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بدم الله الرحمن الرحيم
ىذا البحث جاء لمتعرف عمى عقمية ابن عصفور النقدية ،فالنقد النحوي عنده قائم
عمى منيجية عممية دقيقة يستند إلى السماع والقياس واإلجماع ،ويظير لنا شخصيتو

ألن النقد
الموسوعية وسعة اطالعو عمى معظم ما أُلّف من مناىج نحوية وصرفية؛ّ ّ
النحوي من أبرز جوانب النقد المغوي ،ومظاىر النقد النحوي عند ابن عصفور جاءت
لبيان الحكم عمى اآلراء واألدلة عند تحميميا ومناقشتيا ،فيو يحمل أحكامو النقدية من كل

أوجييا الممكنة والمحتممة ،وفي نحوه شيء من اآلراء المتحررة ،فعمى الرغم من متابعتو

لمبصريين في أغمب المسائل الخالفية التي وقعت بين المذىبين ،إال ّأنو كان ال يتردد في
نقده آلراء البصريين
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الرحيم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
المقدمــــــــــــة

ِ
وصحبو أجمعين ،ومن
محمد األمين ،وعمى آلو
ُ
رب العالمين ،والصالة والسالم عمى ّ
الحمد هلل ّ
نبينا ّ
وتبعوُ إلى يوم الدين.
ّ
تمسك بيداه َ

يقوم ىذا البحث عمى دراسة النقد النحوي عند ابن عصفور (تٜٙٙه) في كتابو شرح جمل

جم ،وقد وضع فيو مسائل في النحو والصوت
الزجاجي ،ذلك ّ
أن النقد عنده ُينم عن عقمية فذة وعمم ّ
العامة الجامعة ،ومن ينظر إلى ىذا الكتاب يجد نفسو أمام عالم متمكن
والصرف ،فيو من كتب النحو ّ
يحسن عرض موضوعاتو بأسموب سيل واضح ٍ
خال من التعقيد ،يكثر من الشواىد القرآنية والشعرية
واألمثمة ،مع براعة في التحميل والتعميل ،والطابع المميز البن عصفور في المسائل النحوية ىو النظرة
النقدية ،والمناقشة العممية لمنحويين في تناوليم لقضايا النحو ،وكان ىذا البحث لدراسة ىذه الظاىرة؛
لبيان الحكم عمى اآلراء أو األدلة عند تحميميا ومناقشتيا بالصواب والخطأ والجودة والرداءة ،والحسن
والقبح ،وصوالً إلى الرأي األمثل ،وانبرى جمع من عمماء النحو األندلسيين عمى مختمف القرون لشرح
كتاب الجمل لمزجاجي (تٖٖٚه) ،فكثرة الشروح التي وضعت عمى الكتاب التي تزيد عمى الخمسين

شرحاً كما ّبين محقق كتاب الجمل تبين مكانة الكتاب عند المغاربة واألندلسيين ،ونال الكتاب شيرة
مدوية مما جعل النحاة يعكفون قروناً عمى شرحو وتدريسو لطالبيم ،ومن أشير شروحو التي تدارسيا
النحاة شرقاً وغرباً شرح ابن عصفور ،ولو ثالثة شروح عميو أصغر وأوسط وأكبر ،والذي بين أيدينا ىو
الشرح الكبير الذي قام عمى تحقيقو الدكتور صاحب جعفر أبو جناح ،وقد أفدت كثي اًر من ىذا الكتاب

في قيمتو ومادتو العممية ،والمسائل النحوية التي بحثتيا ىي مسائل انتقائية؛ إذ ال يمكن حصر المسائل
النحوية التي فييا نقد في بحث لكثرتيا ،وقسمت البحث عمى مقدمة وتمييد خصصتو لمحديث عن

معنى النقد لغةً واصطالحاً ،ومبحثين :أما األول فكان بعنوان منيج ابن عصفور في النقد ،وأما
المبحث الثاني فكان بعنوان أمثمة تطبيقية لمنقد النحوي عند ابن عصفور ،وفي ىذا المبحث أعرض
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المسألة عمى عدد من النحاة وأختار من كل حقبة زمنية عالماً من عمماء النحو ،ورتبت المسائل في
ىذا المبحث بحسب ورودىا في كتاب شرح الجمل.

التمييد

الدرىم والدنانير أو ينقده نقداً ،وذلك إخراج زائفو من صحيحو ،وصاحب ىذا
النقد لغةٌ :مشتق من نقد ا
العمل ىو الناقد(ٔ).

أما في االصطالح :فيو تسميط الضوء عمى النص نث اًر كان أو شع اًر ،لبيان المقصود منو ،وتوضيح

مواطن القوة والضعف فيو(ٕ).

فالنقد المغوي جانب من جوانب عناية العرب بالعربية ووسيمة من الوسائل التي اتخذوىا لبيان قيمتيا
ومكانتيا ،والحفاظ عمى سالمتيا؛ إذ ىي لغة الكتاب المجيد ،والحديث الشريف ،وأقوال الصحابة وأىل

البيت والتابعين ،والبمغاء والفصحاء من العرب أجمعين .وقد ساعد عمى قيام ىذه الحركة المغوية
والنحوية التي نشطت في وقت مبكر من النصف الثاني من القرن األول قيام الدراسات القرآنية ،ونشاط
الشعر والشعراء ،وكان الخميل (ت٘ٔٚه) وسيبويو (تٓٔٛه) والمبرد (تٕ٘ٛه) وغيرىم من كبار
البصريين الذين تناولوىا ،وكان الكسائي (تٜٔٛه) والفراء (تٕٓٚه) وثعمب (تٕٜٔه) وغيرىم

من كبار الكوفيين الذين عنوا بيا(ٖ).
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المبحث األول

منيج ابن عصفور في النقد

استعمل ابن عصفور في نقده آلراء النحاة مصطمحات لبيان موقفو النقدي من أصحاب تمك

المذاىب النحوية سمباً أو إيجاباً ،ولم يعتمد ابن عصفور عمى تعابير ثابتة ،بل كانت مصطمحاتو
النقدية متعددة الصور والدالالت ،إال ّأنيا متباينة من مسالة إلى أخرى من حيث القوة والضعف ،ويمكن
تقسيم مصطمحاتو النقدية عمى نوعين:

أ -مصطمحات القبول واالستحسان:

وتشمل ألفاظ القبول  ،والتأييد  ،والترجيح آلراء النحاة في توجيييم لممسائل النحوية ،من ذلك قولو:

وىو الصحيح(ٗ) ،وىذا المذىب أولى(٘) ،وىذا أولى( ،)ٙوالصحيح ما ذىب إليو سيبويو( ،)ٚواألول

أجود( ،)ٛوىذا المذىب أحسن( ،)ٜوىذا ىو المختار(ٓٔ)،
حسن جيد(ٕٔ).
وىو األفصح(ٔٔ) ،وىذا الذي ذىب إليو
ٌ
ب -مصطمحات الرفض وعدم االستحسان:

وتشمل ألفاظ الرد ،والرفض آلراء النحاة كما في قولو :فاسد(ٖٔ) ،باطل(ٗٔ) ،ضعيف(٘ٔ) ،وذلك

قبيح( ،)ٔٙوىذا المذىب خطأ( ،)ٔٚوىو غمط( ،)ٔٛوذلك غير جائز عندنا( ،)ٜٔوىذا ال حجة فيو(ٕٓ)،
(ٕٔ)

وىذا غير صحيح

.

أساليبو في النقد:

احد من أولئك
ال شك في أن لكل عالم أسموبو الخاص في عرض مادتو النحوية ،وابن عصفور و ٌ
العمماء الذين اختطوا ألنفسيم منيجاً أو طريقاً اختص بو عند عرض اآلراء النحوية ،ومناقشتيا لبيان ما

يتبع منيجاً أو أسموباً واحداً في النقد ،بل
ىو صائب منيا وما ىو خطأ ،والذي يبدو من آرائو أنو لم ْ
تنوعت طرائقو ،وتعددت اتجاىاتو بحسب طبيعة المسألة التي يجري البحث فييا ،ولتوضيح ذلك
األسموب اذكر عرضاً لتمك الطرائق واالتجاىات التي اتبعيا في النقد مقرونة بأمثمة من كتابو شرح جمل
الزجاجي .
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ٔ -الموازنة بين اآلراء:

يذكر آراء النحاة وأدلتيم في مسألة نحوية ،ثم يوازن بين آراء النحاة ،فيصوب ما يراه صحيحاً،

وينقد ما يراه بعيداً عن الصواب مستعيناً في ذلك بأدلة نقمية وعقمية ،ويمكن ان نممس ىذا األسموب في
مسائل عدة منيا مسألة (الناصب لممفعول)(ٕٕ)،
ومسألة ال النافية الداخمة عمى المثنى والمجموع

(ٖٕ)

.

ٕ -التحميل

يحمل اب ن عصفور أحكامو النقدية من كل أوجييا الممكنة والمحتممة حتى تتضح جميع جوانبيا،

تجنبا لإلبيام  ،ودفعاً لمغموض  ،ولكي ال يبقى لمحتج عميو من دليل يعارضو فيو ،ومن ذلك مسألة
(الرافع لممبتدأ والخبر) (ٕٗ).

ٖ -تقديم الرأي الراجح عمى الرأي المرجوح

ومن أساليبو ا لنقدية أنو يبدأ بذكر المذىب أو الرأي الذي ينوي أن يرجحو أوال عمى سائر اآلراء

التي تقال في المسألة  ،ثم يتبعو بذكر الرأي المؤاخذ عميو من ذلك مسألة تقديم الحال عمى العامل(ٕ٘).
ٗ -الشرح والتمثيل

اتبع ابن عصفور في نقده المذاىب النحوية اسموب الشرح والتمثيل ،إذ كان يشرح ما يذكره شرحاً

وافياً مغنياً إياىا باألمثمة التعميمية من دون إسياب أو استطراد من ذلك مسألة (البدل من

المضمر)(.)ٕٙ

٘ -النقد بآراء غيره من العمماء

من ذلك :الفارسي (تٖٚٚه) يرد عمى المازني (تٕٜٗه)( ،)ٕٚفي إقامة المفرد إقامة المفعولين
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المعايير (األسس) التي اعتمدىا في نقد النحويين

لم يكن ابن عصفور جارياً وراء ىواه في نقده لمنحويين؛ بل كان يتبع منيجاً عممياً واضحاً ودقيقاً

يقوم عمى أصول النحو وأحكامو ،كالسماع ،والقياس ،واإلجماع ،وفي ما يأتي أىم األسس التي استند
إلييا في نقده :
أصول النحو :

ٔ ـ االستدالل بالسماع (النقل)

استدل بالحجج النقمية ،ومن حججو النقمية احتجاجو بمغة القرآن الكريم والقراءات القرآنية ،أما

الحديث النبوي الشريف فمم يستشيد بو عمى سبيل النقد  ،كما احتج بالشعر الجاىمي واإلسالمي
احتج
احتج ابن عصفور بالكالم العربي المنثور ،فقد
احتج بكالم العرب ولغاتيا وباألمثال ،و ّ
ّ
والعباسي و ّ
ابن عصفور بوافر من الحجج العقمية كاحتجاجـو بالقيـاس واإلجماع.
من احتجاجو بالقرآن في مسألة تقديم عامل التمييز قال ابن عصفور ((:واختمف في المانع من ذلك

فقال أَبو عمي والزجاج (تٖٔٔه) :إِنما لم يجز ألنو منقول من الفاعل ،فكما أن الفاعل ال يجوز
مبين لما قبمو كالنعت والنعت ال يجوز تقديمو
تقديمو ال يجوز تقديم ما نقل منو ،وأَيضاً فِإن التمييز ّ
عمى المنعوت فكذلك ىذا ،وال حجة فيما ذكر ،أما أن التمييز منقول من الفاعل فقد يكون منقوالً من

المفعول كقولو تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ القمر.)ٕٛ()) 88 :
ومن احتجاجو بالقراءات في مسألة البدل في االستثناء المنفي ،قال ((:ومن الناس من لم يجز البدل
َحد إالّ زيداً ،فأما ما قام
إالّ بشرط أَن يكون المبدل منو لفظاً ال يستعمل إالّ في النفي نحو :ما قام أ ٌ

القوم إالّ زيداً ،فال يجوز فيو عنده إالّ النصب ،وذلك باطل بدليل قراءة من قرأ :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ُ
()ٕٜ
عمى البدل من الضمير ،والضمير ليس من األلفاظ المختصة
ﭠﭼ النساء ،٦٦ :برفع القميل

بالنفي))(ٖٓ).
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ومن احتجاجو بالشعر في مسألة ال النافية الداخمة عمى أذرعات ،قال ((:فِإن دخمت عمى جمع السالمة

جل ،حركة إعراب يقول في
باأللف والتاء مثل أذ ِرعات ففييا خالف فمن قال :إِن الحركة في ال ر َ
أذر ِ
النصب ىنا :ال ِ
عات بالكسر ...وحجتو أَن المبني مع ال قد أشبو المعرب المنصوب ولذلك نعت

عمى المفظ ،كما أن الجمع باأللف والتاء في حال النصب مكسور فكذلك يكون مع ال وىو الصحيح وبو
فيو َنمَ ُّذ وال لَ َّذ ِ
ِ
مش ِ
ورد السماع :أ َْوَدى َّ
ات ِل ِّ
يب(ٖٔ)))(ٕٖ).
باب الَِّذي َم ْج ٌد َع َو ِاق ُب ُو
الش ُ
ومن احتجاجو بكالم العرب في مسألة الفصل بين فعل التعجب وبين معمولو بالظرف والمجرور ،فمنيم
أحسن بالرُج ِل أن
وحكي من كالم العرب :ما
من أجاز ومنيم من منع ،والصحيح أن ذلك جائزُ ،
َ
ِ
لقاءىا وأكثَر في
يصد َ
ُ
أكثر في الييجاء َ
ق ومن كالم عمرو بن معد يكرب :لمو َدُّر بني مجاشع ،ما َ
(ٖٖ)
المزبات عطاءىا .

ٕ -القياس من ذلك رده عمى األخفش (تٕ٘ٔه) في مسألة إضافة المندى الى ياء المتكمم

الم ،تجتزىء بالفتحة عن األلف ،وىذا خارج عن
قال((:وزعم أبو الحسن األخفش أنو يجوز :يا ُغ َ
القياس))(ٖٗ).

ٖ -االجماع رده عمى سيبويو في مسألة االبتداء بالنكرة عندما يكون في االخبار عنيا فائدة قال ابن
عصفور ((:إالّ أنو يدخل عمى سيبويو إجازة مثل رجل في الدار ،ألن فائدتو وفائدة :في ِ
الدار رج ٌل،

النحويون قاطبة عمى أن
أجمع
جائز فينبغي أن يجوز مع تأخيره ،وقد
واحدة ،وىو مع تقديم الظرف ٌ
ّ
َ
ذلك ال يجوز ،و ّأنو ليس بمسموع من كالم العرب)) (ٖ٘).
أن كم تمزم صدر الكالم وكم أبداً تمزم الصدر ،وأَما االستفيامية
ومنو رده عمى األخفش في مسألة ّ
فأمرىا َبي ٌن ألن االستفيام لو صدر الكالم ،وأَما الخبرية فمزمت الصدر حمالً عمى ُرب ألن ُرب تمزم
الصدر ِ
باإلجماع .وزعم األخفش أَّنيا ال تمزم الصدر ...وىذا فاسد(.)ٖٙ
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المبحث الثاني

أمثمة تطبيقية لمنقد النحوي
رافع الخبر

اختمف العمماء في رافع الخبر ،ولم يقتصر الخالف في ىذه المسألة عمى البصريين والكوفيين بل

()ٖٚ
أن في الرافع لمخبر أربعة أقوال( ،)ٖٛاألول :من ذىب
شمل البصريين أنفسيم ّ ،
وبين ابن عصفور ّ
إلى أنو مرفوع باالبتداء الذي ارتفع بو المبتدأ ،وعميو األخفش األوسط ،والرماني (تٖٗٛىـ)( ،)ٖٜواليو
(ٓٗ)
ألنو قد تقدم إبطال
وبين ابن عصفور أن ىذا باطل؛ ّ
ذىب أبو البركات األنباري (ت٘ٚٚىـ) ّ ،
عامل و ٍ
ٍ
احد ،وىو االبتداء ،في معمولين رفعاً من غير
يؤدي إلى إعمال
فإنو قد ّ
إعمال االبتداء ،وأيضاً ّ

أن يكون أحدىما تابعاً لآلخر وىما المبتدأ والخبر ،وذلك ال نظير لو.

الثاني :ومنيم من ذىب إلى أن المبتدأ ىو الرافع لمخبر ،ومن قال بيذا الرأي سيبويو ،إذ قال((:فأما
الذي يبنى عمى شيء ىو ىو فإن المبني عميو يرتفع بو كما ارتفع ىو باالبتداء ،وذلك كقولك عبد اهلل

ألن المبنى عمى المبتدأ
منطمق؛ ارتفع عبد اهلل ألنو ُذكر ُليبنى عميو المنطمق ،وارتفع المنطمق؛ ّ
بمنزلتو))(ٔٗ) ،وتابعو في ىذا القول ابن مالك (تٕٙٚىـ)(ٕٗ) ،وابن ىشام (تٔٚٙىـ)(ٖٗ) ،وقال ابن
لكنو عندي باطل))(ٗٗ).
إن ذلك باطل بدليمين  .....والى ىذا المذىب ذىب سيبويوّ .
عصفورّ ((:
الثالث :ومنيم من ذىب إلى أن الخبر يرتفع باالبتداء والمبتدأ معاً ،وىو قول المبرد إذ
()ٗٙ

يقول((:واالبتداء والمبتدأ يرفعان الخبر))(٘ٗ) ،وتابعو ابن السراج(تٖٔٙه)

 ،وابن جني

()ٗٚ
ألنو ال
ألنو أيضاً ّ
يؤدي إلى منع تقديم الخبرّ ،
أن ذلك أيضاً فاسد؛ ّ
(تٕٖٜه) ّ ،
وبين ابن عصفور ّ
يؤدي إلى إعمال
يتقدم المعمول إال إذا كان العامل لفظاً
يرد عمى ىذا المذىب بأّنو ّ
متصرفاً ،وال ّ
ّ
ٍ
ألنو ال يجعل لالبتداء عمالً عمى انفراد والمبتدأ كذلك ،بل يكونان إذا اجتمعا
عاممين في
معمول واحد؛ ّ

العاممين في الخبر ويتنزالن عنده منزلة الشيء الواحد.

()ٜٗ

أما الكوفيون أجمعوا عمى أنيما مترافعان( ،)ٗٛوتابعيم أبو حيان(ت٘ٗٚه)

.
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تقدم
ألنو قد ّ
تعريو من العوامل المفظية ،وىو الصحيح عندي؛ ّ
الرابع :ومنيم من ذىب إلى أن الرافع لو ّ
استقرار عمل الرفع لمتعري في كالميم ،والذي أذىب إليو ما قالو سيبويو والذي عميو أكثر النحويين أن
ألن؛ التجرد ليس عامالً ،وانما ىو شرط في صحة عمل
المبتدأ ىو الرافع لمخبر ،خالفاً البن عصفور؛ ّ
االبتداء(ٓ٘).
اتصال الضمير المتصل بـ (لوال)

اختمف النحاة في الضمير المتصل بـ (لوال) واألداة إلى مذىبين :األول :ذىب الخميل ويونس

جر بـ (لوال) ورفع عمى
(تٕٔٛه) وسيبويو إلى ّ
أن لوال إذا اتصل بيا ضمير ،فالضمير لو محالنٌ :
االبتداء ،قال سيبويو ((:لوالك ولوالى ،إذا أضمرت االسم فيو ُجّر ،واذا أظيرت ُرفع ،ولو جاءت عالمة

مضم اًر
اإلضمار عمى القياس لقمت لوال أنت ،كما قال سبحانو(:لوال أنتم لكنا مؤمنين) ولكنيم جعموه
َ

مضمر مرفوع .قال الشاعر ،يزيد بن
مجرو اًر ،والدليل عمى ذلك أن الياء والكاف ال تكونان عالمةَ
َ
َجرامو من قُ ِ
ٍ
مة ال ّني ِ
نيوي
َك ْم
الح َكم:
الي ِط َ
حت كما َى َوى  ...بأ ْ
ق ُم َ
موطن لو َ
وىذا قول الخميل رحمو اهلل ويونس))(ٔ٘) ،وتابعو ابن يعيش(تٖٗٙه)(ٕ٘) ،والمرادي (تٜٚٗه) (ٖ٘).

()٘ٚ
()٘ٙ
(٘٘)
(ٗ٘)
أن (لوال)
الثاني :ذىب الفراء  ،واألخفش  ،والمالقي(تٕٓٚه)  ،والزبيدي(تٕٓٛه)  ،إلى ّ
حرف ابتداء كما ىي عميو قبل أن تتصل بضمير ،والضمير المتصل في موضع رفع .فمذىب سيبويو

رد ابن عصفور قول
أن الضمير مجرور الموضع ،ومذىب األخفش ومن تبعو أنو مرفوع الموضع ،وقد ّ
ألن وقع الضمير المتصل موقع المنفصل ال
األخفش بقولو ((:وىذا الذي ذىب إليو األخفش فاسد؛ ّ

()٘ٛ
ورد ابن عصفور قول المبرد واصفاً قولو بالباطل بأن لوال ال تجر
يجوز إالّ في ضرورة شعر)) ّ ،
لحن( ...،)ٜ٘وىذا الذي زعم أبو العباس باطل(ٓ ،)ٙوقال
الظاىر وال المضمر وأن لوال َ
الي ولوالهُ ٌ
ك ولو َ

األستاذ أبو عمي :اتفق أئمة البصريين والكوفيين ،كالخميل وسيبوبو ،والكسائي والفراء عمى رواية لوالك
عن العرب؛ فإنكار المبرد ىذيان(ٔ .)ٙوالذي يبدو لي في الضمير المتصل بـ(لوال) قول األخفش
والكوفيين ،وذلك لوجيين :أحدىما :إذا جعمنا (لوال) حرف جر يجيء حرفان يعمالن في معمول واحد،

وذلك غير موجود في كالميم  ،والوجو الثاني  :إذا جعمنا (لوالك) حرف جر تحتاج الى ما تتعمق
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(ٕ)ٙ
ألنو ثبت نقمو في كالم العرب الفصحاء ،ونقمو عدد كثير من
بو  ،وأما قول المبرد فيو مردود؛ ّ
العمماء الثقات.

الصفة التي ال تنصرف

لمنحاة في صرف أفعل الصفة إذا ن ّكر عدة مذاىب وقد ّبينيا ابن عصفور وىي عمى النحو اآلتي :
ذىب سيبويو(ٖ ،)ٙوالمازني(ٗ ،)ٙوأبو عمي الفارسي (٘ ،)ٙواألشموني (تٜٓٓه)( ،)ٙٙإلى منعو من
سمى بو بمنزلة الفعل في ّأنو ال
الصرف قال أبو عمي شارحاً كالم سيبويو ((:يعني أن ْ
أح َمر قبل أن ُي ّ
فإنما صيرتو
ثم جعمتو نكرةّ ،
ينصرف كما ّ
أن الفعل ال ينصرف قبل أن يكون اسماً ،فإذا صار اسماًّ ،
سمى بو ،يعني ّأنك رددتو وىو اسم بالتنكير إلى حال كان فييا لم
إلى حالو إن كان صفة ،أي قبل أن ُي ّ

ألنو لم يكن يتصرف وىو نكرة قبل أن يسمى بو)) (.)ٙٚ
ينصرف؛ ّ
ان
وذىب األخفش فيما نقمو المبرد في المقتضب ّ
أن أحمر يصرف وتابعو المبرد قال((:وأحمرَ /و َما َك َ
نكرة ،فمَ ّما سميت
مثمو َال َ
ينصرف فى معرفَة َوَال نكرة ،وىى أَسماء قيل لو :إِ ّن (أَحمر) أشبو الفعل َو ُى َو َ
ِ
ك الحال ،فمما َرددتو إِلَى النكرة رددتو إِلى حال قد كان فييا ال ينصرف؛ فمذلك خالفو
ان عمى تم َ
بِو َك َ
ِ
ىذا قول
النحويينَ ،ولست أراهُ كما قالوا أرى إِذا سمى بأحمر ،وما أشبيو ،ثم نكر ِألَن ينصرف؛ ألَنوُ
فصار بِ َم ِ
نزلة (أفعل)
الصرف فى النكرة؛ ألَنوُ نعت ،فَِإذا سمى بِ ِو فقد أزيل عنوُ باب النعت،
امتنع من ّ
َ
()ٙٛ
ورد ابن
الذى َال يكون نعتاَ ،وىذا قَول أَبى الحسن ْاألَخفش ،وال َأراهُ يجوز فى القياس غيره)) ّ .
َما أبو الحسن فقال :ليس فيو إالّ عمّة واحدة فال يمنع الصرف ،وىذا
عصفور مذىب األخفش فقال ((:وأ ّ
الذي قالو باطل))(.)ٜٙ

أن الصحيح ما ذىب إليو سيبويو ،وأيضاً فإن أبا زيد حكى أن
وتابع ابن عصفور قول سيبويو ّ
فبين ّ
(ٓ)ٚ
أحمر) ،في رجال اسم كل واحد منيم أَحمر .
العرب تقول (:عندي عشرون َ
البدل

البدل أن يقوم الثاني مقام األول فيعمل فيو ما عمل في األول ،ففي تعالى :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭼ المزمل ،8 – 8 :تعددت آراء النحاة في توجيو ىذه اآلية فذىب الفراء ّأنو متعمق بالمعنى(ٔ،)ٚ
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أن (نصفو) بدل من (الميل)(ٕ ،)ٚووافقيما مكي بن أبي طالب القيسي(تٖٗٚه)
وتابعو الزجاج ّ
وبين ّ
(ٖ)ٚ
أما الزمخشري
ّ
أن نصفو بدل من الميل وقيل انتصب عمى إضمار قُم نصفو وىما ظرفا زمان ّ ،
(تٖ٘ٛه) ،فذىب إلى ِ
كأنو قال :قم أقل من
صفَوُ بدل من الميل ،واال قميالً :استثناء من النصفّ ،
ّ
أن ن ْ
(ٗ)ٚ
ألنو يصير
نصف الميل ....وان شئت جعمت نصفو بدال من قميال ّ ،
حيان ىذا االستثناء؛ ّ
ورد أبو ّ
استثناء مجيول من مجيول ،إذ التقدير إال قميال نصف القميل ،وىذا ال يصح لو معنى البتة(٘.)ٚ

وانتقد ابن عصفور من سبقو وقال ((:وىذا الذي استدلّوا بو ال حجة فيو ،بل النصف بدل من القميل

معيناً بالعرف ،أي :بالعادة أن يسمى قميالً والدليل عمى فساد ما
بدل بعض من كل ،ويكون القميل ّ
ذىبوا إليو من أن النصف بد ٌل من القميل بدل شيء من شيء أن من قام الميل إالّ نصفو ال يقال فيو
إنو قد قام الميل إالّ قميالً ))(.)ٚٙ

تقديم التمييز عمى عاممو

يتقديم التمييز عمى عاممو إذا كان العامل فعالً متصرفاً ،وقد اختمف النحاة في ذلك :فذىب سيبويو

إلى منع تقديم التمييز عمى عاممو إذا كان فعالً  ،فسيبويو يراه كقولك(:عشرون درىماً ) ،و(ىذا افرىيم

عبدا) ،فكما ال يجوز (درىما عشرون) وال عبدا ىذا افرىيم ،ال يجوز ىذا( ،)ٚٚوتابعو في ذلك أكثر
النحويين؛ أل ّن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونو فاعالً في األصل ،وقد حول االسناد
عنو إلى غيره لقصد المبالغة ،فال يغير عما يستحقو من وجوب التأخير لما فيو من االخالل

باألصل( .)ٚٛوذىب الكسائي والجرمي (تٕٕ٘ه) والمازني( ،)ٜٚوالمبرد إلى جواز ذلك ،قال المبرد((:
قديم التميِيز إِذا َكان الع ِ
َفم َذلِك أجزنا تَ ِ
امل فعال َو َى َذا رأى أبي عثمان المازنى))(ٓ ،)ٛوتابعيم ابن
َ َ
مالك(ٔ ،)ٛوأبو حيان(ٕ ،)ٛواحتجوا بالسماع والقياس ،وأما ما ورد في السماع من تقديم التمييز عمى
(ٖ)ٛ

عاممو من قول الشاعر:

وما كان نفساً بالف ار ِ
يطيب
ق
حبيبيا
تيجر
ُ
سممى بالفراق َ
أ ُ
َ
أن ىذا البيت ال جحة فيو فقال ((:وما استد ّل بو المازني من
وقد ّ
رد ابن عصفور عمى المازني ّ
مبيناً ّ
ق يطيب فال حجة فيو؛ ألن الرواية إنما ىي ،وما كان ِ
كان نفساً بالف ار ِ
نفسي ،وقد روي :وما
قولو :وما َ
ُ
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كان نفساً بالف ار ِ
ألن تطيب يمكن أن يكون صفة لمنفس وتكون نفساً
طيب بالتاء ،فال يكون فيو حجة؛ ّ
ق تَ ُ
َ
(ٗ)ٛ
طيبةً))  .وأما القياس فالن عاممو فعل متصرف
خب اًر لكان ّ
حبيبيا نفساً بالفراق ّ
كأنو قال :وما كان ُ
يد ) فكذلك يجوز تقديم
فجاز تقديم معمولو عميو كجواز تقديم الحال عمى العامل فتقول ( :راكباً جاء ز ٌ
التمييز عمى عاممو إذا كان فعالً(٘ ،)ٛوتابع ابن عصفور مذىب أبي عمي الفارسي وابن جني ،فقد منعا

تقديم التمييز عمى عاممة فكما ال يجوز تقديم الفاعل عمى الفعل فكذلك ال يجوز تقديم المميز؛ إذا كان
ىو الفاعل في المعنى عمى الفعل(.)ٛٙ

والصحيح كما بين ابن عصفور أَن المانع من تقديمو كون العامل فيو ال يكون فعالً ،فِإذا كان فعالً
فِإنما العامل فيو تمام الكالم ،فكما جاز في عشرين أَن تنصبو فكذلك ينتصب بعد تمام الكالم.)ٛٚ( .
أمس بين البناء واإلعراب

قبل يومك الذي أنت فيو( ،)ٛٛفِإن كان
أمس ظرف من ظروف الزمان وىو عبارة عن اليوم الذي َ
ظرف ففيو لغتان :لغة أىل الحجاز بناؤه عمى الكسر ،وبنو تميم يعربونو إعراب ما ال ينصرف(.)ٜٛ
وأجاز الخميل في لقيتو أمس :أن يكون التقدير :لقيتو باألمس بحذف الباء ،و(أل) ،فتكون الكسرة كسرة
إعراب ،وزعم قوم منيم الكسائي أنو ليس معرباً ،وال مبنياً ،بل ىو محكى سمي بفعل األمر من
اإلمساء ،كما لو سمي بأصبح من اإلصباح ،فإذا قمت :جئت أمس ،فمعناه اليوم الذي كنت تقول فيو

أمس ،وكثرت ىذه الكممة عمى ألسنتيم(ٓ.)ٜ

(ٕ)ٜ
رد ابن عصفور قوليما
وذىب الزجاج(ٔ ،)ٜوالزجاجي
إلى لغة ثالثة وىي البناء عمى الفتح ،وقد ّ
قال ((:وزعم الزجاج وأبو القاسم أن ِ
استدل عمى ذلك
أمس إذا كان ظرفاً يجوز فيو البناء عمى الفتح و ّ

بقولو:

سا
َعجائ ازً ِمثْ َل َّ
السعالي َخ ْم َ

(ٖ)ٜ

سا
لقد ر ُ
أم َ
أيت َع َجباً ُم ْذ ْ
وىذا ال حجة فيو ،ألن ِ
الجر عميو؛ ألن دخول
أمس ليس بظرف ،وانما ىو اسم بدليل دخول حرف ّ
(ٗ)ٜ
حرف الجر عمى الظرف ينقمو عن الظرفية بدليل أن وسط إذا كان ظرفاً فيو ساكن العين))  ،والحق
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ألنو
ألن أمس إذا بني عمى الفتح يمتبس مع حالة الممنوع من الصرف؛ ّ
ما ذىب إليو ابن عصفور؛ ّ
ينصب ويجر بالفتحة أيضاً.
الخاتمة

ٔ .إن ابن عصفور واحد من أبرز النحاة الذين عرفيم تأريخ النحو العربي في القرن السابع اليجري،
وشرحو يصور لنا شخصية موسوعية ،تعكس غ ازرة عممو ،ووفرة محصولو ،وسعة اطالعو عمى معظم

ما ألف من مناىج نحوية أو صرفية.

ٕ .لم يكن ابن عصفور في تقميده لمعمماء وامتثالو آلرائيم ليسمّم لكل أقواليم  ،فقد كان في مواضع
ي عمى طريقة أىل األندلس ،تعاىد نحوه شيئاً من اآلراء
أخرى صاحب رأي جديد ،فابن عصفور بصر ٌّ

المتحررة ،فمع تسميمو لمبصريين في أغمب المسائل الخالفية التي وقعت بين المذىبين والتي سبق

عرضيا ،إال ّأنو كان ال يتردد في نقد آراء البصريين ،استطرد ابن عصفور في سرد الكثير من المسائل
الخالفية التي وقعت بين العمماء ،وشارك في التعميق عمييا ،لذا نفد ابن عصفور من خالل عرضو
رده عمييم عمى نحو ما يأتي :
ليذه المسائل لمرد عمى عمماء ُكثُر ،يمكننا تفصيل ّ
المبرد ،والمازني ،والسيرافي.
أ -رد عمى عمماء بصريين منيم :سيبويو ،واألخفش ،و ِّ

الفراء.
ب -رد عمى عمماء كوفيين  ،منيم  :الكسائي ،و ّ

النحويون ،ومرةً قول من قال.
سماىم مرةً :
ّ
ج -رد عمى نحاة لم يصرح بأسمائيم ّ ،
أن ابن عصفور يحمل أحكامو النقدية من كل أوجييا الممكنة والمحتممة حتى تتضح جميع
ّٖ .
تبين ّ
جوانبيا تجنبا لإلبيام ،ودفعا لمغموض من دون إسياب أو استطراد.
ٗ .لم يستعمل ابن عصفور عند نقده آراء العمماء أسموبا نقديا واحداً ،بل تنوعت طرائقو ،وتعددت
اتجاىاتو بحسب طبيعة المسألة التي يجري البحث فييا .

٘ .كان يستشيد لتقوية حكمو النقدي بالشواىد القرآنية والشعرية والنثرية ،قائماً عمى منيج عممي

رصين واضح ودقيق يقوم عمى أصول النحو وأحكامو ،كالسماع ،والقياس ،واإلجماع.
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اليوامش

(ٔ) ينظر :العين ٘ ،ٔٔٛ/والمحكم والمحيط األعظم  ،ٖٔٙ/ٙتاج العروس . ٕٖٓ/ٜ
(ٕ) ينظر :النقد األدبي ،أحمد أمين ٔ .
(ٖ) ينظر :النقد المغوي عند العرب ٕٗ.

(ٗ) ينظر :شرح جمل الزجاجي البن عصفورٔ.ٕٚٔ .ٜٛ ،ٚ٘ ،ٙ٘/ٕ ،ٜٗٔ ،ٕٗٔ ،ٖٕٔ ،ٖٓٚ /
(٘) ينظر :المصدر نفسو . ٖٖٓ/ٔ :
( )ٙينظر :المصدر نفسو .ٙٔ /ٕ :
( )ٚينظر :المصدر نفسو .ٕٕٗ /ٕ :
( )ٛينظر :المصدر نفسو . ٕٓ٘ /ٕ :
( )ٜينظر :المصدر نفسو .ٗٗٔ /ٕ :
(ٓٔ) ينظر :المصدر نفسو . ٗٚٛ /ٕ ،ٙٔٙ /ٔ:
(ٔٔ) ينظر :المصدر نفسو . ٖٗٔ /ٕ :
(ٕٔ) ينظر :المصدر نفسو . ٕٛ٘ /ٔ :
(ٖٔ) ينظر :المصدر نفسو.ٔٚٙ /ٕٚٙ،ٕ ،ٕٚٓ ،ٕٙٚ /ٗٔٛ،ٕ ،ٖٓٔ /ٔ :
(ٗٔ) ينظر :المصدر نفسو . ٕٕٚ ،ٙٓ /ٕ ،٘ٗ٘ ،ٗٔٔ،ٗٔٙ/ٔ :
(٘ٔ) ينظر :المصدر نفسو . ،ٕٙ٘ ،ٕٙٗ/ٕ :
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( )ٔٙينظر :المصدر نفسو .ٜ٘ٙ /ٔ :
( )ٔٚينظر :المصدر نفسو .ٕٖ٘ ،ٕٕ٘/ٕ :
( )ٔٛينظر :المصدر نفسو . :
( )ٜٔينظر :المصدر نفسو . ٖٔٛ ،ٖٓٗ /ٔ :
(ٕٓ) ينظر :المصدر نفسو . ٕٔٙ ،ٛٗ/ٕ ،٘ٗ٘ ،ٖٕٓ ،ٖٔٔ /ٔ :
(ٕٔ) ينظر :المصدر نفسو . ٖٖٙ/ٔ :
(ٕٕ) ينظر :المصدر نفسو . ٔٙٚ-ٔٙٙ /ٔ :
(ٖٕ) ينظر :المصدر نفسو. ٕٕٚ/ٕ :
(ٕٗ) ينظر :المصدر نفسو .ٖ٘ٚ -ٖ٘٘ /ٔ :
(ٕ٘) ينظر :المصدر نفسو . ٖٖٗ /ٔ :
( )ٕٙينظر :المصدر نفسو . ٕٜٓ – ٕٜٛ /ٔ :
( )ٕٚينظر :المصدر نفسو .ٖٜٔ /ٔ :
( )ٕٛالمصدر نفسو. ٕٛٗ /ٕ :
( )ٕٜق أر الشامي بنصب (قميل) ،وق أر الباقون بالرفع ،ينظر :الكنز في القراءات ٔ.ٚٚ/
(ٖٓ) شرح جمل الزجاجي البن عصفور . ٕ٘ٙ /ٕ :
(ٖٔ) البيت لسالمة بن جندل من قصيدة مفضمية ،ينظر :المفضميات ٕٓٔ.
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(ٕٖ) شرح جمل الزجاجي البن عصفور ٕ. ٕٕٚ -ٕٚٔ/
(ٖٖ) ينظر :المصدر نفسو . ٘ٛٚ/ٔ :
(ٖٗ) المصدر نفسو . ٔٓٓ /ٕ :
(ٖ٘) المصدر نفسو . ٖٖٗ/ٔ:
( )ٖٙينظر :المصدر نفسو . ٘ٓ/ٕ:
المفصل ٔ ،ٕٕٗ-ٕٕٖ/وشرح التصريح عمى التوضيح
( )ٖٚينظر :اإلنصاف (مسألة٘) ٔ ٖٜ/وشرح
ّ
ٔ ،ٜٔٙ/وىمع اليوامع ٔ.ٖٙٗ /
( )ٖٛينظر :شرح جمل الزجاجي ٔ ،ٖ٘ٚ/وىمع اليوامع ٔ. ٖٙٗ /
( )ٖٜينظر  :ارتشاف الضرب ٖ.ٔٓٛ٘ /
(ٓٗ) ينظر  :اإلنصاف في مسائل الخالف ٔ  ، ٗٓ-ٖٜ /وأسرار العربية .ٚٚ
(ٔٗ) الكتاب ٕٔٚ / ٕ :
(ٕٗ) ينظر :شرح التسييل ٔ ٕٚٓ /
(ٖٗ) ينظر :أوضح المسالك ٔ . ٜٖٔ /
(ٗٗ) شرح جمل الزجاجي البن عصفور ٔ. ٖ٘ٚ /
(٘ٗ) المقتضب .ٜٗ / ٕ :
( )ٗٙينظر :األصول في النحو ٔ . ٘ٛ/
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( )ٗٚينظر :الخصائص ٕ. ٖٛٚ /

( )ٗٛينظر  :شرح التسييل ٕٕٔٚ /

( )ٜٗينظر :ارتشاف الضرب ٖ. ٔٓٛ٘ /
(ٓ٘) ينظر :شرح التسييل ٔ.ٕٚٔ /
(ٔ٘) الكتاب ٕ. ٕٚٗ-ٕٖٚ /
(ٕ٘) ينظر :شرح المفصل ٕ. ٖٗ٘ /
(ٖ٘) ينظر :الجنى الداني ٖٓ. ٙٓٗ -ٙ
(ٗ٘) ينظر :معاني القرآن لمفراء ٕ. ٛ٘ /
(٘٘) ينظر رأيو في المقتضب ٖ. ٖٚ /
( )٘ٙينظر :رصف المباني . ٕٜٙ
( )٘ٚينظر :ائتالف النصرة . ٙٙ
( )٘ٛشرح جمل الزجاجي البن عصفور ٔ. ٕٗٚ /
( )ٜ٘ينظر :المقتضب  ، ٖٚ/ٖ:والكامل في المغة واألدب ٖ. ٕٗٚ /
(ٓ )ٙينظر :شرح جمل الزجاجي البن عصفور ٔ. ٖٗٚ /
(ٔ )ٙينظر :التذييل والتكميل في شرح التسييل ٔٔ. ٖٓٛ /
(ٕ )ٙينظر :رصف المباني .ٕٜٙ :
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(ٖ )ٙينظر الكتاب ٖ. ٜٔٛ /
(ٗ )ٙينظر شرح السيرافي ٖ. ٗٙٔ /
(٘ )ٙينظر :المقتصد في شرح االيضاح . ٜٖٛ / ٕ :
( )ٙٙينظر :شرح األشموني ٖ. ٔٚٓ/
( )ٙٚالتعميقة ٖ. ٔٙ -ٔ٘ /
( )ٙٛالمقتضب ٖ.ٖٕٔ /
( )ٜٙشرح جمل الزجاجي البن عصفور ٕ.ٕٔٔ /
(ٓ )ٚينظر :المصدر نفسو ٕ.ٕٔٔ /
(ٔ )ٚينظر :معاني القرآن لمفراء ٖ، ٜٔٙ /
(ٕ )ٚينظر :معاني القرآن واعرابو لمزجاج ٘. ٕٖٜ /
(ٖ )ٚينظر :مشكل إعراب القرآن ٕ.ٚٙٚ /
(ٗ )ٚينظر :الكشاف ٗ. ٖٙٚ-ٖٙٙ /
(٘ )ٚينظر :البحر المحيط ٓٔ. ٖٕٔ /

( )ٚٙشرح جمل الزجاجي البن عصفور ٕ.ٕ٘ٔ-ٕ٘ٓ /
()ٚٚ
()ٚٛ

ينظر :الكتاب ٔ، ٕٓ٘ -ٕٓٗ/

ينظر :اإلنصاف

ٕ/

واألصول في النحو

ٕٕٔٗ-ٕٕٖ/

.

ٖ ،ٙٛٗ-ٙٛوشرح التصريح ٔ. ٕٙٛ/
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( )ٜٚينظر

(ٓ)ٛ

.

 :المقتضب ٖ ٖٙ/و األصول في النحو ٔ ،ٕٕٖ/وارتشاف الضرب ٖٗٔٙٗ /

المقتضب ٖٖٙ/

(ٔ )ٛينظر  :شرح التسييل ٕٖٜٛ /

.

.

(ٕ )ٛينظر  :ارتشاف الضرب ٖٔٙ٘ /ٗ:
(ٖ)ٛ

اختمف الرواة في نسبة ىذا البيـت ،فنسـبو قـوم لممخبـل السـعدي وقيـل العشـى ىمـدان ويـروى
أيضا ( وما كان نفسي بالفراق … ) وذلك ال حجة فيو ينظر  :المقتضـب ٖٙ / ٖ :

و

.

الخصائص  ٖٛٙ/ٕ:وشرح الجمل البن عصفور ٕ ٕٛٗ /

(ٗ )ٛشرح جمل الزجاجي البن عصفور ٕ.ٕٛٗ /
(٘)ٛ

ينظر :

المقتضب .ٖٙ/ٖ :

( )ٛٙينظر  :الخصائص ٕ ،ٖٛٙ /والمقتصد في شرح االيضاح . ٜٙ٘ – ٜٖٙ / ٕ :
( )ٛٚينظر :شرح جمل الزجاجي ٕ.ٕٛٗ /

( )ٛٛينظر :شرح المفصل البن يعيش ٖ. ٖٔٚ /

( )ٜٛينظر :المصدر نفسو ٖ ،ٖٔٚ /وشرح جمل الزجاجي ٕ ، ٗٓٓ/وىمع اليوامع ٕ.ٔٛٚ /
(ٓ )ٜينظر :ارتشاف الضرب ٖ. ٕٔٗٚ :
(ٔ )ٜلم أقف عمى رأيو في كتبو المطبوعة ،ينظر رأيو في ارتشاف الضرب ٖ ،ٕٔٗٚ /ىمع اليوامع ٕ. ٔٚٛ /
(ٕ )ٜينظر :الجمل في النحو . ٕٜٜ
(ٖ )ٜمن شواىد كتاب سيبويو المجيولة النسب ،ينظر :الكتاب ٖ. ٕٛ٘ /
(ٗ )ٜشرح جمل الزجاجي البن عصفور ٕ. ٗٓٔ /
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المصادر


ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة ،عبد المطيف بن أبي بكر الشرجي الزبيدي (تٕٓٛىـ) ،تحقيق
الدكتور طارق عبد عون الجنابي  ،عالم الكتب  ،مكتبة النيضة العربية  ،بيروت ،طٜٔٔٛٚ ،م .



ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي
(ت٘ٗٚىـ) ،تحقيق وشرح ودراسة :رجب عثمان محمد ،مراجعة :رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاىرة،
طٔٔٗٔٛ ،ىـٜٜٔٛ -م.



أسرار العربية ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري ،أبو البركات ،كمال الدين األنباري (ت ٘ٚٚىـ) ،دار



األصول في النحو ،أبو بكر محمد بن السري بن سيل النحوي المعروف بابن السراج (ت ٖٔٙىـ) ،تحقيق :عبد



اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين والكوفيين ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري،

األرقم بن أبي األرقم ،طٕٔٔٗٓ ،هٜٜٜٔ-م.

الحسين الفتمي ،مؤسسة الرسالة ،لبنان – بيروت(،د.ت) .

أبو البركات ،كمال الدين األنباري (ت٘ٚٚىـ) ،المكتبة العصرية ،طٕٔٔٗٗ ،ىـٕٖٓٓ -م.


أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل بن يوسف ،أبو محمد ،جمال الدين،

ابن ىشام (ت ٔٚٙىـ) ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع( ،د.ت) .


البحر المحيط في التفسير ،أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي

(ت٘ٗٚىـ) تحقيق :صدقي محمد جميل ،دار الفكر – بيروت ٕٔٗٓ ،ىـ



الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الممقّب بمرتضى،
محمد بن عبد ّ
محمد بن ّ
تاج العروس من جواىر القاموسّ ،
َّ
الزبيدي (ت ٕ٘ٓٔىـ) تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار اليداية (د.ت)

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسييل ،أبو حيان األندلسي ،تحقيق :د .حسن ىنداوي ،دار القمم ،دمشق (من ٔ

إلى ٘) ،وباقي األجزاء :دار كنوز إشبيميا ،طٔ( ،د.ت).


الفارسي األصل ،أبو عمي (تٖٚٚىـ) تحقيق د.
التعميقة عمى كتاب سيبويو ،الحسن بن أحمد بن عبد الغفار
ّ
عوض بن حمد القوزي (األستاذ المشارك بكمية اآلداب).



الجمل في النحو ،أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي (تٖٓٗىـ)  ،تحقيق وتقديم :د .عمي توفيق الحمد

 ،مؤسسة الرسالة ،بيروت  ،طٗٓٗٔٔ،هٜٔٛٗ -م .
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عمي المرادي المصري
الجنى الداني في حروف المعاني ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن ّ
المالكي (تٜٚٗىـ) تحقيق :د فخر الدين قباوة  ،األستاذ محمد نديم فاضل ،دار الكتب العممية ،بيروت –



الخصائص ،أبو الفتح عثمان بن جني الموصمي (ت ٕٖٜىـ) ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،طٗ( ،د.ت).

لبنان،طٔ ٖٔٗٔ ،ىـ ٜٜٕٔ -م.


رصف المباني في شرح حروف المعاني  :احمد بن عبد النور المالقي (تٕٓٚىـ) تحقيق :أحمد محمد الخراط ،

مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشق ،مطبعة زيد بن ثابت  ،دمشق ٜٔٚ٘ ،م .



ش ُموني الشافعي
شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك ،عمي بن محمد بن عيسى ،أبو الحسن ،نور الدين األُ ْ
(تٜٓٓىـ) دار الكتب العممية بيروت -لبنان ،طٔ ٜٔٗٔ،ىـٜٜٔٛ -م.



شرح تسييل الفوائد ،محمد بن عبد اهلل ،ابن مالك الطائي الجياني ،أبو عبد اهلل ،جمال الدين (ت ٕٙٚىـ)،



الجرجاوي األزىري ،زين
شرح التصريح بمضمون التوضيح في النحو ،خالد بن عبد اهلل ابن أبي بكر بن محمد
ّ
الدين المصري ،وكان يعرف بالوقاد (ت ٜ٘ٓىـ) ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبنان ،طٕٔٔٗٔ ،ىـ ٕٓٓٓ -م.



شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفور عمي بن مؤمن بن محمد االشبيمي (ت ٜٙٙه) الشرح الكبير،تحقيق :د.



شرح كتاب سيبويو ،أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد اهلل بن المرزبان (تٖٙٛىـ) تحقيق :أحمد حسن ميدلي،



شرح المفصل ،يعيش بن عمي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن عمي ،أبو البقاء ،موفق الدين األسدي

تحقيق :د .عبد الرحمن السيد ،د .محمد بدوي المختون  ،ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،طٔٔٗٔٓ ،ىـ

صاحب جعفر أبو جناح ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،الموصلٜٕٔٛ ،م.

عمي سيد عمي ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان ،طٕٔٓٓٛ ،م

الموصمي ،المعروف بابن يعيش وبابن الصانع (تٖٗٙىـ) قدم لو :الدكتور إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العممية،

بيروت – لبنان ،طٔ ٕٕٔٗ ،ىـ  ٕٓٓٔ -م.


العين ،أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي البصري (ت٘ٔٚىـ) تحقيق :د .ميدي



الكامل في المغة واألدب ،محمد بن يزيد المبرد ،أبو العباس (تٕ٘ٛىـ) تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم ،دار



الكتاب ،عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء ،أبو بشر ،الممقب سيبويو (ت ٓٔٛىـ) تحقيق :عبد السالم

المخزومي ،د .إبراىيم السامرائي .دار ومكتبة اليالل (د.ت)
الفكر العربي ،القاىرة ،طٖ ٔٗٔٚ ،ىـ ٜٜٔٚ -م.

محمد ىارون ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،طٖ ٔٗٓٛ ،ىـ ٜٔٛٛ -م.
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جار اهلل (تٖ٘ٛىـ) دار
الكتاب العربي – بيروت ،طٖ ٔٗٓٚ ،ىـ



الكنز في القراءات العشر ،أبو محمد ،عبد اهلل بن عبد المؤمن بن الوجيو بن عبد اهلل بن عمى بن المبارك التّاجر
اسطي المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين (تٔٗ ٚىـ) تحقيق :د .خالد المشيداني ،مكتبة الثقافة الدينية –
الو ّ



المحكم والمحيط األعظم ،أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت ٗ٘ٛىـ) تحقيق :عبد الحميد



مشكل إعراب القرآن ،أبو محمد مكي بن أبي طالب َح ّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي
القرطبي المالكي (ت ٖٗٚىـ) تحقيق :د .حاتم صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،طٕ.ٔٗٓ٘ ،

القاىرة،طٔ ٕٔٗ٘ ،ىـ  ٕٓٓٗ -م

ىنداوي ،دار الكتب العممية – بيروت ،طٔ ٕٔٗٔ ،ىـ ٕٓٓٓ -م.



المفضميات ،المفضل بن محمد بن يعمى بن سالم الضبي (ت نحو ٔٙٛىـ) تحقيق وشرح :أحمد محمد شاكر ،وعبد

السالم محمد ىارون ،دار المعارف ،القاىرة( ،د.ت) .


المقتصد في شرح االيضاح لعبد القاىر الجرجاني ،تحقيق :د .كاظم بحر المرجان ،منشورات وزارة الثقافة واالعالم،
دار الرشيد لمنشر ،سمسمة كتب التراثٜٕٔٛ ،م.



المقتضب ،محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي ،أبو العباس ،المعروف بالمبرد (تٕ٘ٛىـ) تحقيق :محمد

عبد الخالق عظيمة ،عالم الكتب -بيروت(،د.ت) .


معاني القرآن ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديممي الفراء (ت ٕٓٚىـ) تحقيق :أحمد يوسف

النجاتي ،محمد عمي النجار ،عبد الفتاح إسماعيل الشمبي ،دار المصرية لمتأليف والترجمة ،مصر (د.ت).


معاني القرآن واعرابو ،إبراىيم بن السري بن سيل ،أبو إسحاق الزجاج (ت ٖٔٔىـ) تحقيق :عبد الجميل عبده



النقد األدبي ،أحمد أمين ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،ط٘.ٜٖٔٛ ،

شمبي ،عالم الكتب – بيروت  ،طٔ ٔٗٓٛ ،ىـ ٜٔٛٛ -م.



النقد المغوي عند العرب حتى نياية القرن السابع اليجري ،د .نعمة رحيم العزاوي .وزارة الثقافة والفنون ،بغداد
ٜٔٛٚم.



ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع  ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت ٜٔٔىـ) تحقيق :عبد

الحميد ىنداوي الناشر :المكتبة التوفيقية ،مصر (د .ت).
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Abstract

This research came to know the mentality of Ibn usfoor, as the
Grammaticdi critic

grammar has come based on accurate scientific

methodology is based on the hearing and the measurement and

consensus, and show us his encyclopedic and erudition on most of

what thousand of syntactic and morphological methods; because the
grammar of criticism of the most prominent aspects of linguistic
criticism , and aspects of grammar cash when usfoor came to

sentencing statement on consensus or evidence when analyzed, and
discussed, it analyzes the monetary provisions of all the possible and
potential aspects, and in him something of the views liberal, with

follow-up to Besrien most contentious issues that have taken place
between the two schools, but he was do not hesitate to criticize the
views of visual.

 888

م2382  آذار43 / هــ8441 رجب2 ) 49( العدد

