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Abstract:
The outstanding status of syntax knowledge among other Arabic language sciences is
confirmed by all the scholars active on the field of correct reading of the holy Quran and
standard listening and speaking of Arabic language. The most crucial signs of this elegant
status are the abundance of syntactic writings and their explanations or marginal descriptions,
along with the advent of various syntactic schools from the past times. The main motive of
scholars in this respect was to write a book simplifying learning of Arabic language grammar.
In order to understand these texts and acquire an organized method for writing academic
books, we need to become familiar with the authors' style of writing. It is logical to recognize
that methodology is the only way to reveal writers’ style and its academic characteristics and
to determine a way to the reader to internalize the texts better, thus the real value of the texts
will be distinguished. Among syntax book writers, some have written, for some reason, an
explanation about their work. One of the beneficial features of this type of explanation on
their writings is the similarity of the original text method and its description, as if both of
them are one book. This type of writing broadens our view on book methodology. Therefore,
in order to investigate these types of explanations which grammarians have written on their
writings, ‘Mothol- al- Moqarrab’ written by ‘Ibn Osfoor Eshbilli’ was selected. It is the first
type of explanation and one of the most unknown one as well. The present research is based
on a descriptive-analytical method and attempts to become acquainted with the content of
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‘Mothol- al- Moqarrab’ and ‘Ibn Osfoor’ style for writing it, his syntactic school, the way he
organized the chapters and discussions in ‘Moqarrab’, and, finally, the educational value of
the description to increase its learning pathways. And one of the most important achievements
is the recognition of the manifestations of the teaching method, and the two methods of
induction (first proposing instance and then grammatical rule explanation) and exploration
(proposing question and answer), along with the avoidance of intellectual definitions and
controversy among syntacticians. Ibn Osfoor’s main method in syntax principles is similar to
Basrian method.
Keywords: Methodology, Ibn Osfoor, Mothol-al- Moqarrab, Syntax and Morphology.
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إطاللة على منهج ابن عصفور
يف مثل املقرّب

1

إهلة صفيان *
سيد حممد رضا ابن الرسول **
مسية حسنعليان ***
امللخّص
مكانة علم النحو املرموقة بني العلوم العربية مما أيّدها كلّ من أراد الصحة يف قراءة القرآن الكريم أو فَصاحة التكلم باللغة العربية أو الكتابة
بها .ومن أهمّ ما يدلّ على هذه املكانة وفور التأليفات النحوية من قديم األيام والتعليقات عليها وتشعّب املذاهب فيها .ومن أقوى دوافع
العلماء يف هذا املضمار اإلتيان مبصنَّفٍ يسهّل قواعد العربية على املتعلّمني .وألن نستوعب نصوصهم ونصل إىل منهج مقبول يف تأليف
الكتب الدراسية ،علينا التعرّف على منهجهم .واملنهجية هي الطريق الوحيدة اليت بها يُعرف النهج الذي سار املؤلّف عليه وتتّضح طوابعه
التعليمية املفيدة فبها نُقوِّم الكتب وميكننا فهم النصوص .وأما من النحاة فمن قام بشرح مصنَّفه ألسبابٍ ما .ومن ميزات هذه الشروح إبقاء
منهج الشرح على درب منهج النصّ وصريورتهما كتأليف واحد ،األمر الذي يعطينا مَيَداناً أوسع يف املنهجية .فبحثنا عن شروح النحاة على
مؤلّفاتهم واخرتنا منها ما صُنّف مبكراً وقلّ تعرّفنا عليه وهو مُثُل املقرَّب شرح ابن عصفور اإلشبيلي لكتابه املقرَّب .ومن هذا املنطلق،
توخّى البحث املنهج الوصفي ـ التحليلي للوصول إىل اهلدف املنشود ،أال وهو التعرف على حمتوى مُثل املقرّب ومنهج ابن عصفور فيه،
ومذهبه النحوي ،وكيفية مزاولته مسائل النص وتسهيل سبل استيعابه .ومن أهمّ ما حصل البحث عليه جتلّي مظاهر من منهجه التعليمي،
وهي الطريقتان االستقرائية والتكشيفية ،والعدول عن التعاريف الذهنية ،والتجنّب عن الغور يف اخلالفات النحوية؛ وقد تبني أن منهجه
العام يف أصول النحو يضاهي منهج البصريني.
املفردات الرئيسية :املنهجية ،ابن عصفور ،مُثُل املقرّب ،النحو والصرف
1ــ تاريخ التسلم1317/4/11 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1317/11/11 :هـ .ش.
* طالبة الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة أصفهان ،أصفهان ،إيران
** أستاذ يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة أصفهان ،أصفهان ،إيران (الكاتب املسؤول)
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1ـ املقدمة
ٍّ من لغات العامل؛ وهذه األهمية ترتقي بنسبة اللغة
ال حمالة من لزوم اتّباع قواعد اللغة يف بيان املراد ويف التكلّم الفصيح يف كل
ل مسلم ومسلمة؛ فتضافر علماء النحو على تدوين أصوهلا
العربية وهي لغة الـمُنزَل الكريم .واحملافظة عليه واجبة على ك ّ
وقواعدها .ونتيجةَ هذا اجملهود العظيم كثُرت املؤلّفات وشروحها خاصة بعد أزمة بغداد سنة  656ﻫ.ق؛ إذ أكبّ النحاة على
اإلجياز يف مؤلّفاتهم الضطرار الظروف ،فتوفّرت الشروح منها شرح النحاة على مؤلّفاتهم؛ ورمبا من أول هذه الشروح شرح ابن
عصفور على مصنَّفه املقرّب ،وهو كتاب يشتمل على كثريٍ من أبواب النحو والصرف ،وجبانبها تكلّم عن األصوات والضرائر
الشعرية واجتنب اإلطالة واخلالفات النحوية .وأما كثرة اختصاره فأدّت إىل خلوّه من ذكر األمثلة ملواضع غري قليلة ،فكتب له
شرحاً وكمّل فيه ُمثُلَه ومسّاه ُمبثُل املقرب.
وأما املنهجية فهي أوىل الطرق بالتعرّف على منهج املصنّف أو الشارح يف اجلوانب املختلفة من مؤلّفه؛ وبها تُعرَف ميزاتُه
اهلامة اليت تُساعد على فهم نصّه بل فهم كلّ كتاب ألّفه من جانبٍ ،وتساعد على معرفة النهج السليم يف التأليف من جانب آخر.
والغرض من هذا البحث املتواضع التعرّف على ُمثُل املقرّب ومنهج املصنّف الشارح فيه ومذهبه النحوي وكيفية عرض املباحث
يف الشرح ونصّه.
1ـ أسئلة البحث
فبهذا الغرض حاولنا اإلجابة عن األسئلة اتآتية:
ـ ما منهج ابن عصفور يف الشرح ومذهبه النحوي من حيث االهتمام بأصول النحو وموقفه جتاه آراء النحاة؟
ـ ما قيمة الشرح التعليمية؟
3ـ منهج البحث
فلإلجابة عن األسئلة حاولنا على املنهج الوصفي ـ التحليلي ،أن نبني كيفية شرحه للنص وتبيني املقاطع املختلفة اليت كوّنت
الشرحَ وثبّتناها بالنماذج وإيضاح جوانبه التعليمية؛ وذكرنا مقدّمة وجيزة يف أصول النحو مركزين على السماع والقياس والعلل
ٍّ منها مقدمةً عن مذاهب النحاة ثم أتينا
من أركان القياس .ويف قسم السماع ـ وهو اشتمل على الشواهد األربعة ـ ذكرنا لكل
بنماذجها من مثل املقرّب؛ وهنا نُنبّه على أنّنا قد نعتمد على مناذج املقرّب أيضاً عند بيان امليزات املشرتكة من منهج ابن عصفور يف
املقرّب و ُمثُله؛ إذ هما كتأليف واحد.
4ـ خلفية البحث
بعد أن كتب ابن عصفور املقرب ،أقبل العلماء عليه نقداً وشرحاً وكتابة اختصارٍ عليه كما شرحه ابن عصفور نفسه يف كتاب
مسّاه ُمبثُل املقرّب وتوخينا منهجيته يف هذا املقال .ويف العصر الراهن ،شرحه علي حممد فاخر شرحاً ضافياً وهو كما قيل يف مخسة
أجزاء من ناشر خاص وقد حصلنا على قسمه األول من اجلزء الثاني؛ كما حصلنا على نسخة مطبوعة للمقرّب بتحقيق عبد
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املقرّب البن عصفور اإلشبيلي وقام حمقّقه صالح سعد حممد املليطي يف مقدمته ببحث منهجي البن عصفور يف مثل املقرب.
ونسخة مطبوعة باسم املقرّب ومعه مثل املقرّب بتحقيق عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوَّض ،وهي اليت اعتمدنا عليها
يف هذا البحث .وهناك رسالة الدكتوراه باسم منهج ابن عصفور اإلشبيلي يف النحو والتصريف جلميل عبد اهلل عويضه حتت
إشراف لويس بوزية جبامعة القديس يوسف ،إال أننا لألسف مل نعثر على نص الرسالة .وعثرنا على ملفّ حبث عن النحو
األندلسي باسم إسهامات حناة املغرب واألندلس يف تأصيل النحوي العربي خالل القرنني السادس والسابع اهلجريني ألّفه حيياوي
حفيظة وكتب فيه عن ابن عصفور ومنهجه يف عدة صفحات .وكما تؤذن عناوين هذه املؤلّفات بفحواها ال تشمل على منهج ابن
عصفور يف مثل املقرّب على حدّه ،فإمّا أن يُتطرَّقَ إىل منهجه كمقدمة موجَزة لتحقيق ّمت على نسخ املقرب ومُثله ،وإما إىل منهجه
العام من غري التطرق إىل جوانبه املختلفة اليت ركزّنا عليها يف هذا البحث.
4ـ نبذة عن ابن عصفور ( 661ـ  517هـ.ق)
هو علي بن مؤمن بن حممد أبو احلسن بن عصفور اإلشبيلي من مواليد إشبيلية يف ثالث سنوات بقيت من القرن السادس للهجرة،
نشأ وترعرع فيها؛ كان حامل لواء العربية باألندلس؛ جال بها وأقبل عليه الطلبة .كان النحو هو العلم الوحيد الذي برع يف
تدريسه وكان أصرب الناس على املطالعة ال يُ َملّ (الصفدي1111 ،م ،ج ،11ص165؛ السيوطي1165 ،م ،ج  ،1ص .)111انتقل إىل
تونس والزَمَ األمري اهلنتاتي أبا عبد اهلل حممد ابن أبي زكريّاء ابن أبي حفص ،وتويف بها سنة  661أو  663للهجرة (الصفدي،

1111م ،ج ،11ص .)166
وتلقى ابن عصفور علوم عصره ومعارفه على أيدي علماء جاوزت شهرتهم األندلس .وأبرزهم اثنان تركا أثراً واضحاً يف
تكوينه العلمي ،هما أبو علي الشلوبني الذي وقع بينهما االختالف واملنافرة وأبو احلسن الدبّاج .ومن أهم تالمذته أبو الفضل
الصفار ،وابن حكم الطبريي ،والشلوبني الصغري ،وأبو زكرياء النحوي .ومن أهم مؤلفاته ثالثة شروح على اجلُمل للزجاجي،

والضرائر ،واملمتع الكبري يف التصريف ،واملقرّب وهو أشهر كتبه الذي ذاع صِيته يف العامل وكتب عليه تكملةً باسم ُمثُل املقرب
ومجع فيه مُثُله الـمُهملة .وقد قيل :له شرح على املقرب مل يكمله كما مل يكمل شرح احلماسة ،وشرح األشعار الستة (الصفدي،
1111م ،ج  ،11ص 166؛ الفريوزابادي1111 ،م ،ص .)111
5ـ املقرّب و ُمثُل املقرّب يف سُطور
إن املقرّب من أهم آثار ابن عصفور صنّفه بإشارة أبي زكريا ابن الشيخ أبي حممد ابن الشيخ أبي حفص (ابن عصفور1111 ،م ،ص
65ـ  .)66وقد قيل إن حدوده مأخوذة من مقدمة اجلزولية ألبي موسى اجلزولي املتوفى سنة  677للهجرة (ابن عصفور1111 ،م،

ج ،11ص  .)166وتكلّم املقرّي عن نقد النحاة على املقرّب وانتصر البن عصفور حني ذكر كتابَ ابنهشام اجلزري املنهج املعرب
يف الردّ على املقرب ونسبَه بالتخليط والتعسّف (1161م ،ج ،4ص .)141
وهناك من العلماء من أقبل على املقرّب بالشرح واالختصار ،منهم الشيخ تاج الدين أمحد بن عثمان الرتكماني احلنفي،

والشيخ بهاء الدين بن النحاس احلليب .وألبي حيان األندلسي خمتصر املقرب املسمى بالتقريب
 .)1115ولعلي حممد فاخر شرح بسيط على املقرب يف عدة جملدات كما ذكرنا آنفا.

(حاجي خليفة ،بال تا ،ج ،1ص
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أما ُمثُل املقرّب فكتبه ابن عصفور شرحاً على غموضات املقرّب ،ومل يتكلّم العلماء واحملققون عنه ومل نعثر على شرح أو
تعليق عليه ،فنكتفي لبيان أهمية املقرّب وبتبعه ُمثُل املقرّب على قول علي حممد فاخر عن املقرّب يف مقدمة شرحه وقد قال:
«عزوف العلماء عن شرح هذا الكتاب وبُعدهم عنه طوال سبعة قرون كان لِهيبة منهم له ،فلقد اشتمل الكتاب على مادّة علمية وفرية ،وقواعد

وشواهد يف العربية غزيرة ،وكلّما دخلتُ يف عمقه شرحاً وغصت يف حبره حبثاً اكتشفتُ دُررَه وعثرتُ على كنوزه» (1114م ،ج ، 1ص .)4

6ـ منهج ابن عصفور يف مثل املقرّب
فيما يلي ،سنعرض أهم عناصر منهج ابن عصفور يف مثل املقرب مشريين إىل ميزات الكتاب وأبوابه:

6ـ1ـ مقدمة مثل املقرب
دبَّج ابن عصفور كالً من املقرب و ُمثُله بديباجةٍ وابتدأهما حبمد اهلل تعاىل والصالة على حممد املصطفى وآله الطاهرين ،ثم نصّ
على دافعه يف تصنيفهما وهو يف املقرّب أهمية القواعد العربية اليت عبّر عنها بـ"علم العربية" ،وعدم كفاية ما صُنِّف فيه واليت أدّت
إىل إشارة أحد أمراء بين حفص إليه بتصنيفه ،فاختصّ عدّة سطور مبدحه وجتليل شأنه والدعاء له ،وفيها نقرأ عن سبب تسميته
بـ"املقرّب"« :فوضعتُ يف ذلك كتاباً صغريَ احلجم ،مقرَّباً للفهم ،ورفعتُ فيه من علم النحو وشرائعه ،وملَّكتُه عصيَّه وطائعه ،وذلَّلتُه للفهم حبسن
الرتتيب ،وكثرة التهذيب أللفاظه والتقريب ،حتى صار معناه إىل القلب ،أسرع من لفظه إىل السمع .فلمّا أتيتُ به القِدح ،متنُّعاً على القدح ،مشبهاً

للعِقد يف التئام وصوله ،وانتظام فصوله مسَّيتُه بـ "املقرَّب" ليكون امسه وفقَ معناه ،ومرتمجاً عن فحواه» (1111م ،ص 65ـ  .)66فعلى حد
قوله ،كلمة املقرَّب اسم مفعول من "قرَّب" ألنه جعل كتابه يُقرَّب للفهم واالستيعاب ،فلهذا قال" :ذلّلتُه للفهم" أي أخضع
نصّه ،وسهّله ،وقرّبه للفهم.
أما دافعه يف تأليف مثل املقرَّب فهو اإلبهام احلاصل من إجياز املقرّب وقد دفع األمري نفسه ـ وهو من أمراء بين حفص يف أفريقيا
الشمالية ـ إىل األمر بكتابة تكملة على املُـثُل املنسية يف املقرّب ،فختم مقدمته أيضاً بتبجيل شأنه والثناء عليه؛ أوّله« :بسم اهلل
الرمحن الرحيم؛ ربِّ يسِّر يا كريم؛ احلمد هلل بارئ النسم ،مانح القسم ،املتطوّل على اإلنسان باللسان ،املميّز له عن سائر احلَيوان بالبيان»

(املصدر نفسه ،ص .)65

6ـ1ـ أبواب مُثل املقرّب
مبا أن النص والشرح يُعتربان كتاباً واحداً نهج املصنّف الشارح فيهما نهجاً واحداً فال فرق يف أبوابهما وترتيبها ،إال أن ابن عصفور
مل يتعرّض لبعض أبواب املقرّب يف ُمثُله .والسبب فيه استغناء هذه األبواب عن التمثيل ،خاصة يف األبواب األخرية .فبسبب نوعية
هذه األبواب ـ وهي يف علم الصرف وضرائر الشعر ـ استوفى املصنّف أمثلتها يف النص فلم يرَ حاجة للتمثيل هلا؛ وقد عرض
مباحث املقرّب يف قسمني :قسم ألحكام الكلم بعد الرتكيب ـ وقدّم مباحثه ـ وقِسمٌ ألحكامه قبل الرتكيب .وأما أحكام الكلم بعد
الرتكيب فعرضها يف قسمني :قسم املعربات وهي املرفوعات ،واملنصوبات ،واجملرورات ،وسائر أبواب النحو كالتوابع وختمه
1ـ يبتدئ العصر احلفصي بإمارة الشيخ أبي حممد عبد الواحد بن أبي حفص اهلنتاتي ـ صاحب اإلمام املهدي ـ على البالد التونسية ،عام 306هـ،
وينتهي بعد ذلك سنة 181هـ (البسيلي التونسي8008 ،م ،ج  ،1ص .)81
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بباب التنازع ،والفعل املضارع ،واألمساء املمنوعة من الصرف ـ باسم "باب ماجرى من األمساء يف اإلعراب جمرى الفعل" ـ
وقسم غري املعربات وهو البناء ،واحلكاية ،والعدد ،وكناياته ،واإلدغام ،وخمارج احلروف ،والوقف؛ وأما القسم الثاني من
الكتاب فهو يف "ذكر األحكام اليت تكون للكلم قبلَ تركيبها" ،ومن مسائله همزة الوصل ،والتثنية ومجع السالمة ،النسب
والتصغري ،ومجع التكسري ،واملصادر ،وأمساء الفاعلني ،واملفعولني حتى يصلَ إىل القلب واحلذف والنقل؛ وأخرياً أتى بباب
الضرائر؛ وهذه األبواب املنوَّعة تدلّ على أن املقرّب مجع بني حبوث النحو والصرف وعلم األصوات.
وجدير بالذكر أن ابن عصفور قد ابتدع نهجاً جديداً يف التبويب فجمع عدة أبواب ذيل عنوان واحد مثل ذكر أبواب "الظرف"
و"املفعول املطلق" و"معمول الصفة املشبهة باسم الفاعل" ذيل "باب ما جيوز أن يُتَّسع فيه فينتصب على التشبيه باملفعول به"
(1111م ،ص  ،)114إال أنه حتدّث عن األخري ذيل العنوان نفسه وأخرّ الكالم عن األوّلَني وعن "احلال" ذيل الباب التالي له
املعنوَن بـ "باب املنصوبات اليت يطلبها الفعل على اللزوم" (املصدر نفسه ،ص )111؛ ومنه "باب املنصوبات اليت يطلبها مجيع
األفعال على غري اللزوم" وهو املشتمل على "املفعول معه" ،و"املفعول من أجله" (املصدر نفسه ،ص  ،)115و"باب املنصوبات عن
متام ما يطلبها" وهي التمييز ،واملستثنى (املصدر نفسه ،ص .)131
6ـ3ـ كيفية تعامل الشارح مع النص
شرحَ ابن عصفور يف مثل املقرب مقاطع من املقرب اليت يَشعُر باستغالقها وعدم التمثيل هلا ،فأخذ يشرح املقاطع ناقالً كالمه من
النص بادئاً بـ"وقولي" فذكر بعضَ سطر من فقرة قصد بسطها وختم نقله بـ "إىل آخره"؛ ثمّ شرح مضمون الفقرة بذكر أمثلة
تكشف عن غموض املسألة أو ذكر بعض مسائل يبني املراد.
أمّا األلفاظ املنقولة يف الـ ُمثُل فشبيهة ـ يف كثري من األحيان ـ بألفاظ النص إال أنهما اختلفتا يف عدة مواضع معدودة ،منها عند
باب التعجب بعد اإلشارة إىل زيادة "كان" بني "ما" وفعل التعجب فيما مضى من الزمن قال« :وقد حُكيت زيادةُ "أصبح وأمسى"»
(املصدر نفسه ،ص  ،)113وحني أراد أن يشرحه يف ا ُملثُل ،قال« :وقولي يف زيادة أصبح وأمسى» (املصدر نفسه) .مثل هذا النقل يدفعنا
إىل القول بأن ابن عصفور مل يلزم نفسه بنقل األلفاظ بعينها من النص ،بل أحياناً اكتفى بنقل املعنى فقط أينما استدعاه مسار
الشرح.
6ـ4ـ مكوّنات الشرح
اشتمل مثل املقرب على أمثلة وبعض توضيحات وقواعد منسيَّة يف املقرّب .فلهذا مل يشرح ابنعصفور مجيع مقاطع املقرب ،بل
أوضح مراده كلّما الح غموضاً يف النص .سنتطرّق يف التالي إىل أهم مقاطع ُتكوِّن الشرح ومناذجها:

6ـ4ـ1ـ ذكر األمثلة
يُعلن عنوان مثل املقرب بأهم ما ضمّنه بني دفّتيه؛ وهو أمثلة تُظهِرُ ما خفيَ من مفاهيم املقرّب ،حيثُ تُغين القارئَ يف كثري من
األحيان عن بسط املضمون؛ ومن مناذجه الكثرية:
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من التمثيل للقواعد ما أورده ضِمنَ ذكر مواضع وجوب تقديم الفاعل على املفعول ،يف "باب الفاعل" من املقرب؛ فقال يف
مثل املقرب"« :وقولي وهو أن يكون الفاعل ضمرياً متّصالً" إىل آخره؛ مثال كونه ضمرياً متّصالً" :ضربتك" و"ضربت زيداً" ،ومثال أال يكون يف
الكالم شيءٌ مبنيٌ "ضرب هذا هذا" ،ومثال ك ون الفاعل مضافاً إليه املصدر املقدّر بأن والفعل "يُعجبين ضرْبُ زيدٍ عمراً" ،الجيوز تقديم املفعول يف

شيء من ذلك» (املصدر نفسه ،ص )71؛ فأغنى بهذه األمثلة عن الشرح والبسط.
وأحياناً مثّل ملا خيرُجُ عن القاعدة ،والغالب فيه حني عرض يف املقرب شروطاً للقاعدة؛ منه قوله يف مُثل املقرب "باب التثنية
ومجع السالمة""« :وقولي :الذكورية ،والعلمية ،والعقل ،وعدم الرتكيب " حنو" :زيد" ،أعين أنك تقول :الزيدون؛ الستيفاء الشروط ،وال
تقول :بعلبكون؛ ألنّه مركب ،وال طلحون؛ ألنّ فيه تاء التأنيث ،وال هندون؛ ألنه مؤنّث ،وال ضمرانون اسم كلب؛ ألنه غري عاقل» (املصدر نفسه،

ص .)445
6ـ4ـ1ـ تفصيل شواهد النص وأمثلته
أوضح ابن عصفور موضع كل شاهد من شواهد املقرب وذكر معاني مفرداتها وإعرابها وتأويالتها وتقديراتها يف النص عندما
ٍّ من النص والشرح على حدة؛ ولكنه يف الشرح مل يرَ تفصيل شواهد النص الزماً إال بعضها
اقتضاه املوضع ،ففصّل شواهد كل
وهو قليل .ومن هذا القليل:
تفصيل معنى احلديث الشريف املذكور يف "باب االشتغال" للمقرب ليبيّن سبب ترجيحه معنى "إن" لـ"لو" حني قال يف املُثل:
صهِ" أي على أنها مبعنى "إن" ،كأنّه قال :إن مل خيفِ اهللَ مل يعصه ،إمنا
«وقولي" :وعلى ذلك ينبغي أن حنمل "نعم العبد صُهَيبٌ لو مل خيفِ اهلل مل يع ِ
محلتُها على ذلك ألنها لو كانت حرف امتناع المتناع ،لكان املعنى فاسداً؛ ألنه إذا امتنع النفي لزم اإلجياب؛ فيلزم من ذلك أن يكون خاف اهلل
وعصاه ،وهو خالف املعنى املراد ،وال يلزم ذلك إذا جعلتها مبعنى "إن"» (املصدر نفسه ،ص  134ـ .)135

ويف احلقيقة ،كالم ابن عصفور صحيح مقبول؛ إذ يصري املعنى" :وإن ال خيَف اهلل ال يعصه أيضاً" إذا اعتربنا لـ"لو" معنى
"إن"؛ وهناك معنى آخر اعتربه ابن عصفور لـ"لو" يف الشاهد املذكور وقد أشار إليه يف النص ومل يشرحه يف مُثل املقرب ،وهو أن
تكون مبعنى وقوع األمر لوقوع اتآخر إال أن يكون الفعل بعدها مبعنى املاضي خبالفه إذا كانت مبعنى "إن" .وعلى أساسه ،يكون
معنى العبارة" :لو مل خيف اهلل مل يعصه أيضاً"؛ وعلى كل حال ،فإن كال املعنيني لـ"لو" أحسن من معنى االمتناع المتناع هلا؛ إذ
يصري معناه" :لو خاف اهلل عصاه" وهو غري مراد.
6ـ4ـ3ـ تفصيل القواعد
الغرو أن للتمثيل يف ُمثُل املقرّب دوراً هاماً يف إيضاح غموضات املقرّب .هذا ،وقد فصّل املعنى املراد .وكثرياً ما بدأ الكالم
بلفظة "أعين" أو"أال ترى"؛ وقد مجع أحياناً بني اللفظتني والتمثيل معاً ،وهو عند "باب احلروف اليت تنصب االسم وترفع اخلرب"
حيث قال:
قولي" :ملا كانت معاني هذه احلروف يف أخبارها أشبهت األخبار العُمَد" أعين :أنك إذا قلت :إن زيداً قائم ،ولكن عمراً منطلق،
وبلغين أن عمراً خارج ،وكدتَ القيام بـ"إنّ" ،واالنطالق بـ"لكن" ،واخلروج بـ "أنّ" ،فمعنى هذه احلروف ـــ وهو التأكيد ـــ إمنا هو يف
اخلرب ،وكذلك إذا قلتَ :كان زيد األسد ،فإن معنى كان هو السببية ،يف اخلرب؛ أال ترى أنك إمنا شبّهتَ زيداً باألسد ،وإذا قلتَ:

ت القيام ،فمعنى ليت ولعل أيضاً إمنا هو يف اخلرب (املصدر نفسه ،ص .)164
ت ورجو َ
ت زيداً قائم ،ولعل زيدًا قائم ،فإمنا متنّي َ
لي َ
فأراد أن يقول :ظهر معنى هذه احلروف يف أخبارها ،لكن قبل بيان معنى هذه احلروف مثّل بعدة أمثلة ثم أشار إىل معانيها،
وبقوله "أال ترى" بدأ يثبت ما قاله مع التمثيل .ويليق بالذكر أن التمثيل قبل تفصيل وشرح القاعدة من الطرق املثمرة للتدريس يف
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النحو التعليمي ،حيث مساها علي جواد الطاهر بالطريقة االستقرائية وهي اليت تبدأ باألمثلة وتنتهي بالقاعدة وفضّلها على
قسيمتها االستنتاجية ،وهي على عكسها وقال يف حماسنها« :أنها تبدأ مبا هو قريب من الطالب وملموس لديه  ...وهي ـ بهذا ـ أصلح يف
درس القواعد ،وأقرب إىل مقتضيات الرتبية احلديثة اليت توصي دائماً بالبدء مبستوى الطلبة  ...والتدرّج من القليل إىل الكثري» (1114م ،ص

.)51

6ـ4ـ4ـ اإلبانة عن سبب ما ذكره يف املقرّب
وقد قام ابن عصفور يف ُمثُل املقرب باإلبانة عن سبب ما ذكره يف املقرب إليضاح ما فعل أو قال ،األمر الذي يؤدي إىل
التسهيل يف استيعاب النص .فنراه يبيِّن مراده بالشواهد واألمثلة اليت ذكرها يف النّص كما قد وضّح يف الـمُثل مراده باالستشهاد
بكالم بعض العرب؛ إذ قال يف "باب نعم وبئس" من املقرب« :قولي" :فأما قول بعض العرب :واهلل ما هي بنعم الولد ،نصرُها بكاء وبرّها
سرقة" إىل آخره؛ إمنا احتجتُ إىل التنبيه على ذلك؛ ألن الظاهر من ذلك إبطال ما قدّمناه من أنهما فعالن من حيث دخل عليهما حرف اجلر،

وحروف اجلر ال تدخل إال على األمساء؛ فلذلك احتيج إىل تأويل ذلك على حذف املوصوف» ( 1111م ،ص  ،)11وأحياناً نبّه على داعي
اشرتاطٍ قدّمه لقاعدةٍ منها قوله يف "باب األفعال املتعدية" عن الفعل املتعدّي إىل ثالثة« :وقولي" :هو" ،أعلمَ" إذا مل تكن مبعنى عرّف" إمنا

ت ذلك؛ ألنها إذا كانت مبعنى عرّف تعدت إىل مفعولني» (املصدر نفسه ،ص .)115
اشرتط ُ
6ـ4ـ5ـ عرض األسئلة واإلجابة عنها
ُقربَ النصَّ من فهم املتعلِّم هو عرض األسئلة واإلجابة عنها .فهو
من أحسن طرق سلكها ابن عصفور يف شرحه للمقرّب لي ِّ
من أهم ميزات تعليم النحو الذي يوافق الطريقة التكشيفية ـ طريقة السؤال واجلواب ـ يف كتاب أصول تدريس اللغة العربية ومن
حماسنها أنها تشعر الطالبَ «بشخصياتهم وتدخل إليهم سرور االكتشاف ويف ذلك ما يزيد املادةَ رسوخاً ومتثّالً ،ويزيد الطالبَ رغبةً وانتباهاً»

(الطاهر1114 ،م ،ص .)51
وقد نُصّ على هذه امليزة للكتب التعليمية يف كتاب التأليف النحوي بني التعليم والتفسري حني اعتُرب الكتاب مصنَّفاً تعليمياً
ومن ميزاته «كثرة إيراد املعلومة على هيئة سؤال وتوجيه خطاب» (مجعة امليعان1117 ،م ،ص )161؛ فأينما شَعَر املصنف الشارح بأن
فهم القاعدة خيتلّ للبس أو مشكلة ،طرح سؤاالً ثم أجاب عنها؛ منها يف شرح فقرة من "باب أمساء األفعال" للمقرّب عندما عدّ
أحكام اسم الفعل ومنها عدم إضافتها إىل معموهلا مثالً اليُقال" :تَراكِ زَيدٍ" ،ثم يف توجيه "بَلْهَ زيدٍ" وهو خالف القاعدة اعترب
"بلهَ" مصدراً مبنزلة قوله تعاىل :فَإِذا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا َفضَرْبَ اَلرِّقا ِب( حممد ﷺ  ،)4 :47ومن حيثُ أنه من املمكن أن سأل
سائل ملاذا جاز يف اتآية الكرمية إضافة املصدر إىل معموله وهو قام مقام الفعل كاسم الفعل؟ فطرح السؤال يف ا ُملثل وأجاب عنه
قائالً« :وقولي":فيكون مبنزلة قوله تعاىل :فَضَرْبَ اَلرِّقابِ( حممد ﷺ  " )4 :47إن قال قائل :هلّا مل جيُز إضافة ضرب إىل ما بعده؛ ألنه قائم
مقام الفعل ،فاجلواب ،أن ذلك إمنا ساغ ومل يسُغ يف نَزال؛ ألن "ضرباً" مصدر يف األصل ،وليس باسم فعل؛ فصحت إضافته لذلك؛ ألنه مل يُجعل

اسمَ فعل إال بعد استقرار اإلضافة فيه ،وليس كذلك "نَزال"؛ ألنه وُضع يف أول أحواله على أن يكون اسم فعل» (1111م ،ص )111؛ واملراد
بـ"اسم الفعل" يف قوله" :ألنه مل يُجعل اسمَ فعل" هو "املصدر الذي مبعنى الفعل".
6ـ4ـ6ـ االهتمام بالتقسيمات يف شرح النص
ذكر األقسام يف بيان القواعد من ميزات الكتب التعليمية؛ وقد أشارت إليه الباحثة وضحة عبد الكريم كميزة لكتاب سيبويه
الذي عدّه من التآليف التعليمية (مجعة امليعان1117 ،م ،ص  171ـ  ،)161وقد حتلّى املقرّب بهذه امليزة كما اهتم ابن عصفور فيه
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بذكر شروط القواعد ،ثم تضمّن املثل إيضاح ومتثيل بعضها .ومن مناذجها عند "باب البدل" من املقرب ،وقد عرض تقسيماً للبدل
بالنظر إىل التعريف والتنكري ،وهو1 :ـ معرفةٌ من معرفة؛ 1ـ نكرة من نكرة؛ 3ـ معرفة من نكرة؛ 4ـ نكرة من معرفة؛ ثم فصّل
كالً منها يف الشرح بالتمثيل واالستشهاد ،قائالً« :وقولي" :معرفة من معرفة" مثال ذلك :قولك :ضربتُ زيداً أخاك ،قال اهلل تعاىلِ :اهْدِنَا
اَلصِّراطَ اَلْمُسْتَقِيمَ صِراطَ اَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ َعلَيْهِمْ( الفاحتة  7 :1ـ  ... )6وقولي" :ونكرة من معرفة" مثال ذلك :قوله تعاىلَ  :لنَسْفَعاً

بِالنّاصِيَةِ ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ( العلق  16 :16ـ 1111( »)15م ،ص .)313
6ـ4ـ7ـ تفصيل تعاريف املصطلحات
ال غرو أن للتعريف دوراً هامّاً يف نصوص النحو التعليمية ،وال جند تصنيفاً حنوياً خال من التعاريف ،فال خيلو املقرّب منها.
ومبا أن ابن عصفور أتى يف املقرب بأكثر التعاريف ،خصّ املُـثُل بإيضاحها إما بالتمثيل أو بيان االحرتازات والشروط أو باإلجابة
عن بعض األسئلة احملتملة وأحياناً االستدرك ملا ترك منها .وقد حاول أن يعرض تعاريفَ جامعةً للمصاديق واألفراد ومانعةً
لألغيار ويقرّبها من األذهان بذكر األمثلة .فلم تكن تعاريفه ذهنيةً وهذا ـ أي العدول عن التعاريف الذهنية ـ من ميزات التأليف
التعليمي يف النحو حسَب ما نُصّ عليه يف كتاب خصائص التأليف النحوي يف القرن الرابع اهلجري (أبو تاكي1115 ،م ،ص )17؛
ومما يصدّق صحةَ هذه اخلصيصة تقييد تعاريفه بقيود مفيدة أوضحها يف املثل ذاكراً حمرتزاتها بالتمثيل؛ منها قوله يف تعريف
التمييز« :فهو كلّ اسم نكرة منصوب مفسِّر ملا انبهم من الذوات» (1111م ،ص )131؛ ويف الشرح« :وقولي" :مفسِّر ملا انبهم من الذوات"
حترّزت بذلك من احلال؛ فإنها مفسّرة ملا انبهم من اهليئات؛ أال ترى أنك إذا قلت :عندي عشرون درهماً بينت بقولك" :درهماً" حقيقة العشرين،

وذاتها ما هي ،وإذا قلتَ :جاء زيدٌ ضاحك ًا بينت بقولك" :ضاحك ًا" اهليئة اليت كان عليها زيدٌ وقتَ اجمليء» (املصدر نفسه).
7ـ أصول النحو عند ابن عصفور
أصول النحو ـ كما يدل اللف على املضمون ـ مبانٍ أُسِّس علم النحو على أساسها ،وهي أدلة النحو األربعة اليت من جمموع
السماع ،واإلمجاع والقياس عند ابن جين ،والنقل ،والقياس ،واستصحاب احلال يف رأي ابن األنباري؛ فاألدلة األربعة هي
السماع أو النقل ،والقياس ،واإلمجاع ،واستصحاب احلال (السيوطي1116 ،م ،ص  11ـ  .)11ومبا أن للسماع والقياس دوراً بارزاً
يف مصنّفات النحاة وبتبعه يف متييز مذاهبهم وأيضا لضيق اجملال نكتفي بهما يف هذا املقال .وأما السماع فهو االستشهاد بالشواهد
األربعة على الغرار التالي:

7ـ1ـ االستشهاد
جاء ابن عصفور بالشواهد األربعة يف مثل املقرب ألغراض خمتلفة من استدراك ودعمٍ على شواهد املقرب وتأييد رأي أو ردّه أو
استدالل على صحته أو إثبات توجيه ملا هو ظاهره خارج من القواعد وغريه .وأما ما يهمّنا هنا فمعرفة منهج استشهاده حسب
مذاهب النحاة يف أصول النحو .فلهذا عند كل نوع من الشواهد نشري موجزاً إىل مذاهب النحاة ثم نأتي بنماذج من استشهاد ابن
عصفور ليتّضح لنا منهجه.

إطاللة على منهج ابن عصفور يف مثل املقرب
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7ـ1ـ1ـ االستشهاد بالقرآن الكريم
اتفق مجهور النحاة على صحة االستشهاد بالنصّ املتواتر للقرآن الكريم؛ لكنّ القراءات القرآنية أصبحت موضع االختالف
فيما بينهم؛ فمن هنا ظهرت مذاهبهم املتباينة فتغيّر مذهب النحاة حَسَب رأيهم يف قبول تواتر رواية القراءات واألخذ بها أم عدم
القبول وتركها؛ وهنا نشري إىل هذه املذاهب باإلجياز:
لقد أخضع البصريون القراءات القرآنية ألصوهلم وأقيستهم فأخذوا بالقراءات املتواترة املوافقة لألقيسة وردّوا شواذها ومل
يقيسوا عليها إال أن يؤوّلوها .وهلذا توسّل سيبويه إمام البصريني يف الكتاب بالتأويل أو ردِّها إىل لغة من لغات العرب (احلديثي،
1174م ،ص 47و ،)51خالفاً للكوفيني الذين احتجوا بالقراءات كلِّها وإن رجّحوا املتواترة ،لكن مل يرفضوا غريَها (املصدر نفسه،

ص  ،)47وتبعهم ابن مالك يف هذا .أما من النحاة فمن توسّط بني املدرستني وكان أكثر منهم اعتداالً مثل ابن جين وأبي حيان
األندلسي فلم يتشددا تشدد البصريني ومل يتساهال تساهل الكوفيني (املصدر نفسه ،ص  45ـ .)41
لقد احتلّت الشواهد القرآنية يف مثل املقرب املرتبة الثانية يف الشواهد من حيث العدد بعد أشعار العرب؛ لكن مل تصل إىل
كثرتها كما هو احلال يف املقرّب .وأما ابن عصفور فلم يهمل الشواهد القِرائية ،وكثرياً ما استمدّ منها يف تأييد القواعد وخاصةً
الوجوه اإلعرابية املقبولة يف القياس العربي ،وأحياناً ذكرها لردّ وجه من اإلعراب ،إال أنه كالبصريني يف خمالفة االستشهاد
بالقراءات الشاذة اليت بعُدت عن القياس النحوي.
من إشاراته إىل القراءات لتأييد وجه صحيح من االستعمال ما نقرأه يف "باب الفاعل" لبيان االستعماالت املختلفة لتثنية "الذي"

حني قال يف مثل

املقرب« :وقولي" :وتقول يف الذي اللذان رفعاً  "...إىل آخره ،مثال ختفيف النون مع األلف وتشديد النون قوله تعاىل:

وَاَلَّذانِ يَأْتِيانِها ِمنْكُمْ( النساء  ،)16 :4فإنه قُرئ بتشديد النون وختفيفها» (1111م ،ص  13ـ )14؛ فالقراءة املستشهد بها هي للوجه
اإلعرابي الفصيح.
ومما يدلّ على عدم وثوقه جبميع القراءات ردّه قراءة ابنعامر يف "باب الفاعل" ،عندما مثّل يف الشرح ملواضع وجوب تقديم
الفاعل على املفعول ،ومنها إذا أضيف العامل إىل فاعله والعامل مصدرٌ مؤوّل بأن والفعل ملا يف تأخري فاعله من وقوع الفصل بني
املضاف واملضاف إليه ،فقال« :وأما قراءة ابن عامر :قَتْلَ أَوْال َدهِمْ شُرَكائِهُمْ( األنعام  ،)137 :6فنادرة ،و قد ميكن أن يكون الذي

غلطه يف ذلك رسم "شركائهم" ،يف مصحف أهل الشام بالياء» (املصدر نفسه ،ص )71؛ فاعتربها خطأ ،ولعلّه تبع الزخمشري يف الكشاف؛
إذ قال « :الفصل بينهما بغري الظرف ،فشيء لو كان يف مكان الضرورات وهو الشعر ،لكان مسجاً مردوداً  ...فكيف به يف القرآن املعجز حبسن

نظمه وجزالته؟ والذي محله على ذلك أن رأى يف بعض املصاحف شركائهم مكتوب ًا بالياء» (1111م ،ص .)341
هذا ،ومن الغريب أنه أحياناً عدّ القراءة املعروفة من الشذوذ اليت ال يقاس عليها؛ كما نقرأ ضمن "باب عطف النسق" من
املقرب يف الكالم عن صيغة الضمري العائد على املعطوف واملعطوف عليه ،ووجوب مطابقته هلما إذا كان العاطف الواو ،فقال:
«والجيوز اإلفراد إال يف الشعر  ...أو يف نادر الكالم؛ ومنه قوله تعاىل :وَاَهللُ َو رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ( التوبة 1111( »)61 :1م ،ص
 ،)313وبعد احلديث عن "الفاء" و "ثم" قال« :وإن كان العطف بغري ذلك من حروف العطف ،مل جيز إال اإلفراد؛ فأما قوله تعاىل :إِنْ يَكُنْ

َغنِيًّا أَوْ فَقِرياً فَاهللُ أَوْىل بِهِما( النساء  ،)135 :4فشاذٌ اليقاس عليه» (املصدر نفسه).
7ـ1ـ1ـ االستشهاد باحلديث الشريف
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ذهب النحاة يف قبول االستشهاد باحلديث الشريف ـ مع أنه من كالم النيب األكرم ﷺ ـ مذاهب شتّى؛ األمر الذي نبع عن
اخلالف يف قبول صحة الروايات املنقولة؛ فمنع قومٌ ،منهم ابن الضائع وأبوحيان االحتجاجَ به حبجة نقْلِه باملعنى وإبعاده عن
ألفاظ حديث رسول اهلل ﷺ؛ ومنهم من توسط ك أبي إسحاق الشاطيب فجوّز االستشهاد باألحاديث اليت اعتُين بنقل ألفاظها؛
ومن النحاة من احتجّ به مطلقاً مثل ابن خروف ـ وقيل إنه أوّل من استشهد باحلديث الشريف ـ ،وابن مالك ،ورضي الدين
األسرتآبادي الذي وسّع ميدان االستشهاد به إىل كالم أهل البيت سالم اهلل عليهم أمجعني (البغدادي1117 ،م ،ج  ،1ص  1ـ .)11
أما ابن عصفور فلم يُكثر من االستشهاد باحلديث الشريف .فقد جاء يف املقرب خبمسة أحاديث مجيعُها من الرسول األكرم ﷺ
ويف مُثل املقرب عثرنا على ثالثة منها ،أحدها مشرتك بني النص والشرح وهو حديث" :نعم العبد صهيب لو مل خيف اهلل مل
يعصه" ،فقد نص عليه يف "باب االشتغال" للمقرب شاهداً على "لو" اليت ال يليها إال الفعل وهي مبعنى "إن" الشرطية ،ثم بيّن
مراده يف ا ُملثُل (1111م ،ص  ،)134وعثرنا يف املثل على حديث لإلمام علي ()؛ وإن نغمض عيوننا عن إحصاء احلديث
املشرتك يف شواهد املثل ال تتجاوز شواهده ثالثة؛ وال تتجاوز شواهد الكتابني مثانيةَ أحاديثَ.
وأما األمر الذي يَل ِفتُ النظر فهو احتجاج ابن عصفور يف مثل املقرب مبفردةٍ منقولةٍ عن أمري املؤمنني علي ()؛ وذلك عند
"باب ما جرى من األمساء جمرى الفعل " حني تكلّم يف النص عن سبب من أسباب منع الصرف وهو العجمة يف العَلَم ،ونبّه على
أنه جيب أن يُنقَل يف أوّل أحواله إىل كالم العرب معرفةً ،وال فرق أن يكون ذلك العلَم يف كالم العجم معرفةً كـ"إبراهيم" أو نكرةً
كـ"قالون"؛ ثم طرح سؤاالً حمتمالً يف الشرح وأجابه قائالً:
فإن قال قائل إن "قالون" قد نُقل إىل كالم العرب نكرةً ،روى عن علي ـ رضي اهلل عنه ـ أنه سأل شُرحياً عن مسألة ،فأجاب جبواب
حسن ،فقال له علي ـ رضي اهلل عنه ـ :قالونُ؛ فاجلواب :أن قالون لو كان مبعنى حسن يف قول علي ـ رضي اهلل عنه ـ للزم صرفه إذا
مسينا به رجالً؛ ألنه نُقل إىل كالم العرب نكرةً ،ثم بعد ذلك مسي به الرجل ،وإمنا زعموا أن معناه يف كالم علي ـ رضي اهلل عنه ـ
أحسنت ،فهو على هذا اسم فعل؛ فينبغي أن يعتقد فيه أنه معرفة؛ بدليل عدم قبوله األلف والالمَ؛ فعلى هذا مل ينقل إىل كالم العرب

إال معرفةً اسم رجل كان أو اسم فعل (املصدر نفسه ،ص .)364
فجعل كالم أمري املؤمنني ( )شاهداً الستعمال "قالون" يف كالم العرب معرفةً ال نكرةً؛ وأما هذه الرواية فمرويٌّة يف عدة
كتب روائية منها سنن الدارمي وقد نُصّ يف نهاية الرواية على معنى "قالون"« :وقالون بلسان الرُّوم :أحسَنتَ» (الدارمي1111 ،م ،ج

 ،1ص .)631
ورمبا استشهاد ابن عصفور بكالم أمري املؤمنني ( )دليل على عدم تشدّده يف االستشهاد باحلديث الشريف؛ ورأى صالح
سعد حممد املليطي سبب قلة شواهد احلديث الشريف عند ابن عصفور أن أغلب النحاة األوائل مل يكونوا حمدِّثني (1116م ،ص

.)45

7ـ1ـ3ـ االستشهاد بالشعر العربي
لقد حدّد النحاة ميدان االستشهاد بكالم العرب وشعرهم من حيث الزمان واملكان ـ وإن جاوزه بعضهم وخاصةً الكوفيّني
ألسباب خمتلفة ـ أما الرأي الغالب فكان عدم االحتجاج بأهل احلاضرة وسكان الرباري ممن كان يسكن أطراف بالدهم اجملاورة
لسائر األمم الذين حوهلم (السيوطي1116 ،م ،ج ،1ص )111؛ ومن حيث الزمن فقد رُِّتبَ الشعراء يف أربع طبقات وهي :األوىل
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اجلاهليون؛ والثانية املخضرمون؛ وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم؛ والثالثة اإلسالميون؛ والرابعة احملدَثون (القريواني،

1111م ،ج  ،1ص .)113
استشهد النحاة بشعر اجلاهليني واملخضرمني بال قيد ،والطبقة الثالثة وهم اإلسالميون فالغالب صحة االستشهاد بهم ،وأما
الرابعة فاختلف النحاة فيهم ،وقيل استُشهِد بكالم من يوثَق به منهم وقيل إن سيبويه استشهد بكالم بشار بن برد خوفاً من هجائه
إياه لرتك االحتجاج بشعره (السيوطي1116 ،م ،ص )51؛ وقد نُقل عن األصمعي« :خُتم الشعراء بابن هرمة ،واحلكم اخلضري ،وابن

ميادة ،وطفيل الكناني ،ومكني العذري» (األصفهاني1116 ،م ،ج  ،4ص  .)367وأما الزخمشري ورضي الدين األسرتابادي فتجاوزا هذا
احلدّ واستشهدا مبن بعد ابن هرمه وبشار بن برد مثل أبي متام (البغدادي1117 ،م ،ج ،1ص 7ـ .)6
غلبت شواهد املقرب ومثل املقرب الشعرية على شواهدهما األخرى كثرةً؛ وأكثر ما احتج به املصنّف الشارح أشعار الطبقات
الثالث من اجلاهليني كامرئ القيس ،وطرفة ،واألعشى ،وحارث بن حِلزة؛ واملخضرمني كاحلطيئة ،والشماخ بن ضرار
الذبياني ،ولبيد بن ربيعة؛ واإلسالميني كاإلمام عليّ ،وجرير ،والفرزدق ،واألخطل ،والكميت بن زيد األسدي ،وكثري عزة،
ومجيل بثينة ،والطِرمّاح بن حكيم ،أبي النجم العِجْلي؛ وأما الطبقة الرابعة فلم مينع نفسه من االستشهاد بشعرهم ،منهم ابن
ميادة ورؤبة بن العجاج وهما من أواخر من يستشهد بشعرهم ومن خمضرمي الدولتني األموية والعباسية ،وأبو نواس الذي يف
االستشهاد بشعره أقوال منها أنه« :ك ان أبو عمرو الشيباني يقول عن شعر أبي نواس" :لوال أنّ أبا نواس أفسد شعره مبا وضع فيه من األقذار

الحتججنا به"» (احلديثي1174 ،م ،ص .)117
أتى ابن عصفور ببيت أبي نواس يف "باب التثنية ومجع السالمة" ليكون مثاالً على عدم جواز تعاطف ما حقّه اجلمع إال يف
ضرورة الشعر؛ استشهد به يف املقرب ،ويف مثُله أشار إىل البيت نفسه ثم استشهد ببيت البن ميادة وهو مَن يُستشهَد بشعره كأنه
أراد أن يتدارك شاهد املقرّب ـ وهو ملن ال يستشهد بشعره ـ فقال« :وقولي :حنو قوله [من الطويل]:
أَقمنــــــــا بِهــــــــا يَومــــــ ـاً وَيَومــــــ ـاً [وَثالِثــــــ ـاً

وَيومــــاً لَــــهُ يَــــومُ التَرحُّــــل خــــامِسُ] البيــــت

مما جاء من ذلك يف شعر العرب ضرورةً؛ حنو قوله [من الرجز]:
كَــــــ ـأَنَّ حَيــــــ ـثُ تَلتَقــــــــي مِنــــــ ـهُ املـــــــــُحُلْ

مِـــــــــــن جانِبَيـــــــــ ـهِ وَعِـــــــــــالن وَوَعِـــــــــ ـلْ»

(1111م ،ص .)444
وكالم إميل بديع يعقوب عن بيت أبي نواس دليل على أن هذا البيت ال ميكن االستشهاد به بل يكون على سبيل التمثيل:
«التمثيل به يف تعاطف ما حقّه اجلمع ،فكان حقه أن يقول :مثانية أيام» (1111م ،ج ،1ص .)465
ومن مناذج أخرى لتمثيله ببيت لشاعر ما يف املقرب من ذكر بيتني للمتنيب ضمن "باب النداء" ،و"باب التثنية ومجع السالمة"
(1111م ،ص  144و ،)447وبيت ألبي العالء املعري ذيل "باب املبتدأ وخربه" (املصدر نفسه ،ص )116؛ وهما من مواليد القرن
ل منها فال حيتجّ بها؛ إذ أراد أن ميثّل مبا هو خارج من
الرابع للهجرة وممن مل يستشهد بكالمهم ،ونبّه على حلن الشاعرَين عند ك ّ
القياس العربي؛ فال بأس بكونها ملن ال يستشهد بكالمه؛ ونص إميل بديع يعقوب عند ذكرها على لفظة "التمثيل" بدل
االستشهاد (1111م ،ج ،1ص 631؛ ج ،1ص 461؛ ج ،1ص .)715
7ـ1ـ4ـ االستشهاد باألمثال وكالم العرب املنثور
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إن احلد الزماني واملكاني املقرّر املذكور يف االستشهاد بالشعر العربي قد روعي أيضاً يف االحتجاج بكالم العرب املأثور .وأما
املصنف الشارح فاعتنى عنايةً بالغةً مبا رُوي من كالم العرب وأمثاهلا ،وهذا ما دلّ على اهتمامه بأخذ القواعد من مصادرها
األصيلة؛ فكثرياً ما نعثر على قوله "حكى فالن"  ،أو "يف حكاية فالن"  ،أو "مسع من العرب"  ،أو "يف كالم العرب"  ،أو "يف
الـ َمثَل" وغريها؛ ذكرها يف كثري من املواضع لتكون شواهد لوجهٍ من االستعمال املقبول عند العرب ،أو ردّاً على صحتها
والقياس عليها أو التذكري بشذوذها ،وأحياناً اعتمد عليها لتوجيه إعراب خالف القياس.
ومن استشهاده باألمثال وكالم العرب يف "باب كان وأخواتها" ما نصّ عليه يف املقرّب من استعمال "قعد وجاء" يف املَثَل

ناقصتني واستشهد هلما يف ُمثُله

قائالً« :وقوهلم" :شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربةٌ" ،و"ما جاءت حاجتك" والحيذف خربهما ألنهما

مَثَالن ،واألمثا ُل التغري عما استعملت عليه» (1111م ،ص .)141
7ـ1ـ القياس
حدّ القياس عند ابن األنباري هو« :محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف معناه كرفع الفاعل ونصب املفعول يف كل مكان وإن مل يكن كل
ذلك منقوالً عنهم؛ وإمنا ملا كان غري املنقول عنهم من ذلك يف معنى املنقول كان حمموالً عليه ،وكذلك كلّ مقيس يف صناعة اإلعراب» (1157م،

 45ـ  .)46فالقياس عنصر هام الميكن إنكاره يف النحو أبداً .ونستطيع أن نصوغ به معاني متعددة حسَب املسموع من كالم أهل
العربية؛ أركان القياس أربعة أركان1 :ـ أصل وهو املقيس عليه؛ 1ـ وفرع وهو املقيس؛ 3ـ وحكم؛ 4ـ وعلة جامعة (السيوطي،
1116م ،ص )11؛ و«القياس يف العربية على أربعة أقسام1 :ـ محل فرع على أصل؛ 2ـ محل أصل على فرع؛ 3ـ محل نظري على نظري؛ 4ـ محل

ضد على ضد» (املصدر نفسه ،ص .)15
ومبا أن العلة من أهم أركان القياس فنتطرق إىل بيان مناذجها .وأما العلة فهي الركن الرابع من أركان القياس األربعة وتقصد
بها العالقة اجلامعة بني املقيس واملقيس عليه ،واليت ألجلها أعطي املقيس حكم املقيس عليه .توسّل ابن عصفور يف الغالب ببيان
العلل كي يُوضِّح املسائل للمتعلِّمني ويُقرِّبها من األذهان أكثرَ فأكثر؛ وأما أكثرها استعماالً عنده فهو علة مساع وعلة مشابهة؛
وهنا نكتفي بذكر مثال لكل منهما:
7ـ1ـ1ـ علة مساع :وهي أن يكون السبب يف القاعدة االستعمال املسموع املنقول عن العرب «مثل قوهلم :امرأة ثدياء ،وال يقال:

رجل أثدى ،وليس لذلك علة سوى السماع» (السيوطي1116 ،م ،ص  .)11هذه العلة هي العلة املسيطرة على كل مباحث النص
والشرح؛ وحقاً مل يؤيد ابن عصفور استعماالً ،إال إذا اطمئن من مساعه عند العرب .واستشهاداته تدلّ على اهتمامه بالسماع
وأشرنا إىل مواضع منها خالل البحث عنها؛ ومن كالمه الدّال على أهمية السَّماع دعماً للقياس عند "باب ما مل يسمّ فاعله" من
مثل املقرّب قائالً« :فلمّا اجتمع املفعول الصحيح مع ما ليس كذلك ،مل جيز إقامة سواه ،هذا هو القياس عندي؛ وبه ورد السماع» (1111م ،ص

 ،)111ثم استشهد ببيتني من اجلاهليني.
7ـ1ـ1ـ علة مشابهة :وهي أن يكون السبب يف إعمال قاعدة على كالم ،الشبه املوجود بينه وبني متبوعه يف تلك القاعدة «مثل

إعراب املضارع ملشابهته االسم وبناء بعض األمساء ملشابهتها احلروف» (السيوطي1116 ،م ،ص )11؛ ومن مناذجها ما ورد ذيل "باب
اسم الفاعل" حني حتدّث يف املقرب عن شروط اسم الفاعل للعمل ومنها أن اليُصغّر ثم قال يف املثل« :التقول :هذا ضويرب زيدًا
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غداً؛ ألن التصغري يُبعده من شبه الفعل؛ ألن اسم الفاعل حممول يف العمل على الفعل املضارع ،واملضارع من األفعال ال يُصغًّر» (1111م ،ص

)111؛ فالقياس هنا محل الفرع على األصل حلمله اسم الفاعل يف العمل على الفعل املضارع والعلة فيه املشابهة.
ح َسبَ ما عثرنا عليه من مناذج التعليل يف بيان املسائل ،ظهر لنا اهتمام ابن عصفور البالغ بأصول النحو واالنطالق على
ضوابطه ومراعاة القياس فيها؛ ولعله هلذا خص باباً يف املقرّب ببيان احلروف الزائدة يف املفردات وتعليم أدلّة متييزها وهو "باب
َصلُ بها إىل معرفة زيادتها" (املصدر نفسه ،ص )515؛ غري أنه من األبواب غري املذكورة يف
تبيني احلروف الزوائد واألدلة اليت ُيتَو َّ
مثل املقرّب.
وأما االهتمام بالتعليل والشواهد األربعة (القرآن الكريم ،واحلديث الشريف ،وأشعار العرب ،وكالم العرب وأمثاهلا) فمِن
خصائص املصنفات الت عليمية ما مل يُخرَج عن مسلك االعتدال؛ إذ من خصائصها عدم اإلسراف يف التقسيمات والتعليالت،
وعدم العناية بالشواهد ،وعدم االهتمام باألصول وأُريدَ بها االجتناب من شرح وبسط الشواهد وذكر أكثر من تعليلٍ ملسألة
واحدة (أبو تاكي1115 ،م ،ص  17و  .)113وعلى كل حال فابن عصفور ـ وإن اعتنى بالشواهد والتعليالت ـ لكنه مل ُيطِل املكثَ
فيها واكتفى فيها بذكر ما يساعد على التعليم األسهل.
1ـ بيان آراء النحاة واخلالفات النحوية
عدم املغاالة يف اقتحام آراء النحويني و«البعد ما أمكن عن املسائل اخلالفية ،واالنتقاء من املذاهب املختلفة أيسرها للطالب» (أبو تاكي،

1115م ،ص  ،)17من أهم ميزات املصنفات التعليمة ،ما قد حقّقه ابن عصفور يف املقرّب ومثُله؛ إذ وضع َلبِنتهما على اإلجياز
واالبتعاد عن خالفات النحاة واكتفى ببيان الرأي املقبول عنده أو عند اجلمهور ،إال أنه نبّه يف عدة مواضع النص على وجود
اخلالف بني النحاة دون بسطٍ ،ثم تداركه يف الشرح ذاكراً اتآراء اخلالفية مردودها ومقبوهلا يف رأيه وسبب رفضه أو قبوله؛ نطلّ
يف التالي على مناذج منها:
ومن مناذج بيان أصحاب الرأي الذي أشار إليه يف املقرّب ،ما أورده يف مثل املقرب ذيل "باب التعجب" ،حيث أشار يف النص
إىل حكاية بعض النحاة يف زيادة "أصبح وأمسى" بَنيَ "ما" وفعل التعجب وردّه بأنه ال يقاس عليه؛ ثم يف الشرح استدرك وأشار
إىل موافقي احلكاية وخمالفيه ويظهر موافقته للبصريني؛ فقال« :وقولي" :يف زيادة أصبح وأمسى" إن ذلك ال يُقاس وهو مذهب البصريني،

وأما الكوفيون ،فقاسوا ذلك يف أصبح وأمسى؛ محالً على قوهلم :ما أصبح أبردها ،وما أمسى أدفأها» (1111م ،ص  .)113وقد أشار يف
املقرّب إىل نوع "ما" يف صيغة "ما أفعلَ" التعجبية ذيل بابه ،ثم نبّه يف املثل على أنه رأي سيبويه وقد رجّحه على رأي األخفش
فقال« :وقولي" :و"ما" يف هذا الباب اسم تام يف موضع رفع على االبتداء" هذا الذي ذكرته هو مذهب سيبويه أعين أن "ما" اسم تام مبنزلة شيء

 ...ومذهب األخفش :أن "ما" موصولة  ...ومذهب سيبويه أوىل» (املصدر نفسه).
مل يأبَ ابن عصفور أن يصرّح بردّ اتآراء اليت مل يوافقها ومنها ردّ رأي سيبويه ،إال أنه خالف ظاهر كالمه وصرّح بأن له
وجهاً غري ذلك الظاهر ،قاله يف "باب اسم الفاعل" من الشرح« :ويف كتاب سيبويه لفظ يقتضي ظاهره :أن املعطوفَ على املخفوض
بإضافة اسم الفاعل إليه ،وإن مليكن معرّفاً باأللف والالم ،والمضافاً إىل ضمري ما عرف بهما؛ جيوز فيه اخلفض والنصب  ...والصحيح أن ذلك

عندي الجيوز ،وأن كالم سيبويه له وجه غري ذلك الظاهر» (املصدر نفسه ،ص )111؛ فقيّد خمالفته لكالم سيبويه مبا يُفهم من ظاهره
والوجه اتآخر من رأيه مقبول عنده وإن مل يذكره هنا.
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وأحياناً جنح إىل البصريني من غري التصريح باحنيازه إىل مذهبهم كاإلبانة عن رأيه يف أوىل عاملي "باب التنازع" لإلعمال فقال
يف املقرّب« :االختيار يف مجيع ذلك إعمال الثاني ،وجيوز إعمال األول» (املصدر نفسه ،ص )161؛ ونعلم أن النحاة اختلفوا يف األوىل
منهما لإلعمال وإعمال الثاني مرجَّح عند البصريني (ابن األنباري1111 ،م ،ص .)71

1ـ امليزة اخلاصة حملتويات أبواب مثُل املقرب
من أهم ما يَميزُ املق ّربَ و ُمثُلَه عن كثري من كتب قواعد العربية ،ذكر املباحث والقواعد اليت قلّ اعتناء غري ابن عصفور من النحاة
بها؛ فنعثر فيهما على مباحث غري مطروقة أو قليلة الطَرق فيها ،وبإمكانهما أن تُعَدّا مصدراً هامّاً يف الدراسات العالية املستوى ملا
فيهما من املسائل اللطيفة؛ منها اعتبار وجهٍ ناقصٍ لـ "جاء وقعد" واحتسابهما يف زمرة أخوات كان عند بابها (1111م ،ص )131؛
ونصب الفعل بعد الفاء يف جواب اسم الفعل إذا كانا من لف واحد حنو "تراك فنرتكَكَ" (املصدر نفسه ،ص  111ـ )111؛ وما صرّح
به يف "باب التوكيد" من أن العرب أجروا ألفاظ "اليد ،والرِّجل ،والزَّرع ،والضَّرع  ،والظَّهر ،والبطن ،والسَّهل ،واجلَّبل،
ل" يف التأكيد كـ "جاءَ القوم قضَّهم بقضيضهم" أي كلُّهم (املصدر نفسه ،ص )311؛ ويف "باب
وقضَّهم بقضيضهم" مُجرى "ك ّ
ٍّ قلّما يُذكر يف كتب النحويني فقال يف املقرّب «وقِسمٌ اليُجرّ إال الظاهر؛ وهو هاء التنبيه ،وهمزة
حروف اخلفض" أشار إىل حروف جر

االستفهام ،وقطع ألف الوصل ،و"من" [يف القسم] ،وامليم املكسورة ،واملضمومة يف القسم» (املصدر نفسه ،ص  ،)164ثم مثّل هلا يف مثُل
املقرّب.
11ـ املصطلحات النحوية عند ابن عصفور
مفردة "املصطلح" اسم املفعول من "اصطلح اصطالحاً" «واالصطالح اتفاق طائفة على شيء خمصوص ،ولكلّ علم اصطالحاته» (املعجم

الوسيط ،مادة صلح) ،وما نعتين به هنا التعريف بعدة مصطلحات حنوية يساعدنا يف استيعاب نص املقرّب ومثُله:
 11ـ1ـ "التقدير" مبعنى "التأويل" :وهذا جبانب معناه املعروف وهو نية الشيء ،وقد جاء مبعنى التأويل يف أول " باب الفاعل"
إذا عرّف الفاعل بقوله« :هو اسم أو ما يف تقديره ـ متقدِّم عليه ما أسند إليه لفظاً أو ني ًة» ويف املُثُل« :قولي" :أو ما هو يف تقديره" الذي هو يف

تقدير االسم "أنّ" ،و"أن" و"ما"" ،كي" املصدريات» (1111م ،ص )77؛ التقدير فيما نَقَلنا مبعنى التأويل؛ إذ أراد أن الفاعل هو اسمٌ أو
ما يف تأويله.
ب
11ـ1ـ "احلذف االختصاري" و"احلذف االقتصاري" :وهما يف كتاب اخلليل مبعنى «احلذف لدليل حنو" :رعت املاشيةُ" أي :العش َ

[ ...و] احلذف لغري دليل ،حنو :يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ( آل عمران  ،)111 :3أي الذنوبَ» (عبد املسيح وتابري1111 ،م ،ص )115؛ وأما ابن
عصفور فقد استخدمهما يف عدة مواضع من املقرب و ُمثُله مبعنى إرادة احملذوف وعدم إرادته؛ وقد بيّن املراد بهما للمرة األولي
ضمن "باب األفعال املتعدية" للمقرب وقال « :وجيوز يف األنواع الثالثة حذف املفعول اختصاراً؛ وهو :أن تريد احملذوفَ ،واقتصاراً ،وهو أال

تريده» (1111م ،ص .)175
11ـ3ـ "اإلظهار" و"البيان" مبعنى "عدم اإلدغام" و"فك اإلدغام" :ونقرأ يف "باب اإلدغام من كلمتني"« :وأقوى ما يكون اإلدغام

وأحسنُه إذا أدى اإلظهار إىل اجتماع مخسة أحرف متحركة فصاعداً» (املصدر نفسه ،ص  .)316وحتت "ذكر حروف اللسان يف اإلدغام"
ت بيَّنتَ ،إلّا أن البيان يف :انهك قطن ًا  ،وأمثاله ـ أحس ُن من اإلدغام» (املصدر نفسه ،ص .)411
قال« :وإن شئ َ
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11ـ4ـ "االسم املطوّل" مبعنى "املشبه باملضاف" (عبد املسيح وتابري1111 ،م ،ص  :)415يف "باب احلكاية" قال ابن عصفور:
«وإن مسّيتَ مبضاف ومضاف إليه ،أو بتابع ومتبوع ،أو باسم مط ّولٍ ،حكيتَ حاله اليت كانت له قبل التسمية» (1111م ،ص  ،)376ومثّل له
ت خريًا من زيدٍ"» (املصدر نفسه).
يف مثل املقرب قائالً« :مثال ذلك :قولك يف رجل امسه "خري من زيدٍ"" ...ضرب ُ
اخلامتة
أهم ما حصلنا عليه عرب هذا البحث املمتع املضين للتعرف على منهج ابن عصفور يف كتابه هو أنه:
ـ يعترب املقرّب ومثُل املقرب كتاباً واحداً يف املنهج ،والتبويب ،ويكون الشرح مبنزلة تكملة للنص ،فلم يشمل مجيع أبواب
النص خاصةً األبواب األخرية الستيفاء أمثلتها .ولقد ابتدع ابن عصفور نهجاً جديداً يف التبويب وقد مجع أحياناً عدة أبواب حتت
عنوان واحد؛
ـ مل يشرح ابن عصفور إال مقاطع غامضة للمقرب؛ وقد نقل يف اـ ُمثُل ألفاظ النص بعينها ،إال مواضع قليلة حبيث ينمو عن
عدم التزامه بنقل األلفاظ بل أحياناً اهتم بذكر معناها؛
ـ أهم مكوِّنات مثل املقرّب هي :التمثيل وله احلصة الكربى ،وأحياناً يدعمه بالشرح؛ وبسطُ شواهد النص وأمثلته؛ وبسط
القواعد فكثرياً ما بدأه بلفظة "أعين" ولفظة "أال ترى" لتأييد القاعدة؛ واإلبانة عن سبب ما ذكره يف املقرب؛ وعرض األسئلة
واإلجابة عنها؛ وبيان التقسيمات والشروط النحوية؛ وإيضاح التعاريف واستدراكها؛
ـ اهتم ابن عصفور كالبصريني بأصول النحو ،وخاصة مراعاة القياس والسّماع من املصادر األصيلة؛ وكثرياً ما توسّل ببيان
العلل ،خاصة علة مساع إليضاح املسائل للمتعلِّمني؛
ـ نهج ابن عصفور منهجَ البصريني يف اإلقبال على االستشهاد بالقراءات املعروفة كما أعرض عن القراءات غري املتواترة البعيدة
عن القياس النحوي ،إال أنه يف عدّة مواضع من كتابه املقرّب ردّ القراءة املعروفة بسبب شذوذها وخمالفتها القياس؛
ـ مل يُقبِل ابن عصفور على االستشهاد باحلديث الشريف إقباالً تامّاً ،فال تتجاوَز شواهد النص وشرحه مثانيةَ أحاديثَ .وأما
استشهاده مبفردةٍ من كالم األمري املؤمنني علي ( )فرمبا منّ عن عدم تشدّده يف االستشهاد باحلديث الشريف؛ فنستطيع القول
بأنه من اجملوزين باالستشهاد باحلديث الشريف ال املبالغني فيه؛
ـ الشواهد الشعرية أكثر الشواهد األربعة عنده؛ ومل خترج يف الغالب من احلد الزماني واملكاني املعهودين عند النحاة .فمذهبه
قريب من البصريني .فإذا استشهد يف املقرّب بشعر أبي نواس تداركه يف مثُل املقرّب مستشهداً بشعر من يُستشهد بكالمه؛ وإذا أتى
ببيت ممن اليستشهد به كاملتنيب وأبي العالء املعرّي ذكره ملا هو خارج عن القياس وعلى سبيل التمثيل؛
ـ وقد اهتمّ ابن عصفور بأخذ القواعد من مصادرها األصيلة من األمثال وكالم العرب لتوجيه ما خرج منها عن القياس أو
االستدالل بها يف رد اتآراء؛
ـ اجتنب ابن عصفور اخلوضَ يف خالفات النحاة واستغنى ببيان الرأي املقبول عنده أو عند اجلمهور؛ اللهمّ إالّ إشارات قليلة
إىل آراء النحاة وخالفاتهم واملردود واملقبول منها ،وقد وافق يف أكثر آرائه آراء البصريني وخاصة سيبويه؛
ـ السمات التعليمية يف مثل املقرب اليت ترجى مراعاتها يف املصنّفات التعليمية ،هي :بدءُ شرح مقاطع النص باألمثلة ثم بيان
القاعدة ما مسي يف التعليم الشفهي بـ"االستقرائية" ،وعرض األسئلة واإلجابة عنها املسمّى بالطريقة "التكشيفية" ،وقرب تعاريفه
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من الفهم ملا فيها من ذكر األمثلة وهي جامعة مانعة ،واالبتعاد عن اخلوض يف خالفات النحاة واالكتفاء ببيان الرأي املختار،
واالهتمام بأصول النحو خباصّة الشواهد األربعة والتعليالت من غري إفراط ،وبيان القواعد ضمن بيان األقسام ،واإلبانة عن
سبب ما فعل يف النص وهي ميزة تسهّل استيعاب شرح النصوص؛
ـ كتاب املقرب وشرحه مثل املقرّب معاً مفيدان للبحوث العالية يف النحو العربي؛
ـ امتاز املقرّب ومُثل املقرّب باالحتواء على مسائل وأبواب فريدة قلّما يُبحَث عنها يف الكتب األخرى .فجديرٌ بأن نُعرِّفهما
ٍّ للدراسات املفصّلة؛
كمصدرٍ هام
ـ تعرّفنا على عدة مصطلحات تفيدنا يف قراءة مثل املقرب وهي" :التقدير" مبعنى "التأويل" ،و"احلذف االختصاري" و"احلذف
االقتصاري" وهما يف رأي ابن عصفور إرادة احملذوف وعدم إرادته ،و"اإلظهار" و"البيان" مبعنى "عدم اإلدغام أو فكه" ،و"االسم
املطوّل" مبعنى "املشبه باملضاف".

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم.
 .1ابن األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن1157( .م) .رسالتان البن األنباري اإلغراب يف جدل اإلعراب ولُمع األدلة يف أصول النحو.
(مقدمة وحتقيق سعيد األفغاني) .دمشق :مطبعة اجلامعة السورية.
 .1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1111( .م) .اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني( .حتقيق جودة مربوك حممد
مربوك ورمضان عبد التواب) .القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .3ابن عصفور ،أبو احلسن علي بن حممد1171( .م) .املقرب( .حتقيق عبد الستار اجلواري وعبد اهلل اجلبوري) .بال م :بال ن.
 .4ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1116( .م) .مُثُل املقرَّب البن عصفور اإلشبيلي( .حتقيق صالح سعد حممد املليطي) .مدينة
نصر ـ القاهرة :دار اتآفاق العربية.
 .5ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1111( .م) .املقرَّب ومعه مُثُل املقرَّب( .حتقيق وتعليق ودراسة عادل أمحد عبد املوجود وعلي
حممد معوَّض) .بريوت :دارالكتب العلمية.
 .6أبو تاكي ،سعود بن غازي1115( .م) .خصائص التأليف النحوي يف القرن الرابع اهلجري .القاهرة :دار غريب.
 .7األصفهاني ،أبو الفرج1116( .م) .األغاني( .شرحه وكتب هوامشه مسري جابر) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .1البسيلي التونسي ،أبو العباس1111( .م) .نكت وتنبيهات يف تفسري القرآن اجمليد وبذيله تكملة النكت البن غازي العثماني املكناسي.
حتقيق :األستاذ حممد الطرباني) .اململكة املغربية :دار البيضاء.
 .1البغدادي ،عبد القادر بن عمر1117( .م) .خزانة األدب ولبّ لباب لسان العرب( .حتقيق عبد السالم حممد هارون)( .ط.)4القاهرة:
مكتبة اخلاجني.
 .11مجعة امليعان ،وضحة عبد الكريم1117( .م) .التأليف النحوي بني التعليم والتفسري .الكويت :مكتبة دار العروبة.
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 .11حاجي خليفة ،مصطفى بن عبد اهلل( .بال تا) .كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون( .تصحيح حممد شرف الدين يالتقايا ورفعت
بيلگه الكليسي) .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 .11احلديثي ،خدجية1174( .م) .الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه .الكويت :مطبوعات جامعة الكويت.
 .13حفيظة ،حيياوي1111( .م) .إسهامات حناة املغرب واألندلس يف تأصيل النحوي العربي خالل القرنني السادس والسابع اهلجريني.
تيزي وزو ـ جامعة مولود معمري :منشورات خمرب املمارسات اللغوية.
 .14الدارمي ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن1111( .م) .مسند الدارمي املعروف بـ«سنن الدارمي»( .حتقيق حسني سليم أسد
الدارمي) .الرياض :دار املغين.
 .15الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر1111( .م) .الك شاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل( .تعليق خليل
حممود شيحا)( .ط .)1بريوت :دار املعرفة.
 .16السيوطي ،جالل الدين1116( .م) .االقرتاح يف أصول النحو( .حتقيق عبد احلكيم عطية واملراجعة والتقديم عالء الدين عطية).
(ط .)1بريوت :دار البريوتي.
 .17ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1165( .م) .بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة( .حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم) .القاهرة :عيسى البابي
احلليب وشركاؤه.
 .11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1116( .م) .املزهر يف علوم اللغة وأنواعها( .حتقيق حممد أمحد جاد املوىل وعلي حممد البجاوي وحممد أبو
الفضل إبراهيم) .صيدا ـ بريوت :املكتبة العصرية.
 .11الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك1111( .م) .الوايف بالوفيات( .حتقيق أمحد األرناؤرط وتركي مصطفى) .بريوت :دار إحياء
الرتاث العربي.
 .11الطاهر ،علي جواد1114( .م) .أصول تدريس اللغة العربية (صور يف طبعته األوىل باسم تدريس اللغة العربية)( .ط .)1بريوت :دار
الرائد العربي.
 .11عبد املسيح ،جورج مرتي؛ وهاني جورج تابري1111( .م) .اخلليل معجم مصطلحات النحو العربي( .التصدير حممد مهدي علّام).
بريوت :مكتبة لبنان.
 .11فاخر ،علي حممد1114( .م) .شرح املقرّب البن عصفور اإلشبيلي األندلسي .بال م ،بال ن.
 .13الفريوزآبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب1111( .م) .البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة( .حتقيق حممد املصري ،طبعة منقحة
وموسّعة حسان أمحد راتب املصري) .دمشق :دار سعد الدين.
 .14القريواني ،ابن الرشيق أبو علي احلسن1111( .م) .العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده( .حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد).
(ط .)5بريوت :دار اجليل.
 .15جممع اللغة العربية1111( .م) .املعجم الوسيط( .قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيات وحامد عبد القادر وحممد علي
النجار) .إسطنبول :دار الدعوة.
 .16املقري ،أمحد بن حممد التلمساني1161( .م) .نفح الطيب عن غصن األندلس الرطيب( .حتقيق إحسان عباس) .بريوت :دار صادر.
 .17يعقوب ،إميل بديع1111( .م) .املعجم املفصّل يف شواهد النحو الشعرية( .ط .)1بريوت :دار الكتب العلمية.
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