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  مقدمة

تنوعت واختلفت حسب بيئة الخالف كثيرة آثار رس التفسير د مداوتعد كان للخالف بين النحاة
في آن واحد، ومنها آثار أخرى  يهمادارسلتفسير والنحو وفي اآثار إيجابية منها فكان  ؛نفسها

وهي التي استمرت ونفعت  ،ولكن من رحمة اهللا أن اآلثار الحسنة كانت هي األكثرسلبية، 
 كَذَِلك الَْأرضِ في فَيمكُثُ النَّاس ينْفَع ما وَأما جفَاء فَيذْهب زبدال فََأما{ :مصداق قوله تعالى ؛الناس

رِبضي ثَاَل اللَّهت شمل فقد ؛ولطول زمن الخالف بين البصريين والكوفيين .]١٧: الرعد} [الَْأم
  . وظهرت آثارها فيما بعد جل أبواب النحو ومسائله الخالفات

(الكوفة والبصرة) واختفاء معظم مظاهر  المدرستين عصر النحوي بعد لخالفا آثار ومن أهم
 وأخذت ،مذهبهما على نشأت ويةنح واتجاهات مدارس ظهور: ةالمذهبي والمشاحنات التعصب

 في أعظم األثر لها كان ؛العربي النحو في جديدة بآراء أتت وربما منهما، قتْوانتَ آرائهما من
ة عامة العربية لعلوماو، صةخا النحوي الدرس رتطوعت  ،واإلسالميومنها التفسير الذي تنو

ستدراك النحوي عند وفي اال ،وكان لها أثر كبير في تطور الدرس النحويه كذلك، مدارس
رينالمفس.  

مدارس وعن  ،مفهوم الخالف النحوي ونشأته وأهم مدارسه يث عندوفيما يأتي الح
ك النحويفي االستدراها التفسير، وأثر.  
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���� لًأووأهم مدارسه ،الف النحوي، ونشأتها: مفهوم الخ:  
���� في اللُّغة:النحوي الف الخ  

 بعد أصول ثالثة؛ أحدها: أن يجيء شيءإلى  مادة (خلف) ابن فارس في مقاييس اللغة رجع
شيء ويقوم مام. الثالث: التغيير. واألصل األول ه. الثاني: خالف قُقامهنا؛  المرادو همنها د

والخالف مصدر من الفعل  .)١(؛ أي: مختلفون"فةٌلْاختلف الناس في كذا، والناس خفيقال: 
الثالثي المزيد باأللف؛ من خَالَفَ يخَاِلفُ مخالَفةً وخلَافًا، وهو نقيض االتفاق، وخالَف فالن فالنًا: 

  .)٢(إذا ذهب كلُّ واحد إلى ضد ما ذهب إليه اآلخر
���� ا:النحوي الف الخاصطالح  
ص في معنى يخرج عن المعنى اللُّغوي السابق، إال أنَّه خُال الف في االصطالح الخص

الخالف: الذَّهاب إلى أحد النقيضين من كل التضاد والتعار ض؛ قال أبو الوفاء البغدادي: "فحد
العلم الذي  طالحا: هو ذلكوعليه؛ فإن تَعريف الخالف النحوي اص ،)٣(مين"صواحد من الخَ

 النحوية، واستخدام األحكام اللُّغوية، واستنباط الظواهر عليلتَ في النُّحاة بين يبحث في التباين
 النحو علم إلى تَمتُّ القضايا التي من ذلك شابه القواعد، وتخريجها، وما األصول، وتقعيد

  .)٤(واللغة
���� هبداية ظهوروالف النحوي، نشأة الخ:  

بعد أن ، ز بروزا واضحاوبر ،البصرة والكوفةالعراق  تيحاضر الخالف النحوي فيشأ ن
ة النحو العربي في نشأته  مردبعوقواعد وقه، وأصبح له أصول ثابتة مراحل حتى استوى على س

                                                           

 م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩لفكر، عام النشر: بن فارس، ت: عبد السالم محمد هارون، ط. دار اال ،مقاييس اللُّغة )١(
)٢١٣، ٢/٢١٠.(  

ق: عدنان لكفوي، المحقلالكليات، )، ١٧٩/ ١( لفيومي، المكتبة العلمية، بيروتلالمصباح المنير، ) ينظر: ٢(
  ).٤٢٦(ص:  بيروت –محمد المصري، ط. مؤسسة الرسالة  -درويش 

اختالف النحاة: ثماره وآثاره في الدرس النحوي، رسالة الماجستير في اللغة العربية، للباحث: عبد  ) ينظر:٣(
 ح جالل الدين، أستاذ النحو والصرف بكليةعفر، إشراف الدكتور/ علي الريالنبي محمد مصطفى هيبة ج

ومعظم هذه الجزئية م، ٢٠١٠ – ٢٠٠٩هـ/ ١٤٣١ – ١٤٣٠اللغة العربية، جامعة أم درمان اإلسالمية، 
  مستفادة منه.

: م، (ص١٩٨١نظر: ابن األنباري وجهوده في النحو، جميل علوش، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، ي) ٤(
 ١٩٩٣هـ / ١٤١٣ضة، تاريخ النشر:د اهللا عويوِ، د. جميل عبي وجهوده في النحرِ)، أبو البقاء العكْب٢٣٥

  ).٣٤٧(ص:  ،م
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 الكسائيو ،البصريةرأس المدرسة  سيبويهفبدأ ظهور الخالف النحوي بين ، العلماءبين معروفة 
  انتقال مركز الخالفة من البصرة إلى الكوفة. الكوفية، وذلك بعد المدرسةرأس 
البصريين والكوفيين الذين أخذوا النحو عن ى ال يتعد يالخالف النحويمكن القول بأن و

أبواب النحو ومسائله، على ما تفرع  لِّالخالف في جث قد حدسكان الجزيرة العربية وقبائلها، و
؛ لتي كانت لغة هذه القبائل أو بعضها سببا في وضعها، وهو السماع عنهامن أصول النحو ا

ذ أهل الكوفة النحو على علماء ئة عام تقريبا، ثم أخَافالبصرة نشأ بها النحو قبل الكوفة بم
الكسائي، الذي اإلمام على يد  البصرة، ثم انتهجوا بالنحو ومسائله نهجا خاصا بهم، وخاصةً

جميع أبواب النحو ومسائله.  الخالف ، وطالالمدرستينالف بين لطُّولى في الخكانت له اليد ا
  .له منهجه وأصبح لكل مدرسة من المدرستين مذهب خاص بها في الخالف النحوي

لما خلَّفاه من مسائل  نتيجةًكان  - ابغداد ونحوه كمدرسة-ما جاء بعد المدرستين كل و
 ةقائم هي في الحقيقةو ،والمسائل الفروع وواألصول أالقواعد سواء من ناحية ، نحويةوآراء 

سوى مدرسة بغداد كن تعلى ما دار بين البصريين والكوفيين وعلى ما جاء في المذهبين، ولم 
انتقوا من آراء المدرستين، ولذا سموا مدرسة فجهة توفيق بين النحو البصري والكوفي، 

  .)٥(االنتخاب، أو المدرسة التوفيقية
بعد البغداديين من علماء األندلس ومصر والشام في القرنين  فات التي وقعتالخالوأما 

تأليف اهتموا بالنهم أل؛ يذكَر بينهم انتشارالنحوي الف ن للخالخامس والسادس وما بعدهما، فلم يكُ
ع الشروح واالختصارات لما تركه ف ومعاجم وأصوات، ووضاللغة من نحو وصر فروعفي 

ظهرت المؤلفات النحوية القيمة في بابها، ومنها كتاب (المفصل) من ثَم وفة، وعلماء البصرة والك
ابن شرح  هملشراح في القرن السابع، ومن أشهرا محل اهتمام صار الذيللزمخشري، 

والشرح واالختصارات، وأصبح للنحو وفروع نتج عن ذلك جهود كبيرة في التأليف و ،)٦(يعيش
ال تُ اللغة مراجعا هي الثورة النحوية العظيمة هذه ، والدارسون منها نهليى حصنتيجة لما أيض

                                                           

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ) ينظر:٥(
المدارس النحوية، )، ٩٠م، (ص:  ١٩٥٨البابي الحلبي وأوالده بمصر، القاهرة، مصر، الطبعـة: الثانية، 

  ).٢٤٦، ٢٤٥(ص: ر المعارف شوقي ضيف، ط. دا
القاهرة،  -، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. دار الفكر العربي يلقفطلإنباه الرواة على أنباه النحاة،  )٦(

شوقي المدارس النحوية، )، ٤/١٤٦( م١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٦روت، ط. األولى، بي -ومؤسسة الكتب الثقافية 
 ).٢٨٠(ص: ضيف 
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  .بين المدرستين البصرة والكوفة من خالفات كان
ره سيبويه في كتابه ما ذكَهو الف نحوي بين البصريين والكوفيين خظهور لل كان أووقد 

وأن كل ما جاء في بن أحمد كان يطلب من أبي جعفر الرؤاسي كتابه ليقرأه،  من أن الخليل
٧(يكون هو الرؤاسي "قال الكوفي"ن: كتاب سيبويه م(. الفًا معتدن لم يكن هذا خحيث لم  ؛الك

لم يكن و ،)٨(الخليل وأبي جعفريعد أن يكون مجرد وجهات نظر متبادلة بين اإلمامين العفيفَينِ 
االف هذا الخلى حد التنافس بين البصرة والكوفة صل إي ولم، ولم يأخذ الطابع المنهجي، مشهور

بين البصريين أنفسهم في هذه المرحلة  اتخالفبعض الالمتمثلتين في الخليل والرؤاسي، وكذلك 
د لشيخيه يونس رِوسيبويه يفلألقوال المخالفة والرد عليها أحيانًا،  وحكايةً مذاكرةً سوىكن تلم 

  .)٩(..) (وزعم يونس...).: (وزعم الخليللًامث فيقول، يروي ما يخالفهالًا، ثم اوالخليل أقو
؛ بين المدرستينس الف النحوي الواضح، الذي أخذ طابع المنهجية والتنافُبداية الخوأما 

. الطبقة الرابعة البصرية والثانية الكوفيةوهي من عهد سيبويه والكسائي، كانت  إن بدايتَه: فقيل
لنشأة مدرسة  يدي األخفش تلميذ سيبويه، وأعدتحت على "إن أبواب الخالف النحوي فُوقيل: 

خالف أستاذه سيبويه في  الذكاء، حاد ه كان عالما بلغات العرب،حيث إنَّ ؛الكوفة النحوية وغيرها
ح للفراء نت مدرستهم. وهو الذي فتَفيه، فتكو اتسعوا، وحمل عنه الكوفيون ومسائل كثيرة

 ؛ليل على مصاريعها، وبذلك أعدهما للخالف عليهماوالكسائي أبواب الخالف مع سيبويه والخ
  .)١٠(بحيث نفذ إلى مذهبهما النحوي الجديد

ه عمقه وفتح أبوابه، ن األخفش تلميذ سيبويه زائدا في هذا الخالف، بالرغم من أنَّولم يكُ
فق واقد اتصاله بالكوفيين بعد وقوع المناظرة النحوية المشهورة بين سيبويه والكسائي، وكان و

  .)١١(ن في بعض مسائلهميالكوفي األخفشُ
                                                           

قات األدباء، أبو البركات األنباري، المحقق: إبراهيم السامرائي، ط. مكتبة المنار، نزهة األلباء في طب )٧(
الفرج األصفهاني،  يبألاألغاني، )، ١٢٨(ص:  م ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥ن، ط. الثالثة، األرد -الزرقاء 

  ).١/١٠٢( سمير جابر :طبعة الثانية، تحقيقبيروت، ال - دار الفكر :الناشر
 ).١٦٨(ص:  م١٩٨٣ - األطلسي الطبعة: الثانية و العربي محمد خير الحلواني، الناشر: أصول النح ) ينظر:٨(

هـ، (ص  ١٤٠٥الخالف بين النحويين، للدكتور السيد رزق الطويل، المكتبة الفيصليّة، مكة المكرمة،  )٩(
  ).٦٦). ومدرسة الكوفة، للمخزومي (ص: ٢٦

 ).١٥٦، ٩٥مدارس النحو، لشوقي ضيف (ص:  )١٠(

، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن شهر النحاة، الشيخ محمد الطنطاوينشأة النحو وتاريخ أ ) ينظر:١١(
 ).١٠٥م، (ص: ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦إسماعيل، مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، الطبعة: األولى، 

mekkawyacademy'com
أكاديمية حصري 



R� �
 

ر الخالف واشتد بظهور مدرسة القياس والتأويل والتعليل في النحو العربي، تطووقد 
وخاصة حين جرت المناظرات في  ،ة الخالفات بينهمادحزادتْ في ذلك، ووافترقت المدرستان 

راسات في الد ومنهجهاخصائصها وكان لكل مدرسة منهما  ،)١٢(بالط الخلفاء واألمراء
نظرا لطبيعة مكان كل مدينة، والعلماء الذين كانوا  ؛تتميز بها كل مدرسة عن األخرىالنحوية، 

  :اآلتيالنحو  على ،بها
  مدرسة البصرة النحوية وخصائصها ومنهجها: ����

مدرسة البصرة أسبق في الظهور بقرن من الزمن من ؛ فدهكانت البصرة مولد النحو ومه
ويرجع  أن تجتذب رجال الكوفة لألخذ عن علمائها، لها السبق اهذقد أتاح و، الكوفةمدرسة 
  في مراحله األولى إلى ما كان بين المدرستين من تنافس شديد.علم النحو ازدهار 

في أساليب البحث النحوي، وطرق االستنباط، وغير  خاصةً وقد اتجهت البصرة وجهةً
البصريون بالشواهد الموثوق بصحتها الكثيرة  أخذف خاص، ذو طابع مذهب لهاأصبح ؛ فذلك

إلى الدقة، أما ما ورد من  كانت قوانينهم أقربوبهذا النظائر المسموعة من الفصحاء باطراد، 
بعض العرب  ئونيخطِّ أحيانًاوبالشذوذ والضرورة، يحكمون عليه كالم العرب مخالفًا لها، فإنهم 

  على قواعدهم. رِراءاتهم للقرآن إذا لم تجمن أهل االحتجاج في أقوالهم أو في ق
من الشعر المصنوع عند  للشعر، وكان المصنوع لديهم منه أقلَّ وايةًوكان البصريون أقل رِ

الكوفيين، وهذا هو السبب الذي جعل البصري وكان  ،ج أن يأخذ عن الكوفي الشواهديتحر
  .واألكثر تنظيما للقواعد ،البصريون األرسخ قدما

نوا بالقياس والتزموا الدقة ر البصريون بالمعارف العقلية والمنطق تأثرا عميقًا، وعقد تأثَّو
تأثرهم بالمنهج الكالمي عن لشُغلوا بالتقنين والتقعيد؛ وفي إجرائه متأثرين بالمنهج الفلسفي، 

قيسة األولى أصبحنا نرى عندهم للقوانين قوانين أخرى، ولعلل األ؛ فاالهتمام بمادة اللغة لذاتها
  .)١٣(عللًا ثواني وثوالث وراءها

                                                           

 - هـ١٤٢٤ولى لعصرية، ط. األاإلنصاف في مسائل الخالف، أبو البركات األنباري، ط. المكتبة ا ) ينظر:١٢(
ر، ابن هشام، تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا، دار الفك ،مغني اللبيب، )٥٧٦/ ٢( م٢٠٠٣

خزانة األدب، عبد القادر البغدادي، تحقيق: عبد ، )١٢٤، ١٢١(ص:  م١٩٨٥دمشق، الطبعة السادسة، 
  .)٣١٥/ ١٠( م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨طبعة: الرابعة، السالم محمد هارون، ط. مكتبة الخانجي، القاهرة، ال

م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧المفيد في المدارس النحوية، إلبراهيم السامرائي، دار المسيرة للطباعة والنشر،  )١٣(
  ).٣٢(ص: 
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نهم ال يلتفتون إلى كل مسموع، وال ا؛ ألقياس السيوطي: "اتفقوا على أن البصريين أصحقال 
١٤(قيسون على الشاذ"ي(.  

  البصرة في بحثها، ومصادر دراستها: األمور التي تراعيها مدرسةُ ����
  المادة العلمية: - ١

التي لم تتأثر القبائل  علىاعتمدوا ف؛ على األفصح اللغوية مادةال عجم اعتمد البصريون في
ذيل خذوا من هأ، ثم همميما وأسدا، فأخذوا أكثر قواعدهم منيسا وتَ، فاختاروا من العرب قَبالعجمة

نانة وبعض الطائيين، ولم يأخذوا عن حضري وال من سكَّوبعض كن كان يجاور ان البراري مم
من هنا رفضوا األخذ من لَخْمٍ وجذَام لمجاورتهم أهل مصر، ولم يأخذوا من و؛ األمم األخرى

قضاعة وال من غسان وال من إياد؛ لمجاورتهم أهل الشام، وال من النَّمر؛ لمجاورتهم اليونان، 
ون في ن يشكُّيختبرون سالمة لغة موفوق ذلك كانوا  وال من بكْر؛ لمجاورتهم النَّبط والفرس.

  .بق من القبائل الفصيحةأمره، ممن س
  التأكد من الثقات في صحة المروي: - ٢

عن الرواة، فال يأخذون إال برواية الثقات الذين سمعوا  في األخذ كان البصريون يتحرون
  ف قائله.عرلم ي أن يستدلوا بشاهدورفضوا اللغة من الفصحاء عن طريق الحفظة واألثبات، 

  العرب: كمية المقيس عليه المنقول عند - ٣
دون على األكثر، وإال فعلى اشترط البصريون فيما يقعنقل عن العرب الكثرة الكاثرة، في

الكثير، وإال فعلى القليل، وإال فعلى األقل، إال فعلى النادر، وإال قاسوا األشباه على األشباه، 
من قياس أولوه أو  فإذا ما خالف الوارد ما سبق والنظائر على النظائر إذا لم يتناقض مع الوارد،

اعتبروه شاذحفَا ي١٥(قاس عليه، وقد ينكرونه أو يقولون: إنه ضرورةٌظ وال ي(.  
  ثانيا: مصادر الدراسة عند البصريين:

والشِّعر  ،القرآن الكريمغة ع أصول العربية، هي لُالمادة التي احتج بها البصريون في وض
هالعربي القديم جاهلي إلى جانب اطمئنانهم إلى سالمة ثر من األمثال الجاهلية، وما ُأهوإسالمي ،

علي  يأبو ،الحسن البصري لغة بعض الفصحاء ممن ينتمون إلى أصول غير عربية؛ مثل

                                                           

 ).١٤٩(ص:  الرحمن السيد، دار المعارف مدرسة البصرة النحوية، لعبد )١٤(

 ).٣٢المفيد في المدارس النحوية، إلبراهيم السامرائي (ص:  )١٥(
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  .)١٦(بن فائد عمرو األسواري
  موقف البصريين ممن خالف قواعدهم: ����

  موقفهم ممن خالف قواعدهم في القراءات:ا: أولً 
عدة، وهي  ، فلم يأخذوا بقراءاتاألمرزيل، ولكنهم ضيقوا في هذا اعتمد البصريون لغة التن

في  السبعية مرابن عامن العربية، ولها أساس في لغة العرب؛ فقد حملوا على الخطأ قراءة  جزء
] بنصب ١٣٧ :األنعام} [شُركَاُؤهم َأولَادهم قَتَْل الْمشْرِكين من ِلكَثيرٍ زين وكَذَِلك: {ىقوله تعال

هم" وجالفصل بين المتضايفين في غير ضرورة الشعر."؛ ألنهم يمنعون ر "شركائهم"أوالد  
  ثانيا: في الشعر العربي:

الشعراء، وقد ظهر هذا في عهد الطبقة  بعضوا ؤالبصريين لقواعدهم أن خطَّ تقديربلغ من 
  دق حين سمعه ينشد قوله: اعترض على الفرز الذي بن أبي إسحاق؛ اهللا الثانية على يد عبد

ضوع ز   عـدلـم ي مـروان مانٍ يا ابن  
  

ـ      )١٧(مسـحتًا أو مجلَّـفُ   امن الماِل إلَّ
وي يحتِّم ذلك ويوجبه، ألن القياس النح؛ اعترضه لرفعه قافية البيت، وكان حقها النصب  

  وما خالف ذلك فهو خطأ.
ئ خطِّي عمربن  عيسىهذا فالجاهليين؛ الفصحاء من  الشعراء تخطئةوبلغ األمر بالبصريين 

  قوله:  النابغة في
ــئيلةٌ فبـــتُّ    كـــأني ســـاورتْني ضـ

  
  )١٨(في أنيابها السم ناقع من الرقش  

  
  .ألنه جعل القافية مرفوعة وحقها أن تنصب على الحال؛ ألن المبتدأ قبلها تقدمه الخبر

                                                           

 ).٣٤(ص:  المرجع السابق )١٦(

البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له: األستاذ علي فاعور،  )١٧(
). والشاهد ٢/٢٦م) ( ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧لبنان، الطبعة: األولى ( –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

شرح المفصل البن يعيش، دار نظر: يل: "بقي مجلف". فيه "مجلف" مرفوعا بالعمل على المعنى؛ كأنه قا
شرح الرضي على الكافية البن الحاجب، )، ٤٨٥/ ٥(م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢الكتب العلمية، الطبعة األولى: 

الناشر: جامعة قار  م، ١٩٧٥ - ١٣٩٥تحقيق وتصحيح وتعليق: أ. د. يوسف حسن عمر، تاريخ الطبع: 
 ).٣٥٥/ ٢( ليبيا –يونس 

سيبويه، لالكتاب، )، ٢/٤٥٧( ، للبغداديخزانة األدبو ،٣٣للنابغة في ديوانه صـمن الطويل بيت ال) ١٨(
/ ٣( م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨طبعة: الثالثة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، ط. مكتبة الخانجي، القاهرة، ال

  ). ٤/٥٠٧)، ولسان العرب (٢/٨٩( )٤٨

mekkawyacademy'com
أكاديمية حصري 



U� �
 

يين، بل بعضهم فقط كعيسى بن ولم يكن تخطئة العرب األقحاح شائعا عند متقدمي البصر
  عمر وابن أبي إسحاق، ولكنه انتشر في المتأخرين بعد سيبويه.

  النحوية وخصائصها ومنهجها: الكوفةمدرسة  ����
دراسته على لوقد ابتنى على أسس بصرية  ،يسلكه الكسائ يمنهج الكوفيين هو المنهج الذ

في  يتأثر بها الكسـائ يالخطوط الت يالخليل وغيره من قدماء البصرة. وأما األسس الكوفية فه
بيئته العلمية األولى، شأن القراء والمحدثين الذين طغى منهجهم على البيئات العلمية في 

  .)١٩(الكوفة
  .والقياس عليها في رواية األشعار وعبارات اللغة االتساعبزت مدرسة الكوفة النحوية تميف

وللكوفيين بوجه وإن لم؛ هد والنوادرفائقة بالشوا عنايةٌ خاص ف قائلها، وقبلوا الروايات عرِي
إنه كان يحفظ : بن المبارك األحمر صاحب الكسائي، قيل ؛ فإن علي)٢٠(الشاذة للقرآن الكريم

  .)٢١(ف شاهد في النحوأربعين ألْ
ولما كان البصريون ال يأخذون إال عن فصحاء األعراب، فقد حملوا على الكوفيين حين 

  ي الرواية حملة شديدة.وجدوهم يتسعون ف

  

  
  :مدارس التفسير، وأثرها في االستدراك النحوي :ثانيا• 

أصوله وقواعده؛ إذ  ضبط، سارع العلماء إلى القرآن الكريملفَهم لما كان التفسير أهم أداة 
  ومن هنا استمد التفسير مكانته وشرفه. ،به يعرف أحكام اهللا ومراده من خلقه

تفسير القرآن تعلُّمِ أحرص الناس على  ملسو هيلع هللا ىلصف من أصحاب رسول اهللا ولذلك كان السل 
كان الرجُل منَّا إذا تعلَّم عشْر آيات، لم يجاوِزهن حتَّى «وبيان معانيه؛ فقد قال ابن مسعود: 

َل بهنموالع هنيعانفَ معر٢٢(»ي(عرُِأ ألن«: قال �ي عن أبي بكر الصديق وِ، ورن م آيةً ب
                                                           

  ).٣٩٦-٣٩٥مدرسة الكوفة، للمخزومي (ص:  )١٩(
 ).١٤٦، ١٤٥مدرسة البصرة النحوية، لعبد الرحمن السيد (ص:  )٢٠(

 ).٣٤٣مدرسة الكوفة، للمخزومي (ص:  )٢١(

ت: الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث  ه،تفسير) أخرجه الطبري في ٢٢(
للطباعة والنشر والتوزيع والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، ط. دار هجر 
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: التفسير؛ ونحوِه رِاألثَهذا . والمراد من اإلعراب في )٢٣(»القرآن أحب إلي من أن أحفظ آيةً
كم قال السيوطي: "معنى هذه اآلثار عندي: إرادة البيان والتفسير؛ ألن إطالق اإلعراب على الح

حادث، وألنه في سليقتهم ال يحتاجون إلى تعلُّ النحوي ٢٤(مه"اصطالح(.  
أو وقدنايةً كبيرة، وأجمع التفسير ن أجلِّ العلوم الشرعية؛ قال ابن لَى العلماءعوا على أنَّه م

ر شرف المعلوم، فوجدتُ أمتنَها حبالًا، وأرسخها وعلمتُ أن شرف العلم على قد... عطية: "
ا؛ عا، وأسطعها أنوارجبالًا، وأجملها آثاركتاب اهللا جلَّت قدرته، وتقد ماؤه، الذي ال يأتيه ست أسلم

وأيقنت أنَّه أعظم العلوم تقربا إلى  …الباطل من بين يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم حميد 
  .)٢٥(اهللا تعالى، وتخليصا للنيات، ونهيا عن الباطل، وحضا على الصالحات"

العلوم في  لما يشتمل على كللما مستقلا عن سائر العلوم، بل كان عن التفسير عولم يكُ
نفسه؛ فال يكون المفسر مفسرا حتى يعلم لغة العرب التي نزل بها القرآن، ويعرف المعاني 

رِف بعبعلم النحو، والدالالت، وعالقات الكلمات في النظم الواحد بعضها ببعض، وهو ما ع د
لشرع من الفقه وكذا يحتاج إلى معرفة االشتقاق وسائر علوم اللغة. كما أنه يحتاج إلى علوم ا

الذي به تأويل األحكام المذكورة في القرآن، وإلى الحديث الذي به يفسر كالم اهللا عز وجل؛ فقد 
]، وإلى ٤٤نحل: قال جل شأنه: {وَأنْزلْنَا ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّاسِ ما نُزَل ِإلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرون} [ال

ليعرف صحيح الحديث من سقيمه، وغير ذلك من سائر  ؛وعلومهالحديث معرفة مصطلح 
  العلوم.
غة اللُّ ؛ فإنيسيرةًالسلف األوائل من الصحابة والتابعين كانت حاجاتهم لتلك األدوات و
، كذلك الحديث والفقه؛ فإنهم كانوا يعتمدون الرواية في النقل، اللحنرِ بينهم ، لم يسسليقة عندهم

                                                                                                                                                                          

المستدرك على الصحيحين، تحقيق: )، والحاكم في ٧٤/ ١( م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢ن، ط. األولى، واإلعال
، كتاب فضائل ١٩٩٠ – ١٤١١بيروت، ط. األولى،  -مصطفى عبد القادر عطا، ط. دار الكتب العلمية 

 ل الحاكم: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.)، وقا٢٠٤٧القرآن، باب أخبار في فضائل القرآن جملة، برقم: (

) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم في فضائل القرآن، تحقيق: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي ٢٣(
   .)٣٤٨(ص: م،  ١٩٩٥-هـ  ١٤١٥بيروت)، الطبعة: األولى،  -الدين، الناشر: دار ابن كثير (دمشق 

العامة  يوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصريةلسلاإلتقان في علوم القرآن، ) ينظر: ٢٤(
  ).٤/١٧٢( م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤للكتاب، 

بن   بن غالب الحق المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد = تفسير ابن عطية )٢٥(
الشافي محمد،   دالسالم عب  هـ)، تحقيق: عبد٥٤٢بن عطية األندلسي المحاربي (ت:  بن تمام الرحمن  عبد

  ).٣٤/ ١( ،هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
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أو الصحابي رجٌل أو اثنان أو  ملسو هيلع هللا ىلصن العهد النبوي؛ فيكون بين المفسر وبين النبي بهم مرقُل
ى العرب ولم يكن النحو واإلعراب معروفَين لد .همثالثة، ولم يكن الكذب قد شاع في عهد
مون بغيرها، فالاللغة العربية كانت لغتهم التي ال يتكلَّ األوائل في الجاهلية وصدر اإلسالم؛ ألن 

لبتة، وكل أيلحنون فيها أبدا، قال مصطفى صادق الرافعي: "نقطع بأن اللحن لم يكن في الجاهلية 
  .)٢٦(ور الطباع وانحراف األلسنة فإنما هو لغات ال أكثر"ما كان من بعض القبائل في خَ

 بعد دخولغة وتقعيد النحو حين وقع الفساد في اللغة، وإنما احتاج العرب إلى تدوين اللُّ
العرب تنطق على  ِلزيقول أبو بكر الزبيدي: "ولم تَ ؛بالعرب همطعاجم في اإلسالم، واختالاأل

سجيتها في صدر إسالمها وماضي جاهليتها، حتى أظهر اهللا اإلسالم على سائر األديان، فدخل 
ففشا الناس فيه أفواجا، وأقبلوا عليه أرسالًا، واجتمعت فيه األلسنة المتفرقة واللغات المختلفة، 

م اإلشفاق من فُشُو ذلك وغلبته، حتى دعاهم الحذر من ذهاب فعظُ …الفساد في اللغة العربية، 
لغتهم وفساد كالمهم إلى أن سببوا األسباب في تقييدها لمن ضاعت عليه، وتثقيفها لمن زاغت 

  .)٢٧(عنه"
وقعت أحداث  على لغة القرآن الكريم، وقد المحافظةَهو دافع لتقعيد النحو أكبر كان وقد 

كثيرة تبين الوقوع في األخطاء اللغوية التي انتشرت في العصر األموي بعد تضخم المجتمع 
يقول ابن فارس ؛ اإلسالمي بدخول األعاجم فيه، واختالل األلسنة، فكان سببا قويا في نشأة النحو

مين؛ وذلك أن قائلًا ف على أغراض المتكلميز المعاني، ويوقَه تُ"فأما اإلعراب فبِه):  ٣٩٥(ت 
لو قال: (ما أحسن زيد) غير معرب، أو: (ضرب عمر زيد) غير معرب لم يوقف على مراده، 

) أو (ما أحسن زيد؟) أو (ما َأحسن زيد) أبان باإلعراب عن المعنى !فإذا قال (ما أحسن زيدا
  .)٢٨("الذى أراده
فقال: "هو اإلبانة عن المعنى باأللفاظ، أيضا  ة اإلعرابهـ) قيم٣٩٢بين ابن جني (ت كما 

علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر، الفاعل من » أكرم سعيد أباه«أال ترى أنك إذا سمعت: 

                                                           

  ).١/٢٣٩) ينظر: تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، الناشر: دار الكتاب العربي. (٢٦(
 و الفضل إبراهيم، ط. دار المعارف، ت: محمد أبالزبيدي طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر) ينظر: ٢٧(

  ).١١: (ص
الطبعة األولى  بن فارس، الناشر: محمد علي بيضون،الالصاحبي في فقه اللغة العربية ) ينظر: ٢٨(

  ).٣٠٩(ص:  م١٩٩٧-هـ١٤١٨
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  .)٣٠(واحدا الستبهم أحدهما على صاحبه" )٢٩(المفعول؟ ولو كان الكالم شَرجا
، وأولَوا الجانب وبناء على ذلك فقد بذل المفسرون جهودا متميزة في دراسة آراء النحاة

عنايةً فائقةً النحوي ا من القضايا في تفسيرهم، وصل بهم األمر أن استدركوا على النحاة كثير
على صحة آراء النحاة؛ ألنها تدل على أحد المعاني التي يحتملها  القراءاتواحتجوا بالنحوية، 
  التركيب.

إلى قواعد النحو؛ لطلب أصح األوجه تستند  دقيقةً علميةً كما درس المفسرون النص دراسةً
  .)٣١(تقترن بالسياق وتدل على قوة أحد المعاني يالت

رون على وعيٍ بمصادر النحو العربي وشواهده؛ فقد يكون الدليل على القول وقد كان المفس
و كما تنبهوا إلى سياق النص؛ فه ،ه، أو غيرالحديث النبويأو  أو النثر النحوي شاهدا من الشِّعر

يرشد إلى تعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير  ألنهالذي يقطع بصحة الرأي النحوي؛ 
  .)٣٢(المراد

  االستدراك النحوي:النحو ومدارس التفسير واتجاهاتها، وبيان أثرِها في • 
قسين: التفسير النقلي، والتفسير الذي يرجع إلى اللسان، وقال عن م ابن خلدون التفسير قسم
ع إلى اللسان من معرفة اللغة واإلعراب ر من التفسير، وهو ما يرجِوالصنف اآلخَ: «األخير

  .)٣٣(»ب المقاصد واألساليببحس ،والبالغة في تأدية المعنى
ُل هذا النوع من التفسير معتمعا وجلِّي منزلة علم النَّحو فيه، وأيضجا على علوم اللسان يد

حو والصرف والبالغة من لنّحو؛ إذ جعلوا علوم اللغة والنا ر معرفةيشترط العلماء في المفس
                                                           

 - نظر: البارع في اللغة، أبو علي القالي، المحقق: هشام الطعان، ط. مكتبة النهضة بغداد ي) الشَّرج: النوع. ٢٩(
سلَمة بن مسلم  ،اإلبانة في اللغة العربية)، ٦٠٦(ص: م، ١٩٧٥ولى، دار الحضارة العربية بيروت، ط. األ

د. محمد حسن  -د. صالح جرار  - د. نصرت عبد الرحمن  -، المحقق: د. عبد الكريم خليفة العوتبي
الطبعة: سلطنة عمان،  -مسقط  -د. جاسر أبو صفية، الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة  -عواد 

  ).٣١٩/ ٣( م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠األولى، 
  ).١/٣٥( ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب ،) ينظر: الخصائص، البن جنى٣٠(
) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، لعبد اهللا بن عبده العواضي، تقديم: د. عبد الوهاب بن لطف الديلمي ٣١(

  ).٤١(ص: 
لمحمد إقبال عروي، مجلة آفاق للثقافة والتراث، العدد ) ينظر: الوظيفة الترجيحية للسياق عند المفسرين، ٣٢(

  ).٧م، (ص: ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢لسنة  ٣٥/
  ).١/٥٥٥( م١٩٨٤، ط. دار القلم، بيروت: مقدمة ابن خلدون )٣٣(
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ر ويختلف باختالف اإل ر؛ ألنأبرز العلوم التي يحتاج إليها المفسعرابالمعنى يتغي.  
  المراحل التي مر بها علم التفسير:

  * المرحلة األولى للتفسير:
، كَما ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  كان التفسير قبل ذلك يتناقل بطريق الرواية؛ فالصحابة يروون عن

بعضهم عن بعض، وهذه  يوربعضهم عن بعض، والتابعون يروون عن الصحابة، كَما ي ييرو
ولم يكن االصطالح على مسمى المدرسة قائما آنذاك، وإنما كان  الخطوة األولى للتفسير. يه

يمية: "وأما التفسير كما قال شيخ اإلسالم ابن ت ؛الناس يغلب عليهم تفسير إمامٍ لهم فينتسبون إليه
فإن أعلم الناس به أهل مكة؛ ألنهم أصحاب ابن عباس، كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح، وعكرمة 
مولى ابن عباس، وغيرهم من أصحاب أبن عباس، كطاوس، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير، 

م، وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيره
وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل: زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه 

سب الناس في ، فنَ)٣٤(أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد اهللا بن وهب"
  التفسير إلى أئمتهم.

على مدارس ل مذاهب الناس في التفسير تبعا ألئمتهم عيمكن جذلك التقسيم بناء على و
  معينة، وهي:

  مدرسة مكة:
ألمة وترجمان القرآن، سمع من النبي ا حبر ،ر
	 ا� �����وأستاذها عبد اهللا بن عباس 

كان عبد اهللا بن عباس يجلس و ،)٣٥(»ه التأويله في الدين وعلِّماللهم فقِّه«ودعا له فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص
ون عنه ما يقول، ويروون عكان تالميذه يألصحابه من التابعين، يفسر لهم كتاب اهللا تعالى، و

أشهر تالميذه من التابعين: مجاهد، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، من و لمن بعدهم ما سمعوه منه.

                                                           

(ص: م، ١٩٨٠هـ/ ١٤٩٠بن تيمية، ط. دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان: ال) مقدمة في أصول التفسير، ٣٤(
٢٤.(  

)، برقم: ٥/٢١٥(م،  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،  ،المسند ) أخرجه أحمد في٣٥(
ت، الطبعة: بيرو - المحقق: شعيب األرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة ه، صحيح)، وابن حبان في ٣١٠٢(

عن مناقب الصحابة، باب ذكر وصف الفقه والحكمة اللذينِ  ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب إخباره ١٩٩٣ -  ١٤١٤الثانية، 
مجمع الزوائد، المحقق: )، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. ٧٠٥٥، برقم: (ملسو هيلع هللا ىلصما النبي دعا به

  ).٢٧٦/ ٩( م ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤هرة، عام النشر: حسام الدين القدسي، ط. مكتبة القدسي، القا
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  .)٣٦(وسعيد بن جبير
  مدرسة المدينة:

د بن كعب تالميذه: زيد بن أسلم، وأبو العالية، ومحم ، وأشهر� ها ُأبي بن كعبوأستاذُ
  ومنهم من أخذ عنْه بالواسطة. ،ذ عن سيدنا ُأبي مباشرةًن أخَنهم مء مظي، وهؤالرالقُ

 عبر عنهما بمدرسة الحجاز، وقد التزمت المدرستانِ(مكة والمدينة) ي المدرستانِ وهاتانِ
وأصحابه من بعده، مع التمسك بظواهر النصوص دون  ملسو هيلع هللا ىلصبالتفسير المأثور من أقوال النبي 

  الرأي إال عند الحاجة أو عدم وجود النص.الخوض في التأويل و
؛ ألن المستشرقين حديثًا ولم تنل مدرسة الحجاز (مكة والمدينة) اهتماما كبيرا من الدارسين

عوا عجز العرب عن طلب العلم، اهتموا بمدرسة العراق، وأهملوا مدرسة الحجاز عن عم؛ ليدد
على أبناء البال العرب عالةٌ وليقولوا: إند المفتوحة التي سبقت العرب ن من أبناء فارس بالتمد

  .)٣٧(والروم
  مدرسة البصرة:

الصحابة الذين أقاموا  أحدهما: ين:ى رجال هذه المدرسة العلوم اإلسالمية من مصدرتلقَّ
 تالميذ ثم ،�ن لحقه من الصحابة، كأنس بن مالك م ثم ،�فيها؛ كأبي موسى األشعري 

هو  واآلخر: .النبوية المدينة من إليها الثالثة رحل وقد سيرين، وابن صريالب كالحسن الصحابة،
الب العلم في البصرة الذين يرحلون إلى المدينة لينهلوا من علمها، ثم يعودوا إلى ما كان من طُ

  موطنهم، ناشرين ما تعلموه.
 وفي كوقد . بصرةهذا الفضل على تالميذ ال مدرسة المدينة هي صاحبةُ ال المصدرين فإن

أستاذها أبي موسى األشعري، وأشهر تالميذه الحسن وآراء ألقوال  كانت تلك المدرسة خاضعةً
سمت مدرسة البصرة باالهتمام بالتحليل، والميل إلى الواقعية، واتَّ. البصري، وقتادة، وابن سيرين

  .)٣٨(والتركيز على النقد
  مدرسة الكوفة:

وأشهر تالميذه: علقمة بن قيس، ومسروق، وعامر ، � ب إلى عبد اهللا بن مسعودنتسوتُ
                                                           

  ).١/١٠١( ، مكتبة وهبة، القاهرة، الدكتور محمد حسين الذهبي) التفسير والمفسرون٣٦(
ن القاهرة،  .ي، الناشر: دلتصوف اإلسالمي في ميزان الكتاب والسنة، عبداهللا يوسف الشاذلانظر: ي) ٣٧(

  ).١/٦١( ،م٢٠٠١
  ).٧٩ -١/٧٨نظر: التصوف اإلسالمي (ي) ٣٨(
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بعت مدرسة الكوفة منهج التلقين والحفظ وقد اتَّ الشعبي، وعمرو بن شرحبيل، وعبيدة، واألسود.
في القرآن الكريم، أما سائر العلوم فلم تجنح إلى منهج معين؛ بل كان الطالب يختار ما شاء 

لتوجيه والشرح واإللقاء من األستاذ والسؤال م واالستيعاب، ومع اهحسب إمكاناته في الفَ
  م الخاص من التلميذ.هوالمراجعة والفَ

طريقتها اإلكثار من تفسير القرآن بالرأي واالجتهاد؛  - الكوفة البصرة- فمدرسة العراق 
 بالرأي حيث ال نص. عتدفيهم الذي ي � تأثير عبد اهللا بن مسعود األول: وذلك ألسباب ثالثة:

 ملسو هيلع هللا ىلصفي الحجاز؛ ألنَّه موطن النبي  تهن الحديث كان في العراق قليلًا، وأكثر رواأ الثاني:
أن العراق بلد متمدن تأثر إلى درجة كبيرة بالمدنية الفارسية  الثالث: وكبار الصحابة.

  .)٣٩(واليونانية
  مدرسة الشام:

: تالميذه هروأش ،�يمر بن عامر والصحابي الجليل أبو الدرداء عهو  أستاذ مدرسة الشام
  ير، وزيد بن وهب.فَفلة، وجبير بن نُ، وعلقمة بن قيس، وسويد بن غَالخوالني إدريس أبو

ذ التقليد وعدم التسليم بفكرة دون تمحيصها، وهو نبومدرسة الشام باستقالل الفكر،  تتسماو
مع االلتزام  ما يرِد على الذهن ويؤدي هذا إلى تجديد الفكر، في كُلالميل نحو االجتهاد  أثمرما 

  .)٤٠(بالكتاب والسنة دون الخروج عنهما بالعقل
  مدرسة مصر:

وقد نشأت تلك المدرسة على يدي عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وأشهر تالميذه: يزيد بن 
  .)٤١(أبي حبيب

الحجاز والكوفة؛ فهم أشهر  ايت بها مدرستَبالحظوة التي حظ هذه المدارس ظَحلم تَو
ا التفسير فإن أعلم الناس به أهل "وأم ثيرا، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:المدارس وأكثرها تأ

مكة؛ ألنهم أصحاب ابن عباس، كمجاهد وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، 
بن عباس، كطاوس، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير، وأمثالهم، وكذلك اوغيرهم من أصحاب 

سعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، وعلماء أهل المدينة أهل الكوفة من أصحاب ابن م
                                                           

)، فجر اإلسالم، أحمد أمين، الناشر: مطبعة االعتماد، مصر، ١٢٣ – ١/١١٨نظر: التفسير والمفسرون (ي )٣٩(
  ).٢٩٢الطبعة الثانية (ص: 

  ).١٨٩- ١/١٨٨) ينظر: التصوف اإلسالمي (٤٠(
  ).٣٠٢ -٣٠١فجر اإلسالم (ص:  ) ينظر:٤١(
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في التفسير، مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، 
وأخذه عن عبد الرحمن عبد اهللا بن ٤٢("بٍوه(.  

ط بين هذه المدارس:التراب  
ون من مدرسة م جميعا يستقُ؛ فهملسو هيلع هللا ىلصهللا أصحاب رسول اإلى جميع تلك المدارس تنتمي 

بي بن كان يسمع ُأل - نِّهر سغَلص–واحدة، كما كان بعضهم يأخذ عن بعض؛ فابن عباس مثلًا 
يكاد لهذا ال  ؛كعب وابن مسعود، كما أن مدرسة البصرة إنما تشكلت بفضل علماء المدينة عليهم

ياختالف المنهج في التلقي، والميل اليسير إلى ح اختالف كبير بين تلك المدارس، اللهم إال في لم
  الرأي عند مدرسة العراق أكثر من غيرهم.

  المرحلة الثانية:
حاديث األحيث ابتدأ جمع  ؛أخرى ا التفسير خطوةًبعد عصر الصحابة والتابعين، خطَ

وتدوينها، وكان ابتداء ذلك على يد محمد بن شهاب الزهري، بإيعاز من الخليفة عمر بن 
بعه بعد ذلك العديد من األئمة، كابن وهب، وابن المبارك، ومالك بن أنس، العزيز، ثم أتْ عبد

  وغيرهم، وصولًا بزمان أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم.
ى التدوين مجال التفسير، حيث وقد أثرأو أصحابه في تفسير ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث للنبي  نتضم ،

، فكانت بمثابة باكورة المرحلة التالية مصنفاتهماخل صار للتفسير كتابا، أو عدة أبواب دفالقرآن؛ 
ولم يظهر تأثير النحو في التفسير في تلك الحقبة  في االقتصار على جمع وتدوين التفسير.

ر فيهم اللحن، حتى إن تلك الحقبة كانت من عصور أنهم لم يكن قد ظه سابقًا ركمستقلا؛ لما ذُ
  االحتجاج باللغة.

  :* المرحلة الثالثة
ا، وأصبح التفسير عا بنفسه، وهي المرحلة التي شهدت انفصال التفسير تدوينًا وجمعا قائملم

في التفسير، بين فيه معاني كلمات القرآن ومراد اهللا عز وجل من  وصار لكل إمام مصنف
وقد بدأ ذلك على أيدي جماعة من العلماء، منهم مقاتل  اآلية، مرتبا على ترتيب آي المصحف.

هـ)، ٣١٠)، ثم الطبري (ت: ٢١٥عدة (ت:سهـ)، واألخفش سعيد بن م١٥٠بن سليمان (ت:
  هـ).٣٢٧هـ)، وابن أبي حاتم (ت: ٣١٩وابن المنذر (ت: 

ويأبو جعفر محمد بن جرير الطبري رائد هذه المرحلة، فهو  دع–َلوإن لم يكن أو 
                                                           

 ).٢٤البن تيمية (ص:  ،مقدمة في أصول التفسير )٤٢(
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ما ورد ، فبطابع الرواية فحس مغلب عليهولم التفسير؛ لع الحقيقيةَ إال أنه كان النواةَ - فينصنِّالم
، وإال فال، كابن أبي حاتم مثلًا، وعبد الرزاق الصنعاني في تفسيره وهمن آثار في تفسير آية نقل

كر أقوال وال د المعاني باختصار بال ذهم بمجرد سرفي حين اكتفى بعض ،المستلِّ من المصنف
وح اللغة ب على تفسيره ر، وبعضهم غلَانقل آثار؛ كمقاتل بن سليمان ومجاهد بن جبر وغيرهم

  كاألخفش. ،والنحو على حساب المعاني
ا؛ فإنه يذكر معنى الكلمة وآراء السلف فيها بإسناده أما الطبري فقد جمع تلك اآلراء جميع

 ل جانبا من جوانب التفسير األخرى.غفعنده، دون أن يإليهم، وربما رجح منها ما رآه راجحا 
وقد تكلم في اإلعراب بما تيسح قراءةًر له، واستطاع باإلعراب أن يا  رجعلى أخرى، أو تفسير

على غيره. كما استنبط األحكام الشرعية من اآليات القرآنية، وهو بهذا مفسر فقيه محدث 
ر كاملةًال وي، قد اجتمعت فيه آلةُنحمفس.  

  * المرحلة الرابعة:
ل تغير جذري، تناسى فيه العلماء األسانيد في الغالب، فحذفوا األسانيد ونقلوا وفيها حص

فلذلك ظهر الوضع في  ؛األقوال إلى أصحابها سبةُاألقوال بال نسبة، بل ربما اضطربت عندهم ن
ضعفاء والمجروحين، وشاع في كتبهم ال وكثرت الرواية عنبس الصحيح بالعليل، تَالتفسير، والْ

  اإلسرائيليات.
 مليءهـ)؛ فتفسيره ٤٢٧ومن أبرز أعالم تلك المرحلة أبو إسحاق الثعلبي (ت: 

ر تفسير كل سورة بما صحباإلسرائيليات واألخبار واألحاديث الواهية، وصد ف من أو ضع
  األحاديث في فضائل تلك السورة.

  المرحلة الخامسة:
أن كان  وأفسحها، امتدت من العصر العباسي إلى يومنا هذا، فبعدالتفسير طا هي أوسع خُو

لَف، تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين سالتدوين التفسير مقصورا على رواية ما نُقل عن 
  ج ملحوظ في ذلك.التفسير النقلي، وكان ذلك على تدروهم العقلي الفَن بي مزجتفسير 

  د ابن جرير الطبري:مدارس التفسير بع
رين بعد الخروج عن حظيرة التفسير بالمأثور، فصار المفسرون تباينت مناهج المفس

كل مفسر وانتمائه إلى العلم الشرعي، هذه  شتى، حسب غرضِ حٍينظرون إلى القرآن من نوا
  األغراض نجعلها مدارس للتفسير، على النحو اآلتي:
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 المدرسة البيانية: -  ١

معانيه،  عةسن التعبير القرآني، وسى فيه بالكشف عن حالبياني هو التفسير الذي يعنَ التفسير
وتناسب األلفاظ والمعاني، واستخراج الحكَمِ من اختيار بعض المفردات والتراكيب على بعض، 

ويل ، وذلك بفضل ابن قتيبة صاحب (تأدها فيما بعمامنة زِأهل الس ثم استلمالمعتزلة،  ابتدأها
مشكل القرآن)، وعبد القاهر الجرجاني، إال أن هذا لم يحل دون تربع الزمخشري المعتزلي على 

البيضاوي،  همومن أشهر ،نهلوا من مورده كرسي األستاذية لتلك المدرسة، وللكشَّاف تالميذُ
في، وأبو السعود.والنَّس  

 رحمه اهللامحمد األمين الشنقيطي  ما ذكره المفسرتلك المدرسة:  فيومن أمثلة تأثير النحو 
قال بعض ": ]١٥٧: األنعام} [عنْها وصدفَ اللَّه بِآيات كَذَّب ممن َأظْلَم فَمنقوله تعالى: {في 

في هذه اآلية الزم، ومعناه: أعرض عنها، وهو مروي  -»صدف«أعني - العلماء: إن هذا الفعل 
في هذه اآلية متعدية للمفعول، » صدف«لسدي: وقال ا .عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة

لقول السدي؛ ألن  والمفعول محذوف، والمعنى: أنه صد غيره عن اتباع آيات اهللا، والقرآن يدلُّ
إعراض هذا الذي ال أحد أظلم  كَذَّب نمم َأظْلَم نح به في قوله: {فَمرمنه عن آيات اهللا، ص

{اللَّه اتإذْ ال إعراض أعظم من التكذيب، فدل ذلك على أن المراد بقوله:  ؛بِآي} :{انْهفَ عدصو
 .أنه صد غيره عنها، فصار جامعا بين الضالل واإلضالل

مستغنًى عنْه بقوله: » صدف«ل فمعنى وعلى القول األو}{ونظير اآلية على القول  ،كَذَّب
  .)٤٣(الذي يشهد له القرآن، وهو قول السدي

٢  - قهية:المدرسة الف  
ظهرت بعض التصانيف التي عني أصحابها بتجريد آيات األحكام على حة، وبيان د

ر اآليات القرآنية كلها، لكن كانت له عناية خاصة بآيات األحكام، اختالفات الفقهاء، وبعضهم فس
كام القرآن) لإلمام تب أحكام القرآن التي تعددت بتعدد المذاهب، مثل (أحويمثِّل هذا اللون كُ

الشافعي و(أحكام القرآن) للجصاص الحنفي، ومثيله للكيا الهراسي الشافعي، ورابع ألبي بكر بن 
  العربي المالكي، ثم القرطبي في موسوعته التفسيرية الجامع ألحكام القرآن.

ا على عقوله تعالى: { الف في تأويلختااللم النحو: ومن أمثلة توجيه األقوال اعتماد نفَم

                                                           

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  :الناشرللشنقيطي، ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ٤٣(
  ).٥٤٨/ ١(م،  ١٩٩٥ -  هـ ١٤١٥ :النشر عام لبنان، –

mekkawyacademy'com
أكاديمية حصري 



MU� �
 

ذهب بعضهم إلى أن الشهر منصوب على حيث  ،]١٨٥شَهِد منْكُم الشَّهر فَلْيصمه} [البقرة: 
ن شهِالظرف، وأن المفعول محذوف، والتقدير: فمد منكم المر في الشهر فلْصيصوذهب م ،

بعد  ر، سافَبعضهم إلى أن المعنى: من حضر دخول الشهر، وكان مقيما في أوله، فليكمل صيامه
ذلك أو ال، وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفره. وإلى هذا القول ذهب 

بسفر النبي علي، وابن عباس، وع بيدة السلماني، وسويد بن غفلة، وأبو مجلز. وهو قوٌل مردود
تعالى من . وقال ابن المنذر: وإنما أمر اهللا )٤٤(في رمضان، وإفطاره فيه وهو بالكَديد ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصشهد الشهر كله أن يصوم، وال يقال لمن شهد بعض الشهر: إنه شهد الشهر كله، والنبي 
الذي ُأنزل عليه الكتاب وُأوجِب عليه بيان ما ُأنزل عليه، قد سافر في رمضان وأفطره في 

  .)٤٥(سفره
٣  - قدية:المدرسة الع  

؛ فإن فيه البراهين الساطعة أعظم ما يستدل به على العقيدة الصحيحة هو القرآن الكريم
  ما يتعلق بعقيدة المسلم. واألجوبة الشافية الكافية عن كلِّ

وِومن أمثلة تأثير علم النحو في تقرير العقيدة الصحيحة: ما ري أن عبيد قال مرو بن ع
النساءألبي ع] {ايمى تَكْلوساُهللا م كَلَّمو} بنصب ١٦٤ مرو بن العالء: أحب أن تقرأ هذا الحرف [

على أن اهللا كلم أحدا.  ، وال يكون في الكالم داللةٌاسم الجاللة؛ ليكون موسى هو الذي كلَّم اَهللا
اءا جلَماألعراف  فقال له: وكيف تصنع بقوله تعالى: {و] {هبر هكَلَّمنَا ويقَاتى ِلموس١٤٣م ؟ ألن[

عرب إال مضمير الغائب المتصل بالفعل ال يوالسامع هو وجلَّ فعولًا به؛ فالمتكلم هو اهللا عز ،
  .)٤٦(عليه السالم موسى
  مدرسة التفسير بالمأثور: -  ٤

استمرت تلك المدرسة على العهد األول، كما كان عليه سلف األمة من الصحابة والتابعين، 
  نيدها عنده.واستمدت منهجها من منهج اإلمام أبي جعفر الطبري في ذكره األقوال المختلفة بأسا

                                                           

  الكَديد: موضع بين مكة والمدينة، بين عسفَان وقُديد. )٤٤(
بن الفرس األندلسي، تحقيق الجزء األول: د/ طه بن علي بو سريح، تحقيق الجزء النظر: أحكام القرآن، ي) ٤٥(

يف، الناشر: دار الثاني: د/ منجية بنت الهادي النفري السوايحي، تحقيق الجزء الثالث: صالح الدين بو عف
  ).١/١٩٩(م،  ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ األولى،: الطبعة لبنان، –ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

مكة المكرمة، الطبعة األولى،  -مطبعة الحكومة  :بن تيمية، الناشرالنظر: بيان تلبيس الجهمية، ي) ٤٦(
  ).٣٠/٣٠٣(م، محمد بن عبد الرحمن بن قاس :هـ، تحقيق١٣٩٢
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وقد مثَّل هذه المدرسة ابن الجوزي في كتابه (زاد المسير في علم التفسير)، وابن عطية  
في (المحرر الوجيز)، والحافظ ابن كثير في تفسيره، والسيوطي في (الدر المنثور) على تفاوت 

  فيما بينهم في األسلوب والمنهج.
نحوي فيه؛ إذ غالبه يعتمد على نقل أقوال وال ريب أن هذا المنهج يقلُّ فيه ويضعف األثر ال

فإنَّهم كانوا يقارنون بين األقوال أو القراءات ويرجحون بينها ترجيحا  ورغم هذاالثقات األثبات، 
  مبنيا على النحو وقوة اللفظ في الفصاحة.

  التفسير العقلي: - ٥
 هذه تم ظلَّترجيح بعض األقوال على بعض، ثلبدأ ذلك أولًا على هيئة محاوالت 

دونت علوم اللغة، وتشعبت ، بعد أن محاوالت تزداد وتتضخم، متأثرة بالمعارف المختلفةال
مذاهب الخالف الفقهي، وتُرجمت كتب كثيرة من كتب الفالسفة، فامتزجت هذه العلوم بالتفسير 

لك من حتى طغت عليه، وغلب الجانب العقلي على الجانب النقلي، وإن كانتْ ال تخلو مع ذ
  منقول يتصل بأسباب النزول، أو بغير ذلك على المأثور.

كما أن كالمعتزلة - لم الكالم وتفشِّيه في األمة وظهور الطوائف المختلفة ظهور ع
أثَّر في إعالء شأن العقل على حساب النص، فما حسنه العقل كان حسنًا،  - واألشعرية ونحوهم

في بجالء ويظهر هذا  التحسين والتقبيح. في لقاعدة المعتزليةوما استقبحه العقل كان قبيحا، وفق ا
تفاسير بعض المفسرين، كالفخر الرازي؛ فكثيرا ما يطيل النفس في المسائل العقلية، حتى 

ج عن مسمى التفسير.لتحسب أن كتابه خر  

  

mekkawyacademy'com
أكاديمية حصري 



NM� �
 

  الخاتمة

س التفسير في ومدار أثر الخالف النحوي ومدارسه ن منهاتبي عدة نقاطعرض في هذا البحث 
نشأة  يحضتوواصطالحا، و غةًمفهوم الخالف النحوي لُمنها بيان ، النحوية استدراكات المفسرين

سيبويه رأس المدرسة الكوفة أمثال: البصرة والخالف النحوي وبدايات ظهوره على أيدي أئمة 
المدرستين، هاتين  النحوي يتعدى الخالفيكاد ال و البصرية والكسائي رأس المدرسة الكوفية،

وشرعنا بعد ذلك في بيان أهم خصائص مدرستي الكوفة والبصرة، واألمور التي تراعيها كل 
كمية المقيس عليه المنقول عند و التأكد من صحة المرويو مدرسة في بحثها، كالمادة العلمية

  ، وموقفهم ممن خالفهم.العرب

، من خالل الحديث عن ك النحوياالستدراالدرس النحوي وها في وأثر مدارس التفسير ثم بيان
مرحلة الصحابة والتابعين حيث  األولى: ؛، وهي خمس مراحلبها علم التفسير المراحل التي مر

في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي بدأ في عصره  والثانية:، هي للرواياتالشَّفَالتناقل 
وهي المرحلة  والثالثة:، الزهري التدوين وجمع األحاديث، وكان ابتداء ذلك على يد ابن شهاب

بن جرير اويعد ، التي شهدت انفصال التفسير تدوينًا وجمعا، وأصبح التفسير علما قائما بنفسه
ظهر الوضع في والعلماء األسانيد في الغالب،  اتناسى فيه والرابعة:، الطبري رائد هذه المرحلة

من اإلسرائيليات،  كثيرا رهالذي حوى تفسي علبيأبو إسحاق الث، ويعد رائد هذه المرحلة التفسير
، فلم يعد يقتصر التفسير على الرواية وحدها الفهم العقلي بالتفسير النقلي ااختلط فيه والخامسة:

  .بل دخل معه إعمال العقل

، المدينة، ومدرسة مكة، كمدرسة الخمس نت أثناء هذه المراحلأهم المدراس التي تكوبيان ثم 
الترابط بين هذه إبراز و، مصر مدرسة، والكوفة مدرسة، والبصرة مدرسة، وامومدرسة الش

، ابن جرير الطبري شيخ المفسرين بعد نتالتي تكو مدارس التفسير تعدادوالمدارس التفسيرية، 
المدرسة ، والكشف عن حسن التعبير القرآنيو ،التفسير البيانيالتي تهتم ب المدرسة البيانيةمثل: 
التي تقتصر على التفسيرات  قديةالمدرسة العَ، وآيات األحكام على حدةتي جردت فيها ال الفقهية

التي نشأت في عصر الصحابة والتابعين،  رمدرسة التفسير بالمأثو، والعقدية في آيات القرآن
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اد هذه المرحلة ابن الجوزي وابن عطية وابن واستمرت أيضا بعد اإلمام الطبري، وكان أهم رو
، ثم ترجيح لبعض األقوال على بعضالتي كانت بدايتها ب التفسير العقلي، ومدرسة وغيرهم يركث

ا انتهت إلى جمع من التفسيرات التي تبتعد عن القرآن الكريم باعدكبير.  

كان له أبلغ األثر في  ،ث من خالف قديم بين البصريين والكوفيينما حد إلى أن البحث وخلص
على  استدراكهمالدرس النحوي وفي  نيهؤالء المفسر أثر من ثَوم ،يركوين مدارس التفست

  النحاة.
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تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر الطبري، ت: الدكتور  .١٧
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار 

دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،  هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، ط.
  م.٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢ط. األولى، 

  التفسير والمفسرون، الدكتور محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، القاهرة. .١٨

خزانة األدب، عبد القادر البغدادي، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، ط. مكتبة  .١٩
  م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الخانجي، القاهرة، الطبعة: الرابعة، 

  بن جني الموصلي، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب.الالخصائص،  .٢٠

الخالف بين النحويين، للدكتور السيد رزق الطويل، المكتبة الفيصليّة، مكة المكرمة،  .٢١
  .هـ ١٤٠٥

ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له: األستاذ علي فاعور، الناشر: دار الكتب  .٢٢
  .م) ١٩٨٧ - هـ  ١٤٠٧لطبعة: األولى (لبنان، ا –العلمية، بيروت 

شرح الرضي على الكافية البن الحاجب، تحقيق وتصحيح وتعليق: أ. د. يوسف حسن  .٢٣
  ليبيا. –م، الناشر: جامعة قار يونس  ١٩٧٥ -  ١٣٩٥عمر، تاريخ الطبع: 

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢شرح المفصل البن يعيش، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى:  .٢٤

بن فارس، الناشر: محمد علي بيضون، الطبعة: الللغة العربية، الصاحبي في فقه ا .٢٥
  م.١٩٩٧- هـ١٤١٨الطبعة األولى 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، أبو حاتم البستي، المحقق: شعيب األرنؤوط،  .٢٦
 .١٩٩٣ -  ١٤١٤بيروت، الطبعة: الثانية،  - الناشر: مؤسسة الرسالة 

mekkawyacademy'com
أكاديمية حصري 



NR� �
 

بيدي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. دار الزأبو بكر طبقات النحويين واللغويين،  .٢٧
  المعارف.

  .فجر اإلسالم، أحمد أمين، الناشر: مطبعة االعتماد، مصر، الطبعة الثانية .٢٨

فضائل القرآن للقاسم بن سالم، تحقيق: مروان العطية، ومحسن خرابة، ووفاء تقي  .٢٩
 ١٩٩٥- هـ  ١٤١٥بيروت)، الطبعة: األولى،  - الدين، الناشر: دار ابن كثير (دمشق 

  م.

قواعد الترجيح عند المفسرين، لعبد اهللا بن عبده العواضي، تقديم: د. عبد الوهاب بن  .٣٠
  .لطف الديلمي

سيبويه، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، ط. مكتبة الخانجي، القاهرة، لالكتاب،  .٣١
  م. ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨الطبعة: الثالثة، 

محمد المصري، ط. مؤسسة  - رويش ، المحقق: عدنان دكفويالكليات، أبو البقاء ال .٣٢
  بيروت. –الرسالة 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، المحقق: حسام الدين القدسي، ط.  .٣٣
  م. ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 

  هـ)، ط. دار المعارف.١٤٢٦بشوقي ضيف (المتوفى:  د.المدارس النحوية،  .٣٤

  .وية، لعبد الرحمن محمد السيد، دار المعارفمدرسة البصرة النح .٣٥

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، مهدي المخزومي، شركة مكتبة  .٣٦
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، القاهرة، مصر، الطبعـة: الثانية، 

  .م ١٩٥٨
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در عطا، ط. المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القا .٣٧
  .١٩٩٠ – ١٤١١بيروت، ط. األولى،  -دار الكتب العلمية 

 - هـ  ١٤٢١مسند أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،  .٣٨
  م. ٢٠٠١

  لفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.لالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  .٣٩

يق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، تحق .٤٠
  م.١٩٨٥اهللا، دار الفكر، دمشق، الطبعة السادسة، 

هـ ١٤٢٧المفيد في المدارس النحوية، إلبراهيم السامرائي، دار المسيرة للطباعة والنشر،  .٤١
  .م٢٠٠٧ -

بن فارس، ت: عبد السالم محمد هارون، ط. دار الفكر، عام النشر: المقاييس اللُّغة  .٤٢
  م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

  م.١٩٨٤مقدمة ابن خلدون، ط. دار القلم، بيروت:  .٤٣

مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية الحراني، ط. دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان:  .٤٤
  م.١٩٨٠هـ/ ١٤٩٠

نزهة األلباء في طبقات األدباء، أبو البركات األنباري، المحقق: إبراهيم السامرائي، ط.  .٤٥
  م. ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥دن، ط. الثالثة، األر -مكتبة المنار، الزرقاء 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الشيخ محمد الطنطاوي، المحقق: أبو محمد عبد الرحمن  .٤٦
 -هـ ١٤٢٦بن محمد بن إسماعيل، مكتبة إحياء التراث اإلسالمي، الطبعة: األولى، 

 .م٢٠٠٥

آفاق للثقافة والتراث،  الوظيفة الترجيحية للسياق عند المفسرين، لمحمد إقبال عروي، مجلة .٤٧
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢لسنة  ٣٥العدد /
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