يدرس فييا العمكـ
ٌ
كعجت بالطبلب .كقد اتٌسعت دائرة العمكـ كالمعارؼ في المساجد حتى صار ٌ
يبية في أقساـ المستكيات العميا ،ككانت المساجد ال تسعيا ،فف ٌكر المرابطكف في بناء معاىد
التجر ٌ
التقدـ
اسية جديدة ،فتكلٌدت المدارس لتمقٌي العمكـ مستقمٌة عف المساجد كقد كانت مف مظاىر ٌ
در ٌ
العممي آنذاؾٌ " ،بنكا المدارس التي كانت تتخذ إليكاء الطمبة كتدريس بعض العمكـ التي ال يحتكييا
المسجد مف إجراء التجارب كاستعماؿ اآلالت ،إذ بدأ في ىذا العصر بناء المدارس كمدرسة
الصابريف بفاس مف بناء يكسؼ بف تاشفيف ،كالغريب أف يتكافؽ المغرب كالمشرؽ في كقت إنشاء
العممية ببغداد كىي ٌأكؿ
ألف ىذا التاريخ ىك الذم أنشأ فيو الكزير نظاـ الممؾ مدرستو
ٌ
المدارس ٌ

3
المكحدكف في القرف السادس فقد أسسكا أكبر مممكة شيدىا
أما
ٌ
مدرسة في المشرؽ كذلؾ" ٌ .

أما عرضيا فكاف في
اإلسبلـٌ ،
تمتد مف المحيط األطمنطي إلى قرب حدكد مصر ىذا عف طكلياٌ ،
ما بيف الصحراء الكبرل كجباؿ الشارات باألندلس .كحاكلكا االستيبلء عمى مصر كأسسكا بيا
تضـ
إسبلمية عامة
المكحدية ،ككانت غايتيـ إنشاء خبلفة
جمعية ليذه الغاية أم نشر دعكتيـ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
تحت لكائيا العالـ اإلسبلمي بكامؿ حدكده ،ككاف أسطكليـ أكبر أسطكؿ آنذاؾ بشيادة طمب
صبلح الديف األيكبي كممؾ اإلسباف لو ،ككاف جيشيـ في كاقعة العقاب أكبر جيش شيده المغرب
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3

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .11
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اإلسبلمي .1ككاف يعقكب المنصكر يريد أف يجعؿ مف األندلس دار إسبلـ ،كأكبر شيادة عمى
عظيـ اىتماميـ باإلسبلـ شيادة الرحالة األندلسي ابف جبير تػ614ىػ الذم ساح في كثير مف
ممالؾ العالـ اإلسبلمي ،كالذم قاؿ" :كليتحقؽ المتحقؽ كيعتقد الصحيح االعتقاد أنٌ و ال إسبلـ
حؽ كال ديف عمى
إ الٌ بببلد المغرب ،ألنٌ يـ عمى جادة كاضحة ...كما أنٌ و ال عدؿ كال ٌ
المكح ديف" . 2كطبعكا دكلتيـ بطاب ع ثبلثي ىك :العظمة ،الديف ،التج ػديد
كجيو إ الٌ عند
ٌ
كشج عكا المعارؼ حتى في أنف ػ سيـ فكاف
ككاف فضميـ عمى العمكـ كالعمماء كبي را،
ٌ
الك ػ ثير مف خ ػ مفائيـ فقياء كعمماء ،كازدىرت حركة التعميـ في عصرىـ أيٌ ما ازدىار حتى
أنشأ كا مدارس لمبحريٌ ة كتخريج المكظٌ فيف اإلدارييف ،كأجبركا الشعب ع مى التع ػػ ميـ
بالم ػػ جاف ،ككضع الميدم كتبا في العقيدة بالمغتيف العربيٌ ة كالبربريٌ ة ،كأجبر الرعية عمى
كركج كا لمعمكـ التي كانت محظكرة في عيد
حفظيا ،كفرضت في ك ٌؿ مناىج التعميـٌ ،
المرابطيف كالفمسفة كعمـ الكبلـ ،كأعادكا االعتبار لكتاب (إحياء عمكـ الديف) لمغزالي كاستفادكا
كضيقكا عمى
اسية .كنشركا المذىب الظاىرم
ٌ
سف مناىجيـ الدر ٌ
مف تكصيات الغزالي التر ٌ
بكية في ٌ
المالكية خصكصا عيد يعقكب المنصكر ،كما نشركا بعض أفكار األشعرٌية في العقائد ،كما ٌأنيـ
ٌ
المكحدكف ببناء المساجد مثمما جرت العادة في جميع
التشيع .كبدأ األمراء
كانكا يبطنكف شيئا مف
ٌ
ٌ
أرجاء مممكتيـ كجمب العمماء لمتدريس بيا كاعبلء شأنيا ،ككاف مف أشيرىا جامع الكتػبػييف الذم
بني عاـ 553ىػ ،كمسجد ضخـ برباط الفتح قاؿ عنو عبد الكاحد المراكشي ٌإنو أكبر مسجد
اقية ،كادخاؿ التحسينات
بالمغرب .كقد صرفت أمكاؿ طائمة لبلعتناء بيا كجعميا معاىد عمـ ر ٌ
أما منياجيـ التعميمي في الكتاتيب ال يختمؼ عف كتاتيب المرابطيف مف تحفيظ القرآف
عميياٌ ...
النحك كبعض أشعار العرب كدركس في
الكريـ كالحديث النبكم كتعميـ القراءة كالكتابة كقكاعد ٌ
3
العممية
ميـ في
ٌ
الحساب بحسب المدف ٌ .
أما منياجيـ التعميمي في الجكامع كاف قائما عمى مبدأ ٌ
1

ػ محمد المنكني ،حضارة المكحديف ،ط  .9المغرب ،9181 :دار تكبقاؿ لمنشر ،ص .92

2

ػ ع  /نفسو ،ص .96

3

ػ فاتف كككة ،التصنيؼ المغكم كاألدبي ،ص .88
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التدرج بالمتعمٌـ مف الدرس البسيط إلى المعقد كمف السيؿ إلى الصعب مع مراعاة
ٌ
التعميمية كىك ٌ
البيداغكجية في عصرنا ىذا ،كمف أمثمة
ىنية كىذا المبدأ مف أحدث مبادئ الدراسات
ٌ
مستكياتيـ ال ٌذ ٌ
النحكم تػ645ىػ ٌأنو دخؿ مراكش فكجد الشيخ الجزكلي النٌ حكم
ذلؾ ما ذكره أبك عمي الشمكبيف ٌ
يدرس في مسجده عمـ العربيٌ ة ،فمما قعد إليو فإذا بيف يديو حمقة مف المبتدئيف يقرئيـ
ٌ
ثـ ارتفعكا ،فجاءت
عمى قدر أفياميـ ،فألقي عميو سؤاؿ فأجابو بجكاب
ٌ
متكس ط عمى قدرىـٌ ،

حمقة أخرل لمنجباء الشاديف فكاف يمقي حينئذ األسئمة ،ثـ يجيبيـ بغاية التحقيؽ كالتدقيؽ .1كمف
أف التبلميذ أحرار في إلقاء األسئمة عمى األستاذ كيمنع التبسيط في األسئمة
أسمكب تعميميـ ٌ
أف
كاالكتفاء بما ٌ
يقدـ ،كما ٌأنيـ أحرار في اختيار األستاذ الذم يقرأكف عميو ،كمف أمثمة ذلؾ ٌ
تحكلكا عف أستاذىـ أبي عمي الرندم إلى أبي عمي بف عاشر الممقٌب بقريعات
طمبة سبتة ٌ
إلقاء .2كجرت العادة أالٌ ينتصب لمتدريس في
كزعمكا أنٌو أبسط عبارة مف الرندم كأسيؿ
ن

جكامعيـ الكبار إالٌ مف انتيت إليو الميارة في العمـ كالد يف ،ككاف العمماء يتنازعكف في ىذه
المدرسيف بامتحانيـ كاختبارىـ قبؿ
المكح دكف يبالغكف في اختيار العمماء
المراتب ،ككاف الخمفاء
ٌ
ٌ
3
عية رجاال
تسميميـ المناصب  .كفرض الخميفة عبد المؤمف بف عمي التعميـ اإلجبارم عمى كافة الر ٌ

كنساء عبيدا كأح اررا .كيقكـ ىذا المنياج عمى تعميـ الضركرم مف العقائد كالعبادات لك ٌؿ مف
رخ ص لمف يفيـ البربريٌ ة دكف العربيٌ ة أف يق أر
انضكل تحت راية
المكح ديف ،كتسييبل لذ لؾ ٌ
ٌ
المسم اة
المسم اة بػ(التكحيد) ،كمف يفيـ العربيٌ ة أف يق أر عقيدتو
عقيدة ابف تكمرت البربريٌ ة
ٌ
ٌ
بػ(المرشدة) ،ككاف تع مٌميا ل زاما كأ ٌك د عمى الجميع كجكب حفظيا كتدبٌ رىا كمبلزم ػػ ة
س ر مف الق رآف ،كألزـ
ق ػػ راءتيا ،كما أ ٌك د عمى الع كاـ كمف في ا لديار حفظ أـ الق رآف كما تي ٌ
دية أف تحتذم
نكابو بتقديـ عمماء أمناء ليعمٌمكا الناس ذلؾ ،ككتب إلى ك ٌؿ عمبلء المممكة
المكح ٌ
ٌ
1

ػ محمد المنكني ،العمكـ كاآلداب كالفنكف عمى عيد المكحديف ،ط  .2الرباط ،9111 :مطبكعات دار المغرب لمتأليؼ

كالترجمة كالنشر ،ص .21
2

ػ نفسو ،ص .21

3

ػ نفسو ،ص .21
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بمراكش في ىذا األسمكب ،كيمحؽ بكتابي الميدم في التعميـ اإلجبارم مجمكع أحاديث الجياد
المكحدكف يممكنيا بأنفسيـ كيجيء الناس بألكاح ليكتبكا إمبلءىا ،كمجمكع أحاديث
ككاف الخمفاء
ٌ
ثـ يغدؽ العطايا كاليدايا
الصبلة ،ككاف يعقكب المنصكر يممييا بنفسو عمى الناس كيأمرىـ بحفظيا ٌ
لمف حفظيا كاستظيرىا .كمف عمكـ الدراسة في ج كامعيـ :التفسير كالحديث كالسي رة كالفقو
التصكؼ كالنٌ حك كالمغة كالقراءات كاألدب كالحساب .ف مف كتب التفسير كالحديث كالسي رة:
ك
ٌ
الكتب الخمس ة ( :صحيح البخارم) تػ  256ىػ( ،صحيح مسمـ) تػ  261ىػ( ،سنف أبي داككد)
تػ 275ىػ( ،سنف الترمذم) تػ297ىػ( ،سنف النسائي)تػ303ىػ ،كمسند (البزار الكبير) المعركؼ
باسـ (البحر الزخار) لمحافظ أبي بكر البزار تػ292ىػ( .مكطأ مالؾ) ،ك(مكطأ ابف تكمرت) ػ أعز
ما يطمب ػ ،أحاديث الجياد التي أمر يعقكب المنصكر بجمعيا( ،شياب األخبار في الحكـ
النبكية) لمقاضي أبي عبد اهلل مح ػمد بف س ػبلمة الق ػضػاعي
كاألمثاؿ كاآلداب مف األحاديث
ٌ
النبكية) لمحمد بف إسحاؽ تػ151ىػ بتيذيب عبد الممؾ بف ىشاـ تػ  213ىػ .كمف
454ىػ( ،السيرة
ٌ
التصك ؼ :األحاديث التي جمعيا ابف تكمرت في الطيارة ،أحاديث
كتب الفقو كأصكلو ك
ٌ
الصبلة التي أمر يعقكب بجمعيا( ،األحكاـ الشرعيٌ ة الصغرل الصحيحة) ألبي محمد عبد
الحؽ اإلشبيمي تػ  581ىػ( ،الن كادر كالزيادات) البف أبي زيد القي ركاني( ،الجامع لمسائؿ
المدكنة كالمختمطة) ألبي بكر محمد بف يكنس تػ 451ىػ( ،تيذيب مسائؿ المدكنة) لخمؼ بف
أبي القاسـ محمد القيركاني البراذعي المتكفي في ؽ  4ىػ( ،رسالة ابف أبي زيد القيركاني) في
الفقو( ،البرىاف في أصكؿ الفقو) ألبي المعالي عبد الممؾ بف عبد اهلل إ ماـ الح ػػػ رميف
تػ  478ىػ( ،التمخيص مختصر التقريب كاإلرشاد) لو( ،المستصفى مف عمـ األصكؿ) ألبي
حامد الغ زالي تػ  505ىػ( ،اإلرشاد) إلماـ الحرمي ػ ف ،عقيدة ابف تكم ػػ رت بالعربيٌ ػػة
(الم ػ رشدة) ،عقي ػػػ دتو بالبربريٌ ػػ ة (التكح ػػ يد) (القكاع ػػ د)( ،اإلمامة)( ،االثناف) البف تػكم ػرت
اإليمانية) ألبي عمرك عثماف السبللجي تػ594ىػ( ،شعب
أيػضا( ،العقيدة البرىانية كالفصكؿ
ٌ
اإليماف) لعبد الجميؿ بف مكسى القصرم تػ608ىػ( ،إحياء عمكـ الديف) لمغزالي.
103

انفصم انثاوي:

انحركة انىّحُيّة َانعهميّة في انمؤسسات انعهميّة بانمغرب اإلسالمي.

كفي ا لٌنحك كالمغة كالق راءات كاألدب( :كتاب سيبكيو)( ،الجمؿ) بشرحو ألبي بكر
العبدرم( ،شرح أبيات الجمؿ)( ،نكت عمى شرح األعمـ لشكاىد كتاب سيبكيو)( ،االثناف) البف
المسماة بالقانكف.
مقدمة الجزكلي)
ىشاـ المخمي السبتي تػ577ىػٌ ( ،
ٌ
كفي السيٌ ر (شرح أبي ذر مصعب الخشني تػ  604ىػ عمى غريب السيٌ ر البف إسحاؽ)
ك (المذىبة في الحمي كالشيٌ ات) كغيرىا البف أصبع األزدم( ،شرح أبي عمرك الغافقي عمى
قصيدة أبي إسحاؽ عمي الفيرم الحصرم تػ488ىػ في القراءات)( ،المنصؼ في رسـ ىجاء
المصحؼ)( ،رسالة القمـ كالدينار) البف ماككال تػ475ىػ( ،مقامات) القاسـ بف عمي بف محمد
الحريرم تػ516ىػ( ،مقصكرة ابف دريد) تػ321ىػ بشرح ابف ىشاـ المخمي السبتي( ،صفكة األدب
كنخبة ديكاف كبلـ العرب) المعركؼ بالحماسة المغر ٌبية ألحمد بف عبد السبلـ الجراكم التادلي
تػ609ىػ .كمف كتب الحساب( :لب المباب في مسائؿ الحساب) ألبي الحسف بف فرحكف القيسي
ك(منظكمة ابف الياسميف) في الجبر.1
يميز منياجيـ استبعاد كتب فركع المذىب المالكي ،كبعض كتب الفمسفة ،كقد بمغ األمر
أىـ ما ٌ
ك ٌ
بيعقكب المنصكر أف نفى جماعة مف الفبلسفة منيـ ابف رشد إلى مدينة قرطبة ،كما أدرجكا كتب
بكية كمف
الغزالي شيخ ابف تكمرت خصكصا (إحياء عمكـ الديف) ،كقد تأثٌركا بو في تكصياتو التر ٌ
أىميا:
ٌ
ػ إدماج الرياضة في مناىج التعميـ" ،فيذه المسألة أىممت في أكربا في القركف الكسطى كأحياىا
"كيعكد الصبي في بعض النيار عمى المشي كالحركة حتى ال
المكحدكف تبعا لمغزالي الذم يقكؿ:
ٌ
ٌ
يغمب عميو الكسؿ ...كينبغي أف يؤٌذف لو بعد االنصراؼ مف الكتاب أف يمعب لعبا جميبل يستريح
فإف منع الصبي مف المعب كارىاقو إلى التعميـ
إليو مف تعب المكتب ،بحيث ال يتعب في المعبٌ ،

1

ػ ينظر :محمد المنكني ،حضارة المكحديف.
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دائما يميت في قمبو كيبطؿ ذكاءه كينغص عميو العيش حتى يطمب الحيمة في الخبلص منو
رأسا" .1ككاف أف أدرجكا في مناىج تعميميـ بعض التدريبات العسكرٌية كالتماريف في فنكف الحرب.
ػ مزج األدب بالعطاء ،يقكؿ الغزالي" :ميما ظير مف الصبي خمؽ جميؿ كفعؿ محمكد فينبغي أف
يكرـ عميو كيجازم عميو بما يفرح بو كيمدح بيف أظير الناس ،فإف خالؼ ذلؾ في بعض األحكاؿ
ى
سر كيعظٌـ األمر فيو ...كال
مرة كاحدة فينبغي أف يتغافؿ عنو ،فإف عاد ثانيا فينبغي أف يعاقب ٌا
ٌ
تكثر الق ػػ ػ كؿ عميو بالع ػػ تاب في ك ٌؿ ح ػ يف ،فإنٌ و يي ػػ كف ع ػػ ميو سماع المبلم ػػ ة كرك ػػ كب
الق ػبائ ػح ،كيسقط كقع الكبلـ مف قمبو".
التدرج في عرض مسائؿ العمكـ ،كاالقتصار بالمتعمٌـ عمى قدر فيمو.2
ػ ٌ
سف التعميـ اإلجبارم الذم لـ يفكر فيو حتى بأكربا إالٌ في النصؼ
ككاف مف ابتكارات
ٌ
المكحديف ٌ
الثاني مف القرف الثامف عشر ،كالتعميـ بأكثر مف لغة ،كالتعميـ المجاني لكافة فئات المجتمع ذكك ار
أىمية عظيمة لبناء المساجد كادخاؿ التحسينات
كاناثا ،أغنياء كفقراء ،أحرار كعبيدا .كقد أكلكا
ٌ
التعميمية ،فما إف تقمٌد عبد المؤمف بف عمي الخبلفة حتى شرع في بناء جامع
عمييا ألداء كظيفتيا
ٌ
كبير بمراكش عاـ 553ىػ سمي بجامع الكتبييف نسبة إلى باعة الكتب بجانب ىذا الجامع ،كأمر
المكحدم عاـ 591ىػ بإدخاؿ التحسينات عميو فبنيت لو مئذنة كبيرة ،كما شرع
حفيده المنصكر
ٌ
ببناء مسجد كبير بالناحية الجديدة التي جعميا امتدادا لعاصمتيـ مراكش عاـ 591ىػ .كأصدر
المكحدية ،كما بنا كلده يكسؼ مسجدا
الخميفة عبد المؤمف ق ار ار ببناء المساجد في جميع المممكة
ٌ
أما عف يعقكب المنصكر فقد بنا مساجد في ك ٌؿ مف
ضخما بمدينة رباط الفتح كاف أكبرىا مسجداٌ .
المغرب األدنى كاألقصى كاألندلس ،كالمسجد األعظـ بمدينة سبل كاف يضاىي جامع القركييف في
الضخامة ،ككاف مف معاىد العمـ الكبيرة حتى احتيج إلى بناء مدرسة حكلو لكثرة الكافديف عميو .
التعميمية منذ
تؤدم كظيفتيا
إلى جانب جكامع كبيرة في ك ٌؿ إمارات المغرب كاألندلس كالتي ال تزاؿ ٌ
ٌ
أياـ الفاتحيف العرب كجامع الزيتكنة بالقيركاف الذم بناه عبيد اهلل بف الحبحاب عاـ 114ىػ كالذم
1

ػ محمد المنكني ،حضارة المكحديف ،ص .62

2

ػ نفسو ،ص .62
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صار قبمة طبلب العمـ كالمعرفة طيمة القركف التي تكالت عمى المغرب ،حتى صار مؤسسة لمتعميـ
مميزة كمعيد عممي في المغرب األدنى أياـ أبي زكريا
الرسمي عاـ 449ىػ ،كناؿ مكانة
عممية ٌ
ٌ
األكؿ الحفصي في القرف السابع  ،كالذم جمب إليو كبار األساتذة كابف عصفكر اإلشبيمي كحازـ
غنية بأصناؼ الكتب .1ككذلؾ جامع القركييف بفاس الذم أسستو
القرطاجني ،كما أسس فيو مكتبة ٌ
السيدة فاطمة أـ البنيف ابنة المياجر الثرم محمد بف عبد اهلل الفيرم القيركاني عاـ 245ىػ ،كالذم
العممية في عيد المرابطيف ،كظ ٌؿ
الية ،فكاف لو مكانتو
ٌ
مية خبلؿ القركف المتك ٌ
تحكؿ إلى جامعة عم ٌ
ٌ
المكحديف ككذلؾ في عيد المرينييف ،كالجامع الكبير بتممساف
كذلؾ منبع العمكـ كالفنكف في عيد
ٌ
يؤدم
الذم أسسو مكسى بف نصير عاـ 89ىػ ،كقيؿ ٌإنو يضاىي جامع القيركاف ،كظ ٌؿ ىذا الجامع ٌ
اإلسبلمية في المغرب اإلسبلمي خبلؿ القركف
ميـ مف مراكز الثقافة العر ٌبية
ٌ
عممو التثقيفي كمركز ٌ
الية.
المتك ٌ
كفي أكائؿ القرف السابع اليجرم بدأ صرخ دكلة المكحديف العظيـ باالنييار إثر انيزاـ جيكشيـ
ضد النصارل اإلسباف في مكقعة العقاب سنة 609ىػ ،فانفصؿ عنيا المغرب األقصى
باألندلس ٌ
كأسست بو الدكلة المرينيٌ ة مف عاـ  616ىػ كاتٌخذت فاس عاصمة ليا ،كانفصؿ المغرب
الحفصية مع استيبلئيا عمى الجزء الشرقي لممغرب األكسط (الجزائر)
األدنى كأسست بو الدكلة
ٌ
ابتداء مف عاـ 625ىػ كاتٌخذت تكنس عاصمة ليا ،كبالمغرب األكسط ظيرت دكلة بني عبد الكاد
في أقصى الغرب كاتٌخذت تممساف عاصمة ليا مف عاـ 633ىػ ،كبقي جزء صغير مف األندلس
لدكلة بني األحمر بغرناطة عاـ 629ىػ .2كىذه الدكيبلت الصغيرة مف بني مريف كبني عبد الكاد
يسمييـ ابف خمدكف بػزناتة الطبقة
(الزيانييف) كبني كطاس (فرع مف بني مريف) يدخمكف ضمف مف ٌ
اليبللية مف حيث سكنى الخياـ
الثانية ،كىـ طبقة مسممة مستعربة تأثٌرت تأثٌ ار عميقا بالغزكة
ٌ
ٌ
كاتٌخاذىا اإلبؿ كرككب الخيؿ ،كمتأثٌرة حسب ابف خمدكف بعرب الجيؿ الرابع .كاضطمعت المساجد
1

ػ فاتف كككة ،التصنيؼ المغكم كاألدبي ،ص .55

2
اإلنسانية ،ص
كمية اآلداب كالعمكـ
ٌ
ػ محمد المنكني ،كرقات عف حػضارة المريػنييف ،ط  .6الرباط ،2000 :منػشكرات ٌ
.95 -96
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تثقيفية إذ اعتبرت كمعاىد عمـ كثقافة
في عيد الحفصييف بالمغرب األدنى ىي األخرل بمياـ
ٌ
ميمة ،كقد فتح السبلطيف الحفصيكف األبكاب لمتعميـ في المساجد في كجو عامة الناس ،عمى
ٌ
كشجعكا التعميـ كبالمجاف فكانت مجانيٌ تو تستقطب أعدادا كبي رة
اختبلؼ أعمارىـ كطبقاتيـ،
ٌ
مف الشباف المنحدريف مف األكساط الشعبيٌ ة الريفيٌ ة الفقيرة .ككانت المرحمة التعميميٌ ة األكلى
في العيد الحفصي تبدأ بالكتاتيب ،كسابؽ العيكد ،يعمٌـ فييا الصبياف القراءة كالكتابة كترتيؿ
المبس طة
السكر القرآنيٌة كبعضا مف سيرة النبي المصطفى ،كبعضا مف دركس المغة
ٌ
كالحساب ،ككانت تبنى ليا أبنيٌة خاصة خارج المساجد ،كقد أفتى العمماء الحفصيكف بمنع
تعميـ الصبياف الصغار في المساجد بسبب سكء سمككيـ كاحتراما لبيكت اهلل .ككانت طرائؽ
ميـ في مبادئ التدريس كىك
الحفصية
يقية
ٌ
ٌ
كأساليب التعميـ في الكتاتيب في إفر ٌ
مستمد مف كتاب ٌ
يتضمف مسائؿ
المدكف في القرف الثالث اليجرم ،كىك تصنيؼ
(آداب المعمٌميف) البف سحنكف
ٌ
ٌ
المقدمة إلييـ حيف يختػـ
المؤدبيف كاليدايا
متعمٌقة بالتر ٌبية مثؿ طريقة معاممة المتعمٌميف كأجر
ٌ
ٌ
تنص أيضا عمى معاقبة الصبي
الصبػي القرآف الكريـ ،كأياـ العطؿ المخصصة ليـ .ككانت
ٌ
عقابا شديدا بالضرب مثبل إذا ارتكب خطأ كي ال يتكرر ذلؾ .1كبعد الكتاب ،يتم قٌى
الطبلب التعميـ في المساجد أك الزكايا ،كقيؿ ٌإنو ال يمكف الحديث عف نظاـ عاـ لمتعميـ كذلؾ
بسبب المراقبة الشديدة التي كاف يخضع ليا التعميـ في المساجد مف قبؿ العمماء المالكييف
كالحككمة في آف كاحد.
تدرس فييا مختمؼ العمكـ
كالمساجد بالمغرب األكسط أيضا مف معاىد العمـ الراقيٌة ،كانت ٌ
مر الزمف أخذت
كصارت مف معاىد العمـ المقصكدة مف طبلب المعرفة مف ك ٌؿ مكاف" ،كمع ٌ
تدرس عمكـ أصكؿ
تمؾ الحمقات الكبرل كخاصة في الجامع األعظـ أك الكبير في كؿ مدينة ٌ
الطب كالفمسفة ،كبذلؾ كاف الجامع األعظـ في ك ٌؿ مدينة جزائريٌ ة
الفقو كالكبلـ كالمنطؽ ك ٌ

 1ــ ركبار برنشفيؾ ،تاريخ إفريقية في العيد الحفصي مف القرف  96إلى نياية  91ـ ،تر :حمادم الساحمي ،ط  .9بيركت:
 ،9188دار الغرب اإلسبلمي ،ج  ،2ص . 611
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يعد جامعة كبرل لدراسة العمكـ النقميٌ ة كالعقميٌ ة" . 1ككتاتيب مدف المغرب األكسط مف أغنى
ٌ
تدرس قياسا بالمغرب األقصى كالمغرب األدنى ،إذ يعمٌـ الصبي
الكتاتيب مف حيث المكاد التي ٌ
المبسطة كعبارات المغة العر ٌبية المتداكلة في التخاطب اليكمي
النحك
مبادئ الحساب كقكاعد ٌ
ٌ
النبكية إلى جانب تحفيظو القرآف الكريـ كتجكيده
كفركض الديف كالمعامبلت كبعضا مف األحاديث
ٌ
الصبية القرآف الكريـ
عمى خبلؼ المغرب األقصى الذم ال يخالط فيو المعمٌمكف في تعميميـ
ٌ
بشيء.
كحظٌ المساجد في العصر المريني في القرف السابع اليجرم بالمغرب األقصى قميبل إذ بنا
ألنيا قد نالت حظا كبي ار قبؿ أياميـ في عيد
المرينيكف عددا ضئيبل مف المساجد طيمة فترة حكميـ ٌ
المرابطيف كالمكحديف ،لذا فقد أضافكا مسجديف فقط إلى المدينة القديمة فاس البالي كىما :مسجد
أما في المدينة الجديدة فاس الجديدة فقد بنا
الكراقيف ،كمسجد أبي الحسف في عدكة القركييفٌ .
األمير يعقكب المريني الجامع الكبير عاـ 677ىػ عمى مقربة مف القصر الممكي ،كقد كاف مرك از
ينية ،كمسجدا أخر بني في الشارع الرئيسي كىك المعركؼ بالجامع
ميما لممجالس
العممية المر ٌ
ٌ
ٌ
األحمر ،كمسجداف أخراف بنيا في القرف التاسع اليجرم في فاس الجديدة كىما :مسجد الال غريبة
كمسجد الزىرة .2ككاف اىتماـ المرينييف بجامع القركييف كبي ار إذ أدخمكا عميو تحسينات عمرانٌية
كبيرة كالزخرفة الثمينة ،كىذا الجامع مركز لنشر الكثير مف العمكـ كالتفسير كالتجكيد
كالقراءات كالرسـ كالحديث الشريؼ كعمكمو كالفقو المالكي بسائر فركعو كأصكؿ الفقو كعمـ
النحك كالبياف كالعركض كاألدب إضافة إلى عمكـ العدد
الكبلـ ك
التصكؼ ،كفي المسانيات المٌغة ك ٌ
ٌ

الطب كالمنطؽ كاليندسة.3
كالفمؾ كالييئة ك ٌ

1

ػ شكقي ضيؼ ،عصر الدكؿ كاإلمارات ،ص .11

2

ػ ركجيو لكتكرنك ،فاس في عصر بني مريف ،تر :نقكال زباد ،دط .لبناف ،9111 :مؤسسة فرنكميف لمطبػاعة كالنشر ،ص

3

ػ محمد المنكني ،كرقات عف حضارة المرينييف ،ص .211
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التعميمية الثالثة في القرنيف الخامس كالسادس كما
تعتبر المدارس المرحمة
ٌ

ليتعمؽ في دراستو ،كيأخذ العمكـ عمى اختصاصيا عمى
بعدىما ،ينتقؿ الطالب مف الجامع إلييا
ٌ
يميز التعميـ في ىذه المرحمة مبلزمة العمماء مف جية كالرحمة مف
األئمة .كلع ٌؿ ما ٌ
كبار العمماء ك ٌ
جية أخرل إلى المشرؽ أك المدف المغاربيٌ ة كاألندلسيٌ ة لبلستفاضة في المعرفة كالعمكـ .كقيؿ
أف
عف المدارس في القرنيف الخامس كالسادس إنٌيا تعادؿ الجامعات في عصرنا ىذا ،كما ٌ
العممية .كما يمٌيز
أدت دكر المدرسة في تمقيف العمكـ
كثي ار مف المساجد المغار ٌبية قد ٌ
المغكية ك ٌ
ٌ
المدارس عف الكتاتيب كالمساجد ىك تدريسيا لمفقو عمى خبلؼ الكتاتيب كالمساجد التي كاف يغمب
عمى منياجيا تدريس الحديث الشريؼ كعمكمو ،ككانت المساجد كالمدارس تخضع لممناىج
كاألنظمة التي يقررىا الحكاـ عمى عكس الرباطات كالزكايا التي كانت متحررة مف قيكد المناىج
أف المدارس مؤسسات أنشئت لغرض التعميـ عمى عكس
كما ٌ
كتد ٌخؿ الحكاـ في تسيير شؤكنياٌ ،
الجكامع كالزكايا التي كانت تجمع بيف التعميـ كالعبادة.

 1ــ مدارس المرابطين:

النظامية بالمغرب
الحككمية
يعكد الفضؿ في تأسيس المدارس
ٌ
ٌ

ابطية الذيف ليـ فضؿ السبؽ في ذلؾ ،ككانت المدارس آنذاؾ مف
اإلسبلمي إلى أمراء الدكلة المر ٌ
التقدـ العممي ،كنشأت الفكرة حيف ضاقت المساجد بالطمبة فمـ يعد مف الممكف لممساجد
مظاىر ٌ
التعميمية في آف كاحد ،كالستحالة إجراء
الدينية مف ممارسة الشعائر كالكظيفة
مف أداء الكظيفة
ٌ
ٌ
الطب كالصيدلة كالنبات
بعض التجارب في المساجد كالتي كانت بعض العمكـ تقتضييا كعمـ
ٌ
الفمسفية التي كانت
كالفمؾ كالكيمياء كما ليا مف حاجة إلى اآلالت ،إضافة إلى ظيكر بعض العمكـ
ٌ
مما يتنافى مع دكر المساجد كمح ٌؿ لمعبادة ،لذا ف ٌكركا
تستدعي الجدؿ كالمناظرة في تدريسيا كىك ٌ
في بناء المدارس لنقؿ الطمبة إلى مرحمة أكثر تخصصا كف ٌكركا أيضا في بناء أماكف ممحقة
بالمدارس إليكاء الطمبة مف أصمييف كطارئيف .فكانت مدرسة الصابريف التي أنشأىا يكسؼ بف
سم يت في ما بعد
أكؿ مدرسة في المغرب اإلسبلمي ،كالتي ٌ
تاشفيف عاـ 462ىػ بفاس ٌ
ميم ا لتثقيؼ الطمبة بمختمؼ العمكـ طكاؿ
(بمدرسة بكمديف) ،كقد ظمٌت ىذه المدرسة مرك از ٌ
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كم ا أنشأ ابنو عمي بف يكسؼ الجامعة اليكسفيٌة أك جامع عمي بف يكسؼ
حكـ المرابطيفٌ ،
تقدميا الفكرم ،فجمع فييا كبار أعبلـ الديف كالفقو كالمغة
بمراكش ليجارم بيا مدارس األندلس في ٌ
كاألدب كغيرىا مف العمكـ كنقؿ إلييا عمماء أندلسييف ،كما ٌأنو أسيـ في تكسعة جامع القركييف حيف
أد ت دكر
أف الكثير م ف المساجد في عيد المرابطيف ٌ
ضاؽ بالطبلب .كالجدير بالذكر ٌ
المدرسة كجامع القركييف بفاس ،كجامع تممساف الذم أسسو مكسى بف نصير عاـ 89ىػ
ميم ا لمدراسات المتخصصة طكاؿ القركف المتعاقبة عميو ،إلى جانب
كالذم ظ ٌؿ مرك از
ٌ
ميم ة في عيدىـ اشتيرت بتعميـ األجياؿ كمدارس طنجة كسبتة كتممساف كبجاية
مدارس
ٌ
كتييرت كأغمات كسجمماسة ،كمدارس األندلس كقرطبة كا شبيمية كغرناطة كغيرىا .ككاف
الحكاـ المرابطكف يشرفكف بأنفسيـ عمى أماكف التعميـ مف مدارس كمساجد ،فاستدعكا لذلؾ
ميم ة التدريس كسيركا عمى تكفير اإلمكانات البلزمة ليـ
عمماء كمف ٌك ريف مف األندلس ألداء ٌ
فمف ىؤالء العمماء الذيف استدعكا لمتدريس :محمد بف أغمب بف مكسى المرسي تػ511ىػ الذم كاف
عالما في العر ٌبية ،كمنيـ محمد بف حكـ بف باؽ السرقسطي تػ538ىػ الذم كاف إماما في عمـ المغة
1
متنكعة بيف العمكـ
أخذ عنو طمبة العمـ الكثير مف عمكـ المغة  .كمكاد الدراسة في مدارس المرابطيف ٌ

العقمية ،فقد سمػ ػح األم ػراء المرابطػ ػكف بتػ ػدريس جمػ يع العمكـ ،مع
المغكية كالعمكـ
الدينية كالعمكـ
ٌ
ٌ
ٌ
تحفٌظ كبير في تدريس عمكـ الفمسفة كالجدؿ كالكبلـ ،فكانت مف المصنٌفات المغكيٌة كالنٌحكيٌة
في مدارسيـ :كتاب سيبكيو كشركحو ،ككتاب الجمؿ لمزجاجي ،كمف المصنٌ فات األدبيٌة أشعار
كقصائد الجاىمييف كاإلسبلمييف.
2

وحدين:
ــ مدارس الم ّ

المكحدكف في القرف السادس إسياما كاضحا في إنشاء
أسيـ
ٌ

الحككمية في مدف كثيرة كسبتة كطنجة كفاس كمراكش كجمب العمماء إلييا لمتدريس حتى
المدارس
ٌ
صارت مدارسيـ تسابؽ مدارس قرطبة كاشبيمية كغرناطة ،كازدىرت في مدنيـ عمكـ متنكعة حتى
قيؿ عف فاس في عيدىـ اجتمع فييا عمـ القيركاف كعمـ قرطبة ،ككذلؾ شأف مراكش حتى لقٌبت
1

ػ فاتف كككة ،التصنيؼ المغكم كاألدبي ،ص .10
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عدة مدارس لتخريج طمبة العمـ كمدارس عبد
بػ(بغداد المغرب) .كارتبط أسماء خمفاء
المكحديف ببناء ٌ
ٌ
المؤمف بمراكش كغيرىا ،كمدارس أخرل أسسيا لتخريج أصناؼ أخرل مف الطمبة كالمدرسة العامة
فف المبلحة بالرباط .كما اقترف اسـ حفيده
لتخريج المكظفيف اإلدارييف بمراكش ،كمدرسة تعميـ ٌ
يعقكب المنػ ػ صكر ببناء عػ ػ ٌد ة مػ ػدارس ال في المغػ ػرب فحسػ ػب بؿ حتى في إفريػ ػقية
كاألنػ ػدلس ،ككذلؾ بنا الخميفة الناصر ال مكحدم عشريف مدرسة في مختمؼ المدف .1كاعتبرت
المدارس في عيد المكحديف مف معاىد العمـ الضخمة المقصكدة مف قبؿ طمبة العمـ مف مختمؼ
التقدـ العممي حتى صارت تقميدا متبعا مف عامة الشعب األغنياء
األمصار كىي مف مظاىر ٌ
كالشيخ أبي الحسف الشارم الغافقي السبتي تػ649ىػ الذم بنا مدرسة بسبتة أرادىا أف تككف عمى
2
تسمى بػ(بيت الطمبة)
نسؽ المدارس بببلد المشرؽ  .كيمحؽ بمدارس المكحديف مؤسسة ٌ
ميمة ٌ
عممية ٌ

أف ابف عات قد امتحف فيو
كانت معيدا لممناظرة كامتحاف الطمبة الكافديف عمى مراكش ،كمف ذلؾ ٌ
في كتاب مسمـ ،كىك صرح عممي ضخـ يذ ٌكرنا ببيت الحكمة الذم كاف عمى عيد المأمكف ،كعمى
رأس طمبتو عمماء راسخكف أمثاؿ المحدث ابف القطاف كالقاضي ابف المالقي ،إذ حرص الخمفاء
تكلية العمماء الراسخيف الكظائؼ فيو ،كىك مدرسة لتعميـ عمكـ الحديث" ،كاف لـ
المكحدكف عمى ٌ
ٌ
يكف ىذا البيت مدرسة لمحديث كالتي أنشأىا نكر الديف محمد زنكي في دمشؽ ،فيك في أق ٌؿ تقدير
يقية كاألندلس" .3ك يطمؽ
تفردت بو مراكش
المكحدية عمى سائر عكاصـ المغرب كافر ٌ
ٌ
مجمع عممي ٌ
الخمفاء عمى العمماء الذيف تسند إلييـ مياـ التدريس بػ(الطمبة) ،كىما صنفاف :طمبة المصامدة (كىـ
عمماؤىـ) ،كطمبة الحضر (كىـ الطارئكف) .ككانكا يعيدكف مدارسيـ إلى العمماء لتنظيميا
أف الخميفة عبد المؤمف استدعى ابف رشد الثاني الحفيد ليستعيف بو عمى
كمف أمثاؿ ذلؾ ٌ
أف المنصكر المكحدم سمٌـ مدرسة بناىا لئلماـ أبي العباس
تنظيـ مدارس مراكش ،ك ٌ

1

ػ محمد المنكني ،العمكـ كاآلداب كالفنكف عمى عيد المكحديف ،ص .20

2

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .968

3

ػ نفسو ،ص .968
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السبتي . 1كحرصكا عمى نشر العمـ باتٌباع سياسة فرض التع ميـ اإلجبارم كبالمجاف ،فكاف مف
مبادئ دكلتيـ أف يككف ك ٌؿ مف انضكل تحت رايتيـ فردا متعمٌما ،منفتحا عمى الثقافة كمسمما
ممتزما ،فذلمكا صعكبات كثيرة كانت تعكؽ الفقراء فأجركا عمييـ مرتبات كخصصكا ليـ أماكف
مدرسيف عمماء مف مختمؼ المدف كفي طميعتيا األندلس منيـ:
لممبيت ٌ
كحسنكا معاىد العمـ كجمبكا ٌ
تصدر لئلقراء بإشبيمية كقرطبة ثـ نقمو
محدثا كفقييا
ٌ
محمد بف عبد العزيز المعافرم تػ601ىػ ٌ
المنصكر إلى حاضرتو ،كأبا القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل الخثعمي السييمي المالقي ،كجمبكا
حتى النساء المعمٌمات مف األندلس كاألستاذة األديبة كالشاعرة حفصة بنت الحاج الرككنية
المكحدكف يشرفكف بأنفسيـ
الغرناطية التي استدعاىا المنصكر لتعميـ نساء قصره .2ككاف الخمفاء
ٌ
سف بنفسو منياج المدرسة
أف الخميفة عبد المؤمف ٌ
عمى أنظمة التعميـ كمناىجو ،كمف أمثمة ذلؾ ٌ
سمي
العامة لتخريج المكظفيف اإلدارييف .كمدارسيـ تد ٌرس كمٌيا مكطأ الميدم بف تكمرت الذم ٌ
بأعز ما يطمب ،كفيـ مبادئ ابف تكمرت كحفظ مؤلٌفاتو ،إلى جانب عمكـ أخرل متخصصة ،كما
ٌ
بدنية كالسباحة كالرككب عمى الخيؿ كالرمي بالسيـ كالقكس...
أف مدارسيـ ال تخمك مف تدريبات ٌ
ٌ
شجعكا المعارؼ حتى في
كلـ يكتؼ الخمفاء المكحدكف بتشجيع التعميـ في الشعب فحسب بؿ ٌ
ممكية بالقػ ػصر لتعػ ػميـ أمرائػ ػيـ ،كجمب إلييا خي ػرة
أنفسيـ ،كأسس لذلؾ عبد المؤمف مدرسة
ٌ
كممف استدعي إلييا :أبك العباس أحمد
الع ػمماء ،كامتازت بمبالغتيـ في اختيار طمبتيا (أساتذتيا)ٌ ،
بف عبد الجميؿ التدميرم تػ555ىػ كأبك العباس أحمد بف حسف بف سيد الجراكم المالقي المتكفي بعد
 560ىػ استأدبيما عبد المؤمف لبنيو ،كأبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد المخمي اإلشبيمي
المعركؼ بابف عمكش تػ599ىػ ،كأبك محمد بف سميماف بف حكط اهلل األنصارم الحارثي البمنسي
المدرسيف بمدارسيـ
استأدبيما المنصكر لبنيو .3كأظير الخمفاء احتراما كتقدي ار كبي ار لمعمماء
ٌ
أخبلقية عمى طمبة العمـ كجكب اتٌباعيا في احتراميـ كاالقتداء بيـ
كمساجدىـ؛ إذ كضعكا قكاعد
ٌ
1

ػ محمد المنكني ،العمكـ كاآلداب كالفنكف عمى عيد المكحديف ،ص .29

2

ػ فاتف كككة ،التصنيؼ المغكم كاألدبي ،ص .12

3

ػ محمد المنكني ،العمكـ كاآلداب كالفنكف عمى حضارة المكحديف ،ص .25
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السير) .1كمف األسباب الزدىار المعارؼ
كقد تحدث عنيا ابف حزـ القرطبي في كتابو (األخبلؽ ك ٌ
بالمغرب عصر المكحديف تدفٌؽ الماؿ عمى القكـ تدفٌقا كبي ار إذ كاف الخمفاء يتحركف البيكتات
كيكزعكف عمييـ اإلعانات كالصدقات حتى مف غير مناسبة .كجعمكا المرتٌبات لؤلطباء
كالفقراء ٌ
كالميندسيف كالجنكد كالكتٌاب كاألدباء كالشعراء كغيرىـ مف المثقٌفيف تشجيعا فييـ عمى البحث
العممي ،إضافة إلى انخفاض أسعار المأكؿ في مراكش كغيرىا مف المدف .2ككتب الدراسة في
متنكعة بيف كتب المشارقة ككتب المغاربة ،تتصدرىا في ك ٌؿ المستكيات مؤلٌفات زعيميـ
مدارسيـ ٌ
بأعز ما
الركحي ابف تكمرت كالمكطأ الذم ألٌفو بحذؼ اإلسناد كالفركع مف مكطأ مالؾ -
كسمكه ٌ
ٌ
التشيع كاألشعرٌية كالظاىرٌية ،كقد ظيرت عمنا أياـ حفيده
يطمب -ككانت آ ارؤه تبطف شيئا مف
ٌ
يعقكب المنصكر حيف حمؿ الناس عمى المذىب الظاىرم كحرؽ كتب المذىب المالكي عمنا.
كأيضا مف كتبيـ األحاديث التي جمعكىا في الطيارة كالصبلة ،ككانت كتب التفسير كالحديث كالفقو
العقمية التي كانت
كمتنكعة ،إضافة إلى العمكـ
النحك كالمٌغة كاألدب كالقراءات كالحساب كثيرة
كٌ
ٌ
ٌ
تدرس بمدارسيـ .ككانكا ينشئكف الطمبة الحفاظ عمى حفظ أكبر عدد مف الكتب ،ككانت كفاءة
ٌ
أف الكثير مف العمكـ كالكتب التي كانت محظكرة في عيد المرابطيف يرٌكج ليا
كما ٌ
طمبتيـ في ذلؾٌ ،
في عصرىـ كأدرجت في مناىجيـ التعميميٌة كعمكـ الفمسفة كالمنطؽ كالكبلـ ككتب اإلماـ
المسم اة بالقانكف ،الجمؿ لمزجاجي كشرحو
مقد مة الجزكلي
الغزالي .ككانت مف كتب النٌ حكٌ :
ٌ
ألبي بكر العبدرم ،شرح أبيات الجمؿ ،كتاب سيبكيو ،نكت عمى شرح األعمـ لشكاىد كتاب
الشيات البف
ألفية ابف مالؾ ،االثناف البف ىشاـ المخمي السبتي ،المذىبة في الحمي ك ٌ
سيبكيوٌ ،
التعميمية في المدارس عمى خبلؼ مناىج الجكامع فقد
أصبغ األزدم كغيرىا .كلـ تكف مناىجيـ
ٌ
السف كالمستكل ،لذا كانت كتبيـ مف
يتدرجكف بالطمبة الحفٌاظ بمدارج التثقيؼ ،فقد راعكا مبدأ ٌ
كانكا ٌ
األسيؿ إلى الصعب ،كمف البسيط إلى المع قٌد ،ككانت آراء الغزالي التربكيٌ ة مف مبادئ
أنظمتيـ خصكصا في إدماج الرياضة البدنيٌ ة في األقساـ كي ال يغمب عمى طمبتيـ الكسؿ.
1

ػ فاتف كككة ،التصنيؼ المغكم كاألدبي ،ص .11

2

ػ محمد المنكني ،العمكـ كاآلداب كالفنكف عمى حضارة المكحديف ،ص .98
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التدرج في إلقاء العمكـ كاالقتصار عمى قدر أفياـ المتعمٌميف ،فبل يمقى عمييـ ما ال يبمغو
كفي مبدأ ٌ
البد لمطالب أف يكافأ كي يثابر.
عقميـ فينفرىـ أك يخبطيـ .كفي مزج التعميـ بالعطاء إذ ٌ
أشد الحرص عمى إرساؿ أبنائيا
كقد حرصت األسر المغاربيٌة في عكاصـ المغرب كاألندلس ٌ
إلى الكتاتيب كالمساجد كالمدارس منذ كقت مب ٌك ر ،ككانت تتشاطر فيما بينيا في مستكل
ثقافتيا ،ككاف اآلباء يحرصكف عمى اصطػ ػحاب أبنائػ ػيـ إلى حم ػقات العمػ ػماء ،كمػ ػ ػبلزمػ ػة
الشػ ػي ػكخ ،كبامتحانيـ ك ٌؿ مرة لمتأ ٌكد مف حفظيـ كفيميـ .ككانكا حريصيف عمى تعميـ أبنائيـ كؿ
المكح دكف في رعيتيـ أف يككنكا مكاطنيف مسمٌحيف بالعمـ
فنكف المعرفة مثمما أراده الخمفاء
ٌ
كالثقافة ،كما أنٌيـ كانكا حريصيف عمى تعميميـ قكاعد النٌ حك العربي ألنٌيا األساس المتيف
النحك االككفي كبعض آراء األندلسييف .ككاف مف
النحك البصرم ك ٌ
لمتم ٌك ف المغكم فأقبمكا عمى تعمٌـ ٌ
النحك أف اجتيدكا في تطكير الدراسات المتعمٌقة بيما عمى
اىتماـ المغاربة كاألندلسييف بتعمٌـ المغة ك ٌ
امتداد قركف طكيمة.

 3ــ مدارس الحفصيين:

الحفصية في المغرب األدنى في العاصمة تكنس
اكتسبت المدارس
ٌ

عممية كمعمارٌية
أىمية
كغيرىا مف المدف كعنابة كقسنطينة كطرابمس في القرف السابع اليجرم
ٌ
ٌ
حد كبير ،ككاف أعظميا قد تأسس بعناية السمطاف نفسو أك بعض كبار رجاؿ الدكلة
عظيمة إلى ٌ
لذا كاف تعييف المدرسيف بيا يتٌـ مف قبؿ السمطة العميا لمببلد بعناية فائقة بعد اختبارىـ ،كىك
المدرسيف العمماء لمتعميـ.
أسمكب يشبو طريقة
ٌ
المكحديف المتشدديف في اختيار ٌ
النظامية كبيرا ،كاشتيركا بإغداؽ
الحككمية
ككاف فضؿ الحفصييف في تكنس في تأسيس المدارس
ٌ
ٌ
حككمية لنشر مذىبيـ
األمكاؿ الطائمة في بنائيا كزخرفتيا لجمب األنظار إلييا ،فبنكا ثماف مدارس
ٌ
اإلسبلمية كتعميـ كافة عمكـ
إيديكلكجية ليـ ،كلنشر أيضا مبادئ العقيدة
المكحدم كلضماف قاعدة
ٌ
ٌ
ٌ
العقمية لطمبة إفريقية كمختمؼ األمصار .فكانت ٌأكؿ مدرسة بنكىا ىي
المغة العر ٌبية كالعمكـ
ٌ
الشماعية التي أمر ببنائيا السمطاف أبك زكريا يحيى األكؿ عاـ 673ىػ نسبة إلى سكؽ
المدرسة
ٌ
خريجييا ،كالمدرسة العصفكرٌية
الشمع ،ككاف العبلمة عبد الرحماف بف خمدكف تػ808ىػ مف أشير ٌ
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التكفيقية التي
خريجيا ،كالمدرسة
التي تنسب إلى ٌ
ٌ
النحكم ابف عصفكر اإلشبيمي تػ669ىػ الذم كاف ٌ
العنقية التي أسستيا
أمرت ببنائيا زكجة السمطاف أبي زكريا يحيى األكؿ أـ المستنصر ،كالمدرسة
ٌ
المعرضية التي
األميرة فاطمة بنت السمطاف أبي زكريا عاـ 734ىػ كغيرىا .ككانت المدرسة
ٌ
تأسست حكالي عاـ 682ىػ مف أفخـ مدارس تكنس ،كاف السمطاف أبك زكريا يسعى بشتٌى الكسائؿ
يكزع عمى جميع الحاضريف قرطاسيف بذىب
"إنو كاف ٌ
لجمب الطبلب كالمعمٌميف إلييا لذلؾ قيؿ ٌ
كفضة ،كأجرل عمى المعمٌميف رزقا كبي ار قدره عشرة دنانير في الشير ،ككاف يحضر مجمس الكعظ
يكمي االثنيف كالجمعة ،كيطمؽ العنبر كالعكد ما داـ المجمس ،كقد جعؿ بيف دار سكناه كبيف
رسميا
الحفصية في القرف السابع ال تتجاكز
المدرسة طاقة يسمع منيا ما يقرأ" .1كعطؿ المدارس
ٌ
ٌ
فإف فترة الدراسة فييا خمس
أياـ األعياد
ٌ
الدينية كيكمي الخميس كالجمعة كفترة الصيؼ ،لذا ٌ
سنكات ،كىك أقصر مف مدة الدراسة في مدارس المرينييف بالمغرب األقصى ،كىك ما أشاد بو ابف
كيتخرج الطالب مف المدرسة
تفكؽ التعميـ الحفصي مف حيث اختصار سنكات الدراسة،
ٌ
خمدكف في ٌ
معيف أك جميع المكاد التي درسيا كىي
برخصة
كتابية مف قبؿ شيخو تسمح لو بتدريس كتاب ٌ
ٌ
تؤىمو لمراتب العمماء .كقد اعتبر الحفصيكف أنفسيـ الكرثة الشرعييف لممكحديف
(اإلجازة) التي ٌ
أقدـ أصحاب الميدم بف
األكؿ أبك حفص عمر بف يحي الينتاني تػ571ىػ مف ٌ
إذ كاف ٌ
جد ىـ ٌ
تكمرت الحميمييف ،قاد معو حمبلت عسكرية كبيرة ضد المرابطيف ،فاحتمت عائمتو كأفراد قبيمتو
طيبة في نفكس المكحديف في عيد عبد المؤمف الذم س مٌـ ليـ حكـ تكنس كبجاية
مكانة ٌ
تعص ب الحفصيكف لممذىب المكحدم القائؿ باالحتراـ
كقسنطينة كغيرىا مف المدف .لذا فقد
ٌ
المتعص بة لمكفار ،كاالعتقاد بعصمة اإلماـ الميدم ،كرفض
الشديد لمكحدة اإللييٌ ة ،كالمقاكمة
ٌ
قيية منيا مذىب مالؾ ،كىاتاف النقطتاف يتعارض
جميع األعماؿ المتعمٌقة بالفركع في المذاىب الف ٌ
شيدىا في العاصمة
المكحدم بالمذىب المالكي .لذا كانت المدارس
فييما المذىب
الحفصية التي ٌ
ٌ
ٌ
قمة االزدىار العممي مثمما كانت عميو أياـ
تكنس أبك زكريا يحي األكؿ مجدد مذىب الميدم في ٌ
1

ػ ركبار برنشفيؾ ،تاريخ إفريقية في العيد الحفصي ،ج  ،2ص .611
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المكحديف ،كمتخصصة في الغالب في تدريس عمكـ الحديث الشريؼ المحبب إلى قمكب الخمفاء
فإنو لـ يكمٌؼ مف عمماء الحديث لمتدريس في جميع مدارس العاصمة
المكحديف ،كمف أجؿ ذلؾ ٌ
تكنس إالٌ عالميف أندلسييف مف عمماء الحديث مثمما كاف يعقكب المنصكر ال يعيد تدريس عمكـ
المؤرخ أحمد
الحديث إالٌ لؤلندلسييف كىما :الحافظ بف سيد الناس اليعمرم في المدرسة
ٌ
التكفيقية ،ك ٌ
1
لمدرسي مدارس
بف محمد القرشي في المدرسة
ٌ
المعرضية ،ككبلىما قد درسا بالمشرؽ كبجاية  .ك ٌ

العممية كازدىار البحث العممي ،كبرز منيـ أعبلـ كبار
الحفصييف دكر فعاؿ في تنشيط الحركة
ٌ
نيؿ منيـ طبلب المعرفة الكثير مف المعارؼ كاإلماـ المالكي العالـ أبي عبد اهلل محمد بف عرفة
الكرغمي تػ803ىػ الذم كاف يتمتع بنفكذ شخصي ثقيؿ لدل العمماء كالسبلطيف لغ ازرة عممو ،كىك
المدرسيف كالشيكخ بالتجديد في التدريس كإلقاء
المدرسيف العمماء المشيكريف الذم كاف يطالب
مف
ٌ
ٌ
المعمٌـ لؤلسئمة عمى الطبلٌب ثـ مناقشتيا معيـ كعدـ االقتصار عمى ترديد النتائج السابقة دكف
تقدـ الدراسات إلى األماـ بتعميؽ النظريات التي يتمقاىا الدارس بتسميط
تصرؼ ،ككاف يرل كجكب ٌ
ٌ
المدرسيف .2كبرز مف
الضكء عمى النقاط الغامضة كا ثا رة اإلشكاالت الجديدة مف قبؿ
ٌ
المدرسيف في تكنس عالـ ف ٌذ مف المغرب يدعى ع ػ بد العزيز بف مػػ كسى العب ػ ػ دكسي
ٌ
تػ837ىػ ،امتاز بطريقة فريدة في التدريس أثارت إعجاب كاىتماـ الدارسيف الذيف كانكا يتسارعكف
مدكنة سحنكف كاف يستشيد ك ٌؿ مرة بآراء المالكييف التابعيف
لحضكر دركسو ،فكاف حيف يشرح ٌ
لجميع األقطار عص ار عصرا ،كذكر المختصيف العمماء في المذىب المالكي ك ٌؿ باسمو ،كدركسو
مكجية إلى الطبلٌب الكبار المتخصصيف .كمف جية أخرل كاف يجمب عامة الناس
عممية رفيعة ٌ
ٌ
كالطبلب الصغار إلى جامع القصر أك غيره مف األماكف كيمقي عمييـ دركسا في متناكليـ ،فيبدأ
آنية كيتخمٌص بعدىا إلى
دركسو ببعض
فسر ببساطة آية مف اآليات القر ٌ
ٌ
ثـ ي ٌ
األدعية المعركفةٌ ،
النبكية المتعمٌقة بيا ،كقيؿ ٌإنو بإمكانو االستشياد دكف انقطاع بعدد كبير مف األحاديث
األحاديث
ٌ
النبكية قد تصؿ مائتيف ،ثـ جميع الركايات القديمة المتع مٌ قة بتفسير اآلية كبتكاريخيا
ٌ
1
2
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المضبكطة قبؿ أف يرجع إلى تفسير اآلية المعنيٌ ة باألمر .ككانت معارفو في المغة
كالنٌ حك عظيمة ،كقيؿ إنٌ و أ راد يكما أف يستظي رىا فجمب كتابا في النٌ حك كسمؾ مع
النٌ حاة نفس الطريقة التي سمكيا مع الفقياء ،كاستعرض جميع اآلراء النٌ حكيٌة كاآلراء الفقييٌة
المدرسيف
دكخ الجميكر .1كمف
ٌ
عبر العصكر ،مدرسة مدرسة ،نحكيا نحكيا ،كفقييا فقييا حتى ٌ
المشيكريف أيضا كالذيف أسسكا لمتعميـ صرخا عظيما الشيخ عبد اهلل الشبيني الذم جعؿ مف بيتو
مدرسة ،فحيف يعكد مف صبلة الصبح في مسجد دار الشيخ ابف أبي زيد ،يجد في بيتو عددا مف
طمبتو في انتظا ره ،فيبدأ حصتو األكلى بتفسير اآليات الق رآنيٌ ة كيتكسٌ ع في المكضكع
معتمدا عمى سي رة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كسي رة الصالحيف ،كمستشيدا بصحيح
مسمـ .ثـ تبدأ الحصة الثانيٌ ة إلى آذاف الظير لمطمبة المبتدئيف كتخصص لتمقيف بعض
المبادئ الفقييٌ ة ،كتتمكىا الحصة الثالثة لمطمبة الكبار يع مٌ ميـ تجكيد القرآف إلى آذاف
الميم ة .كيقضي
يتحكؿ إلى زاكيٌ ة مف الزكايا لمقياـ بنفس
المغرب ،كا ثر صبلة المغرب
ٌ
ٌ
كجيت إليو مف مختمؼ
الميؿ في إعداد الدركس لمغد ،كتحضير اإلجابات عف األسئمة التي ٌ
األساسية في مدارس الحفصييف تتمثؿ في عمكـ القرآف الكريـ كعمكـ
الحصص .2ككانت المكاد
ٌ
المتنكعة .ككتب
النحك كالمغة ،كمكاد أخرل كاألدب كالببلغة كالعمكـ النظرٌية
الحديث كالفقو ك ٌ
ٌ
يركجكف لمكتب الجديدة
متنكعة مف حيث العصكر كالمصادر كلـ تكف ثابتة إذ كانكا ٌ
الدراسة ٌ
التي تحمؿ النظريات الجديدة كما أمر بو الشيخ ابف عرفة الكرغمي .فمف كتب الد راسة في
ش اؼ) لمزمخشرم ،كفي الحديث( :صحيح مسمـ) ك(صحيح البخارم) كغيرىا
التفسير( :الك ٌ
األىمية لدل
مف الكتب الصحاح ،ك(المكطٌأ) البف مالؾ ،ككاف يحظى المكطٌأ بتقدير بالغ
ٌ
الدارسيف ككانكا يدرسكنو مف خبلؿ شرحي العالميف األندلسييف يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف
سير ابف إسحاؽ) المتعمٌقة بحياة الرسكؿ
عبد البر تػ463ىػ كأبي الكليد الباجي تػ474ىػ ،ك( ٌ
اإلسبلمية األكلى .ككانت مف كتب الفقو (رسالة ابف أبي زيد القيركاني) التي ألٌفت عمى
كالغزكات
ٌ
1ػ ركبار برنشفيؾ ،تاريخ إفريقية في العيد الحفصي،ج  ،2ص .680 -611
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المذىب المالكي لممبتدئيف ،كفي مراحؿ متخصصة يدرس الطالب (التفريع) ألبي القاسـ عبيد اهلل
بف الحسيف بف جبلب تػ378ىػ ك(التمقيف) لتمميذه أبي محمد عبد الكىاب بف عمي البغدادم
تػ422ىػ ك(مختصر منتيى السؤؿ كاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿ) ألبي عمرك بف عمر بف
مدكنة سحنكف) ككتابي (التيذيب) ك(التمييد)
الحاجب تػ646ىػ .ككاف الطمبة
ٌ
المتقدمكف يدرسكف ( ٌ
المدكنة ،ك(مختصر العبلٌمة خميؿ) لخميؿ بف إسحاؽ بف مكسى بف شعيب المالكي
المذيف يشرحاف
ٌ
المتصكفيف المشرقييف .ككانت معرفة
المصرم تػ776ىػ .كمؤلٌفات اإلماـ الغزالي (كاإلحياء) ككتب
ٌ
ميمة كضركرٌية فاعتمدكا في ذلؾ عمى األميات كػ(الكتاب) لسيبكيو ك(الجمؿ) لمزجاجي
ٌ
النحك ٌ
لمفصؿ) لمزمخشرم ككتب ابف مالؾ كابف الحاجب .كمف كتب األدب ديكاف الحماسة ألبي تماـ
ك (ا ٌ
أئمة جامع الزيتكنة كانكا
كمقامات الحريرم ،كمف ٌ
شدة تعمٌؽ الحفصييف بببلغة المغة العر ٌبية ٌ
فإف ٌ
العقمية عمـ الحساب ككانت معرفة مبادئو
يشرحكف تمؾ الدكاكيف في قاعات الجامع .كمف العمكـ
ٌ
ميمة ،كعمـ المنطؽ كمف كتبو (الجمؿ) لمخكنجي تػ648ىػ ،ككتب أبي نصر محمد الفارابي
ٌ
الفمسفية
أما الفركع
تػ339ىػ كابف سينا تػ427ىػ ،إضافة إلى عمـ الفمؾ كالتنجيـ كالعمكـ
ٌ
ٌ
الطبيةٌ .
ألنيا كانت تعتبر مشبكىة في نظر أىؿ السنة فمـ تكف مف
يركج ليا عند الحفصييف ٌ
األخرل فمـ ٌ

مكاضيع الدراسة عمى كجو عاـ .1كميزة المنيج التعميمي في العيد الحفصي ىك إدراجيـ لمكتب

أف ابف
مر ذكره ،كتفضيميا عمى الكتب القديمة تطمٌعا إلى الحداثة ،كمف أمثمة ذلؾ ٌ
كما ٌ
الحديثة ٌ
خمدكف ذكر ٌأنو درس في مدارس الحفصييف مؤلٌفات الكتٌاب األندلسييف أبي عمرك الداني كابف
الشاطبية لمشاطبي ،ثـ قاؿ ٌإنيـ تخمكا عنيا كمٌيا كاستبدلكىا بقصائد
شريخ المقرم اإلشبيمي كمتف
ٌ
أحدث منيا عيدا مف تأليؼ الكاتب األندلسي محمد الخ اٌرز .كفي كتب التفسير اعتمدكا عمى
يعد أحدث تفسير لو آنذاؾ .كفي
(الك ٌشاؼ) لمزمخشرم لكف بشرح الحسف بف محمد الطيبي الذم ٌ
الفقو فقد كانكا يمقٌنكف مبادءه لممبتدئيف عمى (رسالة ابف أبي زيد القيركاني) ،ثـ ينتقمكف بيـ إلى
لكنيـ في القرف
دراسة كتابي (التفريع) ك(التمقيف) المشرقييف ككذلؾ (المختصر) البف الحاجبٌ ،
1ػ ركبار برنشفيؾ ،تاريخ إفريقية في العيد الحفصي ،ج  ،2ص.686 -682
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تفكؽ مع
التاسع اليجرم استبدلكىا بكتاب حديث كىك (المختصر) لممصرم سيدم خميؿ الذم ٌ
يدرسكنو
شركحو عمى ك ٌؿ الكتب
ٌ
المدرسية في الفقو باستثناء (الرسالة) .كفي أصكؿ الفقو فقد كانكا ٌ
فضمكا عمييا بحكث
ثـ ٌ
مف خبلؿ كتابي (اإلرشاد) إلماـ الحرميف ك(المصطفى) لتمميذه الغزاليٌ ،
فضمكا مؤلٌفات ابف الحاجب كابف مالؾ
ألنيا أحدث منيا عيدا .كفي ٌ
فخر الديف الرازم ٌ
النحك فقد ٌ
حكية القديمة كػ(الكتاب)
المختصرة المؤلٌفة في القرنيف السابع كالثامف اليجرييف مف الكتب ٌ
الن ٌ
المفصؿ) لمزمخشرم .1ككاف أيضا مف ميزات المنيج التعميمي
لسيبكيو ك(الجمؿ) لمزجاجي ك(
ٌ
الحفصي ميميـ إلى حفظ المختصرات الشعريٌ ة كالنثريٌ ة كالمنظكمات التعميميٌة في عمكـ المغة
المقد مة في أسمكب مختصر مبيـ كتفضيميا عمى البحكث كالمؤلٌفات األكبر قيمة
المختمفة
ٌ
حد تعبير ابف خمدكف.
مما يخ ٌؿ بالتعميـ كالتحصيؿ عمى ٌ
منيا ،كىي ٌ

الزيانيين:
 4ــ مدارس ّ

المكحدية في القرف السادس اليجرم بإحدل
كصفت تممساف أياـ الدكلة
ٌ

العممية في الدكلة ،لعبت دك ار كبي ار في تخريج طمبة العمـ مف عامة الناس كأبناء الخمفاء
المراكز
ٌ
المتصكفة
دينية مرمكقة عند
المكحديف فكانت مدينة عمـ كثقافة تي ٌ
شد إلييا الرحاؿ ،ككاف ليا مكانة ٌ
ٌ
أىـ
ٌ
السنية خصكصا بعد دفف الشيخ العالـ أبي مديف شعيب اإلشبيمي تػ595ىػ فييا كالذم كاف مف ٌ
رجاالت المتصكفة ،كمف حينيا صارت المدينة م از ار لمصكفييف كاحدل مراكزىـ بالمغرب اإلسبلمي
كلقٌبكىا لذلؾ بػ(تممساف المحركسة) .2كأسس الدكلة الزيا ٌنية يغمراسف بف زياف تػ681ىػ كذلؾ بعد
المكحدية ،كجعؿ مف تممساف عاصمة المغرب األكسط كحكميا لخمسيف عاما ،كىك
تفكؾ الدكلة
ٌ
اليبللية
الثانية الذيف دفعتيـ الغزكة
ٌ
مف بني عبد الكاد ،كبنك عبد الكاد فرع مف زناتة طرابمس الطبقة ٌ
لبلستقرار بالمغرب األكسط كاختمطكا ببني يفرف ممكؾ تممساف مف قبميـ ثـ صارت السيادة لبني
الخارجية نظ ار
يانية ثبلثة قركف ،كازدىرت تجارتيا
زياف بتأييد مف
ٌ
المكحديف .كقد عمرت الدكلة الز ٌ
ٌ
ألف
لمكقع تممساف االستراتيجي
الغني .كقد كاف صمكد ىذه الدكلة عمى البقاء عسي ار ٌ
ٌ
الميـ ك ٌ
1
2
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كضم يا إلييـ ،كما
أشد الطامعيف في إزالتيا
الحفصييف بتكنس كالمرينييف بالمغرب األقصى مف ٌ
ٌ
أنٌ يا لـ يكف ليا سند ش رعي في المغرب األكسط إذ ىـ غاصبكف لمببلد مف ممكؾ بني يفرف
فمـ يسممكا مف عداء القبائؿ البربريٌ ة ليـ كقبيمة بني راشد كمغراكة كتكجيف ،كقد حكـ يغمراسف
المغرب األكسط سنكات طكاؿ استطاع حمايتو مف الحفصييف تارة كالمرينييف تارة أخرل ،كحيف
فإف ىذا األخير لـ يسمـ ىك األخر مف
انتقمت السمطة إلى ابنو أبي سعيد عثماف بف يغمراسف ٌ
أطماع الحفصييف كالمرينييف كأطماع العرب اليبللييف المناصريف لممرينييف .كما ٌأنو دارت حركب
المكحديف لنيؿ تممساف استمر حصار
يانية بيف المرابطيف ك ٌ
طاحنة كطكيمة قبؿ قياـ الدكلة الز ٌ
المكحديف عمييا عاما كامبل فقتؿ الكثير مف سكانيا جكعا كى ػ ٌدمت م ػنشآتيا الحضػ ػارٌي ػة
أف تاريخ تممساف قبؿ
كالعػ ػمرانػ ػٌية ،ككاف أيضا ممكؾ بني حماد ببجاية مف أ ٌ
شد الطامعيف فييا ،كما ٌ
أف
ىذه األحداث كاف حافبل بالحركب كالفتف كالصراعات بيف األمكييف كالفاطمييف لنيميا .غير ٌ
يانية حافمة بالنشاط الفكرم كمزدىرة بالعمكـ
الحياة
الثقافية في تممساف كباقي مدف الدكلة الز ٌ
العممية ك ٌ
ٌ
حبا لمعمـ
كتأليؼ الكتب ككثرة العمماء رغـ محنيا ككاف السبلطيف الزيانيكف مف ٌ
أشد الناس ٌ
كالعمماء ،كمف أشير حكاميا :يغمراسف كابنو عثماف...
يانية عمى
ثـ المدارس ،كقد أخذت الدكلة الز ٌ
كالتعميـ بالدكلة يبدأ بالكتاتيب ثـ المساجد الكبرل ٌ
ميما
مما لعب دك ار ٌ
ميمة بناء المدارس كتعييف المدرسيف بيا كتحديد األكقاؼ ليـ كلمطمبة ٌ
عاتقيا ٌ
الثقافية بعاصمة دكلتيـ تممساف كتخريج طمبة العمػـ في مختمؼ العمكـ ،كمف
في ازدىار الحركة
ٌ
لممدرسيف قرب المدارس ،ككذلؾ مساكف لمطمبة كالحرص عمى تكفير السبؿ
أمثمة ذلؾ بناؤىـ منازؿ
ٌ
المريحة لمتعميـ .كاستقداـ السبلطيف لمعمماء األكػفٌاء قصػد التدريس بمػدارسيـ أك جكامعيـ الكبرل
مثمما طمب يغمراسف مف العالـ أبي إسحاؽ بف يخمؼ التنسي تػ680ىػ القدكـ كالتدريس بالجامع
األعظـ بالمدينة ،ككاف السمطاف يغمراسف يحػضر دركسو ،كقد رتٌب لو إقطاعات كبيرة بنكاحي
تممساف كركاتب .كمحاكلة السمطاف أبي حمك مكسى الثاني استقداـ العبلمة عبد الرحماف بف
يرد عميو
خمدكف لمتدريس بالدكلػ ة أك استػ بلـ منصب ،ألكثر مف م رة ،ككاف عبد الرحماف ٌ
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ثـ أرسؿ ليـ شقيقو أبا زكريا يحي بف خمدكف تػ780ىػ لخدمتيـ ،كىك صاحب الكتاب
بمطؼٌ ،
الركاد في ذكر الممكؾ مف بني عبد الكاد) .كتعييف أبي
المشيكر في تاريخ الدكلة الز ٌ
يانية (بغية ٌ
عقكبية كىك مف أعمـ أىؿ
حمك مكسى الثاني العالـ أبا عبد اهلل الشريؼ اإلدريسي بالمدرسة الي ٌ
العممية بيف العمماء كاىت ماميـ بأف تجرل داخؿ قصكرىـ
عصره .كعنايتيـ الفائقة بالمناظرات
ٌ
كالسمطاف أبي زياف محمد بف أبي حمك الذم كاف مكلعا بيا ،كمشاركتيـ عمماء تممساف في
الدينية ،كمشاركتيـ بالتأليؼ كالسمطاف أبي
المسابقات الثقافيٌ ة التي كانت تجرل في المناسبات
ٌ
1
شدة تقدير السبلطيف لمعمماء كالفقياء
حمك مكسى الثاني الذم ساىـ في تأليؼ الكتب  .كمف ٌ

السمطانية ،بجكار قبكرىـ مثمما أكصى
المدرسيف مشييـ في جنائزىـ كاألمر بدفنيـ في المقابر
ٌ
ك ٌ
المحد ث كالفقيو
يغمراسف بأف يدفف بقرب العالـ التنسي ،كأف يدفف بجكاره غيره مف العمماء من ػيـ
ٌ
أبك عبد اهلل محػ ػ مد بف أبي بكر بف م ػرزكؽ تػ681ىػ الذم يد ف ػف بق ػرب يغمراسف كػما
2
عد ة ألقاب جميمة كالشيخ ،كالعالـ ،كالفقيو ،كالبارع ،كالحافظ
كم ا أنٌيـ أطمقكا عمييـ ٌ
أكصػى ٌ ،

كالمجتيد ،كالعارؼ ،كالفاضؿ كغيرىا .كمف عكامؿ ازدىار المعارؼ بتممساف عبلكة عمى تشجيع
يد
السبلطيف لذلؾ انتقاؿ عدد كبير مف العمماء األندلسييف إلييا إثر سقكط مدف األندلس عمى ٌ
النصارل اإلسباف كنقميـ معيـ عمكميـ كآدابيـ كفنكنيـ ،كتقمٌدكا مناصب عميا في الدكلة أطمؽ
عمييا (أرباب القمـ) ،ككاف أشيرىـ العالـ أبا بكر محمد بف عبد اهلل بف داككد بف خطاب
الغافقي الذم كاف كاتبا أياـ يغمراسف ،كمنيـ العبلٌمة لساف الديف بف الخطيب الذم دخميا
السياسية حالت دكف
عاـ 772ىػ كمكث فييا فترة ،كحاكؿ استقداـ عائمتو إلييا لكف الظركؼ
ٌ
دينية
ذلؾ .3كلعمماء تممساف صيت بعيد في العمـ كالمعرفة
كعرؼ عنيـ إصدارىـ لفتاكم ٌ
ٌ
الدينية ،ي
فقيية مف جميع
عية كتطبيقيا في المغرب اإلسبلمي كمٌو ،ككانت ترد إلييـ أسئمة ٌ
في األمكر الشر ٌ
الرد عمييا كاإلفتاء فييا ،كظير تبعا لذلؾ نكع مف التأليؼ أك النكازؿ أشيرىا
كيتـ ٌ
أنحاء المغرب ٌ
1
2
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المعرب كالجامع المغرب عف فتاكم أ ىؿ إفريقية كاألندلس كالمغرب) ألبي
كتاب (المعيار
ٌ
العباس أحمد بف يحي بف محمد الكنشريسي ،مف فقياء المالكيٌة البارزيف تػ914ىػ ،ككاف ليذه
اإلسبلمية .1ككانت اإلشارة
تدرس في مختمؼ الحكاضر
أىمية
ٌ
ٌ
المؤلٌفات ٌ
عممية عظيمة إذ كانت ٌ
األكلى إلى إنشاء المدارس بتممساف في عيد السمطاف أبي حمك مكسى األكؿ الذم أنشأ مدرسة
عينيما
ألكالد اإلماـ الفقيو أبي عبد اهلل محمد بف اإلماـ ػ أبي زيد كأبي مكسى ػ تكريما ليما كقد ٌ
لمتدريس بيا كذلؾ عاـ 710ىػ .كفي أياـ السمطاف أبي تاشفيف عبد الرحماف األكؿ لـ تعد المدرسة
التاشفينية
تسد حاجة المدينة لتزايد أعداد الطمبة فأنشأ السمطاف المدرسة
القديمة مدرسة أكالد اإلماـ ٌ
ٌ
محب لمبناء كتزييف
أف السمطاف أبا تاشفيف
ٌ
بقرب الجامع األعظـ ،ككانت آية في الجماؿ عمما ٌ
مدرسيف عمماء أمثاؿ العالـ أبي مكسى المشدالي ،كأنشأ السمطاف
انية ،كقد ٌ
المنشآت العمر ٌ
عيف فييا ٌ
اليعقكبية عاـ 765ىػ نسبة إلى كالده ككانت في غاية الدقٌة
أبك حمك مكسى الثاني المدرسة
ٌ
مدرسيف أكفاء أمثاؿ الف ػقيو أبي عبد اهلل محمد بف أحم ػد الشػ ػريؼ
كالتخطيط ٌ
كعيف فييا ٌ
التممػ ػسان ػ ػي ،كبنا بالقرب منيا مسجدا يعرؼ بمسجد سيدم إبراىيـ المصمكدم .كأنشأ السمطاف أبك
العباس أحمد العاقؿ عاـ 850ىػ المدرسة الجديدة بتممساف كبنا مدرسة أخرل بزاكيتو .كأثناء
ينية عمى تممساف أنشأ السمطاف المريني أبك الحسف مدرسة قرب ضريح اإلماـ أبي
السيطرة المر ٌ
أف ابنو السمطاف أبا عناف أنشأ عاـ 754ىػ
مديف يس ٌميت بمدرسة العباد كذلؾ عاـ 747ىػ ،كما ٌ
مدرسة عند ضريح الكالي أبي عبد اهلل الشكذم اإلشبيمي الممقٌب بالحمكم .2ككانت تخصص
لممدرسيف كالطمبة إلعانتيـ عمى الدرس كتشجيعا لممكاصمة في الدراسة ،كقد
ركاتب شيريٌة
ٌ
عممت ىذه المدارس عمى تخريج العديد مف العمماء الذيف ليـ فضؿ كبير عمى العمكـ كالمعارؼ في
ألف الدكلة تفرض
كؿ مدف المغرب اإلسبلمي .كيطمؽ عمى التعميـ بالمدارس (بالتعميـ الحككمي) ٌ
سياسة التعميـ كالمكاد المقررة كىدفيا منو ىك تخريج مكظٌفيف ليا ،ككانت شديدة الحرص عمى تعميـ
العقمية.
الدينية كمبادئ المذىب المالكي لمطمبة عبلكة عمى العمكـ
العمكـ
ٌ
ٌ
1
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دينية كشرعية كتشمؿ :الفقو ،الحديث،
كمف عمكـ الدراسة بمدارسيـ العمكـ
النقمية بفرعييا مف عمكـ ٌ
ٌ
لسانية
التصكؼ ،كالفرع الثاني مف عمكـ
التفسير ،أصكؿ الكبلـ ،أصكؿ الديف ،القراءات ،الفرائض،
ٌ
ٌ

النحك ،التاريخ ،التراجـ كالجغرافيا .ككتب
ك
اجتماعية كتشمؿ :الشعر ،األدب ،المغة ،الببلغةٌ ،
ٌ
متنكعة ،1ككانت مؤلٌفات المذىب المالكي باعتبارهى المذىب الرسمي لمدكلة
الدراسة في مدارسيـ ٌ

المدرسيف مقر ار
ذات عناية كبيرة مف قبؿ عمماء الدكلة ،كلـ تفرض السمطة الحاكمة عمى
ٌ

دراسيا محددا بؿ تركت لمعمماء الحريٌة في اختيار ال مكاد المقررة كالكتب المستعممة في
يفضمكف في الغالب إدراج كتبيـ في الدرس كأبي عبد اهلل الشريؼ
المدرسكف
التدريس ،ككاف
ٌ
ٌ
يفضؿ تدريس كتابو في أصكؿ الفقو (مفتاح الكصكؿ في بناء الفركع عمى
التممساني الذم كاف ٌ
المدرس أبك العباس أحمد بف زاغك
األصكؿ) ،كشرحو لكتاب (جمؿ الخكنجي) ،كأدرج
ٌ
تػ  845ىػ مؤلٌ فاتو في التدريس في عمـ التفسير كعمـ الف رائض بالمدرسة اليعقكبيٌ ة ،ففي
(مقد متو في التفسير) ،ك(تفسير سكرة الفاتحة) ،ك(التذييؿ في ختـ
عمـ التفسير استعمؿ
ٌ
بالشاطبية (حرز األماني ككجو
تدرس القصيدة المشيكرة
ٌ
االتفسير) .كفي عمـ القراءات كانت ٌ
التياني في القراءات السبع المثاني) ،كفي عمـ الحديث( :صحيح البخارم) ك(صحيح مسمـ)
صي) البف عبد البر ،ككتاب (الشفاء في التعريؼ بحقكؽ
ك(المكطأ) البف مالؾ ككتاب (التق ٌ
المصطفى) لمقاضي عياض ،ككتاب (األحكاـ الصغرل) البف عبد الحؽ ،كفي الفقو كتاب
(جامع األميات) الفرعي البف الحاجب ككتاب (المختصر) لخميؿ بف إسحاؽ ،ك(مختصر
المدكنة) البف أبي زيد .كفي عمكـ ال مٌغة كتاب (تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد) ك(األلفيٌ ة)
ٌ
في النٌ حك البف مالؾ ،ككتاب (الجمؿ) في النٌ حك لمزجاجي ،ك(اإليضاح) لمفارسي ،ك(مغني
المبيب) البف ىشاـ األنصارم( ،كتاب النٌ حاة) البف سينا  .كفي عمـ العقيدة كتاب (العقيدة
البرىانيٌ ة) لمسبللجي ،ككتاب (االقتصاد في االعتقاد) لمغ زالي ،كفي السي رة (سي رة ابف
التصكؼ كتاب (إحياء عمكـ الديف) لمغ زالي ككتابو (المي زاف) ،ككتاب
إسحاؽ) ،كفي
ٌ

(الحكـ العطائيٌ ة) البف عطاء اهلل السكندرم ،ك(شرح الحكـ العطائيٌ ة) ال بف عباد ،ككتاب
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(لطائؼ المنف في مناقب الشيخ أبي العباس كشيخو أبي الحسف) البف عطاء اهلل
العقمية كالمنطؽ
الس ػكندرم ،كفي عمـ الجدؿ كتاب (المقترح) لمبركني .إضافة إلى كتب العمكـ
ٌ
تصدكا لمتدريس
الطب كالصيدلة كعمـ النبات .كمف العمماء التممسانييف الذيف
ٌ
كعمكـ العدد كالفمؾ ك ٌ
يدىـ العديد مف الطمبة الذيف صاركا مف كبار العمماء
في المدارس كالجكامع الكبرل
كتخرج عمى ٌ
ٌ
أكالفقياء المجتيديف في مختمؼ العمكـ :أبك إسحاؽ إبراىيـ بف يخمؼ بف عبد السبلـ التنسي
تػ680ىػ ،كقد ألٌؼ شرحا كبي ار مف عشرة أجزاء لكتاب (التمقيف) لمقاضي عبد الكىاب كقد
انتيت إليو رئاسة التدريس كالفتكل في أقطار المغرب كمٌيا ،ت رد عميو األسئمة مف تممساف
كببلد إفريقية كمٌيا ،كانتفع بو خمؽ كب ير ،ككاف مف أكلياء اهلل الجامعيف بيف عممي الباطػف
كالظاى ػر ،كشػقيػ قو أبك الحسف التنسي تػ 706ىػ تكلٌ ى التدريس بعد كفاة شقيقو كتت ممذ عمى
يػ ٌد ه ال ػ عالـ أبك عبد اهلل األبمى ،كأبك زيد عبد الرحماف بف محمد بف عبد اهلل تػ741ىػ
المػ عركؼ مع شقيقو بأكالد اإلماـ ،بنا ليما السمطاف أبك حمك مكسى األكؿ مدرسة كمسجدا
كمنزليف عاـ 710ىػ كعيٌ نيما لمتدريس بيا تقدي ار لعمميما ،ثـ رحبل إلى المشرؽ بعد كفاة السمػطاف
كتخرج
تيمية ،ثـ عادا إلى تممساف لمتدريس
أبي حمك كلقيا عددا مف العمماء منيـ القزكيني كابف ٌ
ٌ
عمييما طمبة عمماء أمثاؿ األبمى كالشريؼ التممساني كالمقرم ،كألٌؼ أبك زيد مؤلٌفات منيا شرح
عمى مختصر ابف الحاجب في الفركع ،كأبك عبد اهلل محمد بف منصكر بف ىدية القرشي التممساني
درس الفقو كاألدب كالمغة كعمؿ بديكاف اإلنشاء .كأبك عبد اهلل محمد بف عمر بف
تػ735ىػ الذم ٌ
خميس التممساني تػ708ىػ كقد برز في األدب كالتاريخ كعمـ السيمياء .كمحمد بف إبراىيـ العبدرم
التممساني المشيكر باألبمى تػ756ىػ كاف يدعى بعالـ الدنيا الشتػياره خص ػكصا في العم ػكـ
العقػ ػم ػ ٌية ،أخذ عنو الكثير مف العمماء أمثاؿ عبد الرحماف بف خمدكف كشقيقو يحيى كابف مرزكؽ
1
محدث كفقيو كمف
الشريؼ التممساني  ،كالعالـ أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف مرزكؽ تػ681ىػ ٌ

1
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السمطانية تكريما
قربيـ السمطاف يغمراسف إليو كقد أمر السمطاف بدفنو قربو بالمقبرة
ٌ
العمماء الذيف ٌ

1
مما تفردت بو تممساف عف باقي مدف العمـ...
لو  ،كىذا ٌ

المرينييـن:
 5ــ مدارس
ّ

يد أبي يحي بف عبد الحؽ
أما دكلة بني مريف التي تأسست عمى ٌ
ٌ

تكف العداء لممكحديف ،نازلت جيكشيـ في ك ٌؿ مف مدينة
تػ658ىػ في المغرب األقصى ٌ
فإنيا كانت ٌ
سبل كمراكش فقضت عمييـ كبسطت سمطانيا عمى ك ٌؿ المغرب األقصى كحاكلت االستيبلء عمى
المدية كبجاية ،ككاف ما
مدف المغرب األكسط كتممساف ككىراف كمستغانـ كتنس كمميانة كشرشاؿ ك ٌ
ك(مدكنة
يميز مناىج التعميـ في دكلتيـ الجديدة العكدة إلى مدارسة مذىب مالؾ ككتابو (المكطأ)
ٌ
ٌ
سحنكف) ككتاب (التيذيب) لمبراذعي الصقمي ،ك(النكادر كالزيادات) البف أبي زيد القيركاني كغيرىا
يدعكف الدعاكم لمحكه مف ك ٌؿ
مطكالتو التي كاف الخمفاء المكحدكف ٌ
مف كتب الفقو المالكي ك ٌ
المكحدم الذم كاف يجمع كتب المذىب كشركحو كيحرقيا عمنا ،فعادت
المغرب كالخميفة يعقكب
ٌ
مدف المغرب إلى سابؽ عيدىا مف اعتناؽ مذىب اإلماـ مالؾ الذم كاف مذىب فقيائيا منذ حياة
المكحديف
رحب الفقياء بيذه الدكلة الجديدة التي خمٌصتيـ مف إجبار
ٌ
مالؾ في القرف الثاني ،كقد ٌ
عمى مدارسة المذىب الظاىرم ،كرفض مذىب مالؾ ،كما ٌأنيـ اعتبركا عقيدة ابف تكمرت انشقاقا
ميما
عف الجماعة فألغكا مف مناىج التعميـ مؤلٌفاتو كك ٌؿ ما لو صمة بيا ،فمعب فقياء
ٌ
المالكية دك ار ٌ
في تثبيت حكـ المرينييف .2كقد طمح المرينيكف منذ أكؿ عيدىـ إلى جعؿ عاصمتيـ فاس الجديدة
لمكحديف ،كالقيركاف قبؿ نكبتيا فأسسكا
مرك از عمميا ثالثا مثمما كاف حاؿ مراكش عصر المرابطيف كا ٌ
عدة مدارس ،ككانت ميزتيا بناءىا حكؿ الجكامع الكبرل مثمما ىي حاؿ مدارس فاس التي بنيت
ٌ
حكؿ جامع القركييف كالمدرستيف التكأميف حكؿ جامع األندلس كالمدرسة التي بنيت حكؿ الجامع
الكبير بفاس الجديدة .3كمدارسيـ مساكف أيضا لمطبلٌب ،كقد كفد إلييا شباف الريؼ المغربي بأعداد
النحكم المتكفي بفاس ،كقد
ىائمة لـ يسبؽ لفاس أف كفد إلييا مثؿ ذلؾ ،كمف ىؤالء ابف آجركـ ٌ
1

ػ ينظر :ابف مريـ ،البستاف ،كبساـ كامؿ عبد الرزاؽ شقداف ،تممساف في العيد الزياني.

2

ػ شكقي ضيؼ ،عصر الدكؿ كاإلمارات ،ص .281 -281

3

ػ ركجيو لكتكرنك ،فاس في عصر بني مريف ،ص .915
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يزكدكف الطمبة بالنفقات
جاء مف ريؼ يبعد ثبلثيف كيمكمت ار جنكب فاسٌ ،
ألف أمراء بني مريف كانكا ٌ
كالثياب طيمة دراستيـ تشجيعا لمتعميـ ،كأجركا عمى المعمٌميف مرتٌبات ك ٌؿ شير كقيؿ عف مدرسة
األندلس التزاميا بكسكة األساتذة كالطمبة فكؽ اإلنفاؽ عمييـ .كمف أشير مدارسيـ بفاس مدرسة
الحمفاكييف (الصفاريف) بجكار جامع القركييف ،كالتي بناىا أبك يكسؼ عاـ 675ىػ ،كأنشأ
بيا خزانة عمميٌ ة حكت مخطكطات متنكعة تسمٌ ميا مف ممؾ قشتالة سانسك بعد معاىدة
الصمح التي انعقدت عاـ  684ىػ بيف الطرفينف ،كمدرسة المدينة البيضاء بفاس الجديدة
كال ػتي بن ػاىا أبك سعيػ ػد األكؿ عاـ 720ىػ ،كىػ ػي ع ػمى مق ػربة مػ ػف الج ػامع الكبػ ػيػ ػر بفػ ػاس
كسميت أيضا بمدرسة األندلس كقد
الجػ ػدي ػدة ،كمدرسة الصيريج كىي كاقعة غربي جامع األندلس ٌ
بناىا أبك الحسف المريني عاـ 720ىػ .كمدرسة العط اريف عمى مقربة مف جامع القركييف
بناىا أبك سعيد األكؿ عاـ  723ىػ ،كمدرسة الكادم بمصمكدة أسفؿ جامع األندلس كالتي
كتسم ى أيضا بالم درسة الصغرل ،كىي سكنى لطمبة
أسسيا أبك الحسف ،كمدرسة السبعيف
ٌ
مدرسة القراءات السبع كبنيت عمى جكار جامع األندلس .كبنا أبك يكسؼ بمكناس مدرسة
سم يت فيما بعد بالمدرسة الفيبلليٌ ة شرقي الجام ع األعظـ بالمدينة ،كفي
القاضي التي ٌ
مراكش بنا مدرسة ابف يكسؼ ،كبنا أبك الحسف مدرسة الجامع الكبير بتا از .1كما يميٌ ز مناىج
التعميـ في المدارس المرينيٌ ة بفاس كمراكش كمكناس كسبتة كغيرىا مف المدف التخمي عف
األفكار المكحديٌ ة التي ليا عبلقة بالعقيدة أك المذىب ،فقيضي عمى خ رافة الميدكيٌ ة
مما كاف يشكبيا مف أفكار مقتبسة مف
كالعصمة اإلماميٌ ة ،كما ٌأنو ينقٌحت العقيدة األشعرٌية ٌ
السني المالكي الذم اختاره الفقياء
المعتزلة كغبلٌة الشيعة .كاستبدؿ المذىب الظاىرم بالمذىب ٌ
دينية منيا عمكـ التفسير كالحديث كالفقو إضافة إلى
بمحض إرادتيـ .كمعظـ مكضكعات التدريس ٌ
المغكية مف نحك كببلغة كعركض ،كالمنطؽ كمبادئ عمكـ العدد كالفمؾ كالطب كاليندسة.
العمكـ
ٌ
كنشطت دراسة عمـ التاريخ في عيدىـ ،ككاف عبد الرحماف بف خمدكف كالكزير لساف الديف بف
1
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أما عمكـ الفمسفة فمـ يكف ليا مكاف مرمكؽ في النشاط الفكرم بسبب
الخطيب مف أشير عممائوٌ ،
متنكعة غمب
قياـ دكلتيـ عمى مبدأ أىؿ ٌ
السنة المالكييف .ككانت كتب الدراسة في مدارس المرينييف ٌ
عمييا الطابع المغربي أم مف تآليفيـ كمف ذلؾ:
ػ في عمكـ التفسير بمدارس سبتة( :تفسير القرآف الكريـ) البف أبي الربيع اإلشبيمي نزيؿ
سبتة تػ 688ىػ( ،نظـ غريب القرآف) لمالؾ بف عبد الرحماف بف عمي المصمكدم السبتي
تػ699ىػ ،كبمدارس مراكش :كتاب (تعاليؽ عمى ك ٌشاؼ الزمخشرم) البف البناء أحمد بف محمد
بف عثماف األزدم تػ721ىػ .1كفي العمكـ الممحقة بالتفسير1 :ػ عمـ القراءات فمف كتبو في مدارس
سبتة كتاب (الكافي في القراءات السبع) ك(مفردات نافع) لمحمد بف شريح الرعيني األندلسي
تػ476ىػ ،ثـ (قصيدة الحصرم) ككتب أخرل ككتاب (التيسير في القراءات السبع) ألبي عمرك
الشاطبية المعركفة باسـ (حرز األماني) ،ككتاب (الرجز البارع في قراءة
الداني تػ444ىػ ،كالقصيدة
ٌ
نافع) ك(فرائد المعاني في شرح حرز األماني) لمحمد بف محمد بف داككد الصنياجي بف آجركـ
كغيرىا .ك  2ػ عمـ التجكيد :كتاب (نظـ الفريد في أحكاـ التجكيد) ألبي العباس أحمد بف محمد
بف محمد الحسني السبتي تػ737ىػ .ك  3ػ عػ ػم ػـ ال ػرس ػـ :ف ػم ػف الكػ ػتب المعتم ػدة( :المػ ػق ػنع)
لم ػدان ػي ،ك(عقمية أتراب القصائد في أسنى المقاصد) ألبي محمد القاسـ الشاطبي تػ590ىػ .2ككاف
االىتماـ بعمـ الحديث كبعض عمكمو كبي ار في العصر المريني األكؿ ،كسبب ذلؾ استم اررية مبلمح
ينية إضافة إلى كثرة رحبلت المغاربة
الحديثية
مف النيضة
المكحدية كسريانيا إلى صدر الدكلة المر ٌ
ٌ
ٌ
إلى المشرؽ كلقائيـ أعبلـ الحديث فضبل عف االعتبار ال ػذم تض ػفيو الدكلػ ػة عمى عمػ ػماء
كتفرعت إلى أربعة عمكـ ىي :مجمكعة األحاديث
الح ػديػ ػث ،كليذا ازدىرت الدراسات
ٌ
الحديثية ٌ
النبكية ،ككثرت المؤلٌفات كالعمماء في ىذه
النبكية ،كتب في فقو الحديث ،عمكـ الحديث كالسيرة
ٌ
ٌ
المحدث ابف رشيد محمد بف
الرحالة
ٌ
العمكـ إلى ٌ
حد كبير .فمف كتب مجمكعة األحاديث مؤلٌفات ٌ
المسم ى (ترجماف الت راجـ)
عمر بف مػحمد الفػيرم السػبتي تػ721ىػ في صحيح البخارم
ٌ
1
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ك(إفادة النصيح في التعريؼ بسند الجامع الصحيح) ك(ال سَّنف األبيف كالمكرد األمعف في
المحدث أبي القاسـ بف يكسؼ
الرحالة
ٌ
المحاكمة بيف اإلماميف في السند المعنعف) ،كمؤلٌفات ٌ
بف محمد التجيني تػ730ىػ ،إضافة إلى كتب الحديث الصحاح (كصحيح مسمـ) ك(صحيح
البخارم) كغيرىا .كمف كتب فقو الحديث (فقو األحكاـ)( :المكطأ) لئلماـ مالؾ ركاية يحي بف
يحي الميثي تػ 234ىػ ،ك(األحكاـ الكبرل كالصغرل) لعبد الحؽ األزدم ،ك(عمدة األحكاـ) لعبد
الغني المقدسي تػ600ىػ ،كقد كثرت شركحات المغاربة عمى ىذه المؤلٌفات .1كمف أشير كتب عمكـ
النبكية:
الحديث :كتاب (عمكـ الحديث) ألبي عمرك بف الصبلح تػ643ىػ ،كمف كتب السيرة
ٌ
الترميذية) ،ك(سيرة محمد بف إسحاؽ) ،ك(سيرة ابف فارس) ،ك(الشفاء) لمقاضي عياض.
(الشمائؿ
ٌ
الدر المنظٌـ في مكلد النبي المعظٌـ) ألمير سبتة محمد أبي
كمف مؤلٌفات المغاربة فييا( :تكممة ٌ
القاسـ العزفي السبتي تػ677ىػ ،كنظٌـ خبلصة ىذا الكتاب أبك إسحاؽ التممساني تػ697ىػ نزيؿ
سبتة في مائة كخمسة كثمانيف بيتا مف البحر البسيط.2
الفقيية فقد تجدد االعتبار لممذىب المالكي كلشيكخو تدريسا كتألي ػفا ،فت ػكل
ػ كفي الدراسات
ٌ
المدكنة) لمبراذعي
كالمدكنة الكبرل) لسحنكف ك(تيذيب
الفقيية (
كق ػضاء ،فكانت مؤلٌفات األصكؿ
ٌ
ٌ
ٌ
يدرس ،كذلؾ قبؿ اعتماد المختصرات .ككاف المغاربة
ك(الرسالة القيرك ٌ
مما كاف ٌ
انية) كمشتقات ذلؾ ٌ
3
أما عمـ أصكؿ الفقو الذم ييتٌـ بالتعريؼ بطرائؽ
المنشغمكف بيذا العمـ كفركعو أكثرٌية كبرل ٌ .

تنكعت المراكز
استخراج األحكاـ
ٌ
الفقيية مف أدلتيا األربعة :القرآف ،السنة ،السماع كالقياس ،فقد ٌ
المدرس بيا:
الميتمة بيذا العمـ بيف مراكش كسبتة كفاس عمى ىذا الترتيب ،كمف أشير الكتب
ٌ
ٌ
(المستصفى) لئلماـ الغزالي ،ك(المختصر) األصمي البف الحاجب ك(تنقيح الفصكؿ في عمـ
األصكؿ) لشياب الديف القرافي أحمد بف باديس الصنياجي تػ684ىػ بالقاىرة .كشرحت ىذه

1
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أقر المغاربة
يد عدد كبير مف المؤلٌفيف المغاربة .1كفي الدراسات
المؤلٌفات عمى ٌ
ٌ
الكبلمية فقد ٌ
المكحدية لمميدم بف تكمرت
يمانية بعد تيذيبو مف اإلضافات
ٌ
بالمذىب األشعرم في العقائد اإل ٌ
الشيعية كاإلمامة كالعصمة ،كقد اعتبر العمماء
الذم أضاؼ إلييا أفكا ار مقتبسة مف المعتزلة كالفرؽ
ٌ
بشدة.
المرينيكف ىذه األفكار انحراؼ فناىضكىا ٌ

الكبلمية كتاب
مقدمة المؤلٌفات
فكاف في ٌ
ٌ

أما في باقي األقساـ كتب
(اإلرشاد) إلماـ الحرميف ،كىذا الكتاب في صفكؼ األقساـ العمياٌ ،
2
أما الدراسات
(العقيدة
السبللجية) كىي مختصرة مف كتاب (اإلرشاد) ثـ عقيدة الرسالة القيرك ٌ
ٌ
انية ٌ .

مكزعة بيف
حكية فقد ازدىرت كثي ار في العصر المريني ،ككانت المراكز
األساسية ليذا النشاط ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
تميزت سبتة كفاس كمراكش بالتفقٌو العميؽ في كتاب
سبتة كفاس كمراكش كتا از كمكناس ،كقد ٌ
النحك ،ككاف الفاسيكف يفتخركف بو قائميف:
سيبكيو عمى غيره مف مؤلٌفات ٌ
بػسيػبكيو نػسػبنا كؿ فػائػدة

النػحك ال الكراس كالجمؿ.3
في صنػعة ٌ

الجزكلية لمجزكلي ،كبالجمؿ لمزجاجي.
لمقدمة
كىـ يقصدكف بالكراسة ا ٌ
ٌ
تصد ر لتدريس كتاب سيبكيو في المدارس مجمكعة مف األعبلـ البلمع ػ يف تدريسا
كقد
ٌ
المدرس بيا منيـ :محمد بف عمي بف يحي المراكشي قاضي
كتأليفا ،ككانت مؤلٌفاتيـ مف الكتب
ٌ
مراكش تػ682ىػ ،ثـ خمفو تمميذه إبراىيـ بف عبد السبلـ الصنياجي المراكشي تػ716ىػ المعركؼ
الجزكلية كىك
المقدمة
بأبي إسحاؽ العطار ،كأخذ عنو ابف البناء المراكشي جميع كتاب سيبكيو ك ٌ
ٌ
مؤلؼ كتاب (المشكاة كالنبراس في شرح كتاب الكراس) ،كابف الربيع اإلشبيمي الذم نزؿ سبتة ،كىك
األئمة المقرئيف لكتاب سيبكيو كالعارفيف بغكامضو في اإلقميـ المغربي ،كلو اىتماـ بكتابي
مف
ٌ
(الجمؿ) ك(اإليضاح) ،كشرح المؤلٌ فات الثبلثة في أكثر مف شرح ،فمف شركحاتو لمكتاب:
عدة مجمٌدات ،كمف شركحاتو عمى
(مكطئة الفصيح) ،كمف شركحاتو لمجمؿ( :البسيط) في ٌ
ك(الممخ ص في ضبط
اإليضاح :كتاب (الكافي في اإلفصاح عف مسائؿ كتاب اإليضاح)،
ٌ
1
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النحاة كالقراء بسبتة أبك
حكية) .كخمؼ ابف أبي الربيع تمميذه شيخ ٌ
قكانيف العربيٌة) ،ك(القكانيف ٌ
الن ٌ
إسحاؽ اإلشبيمي إبراىيـ بف أحمد بف عيسى الغافقي تػ716ىػ ،كمف مؤلٌفاتو( :شرح الجمؿ)
لمزجاجي ،كمنيـ أيضا محمد بف محمد بف داككد الصنياجي بف آجركـ كاف أستاذا لكتاب
(المقد مة اآلجركميٌ ة في مبادئ
سيبكيو بفاس ،ككاف أعرؼ أىؿ زمانو بالنٌ حك كىك صاحب
ٌ
عمـ العربيٌ ة) ،كانت أساسا لمدراسات النٌ حكيٌ ة في زمف كضعيا حتى عيد قريب مف عصرنا
كانتشرت دراستيا مف المحيط األطمسي إلى نير الفرات ،كمنيـ أيضا محمد بف عمي بف ىانئ
المخمي السبتي ،كىك مف تبلميذ أبي إسحاؽ اإلشبيمي الغافقي ،كمف مؤلٌفاتو( :شرح تسييؿ الفكائد)
األلفية مف محفكظات المستكل المتكسط بمدارس
البف مالؾ .ككانت مؤلٌفات ابف مالؾ كالتسييؿ ك ٌ
اآلجركمية) .1كما
مقدمة
كالمقدمة
سبتة ككذلؾ المختصرات (
حكية) ك(ال ٌ
ٌ
الجزكلية) ،ك(القكانيف ٌ
ٌ
الن ٌ
ٌ
األندلسية في تعميـ العر ٌبية إذ كفد
النحك بمدارس مدينة سبتة االعتماد عمى الطريقة
يميز تدريس ٌ
ٌ
ٌ
إلييا أكثر عمماء األندلس بعد سقكط إشبيمية ،فكاف أمراء سبتة العزفيكف أبناء األمير الكبير أبي
القاسـ العزفي أغنياء محبيف لمعمكـ كالعمماء فأغدقكا عمى العمماء األندلسييف كغيرىـ العطايا
كتميزت منيجيتيـ في مجالس التدريس بااللتفات إلى شكاىد العرب كالعناية بالتفقٌو في
كالصبلتٌ .
كثير مف تراكيبيا ،عمى خبلؼ باقي الجيات المغر ٌبية التي لـ تأخذ بيذه الطريقة إذ كانت تتفقو في
مجردة في الغالب عف االىتماـ بالتراكيب العر ٌبية.2
القكانيف ٌ
الن ٌ
حكية ٌ
المغكية فقد نالت حظا كاف ار خصكصا في مدينة سبتة لكثرة العمماء األندلسييف فييا
أما الدراسات
ٌ
ػ ٌ
لممبرد
اسية بيا (إصبلح المنطؽ) البف السكيت ،ك(الكامؿ في األدب)
فكانت مف المؤلٌفات الدر ٌ
ٌ
ك(الفصيح) لثعمب ،ك(الصحاح) لمجكىرم .ككاف مالؾ بف المرحؿ مف أشير المؤلٌفيف المغكييف نظٌـ
(غريب القرآف الكريـ) البف عزيز السجستاني ،كنظٌـ (مختصر إصبلح المنطؽ) البف العربي كرجز
سماىا (بالمكطأة) كغيرىا .كرتٌب ابف ىانئ السبتي كتاب
كتاب (الفصيح) لثعمب في منظكمة ٌ
(المدخؿ إلى تقكيـ المساف كتعميـ البياف) البف ىشاـ المخمي السبتي في كتابو (إنشاد الضكاؿ
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المغكية التي أثيرت في ىذا العصر مسألة المفاضمة بيف الترتيبيف
كارشاد السؤاؿ) .1كمف القضايا
ٌ
المؤرخ محمد بف عبد الممؾ
لؤللفبائية العر ٌبية ،كقد أثارىا في ىذا العصر
المشرقي كالمغربي
ٌ
ٌ
قية في ترتيبو
المراكشي تػ702ىػ في مدخؿ (الذيؿ كالتكممة) كالذم انتصر لمطريقة المشر ٌ
أف الكثير مف معاصريو
لمكضكعات كتابو ،كقاؿ عف الترتيب المشرقي ٌإنو أصح اعتبارا ،غير ٌ
فضمكا الترتيب المغربي منيـ :مالؾ بف المرحؿ في قصيدتو
كمف بعده لـ يأخذكا باختياره بؿ ٌ
المطكلة (الكسيمة الكبرل) ،كابف ىانئ السبتي في (إنشاد الضكاؿ) ،كابف فرج السبتي في (القطع
ٌ
الخمسة) ،كابف الدىاف في ترتيب ديكاف ابف سيؿ ،كلساف الديف الخطيب في ديكانو (الصيب
المتأخريف الماغكسي في ترتيب ديكاف
كالجياـ) كممؾ غرناطة يكسؼ الثالث في ديكانو ،كمف
ٌ
2
كع رفت
المتنبي ،كابف القاضي في (درة الحجاؿ) ك(جذكة االقتباس) كغيرىا إلى عصرنا ىذا  .ي

دع ت لبلحتفاؿ بالمكلد النبكم الشريؼ ،ثـ يع م ـ االحتفاؿ في باقي المدف
مدينة سبتة بأنٌيا ٌ
المغاربيٌ ة في عصر بني مريف ،فعرؼ المغرب المريني ميبلد أدب المكلديات ،كعرؼ أيضا
الركاد في تدكيف الرحبلت ،كازدىر فيو أدب النكبات كيقصد بو الدعكة إلى إنقاذ
ألكؿ مرة أدب ٌ
كٌ
التقميدية لؤلدب العربي
األندلس ،كأشعار نبكيات كحجازيات كزىديات ،إضافة إلى االتٌجاىات
ٌ
كتفرعت العمكـ
كالمدح كالرثاء كالفخر ...كازدىرت العمكـ الر ٌ
ياضية ازدىا ار عظيما في ىذا العصر ٌ
العددية إلى فركع كالحساب كالجبر كالمقابمة كحساب الفرائض كحساب المعامبلت كاألرتماطيقية،
ٌ
الفمكية ككذلؾ
ككثرت المؤلٌفات المستخدمة في تدريسيا ...كاشتير المغاربة بصناعة األجيزة
ٌ
يميز مناىج التعميـ في الدكلة المرينيٌة استخداـ
كمما ٌ
التأليؼ في عمـ الفمؾ كغيرىا مف العمكـٌ .
المؤلٌفات المخ تصرة في التدريس خصكصا مختصر ابف الحاجب (أصكؿ الفقو) ،ككاف ليذا
شدة إعجاب المغاربة بيذا
المختصر أنصار كثيركف حتى صار لو شبو مدرسة بفاس ،كمف ٌ
النكع مف التأليؼ فقد دعكا إلى تعميـ استعماؿ المختصرات في التدريس في كافة العمكـ ،ككثر
أف المختصرات كثيرة الغمكض في تعابيرىا لما تستدعيو مف إيجاز
التأليؼ في ىذا النكع .غير ٌ
1
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لمعبارة ،أل ٌنيا ذات منياج خاص في تأليفيا كتدريسيا ،تضرب تعبيراتيا الرقـ القياسي في اإليجاز
يتكرط في ح ٌؿ ألغازىا كاالشتغاؿ بالمناقشات
إلى ٌ
حد الغمكض أحيانا ،كىذا يفضي بالدارس إلى أف ٌ
المقدمة في فصؿ
المفظية قبؿ الكصكؿ إلى المكضكع المطركح .1كىك ما تناكلو ابف خمدكف في
ٌ
ٌ
أدل
إف ىذا النكع مف التأليؼ ٌ
أف كثرة االختصارات المؤلٌفة في العمكـ مخمٌة بالتعميـ) ،كقاؿ ٌ
(ٌ
التدرب عمى المحاكرة كالمناقشة كالمناظرة عند التدريس الشتغاليـ
بالمغاربة إلى ضعؼ في
ٌ
باأللغاز في ح ٌؿ التراكيب بدؿ المباشرة في تناكؿ المكضكع بالشرح .كما عارضيا مجمكعة كبيرة
مف المغاربة معارضة شديدة منيـ الفقيو القباب أحمد بف قاسـ بف عبد الرحماف الجذامي الفاسي
فتصدكا ليا منيـ عبد
تػ778ىػ كأبك إسحاؽ الشاطبي ،حتى كصؿ مكقفيـ ىذا إلى مغاربة المشرؽ ٌ
الرحماف بف محمد بف عبد الرحماف السجمماسي الممقٌب بابف الحفيد تػ789ىػ 2.كانتقدت أيضا في
قضية أخرل كىي كثرة التآليؼ في مختمؼ العمكـ كبنياف المدارس الفاخرة ،ككاف
العصر المريني
ٌ
صاحب ىذه الفكرة محمد بف إبراىيـ العبدرم التممساني نزيؿ فاس كدفينيا الممقٌب باألبمى تػ756ىػ
3
فمما أفسد
،
كتمميذه المقرم محمد بف محمد بف أحمد القرشي التممساني قاضي الجماعة بفاس
ٌ

التعم يـ كالعمـ برأيو ىك كثرة التكاليؼ كأذىبيما بنياف المدارس ،كعمؿ العبدرم رأيو في استنساخ
المؤلٌفيف لمكتب باختصارىا أك نظميا كبيعيا بأثماف زىيدة ،كبتكميؼ الدكلة أمكاال باىضة في بناء
أف (كثرة التآليؼ في العمكـ عائقة عمى
المدارس كىك ما ذىب إليو ابف خمدكف في
ٌ
المقدمة مف ٌ
التحصيؿ) .ككاف أيضا مف ميزات العصر المريني بالمغرب األقصى في القرنيف السابع كالثامف
قية خصكصا مصر كمكة ،ككثرت السفا ارت منيا كالييا
تكطيد المرينييف لمعبلقات مع الببلد المشر ٌ
أدت مثؿ ىذه
المشرقية ،ككانت
كغيرىا مف المدف
محممة بالغنائـ كاليدايا الثمينة كالعطايا .ك ٌ
ٌ
ٌ
الثقافية
قية إلى ارتفاع نسبة رحبلت العمماء المغاربة إلى المراكز
ٌ
السفارات إلى المدف المشر ٌ
بالمشرؽ ،ككفكد أعداد ىائمة مف العمماء المشارقة إلى المغرب أثناءىا .كاستخداـ الشعر بكثرة في
1
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التأليؼ العممي كتجمٌى ذلؾ في نظـ الكثير مف المؤلٌفات البارزة .كمغربة الجػياز اإلدارم
تصدت لمتعميـ كتسيير الببلد ،كلـ يعد
كالتعميمي ،كظير ذلؾ في ظيكر أعبلـ مغار ٌبية بارزة
ٌ
قكم الركائز ،لـ يسبؽ مثمو في المغرب
ييستدعى العمماء مف األندلس .ظيكر تيار ٌ
سني صكفي ٌ
دينية كرباط أبي
العممية بكثرة كمؤسسات
أدل ىذا التيار إلى عكدة الرباطات
األقصى ،ك ٌ
تعميمية ٌ
ٌ
ٌ
محمد صالح بآسفي ،كرباط أبي زكريا الحاجي بسبل ،كرباط أبي زيد اليزميرم بأغمات .1اعتماد
العقيدة األشعرٌية بعد تنقيحيا مف أفكار الشيعة كالمعتزلة التي أتى بيا الميدم بف تكمرت كالمذىب
المالكي مح ٌؿ المذىب الظاىرم.

 6ــ عوامل ازدىار العـموم بالمغـرب اإلسالمي:
تعد الرحمة العمميٌ ة إلى ا لمشرؽ فنٌ ا مف فنكف األدب العربي كلبنة
ممية ٌ :
 1ــ الرحالت الع ّ
فف الجغ رافية لما فييا مف كصؼ لممدف كالم ػ نش آت الع ػم رانيٌ ة ككصؼ لسكانيا
مف لبنات ٌ
كتأص مت فييـ
كعاداتيـ ،كقد تخ ػ صص المغاربة كاألندل ػ سيكف في الرح ػ مة إلى المشرؽ،
ٌ
حتى صارت فنٌ ا قائما بذاتو ،كمرجعا أساسيا لممشارقة مف خبلؿ ما تحتكيو مؤلٌفاتيـ عمى تسجيؿ
العممية كالككفة كالبصرة كبغداد كمصر كغيرىا.
حي لممجتمع اإلسبلمي في مكة كالمدينة كالمدف
ٌ
ٌ
حج بيت اهلل الحراـ كزيارة
ككاف الدافع األساسي لمرحالة المغاربة كاألندلسييف لمرحمة إلى المشرؽ ٌ

العممية كبغداد كمصر
العممية مف المراكز
التزكد بالثقافة
المدينة
ٌ
الدينية ك ٌ
ٌ
ٌ
المنكرة ،ثـ طمب العمـ ك ٌ
كالشاـ كالككفة كالبصرة ،كالسعي لمبلقاة عممائيا كاالستفادة منيـ .ككاف المغاربة يتشاطركف في
العممية كيتفاخركف بيا لذا كانكا يتجشمكف عناء السفر كمشقٌتو مف أجؿ
مستكل ثقافتيـ
الدينية ك ٌ
ٌ
طمب العمـ كحصكؿ الممكة منذ كقت مب ٌكر مف حياتيـ ،فيقضكف سنكات في طمب العمـ ثـ يعكدكف
إلى أكطانيـ كيجمسكف لمتدريس كاإلقراء كالفتكل أك تكلي القضاء كالكتابة لدل أمرائيـ .كقد كاف
لمحج كطمب العمـ كىك في السادسة عشرة مف عمره
ممف سافر
الميدم بف تكمرت زعيـ
ٌ
ٌ
المكحديف ٌ
قضى خمسة عشر عاما ينتقؿ مف مدينة إلى أخرل ينيؿ مف عممائيا ،كقيؿ ٌإنو لقي أبا حامد
1
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الغزالي فتردد إلى حمقاتو ،كحيف عاد مف رحمتو إلى ببلد المغرب دخؿ في مناقشات كمناظرات مع
عمماء فاس كمراكش ،ككانت لو الغمبة عمييـ ،لما يتمتٌع بو مف ثقافة كاسعة كاتقاف لعمـ الكبلـ
كالجدؿ ،كلـ يكف مف ىؤالء العمماء عالـ استطاع مجاراتو إالٌ مالؾ بف كىيب الفاسي
األندلسي .1كقد استحدث المغ اربة كاألندلسيكف فنٌا في الرحمة إلى الحجاز يطمؽ عميو (الرحمة
العمميٌة) كىي معتمدة عمى البرامج أك الفيارس العمميٌة ،كمعنى البرنامج :كتاب يجمع فيو
الرحالة أسمػاء شيػكخو كأسانيػده مف مػركياتو كقراءتو عمى أشياخو كالمصػٌنفات التي درسيا ،كيػرادفو
المعػجـ أك الثبػت أك المشيخة ،2ككاف ىذا المعجـ يقابمو مصطمح (الفيرسة) في المغرب
سجؿ يض ٌـ قكائـ بأسماء العمماء البارزيف
ك(البرنامج) في األندلس ،كىك مف الناحية
المنيجيةٌ :
ٌ
الذيف تخصصكا في مختمؼ العمكـ مثؿ عمـ القراءات كعمـ الحديث كالفقو كالمغة العر ٌبية كالتاريخ
كالشعر كاألدب .مف أشير الرحالة العممييف المغاربة أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف رشيد الفيرم
المسماة بػ (مؿء العيبة بما يجمع بطكؿ الغيبة في الكجية
كتعد فيرستو
السبتي تػ721ىػ بفاس،
ٌ
ٌ
العممية لما
الكجيية إلى الحرميف م ٌكة كطيبة) في ستة مجمدات مف أكسع البرامج أك الفيارس
ٌ
افية كأسانيد مضبكطة كأسماء كمؤلٌفات ككتب ،إلى جانب تقديمو لمعمكمات
تكفٌرت عميو مف تراجـ ك ٌ
قيمة عف الطابع الحضارم الذم كانت عميو الديار المصرٌية في أكاخر القرف السابع اليجرم .3كقد
ٌ
العممية أث ار كاضحا في
أثنى عميو ك ٌؿ مف ترجـ لو بعمـ غزير كخمؽ عظيـ كقد تركت فيو رحمتو
ٌ
شخصيتو العمميٌ ة إذ جعمتو عارفا بعمـ الق راءات كالعربيٌ ة كعمـ البياف كاآلداب كالعركض
كالق كافي ،كمشاركا في غير ذلؾ مف العمكـ كالفنكف ،ككاف لو عناية بعمـ الحديث كضبط أسانيده
كرجالو كمعرفة انقطاعو كاتٌصالو ،كما كاف أصيؿ النظر ذاك ار لمتفسير حافظا لؤلخبار كالتكاريخ
كأديبا كخطيبا كبميغا ،كيحفظ الشعر ،كبرنامجو العممي يشيد عمى ذلؾ ،كقد ناؿ برنامجو حظكة
1

ػ عبد الكاحد المراكشي ،المعجب في تمخيص أخبار المغرب ،ص .251

األندلسية مصدر مف مصادر تاريخ الحجاز في القرنيف  1ك8
 2ػ عكاطؼ محمد يكسؼ نكاب ،الرحبلت المغر ٌبية ك
ٌ
الكطنية ،ص .12
اليجرييف ،د ط .الرياض ،9111 :مكتبة الممؾ فيد
ٌ
3
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ٌ
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حسنة لدل المغاربة فكثرت نسخو بيف عامة الناس ككثرت االختصارات عميو .كحيف رجع مف
المشرؽ ح ٌؿ بمدينة سبتة ،ثـ كتب إليو رفيؽ رحمتو الكزير أبك عبد اهلل بف حكيـ لئلقا مة
ميم ا في الدكلة ،ككاف يمقي دركسو ،كبعد مقتؿ الكزير أبي عبد اهلل عزـ
بغرناطة ،فكلٌي منصبا ٌ
فضؿ المحاؽ بمراكش ،ك"ما لبث أف أصبح فييا
ترجػاه بالبقاءٌ ،
لكنو ٌ
الرحيؿ لكف سمطاف غرنػاطة ٌ
محطٌ األنظار ،كقدـ لمصبلة كالخطبة بجامعيا العتيؽ ،ككاف شغمو الشاغؿ بيا العمـ كالتدريس
كالتحقيؽ إلى أف استدعاه سمطاف فاس فانتقؿ إلييا كأصبح مف خكاص السمطاف كجمسائو ،أثي ار لديو
العممية إلى أف تكفي" .1ك لرحمتو أثر كبير في إنتاجو العممي فقد خمٌؼ مؤلٌفات
لعظيـ مكانتو
ٌ
ميم ة في عمكـ الحديث كاألدب كالعربيٌ ة منيا ( مؿء العيبة) ،كقيؿ إنٌ و لـ يسبؽ ألحد
كثي رة ٌ
الرح الة تأليؼ رحمة عمميٌ ة في كبر حجميا لما تحتكيو مف غرائب كفرائد ،كتراجػـ كاسعة
مف ٌ
لشػ يكخو في المدف التي درس في ػيا ،كمػ ػف مؤلٌف ػاتو( :مق ػ ٌدمة المع ػرفة ف ػي عم ػ ٌك الم ػساف ػة
كالص ػف ػة)( ،الصراط السكم في اتٌصاؿ سماع جامع الترمذم)( ،إفادة النصيح في مشيكر ركاة
الصػحيح كجػزء في مسألة العنعنة)( ،المحاكمة بيف اإلماميف) .كمف مؤلٌفاتو في عمـ النٌ حك:
لببلغية:
(تمخيص كتاب الق كانيف في النٌ حك)( ،تقييد عمى كتاب سيبكيو) .كمف مؤلٌفاتو ا
ٌ
المسماة بإيراد المرتع لرائد القكافي) لشيخو أبي
(حكـ االستعارة)( ،اإلضاءات كاإلنارات في البديع
ٌ
السياسية
الحسف حازـ .2إلى جانب إمداد الباحثيف بمعمكمات ىامة عف تاريخ الحجاز كأحكالو
ٌ
التعميمية مف مدارس كعمكـ ككتب
االقتصادية ،كمعمكمات عف الحركات
االجتماعية ك
كاإلدارٌية ك
ٌ
ٌ
ٌ
مر بيا .كعف فضؿ مؤلٌفات
افية كعمر ٌ
كعمماء إلى جانب مبلحظات جغر ٌ
يمة عف المدف التي ٌ
انية م ٌ
إف تاريخ الحجاز خبلؿ الفترة الممتدة مف القرف الثالث
الرحالة المغاربة كاألندلسييف عند المشارقة "ف ٌ
يكضح
أف ما كتب عنو ال
ٌ
اليجرم إلى الثامف اليجرم مبعثر بيف طيات المصادر التار ٌ
يخية ،كما ٌ
تتبع
أف خير مف ٌ
ما كقع فيو مف أحداث كال يتناكؿ إالٌ الجانب السياسي في أغمب األحياف ،ك ٌ
تعد
تاريخو مف معظـ جكانبو بصدؽ
كعفكية ىـ الرحالة المغاربة كاألندلسيكف في رحبلتيـ التي ٌ
ٌ
 1ـ عُاطف محمذ يُسف وُاب ،انرحالت انمغربيّة َاألوذنسيّة ،ص .996
 2ـ وفسً ،ص .995
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مصد ار أساسيا مف مصادر تاريخ الحجاز" .1ككاف طبلب العمـ مف المغرب كاألندلس يرتحمكف
أيضا بيف المدف المغاربيٌ ة كاألندلسيٌة المعركفة بالعمـ ،فبل يكاد الطالب ينتيي مف تمقٌي العمـ في
العممية المجاكرة رغبة في اتٌساع عمكمو كمعارفو كزيادة
يشد الرحاؿ إلى المدف األخرل
بمده حتى ٌ
ٌ
كتزكدكا بالعمكـ
مم ف رحم كا إلى المشرؽ
ثقافتو ،كال تشتير مدينة بعمميا إالٌ إذا كاف عمماؤىا ٌ
ٌ
المشرقيٌ ة .كقد اشتيرت مدف أندلسيٌ ة بريادتيا في فرع معيٌ ف مف فركع العمـ كإشبيمية التي
اشتيرت بعمكـ العربيٌ ة السيما النٌحك ،فكانت مقصدا لطبلب العمـ مف ك ٌؿ المغرب ،كتممساف
التي اشتيرت بعمكـ الحديث ،كفاس كسبتة كغيرىا ...كقد تركت الرحبلت العمميٌ ة مف
المغرب إلى المشرؽ أك الرحبلت الداخميٌ ة داخؿ مدف المغرب كاألندلس أث را طيٌ با في
أىـ ميزة لمرحبلت اطٌبلع
ازدى ػ ار الحياة الفك ػ ريٌ ة في مختمؼ العمكـ ،ككثرة العمماء كالمؤلٌفات ،ك ٌ
المغاربة كاألندلسييف عمى العمكـ في المشرؽ فجمبكا كتب المشارقة في مختمؼ العمكـ إلى المغرب
كتزكدكا بيا فأنتج المغرب كاألندلس بفضميا عمماء كبار.
كاألندلس فأك ٌ
ب عمييا طبلب العمـ ٌ

ممية:
 2ــ المجالس الع ّ
تعج بالعمماء،
ـ مجالس الخمف اء :كانت قصكر األ م راء بالمغرب األقصى كغيرىا مف المدف ٌ
المتنكعة ،كقد لعب إقميـ األندلس الذم كاف تابعا
ككانت حافمة بالمذاكرات كالمناظرات في العمكـ
ٌ
المكحدية دك ار كبي ار في تزكيد السمطة العميا بالببلد بطكائؼ كبيرة مف العمماء
ابطية ك
ٌ
لمدكلتيف المر ٌ
في مختمؼ العمكـ ،إلى جانب عمماء مغاربة ال يقمٌكف شأنا عنيـ أثركا الحياة الفكريٌ ة كالعمميٌ ة
بالببلد في مختمؼ العمكـ .كيحضر مجالس الخمفاء عمم اء كأ دباء كأطباء كفبلسفة أندلسيكف
كمغاربة ،كلـ تكف تختص بعمـ معيٌ ف ،بؿ كان ػت تتن ػاكؿ ك ٌؿ العمكـ ،ككاف لك ٌؿ عم ػـ
مجم ػ س ،فيناؾ مجمس لممذاك ػػ رة في األدب ،كمج ػمس لممذاكرة في الع ػربي ػٌة ،كمج ػمس لمف ػقػػو

كىمـ جرا .كتفتتح المجالس بإلقاء الخميفة لمسألة مف مسائؿ العمـ ليبدأ العمماء
كمجمس
ٌ
لمطبٌ ،
الجد
بمناقشتيا كتقديـ معارفيـ فييا ،كليذه المجالس آداب متنكعة في طريقة الكبلـ كاإللقاء ،كالتزاـ ٌ
1

ػ عُاطف محمذ يُسف وُاب ،انرحالت انمغربيّة َاألوذنسيّة ،ص .105
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المكحديف كاف يجمس إلى جانب الخميفة خطيبو فقاضي الجماعة بمراكش
كحتى في الجمكس ،فعند
ٌ
فرئيس األطباء فأكبر عمماء المدينة فباقي األعبلـ الحاضريف عمى اختبلؼ مراتبيـ .1كفي عيد
المنصكر المكحدم حمٌت نكبة بالفيمسكؼ محمد بف أحمد بف رشد الثاني (الحفيد) تػ595ىػ كجماعة
مف الفبلسفة منيـ أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ اليرم المشيكر باألصكلي تػ614ىػ انتيت بنفييـ
ألنيـ لـ يمتزمكا باآلداب في مجمس الخميفة
عمى حاؿ سيئة إلى إليسانة عمى مقربة مف قرطبةٌ ،
العممية كلمعمماء ،ككاف عالـ
حبا لممجالس
ٌ
المنصكر .ككاف المنصكر المكحدم مف أكثر الخمفاء ٌ
تممساف محمد بف أحمد بف محمد المخمي تػ614ىػ الذم استدعاه إلى حضرتو أكبرىـ منزلة لديو
كعند أبنائو مف بعده ،كقد تثقٌؼ المنصكر مف المجالس التي يعقدىا في قصره بثقافة كاسعة فقد
م ٌكنتو مف أف يككف عالما بفنكف الحديث كالفقو كالمغة كمشاركا في الكثير مف العمكـ ،كقد بمغ فييا
إف الفقياء يرجعكف إليو في الفتاكم كاالسترشاد برأيو ،كلو فتاكم مجمكعة حسبما
درجة كبيرة حتى ٌ
2
مما كاف يستمتع بو األمراء كالخمفاء في قصكرىـ مف مجالس العمماء
ٌ
أدل إليو اجتياده  .ك ٌ

العممية" بيف العمماء ،كلقي ىذا النكع مف المجالس تشجيعا كبي ار مف الحكاـ لما ليا مف
"المناظرات
ٌ
جك المنافسة كالحماسة كايراد الحجج حتى انتشرت انتشا ار كاسعا في مدف المغرب كاألندلس .ككاف
ٌ
محبا ليا ،كقد خصص يكـ الجمعة مف ك ٌؿ أسبكع لممناظرات.3
أمير المسمميف تاشفيف بف عمي ٌ

كاستقدـ ىذا النكع مف المجالس في عصر المكحديف الكثير مف العمماء الكافديف عمى مدف المغرب
لممن اظرة منيـ :أبك الحسف نجبة بف يحي الرعيني اإلشبيمي الذم ناظره أبك البقاء حياف بف عبد اهلل
األكسي البمنسي في مراكش حكؿ كتاب سيبكيو ،كأبك بكر محمد بف طاىر الميثي اإلشبيمي الذم
ناظره أبك القاسـ عبد الرحيـ بف الممجكـ الفاسي في فاس في ثمث كتاب سيبكيو .كاشتيرت مف
المناظرات العمميٌ ة ليذا العصر في عمـ النٌ حك تمؾ التي جمعت بيف أبي زيد السييمي

1
2
3

ػ عُاطف محمذ يُسف وُاب ،انرحالت انمغربيّة َاألوذنسيّة ،ص .60

اإلسبلمية في المغرب كاألندلس ،ص .611 -618
ػ حسف عمي حسف ،الحضارة
ٌ
ػ فاتف كككة ،التصنيؼ المغكم كاألدبي ،ص .11
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تػ 581ىػ كأبي الحسف بف خركؼ تػ609ىػ في مسائؿ النٌ حك ،أيعجب بيا العمماء كتداكلكا
حكية لك ٌؿ طرؼ.
مناقشتيا ككذلؾ طمبة العمـ كصاركا يحتجكف بالحجج ٌ
الن ٌ
األندلسية التابعة لمسمطة المركزٌية بمراكش كفاس
ـ مجالس األمراء :كاف أمراء المدف المغار ٌبية ك
ٌ
العممية لما ليا
كتممساف كبجاية كغيرىا حريصيف أيضا عمى عقد المجالس لممناظرات كالمناقشات
ٌ
العممية كتنشيطيا كمجمس صاحب سبتة األمير أبي يحي بف أبي زكريا الذم
مف إثراء لؤلجكاء
ٌ
جمع في مجمسو بيف أبي الكليد الشقندم األندلسي تػ629ىػ كأبي يحي بف المعمـ الطنجي المغربي
في مناظرة ثرٌية حكؿ المفاضمة بيف األندلس كالمغرب ،ككاف أف طمب األمير صاحب سبتة أف
تخمد المناظرة بكتابتيا ،فكتب كؿ منيما رسالتو في فضؿ مدينتو كعممائيا .كمجمس حكاء بنت
تاشفيف لؤلدب ػ ككاف تاشفيف أخا ليكسؼ بف تاشفيف ألمو ػ الذم كاف يحضره الشعراء كاألدباء
ككانت حكاء تحاضرىـ بنفسيا فيو .1كمجمس األمير إدريس بف يعقكب المنصكر المكحدم الذم
عممية فكر كصكلو إلى مالقة ،كاستدعى ليا كبار
كلي عمى مالقة ،فقد حرص عمى عقد مجالس
ٌ
العممية حتى نالت استحساف الحاضريف.
العمماء كنبياء طبلبيا لممناظرات كالمناقشات
ٌ
 3ــ خزائن الكتب :مف أمثمة خزائف الك تب القديمة خزانة اإلسكندريٌة بمصر كالتي اعتبرت
كتـ تزكيدىا بكتب
أركع خزانة في العالـ القديـ ،أسسيا البطالسة في القرف الثالث قبؿ الميبلد ٌ
2
أكؿ خ زانة كتب بالمعنى
كثي رة مف مكتبة أرسطك ،كحظيت بشي رة كبي رة ٌ
لعد ة قركف  .ك ٌ

الصحيح لمكممة في اإلسبلـ خزانة األمير األم كم خالد بف يزيد بف معاكيٌ ة تػ85ىػ ،كالذم
ضمت مؤلٌفات
ترجـ بنفسو العديد مف الكتب
ٌ
اليكنانية في عمـ الكيمياء إلى المغة العر ٌبية ،كما ٌأنيا ٌ
األىمية خزانة الخميفة العباسي المأمكف في بغداد
في شتٌى فنكف المعرفة ،ثـ تمييا في الضخامة ك ٌ
3
فإف
أم ا في المغرب اإلسبلمي ٌ
المسماة ببيت الحكمة ،فكانتا مف أعظـ خ زائف المسمميف ٌ .
ٌ
1

ػ حسف عمي حسف ،الحضارة اإلسبلمية في المغرب كاألندلس ،ص .598

2

ػ أحمد شكقي بنبيف ،تاريخ خزائف الكتب بالمغرب ،تر :مصطفى طكبي ،ط  .9مراكش ،2006 :المطبعة كالكراقة

الكطنية ،ص .25
ٌ
 3ػ نفسو ،ص .21
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الف ت رة التي سبقت القرف الخامس اليجرم لـ تشيد إنشاء خ زائف كتب بالمعنى الدقيؽ
النشغاؿ كالٌ ة األمر بشؤكف الديف كالسي اسة ،لكف ىذا لـ ينؼ كجكدىا إذ كجدت خ زائف
ضخمة مميئة بالكتب كخ زانة بني رستـ بتييرت المعركفة (بالخ زانة المعصكمة) ،كالخ زانة
الخاصة التي كانت بحكزة الخميفة يحي الرابع بفاس أحد خمفاء الدكلة اإلدريسيٌ ة ،كخزائف
مدينة سبتة التي كاف عددىا اثنيف كستيف خزانة ترجع إلى األغنياء كاألعياف كالعمماء كخزانة العالـ
عبد الرحماف بف أحمد الكتامي المعركؼ بابف العجكز تػ413ىػ ،التي كانت مفتكحة لمطمبة
تضـ مؤلٌفات الفقو المالكي كمخطكطات أخرل كثيرة في مختمؼ
كالعمػم ػاء ،ككانت خزانة كبيرة
ٌ
كتخرج عميو
اسية تثقٌؼ منيا طمبة كثيركف
العمكـ ،ككاف ابف العجكز يقيـ في مدينة سبتة حمقات در ٌ
ٌ
عمماء كبار أمثاؿ القاسـ بف المأمكف كمحمد بف عبد الرحماف بف سميماف كغيرىـ .1ككاف لسقكط
اإلسبلمية لقركف طكيمة
بغداد تحت أقداـ التتار كاتبلفيـ لمكتب الثمينة التي تحمؿ الثقافة العر ٌبية
ٌ
بأم ثمف في مصر ،فقد تبارل
في نير الدجمة أثر كبير في البحث عف الكتب
ٌ
المتبقية كاستنساخيا ٌ
بأية طريقة كثػمف ككضػعيا في
كالٌة األمر مف أم ارء كخمفاء ككتٌاب كمثقٌفيف في الحصكؿ عمييا ٌ
فإف
خػزائف ممكػ ٌية أك خاصة أك عامة تمحؽ بالقصكر كالمدارس كالمساجد كالزكايا ،كأماـ ىذا األمر ٌ
خمفاء كأمراء المغرب اإلسبلمي عبر العصكر لـ يبخمكا ثمنا في شراء كاقتناء نسخة مف كتاب
كعرؼ عنيـ جمعيـ
كالتباىي بيا في خزائنيـ ،ككاف لمكتاب في عيدىـ
ٌ
قدسية كاجبلؿ ،ي
لممخطكطات النادرة كالنفيسة كالضائعة كتفانييـ في خدمتيا ،كما ٌأنيـ لـ يبخمكا في إلحاؽ خزائف
كتب ضخمة بالمدارس كالمساجد كالزكايا لممساعدة في الدرس كتيسير التعميـ في ك ٌؿ مف فاس
شبيمية كغرناطة كبمنسية كغيرىا مف المدف
كمراكش كطنجة كتكنس كتممساف كبجاية كتييرت كا ٌ
العامة.
الثقافية ككذلؾ المدف الصغيرة .كخزائف الكتب ثبلثة أصناؼ ىي:
ٌ
ٌ
الممكية كالخاصة ك ٌ
شخصية أسسيا خميفة أك ممؾ ،كىي تختمؼ عف الخزائف الخاصة
الممكية :ىي خزانة
 1ػ الخزانة
ٌ
ّ
المتكك نة أساسا مف الكتب النادرة كالفريدة كالنفيسة .كقبؿ عيد الم رابطيف
بغنى مجمكعاتيا ك
ٌ
1

ػ أحمد شكقي بنبيف ،تاريخ خزائف الكتب بالمغرب ،ص .61 -61 -62
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ميم ة سكل خزانة الخميفة اإلدريسي يحي الرابع .ككاف يكسؼ
لـ تذكر المصادر خزانة ممكيٌ ة ٌ
ممكية ضخمة جمب إلييا ما كاف بخزائف قرطبة عند كلد عبد
بف تاشفيف قد أسس خزانة كتب ٌ
الرحماف الداخؿ كممكؾ الطكائؼ .كحيف استكلى ابنو عمى العرش كاصؿ درب أبيو في تجميعو
لمعمماء كتزكيد تمؾ الخزانة بركائع المخطكطات مف جميع أقاليـ األندلس التي بقي الكثير منيا
محفكظا إلى اليكـ ،ككاف ىػ ػدفو ىك تأسيػ ػس مكتػ ػبة ع ػديمة النظيػ ػر مف حيث المخطػ ػكطات
العقمية المتداكلة في عصرىـ ما
الث ػمينة ،ككاف في ىذه الخزانة مخطكطات في ك ٌؿ العمكـ
النقمية ك ٌ
ٌ
ابطية ،ككانت ىذه الخزانة مفتكحة
عدا مؤلٌفات العمكـ
الفمسفية التي كانت محظكرة في الدكلة المر ٌ
ٌ
الممكية ثراء كشيرة أكثر
أماـ العمماء كالمثقٌػفيف كأعياف الدكلة .كفي دكلة المكحديف اكتست الخزانة
ٌ
مف سابقتيا ،فقد كاف الخمفاء المكحدكف عمماء شغكفيف بالعمكـ فكانكا يدفعكف أمكاال طائمة مقابؿ
الممكية ٌأكج ازدىارىا أياـ يكسؼ بف
الحصكؿ عمى المخطكطات النادرة كالثمينة ،كبمغت الخزانة
ٌ
الفمسفية التي كانت محظكرة قبؿ ذلؾ فجمعت بأمره كتب
عبد المؤمف الذم أمر بممئيا بفركع العمكـ
ٌ
الفمسفية في حجـ مكتبة الحكـ الثاني بقرطبة في القرف الرابع اليجرم ،ككاف عدد
في العمكـ
ٌ
الدر)
المؤلٌفات
لميمة المكجكدة فييا (نظـ ٌ
ٌ
العممية كحدىا فييا اثني عشر ألؼ كتاب ،كمف الكتب ا ٌ
لمحسف الرىكني كىي قصيدة في مدح الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في ستة آالؼ كخمسمائة
الممكية في القرف السابع اليجرم بنفس الرعاية كاالىتماـ ف قد كاف
بيت .1كحظيت الخزانة
ٌ
السمطاف المريني أبك عناف رجبل متفانيا في خدمة األدب كجمع الكتب كتزكيدىا بأعظـ
المؤلٌ فات ،ككاف لو مكتبتاف أكبرىا كانت بالقصر الممكي بفاس ،كاألخرل مكتبتو الخاصة
المتنقمة التي كاف يحمميا معو في رحبلتو كيصحبيا معو في أسفاره ككاف ال ينفصؿ عنيا أبدا
عدة ىذه الخزانة المتنقمة ثمانيف مؤلٌفا ،كمف كتبو التي كاف يحمميا معو تأليؼ القاضي
ككانت ٌ
المسمى بػ(أنكار الفجر) ،ككاف ىذا المؤلٌؼ
أبي بكر بف العربي تػ543ىػ في تفسير القرآف الكريـ
ٌ

1
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الضخـ في ثمانيف ألؼ كرقة قضى فيو ابف العربي عشريف عاما في تأليفو .1كيقكـ عمى رأس
يسم ى (بصاحب المصاحؼ) ،كىك
خ زانة الكتب عالـ
ٌ
متبح ر ينظٌـ الكتب كيصنٌ ؼ المعارؼ ٌ
محدث يرشد السائؿ إلى ما يحتاج ،فكاف صاحب
رحالة ٌ
إم ا فقيو أك قاض أك عالـ مكسكعي أك ٌ
ٌ
ممكيا ،ككاف ىذا الذم اختاره عبد المؤمف لمخزانة
المصاحؼ في الخزانة
ابطية فقييا ٌ
الممكية المر ٌ
ٌ
المكحدية ىك اإلماـ أبك العباس أحمد بف عبد الرحمف بف محمد بف الصقر السرقسطي
لممكية
ٌ
ا ٌ
المحدث أبك
الكراقة مف قبؿ ،ككذلؾ العالـ ك ٌ
تػ569ىػ كىك قاض مشيكر في الدكلة كقد مارس مينة ٌ
العامة أصحاب مصاحؼ
الحسف عمي بف القطاف تػ628ىػ 2.ككذلؾ كاف لمخزائف
ٌ
الخاصة ك ٌ
يقكمكف عمييا.
خاصة بعالـ أك أحد األعياف ،كقد كثر ىذا النكع مف الخزانات
الخاصة :ىي خزانة
 2ػ الخزانن
ٌ
ّ
ألنو كاف لك ٌؿ عالـ ككاتب خزانة خاصة بو ،ككانت مف أشير خزانات المغاربة خزانة
بالمغرب ٌ
العالـ عبد الرحماف بف الممجكـ تػ605ىػ التي جمع فييا كتبو ككتب أبيو عيسى الذم كاف ىاكيا
لمدكاكيف الشعرٌية ،كشيخو محمد الخزرجي الجياني ،كخزانة قاضي مراكش ابف الصقر الذم كاف
دية ،كالتي كانت خزانتو الخاصة أضخـ خ زانة في
الممكية
صاحب مصاحؼ الخزانة
المكح ٌ
ٌ
ٌ
المكح ديٌ ة .كخ زانة الطبيب عبد اهلل بف عمي بف غمندك تػ  581ىػ الذم كاف شاع ار
العاصمة
ٌ
الطب كالعمكـ كاألدب ،كخزانة محمد بف أحمد القيسي
أديبا كطبيبا كقد جمع فييا مؤلٌفات
ٌ
الكرسيفية بسكس لمشيخ أبي يحي أبي بكر بف النعماف تػ685ىػ الذم كاف
بمراكش ،كالخزانة
ٌ
الخاصة المشيكرة في العصر المريني خزانة العالـ
يجمب الكتب مف األندلس ...3كمف الخزانات
ٌ
الخاصة تحتكم عمى أكثر مف ثبلثة آالؼ
عبد المييمف الحضرمي كالتي كانت أغنى الخزانات
ٌ

1
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مجمد ككانت رائعة البناء .1كىذه الخزائف مفتكحة أماـ جميكر العمماء كأصدقاء أصحاب الخزائف
العممية بالببلد.
الراغبيف في العمـ كالبحث ،كقد أسيمت بشكؿ كاضح في ازدىار الحياة
ٌ
ميمة ىذا النكع مف الخزائف تثقيؼ طمبة العمـ ككافة فئات المجتمع
 3ػ الخ ازنن
العامة :كانت ٌ
ّ
بمطالعتيا أك استعارتيا ككانت كثيرة كممحقة بك ٌؿ المساجد كالمدارس كالزكايا في ك ٌؿ المدف .كمف
العام ة خزانة أبي الحسف الشارم السبتي الغافقي التي كانت بالمدرسة التي أسسيا
أعظـ الخزائف
ٌ
ككاف يفد إلييا طبلب العمـ مف ك ٌؿ جية .كفي العصر المريني ألحؽ السمطاف أبك عناف جامع
القركييف بفاس بخزانة كتب ضخمة عاـ 750ىػ لـ يحظ جامع القركييف بمثميا قبؿ ىذا التاريخ
ب كغيرىا ،ككانت شيرتيا
كزكدىا بكتب العمكـ في مختمؼ الفركع كعمكـ الديف كالمغة كالػفكػر كالطػ ٌ
ٌ
كسماىا مف خبلؿ النقش المصنكع
في شيرة جامع القركييف كأعمف ٌأنيا مؤسسة خيرٌية لفائدة الطمبة ٌ
زكدىا
عمى بابيا بػ(الخزانة السعيدة) ،كأسس خزانة أخرل بالجامع ٌ
سماىا بػ(خزانة المصاحؼ) ٌ
البيية تسييبل عمى الناس تبلكة القرآف الكريـ .2كأراد بيما مجاراة
بالمصاحؼ الحسنة الخطكط ك ٌ

أف مسجد
تطكرىا العممي مف تأسيس ٌ
عدة خزائف بالجكامع كمف أمثمة ذلؾ ٌ
دكؿ المشرؽ كأكربا في ٌ
تسم ػى بػ(العزي ػزة) كىي
مركة بفارس كاف في القرف السابع اليجرم مكقفا بخزانتيف إحداىما ٌ
الكمالية) ،ككانت خزانة جامعة الصكربكف في القرف السابع اليجرم في ٌأكؿ
ضػخم ػة ،كاألخرل (
ٌ
زكد السمطاف أبك عناف الخزانة الكبيرة بجامع القركييف
مككنة مف خزانتيف .كقد ٌ
عيدتيا أيضا ٌ
ميمة مف
الحديثة البناء بكتب مف خزانتو
ٌ
تزكد بكتب ٌ
الممكية بالقصر ،كظمٌت ىذه الخزانة لسنكات ٌ
أىميا تمؾ الحممة التي بعثت مف إسبانيا عاـ 1285ىػ ككانت تحمؿ ثبلثة عشر
مختمؼ البمداف ٌ
حمبل مف الكتب الميمة .3كبالغ ك ٌؿ السبلطيف الذيف تكالكا عمى عرش المغرب األقصى في خدمة
كسجؿ اسمو عمى
ىذه الخزانة العظيمة بجامع القركييف كرعايتيا ،فما مف ممؾ أك سمطاف إالٌ
ٌ
السعدية المنصكر الذىبي
كسع مؤسس الدكلة
ٌ
مصحؼ أك مخطكط بيا ،كفي القرف العاشر اليجرم ٌ
1
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كزكدىا بمجمكعات كبيرة مف ركائع المؤلٌفات كالتي ال
ىذه الخزانة ببناء خزانة أخرل مكاجية ليا ٌ
العمكية مكالم سميماف بمكتبة شيخو ابف عبد السبلـ
كزكدىا ممؾ الدكلة
ٌ
تزاؿ محفكظة إلى اليكـٌ ،
أقدـ مكتبة في المغرب كأشيرىا حتى اعتبرىا المغاربة ٌأكؿ
الفاسي تػ1214ىػ ،كظمٌت ىذه الخزانة ٌ

تضـ اثنيف كثبلثيف ألؼ مخطكط.1
خزانة كتب في العالـ ،ككانت في بداية القرف العاشر اليجرم ٌ

كتضاىي خزانة جامع ابف يكسؼ بمراكش الذم أسسو عمي بف يكسؼ بف تاشفيف خزانة جامع
األىمية ،فقد أشارت فيرسة يكضعت ليا في نياية القرف
القركييف بفاس مف حيث الضخامة ك ٌ
تضـ مخطكطات في مختمؼ العمكـ كىذه العمكـ
غنية جدا ككانت ٌ
الحادم عشر اليجرم ٌأنيا كانت ٌ

التصكؼ كالقانكف كالقضاء كفقو
ىي :المصاحؼ كعمكـ القرآف كاألحاديث
ٌ
النبكية كأصكؿ الديف ك ٌ
الطب كاألدب كمؤلٌفات
المغة ك ٌ
ياضية ك ٌ
النحك كالببلغة كالتاريخ كالترجمة كالفمسفة كالمنطؽ كالعمكـ الر ٌ
تركية ،كتحتفظ إلى اليكـ بألؼ مػخطكط .2كقد أرفػقت ك ٌؿ المساجد كالجكامع في المغرب اإلسبلمي
ٌ
المدرسة بيا ليطالعيا الطالب
المدرسية كحتى غير
بخزانات كتب تض ٌـ مصنفات مفيدة في العمكـ
ٌ
ٌ
كيقضي بيا غرضو مف العمـ كالمعرفة ،كلقد لعبت ىذه الخزائف دك ار كبي ار في تثقيؼ الناس
ميمة كي يكتمؿ بيا
كتعميميـ ٌ
كتخرج منيا عمماء كثيركف ،ككذلؾ ألحقت ك ٌؿ المدارس بخزائف كتب ٌ
التدريس .فقد ألحؽ السمطاف المريني يعقكب بف عبد الحؽ مدرسة الصفاريف بخزانة كتب عظيمة
نص بند
أكقؼ عمييا مجمكعات كبيرة مف الكتب تسمٌميا مف ممؾ قسطمكنة الممؾ شانجةٌ ،
ألنو قد ٌ
مف بنكد معاىدة السمـ التي عقدت بيف الطرفيف أف يتنازؿ الممؾ شانجة اإلسباني عف ك ٌؿ كتب
المسمميف كمصاحفيـ التي كانت بحكزة الييكد كالنصارل لدكلتيـ ،فبعث الممؾ شانجة إليو بثبلثة
عطية
عشر حمبل مف الكتب منيا كتاب اهلل العزيز كتفاسيره كتفسيرم أبي محمد عبد الحؽ بف
ٌ
تػ541ىػ كعبد الرحماف بف محمد أبي زيد الثعالبي تػ875ىػ ،كمنيا كتب الحديث كشركحيا
كػ(التيذيب) ك(االستذكار) ككتب األصكؿ كالفركع كالمغة كاآلداب كغيرىا 3...ككاف ابف خمدكف ٌأكؿ
1
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مف ابتكر الشرط التذكارم حيف كقٌؼ عمى خ زانة القركييف كتابو (العبر) حيف فرغ منو مقابؿ
يسم ى بالخط المغربي كىك
شرط تذكارم .ككاف المغاربة يعتمدكف في الكتابة عمى خط جديد ٌ
كتـ استعماؿ الكرؽ مادة لمكتابة
منحدر مف الخط األندلسي ،ككبلىما منحدراف مف الخط الككفيٌ .
في مدف المغرب ابتداء مف القرف الخامس اليجرم في دكلة المرابطيف حيف اطٌمع أمراء المرابطيف
أف
عمى الحضارة
ٌ
تطكر ىذه الصناعة بالمغرب إالٌ ٌ
األندلسية فنقمكا عنيـ ىذه الصناعة ،لكف رغـ ٌ
رؽ الماعز كالغزالف مادة لمكتابة نسخا كتجميدا .كقد صارت مينة
النساخيف لـ يتكقفكا مف استعماؿ ٌ
ٌ
التطكر العممي كالرخاء كازدىرت ىذه الصناعة كنتج عنيا نسخ الكتب
صناعة الكرؽ مف مظاىر
ٌ
أدل إلى كفرتيا كتزايد مراكػز بيع المخطكطات خصكصا بشػ ػكارع الجػكامع
مما ٌ
بشكؿ سريع ٌ
يسمى (زقاؽ القركييف) لـ يكف بو
الكػبرل ،ففي فاس مثبل كاف بيا زقاؽ عمى مقربة جامع القركييف ٌ
سمي بالكتبييف لكثرة
أما جامع الكتبػييف بمراكش الذم أسسو
ٌ
المكحدكف ٌإنما ٌ
إالٌ تجار المخطكطاتٌ .
أف عددىا كاف يفكؽ المئات ،كأ ٌكد المستشرؽ ركار
محبلت بيع الكتب ،ك ٌ
أكد المؤرخكف المغاربة ٌ
ألنو يكجد أسفمو
سمي كذلؾ ٌ
بارتكازه عمى نتائج الحفريات األثرٌية التي قاـ بيا في ىذا الجامع ٌأنو ٌ
1
فف التسفير أك التجميد في المغرب في غاية اإلتقاف
مائتاف متجر لتجار المخطكطات  .ككاف ٌ

تقدما كاتقانا فيو مف المشارقة ،كقد قامت ىذه الصناعة بدكر كبير في
األىمية كالمغاربة أكثر ٌ
ك ٌ
التمزؽ كعكامؿ الدىر .كاحتمت مؤلٌفات الفقو المالكي كفركعو
حفظ عدد كبير مف المؤلٌفات مف
ٌ
كعامة ،إذ كاف األمراء المرابطكف يغالكف
كخاصة
ممكية
مكانا كبي ار في خزائف دكلة المرابطيف مف ٌ
ٌ
ٌ
في ىذا المذىب الذم كاف مبدأ دكلتيـ فكانكا يحثٌكف الفقياء عمى التأليؼ فيو فكاف ىؤالء
يستجيبكف ليـ فيكثركف مف المؤلٌفات كالشركحات كظيرت حركة تأليؼ كبيرة أتاحت ليـ خزائف
التصكؼ محظكرة في جميع خزائف
ٌ
خاصة بيـ ،في حيف كانت مؤلٌفات الفمسفة كأصكؿ الديف ك ٌ
أما في دكلة المكحديف فقد انفتح
الدكلة المر ٌ
ابطية خكفا مف تسمؿ األفكار المضممة إلى العقكؿٌ .
العمماء عمى تمؾ العمكـ المحظكرة في الدكلة السابقة ،كامتؤلت خزائنيـ بمؤلٌفات الفمسفة كأصكؿ
1
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اليكنانية كشرحيا مثمما أمر الخميفة
الفمسفية
التصكؼ كدعا الخمفاء إلى ترجمة اآلثار
ٌ
ٌ
الديف ك ٌ
قيمة في
المنصكر المكحدم ابف رشد بترجمة مؤلٌفات أرسطك إلى العر ٌبية ،إلى جانب
ٌ
مصنفات ٌ
فإف الدكلة شيدت ثراء
شتى أصناؼ العمكـ كالمعارؼ .كفي عصر بني مريف في القرف السابع ٌ
النقمية
فيا لـ يسبؽ لو مثيؿ أثرل الخزائف بأصناؼ متنكعة مف المؤلٌفات في مختمؼ العمكـ
ٌ
معر ٌ
العقمية .كطالما اعتبرت خزائف الكتب بمدف المغرب اإلسبلمي منجما ثريا لبلكتشافات إذ
ك ٌ
تزخر بالمخطكطات الفريدة كالنادرة كالنفيسة التي ط الما اعتبرت لمدة طكيمة ضائعة مف
طرؼ عمماء المشرؽ كالمغرب ،كمف أمثمة ذلؾ اكتشاؼ بزاكية تمكركت بالمغرب األقصى أقدـ
يسمى (حذؼ مف نسب قريش) لمؤرج
مخطكط عربي في العالـ كىك كتاب في عمـ أنساب قريش ٌ
بف عمرك السدكسي تػ195ىػ ،كاكتشاؼ بخزانة مسجد بكسط المغرب األقصى مؤلٌؼ الجاحظ
لمدة طكيمة كىك محفكظ اليكـ في خزانة
(البرصاف كالعمياف كالحكالف كالعرجاف) الذم اعتبر ضائعا ٌ
القركييف بفاس ،كفي ىذه الخزانة اكتشفت أربعة مجمدات عف سيرة ابف إسحاؽ تػ151ىػ كذلؾ عاـ
1934ـ كقبؿ ىذا التاريخ لـ يكف يعتمد فيو إالٌ المختػصر الذم قػ ٌدمو لو ابف ىشاـ تػ213ىػ ،ككاف
الباحث المصرم المعاصر األستاذ أحمد زكي الذم كتب عف سيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قد
عبر عف أممو في أف يجد يكما النسخة األكلى مف سيرة ابف إسحاؽ ،كالتي كجدت بعدىا في خزانة
ٌ
المسمى
القركييف .1كمف المخطكطات النادرة التي كجدت بخزائف كتب المغرب كتاب الجاحظ
ٌ
(كتاب التاج كأخبلؽ الممكؾ) كقد حقؽ ىذا المؤلٌؼ األستاذ أحمد زكي ،كاعتمد في تحقيقو عمى
كافية النتساب ىذا الكتاب إلى الجاحظ ،كقد خصص األستاذ أحمد
ثبلث نسخ لـ تكف تحمؿ أدلٌة ٌ
أف المؤلٌؼ لمجاحظ ،كقد
القضية
المقدمة لمعالجة ىذه
زكي جزءا كبي ار مف ٌ
ٌ
كتكصؿ في األخير إلى ٌ
ٌ
نسية كلـ يكف مقتنعا مف نسبة أحمد زكي ىذا
ترجـ ىذا الكتاب المستشرؽ شارؿ ببل إلى الفر ٌ
تـ اكتشاؼ بخزانة القركييف نسخة مف ىذا الكتاب
المؤلٌؼ إلى الجاحظ ،إالٌ ٌأنو في عاـ 1934ـ ٌ
الرؽ تحمؿ الصفحة ا ألكلى مف ك ٌؿ جزء عنكاف الكتاب
عدة أجزاء كتبت بخط أندلسي عمى
ٌ
في ٌ
1

ػ أحمد شكقي بنبيف ،تاريخ خزائف الكتب بالمغرب ،ص .215 -216 -212
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كاسـ الجاحظ عمييا .كىناؾ مؤلٌ فات أخرل نادرة محفكظة بخزانة القركييف ككتاب (الصاىؿ
كالشاحج) ألبي العبلء المعرم ،ككتاب (الزىد) ألبي داككد السجستاني ك(الجامع الكبير) في ستٌة
البلتينية التي اعتبرت ضائعة كثيرةن في خزائف
اليكنانية ك
مجمٌدات لمسيكطي .1ككانت المخطكطات
ٌ
ٌ
المغرب كىي مح ٌؿ اىتماـ الكثير مف المستشرقيف منيا المؤلٌؼ الكبير (عشريات تيت ليؼ) عف
التاريخ الركماني القديـ قبؿ الميبلد كىذا المؤلٌؼ الذم طالما بحث عنو المستشرقكف في خزائف
أف ىذا
يظف صحيح
كتب أكربا لكف دكف جدكل ،لكف المستشرؽ ليفي بركفنساؿ كاف
الظف ٌ
ٌ
ٌ
المخطكط الضائع مكجكد في المغرب في خزائنو الكثيرة ك ٌأنو ترجـ إلى العر ٌبية كسيعثر عميو يكما
أف عبد الرحماف بف خمدكف كتب في مؤلٌفو (العبر) عف معركة
في المغرب كدليمو في ذلؾ ٌ
كاف  cannesحكاية صحيحة مف حيث األحداث كالتكاريخ كىي معرك ة شيي رة بيف
كيفية حصكؿ ابف خمدكف عمى تمؾ
الركمانييف كالقرطاجييف ،كتساءؿ ىذا المستشرؽ عف ٌ
المعمكمات لك لـ تكف النسخة مكجكدة في المغرب .2ككاف الغالب في خزائف الكتب في المغرب
النحك عمى غيرىا مف العمكـ نظ ار لطبيعة المعارؼ التي كانت
اإلسبلمي عمكما مؤلٌفات الفقو ك ٌ
اسية عبر العصكر التي تكالت عمى المغرب ،فالفقو كاف أساس
تدرس في مختمؼ المعاىد الدر ٌ
ٌ
ممما بالفقو أكال ،كبعده
التدريس كالتككيف لك ٌؿ طالب ،فك ٌؿ شاعر أك أديب أك عالـ ٌ
البد أف يككف ٌ
النحك حتى
بية القديمة شبو مقتصرة عمى الفقو ك ٌ
عمـ النٌحك ليفيـ بو دقائقو ،فكانت الثقافة المغار ٌ
إف ىناؾ مثبل قديما يتداكلو طبلب الجامعات يقكؿ "سيدم خميؿ كاأللفيٌة" فسيدم خميؿ إشارة
ٌ
لخص
إلى المختصر في الفقو المالكي المشيكر بيف المغاربة لممصرم سيدم خميؿ الذم ٌ
لخصت ك ٌؿ النٌحك
األلفية إشارة إلى ألفيٌة ابف مالؾ التي ٌ
مدرسة مالؾ في شكميا النيائي ،ك ٌ
المتنكعة المفتكحة أماـ طبلٌب العمـ دك ار كبي ار في
العربي في ألؼ بيت .3كقد لعبت ىذه الخزائف
ٌ

1

ػ أحمد شكقي بنبيف ،تاريخ خزائف الكتب بالمغرب ،ص .211 -211

2

ػ نفسو ،ص .211

3

ػ نفسو ،ص .282 -289
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ازدىار الحركة العمميٌ ة بببلد الم ػػػ غرب بتخ ػػ ريجيا لعمم ػػ اء متض مٌػػ عيف في مخ ػػ تمؼ
اإلسبلمية بببلد المغرب اإلسبلمي.
أىمية الحضارة
ٌ
العم ػ كـ ،كشيدت أيضا عمى ٌ

ـ خالصة الفصل:

كيمر
إف المؤسسات
ٌ
ٌ
مر ذكرىا كاف التعميـ فييا إجباريا ٌ
التعميمية التي ٌ

بمراحؿ مف الكتاتيب إلى المساجد إلى المدارس ،كىك تعميـ أكاديمي يشبو التعميـ في عصرنا
المتنكعة عمى أنبو األساتذة
ىذا مف االبتدائي إلى المتكسط كالثانكم ،كتمقٌى المغاربة العمكـ
ٌ
المتخصصيف الذيف است دعكا خصيصا لمتدريس بامتحانيـ قبؿ تسميميـ الكظائؼ ،ككتب
تحد ثت عنيا كانت ثريٌة بأحسف الكتب المؤلٌفة
الدراسة كمناىجيـ التعميميٌة في الفترة التي ٌ
تخرج فييا أنبو النٌحاة كالمغكييف كالعمماء الذيف
في مكضكعيا كأحدثيا ،ككانت النتيجة أف ٌ
الصميبية
تباىى بيـ المغرب اإلسبلمي ،رفعكا مف قدره في الكقت الذم بدأت فيو الجيكش
ٌ
اإلسبلمية.
زحفيا نحك المشرؽ لطمس حضارتو كالنيؿ مف الثقافة العر ٌبية
ٌ

147

الفصل الثالث:
ويـة بـالمغـرب
اال تّجـاىـات ال ّنـحـ ّ
اإلسـالمي.

حوية بالمـغرب اإلسـالمي.
الفصل الثالث :اال تّجاىـات ال ّنـ ّ
 1ــ ال ّنحو البصري في المغرب.
 2ــ ال ّنحـو الكوفـي فـيو.
 3ــ ال ّنحـو البغـدادي فـيو.
 4ــ ال ّنحـو المـصري فـيو.
 5ــ ال ّنحـو األندلـسي فـيو.
 6ــ ظيور ال ّنحـو المغـاربي.
المغاربية.
 7ــ أشير نحاة المدرسة
ّ
ــ خالصة الفصل.

االتّجاٌات انىّحُيّة بانمغرب اإلسالمي.

انفصم انثانث:

التطكر العممي الذم عرفتو مدف
تمييد :لـ تكف حكاضر المغرب اإلسبلمي بمنأٌل عف
ٌ
العقمية ،إذ تج ٌشـ أفرادىا
المشرؽ منذ القركف األكلى لميجرة في عمكـ المغة كعمكـ الديف كالعمكـ
ٌ
عناء السفر إلى مراكز العمـ فييا كالبصرة كالككفة كبغداد كمصر كالشاـ منذ كقت مب ٌكر لمجالسة
عممائيا كاألخذ عنيـ ،كالتطمٌع إلى مجا ارتيـ في طمب العمـ كحصكؿ الممكة كاقتناء نسخ مف كتبيـ
النحك
ثـ العكدة إلى المغرب لمتعريؼ بيا تدريسا كتأليفا .فظيرت أعبلـ مغار ٌبية بارزة في عمـ ٌ
قية أك تمخيصيا أك النظر في مسائميا كشكاىدىا لتذليؿ
ٌ
تصدت لشرح أشير الكتب المشر ٌ
صعكباتيا أماـ الدارسيف ليا ،كظيرت كتب نحكيٌ ة كثيرة مغاربيٌ ة كأندلسيٌ ة عممت جنبا إلى
نمك الحركة النٌحكيٌ ة بالمػ ػػػغرب كاست ػػػ مرارىا عمى ركائ ػز
جنب مع ىؤالء األساتذة عمى ٌ
حكية بالمغرب مف القرف
حكية التي ساعدت عمى إيجاد الحركة ٌ
قػ ػكيٌ ة ،فكانت أشير الكتب ٌ
الن ٌ
الن ٌ
المكحد :كتاب سيبكيو ػ الجمؿ
الخامس إلى الثامف اليجرم :في القرنيف الخامس كالسادس بالمغرب
ٌ
مقدمة الجزكلي ػ شركحات الجمؿ كشركحات
ألفية ابف مالؾ ػ ٌ
لمزجاجي ػ اإليضاح لمفارسي ػ ٌ
اإليضاح كشركحات كتاب سيبكيو .كفي القرف السابع بالمغرب األدنى :كتاب سيبكيو ػ الجمؿ
المفصؿ لمزمخشرم ػ ككتب ابف مالؾ كما شابييا مف المختصرات .كفي المغرب
لمزجاجي ػ
ٌ
األكسط في القرف السابع :كتاب سيبكيو ػ الجمؿ لمزجاجي اإليضاح لمفارسي ػ مغني المبيب البف
ىشاـ األنصارم ػ ككتاب النحاة البف سينا .كفي المغرب األقصى :كتاب سيبكيو ػ الجمؿ كاإليضاح
حكية التي كانت رائدة آنذاؾ كالتي كانت مف مؤلٌفات
ػ التسييؿ البف مالؾ ػ كالمختص ارت ٌ
الن ٌ
حكية البف أبي
المقدمة
اآلجركمية البف آجركـ ػ
المقدمة
العصر:
ٌ
ٌ
الجزكلية الجزكلي ػ كالقكانيف ٌ
الن ٌ
ٌ
ٌ
الربيع اإلشبيمي السبتي.

 1ــ ال ّنحو البصري في المغرب:

أمثٌؿ لمنٌ حك البصرم ب ببلد المغرب بػ(كتاب

أكب عميو المغاربة منذ أف دخؿ ببلدىـ في القركف األكلى
سيبكيو) ألنٌ و الكتاب الذم
ٌ
النحاة المغاربة كقد تخصص في
تخرج عمييا ٌ
لميجرة ،كما ٌأنو احتؿ صدارة المؤلٌفات ٌ
الن ٌ
حكية التي ٌ
دراستو كتدريسو عدد كػ بير منيـ في مختمؼ مػ دف المغرب في مختمؼ العصكر.
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انفصم انثانث:

ـ كتاب

سيبويـو :ىك مف تأليؼ أبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر الممقٌب بسيبكيو تػ180ىػ

تقدمو مف العمماء البصرييف األكائؿ المستقرئيف لكبلـ
سجؿ آلراء كأقكاؿ مف ٌ
كمعركؼ عف الكتاب ٌأنو ٌ
أمده أيضا يكنس بف حبيب بعممو ككذلؾ
أمده بألؼ كرقة مف عممو ،ك ٌ
العرب ،فقد قيؿ عف الخميؿ ٌإنو قد ٌ
عيسى بف عمر كغيرىـ ،مع ما استنبطو بنفسو مف استنتاجات كابتداع لقكاعد كفيو نحك  900رأم
النحك أك عمى طرائؽ
آنية أحسف اختيارىا لمتدليؿ عمى قكاعد ٌ
لعمماء نحكييف سابقيف ،كنحك  400آية قر ٌ
المغكية المتٌبعة ،كأكثر مف  1050بيتا مف الشعر العربي لبلستشياد بيا عمى كجية
التعبير ،كاألساليب
ٌ
صنفت في فصكؿ كأبكاب بتخطيط كاضح ،كمناقشتيا استنادا إلى أقكاؿ
نحكية أك صر ٌفيةٌ ،
لغكية أك ٌ
نظر ٌ
العرب الخمص المتٌصمة بيا بمعارضتيا حينا كالمكافقة حينا أخر كابداء الرأم طك ار كاالىتداء إلى
1
النحك كالمغة قديما كحديثا ،كما
االستنتاج المنطقي طك ار أخر  .كليذا الكتاب مكانة مرمكقة بيف كتب ٌ

النحك كالبحر في غ ازرة مادتو كصعكبة
حظي بأقكاؿ مأثكرة كثيرة تعظيما كتقدي ار لمكانتو
العممية كقرآف ٌ
ٌ
النحك بعده
التغمٌب عمييا ،كبمغ األمر بأبي عثماف المازني تػ249ىػ أف قاؿ" :مف أراد أف يضع كتابا في ٌ
ألنو يق ٌدـ بنظرىـ حشدا ىائبل مف المعارؼ العر ٌبية التي يصعب الحصكؿ عمييا في غيره ،يقكؿ
فميستح" ٌ
يقدـ لنا أبحاثا
األستاذ حسف عكف عف مكانتو
"أم كتاب غير كتاب سيبكيو يمكنو أف ٌ
ٌ
العممية بيف الكتبٌ :
في األصكات كفي طبيعتيا ،كفي صمتيا بالمغة ككسيمة لمتفاىـ مف ناحية ككأداة لئلفصاح كالبياف مف
ناحية أخرل ،كأبحاثا في الصرؼ كمجاالتو المختمفة ،كأبحاثا في المعاني كالبياف كالبديع ،كأبحاثا في
األدب كالنقد األدبي ،كأبحاثا في الركاية كالسند المتصميف بمتف المغة ،كأبحاثا في التجكيد كالقراءات
آنية ،كأبحاثا في فقو المغة كما يندرج تحػ ػتو مف مسائػ ػؿ كقض ػايا ،كأبحاثا في مكسيقى المغػ ػة
القر ٌ
القكة كما يترتٌب عمى ذلؾ مف مػذاىب كآراء ،نقػكؿ:
كالػ ػعركض ،كأبحاثا في ليجات العرب كدرجاتيا مف ٌ
أم كتاب غير كتاب سيبكيو يمكنو أف يقػ ٌدـ لنا كؿ ذلؾ ؟"
ٌ

1
2

النحكم ،ص .58
تطكر الدرس ٌ
ػ حسف عكفٌ ،
ػ نفسو ،ص .16
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انفصم انثانث:

كقد انكب عميو العمماء في جميع األمصار العر ٌبية ،عمى دراستو كتحصيمو كالحصكؿ عمى نسخ
النحك تمنح
منو ،ككانت مدارستو عمى أحد العمماء المتخصصيف شيادة بالمقدرة في المغة ك ٌ
النحك كاقرائو كالتأليؼ حكلو ،لذا كاف طبلبو ينتقمكف مف مصر
صاحبيا
ٌ
الحؽ األدبي في تدريس ٌ
إلى أخر سعيا لمدارستو كفيمو .كذاع اسمو في جميع األمصار التي ليا صمة بالحضارة العر ٌبية
تؤكؿ فضيمة النيضة
شرقا كغربا" ،كصار في المغرب كاألندلس كتابيـ ٌ
المقدس في العر ٌبية ،كاليو ٌ
األندلسيٌ ة المغربيٌ ة ،فقد شغؼ بو األندلسيكف كالمغاربة ،كتنافسكا في إظياره إذ كاف حفظو
عندىـ شا رة النبكغ في العربيٌ ة" ، 1ككثر بالمغرب كا ألندلس العمماء الذيف تخصصكا فيو ،كعدد
النحك بالدراسة المستفيضة كالفيـ العميؽ لمسائمو ثـ التأليؼ
ىؤالء العمماء الذيف اتٌخذكه دستك ار في ٌ
فيو كعنو بالشرح لنصكصو أك التعميؽ عمييا ،باالستنباط لقكاعده تارة أك تمخيصيا تارة أخرل في
أىـ قطر في ارتفاع عدد ىؤالء العمماء ىي بيئة األندلس
سائر األقطار يقرب مف مائة عالـ ،ك ٌ
أف ٌ

كالمغرب؛ إذ كجد فييا ما يزيد عمى األربعيف عالما ،2عمى أف يككف العالـ المتخصص في الكتاب
قد قرأه عمى عمماء ،كأف يككف قد ألٌؼ كتابا حكلو أك مجمكعة مف الكتب في تكضيح لما غمض
فية ،كمف ىؤالء العمماء في المشرؽ
تعسر فيمو أك حصر لؤلحكاـ ٌ
حكية أكالصر ٌ
الن ٌ
أك شرح لما ٌ
عد مف عمماء سيبكيو ألنٌ و ألٌؼ في كتابو أكثر مف كتاب ،فبعد أف ق أر كتاب
المبرد الذم ٌ
ٌ
سيبكيو قراءة عمميٌ ة كاعيٌ ة عمى الجرمي ،كأت ٌـ ىذه القراءة عمى المازني كبعد أف حمؿ
أحكامو كأل ٌـ بمسائمو كأحاط بما فيو اتٌخذه مكضكعا ألبحاثو كتأليفاتو ،حيث أ لٌؼ خمسة
الرد عمى سيبكيو ،كتاب الزيادة
كتب مخػ تمفة ىي :كتاب المدخؿ إلى سيبكيو ،كتاب ٌ
المنتزعة مف سيبكيو ،كتاب شرح شكاىد كتاب سيبكيو ،كتاب معنى كتاب سيبكيو ،3كغيره مف
العمماء.

1
2
3

النحاة ،ص .226
النحك كتاريخ أشير ٌ
ػ محمد طنطاكم ،نشأة ٌ
النحكم ،ص .35
تطكر الدرس ٌ
ػ حسف عكفٌ ،
ػ نفسو  ،ص .35
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كلـ يعرؼ عمى كجو التعييف ٌأكؿ مف أدخؿ كتاب سيبكيو ببلد المغرب ،إالٌ ٌأنو يعمـ بكجكده فيو
النحكم محمد بف إسماعيؿ المعركؼ بالنعجة
ألنو يعرؼ عف حمدكف ٌ
منذ القركف األكلى لميجرة ٌ
المتكفي بعد المائتيف كىك مف نحكيي الطبقة الثالثة بالمغرب في ترتيب طبقات الزبيدم ٌأنو ٌأكؿ مف
كممف حفظ كؿ كتاب سيبكيو إبراىيـ بف
حفظ كتاب سيبكيو بالمغرب كقد ألٌؼ في ٌ
النحك كتباٌ .
الكزاف تػ346ىػ ،ذكره الزبيدم في الطبقة الرابعة مف نحكيي
عثماف القيركاني المعركؼ بابف ٌ
سنو ،كقد
النحك بالمغرب ،كانتيت إليو عمكـ العر ٌبية منذ حداثة ٌ
المغرب كاف أعمـ الناس بحدكد ٌ
المصنؼ البف عبيد كاصبلح المنطؽ البف السكيت ،كلو
حفظ أيضا كتاب العيف لمخميؿ ككتاب
ٌ
النحك.
ميؿ إلى نحك البػصرييف خصكصا المازني مع عػممو بقػكؿ الككفػييف كلو أكضاع في المغة ك ٌ
ممف حفظ كؿ الكتاب
ككاف محمد بف عبد المنعـ الصنػياجي أبك عػبد اهلل السػبتي تػ 750ىػ أيضا ٌ
حتى ٌإنو كاف يسرده بمفظو ،ككاف يعرب كبلمو أبدا حتى صار آية تتمى كمثاال يضرب في عمـ
النحك.1
ٌ
كتصدل لتدريسو في مختمؼ مدف المغارب الثبلثة عمماء كبار أمثاؿ :قاضي الجماعة
ٌ
يدرسو
بمراكش محمد بف عمي بف يحي أبك عبد اهلل المراكشي تػ682ىػ المعركؼ بالشريؼ كاف ٌ
النحاة أمثاؿ أبي عبد اهلل السبتي المذككر ،كابراىيـ بف عبد السبلـ
بمراكش ،كق أر عميو جماعة مف ٌ
الجزكلية كالذم خمفو في إقراء
الصنياجي المراكشي تػ 716ىػ المعركؼ بأبي إسحاؽ العطار شارح
ٌ
الكتاب بمراكش ، 2ككاف عبد المييمف بف محمد بف عبد المييمف السبتي الحضرمي تػ750ىػ
3
كمم ف
بمسائؿ الكتاب عارفا كلـ يكف لو بالمعرفة بو قريف
ٌ
كتصد ر إلقرائو كىك ابف عشريف ٌ ،

درسو بسبتة تبلميذ عمي بف محمد أبي الحسف بف خركؼ األندلسي تػ 609ىػ حيف نزؿ
ٌ
بالمغرب األقصى ،حممكا عنو الكػتاب بشرحو لو كابف رحمكف عبد الرحماف بف محمد المصمكدم
1
النحاة ،تح :محمد أبي الفضؿ إبراىيـ ،ط  .9د ب ،9115 :مطبعة عيسى
الكعاة في طبقات المغكييف ك ٌ
ػ السيكطي ،بغية ٌ
البابي الحمبي كشركاه ،ج  ،9ص .915
2

ػ نفسو ،ج  ،9ص .915

3

ػ محمد المنكني ،كرقات عف حضارة المرينييف ،ص .691
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تصدكا
تػ648ىػ كمحمد بف يحي العبدرم الفاسي تػ651ىػ .1كمف كبار نحاة المغرب األكسط الذيف
ٌ
يدرسو ببجاية إلى جانب كتب
لتدريسو :محمد بف الحسف بف ميمكف القمعي تػ673ىػ الذم كاف ٌ
تصدر لتدريسو ىك
نحكية أخرل ،كعبد اهلل بف محمد األغماتي المتكفي في القرف السابع اليجرم
ٌ
ٌ
كذلؾ ببجاية ،ككاف يفقيو فقيا حسنا إذ كاف مف أعمـ الناس بو ،ككاف يقرف مسائمو بعضا إلى
بعض كيدرؾ مقاصده إد ار نكا دقيقنا.
كمف العمماء المغاربة الذيف ألٌفكا في كتاب سيبكيو :محمد بف الحسف الفيرم المعركؼ بابف
المحمي تػ661ىػ ،كىك مف تبلمذة ابف خركؼ بالمغرب األقصى لو كتاب (تقييدات عمى كتاب
المحد ث المكلكد في سبتة عاـ 658ىػ
الرح الة
سيبكيو) ،2كمنيـ ابف رشيد الفيرم السبتي
ٌ
ٌ
كالمتكفي بفاس سنة 721ىػ لو مؤلٌ فات كثيرة منيا( :تقييد عمى كتاب سيبكيو) ككتاب
(تمخيص كتاب القكانيف في النٌ حك) ، 3كيحي بف معط الزكاكم المغربي تػ628ىػ صاحب
المؤلٌفات النٌحكيٌ ة البارزة ،لو كتاب (شرح أبيات سيبكيو) نظما.
النحكييف األندلسييف الكافديف عمى حكاضر المغرب المختمفة في ك ٌؿ المغارب
كال ينكر فضؿ ٌ
الثقافية فييا حتى صار
تصدكا لتدريس الكتاب في مختمؼ المراكز
الثبلثة في ىذا المجاؿ ،إذ
ٌ
ٌ
النحك مف خبللو ،أمثاؿ أبي بكر بف طاىر الخدب
النحك كالمغة ،كعرؼ المغاربة ٌ
الكتاب األكؿ في ٌ
درسو بفاس كبجاية كتكنس ،كعبد الرحيـ بف عيسى بف الممجكـ تػ604ىػ الذم أ ٌكب
تػ580ىػ الذم ٌ
درسو بفاس
عمى تدريسو بجامع القركييف لمدة طكيمة ،كابف خركؼ اإلشبيمي تػ609ىػ الذم ٌ
درسو بمدف
كمراكش ،كابراىيـ بف عيسى أبي إسحاؽ القرطبي المعركؼ بابف المناصؼ تػ627ىػ ٌ
تكنس ككاف كحيد زمانو بذلؾ القطر ،4كأحمد بف محمد بف أحمد األزدم اإلشبيمي المعركؼ بابف
حكية بحكاضر
درسو بفاس كسبتة كسبل .ككاف الكتاب أساس ك ٌؿ الدراسات ٌ
الن ٌ
الحاج تػ647ىػ الذم ٌ
1

ػ شكقي ضيؼ ،عصر الدكؿ كاإلمارات ،ص .651

2

ػ نفسو ،ص .651

3
4

األندلسية ،ص .995
ػ عكاطؼ محمد يكسؼ نكاب ،الرحبلت المغر ٌبية ك
ٌ
البغية ،ج  ،9ص .529
ػ السيكطيٌ ،
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النحكية ككتابيـ األكؿ في ك ٌؿ عمكـ المغة ،بالجكامع كالمدارس ،في
المغرب ،عمى رأس ك ٌؿ الكتب
ٌ
األىمية كالشيرة
المكحديف كالحفصييف كالزيانييف كالمرينييف كغيرىا ،كيضاىيو في
ٌ
دكلة المرابطيف ك ٌ
ألفية ابف مالؾ ،انكب
ميماف في الدراسات ٌ
حكية كىما :كتاب الجمؿ لمزجاجي ك ٌ
الن ٌ
بالمغرب كتاباف ٌ
كتصكر كتب التراجـ
عمييما العمماء المغاربة في مختمؼ العصكر عمى شرحيما أك تمخيصيما،
ٌ
الميمة.
كالطبقات أعدادا ىائمة لممتخصصيف المغاربة فييما ،إلى جانب زمرة أخرل مف الكتب
ٌ

 2ــ ال ّنحو الكوفي في

النحاة المغاربة
النحك الككفي بكبير اىتماـ مف ٌ
المغرب :لـ يحظ ٌ

النحك منذ
كلـ تحظ كتبيـ بالدراسة كالنظر فييا بقدر اىتماميـ بكتاب سيبكيو ،رغـ ٌأنيـ عرفكا ىذا ٌ

و
النحك عف
أف جكدم بف عثماف تػ198ىػ قد كرد العراؽ كأخذ ٌ
كقت مب ٌك ور ،فالمصادر تشير إلى ٌ
عمي بف حمزة الكسائي تػ189ىػ كيحي بف زياد الفراء تػ207ىػ كالع ػباس بف فػ ػرج الريػاشي
استقر بقرطبة باألندلس ،كما
تػ257ىػ ،ككاف ٌأكؿ مف أدخؿ كتاب الكسائي المغرب ثـ رحؿ بو ك ٌ
أف كتاب سيبكيو كاف متداكال بيف المغاربة في نفس الفترة التي كاف فييا كتاب
تشير المصادر إلى ٌ
الكسائي رغـ ٌأنو لـ يعرؼ عمى كجو التخصيص أكؿ مف أدخمو الببلد المغار ٌبية ،لكف سرعاف ما
حكية في
تمقٌؼ المغاربة كتاب سيبكيو
كفضمكه عمى كتاب الكسائي حتى صار عمدة الدراسات ٌ
الن ٌ
ٌ
النحك الككفي كاف مبسكط العرض
ك ٌؿ العصكر كأساس مناىجيـ
أف ٌ
ٌ
التعميمية .كتجدر اإلشارة إلى ٌ
أف تفسير أبي جعفر الطبرم تػ310ىػ المعركؼ بػ (جامع
في مناىجيـ التعم ٌ
يمية كمف أمثمة ذلؾ ٌ
البياف عف تأكيؿ آم القرآف) المشيكر بيف المغاربة في عمكـ التفسير في مختمؼ المؤسسات
يبث بيف طياتو
التعميمية كفي ك ٌؿ المراكز
الثقافية كاف عمى المذىب الككفي ،ككثي ار ما كاف الطبرم ٌ
ٌ
ٌ
النحك كمصطمحاتيـ كأصكليـ ،ككثي ار ما كاف يطنب فييا القكؿ بيف
آراء الككفييف في مسائؿ ٌ
كعرؼ عف محمد بف
شرحو لآليات ،فكاف لممغاربة أف اختاركا بيف اآلراء
ٌ
الككفية ما كافؽ تفكيرىـ ،ي
بالنحك
النحاة المغاربة تأثٌ ار ٌ
محمد بف داكد الصنياجي المشيكر بابف آجركـ تػ723ىػ ٌأنو أكثر ٌ
أما كتاب (معاني القرآف) ليحي بف زياد الفراء تػ207ىػ
الككفي مف خبلؿ اختياراتو لبعض آرائيـٌ .
فقد حظي بقدر ال بأس بو مف االىتماـ كالدراسة كاعتمد في التدريس في المغرب كاألندلس فكاف
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حكية ىي
أبك بكر الخدب األندلسي يقكؿ" :إ ٌف الكتب التي ينبغي االعتماد عمييا في الصناعة ٌ
الن ٌ
أف ما عداىا في الصناعة
كتاب سيبكيو كأصكؿ ابف السراج كايضاح الفارسي كمعاني الفراء ،ك ٌ
األندلسية.
النحك في الكثير مف المدف المغار ٌبية ك
مطرهح" ،كقد
ٌ
تصدر الخدب لتدريس ٌ
ٌ

 3ــ ال ّنحو البغدادي في المغرب:

أشير الكتب التي تمثٌؿ نحك البغدادييف بالمغرب

المفصؿ) لمزمخشرم.
كتاب (الجمؿ) لمزجاجي ك(اإليضاح العضدم) ألبي عمي الفارسي ك(
ٌ

ـ كتاب الجمل لمزجاجي:

مف تأليؼ أبي القاسـ عبد الرحماف بف إسحاؽ المعركؼ بالزجاجي

البغدادية ،تمميذ أبي إسحاؽ إبراىيـ بف السرم الممقٌب
حكية
تػ339ىػ كقيؿ ك ،40مف المدرسة ٌ
ٌ
الن ٌ
فنسب إليو .كالزجاج مف
بالزجاج تػ316ىػ الذم كاف يخرط ي
الزجاج ببغداد ،أخذ عنو كالزمو مدة ي
المبرد ،أخذ عنو كأخذ أيضا عف أبي العباس ثعمب ،ذكره الزبيدم في الطبقة
أصحاب أبي العباس ٌ
أما الزجاجي فمف الطبقة العاشرة .كالزجاج بصرم النزعة شديد
التاسعة مف نحكيي البصرةٌ ،
التعصب لمبصرييف كالدفاع عنيـ ،ركم عنو ٌأنو دخؿ يكما دار ثعمب فكجد عنده أبا مكسى
ٌ
المبرد ثـ سيبكيو كيكنسا ،فاغتاط
ذميما ٌ
الحامض تػ305ىػ استطرد ثعمب كالحامض الحديث إلى ٌ
فرد عمييما أف خطٌأ ثعمبا في نصؼ كتابو (الفصيح) كاعترضو في عشر مسائؿ في
الزجاج لذلؾ ٌ
أف كتاب (الفصيح) كمٌو عشركف كرقة ! حتى قيؿ عف ثعمب ٌإنو كاف ينكر نسبة كتاب
حيف ٌ
الزجاج في اعتراضاتو عمى
العصبية لممذىب الككفي أف خطٌأ
(الفصيح) إليو .1كحممت النزعة
ٌ
ى
ثعمب نحكم بغدادم أخر كىك أبك عبد اهلل الحسيف بف محمد المعركؼ بابف خالكيو تػ370ىػ .ألٌؼ
النحك) عمى المذىب البصرم مستني ار بأستاذه الزجاج الذم فقٌيو في
الزجاجي كتابو (الجمؿ في ٌ
ميسر األسمكب كمختصر المسائؿ مع االستطراد في
أكثر مسائؿ ٌ
النحك ،كىك كتاب لمناشئة ٌ
"إنو كتاب مبارؾ ما اشتغؿ بو أحد إالٌ انتفع" ،2كسبب اشتياره
األمثمة ،يقكؿ عنو صاحب اإلنباه ٌ
النحك بأسمكب مي ٌسر مع طكلو باألمثمة
بالمغرب كاألندلس ٌأنو كتاب ٌ
لخص مذىب البصرييف في ٌ
1
2

النحاة ،ص .916 -912
النحك كتاريخ أشير ٌ
ػ محمد طنطاكم ،نشأة ٌ
الركاة ،ج  ،2ص .910
ػ القفطي ،إنباه ٌ
156

االتّجاٌات انىّحُيّة بانمغرب اإلسالمي.

انفصم انثانث:

عمى طريقة سيبكيو" ،كىك ٌأكؿ مؤلٌؼ مدرسي في متناكؿ المتعمٌميف ،فالكتب التي سبقتو كانت
مجممة مكضكعة لذكم االختصاص ال تكتمؿ االستفادة منيا دكف االستعانة بشيخ متمدرس ،كقد
المبرد إلى تقريب معانيو في المقتضب كابف السراج إلى تنظيـ
رأينا صعكبة كتاب سيبكيو حممت ٌ
أما الزجاجي في كتابو الجمؿ فقد اعتمد التقريب كالتنظيـ كاالختصار كالكضكح ،كىذه
مكاضيعوٌ ،
الميزات جعمتو يحتؿ الصدارة طيمة قركف ،كيمقى ركاجا كبي ار عند المغاربة بصفة خاصة" .1كاشتير
أيضا في معظـ األمصار العربيٌ ة يقكؿ عنو القفطي" :إنٌ و كتاب ال مصرييف كأىؿ المغرب
بالمم ع البف جني كاإليضاح ألبي عمي
كأىؿ الحجاز كاليمف كالشاـ إلى أف اشتغؿ الناس
ٌ
المكرمة ،ككاف كمٌما يفرغ مف باب مف أب كابو يطكؼ بو أسبكعا
الفارسي" ،2كقد صنٌ فو بمكة
ٌ
كيدعك اهلل أف يغفر لو كأف ينتفع بو قارئو فميذا انتفع بو الطمبة .كلو كتب نحكيٌ ة أخرل
ىي :اإليضاح في عمؿ النٌ حك ،الكافي ،شرح كتاب األلؼ كالبلـ لممازني ،ش ػ رح خطبة أدب
3
حكية متكسطة
الكاتب ،البلمات ،األمالي ،المخترع في الق كافي  ،كطريقتو في ك ٌؿ مصنفاتو ٌ
الن ٌ

يسمى (الجمػؿ) لمخكنجي تػ648ىػ ،لو
يقصد بيا اإلفادة .كاشتير بالمغرب كتاب أخر في المنطؽ ٌ
تداكؿ كبير بيف المغاربة كثرت شركحاتو كشركح شركحاتو عندىـ.
تصد ل لتدريسيا
الميس رة ال رائدة في المغرب كاألندلس،
كجمؿ الزجاجي مف الكتب النٌ حكيٌ ة
ٌ
ٌ
بمختمؼ المؤسسات التعميميٌ ة كشرحيا أك تمخيصيا الكثير مف العمماء المغاربة
كاألندل ػسيي ػ ف ،فبسطت البساط لمم ذىب البصرم في تككيف الفكر النٌ حكم عند الناشئة ،مثمما
"إنو مف محفكظات الناشئة في العصر المريني
فعمو كتاب سيبكيو ،يقكؿ األستاذ محمد المنكنيٌ :
حكية
المقدمة
األكؿ ،كفي المتكسط :اإليضاح لمفارسي كالتسييؿ البف مالؾ ك ٌ
الجزكلية كالقكانيف ٌ
الن ٌ
ٌ
أما كتاب سيبكيو فيتفقٌو فيو طمبة المستكيات
المقدمة
البف أبي الربيع اإلشبيمي ك ٌ
ٌ
اآلجركميةٌ ،

1
2
3

ػ محمد المختار كلد أباه ،تاريخ النحك العربي في المشرؽ كالمغرب ،ص .911

الركاة ،ج  ،2ص .919
ػ القفطي ،إنباه ٌ
ػ السيكطي ،بغية الك ٌعاة ،ج  ،2ص .11
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1
تصدل لتدريس الجمؿ بالمغرب األكسط في القرف السابع يكسؼ بف يخمؼ
كممف
.
العالية"
ٌ
ٌ
ٌ

الجزائرم ،كاف يشرحو لطبلبو إلى جانب مجمكعة أخرل مف الكتب التعميميٌة منيا :اإليضاح
كمقد مة ابف بابشاذ
المفص ؿ لمحمكد بف عمرالزمخشرم تػ538ىػ
ألبي عمي الفارسي ككتاب
ٌ
ٌ
2
كممف شرحو كألٌؼ فيو في المغرب
المصرم تػ  469ىػ كقانكف أبي مكسى الجزكلي تػ 605ىػ ٌ .

األكسط :عمي بف عبد اهلل بف ناشر بف المبارؾ الكىراني تػ615ىػ لو كتاب (شرح شكاىد الجمؿ
لمزجاجي) ،كلو تصانيؼ أخرل منيا (تفسير القرآف الكريـ) ك(شرح المعمٌقات السبع كاعرابيا).3
كسماه (شرح كتاب
كشرحو يحي بف عبد المعطي بف عبد النكر الزكاكم تػ628ىػ صاحب
ٌ
األلفية ٌ
4
كممف شرحو مف األندلسييف ابف أبي الربيع اإلشبيمي تػ688ىػ نزيؿ سبتة ،لو
الجمؿ لمزجاجي) ٌ ،

كممف شرح (البسيط)
عدة شركحات أعظميا :كتاب (البسيط) في ٌ
عمى كتاب الجمؿ ٌ
عدة مجمٌداتٌ ،
5
ممف
مف المغاربة :عمي بف محمد بف عمي التازم أبك الحسف بف برم المغربي تػ731ىػ  ،كغيره ٌ

عني بو.

ــ اإليضاح العضدي ألبي عمي الفارسي:

مف تأليؼ الحسف بف أحمد بف عبد الغفار بف

سميماف أبي عمي الفارسي تػ377ىػ كيعرؼ بالفسكم نسبة إلى فسا المدينة التي يكلد بيا بأرض
ظنو كاف
البغدادية ،كاف ينتخب مف المدرستيف ما غمب عميو
فارس ،نحكم مف المدرسة
صحة ٌ
ٌ
ٌ
غمب عميو النزكع إلى المذىب البصرم ما جعؿ الزبيدم يسمكو في الطبقة العاشرة مف نحكيي
البصرة ،كىك مف أصحاب محمد بف السرم أبي بكر بف السراج تػ316ىػ ،كابف السراج مف
النحك
أصحاب أبي العباس
النحك البارزيف حتى عمت منزلتو في ٌ
النحك عف عمماء ٌ
المبرد .أخذ ٌ
ٌ
النحك
كاشتير ذكره في اآلفاؽ ،ك"شأنو في العمـ شأف يكنس الضبي مف قبمو ،إماـ في المغة ك ٌ
1

ػ محمد المنكني ،كرقات عف حضارة المرينييف ،ص .696

2

ػ شكقي ضيؼ ،عصر الدكؿ كاإلمارات ،ص .19

3

ػ عادؿ نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر مف صدر اإلسبلـ حتى العصر الحاضر ،ط  .2بيركت ،9180 :مؤسسة نكييض

الثقافية ،ص .651
ٌ
 4ػ نفسو ،ص .911
5

ػ محمد المنكني ،كرقات عف حضارة المرينييف ،ص .691 -691
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كالقراءات أخذ عف شيخ القراء أبي بكر بف مجاىد تػ324ىػ كدرس عمى الزجاج كسمع مف ابف
مصنفو في
السراج كتاب األصكؿ كشرح جممو ،كاتٌصؿ بأبي بكر بف دريد تػ321ىػ ككتب عنو
ٌ
عممية كثيقة بعمماء عصره أمثاؿ :أبي سعيد السيرافي تػ368ىػ
االشتقاؽ ،كما كاف عمى صمٌة
ٌ
كمحمد بف أحمد بف الخياط تػ320ىػ كأبي عبد اهلل بف خالكيو تػ370ىػ كعمي بف عيسى الرماني
تػ384ىػ كغيرىـ" .1خدـ الممكؾ كعاش في كنفيـ أقاـ عند سيؼ الدكلة بحمب مدة استقدمو عضد
النحكم
فتكجو إليو حتى قاؿ فيو "أنا غبلـ أبي عمي ٌ
الدكلة ممؾ دكلة بني بكيو حيف كاف بشيراز ٌ
النحك".2
الفسكم في ٌ
نحكية كثيرة عجيبة لـ يسبؽ إلى مثميا أحػد كما يقػكؿ صاحػ ب اإلنباه ،كبرع
ٌ
صنؼ أبك عمي كتبا ٌ
لو غمماف ح ٌذ اؽ أمثاؿ أبي الفتح عثماف بف جني تػ 392ىػ كعمي بف عيسى الشي رازم
كغيرىما.
الحج ػ ة في الق ػ راءات السبع ،الع كامؿ
مف مؤلٌ فاتو :كتاب التذكرة الكبير ،المػ قصكر كالمم ػدكد،
ٌ
المائة ،تعميقات عمى كتاب سيبكيو ،كاتٌبع عادة كىي أف ينسب إمبلءاتو إلى المدف التي سئؿ فييا
فمف ذلؾ( :المسائؿ العسكريات) نسبة إلى عسكر مكرـ ،ك(المسائؿ القيصرٌية) نسبة إلى قيصر بف
ىبيرة بالككفة ،ك(المسائؿ الحمبيات) ك(المسائؿ البصرٌية) ك(المسائؿ البغداديات) ك(المسائؿ
الشيرازيٌ ة) كغ يرىا .3ككتاب (اإليضاح في النٌ حك) ألٌفو لعضد الدكلة البكييي ،ليذا يعرؼ
باإليضاح العضدم كيمثٌؿ كتاب (التكممة) الجزء الثاني لكتاب اإليضاح كىك مشتمؿ عمى
مكضكعات عمـ الصرؼ.
كميس ر ،ناؿ
ك(اإليضاح) كتاب تعميمي مشتمؿ عمى مكضكعات عمـ النٌ حك بأسمكب سيؿ
ٌ
شيرة كاسعة كاعتمده الكثير مف األساتذة كالدارسيف في المشرؽ كالمغرب كأشادكا بو نظما كنث ار
أىـ
ككثرت الشركحات عميو ،كيعتبر ثاني كتاب مدرسي بعد جمؿ الزجاجي بالمغرب .كىك مف ٌ
1
2
3

النحك في المشرؽ كالمغرب ،ص .981
ػ محمد المختار كلد أباه ،تاريخ ٌ
الركاة ،ج  ،9ص .608
ػ القفطي ،إنباه ٌ
ػ نفسو ،ج  ،9ص .601
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ألنو عمى المذىب
الكتب
التعميمية في حكاضر المغرب اإلسبلمي لما فيو مف بساطة العبارة ،ك ٌ
ٌ
النحك كشرح عممو ،كىك مؤلٌؼ أيدرج في المستكل المتكسط بحكاضر
البصرم الذم حرر أقيسة ٌ
كممف ألٌؼ فيو :محمد بف
المغرب كاف ييدرس بالجكامع مف قبؿ أساتذة عمماء مغاربة كأندلسييفٌ .
النحك عمى ابف أبي الربيع اإلشبيمي بسبتة ،كاختصر
إبراىيـ بف محمد السبتي المالكي تػ695ىػ ق أر ٌ
سماه ابف أبي الربيع (الكتاب الكافي في اإلفصاح
لو الشرح المك ٌسع عمى
ٌ
مصنؼ اإليضاح الذم ٌ
تصدل لتدريسو
عف مسائؿ كتاب اإليضاح) ،1كمحمد بف الحسف بف ميمكف القمعي تػ673ىػ الذم
ٌ
قكيا في عمـ
كالتأليؼ فيو ،ك"كاف لغكيا كنحكيا كبي ار مثؿ يحي بف عبد المعطي بالمغرب األكسطٌ ،
حكية
التصريؼ
كمحبا لمتعميؿ ،جاريا عمى سنف أبي الفتح بف جني ،تق أر عميو جميع الكتب ٌ
الن ٌ
ٌ
يدرسيا لطبلبو :كتاب
األدبية كيقكـ عمى جميعيا أحسف قياـ ،كمف كتب ٌ
المغكية ك ٌ
ك ٌ
النحك التي كاف ٌ
الجزكلية ألبي مكسى الجزكلي ،كلو مؤلٌفات
المفصؿ لمزمخشرم ك
ٌ
اإليضاح لمفارسي ككتاب سيبكيو ك ٌ
ميمة منيا( :نشر الخفي في مشكبلت كتاب اإليضاح) ألبي عمي الفارسي ،ككتاب
ٌ
نحكية ٌ
2
ممف عني بو بباقي المدف.
(
المكضح في ٌ
ٌ
النحك)"  ،كغيره ٌ

العربية لمزمخشري:
المفصل في عمم
ـ
ّ
ّ

مف تأليؼ جار اهلل أبي القاسـ محمكد بف عمر

المتأخريف "كاذا أخذنا نتعقب آراءه كجدناه يمثٌؿ
النحكييف البغدادييف
ٌ
الزمخشرم تػ538ىػ ،مف ٌ
الطراز البغدادم الذم رأيناه عند أبي عمي الفارسي كابف جني ،فيك في جميكر آرائو يتفؽ كنحاة
البصرة ،كمف حيف إلى حيف يأخذ بآراء الككفييف كبآراء أبي عمي كابف جني ،كقد ينفرد بآراء خاصة
مصنفات عديدة في المغة كاألدب كالعركض كالعم ػكـ
النحاة إلييا" .3لو
ٌ
بو لـ يسبقو أحد مف ٌ
مقد مة األدب ،المفرد كالمؤلٌؼ.
المفص ؿ ،األنمكذج،
الدي ػ ٌنيػة ،مف مصنفاتو النٌ حكيٌ ة:
ٌ
ٌ
تصد ل لشرحو أكثر مف ثبلثيف عالما
كلممفص ؿ اىتماـ خاص لدل العمماء كالدارسيف فقد
ٌ
ٌ
كيعد شرحو أفضؿ شرح ككذلؾ
منيـ تمميذه أبك البقاء يعيش بف عمي بف يعيش تػ643ىػ،
ٌ
1

الكعاة ،ج  ،9ص .95
ػ السيكطي ،بغية ٌ
ػ شكقي ضيؼ ،عصر الدكؿ كاإلمارات ،ص .19

3

النحكية ،ص .285
ػ شكقي ضيؼ ،المدارس ٌ

2
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1
يميز ىذا المصنؼ ٌأنو حصر فيو مادة النٌ حك
ك
.
اختصره كنظٌمو عدد أخر مف العمماء
أىـ ما ٌ
ٌ

في أربعة أقساـ رئيسيٌ ة ىي :األسماء ثـ األفعاؿ ثـ الحركؼ ثـ المشترؾ بينيما ،كعالج كؿ
قسـ منيا عمى حدة مع ذكر األحكاـ اإلعرابيٌ ة كاألحكاـ الصرفيٌ ة المتصمة بكؿ قسـ ،كلـ يكف
النح ػك كقػ ػض ػايا
فييا متأثٌ ار ال بنظرٌية العامؿ كال بنظرٌية الم ػ ػعمكؿ كال الفصؿ بيف قػ ػضاي ػا ٌ
النحاة قبمو كسببت ليـ الكثير مف الخمط كاالضطراب.2
الصػ ػرؼ ،ىذه النظريات التي أربكت ٌ
صنؼ أبكاب الكبلـ كفؽ منيج جديد لـ يسبؽ إليو أحد ،كىذا المنيج الجديد المتحرر مف
كبذلؾ ٌ
حكية عمى نسؽ جديد يخالؼ ما صنعو سيبكيو كغيره
قيكد النظريات السابقة كالمصنؼ لممادة ٌ
الن ٌ
حكية عمى نسؽ جديد لكف دكف
النحكييف مف قبمو كيغرييـ في تصنيؼ المادة ٌ
ظ ٌؿ يراكد فكر ٌ
الن ٌ
ألنو حيف يراد لو التنفيذ يفشؿ صاحبو بتناسيو أثناء سير التصنيؼ .كقد استطاع ىذا
جدكل ٌ
العممية بعد كفاة الزمخشرم بزمف
المصنؼ الجديد مف أف يشتير كأف يفرض نفسو عمى البيئات
ٌ
ٌ
النحك كالفمسفة
لمنحك كانكا في حالة ممؿ مف ىذا الدرس الذم كاف يمزج بيف ٌ
ألف الدارسيف ٌ
قميؿٌ ،
العممية كاالضطراب في تصنيؼ مادتو فجاء
العممية كالتجريدات كاألمثمة غير
كالمنطؽ كالتقديرات
ٌ
ٌ
ميس رة
ىذا المصنٌ ؼ الجديد الذم خمٌص الدارسيف مف ك ٌؿ ذلؾ يحمؿ نقمة جديدة كفك رة
ٌ
بالنسبة لمدراسات المغكيٌ ة خاليٌ ة مف الش كائب كاالضطراب كذكر الخبلفات كالتعميبلت
ألنيـ كجدكا
المنطقيٌ ة ،لذا أقبؿ عميو الطبلب إقباال ال يعادلو تقريبا إالٌ اإلقباؿ عمى كتاب سيبكيوٌ ،
خالية مف الشكائب كسيمة التناكؿ كفي عبارة مكجزة.
فيو ضالتيـ في الحصكؿ عمى مادة
نحكية ٌ
ٌ
كقد أقبؿ عميو حتى أكلي األمر آنذاؾ فيذا الممؾ المعظٌـ عيسى بف الممؾ العادؿ صاحب دمشؽ
تقدر بمائة دينار يضاؼ إلييا خمعة
تػ624ىػ يرصد لكؿ مف يحفظ
المفصؿ مكافأة مف الماؿ ٌ
ٌ
تصكر مدل إقباؿ الدارسيف عميو.3
تشجيعا فييـ ،كىك مبمغ كبير في ذلؾ الكقت مع خمعة ،فيمكننا ٌ
كلـ يكف اىتماـ العمماء بو أق ٌؿ شأنا مف الطبلب كالدارسيف لو ،إذ كاف إقباليـ عميو كبي ار يقرأكنو
1

النحكم ،ص .900
تطكر الدرس ٌ
ػ حسف عكفٌ ،
ػ نفسو ،ص .85

3

ػ نفسو ،ص .10

2
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المفصؿ نكرة
التعميمية شرقا كغربا .فمـ يكف كتاب
أىـ الكتب
ٌ
ٌ
كيشرحكنو كيعمٌقكف عميو ،كىك مف ٌ
حكية فأقبمكا
في مدف المغرب كاألندلس إذ أدرؾ العمماء المغاربة كاألندلسيكف فضمو في الدراسات ٌ
الن ٌ
القيمة المعتمدة لتخريج أىؿ الفضؿ كالعمـ في
أىـ الكتب ٌ
عميو شرحا كتعميقا كتدريسا ،فيك مف ٌ
المغكية بببلد المغرب.
العمكـ
ٌ

 4ــ ال ّنحو المصري في المغرب:

لمنحك المصرم في ببلد المغرب بكتب ابف مالؾ
أمثٌؿ ٌ

الثقافية بمصر.
ألنيا األكثر شيرة في ك ٌؿ المراكز
األندلسي ٌ
ٌ

األلفية والتسييل البن مالك:
ـ كتابا
ّ

ىما مف تأليؼ جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف مالؾ

الطائي الجياني األندلسي تػ672ىػ ،نزيؿ دمشؽ ،ىاجر إلى المشرؽ حيف اضطربت األكضاع
السياسية باألندلس بسبب أطماع القشتالييف النصارل في استعادتيا كطرد المسمميف منيا .أخذ
ٌ
بجياف أمثاؿ أبي عمي الشمكبيف تػ645ىػ كثابت بف خيار الكبلعي
العر ٌبية ك ٌ
النحك عف كبار العمماء ٌ
سف مبكرة كسمع مف كبار الشيكخ "كاستكعب أميات
تػ628ىػ كغيرىما .ثـ رحؿ إلى المشرؽ في ٌ
المبرد كأصكؿ ابف السراج
كتب ٌ
النحك القديمة ككتاب سيبكيو كشركحو ،كمسائؿ األخفش كمؤلٌفات ٌ
ألفية ابف معطي كغيرىا" 1إلى
كجمؿ الزجاجي كنتائج الفكر لمسييمي ٌ
كمقدمة الجزكلي التي شرحيا ك ٌ
النحك كالتصػريؼ مع اطٌبلعو الكاسع عمى أشعار العرب كالحديث الشريؼ
فني ٌ
أف صػار بح ار فػي ٌ
يتحي ػركف فػي أم ػره 2كمثبل
كالقرآف الكريـ ،ككاف استشياده بيا أم ار عجيبا جع ػؿ األئ ػ ٌمة األع ػبلـ ٌ
النحك كغكامض الصرؼ كغريب المغات كأشعار العرب مع الحفظ كالذكاء كالكرع
يضرب في دقائؽ ٌ
ثمانية شكاىد.3
التحرم لما ينقمو كالتدقيؽ فيو ،ككاف حريصا عمى العمـ حتى ٌإنو حفظ يكـ مكتو
ٌ
ك ٌ
كمصنفاتو كثيرة حكت نكادر كعجائب كما يقكؿ المقرم التممساني صاحب النفح ،سار بيا الركباف
ٌ

1

النحك في المشرؽ كالمغرب ،ص .696
ػ محمد المختار كلد أباه ،تاريخ ٌ
ػ أحمد المقرم التممساني ،نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب ،تح :إحساف عباس ،د ط .بيركت ،9118 :دار

3

ػ نفسو ،ج  ،2ص .228

2

صادر ،ج  ،2ص .226
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العدك .كمف
في جميع األكطاف كاعترؼ بحسنيا الحاضر كالبادم كالداني كالقاصي كالصديؽ ك ٌ
أكثرىا شيرة كأكسعيا انتشا ار ثبلثة:
نحكية شاممة لممعمكمات التي جمعيا مف دراستو الكاسعة ،كقد
الشافية :كىك مكسكعة
الكافية
ػ
ٌ
ّ
ّ
نظٌميا بحمب ،كىي ألفاف كسبعمائة كخمسكف بيتا ،كيقكؿ المقرم ىي ثبلثة آالؼ بيت.
الشافية ،ككثير مف أبياتيا بمفظيا مف
لمكافية
كتسمى أيضا بالخبلصة انتقاىا مف شرحو
األلفـية:
ػ
ٌ
ٌ
ّ
ٌ
قدـ لمطبلب
لمكافية
الكافية ،كىي ألؼ بيت ،نظٌميا بحماة ،كىي تيذيب
الشافية ،كعمؿ تربكم يي ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
بتشعب اآلراء كفركع االختبلؼ ،كمف مػزاياىا ٌأنيا ترشػد الطالب إلى طرائؽ
دكف أف ييثقؿ عمييـ
ٌ
التبصر بإعرابيا المندرج تحت المعاني ،1كانتشرت ىذه
استعماؿ المػغة استعماال صحيحا كالى
ٌ
النحك القديمة.
مر العصكر كاستبدليا الناس بكتب ٌ
الخبلصة في جميع األصقاع كصمدت عمى ٌ
النحك ،كىك يمثٌؿ
ػ تسييل الفوائد وتكميل المقاصد :ألٌفو بدمشؽ لمعمماء المتخصصيف في عمـ ٌ
لمنحكييف مف بعده ليراجعكا النظر في تثبيت القكاعد
اآلراء
النيائية كاألخيرة لو ،فتح بيا آفاقا كاسعة ٌ
ٌ
حكية كليعيدكا صبلتيا مع مقتضيات االستعماؿ المغكم.2
ٌ
الن ٌ
ككاف أثير الديف أبك حياف األندلسي تػ 745ىػ صاحب (البحر المحيط) يعتبر كتاب ( تسييؿ
الفكائد كتكميؿ المقاصد) مثؿ (كتػ اب سيبكيو) مف حيث جمعو لؤلحكاـ ،كاعتنى بو في أكثر
الممخ ص مف ش ػ رح
مف مصنٌ ؼ كىي :التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ ،التنخيؿ
ٌ
التسػػيي ػ ؿ ،ارتشاؼ الضرب مف كبلـ العرب  ،كمنيج السالؾ إلى ألفػيٌ ػة اب ػ ف مػ الؾ كلـ
نحكية
يكممو ،كما اعتن ى بو الكثير مف العمماء مف خبلؿ شركحات كثيرة .كالبف مالؾ مؤلٌفات
ٌ
عمك مقدرتو ،كركل عنو كثيركف منيـ كلده بدر الديف محمد
كغير
ٌ
نحكية كثيرة تشيد عمى ٌ
تصدر بعد كالده لمتدريس كمف أج ٌؿ
النحك كالمنطؽ كعمـ المعاني كالفقو،
ٌ
تػ686ىػ ،كاف إماما في ٌ
ألفية كالده ،كىك كتاب في غاية اإلغبلؽ كيقاؿ ٌإنو نظير الرضي االستراباذم
تصانيفو شرحو عمى ٌ

1
2

النحك في المشرؽ كالمغرب ،ص .691 -695
ػ محمد المختار كلد أباه ،تاريخ ٌ
ػ نفسو ،ص .691 -695
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مصنفات ابف مالؾ ككلده شركحات كثيرة كاختصارات
الكافية .1ككضع الناس عمى
في شرح
ٌ
ٌ
بحد
النحكم مدرسة
نحكية ٌ
عمك قدرىا كمف المحدثيف مف جعؿ فكر ابف مالؾ ٌ
ٌ
كحكاشي ٌ
تبيف عمى ٌ
تطكر الدرس
ذاتيا ٌ
امتدت فركعيا إلى الشاـ كمصر كالمغرب كاألندلس أمثاؿ حسف عكف في ( ٌ
سر
النحكم) كمحمد المختار كلد أباه في (تاريخ ٌ
ٌ
النحك العربي في المشرؽ كالمغرب) كالذم شرح ٌ
النحكم الذم اختاره ابف مالؾ في تكسيعو لدائرة السماع باعتماده عمى لغة الحديث
نجاح النمكذج ٌ
تكخي الكضكح كالضبط في
الشريؼ كالركايات الشعرٌية الكثيرة ،كتحرره مف القيكد
ٌ
المذىبية مع ٌ
أبنية سيبكيو كافتراضات المبرد كتفريعات أبي
األحكاـ ٌ
فقدـ مادة سيمة التناكؿ ٌ
تجنب فييا غمكض ٌ
عمي الفارسي كفمسفة الرماني كتنظيرات ابف جني كتحاليؿ السييمي كتقنيف أبي مكسى الجزكلي.2
حكية ،كالمختصرات كانت آنذاؾ مف فنكف العصر كابداعاتو لذا لقيت
األلفية مف المختصرات ٌ
الن ٌ
ك ٌ
المدرسيف بحكاضر المغرب مثمما لقيو مختصر ابف الحاجب في
ركاجا كاىتماما مف قبؿ الدارسيف ك ٌ
األلفية كالتسييؿ مف محفكظات المستكل المتكسط بمدف المغرب كاألندلس
الفقو .كىذاف المؤلٌفاف
ٌ
تصدكا ليا شرحا
تدرس في الغالب في الجكامع ،كقد تخصص فييما عمماء مغاربة كأندلسيكف كبار
ٌ
ٌ
كتدريسا منيـ :محمد بف محمد بف أحمد أبك عبد اهلل المقرم تػ 759ىػ مف أكابر عمماء تممساف
بالمغرب األكسط شيخ لساف الديف بف الخطيب كعبد الرحماف بف خمدكف ،لو مؤلٌفات كثيرة منيا:
شرح التسييؿ .3كمحمد بف أحمد بف محمد الشريؼ أبك عبد اهلل الخشني تػ760ىػ مف عمماء سبتة
بالمغرب األقصى لو تصانيؼ بارعة منيا تقييد جميؿ عمى التسييؿ .4كأحمد بف حسف بف عمي أبك
العباس الشيير بابف الخطيب كبابف قنفذ تػ809ىػ عالـ مف عمماء المغرب األكسط ،ألٌؼ في فنكف
شتى لـ يسبؽ إلييا كعكؼ حياتو عمى نشر العمـ بالتدريس كالتأليؼ مف مؤلفاتو :ىكيٌ ة السالؾ

1

ػ المقرم ،نفح الطيب ،ج  ،2ص .265

2

النحك في المشرؽ كالمغرب ،ص .691
ػ محمد المختار كلد أباه ،تاريخ ٌ
ػ عادؿ نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر مف صدر اإلسبلـ إلى العصر الحاضر ،ط  .2لبناف ،9180 :مؤسسة نكييض

4

الكعاة ،ج  ،9ص .61
ػ السيكطي ،بغية ٌ

3

الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ،ص .696
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في بياف ألفيٌ ة ابف مالؾ .1كمحمد بف أحمد بف محمد بف مرزكؽ التممساني أبك عبد اهلل
المعركؼ بابف مرزكؽ الحفيد تػ842ىػ ،عالـ جميؿ مف عمماء المغرب األكسط ،لو م ؤلٌفات
نحكيٌ ة كغير نحكيٌ ة عظيمة منيا :أرجكزة اختصر بيا ألفيٌ ة ابف مالؾ ،إيضاح المسالؾ في
شرح ألفيٌ ة ابف مالؾ ،شرح عمى التسييؿ .2كعبد الرحماف بف عمي بف صالح المككدم تػ807ىػ
األلفية ،البسط كالتعريؼ في التصريؼ ،نظـ
نحكية جميمة منيا :شرح عمى
الفاسي ،لو مؤلٌفات
ٌ
ٌ
المعرب كاأللفاظ كغيرىا ،كيقاؿ عف المككدم ٌإنو مجدد مدرسة ابف مالؾ في المغرب في القرف
الثامف اليجرم.

 5ــ ال ّنحو األندلسي في

بتصدر الكثير مف
النحك األندلسي بالمغرب
ٌ
تجسد ٌ
المغربٌ :

النٌ حاة األندلسييف المشيكريف لتدريس نحكىـ في مختمؼ معاىد العمـ بمدف ال مغرب كنشر
كتبيـ كآرائيـ بيف طمبة العمـ ،فالمغرب كاألندلس صا ار بأمر المرابطيف كحدة سياسية
ضـ يكسؼ بف تاشفيف األندلس إلى الكحدة المغاربيٌ ة كذلؾ بدعكة
كا قميميٌ ة كاحدة كذلؾ حيف ٌ
مف ممككيا ،فكاف اإلقميماف يتبادالف المنافع فيجر الكثير مف األندلسييف إلى مدف المغرب
استقركا بيا  ،كلقٌبكا بطمبة الحضر كتق مٌدكا مناصب عميا في الببلد بما في ذلؾ سم ػ ؾ
ك ٌ
التعميـ ،كتزايد تدفقيـ إلى مدف المغرب بعد سقكط الكثير مف المدف األندلسيٌ ة تحت حكـ
النحك
ممف
ٌ
تصدر لتدريس ٌ
القشتالييف النصارل كتيديدىـ لممسمميف كالحضا رة العربيٌ ة ،فكاف ٌ
في مدف المغرب:
ػ أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف ىشاـ المخمي السبتي المكلكد كالمتكفي بسبتػة سنة 570ىػ لو
مؤلٌفات نحكيٌ ة كثي رة .
ػ أبك بكر محمد بف أحمد بف طاىر المشيكر بالخدب تػ580ىػ كلد بإشبيميٌ ة كرحؿ إلى
النحك ككتاب سيبكيو ،ذاع صيتو فأقبؿ الناس عميو مف ك ٌؿ المدف.
مراكش،
ٌ
تصدر لتدريس ٌ
1

ػ عادؿ نكييض ،معجـ أعبلـ الجزائر ،ص .211

2

ػ نفسو ،ص .219
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النحك.
ػ أبك القاسـ عبد الرحماف السييمي تػ583ىػ بمراكش كقد ناظر ابف خركؼ في مسائؿ ٌ
تصدر لقػضاء بجػاية في دكلة
ػ أحمد بف عبد الرحماف المخمي القرطػبي بف مضاء تػ592ىػ،
ٌ
أئمة
يكسؼ بف عبد المؤمف مف المكحديف كلتدريس ٌ
النحك ،كقد ناقضو ابف خركؼ بكتاب (تنزيو ٌ
عما نسب إلييـ مف الخطأ كالسيك) ...
ٌ
النحك ٌ
حكية بمدف المغرب كانت تدكر حكؿ ىذه الكتب
أف الحركة ٌ
الن ٌ
كمف ىذا العرض نستخمص ٌ
أىـ ما أيلٌؼ بالمشرؽ كىي كمٌيا عمى المذىب البصرم فإذف نحك
المشرقيٌ ة ،كىي مف ٌ
البص رة ىك النٌ حك السائد لعمماء الم غرب كاألندلس كىذا منذ الرحبلت األكلى القديمة التي قاـ
بيا عمماء العدكتيف ،فما مف نحكم مغاربي أك أندلسي إالٌ كقد أحاط بكتاب سيبكيو إحاطة
المفصؿ إالٌ منابع مف كتاب سيبكيو رٌكزت
كاممة شاممة ،كما كتاب الجمؿ كاإليضاح ك ٌ
األلفية ك ٌ
أما كتب الككفييف فمـ تشتير كثي ار
الدعائـ لظيكر الحركة ٌ
الن ٌ
حكية بالمغرب عمى أسس متينةٌ .
بمدف المغرب رغـ ٌأنيا عرفت نحكىـ منذ كقت مب ٌكر جدا ،كما لـ تشتير بمدف المغرب كتب
البغدادية التي ىي عمى المذىب
البغدادييف التي ىي عمى المذىب الككفي كاٌنما يرٌكج فقط لمكتب
ٌ
المقرب ) ال بف عصفكر
ركج لكتب األندلسييف التي ىي عمى المذىب البصرم مثؿ ( ٌ
البصرم ،كما ٌ
اإلشبيمي كمؤلٌ فات ابف أبي الربيع اإلشبيمي ك ػ(القكانيف النٌ حكيٌ ة) ك( الكافي في اإلفصاح عف
مسائؿ كتاب اإليضاح) ك( كتاب البسيط) كىك شرح لجمؿ الزجاجي ،كغيرىا كثير.

 6ــ ظيـور ال ّنحـو المغـاربي:

النحاة المغاربة المشيكريف في الفترة الممتدة
ظير الكثير مف ٌ

نحكية كبيرة
النحك ألٌفكا كتب
ممف ليـ قدـ راسخة في عمـ ٌ
ٌ
مف القرف الخامس إلى الثامف اليجرم ٌ
حكية التي كانت سائدة في
عمك قدرىـ في ىذا العمـ متشبعيف مف مختمؼ االتٌجاىات ٌ
الن ٌ
تنبأ عف ٌ
ميسر كمتيف المفظ ،حصؿ لو مف
المغرب اإلسبلمي ،فقد استطاعكا مف نسج درس نحكم جديد ٌ
حكية
قية ك
األندلسية ،كقد أسيمت مؤلفات المغاربة ٌ
الن ٌ
ٌ
الشيرة ما لـ يحصؿ لمكثير مف الكتب المشر ٌ
عرؼ
في إيجاد حركة
نحكية بالمغرب متينة كمؤسسة عمى أسس ٌ
ٌ
قكية ،أذكر منيا أشيرىا ،كأ ٌ
النحاة المغاربة.
بأشير ٌ
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الجـزولـ ّية:
 1ـ المقـ ّدمة ُ

المسماة أيضا باالعتماد ثـ القانكف كالكراسة ،مف تأليؼ عيسى
كىي
ٌ

بف عبد العزيز بف ىيمىٍمبخت ،العبلمة أبي مكسى الجزكلي المراكشي ،كجزكلة بطف مف بطكف البربر
المقدـ في عمـ العر ٌبية عاش عصر المكحديف كىك
البرانس المتكفي سنة 607ىػ بمراكش ،اإلماـ
ٌ
المكحدية إلنجاح
مر ذكره شديد الحماس لمعركبة كاإلسبلـ كالعمـ ،خططت الدكلة
ٌ
عصر كما ٌ
سياساتيا خططا قكيمة بما في ذلؾ سياسة التعميـ ،فقد حرص الخمفاء عمى مراقبة مناىج التعميـ
درسكف
حرصا شديدا ،كفرضو عمى كافة فئات المجتمع كبالمجاف ،مع ما كاف يبلقيو العمماء كالم ٌ
أف
مف احتراـ كتقدير مف الطمبة كرصد لمصبلت كالمناصب كالركاتب ليـ مف قبؿ الخمفاء ،كما ٌ
معظـ المدارس كالجكامع في عيدىـ قد يعيدت إلى كبار العمماء األندلسييف لتسييرىا أك التدريس
بيا .درس الجزكلي إذف بمعاىد المكحديف عمكـ األكائؿ مف قراءات كحديث كفقو كأصكلو كلغة
لمحج عاد
كنحك ،كما أخذ عف كثيريف بالمغرب كبالمشرؽ ،فحيف رحؿ مف المغرب إلى المشرؽ
ٌ
إلى مصر كق أر مذىب مالؾ كاألصكؿ عمى الفقيو أبي منصكر ظاف ػر الم ػالكي األص ػكلػ ػي
النحكم المصرم تػ582ىػ .1كحيف رجع إلى
تػ597ىػ ،كق أر عمى الشيخ أبي محمد عبد اهلل بف برم ٌ
النحك كانتفع بو خمؽ كثير ،ثـ أقاـ بالمرٌية
ببلد المغرب أقاـ ٌ
مدة بمدينة بجاية يشتغؿ بتدريس ٌ
كتصدر لئلقراء بو ،2كذاعت شيرتو بجميع مدف المغرب
يدرس ،ثـ تكلٌى الخطابة بجامع مراكش
ٌ
ٌ
حتى كصمت الخمػ ػيفة المنصكر المكح ػدم (يعقكب المنػ ػصكر) الذم حمػ ػمو عمى االلت ػحاؽ بب ػبلطػػو
فانخرط أبك مكسى في سمؾ النظاـ الرسمي .3كقد أخذ عنو جماعة أمثاؿ :شيخو ابف برم ،يحي
بف عبد المعطي ،أبي عمي الشمكبيف ،كأحمد بف محمد بف بشار السبتي تػ650ىػ كآخر مف ركل
المسم اة بالجزكليٌ ة نسبة
المقد مة المشيكرة
عنو باإلجازة أبك عمر بف حكط اهلل .4مف مؤلٌفاتو:
ٌ
ٌ
1
2

الركاة ،ج  ،2ص .618
ػ القفطي ،إنباه ٌ
ػ ابف خمكاف ،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،تح :إحس ػ اف عباس ،د ط .بي ػ ركت :د ت ،دار صادر ،ج ،6

ص .510
3
4

النحك في المشرؽ كالمغرب ،ص .211
ػ محمد المختار كلد أباه ،تاريخ ٌ
الكعاة ،ج  ،2ص .261
ػ السيكطي ،بغية ٌ
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إليو ،يقكؿ عنيا كعف صاحبيا أبك العباس شمس الديف أحمد بف خمكاف تػ 681ىػ" :كاف
المقد مة التي
إماما في عمـ النٌ حك كثير اال طٌ بلع عمى دقائقو ،كغريبو كشاذه كصنٌ ؼ فيو
ٌ
سم اىا القانكف ،كلقد أتى فييا بالعجائب ،كىي في غاية اإليجاز مع االشتماؿ عمى شيء
ٌ
كثير مف النٌ حك ،كلـ يسبؽ إلى مثميا ،كاعتنى بيا جماعة مف الفضبلء فشرحكىا كمنيـ مف
مم ف لـ يككن كا قد أخذكىا
كضع ليا أمثمة ،كمع ىذا كمٌو فبل تفيـ حقيقتيا ،كأكثر النٌ حاة ٌ
عف يم ىكق ؼ يعترفكف بقصكر أفياميـ عف إد راؾ م راده منيا ،فإنٌ يا ك مٌيا رمكز كا شا رات".1

كلو أيضا أمالي في النٌ حك ،مختصر الفسر البف جني في شػرح ديػكاف المتنبي ،شرح أصكؿ ابف
السراج ،شرح متف اإليضاح لمفارسي ،كشرح أخر لشكاىده ،تعميقات عمى كتاب سيبكيو ،تنبييات
المقدمة المذككرة ،كضعيا حيف
النحك غير
مفصؿ الزمخشرم كغيرىا .كلو
عمى
ٌ
مقدمة أخرل في ٌ
ٌ
ٌ
ق أر كتاب الجمؿ عمى شيخو بالديار المصرٌية ابف برم ،كىي في مسائؿ سألو بعض الطمبة عمى
أبكاب الكتاب فأجابيـ ابف برم كجرل فييا بحث بيف الطمبة حصمت منيا فكائد ،فعمٌقيا الجزكلي
كالمقدمة األكلى ،فييا كبلـ غامض فأخذىا عنو الناس كاستفادكىا منو .ككاف إذا
مفردة فجاءت
ٌ
ألنيا كانت مف نتائج خكاطر الجماعة أثناء
تكرعاٌ ،
سئؿ عنيا :ىؿ ىي مف تصنيفؾ ؟ قاؿ :الٌ ،
الثانية التي كتبيا حيف ق أر الجمؿ عمى اإلماـ
المقدمة
البحث ،كمف كبلـ شيخو ابف برم .2كىذه
ٌ
ٌ
المسماة بالقانكف ،فيقكلكف عف تمؾ
مقدمتو األكلى
ابف برم يخمط الكثير مف الباحثيف بينيا كبيف ٌ
ٌ
المسماة بالقانكف ٌإنيا ليست مف تصنيفو ٌإنما مف تصنيؼ ابف برم ،فنص ابف خمكاف
المقدمة
ٌ
ٌ
كاضح مف ٌأنيما اثنتاف كاف أخذ مف ابف برم شيئا في القانكف كما يقكؿ ابف خمكاف.
جزكلية إليو ،ك ٌأنيا ليست
كبينكا صحة نسبة ال
ٌ
كقد دافع عف الجزكلي الكثير مف الباحثيف ٌ
يتقدميـ محققيا األستاذ شعباف عبد الكىاب
اشي عمى جمؿ الزجاجي كال إمبلءات البف برمٌ ،
حك ى
رد عمى أبي عمي الشمكبيف كعمى السيكطي كغيرىما ،كأكرد قكؿ ابف عبد الممؾ المراكشي
محمد إذ ٌ

1

ػ ابف خمكاف ،كفيات األعياف ،ج  ،6ص .581 -558

2

النحكية ،ص .968
ػ نفسو ،ج  ،6ص  .581كعبد العاؿ سالـ مكرـ ،المدرسة ٌ
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تقكالت الحسدة النافسيف عمى أبي مكسى.
صاحب (الذيؿ كالتكممة) في ٌ
أف كؿ ما قيؿ فييا ٌإنما مف ٌ
فالشمكبيف حدث كأف تناظر مع أبي مكسى الجزكلي كانيزـ الشمكبيف كحدث أف غادر مراكش يائسا
1
أف
مف أف يسكد فييا بعممو كأف يكسب الشيرة ما داـ أمثاؿ أبي مكسى مكجكديف بمراكش  .كما ٌ

كمقدمة الجزكلي كقارنيما مقارنة
األستاذ أحمد الزكاكم أكرد نصكصا كثيرة مف جمؿ الزجاجي
ٌ
أم
دقيقة كقاؿ في األخير ٌ
إف القارئ ليذه النصكص ال يكاد يعثر عمى صمٌة قريبة أك بعيدة مف ٌ
الجزكلية
تكصؿ بعد دراسة الشركحات المكضكعة عمى
نكع تجمعيما كلك في باب مف األبكاب ،ثـ
ٌ
ٌ
بأنيا شرح أك حكاش عمى الجمؿ ىـ األندلسيكف كعمى رأسيـ الشمكبيف ،ثـ
أف القائميف الكحيديف ٌ
ٌ
الجزكلية شرحا أك حكاشي
المتأخركف ىذا القكؿ ،كما أكرد حججا تنفي صحة أف تككف
نقؿ عنيـ
ٌ
ٌ
عمى الجمؿ ،2كىك األمر الكاضح لقارئيا.
اىتـ بيا العمماء كالدارسكف كشغمتيـ بالدراسة كالشرح
المقدمة
كقد ذاع صيت
ٌ
ٌ
الجزكلية ك ٌ
ألنيا تمثٌؿ ركح العصر المائؿ إلى اختصار العمكـ في كريقات" ،فيي مف بديع
كالتدريسٌ ،
تطك ار كبي ار فيما بعد ،كا بداع الجزكلي كاضح
المختصرات التي نشأت في ىذا العصر كعرفت ٌ
كشد ة اختصا ره كفي أسمكبو المشرب بالصيٌغ المنطقيٌ ة الدقيقة ،فجاءت ككأنٌ يا
في نظمو
ٌ
مذ ٌك رة الحافظ تسعؼ دارسيا باستظيار الق كاعد األساسيٌ ة في كممات معدكدات" .3كعمد إلى
شرحيا الكثير مف العمماء في مدف المغرب كاألندلس كالمشرؽ ،كلكي أبيٌ ف عم ٌك مكانتيا
أىـ شراحيا ،ف مف المشرؽ شرحيا:
أذكر ٌ
ػ أحمد بف محمد أبك العباس البكرم ،مف بكر بف كائؿ ،المتكفي بأعماؿ الفيكـ سػ نة
الجزكلية.4
مصنفات مفيدة في عمكـ الديف كعمكـ المغة منيا :شرح
صنؼ
ٌ
640ىػٌ ،
ٌ
ممف ذكرىـ المقرم في نفح الطيب:
كمف األندلسييف المقيميف بالمشرؽ ٌ
1

ػ محمد المختار كلد أباه ،تاريخ النحك في المشرؽ كالمغرب ،ص .211

النحك ثـ نقد
 2ػ ينظر :أحمد الزكاكم ،أبك مكسى الجزكلي عرض لحياتو
العممية كمنيجو في البحث كتأثيره في حقؿ ٌ
ٌ
لمنيجو ،د ط .المحمدية ،9185 :مطبعة ماناستير.
3
4

النحك في المشرؽ كالمغرب ،ص .211 -211
ػ محمد المختار كلد أباه ،تاريخ ٌ
الكعاة ،ج  ،9ص .610
ػ السيكطي ،بغية ٌ
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ػ عمـ الديف أبك محمد المرسي الميكرقي تػ661ىػ بإقميـ الشاـ ،لقي أبا مكسى بالمغرب فسألو عف
الجزكلية) كقيؿ عف
المقدمة
مقدمتو فأجابو فشرحيا باسـ (المباحث
الكمالية عمى ٌ
مسألة مشكمة في ٌ
ٌ
ٌ
الجزكلية.1
ىذا الشرح ٌإنو أحسف شرح أقيـ عمى
ٌ
ػ محمد بف عبد الرحماف بف يعقكب الخزرجي األنصارم الشاطبي تػ691ىػ ،كاف قد كلٌي قضاء
بجاية قبؿ رحيمو ،لو عمـ بالعر ٌبية كأصكؿ الفقو كمشاركة في أصكؿ الديف ،كلو شرح عمى
لجزكلية.2
ا
ٌ
الجمي في
سمى شرحو (المنياج
ػ اإلماـ ابف مالؾ األندلسي صاحب
ٌ
األلفية ،نزيؿ دمشؽ تػ672ىػٌ ،
ٌ

شرح القانكف الجزكلي).

ممف أقاـ بمدف المغرب كاألندلس:
كممف شرحيا ٌ
ٌ
الجزكلية شرحيف:
ػ عمر بف محمد أبك عمي اإلشبيمي األزدم المعركؼ بالشمكبيف تػ645ىػ ،شرح
ٌ
كبي ار كصغي ار.3
ػ عمي بف مؤمف أبك الحسف بف عصفكر اإلشبيمي تػ  669ىػ صاحب ( الممتع في
الجزكلية.4
التصريؼ) ،لو شرح
ٌ
ػ محمد بف عمي أبك عبد اهلل المعركؼ بالشمكبيف الصغير تػ في حدكد 660ىػ ،درس عمى ابف
الجزكلية كقد انتفع بو طائفة.5
ككمؿ شرح ابف عصفكر عمى
ٌ
عصفكر ٌ
مقرب ابف ىشاـ
صنؼ :شرح
ػ أحمد بف عبد النكر أبك جعفر المالقي تػ702ىػٌ ،
ٌ
الجزكلية كشرح ٌ
الفيرم.6

1

ػ المقرم ،نفح الطيب ،ج  ،2ص .10

2

ػ نفسو ،ج  ،2ص .191

3

الكعاة ،ج  ،2ص .225
ػ السيكطي ،بغية ٌ
ػ نفسو ،ج  ،2ص .290

4
5

ػ نفسو ،ج  ،9ص .981

6

ػ نفسو ،ج  ،9ص .669
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الجزكلية.1
ػ محمد بف عمي بف الفخار الجذامي تػ723ىػ بمالقة ،لو تصانيؼ منيا :شرح قكانيف
ٌ
كما ذكر السيكطي حيف ترجـ لمحمد بف عمي بف يحي أبي عبد اهلل المعركؼ بالشريؼ تػ682ىػ
الجزكلية ،ثـ
النحك عف يحي بف راجؿ كقاؿ عنو لو شرح عمى
قاضي الجماعة بمراكش ،أٌنو أخذ ٌ
ٌ
الجزكلية (كىك
ق أر عمى الشريؼ جماعة منيـ :أبك عبد اهلل الصنياجي ،كأبك إسحاؽ العطار شارح
ٌ
إبراىيـ بف عبد السبلـ الصنياجي المراكشي تػ716ىػ) باسـ (المشكاة كالنبراس في شرح الكراس).2
مقدمة النظـ:
كما نظٌـ
الجزكلية كثيركف منيـ مجد الديف بف الظيير اإلربمي كقاؿ في ٌ
ٌ
النػحك ذات نتيجة
مق ٌػدمة في ٌ
حبانا بيا بحر مف العػمـ زاخر

مقدمة أخرل
تناىت فأغنت عف ٌ
3

الد ار
كال عجب لمبحر أف يقذؼ ٌ

مم ف لـ يشرحيا ،كأكردكا آراء الجزكلي كاعتمدكىا في
كما
اىتـ بيا الكثير مف النٌحكييف ٌ
ٌ
كتبيـ منيـ :عبد اهلل بف ىشاـ األنصارم المصرم تػ761ىػ في ( مغني المبيب عف كتب
األعاريب)  ،كجماؿ الديف بف الحاجب تػ 646ىػ في (الكافيٌ ة) ،كا براىيـ بف أحمد بف عيسى
الغافقي مستكطف سبتة تػ 716ىػ في ( شرح الجمؿ لمزجاجي).
كمف شركح الجزكليٌ ة ك مٌيا لـ يصمنا اليكـ سكل أربعة كىي ( :الشرح الصغير) لمشمكبيف
بتحقيؽ أحد الباحثيف في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلميٌ ة ،ك ( شرحو الكبير) بتحقيؽ
األستاذ تركي العتيبي حيث بسط فيو لآلراء كالمسائؿ مع إيراد األمثمة كالشكاىد ليا ،كشرحو
أما الشرح
الثالث
المسم ى بػ ( التكطئة) حيث جاء بمثابة تسييؿ كتقريب ألساليب أبي مكسى ،ك ٌ
ٌ
المقدمة.4
الكمالية) كىك مف أكمؿ ما كضع عمى
المسمى بػ(المباحث
الرابع فيك شرح المكرقي
ٌ
ٌ
ٌ
أف الشمكبيف في شركحو الثبلثة عمى الجزك ٌلية قد
قضية ال ٌ
كىناؾ ٌ
بد مف اإلشارة إلييا بإيجاز كىي ٌ
الجزكلية إلى الجزكلػي ،كقاؿ ٌإنػما نسبت إليو ،كقد انتقد أسمكبو المنطقي ،كأنكر لو
أنكر نسبة
ٌ
1
2

الكعاة ،ج ،9ص .981
ػ السيكطي ،بغية ٌ
ػ نفسو ،ج  ،9ص .915 -916

3

ػ نفسو ،ج  ،2ص .261

4

النحك في المشرؽ كالمغرب ،ص .211
ػ محمد المختار كلد أباه ،تاريخ ٌ
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تعص ب لو الشمكبيف كىك في
الكثير مف األقكاؿ كخطٌأه فييا ،فيما خالؼ الجزكلي سيبكيو ،الذم
ٌ
أم ا عمـ الديف المكرقي صاحب
ك ٌؿ ذلؾ متحامؿ عميو حيف لـ يستطع مماثمتو بمراكشٌ .
الجزكلية ٌإنيا حكاش أك شرح
(المباحث الكماليٌ ة) فقد كقؼ كقفة إجبلؿ لمجزكلي ،كلـ يقؿ عف
ٌ
النحك التي بمغت ذركتيا بالمشرؽ في القرف الرابع
لمجمؿ ،بؿ رأل ٌأنيا نتاج المدرسة
العقمية في ٌ
ٌ
النحك عمى
عمى ٌ
يد ابف السراج كالسيرافي كالرماني كالفارسي كابف جني ،كالتي أحكمت قكاعد ٌ
أكد الكثير مف الباحثيف ىذه المقكلة أم عمى العبلقة الكطيدة
مبادئ المنطؽ كالقكانيف
العقمية ،كما ٌ
ٌ
المنطقية ،فتأثٌر الجزكلي بابف السراج تمميذ
التي تربطيا بأصكؿ ابف السراج في أسمكبيا كقكانينيا
ٌ
أبي نصر الفارابي الفيمسكؼ كاضح في فمسفة قكانينيا حيف شرح أصكلو ،فمف أمثمة ارتضاء
العقمية قكلو عف الكبلـ" :ىك المفظ المرٌكب المفيد بالكضع ،ك ٌؿ
الجزكلي لعبارات المنطؽ كاألقيسة
ٌ
جنس قي ٌسـ إلى أنكاعو أك إلى أشخاص أنكاعو أك نكع قي ٌسـ إلى أشخاصو ،فاسـ المقسكـ يصدؽ
عمى األنكاع كعمى أشخاص األنكاع كاالٌ فميست األنكاع أنكاعا لو ،كال األشخاص أشخاصا لتمؾ
األنكاع".
كقد تأثٌر تمميذه ابف معط بأسمكبو المنطقي فصاغ الكثير مف تعبيراتو عمى منكالو .كال ينكر فضؿ
تصدل ليا كبار
العممية بمدف المغرب كاألندلس كحتى المشرؽ إذ
الجزكلية في تنشيط الحركة
ٌ
ٌ
ٌ
قية في صفكؼ
العمماء كما اشتير الكثير مف ٌ
النحكييف بفضميا ،كما نافست أشير الكتب المشر ٌ
المدارس كالجكامع أك رٌبما فاقتيا ،يقكؿ األستاذ أحمد الزكاكم" :كظ ٌؿ ىذا الكتاب متداكال جنبا إلى
كمفصؿ الزمخشرم كجمؿ الزجاجي
جنب مع المصادر األصكؿ كإيضاح الفارسي ككتاب سيبكيو
ٌ
أف تمؾ
كغيرىا ،كرٌبما فاؽ بعضيا مف حيث
ٌ
إف الدراسات التي يكضعت عمييا كثي رة ك ٌ
األىمية إذ ٌ

الد راسات كضعيا كبار النٌ حاة في القرف السابع :فابف مالؾ كأبك عمي الشمكبيف كابف
عصفكر كابف معط كعمـ الديف المكرقي كابف الخبٌ از كاألبذم كابف أـ قاسـ مف أنبو النحاة

أف المقارنة بيف القانكف كبيف مؤلٌفات األندلسييف ليست
بعد عصر أبي مكسى .كنرل ٌ
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ألفية ابف مالؾ" ،1كىذا ليس ضربا مف المجاز
بمقبكلة ،ألف مؤلٌفا كاحدا لـ يقارب مكانتو ما عدا ٌ
ألنيا كانت مف أشير ما أهلٌؼ بالمغرب.
أك المغاالة ٌ

اآلج ـروميّ ة:
 2ـ ـ المق ّد مة
ُ

الج ركميٌ ة كمتف اآل جركميٌ ة مف
كتسم ى أيضا بالمقدٌ مة ي
ٌ

تأليؼ محمد بف محمد بف داككد الصنياجي أبي عبد اهلل النٌ حكم المشيكر بابف آجركـ
مف أىؿ فاس ،مف قبيمة صنياجة إحدل بطكف البربر البرانس ،المكلكد عاـ 672ىػ ػ كىي سنة
كفاة ابف مالؾ ػ المتكفي سنة 723ىػ بفاس بببلد المغرب األقصى.
كلد كعاش إذف في ظ ٌؿ العصر المريني األكؿ الذم اتٌخذ مف فاس عاصمة الدكلة ،كىك عصر
بمغت فيو العمكـ كالفنكف ٌأكجيا ،كبمغت فيو حركة التأليؼ في شتى العمكـ مبمغا عظيما ،لـ يسبؽ
حد تعبير
لعصر مف العصكر ذلؾ حتى كاد األمر أف يجني عمى التعميـ كالتحصيؿ عمى ٌ
ابف خمدكف مف كثرة المختصرات كالش ػ ػركحات كالمدارس .كابػ ف آج ػركـ نحػكم مػق ػرئ
مصنفات
تصدر إلقراء كتاب سيبكيو كتكضيح غكامضو بفاس منذ نعكمة أظفاره ،كلو
مػشػيػكر،
ٌ
ٌ
كأراجيز في القراءات كغيرىا كمعمكمات في الفرائض كالحساب كاألدب يفػيد أىػؿ فػاس بيا ،كالغالب
النحك كالقراءات .2لـ تذكر كتب التراجـ شيكخو بفاس إالٌ أبا حياف األندلسي صاحب
عميو معرفة ٌ
لكف المؤ ٌكد ٌأنو درس عمى كبار أىؿ عصره ،فيك مف
(البحر المحيط) حيف نزؿ ابف آجركـ مصرٌ ،
يد كبار عمماء عصره.
فمما ال ش ٌ
ؾ فيو ٌأنو تمقٌى العمكـ عمى أصكليا عمى ٌ
العصر المرينيٌ ،
أما عف تبلميذه فمنيـ :كلده أبك محمد عبد اهلل بف محمد ،محمد بف عمي بف عمر الغساني
ٌ
النحكم ،القاضي أبك عبد اهلل محمد بف إبراىيـ الحضرمي.3
ٌ
تصدره لتدريس كتاب سيبكيو
البغية ،لكف رغـ
ٌ
غمب عميو ٌ
النحك كالقراءات كما قاؿ السيكطي في ٌ
كشرحو لطبلبو بفاس إالٌ ٌأنو فيما يبدك أميؿ إلى مذىب الككفييف ،يقكؿ السيكطي" :استفدنا مف
عبر بالخفض ،كىك عبارتيـ ،كقاؿ :األمر
ٌ
مقدمتو ٌأنو كاف عمى مذىب الككفييف في ٌ
النحػك ألنػٌو ٌ
1
2
3

ػ أحمد الزكاكم ،أبك مكسى الجزكلي ،ص .251

الكعاة ،ج  ،9ص.261
ػ السيكطي ،بغية ٌ
ػ نفسو ،ج  ،9ص .268
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مجزكـ كىك ظاىر ٌأنو معرب كىك رأييـ ،كذكر في الجكازـ كيفما كالجزـ بيا رأييـ كأنك ره
1
كرد األستاذ شكقي ضيؼ عمى السيكطي بقكل و " :كأكلى مف رأم
البصريكف فتفطٌف" ٌ .

السيكطي أف يقاؿ إنٌ و بغدادم مثؿ الزجاجي كأبي عمػ ي الفارسي ،يختار مف آراء المدرستيف
إف المنصكب بعد كاف خبر
الككفية ما يراه األد ٌ
ؽ كاألكفؽٌ ،
البصرٌية ك ٌ
ألنو قاؿ مع البصرييفٌ :
كليس حاال كما يقكؿ الككفيكف ،كقاؿ في التكابع :البدؿ ال الترجمة كال التبييف كما يقػ ػكؿ
يد" مبني عمى الضـ ال معرب بغير تنكيف كما يقكؿ
الكػ ػكفي ػ ػكف ،كقاؿ المنادل في مثؿ" :يا ز ي
الككفيكف".2
مف مؤلٌفاتو :البارع في قراءة نافع نظما ،فرائد المعاني في شرح حرز األماني كىك شرح عمى
ميمة ،االستدراؾ عمى ىداية المرتاب كىك
فية
البلمية
ٌ
الشاطبية كفيو تناكؿ قضايا صر ٌ
ٌ
ٌ
كنحكية ٌ
نظـ ،كمؤلٌفات أخرل منيا ما يزاؿ مخطكطا.3
المقدمة البسيطة في عشريف
اآلجركمية) كقد حصؿ ليذه
المقدمة
كأشيرىا (متف
ٌ
اآلجركمية) أك ( ٌ
ٌ
ٌ
النحك مف القبكؿ كالشيكع ما لـ يحصؿ لكتاب نحكم أخر ،حتى ال
صفحة كنيؼ في مبادئ عمـ ٌ
تكاد مكتبة خاصة أك عامة لممطبكعات أك المخطكطات تخمك مف نسخة منيا ،كقيؿ عنيا إ ٌف
المكرمة تجاه الكعبة الشريػفة ،كدعا اهلل أف ينػتفع بيا قارئيا ،فحصؿ ليا
صاحبيا قد ألٌفيا بم ٌكة
ٌ
ذلؾ.
فف
كليذه
ٌ
المقد مة مكانة عمميٌ ة كبي رة بيف العمماء كالدارسيف فيي تعتبر مف ٌ
الفف الجديد في التصنيؼ الذم ظير في العصر المريني في القرف السابع
المختصرات؛ ىذا ٌ
كيقدميا في أسمكب
اليجرم ،كلقي ركاجا كبي ار بيف الدارسيف ألنٌ و يختصر المادة العمميٌ ة ٌ
النحك بيذا المختصر الذم يجمع
مكجز" ،كظمٌت طكيبل الجكامع الكبرل كالمدارس تفتتح تعميـ ٌ
الكؼ ،ككاف األزىر إلى
لمنحك فيما ال يزيد عف خمس كعشريف صفحة بقطع
المعالـ
ٌ
األساسية ٌ
ٌ
1

الكعاة ،ج  ،9ص .268
ػ السيكطي ،بغية ٌ
ػ شكقي ضيؼ ،عصر الدكؿ كاإلمارات ،ص .651

3

ػ محمد المنكني ،كرقات حف حضارة المرينييف ،ص .218

2
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النحك في ترتيب بديع" ،1كلـ
النحك إللمامو بقكاعد ٌ
يدرس لطبلبو في عمـ ٌ
عيد قريب يجعمو ٌأكؿ ما ٌ
أم مؤلٌؼ أخر.
يجارييا ٌ
المقدمة قديما كحديثا ككصفيا بما يناسبيا ،منيـ عبد
كقد أكثر العمماء مف الثناء عمى ىذه
ٌ
الرحماف بف صالح المككدم تػ807ىػ الذم شرحيا كقاؿ عنيا ٌإنيا مف أج ٌؿ ما كضع في عمـ
المتخيرة ،ثـ قاؿ كىي مفتاح عمـ المساف كمصباح غيب
المقدمات المختصرة كالممع
العر ٌبية مف
ٌ
ٌ
كتكزعت عنايتيـ بيا بيف شرح كنظـ كتحقيؽ كترجمة
اىتـ بيا العمماء اىتماما كبيراٌ ،
ٌ
البياف .كقد ٌ
أبيف أىميتيا أذكر منيا:
كقد طيبعت طبعات كثيرة جدا كترجمت إلى لغات عديدة كلكي ٌ
ػ طبعة ركما عاـ 1593ـ كىي أكلى طبعاتيا.
البلتينية في مطبعة مدتيشي
ػ طبعت بتحقيؽ المستشرؽ اإليطالي أكبيػشيني ،مع ترجمتيا إلى المغة
ٌ
عاـ  1631ـ.
ػ طبعة بكالؽ عاـ  1823ـ.
ػ طبعت بتحقيؽ المستشرؽ براكف ،مع ترجمتيا إلى المغة اإلنجميزٌية في مطبعة كامبردج عاـ
1832ـ.
نسية ،طبعة الجزائر عاـ
ػ طبعت بتحقيؽ المستشرؽ الفرنسي برينيو ،مع ترجمتيا إلى المغة الفر ٌ
1846ـ.
ػ طبعت في بكدابست بالمجر بتحقيؽ المستشرؽ المجرم بيترىاتاال عاـ 1877ـ.
ػ طبعت في النمسا بتحقيؽ المستشرؽ المجرم كانيكرسكي مع شرح بالمغة المجرٌية عاـ 1882ـ.
ػ طبعت ضمف مجمكع ميمات المتكف في المطبعة الخيرٌية عاـ 1310ىػ.
السمطانية بإستانبكؿ عاـ 1897ـ.
ػ طبعت بعناية عمي عبلء الديف األلكسي بالمطبعة العميا
ٌ
ػ طبعت بتصحيح العبلمة أحمد األميف الشنقيطي بمطبعة السعادة عاـ 1324ىػ.
ػ طبعت بعناية ديؼ دفرساـ فريس في سنغافك ار عاـ 1938ـ.
1

ػ شكقي ضيؼ ،عصر الدكؿ كاإلمارات ،ص .651
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ػ طبعت بتحقيؽ األستاذ العبلمة محمد محي الديف عبد الحميد بمكتبة مصطفى البابي الحمبي
بالقاىرة عاـ 1950ـ.1
كىناؾ أيضا طبعات قديمة ،فقد طبعت في م ٌكة المكرمة كالقدس كبيركت ككسركاف كدمشؽ
كالنجؼ كفاس كىكلندا كألمانيا كفرنسا كمالطة كاليند ،كطبعات أخرل في مدف أخرل ال حصر
ليا...
كمما ذكر المحقؽ مف الشركح التي اعتمدىا
كشركحيا قديما كثيرة جدا جاكزت المائة بكثيرٌ ،
لتحقيؽ المتف:
المقدمة مف ابف
الجركمية لمحمد بف أحمد بف يعمى الحسني ،كقد تمقٌى
حكية في شرح
ٌ
الدرة ٌ
ٌ
الن ٌ
ػ ٌ
الجركمية ،كلعمٌو ٌأكؿ شرح ليا.
صاحب
ٌ
اآلجركمية ألبي زيد عبد الرحماف بف عمي بف صالح المككدم تػ807ىػ .
ػ شرح
ٌ
ػ شرح شياب الديف أبي العباس أحمد بف عمي البجائي تػ837ىػ.
ػ شرح أبي الحسف عمي بف عبد اهلل بف عمي السنيكرم األزىرم تػ889ىػ.
ػ شرح الشيخ زيف الديف خالد بف عبد اهلل الجرجاكم األزىرم كيعرؼ أيضا بالكقاد تػ905ىػ كىك
أشير شركحيا .كغيرىا كثير جدا ال يسعني المقاـ لذكرىا كمٌيا.
اآلجركمية إعرابا كامبل بعد االنتياء مف شرح
كما ألٌفت كتب أخرل كثيرة ال حصر ليا في إعراب
ٌ
مسائؿ األبكاب ،أذكر منيا:
اآلجركمية لمشيخ خالد األزىرم تػ905ىػ.
ػ إعراب
ٌ
اآلجركمية لنجـ الديف محمد بف أحمد الغيطي تػ984ىػ.
ػ إعراب
ٌ
اآلجركمية لنجـ الديف محمد بف يحي الحمبي الفرضي تػ1090ىػ.
السنية في إعراب أمثمة
ػ الفكائد
ٌ
ٌ
اآلجركمية لمكفيرم الدمشقي تػ1130ىػ.
ػ األنكار المضيئة في إعراب ألفاظ
ٌ

1

ركمية ،تح :حايؼ النبياف ،ط  .2الككيت ،2099 :دار الظاىرٌية لمنشر كالتكزيع ،ص .91
اآلج ٌ
ػ ابف آجركـ ،ي
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اآلجركمية لمحمد بف عمر بف قاسـ المعركؼ بالبقرم تػ1111ىػ ،كغيرىا
البيية في إعراب
ٌ
ػ التحفة ٌ
كثير ال يحصى...
كعف منظكماتيا فيي أيضا كثيرة جدا أذكر منيا:
اآلجركمية لبرىاف الديف إبراىيـ بف إسماعيؿ المقدسي النابمسي
المقدمة
ػ الممعة المضية نظـ
ٌ
ٌ
تػ803ىػ.
اآلجركمية لنكر الديف السنيكرم تػ899ىػ.
العمكية في نظـ
ػ
ٌ
ٌ
اآلجركمية لبرىاف الديف إبراىيـ الكردم المقدسي تػ960ىػ.
ىانية في نظـ
ٌ
ػ الدرة البر ٌ
اآلجركمية لشرؼ الديف يحي بف مكسى بف رمضاف العمطيرم تػ بعد
البيية في نظـ
ػ الدرة
ٌ
ٌ
988ىػ ،كىي أشير منظكماتيا.
كغيرىا كثير ،كقد شرحت أيضا شركحات كثيرة في العصر الحاضر ،كقد اعتبرت مف أكثر الكتب
شيرة كحصؿ ليا مف الذيكع كاالنتشار كالقبكؿ ما لـ يحصؿ لكتاب عمى اإلطبلؽ ،كما استطاعت
مف أف تتعدل حدكد الكطف العربي إلى دكؿ أكربا منذ كقت مب ٌكر لييتـ بيا المستشرقكف ٌأيما
اىتماـ.

الدرة األلفيّ ة في عمم العربيّ ة ،والفصول الخمسون:
 3ػػ ّ

ىما مف تأليؼ يحي بف

عبد المعطي بف عبد النكر الزكاكم المغربي ،المالكي بالمغرب كالشافعي بدمشؽ ،كيم قٌب
بزيف الديف كيعرؼ "بابف معط" كتكتب أيضا ابف معطي ب إثبات الياء .كالزكاكم نسبة إلى
قبيمة زكاكة بمدينة بجاية حيث كلد عاـ  564ىػ.عاش شط ار مف حياتو في المغرب حيث
تم قٌى تعميمو األكؿ ،كقد أظ ٌؿ عصر المكحديف كىك العصر الذ ىبي لمكحدة المغربيٌ ة
األندلسيٌ ة كاالزدىار العظيـ لمعمكـ كالمعارؼ "ففي ىذا العصر ازدىرت عمكـ العربيٌ ة مف
حكية شيد المغرب في ىذا العصر
نحك كلغة كعركض كبياف كتاريخ كسيٌ ر ،كفي الدراسات ٌ
الن ٌ
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عمماء أفذاذا خطكا بو خطكات كاسعة نحك الكماؿ نذكر منيـ الجزكلي كالسييمي كالشمكبيف كابف
معط ىذا كابف خركؼ كابف عصفكر كابف مضاء كابف مالؾ كغيرىـ".1
سف مب كٌ رة إلى
تزكد بالعمـ كالمعرفة ،ثـ رحؿ في ٌ
عاش إذف شط ار مف حياتو بالمغرب ،كفيو ٌ
درس كصنٌ ؼ كن ظٌ ـ .ن ظٌـ
المشرؽ كعادة العمماء
ٌ
لمحج كطمب العمـ ،فنزؿ دمشؽ حيث ٌ
الدرة ) بدمشؽ كقد أق ػػ اـ بيا زمنا ط ػػ كي ػػ بل ،نب ػػ غ نجمو كط ػ ارت
ألفيٌ تو المشيكرة ب ػ ( ٌ
ش ػ ي ػػ رت ػػ و ،ككاف سمطاف الشاـ آن ذاؾ الممؾ المع ظٌـ عيسى بف محمد األيكبي محبٌ ا لمعمـ
صػ ػؿ
كمكرما لمعمماء ،ككاف يخػ ػصص مبال ػغ مػاليػٌة ليػ ػـ ،خػ ػصكصػا مػ ػ ػف يحػف ػظ مفػ ػ ٌ

ال ػزم ػخشػ ػرم ،فأحسف ىذا الممؾ إلى ابف معط كأكرمو .كحيف تكفي ىذا الممؾ سنة 624ىػ أمره
األيكبية أف يسافر معو إلى مصر فسافر ،كلـ تطؿ إقامتو بمصر حتى
الممؾ الكامؿ سمطاف الدكلة
ٌ
أف ابف معط عاش في المغرب كالمشرؽ أزىى عصكرىما :عصر
كفتو ٌ
المنية سنة 628ىػ .عمى ٌ
غير
الغني بركح ٌ
المكحديف بالمغرب ٌ
الجد كالتجديد ،كالعصر األيكبي بإقميـ مصر كالشاـ الذم ٌ
كجية الحياة في العالـ اإلسبلمي بسحؽ جيكش صبلح الديف األيكبي الصميبييف الغزاة كالدكلة
ألف سبلطيف بني أيكب
الفاطمية
ٌ
ٌ
الشيعية ،فانعكس ذلؾ إيجابا عمى الحياة الفكرٌية لئلقميـ ٌ
يستدعكف العمماء إلى اإلقميـ كيغدقكف عمييـ العطايا كالصبلت إلحياء التراث العربي
اإلسبلمي .ككاف أبك مكسى الجزكلي صاحب ( الجزكليٌ ة ) مف أبرز أساتذتو ببجاية ،كقد أخذ
مصنفاتو ،كمف أمثمة ذلؾ قكؿ ابف معط عف الكبلـ:
النحك ،كتأثٌره بو كاضح في
ٌ
عنو ابف معط ٌ
"إنو كممة ال
"ىك المفظ المرٌكب المفيد بالكضع" كىك لفظ الجزكلي بحذافره ،كفي قكلو عف الحرؼٌ :
كقسـ ظرؼ المكاف إلى مبيـ كمعدكد
ٌ
تدؿ عمى معنى إالٌ في غيرىا" كىك قكؿ الجزكليٌ ،
كم ػختػص ،كىك كذلؾ قكؿ الجزكلي.
كمف أبرز أساتذتو بالشاـ :التاج الكندم أبك اليمف زيد بف الحسف تػ613ىػ بدمشؽ ،كالقاسـ بف
النحك كاإلماـ ابف
عمي بف الحسف بف عساكر تػ600ىػ ،كما عاصر بإقميـ مصر كالشاـ أعبلـ ٌ
1

مقدمة الفصكؿ الخمسيف ،ص .91
ػ ابف معطٌ ،
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برم تػ582ىػ كالبميطي تػ599ىػ كابف يعيش تػ643ىػ كابف الحاجب تػ646ىػ كعمـ الديف السخاكم
النحك بدمشؽ
تػ643ىػ كغيرىـ ...كتتممذ عميو خمؽ كبير كانتفع بو الناس حيف
ٌ
تصدر إلقراء ٌ
كالجامع العتيؽ بمصر أمثاؿ :رضي الديف القسنطيني تػ 795ىػ بالقاىرة كأبي إسحاؽ
األنصارم اإل سكندرم الكاتب المعركؼ بابف العطار تػ649ىػ كغيرىـ  1.. .كقد أثنى العمماء
عمى ابف معط ثناء حسنا كأجمع كا عمى إمامتو في العربيٌ ة كاألدب ،يقكؿ السيكطي" :كاف
النحك
إماما مبر از في العربيٌ ة ،شاع را محسنا ق رأ عمى الجزكلي ،كسمع مف ابف عساكر كأق أر ٌ
كصنؼ كتبا كثيرة ،ككاف يحفظ
كتصدر بالجامع العتيؽ كحمؿ الناس عنو،
مدة ثـ بمصر،
ٌ
بمدشؽ ٌ
ٌ
شيئا كثي ار فمف جممة محفكظاتو كتاب صحاح الجكىرم" .2كيقكؿ األستاذ محمكد محمد الطناحي
مصنفات
حكية" :قد اختمفت
ٌ
محقؽ كتابو (الفصكؿ الخمسيف) عف فضؿ مؤلٌفاتو في الدراسات ٌ
الن ٌ
النحكييف قبؿ ابف معط شرعة كمنياجا فجاء إماميا (الكتاب) عمى أبكاب كعالج بعضيا مسائ ىؿ
ٌ
بعينيا ،يدعك إلى االستطراد كيحكميا التداعي ،كخمص بعضيا األخر لمعمؿ كاألصكؿ ،ثـ شغؿ
النحك مبعثرة بعيدة
الناس مف قبؿ كمف بعد بالخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف ،كظمٌت مسائؿ ٌ
النحك قد
الجنى عسيرة المتناكؿ .كحيف أظ ٌؿ القرف السادس الذم عاش فيو ابف معط ،كانت مسائؿ ٌ
أشبعت درسا كتمثٌبل كتعميبل ،كلـ يبؽ إالٌ المصنؼ البارع الذم يجيد صياغة ىذا المكركث الضخـ
ليفيد منو المبتدئ كالمنتيي عمى السكاء .كقد شيدت نياية القرف السادس كأكائؿ القرف السابع
كبكبكا
بسطكا قكاعد ٌ
ظيكر ثبلثة مف الرجاؿ حممكا ىذه األمانة كقامكا بيذا الكاجب حيث ٌ
النحك ٌ
النحك العربي
مسائمو
كفصمكا فركعو :ابف معط كابف الحاجب كابف مالؾ ،كعمى شركح ىؤالء استكل ٌ
ٌ
عمى سكقو ،كقد كاف لصاحبنا ابف معط فضؿ الريادة في ىذا المكف المي ٌسر المنظٌـ مف التأليؼ
األلفية كالفصكؿ ،كعمى كقع خطكاتو سار ابف الحاجب كابف مالؾ".3
حيف صنع كتابيو
ٌ

1
2
3

مقدمة الفصكؿ الخمسيف ،ص .20
ػ ابف معطٌ ،
الكعاة ،ج  ،2ص .655
ػ السيكطي ،بغية ٌ
مقدمة الفصكؿ الخمسيف ،ص .1
ػ ابف معطٌ ،
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عد إماـ النظـ في عصره
أدبية كثيرة كاف أكثرىا نظما حتى ٌ
ٌ
لغكية ك ٌ
صنؼ ابف معط تصانيؼ ٌ
كىي:
األلفية في عمـ العر ٌبية.
الدرة
األلفية
ػ
ٌ
ٌ
كتسمى أيضا ٌ
ٌ
النحك.
ػ الفصكؿ الخمسكف في ٌ
النحك.
ػ العقكد كالقكانيف في ٌ
ػ شرح الجمؿ لمزجاجي في الٌنحك.
الجزكلية لشيخو الجزكلي.
المقدمة
ػ شرح ٌ
ٌ
ػ شرح أبيات سيبكيو ،كىك نظـ.
ػ حكاش عمى أصكؿ ابف السراج.
ػ ديكاف شعر.
ػ ديكاف خطب.
ػ البديع في صناعة الشعر.
ػ قصيدة في العركض.
ػ قصيدة في القراءات السبع.
ػ المثمث في المٌغة.
ػ نظٌـ كتاب الجميرة في المغة البف دريد.
ػ نظٌـ كتاب الصحاح لمجكىرم ،كلـ يكممو.
األلفية ،الفصكؿ الخمسكف ،كالبديع في صناعة
المصنفات الكثيرة سكل ثبلثة:
كلـ يصمنا مف ىذه
ٌ
ٌ
الشعر.

فـية:
درة األل ّ
ــ الـ ّ

بحسو
كاف ابف معط ببل منازع إماـ النظـ العممي في عصره ،فقد استطاع ٌ

األدبية في قكالب شعرٌية بعبارة
المغكم الرفيع كاشتغالو باألدب مف أف ينظٌـ معظـ مؤلٌفاتو
المغكية ك ٌ
ٌ
سيمة ،كفتح الباب عمى مصرعيو لعمماء عصره كمف بعده عمى نظـ العمكـ كابف مالؾ كالسيكطي
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االتّجاٌات انىّحُيّة بانمغرب اإلسالمي.

انفصم انثانث:

النحكم إلى القرف الرابع اليجرم ،فكاف أشير نظـ قبمو ىي
النظـ ٌ
كغيرىما ...كترجع بدايات ٌ
تسمية
المسماة بػ(ممحمة اإلعراب) ،ثـ شاعت
منظكمة الحريرم تػ516ىػ صاحب (المقامات)
ٌ
ٌ
النحك .كقد أثنى
ألفية في ٌ
أف ابف معط صاحب أكؿ ٌ
ٌ
األلفية بعد ابف معط في النحك كغيره عمى ٌ
العمماء عمى ألفيتو ثناء حسنا يقكؿ عنيا أحمد بف يكسؼ بف مالؾ الرعيني األلبيرم األندلسي
تػ779ىػ أحد شارحييا:
النحك ذا اجػتياد
يا طالب ٌ

تسمك في الكرل كتحيا

إف شئت نيؿ المراد فاقصد

أرجػكزة لئلماـ يػحي.1

صرح في خاتمتيا كىك
الدرة
ٌ
األلفية مف  1021بيتا نظٌميا بدمشؽ كانتيى منيا عاـ 595ىػ كما ٌ
ك ٌ
في الكاحد كالثبلثيف مف عمره ،يقكؿ:
نظٌميا يحي بف معط المغربي
كفؽ مراد المنػتيى كالنػشأة

ت ػ ػذكػ ػ ػرة كج ػي ػ ػزة لػ ػم يػمػع ػ ػػرب
في الخمس كالتسعيف كالخمس المائة.

اختار ليا شكبل جديدا لـ يسبؽ إليو أحد كىك ٌأنو نظٌميا مف بحرم الرجز كالسريع ،عمى غير عادة
حسو
مما يد ٌؿ عمى ٌ
العرب التي تنظٌـ عمى بحر كاحد ،كىذاف البحراف متقارباف في كزنييما ٌ
المكسيقي المرىؼ ،يقكؿ:
السيما مشطكر بحر الرجز
ٌ

إذا بني عمى ازدكاج مكجز

أك ما يضاىيو مف السريع

مزدكج الشطكر كالتصريع. 2

األلفية.
لمدرة
ٌ
أما ٌ
ألفية ابف مالؾ فقد نظٌميا صاحبيا كمٌيا عمى بحر الرجز ،ككانت ىذه أكبر ميزة ٌ
ٌ
آنية كغيرىا في النظـ،
بحسو األدبي الرفيع مف أف يدمج الشكاىد الشعرٌية كالقر ٌ
كما استطاع أيضا ٌ
رب:
ألفية ابف مالؾ إالٌ في مكاضع قميمة جدا ،نحك قكلو في الكبلـ عف ٌ
ىذا ما لـ يكف في ٌ
كرب إف خفٌت بما كرٌبما
ٌ

صػار كػمثؿ إنػٌما كعػمٌما

1
لدرة األلفية في النٌ حك كالصرؼ كالخط كالكتابة ،تؽ :سميماف إب راىيـ البمكيمي ،ط  . 9القاى رة:
ػ ابف معط ،ا ٌ
 ،2090دار الفضيمة ،ص المقدمة.
2

ػ نفسو ،ص .91
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االتّجاٌات انىّحُيّة بانمغرب اإلسالمي.

انفصم انثانث:
فيقع الفعؿ كاالسـ بعدىا
كحيثػما ليا دلػيؿ باقي

رب كحدىا
كأضمركا في الشعر ٌ

ً
كقػاتػـ األعػماؽ.
كػقكلػو:

كالشاىد لرؤبة كىك بتماموً :
كقاتـ األعػما ً
ؽ خاكم المخترؽ.1
المتعدية:
كقكلو في األفعاؿ
ٌ
الرابػع الػذم لو م ػفعػكؿ
لكف بحرؼ الجر نحك اخترت
يكػكف ساق ػ طا كم ػ ستػبينا

ثػـ لو آلخػر كصػكؿ
ٌ
كقد أمرت كقد استػغفرت
كاختار مكسى قكمو سبعينا.2

كىذا الشاىد مف سكرة األعراؼ ،كما استطاع ببراعتو مف صياغة عناكيف األبكاب نظما كقكلو في
باب اإلعراب كالبناء:
القكؿ في اإلعػراب كالبناء

األصؿ في اإلعراب لؤلسماء.

المتعدية:
كفي األفعاؿ
ٌ
التعدم
القكؿ في األفعاؿ في ٌ

كتنػتيي لسبػعة في العػ ٌد.

كمف أبرز ميزات ألفيتو إضافة إلى ما ذكر خمكىا مف الحشك ،يقكؿ:
النػحك
أرجكزة كجػيزة في ٌ

عدتػيا ألؼ خمت مف الحػشك
ٌ

3

المقرم التممساني في ( نفح الطيب )  " :كاعمـ
كالسبلمة كالعذكبة في صياغة التعابير ،يقكؿ
ٌ
تقد ـ ،ككثير مف أبياتيا في يا بمفظيا،
أف األلفيٌ ة ػ البف مالؾ ػ مختص رة الكافيٌ ة كما ٌ
ٌ
كمتبكعو فييا ابف معط ،كنظمو أجمع كأكعب ،كنظـ ابف معطي أسمس كأعذب" .4كقد كثر شراح
حكية في القرنيف السابع كالثامف،
نمك الحركة ٌ
الن ٌ
ٌ
ألفية ابف معط في المشرؽ كالمغرب ،كأسيمت في ٌ
ألفية عمى مثميا ،أفاد منيا في المنيج العاـ ،كسرد
ككاف ٌأكؿ مف انتفع بيا ابف مالؾ حيف صنع ٌ
1

ػ ابف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .50

2

ػ ابف معط ،الدرة األلفية ،ص .21

3

ػ نفسو ،ص .91

4

ػ المقرم ،نفح الطيب ،ج  ،2ص .262
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االتّجاٌات انىّحُيّة بانمغرب اإلسالمي.

انفصم انثانث:

قافية كألفاظ بعينيا .1كيرل
القكاعد كاستخداـ المناسبة كاالستطراد كارتباط البلحؽ بالسابؽ كاستخداـ ٌ
األستاذ محمكد محمد الطناحي محقؽ (الفصكؿ الخمسيف) ٌأنو لك أيتيح لكتب ابف معط شارهح نابوه
غبيـ في قراءتيا
كجسر الناس عمى
كأبي حياف األندلسي الذم شرح كتب ابف مالؾ
ٌ
مصنفاتو كر ٌ
ٌ
بشرح غكامضي ا لكانت كتب ابف معط أشير مف كتب ابف مالؾ كأكسعيا انتشارا ،كما كاف
ألف فضؿ ابف معط
البف الحاجب كابف مالؾ المذيف سا ار عمى نيجو مف أف يخمبل ذكره ٌ
عمييما كبير ،لكنٌيما أخمبل ذك ره كما أخمؿ مف قبؿ أبك عمي الفارسي كتمميذه ابف جني
2
الدرة
ذكر أبي القاسـ الزجاجي  .كرغـ ذيكع ألفيٌ ة ابف مالؾ كشيرتياٌ ،
فإف ىذا لـ يمنع ٌ

األلفيٌ ة البف معط مف الذيكع كاالنتشار إذ حظيت ىي األخرل بالشيرة كتمقٌاىا الناس بشغؼ
كدرسيا العمماء كشرحكىا كتكالت عمييا الدراسات كالشركحات لقركف ،ككاف مف أشير
كقرأكىا ٌ
شارحييا:
كسمى
ػ أحمد بف الحسيف بف أحمد بف معالي شمس الديف بف الخباز اإلربمي المكصمي تػ637ىػ ٌ
األلفية) ،كقد نقؿ السيكطي مف ىذا الشرح الكثير في (األشباه
الدرة
الغرة
ٌ
ٌ
المخفية في شرح ٌ
شرحو ( ٌ
كالنظائر).
ػ عزت الديف أبك قرشت الحسف بف عبد المجيد المعركؼ بسعفص المراغي تػ666ىػ.
كسمى
ػ محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل جماؿ الديف أبك بكر الكائمي األندلسي تػ685ىػ ٌ
األلفية) كىك شرح جميؿ كبير في مجمٌديف.
الدرة
ٌ
شرحو (التعميقات ٌ
الكفية بشرح ٌ
سماه (المباحث
ػ عز الديف أبك الفضؿ عبد العزيز بف جمعة بف زيد القكاس المكصمي تػ696ىػ ٌ
لفية) كنقؿ منو السيكطي كثي ار في (األشباه كالنظائر).
الدرة األ ٌ
ٌ
الخفية في ح ٌؿ مشكبلت ٌ
حكية تػ718ىػ.
ػ محمد بف يعقكب بف إلياس الدمشقي بدر الديف المعركؼ بابف ٌ
الن ٌ
ػ أحمد بف محمد بف عبد الكلي بف جبارة المقدسي تػ728ىػ.

1
2

مقدمة الفصكؿ الخمسيف ،ص .1
ػ ابف معطٌ ،
ػ نفسو ،ص .1
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االتّجاٌات انىّحُيّة بانمغرب اإلسالمي.

انفصم انثانث:

ػ عبد المطمب بف المرتضي الحسيني الشريؼ الجزرم تػ735ىػ.
الدرة).
كسمى شرحو (صفكة ٌ
ػ عمر بف مظفر بف عمر بف محمد بف الكردم الحمبي تػ749ىػ ٌ
ػ أحمد بف يكسؼ بف مالؾ الرعيني األلبيرم األندلسي تػ779ىػ ،شرحيا في أحد عشر مجمٌدا.
ػ محمد بف أحمد بف عمي بف جابر األندلسي تػ780ىػ ،شرحيا في ثمانية مجمٌدات.1
أىمية عظيمة ،ظفرت
الدرة ذات
ألنيا كثيرةٌ ،
أكتفي بيذا القدر مف الشركحات ٌ
ٌ
كتدؿ عمى ٌ
أف ٌ
باىتماـ العمماء كطارت شيرتيا في مختمؼ األمصار.

 4ــ الفصول الخمسون:

ميسر القكاعد
أما كتابو (الفصكؿ الخمسيف) فيك كتاب تعميمي ٌ
ٌ

منثكر العبارة ،سمؾ فيو ابف معط أيضا مسمكا جديدا كىك تقسيـ رؤكس المسائؿ إلى خمسة أبكاب
ئيسية ،في ك ٌؿ باب عشرة فصكؿ ،فيككف عدد المسائؿ خمسيف.
ر ٌ
خمك تعريفاتو مف الحشك كاإلطالة ،كقد ألٌفو بدمشؽ كناؿ شيرة
أىـ ما ٌ
ككاف ٌ
يميز ىذا الكتاب ٌ
حد سكاء لسيكلة عباراتو كسبلسة ألفاظو ،كقد
كاسعة كاقباال كبي ار في المشرؽ كالمغرب عمى ٌ
ظيرت براعة ابف معط م رة أخرل حيف مزج فيو بيف المفاىيـ النٌ حكيٌ ة كالعبارة الجميمة
الكثيرة الشكاىد .كأدار معظـ مسائؿ الفصكؿ عمى (نظريٌ ة العامؿ) فقد كاف ترتيب المسائؿ
يتعدل إلى مفعكؿ كاحد) ،كعالج
تحدث عف الفاعؿ عالجو في (الفصؿ الثالث فيما ٌ
كفقا ليا ،فحيف ٌ
نائب الفاعؿ في (الفصؿ السادس في الفعؿ الذم لـ يسـ فاعمو) .ككاف تأثٌره بشيخو الجزكلي
كتصد ل لشرحو الكثير
ألنو كثي ار ما كاف يجنح إلى التعبير المنطقي.
ٌ
كاضح في صياغة المفاىيـ ٌ
العممية ،منيـ:
مف النٌ حكييف في القرنيف السابع كالثامف ما يد ٌؿ عمى أىميتو
ٌ
كسمى شرحو (المحصكؿ) كىك
ػ العبلمة جماؿ الديف أبك محمد الحسيف بف بدر بف إياز تػ681ىػٌ ،
شرح جميؿ نقؿ عنو السيكطي كاألشمكني كالبغدادم الكثير.
ػ أحمد بف محمد بف عامر بف فرقد األندلسي تػ689ىػ ،كنقؿ عف ىذا الشرح السيكطي كغيره.
الخكيي تػ693ىػ.
ػ محمد بف أحمد بف الخميؿ بف سعادة بف جعفر شياب الديف
ٌ
1

مقدمة الفصكؿ الخمسيف ،ص .19 -10
ػ ابف معطٌ ،
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االتّجاٌات انىّحُيّة بانمغرب اإلسالمي.

انفصم انثانث:

ػ الحسف بف قاسـ بف عبد اهلل المرادم المعركؼ بابف أـ قاسـ تػ749ىػ.
ػ إبراىيـ بف مكسى بف ببلؿ الكركي تػ853ىػ.

 7ــ أشيـر نحـاة ىذه المدرسـة:

النحاة المغاربة المشيكريف في
ظير الكثير مف ٌ

الممتدة مف القرف الخامس إلى ما بعده ،أذكر منيـ
مختمؼ مدف المغرب درسا كتصنيفا في الفترة
ٌ
مصنفاتيـ:
إضافة إلى مف سبؽ ذكره ،كمف أشير
ٌ
ػ أحمد بف عبد العزيز بف ىشاـ بف أحمد بف غزكاف الفيرم تػ553ىػ :مقرئ ،نحكم كشاعر مف مؤلٌفاتو:
النحك ،شرحيا ،أرجكزة في القراءات.1
شرح شكاىد اإليضاح ،أرجكزة في ٌ
ػ أحمد بف محمد اآلبي أبا العباس تػ598ىػ :نحكم مف أىؿ آبة مدينة ببرقة ،مف تصانيفو :كتاب
النحك.2
في ٌ
محدث ،أديب
ػ محمد بف عمي بف حماد بف عيسى بف أبي بكر الصنياجي تػ628ىػ :فقيوٌ ،
مصنفاتو :شرح مقصكرة ابف دريد.3
كشاعر ،مف
ٌ
ػ إبراىيـ بف إسماعيؿ بف أحمد بف عبد اهلل الطرابمسي المعركؼ بإبراىيـ األجدابي تػ حكالي
650ىػ :نحكم كلغكم ،مف أشير مؤلٌفاتو :شرح ما آخره ياء مف األسماء كبياف اع ػتبلؿ ى ػذه
الرد عمى تثقيؼ المساف ،كفاية المتحفظ.4
الي ػ ػاءٌ ،
ػ محمد بف الحسف الفيرم المعركؼ بابف المحمى تػ661ىػ :نحكم كلغكم ،لو :تقييدات عمى كتاب
سيبكيو.5

1
مصنفي الكتب العربية ،د ط .دمشؽ ،9111 :مؤسسة الرسالة ،ج  ،9ص .912
ػ عمر رضا كحالة ،معجـ المؤلٌفيف تراجـ ٌ
2

ػ نفسو ،ج  ،2ص .261

3

ػ نفسو ،ج  ،6ص .108

4

ػ نفسو ،ج  ،9ص .91 -95

5

ػ شكقي ضيؼ ،عصر الدكؿ كاإلمارات ،ص .651
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االتّجاٌات انىّحُيّة بانمغرب اإلسالمي.

انفصم انثانث:

ػ محمد بف الحسف بف عمي بف ميمكف التميمي القمعي الجزائرم تػ 673ىػ :نحكم ،لغكم أديػ ػب
المكضح في عمـ العر ٌبية حدؽ العيكف
كشاعر ،أخذ عف الغبريني صاحب (عنكاف الدرٌاية) ،مف آثاره:
ٌ
في تنقيح قانكف الجزكلي ،نشر الخفي في مشكبلت أبي عمي في اإليضاح.1
ػ سميماف بف عمي بف عبد اهلل بف عمي بف يس العابدم التممساني المعركؼ بالعفيؼ التممساني
النحك كاألدب كالفقو كاألصكؿ ،لو مؤلٌفات كثيرة.2
تػ690ىػ :عالـ مشارؾ في ٌ
ػ أحمد بف عبد اهلل بف محمد األزدم المراكشي تػ730ىػ :نحكم ،مشارؾ في العمكـ ،لو تآليؼ
نحكية.3
ٌ
نحكية
ػ إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ بف أبي القاسـ القيسي السفاقسي تػ742ىػ :نحكم ،لو مؤلٌفات
ٌ
سماه :المجيد في إعراب القرآف المجيد.4
منيا إعراب القرآف الكريـ ٌ
ػ محمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي القاسـ السفاقسي تػ744ىػ :عركضي ،فقيو كأصكلي مف
مؤلٌفاتو :شفاء الغميؿ في شرح المقصد الجميؿ في عمـ الخميؿ.5
ػ حسف بف قاسـ بف عبد اهلل بف عمي المرادم المراكشي بدر الديف المعركؼ بابف أـ قاسـ
النحك كالتفسير كالفقو كاألصكؿ كالقراءات كالعركض ،مف تصانيفو:
تػ749ىػ :عالـ مشارؾ في ٌ
مفص ؿ الزمخشرم ،شرح الشاطبيٌ ة في القراءات ،الجنٌ ي الداني في حركؼ المعاني كىك
شرح
ٌ
نظـ ،شرح تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد البف مالؾ ،شرح كافيػ ػػٌة اب ػف الحاجػ ػب ،ش ػرح
مصنفات في إعراب ال ػقرآف
األلفية،
كسماه :تكضيح مقاصد
ألفية ابف مالؾ
ٌ
ٌ
الجزكل ػٌي ػ ػة ،شرح ٌ
ٌ
الكريـ ،كتفسير القرآف الكريـ في عشرة مجمٌدات.6

1

ػ عمر رضا كحالة ،معجـ المؤلٌفيف ،ج  ،6ص .228

2

ػ نفسو ،ج  ،9ص .115

3

ػ نفسو ،ج  ،9ص 981

4

ػ نفسو ،ج  ،9ص .11

5

ػ نفسو ،ج  ،6ص .198

6

ػ نفسو ،ج  ،9ص .118
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االتّجاٌات انىّحُيّة بانمغرب اإلسالمي.

انفصم انثانث:

النقمية
ػ محمد بف أبي الفضؿ بف الصباغ الخزرجي المكناسي تػ750ىػ :نحكم مشارؾ في العمكـ
ٌ
اآلجركمية.1
العقمية ،مف مؤلٌفاتو :شرح
ٌ
ك ٌ
ػ أبا القاسـ الشريؼ الحسني السبتي تػ760ىػ :نحكم مف آثاره :شرح التسييؿ البف مالؾ.2
ػ أبا العباس أحمد بف محمد بف عثماف األزدم المراكشي المعركؼ بابف البناء العددم تػ721ىػ:
حكية.3
عالـ كنحكم كفقيو كرياضي مف مؤلٌفاتو :الكميات ٌ
الن ٌ
بالجد
ػ محمد بف أحمد بف محمد بف محمد بف محمد بف مرزكؽ العجيسي الخطيب المشيكر
ٌ
كمفسر كلد بتممساف ،مف مؤلٌفاتو :إيضاح السالؾ عمى
محدث ،نحكم
تػ781ىػ :فقيو ،أصكليٌ ،
ٌ
ألفية ابف مالؾ.4
ٌ
ػ أحمد بف محمد بف عبد الرحماف القصار التكنسي تػ حكالي 790ىػ :نحكم لو تصانيؼ منيا:
المقرب البف عصفكر.5
شرح شكاىد ٌ
ػ أبا زيد عبد الرحماف بف عمي بف صالح المككدم الفاسي تػ807ىػ كيعرؼ أيضا بالمطرزم كما
درس كتاب سيبكيو بمدرسة
البغية :إماـ في المغة ك ٌ
كرد في ٌ
النحك كالعركض كسائر فنكف األدبٌ ،
نحكية جميمة كىي :شرحاف عمى
العطاريف ،كمؤسس مدرسة ابف مالؾ في المغرب ،لو مؤلٌفات
ٌ
ألفيٌ ة ابف مالؾ كبير كصغير ،شرح اآلجركميٌ ة ،شرح المقصكر كالممدكد البف مالؾ ،البسط
كالتعريؼ في عمـ التصريؼ (نظـ) ،نظـ المعرب مف األلفاظ ،المقصكرة في مدح النبي صمى
اهلل عميو كسمٌـ في نحك ثبلثمائة بيت.6

1

عمر رضا كحالة ،معجـ المؤلٌفيف ،ج  ،6ص .188

2

ػ شكقي ضيؼ ،عصر الدكؿ كاإلمارات ،ص .658

3

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .220

4

ػ عمر رضا كحالة ،معجـ المؤلٌفيف ،ج  ،6ص .901

5

ػ نفسو ،ج  ،9ص .216

6

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .290
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االتّجاٌات انىّحُيّة بانمغرب اإلسالمي.

انفصم انثانث:

ػ أحمد بف حسيف بف عمي بف الخطيب بف قنفذ القسنطيني تػ810ىػ :نحكم لو تصانيؼ منيا :شرح
ألفية ابف مالؾ.1
ٌ
ػ محمد التممساني أبا عبد اهلل تػ847ىػ :فقيو كنحكم مف آثاره :مختصر شرح التسييؿ ألبي حياف
األندلسي.2
مفسر كنحكم ،مف
ػ قاسـ بف سعيد بف محمد العقباني التممساني المالكي تػ854ىػ :فقيو ،أصكليٌ ،
النحك.3
تصانيفو :القكاعد في ٌ
ػ إبراىيـ بف فائد بف مكسى بف عبلؿ بف سعيد النبركني الزكاكم القسنطيني الدار تػ857ىػ :نحكم
ألفية ابف مالؾ.4
كعالـ ،لو مؤلفات عديدة منيا :شرح ٌ
ػ يحي بف عبد الرحماف بف محمد بف صالح بف عمي بف عمر العػ ػجيسي تػ862ىػ :م ػقػ ػرئ
ألفية ابف مالؾ في ثبلثة أك أربعة مجمٌدات.5
كن ػح ػكم ،مف آثاره :شرح ٌ
ػ أحمد بف محمد بف محمد بف حسف بف عمي القسنطيني األصؿ المعركؼ بالشمني تػ872ىػ:
ألفية ابف مالؾ ،المنصؼ مف الكبلـ عمى
مفسرٌ ،
محدث كنحكم ،مف آثاره :منيج السالؾ إلى ٌ
ٌ
النحك.6
مغني المبيب البف ىشاـ في ٌ
ألفية في
ػ عبد العزيز بف عبد العزيز الممطي المكناسي الميمكني تػ880ىػ :فقيو كنحكم ،لوٌ :
كمصنفات في المذىب المالكي.7
النحك،
ٌ
ٌ

1

ػ عمر رضا كحالة ،معجـ المؤلٌفيف ،ج  ،9ص .928

2

ػ نفسو ،ج  ،6ص .919

3

ػ نفسو ،ج  ،2ص .152

4

ػ نفسو ،ج  ،9ص .216

5

ػ نفسو ،ج  ،5ص .909

6

ػ نفسو ،ج  ،9ص .212

7

ػ نفسو ،ج  ،2ص .912
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االتّجاٌات انىّحُيّة بانمغرب اإلسالمي.

انفصم انثانث:

ػ أحمد بف محمد بف عبد الرحماف بف محمد بف عبد الرحماف الفاسي األصؿ القسنطيني المكلد
التكنسي الدار تػ899ىػ ،كيعرؼ بالخمٌػ ػكؼ :نحػ ػكم كن ػاظػ ػـ لو مػ ػف التصاني ػؼ :نظ ػـ مغ ػني
صيغ األفعاؿ ،كغيرىا...
سماه :جامع األقكاؿ في ٌ
الم ػبي ػب ،رجز في تصريؼ األسماء كاألفعاؿ ٌ

1

كيعد المقرئكف لمذكر الحكيـ مف النٌ حا ة ألنٌ يـ يقفكف عمى حدكد العربيٌ ة في نطؽ
ٌ
النحك ،كقد اشتير الكثير مف المقرئيف في مدف المغرب تدريسا
اآليات ،كيعمٌمكف الطمبة قكاعد ٌ
كتأليفا أذكر منيـ:
ػ يكسؼ بف عمي بف جبارة بف محمد بف عقيؿ اليذلي البسكرم تػ465ىػ :مقرئ كنحكم كأديب
كمتكمٌـ ،مف تصانيفو :الكامؿ في القراءات.2
ػ أحمد بف محمد بف سعيد بف حرب المسيمي تػ540ىػ :مقرئ كنحكم ،مف تصانيفو :التقريب في
القراءات السبع.3
ػ أبا عبد اهلل الفاسي تػ656ىػ :عالـ في العر ٌبية كالقراءات لو :شرح الشاطػ ٌبية في القراءات.4
مصنفاتو:
ػ أحمد بف محمد بف عبد اهلل المعافرم :فقيو كنحكم مف القرف السابع ،تكفي ببجاية ،مف
ٌ
مختصر كتاب التيسير ألبي عمرك الداني في القراءات.5
ػ أبا الحسف عمي بف محمد بف عمي التازم المشيكر بابف برم تػ731ىػ :عالـ بالعر ٌبية كالقراءات
الدرر المكامع في قراءة نافع.6
نحكية كثيرة ،كىك صاحبٌ :
كٌ
النحك ،لو مؤلٌفات ٌ

1

ػ عمر رضا كحالة ،معجـ المؤلٌفيف ،ج  ،9ص .216

2

ػ نفسو ،ج  ،5ص .912

3

ػ نفسو ،ج  ،9ص .211

4

ػ نفسو ،ج  ،2ص .218

5

ػ نفسو ،ج  ،9ص .211

6

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .201
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االتّجاٌات انىّحُيّة بانمغرب اإلسالمي.

انفصم انثانث:

ـ خالصة

النحك ككتاب سيبكيو
حكية
المختصة في عمـ ٌ
الفصل :نيؿ المغاربة مف المؤلٌفات ٌ
الن ٌ
ٌ

نحكية في المشرؽ ،كىي
أىـ ما ألٌؼ مف كتب ٌ
كجمؿ الزجاجي كايضاح الفارسي كغيرىا كىي مف ٌ
النحك التي
القكم الدعائـ ،كعمى بعض أسس المدرسة
العقمية في ٌ
ٌ
كمٌيا عمى المذىب البصرم ٌ
يد نحاة بغداد النازعيف النزعة البصرٌية كالفارسي كابف جني
ظيرت في القرف الرابع اليجرم عمى ٌ
المنطقية لذا تسممت بعض
حكية األقيسة
كالرماني كابف السراج الذيف ارتضكا في
مصنفاتيـ ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
(الجزكلية) لمجزكلي
جميا في
أفكار ىؤالء كأساليبيـ
ٌ
المنطقية إلى مؤلٌفات المغاربة ،كيظير ذلؾ ٌ
ٌ
المتأخريف ،كقد كثرت شركحات المغاربة عمى ىذه
كممف تأثٌر بيـ مف
ٌ
كتمميذه ابف معط ٌ
بالنحك في مختمؼ
ميمة مف العمماء المغاربة المشتغميف ٌ
ٌ
المصنفات بالتحديد .كما ظيرت طائفة ٌ
النحك مف نحك البصرييف كغيرىـ كشرحت
تشبعت مف مختمؼ االتٌجاىات السائدة في ٌ
العيكد ٌ
مؤلٌفاتيـ كتخصصت فييا.
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الفصل الرابع:
التفكير ال ّنحوي عند المغاربة وصداه.

الفصل الرابع :التفكير ال ّنحوي عند المغاربة وصداه.
 1ــ آراؤىـم المخـتارة.
 2ــ آراؤىـم الجـديدة.
 3ــ مصطمحاتيم الجديدة.
التـدرج ال ّنحـوي.
 4ــ
ّ
 5ــ أصول ال ّنحو في كتبيم ،ومصادر االحتجاج:
ــ السـماع.
ــ القـياس.
ــ استصحاب الحال.
ــ االستحسان.
نظرية العامل ،والتعميل ال ّنحوي.
 6ــ
ّ
 7ــ رأي العمماء في نحو المغاربة.
 8ــ نحو المغاربة في كتب ال ّنحاة.
 9ــ آراء المغاربة في ق ار ارت المجمع المصري في العصر الحديث.
بية من القرن الخامس إلى الثامن اليجري.
حوية المغار ّ
11ــ خصائص المدرسة ال ّن ّ
ــ خالصة الفصل.

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

تمييد :يطكؿ بي المقاـ لك عرضت ك ٌؿ اآلراء التي كقفت عمييا مف نحك المغاربة مف
جدا ،لذا ال يسعني سكل اإلشارة إلى بعضيا مف باب
ألنيا كثيرة ن
القرف الخامس اليجرم إلى الثامف ٌ
قسمتيا إلى قسميف:
التمثيؿ ،كليذا ٌ
 1ـ آراؤىـم المختارة :كىي اآلراء التي أيٌ ىد فييا المغاربة بعض آ راء المػ ذىب البصػرم ،أك
المذىب الككفي ،أك غيرىما مف مذىب البغدادييف أك المصرييف أك األندلسييف ،في بعض جزيئات
النحكية ،بعد تفكير كتمحيص ،كحسب ما يتطمبو الدليؿ مف الكضكح كالمنطؽ .
القاعدة
ٌ
 2ـ آراؤىـم الجـديدة :كىي اآل راء التي انفرد كا بيا  ،كبنكىا عمى اجتياداتيـ الخاصة ،إذ ال
كيؤيدىا السماع كالق ياس كاجتياداتيـ.
يخفى عف المغاربة َّأنيـ كانكا أصحاب آراء ثاقبة في ٌ
النحكٌ ،
فإني سأقصر الحديث عمى مف اشتير منيـ دكف
نا
كنظر لكثرة نحاة ىذه الفترة الطكيمة مف البحث ٌ
غيرىـ كالجزكلي كابف معط كالمككدم.
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 1ــ آراؤىـم المختـارة:

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

ـ جواز إثبات الياء في اسم الفاعل المنقوص المنكر:

جرل القياس في أف تحذؼ

الياء مف اسـ الفاعؿ المنقكص النكرة في حالتي الرفع كالجر ،كتثبت في ح ػ الة الن ػ صب
يؤدم إلى التقاء ساكنيف فيو
مما ٌ
فقطٌ ،
بحجة ٌ
أف اسـ الفاعؿ المنقكص النكرة يمحقو تنكيف العكض ى
النحاة
كىما :الياء كالتنكيف ،في نحك :ىذا
قاضي .كالتقاء ساكنيف في العربية ممتنع ،لذا كاف أماـ ٌ
ه

إما تحريؾ أحدىما ،أك حذفو.
خياراف :ى

أما
ألف فيو
فأما تحريؾ الياء فبل يجكز ٌ
ن
ٌ
رجكعا إلى ما يىرب منو كىك الثقؿ في الياء كالكسرة قبمو ،ك ى
ألف التنكيف دخؿ لمعنى
تحريؾ التنكيف ففيو أيضا ثقؿ ،لذا ٌ
يتعيف الحذؼ :حذؼ الياء ال التنكيفٌ ،
أف :حذؼ أكؿ الساكنيف ىك
أما حذؼ الياء فمو سبباف كىما ٌ
كىك الداللة عمى صرؼ الكممةٌ ،
ألف حذؼ الياء لو دليؿ يد ٌؿ عميو كىي الكسرة قبمو .كال تثبت الياء في االسـ المنقكص
القياس ،ك ٌ
ب في حالة الكقؼ نحك قكلػ ػ ػ ػ ػو تعال ػ ػ ػ ػ ػ ػى:
أف الحكـ بحذفيا كاج ه
المنكر إالى في ضركرة شعرٌية ،كما ٌ
و
و
قاض عاد هؿ .
ب أيضا في حالة الكصؿ ،نحك :ىذا
فاقض ما أنت
قاض طو ،12كما ٌأنو كاج ه
أف سيبكيو ركل أنٌ و يجكز إثباتيا في االسـ المنقكص المنكر المرفكع ك المجركر في
إالٌ ى
أف بعض العرب يقفكف
حالة الكقؼ فقط ،كقد ركل ذلؾ عف أبي الخطاب كيكنس بف حبيب ى
بإثبات

الياء،

كىي

لغة

فصيحة

عزيت

إلى

أىؿ

الحجاز.1

ص عمى جكاز ذلؾ جمع مف النٌ حكييف منيـ  :سيبكيو  ،كابف الس راج كالزبيدم
كقد نى ٌ
كأبك عمي الفارسي ،كابف جني ،كالزمخشرم كغيرىـ .كقد كافقيـ في ذلؾ يحي بف معط في
منكننا كقكلو تعالى:
(الفصكؿ الخمسيف) في قكلو" :كما كاف
ن
منقكصا ٌ
باؽ

النحؿ 11

ما عندكـ ينفذ كما عند اهلل

2
ألنيا لغة فصيحة عزيت إلى الحجازييف.
الكقؼ بالحذؼ ،كيجكز إثبات الياء"  ،كذلؾ ٌ

ار في دكرتو الرابعة
كمف المحدثيف الذيف كافقكىـ في ذلؾ مجمع المغة العر ٌبية المصرم ،كأصدر قرنا
كالخمسيف ،فح ػكاه ىأنو يج ػكز إثبػ ػات الياء في االسػ ػـ الفاعػ ػؿ المنػ ػقكص النك ػرة ال ػمػ ػرفػ ػكع
1

ػ سيبكيو ،الكتاب ،تح :عبد السبلـ محمد ىاركف ،ط  .6القاىرة ،9188 :مكتبة الخانجي ،ج  ،5ص .986

2

ػ ابف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .211
195

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

بتكسع ،كذلؾ في حالتي الكقؼ كالكصؿ ،كذلؾ عند الحاجة ،كاستدؿ لذلؾ بنصكص
كالمػ ػجػ ػركر،
ٌ
النحكييف ،كما ىأنو جاء إثباتيا في قراءات قرآنية كثيرة ،1كذلؾ تسييبل عند الحاجة.
ٌ

الشرطية:
ـ إعراب االسم المرفوع بعد إذا
ّ

الشرطية
لمنحاة في إعراب االسـ المرفكع بعد إذا
ٌ
ٌ

يفسره المذككر كىك رأم البصرييف في نحك:
رأياف ىما :الرأم األكؿ ٌأنو يعرب فاعبلن لفعؿ محذكؼ ٌ
إذا السماء انشقت

االنشقاؽ ،9

أم تقدير الكبلـ :إذا انشقت السماء انشقت .كىك رأم جميكر

المبرد كالزجاج كالنحاس كالفارسي كابف جني كغيرىـ .كرأم أخر ينسب إلى
البصرييف كالمازني ك ٌ
ألنو جاءت
نا
سيبكيو كاألخفش كالفراء كغيره مف نحاة الككفة عمى ىأنو مبتدأ
تيسير في اإلعراب ،ك ٌ
آنية  ،كأكثر مف ستمائة شاىد شعرم حيث جاء بعد إذا اسـ كخبر.
عميو أكثر مف عشريف آية قر ٌ
يفسره
محذكؼ
كقد اختار يحي بف معط مف ىذيف الرأييف قكؿ البصرييف القائؿ ٌ
بأنو فاعؿ لفعؿ ٍ
ٌ
أف في إذا معنى الشرط ك الجزاء ،كالشرط ال يككف إالٌ بالفعؿ في قكلو:
المذككر بعده ،كعمؿ ذلؾ ٌ
" كالفاعؿ يرتفع بفعؿ مضمر بعد حرؼ الشرط كقكلو تعالى:
استجارؾ

التكبة ، 1ككذلؾ

إذا السماء انشقت

أحد مف المشركيف
كا ٍف ه

ا النشقاؽ . 2" 9ككذلؾ اختار في إعراب االسـ

يفس ػػ ره الػػذم
المرفكع بعد ٍ
إف الشرطية قكؿ البص ػ ػػػرييف الق ػائؿ بأنٌ و فا عؿ لفعؿ محذكؼ ٌ
يمػ ػيو ،ككذلؾ القكؿ في "لك".

ـ المبـتدأ والخـبر:

شيكعا منيا ىك الرأم
عدة مذاىب ،األكثر
لمنحاة في رافع المبتدأ كالخبر ٌ
ٌ
ن

بأف االبتداء يرفع المبتدأ كالمبتدأ يرفع الخبر ،كىك رأم سيبكيو.
القائؿ ٌ
طالب ليما فعمؿ فييما ،كعمى ىذا
كقيؿ أيضا العامؿ في الخبر ىك االبتداء أيضا ،ألنٌ و
ه
ال رأم سار األخفش كابف السراج كالرماني .3كذىب الككفيكف إلى ٌأنيما مترافعاف ،فالمبتدأ رافع
 1ػ العصيمي ،الق را رات النٌ حكيٌ ة كالتص ريفيٌ ة لمجمع المغة الع ربيٌ ة بالقاى رة ،ط  . 9بيركت ، 2006 :دار ابف حزـ،
ص .11
2
3

ػ يحي بف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .915

ػ السيكطي ،ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،تح :أحمد شمس الديف ،ط  . 9لبناف ، 9118 :دار الكتب

العممية ،ج  ،9ص .699
ٌ
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

أف المبتدأ مرفكع بالذكر
لمخبر ،كالخبر رافعه لممبتدأ ،كليـ قكؿ أخر إذا كاف الخبر جممة ٌ
فعمية في ٌ
زيد  ،فكاف
زيد
كع مم كا ذلؾ أنٌ و لك زاؿ الضمير العائد انتصب ه
الذم في الخبر نحك :ه
ٍ
ضرب تيوي ،ى
الرفع منسكبن ا لمضمير.
بأنيما مترافعاف ابف مالؾ كغيره .كاختار الجزكلي مف تمؾ اآلراء
كأخذ بيذا الرأم الككفي القائؿ ٌ
معا باالبتداء في قكلو:
قكؿ األخفش كابف السراج كغيرىما في ٌ
أف المبتدأ كالخبر مرفكعاف ن
جميعا بشرط
مسندا إليو الخبر  ،كبو يرتفع المبتدأ كالخبر
معنى
ن
" االبتداء :جعؿ االسـ أكؿ الكبلـ ن
ن
1
لممقد مة.
التعرية مف العكامؿ المفظية " .ككافقو في ىذا القكؿ الشمكبيف في شرحو ٌ

ـ عـمل اسم الفاعـل عمل فعـمو:

المتعد م إذا كاف معرفنا
يعمؿ اسـ الفاعؿ عمؿ فعمو
ٌ

بغير شركط ألنٌ و بمنزلة الفعؿ ،كا ذا كاف
منكرا فقد ذكر النٌ حاة شركطا إلعمالو كىي :أالٌ
ن
يككف مصغٌ را ،أالٌ يككف مكصكفا قبؿ العمؿ ،أف يككف لمحاؿ أك االستقباؿ ال الماضي ،أف يككف
معتمدا كمن ٌكنا .كمعنى ككنو داالن عمى الحاؿ أك االستقباؿ ال الماضي أف يككف بمعنى المضارع
الداؿ عمى الحاؿ أك المستقبؿ ،يقكؿ الزمخشرم" :كيشترط في إعماؿ اسـ الفاعؿ أف يككف في
عمر أمس".2
ضارب نا
يد
معنى الحاؿ أك االستقباؿ ،فبل يقاؿ :ز ه
ه

3
نص
كيقكؿ ابف ىشاـ األنصارم" :كاسـ الفاعؿ إف كاف
ن
مجردا فبشرط ككنو حاالن أك استقباالن"  .كقد ٌ

المبرد كابف السراج كالزجاجي كأبك عمي الفارسي
عمى ىذا الرأم جمع مف العمماء منيـ:
ٌ
كالزبيدم كغيرىـ .كخالفيـ في ىذا الشرط الكسائي كىشاـ الضرير كابف مضاء القرطبي في
كمجرند ا مف "الػ" ،4كاستدلٌكا بقكلو تعالى:
تجكيزىـ إعمالو إف كاف بمعنى الماضي
ٌ
باسط ذراعيو بالكصيد

الكيؼ ، 98

ككمبيـ

فباسط اسـ فاعؿ عمؿ في ذراعيو بالنصب ،لكف يرٌد عمى

النحك ،تح :شعباف عبد الكىاب محمد ،د ط .د ب :د ت ،مطبعة أـ القرل ،باب
المقدمة
 1ػ الجزكلي،
ٌ
الجزكلية في ٌ
ٌ
التحقيؽ ،ص .16
2

المفصؿ في عمـ العر ٌبية ،د ط .لبناف :د ت ،دار الجيؿ ،ص .228
ػ الزمخشرم،
ٌ
ػ ابف ىشاـ األنصارم ،شرح قطر الندل كبؿ الصدل ،تح :ح الفاخكرم ،ط  . 5بيركت ،9111 :دار الجيؿ،

4

ػ ابف ىشاـ األنصارم ،شرح قطر الندل كبؿ الصدل ،ص .280

3

ص .218
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

أف ما قبميا فعؿ مضارع (نقمٌبيـ) ،كليس
بأف باسط في ىذه اآلية بمعنى (يبسط) كالدليؿ ٌ
ىذا القكؿ ٌ
باسـ فاعؿ في المعنى.
بأنو يشترط فيو أف يػد ٌؿ عمى الحاؿ أك
كقد اختار الجزكلي مف ىذيف القكليف رأم الجميكر القائؿ ٌ
االستقباؿ بقرينة لفظية أك معنكية ال عمى الماضي ،يقكؿ" :كاسـ الفاعؿ المراد بو الحاؿ كاالستقباؿ
مجمكعا باأللؼ كالتاء أصمو أف يثبت فيو التنكيف كينتصب المفعكؿ عنو إف
مكس نار أك
ن
ن
مفردا أك ٌ
كاف لفعمو مفعكؿ" ،1كىك رأم الجميكر.

كقد كافؽ المجمع المصرم لمغة العربية في الدكرة التاسعة كالخمسيف أف يعمؿ اسـ الفاعؿ عمؿ
تقدـ بيذا
فعمو مطمقا مستغنيا عف شرط الحاؿ أك االستقباؿ أخذا برأم الكسائي كمف كافقو ،كقد ٌ
البحث األستاذ عبد الرحمف السيد العضك بالمجمع.
كعف الشرط الثالث أم كجكب اعتماده عمى نفي أك استفياـ أك مكصكؼ أك ذم حاؿ أك مخبر
و
عمرا ،مررت بفقيو
عمرا ،ما
عنو ،نحك:
عادؿ يح ٍك ىمو ،جاء رج هؿ حامبلن
ه
ه
ضارب أنت ن
أضارب أنت ن
كتبا ،ز ه ً
النحكييف منيـ الزمخشرم كأبك عمي
نص عمى ىذا الشرط جمعه مف ٌ
ن
رـ ضيفو ،فقد ٌ
يد مك ه
أف اسـ الفاعؿ ضعيؼ في العمؿ فقيٌيد بأف يعتمد عمى كبلـ قبمو
الفارسي كابف ىشاـ ك ٌ
احتجكا لذلؾ ٌ
يقكل كيقرب مف منزلة الفعؿ.
كي ٌ
كجكزكا إعمالو مف غير أف يعتمد عمى شيء ،نحك:
كخالفيـ في ىذا الشرط الككفيكف كاألخفشٌ ،

ً
قكة شبيو بالفعؿ .
مكرهـ ز ي
عمرا ،كذلؾ ٌ
يد ن
بحجة ٌ

كتقدـ بو إلى مؤتمر المجمع المصرم ككافؽ
كقد كافؽ األستاذ عبد الرحمف السيد عمى ىذا الرأم ٌ
عميو المجمع في نفس الدكرة.
كاختار المككدم مف المغاربة رأم البصرييف القائؿ بكجكب اعتماده عمى شيء قبمو كي يعمؿ كاالٌ
ضارب أنت
ضعؼ عممو ،في قكلو" :ال يعمؿ اسـ الفاعؿ عمؿ فعمو إالٌ إذا كلي االستفياـ نحك :أ
ه

1

الجزكلية ،ص .951
المقدمة
ػ الجزكليٌ ،
ٌ
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

مسندا نحك:
يدا ،كأف يككف
طالعا جببلن ،أك النفي نحك :ما
عمر ؟ أك النداء نحك :يا
نا
ن
ضارب أنت ز ن
ه
ن

عمرا" ،1كىك رأم البصرييف كالغالب.
يد
زه
ه
ضارب ن

كأضاؼ الجزكلي إلى ىذه الشركط أف يقع صمة لمكصكؿ في قكلو" :كمف شرط إعماؿ اسـ الفاعؿ
خبر لذم خبر أك
معتمدا عمى حرؼ استفياـ أك حرؼ نفي أك يككف صفة لمكصكؼ أك نا
أف يككف
ن

حاالن لذم و
حاؿ أك صمة لمكصكؿ " ،2كىك ما لـ يقؿ بو غيره.

ـ إلغاء النصب بإذن:

مف نكاصب الفعؿ المضارع "إذف الحرفيٌ ة" كقكلؾ:

غد ا .كلكي تنصب إذف المضارع ينبغي تكفٌر ثبلثة شركط
إذف
أكرم ؾ ،لمف قاؿ :سأزكرؾ ن
ى
فييا ،يقكؿ عنيا ابف ىشاـ" :إذف حرؼ جكاب كجزاء ،كتككف ناصبة إذا كقعت في صدر الكبلـ...
أف يككف الفعؿ بعدىا مستقببلن ...أالٌ يفصؿ بينيما بفاصؿ غير القسـ" ،3ىذه شركطيا لمعمؿ.
كقد أجاز البصريكف في حاؿ تحقؽ ىذه الشركط الثبلثة اإلعماؿ كاإلىماؿ عمى الخيار ،أم
ألف رفعيا لممضارع مع استيفاء الشركط لغة مف لغات العرب ،كاف كاف الكثير
معاٌ ،
النصب كالرفع ن
ناسا مف العرب يقكلكف :إذف أفع يؿ
منيـ عمى إعماليا ،يقكؿ سيبكيو" :كزعـ عيسى بف عمر ٌ
أف ن
ذاؾ في الجكاب" ،4كذلؾ باإلىماؿ أم بالرفع.
كما كاف لغة مف لغات العرب الفصيحة ال يقبؿ قكؿ مف أنكرىا كاف كانت قميمة ،فاألكثر في المغة
النحكييف يقكؿ عبد اهلل البطميكسي ت 119ىػ عف رفعيا لمفعؿ مع تحقؽ
إعماليا ،كىك رأم أكثر ٌ
عما عميو الجميكر" ،5كاف كاف لغة مف لغات العرب.
الشركط" :ىذا نادر ٌ
كممف منع إىماليا الزجاجي كالبطميكسي كالكسائي كالفراء كابف يعيش كغيرىـ .كقد كافؽ يحي بف
ٌ
معط القائميف بمنع إىماؿ النصب بيا مع استيفاء الشركط في قكلو" :كاذف ليا ثبلث حاالت:
1

3

األلفية ،ص .980
ػ المككدم ،شرح
ٌ
المقدمة الجزكلية ،ص .910
ػ الجزكليٌ ،
ػ ابف ىشاـ ،شرح قطر الندل ،ص .19

4

ػ سيبكيو ،الكتاب ،ج  ،6ص .91

2

5

ػ البطميكسي ،إصبلح الخمؿ الكاقع في الجمؿ لمزجاجي ،تح :حمزة عبد اهلل النشرقي ،ط  .9الرياض ،9111 :دار

المريخ ،ص .211
199

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

المتكسطة إف
فالمتقدمة يمزميا اإلعماؿ ،ما لـ يكف الفعؿ لمحاؿ ،ك
كمؤخرة.
كمتكسطة،
مقدمة،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
تأخرت كجب إلغاؤىا
كانت
أكرمؾ ،كاف ٌ
كبلما يفتقر بعضو إلى بعض لـ تعمؿ كقكلؾ :أنا إذف ي
ن

1
ألف ذلؾ ىك األكثر شيكعا.
أكرمؾ إذف" ٌ ،
كقكلؾ :ي

كقد كافؽ المجمع المصرم في دكرتو الخامسة كالثبلثيف عمى إلغاء النصب بإذف مع تكفٌ ػر
معزكة إلى لغة مف لغات العرب الفصيحة ،كما ينسب إلى البصرييف مف
بأنيا
الشركط ،كاحتج لذلؾ ٌ
ٌ

قبكؿ إلغائيا مع استيفاء الشركط ،كاف كاف اإلعماؿ ىك األكثر في استعماؿ العرب ،2تيسي ار في
كجكه استعماؿ العر ٌبية.

ـ جوازم المضارع:

مف جكازـ المضارع أسماء الشرط التي تجزـ فعميف كإف كمف كميما

كغيرىا ،كيرل الجزكلي أف ىذه األسماء إف دخمت عمى فعميف مضارعيف كجب فييما الجزـ ،كاذا
إما أف يدخؿ عمى
اقترف الجكاب بالفاء كجب فيو الرفع كليس الجزـ في قكلو" :الجازـ لفعميف ٌ
3
أف
مضارعيف
كضعا فيجب العمؿ ما لـ تحؿ الفاء بينو كبيف الثاني فيجب الرفع"  .كعمٌة ذلؾ ٌ
ن

أف الرفع أحسف
الجكاب باقترانو بالفاء صار حينئً وذ جممة اسميةٌ ،
كعزم ىذا الرأم إلى سيبكيو عمى ٌ

المبرد في نحك قكؿ جرير بف عبد اهلل
ظاىرا ،أك نا
مف الجزـ إذا اقترف الجكاب بالفاء
تقدير عمى رأم ٌ
ن
البجمي (الرجز):
يا أقرع بف حابس يا أقرعي

صر ٍ
صرعي
ع أي
ىخكؾ تي ٍ
ٌإنؾ إف يي ى

فإنؾ تيصرعي) كالجممة الفعمية تصرع حينئذ في محؿ جزـ
كالجكاب تصرعي عمى تقدير الفاء أم ( ٌ
جكاب الشرط .كقد اختار ىذا الرأم الجزكلي كابف عصفكر اإلشبيمي كغيرىما.
كمف اختيارات ا بف آجركـ ذكره مف ج كازـ المضارع (كيفما)  ،كىي ال تجزـ في رأم
ألم ا ،كالـ األمر كالدعاء كال
كلم ا كأ لى ٍـ ك َّ
البصرييف ف ي قكلو" :الجكازـ ثمانية عشر كىي :لـ ٌ

1
2
3

ػ ابف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .205

النحكية ،ص .699
ػ العصيمي ،القرارت
ٌ
المقدمة الجزكلية ،ص .56
ػ الجزكليٌ ،
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

أم كمتى ك ٌأياف كأيف ك ٌأنى كحيثما ككيفما كاذا في
ذما ك ٌ
في النيي كالدعاء ،كاف كما كمف كميما كا ى

الشعر خاصة " . 1كىك رأم الككفييف.

ـ بناء األمـر:

قاؿ جميكر النٌ حكييف ببناء فعؿ األمر ،كقاؿ الككفيكف بأنٌ و مجزكـ كليس

مبنيا ،كقد اختار ابف آجركـ رأم الككفييف في قكلو" :األفػػػع اؿ ثػػػبلثة  :ماض كم ػضارع
أبد ا ،كاألمر مجػػػزكـ
كيضرب ك
ب
اضرب  ،فالم ػ ػ اضي مفتػ ػكح اآلخػػػر ن
ٍ
ي
ض ىر ى
كأم ػر ،نحك :ى
بدا حتى
أب ػػػدا ،كالمضارع ما كاف في أكلو إحدل الزكائد األربع يجمعيا قكلؾ :أنيت كىك مرفكع أ ن
يدخؿ عميو ناصب أك جازـ" .2كىك رأم الككفييف.

ـ التنـازع في الحروف:

حدا نحك :جاء كجمس
النحك ىك طمب عامميف معمكالن كا ن
التنازع في ٌ

عمرا .كالرأم البصرم يجعؿ العمؿ في المعمكؿ لمعامؿ
يد ،أك اسميف نحك :زيد
زه
ه
ضارب كقات هؿ ن
أما التنازع في الحركؼ ففيو قكالف:
الثاني لمجاكرتو ،كالرأم الككفي يجعؿ العمؿ لمعامؿ األكؿٌ .
األكؿ كىك يمنع التنازع فييا لعدـ داللة الحركؼ عمى الحدث كىك رأم ابف ىشاـ األنصارم كابف
عقيؿ كاألشمكني كالسيكطي كغيرىـ ،كالرأم الثاني ٌأنو يجكز التنازع فييا كاستدلٌكا لذلؾ بشكاىد
أف سيككف منكـ مرضى
أف العمؿ فييا لمعامؿ الثاني كقكلو تعالى :عمـ ٍ
كثيرة ك ٌ

المزمؿ .20

ألفية ابف مالؾ بالرأم األكؿ القائؿ بامتناع التنازع في الحركؼ لعدـ
كقد أخذ المككدم في شرح ٌ

و3
ار في جكاز التنازع في
سكغ قرنا
اجتماعيا ن
معا عمى معمكؿ كاحد  .كعف المجمع المصرم فقد ٌ
الحركؼ عمى معمكؿ ك و
احد عمى أف يككف العمؿ لمعامؿ الثاني كما يرل البصريكف ،كذلؾ في

إف مكقفؾ
دكرتو السابعة كاألربعيف ،كاستد ٌؿ لذلؾ بكثرة كركدىا في االستعماالت العصرية كقكليـٌ :
يغير رأيي ،4كذلؾ تيسي ار في استعماؿ العر ٌبية.
ال كلف ٌ

1

ػ ابف آجركـ ،اآلجركمية ،ص .10

2

ػ نفسو ،ص .11

3

ػ المككدم ،شرح األلفية ،ص .901

4

ػ العصيمي ،الق اررات ،ص .998
201

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

ـ العطف عمى الضمير المجرور:

النحاة في العطؼ عمى الضمير المجركر بحرؼ
اختمؼ ٌ

الجر بإعادة الجار ،أك جكاز العطؼ مف غير إعادتو كقكلؾ :مررت بو كبمحمد.
و
كمحمد ،كاستدلكا
فذىب الككفيكف إلى جكاز العطؼ عميو مف غير إعادة الجار نحك :مررت بو
لذلؾ بقراءة مف ق أر قكلو تعالى:

كاتٌقكا اهلل الذم تساءلكف بو كاألرحاـ النساء  9بجر األرحاـ .كقد

كافؽ الككفييف أبك حياف األندلسي في كتابو (ارتشاؼ الضرب).
أف ذلؾ كثير في
أىميا ٌ
كقد منع البصريكف جكاز ذلؾ إالٌ بإعادة الجار ،كاحتجكا لذلؾ بحجج كثيرة ٌ
أف الجار كالمجركر مترابطاف كالشيء الكاحد.
المغة ك ٌ
شيكعا كاطٌر نادا في قكلو" :كمف شرط المعطكؼ جكاز
ألنو األكثر
كقد ٌ
أيد الجزكلي رأم البصرييف ٌ
ن
1
ألنو الرأم
العطؼ عميو ،كلـ يحسف العطؼ عمى الضمير المجركر إالٌ بإعادة الخافض عميو" ٌ ،

األكثر شيكعا.

ـ الحـال الجامـدة:

كفسرت
األصؿ في الحاؿ أف تككف مشتقٌة ،كاذا يسمعت جامدة أ ٌيكلت ٌ

بد مف أف تككف مشتقٌة ،يقكؿ سيبكيو:
ألف الحاؿ صفة في المعنى ككؿ صفة ال ٌ
ٌ
بالمشتؽ ،كذلؾ ٌ
قياما".2
"كذلؾ قكلؾ مررت بيـ جميعا كعامة كجماعةٌ ،
كأنؾ قمت :مررت بيـ ن

جامدا كقكلو تعالى :فانفركا و
ثبات
اسما
ن
كيقكؿ ابف ىشاـ" :كحقٌيا أف تككف مشتقٌة ،كربما جاءت ن

النساء ،19

متفرقيف" ،3كىك
لكنو في تػأكيؿ
فثبات حا هؿ مف الكاك في انفركا كىك جا ه
ٌ
مدٌ ،
المشتؽ أم ٌ

النحك.
الرأم المشيكر في كتب ٌ
كذىب جمع مف العمماء كابف مالؾ كابف الحاجب كالسييمي كغيرىـ إلى جكاز عدـ تفسير الحاؿ
أف الحاؿ الجامدة التي فيـ معناىا ال
الجامدة
ٌ
بمشتؽ إذا حصمت منيا الفائدة ،ككضعكا قاعدة كىي ٌ
يت ٌكمؼ في تأكيميا كاستشيدكا بشكاىد كثيرة كقكلو تعالى :كيخرجكـ طفبل

1

المقدمة الجزكلية ،ص .12
ػ الجزكليٌ ،
ػ سيبكيو ،الكتاب ،ج  ،9ص .611

3

ػ ابف ىشاـ ،شرح شذكر الذىب ،ص .261

2

202

غافر 11

كقكلو:

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:
سكيا
كتمثٌؿ ليا نا
بشر ن

مريـ .91

بالمشتؽ كذلؾ لحمميا عمى
كاختار يحي بف معط ال رأم القائؿ بكجكب تأكيؿ الحاؿ الجامدة
ٌ
ألف الحاؿ صفة كالكصؼ مف المشتقا ت ،كىك رأم جميكر
ٌ
المشتؽ كلك في المعنىٌ ،
المتأخ ريف كابف يعيش كالبطمي كسي
المبرد كغيرىـ كمف
ٌ
النٌ حكييف البصرييف كسيبكيو ك ٌ
تؽ كقكلو تع الى:
كغيرىـ ،يقكؿ يحي بف معط" :كقد تجيء غير مشت قٌة لكف في تقدير المشػ ٌ
ؽ لسانا عربيا
إمام ا كرحم ةن كىذا
كمف قبمو كتاب مكسى
صد ه
ه
كتاب يم ى
ن

األحقاؼ 92

كالحاؿ

ىك ( لساف ) كتقدير اشتقاقو منطكقنا" ،1كىك الرأم المشيكر أم كجكب تأكيؿ الحاؿ الجامدة
بمشتؽ.
ٌ

ـ تعريف العدد باأللف والالم:

إذا كاف العدد يتراكح ما بيف ثبلثة إلى عش رة كأيريد

فإف جميكر النٌ حكييف يدخمكف "الػ" التعريؼ عمى المضاؼ إل يو ،أم
تعري فو باأللؼ كالبلـٌ ،
عمى التمييز المجركر نحك :ىذه أربع البقرات ،ككذلؾ في تمييز ألفاظ العقكد نحك :ألؼ
المبرد كالزجاجي كالفارسي كابف
نص عمى ىذا القكؿ الكثير مف ٌ
الدينار ،كقد ٌ
النحكييف كسيبكيو ك ٌ
يعيش كغيرىـ.
معا نحك :ىذه األربع
كالككفيكف قد أجازكا دخكؿ األلؼ كالبلـ عمى العدد المضاؼ كالمضاؼ إليو ن
البقرات ،المائة الدينار ،كاستدلٌكا لذلؾ بدليؿ سماعي كأخر قياسي.
يعرؼ بػ (الػ) المعدكد دكف العدد في
كاختار يحي بف معط رأم البصرييف القائؿ بأف ٌ
عرؼ المضاؼ إليو فتقكؿ :
قكلو" :كا ذا أردت تعريؼ العدد ففي اآلحاد كالمئتيف كاأللكؼ تي ٌ
ثبلثةي األثكاب ،كمائة الدرىـ ،قاؿ الفرزدؽ :
مازاؿ مذ ىعقى ىد ٍ
ت يداه إزىارهي

1

ػ ابف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .981

2

ػ نفسو ،ص .256 -252

فس ىما فأدرؾ خمسة األشبار".2
ى

203

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

أم ا المجمع المصرم في العصر الحديث فقد خرج برأم جديد كىك إدخاؿ (ا لػ) عمى العدد
ٌ
المضاؼ دكف المضاؼ إليو نحك :الخمسة كتب ،كاستد ٌؿ لذلؾ بكركد مثمو في صحيح
البخارم ،كاجازة ابف عصفكر اإلشبيمي لذلؾ.1

ـ في النـداء:

الضـ كليس معرنبا
عمرٌ :إنو مبني عمى
ٌ
قاؿ ابف آجركـ في المنادل في نحك :يا ي

الضـ
فأما المفرد العمـ ،كالنكرة المقصكدة فيبنياف عمى
بغير تنكيف كما يقكؿ الككفيكف في قكلوٌ " :
ٌ

يد ك يا رج يؿ" ،2بينما يرل الككفيكف ٌأنو معرب مف غير تنكيف.
مف غير تنكيف نحك :يا ز ي

ـ منصـوب كان:

خبر
اختار ابف آجركـ في االسـ المنصكب بعد كاف قكؿ البصرييف القائؿ ٌ
بأنو ه

فإنيا ترفع االسـ
فأما كاف كأخكاتيا ٌ
منصكب ،كلـ يقؿ بقكؿ الككفييف عمى ٌأنو حا هؿ في قكلوٌ " :
كتنصب الخبر" ،3عمى عكس الككفييف الذيف يحممكنو عمى ٌأنو حاؿ منصكب.

ـ في المصـطمـح ال ّنـحوي:

عبٌ ر ابف آجػ ػ ركـ عف الج ػ ػر ( بالخفض) كىػ ػك تعبػ ػير

كعبر بمصطمحات البصرييف في نحك (البدؿ) فمـ يقؿ بػ(الترجمة) أك (التبييف) ،كقاؿ
الككفػ ػييػ ػفٌ ،
(التمييز) كلـ يقؿ بػ(التفسير) كقاؿ (المفعكؿ مف أجمو) ك(المفعكؿ معو) كلـ يقؿ بػ(شبو المفعكؿ).
كعبر كذلؾ الجزكلي بالخفض تارة كبالجر تارة كتسميتو (الصفة) بػ(النعت) ك(ال التبرئة) لػ(ال
ٌ
النافية لمجنس) كىك مصطمح ككفي ،كس ػ ٌمى المفع ػكؿ بو كالمف ػعكؿ المط ػمؽ تارة بالم ػشبو
ٌ
بالمػ ػفعكؿ ،ككذلؾ سمؾ ابف معط

عبر بمصطمحات
مسمؾ االختيار بيف المصطمحات فقد ٌ

ػ(الج ٍحد) لمنفي ك(النعت)
ػ(الجر) ك(التمييز) كغيرىاٌ ،
كعبر بمصطمحات الككفييف ك ى
البصرييف ك ٌ
سمى الجزكلي (تاء التأنيث) بػ(ىاء التأنيث) ،كتبعو في ذلؾ ابف معط ،كىك مذىب
لمصفة .كما ٌ
سيبكيو .كاختار المككدم في شرحو لؤللفيٌ ة مصطمحات البصرييف تا رة كمصطمحات
الككفييف تارة ،ككذلؾ قاؿ (نكف اإلناث) كىي تسمية بغدادية.

1

ػ العصيمي ،الق اررات ،ص .691

2

ػ ابف آجركـ ،اآلجركمية ،ص .15

3

ػ نفسو ،ص .10
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 2ــ آراؤىـم الجـديـدة:

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

ـ تعريف الكـالم:

عرؼ الكبلـ بأنٌ و "المفظ المرٌك ب المفيد بالكضع".
أكؿ مف ٌ
كاف الجزكلي ٌ

كمعنى المرّك ب :التركيب اإلسنادم كاستثني منو المفرد ،ك المفيد يقصد بو المفيكـ بتماـ
الجممة ،كالوضع أم باالص طبلح كقد استثنى منو ما كاف جممة دكف االص طبلح عمييا
شرا .1كنقؿ ىذا التعريؼ ابف معط كابف آجركـ بحذافره ،ككذلؾ نقمو ابف مالؾ في
نحك :تأبط ن
كتابو (تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد).

ـ داللـة الفـعل:

مية كما ىك
قاؿ الجزكلي عف داللة الفعؿ عمى الزماف داللة
تضمنية كليست الت از ٌ
ٌ

رأم الجميكر ،كىذه مف طرائؼ آراء الجزكلي كما يقكؿ األستاذ محمد المختار كلد أباه .كاستد ٌؿ
أف صيغة الفعؿ صكرة ليذا الفعؿ ،كىذه الصكرة ليست الزمة
الجزكلي عمى عدـ التز ٌ
اميتو لمزمافٌ ،
متغيرة كجب إذف أف يككف لمشيء الكاحد ل ػكازـ
متغيرة ،كلما كانت األزمنة
ألف األزمنة
ٌ
ٌ
لوٌ ،
غيرة ،كىذا محاؿ .
مت ػ ٌ
إف الزماف الذم يد ٌؿ عميو الفعؿ تكشؼ عنو قرائف السياؽ في
ـ زمـن الفعـل :قاؿ الجزكلي ٌ
2
أف أمس أك اليكـ أك غدا
الكبلـ ،كليست صيغ الفعؿ مف ماض كمضارع كأمر  ،كمف أمثمة ذلؾ ٌ

الزمانية مف
لفظية كىي التي تكشؼ عف معنى زماف الفعؿ في الكبلـ كلـ يكتؼ بالصيغ
ٌ
ىي دالئؿ ٌ
أمر أك ماض أك مضارع.

ـ في داللة المضارع عمى المستقبل:

يتعيف في المضارع االستقباؿ إذا اقترف بظرؼ
ٌ

مستقبؿ نحك :أزكرؾ إذا تزكرني ،أك أيسند إلى متكقٌع كقكلو:
مغ
مكت كأنت يم و
"ييكلؾ أف تى ى

ً
العذاب " (الكافر).
النجاةي مف
لما فيو ى

كعدا نحك قكلو تعالى :كالكالدات ي ً
رض ٍع ىف
أك اقتضى طمبا أك ن
ي
،1

1
2

ب مف يشاء كيغفر لمف يشاء
يي ع ٌذ ي

المائدة . 50

المقدمة الجزكلية ،ص .6
ػ الجزكليٌ ،
ػ أحمد الزكاكم ،أبك مكسى الجزكلي ،ص .210
206

البقرة ،266

لينفؽ ذك و
سعة

الطبلؽ

أك صحب حرؼ نصب أك حرؼ تنفيس أك

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

أداة ترج أك صحب تككيد كالنكنيف الخفيفة كالثقيمة ،كغيرىا ،كىذا مذىب جميكر النٌ حاة

1

القائميف بضركرة اعتماده عمى شيء.
ألنيا في
النحاة (الـ القسـ) لمداللة عمى االستقباؿ ٌ
كزاد الجزكلي عمى ىذه األحرؼ التي ذكرىا ٌ
معنى التككيد في قكلو" :األفعاؿ بالنسبة إلى الزماف ثبلثة أقساـ  :ماض بالكضع كفى ىع ىؿ ،كمستقبؿ
عما كضع لو ،كالمبيـ
بالكضع كا ٍف ىعؿ ،كمبيـ بالكضع ى
كي ٍف ىع يؿ فالمستقبؿ بالكضع ال قرينة تزيمو ٌ
بالكضع لو قرينتاف تصرفاف معناه إلى المضي دكف لفظو كىما لك كربما ،كقرينة تخمٌصو لمحاؿ
كىي اآلف أك ما في معناىا ،كقرائف تخمٌصو لبلستقباؿ كىي :الـ األمر كالدعاء كال في النيي
كالدعاء كالـ القسـ كال في النفي كنكنا التككيد كحرفا التنفيس" .2كتبعو في ىذا القكؿ الشمكبيف في
كتابو (التكطئة).

ـ أقـسام الكـمم:

تميز االسـ كالفعؿ كالحرؼ عف بعضيا
اىتدل الجزكلي إلى كشؼ فركؽ جديدة ٌ

الخبلفية) في المقارنة بيف تمؾ األقساـ ،كىي تقسيمات جديدة لـ يسبؽ
معتمدا عمى (القيـ
البعض
ن
ٌ
قسـ إلى أنكاعو
إلييا ه
أحد ،مف أمثمة ذلؾ قكلو "الكبلـ ىك المفظ المرٌكب المفيد بالكضع ،ك ٌؿ جنس ٌ
قسـ إلى أشخاصو."...
أك إلى أشخاص أنكاعو أك نكع ٌ

ـ الجـمـع:

قس ـ الجزكلي الجمع إلى أنكاع ،كحصر مسائمو بطريقة جديدة لـ يسبؽ إلييا
ٌ

أحد ،يقكؿ " :االسـ الذم يفيـ منو الجمع قسماف :مجمكع حقي ػ قة كغي ػ ر مجمكع ،كغير
المجمكع قسماف :محصكر كغير محصكر ،فغير المحص ػػػ كر نحك :نفػ ػر كبشػ ػر كقػ ػ ػكـ
كأن ػاـ ،كالمحصكر :المضمرات كالمبيمات كالمكصكالت كك ٌؿ في التككيد" .كىك يقصد بغير
المجمكع غير المحصكر بالعدد :اسـ الجمع.

المفـعولـية:
ـ فكـرة
ّ

لممفعكلية) إطا ار يشمؿ جميع أنكاع المفاعيؿ التي ترتبط
حدد الجزكلي (
ٌ
ٌ

ارتباطا كثيقا بالفعؿ كبعممو.
1

ػ السيكطي ،ىمع اليكامع ،ج  ،9ص .65

2

المقدمة الجزكلية ،ص .66
ػ الجزكليٌ ،
207

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

ـ أدوات الشرط الجـازمة:

كثيرا مف آ راء
في دراسة الجزكلي ألدكات الشرط الجازمة أفاد ن

النٌ حكييف البصرييف كالككفييف فييا ،فاستطاع مف أف يتصرؼ في فيمو ليا مع ما يتماشى
لفظية عمى إرادة الزماف
إف أدكات الشرط الجازمة جميعيا ظركؼ كغير ظركؼ ،قرائف ٌ
كرأيو ،فقاؿ ٌ
االستقبالي في المضارع كالماضي .
كاعتبر (إذما) اسـ شرط جازـ كليست حرفنا كما ىك عميو الجميكر ،تد ٌؿ عمى الزماف.

ـ منع تعميق (أعمم وأرى) وأخواتيما عن العمل:

منع الجزكلي تعميؽ كالغاء عمؿ (أعمـ

المتعد ية إلى ثبلثة مفاعيؿ في حالة بنائيا لمفاعؿ ،أم حذؼ مفعكليا الثاني أك الثالث
كأرل)
ٌ
أكتعطيؿ عمميا ،كأجاز تعميقيما كالغاءىما حالة بنائيما لممفعكؿ كجعؿ حكـ منصكبييما كحكـ
حكـ األكؿ
منصكبي ظننت كأخكاتيا في قكلو" :فيذه إذا بنيت لمفاعؿ كاف حكـ األكؿ منيا ى

ت  ،كحكـ الثاني كالثالث معا حكـ الثاني منو ،كامتنع التعميؽ كاإللغاء ،كاذا
س ٍك ى
مف باب ىك ى

بنيت لممفعكؿ فحكـ منصكبييا ما ذكر في منصكبي ظننت مطمقا".1

ـ نـون الوقـاية:

فسر الجزكلي مجيء نكف الكقاية عمى الفعؿ بتفسير جديد أالٌ كىك "سبلمة
ٌ

"أكرمني" أمر مبني عمى السككف كىذه النكف حافظت عمى
الفعؿ عمى ما يبني عميو" ،فالفعؿ
ٍ
سالما ،بينما جميكر النحاة قالكا ٌإنما
ب ػنائػو ،كفي "أى ٍك ىرىمني" بني عمى الفتح كىذه النكف أبقت الفتح ن
جيء بيا لكقاية الفعؿ مف الكسر الذم ىك مف عبلمات الجر الخاص باألسماء ،كلمفصؿ بيا بيف
أصح كأفضؿ.
الفعؿ كالضمير ،فتفسير الجزكلي
ٌ

ـ المقادير غيـر المبـيمة:

أف الظركؼ الدالة عمى المقادير أم عمى المسافة
يرل جميكر النحاة ٌ

كالميؿ كالفرسخ أك عمى الكيؿ كالرطؿ كغيرىا مبيمة ،كذكر الجزكلي ٌأنيا غير مبيمة كتابعو الشمكبيف
كمختص
ألنيا أسماء تد ٌؿ عمى مقادير محددة كمعمكمة ،يقكؿ الجزكلي" :ظرؼ المكاف :مبيـ
في ذلؾٌ ،
ٌ
كمعدكد ،فالمبيـ ما لو اسمو باإلضافة إلى غيره ،كالمختص ما لو اسمو مف جية نفسو ،كالمعدكد ما لو

1

المقدمة الجزكلية ،ص .86
ػ الجزكليٌ ،
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

مقدار معمكـ مف المسافة" .1فالمبيـ نحك :فكؽ كتحت ،كالمختص نحك :الدار كالمسجد ،كالمعدكد نحك:
الميؿ كالفرسخ كىذه غير مبيمة.

ـ في النـواسـخ:

المسمى بػ(المشكاة كالنبراس في
لمجزكلية
قاؿ أبك إسحاؽ العطار في شرحو
ٌ
ٌ

شرح الكراس)" :كال يدخؿ عمى المبتدأ المخبر عنو بالماضي إالٌ ما ال يناقض مع ػنى المضي
و
يد قاـ كعمر خرج أبكه" ال يدخؿ
ألف المبتدأ الذم خبره فع هؿ
ماض كقكلؾ" :ز ه
ميـٌ ،
منيا" ،كىك تنبيو ٌ
مما يكافؽ معناىا
عميو مف ىذه األفعاؿ إالٌ ما كافؽ معناىا الماضي ككاف كأمس كأصبح كغيرىا ٌ
أما ما از هؿ كأخػكاتيا ،ك ليػس كما داـ فيناقض معناىا معنى
معنى الماضي نحك :كاف ز ه
يد قاـٌ .
المحكية" .2كىك تنبيو
ألنيا لمحاؿ الدائمة الحاضرة أك
المضي ،فبل يجكز دخكليا عمى الماضي ٌ
ٌ
النحاة.
ميـ غفؿ عنو الكثير مف ٌ
ٌ

العـدديـة:
ـ كـم
ّ

النحكييف في
ذكر أبك حياف األندلسي في الكناية عف العدد "بكـ" آراء الكثير مف ٌ

بأف ابف ىشاـ الخضراكم انفرد بالقكؿ ٌأنيا تككف مفعكالن لو ،نحك :لً ىك ٍـ إكرواـ لؾ
إعرابيا ،كقاؿ ٌ

ألنو ال يحذؼ إالٌ في لفظ المصدر ،كتكقؼ أبك عبد اهلل محمد
ت ،قاؿ :كالبد مف حرؼ العمٌة ٌ
كصٍم ى
ى
بف عبد الجبار بف محمد الرعيني التكنسي مف نحػاة تكنػس في إجػازة ذلؾ ،كقاؿ أبك حياف :كال نعمـ
نص عمى إجازة ذلؾ غير ابف ىشاـ ،3كتبعو الرعيني التكنسي في ذلؾ.
ن
أحدا ٌ

ـ بناء اسـم اإلشـارة:

عمؿ ابف معط بناء اسـ اإلشارة لشبييا بالحرؼ ،كىك قكؿ لـ يقمو مف

لتضمنيا معنى كاف حقٌو أف يكضع لو حرؼ يد ٌؿ
النحاة فقد عممكا بناء اسـ اإلشارة
أما ٌ
ٌ
سبقوٌ ،
ألنو كالتنبيو كالتشبيو كالخطاب كغير ذلؾ مف معاني الحركؼ ،كىك رأم فيو
عميو ،كىك اإلشارةٌ ،
بمقدر ،كىك البحث عف حرؼ ليكضع السـ ،إالٌ ٌأنو لـ يكضع
تكمٌؼ كمغاالة كتفسير شيء ظاىر ٌ

1
2
3

المقدمة الجزكلية ،ص .81
ػ الجزكليٌ ،
ػ أحمد الزكاكم ،أبك مكسى الجزكلي ،ص .261

ػ أبك حياف األندلسي ،ارتشاؼ الضرب مه نسان انعرب ،تح :رجب عثماف محمد ،مراجعة :رمضاف عبد التكاب ،ط .9

القاىرة ،9118 :مكتبة الخانجي ،ج  ،2ص .181
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

أف أسماء اإلشارة يبنيت
لو حرؼ يد ٌؿ عميو ،كقد خرج ابف معط مف ىذا الرأم برأم مي ٌسر في ٌ
ألنيا تشبو الحركؼ ،1إلراحة الدارس مف كثرة التقديرات.
ٌ
لتضمف معناىا أك
اضحا في تسييمو ،يقكؿ" :كبني اسـ اإلشارة
كقد تأثٌر ابف مالؾ بيذا الرأم تأثٌنار ك ن
ٌ
األلفية :
افتقار" .2كقاؿ في
كضعا ك نا
لشبو الحرؼ
ٌ
ن

كاالس ػ ػ ػ ػـ م ػ ػ ػنو معػرب كمب ػ ػ ػػني
كالشبو الكضعي في اسمي جئتا

ـ فـي التـنازع:

لػشػبو مف الحػركؼ مػيدني

كالمعػنكم في متى كفي ىػنا.3

أف التنازع يقع في كؿ معمكؿ إ الٌ المفعكؿ لو
ذىب الجميكر إلى ٌ

كالتمييز كالحاؿ ،كانفرد ابف معط بالقكؿ بج كاز كقكعو في الحاؿ في شرحو لمجزكليٌ ة ،نحك
جكز تنازع الف ػػع ميف ( ت ػػ زرني ) ك ( ألقؾ ) في الح ػػ اؿ
قكلؾ ٍ :
"إف تزرني ألقؾ راكبن ا" إذ ٌ
4
كجكزه
( راك ػػ بن ػػ ا ) ،
ٌ
كفضؿ إعماؿ األكؿ أم ٌ
أف ىذا الحاؿ معمكؿ لمفعؿ األكؿ  ،كىك رأم منعو غيره ٌ

ىك.

ـ نائـب الفاعـل:

ذكر السيكطي في كتابو (ىمع اليكامع) آ راءن كثي رة في باب نائب

قد  ،كقاؿ ا لسيكطي بانفراد ابف معط بالقكؿ بإحبلؿ
الفاعؿ كما يح ٌؿ مح ٌؿ المفعكؿ بو إذا في ى
قد  ...قاؿ ىشاـ :النائب
الجار كالمجركر مح ٌؿ نائب الفاعؿ ،يقكؿ السيكطي:
"فإف في ى
ٍ
األصح
ضمير مبيـ ،كالفراء :الحرؼ ،كابف درستكيو كالسييمي كالرندم :ضمير المصدر .فعمى
ٌ
كقدمو ابف عصفكر ،كابف
خير في مصدره كغيرهٌ ،
ال ٌ
كي ٌ
يقدـ .كالجميكر ال يقاـ مفعكؿ لو كتمييز ،ي
معط  :المجركر ،كأبك حياف :المكاف  5"...كغيرىا مف اآلراء...

1

ػ ابف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .12 -19

2

ػ ابف مالؾ ،تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد ،تح :محمد كامؿ بركات ،القاىرة ،9111 :دار الكتاب العربي لمطباعة

كالنشر ،ص .59
3

ػ المككدم ،شرح األلفية ،ص .90

4

ػ ابف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .11 -18

5

ػ السيكطي ،ىمع اليكامع ،ج  ،9ص .120
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

إما أف يككف مفعكالن بو كىك األصؿ كمع كجكده ال
يقكؿ ابف معط" :كاالسـ الذم يقاـ مقاـ الفاعؿ ٌ
يقاـ غيره مقامو ،كاف فقد أقيـ الجار كالمجركر مقاـ الفاعؿ نحك قكلو تعالى:

غير المغضكب

عمييـ الفاتحة  ،11كىك قكؿ لـ يقؿ بو إالٌ ىك.

ـ خبـر مـادام:

تقدمو يقكؿ
كجكز في األخريات ٌ
منع ابف معط ٌ
تقدـ خبر (ما داـ) عمى اسمياٌ ،

في األلفية:
عمى اسػـ ما داـ كجاز في األيخر

كال يجػكز أف تيقىػدـ الخػبر

2

لتقدمو .كقد أثار
أىـ عممو في ىذا الرأم ٌأنو لـ يرد كلك شاىد قرآني كاحد ٌ
كلـ يقؿ غيره بذلؾ ،كمف ٌ
النحاة.
ىذا الرأم ثائرة ٌ

ـ حذف حرف النـفي:

النافية) في جكاب
النافية) أك (ال
ذىب ابف معط إلى جكاز حذؼ (ما
ٌ
ٌ

األلفية:
القسـ بشرط ائتماف المبس في قكلو في
ٌ
كاف أتى الجكاب منفيا ببل

السما ما فعبل
أك ما كقكلي  :ك ٌ

فإنو يجكز حذؼ الحرؼ
ٌ

إذا أمنكا اإللباس حاؿ الحذؼ

كقكلؾ  :تا اهلل تفتأ حذؼ

"ال" منو أم ال تفتأ المعنى يعرؼ

شاىدا.
كقد تبعو ابف مالؾ في ىذا الرأم ،كأنشد لو
ن

ـ أحـرف النـداء:

أف أحرؼ النداء قسماف :لمقريب كالبعيد ،أم كاليمزة
ذىب ابف معط إلى ٌ

أف (أم) تستعمؿ لمقريب المصغي
لمقريب ،كيا كىيا كأيا لمبعيد ،كذىب أبك مكسى الجزكلي إلى ٌ
أف النحاة يجعمكنيا لمبعيد ىم ىسافة أك يحكما.
إليؾ في حيف ٌ

ــ حذف حـرف الـنداء:

منع ابف معط حذؼ حرؼ النداء مف لفظ الجبللة ،كاف كانت قد نابت

فاألصح :يا الميـ ،يقكؿ:
عنو الميـ في قكلؾ :الميـ،
ٌ
كأحرؼ النداء قد تنحذؼ
1

ػ ابف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .911

2

الدرة األلفية ،ص .51
ػ ابف معطٌ ،

كػمثؿ ربنا كمػثؿ يكسؼ
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

فالحذؼ فييما احذر اختصاره

إالٌ عف اسـ اهلل كاإلشارة

كشبػو ىػذا كقػع اشػتػباه

لك قمت ىذا في النداء كاهلل

1

ألف كممة الميـ ليا
أف بحذؼ حرؼ النداء يشتبو المنادل بغير المنادل ٌ
كعمٌتو في ذلؾ ٌ
استعماالت أخرل.

ـ التـصـغـير:

أف الترخيـ
منع ابف معط تصغير الترخيـ ،كاف كاف ٌ
النحاة قد قاسكه ،كعمٌتو في ذلؾ ٌ

فيو حذؼ ،فبل يصغر ما حذؼ منو.

ـ عالمـات التأنـيث:
لعبت ً
عد ابف معط مف عبلمات التأنيث التاء المكسكرة نحكً :
أنت.
ٌ

نحوية أخرى:
ـ آراء
ّ

نحكية كثيرة منسكبة إلى المغاربة ،مف
النحكييف آراء
ذكر الكثير مف ٌ
ٌ

غير تعييف صاحبيا ،في الكثير مف كتبيـ كالسيكطي في (ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع)
ألفية ابف مالؾ) ،ابف ىشاـ في (مغني المبيب عف كتب
ك(األشباه كالنظائر) ،األشمكني في (شرح ٌ
األعاريب) كغيرىا ،أذكر مف تمؾ اآلراء:

أن المخفـفـة:
ـ ّ

أف تعمؿ كال تييمؿ ،شرط أف يككف خبرىا جممة فعمية كاسميا ضمير
إذا خففت ٌ

شأف مفصكؿ بينيما بحرؼ مف الحركؼ ،في الغالب ،كقكلو تعالى:
مرضى

المزمؿ ،20

ً
أف سيككف منكـ
ىعم ىـ ٍ

أمٌ :أنو سيككف ،كقد فصؿ بينيما بالسيف .كفي إعماليما إذا خففت مذاىب

ثبلثة ذكرىا السيكطي في ىمع اليكامع كىي :
شيئا ال في ظاىر كال في مضمر ،كتككف حرفا مصدرنيا ميمبلن كسائر الحركؼ
ػ ٌأنيا ال تعمؿ ن
المصدرٌية ،كعميو سيبكيو كالككفيكف .
ػ ٌأنيا تعمؿ في المضمر كفي الظاىر ،كىذا ىك رأم طائفة مف المغاربة.
از في مضمر ،ال ظاىر ،كعميو الجميكر.
ػ ٌأنيا تعمؿ جك نا
1

الدرة األلفية ،ص .16
ػ ابف معطٌ ،
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

و
حينئذ اسما يككف ضمير شأف كترفع جممة
أف الرأم الذم عميو المغاربة ىك إعماليا ،كتنصب
أم ٌ
أف سيككف منكـ مرضى فتقدير الكبلـ :عمـ ٌأنوي سيككف منكـ
فعمية نحك قكلو تعالى :عمـ ٍ
مرضى.
إف بعض المغاربة زعمكا ٌأنو ال يمزـ أف يككف ذلؾ الضمير
كنقؿ السيكطي عف ابف مالؾ ٌأنو قاؿٌ :
اسما ،1كذلؾ تيسي ار في االستعماؿ.
المحذكؼ ضمير شأف بؿ يجكز أف يككف ن

ـ إذا كان عامل الحال اسـم تفـضيل:

ذكر السيكطي في كتابو (ىمع اليكامع) في باب

الحاؿ مسائ ىؿ كثيرة في الخبلؼ في عامؿ الحاؿ ،كذكر في باب اسـ التفضيؿ العامؿ في الحاليف
ألنو داخؿ في باب التنازع ،فذكر رأم المغاربة في
النحاة في الحاليف ٌ
مسائؿ كثيرة في اختبلؼ ٌ
تأخير الحاليف عف أفعؿ بشرط أف يميو الحاؿ األكلى مفصكلة
ذلؾ بقكلو" :كأجاز بعض المغاربة
ى
إف أبا حياف األندلسي
عنو مف الثانية ،فيقاؿ :ىذا
سرا منو رطبن ا ...كقاؿ السيكطي ٌ
ي
أطيب بي ن
حسف في القياس ،لكنو يحتاج إلى سماع" ،2كذلؾ كي
كصؼ رأم المغاربة ىذا بقكلو  :كىذا
ه

يطرد في االستعماؿ.

ـ التمـييز المرّك ـب:

مقدارا ككاف ذا
قاؿ السيكطي في باب التمييز :إذا كاف المميٌ ز
ن

معمكليف مف جنسيف مختمفيف ففيو مذاىب في جكاز العطؼ بيف المعمكليف نحك :عندم
فالمميز ىك الرطؿ كىك مقدار كالتمييزاف ىما السمف كالعسؿ:
رط هؿ سمنا عسبلن،
ٌ
سمنا عسبلن.
ػ ذىب الفراء إلى ٌأنو ال يجكز عطؼ أحدىما عمى األخر ،فتقكؿ :عندم رط هؿ ن

جائز ،ألف الكاك تيصٌير ما قبميا كما بعدىا بمنزلة شيء ك و
احد
أف العطؼ بالكاك ه
ٌ
ػ ذىب غيره إلى ٌ
ى

سمنا كعسبلن.
فتقكؿ :عندم رط هؿ ن
ػ كقاؿ بعض المغاربة :األم ارف سائغاف :العطؼ كتركو. 3

1

ػ السيكطي ،ىمع اليكامع ،ج  ،9ص .515 -516

2

ػ نفسو ،ج  ،2ص .250 -261

3

ػ نفسو ،ج  ،2ص .215
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

ـ في تقـديم المستـثنى:

تقدـ المستثنى
النحكييف يمنعكف ٌ
أف جميكر ٌ
ذكر السيكطي في (اليمع) ٌ

تقدـ المستثنى عمى عاممو
يدا قامكا ،فينا ٌ
القكـ إالٌ ز ن
عمى المستثنى منو ،أكعمى عاممو ،فبل يقاؿ :ي

بأنو يجكز مطمقا لكركده ،قاؿ شاعر :
(قامكا) ،كقد صحح المغاربة ىذا القكؿ ٌ
أالٌ ك ٌؿ شيء ما خبل اهللى باط هؿ.
فاالستثناء مف ضمير (باطؿ) ،كباطؿ عامؿ ذلؾ الضمير ،كقاؿ:
كؿ ديف يكـ القيامة عند المػ

بكر. 1
ػو إالٌ دي ىػف الحنيػفة ه

كغيرىا مف اآلراء األخرل .

ـ أسـماء الـنداء:

لزـ النداء مف األسماء (فؿ) لفبلف ك (فمة) ل فبلنة كأسمػاء أخ ػرل ...

كالذـ  ،كقد سي مع منيا ستة ألفاظ  ،كال يقاس إ الٌ عمى ما
كصيغة ( ىم فٍ عى بلى ف ) في المدح
ٌ
جاء منيا ألنٌ يا سماعيٌ ة  ،كىي  :ىم ٍك ىر ىم اف لمعزيز المكرـ  ،كمؤلماف ،كمخبثاف ،كممكعاف
كمطيباف كمكذباف.
أف بعضا مف المغاربة ذكر ٌأنيا منقاسة ،ك ٌأنو يقاؿ في المؤنث بالتاء ،كحكى ابف
كذكر السيكطي ٌ
الصيغ.
قياسية ىذه
سيده األندلسي مثميـ 2في جكاز
ٌ
ٌ

ـ الوصف (بإالّ):

األصؿ في (إالٌ) أف تككف لبلستثناء ،كاألصؿ في (غير ) أف تككف

كصفنا ،ثـ قد تحمؿ إحداىما عمى األخرل ،فيكصؼ بػ (إ الٌ) كيستثنى ب ػ( غير) كالكصؼ بإ الٌ
صناعي .كشرط المكصكؼ بإالٌ أف يككف جمعن ا مذ ٌك نرا نحك  :جاءني رجػ ػ اؿ قرشػ ػيكف إالٌ
و
كجكز ابف
زي ػ هد  ،تقدير الكبلـ :ى
جكز سيبكيو أف يكصؼ بيا كؿ نكرة كلك مفردةٌ ،
غير زيد .كقد ٌ
المعرؼ باأللؼ
كجكز األخفش أف يكصؼ بيا
الحاجب أف يككف معرفة باأللؼ كالبلـ
ٌ
ٌ
الجنسيةٌ ،
المبرد.
كالبلـ
ٌ
العيدية ،كرفض ابف مالؾ ذلؾ ن
تبعا البف السراج ك ٌ

1

ػ السيكطي ،ىمع اليكامع ،ج  ،2ص .911

2

ػ نفسو ،ج  ،2ص .51
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

جكز أف يكصػ ػؼ بػ ػيا كؿ ظاىػ ػر كمضػ ػمر كنػ ػك ػرة
كذكر السيكطي أف بعضا مف المغاربة ٌ

ألف الكصؼ بيا يخالؼ سائر األكصاؼ.1
كمع ػرفػ ػة ،كقالكا في ذلؾ ٌ

ـ االستثناء بـ (غـير):

أف انتصاب (غير) في االستثناء عف تماـ
ذكر ابف ىشاـ كاألشمكني ٌ

الكبلـ عند المغاربة كانتصاب االسـ بعد (إالٌ) عندىـ ،كاختاره ابف عصفكر. 2

ـ نصب المضارع بعد الـفاء:

أف المغاربة أجازكا نصب
ذكر األشمكني في شرح
ٌ
األلفية ٌ

يد فنتىبً ىعوي ؟" كقد
المضارع بعد الفاء في جكاب االستفياـ
المتضمف كقكع الفعؿ ،نحك" :أيف ذىب ز ه
ٌ
يتضمف الجكاب كقكع
النحاة كمنيـ ابف مالؾ في (التسييؿ) لنصب المضارع ىنا أف ال
اشترط ٌ
ٌ
الفعؿ ،3أم داللتو عمى المستقبؿ كليس الحاضر.

ـ حذف (أن) الناصبة:

(أف) كبقاء
ذكر األشمكني أف ٌ
النحاة كضعكا عشرة مكاضع لحذؼ ٍ

أف نصبو بحذفيا في غير تمؾ المكاضع شاذ ،ال يقبؿ منو
المضارع بعدىا منصكبا،
كنصكا عمى ٌ
ٌ

إالٌ ما نقمو العدكؿ ،كقكليـ :خذ المص قبؿ يأخ ىذؾ ،كمره ً
يحف ىرىا.
ٌ
يٍي

كيرل ابف مالؾ أ ٌف ذلؾ مقصكر عمى السماع كال يجكز القياس عميو ،ثـ أجاز ابف مالؾ كغيره
أف ذلؾ مقصكر عمى
أما المغاربة فقد ذىبكا إلى ٌ
حذؼ (أف) كرفع المضارع دكف نصبو ٌ ...
إف ذلؾ مذىب
السماع مطمقا ،فبل يرفع كال ينصب بعد الحذؼ إالٌ ما يسمع ،كقاؿ األشمكني ٌ
المتأخريف مف المغاربة  ،كقيؿ ىك الصحيح ،4أم اقتصاره عمى السماع كىك الصكاب.
ٌ

1
2

ػ السيكطي ،ىمع اليكامع ،ج  ،2ص .202 -209

ػ ابف ىشاـ ،مغني المبيب عف كتب األعاريب ،تح :مازف المبارؾ كمحمد عمي حمد اهلل ،راجعو :سعيد

األفغاني ،ط  . 9دمشؽ ، 9115 :دار الفكر ،ج  ، 9ص . 919
كاألشمكني ،شرح األلفية ،تح :محمد محي ال ػ ديف عبد الحميد ،ط  . 9لبناف ، 9111 :دار الك ػ تاب العربي ،ج
 ،9ص .265
3

ػ األشمكني ،شرح األلفية ،ج  ،6ص .111

4

ػ نفسو ،ج  ،6ص .116 -112
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

ـ (لوال) و(لــو):

أف المغاربة ال يسمكف (لكال) شرطا ،كال (لك) إالٌ إذا كانت
ذكر األشمكني ٌ

1
ألف
ألف جكاب القسـ محذكؼ ا
ستغناء بجكاب (لكال) ك(لك)  ،كذلؾ ٌ
إف) ،إذا سبقتا بقسـٌ ،
بمعنى ( ٍ
ن

يغير مف معناىا.
القسـ الذم تسبؽ بو ٌ

ظن) وأخواتيا:
ـ تعميق عمل ( ّ

ظف) أك إحدل أخكاتيا لفظا ال
يعني (التعميؽ) إبطاؿ عمؿ ( ٌ

إف أك القسـ  ...نحك:
محبلن ،شرط أف تسبؽ بشيء لو الصدر في الكبلـ كالنفي أك االستفياـ أك ٍ
يد في الدار كال عمرك.
قائـ،
عممت ما ىؤالء ينطقكف،
لقد
كعممت كاهلل ال ز ه
إف ز ه
ي
ي
ي
كعممت ٍ
يد ه
النحاة مف المعمقات ليا (لع ٌؿ) ك(لك) نحك قكلو تعالى:
كأضاؼ ٌ
إلى و
حيف

كا ٍف أدرم لعمٌو فتنة لكـ كمتاع

أف بعضا مف المغاربة ذكر مف
 ،111ذكر ذلؾ أبك عمي الفارسي ،كذكر األشمكني ٌ

2
عممت َّ
فإف ىي التي عمٌقت العمؿ برأم
(إف) التي في خبرىا البلـ نحك:
إف ز ن
ي
لقائـ ٌ ،
المعمٌقات ٌ
يدا ه

المغاربة.

ـ فاعل نعم وبئس:

نص سيبكيو عمى لزكـ ذكر فاعؿ نعـ كبئس ،كصحح بعضيـ أنٌ و ال
ٌ

نص بعض المغاربة عمى شذكذ
يجكز حذفو كا ف فيـ المعنى كقكليـ" :فبيا كنعمت" ،كقد ٌ
ذلؾ ،3كعدـ استحسانو.

 3ــ مصـطمحاتيـم الجـديدة:

عبر المغاربة عف بعض المصطمحات المتداكلة بيف جميكر
ٌ

حسيـ المغكم المتم ٌكف ،كتضمٌعيـ الكاسع في
ٌ
النحكييف كالمتعارؼ عمييا بتعابير جديدة تشير إلى ٌ
ككأنيا
النحكم كتعريفاتيا التي تشير إليياٌ ،
النحك ،فأحيانا يمزجكف بيف فكرة المصطمح ٌ
فيـ حدكد ٌ
ترجمات لممصطمحات المتداكلة ،كأحيانا أخرل يغرفكف مف المغة معاني تتناسب مع مفيكـ الفكرة
النحكية ،كمف أمثمة ذلؾ :
ٌ

1

ػ األشمكني ،شرح األلفية ،ج  ،6ص .115 -116

2

ػ نفسو ،ج  ،9ص .919 -910

3

ػ نفسو ،ج  ،2ص .611
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

عبر الجزكلي عف األفعاؿ البلزمة باصطبلحات خاصة كىي معانييا التي تدؿ عمييا كىي:
ػ ٌ


أوزانيا التي ترد عمييا كفَ ُعـل.

 أفعال النفس.


أفعال الجسم.

 أفعال الطبيعة.
فسماىا (أفعاؿ
فسماىا (أفعاؿ النفس) ،كتػأثٌر بذلؾ ابف مالؾ ٌ
كتبعو في ذلؾ تمميذه ابف معط ٌ
كسماىا المككدم (أفعاؿ الطباع).
السجايا) ٌ
قسـ الجزكلي الفعؿ بالنسبة إلى الزماف إلى ثبلثة أقساـ ،ككمٌيا بالكضع ،كىي :الماضي لحدث
ػ ٌ
ألف األمر كاقع في زمف المستقبؿ
سمى األمر بػ(المستقبؿ) ،كالمضارع بػ(المبيـ) ،كذلؾ ٌ
مضى كقد ٌ
أما المضارع فيك مبيـ بيف الحاؿ كالمستقبؿ ،حتى تدخؿ عميو قرنية
ال محالة نحك:
ٍ
اذىبٌ ،
غدا ،اليكـ...
تصرفو إلى الحاؿ أك المستقبؿ نحك :اآلف ن
كسمى المضارع تارة بالحاؿ
كسماىا كذلؾ ابف معط بماض كمستقبؿ كحاؿ ،فالمستقبؿ ىك األمرٌ ،
ٌ
كتارة أخرل بػ(المبيـ بيف الحاؿ كاالستقباؿ).
كقسـ المعتؿ إلى اسـ
قسـ الجزكلي االسـ إلى ثبلثة أقساـ :صحيح كمعتؿ ك(مشبو بالمعتؿ)ٌ ،
ػ ٌ
منقكص كاسـ مقصكر .
ياء أك ك ناكا أصميتيف مشددتيػف أك
كقصد بػ(المشبو بالمعتؿ) االسـ الممدكد ،ككذلؾ ما كاف آخره ن

كغزك.
عدك
ظبي ٍ
مخففتيف نحكٌ :
ككرسي ،أك مخففة نحكٍ :
ٌ
قسـ االسـ المنقكص إلى (عاـ) ك(خاص).
كما ٌأنو ٌ
و
قاض و
كغاز.
فالعاـ نحك :
كالخاص قصد بيا األسماء الستة نحك :فكؾ. 1
1

المقدمة الجزكلية ،ص .51
ػ الجزكليٌ ،
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

كقسـ ىذا (المصدر)
التعدم المفعكؿ الذم ٌ
سمى الجزكلي في باب ٌ
يتعدل إليو الفعؿ بػ(المصدر)ٌ ،
ػ ٌ
"يتعدل الفعؿ أجمع ببل كاسطة إلى المصدر  ...كالمصدر عمى
إلى مبيـ كمعدكد كمختص ،يقكؿ:
ٌ
ثبلثة أقساـ :مبيـ كمعدكد كمختص .
فالمبيـ ىك النكرة غير المكصكفة كال المحدكدة بالياء كال المضافة ،كالم ػعدكد ما في ػو ىػ ػاء
المعرفة باأللؼ كالبلـ" .1مثاؿ المصدر
الت ػأن ػيث ،كالمختص ىك النكرة المكصكفة كالمضافة ك ٌ
المبيـ :ضربت ضرنبا ،كمثاؿ المعدكد :ضربتو ضربةن (مصدر مرة) كمثاؿ المكصكؼ :ضربتو
شديدا ،كمثاؿ النكرة المضافة :ضربتو ضرب المتسامح ،كمثاؿ المعرفة :ضربتو الضرب
ضرنبا
ن
الذم يستحقٌػو .
ألف معناىا مبيـ دكف
سمى ابف معط أسماء اإلشارة كاألسماء المكصكلة (بالمبيمات) ،كذلؾ ٌ
ػ ٌ
صبلتيا .
النحكييف (بدؿ البعض مف الك ٌؿ) بقكلو( :بدؿ
يسميو بعض ٌ
سمى ابف معط البدؿ الذم ٌ
ػ ٌ

الشيء

مف الشيء كىك بعضو) كعبارة ابف معط أكضح.
الك ٍجوى.
سمى ابف معط التمييز الكاقع معرفة بػ(المشبو بالمفعكؿ) نحك:
ى
ػ ٌ
الحس يف ى
سمى المككدم نكف التككيد الثقيمة بنكف التككيد الشديدة.
ػ ٌ

التدرج في عرض أبواب ال ّنحو ومسائمو:
 4ــ في ّ

النحاة المشارقة
النحاة المغاربة ٌ
خالؼ ٌ

التدرج في عرض
في عرض بعض مسائؿ ٌ
النحك كالصرؼ ،كاف كاف الغالب عمى منيجيـ في ٌ
حكية الذم ىك مبدأ (األصؿ كالفرع) القائـ
المسائؿ االعتماد عمى المبدأ المشيكر في النظرٌية ٌ
الن ٌ
النحكية كفؽ النظاـ التسمسمي الذم يتـ باالنتقاؿ مف الكحدات
يعية لمكحدات ٌ
عمى البنية التفر ٌ
األصميٌ ة السيمة البسيطة إلى الكحدات الفرعيٌ ة المرٌك بة كالمعقٌد ة ،كأف يي بدأ بالمفرد ألنٌ و
أف ابف معط في فصكلو
أصؿ ثـ المثنى كالجمع ألنٌ يما فرعاف عنو بزيادات .كمف أمثمة ذلؾ ٌ
عية ،في كؿ باب عشرة فصكؿ ،فكاف الباب
ئيسية تندرج تحتيا فصكؿ فر ٌ
كضع خمسة أبكاب ر ٌ
1

المقدمة الجزكلية ،ص .85
ػ الجزكليٌ ،
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

حد الحرؼ ،كالباب الرابع في
حد الفعؿ ،كالباب الثالث في ٌ
حد االسـ ،كالباب الثاني في ٌ
األكؿ في ٌ
متفرقات كبعض مسائؿ الصرؼ ،كيعالج كؿ باب
النكرة كالمعرفة كالتكابع ،كالباب الخامس في ٌ
المكضكع األصؿ مع مختمؼ لكاحقو كفركعو ،فإذف في كؿ باب رئيسي أصؿ ثـ تتفرع تحتو
حكية طرديا إلى كحدات جديدة في فصكؿ بما لحقيا مف زيادة أك حذؼ أك قمب أك
الكحدات ٌ
الن ٌ
تقديـ أك تأخير كغيرىا ...
النحك ،بمعرفة أصكؿ
كىذا المنيج منيج محكـ أراد بو ابف معط أف يسيٌؿ عمى الدارس تعمٌـ ٌ
النحكية ،ثـ ما لحقيا مف زيادات أم فركعيا ،بالمركر مف فكرة إلى الحقتيا كالتي ترتبط
الكحدات
ٌ
النحك كالصرؼ في كتب المغاربة عمى
بسابقتيا أشد ارتباط .لكف رغـ التبكيب المحكـ ألقساـ ٌ
الشكؿ التسمسمي التدريجي لمكحدات مف األصؿ إلى الفرع ،مف العاـ إلى الخاص ،مف السيؿ إلى
التدرج كالترتيب المعركؼ في
المعقٌد كمف البسيط إلى المرٌكب ،إالٌ ٌأنيـ خالفكا بعض جزئيات
ٌ
حكية مع ما يتناسب مع تفكيرىـ كنظرىـ ،كمف أمثمة ذلؾ:
أميات الكتب ٌ
الن ٌ
ػ عالج ابف معط في (الفصكؿ الخمسيف) عمى ىذا الترتيب :جمع التكسير ثـ الجمع السالـ مذ ٌك ار
النحاة المشارقة
كمؤنثا كالذم سماه بجمع السبلمة كىك مصطمح أستاذه الجزكلي ،عمى غير عادة ٌ
ٌ
ألف جمع
الذيف يذكركف الجمع السالـ أكالن ثـ جمع التكسير ثانيا ،كقد عمد ابف معط إلى ذلؾ ٌ
التكسير لفظ مفرد ،معرب بالحركات ،كال تطكلو تغيٌ رات في آخ ره ،بينما الجمع السالـ
مؤنثا لفظ مركٌ ب مف األصؿ كالزيادة ،معرب بالحركؼ ال بالحركات ،كتمحقو
مذ كٌ نرا أك ٌ
تغيٌ رات في آخ ره زيادة أك حذفا نحك :مصطف ػػ ى مص ػػ طفكف مصط ػ فيف مصطف ػػ ك
قدـ جمع التكسير عمى
مصط ػػ في ،خ زانة خ زانات ،حبمى حبميات ،صحراء صح اركات  ...فمذا ٌ
ألنو بسيط سيؿ غير مرٌكب معقٌد.
الجمع السالـ ٌ
قد ـ االسـ المقصكر في الترتيب عمى االسـ
ػ في كبلـ ابف معط عف المقصكر كالمنقكص ٌ
المنقكص ،كالمشيكر في كتب النٌ ح ك قبؿ ابف معط البدء بما آخره ياء قبميا كسرة كىك اسـ
إف المػنقػػكص ال يثب ػ ت
الفاعؿ المنقكص ،كقد عمؿ ابف إيٌ از ترتيب ابف مػعط بأف قاؿ ٌ
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

كتكس ر في الجر كتحذؼ في االسـ
كتضـ ياؤه في الرفع
حرؾ ياؤه في النصب،
ٌ
آخػػ ره ،إذ تي ٌ
ٌ

قدمو .1كقد استحسف ابف ٌإياز ىذا
المنكر ،كالمقصكر يستحيؿ لو ذلؾ فيك أقعد في الحركة فميذا ٌ
الترتيب الجديد البف معط في تقديمو االسـ المقصكر عمى االسـ المنقكص ،كقد أثٌر ابف معط في
يقدمكف االسـ المقصكر عمى االسـ المنقكص ،كمف ىؤالء :ابف
كؿ الذيف أتكا مف بعده إذ صاركا ٌ
األلفية) ،ككتابي (قطر الندل
األلفية) ك(تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد) ،كك ٌؿ شراح ( ٌ
مالؾ في ( ٌ
كبؿ الندل) ك(شػذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب) البف ىشاـ األنصارم كغيرىـ ...

تحد ث ابف معط في فصؿ ك و
احد عمى الترتيب عف  :المصدر كظرف ي الزماف كالمكاف
ػ
ٌ
(المفعكؿ فيو ) كالحاؿ كالتمييز كالمستثنى كالمشبٌ و بالمفعكؿ كالمفعكؿ معو كالمفعكؿ لو
عمى ىذا الترتيب ،كىك يقصد بالمصدر المفعكؿ بو ،كمف عادة المصنٌ فيف النٌ حاة ذكر
المفاعيؿ الخمسة عمى الت كالي ،ثـ ينتقمكف إلى الحاؿ كالتمييز كاالستثناء ،كابف معط خالفيـ في
ذلؾ إذ فصؿ بيف المفعكؿ فيو بالحاؿ كالتمييز كاالستثناء كالمشبو بالمفعكؿ كىك التمييز إذا كقع
أف الحاؿ كالتمييز كاالستثناء
معرفةٌ ،
كقد ميا عمى المفعكؿ معو كالمفعكؿ لو ،كعمٌتو في ذلؾ ٌ
زيد راكبا  ،فراكبا في الحقيقة حاؿ ألنٌ و يبيٌ ف ىيئة
ت قع مكقع الفاعؿ في المعنى ،فقكلؾ :جاء ه

يد نفسا ،معناه :طابت نفس ز ويد ،فالتمييز ىنا فاعؿ في المعنى ،كقكلؾ:
الفاعؿ ،كقكلؾ :طاب ز ه

يد مستثنى لكنو فاعؿ ،لذا استحقت أف تتقدـ عمى المفعكؿ معو كلو .
يد ،فز ه
ما قاـ إالٌ ز ه
ػ صنٌ ؼ الجزكلي األسماء الستة في باب االسـ المنقكص ،كقد صنٌ ؼ المنقكص في باب
نظر لبلعتبلالت الكاقعة في
المعتؿ ،كبذلؾ تككف األسماء الستة مندرجة في باب المعتؿ كذلؾ نا
كجرا ،كقد تبعو في ىذا تمميذه ابف معط ،كىك منيج جديد لـ يسبؽ إليو أحد .
فعا
ن
إعرابيا ر ن
كنصبا ن

 5ــ أدلّـة ال ّنحو في كتـب المغاربة ومصادر االحتجاج:
 1ـ السمـاع:

األكؿ مف أصكؿ النٌ حك العربي ،كالدليؿ النقمي
يعتبر السماع األصؿ ٌ

لبلستدالؿ النٌ حكم ،كىك ك ٌؿ ما نقؿ عف العرب الفصحاء مف العصر الجاىمي إلى نياية
1

ػ ابف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .902
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

يعرفو أبك البركات األنبارم تػ577ىػ بقكلو:
القرف الرابع اليجرم ،بشركط دقيقة في ثبت النقؿٌ ،
حد الكثرة" .1كيشمؿ
حد القمٌة إلى ٌ
"ىك الكبلـ العربي الفصيح المنقكؿ بالنقؿ الصحيح الخارج عف ٌ
أساسية ىي :القرآف الكريـ كقراءاتو في المرتبة األكلى ،كبلـ النبي صمى اهلل عميو
ثبلثة مصادر
ٌ
الثانية ،ككبلـ العرب شع ار كنث ار في المرتبة الثالثة.
كسمٌـ في المرتبة ٌ
زمانية كاض ػحة كمعػ ػركفة في كت ػب
مكانية كأخرل
كقد كضع البصريكف لكبلـ العرب حدكدا
ٌ
ٌ
الن ػحػ ػاة ،فمـ ييقبؿ ك ٌؿ ما خرج عنيا كاف كاف صحيحا يجرم عمى سنف العر ٌبية احتياطا منيـ
ٌ
لمكصكؿ إلى المغة العر ٌبية الفصيحة التي لـ تختمط بغيرىا كلك في حرؼ.
األكؿ مف مصادر
كأجمعت كممة ٌ
النحكييف قاطبة عمى االحتجاج بالقرآف الكريـ فيك المصدر ٌ
الرد ،إذ رفض
آنية المتكاترة منيا أك األحاد فقد كقع فييا شيء مف ٌ
أما القراءات القر ٌ
االحتجاجٌ ،
البصريكف الكثير منيا كاف كانت مف القراءات السبع المتكاترة ،فقد رفضكا قراءة نافع مقرئ أىؿ
مما لـ
المدينة ،كقراءة ابف عامر مقرئ أىؿ الشاـ ،كقراءة حمزة بف حبيب مقرئ أىؿ الككفةٌ ،
يتكافؽ مع المقاييس التي استنبطكىا مف القرآف الكريـ بمغة قريش.
الثانية الحديث النبكم الشريؼ كفيو كبلـ كثير أفضى إلى قمٌة االحتجاج
كيأتي في المرتبة
ٌ
كاالستشياد بو في كتب األكائؿ ،فيذا كتاب سيبكيو ٌأكؿ كتاب نحكم كامؿ يصمنا فيو قرابة
أف سيبكيو لـ
أربعمائة شاىد قرآني ،كألؼ كخمسكف شاىدا شعريا،
ٌ
كثمانية أحاديث فقط ،كالغريب ٌ
نبكية بؿ جعميا مف كبلـ العرب ،كىذا كتاب (معاني القرآف) لمفراء رغـ ٌأنو
يصرح ٌأنيا أحاديث ٌ
النحك إالٌ ٌأنو لـ يستشيد فيو إالٌ بخمسة كثبلثيف حديثا فقط ،كلـ يستشيد بيا في
كتاب في التفسير ك ٌ
آنية أك بياف سبب نزكليا.
لغكية أك آية قر ٌ
بناء قاعدة بؿ في تفسير كممات ٌ
النحكييف القدامى عمى االحتجاج بالحديث النبكم كبقي الحاؿ كذلؾ حتى
كلـ يتج أر أحد مف ٌ
القرف السادس اليجرم حيف نظر فييا العمماء األندلسيكف ،فكاف ابف الطراكة تػ528ىػ ٌأكؿ مف

 1ػ األنبارم  ،لمع األدلة في أصكؿ النٌ حك ،تح :سعيد األفغاني ،د ط .دمشؽ ، 9111 :مطبعة الجامعة السكرية،
ص .89
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

حكية كبناء القكاعد ،كتبعو في ذلؾ السييمي
استفاد مف ىذا المصدر في تقرير بعض األحكاـ ٌ
الن ٌ
تكسعا كبي ار في اعتباره أساسا
تكسع ٌ
أما ابف مالؾ تػ672ىػ فقد ٌ
تػ581ىػ ،كابف خركؼ تػ609ىػٌ .
حكت أحاديث
صحيحا لكضع القكاعد كمصد ار فصيحا لبلحتجاج ،كيتجمٌى ذلؾ في
ٌ
مصنفاتو التي ٌ
كثيرة ،فيذا كتابو (شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح أك إعراب مشكؿ
نبكية مف صحيح البخارم .كقد أعاب عميو أبك
نحكية مستنبطة مف أحاديث ٌ
البخارم) حكل مسائؿ ٌ
النحكييف في كضع القكاعد عمى
حياف األندلسي شارح كتبو ىذه الطريقة كاتٌيمو بالخركج عف سنف ٌ
األحاديث.
كقسـ األحاديث ق ػسم ػيف :قسػ ػـ نػ ػق ػؿ مع ػناه دكف
كجاء بعده أبك إسحاؽ الشاطبي تػ790ىػ ٌ
لف ػظو  ،ففي ىذا القسـ أجمعكا عمى عدـ االحتجاج بو ،كالقسـ الثاني عني بنقؿ لفظو ،كعميو اعتمد
النحك.
في كضع القكاعد كاالحتجاج بو في ٌ
القضية ،ككقع جداؿ كبير بيف
كقد أثار المجمع المصرم لمغة العر ٌبية في العصر الحديث ىذه
ٌ
مؤيد لو عمى طريقة ابف مالؾ
أعضائو بيف رافض لؤلخذ بو عمى طريقة األكائؿ كأبي حياف ،كبيف ٌ
مما
ك ٌ
المتأخريف ،كأفضت المناقشات العديدة كالجمسات المتكررة إلى ٌ
صحة االحتجاج بيذا المصدر ٌ
دكف في الكتب الصحاح الستة فما قبميا ،ككضعكا شركطا.
ٌ
كيأتي كبلـ العرب شع ار كنث ار في المرتبة الثالثة كىذا المصدر الثالث قد قيٌ د بحدكد
تتعد ل منتصؼ القرف الثاني لميجرة في البكاد م ،كنياية القرف الرابع في المدف.
زمانيٌ ة ال
ٌ
تتعد ل ست قبائؿ أك خمسا عند بػعض النٌ ػحكييف كى ػ ي  :قيس ،أسد ،تميـ،
كبحدكد مكانيٌ ة ال ٌ
ىذيؿ ،بعض كنانة ،كبعض طيء عمى اختبلؼ درجة فصاحتيا كدرجة األخذ عنيا .كعمى ٌأية
األعجمية ،فمـ يؤخذ مف
ممف جاكر األمـ
حاؿ ٌ
ٌ
فإنيـ لـ يأخذكا مف حضرم كال مف سكاف البرارم ٌ
لخـ كال مف جذاـ لمجاكرتيـ ألىؿ مصر كالقبط ،كال مف قضاعة كال غساف كال إياد لمجاكرتيـ أىؿ
ألنيـ مجاكركف لميكناف ،كال مف بكر لمجاكرتيـ القبط كالفرس ،كال
الشاـ ،كال مف تغمب كال النمر ٌ
مف عبد القيس كأزدعماف لمخالطتيـ الفرس كاليند ،كال مف أىؿ اليمف لمخالطتيـ لميند كالحبشة كال
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

التجار ،كال مف حاضرة الحجاز ،خكفا
مف بني حنيفة كسكاف اليمامة كثقيؼ كالطائؼ لمخالطتيـ ٌ
األعجمية.
مف تسمؿ المكنة لمجاكرة ك ٌؿ ىؤالء األمـ
ٌ
بينما كاف الك كفيكف عمى عكس البصرييف فقد احتج كا بسكاف ىذه القبائؿ ما دام ػ كا
إف الككفة جمعت لغة العرب كمٌيا ،عمى عكس البصرييف
عربا،
كتكسعكا في األخذ عنيـ حتى قيؿ ٌ
ٌ
الذيف أسقطكا ك ٌؿ تمؾ القبائؿ كطعنت في الكثير مف كبلميا العربي الفصيح كاتٌيمت بالشذكذ كعدـ
الفصاحة.
النحكييف المحدثيف تساىبل كالككفييف ،سار عمى نيج الككفييف في
ٌ
كيعد ابف مالؾ مف أكثر ٌ
التكس ع في األخذ مف ى ؤالء العرب كلـ يتحر في النقؿ ،كاعتبر ذلؾ جائ از ما داـ أنٌ و
ٌ
مم ف أعاب
عربي كفي العصكر األكلى مف الفصاحة قبؿ تفشي المحف ،ككاف أبك حياف ٌ
أئم ػ ػة
مما لـ يكف مف عادة ٌ
عميو ىذا العمؿ ،كقاؿ إ ٌنو أخذ مف لغة لخـ كخزاعة كقضاعة ٌ
كيقد ر عممو .ككذلؾ احتج ابف مالؾ
العر ٌبي ػة ،كمف ثـ طعف في الكثير مف نحكه كا ف كاف يجمٌو ٌ
كمرد ىـ في ذلؾ أنٌ يا
عمى مذىب الككفييف بجميع القراءات س كاء كانت متكاترة أـ شاذة،
ٌ
متقد ميف في الفصاحة ،كمنقكلة عنيـ نقبل صحيحا باألسانيد المتكاترة
منقكلة عف عرب أقحاح
ٌ
الصحيحة.
النحاة األندلسييف تشددا في األخذ بالسماع كالقياس عمى منيج
ككاف أبك حياف مف أكثر ٌ
تحرم النصكص كاستنباط األحكاـ ،لكف رغـ كالئو لمنيجيـ ىذا إالٌ ٌأنو لـ
البصرييف الصارـ ،في ٌ
ألنيا منقكلة عف عرب خمص
يقؼ مكقفيـ إزاء القراءات ،فقد رفض منيجيـ القائؿ ٌ
بردىا ،كذلؾ ٌ
قاسية في تفسيره (البحر المحيط) حيف رفض قراءة
فصحاء ،كمف أجؿ ذلؾ رمى الزمخشرم بألفاظ ٌ
ابف عامر في قكلو تعالى :قت ىؿ أك ً
شركاؤىـ
الدىـ
ي

ـ موقف ال ّنحاة المغاربة من السماع:

األنعاـ .137

النحاة المغاربة يستنتج عمى
إف القارئ في كتب ٌ
ٌ

الفكر سعة اطٌبلعيـ عمى مصادر االحتجاج خصكصا القرآف الكريـ ككبلـ العرب ،كاف قمٌت في
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

تحرم الفصاحة في
كالمقدمة
بعض الكتب
ٌ
ٌ
الجزكلية ،ككقفكا في الغالب مكقؼ البصرييف في ٌ
المسمكع ،فمـ يقبمكا إالٌ بعر ٌبية مف يكثؽ بو.
كالمبلحظ ٌأنيـ لـ ينقادكا لمنيج األندلسييف الجديد الداعي إلى األخذ بالحديث الشريؼ في كضع
النحاة األندلسييف الداعيف إلى األخذ بالحديث كابف الطراكة
أف أكائؿ ٌ
قكاعد ٌ
النحك ،عمى الرغـ مف ٌ
كيدرسكف في
كالسييمي كابف خركؼ كانكا يتنقمكف في مدف المغرب كفاس كمراكش كسبتة كبجاية ٌ
النحاة
النحاة المغاربة نيج البصرييف ك ٌ
المتقدميف مف ٌ
فضؿ ٌ
جكامعيا كمدارسيا مبادئ نحكىـ ،بؿ ٌ
ػ(الدرة
أما باقي المصادر ٌ
فإف كتبيـ تحفؿ بيا خصكصا كتب ابف معط .فال ٌ
في قمٌة األخذ بوٌ ،
المغكية شع ار كقرآنا ،ففي
األلفية) ك(الفصكؿ الخمسكف) كتاباف أكثر فييما ابف معط مف الشكاىد
ٌ
ٌ
المغكية المختمفة كادماجيا داخؿ
ألفيتو ظاىرة فريدة مف نكعيا كىي قدرتو عمى تضميف الشكاىد
ٌ
ألفيتو ،كمف أمثمة ذلؾ ،يقكؿ ابف معط في (ما
مما لـ يقدر عميو ابف مالؾ في ٌ
النظـ ،ىذا ٌ
الحجازٌية) العاممة عمؿ ليس:
يشػيد لمحجاز في لغاتػيـ

مػقالةي ما ىػف أمياتػيـ

كمف عدا أىؿ الحجاز رفعكا

خبر ما إالٌ الذيػف سمػعكا

النصب في القرآف فيما ذك ار

كمنو في يكسؼ ىذا بشػ ار.1

ففي ىذه األبيات إشارة إلى سكرة المجادلة اآلية الثانية كىي قكلو تعالى:
كالى سكرة يكسؼ اآلية الكاحدة كالثبلثيف في قكلو تعالى:
كيقكؿ في باب الحاؿ:
كحػاؿ ما ن ٌك ػر قبػمو يي ىح َّؿ

لػمي مكحشا طمػؿ
كقػكلو ٌ

كالحاؿ قد تكػكف تأكػيدا كما

ػؽ مص ٌػدقا لما
قاؿ ىك الح ٌ

كقد تجيء الحاؿ طك ار معرفة

كمشتؽ صفة
في حكـ تنكير
ٌ

1

الدرة األلفية ،ص .51
ػ ابف معطٌ ،
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.

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:
كقػكلو أرسػمػيا العػراكا

كجيػده ككحػده أتػاكػا

1

األكؿ قكلو( :لمي مكحشا طمؿ)
ففي ىذا القكؿ أدمج ثبلثة شكاىد :شاىداف شعرياف كآية قر ٌ
آنيةٌ ،
كىك لكثير كتمامو:
لمػي مكحػشا طمؿ

كأنػو خمؿ.
يمػكح ٌ

كالثاني قكلو( :أرسميا العراؾ) كىك لمبيد كتمامو:
فأرسميا العراؾ كلـ يذدعا

كلـ يشفؽ عمى نغص الدخاؿ

مصدقا لما مف سكرة فاطر اآلية .31
الحؽ
كاآلية قكلو تعالى :ىك
ٌ
ٌ
آنية كشكاىد شعرٌية
أما فصكلو فبل يكاد يخمك فصؿ مف ٌ
كىذا ٌ
عدة آيات قر ٌ
النحك كثير في ٌ
ألفيتوٌ ،
لكنيا في مكاضع قميمة.
آنية ٌ
تكضح الفكرة ٌ
نبكية كقراءات قر ٌ
حكية ،كما ٌأنو استشيد بأحاديث ٌ
الن ٌ
ٌ
بمغت شكاىد ابف معط في الفصكؿ مف القرآف الكريـ مائة ككاحدا كعشريف شاىدا ()121
كاثنيف كستيف ( )62شاىدا شعريا بيف شعر كرجز ،كلـ ينسب منيا إلى قائمييا إالٌ أربعة
الرمة .كلـ يستشيد بالحديث إالٌ مرة كاحدة في الكبلـ
شكاىد كىـ  :النابغة ،الفرزدؽ ،جرير كذك ٌ
أحب إلى اهلل فييا الصكـ منو في
عف أفعؿ التفضيؿ في قكلو صمى اهلل عميو كسمٌـ" :ما مف أياـ ٌ
عشر ذم الحجة" ،كمف األثر قكؿ كاحد لعمر بف الخطاب رضي اهلل عنو في الكبلـ عف االسـ
المقصكر.
مقد متو ببخؿ شديد في االستشياد رغـ إلمامو الكاسع
كعف أستاذه الجزكلي فقد طبع ٌ
بكبلـ العرب كالقرآف الكريـ كاألثر ،فبل نجده يستشيد إ الٌ بعشر آيات قرآنيٌ ة كذلؾ في
أما الحديث النبكم فمـ يذكر منو شيئا ...كلـ يكف
مكاضع متفرقة ،كبعض أشعار العرب ككبلمياٌ ،
يشير إلى سكر اآليات ،كال إلى قائمي األشعار ،ككاف يكتفي أحيانا بشطر بيت ،كأحيانا أخرل
بكممة كاحدة مف الشطر ،كالتي ىي مكضع الشػاىد ،كىذا الػشيء ليس عػج از مػنو أك ضعفا ،بؿ

1

الدرة األلفية ،ص .62
ػ ابف معطٌ ،
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

بمقدمتو كتب الفمسفة كالمنطؽ التي كانت سائدة في عصره عصر
النحك كيجارم ٌ
ٌإنما أراد أف يقنف ٌ
المكحديف كمؤلٌفات ابف رشد كابف زىر ،التي تميؿ في طابعيا العاـ إلى االختصار الشديد.
كتنكعت نصكصو
كأكثر المككدم مف مختمؼ الشكاىد في شرحو المشيكر عمى ٌ
ألفية ابف مالؾٌ ،
أما
آنية كالشعر
فأما استشياده باآليات القر ٌ
ه
فبحر كاسع ،ك ٌ
بيف قرآف كحديث كشعر كقراءاتٌ .
بالقراءات كاألحاديث فقد سار فييا مسمؾ ابف مالؾ في كثرتيا ،فبل يكاد يخمك شرح كاحد لبيت مف
آية أك أكثر كقراءة مع إلمامو الكاسع بمغات العرب ،يقكؿ في شرح قكؿ ابف مالؾ في اإلدغاـ:
كفي َّ
مدغـ فيو سكف
ؾ حيث
ه
ت ما حمىٍمتيػو كفي
نحك حمٍم ي

ً
بم ً
فع اقترف
الر ً
ضمر ٌ
لككنو ي
و
جزـ كشبو الجزـ تخيير قيًفى

يرد ،أك شبو الجزـ كىك في الكقؼ
أف المدغـ فيو إذا سكف في جزـ نحك :لـ ٍ
يقكؿ المككدم" :يعني ٌ
رد  ،جاز فيو بقاء اإلدغاـ كالتفكيؾ نحك :لـ يردد كايردد ،كا نٌ ما جعؿ فعؿ األمر
نحكٍ :
ألف حكمو حكـ المضارع فيك شبيو بو كيمزـ في فعؿ األمر اجتبلب ىم زة
شبييا بالمجزكـ ٌ
أكلو كالصحيح ،كالتفكيؾ لغة أىؿ الحجاز ،كاإلدغاـ
الكصؿ ٌ
ألف تفكيكو يكجب تسكيف ٌ
تدد منكـ عف دينو
لغة تميـ ،كبمغة أىؿ الحجاز جاء القرآف غالبا نحك :كمف ير ٍ
تمنف تستكثر
كال
ٍ
ييشػاؽ اهلل

الحشر 4

المدثر ، 6

البق رة ، 217

كمم ا جاء فيو مدغما قكلو تعالى:
كىك في الق رآف كثيرٌ ،

في سكرة الحػ شر عند جمػيع الق ػ ٌراء،

منكـ
كمف يرتى ٌد
ٌ

البق رة

كمف

 ،217في

ألف المتك مٌـ بو يجكز
ق ػ راءة ابف كػ ثير كأبي عم ػ رك كالككفييف ،كاٌنما ٌ
خير الناظـ في الكجييف ٌ
لو أف يتك مٌـ بالمغتيف معا".1
كالمبلحظ في ش كاىد المككدم عبلكة عمى كثرتيا مجيؤىا كاممة بش ػػ طريف إف كان ػػ ت
ش ػػ عرا ،أك بذكر اآلية كاممة كرقميا في السكرة ،كنسبة القراءة إلى صاحبيا ،كىذا أسمكب
تعميمي متميٌ ز يم ٌك ف الدارس مف حفظيا ،كينيي ك ٌؿ شرح بإعراب البيت لتدريب الدارس عمى
اإلعراب لصحة النطؽ...
1

ػ المككدم ،شرح األلفية ،ص .500
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

النحاة المغاربة لـ يحاكلكا إضافة مصادر أخرل مف كبلـ العرب غير التي
فإف ٌ
كعمى ٌأية حاؿ ٌ
النحاة القدامى في القبائؿ المشيكرة ،كلـ يحاكلكا تمديد عصر االحتجاج ،بؿ اقتصركا عمى
حددىا ٌ
تمؾ العصكر المع ػركفة بالف ػصاحة كال ػتقػ ػعيد ،كع ػ ػٌب ػركا باصط ػبلحات ػيـ :ى ػ ػذا مقص ػكر عمى
الس ػماع ،يحفظ كال يقاس عميو ،ىذا مقيس ،ش ٌذ قكليـ...
ؾ
نسبيا كحاكؿ ف ٌ
األكؿ مف أصكؿ ٌ
النحك ٌ
كالجدير بالذكر ٌ
أف الجزكلي قد اجتيد في ىذا األصؿ ٌ
أف بعض النصكص التي رمكىا باأللفاظ المعركفة
ٌ
التبعية المطمقة لمنيج القدامى الصارـ ،فرأل ٌ
ادعاء عمى العرب في كبلميا ،دكف
الدالة عمى عدـ فصاحتيا تحتاج إلى إعادة النظر لما فييا مف ٌ
ٌ
دليؿ قاطع ،كلذلؾ بذؿ جيدا ممحكظا في محاكلة التدليؿ عمييا ،كاثبات صبلحيتيا بما يجعؿ
التكسع في األخذ مف كبلـ
تأصيميا أم ار مقبكال .1كاف مكقؼ الجزكلي مف السماع يتٌجو نحك
ٌ
النحاة غير فصيحة ،صالحة لبلحتجاج بيا بحسب
النصكص التي اعتبرىا ٌ
العرب ،كاعتبر بعض ٌ
تتمخص في ىذه المبلحظات:
ما أدل إليو فكره كمنيجو ،كلو فييا مكاقؼ جريئة
كمتميزة ٌ
ٌ
 1ػ قبكؿ نصكص سبؽ لغيره أف اعتبرىا غير فصيحة ،مف غير حجة قاطعة ما عدا تمؾ األحكاـ
التي أطمقكىا مف منيجيـ الصارـ المتشدد ،كقد نظر فيو ،كقبميا لتككف لو سندا في:
ػ استنباط قكاعد جديدة ،كتكضيح بعض مسائميا.
ػ تصحيح قاعدة أخرل كاالحتجاج ليا كي تصبح مطردة مطمقة االطٌراد.
النحاة كبياف فساد ما ذىبكا إليو.
ػ إبطاؿ أقيسة بعض ٌ
النصكص الخارجة عف القاعدة ،فما قبؿ منيا التأكيؿ بكجو مف
 2ػ محاكلة تأكيؿ الكثير مف ٌ
عده شاذا ال يقاس عميو.2
احتج بو ،كما لـ يقبؿ التأكيؿ ٌ
الكجكه ٌ
عده فصيحا ك ٌ
النحكييف القدامى كمغة أىؿ الحجاز كتميـ كلغات القبائؿ
ككانت المٌغات المشيكرة في كتب ٌ
مما يكحي
الست متداكلة بكثرة في كتب نحاة المغرب ،استدلٌكا بيا في كضع القكاعد كسرد األحكاـ ٌ

1

ػ أحمد الزكاكم ،أبك مكسى الجزكلي ،ص .928

2

ػ نفسو ،ص .251 -251
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

إلى سعة اطٌبلعيـ عمى لغات العرب كسنف كبلميا ،يقكؿ الجزكلي في باب "فىع ً
اؿ" إذا كانت ىذه
ى
العممية عف
الصيغة السـ عمـ نحك :ىح ىذ ًاـ كقى ى
فإف التميمييف يمنعكنيا مف الصرؼ لمعدؿ ك ٌ
ط ًاـ ٌ

فإنيـ بنكه عمى
ض ًار (اسـ ماء) ٌ
كح ى
حاذمة كقاطمة ،كما كاف آخره راء نحك :ىكىب ًار (اسـ بمدة) ى
فإنيـ بنكا جميع باب فىع ً
اؿ عمى الكسر سكاء كانت ىذه الصيغة اسـ عمـ
الكسر.أما الحجازيكف ٌ
ى
ٌ

1
إف بني تميـ ال يمفظكف خبرىا إالٌ أف
أكاسـ فعؿ أمر أك صفة غالبة  .كقكلو في ال التبرئة ٌ

يككف ظرفا...
ممف أل ٌـ بقدر كافر بمغات العرب ،فاحتجا بمغة الحجازييف كالتميمييف
ككاف ابف معط كالمككدم ٌ
كبمغة ىذيؿ كطيء كغيرىا...
كسم ى النٌ حاة المغاربة ما خالؼ المسمكع المطرد كالشائع مف كبلـ العرب الفصحاء
ٌ
سم اه
مم ا ٌ
عم ا كضعو ٌ
( بالمغات) عمى مذىب أبي عمرك بف العبلء ،فقد سئؿ أبك عمرك ٌ
عر ٌبية ،أيدخؿ فيو ك ٌؿ كبلـ العرب ،كماذا يصنع فيما خالفتو فيو العرب كىك حجة ؟ قاؿ :أعمؿ
أسم ي ما خالفني لغات .2كمف ذلؾ قكؿ الجزكلي" :كفي الذم لغات ،كفي
عمى األكثر ،ك ٌ
لع ؿ ست لغات ،كقكليـ في
فكؾ أربع لغات ،كفي حـ خمس لغات ،كىنكؾ لغتاف ،كفي ٌ
حاشا ثبلث لغات ،كفي التي لغات مثؿ الذم."...
أىمية قصكل لمسماع ،ككقفكا مكقؼ البصرييف في
النحاة المغاربة أكلكا
أف ٌ
ٌ
ٌ
مما ذكر ٌ
كيتبيف ٌ
تحرم الفصاحة في الراكم كالمركم ،ككقفكا أيضا مكقؼ الككفييف في احتراميـ كبلـ العرب
خصكصا ما كاف مف العصكر األكلى مف الفصاحة ،فرفضكا مبدأ ىدر المغات لمجرد ٌأنيا لـ
تنطبؽ عمييا شركطيـ كمقاييسيـ ،فأعادكا النظر في ما اعتبره البصريكف شاذا مف عصر
الفصاحة بفتح باب (التأكيؿ) عمى مصرعيو.

1

ػ أحمد الزكاكم ،أبك مكسى الجزكلي ،ص .295 -296

2

النحكييف كالمغكييف ،ص .61
ػ الزبيدم ،طبقات ٌ
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

 2ـ الـقيـاس:

النحك ،قاؿ
النحك ،كالدليؿ العقمي ألحكاـ ٌ
القياس ىك األصؿ الثاني مف أصكؿ ٌ

يتبع.
إف ٌ
ٌ
النحك كمٌو قياس ٌ
النحاة ٌ
نشأ القياس في بادئ األمر استق رائيا كذلؾ برصد الظ كاىر النٌ حكيٌ ة الم طٌ ردة في كبلـ
العرب ،أم الظ كاىر الكثيرة الشائعة ثـ بناء الق كاعد عمييا  ،أم بنائيا عمى تمؾ الكث رة
عد شاذا خصكصا عند أكائؿ البصرييف كعبد اهلل بف أبي
الم طٌردة ،كما خرج عف تمؾ الكثرة ٌ
أما أبك عمرك بف العبلء فبل يجعؿ ما خرج عف ذلؾ القياس شاذا ،بؿ يجعمو
إسحاؽ الخضرميٌ ،
مقبكال لكف بدرجة أق ٌؿ مف المنزلة األكلى كيجعمو (لغة مف لغات العرب الفصيحة).
كأخذ ىذا النكع مف القياس االستقرائي مسا ره مف نشأة النٌ حك إلى نياية القرف الثالث
يد الخميؿ كتمميذه سيبكيو حتى كصؿ كامؿ نضجو ،فالكتاب زاخر
طكر عمى ٌ
اليجرم ،كأخذ بالت ٌ
لغكية ثـ يجرم عمييا
متنكعة لؤلقيسة المختمفة ،كبمغ األمر بسيبكيو إلى افتراض فرضيات ٌ
بأمثمة ٌ
متنكعة.
أقيسة ٌ
يد عمماء ذلؾ العصر كالفارسي كابف
كمف القرف الثالث إلى الرابع ظير القياس الشكمي عمى ٌ
عرفو األنبارم بػ"حمؿ
جني ،الذم يعتمد عمى حمؿ فرع عمى أصؿ بعمٌة جامعة بينيما ،أك كما ٌ
1
األجنبية
النحاة بالثقافة
غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه"  ،كظير ىذا النكع بعد تأثٌر ٌ
ٌ

فشابيكه بالقياس في عمـ األصكؿ ،كجعمكا لو أربعة أركاف ىي :أصؿ كىك المقيس عميو ،فرع كىك
يتنكع ،كعمٌة جامعة بينيما.
المقيس ،حكـ ٌ
يد أبي البركات األنبارم تػ577ىػ في كتابيو (اإلغراب
كاكتمؿ مفيكـ ىذا القياس كنضج عمى ٌ
النحك) لجبلؿ
النحك) ،ككتاب (االقتراح في عمـ أصكؿ ٌ
في جدؿ اإلعراب) ك(لمع األدلة في أصكؿ ٌ
الديف السيكطي تػ911ىػ.
ككانت أقيسة الفارسي كابف جني لـ تتعمؽ كثي ار في المنطؽ كالفمسفة إلى الدرجة التي تأثٌر
بيا الرماني الذم تغالى كثي ار في أقيستو النٌ حكيٌ ة حتى جعؿ مف النٌ حك منطقا ال عمما
1

ػ األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب ،تح :سعيد األفغاني ،دمشؽ ،9111 :مطبعة الجامعة السكرية ،ص .51
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

النحك .ككاف
ممف أرسى دعامة المدرسة العقم ٌػية في ٌ
كفمسفة ال لغة ،فمـ يفيـ نحكه ٌ
النحاة ،ككاف ٌ
منطقية عمى نيج تمؾ المدرسة
عقمية
ٌ
ممف ارتضى في أقيستو استخداـ المنطؽ ،فجاءت ٌ
الجزكلي ٌ
النحك العربي.
العقمية في ٌ
ٌ
جكزكا ألنفسيـ كضع القكاعد عمى القميؿ النادر ،كلك كاف
كتساىؿ الككفيكف كثي ار في القياس ،إذ ٌ
سف ليـ ىذه الكتيرة حتى قيؿ فيو:
المسمكع بيتا كاحدا ،ككاف الكسائي ٌأكؿ مف ٌ
إف الكػسػائي كأصػحابو
ٌ

يرقػكف بالػٌنحك إلى أسػفؿ.

ممف تساىؿ في أقيستو ،إذ كاف يحترـ المسمكع كيقيس عميو
كتبعيـ في ذلؾ ابف مالؾ ،فكاف ٌ
بأف أكثر
ميما كاف ،كلك كاف بيتا كاحدا .كقد عمؿ األستاذ عبد العاؿ سالـ مكرـ دكاعي ابف مالؾ ٌ
المٌغة الفصيحة قد ضاع ،كلـ يحفظ إالٌ أقمٌو بسبب تشاغؿ العرب بالػجياد كالفتكحات في تمؾ الفترة
الميم ة مف جمع المغة ،إذ قتؿ كىمؾ الكثير ،ثـ نقؿ عف السيكطي في االقتراح قكؿ أبي عمرك بف
ٌ
مما قالتو العرب إالٌ أقمٌو ،فمك جاءكـ لجاءكـ عمـ كافر كشعر كثير" ،يقكؿ
العبلء "ما انتيى إليكـ ٌ
الحؽ كمٌو في ٌأنو يحترـ
األستاذ مكرـ مبر ار صنيع ابف مالؾ" :مف أجؿ ىذا كاف ابف مالؾ محقٌا
ٌ
ألف الركاة لـ يحيطكا بك ٌؿ
المسمكع كيقيس عميو ميما كاف ذلؾ المسمكع ،كلك كاف بيتا كاحدا ٌ
يردكا ذلؾ المسمكع القميؿ ،كربما كاف ليذا المسمكع نظائر كثيرة لـ
ليجات العرب كلغاتيـ حتى ٌ
يستكعبيا الركاة .ككاف ابف مالؾ محقٌا أيضا حينما عني في كتبو بنقؿ لغة لخـ كخزاعة كقضاعة
النحكم يأخذ لغة قبيمة كيرفض لغة أخرل ،فالمغات
ألنو ال يكجد المقياس الذم يجعؿ ٌ
كغيرىـ ٌ
أئمة ىذا الشأف" ،1ىذا عف
لمقبائؿ العر ٌبية كمٌيا حجة ميما قاؿ أبك حياف ٌ
إف ذلؾ ليس مف عادة ٌ
تبريره طريقة ابف مالؾ الجديدة في األخذ مف مختمؼ القبائؿ.

ـ موقف ال ّنحاة المغاربة من القياس:

النحاة المغاربة مف خبلؿ كتبيـ كآرائيـ المنثكرة
أظير ٌ

في ثنايا أميات الكتب المكسكعات كاليمع كاألشباه كالنظائر كغيرىا عناية كبيرة بمبدأ القياس في
األساسية التي كضعيا البصريكف مف كثرة المسمكع
كضع األحكاـ ،كقد ارتضكا فييا المبادئ
ٌ
1

النحكية في مصر كالشاـ ،ص .211 -218
ػ عبد العاؿ سالـ مكرـ ،المدرسة ٌ
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

كفصاحتو ،كسمٌمكا بيا ،كمف ثمػ ػة اعتب ػركا ك ٌؿ ك ػبلـ يج ػرم عمى نسؽ أقيست ػيـ ك ػبلما عػربي ػا
لخصيا في ما
النحكم أ ٌ
تبيف اجتياداتيـ في تفكيرىـ ٌ
سميما ،ككانت ليـ آراء جديدة في ىذا األصؿ ٌ
يمي:

مد القياس وفتح أبوابو:
 1ــ ّ
"أف" إذا خففت تعمؿ لكف بشركط ،قاؿ سيبكيو كالككفيكف ٌإنيا ال تعمؿ ال
ػ قاؿ السيكطي في باب ٌ
في ظاىر كال مضمر ،كتككف حينئذ حرفا مصدريا ميمبل ،كقاؿ الجميكر ٌإنيا تعمؿ جكا از في
مضمر ال ظاىر ،كقاؿ المغاربة ٌإنيا تعمؿ في المضمر كاسميا حينئذ ضمير شأف كتعمؿ في
ب اهلل عمييا
الظاىر كاسميا حينئذ اسما ظاىرا ،كاستدلكا بقراءة مف قرأ :أ ٍ
ضى
ىف ىغ ى

النكر ،9

كنحك

يدا قائػ هـ.
قكليـ:
أف ز ن
ي
عممت ٍ
قياسية تأخير الحاليف عف (أى ٍف ىع ىؿ التفضيؿ) بشرط أف يميو
النحاة المغاربة باب جديدا في
ػ فتح ٌ
ٌ
الثانية فيقاؿ :ىذا أطيب يبس ار منو يرطبا ،بينما المسمكع مف العرب
الحاؿ األكلى مفصكلة عنو مف
ٌ
تكسط (أفعؿ) بيف ىذيف الحاليف :فاقتصر الجميكر عمى ما يسمع فقالكا :ال يجكز تأخيرىما عف
ٌ
أف السماع كرد بيا ،إذ ال
ألف القياس في أصؿ ىذه المسألة المنع ،لكال ٌ
أفعؿ ،كال تقديميما عميوٌ ،
يعيد نصب (أفعؿ) فضمتيف بدليؿ ٌأنو ال ينصب مفعكليف ،فمما كردت أجريت كما سمعت .كقد
كلكنو يحتاج إلى سماع.
النحاة المغاربة بالحسفٌ ،
كصؼ أبك حياف ىذا القياس الذم فتحو ٌ

الصيغ التي أوقفيا ال ّنحاة عمى السماع:
قياسية بعض
 2ـ تجويزىم
ّ
ّ
جكز قياسيٌ ة صيغة ( ىم فٍ عى بلىف) التي تستعمؿ في
ذكر السيكطي ٌ
أف بعضا مف النٌ حاة المغاربة ٌ
س معت منيا ستة
النداء بمعنى المدح كال ٌذ ـ ،كقد أكقؼ النٌ حاة ىذه الصيغة عمى السماع ،إذ ي
ألفاظ فقط ،كقد ذكر ابف سيده األندلسي ىذا القكؿ أيضا.

التوسع في القياس وعدم التشدد:
3ـ
ّ
لمنحاة شركطا لمكصؼ بيا ،قاؿ الجميكر شرط
أف ٌ
ذكر السيكطي في باب الكصؼ بػ"إالٌ" ٌ
مكصكفيا أف يككف جمعا مذكرا ،أك مشبيا بالجمع ،كزاد ابف الحاجب أف يككف جمعا غير
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انفصم انرّابع:

العيدية بخبلؼ ابف مالؾ تبعا البف السراج
كجكز األخفش أف يكصؼ بيا المعرؼ بأؿ
ٌ
محصكرٌ ،
الجنسية ،بينما أجاز سيبكيو الكصؼ بيا ك ٌؿ نكرة كلك مفردة.
المعرؼ بيا بأؿ
أف
ٌ
كالمبرد في ٌ
ٌ
النحاة المغاربة كلـ يتشددكا في حكـ المكصكؼ فقالكا يجكز الكصؼ بيا ك ٌؿ معرفة
تكسع ٌ
كقد ٌ
أف الكصؼ بيا يخالؼ سائر األكصاؼ.
كنكرة ،كظاىر كمضمر ،كحجتيـ ٌ
إف النٌ حاة المغاربة ساركا عمى منيج البصرييف الذم يكصؼ
كأقكؿ في خبلصة ىذا السرد ٌ

بمذىب القياس في النٌ حك ،كسمٌمكا بمسمماتيـ كشركطيـ ،فبنكا أحكاميـ عمى الكثػػ رة
تعد
يعتدكا بالقميؿ أك الشاذ ،كما خرجكا عنو في بعض المسائؿ التي ذكرناىا ٌ
المط ػردة ،كلـ ٌ
اجتيادات ،ال تخرج عف أصكؿ المدرسة البصرٌية المحكمة البناء.

ـ أقـسـام القـياس في كتب المـغاربة:

قسـ األنبارم القياس إلى ثبلثة أقساـ :قياس عمٌة
ٌ

أما
"فأما قياس العمٌة فيك معمكؿ بو باإلجماع عند العمماء كافة ،ك ٌ
كقياس شبو كقياس طرد ،يقكؿٌ :
أما قياس الطرد فيك معمكؿ بو عند كثير مف
قياس الشبو فيك معمكؿ بو عند أكثر العمماء ،ك ٌ
العمماء" .1يعتمد قياس العمٌة عمى حمؿ فرع عمى أصؿ بالع ػمٌة التي يعمٌ ػؽ عمييا الح ػكـ في
األص ػؿ ،كحمؿ ما لـ يسـ فاعمو عمى الفاعؿ بعمٌة جامعة بينيما كىي اإلسناد ،كمف أمثمتو عند
ألف األصؿ في
الجزكلي :ك ٌؿ اسـ
تضمف معنى الحرؼ كجب فيو البناء كأسماء الشرط كاالستفياـ ٌ
ٌ
الحركؼ البناء.
كيعتمد قياس الشبو عمى حمؿ فرع عمى أصؿ بضرب مف الشبو غير العمٌة التي يع مٌؽ
عمييا الحكـ في األصؿ ،كمف أمثمتو عند الجزكلي :إعراب الفعؿ المضارع قياسا عمى االسـ
الذم اشتؽ منو ،لمشبو بينيما مف ثبلثة أكجو :اإلبياـ ،التخصيص كدخكؿ الـ االبتداء عميو.
كقياس الطرد ىك القياس الذم يكجد معو الحكـ كتفقد اإلخالة في الع مٌة ،كاختمف كا في
الظف ،2كالعمٌة في ىذا
ألف مجرد الطرد ال يكجب غمبة
ٌ
ككنو حجة ،فذىب قكـ إلى ٌأنو ليس حجة ٌ
1

ػ األنبارم ،لمع األدلة ،ص .901

2

ػ نفسو ،ص .990
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

فإف ىذا
القياس قد تطرد لكف ال تكجب غمبة الظٌف كإعراب ما ال ينصرؼ بعمٌة عدـ االنصراؼ ٌ
يؤدم إلى اطٌراد اإلعراب في ك ٌؿ اسـ غير منصرؼ ،لكف العمٌة التي تغمب عمى الظٌف ٌأنو
القكؿ ٌ
التصرؼ الطٌراد البناء في
ألف األصؿ في األسماء اإلعراب ،كاف عممت بناء (ليس) بعدـ
أعرب ٌ
ٌ
أف العمٌة الغالبة عمى الظٌ ٌف كاليقينة ىي ٌأنو
صرؼ ،لكف رغـ االطٌراد كالكثرة إالٌ ٌ
ك ٌؿ فعؿ غير مت ٌ
ألف األصؿ في األفعاؿ البناء ،فمجرد االطٌراد ليس كافيا لصحة العمٌة.
يبني ٌ
عكؿ كثي ار عمى قياس األصكؿ كاستصحاب الحاؿ.
كمثؿ ىذا القياس لـ يأخذ بو الجزكلي بؿ ٌ
قسـ القياس إلى ثبلثة أقساـ:
أما السيكطي في االقتراح ٌ
ٌ

ـ حمل فرع عمى ٍ
الجزكلية كالفصكؿ كغيرىا
النحاة كثيرا ،كيظير جميا في
أصل :كىك قياس استعممو ٌ
ٌ
كتصريؼ األفعاؿ كصكغ المصادر كالجمكع كغيرىا حمبل عمى المسمكع منيا ،كمف أمثمتو عند
"لما كاف منصكب جمع المذ ٌكر
الجزكلي قكلو عف نصب كجر الجمع
ٌ
المؤنث السالـ بالكسرةٌ :
السالـ محمكال عمى مجركره في الياء التي ىي عبلمة الجر في األصؿ ،كاف منصكب جمع
بحؽ
المؤنث السالـ محمكال عمى مجركره في الكسرة التي ىي عبلمة الجر في األصؿ ،قضاء
ٌ
ٌ
1
ؤنث الػذم ىك فرع عمى
المؤنث فرع بػزيادة ،لذا حمؿ الجمع المػ ٌ
أصالة التذكير"  .فالمذ ٌكر أصؿ ك ٌ

أف الجر أصؿ لمنصب.
كما ٌ
األصؿ الذم ىك الجمع المذ ٌكر في الجر كالنصبٌ ،
ـ حمل أصل عمى فرع :كىك أف يأتي المصػدر معتبل أك صحيحا قياسا عمى فػرعو الػذم ىك الفعؿ
ً
اما ،ككػحمؿ االسػـ الػممنكع مف الصرؼ عمى الفعؿ إذ ال يقببلف
نحك :ي
قمت قياما كقاكمت قك ن

الجزكلية حمؿ
التنكيف كالكسرة فاالسـ أصؿ كالفعؿ فرع .2كمف أمثمة حمؿ األصؿ عمى الفرع في
ٌ

الجر عمى النصب في الممنكع مف الصرؼ ،فالممنكع مف الصرؼ نحك( :مػدارس) يجر كينصب
بالفتحة ،فحمؿ الجر الذم ىك أصؿ بعبلمة الفرع النصب كالتي ىي الفتحة.

1
2

المقدمة الجزكلية ،ص .28
ػ الجزكليٌ ،
ػ السيكطي ،االقتراح ،ص .88 -81
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انفصم انرّابع:

ـ حمل نظير عمى نظير :كىك قي اس الشبو ،بحمؿ فرع عمى أصؿ بضرب مف الشبو غير
الع مٌة التي بني عمييا الحكـ كتككيد المضارع بالنكف بعد (ال النافيٌ ة) كقكلو تعالى:
كاتٌقكا فتنة ال تصيبى َّف الذيف ظممكا منكـ خاصة

ا ألنفاؿ ، 25

حػ مبل ليا في المفظ عمى (ال

الناىيٌ ة) نحك :ال تحسبى َّف  ،ككمنعيـ أفعؿ التفضيؿ أف يرفع الظاىر لشبيو بأ ٍف ًعػؿ في التعجب كزنا
كأصبل كافادة المبالغة .1كمف أمثمتو عند الجزكلي :قكلو في االسـ الممدكد المقيس" :ك ٌؿ مصدر
إعطاء نظيره
ألؼ" ،2نحك:
لفعؿ معت ٌؿ البلـ زائد عمى ثبلثة أحرؼ قبؿ آخره ،نظيره مف الصحيح ه
ه
مف الصحيح :إكرهاـ".

ٍ
ٍ
أف) ،كمف أمثمتو قكؿ الجزكلي في
ـ حمل ضد عمى ضد :نحك نصبيـ بػ(لـ) حمبل عمى الجزـ بػ( ٍ
إف الحركات تحمؿ عمى مقابؿ المقابؿ ،أك عمى مقابؿ مقابؿ المقابؿ".
البناءٌ :

 3ــ استصحاب الحال:

النحك العكدة بالشيء إلى أصمو كاألخذ
يعني استصحاب الحاؿ في ٌ

يعرفو األنبارم بػ"إبقاء حاؿ المفظ عمى ما يستحقٌػو في األصؿ
بذلؾ األصؿ في إصدار األحكاـٌ ،
ألف األصؿ في األفعاؿ
عند عدـ دليؿ النقؿ عف األصؿ ،كقكلؾ في فعؿ األمرٌ :إنما كاف مبنيا ٌ
البناء كا ٌف ما يعرب منيا لشبو االسـ ،كال دليؿ يد ٌؿ عمى كجكد الشبو فكاف باقيػا عمى األصؿ في
3
ميـ مف أصكلػو بع ػد السماع
البناء"  .كىك مف األدلٌػ ػة المعتبػ ػرة في أص ػكؿ ٌ
النحك ،كأصػ ػؿ ٌ

التمسؾ بو في حاؿ ثبكت دليؿ سماعي أك قياسي يتعارض معو .كمف
لكنو ال يجكز
كالقي ػاسٌ ،
ٌ
بأف الضمير في ( لكالؾ) كنحكه مرفكع ،بأف قالكا:
أمثمة استصحاب الحاؿ استدالؿ الككفييف ٌ
أف الظاىر الذم قاـ ىذا الضمير مقامو مرفكع ،فكجب أف يككف كذلؾ في ىذا
"أجمعنا عمى ٌ
الضمير بالقياس عميو كاالستصحاب" ،4بينما ىك جار كمجركر عند سيبكيو .كقكؿ ابف مالؾ" :مف

1

ػ السيكطي ،االقتراح ،ص .10 ،81

2

المقدمة الجزكلية ،ص .212
ػ الجزكليٌ ،
ػ األنبارم ،اإلغراب في جدؿ اإلعراب ،ص .51

4

ػ السيكطي ،االقتراح ،ص .961

3
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انفصم انرّابع:

بأف األصؿ في ك ٌؿ فعؿ الداللة عمى المعنييف
إف كاف كأخكاتيا ال تد ٌؿ عمى الحدث فيك مردكد ٌ
قاؿ ٌ
الحدث كالزماف ،فبل يقبؿ إخراجيما عف األصؿ إالٌ بدليؿ".1
الميـ في نحكىـ ،كيتجمٌى لمدارس ىذا األصؿ في قراءة
اعتدل بيذا األصؿ
ممف ٌ
ككاف المغاربة ٌ
ٌ
(الجزكلية) ،كمف أمثمة استصحاب الحاؿ
كسطحية لكتبيـ في الكثير مف المسائؿ خصكصا
بسيطة
ٌ
ٌ
في كتبيـ:
الزمانية كلػيس حرفػا كمػا ىك معركؼ
فية
ٌ
ػ اعتبر الجزكلي (إذما) اسـ شرط جازـ يد ٌؿ عمى الظػر ٌ
ألن ػو استص ػحب ح ػاؿ (إذ) ق ػبؿ انضم ػاـ (م ػا)
النح ػاة خص ػكصا عند سيب ػكيو ،كذلؾ ٌ
في ك ػتب ٌ
إلي ػيا ،كالذم ىك اسـ لظرؼ ،فأبقى عمى اسميتيا ،كتجازم بذلؾ (حيثما) في التزاـ (ما) بيا.
الكصفية كالتي
االستفيامية ك
الشرطية ك
المكصكلية ك
أم)
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ػ إجازة الجزكلي إلحاؽ تاء التأنيث بػ( ٌ
ؤنػث أف تمحقيا عبلمة
لممنادل ،لمداللة بيا عمى
ألف األصػؿ في المػ ٌ
ٌ
المؤنث ،فػيقاؿَّ ( :أيػة ) كذلؾ ٌ
المؤنث يقاؿ:
أم) ال تمحقيا عبلمة التأنيث ،فإذا أريد بيا
ٌ
التأنيث ،بينما يرل سيبكيو كالخميؿ ٌ
أف ( ٌ
2
بأف ال معنى ليا
إف) كسيبكيو يعمؿ ذلؾ ٌ
أما مف اعتبرىا حرفا مثؿ ( ٍ
( ٌ
أم) كما يقاؿ لممذكر ٌ .

فإنيا تد ٌؿ عمى معنى لكحدىا.
أما باقي األسماء ٌ
كحدىا إالٌ إذا اقترنت بجممةٌ ،
كذما في ستة ألفاظ كىي:
ػ ذكر السيكطي في (ىمع اليكامع) ٌ
أف صيغة (مفعبلف) ينادل بيا مدحا ٌ
أف بع ػض الم ػغاربة أجػاز أف تمحقيا
مكرماف ،مؤلماف ،مخبثاف ،ممكعاف ،مطيباف ،كمكذباف ك ٌ
تاء التأنيث صفاتا لممؤنث ،فيقاؿ :مكرمانة ،مؤلمانة ،مخبثانة ،ممكعانة ،مطيبانة ،مكذبانة كذلؾ
المؤنثة أف تمحقيا تاء التأنيث تفريقا بينيا كبيف المذ ٌكر.
ألف األصؿ في الصفات
ٌ
ٌ

 4ــ االستـحسـان:

يعتبر االستحساف مف أد لٌة النٌ حك غير الغالبة في كتب النٌ حك ،لما

أف العمماء اخػ تمفكا في األخ ػ ذ بو ،فذىب بعضيـ
فيو مف ترؾ القياس ،يقكؿ األنبارم" :اعمـ ٌ
إلى أنٌ و غير مأخكذ بو لما فيو مف التح ٌك ـ كترؾ القياس ،كذىب بعضيـ إلى أنٌ و مأخكذ بو
1

ػ السيكطي ،االقتراح ،ص .961

2

المقدمة الجزكلية ،ص .16 -12
ػ الجزكليٌ ،
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كاختمفكا فيو ،فمنيـ مف قاؿ :ىك ترؾ قياس األصكؿ لدليؿ ،كمنيـ مف قاؿ :ىك تخصيص
الع مٌة" .1كضرب األنبارم بأمثمة لترؾ القياس ،كلتخصيص الع مٌة :فمثاؿ ترؾ القياس قكليـ:
يرفع المضارع لسبلمتو مف العكامؿ الناصبة كالجازمة ،كقكليـ أيضا ٌإنو ارتفع بالزائد في ٌأكلو.
المشتؽ مف المصدر
ألف المضارع يرفع لمكقعو مكقع االسـ
ٌ
فكبل القكليف مخالؼ لقياس األصكؿ ٌ
ألف الزائد
كليس لسبلمتو مف الناصب كالجازـ ،كقكليـ يرفع بالزائد أيضا مخالؼ لقياس األصكؿ ٌ
ألف الفعؿ المضارع ما كاف في ٌأكلو إحدل الزكائد األربع ،كاذا كاف الزائد
جزء مف الفعؿ المضارع ٌ
أف العامؿ يجب أف يككف غير المعمكؿ كأالٌ يككف جزءا منو.
جزءا منو ،فاألصكؿ تد ٌؿ عمى ٌ
كمثاؿ تخصيص العمٌة أف تعمؿ جمع (أرض) بعبلمة الجمع المذكر فتقكؿ :أرضكف ،بعمٌة
فجمع جمعا مذ ٌكرا .لكف أصؿ أرض (أرضة) مثؿ:
حذؼ تاء التأنيث مف مفرده ،فصار مذ ٌك ار ي
شمس كدار كقدر أصميا :شمسة كدارة كقدرة ،فبل يجكز أف تجمع بالكاك كالنكف فبل يقاؿ :شمسكف
كداركف كقدركف بؿ شمسات كدارات كقدرات كأرضات.
كىذا األصؿ الذم فيو ترؾ لمقياس ال يكاد يعثر عميو في كتب المغاربة ،فيذا الجزكلي يأخذ
"إنما يرفع المضارع لمضارعتو االسـ" ،كىك الرأم األصؿ.
بقياس األصكؿ ،كيؤ ٌكد عميو نحك قكلوٌ :
كقكلو في تثنية االسـ المقصكر :إذا ثنيت المقصكر قمبت األلؼ إلى أصميا في الثبلثي ،كالى الياء
فيما زاد عمى الثبلثي ،كألحقت العبلمتيف.
أصمية
أصمية كالمنتيي بيمزة غير
تثنية المشبو بالمعتؿ (االسـ الممدكد) المنتيي بيمزة
ٌ
ٌ
كقكلو في ٌ
"فأج ًرًه إف شئت عمى األصؿ كاف شئت عمى
بإبقاء اليمزة ٌ
ألنو األصؿ ككصفو باألحسف ،يقكؿٍ :
المتعدم بحرؼ الجر" :أصمو أف يمزـ".
األكؿ أحسف" .2كقكلو في
ٌ
الزائد ،ك ٌ
يعكؿ
كسار ابف معط عمى نيج أستاذه الجزكلي ،فكاف كثير االعتماد عمى قياس األصكؿ ،كلـ ٌ
حكية.
عمى االستحساف في أحكامو ٌ
الن ٌ

1

ػ األنبارم ،لمع األدلة ،ص .966

2

ػ نفسو ،ص .51
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انفصم انرّابع:

نظـرية العامـل والتعميل ال ّنحوي:
 6ــ
ّ
ـ نظرية العامل:

كعكلكا
النحاة المغاربة معظـ مسائؿ نحكىـ عمى نظرٌية (العامؿ ٌ
أدار ٌ
النحكم) ٌ

حكية ،كما تحدثو مف إعراب مثمما ىك
عمييا كثيرا ،كأكلكىا مكانة كبيرة في تحديد الكظائؼ ٌ
الن ٌ
يجر اسـ إ الٌ
الشأف في نحك المشارقة ،منذ كتاب سيبكيو ،فبل يرفع فاعػؿ كال ينصب مفع ػ كؿ كال ٌ
يصح اإلع راب.
بعامؿ ،كا ذا لـ يظير التجأ كا إلى تقدي ره حتى
ٌ
كيبدك تأثير العامؿ في كتب المغاربة جميٌ ا مف خبلؿ عناكيف المسائؿ
عرؼ اإلع راب قاؿ" :ىك تغيير أ كاخر الكمـ الختبلؼ
كتعريفاتيا ،فالج زكلي مثبل حيف ٌ
الع كامؿ الداخمة عمييا لفظا كتقديرا ،كفائدتو الداللة عمى المعنى الحادث بالعامؿ".
إف
كمقد ار
كمف مظاىر تأثٌره بالعامؿ ظاى ار ٌ
كتصكره العمؿ كالتأثير الكاسع في الجممة كمٌيا قكلوٌ :
ٌ
أف ىذا
االبتداء ىك العامؿ في رفع المبتدأ كالخبر معا عمى خبلؼ ٌ
النحاة البصرييف كالككفييف ك ٌ
أف أداة الشرط الجازمة تعمؿ الجزـ في الفعميف الشرط كالجكاب ،كىي
العامؿ ٌ
المقدر يطمبيما معا ،ك ٌ
أف الفعؿ يعمؿ في الفاعؿ كالمفعكؿ لو دكف تقدير حرؼ الجر في ىذا
أيضا تطمبيما معا ،ك ٌ
النحاة.
األخير ،كذلؾ عمى خبلؼ ٌ
األلفية كالفصكؿ كجعمو سمطاف
النحكم في أبكاب كفصكؿ
ككذلؾ تأثٌر ابف معط بالعامؿ ٌ
ٌ
المغكية ،فجاء الكػثير مف
ابية لمكحدات
الكبلـ ،المتح ٌكـ في أكاخر الكمـ ك ٌ
ٌ
المكزع لمكظائؼ اإلعر ٌ
عناكيف األبكاب كالفصكؿ بيذا المصطمح منيا في كتاب (الفصكؿ الخمسيف)  :الباب الثالث
بعنكاف( :في ما يعمؿ مف غير األفعاؿ في األسماء كاألفعاؿ) :كفيو عالج عمؿ النكاسخ كالحركؼ
األكؿ مف ىذا الباب بعنكاف (في العامؿ في
الناصبة كالجازمة كالجارة كغيرىا  .كجاء الفصؿ ٌ
المبتدأ كالخبر) ،كالفصؿ الثامف بعنكاف (في األسماء العاممة عمؿ الفعؿ) كىي :اسـ الفاعؿ
كالصفة المشبية بو كغيرىا.
مما جعؿ بعض المسائؿ ترد في
كقد بمغ األمر بو إلى ترتيب ك ٌؿ مسائؿ الفصكؿ عمى مبدأ العامؿ ٌ
النحك.
غير مكضعيا المعيكد في كتب ٌ
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أف ى ؤالء لـ يتأ ثٌركا بنظريٌ ة ابف مضاء القرطبي صاحب الدع ػػ كة المشيكرة
كالمبلحظ ٌ
الرد عمى النٌ ػػػ حاة ) الداعيٌ ػػػ ة إلى رف ػػػ ض تق ػػػ دير الع ػػػ كامؿ ،كال ػػػع ػػ مؿ الث ػػػ كاني
في كتابو ( ٌ
أف ابف مضاء كاف بحض رة المكحديف
كالث كالث ،كالقياس العقمي كالتماريف غير العمميٌ ة رغـ ٌ
ميم ة في الدكلة ،كمارس نشاطو التعميمي في فاس كبجاية كمراكش
كتقمٌد مناصب
ٌ
أف دعكتو لـ تجد بمدف المغرب
كغيرىا ...ككانت أفكا ره منتش رة يبثٌيا حيثما ح ٌؿ  ،لكف المبلحظ ٌ
ألنو سرعاف ما عاد الناس إلى نحك سيبكيو كالى تقديسو أيضا.
أذانا
صاغية فماتت في ميدىا ٌ
ٌ

ـ الـتعـميل ال ّنحوي:

يعتبر التعميؿ أساس القياس ،كىك ما يستد ٌؿ بو مػف عمؿ عقػ ٌمية في تفسير

تطكرىا
الظكاىر ٌ
الن ٌ
حكية التي استقرئت مف كبلـ العرب كفي شرح بكاعثيا ،كقد سمكت العمٌة في ٌ
يد العمماء البصرييف األكائؿ ،فكاف
المسار الذم سمكو القياس في نشأتو
كتطكره ،بدأت بسيطة عمى ٌ
ٌ

كمد القياس كشرح العمؿ .1كنمت تدريجيا
النحك ٌ
عبد اهلل بف إسحاؽ الخضرمي ٌأكؿ مف بعج ٌ
النحك ما لـ يستنبطو أحد كلـ
كتطكرت عمى ٌ
يد الخميؿ الذم قاؿ عنو الزبيدم" :استنبط مف عمؿ ٌ
ٌ
يسبقو إلى مثمو سابؽ".2

ككانت العمٌة في بداياتيا ترمي إلى تكضيح أسس القكاعد كاألحكاـ ،ككػانت تستػخمص مف
النحك إلى التعميؿ المنػطقي في بداية
تطكر ىذا النكع مف التفسير الكصفي لقكاعد ٌ
طبيعة الكبلـٌ ،
ثـ ٌ
يد ابف
يد ابف السراج كالزجاجي ،ثـ جاء دكر التعميؿ األصكلي عمى ٌ
القرف الرابع اليجرم عمى ٌ
كيعد كتاب (إيضاح العمؿ) لمزجاجي ك(الخصائص) البف جني مف
جني كاألنبارم كالسيكطي.3
ٌ
تعميمية ،كعمٌة
قسـ الزجاجي العمؿ إلى ثبلثة أضرب :عمٌة
ٌ
المراجع الك ٌ
افية لمباحث في العمؿ ،كقد ٌ
األكؿ كالثكاني كالثكالث.
قياسية كعمٌة ٌ
ٌ
جدلية أك ما يعرؼ بالعمؿ ٌ

1

النحكييف كالمغكييف ،ص .69
ػ الزبيدم ،طبقات ٌ
ػ نفسو ،ص .51

3

النحك ،ص .61 -61
ػ محمد المختار كلد أباه ،تاريخ ٌ

2
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النحك كنفٌرت منو
أف العمؿ الثكاني كالثكالث ىي التي عقٌدت ٌ
كيرل الكثير مف الباحثيف ٌ
حكية المخػتمفػة في معظـ
الدارسيف ،كجعمتو مف ٌ
إف نشأة المػدارس ٌ
الن ٌ
أشؽ الدراسات كالعمكـ ،حتى ٌ
كتصكراتيـ لمعمٌة.
األقاليـ ٌإنما مرجعيا إلى اختبلؼ أصحابيا بعضيـ البعض في نظرتيـ
ٌ
النحاة كضكحا في ىذه المسألة ،إذ دعا صراحة إلى إسقاط
ككاف ابف مضاء القرطبي مف أكثر ٌ
ألف ال طائؿ مف كرائيا ،كال يظفر الدارس منيا بشيء ،كأبقى
العمؿ الثكاني كالثكالث في ٌ
النحكٌ ،
التعميمية لفائدتيا في تعميـ المبتدئ.
عمى العمٌة األكلى
ٌ

التعميمية كأف يقاؿ :لً ىػـ يحرؾ
كقسـ العمٌة إلى ثبلثة أقساـ :قسـ مقطكع بو كجب قبكلو :كىي العمٌة
ٌ
ٌ
ألف ك ٌؿ التقاء ساكنيف يكجب
قكلو تعالى :قيًـ الميؿ المزمؿ  1كىك أمر ،قمت ٌ
ألنو لقي ساكناٌ ،
إف المضارع أيعرب لشبيو االسـ
تحريؾ أحدىما ،فيذه عمٌة قاطعة مقبكلة .كقسـ فيو إقناع كقكليـٌ :
إف
في العمكـ
ٌ
كقابمية التخصيص ،كاشتراكيما في بعض األمكر كدخكؿ الـ االبتداء عمييما فتقكؿٌ :
أف العمٌة المكجبة لمحكـ في األصؿ
زيدا ليقكـ كا ٌف زيدا لقائـ ،كىذا النكع مف التعميؿ يرل فيو ٌ
مما رفضو مف تعميؿ غير تعميمي كىك الثكاني
مكجكدة في الفرع .كقسـ مقطكع بفساده كىي ٌ
المكحدم الذم أمر بحرؽ كتب المذاىب
كالثكالث ،1متأثٌ ار بدعكة مكاله يعقكب المنصكر الخميفة
ٌ
المالكية كاإلبقاء عمى األصكؿ كحدىا مف قرآف كحديث
مقدمتيا كتب
التي تعتمد عمى العمؿ كفي ٌ
ٌ
النحك ك ٌؿ تعميؿ ،كك ٌؿ ما ال
شريؼ ،فتبعو ابف مضاء قاضي قضاتو آنذاؾ ببجاية فحذؼ مف ٌ
يستقيـ مع مذىب الظاىرٌية.

ـ التعميل عند ال ّنحاة المغاربة:

النحاة المغاربة نفكرىـ الكاضح مف
جميا في كتب ٌ
يظير ٌ

النحك مثمما قاؿ األندلسيكف كابف خركؼ كابف
النحكم المغالي الذم أركا فيو ٌأنو قد أفسد ٌ
التعميؿ ٌ
الضائع كأبي حياف األندلسي ،متأثٌريف جميعا بدعكة ابف مضاء القرطبي التي رفضػت ك ٌؿ ما ال
النحك ،فجاءت معظـ تعميبلتيـ كتعميبلت الخميؿ أقرب إلى ركح المغة ،ال مبالغة كال إيغاؿ
يفيد في ٌ
ألنيا بأسمكب بسيط.
فييا ،تفيد المتعمٌـ ٌ
1

النحاة ،تح :شكقي ضيؼ ،ط  .2مصر ،9182 :دار المعارؼ ،ص .969
ػ ابف مضاء القرطبيٌ ،
الرد عمى ٌ
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النحك بقدر ما كاف يشعره
كاف تعميؿ الجزكلي بسيطا
بأنو يعمؿ ٌ
كتعميميا ،ككاف ال يشعر القارئ ٌ
ٌ
حكية ...عمؿ إعراب األسماء
بعرض الحقائؽ بالكصؼ كالتفسير كرصد الفركؽ بيف الكحدات ٌ
الن ٌ
لتغير
كبناء األفعاؿ بطريقة بسيطة ،يقكؿ" :كأصؿ اإلعراب لؤلسماءٌ ،
تتغير صيغتيا ٌ
ألنيا ال ٌ
لتغير المعاني عمييا".
المعاني عمييا ،كأصؿ البناء لؤلفعاؿ ٌ
صيغيا ٌ
تتغير ٌ
ألنيا ٌ
تعميمية بسيطة تكفي بالغرض كتفيـ الفكرة ،يقكؿ في باب (في
كتعتبر تعميبلت ابف معط أيضا
ٌ
إما سككف ،كىك األصؿ ،كال يعمؿ .كا ٌما حػركة فػيقػاؿ :ىلـ يح ٌرؾ ؟
ما تيبنى عميو الكممة) " :كىك ٌ
ألف الكممة ليا أص هؿ في التم ٌكف نحكٌ :أكؿ ،أك اللتقاء الساكنيف نحكً :
أمس.1"...
إما ٌ
كالجكابٌ :

البد أف تككف ىي المكجبة لمحكـ في الفرع أك المقيس عميو ،لذلؾ
أف العمٌة ٌ
كيرل ابف معط ٌ
سرد في بناء االسـ العمؿ المكجبة لبنائو كىي خمسة :كشبيو بالحرؼ كالمضمرات كاإلشارات
تضمنو معنى الحرؼ كأسماء االستفياـ كالشرط ،أك كقكعو مكقع الفعؿ ك يػرىكيً ىد
كالمكصكالت ،أك
ٌ
و
ػح ً
كيكمئذ.
ذاـ كقىطى ًاـ ،أك إضافتو إلى غير متم ٌكف
كص ٍو ،أك شبيو بما كقع مكقع الفعؿ ك ى
ى
التعميمية بطريقة يسيرة ،ككاف يبتعد عف الجدؿ
لؤللفية العمٌة
كاعتمد المككدم في شرحو
ٌ
ٌ
األلفية لممبتدئيف ،كمف أمثمة تعميبلتو قكلو في نكني التككيد في شرح قكؿ
كالمناظرة ،فيدفو شرح
ٌ
ابف مالؾ:
كلـ تقع خفيفة بعد األلؼ

ألؼ.
لكف شديدة ككسرىا ه

أف نكف التككيد الخفيفة ال تقع بعد األلؼ ،كا نٌ ما تقع بعد األلؼ نكف التككيد
"يعني ٌ
الشديدة ،كيجب حينئذ كسرىا لشبييا بنكف المثنى ،كا نٌ ما لـ تقع بعد األلؼ النكف الخفيفة
ألنٌ و ال يجمع في غير الكقؼ بيف ساكنيف األكؿ حرؼ ليف كالثاني مدغـ ،كشمؿ قكلو األلؼ ألؼ
التثنية كقكلو تعالى :كال تتبعاف يكسؼ  ،289كأمثمتيا كثيرة في شرح المككدم.
ٌ

1

ػ ابف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .911

2

ػ المككدم ،شرح األلفية ،ص .211
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 7ـ رأي العـمماء في نحو المـغاربة:
المتأخريف نحك المغاربة مف حيث االصطبلحات كالحدكد بالحسنة
النحاة
ٌ
كصؼ الكثير مف ٌ
النحاة المشارقة كمف أمثمة ذلؾ:
كفضمكىـ عمى الكثير مف ٌ
ٌ
مجردة مف زماف ذلؾ
ػ في تعريؼ ابف معط لبلسـ قاؿٌ :
"إنو كممة تد ٌؿ عمى معنى في نفسيا ،داللة ٌ

كعمىوـ".
المعنى ك ىػر يج وؿ ى

مر ذكره ػ كىك أحد شارحي الفصكؿ" :كاستعمالو ىنا لفظة ( كممة)
قاؿ عنو ابف إيٌ از ػ ٌ
أحسف مف استعماؿ الزمخشرم كابف الحاجب لفظة (ما) حيف قاال" :االسـ ما د ٌؿ عمى
ألف (ما) عاـ يشتمؿ عمى الداؿ سكاء كاف لفظا أك غير لفظ ،كالكتابة كاإلشارة كعقد
معنى" ،كذلؾ ٌ
األصابع".1
ػ قاؿ ابف معط في الممنكع مف الصرؼ" :إذا أضيؼ أك دخمو الـ التعريؼ دخمو الجر في مكضع
ً
باألحسف كأحسنًػكـ".
الجر ،نحك:
"إنو أحسف مف تمثيؿ أبي الفتح بف جني في (الممع)
يقكؿ ابف ٌإياز عف تمثيمو باألحسف كأحسنكـٌ :

مررت بأ ٍ ً
ألنيما في األصؿ
ألف أحمد كعمر ال
في قكلو:
يصح إضافتيما ٌ
ٌ
ي
كع ىم ًركـ ،كذلؾ ٌ
ىح ىمدكـ ي
أما أحسنكـ كاألحسف
معرفتاف ،فالعمـ ال يضاؼ كاف ٌ
صح كجب تنكيره أكال ،كاسـ العمـ ال ينكرٌ .
2
فضؿ تعبير ابف معط.
ينكراف كيدخميما الجر كالتنكيف  ،كليذا ٌ

ضـ ٌأكلو كيكسر ما قبؿ آخره" ،قاؿ عنو ابف
ػ في قكلو عف عبلمة الفعؿ المبني لممجيكؿ" :أف يي ٌ

أف يد ٍح ًرىج لـ يكسر
إف ىذا التعبير أحسف مف قكؿ كثير مف ٌ
كيكسر ثانيو) أالٌ ترل ٌ
ٌإياز ٌ
النحاة ( :ي
ثانيو ،كاٌنما كسر ما قبؿ آخره ،3ليذا كاف تعبير ابف معط أحسف.

الخكيي كىك أيضا مف
ػ ذكر ابف معط مف عبلمات االسـ (التعريؼ) يقكؿ عف ىذا االصطبلح
ٌ
مر ذكره" :مف عبلمات االسـ حرؼ التعريؼ أك األلؼ كالبلـ" كذكر مف العمؿ:
شراح الفصكؿ كما ٌ
1

ػ ابف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .900

2

ػ نفسو ،ص .902

3

ػ نفسو ،ص .905
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أف أداة التعريؼ في
ألف سيبكيو يرل ٌ
 قكلؾ :األلؼ كالبلـ فيو مخالفة لسيبكيو ٌ
البلـ فقط ،لسقكط األلؼ في الكصؿ.
أف أداة التعريؼ األلؼ كالبلـ معا.
 قكلؾ :البلـ لمتعريؼ فيو مخالفة لمخميؿٌ ،
ألنو يرل ٌ
 كأيضا قد تككف البلـ ميما ،نحك قكلو صمى اهلل عميو كسمٌـ" :ليس مف امبر امصياـ في
البر الصياـ في السفر ،إذ أبدلت البلمات ميمات.
امسفر" أم ليس مف ٌ
أعـ كأكثر فائدة ،كفيو اشتماؿ لؤلداة كالعمـ كالضمير كاسـ اإلشارة
لذا فقكؿ ابف معط (التعريؼ) ٌ
أعـ كأحسف كأكجز.
كىي أسماء ،فقكلؾ (التعريؼ) ٌ
ػ

قد ـ المقصكر في الذكر عمػى
في كبلمو عف االسـ المقصكر كاالسـ المنقكص ٌ

المنػػقػػػكص ،كالمشيكر في كتب النٌ حاة البدء بما آخره ياء قبميا كسرة كىك اسـ الفاعؿ
ألنو تحرؾ ياؤه في النصب
إف المنقكص ال تثبت آخره ٌ
المنقكص ،كعمؿ ابف ٌإياز ذلؾ بأف قاؿ ٌ
كتضـ ياؤه في الرفع كتكسر في الجر في الشعر ،كتحذؼ في النكرة ،كالمقصػكر يستحيؿ لو ذلؾ
ٌ

قدمو .1كقد أثٌر ابف معط في ك ٌؿ الذيف أتكا مف بعده في ىذا الترتيب في
فيك أقعد في الحركة فميذا ٌ
األلفية) ك(تسييؿ الفكائد كتكميؿ
تقديميـ لممقصكر عمى المنقكص ،كمف ىؤالء :ابف مالؾ في ( ٌ
األلفية ،ككتابي (قطر الندل كبؿ الصدل) ك(شذكر الذىب في معرفة كبلـ
المقاصد) ،كشراح
ٌ
العرب) البف ىشاـ األنصارم.

 8ــ نحو المغاربة في كتب ال ّنحاة:
تعد مف
النحاة المشارقة كاألندلسييف التي ٌ
النحاة المغاربة بكثرة في كتب ٌ
يتردد أسماء ٌ
النحك ككتب ابف مالؾ كالشمكبيف ،كىمع اليكامع كاألشباه كالنظائر لمسيكطي كشرح
مكسكعات عمـ ٌ
ألفية ابف مالؾ ،كمغني المبيب عف كتب األعاريب البف ىشاـ
األشمكني كشرح ابف عقيؿ عمى ٌ
نحكية كاالستدالؿ بيا ،كما ٌأنيـ اقتبسكا آراء كتعابير بحذافرىا
األنصارم ،كذلؾ في تعريؼ قاعدة
ٌ
مف كتب المغاربة كمف أمثمة ذلؾ:
1

ػ ابف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .902
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انفصم انرّابع:

 1ـ كتاب (التصريح بمضمون التوضيح) لمشيخ خالد بن عبد اهلل األزىري زين الدين المصري
تـ905ىـ:
المتعدم إلى ثبلثة مفاعيؿ قكؿ
ػ اعتمد الشيخ خالد األزىرم في باب تعميؽ كالغاء عمؿ الفعؿ
ٌ
الجزكلي في منعو التعميؽ كاإللغاء في المبني لمفاعؿ بقكلو" :خبلفا لمف منعيما في المبني
فرؽ بيف البناء لممفعكؿ كالبناء لمفاعؿ ،فقاؿ يجكز
لمفاعؿ كىك أبك مكسى الجزكلي ،فإنٌ و ٌ
في المبني لممف عكؿ لمساكاتو في الحكـ لباب ىع مـ لصيركرتو بالبناء لممفعكؿ كرفع نائب
ألف الفعؿ إذ ذاؾ يككف
الفاعؿ ،كصكرتو في المتعدم الثنيف ،كال يجكز في المبني لمفاعؿ ٌ
1
فضؿ األزىرم قكؿ الجزكلي كأخذ بو.
معمبل ممغى في حالة كاحدة ،كذلؾ تناقض"  ،كقد ٌ

بإنما نحك:
ػ ذكر الشيخ األزىرم في مسائؿ كجكب تقديـ الفاعؿ عمى المفعكؿ أف يحصر المفعكؿ ٌ
يد عمرا ،ثـ قاؿ" :ككذا الحصر بػ(إالٌ) عند أبي مكسى الجزكلي كجماعة مف
ٌإنما ضرب ز ه
يد إالٌ عمرا ،كأجاز
فإنيـ أكجبكا تأخير المفعكؿ المحصكر بإالٌ نحك :ما ضرب ز ه
المتأخريف ٌ
ٌ
البصريكف كالكسائي كالفراء كابف األنبارم مف الككفػييف تقديمو أم المفعكؿ مع إالٌ عمى الفاعؿ".2
ألفية ابن مالك:
 2ـ شرح األشموني عمى ّ
ألم المكصكلة عمى قكؿ أبي مكسى
ػ اعتمد األشمكني في شرحو لؤللفيٌ ة في تعريفو
ٌ
أم تستعمؿ مكصكلة ،خبلفا ألحمد بف يحي في قكلو ٌإنيا ال تستعمؿ
نص ذلؾ" :ك ٌ
الجزكلي ،كىذا ٌ
إالٌ شرطا أك استفياما ،كتككف بمفظ كاحد في اإلفراد كالتذكير كفركعيما ،كقاؿ أبك مكسى الجزكلي:
المؤنث لحقتيا التاء".
إذا أريد بيا
ٌ
ػ ذكر األشمكني في باب التحذير كاإلغراء رأم أبي مكسى الجزكلي كحكمو في إظيار العامؿ في
قكلو" :أجاز بعضيـ إظيار العامؿ مع المكرر ،كقاؿ الجزكلي :ييقبح كال يمتنع" .3ككذلؾ اعتمد
1
النحك ،تح :محمد باسؿ عيكف السكد ،ط  .9بيركت ،2000 :دار
ػ خالد األزىرم ،التصريح بمضمكف التكضيح في ٌ
الكتب العممية ،ج  ،9ص .681
2

ػ نفسو ،ج  ،9ص .596

3

ػ األشمكني ،شرح األلفية ،ج  ،2ص .589
243

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

لؤللفية خصكصا في إعراب أبياتيا ،يقكؿ األشمكني في
األشمكني عمى آراء المككدم في شرحو
ٌ
قكؿ ابف مالؾ:
كككنيا في الكصؼ و
كاؼ إف كقع

اتب ٍع
مثنى أكجمعا سبيمو ى

"تنبيو :قكلو (أف كقع) ىك بفتح أف كمكضعو رفع عمى ٌأنو فاعؿ و
تبيف ٌأكال ،كقاؿ
كاؼ عمى ما ٌ
الشارح :ىك مبتدأ ثاف ككاؼ خبره ،كالجممة خبر األكؿ ،يعني ككنيا .كقاؿ المككدم :في مكضع
نصب عمى إسقاط الـ التعميؿ ،كالتقدير :كجكد أؿ في الكصؼ كاؼ لكقكعو مثنى أك مجمكعا عمى
حده ،كيجكز في ىمز (أف) الكسر ،كقد جاء كذلؾ في بعض النسخ".
ٌ
 3ـ ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع لمسيوطي:
ذكر السيكطي آراء كثيرة لمجزكلي كابف معط كغيرىما مف المغاربة أذكر منيا:
ػ قاؿ السيكطي" :كفي الذم كالتي لغات :إثبات الياء ساكنة كىي األصؿ ،كتشديدىا مكسكرة نحك:
الذم .كقاؿ أبك حياف :لـ يحفظ التشديد في التي ،كاٌنما ذكره ابف مالؾ تبعا لمجزكلي كأكثر
أصحابنا".1
المعرؼ عمى اسميا النكرة بقكؿ الجزكلي ،كىذا نص
رب) عطؼ
ػ عمؿ السيكطي في باب ( ٌ
ٌ
رب ىر يج وؿ كأخيو
الكبلـ" :كيجر مضافا إليو
ضمير مجركرىا معطكفا عميو بالكاك خاصة ،نحكٌ :
ه

ألنو يغتفر في التابع
أيت .كسكغ ذلؾ ككف اإلضافة غير محضة ،فمـ تفد تعريفا .كقاؿ الجزكليٌ :
ر ي
ما ال يغتفر في المتبكع".2
 4ـ االقتراح في أصول ال ّنحو لمسيوطي:
اعتمد السيكطي في أقساـ القياس في حمؿ النقيض عمى النقيض تعريؼ الجزكلي ليذا القسـ يقكؿ
الجزكلية قد يحمؿ الشيء عمى مقابمو ،كعمى مقابؿ مقابمو ،كعمى مقابؿ مقابؿ
السيكطي" :كفي
ٌ
مقابمو" ،ثـ راح السيكطي يضرب أمثمة لؤلنكاع الثبلثة.3
1

ػ السيكطي ،ىمع اليكامع ،ج  ،9ص .211

2

ػ نفسو ،ج  ،2ص .610

3

ػ ينظر :نفسو ،ص .10
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انفصم انرّابع:
ألفية ابن مالك:
5ـ ّ

تعدل تأثٌره
ألفية ابف معط في الكثير مف المكاضع منيجا كمضمكنا ،حتى ٌإنو ٌ
استفاد ابف مالؾ مف ٌ
الدرة كمف أمثمة
لمدرة إلى استخداـ قافية كألفاظ بعينيا ،كنظٌـ أبياتا كثيرة عمى منكاؿ ٌ
بالمنيج العاـ ٌ
ذلؾ:
ػ يقكؿ ابف معط في التكابع:
القػكؿ في تػكابع الكمـ األكؿ

نعػت كتككػيد كعطؼ كبدؿ

كيقكؿ ابف مالؾ :
نعػت كتككػيد كعطؼ كبدؿ

يتبع في اإلعراب األسماء األكؿ
كفي باب العطؼ يقكؿ ابف معط:
كالعطؼ عطفاف بياف كنسؽ

عطؼ البياف شبو نعت قد سبؽ

كيقكؿ ابف مالؾ:
إما ذك بياف أك نسؽ
العطؼ ٌ

كالغػرض اآلف بياف ما سػبؽ.

ابف معط في الكثير مف آرائو التي انفرد بيا ،كحتى في اختياراتو ،كمف أمثمة
ابف مالؾ ى
كما كافؽ ي
ٌ
النافية في جكاب القسـ إذا كاف منفيا ،كتبعو ابف مالؾ
انفراد ابف معط بالقكؿ في جكاز حذؼ ما
ٌ
في ذلؾ كأنشد ابف مالؾ لذلؾ شاىدا.
كما ال يخفى تأ ثٌر النٌ حاة األندلسييف الكاضح بآ راء المغاربة كشرح أبي إسحاؽ الغافقي
عمى كتاب ( الجمؿ ) لمزجاجي الذم عمد فيو الغافقي نقؿ عبا رة أبي مكسى الجزكلي
مقرب ) ابف عصفكر الذم استعاف بحدكد ( القانكف ) كتعريفاتو في صياغة
بالحرؼ ،ك ( ٌ
بحكث كتابو ،كمؤلٌفات ابف مالؾ الكثيرة ،كغيرىا...
 6ـ ارتشاف الضرب ألبي حيان األندلسي:
إف أبا حياف
ػ قاؿ السيكطي عف عبد الدائـ بف مرزكؽ القيركاني مف ٌ
النحاة القراكنييف القدامى ٌ
األندلسي قد أكثر مف النقؿ عنو في كتابو ( ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب) كركل عنو
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انفصم انرّابع:

أبك جعفر محمد بف الحكـ السرقسطي ،ككذلؾ نقؿ السيكطي عنو في كتابو ( جمع الج كامع)
1
مم ا نقمو عنو أبك حياف قكلو" :كزعـ عبد الدائـ بف
في مسألة "الظركؼ"  ،كمف أمثمة ذلؾ ٌ
فأم ا ( ًس ىكل) مف قكلو تعالى:
مرزكؽ القيركاني ٌ
أف ( سكاء) مبنيٌ ة عمى الفتح ٌ

س نكل
مكانا ي

طو

في س ك ً
ً
الجحيـ
اء
ىى

 ، 20قرئ بكسر السيف ،كضميا ،ك(س كاء) مف قكلو تعالى :فاطمع فراءه
ا لصافات ، 37

اء ،أم تاـ".2
أم في كسطو ،كمف قكليـ :ىذا درىـ سك ه

أم ا لعكا مؿ الثبلث ة
ػ استشيد أبك حياف في باب التنازع في حاؿ تنازع ثبلثة عكامؿُّ ،
يعمؿ في المعم كالت  ،ب رأم ابف معط ،يقكؿ أبك حياف " :كقاؿ أبك زكريا يحي بف معط:
أعممت كأنبأتيما إيٌ اىما منطمقيف الزيديف العمريف منطمقيف
إف أعممت األكؿ قمت:
ي
ليس لؾ إ الٌ ذاؾ ،الستغ راؽ الضمير حالتي االتٌصاؿ كاالنفصاؿ ،فمـ يبؽ لمثالث إ الٌ
أعممت كأعممني زيدا
إعادتو ،ثـ قا ؿ بعد أ الٌ ترل أنٌ ؾ لك قمت في باب المخالفة :
ي
ت كأعمى ٍمتيو
كتبيف ذلؾ أف تيعمؿ األكؿ فتقكؿٍ :
عم را شخصا ،كقعت المنازعة في ثبلثةٌ ،
أعمى ٍم ي

زيدا بك ار شاخصا ،فمـ تقع المنازعة في معمكؿ كاحد ،بؿ في ثبلثة".3
ممف نقؿ عنيـ أبك حياف األندلسي في (ارتشاؼ الضرب) مف
كممف ذكرىـ السيكطي في البغية ٌ
ٌ
الرعيني
المغاربة :أبك عبد اهلل الطنجي ،كابف ىشاـ الخضراكم ،كمحمد بف عبد الجبار بف محمد ُّ
التكنسي...
(الجزكلية) ألبي مكسى الجزكلي مف أكثر الكتب المغار ٌبية تأثي ار عمى غيرىا
مقدمة الجزكلي
كتعد ٌ
ٌ
ٌ
النحكييف المشارقة
النحاة
ٌ
المتأخريف ،كالحظ العمماء انتفاع الكثير مف ٌ
حتى اعتبرت مصد ار لنشاط ٌ
كاألندلسييف منيا في العبارات كالصياغة كالتبكيب منيا:
الجزكلية في صياغة بحكث كتابو.
مقرب ابف عصفكر اإلشبيمي :فقد استعاف ابف عصفكر ب
ٌ
ػ ٌ

1

الكعاة ،ج  ،2ص .11
ػ السيكطي ،بغية ٌ
ػ أبك حياف األندلسي ،ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ،ج  ،6ص .9158

3

ػ نفسو ،ج  ،5ص .2958 -2951

2
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الجزكلية تأثٌ ار كاضحا ،كقد حرص شارحيا
المقدمة
ػ كافية ابف الحاجب :تأثٌر ابف الحاجب بمادة
ٌ
ٌ
الرضي تبياف ذلؾ ،فمـ تخؿ صفحة مف الشرح مف ذكر اسـ أبي مكسى.
ػ تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد :انتفع ابف مالؾ بعمـ أبي مكسى كثي ار ككذلؾ بابف معط.
ػ شرح أبي إسحاؽ الغافقي تػ710ىػ عمى جمؿ الزجاجي :اعتبر ىذا الشرح نسخة مكررة لبعض
الجزكلية.
نسخ
ٌ

 9ـ آراء ال ّنحاة المغاربة في ق اررات المجمع المصري في العصر الحديث :
ذكر ابف آجركـ في نكاصب المضارع عشرة أحرؼ كىي :أف ،لف ،إذف ،كي ،الـ كي ،الـ
1
إف المضارع منصكب بعد كي كالميا كالـ الجحكد
الجحكد ،حتى ،الجكاب بالفاء ،الكاك ،كأك  .كقاؿ ٌ

كحتى كالفاء كأك بيذه األدكات مباشرة ،ال بأف المػضمرة المقػ ٌدرة بعػدىا جػكا از أك كجكبا.
كقد أخذ األستاذ شكقي ضيؼ العضك البارز بالمجمع المصرم كالرئيس األسبؽ لو بيذا القكؿ كقاؿ
النحك
ٌإنيا مف طريؼ تيسيرات ابف آجركـ ،كقاؿ ٌإنو ٌ
تقدـ بيا إلى مؤتمر المجمع في كجكه تيسير ٌ
أقرىا المجمع في مؤتمره السنكم 2الذم يعقد مرة في العاـ لممصادقة عمى الق اررات التي تتقدـ بيا
كٌ
العممية لو إلى مجمسو.
المجنة
ٌ
السببية
أف المضارع بعد الفاء
ٌ
إف المؤتمر قد سبؽ كأف أخذ برأم ابف مضاء القرطبي في ٌ
كقاؿ ٌ
المعية منصكب بعدىا دكف حاجة إلى تقدير أف بعدىا ،ثـ عمـ القرار عمى باقي األحرؼ
ككاك
ٌ
3
النحك لمناشئة.
أخذا برأم ابف آجركـ في كجكه تيسير ٌ

1

ػ ابف آجركـ ،اآلجركمية ،ص .10

2

ػ شكقي ضيؼ ،عصر الدكؿ كاإلمارات ،ص .651

3

ػ شكقي ضيؼ ،مجمع المغة العربية في خمسيف عاما  9165ػ  ،9185ط  .9مصر ،9185 :مجمع المغة العػربية ،ص

.911 -911
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المغاربية من القرن الخامس إلى الثامن
حوية
ّ
 11ـ خصائص المدرسة ال ّن ّ
لميجرة:
حكية المغار ٌبية مف قياـ دكلة المرابطيف إلى نياية دكلة المرينييف
يميز المدرسة ٌ
الن ٌ
أىـ ما ٌ
مف ٌ
كالحفصييف كالزيانييف بالمغارب الثبلثة ،ما يمي:

حوية:
 1ــ كثرة المنظومات ال ّن ّ
النحك
النحك في ىذه المدرسة قدرة عممائيا عمى نظـ العمكـ في ٌ
إف البلفت لبلنتباه لحركة ٌ
ٌ
النحك في ألؼ بيت مف بحرم الرجز كالسريع ،كنيج
كغيره ،إذ كاف ابف معط ٌأكؿ نحكم نظٌـ ٌ
السبيؿ لمف بعده في مصر كالشاـ كالمغرب كابف الحاجب كابف مالؾ.
فنا يسي ار يكاتييـ في ٌليف كسيكلة ،داال عمى قدرتيـ
النحك عمى نحاة المغرب ٌ
كصار نظـ ٌ
فمم ف نظٌـ كتبا في
كعبقريتيـ الفائقة في الجمع بيف المفاىيـ النٌ حكيٌ ة كالمعايير األدبيٌ ةٌ ،
سم اه ( الجني الداني في
النٌ حك :ابف أـ قاسـ المرادم المراكشي تػ749ىػ لو نظـ في النٌ حك ٌ
حركؼ المعاني)  ،كأبك زيد عبد الرحماف المككدم تػ 807ىػ كضع نظما في عمـ التصريؼ
تحد ث فييا عف
سم اه ( البسط كالتعريؼ في عمـ التصريؼ ) في أربع مائة كتسعة أبيات ٌ
ٌ
أبنيٌ ة األسماء كاأل فعاؿ المزيدة ،كضكابط معرفة الحركؼ األصميٌ ة كالزكائد ،ثـ مسائؿ
اإلبداؿ كنكادر اإلعبلؿ كاإلدغاـ ،كما نظٌـ كتابا في المعرب مف األلفاظ ،كمقصكرة في مدح النبي
صمى اهلل عميو كسمٌـ في ثبلثمائة بيت .كعبد العزيز بف عبد العزيز الممطي المكناسي الميمكني
أف لو مكسكعة منظكمة تحتكم عمى نيؼ كعشريف
تػ880ىػ كضع ألفٌية في ٌ
النحك كجاء في ترجمتو ٌ
عمما ،1كأحمد بف محمد بف عبد الرحماف بف محمد الفاسي تػ899ىػ لو( :نظـ مغني المبيب) البف
ىشاـ األنصارم( ،نظـ التمخيص) ،رجز في التصريؼ س ػ ٌماه (ج ػام ػع األق ػ ػكاؿ ف ػي ص ػٌيغ
مر ذكره.
األف ػع ػاؿ) ،كما ٌ

1

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .229
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انفصم انرّابع:
حوية:
 2ـ نثر المنظومات ال ّن ّ

النحك مثمما
قية كالمغار ٌبية ،فقد نثركا ٌ
النحاة المغاربة الكثير مف المنظكمات ٌ
نثر ٌ
حكية المشر ٌ
الن ٌ
النحك كتيسيره كشرح غكامضو.
نظٌمكا فيو ،كاليدؼ منو تسييؿ ٌ

حوية:
 3ـ وضع المتون ال ّن ّ
كية المن ػظكمة كالمنث ػكرة ،المطػ ػ ٌكلة
كمف خصائص ىذه المدرسة كضع المتكف ٌ
النح ػ ٌ
كالم ػخت ػص ػرة ،كمحاكلة حصر أكبر عدد مف القكاعد فييا .كلـ يكف اليدؼ مف كض ػعيا تعػ ػميـ
ألف الن ػاظر ف ػي الك ػ ػثػ ػير منيا يجػ ػدىا منػ ػظػ ػكمات كأراجػ ػيز
الناشػ ػئة مػ ػبادئ النػػٌحك فػ ػحسبٌ ،

(الدرة
نحكيػػٌة ،كطاب ػع الػ ػمنظػ ػكمات ى ػك الشعر كى ػذا يسػ ػتػ ػدعي االخ ػتصار كالتػ ػقػ ػٌيد باألكزاف كػ ٌ

فية) الب ػف مع ػ ػط ،ك(البسط كالتعريؼ في عمـ التصريؼ) لممككدم ،أك متكف شديدة االختصار
األل ػ ٌ

اآلجركمية) ،كليذا لـ يكف نحاة المغرب في ىذه الفترة يرمكف إلى
المقدمة
المقدمة
الجزكلية) ك( ٌ
كػ( ٌ
ٌ
ٌ
تعميـ الناشئة بقدر ما كانكا ييدفكف إلى الحفاظ عمى التراث العربي اإلسبلمي كاحيائو بكضع
المتكف فقد كانكا عمى دراية باألحكاؿ التي عاشيا العالـ اإلسبلمي في المشرؽ في القرف السابع
النحاة المغاربة إلى المشاركة في إحياء
ىـ ٌ
حيف أحرؽ التتار كتب المسمميف كقتمكا عمماءىـ ،لذا ٌ
اإلسبلمية في و
آف
نحكية تخدـ المتعمٌـ ،كالثقافة العر ٌبية
ٌ
التراث العممي لمحضارة العر ٌبية بتأليؼ متكف ٌ

ك و
احد.

 4ـ كثرة الشروحات ،ونسخ الكتب:
اتٌسمت المدرسة النٌ حكيٌ ة المغاربيٌ ة بكثرة الشركحات عمى المؤلفات النٌحكيٌ ة المشرقيٌ ة
المفص ؿ) لمزمخشرم
العمبلقة ك ػ( كتاب سيبكيو) ك(اإليضاح) لمفارسي ك(الجمؿ) لمزجاجي ك(
ٌ
ألفية ابف مالؾ) ك(تسييمو) ،كمؤلٌفات المغاربة ك ػ( الجزكليٌ ة )
كغيرىا ،كالمؤلٌفات
األندلسية كػ( ٌ
ٌ
الدرة األلفيٌ ة )  ،كحظيت ( ألفيٌ ة ابف م الؾ ) بقدر كبي ػ ر مف شركحات
ك ( اآلجركميٌ ة ) ك ( ٌ
أم ا عف
المغاربة ،كقد سبؽ الحديث عف ىذه الشركح في مكاضع
ٌ
متفرقة مف ىذا البحثٌ .
تعد كال تحصى بالمغرب ،إذ جنٌ د ليا كالٌة األمر ك ٌؿ
حكانيت نسخ الكتب كبيعيا فبل ٌ
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فف الطباعة كالنسخ في عصر المكحديف اىتماما لـ يعرفو المشرؽ في عصر
اإلمكانات ،كعرؼ ٌ
العباسييف.

 5ـ عنايتيم الفائقة بمؤلّفات العصر:
حد سك و
النحاة األندلسيكف عؿ و
اء بالمؤلٌفات المعاصرة ليـ في المغرب
النحاة المغاربة ك ٌ
اعتنى ٌ
التشكؽ إلى الجديد ،كما أدرجكا المؤلٌفات
كاألندلس عنايةن فائقةن ،كذلؾ تطمٌعا منيـ إلى الحداثة ك ٌ
أكبكا عمى شرحيا أك شرح شػكاىػدىػا أك نظميا أك نثرىا
الجديدة في التدريس في حمقات الدركس ،ك ٌ
النحك األكلى.
أك اختصارىا ،كلـ يتكقٌفكا عند مؤلٌفات ٌ

 6ـ االخـتيـار:
يد األندلسييف الذيف نزلكا مختمؼ مدف
تمقٌى النٌ حاة المغاربة النٌ حك في بادئ األمر عمى ٌ
المغرب بدعكة مف أ مراء المرابطيف في القرف الخامس كخمفاء المكحديف في القرف السادس
كما بعده بعد سقكط غرناطة كغيرىا ،كقد أكصؿ ى ؤالء الدراسات النٌ حكيٌ ة إلى مرتبة رفيعة
يكف التقدير كاالحتراـ لمنٌ حاة المشارقة
بيف عمكـ المغة .ككاف النٌ حاة األندلسيكف قسميف :قسـ ٌ
األكؿ في
كمؤلٌفاتيـ ،كقسـ أخر تج أر عمى تغميط سيبكيو كتجييؿ الكثير مف ٌ
النحاة .يمثٌؿ االتٌجاه ٌ
المغرب أبك بكر الخدب كابف ىشاـ المخمي السبتي كابف خركؼ .كاالتٌجاه الثاني بالمغرب يمثٌمو
تجر عمى تغميط سيبكيو كتجييؿ البصرييف كنسب الفارسي إلى الجنكف ،كتمميذه
ابف الطراكة الذم ٌأ
تصدل البف الطراكة ابف خركؼ كنسبو إلى اإلعجاب
النحكييف ،كقد
ٌ
السييمي الذم غمٌط الكثير مف ٌ
بالنفس.
لمنحك فمـ يتأثٌركا بدعكة ابف الطراكة كالسييمي
النحاة المغاربة مكقؼ تقدير ٌ
كأماـ ىذيف التياريف كقؼ ٌ
يقدر نحك المشارقة ،فكاف أف
ممف ٌ
كابف مضاء ،بؿ فضمكا أسمكب الخدب كابف خركؼ كغيرىما ٌ
حجة ،دكف
البغدادية ما استقاـ فيو الدليؿ
الككفية ك
كقكيت فيو ال ٌ
ٌ
ٌ
اختاركا بيف اآلراء البصرٌية ك ٌ
ألم كاف.
تعصب أك إنكار ٌ
ٌ
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بغدادية نحو المغاربة:
7ـ
ّ

النحك ػ عبلكة عمى المتعارؼ عميو مف ٌأنو مذىب نشأ ببغداد
ييكنى بالمذىب البغدادم في ٌ
بالتقاء نحاة البصرة كنحاة الككفة ػ عمى مبدأ االختيار مف المذىبيف ،فيذا نحكم بغدادم يعني ٌأنو
صح
لـ يكف بصريا كال ككفي النزعة ،بؿ يختار منيما ما ٌأيد كجيتو دليؿ قرآني أك شعرم ،كقد ٌ
ألنيـ اختاركا مف المذىبيف ما يناسبيـ كيتكافؽ كتفكيرىـ ،كمف
إطبلؽ ىذا المفيكـ عمى المغاربة ٌ
النحكم البغدادم).
أمثمة ذلؾ تسمية األستاذ شكقي ضيؼ ابف آجركـ الصنياجي بػ( ٌ
كما استطاعكا بما ممككا مف إلماـ كاسع بنحك البصرييف كالككفييف كبمغة العرب شع ار كنث ار
كالقرآف الكريـ كقراءاتو مف تصحيح بعض اآلراء ،كتكجيو بعض األدلة ،كاالنفراد باآل ارء كالشركحات
النحكم الذم
مما يد ٌؿ عمى نضج تفكيرىـ ٌ
كالمصطمحات الجديدة كالجزكلي كابف معط كغيرىماٌ ،
المتأخريف كالسيكطي كاألشمكني كابف ىشاـ
بالتطكر ،كقد امتؤلت كتب
النحك العربي
ٌ
أثٌر عمى ٌ
ٌ
األنصارم كأبي حياف األندلسي كابف مالؾ بآرائيـ...

 8ـ التدريب عمى اإلعراب:
اإلعراب تمريف عقمي ييكسب الطالب معرفة صحيحة بالنطؽ ،كبكظائؼ العػكامؿ في
كمصنفاتيـ ،فيذا يكسؼ
أىمية عظيمة مف خبلؿ دركسيـ
ٌ
التراكيب ،كلقد أكلى ٌ
النحاة المغاربة لو ٌ
بف سعيد بف يخمؼ الجزائرم نحكم مف القرف السابع اليجرم كاف يقرئ لطبلبو كتاب اإليضاح
المفصؿ كأشعار العرب ،ككاف ييعرب ليـ شعر حبيب كالمتنبي كاألشعار الست كأشعار
كالجمؿ ك ٌ
المعرم كدكاكيف الحماسة .1كألٌؼ إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ بف أبي القاسـ القيسي السفاقسي
سماه (المجيد في إعراب القرآف المجيد) .ككاف المككدم
تػ742ىػ كتابا ضخما في إعراب القرآف ٌ
سر
أللفية ابف مالؾ يختـ ك ٌؿ شرح لؤلبكاب ٌ
الن ٌ
في شرحو ٌ
حكية بإعراب ك ٌؿ األبيات ليفيـ القارئ ٌ
النحاة المغاربة يحرصكف عمى إعراب كبلميـ فيذا مركاف بف سمجكف أبك عبد
التراكيب .ككاف ٌ

1

ػ الغبريني ،عنكاف الدراية في مف عرؼ مف العمماء في المائة السابعة ببجاية ،تح :عادؿ نكييض ،ط  .2بيركت،9111 :

دار اآلفاؽ الجديدة ،ص .11
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الممؾ المكاتي الطنجي تػ491ىػ مف أىؿ العمـ كاألدب كالفقو في دكلة المرابطيف حفظ أربعة كثبلثيف
الجاىمية ،كأخذ نفسو باإلعراب في كبلمو مع الخاصة كالعػامة ،فبل يكاد يؤخذ
ألؼ بيت مف أشعار
ٌ
1
النحاة في العصر
عميو لحف  .ككذلؾ ابف عبد المنعـ الصنياجي السبتي مف كبار المٌغكييف ك ٌ

المريني لـ يستظير أحد في زمانو مف المغة ما استظيره ،ككاف يعرب أبدا كبلمو ،ككذلؾ الكزير
النحكم مف نفس العصر كاف كبلمو كمٌو معربا.
عبد المييمف الحضرمي المٌغكم ك ٌ

 9ـ تأثّر نحوىم بالمنطق:
طب كصيدلة كفمؾ كتنجيـ كفمسفة كعمـ الفرائض
ييمحؽ عمـ المنطؽ بعمكـ األكائؿ مف ٌ
كالحساب مف جبر كىندسة ،كعمـ المنطؽ ييعرؼ بو الصحيح مف الفاسد في التعاريؼ كالبراىيف
و2
أف لعمـ
ك ٌ
أنكه ىنا إلى ٌ
األقيسة ،كىك يشترؾ في العمكـ كمٌيا ،فميس ىناؾ عمـ ال يأخذ منو بحظ  .ك ٌ

كيعد كتاب (الجمؿ)
افر في اىتمامات المغاربة فقد كثر العمماء المتخصصكف فيو ٌ
المنطؽ حظه ك ه
المنطقية التي تفقٌو عمييا المغاربة.
لمخكنجي مف أكثر الكتب
ٌ
النحك ،فيذا عبد اهلل بف محمد
النحاة المغاربة الذيف اشتغمكا بالمنطؽ كمزجكا بينو كبيف ٌ
ككثر ٌ
بف يحي األغماتي مف أىؿ أغمات بالمغرب األقصى مف عمماء القرف السابع ينعتو أبك العباس
النحكم ،كيقكؿ عنو" :كاف أعمـ الناس
بأنو المنطقي ٌ
الغبريني تػ714ىػ صاحب (عنكاف الدرٌاية) ٌ
3
ممف تغالى في
الجزكلي
مكسى
أبك
ككاف
.
بكتاب سيبكيو كمقاصده كلو تحصيؿ لعمـ المنطؽ"
ٌ

العقمية في المشرؽ في القرف الرابع اليجرم
استخداـ المنطؽ في تعاريفو عمى نيج نحاة المدرسة
ٌ
منطقية ،إذ
كابف السراج كأبي عمي الفارسي كابف جني كالرماني ،فجاء الكثير مف أبكاب مقدمتو
ٌ
عية في ألفاظ قميمة ،كنادرة
كمية عامة تنطبؽ عمى الكثير مف األحكاـ الجز ٌئية أك الفر ٌ
صاغ تعاريؼ ٌ
الشكاىد كاألمثمة ،يصعب فيـ مرادىا ما جعؿ ابف خمكاف يقكؿ عنيا ٌإنيا رمكز كاشارات ،كمف
قسـ إلى أنكاعو ،أك إلى
أمثمة ذلؾ في باب الكبلـ" :ىك المفظ المرٌكب المفيد بالكضع ،ك ٌؿ جنس ٌ
1

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .12

2

ػ شكقي ضيؼ ،عصر الدكؿ كاإلمارات ،ص .652

3

ػ الغبريني ،عنكاف الدراية ،ص .226
252

انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

قسـ إلى أشػخاص ،فاسـ المقسػكـ يصدؽ عمى األنكاع كعمى أشخاص
أشخاص أنكاعو ،أك نكع ٌ
األنكاع كاالٌ فميست األنكاع أنكاعا لو ،كال األشخاص أشخاصا لتمؾ األنكاع" .1كقد أثٌر الجزكلي في
حكية.
الكثير مف نحاة عصره كمف بعده في استخداـ المنطؽ في الحدكد ٌ
الن ٌ

 10ـ االنفراد باآلراء الجديدة:
اء كمسائؿ جديدة لـ يقؿ بيا غيرىـ ،اجتيدكا فييا بالنظر
أصدر الكثير مف ٌ
النحاة المغاربة آر ن
كالتفكير ،فابف معط انفرد بسبعة عشر رأيا جديدا كاف لو فييا مذىب خاص ،أكردىا األستاذ
الجزكلية) األستاذ
المقدمة .كذكر محقؽ (
محمكد محمد الطناحي محقؽ (الفصكؿ الخمسيف) في
ٌ
ٌ
المقدمة ستة آراء انفرد بيا الجزكلي ،كىناؾ آراء أخرل كثيرة
شعباف عبد الكىاب محمد في باب
ٌ
لممغاربة منثكرة في ثنايا الكتب المكسكعات كيمع اليكامع كاألشباه كالنظائر كشرح األشمكني ككتب
المتأخريف ،كقد سبؽ كأف أكردت بعضا منيا في ىذا
النحاة
ٌ
ٌ
المتأخريف ،كلقيت قبكال لدل الكثير مف ٌ
البحث.

التوسع في القياس:
 11ـ
ّ
مما لـ يخالؼ قياس األصكؿ الذم
ٌ
مد المغاربة بعض أبكاب القياس في بعض المسائؿٌ ،
كضعو البصريكف ،كذلؾ نحك تعػ ػميـ حكـ مقػ ػيس ،كعدـ التشدد كالتػ ػزمت في شػ ػركط المقيػ ػس
السماعية...
كقياسية بعض الصيغ
عميو،
ٌ
ٌ

 12ــ مزج ال ّنحو بالمعاني:
النحاة المغاربة بنظرٌية عبد القاىر الجرجاني المشيكرة القائمة بضركرة ربط الحدكد
يبدك تأثٌر ٌ
المعنكية كاضحا في مؤلٌفاتيـ ،فقراءة بسيطة ليا تظير ذلؾ بكضػكح
الببلغية
حكية بالمفاىيـ
ٌ
ٌ
ٌ
الن ٌ
أف المثنى كالجمع
اـ ،كمف أمثمة ذلؾ قكؿ الجزكلي في تعريؼ المنادل ٌ
بأنو مفعكؿ في المعنى ،ك ٌ
تػ ٌ
أف الجمع مجمكع عدد...
فائدتيما تكثير العدد ،ك ٌ

1

المقدمة الجزكلية ،ص .6
ػ الجزكليٌ ،
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وخمو نحوىم من الحشو والخالفات وكثرة التعميل:
 13ــ اإليجاز واالختصارّ ،
النحاة المغاربة في مؤلٌفاتيـ منيج التيسير كاالختصار فطيبعت مؤلٌفاتيـ بالتركيز الشديد
نيج ٌ
كاإليجاز ،ككانكا يتباىكف بذلؾ كيفتخركف ،كمف ذلؾ قكؿ ابف البناء العددم صاحب كتاب
حكية) في ىذا الصدد:
الكميات ٌ
الن ٌ
( ٌ
قصدت إلى الكجازة في كبلمي
ي

لعممي بالصكاب في االختصار

كلـ أحػذر فيييك نما دكف فيػمي

ػت إزراء الكػبار
كلكػف خ ٍف ي

فشػأف فحػكلة العمػماء شأني

كشأف البػسط تعميـ الصػغار

1

كمف أمثمة االختصار الشديد جمع ابف معط في تعريؼ المفعكؿ لو خمسة شركط في سطر
أعـ منو ،جكابا لقائؿ
كاحد ،يقكؿ" :كىك مصدر ال مف لفظ العامؿ فيو ،مقارنا لو في الكجكدٌ ،
"أعـ منو" عمى
يقكؿً :ل ىـ ؟" كقد ٌ
أدت ىذه الكجازة الشديدة إلى اختبلؼ شراحيا في تفسير عبارة ٌ
2
مقدمة الجزكلي فمثؿ يضرب في اإليجاز كالتركيز إلى و
حد ال يمكف فيميا
أما ٌ
كثير مف اآلراء ٌ .
حتى قيؿ عنيا منطؽ كرمكز.
فإف مؤلٌفاتيـ تخمك منو كذلؾ لطابعيا المختصر ،كقد صػ ٌرح ابف مػعػط في
كعف الحشكٌ ،
بخمكىا مف الحشك كطابعيا المختصر قائبل:
ألفيتو ٌ
النحك
أرجكزة كجيزة في ٌ

عدتيا ألؼ بيت خمت مف حشك.3
ٌ

تؤدم إلى تشتيت الذىف ،مشيريف إلى اختػبلؼ الرأم في
حكية التي ٌ
كما أسقطكا الخبلفات ٌ
الن ٌ
المسألة مف غير إطالة ،كما نفركا مف كثرة التعميؿ ،كالعمؿ الثكاني كالثػكالث ،كأبقػكا عمى العمٌة
التعميمية.
األكلى التي ىي
ٌ

1

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .111

2

ػ ابف معط ،الفصكؿ الخمسكف ،ص .18

3

الدرة األلفية ،ص .91
ػ ابف معطٌ ،
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:
 14ــ قمّة االحتجاج بالحديث النبوي الشريف:

النحاة المغاربة في القرنيف الخامس كالسادس بالحديث النبكم الشريؼ في بناء القكاعد
لـ يأخذ ٌ
النحكٌية ،ككاف مكقفيـ منو مكقؼ البصرييف المانعيف االحتجاج بو ،فكتب الجػزكلي كابف معط
ٌ
خالية منو.
ٌ
ألفية ابف مالؾ كالمككدم ابتػداء مف الػقرف الثامف ،إذ
يعد ٌأكؿ مف
ك ٌ
احتج بو مف المغاربة شراح ٌ
ٌ
بتكسع في
حكية باألخذ مف األحاديث
ممف نيج سبيبل جديدا في الدراسات ٌ
ٌ
الن ٌ
النبكية ٌ
كاف ابف مالؾ ٌ
نحكية
إقرار القكاعد ،فكتابو (شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح) فيو شركح
ٌ
األلفية تزخر باألحاديث
عمى تسعة كتسعيف حديثا مف صحيح البخارم ،لذا جاءت شركحات
ٌ
النبكية كقد اعتمدتيا مصد ار فصيحا.
ٌ

 15ـ السالسة والعذوبة ،وحسن اختيار المفظ:
اعترؼ الكثير مف العمماء القدامى كالمحدثيف لممغاربة بالعذكبة كالسبلسة في لغتيـ
المقرم صاحب ( نفح الطيب ) يفاضؿ ألفيٌ ة ابف معط عمى ألفيٌ ة ابف مالؾ
النٌ حكيٌ ة ،فيذا
ٌ
بالعذكبة كالسبلسة ،كيكافقو األستاذ محمكد محمد الطناحي محقؽ (الفصكؿ) في ذلؾ كيكرد أمثمة
إف ىذا ليس ضربا مف اإلنشػاء المغالػي أك المديح
كثيرة مف األلفيتيف ليمتمس القارئ ذلؾ ،كيقكؿ ٌ
األلفية كابف الخباز .كيقكؿ األستاذ عبد هلل كنكف في أبي عبد
الدرة
ٌ
ٌ
المتحيز ،ككذلؾ قاؿ بيذا شراح ٌ
اهلل محمد بف جابر الغساني المكناسي تػ827ىػ في نظمو التعميمي ب ٌأنو يمتاز بالسبلسة كالعذكبة.1
كيقكؿ األستاذ محمد المختار كلد أباه في المرادم المراكشي المعػركؼ بابف أـ قاسـ تػ749ىػ في
بأنو أمتع ما كتب في منكالو ،كىذا ليس ضربا مف المغاالة .
نظمو (الجني الداني) ٌ
كسبؽ كأف أكردت أمثمة في قكؿ العمماء في حسف اختيار المغاربة لمفظ المناسب كتفضيؿ
حكية عمى غيرىـ.
تعابيرىـ ٌ
الن ٌ

1

ػ عبد اهلل كنكف ،النبكغ المغربي ،ص .221
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:
 16ـ التأليف والتدريس:

النحاة مناصب
قمٌد أمراء كخمفاء المغرب اإلسبلمي مف مرابطيف كمكحديف كمرينييف كغيرىـ ٌ
عميا في الدكلة خصكصا سمؾ التعميـ ،كأجركا عمييـ مراتب كأكقاؼ ،فػما مف نحكم إالٌ كتقمٌد
ساميا في الدكلة يرتزؽ منو كيعينو عمى البحث .كقد كاف لؤلمراء كالخمفاء كالسبلطيف الذيف
منصبا
ٌ
يد بيضاء في تنشيػط حركػة العػمـ في مختمؼ المجاالت ،إذ
تكالكا عمى حكـ المغرب اإلسبلمي ٌ
سخركا ك ٌؿ اإلمكانات البلزمة لئلنتاج العممي.
ٌ

 17ـ إسيام المغاربة في تنـشيط الحركة ال ّنحويّة بإقـميم مصر والشام واليام نحاتو:
حكية بمصر كالشاـ في القرنيف السابع كالثامف
لممغاربة فضؿ كبير في تنشيط الحركة النٌ ٌ
تصد ركا لتدريس النٌحك في إقميـ مصر كالشاـ خصكصا في ظ ٌؿ حكـ
لميجرة درسا كتأليفا ،فقد
ٌ
تصد ر إلقرائو بدمشؽ كالجامع العتيؽ بمصر لسنكات ،تفقٌو عميو خمؽ
األيكبييف ،فيذا ابف معط
ٌ
كبير كلقيت كتبو اىتماما كبي ار مف عمماء مصر كالشاـ إذ أقبمكا عمييا في إقراء النٌحك في
الجكامع كالمدارس كشرحكىا ،حتى ٌإنو أليـ ابف الحاجب كابف مالؾ عمى نظـ النٌحك ...كىذا
نحكية كثيرة ،ككتابو (الجني
ابف أـ قاسـ المرادم تػ749ىػ سافر إلى مصر كقد ألٌؼ كتبا
ٌ
الداني في حركؼ المعاني) نظـ نحكم تعميمي جميؿ العبارة ،الحظ فيو محققاه األستاذ فخر
الديف قباكة كاألستاذ محمد نديـ فاضؿ تكافقا كاضحا بينو كبيف كتاب (مغني المبيب ع ػف كت ػب
األعػ ػاريب) البف ىػ ػشاـ األنصػ ػارم تػ761ىػ في تقسػيػ ػـ معػ ػاني األدكات ،كالش ػكاىد،
كالمػ ػذاىب ،كالتكجييات النٌحكيٌة كالمعنػكيٌة ،كاالستدراكات كالتعقيبات ،كلمحا إلى أخذ ابف ىشاـ
1
لممقدمة
المتأخريف
أما عف شركحات النٌحاة المصرييف
ٌ
ٌ
األنصارم مف المرادم المراكشي ٌ .

الجزكليٌة فقد عمدكا إلى نقؿ لفظ أبي مكسى الجزكلي بالحرؼ كقد اعترؼ بذلؾ الكثير مف
محققي ىذه الشركحات ،كما اشتير الكثير مف النٌحاة المصرييف كالشامييف كالعراقييف كغيرىـ
بفضؿ مؤلٌفات المغاربة شرحا أك نظما أك إعرابا.
1

النحك ،ص .658
ػ محمد المختار كلد أباه ،تاريخ ٌ
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انتّفكير انىّحُي عىذ انمغاربة َصذاي.

انفصم انرّابع:

ـ خالصة

محض لمنٌ حك
تقميد
الفصل :لـ يكف في كتب النٌحك التي ألٌفيا المغاربة
ه
ه

المشرقي ،بؿ فيو اجتيادات معتبرة كآراء نحكيٌ ة قيٌمة أثرت حدكد القاعدة النٌحكيٌ ة ،فقد
و
جديدة لؤلنكاع ،كنالت
عبٌ ر المغاربة بمصطمحات جديدة مف صميـ تفكيرىـ ،كتقسيمات

فتصد كا لشرحيا أك نظميا أك
مؤلٌفاتيـ استحساف الكثير مف النٌحاة المشارقة كاألندلسييف
ٌ

إعرابيا كاشتير الكثير مف المشارقة كاألندلسيف بفضميا ،كاجتياداتيـ اجتيادات مقبكلة لـ

أكال
كقكةن ،كاتٌجيت ٌ
تحاكؿ المساس بأصكؿ النٌ ظريٌ ة النٌ حكيٌ ة ،بؿ زادت عمييا مجدا ٌ

كأخي ار نحك التيسير كالنٌ ظـ الذم كاف مي زة العصر ،ككثرت آ راؤىـ كمؤلٌفاتيـ ،كنالت

صد ل كاسعا كقبكال إلى يكمنا ىذا ،فيذا المجمع المصرم لمغة العربيٌ ة قد كافؽ الكثير
ٌ

مف المغاربة في اجتياداتيـ التجديديٌ ة كصادؽ عمييا في مؤتمراتو السنكيٌ ة كأصدرىا
ق اررات ينبغي العمؿ بيا.

257

الخاتمة

انخاتمة
الـخاتـمـة:
أرخت ليا في ىذه الفترة مف البحث كانت عظيمة
ٌ
إف الحركة النٌ حكيٌ ة كالعمميٌ ة التي ٌ
يد ىـ النٌ حك ،إذ استطاع النٌ حاة
تطكر عمى ٌ
الشأف ،كذلؾ بفضؿ ى ؤالء العمماء النٌحاة الذيف ٌ
المغاربة بفكرىـ كعمميـ مف مجاراة نحاة مصر كاألندلس كالكقكؼ أماميـ ،فكاف أف تأ ثٌر
النٌحاة المصريكف كاألندلسيكف بيـ درسا كتصنيفا ،كلـ يكف ذلؾ خفيٌ ا ،كقد سبؽ كأف بيٌ نت
تصد ل ليا المصريكف كاألندلسيكف كعكف كا عمييا شرحا أك
أف مؤلٌفات المغاربة قد
ٌ
كيؼ ٌ
ش ط الحركات النٌحكيٌ ة بتمؾ األقاليـ .ككاف نحاة الشاـ
مم ا ن ٌ
اختصا ار أك نظما أك تدريسا ٌ
تصد كا لشرح الكثير مف مؤلٌفاتيـ أك
مم ف تأثٌر أيضا بنحك المغاربة ،إذ
ٌ
كببلد الرافديف ٌ
اختصارىا أك تدريسيا أك النقؿ منيا.
تزكد كا بمختمؼ العمكـ النقميٌ ة كالعقميٌ ة إذ تييٌ أت ليـ الظركؼ
كالنٌحاة المغاربة قد ٌ
المناسبة لمبحث كاإلنتاج ،مف خبلؿ ما بذلو أمراء المرابطيف كخمفاء المكحديف كالمرينييف
مقد ريف لمعمماء كمع ظٌميف ،فقد بنكا مدارس
كالحفصييف كالزيانييف الذيف كانكا محبٌ يف لمعمـٌ ،
أكؿ المدارس بالمشرؽ ،كح ثٌكا
حككميٌ ة في ك ٌؿ المدف المغاربيٌ ة في الكقت الذم بنيت فيو ٌ
غ بكىـ فيو ،كأجركا م راتب لؤلساتذة كحتى الطمبة ،ناىيؾ عف المؤف
الناس عمى العمـ كر ٌ
كاإلمدادات كمجانيٌ ة التعميـ كت كفير المسكف ليـ جميعا.
فكاف ليذه الظركؼ المكاتيٌ ة أف أتت بثمارىا فازدىرت ك ٌؿ العمكـ مف دينيٌ ة كلغكيٌ ة
كعقميٌ ة ،ككثير التأليؼ مف متكف كشركحات كمنظكمات تعميميٌ ة كأراجيز ،كطالت ق كائـ
العمماء مف فقياء كأصكلييف كمحدثيف كأدباء كنحاة كخطباء كقضاة كأطباء كفمكي يف
يسم ى بالمشيخة أك الثبت أك البرنامج
المحد ثيف أك ما
كرياضييف ...ففيارس الرحالة ك ٌ
ٌ
حد ث بذلؾ.
تي ٌ
ال أغالي إف قمت عف القرف الخامس كالسادس كالسابع كالثامف لميجرة في المغرب
اإلسبلمي إنٌ و ربيع النٌ حك كالعمـ كالمعرفة عامة ،ألنٌ و ازدىرت فيو ك ٌؿ العمكـ ،كالنٌ ح ك قد أخذ
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انخاتمة
بنصيب كبير كا ف كانت العمكـ الدينيٌ ة مف فقو كأصكؿ كحديث كتفسيػػر قد تصػ ٌد رت
القائػػػمة ،كرغـ الظركؼ السياسيٌ ة التي كانت تعيشو تمؾ القركف مف فتكحات كحركب كفتف
أف ذلؾ كمٌو لـ يؤثٌر سمبا عمى النشاط العممي كلـ
كتآمرات كتكطيد لؤلركاف اإلقميميٌ ة إالٌ ٌ
يضرىم
الحق ال
يع قو ،فصدؽ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ "ال يزال أىل المغرب ظاىرين عمى
ّ
ّ
من خذليم حتى تقوم الساعة " ،فسبحاف اهلل القدير عمى ك ٌؿ شيء.
كمف أجؿ ذلؾ كانت مدف المغرب المختمفة محطٌ أنظار العمماء كميكل أفئدتيـ ،قصدىا
مف ك ٌؿ األقاليـ النحاة كاألدباء كالعمما ء كالفقياء كاألطباء ...مف ك ٌؿ الجنسيات ،فمؾ أف
تنظر في (عنكاف الدراية في مف عرؼ مف العمماء في المائة السابعة ببجاية) لمغبريني
استقركا فييا ،كغيرىا مف مدف
تػ714ىػ كـ كاف عدد العمماء األندلسييف الذيف قصدكا بجاية ك ٌ
المغرب األكسط ،أك (معالـ اإليماف في معرفة أى ؿ القيركاف) لمدباغ تػ  696ىػ لتق أر عف رجاؿ
مم ف دخؿ القيركاف كغيرىا مف
المتقد ميف  ،كمف
الفتح كالصحابة كالتابعيف ،مف
ٌ
ٌ
المتأخ ريف ٌ
المدف المغاربيٌ ة .
فمنا أف نقؼ تحيٌ ة إجبلؿ كعرفاف لمنٌ حاة المغاربة الذيف حافظكا عمى اإلرث العممي
النٌ حكم الذم شيٌ د البصريكف بنيانو ،كزادكا عيو قكةن كمجد ان.
كلنا أيضا أف نقؼ تحيٌ ة عرفاف كتقدير أيضا لمختمؼ األمراء كالسبلطيف الذيف تعاقبكا عمى
حكـ المغرب اإلسبلمي طيمة تمؾ القركف ،فقد أيثر عنيـ حب العمـ كالعمماء كا نشاء المدارس
كالمكتبات كالخزائف كلـ يبخػ مكا في ذلؾ بالنف ػ س كالنفيػ س ،حتى جعم ػ كا مف المغرب لؤلؤة
أعز أيامو.
جميمة ضارعت المشرؽ في ٌ
يؤرؽ النفس كيقير القمب أف يقابؿ تمؾ الحضا رة العمميٌ ة الضخمة التي خمفيا
غير ٌ
أف ما ٌ
تاـ مف طمبتنا في الجامعات كالمدارس كالباحثيف عمكما ،فيذا كاقع نعيشو
أجدادنا تجاى هؿ ه
إف ك ٌؿ تمؾ األعبلـ التي ظ يرت في تمؾ القركف كأسدت خدمات جميمة لمعربيٌ ة
حيث ٌ
كاإلسبلـ أضحت كمؤلٌفاتيـ نكرات مبيمات في عصرنا ىذا ،ككأنٌيـ لـ يشارككا في بناء
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انخاتمة
صرح النٌ حك العربي الذم تشاركت فيو ك ٌؿ األمصار العربيٌ ة .فما كاف ينبغي لمدراسات
النٌ حكيٌ ة في جامعاتنا أك مدارسنا في مرحمة التعميـ الع اـ أف تقتصر عمى كتب النٌ حك
كتغض عف كتب المغاربة
األئم ة المشيكريف ،كأف تنشر كتبيـ في مكتباتنا
ٌ
المشرقيٌ ة ك ٌ
أئم تيـ ،ففضؿ المغرب عمى المشرؽ كبير ال يمكف ألحد إنكاره.
ك ٌ
ابف الحاجب كابف مالؾ
لكف لؤلسؼ أيخمؿ ذكره كفضمو في الدراسات النٌ حكيٌ ة مثمما أخمؿ ي
ابف أـ قاسـ الم رادم كأبك عمي الشمكبيف أبا مكسى
ابف ىشاـ األنصارم ى
ابف معط  ،ك ي
ى
تقد ر كلـ ينظر إلييا ،لكف
الجزكلي كغيرىـ كثيركف ،فمساىمات ك ٌؿ ىؤالء أىممت كلـ ٌ
مف اهلل عمى المغرب بعا لميف كبيريف ىما  :األستاذ عبد اهلل كنكف صاحب
لحسف الحظ أف ٌ
(النبكغ المغربي في األدب العربي) كتاب بعث مف الخزائف القديمة عمـ المغاربة في ك ٌؿ
الفنكف ،كقراءتو تدىش العقؿ مف الكف رة العظيمة مف أسماء الرجاؿ كالمؤلٌفات كاألجكاء
العمميٌ ة كاألخبار ،كىك كتاب جمع بيف العمـ كاألدب كالتاريخ كالسياسة لممغرب مف الفتح
كم نح صاحبو
إلى العصر الحديث ،كقد أحدث ىذا الكتاب د كيا كبي ار في الداخؿ كالخارج ي
عد ة تشريفات أىميا دكتكراه شرؼ لآلداب مف جامعة مدريد اإلسبانيٌ ة لمعاـ  1939بمناسبة
ٌ
ترجمتو إلى اإلسبانيٌ ة كدعكة األستاذ كنكف لزيارتيا عمى نفقة الحككمة اإلسبانيٌ ة.
كاألستاذ محمد المنكني صاحب ( حضا رة المكحديف ) ك(حضا رة ال مرينييف) الذم أحيا ىك
كعرفنا عمى تراثنا العممي
األخر رجاالت العمـ ك ٌ
الفف المغاربة مف رفكؼ المكتبات القديمةٌ ،
ال زاخر ،كال ننسى فضؿ األستاذ الكريـ عادؿ نكييض صاحب ( معجـ أعبلـ الجزائر مف
صدر اإلسبلـ حتى العصر الحاضر) كاألستاذ إبراىيـ حركات صاحب السمسة العظيمة
لتاريخ اآلداب لممغرب اإلسبلمي.
أىم يا:
كمف خبلؿ ىذا العمؿ تكصمت إلى جممة مف النتائج أذكر مف ٌ


ازدىار الحركة النٌحكيٌ ة في ىذه الفت رة التي حددتيا لمبحث ازدىا ار كبي ار حتى قيؿ
عف الجزكلي لكحده إنٌ و مؤسس مدرسة نحكيٌ ة مف خبلؿ (الجزكليٌ ة) التي ذاع صيتيا
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سف منيجا جديدا كىك النٌ ظـ كالتيسير ،كقد
مغربا كمشرقا ،كتمميذه ابف معط الذم ٌ
أتاح ىذاف النٌحكياف لظيكر مجمكعة كبي رة مف النٌحاة في القرف السابع اليجرم
ك(الد ٌرة األلفيٌ ة) في المشرؽ كالمغرب .كقد رافؽ ازدىار
كاشتيركا بفضؿ (الجزكليٌ ة)
ٌ
و
و
كتدريس كيعتبر العصر
تأليؼ
الدراسات النٌ حكيٌ ة ازدىار الدراسات المغكيٌ ة مف
المريني بالمغرب األقصى أزىى عصكر الدراسات المغكيٌ ة كيطالعنا في ىذا العصر
أشير المغكييف مالؾ بف المرحؿ كمؤلٌفاتو.
 لمنٌحاة المغاربة تجديدات كثيرة في النٌحك مف حيث المصطمح أك القاعدة النٌ حكيٌ ة أك
التبكيب ،كلـ يكف نحكىـ تقميدا محضا بؿ تجديد ا كاجتيادا .
 ميؿ المغاربة إلى النٌ حك البصرم الكاضح رغـ اختياراتيـ ا لكثيرة مف المذاىب
األخرل ،كرغـ اتٌساـ مذىبيـ باالختيار كاالنتقاء إالٌ أنٌ يـ أميؿ إلى المذىب البصرم.
 ىج رة الكثير مف النٌ حاة المغاربة إلى مدف المشرؽ كاألندلس كاستق ػرارىـ فييػ ا ما جعؿ
الكثير مف العمماء يدرج كنيـ في المدارس األخرل ،كخير مثاؿ عمى ذلؾ ابف معط
الذم أدرجو الكثير مف العمماء في المدرسة المصريٌ ة.


دكر النٌحاة األندلسييف الذيف نزلكا مدف المغرب بعد تدى ػ ٌكر أحػ كاؿ ببلدى ػـ في
تنشيط الحركة النٌ حكيٌ ة بالمغرب ،فقد أكصؿ ى ؤالء الدراسات النٌ حكيٌ ة بالمغرب إلى
أعمى درجات االجتياد ،األمر الذم جعؿ الكثير مف الباحثيف يطمق كف عمى جيكد
األندلسييف كالمغاربة بالمذىب األندلسي المغاربي ككأنٌ و مذىب كاحد.



الممتد ة مف القرف الخامس إلى
ازدىار الحركة الفكريٌ ة بالمغرب اإلسبلمي في الفت رة
ٌ
القرف ا لثامف ،ككذلؾ قبؿ ىذه الفترة كبعدىا ،رغـ األكضاع السياسيٌ ة المزرية التي
عاشيا آنذاؾ بسبب دكاـ الحركب كاالنقبلبات السياسيٌ ة فمـ يعؽ ذلؾ الحركة العمميٌ ة

و
شيء .
فسبحاف اهلل القدير عمى ك ٌؿ
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كث رة المؤلٌفات كالمختصرات في ك ٌؿ العمكـ بالمغرب حتى أطمؽ بعض العمماء عمى
ثـ النٌ حك ،كقد
المغرب (مدرسة المختصرات) ،تتص ػ ٌد ر قائم ػ ة المختصرات عمػ ـ الفقػو ٌ
المسم ى
تعرف يـ عمى مختصر ابف الحاجب في الفقو
عرؼ المغاربة ىذا النٌ كع منذ ٌ
ٌ
مقد متو
(أصكؿ الفقو) ،كرأل ابف خمدكف مساكئ ىذا النٌ كع مف التأليؼ ككضع في ٌ
أف كث رة االختصارات المؤلٌفة في العمكـ مخ مٌة بالتعميـ).
بابا (فصؿ في ٌ

 اعتبار الفقو أساس التككيف المغاربي ،فما مف نحكم أك أديب أك ع ػ الـ ك ػ اف إ الٌ
و
و
ثـ يميو النٌ حك ألنٌ و الكسيمة لفيـ الفقو
بقدر
يمـ
ك ٌ
كفير مف مبادئ الفقوٌ ،
البد أف ٌ
كالديف  ،حتى أيثر عف المغاربة قكليـ "سيدم خميؿ كاأللفيٌ ة" أم مختصر سيدم خميؿ
المصرم في الفقو المالكي كألفيٌ ة ابف مالؾ في النٌ حك.
 احتبلؿ الدراسات الدينيٌ ة صدا رة االىتماـ ،فما مف عػ الـ أك نػ حكم أك ط ػبيب إالٌ كقد
المقد س عمى ك ٌؿ
ألٌؼ في الد راسات الدينيٌ ة مؤلٌفا أك أكثر ،كقد طغى الطابع الديني
ٌ
بمد مف البمداف.
أكضاع الببلد ،ما لـ يشيده ه


سيطرة عمماء الفقو المالكي عمى شؤكف الدكلة بما في ذلؾ سمؾ التعميـ ،كالدليؿ
عمى ىذا إحراقيـ في القرف السادس اليجرم كتاب (إحياء عمكـ الديف) لئلماـ حامد
تدخ ؿ
الغزالي عمنا ،كظيرت سيطرتيـ بكضك وح في القرف السابع في تكنس حيف ٌ
سف مناىج تعميـ المدارس.
عمماء المالكيٌ ة في ٌ

 تعتبر خ زائف الكتب المغاربيٌ ة مناجـ ثريٌ ة لك ٌؿ أنكاع المؤلٌفات في مختمؼ العمكـ،
كح ػ دكف إلى ممئيا بك ٌؿ
فيي تحتكم عمى أقدـ المخطكطات كأندرىا ،كقد س ػعى المػ ٌ
يكج يكف
أصناؼ العمكـ ،كالسعي نحك اقتنائيا بك ٌؿ الكسائؿ ما جعؿ المستشرقيف ٌ
أنظا رىـ إلييا منذ القديـ.


استدعاء الخمفاء عمماء النٌحك كالمغة كاألدب مف األندلػ س كالمشػرؽ لمقػ دكـ إلى
المغرب قصد التدريس كامتحانيـ قبؿ تسميميـ الكظائؼ في مؤسسة عمميٌ ة تسمى
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ببيت الطمبة ،كىذه الطريقة امتاز بيا المغرب اإلسبلمي كىي تطابؽ طريقة تكظيؼ
كتخرج فييا قائمة مرمكقة مف الطمبة المش تغميف بفنكف
األساتذة في عصرنا ىذا،
ٌ
المعرفة المختمفة.
كأخمص في ختاـ ىذا البحث الذم أخذني في سفرات جميمة إلى أركع المدف العمميٌ ة
كعرفني عمى أجمؿ الشخصيات ببعض التكصيات التي أراىا جديرة بالنظر فييا كاالىتماـ
ٌ
بيا :
 تكفير كتب المغاربة النٌ حكيٌ ة كاألدبيٌ ة كسائر العمكـ في دكر النشر كالمكتبات
أف أكثر كػ تب الم ػغاربػ ة قد
العمكميٌ ة كالخاصة كاألسكاؽ لنطمع عمييا ،كالكاقع ٌ
ضاعت كلـ تصمنا ،كما كصمنا منيا إالٌ القميؿ فينبغي أف تتكاثؼ الجيكد لنشر ذلؾ
الذم بقي .
معد م الب رامج كالمفتشيف كاألساتذة المتخصصي ف في كتب النٌ حك المغاربيٌ ة
 نظر
ٌ
كاستخبلص الدركس منيا ،ألنٌ يا كتب ى ػ دفيا تيسير النٌ ح ػ ك كتبسيط ػ و لمناشئة ،كىي
بعيدة عف الخبلفات الكثيرة كالتعميؿ المنطقي ،كمؤلٌفة بعبارة جميمة .
ألف المغاربة قد
 برمجة مف كتبيـ األدبيٌ ة مقطكعات نثريٌ ة كشعريٌ ة لمدراسة كالتحميؿ ٌ
خمٌف كا ت راثا أدبيٌ ا ضخما في ك ٌؿ الفنكف األدبيٌ ة ( المقامات  ،الخطابات ،الكصايا
كاإلخكانيات ) كفي ك ٌؿ أغراض الشعر مف مدح كىجاء ككصؼ كفخر كحماسة
كرثاء ...فبل ينبغي االقتصار فق ط عمى أدب المشارقة قديمو كحديثو .


اىتماـ طبلب الد راسات العميا في جامعاتنا بكتب المغاربة ،كأف ي ػ بحث ػ كا فييا ،كأالٌ
يقتصركا فقط عمى ما خمفٌو المشارقة فبيؤال ء ضاقت المكتبات .
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حكية المغار ٌبية مف القرف
المم ّخص :تبرز ىذه األطركحة المعنكنة بػ (المدرسة ٌ
الن ٌ
الخامس إلى القرف الثامف اليجرم) فضؿ الشطر الغربي مف العالـ اإلسبلمي في
النحك العربي ،كذلؾ منذ القركف األكلى لميجرة ،مف خبلؿ مشاركة أعبلمو
تطكير ٌ
النحاة في مدارستو كالنظر في مسائمو ،كتصنيؼ متكف كمختصرات جابيت
ٌ
مصنفكىا كالجزكلي كابف معط كالمككدم كغيرىـ
مؤلٌفات المشارقة ،كاشتير بيا
ٌ

المتأخريف كابف
لمنحاة المشارقة كاألندلسييف
كثيركف ،كصارت مصادر
ٌ
أساسية ٌ
ٌ
ىشاـ األنصارم كابف مالؾ كأبي حياف األندلسي كذلؾ في فترة حكـ أقكل الدكؿ
التي تعاقبت عمى المغرب اإلسبلمي ،كقد استطاع نحاة المغرب مف تأسيس
النحك كتيسيره.
أىـ ميزاتو نظـ ٌ
مذىب نحكم خاص بيـ كاف مف ٌ

الكممات المفتاحية:

النحك العربي ،المدرسة النحكية ،المغرب اإلسبلمي ،القرف الخامس ،إلى القرف الثامف
اليجرم.
Intitulé de la thèse : L’école grammaticale maghrébine du 5ème au
8ème siècle de l’hégire.
Résumé : cette présente thèse dévoile les efforts des grammairiens
maghrébins du 5ème au 8ème siècle de l’hégire soit du 11ème au 14ème
siècle grégorien, dans l’étude grammaticale, des efforts qui ont
abouté au développement de la grammaire arabe, laissant derrière
eux des œuvres importantes, et marquant leur spécificité dans cette
étude.

