Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

2073-6592 : الترقين الدولي

Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

2014 ) ايلول3( ) العدد4( الوجلد

Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

هيئت التحرير
أ.د انعبم قبسن خفيف
رئيس هيئت التحرير
ث

االسن

ا.م.د احود عبد الكبظن لجالج
هدير التحرير
الجبهعت

االختصبص

جامعة بغداد

طرائق تدريس
اللغت العربيت

1

أ.د .سعد علً زاٌر

2

أ.د .مصطفى لطٌف عارف

جامعة ذي قار

3

أ.د .حٌدر حسن الٌعقوبً

جبهعت كربالء

علن النفس

4

أ.د .عماد ابراهٌم داود

جبهعت ذي قبر

اللغت االنكليزيت

5

أ.د .صالح الدٌن احمد

جبهعت عوبى

علن النفس

6

أ.د .حسام الدٌن جاد الرب احمد

جامعة اسيوط

الجغرافية

7

أ.د .عثمان برهومً

جبهعت صفبقس/تونس

التبريخ

8

أ.م.د .حٌدر عبد الجلٌل عبد الحسٌن

جبهعت ذي قبر

التبريخ

9

أ.د .فاضل عبد الزهرة مزعل

جبهعت البصرة

ارشبد تربوي

10

أ.م .انتصار سكر خٌون

جبهعت ذي قبر

الجغرافيت

الوجلد ( )4العدد ( )3ايلول 2014

Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

المحتويات

2014 ) ايلول3( ) العدد4( الوجلد

Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

2014 ) ايلول3( ) العدد4( الوجلد

Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

Abstract
The grammatical clues constitute the deepest aspect of
syntax. Because it is the document upon which its rules are
built; This makes it extremely important, because the validity
and dullness of that evidence is directly reflected in the rules
that branch from it .. Therefore, this research sheds light on
the grammatical evidence in light of the views of two poles
of the poles of Arabic grammar, which represent the summit
of grammatical maturity, namely Zamakhshari and Ibn
Hisham. On the grammatical difference between them, he
will reveal some of the secrets of the syntactic industry, and
show us the secrets of inference, which helps us to know the
sound rules that are suitable for inference and application

: الخالصة

ِ العميق من
ّْ ُت
َّ النحو ؛
َّ عمم
َّ
المستند الذي
ألنيا
الجانب
ُالنحوية
ُشك ُل األدلَّة
ُ
َ
َ
 فصحَّة تمك األدلَّة، تُبنى عميو قواعده ؛ وىذا يجعميا تحظى بأىميَّة بالغة
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المتفرعة عنيا  ..ولذا سمَّط ىذا
وسقميا ينعكسان بصورة مباشرة عمى القواعد
ّْ

الضوء عمى األدلة النحويَّة عند قطبين من أقطاب َّ
النحو العربي ُ ،يمثالن
البحث
ُ
َ
قمة ُّ
النضج النَّحوي  ،وىما الزمخشري وابن ىشام  ..واليخفى َّ
أن الوقوف عمى
َّ
االختالف النحوي بينيما سيكشف عن بعض أسرار الصناعة َّ
ويظير
النحويَّة ُ ،

لنا خفايا االستدالل  ،األمر الذي ُيساعدنا عمى تمييز القواعد السميمة التي
تصمح لالستدالل والتطبيق .

المقدِّمة :

كان النحو وما يزال من أىم عموم المغة العر َّبية ؛ الرتباطو الوثيق بكتاب

اهلل تعالى ؛ ولذا َّ
فإن الدراسات النحويَّة ـ ـ بسبب ىذا االرتباط ـ ـ ستبقى موضع

اىتمام الباحثين ؛ َّ
ألن فييا خدمةً لمقرآن العظيم  ،فنتائج ىذه البحوث تُعطي ـ ـ
في أحيان كثيرة ـ ـ رؤية جديدة آليات الذكر الحكيم الذي ال تنقضي عجائبو وال
الرد .
يخمق عمى كثرة َّ

َّ
متميزة
صر ُيسمّْط الضوء عمى جانب من دراسة
نحوية ّ
المختَ َ
وىذا البحث ُ
َّ
قدميا النحوي المشيور ابن ىشام األنصاري (ت  761ىـ) في كتابو مغني
المبيب عن ُكتُب األعاريب  ،وقد ناقش فيو ابن ىشام آراء مجموعة من عمماء
َّ
النحو  ،أبـ ــرزىم محمـود بـن عمر الزمخشـري (ت  538ىـ) صاحب التفسير

المعروف بـ ( َّ
الكشاف )  ،والجدير بالذكر ىو َّ
أن ابن ىشام توقَّف عند آراء

المتمرس  ،فقبِل بعضيا َّ
الزمخشري  ،وحاكميا َّ
ورد بعضيا اآلخر
النحوي
بعقمية
ّْ
ّ
مستعينا عمى ذلك بمجموعة من وسائل االستدالل  ،فجاء ىذا البحث ليكشف
،
ً
الرد عمى بعض اآلراء
عن تمك الوسائل واآلليات التي استعمميا ابن ىشام في َّ

َّ
النحوية لمزمخشري .
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وقد حاولت في ىذا البحث أن أجمع أدلَّة ابن ىشام في كتابو مغني المبيب
 ،تمك األدلَّة التي َّ
رد بيا أقوال الزمخشري التي أكثر ابن ىشام من إيرادىا
األول منيما لألدلة الذاتية
ومناقشتيا  ،فجاء البحث في مطمبين  ،خصَّصت َّ
أما الثاني فجعمتو لألدلة الخارجية التي بمغت ثالثة
التي تمثَّمت بثالثة أدلَّة  ،و َّ
َّ
مت إلييا
أنييت البحث بخاتمة
أيضا  ،ثَُّم
ذكرت فييا أىم النتائج التي َّ
توص ُ
ُ
ُ
أدلة ً
.
وفي الحقيقة َّ
فإن تشخيص االتجاه المغوي البارز لمزمخشري اليكاد يظير

ألنو َّ
بوضوح ؛ َّ
صنف في شتَّى فنون المغة العربية  ،فضالً عن تصنيفاتو غير
المغوية َّ ،إال َّانو يمكن القول َّانو برز في مجالي النحو والبيان  ،فف ــي مجال

َّ
كتبا حسنة  ،منيا  ...كتاب
فاضال ...
النحو (( فإنو كان نحوياً
ً
وصنف ً
تضمنيا
المفصل في النحو ،وكان يزعم َّأنو ليس في كتاب سيبويو مسألة َّإال وقد
َّ
َّ
ويحكى َّ
أن بعض أىل األدب أنكر عميو ىذا القول  ،وذكر لو
ىذا الكتابُ .
مسألة من كتاب سيبويو  ،وقال  :ىذه ليست فيو  ،فقال َّ :إنيا إن لم تكـن فيو
()1

ضمنا  ،وبيَّن لو ذلك
نصا فيي فيو
ِّ
ً
ضرب
أما في الجانب البالغي فيو اإلمام الكبير في عمم البيان َّ ،
و َّ
وممن ُي َ
بيم المثل في ىذا الفن َّ ،
صنف التصانيف البديعة  :منيا (الكشاف) في تفسير
))

.

القرآن العزيز ،لم َّ
يصنف قبمو مثمو (.)2

أما ابن ىشام  ،فيو النحوي الفاضل المشيور الذي أتقن عمم النحو  ،ففاق
َّ

األقران بل ُّ
الشُيوخ ،وكتاب مغني المبيب َعن كتب األعاريب شاىد عمى ذلك ،
انفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة واالستدراكات العجيبة والتَّحقيق البالِغ
َوقد َ
واالطالع المفرط  ،قال عنو ابن خمدون  :ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أََّنو ظير
بمصر عالم بالعربيَّة ُيقال لو ابن ىشام أنحى من سيبويو (.)3
ويبدو َّ
أن التوجُّو البالغي لمزمخشري ترك أثره الكبير عمى استدالالتو

ا َّلنحوية  ،والسيَّما تمك التي جاءت في تفسير الكشاف الذي تظير عميو البصمة
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َّ
البيانية بشكل واضح  ،ومن ىنا ُيمكننا تفسير التقاطع الحاصل في الرؤية
ال َّنحوية بين ابن ىشام والزمخشري بكون ابن ىشام ُيمثّْل االتجاه َّ
النحوي الخالص
 ،في حين ُيمثّْل الزمخشري االتجاه َّ
يب في َّ
أن التوجُّو
النحوي البالغي ؛ والر َ
األولية َّ
َّ
َّ
لمنص  ،بخالف التوجُّو البالغي
النحوي الخالص يتمحور حول المعاني
فيو يتمحور حول المعاني الثانويَّة َّ
لمنص ؛ ومن البدييي َّ
فإن ىذا األمر ينعكس
عمى النتائج التي تترتب عمى بحثييما .

الذاتية إلبطال أقوال الزمخشري :
األو ُل  :األدلَّة
َّ
المطمب َّ
َ

ونقصد باألدلَّة الذاتية ما يرجع إلى المسألة َّ
النحويَّة نفسيا  ،وقد وظَّف ابن
ىشام ىذا النوع من األدلَّة في ّْ
رد آراء الزمخشري في أكثر من موضع من كتابو
التأمل في األدلَّة الذاتية التي أوردىا ابن ىشام تبيَّن َّأنيا
(مغني المبيب)  .وبعد ُّ
تتعمق بجيات ّْ
متعددة .

المقدمات التي ُب ِن َي عميها استدالل
فمنيا ما يتعمق بوجود الخمل في
ِّ
َّ
عممية رصينة إذا لم
الزمخشري  ،ومن البدييي َّأنو ال يمكن التوصُّل إلى قاعدة
يعتمد الم ِ
ستدل عمى ّْ
مقدمات رصينة وصحيحة ؛ َّ
ألن صحَّة النتيجة وسقميا
ُ
مقدمات َّ
مقدماتيا  ،فمو كانت إحدى ّْ
متوقّْف عمى ّْ
الدليل فاسدة كــانت النتيجة
كذلك ؛ َّ
ألن

((

أخس ّْ
المقدمات
النتيجة تتبع َّ

))

()4

.

إن االستدالل مرىون ِ
مقدماتو  ،و ُّ
بصحَّة ّْ
بناء عمى ذلك ف َّ
كل دعوى ال ُب َّد
و ً
مقدماتيا ؛ لكي نتثبَّت من ِ
من النظر في ّْ
ص َّحتيا  ،وىذا ما فعمو فعل ابن ىشام
مبنيا عمى ّْ
أن بعضيا كان ِّ
مع آراء الزمخشري ؛ إذ اكتشف َّ
مقدمات غير

صحيحة َّ ،
مبينا الخمل في ّْ
مقدماتيا .
فردىا ً
ومن أسباب الخطأ في ّْ
مقدمات الدليل إىما ُل جانب المعنى فييا  ،واالعتماد

ومما رتَّب الزمخشري فيو
عمى جانب المفظ فقط  ،فتكون النتيجة غير دقيقة َّ ،

النتيجةَ عمى ّْ
مقدمة من ىذا القبيل  ،ما ذكره في توجيو انتصاب (أواري) في
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ون ِم ْث َل َه َذا ا ْل ُغر ِ
اب فَأ َُو ِ
ي
قولو تباركت أسماؤه   :قَ َ
ت أْ
َع َج ْز ُ
َن أَ ُك َ
ال َيا َوْيمَتَا أ َ
ار َ
َ
ِ
ين [ المائدة  ]31 :إذ جعل (الفاء) في الفعل
َص َب َح ِم َن النَّ ِاد ِم َ
س ْوأَةَ أَخي فَأ ْ
َ
(فأواري) َّ
بناء عمى
ت) َّ ،
َع َج ْز ُ
سببية  ،واقعة في جواب االستفيام (أ َ
ثم استنتج ـ ـ ً
ذلك ـ ـ انتصاب الفعل بعدىا  ،وىذا غير صحيح ؛ لذا لم يقبل ابن ىشام بو ؛

َّب عنو  ،والمواراة ال َّ
َّ
تتسبب عن العجز  ،واَّنما انتصابو
ألن (( جواب الشيء ُمسب ٌ
ألم
أكون)  ،ومن ىنا امتنع نصب (
ُ
بالعطف عمى ( َ
تصبح) في قولو تعالى ْ  :
ِ
مخضرة [ الحج  ]63:؛ َّ
ألن
األرض
صبح
أن اهلل َ
َتر ّ
ُ
أنزل من السماء ماء فتُ ُ
ّ
إصباح األرض مخضرة ال َّ
يتسبب عن رؤية إنزال المطر ،بل عن األنزال نفسو
))

()5

َّ
المحكية بعد القول في
أيضا ما ذكره الزمخشري عند إعرابو لمجممة
ومن ذلك ً
أحمد اهللَ) ؛ إذ جعميا مفعوالً ال خب اًر  ،يقول ابن ىشام :
(أو ُل قولي ّْإني
نحو َّ :
ُ

َّ
محكية وال عمل لمقول فييا  ،وذلك نحو ّ :أو ُل قولي
(( قد يقع بعد القول جممة
إن) ؛ َّ
أحمد اهلل  ،إذا كسرت ( َّ
ألن المعنى َّ :أو ُل قولي ىذا المفظ  ،فالجممة
ّْإني
ُ
عم َّأنيا في موضع نصب بالقول  ،فبقي
ٌ
خبر ال مفعو ٌل  ،خالفاً ألبي عمي  ،ز َ
َّ
المبتدأ بال خبر َّ ،
المقدر ُيستغنى عنو  ،بل ىو
موجود أو ثابت  ،وىذا
فقدر
ٌ
ألن أول قولي ّْإني أحمد اهلل باعتبار الكممات ( َّ
مفسد لممعنى ؛ َّ
إن) وباعتبار

الحروف (اليمزة) فيفيد الكالم عمى تقديره اإلخبار َّ
األول ثابت ،
بأن ذلك َّ
ويقتضي بمفيومو َّ
أن بقية الكالم غير ثابت  ...وتبــع الزمخشري أبـا عمي في
()6

اب خـالف قولـيما
التقدير المـذكور ،والصـو ُ
وقد وقع الزمخشري فيما يفسد المعنى عند حديثو عن (ال) في قولـو تعالى
ِ
ِ
اص ًة َّ 
[األنفال  ]25 :فذىب إلى
ين ظَمَ ُموا ِم ْن ُك ْم َخ َّ
يب َّن الَِّذ َ
َ  :واتَّقُوا فتْ َن ًة َال تُص َ
َّأنيا نافية و (( َّ
خارجا عن
أيضا
ً
اب األمر ،وعمى ىذا فيكون التوكيد ً
أن الفعل جو ُ
))

اسد ؛ َّ
ألن المعنى
القياس  ،شا ًذا َّ ،
وممن ذكر ىذا الوجو الزمخشري  ،وىو ف ٌ
حينئذ َّ :
خاصة  ،وقولو َّ :
إن التقدير
إن تتَّقوىا ال تصيب الذين ظمموا منكم
َّ
فإنكم ْ
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ألن الشرط َّإنما ُي َّ
مردود ؛ َّ
قدر من جنس
خاصة
إن أصابتكم ال تصيب الظالم
َّ
ٌ
ْ :
األمر  ،ال من جنس الجواب )) (. )7

ّْ
المقدمة نتيجةً إلىمال جانب المفظ ،
وقد يحصل العكس فيكون الخطأ في
ِِ
ِ
ام ُك ْم
ومن ذلك ما ذىب إليو الزمخشري في قولو سبحانو َ  :وم ْن آ ََياته َم َن ُ
ٍ ِ
ِ ِ
اؤ ُكم ِم ْن فَ ْ ِ ِ
النه ِ ِ
ون [ الروم :
س َم ُع َ
ضمه إِ َّن في َذل َك ََل ََيات لقَ ْوٍم َي ْ
ِبالمَّْي ِل َو َّ َ
ار َو ْابت َغ ُ ْ
بأن َّ
 ]23إذ حكم َّ
اعتمادا عمى ترتيب المعنى  ،فالمنام في الميل
المف والنشر
ً
َّ
َّ
خمال في
ولكن ىذا الجانب المعنوي لو
واالبتغاء في النيار ،
صح القتضى ً

فضال عن الذكر
الترتيب المفظي الذي تنتج عنو قاعدة ال تجوز في الشعر
ً
ِ
ِ
بالميل
نامكم
الحكيم  ،يقول ابن ىشام  (( :قول الزمخشري في ْ 
ومن آياتو َم ُ
ّْ
المف والنشر ،وا َّن المعنى  :منامكم
ابتغاؤ ُكم من فضمِو َّ إنو من
والنيار و ُ
وابتغاؤكم من فضمو بالميل والنيار ،وىذا يقتضي أن يكون النيار معموًال لالبتغاء
مع تقديمو عميو  ،وعطفو عمى معمول منامكم وىو بالميل  ،وىذا ال يجوز في

الشعر ،فكيف في أفصح الكالم ؟

))

()8

ومن ذلك ما ذىب إليو الزمخشري من َّ
أن (إذ) في قولو تعالى   :إِ َّن
ِ
ِ
ادو َن لَم ْق ُ ِ
س ُك ْم إِ ْذ تُ ْد َع ْو َن إلى ِْ
يم ِ
ان
الَِّذ َ
ين َكفَُروا ُي َن َ ْ
ت المَّه أَ ْك َب ُر م ْن َم ْقت ُك ْم أَ ْنفُ َ
اإل َ
َ
األول (مقت ِ
اهلل) .
ون [ غافر  ]10 :ظرفًا لممقت َّ
فَتَ ْكفُُر َ
ُ
الصحَّة ؛ الستمزامو الفصل بين المصدر (مقت)
وىذا التأويل بعيد عن ّْ
(أكبر) بأجنبي وىو (إذ)  ،يقول ابن ىشام :
ومعمولو
ُ
ِ
أكبر من مقتكم أنفُ َسكم إذ
إن الذين كفروا َ
يناد ْو َن لم ْق ُ
من قولو تعالى ّ  :
ت اهلل ُ
األول  ...وىو رأي جماعة
دعون إلى اإليمان فت ْكفُرون َّ أنيا ظرف لممقت َّ
تُ َ
((

قول بعضيم في (إذ)

()9

الفصل بين المصدر ومعمولو باألجنبي
منيم الزمخشري ؛ فالستمزامو
ْ
وقد وىم ابن ىشام عند اعتراضو عمى الزمخشري في مسألة حذف جواب
))

مبدوءا بالفاء المتصمة بـ (لم) ؛ َّ
ألن ذلك يستمزم دخول
الشرط مع كون الباقي
ً
()10
 ،يقول ابن ىشام (( :
الفاء عمى جواب شرط منفي بـ (لم) وىو غير صحيح
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حذف جممة الشرط  ...وجعل منو الزمخشري وتبعو ابن مالك بدر الدين (فمم

إن افتخرتم بقتميم  فمم تقتموىم ُّ 
ويرده َّ
أن الجواب المنفي بـ
تقتموىم) أي ْ :
()11
(لم) ال تدخل عميو الفاء ))
مما اشتبو ابن ىشام في نقمو ؛
وىذا األمر لم يقل بو الزمخشري  ،بل ىو َّ

َّ
وه ْم  والفاء جواب شرط
ألن الزمخشري يقول في الكشاف َ  (( :فمَ ْم تَ ْقتُمُ ُ
محذوف تقديره  :إن افتخرتم بقتميم فأنتم لم تقتموىم )) ( ، )12فـ (الفاء) في تقدير
ِ
المنفصل (أنتم) .
الزمخشري داخمة عمى الضمير

ِ
ب
وقد حصل مثل ىذا االستمزام عند إعراب الزمخشري لقولو تعالى   :أ ََراغ ٌ
()13
اغب) خبره
أَ ْن َ
ت َع ْن آَلِ َه ِتي  [ مريم  ] 46 :إذ أعرب (أنت) مبتدأ  ،و (ر ٌ
 ،وىذا يستمزم الفصل بين (راغب) ومعمولو (عن آليتي) بأجنبي  ،وىو غير
مقبول عند النحويين ؛ لذا يقول ابن ىشام :

((

القول َّ
بأن الضمير مبتدأ كما زعم

الزمخشري في اآلية مؤد إلى فصل العامل من معمولو باألجنبي

))

()14

أحيانا ـ ـ عمى ّْ
مقدمة خاطئة ،
يعتمد ـ ـ
ومن المطيف أنَّنا نجد الزمخشري
ُ
ً
َّ
ولكنو ُيحاول البرىنة عمى َّ
صحتيا ؛ وىذا يعني َّأنو قد لمح الخمل فييا  ،فأراد
ترميمو والبرىنة عمى صحتو َّإال َّأنو لم ُيفمح في ذلك  ،ففي إعرابو لكممة َّ
(جنات)
َب  .ج َّن ِ
س َن مآ ٍ
ات َع ْد ٍن
الواردة في قولو تعالى َ  :ه َذا ِذ ْكٌر َوِا َّن لِ ْم ُمتَّ ِق َ
َ
ين لَ ُح ْ َ
اب [ ص  49 :ـ  ]50ذىب إلى َّ
أن أعربيا ـ ـ في حالة النصب ـ ـ
ُمفَتَّ َح ًة لَ ُه ُم ْاأل َْب َو ُ
عطف ٍ
بيان ( )15وىذا اإلعراب ممنوع عند البصريين ؛ َّ
ألنو ال يجوز عندىم أن
َ
يقع عطف البيان في النكرات

لو ذلك .

()16

لكن الزمخشري زعم َّ
و َّ
ليتم
أن (عدن) معرفة َّ

واالعتماد عمى مثل ىذه ّْ
المقدمة الخاطئة ُينتج النتيجة التي اعترض عمييا
ابن ىشام بقولو  (( :وقول الزمخشري َّأنو معرفة ؛ َّ
عدنا عمَم عمى اإلقامة
ألن ً

بدليل  جنات ٍ
الرحمن عبادهُ[ مريم  ]61:لو َّ
صح تعينت البدلية
وعد
عدن التي َ
ُ
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َّ
ولكن قولو ممنوع  ،واَّنما (عدن)
باالتفاق  ،إذ ال تبين المعرفة النكرة ،
()18

مصدر ( َع َدن) فيو نكرة  ،والتي في اآلية بدل ال نعت
ُ
تمامية شروط القاعدة
طا بعدم
َّ
وقد يكون الخمل في دليل الزمخشري مرتب ً
))

النحويَّة  ..ومن المعموم َّ
أن القاعدة الصحيحة مرىونة بوجود شروطيا  ،فالقاعدة

َّ
خاصة ال ُب َّد من توفُّرىا ؛ لذا قد يقع بعض النحويين
تتضمن شروطًا
النحوية قد
َّ
َّ
متمر ًسا ـ ـ في الخطأ من ىذه الجية ؛ فيسيو عن بعض الشروط أو
ـ ـ وا ْن كان ّْ
َّ
يتوىم وجودىا  ،كما حصل ذلك مع الزمخشري في أكثر من مورد وعمى أكثر
من صورة .

شرط و ٍ
أن الزمخشري قد غفل عن ٍ
ففي بعض الموارد نجد َّ
احد  ،كما حصل
حاال من الفاعل والمجرور في قولو تعالى  :
في تجويزه أن تكون كممة (كافَّة) ً
الس ْمِم َكافَّ ًة [ البقرة  ]208 :عمى الرغم من َّ
أن
َم ُنوا ْاد ُخمُوا ِفي ِّ
ُّها الَِّذ َ
َيا أَي َ
ين آ َ
مختصة
الفاعل عاقل (واو الجماعة) والمجرور غير عاقل (السمم)  ،و (كافَّة)
َّ
بالعاقل ـ ـ كما يرى ابن ىشام ـ ـ ولذا اعترض عمى ذلك فقال :

((

من الحال ما

يدا ضاح ًكا  ،ونحو
بت ز ً
ُيحتمل كونو من الفاعل وكونو من المفعول  ،نحو :ضر ُ
ِ
ِ
ين َكافَّةً[ التوبة  ]36:وتجويز الزمخشري الوجيين في ْ اد ُخمُوا
َ وقَاتمُوا اْل ُم ْش ِرك َ
()19
ِفي ّْ ِ َّ
وىم ؛ َّ
مختص بمن يعقل ))
ألن كافَّة
السْمم َكافةً ٌ 
ّّ َ
ِ
المستد ُّل
وقد يكون األمر أكثر ركاكةً في االستدالل  ،وذلك عندما يتجاوز

شرطين في ٍ
آن واحد  ،ومن مصاديق ذلك ما ذكره الزمخشري فيما يرتبط بـ
اك إِ َّال َكافَّةً ِل َّمن ِ
اس[ سبأ
(كافَّة)  ،ولكنَّو ىذه َّ
المرة في قولو تعالى َ  :و َما أ َْر َسْم َن َ
طا آخر ـ ـ
 ]28:فقد تجاوز ـ ـ ىنا ـ ـ الشرط السابق (كافَّة :
ُّ
تختص بالعاقل) وشر ً
َّ
الحالية  ،يقول ابن
التزم بو الزمخشري نفسو ـ ـ تمثَّل في إخراج (كافَّة) عن معنى
اك إِ َّال َكافَّةً لِ َّمن ِ
قدر
ىشام (( :
ووىموُ في قولو تعالى َ  :و َما أ َْر َسْم َن َ
اس إذ ّ
ُ
أشد َّ ،
ألنو أضاف إلى
(كافَّة) نعتًا لمصدر محذوف ـ ـ أي  :إرسالو كافَّة ـ ـ ّ
َّ
الحالية
عما التزم فيو من
استعمالو فيما ال يعقل إخراجو َّ
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أن ابن ىشام قد بالغ كثي اًر في نقد الزمخشري ؛ َّ
ويبدو َّ
ألن بعض العمماء ـ ـ
َّ
اسما لغير العاقل
كما ذكر ابن عاشور في تفسيره ـ ـ ذىب إلى جواز وقوع (كافة) ً
يوصف بو
 ،وجواز مجيئيا لغير الحال  ،جاء في التحرير والتنوير ( (( :كافَّة)
َ
العاق ُل وغيره  ،وأنَّو تعتوره وجوهُ ِ
اإلعراب كما ىو مختار الزمخشري  ،وشيد لو
ُ
أن ما َّ
القرآن واالستعمال  ،خالفًا البن ىشام في (مغني المبيب)  ،و َّ
شدد بو

وتضييق في الجواز  .والتقدير في ىذه اآلية :
التّنكير عمى الزمخشري تيوي ٌل
ٌ
وقدم الحال عمى صاحبو لالىتمام بيا ؛ َّ
(وما أرسمناك َّ
ألنيا
لمناس إالّ كافَّة) ّ
تجمع الذين كفروا برسالتو كمّيم  ،وتقديم الحال عمى المجرور جائز عمى رأي
()21
المحقّْقين من أىل العربية ))
ومن ىؤالء النحاة محمد بن عمي الصبَّان (ت  1206ىـ) إذ يقول :

((

جعل الزمخشري (كافَّة) صفة مصدر محذوف  ،أي  :إرسالو كافَّة َّ
لمناس  ،لكن
اعترض َّ
كطر وقاطبةً .
بأن (كافَّة) مختص بمن يعقل  ،وبالنصب عمى الحال ِّ ،ا

وأُجيب بنقل السيد عبد اهلل في شرحو عمى المباب عن عمر بن الخطاب أنَّو قال
 :قد جعمت آلل بني كاكمة عمى كافَّة بيت المسممين ّْ
ذىبا
لكل عام مائتي مثقال ً
()22

يز  ...قال  :وىذا الخط موجود في آل بني كاكمة إلى اآلن
إبر ًا
وكذلك غفل الزمخشري عن شرطين عندما خالف ما حكم بو النحويون من
))

كون العمم ُينعت وال ُينعت بو  ،وخالفيم في تجويزه نعت اسم اإلشارة بما ليس
معرفَّاً بـ (الم الجنس)  .وقد حصل ذلك عند تجويز الزمخشري إعراب لفظ
الجاللة (اهلل) في قولو تعالى َ  :ذ ِل ُكم المَّ ُه رُّب ُكم َّ 
[األنعام  ]102 :صفة أو بياناً
َ ْ
ُ
السم اإلشارة ؛ ولذا اعترض ابن ىشام عميو بكون ماذىب إليو مخالفًا لشرطين
نص عمييما النحويون ،يقول  (( :وقال الزمخشري في َ ذلِ ُك ُم المَّ ُه َرُّب ُك ْم : 
َّ
فجوز في
كون اسم اهلل تعالى صفة لإلشارة أو بياناً  ،ورُّبكم الخبر َّ ،
يجوز ُ
ت
الشيء الواحد البيان والصفة َّ ،
نع ُ
نعت وال ُي َ
العمم نعتًا  ،واَّنما العمم ُي َ
وجوز كون َ
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مما أجمعوا عمى
وجوز نعت اإلشارة بما ليس معرفًا بالم الجنس  ،وذلك َّ
بو َّ ،
(. )23
بطالنو ))
وضوحا عندما تكون القاعدة فاقدة لثالثة شروط  ،كما في
ويزداد األمر
ً
إعراب الزمخشري لـ (مقام إبراىيم) في قولو سبحانو وتعالى ِ  :ف ِ
ات
ات َب ِّي َن ٌ
يه آ ََي ٌ
ُ
ِ
مقَ ِ ِ
ان آَم ًنا [ آل عمران  ]97 :إذ جعميا عطف بيان ،
يم َو َم ْن َد َخمَ ُه َك َ
ام إ ْب َراه َ
َ ُ
يقول ابن ىشام :

((

أما قول
إن البيان ال يخالف متبوعو في تعريفو وتنكيره و َّ
()24

الزمخشري َّ :
(آيات بينات) فسيو
عطف عمى
(مقام إبراىيم)
إن
ٌ
ٌ
ُ
ولم يبيّْن ابن ىشام وجوَ السيو عمى نحو الدقَّة ؛ َّ
احدا
ألنو ذكـ ــر وجيًا و ً
فقط (التعريف والتنكير)  ،والحقيقة َّ
أن وجو السيو في مخالفة (مقام) لـ (آيات)
))

َّ
الصبان :
من ثالثة جيات  ،جاء في حاشية

((

وجوب مطابقة البيان والمبين

مخالف لـ (آيات) من
مقام)
ًا
وتنكير  ،وافر ًادا وغيره ،
ًا
تعريفًا
ٌ
وتذكير وغيره  .و( ُ
ِ
مقام
وجوه ثالثة كما ال يخفى  ...فالوجو َّأنو مبتدأ ُحذف خبره  ،أي  :منيا ُ
إبراىيم

))

()25

أحيانا ـ ـ إلى انطواء الدليل عمى
وقد يعود الخمل في استدالل الزمخشري ـ ـ
ً
إما من جية الصورة أو من جية
فاسد َّ
قياس ٌ
المغالطة  ،ومعنى المغالطة ٌ (( :

معا  ،واآلتي بيا غالط في نفسو ُمغالط لغيره [ ...وىي]
المادة أو من جيتيما ً
()26
ترجع إلى أمر واحد وىو عدم التمييز بين الشيء وأشباىو ))
ومن ىذا التعريف يتبيَّن لنا أمران  :أوليما َّ :
إن الذي يقع في مثل ىذا األمر

متعمد في أكثر األحيان  ،وىذا يتناسب وحال العمماء الذين ىميم
يكون غير
ّْ

الوصول إلى الحقيقة  ،وثانييما َّ :
إن أىم سبب لموقوع في المغالطة ـ ـ لغير

المتعمد ـ ـ ىو التشابو بين األشياء مع عدم التدقيق والتريُّث  ،ويبدو َّ
أن ىذا األمر
ّْ
يحصل في الغالب مع العمماء المكثرين من التأليف كالزمخشري  ،وىذا الخمل

ُمغتَفٌَر إذا ما قيس بكثرة إنتاجو العممي الدقيق .

333

Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

ابن ىشام إلى ما وقع فيو الزمخشري من المغالطات  ،وأبدى رأيو
وقد فطن ُ
فييا  ،فمن مغالطتو في القياس ما استظيره الزمخشري من حكم يتعمق باألداة

(إذ) َّ ،
فإنو توصَّل إليو من طريق قياسيا عمى األداة (إذا) وذلك عند توجييو

القراءة القرآنية في قولو تعالى   :لـ ـ ـق ْد مـ ـ ـ ـ ـ َّن اللَّهُ على ال ُْم ْؤِمنِي ـن إِ ْذ بـعث فِيـ ـ ِه ْم
من ِ
وًل ِمـ ـ ْن أنْـ ُف ِس ـ ـ ِه ْم [  ...آل عمران  ] 461 :إذ قرأىا بعضيم  ( :لَ ِمن ّْ
اهلل
ر ُس ا
 ) ...يقول ابن ىشام :

((

ومن الغريب َّ
أن الزمخشري قال في قراءة بعضيم (

المؤمنين إ ْذ بعث فييم رسوالً)َّ :إنو يجوز أن يكون التقدير  :منو
لقد َم َّن اهلل عمى
َ
يكون
أخطب ما
إذ بعث  ،وأن تكون (إ ْذ) في محل رفع كـ (إذا) في قولك :
ُ
ُ
()27
األمير إذا كان قائما  ،أي  :لَ ِمن ّْ ِ
وقت بعثو ))
من اهلل عمى المؤمنين ُ
ُ
ً
يخص (إذا) ؛ َّ
ألنو يتغيَّر المعنى
رده ابن ىشام من جية تنظيره بمثال
ُّ
وقد ّ
ٍ
حينئذ  ،فقال  (( :تنظيره بالمثال غير مناسب ؛ َّ
ألن الكالم في (إ ْذ) ال
واإلعراب

ألنيم ُي ّْ
في (إذا)  ،وكان حقّو أن يقول  :إ ْذ كان ؛ َّ
قدرون في ىذا المثال ونحوه
(إ ْذ) تارةً و(إذا) أخرى  ،بحسب المعنى المراد  ...وكذلك المشيور َّ
أن (إذا)
()28
َّ
المقدرة في المثال في موضع نصب ))
ومن المغالطات الخفيَّة التي رصدىا ابن ىشام ما يتعمق ّْ
بادعاء الزمخشري

اإلطالق في المسألة مع عدم التفاتو إلى وجود القيد الذي يجعل المسألة خاصَّة
بموردىا  ،ومن ذلك ما وقع فيو الزمخشري من إطالقو المنع وانكاره الشديد عمى

َمن قال َّ
بأن (ميما) تأتي بمعنى (متى) كابن مالك وغيره  ،جــاء في المغني :
ميما  ...تكون ظرفًا لفعل الشرط  ...وىذه المقالة سبق إلييا ابن مالك وغيره ،
َّ
وشدد الزمخشري اإلنكار عمى َمن قال بيا  ،فقال  :ىذه الكممة في عداد الكممات
((

ويظنيا
يد لو في عمم العر َّبية  ،فيضعيا في غير موضعيا ،
التي ُي ّْ
حرفيا َمن ال َ
ّ
بمعنى (متى)  ،ويقول  :ميما جئتني أعطيتك  ،وىذا من وضعو  ،وليس من
ثم يذىب فيفسر بيا اآلية ُفيمحد في آيات اهلل
كالم واضع العر َّبية َّ ،
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مقتصر عمى اآلية الكريمة وىي
ًا
وكالم الزمخشري صحيح لو كان الحكم
قولو تعالى   :وقَالُوا مهما تَأ ِْت َنا ِب ِه ِم ْن ٍ ِ
س َح َرَنا ِب َها فَ َما َن ْح ُن لَ َك
َ
آية لتَ ْ
َ
َ َْ
ين [ األعراف  ]132 :والسبب في ذلك وجود القرينة المانعة من إرادة
ِب ُم ْؤ ِم ِن َ
الزمان  ،وىي قولو تعالى ( :من آية)  ،فيي التي تُفسّْر لنا معنى الضميرين ،
ٍ
شيء يحضر تأتنا بو  ،والضمير في
أي
يقول أبو حيان (ت 745ىـ)  (( :أي ُّ :

أيضا عمى معنى (ميما) َّ
ألن المراد بو :
(بو) عائد عمى (ميما) وفي (بيا) عائد ً
َّأيةُ ٍ
آية )) ( )30ويبدو َّ
بناء عمى
أن الزمخشري قد اشتبو عميو األمر فأطمق الحكم ً
ما ورد في اآلية الكريمة عمى الرغم من وجود قرينة فييا ؛ ولذا نبَّو ابن ىشام

عمى الفرق بين الموردين بقولو :
ثبوتو في غيرىا ؛ لتفسيرىا بـ ِ
(من آية)
((

والقول بذلك في اآلية ممتنع  ،ولو َّ
صح
))

()31

.

تقدم ذكره  ،بل َّ
ولم يقتصر أمر المغالطة عند الزمخشري عمى ما َّ
تعداه

ُّ
ويغض
إلى مسألة اقتطاع الكالم  ،فيأخذ من الكالم الجزَء المؤيّْد لرأيو ،
الطرف عن الباقي  ،فيوىم القارئ بكون صاحب الكالم يتبنَّى ما ذىب إليو
بتعمد ذلك  ،بل الذي يبدو
الزمخشري  ،ولسنا ىنا في معرض اتيام الزمخشري ُّ

أن َّ
َّ
مرد ذلك مرتبط بعدم التدقيق في النقل .

ويبدو َّ
أن الزمخشري قد لجأ إلى ذلك في المسائل الخالفيَّة بين النحويين ؛

َّ
ألنو يستدل عمى صحَّة رأيو بكتاب سيبويو ؛ ليحسم المسألة لصالحو  ..وقد
دأب النحويون عمى النقل عن شيخ النحاة واماميم سيبويو ؛ َّ
ألن آراءه تُمثّْل ـ ـ

غالبا ـ ـ الفيصل في المسألة  ،والزمخشري واحد منيم  ،ولك َّن الخمل في ىذا
ً
ناقصا أو غير دقيق .
األمر يكون مضاعفًا عندما يكون النقل
ً

َّ
خالفية بين
أي سيبويو في مسألة
ومن ذلك ما فعمو الزمخشري عند نقمو ر َ
أن سيبويو يقول َّ :
النحاة  ،وىي مجيء (ىل) بمعنى (قد) ( )32؛ فذكر َّ
إن (ىل)

ناقص ؛ َّ
ألن سيبويو ذكر
صحيحا ـ ـ نق ٌل
بمعنى (قد) ( )33وىذا النقل ـ ـ وان كان
ً
ٌ
في مكان آخر من كتابو في (باب َّ
عدة ما يكون عميو الكمم) َّ
أن (ىل) لالستفيام
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()34
وىذا ما استدل بو ابن ىشام  ،فقال  (( :وبالغ الزمخشري فزعم َّأنيا أبداً
ستفاد من ىمزة َّ
بمعنى (قد)  ،و َّ
مقدرة معيا  ،ونقمو في
أن االستفيام َّإنما ىو ُم ٌ

المفصل عن سيبويو  ،فقال  :وعند سيبويو أن ( َىل) بمعنى (قد) َّ ،إال َّأنيم تركوا
َّ
ألنيا ال تقع َّ
األلف قبميا ؛ َّ
إال في االستفيام  ...وثبت في كتاب سيبويو (رحمو

اهلل) ما نقمو عنو  ،ذكره في باب (أم) المتصمة َّ ،
أيضا ما قد يخالفو ،
ولكن فيو ً
َّ
نصو  :و(ىل) وىي لالستفيام ،
الكمم ما ُّ
فإنو قال في باب ّ
عدة ما يكون عميو ُ
ولم يزد عمى ذلك )) (. )35

الخارجية إلبطال أقوال الزمخشري :
المطمب الثَّ ِاني  :األدلَّة
َّ
َ

النحوي طريقًا مخالفًا لما سمكو النحويون في استنباط القواعد
قد يسمك
ُّ
غالبا ـ ـ عن اآلليات التي
النحوية وتحريرىا  ،فيقع في محاذير عديدة تتمخض ـ ـ ً
يستعين بيا لموصول إلى الحكم .

وقد سجَّل ابن ىشام مجموعة من الموارد التي جانب الزمخشري فييا

أن َّ
الصواب  ،فسار في طريق مخالف لما عميو كبار النحويين  ،ويبدو َّ
مرد ذلك
إلى اجتياد الزمخشري ومحاولتو الخروج عن المألوف ؛ خدمةً لممعنى الذي ىو

ضالتو السيَّما في تفسير القرآن الكريم .

ومن أىم األدلة التي َّ
رد ابن ىشام بيا استدالل الزمخشري ما يصطمح عميو

النحويون بـ (التكمُّف) الذي ينطوي عمى المبالغة في التعاطي مع األحكام النحويَّة
 ،وقد أشار الراغب إلى ذلك ؛ فقال  (( :ما يفعمو اإلنسان بإظيار كمف مع
اسما لممشقة  ،والتكمُّف :
مشقة تنالو في تعاطيو  ،وصارت الكمفة في التعارف ً
()36
اسم لما يفعل بمشقة  ،أو ُّ
تصنع  ،أو تشبُّع ))
ويبدو َّ
أحيانا ـ ـ في طريق متكمَّف من أجل الوصول
أن الزمخشري قد سار ـ ـ
ً
إلى النتيجة التي يروم الوصول إلييا  ،فتصنَّع ما فيو مؤونة أكبر مخالفًا في ذلك
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تض ابن ىشام تمكم المسائل  ،فقد َّ
كبار النحويين ؛ وليذا لم ير ِ
رد ابن ىشام قول
الزمخشري في مسألة تقديم ىمزة االستفيام إذا كانت في جممة معطوفة بـ (الواو)

ثم)  ،و َّأنيا في تمك المواضع في مكانيا األصمي  ،و َّ
أن العطف
أو (الفاء) أو ( َّ
عمى جممة َّ
مقدرة بينيا وبين العاطف  ،فقال ابن ىشام َّ (( :إنيا [أي  :اليمزة] إذا
كانت في جممة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثَُّم  ،قُ ّْدمت عمى العاطف تنبييًا
عمى أصالتيا في التصدير  ...ىذا مذىب سيبويو ( )37والجميور( ، )38وخالفيم
جماعة أوليم الزمخشري ؛ فزعموا َّ
أن اليمزة في تمك المواضع في محمّْيا األصمي

أن العطف عمى جممة َّ
 ،و َّ
مقدرة بينيا وبين العاطف  ،فيقولون التقدير في ...
ِ
ين[ الصافات  ... ]58:أ نحـن مخمَّـدون فما نحن بميتين ؟
أَفَ َما َن ْح ُن بِ َميّْت َ
وي ِ
ضعـف قولَـيم مــا فيو من التكمُّف  ...لدعوى حذف الجممة  ،فإن قوبل بتقديم
ُ
المتجوز فيو عمى قوليم ُّ
بعض المعطوف  ،فقد ُيقال َّ :إنو أسيل منو ؛ َّ
أقل
ألن
َّ
لفظًا  ،مع َّ
التجوز تنبييًا عمى أصالة شيء في شيء  ،أي  :أصالة
أن في ىذا
ّ
()39
اليمزة في التصدير ))
أن ابن ىشام نفسو َّ
والغريب َّ
تبنى ىذا الرأي في باب العطف من كتابو

أوضح المسالك  ،فوقع فيما ىرب منو  ،جاء في أوضح المسالك :

((

ويجوز

يال )
حذف المعطوف عميو بالفاء والواو َّ
وس ً
فاألول كقول بعضيم َ ( :وبِ َك وأ ً
ُ
َىال َ
أىال  ،والثاني نحو 
مرحبا  ،والتقدير :
لمن قال لو :
ومرحبا بك و ً
ً
ً
جو ًابا َ
ّْ
ص ْف ًحا [ الزخرف ]5:أي  :أ نيممكم فنضرب  ،ونحو أَ َفمَ ْم
أَفََن ْ
ض ِر ُ
ب َع ْن ُك ُم الذ ْك َر َ
()40
ِ ِ
َعموا فمم َيروا ))
َْ
َي َرْوا إلى َما َب ْي َن أ َْيديي ْم [ سبأ ]9:أي  :أ َ ُ
ومن األمثمة الواضحة التي ذكرىا ابن ىشام لمتكمُّف عند الزمخشري ما
ضى 
يك َرب َ
ف ُي ْع ِط َ
س ْو َ
ُّك فَتَْر َ
ذىب إليو في (الم االبتداء) في قولو تعالى َ  :ولَ َ
[الضحى  ]5 :إذ ذىب إلى َّأنيا ال تدخل َّ
إال عمى المبتدأ  ،قال ابن ىشام (( :

ك ربُّك : الم االبتداء ال تدخل
قول الزمخشري  ،قال في تفسير 
ولسوف ُيعطي َ
َ
ك َّ 
أن المبتدأ
سوف ُي
عطيك رُّب َ
َ
َّإال عمى المبتدأ والخبر  ...وكذا زعم في ولَ َ
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َّ
ُّك  ...واَّنما يضعف قول الزمخشري َّ
أن فيو
مقدر ،أي  :وَألَّنت سوف ُي
عطيك رب َ
َ
تكمُّفين لغير ضرورة  ،وىما  :تقدير محذوف  ،وخمــعُ الالم عن معنى الحال ؛
لئـ َّـال يجتمع دليــال الحــال واالستقبــال )) (. )41
المفصل في
وال أدري كيف وقع الزمخشري في ذلك  ،وقد ذكر في كتابو (
َّ

صنعة اإلعراب) َّ
أن (( الم االبتداء ىي الم المفتوحة في قولك  :لَزيد منطمق .
عز َّ
وال تدخل َّإال عمى االسم والفعل المضارع كقولو َّ
وجل َّ  :
ألنتم أشد رىبة 
[الحشر  ]13:وَّ 
إن ربَّك ليحكم بينيم [ النحل  . ]124:وفائدتيا تأكيد مضمون
()42

الجممة  .ويجوز ـ ـ عندنا ـ ـ َّ
يجوزه الكوفيون
إن ز ً
يدا لَسوف يقوم  ،وال ّ
(التعسف)
ويمكن أن يدخل ضمن التكمُّف ما يصطمح عميو ابن ىشام بـ
ُّ
))

()43

.

معنى ال تكون داللتو عميو
الذي يعني (( حمل الكالم عمى ً
ابن ىشام ىذا المصطمح َّإال في موضع واحد  ،وذلك عندما رأى الزمخشري
))

ولم يستعمل

يسير عند استداللو في طريق غير الطريق المعروف عند النحاة  ،فيفرض

فروضا بعيدة ؛ ليستقيم استداللو  ،مع عدم الحاجة إلى ّْ
كل ىذا العناء في
ً
التوجيو الداللي  ،ففي قولو تعالى   :ثُ َّم لَ َن ْن ِزع َّن ِم ْن ُك ِّل ِش ٍ
ش ُّد َعمَى
ُّه ْم أَ َ
َ
يعة أَي ُ
َ
(أي) موصولة مع َّ
أن الضمة
جوز الزمخشري كون ُّ
الر ْح َم ِن ِع ِتيِّا [ مريم َّ ]69 :
َّ
إعراب  ،جاء في مغني المبيب :

((

وجوز الزمخشري وجماعة كونيا موصولة
َّ

فقدروا متعمق النزع من ّْ
كل شيعة َّ ،
وكأنو قيل  :لننز َّ
مع َّ
عن
أن الضمة إعراب ؛ ّ ُ
بعض ّْ
قدر أنَّو ُسئِلَ :م ْن ىذا البعض ؟ فقيل  :ىو الذي ىو ُّ
ثم َّ
أشد
كل شيعة َّ ،
ف ظاىر ،وال أعمميم
ثم ُحِذف المبتدآن المكتنفان لمموصول  ،وفيو ُّ
َّ ،
تعس ٌ
استعمموا ِّأيا الموصــولة مبتدأ )) (.)44
والطريق المعروف عند النحاة ىو َّ
أن ( ِّأيا) (( تُْبنى في حالة واحدة ،
ص ْد ُرىا ـ ـ
وتُعرب في غيرىا  ،فتُْب َنى إذا أُضيفت  ،وكانت صمتيا جممة اسمية َ ،
مغامر  ...واألصل ُّ :أييم
وىو المبتدأ ـ ـ ضمير محذوف ؛ نحو  :يعجبنى ُّأييم
ٌ
()45
ىو مغامر ))
ٌ
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بل َّ
قبيح في ىذه الحالة  ،يقول ابــن
(أي) بـ (الذي) ٌ
إن تقدير الزمخشري لـ ّ
ٍ
من ّْ
شيعة أيُّيم أ َش ُّد ) َّ
لنن َز َّ
ألنك
كل
َّ
السراج  (( :ومثل ذلك قراءة الناس َّ ( :
ثم َ
عن ْ
قمت :
قائم ) فإن َ
لو وضعت (الذي) ىا ىنا كان ً
قبيحا َّ ،إنما تقول  ( :الذي ىو ٌ
(.)46

قبيحا
قائم ) كان ً
( الذي ٌ
َّ
استدل بو ابن ىشام عمى إبطال قول الزمخشري ما ُيصطمح عميو في
ومما
َّ
عمم النحو بـ (االطراد)  ،والمقصود بو عندىم (( التتابع واالستمرار  ،من ذلك
طردت الطّريدة إذ اتّبعتيا واستمرت بين يديك  ،ومنو مطاردة الفُرسان ِ
بعضيم
ُ
ّ
ُ
استمر من الكالم في اإلعراب وغيره من
بعضا ...فجعل أى ُل عمم العرب ما
َّ
ً
))

بقية بابو وانفرد عن ذلك إلى
مواضع الصناعة مطّ ً
ردا  ،وجعموا ما فارق ما عميو ّ
غيره ِّ
شاذا )) (. )47
وقد قسَّم ُّ
رد والشا َذ إلى أربعة أقسام (:)48
النحويون المطَّ َ
1ـ مطَّرد
2ـ مطَّرد
3ـ مطَّرد في االستعمال شا ّذ في القياس .
معا .
في القياس واالستعمال ً
في القياس شا ّذ في االستعمال .

معا .
4ـ شا ّذ في القياس واالستعمال ً
احتج ابن ىشام بيذا التقسيم في ّْ
َّ
رد بعض ما ذىب إليو الزمخشري ،
وقد
حاال بالضمير فقط ؛
ومن ذلك إبطالو قول الزمخشري بشذوذ ربط الجممة الواقعة ً
إذ َّ
إما الواو
حاال  ،وربطيا َّ
ردا  ،يقول  (( :الواقعة ً
رده ابن ىشام بكون ذلك مطَّ ً

َّالةَ َوأ َْنتُ ْم ُس َك َارى [ النساء  ]43:أو الواو فقط ،
والضمير  ،نحو َ  :ال تَ ْق َرُبوا الص َ
نحو  :لَئِ ْن أَ َكمَوُ ّْ
ص َبةٌ [ يوسف  ... ]8:أو الضمير فقط  ،نحو
الذ ْئ ُ
ب َوَن ْح ُن ُع ْ
ِ
َِّ
وىيُ ْم ُم ْس َوَّدةٌ [ الزمر  ... ]60:وزعم الزمخشري
ين َك َذُبوا َعمَى المَّو ُو ُج ُ
 تََرى الذ َ
في الثالثة َّأنيا َّ
شاذة نادرة  ،وليس كذلك ؛ لورودىا في مواضع من التنزيل ،
نحو :

ٍ
ىم
بعضكم
اىبطوا
لبعض ّّ
عدو [ البقرة   ]36:فنب ُذوهُ وراء ظيور ْ
ْ
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ِ
َّ
لحكمو[ الرعد ]41:
ب
حكم ال ُمعقّْ َ
كأنيم ال يعممون [ آل عمران  ، ]187:واهللُ َي ُ
َّ
يم ليأكمون الطعام [ الفرقان . )49( )) ]20:
 وما أرسمنا َ
قبمك َ
المرسمين إال َّإن ْ
من ُ
أما عدم االطراد فيو طريق آخر البن ىشام في َّ
رد أقوال الزمخشري كما
و َّ

في مسألة جواز تقديم اليمزة عمى الفاء  ،و َّأنيا في مكانيا األصمي  ،فقال ابن
ىشام  (( :وأنَّو غير مطَّرد في جميع المواضع  ...ألنَّو غير ممكن في نحو :

قائم عمى كل نفس بما كسبت[ الرعد ]33:
أفمن ىو ٌ

))

()50

بل َّ
إن الزمخشري

نفسو لم ُيطبّْق رأيو ىذا عمى ّْ
كل المواضع التي َّ
تقدمت فييا اليمزة بل
الزمخشري في مواضع بما يقولو الجماعة  ،منيا قولو في ِ 
أفأم َن أى ُل القرى 
وجوز
[األعراف  ]97:إنَّو عطف عمى  فأخ ْذناىم بغتةً [ األعراف ّ ...]95:
((

جزم

الوجيين في موضع  ،فقال في قولو تعالى  :أفغير دين اهلل يبغون [ آل عمران

توسطت
 ]83:دخمت ىمزة اإلنكار عمى الفاء العاطفة جممة عمى جممة  ،ثم َّ
اليمزة بينيما  ،ويجوز أن ُيعطف عمى محذوف تقديره  :أيتولون فغير دين اهلل
يبغون )) (. )51

ومن أدلة ابن ىشام في ّْ
رد استدالل الزمخشري  ،ما ُيصطمح عميو بـ
بيان تخمُّف الحكم َّ
المدعى ثبوتو أو نفيو عن دليل المعمل
(النقض) الذي ىو (( ُ
()52
الدال عميو في بعض من الصور))
و َّ
البد من اإلشارة إلى ما ذكره ابن جني في باب االحتجاج بقول المخالف ؛

ُليعمَم َّ
ييدم الرأي وال ُيخرجو من الواقع المغوي  ،جاء في
أن النقض ـ ـ
ً
أحيانا ـ ـ ال ُ
الخصائص  (( :اعمم َّ
أن ىذا عمى ما في ظاىره صحيح ومستقيم  ،وذلك أن

فينشئ خالفًا ما عمى أىل مذىبِو  ،فإذا َس َّمع خصموُ بو
َ
ينبغ من أصحابو نابغٌ ُ
واجمب عميو  ،قال ىذا ال يقول بو أحد من الفريقين  ،فيخرجو ُم ْخ َرج التقبيح لو

()53
ثم يقول بعد ذلك  (( :ولَ َعمري َّ
طع
والتشنيع عميو ))
َّ
إن ىذا ليس بموضع قَ ْ
أن فيو تشنيعا عميو واىابة بو إلى ِ
عمى الخصم َّإال َّ
تركو  ،واضافة لعذره في
ً
استم ارره عميو وتيالُكو فيو من غير إحكامو  ،وانعام الفحص عنو  ،واَّنما لم يكن
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طع ؛ َّ
تجل من المذاىب ما يدعو إليو القياس ما لم ُي ِمو
فيو قَ ْ
ألن لإلنسان أن ير َ
فإنني َّإنما أضع من ّْ
فقس عمى ما ترى ؛ َّ
كل شيء
بنص أو ْينتيك ُح ْرمة شرع ْ ،
ّ
()54
.
ز ))
موج ًا
ً
مثاال َ
وقد سمك ابن ىشام أكثر من طريقة في استعمال ىذا َّ
الدليل إلبطال َّ
حجة
الزمخشري  ،ىي :
األولى  :النقض عمى الزمخشري بكالمه  :ومن ذلك ما فعمو ابن ىشام
الطَّريق ُة َّ

في ّْ
بناء عمى تضمين فعل معنى فعل
الرد عمى قول الزمخشري في التعميق ؛ ً
آخر ؛ َّ
ومرة بالمنع ؛ فحصل التناقض
مرة بالجواز َّ ،
ألن الزمخشري قال َّ
عمالً[ ىود ]7:
أحس ُن َ
واالضطراب في كالمو  ،ففي قولو تعالى َ  :ليْبمُو ُك ْم ُّأي ُكم َ

البْموى ؛ لِما في االختبار من معنى العمم َّ
ألنو طريق
ذىب الى جواز تعميق فعل َ
أحسن
أحس ُن وجيًا  ،واستَ ِم ْع أيُّيم
ُ
إليو  ،فيو مالبس لو  ،كما تقول ْ :انظُ ْر أيُّيم َ
صوتًا ؛ َّ
ألن النظر واالستماع من طرق العمم  .ومع انفراد الزمخشري بيذا الرأي
َّ ،
ـــــــال [ الممك ]2 :
س ُن َع َم ً
فإنو ذكر في تفسير قولو تعالى ِ  :ل َي ْبمُ َو ُك ْم أ َُّي ُك ْم أ ْ
َح َ
َّ
سمى تعميقًا  ،واَّنما التعميق أن يوقَ َع بعد العامل ما ُّ
َّ
مسد
يسد
أن ىذا ال ُي َّ
كعممت ُّأييما عمرو  .أال ترى َّأنو ال يفترق الحا ُل ـ ـ بعد ُّ
تقدم
جميعا ،
منصوبيو
ُ
ً
أحد المنصوبين ـ ـ بين مجيء ما لو الصدر وغيره ؟ ولو كان تعميقًا الفترقا  ،كما
()55

.

منطمق
يد
يدا منطمقًا ،
افترقا في :
ٌ
وعممت أ ز ٌ
عممت ز ً
َ
َ
أيضا عند كالمو عن الوصف إذا لم يكن
وقد وقع الزمخشري في التناقض ً

بمعنى الحال واالستقبال ؛ َّ
ألن إضافتو محضة تفيد التعريف أو التخصيص ؛

َّ
َّ
ولكن رأي الزمخشري مضطرب في ذلك ،
ألنيا ليست في تقدير االنفصال ،
فقال في قولو تعالى َ  :م ِال ِك َي ْوِم الد ِ
ِّين [ الفاتحة  (( : ]4 :أُريد باسم الفاعل ـ ـ
ك عبيده ِ
أمس  ،أي  :ممك األمور يوم
ىنا ـ ـ َّ
إما الماضي  ،كقولك  :ىو مال ُ

أصحاب الجنة[ األعراف  ]44:؛ وليذا ق أر أبو حنيفة
الدين عمى حد  ونادى
ُ
ك العبيد َّ .
فإنو بمنزلة
يوم الدين) و َّ
أما الزمان المستمر  ،كقولك  :ىو مال ُ
َ
(ممَ َك َ
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قولك  :مولى العبيد ( ... )56وىو حسن َّ ،إال أَّنو نقض ىذا المعنى الثاني
سكنا والشمس والقمر[ األنعام ]96:
عندما تكمَّم عمى قولو تعالى  :وجاعل الميل ً

بجر الشمس والقمر عطفًا عمى الميل وبنصبيما بإضمار جعل أو
فقال  :قُرئ ّْ
عطفًا عمى ّْ
محل الميل ؛ َّ
فتكون
ألن اسم الفاعل ـ ىنا ـ ـ ليس في معنى المضي
َ
إضافتو حقيقية  ،بل ىو ّّ
دال عمى جعل مستمر في األزمنة المختمفة  ،ومثمو 
الحب و َّ
ّْ
فالق اإلصبا ِح[ األنعام  ]96:كما تقول :
فالق
النوى[ األنعام  ]95:وُ 
ُ
57
زمانا دون زمان )) ( ) .
عالم  ،وال تقصد ً
زيد ٌ
قادر ٌ
نحوي آخر ُّ :
ويدل ىذا األمر عمى سعة اطالع
الطَّريق ُة الثانية  :النقض بكالم
ٍّ
ثم استداللو بآرائيم عمى
ابن ىشام واحاطتو بآراء النحويين  ،السيَّما سيبويو َّ ،

نقض آراء الزمخشري  ،كما فعل في ّْ
رد رأي الزمخشري عندما أجاز حذف

جواب الشرط مع كون فعل الشرط مضارًعا  ،يقول ابن ىشام  (( :قو ُل
أينما تكونوا ِ
يدرْك ُكم الموت[ النساء  ]78:فيمن رفع يدرك َّ :إنو
الزمخشري في َ 
فتيال أينما تكونوا  ،يعني
يجوز كون الشرط
متصال بما قبمو  ،أي  :وال تظممون ً
ً

الموت ولو كنتم
ثم يبتدئ (يدرُككم
فيكون الجواب محذوفًا مدلوًال عميو بما قبمو َّ ،
ُ
في بروج َّ
مردود َّ
نصوا عمى َّأنو ال
مشيدة) وىذا
بأن سيبويو وغيره من األئمة ُّ
ٌ
ٍ
ت  ،وال تقول :
ُيحذف الجواب َّإال وفع ُل الشرط
ماض  ،تقول  :أنت ظالم إن فعْم َ
أنت ظالم إن تفعل َّ ،إال في الشعر )) (. )58
َّ
مفسرة في
ورد ابن ىشام قول الزمخشري بقول الرازي في مسألة كون (أن) ّ
َن اتَّ ِخ ِذي ِم َن ا ْل ِج َب ِ
ُّك إلـى َّ
ال ُب ُيوتًا َو ِم َن َّ
الن ْح ِـل أ ِ
الش َج ِر
قولو تعالى َ  :وأ َْو َحى َرب َ

أن) التي
َو ِم َّما َي ْع ِر ُ
ش َ
ون [ النحل  ]68 :يقول ابن ىشام  (( :وزعم الزمخشري ( ْ
مفسرة َّ ،
في قول ــو تعالى ِ  :
وردهُ أبو عبد اهلل
أن اتّخذي من الجبال بيوتًا ّ 
بأن قبمو وأوحى ربُّك إلى َّ
الرازي َّ
إليام باتفاق  ،وليس في
النحل والوحي ىنا ٌ
اإلليام معنى القول  ،قال  :واَّنما ىي مصدرَّية  ،أي  :باتخاذ الجبال بيوتًا
(.)59
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الطَّريق ُة الثالثة  :النقض بقول البصريين  :ليس من شك في َّ
أن المدرسة

البصرية تحظى بمكانة ّْ
متميزة في عمم النحو  ،وال ُيمكن لنحوي أن يتجاوز رأييا
ركن وثي ٍ
مستندا إلى ٍ
حججا
ق  ،لكونيا مدرسة عقميَّة يمتمك أصحابيا
إذا لم يكن
ً
ً
ناجعة فيما يتبنَّونو من آراء نحويَّة ؛ ولذا رفض ابن ىشام رأي الزمخشري

لمخالفتو قول البصريين  ،ففي مسألة نصب الفعل المضارع في جواب الترّْجي

ذىب الزمخشري إلى جواز ذلك  ،وىذا مخالف لمبصريين  ،يقول ابن ىشام :
قول الزمخشري في  فال تجعموا ِ
كون تجعموا
هلل ً
أندادا[ البقرة َّ : ]22:إنو يجوز ُ
الترجي أعني (لعمّكم تتقون) عمى ّْ
ّْ
حد النصب في قراءة
منصوبا في جواب
ً
حفص   :فأطَِّم َع [ غافر  ]37:وىذا ال ُيجيزه بصري  ،ويتأولون قراءة حفص :
ِ ِ
ص ْرًحا) أو عمى العطف عمى األسباب
َّ
إما عمى أنَّو جواب لألمر وىو (ا ْب ِن ل ْي َ
((

))

()60

.

الطَّريق ُة الرابعة  :النقض بمخالفته إلجماع النحويين  :استدل ابن ىشام عمى
تخطئة رأي الزمخشري من جية مخالفتو آلراء النحويين  ،كما في مسألة مجيء

الواو لإلباحة  ،يقول ابن ىشام  (( :ذكر الزمخشري عند الكالم عمى قولو تعالى
تمك عشرةٌ كاممةٌ  [ البقرة َّ ]196:
أن الواو تأتي لإلباحة  ،نحو  :جالِس
َ  :

دفعا ُّ
لتوىم إرادة اإلباحة في
الحسن وابن سير َ
َ
ين  .و َّأنو َّإنما جيء بالفذلكة ً
ٍ
ف ىذه

عر ُ
فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم[ البقرة  ... ]196:وال تُ َ
ُ
المقالة لنحوي

))

(.)61

ومما خالف فيو الزمخشري النحويين ـ ـ عند ابن ىشام ـ ـ قولو في تقدير فعل
َّ

من لفظ المفاجأة  ،يقول ابن ىشام :

((

أن عامميا فعل َّ
وزعم َّ
مقدر مشتق من

ثم إذا دعاكم دعوةً [ الرعد  ]14:اآلية :
لفظ المفاجأة  ،قال في قولو تعالى َّ  :
َّ
فاجأتم الخروج في ذلك الوقت  ،وال يعرف ىذا لغيره  ،واَّنما
إن التقدير إذا دعاكم
ُ
َّ
المقدر في
جالس أو
يد
ناصبيا عندىم الخبر المذكور في نحو :
خرجت فإذا ز ٌ
ُ
ٌ
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حاضر  .واذا َّ
مستقر أو
قدرت َّأنيا الخبر فعامميا
األسد  ،أي :
نحو  :فإذا
ُ
ٌ
ٌ
استقر )) (.)62
َّ
ُّ
َّ
ينقض ما ذىب إليو ابن ىشام من انفراد الزمخشري بيذا
ولكن الرضي

الرأي ؛ فيذكر َّ
أن بعض النحاة يقول بيذا الرأي عند تعميقو عمى رأي الزجاج ،
يقول الرضي :

((

وقال الزجاج َّ :
إن (إذا) المفاجأة ظرف زمان  ،فعمى قولو

عما بعدىا ...ويجوز أن يكون
يجوز أن تكون في قوليم  :فإذا السبعُ ً ،ا
خبر َّ
ّْ
المصنف
ظرف الزمان مضافًا إلى الجممة االسمية وعاممو محذوف عمى ما قال

ففاجأت وقت وجود السبع بالباب
 ،أي :
ُ

))

(.)63

الخاتمة
َّ
النحوية  ،ال ُب َّد لنا من تسجيل
بعد ىذه الرحمة الممتعة بين االستدالالت
أىم النتائج التي توصمنا إلييا  ،والتي ىي :

1ـ ـ تُ ّْ
شكل نسبة المسائل التي َّ
ردىا ابن ىشام أكثر من ثُمث المسائل التي أورد
فييا رأي الزمخشري ؛ َّ
ألنو أورد رأي الزمخشري في مائة وثمانية وخمسين
موضعا من كتابو َّ ،
رد منيا ثمانية وستين .
ً
2ـ ـ تنوعت أدلَّة ّْ
الرد عند ابن ىشام عمى ستة أنواع رئيسة ىي  :الخمل في

المقدمات  ،وعدم تماميَّة شروط القاعدة النحويَّة  ،وانطواء الدليل عمى مغالطة ،
والتكمُّف  ،واالطراد  ،والنقض .
3ـ ـ لم يكن ابن ىشام في بعض األحيان دقيقًا في نقمو عن الزمخشري  ،كما في
مبدوءا بالفاء المتصمة بـ ( لم ) في
مسألة حذف جواب الشرط مع كون الباقي
ً

وى ْم ) .
قولو تعالى َ ( :فمَ ْم تَ ْقتُمُ ُ
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4ـ ـ َّ
أحيانا في الجزم بانفراد الزمخشري بالرأي النحوي  ،كما في
توىم ابن ىشام
ً
فعال َّ
مقد ًار مشتقًا من لفظ المفاجأة .
مسألة كون عامل (إذا) الفجائية ً
ِ
يستوف ابن ىشام حدود القاعدة التي نقض بيا عمى الزمخشري في بعض
5ـ ـ لم

(مقام إبراىيم) عطف ٍ
الموارد  ،كما حصل في ّْ
بيان عمى
رده إعراب الزمخشري لـ
ُ
بينات) .
(آيات
ٌ
ٌ
6ـ ـ وقوع ابن ىشام في التناقض بين ما كتبو في مغني المبيب  ،وما كتبو في

أوضح المسالك عند ّْ
رده عمى الزمخشري  ،كما حصل في مسألة تقديم ىمزة

بثم  ،و َّأنيا في تمك
االستفيام إذا كانت في جممة معطوفة بالواو أو بالفاء أو َّ
أن العطف عمى جممة َّ
المواضع في مكانيا األصمي  ،و َّ
مقدرة بينيا وبين العاطف

.

7ـ ـ مبالغة ابن ىشام في ّْ
رد رأي الزمخشري عمى الرغم من وجود المستند النحوي
ناك إال
لقول الزمخشري كما في مسألة كون (كافَّة) في قولو تعالى  ( :وما أرسْم َ

كافّةً لمناس) [سبأ  ]28:تأتي لغير الحال .

اليوامش :
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مغني المبيب . 437/1 :

)(32

ينظر  :الجنى الداني في حروف المعاني  ، 344/1 :و حروف المعاني  ، 2 :ومشكل

)(33

المفصل في صنعة اإلعراب . 437 :

إعراب القرآن . 781/2 :

)(34

ينظر  :الكتاب . 220/4 :

)(35

مغني المبيب . 460/1 :

)(37

ينظر  :الكتاب . 188/3 :

)(36

)(38

مفردات ألفاظ القرآن  ( 214/2 :كمف ) .
ينظر  :الجنى الداني . 31:

)(39

مغني المبيب . 23/1 :

)(41

مغني المبيب . 303/1 :

)(40

)(42

أوضح المسالك أوضح المسالك إلى ألفية إبن مالك . 398/3 :
المفصل في صنعة اإلعراب  ، 452 :وينظر  :شرح الرضي عمى الكافية . 1753/1 :

)(43
ُّف
ف السَّير بغير ىداية و ْ
األخ ُذ عمى غير الطريق وكذلك التَّ َعس ُ
الع ْس ُ
التعسُّف  :لغة َ (( :
وية )) لسان العرب ( 245/9 :عسف) وينظر :
الع ْس ُ
ف ركوب األَمر بال تدبير وال َر ّ
 ...و َ
الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ( 1403/4 :عسف) .

واصطالحا (( :حمل الكالم عمى معنى ال تكون داللتو عميو وىو الطريق الذي ىو غير
موصل إلى المطموب ،وقيل  :األخذ عمى غير طريق  ،وقيل :ىو ضعف الكالم )) التعريفات
 61 :وينظر  :التوقيف عمى ميمات التعاريف . 101:
)(44
)(45
)(46

مغني المبيب . 108/1 :
النحو الوافي . 363/1 :

األصول في النحو . 323/2 :

)(47

الخصائص  ، 96/1 :وينظر  :التوقيف عمى ميمات التعاريف . 54:

)(49

مغني المبيب . 656/1 :

)(51

مغني المبيب . 24/1 :

)(48

ينظر  :االقتراح في عمم أصول النحو . 35 :

) (50مغني المبيب  ، 23/1 :وينظر  :الجنى الداني . 31:
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التعريفات  ، 245 :وينظر  :موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعموم 1724/2 :

التوقيف عمى ميمات التعاريف . 329 :

)(53

الخصائص . 188/1:

)(54

الخصائص . 188/1 :

)(56

ينظر  :الكشاف . 6/1 :

)(58

مغني المبيب . 507/1 :

) (55ينظر  :مغني المبيب  ، 546/1 :الكشاف . 575/4 :
)(57

)(59

مغني المبيب  ، 665/1 :و ينظر  :الكشاف . 50/2 :
مغني المبيب . 48/1 :

)(60

مغني المبيب  ، 714/1 :و ينظر  :الكشاف . 95/1 :

)(62

مغني المبيب . 120 /1 :

)(61

)(63

مغني المبيب  ، 91/1 :و ينظر  :الكشاف . 241/1 :
شرح الرضي عمى الكافية . 259/1 :
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المصادر والمراجع
1ـ ـ القرآن الكريم
2ـ ـ األصول في النحو  :أبو بكر محمد بن سيل بن السراج النحوي البغدادي

تحقيق  :د.عبد الحسين الفتمي  ،الطبعة الثالثة  ،مؤسسة الرسالة – بيروت

1988م .

 3ـ األعالم  :خير الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس ،الزركمي

الدمشقي (ت 1396 :ىـ)  ،الطبعة الخامسة عشرة  ،دار العمم لمماليين ،
 2002م .
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 4ـ االقتراح في عمم أصول النحو  :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
السيوطي تحقيق  :محمد حسن محمد حسن إسماعيل  ،الطبعة الثانية  ،دار

الكتب العممية ـ بيروت  2006 ،م .

5ـ ـ أوضح المسالك أوضح المسالك إلى ألفية إبن مالك  :أبو محمد عبداهلل جمال

الدين بن يوسف بن أحمد بن عبداهلل بن ىشام األنَّصاري  ،الطبعة الخامسة ،
دار الجيل – بيروت 1979 ،م .

6ـ ـ إنباه الرواة عمى أنباه النحاة  :جمال الدين أبو الحسن عمي بن يوسف
القفطي

(ت 646 :ىـ)  ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم  ،الطبعة األولى ،

دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،ومؤسسة الكتب الثقافية  ،بيروت  1406 ،ىـ -

1982م .

7ـ ـ البحر المحيط في التفسير  :أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف

بن حيان أثير الدين األندلسي (ت 745ىـ)  ،تحقيق  :صدقي محمد جميل ،
دار الفكر  ،بيروت  1420،ىـ .

8ـ ـ التحرير والتنوير ( تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير
الكتاب المجيد )  :محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور

التونسي (ت  1393ىـ)  ،الدار التونسية لمنشر  ،تونس .

9ـ ـ التعريفات  :عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني (ت  816ىـ )

األولى  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبنان  1403 ،ىـ ـ  1983م .
الطبعة َّ

10ـ ـ التوقيف عمى ميمات التعاريف  :زين الدين محمد بن تاج العارفين بن عمي

األولى  ،عالم الكتب  ،القاىرة
الحدادي ثم المناوي ( ت  1031ىـ )  ،الطبعة َّ

1410ىـ ـ  1990م .
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11ـ ـ الجنى الداني في حروف المعاني  :أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن
عبد اهلل المرادي ( ت  749ىـ ) تحقيق  :فخر الدين قباوة  ،االستاذ محمد نديم

فاضل دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبنان .

12ـ ـ حاشية الصبان عمى شرح األشموني أللفية ابن مالك  :أبو العرفان محمد

األولى  ،دار الكتب العممية ،
بن عمي الصبان ( ت  1206ىـ )  ،الطبعة َّ

بيروت لبنان  1417 ،ىـ ـ  1997م

13ـ ـ حروف المعاني  :أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي  ،تحقيق :
األولى  ،مؤسسة الرسالة  -بيروت 1984 ،م .
د.عمي توفيق الحمد  ،الطبعة َّ

14ـ ـ الخصائص  :أبو الفتح عثمان بن جني  ،تحقيق  :محمد عمي النجار ،
عالم الكتب  ،بيروت .

15ـ ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  :أبو الفضل أحمد بن عمي بن
محمد بن أحمد بن حجر العسقالني (ت 852 :ىـ)  ،تحقيق  :محمد عبد المعيد
ضان  ،الطبعة الثانية  ،مجمس دائرة المعارف العثمانية  ،صيدر اباد  ،اليند ،

1392ىـ ـ 1972م

16ـ ـ شرح الرضي عمى الكافية  :رضي الدين األستراباذي ( ت 686ىـ )
تصحيح وتعميق  :يوسف حسن عمر .

17ـ ـ الصحاح تاج المغة وصحاح العربية  :أبو نصر إسماعيل بن حماد
الجوىري

(  393ىـ )  ،تحقيق  :أحمد عبد الغفور عطار  ،الطبعة الرابعة ،

دار العمم لمماليين  ،بيروت  1407 ،ىـ ـ  1987م .

18ـ ـ الكتاب  :أبو بشر عمرو بن عثمان بـ ــن قنــبرالحارثي الممقب سيبــويو (ت
180ىـ)  ،تحقيق  :عبد السالم محمد ىارون  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة .
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19ـ ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  :أبو القاسم

محمود بن عمرو الزمخشري ( ت  538ىـ )  ،تحقيق  :عبد الرزاق الميدي ،

دار إحياء التراث العربي  ،بيروت

20ـ ـ لسان العرب  :محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري  ،الطبعة

األولى دار صادر  ،بيروت .
َّ

21ـ ـ الممع في العربية  :أبو الفتح عثمان بن جني الموصمي النحوي  ،تحقيق :
فائز فارس  ،دار الكتب الثقافية  -الكويت 1972 ،م .

22ـ ـ مشكل إعراب القرآن  :مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد  ،تحقيق  :د.
حاتم صالح الضامن  ،الطبعة الثانية  ،مؤسسة الرسالة – بيروت 1405 ،ىـ .

23ـ ـ مغني المبيب عن كتب األعاريب  :أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن ىشام

َّ
األنصاري ( ت  761ىـ )  ،تحقيق  :الدكتور مازن المبارك ومحمد عمي حمد

اهلل دار الفكر  ،دمشق .

24ـ ـ مفردات ألفاظ القرآن  :أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف
بالراغب األصفياني  ،دار القمم ـ دمشق .

25ـ ـ المفصل في صنعة اإلعراب  :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد
الزمخشري جار اهلل (ت 538 :ىـ)  ،تحقيق  :د  .عمي بو ممحم  ،الطبعة

األولى مكتبة اليالل  ،بيروت 1993 ،م .
َّ

26ـ ـ المقرر في توضيح منطق المظفر مع متنو المصحح  :السيد رائد الحيدري

الطبعة األولى  ،مؤسسة التاريخ العربي  ،بيروت  ،لبنان 1425 ،ىـ ـ 2004م

.

27ـ ـ موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعموم  :محمد بن عمي الفاروقي ( ت
األولى  ،مكتبة لبنان
بعد  1158ىـ )  ،تحقيق  :الدكتور عمي دحروج  ،الطبعة َّ
ناشرون  ،بيروت  1997 ،م
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28ـ ـ النحو الوافي  :عباس حسن ( ت  1398ىـ )  ،الطبعة الخامسة عشرة ،

دار المعارف .

29ـ ـ نزىة األلباء في طبقات األدباء  :أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن
عبيد اهلل األنصاري (ت 577 :ىـ)  ،تحقيق  :إبراىيم السامرائي  ،الطبعة الثالثة

 ،مكتبة المنار ،الزرقاء  ،األردن  1405 ،ىـ  1985 -م .

30ـ ـ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  :أبو العباس شمس الدين أحمد بن
محمد بن إبراىيم بن أبي بكر ابن خمكان البرمكي اإلربمي (ت 681 :ىـ) ،

تحقيق :إحسان عباس  ،دار صادر  ،بيروت .
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