
ا األمم املتحدة  معلومةرب من شرق األوسط. وهي كما السيما جزيرة بلدان العاللغة العربية إحدى اللغات العاملية الىت يستخدمها بعض سكان هذا العامل  خلفية البحث  . أ    مقدمة  ولاأل الباب ١ ح القواعد، و املراد بالقواعد  طلصللغة العربية قد عرفنا أحد علم مبو يف تعليم ا عشرين دولة عربية وتستخذم كلغة ثانية يف كثري من الدولة اإلسالمية.وكان عدد متكلمي اللغة العربية إا مستخذمة كلغة األوىل يف اثنني و  ١والصينية.أا لغة سادسة رمسية يف العامل جبانب اإلجنليزية والفرنسية واألسبانية والروسية على    ٥٠)، ص.١٩٩١،(القاهرة : دارالشواف، ، تدريس فنون اللغةعلي امحد مذكور،   .١                                                           وهو ما يعرف اليوم بالنحو) علم بأصول تعرف ا أحوال الكلمات العربية اإلعراب (وإبدال وبه نعرف ماجيب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل اتنظامها يف اجلملة. و وهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف وإعالل وإدغام هو علم بأصول تعرف ا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اليت ليست بإعراب والبناء، ى الغالييين الصرف واإلعراب. الصرف هي النحو والصرف أو كما قال الشيخ مصطف



كون اللغة مركبا صحيحا كالميا كان فبهذ العلم ت ٢واحدة، بعد انتظامها يف اجلملة.جييب عليه أن تكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب أوجّر أو جزم، أو لزوم حالة من حيث اإلعراب والبناء. أى من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها. فبه نعرف ما  ٢ و   ٣"الّنيب صلى اهللا عليه وسّلم الذي أشار بقوله " أرشدو أخاكم فإنّه قد ضّل اللحن و األخطء، ووجده من عهد الّنيب صلى اهللا عليه وسّلم. كما حدث يف عهد وكان هذا علم القواعد ليس من املباحث اخلاصة، فمّر الزمان من املتكلم ىف  أو شفهيا.  ر من األمور املهّمة يف  أن اللغة العربية أم ةً ذه األقوال والكلمات دليل كذلك يف عهد أبو األسواد الّدؤيل و يف احلدوث األخرى.  $"قوله تعاىل: .١ ومناسبة ذه ألقوال:   .تعليمها ¯ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“tΡ t� ø.Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ … çµs9 tβθ ÝàÏ�≈ ptm: ":وقال : صحيح اإلسناد. وأنظر : مجع اجلوامع للسيوطي ٣٦٤٣برقم  ٤٧٧/ ٢. احلديث ك أخرجه احلاكم يف مستدركه ٣  .٨).ص. ٢٠٠٧دار الكتب العلمية. -. ( لبنان : بريوتجامع الدروس العربيةالغالييين مصطفي،  ٢                                                            ﴾ ٩﴿ احلجر ، بريوت : املكتبة  -( لبنان مراتب النحوينيعبد الواحد بن علي أبو الطّيب اللغوي، . وكذلك : ١٢٥باب اهلمزة، برقم حديث    .١٩). ص. ٢٠٠٩العصرية. 



ائض َأِحبـْوا اْلَعَرَب لَِثَالٍث: ِألَين َعِرِيب َو اْلُقْرآُن َعَرِيب َو َكَالُم أَْهِل اْجلَنِة َعَرِيب (فقوله الّنيب :قوله الّنيب صلى اهللا عليه وسّلم  بسند ابن عّباس عن إمام مسلم :  .٢ ٣ َأْحِرُصْوا َعلَي تـََعلِم اللَغِة اْلَعَربِيِة فَِإنـَها قوله الصحابة ( إمام على كّرم اهللا وجهه) : .٣ القدير على شرح جامع الصغري) جيب على املسلمني اإلندونيسيني إتقان اللغة العربية ألا "قوله يوسف القرضوي : .٥ ْسالَمِ اَللَغُة اْلَعَربِيُة ِهَي لَُغُة اْلَعُرْوبَِة َو ْاإلِ قوله العلماء ( عبد العامل إبراهيم ) : .٤ ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكْم. ، أوال .أربعة توجهات درس اللغة العربية يف هذا العصر العامليأّن  على األقلّ    )٢٠١٠أكتوبر،  ٢٩(مجهورية، اجلمعة،  "لغة القرآن الكرمي ين لدراسة دعم اللغة العربية لغرض فهم وفهم تعاليم الدّ  ومهاالتوجه الّديين،  ، التوجيه املهين ثالثا.العلمي، أي تعلم اللغة العربية لغرض فهم مهارات العلوم واللغة، التوجه األكادميي ثانيا .هذا التوجه ميكن أن يتعلماملهارات املمثلة .اإلسالمي  .االستشراق أو هيمنة االجتماعية والسياسية، واالقتصاديةواقتصاديا، أي تعلم اللغة العربية لفهم واستخدام اللغة العربية كوسيلة للمصاحل ، والتوجه االيديولوجي رابعا .أو واقعيةويتعلمون اللغة العربية ملهارات مهنية وعملية 



العلوم  سوى ديد املعرفة والثقافة اإلسالميةاللغة العربية هي املفتاح الرئيسي لتح ٤ تركيبها ) أو ىف القراءة، منها هي الّنحوية ملذهب (أي مدرسة) إّما ىف كتابتها (  دقيقةو قد شهر لدينا أن اللغة العربية ىف  الّنحو أو ىف تعليمها حدثت خالفة   حىت أصبحت اللغة العربية أيضا لغة عاملية. .القبائل خالل اجلاهلية حىت اليوموكذلك اللغة الدينية، اللغة العربية هي اللغة املوحدة ملختلف . العربية واألدب العريب ر "ذهب الكوفيون إىل أنّه جيوز مجع املذكر بتاء تأنيث كطلحة و محزة مجع مذكّ  .١  و على مثال ذلك منها:  الكوفة و البصرة. ، فورّد ٥على إجتماعهما يف نسبة ايء إليهما. ومذهب الكوفيني أّا للرتتيبفإذا قلت " جاء زيد و عمرو " دّل ذلك الواو : ملطلق اجلمع عند البصريني ؛  .٢  ٤ساملا، وبذلك يقولون جاء الطلحون و رأيت احلمزين".  نـْيَ : بقوله تعاىل  َحَياتـَُنا الد ٦فامسحوا برؤوسكم ... األية (املائدة: .٣ ).٢٤اجلاثية : ا َمنُوُت َوَحنَْيا ...األية(َوقَاُلوا َما ِهَي ِإال(                                                            اء الّدين بن عقيل ٤ شرج ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك. عبد اهللا، ) صفحة. )٢٠٠٣دار الفكر  -بريوت :لبنان .   .١٩٩. املرجع السابق. صفحة. ٥  .٥٢



ل يأخذك ؛ أي حذف "أن"، ُمْرُه حيِفَرَها ؛ أي مره أن حيفرها، و خذ اللّص قب .٤  ٦إىل أّا للتبعيض، وقيل اا لالستعانة، واخذ ذلك ابن هشام.لإللصاق، متسكا با ألصل. وذهب الكوفيون واألصمعي و الفارس و ابن مالك البصريون إىل أن " الباء" يف هذ املوضع و يف كل املواضع اّليت ترد فيها ذهب  ٥ ولد هذان مذهبان أو مدرستان خمتلفتان ىف عهد خالفة العّباسية، ىف هذا   الكلمة) أعين ىف غري مواضع إلتزام حذفه وجتويزه، و لكن قد أجاز الكوفيون.  ذهب البصريون فيهما شاذ ( أي ال يستخدمه ىف تركيب  ٧قبل أن يأخذك. و من الّدليل على هذه الّتطوير ).The Golden Age Of Islamبعده، حّىت مشهورا  بــــ ( علوم سريعة، و ال سيما ىف خالفة هارون الّرشيد و مالك من ال قد تطّورت الزمان ي ه وأكثرها هاغلبالفية هلذ العلم، فألكتاب الشرح إبن عقيل قد كثرت من اخل"شرح إبن عقيل على ألفية اإلمام إبن مالك" للمرحلة املتوّسطة. وعرّفنا أن يف هذا  الذي قد تعّلم علم النحو. وهو  من الكتاب " األجرومية " للمرحلة األولّية حّىت إىل تان اجلنوبية عن علم النحو فمعهد دار الّسالم هو أحد املعهد بكاملن تتكلم  ىف بالد العامل. فةتصري ا معر  هي بناء على "بيت احلكمة" اّليت   .٣٩٠- ٣٥٩. املرجع السابق. جملد الثاين. صفحة. ٧  .١٣٦/  ٢ أوضح املسالك. و  ١١١/ ١ املغين. املرجع السابق.و ٦                                                             البصرة. ةمذهب و الكوفة ةمذهب



ومات فوا ما من اخلالفية أو املتنّوعة من املعلها أو تالميذها أن يعر تي على طلبفينبغ  ،وكتبها من املطّوالت حلة املتوّسطة هي من مرحلة عاليةوإذا تأّملنا أن املر  ٦ بحث وكلّما أجريت عن مكان الإىل املوطئ األّول يف  إستناداهذا احلال و   .من أسهل إىل أصعبو  صعبمن سهل إىل كمثل الدقيقة،   نحو ل علومهم  نيف املرحلة املتوّسطة ع ةباألسئلة واألجوبة) إىل بعض الطلاملقابلة ( قد وجدنا  " نعم، فأجبوا. ؟يف تعليم الّنحو البصرة يبو مذه الكوفة مذهيب حطلصبامل اخلالفية وجدمت و عرفتم هل) ١ : قّرر باألسئلةامللباحث اد كّ تأو الكوفة و البصرة.  غة جلوز ي) هل علمتم الص٣ .نا ولكن ما عرفنا"يف صغة الفاعل؟ فأجبوا " نعم، علمهل علمتم أّن يف مذهب الكوفة و البصرة أحيانا خالفة  )٢ ."ونمتحريّ  لكن حننو  األخر؟ فأجبوا "  تقدمي اخلرب على املبتداء  ملذهب الكوفة والبصرة وكذلك يف البحث وفهمهم  ةبتعليم الطلأّن على مع واضحا  احيصر تو  تصويرا االتاحل هيف هذ والرتمجة).يقراء بيت الّشعر ويشرحه ّمث يتقّدم من املهّمات (أي على أكثر بالطريقة القواعد من األستاذ بأنّه  التعليمة يف قيالطّر  معو   نعم علمنا، ولكن حنن ُمْغرِقة يف املتحّريين األخرى  ةتطويرها على مادة التعليميو  صياغإىل األ نو مشكلة  حّىت حيتجو  مسألة   املؤثرة.



باحث، أساس فيسيكولوجي كمثال، الكتب املناسبة لقدرة فكرية الطلبة. فعند ال .١  ٨تطوير اللغة العربية هي :وقال  حمّمد عبد احلامد و أخرون يف كتابه " تعليم اللغة العربية " أن من أسس  ٧ ، أو من أسهل إىل ما فيه صعبلّرتبوية كمثل، من أسهل إىل أأساس اللغوية وا .٣ . خلالفيةالّسماحة على ا ةبالطلليجعل  أساس سوسيولوجي كمثال، .٢  أن ما من العلوم اّليت تتضمن على اخلالفية مناسبة للمرحلة العليا.  (بالّتطبيق على والبصرة يف معهد دار السالم ملرحلة املتوسطة مرتافورا كاملنتان اجلنوبية  مذهيب الكوفةاالختالف بني على أساس املقارنة النحوية  ادةباملوضع "تطوير املعلى البيانات املتقّدمة فدفع الباحث على البحث العلمي امليداين  تأسيسا اخلالفية واملتنّوعة. على أساس  دراسة جتريبيةتان اجلنوبية)، هي طلبة معهد دار السالم مرتافورا كاملن . ( ماالنج : ماالنج فريس. ، تعليم اللغة العربية ؛ املدخل والطريقة واالسرتاتيجية واملادة والوسيلةاحلامد واألخرون. عبد ٨                                                               .االختالف بني املذهبني   .١٠١ -٩٦).ص. ٢٠٠٨



تطوير املادة النحوية املقارنة بني الكوفة والبصرة على أساس االختالف يتم كيف  .١ تأسس بالقراءات الّسابقة فاملشكلة ىف هذه الّدراسة هي:  البحث أسئلة  . ب ٨ املقارنة بني الكوفة والبصرة على أساس ما مواصفات املنتاج من املادة النحوية  .٢  ؟بينهما بناء على حدود البحث املذكور فأهداف البحث  الذي أراده الباحث كما  أهداف البحث  . ج   ؟مرتافورا كاملنتان اجلنوبية والبناتاالختالف بينهما يف توسيع فهم القواعد النحوية لطلبة دار السالم للبنني النحويةاملقارنة بني الكوفة والبصرة على أساس  املادةما مدى فعالية استخدام  .٣ االختالف بينهما؟  .أساس االختالف بينهمااكتشاف مواصفات املنتج من املادة النحوية املقارنة بني الكوفة والبصرة على  .٢ .تطوير املادة النحوية املقارنة بني الكوفة والبصرة على أساس االختالف بينهما .١ يلي: 



 رة واملصممة.املطو  املادةقائمة املفردات: أتاها الباحث للبيان عن املفردات اليت استخدمها الباحث يف  .٣ تتكون من ثالثة فصول. املادةاملتعلقة بالقواعد النحوية والشرح والقواعد والتمرينات، واملوضوعات يف حمتويات املواد: تتكون املواد من الكفاءة األساسية واملؤشرات واألمثلة النحوية  .٢ والبصرة على أساس االختالف بينهما. مذهيب الكوفةالنحو املقارن بني من تعريف الكتاب، دليل املستخدم، وكذا حملات عن تعليم علم  املقدمة: تتكون .١  للمدرس والطلبة اليت حتتوي على العناصر التالية وهي: املادةهذا البحث تتكون من مواد تصمم على األمثلة النحوية من اجلملة املفيدة. ولذلك إن مواصفات املنتج يف "املواد التعليم النحوية املقارنة بني الكوفة والبصرة على أساس االختالف بينهما" إا لم عن إن املنتج الذي طوره الباحث للمدرس والطلبة يف عملية التعليم والتع مواصفات المنتج  . د   مرتافورا كاملنتان اجلنوبية والبناتاالختالف بينهما يف توسيع فهم القواعد النحوية لطلبة دار السالم للبنني املقارنة بني الكوفة والبصرة على أساس  النحوية املادةقياس فعالية استخدام  .٣ ٩



وخصوصا حول تعليم النحو معلومات لنا إسهاما وإثراء ليكون هذا البحث  .١ كما يلي:النظرية  هذا البحث  أمهيةأّما  البحث و. أهمية    .مرتافورا كاملنتان اجلنوبية طلبة دار السالم للبنني والبناتوالبصرة على أساس االختالف بينهما فعال يف تعليم النحو للمرحلة املتوسطة لدى  مذهيب الكوفةالنحوية املطورة املقارنة بني  املادةافرتض الباحث أن استخدام   ه. فروض البحث  واملصممة يف االختالف بني البصرة والكوفة.املراجع: أتاها الباحث للبيان عن املراجع اليت أخذها الباحث عن املواد املطورة  .٤ ١٠ على أساس املفاهيم اليت اختلف فيها بني ختالفهما القسم تعليم اللغة العربية يف   معرفة  و معلومة جديدة مع زيادة علومهم لتطوير هذه املواد. ليكون هذا البحث للباحث خاصا واملعلمني واملتعلمني اللغة العربية عامة هي  .٢  .الكوفة والبصرة



 :نتان اجلنوبيةلذي يقع يف معهد دار السالم مرتافورا كاملميدان البحث اوالبصرة على أساس االختالف بينهما يف ضوء توسيع فهم القواعد العربية، وهو  مذهيب الكوفةالنحوية املقارنة بني  املادةيف تطوير كان هذا البحث حد خاص   ز. حدود البحث   .حىت يرتقى يف فهم القواعد النحويةللطلبة يتنمى الباحث أن يكون البحث يدافع الطلبة املتخصصني يف تعليم النحو  .٣  . يقوم يتعليم النحوللمدرس يتمىن الباحث أن يكون البحث دليال بديال لكل مدرس النحو كلما  .٢  .يف إجراء تدريس النحو فيها لتنميتهاللجامعات واملؤسسات الرتبوية يتوقع الباحث أن يأيت البحث باملعلومات املهمية  .١ يلي: ومن الناحية التطبيقية تأيت أمهية هذا البحث فيما ليكون هذا البحث مرجعا من املراجع العلمية. .٤  أساس اخلالف بني الكوفة والبصرة.بعلوم اللغة العربية عامة ومبادة علم النحو على  ليكون هذا البحث حماولة لنهوض .٣ ١١



النحوية املقارنة بني مذهيب  املادةواجلانب اإلعرايب واجلانب العاملي، وتطوير ثالث اجلوانب املختلفة وهي اجلانب الرتكييب البصرة والكوفة خاصة على احلدود املوضوعية: يقوم الباحث ذا البحث على اجلوانب النحوية املختلفة بني  .١ ١٢ الذين ختصصوا يف  معهد دار السالم وطالباته يف املرحلة املتوسطة ألن فيها الطلبةاحلدود املكانية: هذا البحث ينحصر على جمتمع البحث وعينته من طالب  .٢  الرتكيب واإلعراب والعوامل.كبار النحاة وإمنا املراد يف هذا البحث هو اجلوانب املختلفة يف التعليل وهو يف وهذه اجلوانب احملورة سبق هلا  الكوفة والبصرة على أساس االختالف بينهما،   التفسري  ملوضوع هذا البحث وهي كما يلي :تاما كي ال يقع القارئ خالف الفهم  وخطأ املصطلحات عن كل كلمة حتديدا لتسهيل الفهم وتوضيح املراد عن املوضوع حيتاج الباحث على حتديد   . تحديد المصطلحاتح   م  ٢٠٢٠-٢٠١٩ام الدراسي احلدود الزمانية: جيري الباحث هذا البحث من الع .٣ تعليم النحو العريب وقد تعلموا عدة كتب النحو العريب الرتاثية.



والبصرة فقط.  مذهيب الكوفةحتتوى على اخلالفية الّنحوية، و لكن تنحصر إىل كتاب النحو "شرح أبن عقيل على ألفية األمام إبن مالك" أو الكتب اّليت الّنحوية : هذا اصطالح نعت ومنعوت ، أعين مادة النحوية اّليت تؤخذ من   ةداامل .٢  ة.سيقوم الباحث هي املرحلة املتوّسطتطوير املواد الّنحوية اخلالفية بني مذهب البصرة والكوفة خاصة. ومرحلة اّليت تطوير، معىن التطوير اليت أراده الباحث هو البحث التطوير التجرييب لتحصيل  .١ ١٣   .  ٧٣. عبد احلامد واألخرون، املرجع السابق .ص. ٩                                                            .ومدرسة بغداد وغريها. ومل يكن هلذا االرتباط املكاين داللة علمّية خاصةاجتاه منها بإقليم عريب ُمعّني. فكانت هناك مدرسة البصرة، ومدرسة الكوفة، النحو العريب، اختلفت يف مناهجها يف بعض املسائل الّنحوية الفرعّية، وارتبط كل املذهب هو: إسم املدارس الّنحوية اّليت تشري إىل اجتاهات ظهرت يف دراسة  .٣ ٩املرّكبة، حّىت ميكن للمعّلم والطّلبة أن تستعماهلا يف تعليم اللغة العربية.العربية هي مادة تعليم اللغة العربية اّليت مجعت بني العلوم، واملهارات و الفعالية املواد اللغة  وقيل إنس واملصر. ال من املذهب غريمها كمذهب البغداد واألندل



شتهر يضفاف وادي ر الفرات الذي على  الكوفة هي إسم ملكان، وتقع الكوفة .٤ ١٤ البصرة هي مدينة التداول على خصوبة الّرتبية، وتلك البصرة هي إسم ملكان؛ وهو  املكان الذي جعله الباحث امليداين يف الدراسةاسم معهد دار السالم : هو  .٦ ١١يف القرن األول.مذهب البصرة هي مذهب النحو من أهل البصرة اليت أسس علم النحو العريب البصرة هي حجازة رخوة إىل البياض، وا مسيت البصرة. ومدرسة البصرة أو  .٥  ١٠حافة الدول العربية. بة العلوم الدينية. وهو يقع يف مرتافورا  من املعاهد اإلسالمية اليت يتعلم فيه الطل ، حتقيق عامر أمحد حيدر، (بريوت: دار الكتب العلمية، لسان العربابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، ١١  .٢)، ١٩٨٥، البايب احلليب مكتبة مصطفى: بغداد، (مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو، مهدي املخزومي١٠                                                           البصرة ".ونتيجة هذا البحث هي أن تطوير علم النحو يف القرن األّول يبداء من ) مبوضوع : "الدراسة الثقافية ؛ تطوير علم النحو مذهب ٢٠١٥ييين رمدياين ( .١ عدة مرات، ومنهم:إن البحوث يف تدخل اللغة سبق أن كتبها الباحثون  الّدراسات الّسابقة  . ط  ١٢.نتان اجلنوبيةكامل   الوثائق.١٢  .٦٣، مادة بصرة، ٣)، ج ٢٠٠٣



حبيث أن الباحث، عن البحث الذي كتبه لف تختالسابقة قد  اتفهذه الّدراس إىل تالميذها. هذا البحث حبث عن مراتيب النحو ملذهب البصرة فقط، أي تتعلق عن الشيوخ دوالّ صربي، مبوضوع " فريودساسي أهل النحاة ملذهب البصرة " بالنتيجة، أن يف  .٤ اإلنصاف " وتفّرده عن الطروق العامة يف شرح اخلالفية النحوية.لضبط إبن األنباري ". بالنتيجة، أنه من النحاة قد صّنف الكتب النحوية كـــ " ) مبوضوع " خالفية النحويّة منطق فكرية حنوية البصرة والكوفة ٢٠١٦أرسنا ( .٣ أو هيكل الفقهية يف استنباط أصل اللغة.منط جعلت أصال و قياسا، البصرة متيل إىل اللغة القرآن و القبائل والكوفة متيل إىل و البصرة مها من املؤسسات املتساويات. إّمنا التفريق بينهما أسس اللغة اليت رضوان، مبوضوع : "خصائص حناة الكوفة والبصرة ". ونتيجتها، أن حنو الكوفة  .٢  بو األسواد الّدويل حّىت املربّاد.القرن شيخ ؛ كمثل أالبصرة ّمث توسع إىل املّكة و املدينة. وتنقسم حنو البصرة إىل مثانية قرن. ولكّل  ١٥ والبصرة خاصة. فهذا قد  مذهيب الكوفةحوية عن وعزم بتطوير املواد النّ  قام الباحث من البحث  تليس البحوث السابقة اليت كتبها الباحثون اآلخرون أنّ  مبعىنعنهم؛  هخلف



، والبحث عن تطوير املواد الّنحوية يف قرما، أو خصائصهما، أو مناطقهماالتطويري  ١٦              من قبل الباحث هو على املنهج التطويري.


