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Abstract
In the rules of Nahwu, there are differences in Madrasa as there are in other sciences. However, there are not
many scientific studies that discuss differences in this Madrasa Nahwu, especially in relation to textbooks
and learning. Therefore, the author views the analysis of Madrasa Nahwu in this textbook as important to
discuss. And in this case the author analyzes a book that is often used as a guide for teaching materials in
many Islamic boarding schools, one of which is the Albarokah Islamic Boarding School in Bandung, namely
the Jurumiyah book. The method used is qualitative method with a literature study approach because the data
generated is in the form of words. The purpose of this study was to find out the various Madrasa Nahwu
used in the Jurumiyyah book. Based on the results of the study, it can be concluded that the Jurumiyyah book
is based on the Madrasa Kuffa. This is indicated by the contents of the Jurumiyyah book which are in
accordance with the Madrasa Kuffa and many differences with the Madrasa Basra, including the chapter
af'al (mabni fi'il amr, rofa' fi'il mudhari, 'amil nawashib-lam juhud and hatta), chapters Istitsna' and
Munada'.
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ملخص
.يف قواعد النحو هناك العديد من االختالفات يف املدارس الدينية كما هو احلال يف العلوم األخرى
ومع ذلك ال توجد العديد من الدراسات العلمية اليت تناقش االختالفات يف هذه املدارس النحوية
 يف حني أن املواد التعليمية أو الكتيبات اإلرشادية.خاصة فيما يتعلق ابلكتب املدرسية والتعلم
 لذلك ترى الباحثة أن حتليل املدارس النحوية يف هذا الكتاب.هي املكوانت الرئيسية يف تعلم اللغة
كتااب غالباا ما يستخدم كدليل للمواد
 ويف هذه احلالة حتلل الباحثة ا.املدرسي مهم للمناقشة
التعليمية يف العديد من املدارس الداخلية اإلسالمية يف إندونيسيا أحدها معهد الربكة اإلسالمية
 طريقة البحث املستخدمة هي طريقة نوعية مع منهج.الداخلية بباندونج وحتديداكتاب اجلرومية
 كان الغرض من هذا البحث هو.دراسة األدب ألن البياانت الناجتة تكون يف شكل كلمات
 وبناءا على نتائج.معرفة أنواع املدارس النحوية وما هي املدارس املستخدمة يف كتاب اجلرومية

البحث ميكن االستنتاج أن املدارس النحوية يف كتاب اجلرومية هي مدرسة الكوفة .وهذا ما تدل
عليه حمتوايت كتاب اجلرومية املتوافق مع مدرسة الكوفة والعديد من االختالفات مع مدرسة
البصرة ومنها ابب األفعال (مبين الفعل األمر ورفع الفعل املضارع والعوامل النواصب "الم اجلهود
و حىت" وابب اإلستثناء وابب املنادى).
الكلمات املفتاحية :مدارس النحوية والكوفة والبصرة وكتاب اجلرومية.
املقدمة

منذ أتسيس علم النحو وأثناء ديناميكيات تطوره استحوذت االختالفات يف الرأي بني
مدارس املعرفة ابلفعل على اهتمام العديد من األطراف .توافد النحاة إلظهار األفضل .خيتلف
تطور دراسة علم النحو ومفهومه عن الفرتتني الكالسيكية واحلديثة ألنه مدفوع ابلتأثريات
االجتماعية والفكرية لكل شخصية حيث نعلم أن اإلمام سبويه قد أتثر ابإلمام خليل بن أمحد
وإبراهيم مصطفي أتثروا ابللغوايت احلديثة من الغرب والثقافة السائدة يف مصر وفكر ابن مادى
وهو الفقه الظاهري
وفقا لشوقي ضعيف فإن بداية تطور علم النحو جاءت من البصرة حىت توسعت إىل
الكوفة وبغداد واألندلس ومصر .ختتلف الظروف اجلغرافية يف كل من هذه املدن وكذلك طرق
سجل أنه يف تطور الفكر العلمي يف النهو توجد
تفكري علماء اللغة يف االستجابة ملشاكل اللغة .يُ َّ
مخس مدارس يف علم النحو مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة ومدرسة بغداد ومدرسة األندلسية
ومدرسة املصرية ) .(Ihsanuddin, 2017من بني املدارس اخلمس لكل منها اجتاه خمتلف يف التفكري
). (Khalilullah, 2020

يف قواعد اللغة العربية (علم النحو) .من بني هذه املدارس اخلمس تعد مدرستا البصرة والكوفة
أكثر مدرستني أتثريا يف كتاب النحو.
كل مدرسة هلا طريقتها اخلاصة يف جتميع قواعد علم النحو اليت مت تعميمها من قبل
شخصيات كل مدرسة .املشكلة األساسية اليت تسبب االختالفات بني مدرسة فكرية وأخرى
هي مشكلة أخذ أدلة النحو .متت دراسة أخذ أدلة النحو على وجه التحديد يف علم أصول
النحو ) .(Asrina, 2016وف اقا لـسويويت ) (1988فإن أصول النحو هو:
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أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو اإلمجالية من حيث هي أدلته وكيفية اإلستدالل هبا
وحال املستدل.
بناءا على العبارة أعاله فإن أصول النحو هو علم يناقش أدلة النحو فقط أي مسلمات
النهج اليت ميكن استخدامها كدليل لصياغة قواعد النهج .يف عملية صياغة القواعد النحوية يُعرف
االستدالل (ابستخدام أهل النحو لصياغة قواعد النحو) واالستشهاد (ابستخدام آايت من
القرآن أو حديث النيب صلى هللا عليه وسلم أو الشعر العريب لدعم االستقالل.
جدا لدراستها من قبل متعلمي اللغة العربية ألهنا أساس نظرية املعرفة
أصول النحو مهم ا
يف اللغة العربية .يف علم أصول النحو يناقش الكتاب املصادر واحلجج واملبادئ الكتشاف النحو
ويفحص االختالفات املختلفة يف الرأي بني النحاة .إن الفرق بني مدارس النحو أو طبيعي للغاية
حىت أنه أحد األدلة على قوة هللا الذي خلق خملوقاته بتنوع كامل .لذلك هناك لفظ "االختالف
رمحة" أن االختالف نعمة من هللا سبحانه وتعاىل.
وف اقا للبيان أعاله فإن فهم االختالفات بني املدارس النحوية جزء ال يتجزأ من علم النحو
اجلهل بوظيفة الكلمات وموقعها يف اجلملة والعالقة بني
نفسه .ينتج عن اجلهل بعلم النحو
َ
الكلمات يف اجلمل واليت بدورها هلا آاثر على أخطاء املعىن .مثل هذه األخطاء ال تتعلق فقط
أيضا بقراءة آايت القرآن اليت جيب أن
بعدم إتصال الرسائل ابللغة العربية كلغة تواصل بل تتعلق ا
تتجنب األخطاء .وهذا يتماشى مع ما قاله فربايرراينيت )" (2021كان لدراسة املدارس يف النحو
آاثر إجيابية على تعلم اللغة العربية .سيعرف الطالب االختالفات يف اللغة بني النحاة (علماء
النحو) .ميكن أن تكون هذه االختالفات يف املصطلحات واألساليب والتأثريات املسببة
مهما وهلا أتثري كبري
أمرا ا
للخالفات بني املدارس النحوية " .لذلك تعترب دراسة املدارس النحوية ا
جدا على تعلم علوم اللغة.
ا
فيما يلي بعض نتائج البحث السابق حول املدارس النحوية وكتاب اجلرومية وهي :نيلدي
هاراينتو )" (2018بعض االختالفات يف مشاكل النحو بني البصرة والكوفة يف كتاب اإلنصاف
يف مساعيد .-خلف بني النحويني البصريني والكوفيني وحجج النحو املستخدمة "الذي يناقش
االختالفات املختلفة يف مشاكل حنو الكوفة والبصرة يف كتاب اإلنصاف .دراسة أخرى حملمد
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معز الدين )" (2019تطبيق منهج القياس يف قدرة الطالب على فهم كتاب اجلرومية" تناقش أتثري
وعالقة تطبيق طريقة القياس مع قدرة الطالب على الفهم .كتاب اجلرومية .مثّ البحث الذي أجراه
حممد سياسي )" (2017موقّف بن مالك ممة إختالف فيّي البسريّون والكوفيّون" الذي يناقش
وجهة نظر ابن مالك يف الفروق بني مدرسيت الكوفة والبصرة .عالوة على ذلك فإن البحث الذي
أجراه أمحد )" (2019التعبري عن العلم يف احلياة (حتليل معىن دراسة اإلعراب يف كتاب اجلرومية
ابستخدام الداللة اللفظية يف أصول الفقه)" الذي يناقش صياغة التعبري معىن اإلعراب يف اللغة
النحوية يف احلياة ابستخدام الداللة اللفظية يف أصول الفقه .آخر حبث أجراه حريي كوانوان
وآخرون )" (2018تطوير مواد تعلم القواعد النحوية يف كتاب اجلرومية" الذي يناقش حتضري املواد
التعليمية للقواعد النحوية يف كتاب اجلرومية.
اندرا ما تناقش العديد من الدراسات العلمية االختالفات يف املدارس النحوية خاصة فيما
ا
مكوان رئيسياا يف
يتعلق ابلكتب املدرسية والتعلم .بينما تعد املواد التعليمية أو الكتيبات اإلرشادية ا
تعلم اللغة .لذلك ترى الباحثة أن حتليل املدارس النحوية يف هذا الكتاب املدرسي مهم للمناقشة.
ختطط الباحثة لتحليل كتاب يستخدم غالباا كدليل ملواد التدريس يف العديد من املدارس الداخلية
اإلسالمية يف إندونيسيا أحدها معهد الربكة اإلسالمية الداخلية بباندونج وحتديداكتاب اجلرومية.
كتاب اجلرومية هو كتاب أصفر شهري للغاية يف إندونيسيا وخاصة بني املتابعني العرب ألن هذا
الكتاب هو كتاب يناقش قواعد اللغة العربية وقد ألفه عامل من بالد املغرب وهو أبو عبد هللا حممد
بن حممد بن داود الصنهاجي .من البيان أعاله تناقش الباحثة يف هذا املقال حتليل املدارس
النحوية يف كتاب اجلرومية أليب عبد هللا حممد بن حممد بن داود الصنهاجي.
منهجية البحث
الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة نوعية مع منهج دراسة األدب ألن البياانت
املتولدة تكون يف شكل كلمات .يف مجع البياانت األداة املستخدمة هي دراسة الواثئق ذات
الصلة .حتليل البياانت املستخدمة بطريقة ميليس وحوبريمني .يف هذه احلالة هناك ثالثة أنشطة
متتالية وهي تقليل البياانت وعرض البياانت واستنساخ الرسم أو التحقق من البياانت.
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استخدمت تقنيات مجع البياانت يف هذه الدراسة تقنيات التوثيق أي عن طريق القراءة
واالستماع وتدوين املالحظات .تستمع الباحثة يف هذا البحث إىل كل ما يقرأ يف األدبيات أو
املراجع املختلفة حسب مشكلة البحث ويالحظ خمتلف املعلومات ذات الصلة ابلبحث.
تستخدم الباحثة مصادر مرجعية تدعم هذا البحث .املصادر املرجعية الرئيسية أو البياانت األولية
يف هذا البحث هي كتاب اجلرومية أليب عبد هللا حممد بن حممد بن داود الصنهاجي بينما املصادر
الثانوية يف هذا البحث هي عدد من املراجع اليت تدعم تنفيذ البحث من خالل قراءة الكتب
واملقاالت .أو أوراق أو مواد مرجعية أخرى ذات صلة ابلبحث.
تشمل خطوات حتليل البياانت اليت مت اختاذها يف هذه الدراسة ما يلي )1 :مرحلة اإلعداد
يف هذه املرحلة ختتار الباحثة كتاب اجلرومية أليب عبد هللا حممد بن حممد بن داود الصنهاجي
وتستخدم كمثال من قبل االباحثة لتتم إعادة كتابته أثناء إعداده يسهل على الباحثة التحليل)2 .
مرحلة التنفيذ قامت الباحثة بعمل جدول حيتوي على أجزاء من حمتوايت كتاب اجلرومية مطابقة
للقواعد اليت متلكها املدارس النحوية وحتديد املدارس النحوية .مث تشرح الباحثة وتصف نتائج
التحليل يف شكل فقرات )3 .التعليق النهائي بعد أن حتلل الباحثة بناءا على مرحلة التنفيذ أعاله
توصل الباحثة إىل استنتاج هنائي من النتائج اليت حصل عليها.
حتليل املدارس النحوية يف كتاب اجلرومية ألبو عبدهللا حممد بن حممد بن داود الصنهاجي
حيتوي كتاب اجلرومية على  25عنواانا .ستحلل الكاتبة بعض الفصول اليت هبا اختالفات
كثرية بني مدارس النحو.
 .1ابب األفعال (أحوال بناء األمر)
( :ابب األفعال) األفعال ثالثة ماض ومضارع وأمر  .....واألمر
البياانت
جمزوم أبدا.
املدرسة النحوية  :الكوفة
لفظ " واألمر جمزوم أبدا" هو من القواعد اليت تستخدمها مدرسة الكوفة .ألن هذا على
رأي علماء الكوفة يف أن الفعل األمر هو جمزوم وال مبين .ويقولون أن الفعل األمر خايل من
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احلروف املضارعة (أ-ن-ي-ت) ألن أصل الفعل األمر هو من الفعل املضارع (تفعل-افعل).
على عكس مدرسة البصرة ،جيادلون أبن الفعل األمر مبين على السكون.
 .2ابب األفعال (رفع الفعل املضارع)
 :يرفع الفعل املضارع إذا مل تسبقه أداة من أدوات النصب واجلزم
البياانت
 :الكوفة
املدرسة النحوية
يوضح التفسري أعاله أن الفعل املضارع مرفوع يف حالة عدم وجود العوامل النواصب
واجلوازم قبله .إال أن هناك اختالفات بني علماء الكوفة .جادل العديد من علماء الكوفة أبن
الفعل املضارع مرفوع إذا مل تكن هناك العوامل النواصب واجلوازم قبله .يف غضون ذلك ،جادل
الكسائي أبن الفعل املضارع مرفوع ابلزائد يف البداية.
يف رأي كثري من علماء الكوفة :إذا كان العوامل النواصب واجلوازم تدخالن يف الفعل
املضارع ،فإن الفعل املضارع هو منصوب أو جمزوم .وال يفرتض أن رفع الفعل املضارع ألهنا حتتل
مكان االسم ،كما هو رأي علماء البصرة .ألنه إذا كان رفع الفعل املضارع حتتل مكان االسم
فال بد أن يكون الفعل املضارع منصواب إذا كان االسم منصواب .ويف الوقت نفسه ،فإن العوامل
النواصب واجلوازم ال تدخال االسم .فنعلم أن رفع املضارع ليس من رفع االسم(األنباري.)438 :
 .3ابب األفعال (النواصب  :الم اجلهود)
 :فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي والم كي والم
البياانت
اجلحود وحيت واجلواب ابلفاء والواو وأو.
 :الكوفة
املدرسة النحوية
ذهب الكوفيون إىل أن الم اجلهود هي الناصبة بنفسها وجيوز إظهار "أن" بعدها
للتوكيد ,حنو ( ماكان زيد ألن يدخل دارك ,ما كان عمرو ألن أيكل طعامك) وجيوز
تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلهد عليها حنو (كان زيد دارك ليدخل ,وما كان
عمرو طعامك ليأكل)  .وذهب البصريون إىل الناصب للفعل (أن) مقدرة بعدها وال
جيوز إظهارها وال جيوز تقدمي مفعول الفعل املنصوب بالم اجلهد عليها.
 .4ابب األفعال (النواصب  :حيت)
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 :فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي والم كي والم
البياانت
اجلحود وحيت واجلواب ابلفاء والواو وأو.
 :الكوفة
املدرسة النحوية
ذهب الكوفيون إىل أن "حيت" تكون حرف النصب ,ينصب الفعل املستقبل من غري
تقدير أن  ,حنو قولك أطع هللا حىت يدخلك اجلنة ,واذكر هللا حىت تطلع الشمس  ,وتكون
حرف خفض من غري تقدير حافض حنو قولك مطلته حىت الشتاء ,وسوفته حىت الصيف,
أما الكوفيون فاحتجوا أبن قالوا  :إمنا قلنا إهنا تنصب الفعل بنفسها ألهنا ال ختلوا  :إما أن
تكون معىن كي كقولك (أطع هللا حىت يدخلك اجلنة) أي (كي يدخلك اجلنة) وإما أن تكون
معىن (إىل أن) كقولك (اذكر هللا حىت تطلع الشمس ) فإن كان مبعىن كي فقد قام مقام كي
 ,و كي تنصب ,فكذالك ما قام مقامها.
 .5ابب اإلستثناء
 :فاملستثىن إبال ينصب إذا كان الكالم اتما موجبا حنو قام القوم إال
البياانت
زيدا ,و خرج الناس إال عمرا.
املذهب النحوي  :الكوفة
اختلفت مدرسة الكوفة يف العامل املستثىن النصب ,حنو (قام القوم إال زيدا) فذهب
بعضهم إىل أن العامل فيه (إال) ,وإليه ذهب أبو العباس غنب يزيد املربد وأبو الزجاج من
البصريني وذهب الفراء ومن اتبعه من الكوفيني وهم املشهور من مدارسهم ,إىل أن "إال"
مركبة من "إن" و "ال" مث خففت إن وأدغمت يف "ال" فنصبوا هبا يف اإلجياب إعتبارا إبن,
واعطفو هبا من النفي إعتبارا ب "ال"  .وحكي أن الكسائي أنه قال "إمنا نصب املستثىن ألن
أتويله  :قام القوم إال أن زيدا مل يقم" وحكي عنه أيضا أنه قال (ينتصب) املستثىن ألنه مشبه
ابملفعول وذهب البصرييون إىل أن العامل يف املستثىن هو الفعل أو معىن الفعل بتوسط "إال".
أما الكوفييون فاحتجوا أبن قالوا  :الدليل على أن إال هي العامل وذالك ألن إال
قامت مقام أستثىن أال ترى أنك إذا قلت (قام القوم إال زيدا) كان املعىن فيه  :أستثىن زيدا,
ولو قلت أستثىن زيدا ,لوجب أن تنصب فكذالك مع مقام مقامه.
)Proceeding International Conference on Arabic Language and Literature (ICALL
P-ISSN: 2809-364X | E-ISSN: 2808-8425
173

 .6ابب املنادى
البياانت

 :فأما املفرد العلم والنكرة املقصودة فيبنان على الضم من غري
تنوين حنو اي زيد واي رجل.
 :الكوفة
املذهب النحوي
ذهب الكوفييون إىل أن االسم املنادى املعرف املفرد معرف مرفوع بغري تنوين  .وذهب
الفراء من الكوفيني إىل أنه مبين على الضم وليس بفاعل وال مفعول .وذهب لبصريون إىل أنه
مبين على الضم وموضعه النصب ألنه مفعول.
 .7ابب األفعال (اجلوازم :كيفما)
 :واجلوازم مثانية عشر وهي مل وملا وامل واملا والم األمر والدعاء
البياانت
وال يف النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما واذما وأي وميت وااين
وأين وأىن وحيثما وكيفما .
 :الكوفة
املذهب النحوي
جتادل مدرسة الكوفة يف أن لفظ كيفما هو جزء من األفعال اجلوازم أو من العوامل
اليت جتزم الفعل املضارع .ولكن مدرسة البصرة تنفي ذلك.
 .8ابب معرفة عالمات اإلعراب (االمساء اخلمسة)
 :ويف االمساء اخلمسة وهي ابوك واخوك ومحوك وفوك وذومال
البياانت
 :الكوفة
املذهب النحوي
جتادل مدرسة الكوفة أنه من حيث املصطلحات يذكر أن االمساء اخلامسة هي أبوك
وأخوك ومحوك وفوك وذومال .لكن حسب مدرسة البصرة هي االمساء الستّة أي إبضافة اسم
واحد وهو هنوك .وهذه بعض الدالئل على أن ابن جرومي هو اتبع إىل علماء مدرسة
الكوفة.
اخلالصة

جدا يف تعلم اللغة العربية الحتوائه على القواعد العربية .كان
مهما ا
علما ا
يعترب علم النحو ا
جدا يف دراسة العلوم العربية ،لذا
لوجود علم النحو يف الدراسات اإلسالمية أتثري كبري ومفيد ا
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 يف القواعد النحوية هناك العديد من.دائما إىل ذخرية الدراسات العربية
فهي مكمل يضيف ا
 إن وجود االختالفات يف.املدارس الفكرية املختلفة ابإلضافة إىل االختالفات يف العلوم األخرى
 لذلك. بل إنه أحد األدلة على قوته اليت خلقت خملوقات متنوعة،املدارس هو أمر طبيعي للغاية
.هناك مصطلح "االختالف رمحة" أن االختالف رمحة أو هبة من هللا تعاىل
بناءا على نتائج البحث فإن حمتوى كتاب اجلرومية متوافق مع مدرسة الكوفة وهناك
اختالفات كثرية مع مدرسة البصرة منها ابب األفعال (مبين الفعل األمر ورفع الفعل املضارع
. الم اجلهود وحىت) وابب اإلستثناء واملنادى: والعوامل النواصب
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