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»هـ) في كتابه مقدمة في أصول التصريف469 «النقد الصرفي عند ابن بابشاذ (ت
 أحمد صفاء عبد العزيز.د

syntax) as well as to disclose the cognitive
tools that he used in the process of criticism

through his usage of hearing transmitted

ملخص البحث

from Arab speakers and the use of the يهدف هذا البحث إىل الكشف عن املنهج النقدي

mental evidence that mainly represented عند ابن بابش��اذ من خالل كتاب��ه (مقدمة يف أصول
by measurement which is distinctive الترصي��ف) وكذل��ك إىل الكش��ف ع��ن األدوات

with syntactic and how he employed his املعرفية التي استعان بها يف عملية النقد من خالل
linguistic and cognitive skills in the science ،استعانته بالس�ماع املنقول عن املتكلمني العرب

of syntactic and was not biased towards a واالس��تعانة بالدلي��ل العق�لي الذي ميثل��ه القياس
particular part although he belongs to the ، والح��دس اللغوي، والتف��رد،بالدرج��ة األس��اس
visual school, he was not mostly concerned فتبين��ت لن��ا من خالل ه��ذا البحث ش��خصية ابن
ْ
with anything but the evidence which he بابش��اذ املمي��زة يف عل��م ال�صرف وكي��ف وظف

accepts for himself and his arabic language,  ومل يكن،مهاراته اللغوية واملعرفية يف علم الرصف
this is the sober scientific approach that منحازا إىل طرف بعينه عىل الرغم من أنه ينتمي إىل
trusted scholars adopt.

 فلم يكن يعنيه يف األعم األغلب،املدرسة البرصية

س��وى الدليل الذي يرتضيه لنفس��ه وللغت��ه العربية

Key words: Criticism, Syntax, Ibn Babshath, فه��ذا هو املنه��ج العلمي الرصني ال��ذي يتحىل به
introduction, fundamentals of syntax.
.العلامء الثقات
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 اب��ن، ال�صريف،•الكل�مات املفتاحي��ة (النق��د
.) الترصيف، أصول، مقدمة،بابشاذ

Research Summary:

This study aimed at Exposing the critical
approach according to Ibn Babshath in his

book (Introduction to the fundamentals of
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المقدمة

األول( :املنهج النقدي البن بابشاذ) ،يف حني ض ّم
املبحث الثاين (االستدالل النقدي عند ابن بابشاذ)،

وتض ّم��ن املبحثان مباحث فرعية تندرج تحت كل

نت فيه��ا النتائج التي
إ ّن أهم سمة من سامت العلوم هي التج ّدد والتط ّور منه�ما ،ثم اتبعتها بخامت��ة بيّ ُ
لت إليها.
توص ُ
املع��ريف وال يتم هذا إال بطرح املزيد من األس��ئلة
ّ

املعرفية ومناقش��ة األف��كار الس��ائدة والعمل عىل راجي��اً أ ّن يس��لط هذا البحث الضوء عىل املس�يرة
خلق مس��احات علمية جدي��دة يك ّمل بعضها بعضاً العلمية للمعارف اإلنس��انية؛ لفهم التطور الطبيعي

يف ض��وء الفك��ر الس��ليم واملنط��ق املس��تند إىل للعلوم.

جج ،وعل��وم العربية من
ح َ
الحقائ��ق والرباه�ين وال ُ
هذه العلوم بقس��ميها اإلفرادي (الكلمي) والرتكيبي

ج َم يِل) ،وقد أخذ الرتكيب حظاً وافرا ً من الدرس
(ال ُ
والعناية ،ومل يكن للكلم مثل هذا القدر من العناية؛

لذلك فإ ّن هذا البحث يس��لّط الضوء عىل األس��ئلة
املعرفي��ة املتج�� ّددة ،ومحاولة نقاش��ها من خالل

مل بار ٍز م��ن علامء العرب ه��و الطاهر بن أحمد
ع��ا ٍ
بن بابشاذ (ت  469هـ) يف كتابه (مقدمة يف أصول
الترصيف) ،وهو رشح للقس��م ال�صريف من كتاب

(الجم��ل يف النحو) أليب القاس��م عبد الرحمن بن
اس��حاق الزجاج��ي (ت  337ه��ـ) لنبح��ث عنده
الجان��ب النقدي من الرصف العريب س��يام وأنَّه قد
ضَ ّم��ن كتابه الكثري من النقاش��ات واالس��تدراكات
واالعرتاضات عىل املسائل التي يعالجها بأسلوب

علمي يعتمد الحجج والرباهني حس��ب ما يراه ابن
بابش��اذ ،وقد ق ّدم له مبقدم ٍة حوت سقطات العلامء

يف هذا الفن .1وقد اقتضت طبيعة هذه الدراس��ة أ ْن
تكون عىل مبحثني يس��بقهام متهيد ،وكان املبحث

❊

❊

❊
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التمهيد
اإلمام ابن بابشاذ وكتابه
•اسمه ،ونسبه ،وثقافته:
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أمنوذج��اً علمياً لفكر ابن بابش��اذ ومنهجه اللغوي،
وقد حقّقه د .حسني عيل السعدي ،وأ .د .رشيد عبد
الرحمن العبيدي ،وطبع يف العراق سنة ( 1427هـ

_  2006م).

•النقد الرصيف تعريفه ،وإجراءات ِه  :

��م ،ومعرفتها
النق��د لغ��ة :التَّ ْميي ُز ،ومنه متيي��ز ال َّدرا ِه ِ

هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاد بن داود بن وإخراج ال َّزيْ ِ
ف منها ،7فمعناه اللغوي يشري إىل جوهره

سليامن بن إبراهيم النحوي املعروف بابن بابشاد ،2االصطالحي يف املعرفة والتمييز بني الجيد والرديء.

وهو م��ن أكابر النحويني ع�لى مذهب البرصيني    ،3أ ّما النقد الرصيف اصطالحاً« :فهو الذي اعْترُ ِ
ضت
وأصل��ه من الديلم من بالد ف��ارس ،رحل إىل مرص في�� ِه عىل النص من زاوي ِة عل��م الرصف ،وهو النظر
وكان إم��ام عرصه يف علوم النح��و ،وله املصنفات إىل الكلمة املفردة أو اللفظة من حيث سالمتها»،8
الكثرية ،واش��تغل بطل��ب العلم والتعلي��م إىل آخر واملقصود بسالمة الكلمة هي مرافقتها لسنن العرب

حيات ِه ،تويف يف الثالث من رجب سنة تسعة وستني يف كالمه��م من حيث البناء اش��تقاقاً وارتجاالً ،مماّ
وأربعامئة مب�صر ودفن هناك ،وابن بابش��اذ بباءين يدرسه علم الرصف.9

موحدتني كلمة أعجمية تعني الرسور والفرح.4
•كتابه:

•إجراءات النقد الرصيف:

وه��ي االحتكام يف املس��ائل الرصفي��ة إىل الدليل

ه��و رشح لكتاب جمل الزجاج��ي يف النحو ،وهو النقيل أو العقيل الثابت يف إطالق األحكام اللغوي ِة،

رشح وس��يط ،فق��د احتضن قس�ماً م��ن املواقف وتتمثّ��ل صعوبة هذا العم��ل اللغوي يف أ َّن الرصف
الرصفي��ة بجزيئاتها وكلياته��ا ،وأظهر أعمق األفكار العريب يقع يف رتبة وس��طى بني الدراسات الصوتية

وأش�� ّدها صعوب��ة ،م��ع مناقش��اتها بأس��هل عبارة ،والنحوية10؛ مماّ يجعل هذه القضايا موزّعة بينهام،
وهذا ما نلمحه جلياً عند ابن بابشاذ يف نقد ِه وآرائه،
وأوضح بيان.5
الكت��اب يزخ��ر بالش��واهد اللغوي��ة املختلف��ة من وه��ذا النقد خاض��ع لثقافة الناقد وادراك�� ِه للقضايا
اآلي��ات والق��راءات ،وأش��عار الع��رب ،ونرثه��م ،املطروح��ة بتجر ٍد وحياد ،وهذه العملية النقدية متر

ولهجاتهم عىل اختالفها 6م��ع ما تضمن ُه من عرض بثالث مراحل :األوىل (تفس�ير املش��كلة) ،والثانية

آلراء العلامء ونس��بتها إليهم ،ومناقش��ة تلك اآلراء (تحليله��ا) ،والثالث��ة (تقوميها) بلغ��ة موحية معبرّ ة

يف ض��وء معطيات هذا العلم ،وه��ذا الكتاب ميثّل قادرة عىل نقل الفكرة إىل القارئ.11
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المبحث األول
المنهج النقدي البن بابشاذ

ص َفيّة يف كثريٍ من أصولها ث َّم انتهت إىل
قد بَدَأتْ َو ْ

املعياري��ة خاصة يف املراحل املتأخرة عن بدايات

التأليف اللغوي.17

 .1الوصفية يف النقد:

تتمث��ل ظاه��رة الوصفية يف النقد ال�صريف عند ابن

َّريق ال َو ِ
��ح  ،12واملنهاج بابشاذ يف مس��ائل كثرية من كتاب ِه ،ونعني بالوصفية
املنه��ج لغةً :ه��و الط ُ
اض ُ
ۡ
ُ ّ
ُ
�ل َج َعل َن��ا مِنك ۡم يف أبس��ط دالالتها هي العمل م��ع اللغة من خالل
كاملنه��ج ،ويف التنزي��ل :ﵟ ل ِك� ٖ
ش ۡر َع ٗة َوم ِۡن َه ٗ
اجا ۚ ﵞ َ
الطريق اللغة نفس��ها بعيدا ً عن أي نش��اط عقيل يتدخل يف
ﵝالمائـِ� َ�دة الآية ﵘﵔﵜ  ،13وأن َه َج
ِ
ُ

جا واضحاً ب ّيناً.14
َوضُ َح واستبانَ ،
وصا َر نَ ْه َ

أحكامه��ا متأثرا ً باملنطق والفلس��فة أو التحليالت،

أ ّم��ا املنه��ج اصطالحاً ،فه��و« :هو طريق��ة منظ ّمة والتصورات ،واالفرتاضات األخرى.
تقوم عىل جم��ع املعلومات باملالحظة والتجريب وس��نأخذ بعض األمثل��ة الوصفية يف النق��د 18التي
وصياغ��ة الفرضي��ات واختباره��ا» ،15أو ه��و« :ف ُّن وردت يف املقدمة البن بابشاذ ،ومنها:
التنظيم الصحيح لسلس��ل ٍة َم َن األفكار العديدة؛ ِم ْن •(اشتقاق لفظ ال َو ِزيْر)

أَجل الكشف عن الحقيقة» ،16فهي الطريقة املتّبعة قال ابن بابشاذ« :وكـ تحريف من ح ّرف يف اشتقاق
للوص��ول إىل الحقيق��ة وف��ق نظام مع�ين ،ويأخذ (الوزير) ،وأنَّه مش��تق من (األَزْر) من قوله سبحانه:
َ
ۡ ۡ
املنه��ج اختصاصه ،وميدان عمل ِه م��ن إضافت ِه إىل ﵟ ٱش ُدد بِه ِٓۦ أ ۡزرِي ٣١ﵞ ﵝطه الآية ﵑﵓﵜ  ،19ولو كان كذلك
ل��كان يقال( :أَزي��ر ال وزير) ،والصواب أنّه مش��تق
ني أو اتجاه محدد.
علم مع ٍ
ٍ

وميكن تقسيم منهج ابن بابشاذ النقدي يف الرصف من ال َو َزرِ ،وهو الجبل وامللجأ ،من قوله س��بحانه:
َ َّ َ
إىل قس��مني ،األول( :املنه��ج النق��دي الع��ام) ،ﵟ كلا لا َو َز َر ١١ﵞ ﵝالق َِي َامة الآية ﵑﵑﵜ  ،20أل ّن الوزير ملجأ
واآلخر( :املنهج النقدي الخاص).

أوالً( :املنهج النقدي العام)

َص َّح
األم��ور ،ومعتمده��ا ،ومصدرها ،ومس��ندها ف َ
ٍ
حينئ��ذ اللفظ واملعنى» ،21فابن بابش��اذ يبني نقده

وه��و املنهج الذي يش�ترك في�� ِه جمي��ع الرصفيني هنا عىل ما جاء من كالم العرب نفس ِه ،والحكم عىل

«وس�� ّمي الوزير وزيرا ً ،ألنّه يحمل ِو ْز َر
يف تعامله��م مع اللغ��ة ،واملادة العلمية ،ويش��مل هذا اللفظُ ،
هذا املنهج جانبني رئيس�ين م��ن جوانب النظر إىل صاحب�� ِه ،أي ثقله ،كان األصمعي يقول :اش��تقاق
ال�صرف ،ه�ما( :الجان��ب الوصف��ي) ،و(الجانب الوزي��ر م��ن (أَ َز َرهُ ) وكان يف األصل أَ ِزيْ��ر ،فقالوا:
املعياري)؛ وذلك أل َّن الدراسات اللغوية يف العربية َو ِزيْ��ر» ،22وال�� َو َز ُر :كل ما لجأت إلي��ه من جبلٍ أو
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حصنٍ ونحوه.
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مش��دود ،فإ ْن مل يك ْن هذا يف لغة اللثغ فالسني بدل

23

ج ِمعت األق��وال يف لف��ظ الوزير ،ف��األول هو من الشني  ،»27وإبدال السني شيناً ليس معروفاً عند
وق��د ُ

امللجأ الذي يعتمد علي ِه مشتق من (ال َوزَر) ،والثاين :العرب بل أ َّن سيبويه مل يذكره يف الكتاب؛ ألنّه ليس
هو أنَّ��ه يُقلَّد املل��ك ،وآلته مأخوذ م��ن األَ ْوزار وهي بلغ�� ٍة ،قال ابن جن��ي« :وأ ّما ما يحىك عن ُس��حيم
األمتع��ة ،والقول الثالث :وهو أنَّ��ه يتحمل أثقال وآثام من قوله:

كنت وردا لونه لعسقتني
امللك ،ومنه قيل للذنب ِو ّز ٌر ،24فابن بابش��اذ يرى يف فلو ُ

نقد ِه أ َّن الوزير مشتق من األَ ْز ِر وهي املعونة والسند،

ولك َّن ريب شانني بسواديا

ِ
وضعف عبارته عن
ألنّه انطلق من جوانب وصفية لغوية ،وهي الس�ماع ،فإمنا قلب الش�ين سيناً لس��واد ِه

ويتمث��ل ذلك مب��ا أورده م��ن قول ِه س��بحانه وتعاىل :الش�ين ،وليس ذلك بلغة ،وإنمّ ا هو كاللثغ» ،28فهو
َ َّ َ
ﵟ كلا لا َو َز َر ١١ﵞ ﵝالق َِي َامة الآية ﵑﵑﵜ ،ومنها التفسري الظاهر مل يبدل الس�ين من الشني يف (عش��قتني) ،وال يف
الذي ينس��جم واملعنى يف قول��ه« :أل َّن الوزير ملجأ (ش��انني) ب��ل كان له لث��غ يف حرف الش�ين ،فكان

األُم��ور ومعتمدها» ،ومنها أيض��اً املواءمة بني اللفظ يتعذر علي ِه النطق بها حتى يجعلها س��يناً ،لذلك مل
واملعنى ،والسياق العام لهذا املصطلح هو (الوزير) ،يذكرها سيبوي ِه ألنّها ليست بلغ ٍة .29

وعىل الرغم من وجود األدلة التي توافق ما ذهب إلي ِه
أَصحاب املعجامت ،واللغويني يف األقوال األخرى منهجاً وصفياً غاي َة يف االنضباط؛ فهو مل ينكر اللغة
حيم ،وببعض
إال أَنّه ذهب إىل أقربها نسباً باللغة بعيدا ً عن التأويل أو نكراناً تاماً بل استش��هد لها ببيت ُس�� َ
والناظ��ر فيام ذهب إليه ابن بابش��اذ يف نقده يجد

األلفاظ الواردة عن العرب ،ووصفها بأنّها لغة عزيزة

التخمني أو افرتاض األصل.
•إبدال السني من الشني:

ح ّرز بعد هذا من
أي قليلة نادرة ال تكاد تُس��مع ،ث ُ ّم تَ َ

ومن األحكام النقدية التي أطلقها يف وصف ظاهرة أ ْن يصفه��ا باللث��غ إن كان قد ن ُِطق به��ا ،وإال فهي

من ظواهر اللغة مستعيناً بالوصف املجرد ،وحكمه من اللثغ ،وهذا هو فعل اللغوي الواصف املتحري
عىل ه��ذا النوع من اإلبدال بأَنّه (عزيز) ،قال« :وأ ّما للدقة يف األحكام.30
ك يف لغة املعيارية يف النقد:
ح يِ َ
إبدال السني من الش�ين فعزيز ،وإنمّ ا ُ

ح ْيم:
(اللثغ) 25كام يحيك عن ُس َ
ت َو ْرداً لَ ْونُهُ لَ َع ِس ْق ِتني
فلو كُ ْن ُ

ولك ّن ريب شانني ب َِس َواديا

املقص��ود باملعياري��ة ،ه��ي« :اصطالح أس��تعمله

26

اللغوي��ون لوص��ف أي اتج��اه يه��دف إىل وض��ع
ضواب��ط الصحة للغ��ة كام يجب أ ْن تس��تخدم»،31

ج ٌل َم ْس�� ُدود ،مبعنى وم��ن مظاهر املعيارية هي األخذ عن بعض القبائل
وقالوا يف الش�� ّدة :الس�� ّدة ،و َر ُ
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وترك األخ��رى ،أو األخذ من بعض اللهجات وترك الوص��ل 36للمطاوع��ة ،فل�ّم�اّ كانت كذل��ك امتنع،

األخ��رى ،ومنه��ا تقس��يم اللغ��ات عىل وف��ق مبدأ وأل َّن مندوح��ة عىل وزن ( َم ْف ُع ْولَ��ة) وهو وزن ثابت
املس��توى الصوايب ،أو اللغة الرس��مية ،أو تقسيمه عن��د العرب بخ�لاف وزن ( ُم ْن َف ِعلَ��ة) فهو غري ثابت
ح) وه��و جانب الجبل
بحسب االس��تعامل من كثري ،وقليل ،وشاذ ،ونادر ،عنهم ،فهو مش��تق من (ال َّن ْد ِ

عيب ع�لى أيب عبيدة
ومن ث َّم محاولة تفس�ير ظواهر اللغ��ة الخارجة عن وطرف��ه وما اتس��ع منه ،وق��د َ
ج ْهلَ�� ُه يف ه��ذه القضي��ة باملعياري��ة الرصفية التي
املس��توى الصوايب من خالل التقدير ،واالفرتاضَ ،

واالحت��كام العقيل واملنطقي ،وغريه��ا من األمور حكمت قوانني األلفاظ واش��تقاقاتها ،فابن بابش��اذ

حكَّ�� َم اللفظ عىل املعنى يف هذه املس��ألة انتصارا ً
الجزي��ة الت��ي تركن��ا ذكره��ا ألنّه��ا تن��درج ضمن��اً َ
فيام قدمنا.32

•ومن مظاهر النقد املعياري عند ابن بابشاذ:

اشتقاق لفظ (امل َ ْن ُدوح ِة)

للمعيارية الرصفية.37

•الواو املكسورة اذا وقعت وسطاً ال تُ ْه َم ُز:

ومن��ه ما جاء يف املقدمة قول��ه« :ما يحيك عن أيب

قال ابن بابشاذ« :أال ترى ما يحىك عن أيب عبيدة ...اس��حاق الزج��اج  ،38يف (املصائ��ب) ،أ َّن الهم��زة

املندوحة من قولهم مايل عنه مندوحة _ أي متس��ع مبدل��ة من ال��واو املكس��ورة وهو خالف م��ا علي ِه

_ أنّها مش��تقة من انداح ،وصناع��ة الترصيف متن ُع الجامع��ة ،بل هم��ز املصائب من الش��اذ الذي ال
ذل��ك ،أل َّن ان��داح أنْ َف َع��ل ،ونُونُ��ه زائ��دة ،و َم ْن ُدحة يع��ود علي ِه»39؛ وذلك أل َّن ال��واو إذا وقعت يف أول

َم ْف ُعول��ة ،ونُ ْونُ�� ُه أصلية ،والصواب أ ّن اش��تقاقه من الكلمة ،وكانت مكسورة همزت ،40وهمزها جائز ال
ح ،والندح جانب الجبل وطرفُ ُه وما أت ََّس��ع منه ،واجب 41،وعىل هذا الرأي أكرث النحاة  ،42فالقياس
ال َّن ْد ِ
والنون في ِه أصلية»  ،33وهذه املس��ألة تناقلها الرواة عىل هذا يكون (مصاوب) ال (مصائِب) ،وقد سمع:
ص ِ
ج َّم ٌة
احب الش��يطا ُن َم ْن يُ َ
من اللغويني والرصفيني يف كتبهم ،وب ّينوا ما فيها .34يُ َ
اح ُب ْه ...وه��و أَ ِذ ٌّ
ي َ
ص ُ
ومماّ جاء« :أَ َّن انداح آنْ َف َع َل وتركيبه من َد َو َح ،وإنمّ ا مصاوبُه ،43وال يجوز غريه يف القياس « ،44وإذا كانوا

َم ْن ُدوحة َم ْف ُعولة ،فكيف يجوز أ ْن يشتق أحدهام من غري مجمعني عىل همز الواو املكس��ورة إذا وقعت
أوالً ،فأح��رى وأوىل أَ ْن ال يهم��زوا املتوس��طة»،45
صاحب ِه ؟».35
نالح��ظ مماّ تقدم كُلُّ ُه أ ّن مدار القضية عىل الصناعة وقد جعلها س��يبويه من األغالط ،قال« :فأ ّما قولهم
الرصفي��ة واعتب��ار أوزان العرب ،واش��تقاقها بعضاً مصائ��ب فإنّه غل ٌ
ط منه��م؛ وذلك أنّه��م تو ّهموا أ ّن

من بع��ض ،فالصناع��ة الرصفية تحكم ع�لى النون ( ُم ِ
صيْبَ��ة) (فَ ِعيْلة)؛ وإنمّ ا هي ( ُم ْف ِعلَ��ة) ،وقد قالوا:

بأنّه��ا زائ��دة غري أصلي��ة لوقوعه��ا ثانية بع��د ِ
ألف مصاوب». 46
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ويتج�لى املوقف النقدي املعياري البن بابش��اذ الواف��ر من النقد ك�ما كان للمذهب الك��ويف؛ ألَنَّ ُه

يف هذه املس��ألة من إطالق حكم الشذوذ عىل هذا برصي بطبيعة الحال ،وميكن تقسيم نقده للمدرسة

اإلب��دال؛ متبع��اً نهج من س��بقه يف ذلك ،مس��تعيناً البرصية عىل رضبني

بالصنع��ة الرصفية ،والقياس العق�لي؛ أي أنَّه إذا مل األول :هو الثن��اء واملقبولية وصحة اآلراء ،قال عن

يجمعوا عىل إبدال الواو املكس��ورة إذا وقعت أوالً الخليل ب��ن أحم��د الفراهي��دي (ت107هـ) 47يف

فم��ن باب أوىل أ َّن املتوس��طة ال تجوز وهذا حكم مس��ألة (تكرار الواو ثالث م��رات)« :ومتى تكررت
هو عقيل منطقي.

ثانياً :املنهج النقدي الخاص

ٍ
الواو ثالثَ
م��رات يف مثل( :آفْ َع ْو َع��ل) من القول.
ففي ِه ق��والن :قول الخليل ،وه��و الصحيح ،الجمع

ٍ
واوات ،فتقول( :آفْ َو ْو َول)؛ أل ّن الوس��طى
املقصود به م��ا مي ّيز كل ناقد عن آخر ،وكل رصيف بني ثالث
ع��ن آخر بالنظر إىل املس��ائل املطروحة يف مجال س��اكنة بني متحركني ،وأبو الحسن االخفش 48يعل
ٍ
واوات يف بنية كلم ٍة واحدة...
البح��ث والتحقي��ق ،وميكن تقس��يم ه��ذا املنهج كراهة الجتامع ثالث

حح املذهب
الخ��اص عن��د اب��ن بابش��اذ إىل جانب�ين أحدهام فتقول( :آقْ َويَّل)» ،49فابن بابش��اذ يص ّ

موقف��ه من العلامء ومذاهبه��م ،واآلخر ألفاظ النقد ويُ َق ِّد َم ُه عىل رأي األخفش البرصي أيضاً.
والرتجيح لدي ِه:

•موقفه من العلامء ومذاهبهم:

وكذلك فَ َع َل مع تلميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي
وه��و س��يبويه 50؛ إ ْذ جعل كالمه حك�ماً وفيصالً،

ق ّدمنا فيام مىض أنَّه برصي املذهب وعلي ِه الب ّد أ ْن قال ابن بابش��اذ« :وأ ّم��ا الحروف املطبق��ة فأربعة

متسك بهذا املذهب وناقح عنه يف كتابه( ،الصاد ،والض��اد ،والطاء ،والظاء) وإنمّ ا س�� ّميت
يكون قد ّ
غري أَنَّنا نجد أنّه مل يج ِر كل االنجرار لهذا املذهب مطبق��ة؛ النطب��اق اللس��ان فيه��ا ع�لى الحنك...
فينق��ده ،فقد ح��اول اإلنصاف ق��در تواف��ر الدليل ولذلك قال س��يبويه _ رحم��ه الله _ «فهذه األربعة

وقبول الرأي.

لها موضع��ان من الصوت .يعن��ي حرص الصوت

ُ
وانطباق اللس��ان ...وهذا كالم
وتوزع نقد ابن بابش��اذ عىل املذهبني الكبريين يف يف مخرج الحرف،

النحو وهام املذهب البرصي ،واملذهب الكويف ،س��يبويه _ رحمه الل��ه _» ،51فقد استش��هد بكالم
ح َم عليه عند ذكر اسم ِه ،وجعل ما قاله
كذلك تَ َع�� ّر َ
ض لقارئني برصيني ،وس��نعرض بعض س��يبويه وتَ َر َ
ِ
بأحرف األطباق،
الن�ماذج لهذا النقد م��ع ذكر بقية املس��ائل النقدية س��يبويه دليالً عىل سبب تسميتها

الواردة يف الكتاب:

ويف هذا دليل عىل تصويب رأي س��يبويه وتحسينه

املذهب البرصي :مل يكن للمذهب البرصي الحظ والرك��ونإلي�� ِه.52
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ح�َك�ىَ عن أيب
وك��ذا فَ َع َ
��ل م��ع امل��ازين (ت247ه��ـ)  ،53وأثنى وس��طاً ال تهم��ز) ،ق��ال« :إالّ ما يُ ْ

َصا ئِ��ب) أ ّن الهمز َة
علي��ه غاية الثناء يف مس��ألة أ ّن املصادر يف الغالب إس��حاق الزجاج  57يف (امل َ

جاري��ة عىل افعاله��ا ،قال ابن بابش��اذ« :وإىل ذلك مبدلة ٌمن الواو املكس��ورة ،وه��و خالف ما علي ِه
أش��ار أبو عثامن امل��ازين وقد كان من ه��ذا العلم الجامع��ة ،بل همز (املصائب) من الش��اذ الذي

ح كالمه يف هذا الفصلِ اليُ َع�� ّو ُلعلي�� ِه».58
مبكانٍ وأي مكانٍ ! و ِم ْن ُملَ ِ
قول��ه ،54»...:غري أ َّن ابن بابش��اذ مل يكن كذلك مع

جه النقد للزج��اج ملخالفته رأي
فاب��ن بابش��اذ يو ّ

جمي��ع البرصيني نحاةً ،وق ّراء ،فق��د جعل النصيب الجامع��ة م��ن النحوي�ين البرصي�ين ،و َم�� ْن ذهب
األك�بر من نق��ده معرتضاً عىل األخفش س��عيد بن مذهبه��م من النحاة ،ويصف هذا النقل عن الزجاج
مس��عدة (ت215هـ)؛ إذ أطال ال�� ّرد عىل األخفش بالشذوذ الذي ال يُ َع ّول علي ِه رغم ورود ِه عن العرب،

يف مس��ألة« :واو (مفعول) م��ن الفعل الثاليث معتل ومنه قول الراجز:

صا ِح ُبهْ
ب الشيطان َم ْن يُ َ
العني» ،قال ابن بابش��اذ يف حك��م هذه الواو« :فإنّه يُ َ
صا ِح ُ
تسقط منه [ أي الفعل الثاليث ] عند الخليل وسيبويه

صاوِبهْ .59
ي َج َّم ُة َم َ
فهو أ ِذ ٌّ

_ رحمهام الله _ واو مفعول الزائدة ،وعند األخفش وأ ّم��ا الزجاجي (ت 340هـ) ،فقد اعرتض علي ِه يف

ع�ين األصلي ِة واوا ً ...وال��ذي يَ َّد ِعي ِه األخفش ليس ضبط الحدود للمسائل الرصفية؛ لذلك كَثرَ َ قول ابن
بظاه��ر واألخ ُذ بالظاه�� ِر أوىل ...فهذ ِه س��بعة أدل ٍة بابشاذ بأنّه (يجب أْ ْن يقول كذا)؛ فهو أَدق.
ِ
لألخف��ش والجواب عنه��ا» ،55والناظر يف هذا ال ّرد ومن��ه ما جاء يف مس��ألة (إذا تحركت ال��واو أو الياء
املط ّول يجد أ َّن ابن بابش��اذ قد تتبع أقوال األخفش وقبله��ا فتح��ة قلب��ت ألفاً) :قول��ه بع��د تقديم قول
ِ
لألخفش الزجاج��ي صاحب امل�تن« :عقد ه��ذا الفصل أ ْن
كله��ا ،وأنّ��ه ر ّد عليها جميعاً ،ومل تش��فع
برصيته عند ابن بابشاذ. 56
•املذهب الكويف

يقال :متى تحركنا بحركة الزم ٍة ،وانفتح ما قبلها ،ومل
يكن بعدها س��اكن ،ومل يكون��ا يف معنى ما يصح،

مل يختلف ابن بابش��اذ يف نق��د ِه للمذهب الكويف ومل يخرجا منبه ًة عىل األص��ل فإنّهام يقلبان (ألفاً)
ٍ
عرثات ك��ـ (قال ،وخاف ،وباعَ ,وط��ال)» ،60وقد اخترصها
وتتبع�� ِه ما وقع في�� ِه أصحابه من أخط��اء أو

تحت��اج إىل ٍ
نقد وبي��ان _ يف نظر ِه _ ع�ّم�اّ فعل ُه مع الزجاجي ،ومثل هذا كثري.61
بع��ض أصح��اب املذهب الب�صري ولنأخذ بعض ومن اعرتاض�� ِه عىل الزجاجي (ناق��دا ً تضعيف لغة
األمثلة عىل ذلك:

م��ن اللغات) وملتمس��اً له��ا وجهاً لغوي��اً حني قال

ج��اء يف مس��ألة (أ ّن الواو املكس��ورة إذا وقعت الزجاجي يف قول الشاعر:
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«أملْ يَأْتِ ْيكَ واألَنباء تُ ْن ِمي

ت لبونُ بني زياد.
مبا لاَ َق ْ

62
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(ت  202ه��ـ) ،69ولنأخذ ش��اهدين عىل هذا النقد
فقط مع اإلشارة إىل البقية:

يأَ َ
تي��ك جزم ب(مل) وجزمه بإس��كان الياء وهي لغة قال ابن بابشاذ يف مسألة (ادغام امليم)« :وأ ّما امليم

رديئةٌ» ،63وقد التمس ابن بابشاذ لهذه اللغ ِة وجهني فاملذه��ب أن ال تدغ��م يف مقارب له��ا؛ ألنّها من
من التأويل ،األول :أنّها إشباع للكرس ِة فنشأت عنها حروف (مرض ش��ف) ،وأ ّما ما يُروى عن أيب عمرو
َ َ ۡ َ هَّ ُ َ ۡ َ
ٱلل بِأعل َم
الي��اء ،واآلخر :أنّه قد أَج��رى الفعل املعتَل مجرى ب��ن العالء يف قول��ه س��بحانه ﵟألي��س
َ
َّ
ٱلشكِر َ
ين ٥٣ﵞ ﵝالأ ۡن َعام الآي��ة ﵓﵕﵜ  ...70فليس بإدغام،
الفعل الصحيح ،فاعتُ ِق َد أ ّن املحذوف بسبب الجزم ب ِ ٰ ِ
هي ض ّمة مقدرة حمالً للمعتل عىل الصحيح 64.وإنمّ ا ه��و إخف��اء ،71واإلخفاء تضعي��ف الصوت،
ومن نقد ِه للف ّراء (ت207هـ) 65يف مسألة (حذف وعىل ه��ذا األصل ينبغ��ي أ ْن يعتمد يف كل موضع

ال��واو من ( َو َع�� َد) يف املضارع) ،قال ابن بابش��اذ :يذكر القراء أنه مدغم .والقياس مينعه».72

«وق��د كا َن الف�� ّراء يقول يف حذف الواو م��ن (يَ ِع ُد)

فابن بابش��اذ هنا يحاول تفسري القرا َءة مبا ينسجم

َت الواو والقي��اس اللغ��وي ال��ذي يتمس��ك به ،وم�ّم�اّ جاء
ح ِذف َ
ونحو ِه ،قوال عجيب��اً ،وذلك أنّه قالُ ( :
من (يَ ِع ْد ويَ��زِن)؛ ألنهام متعدي��ان)...أل ّن الحذف يف ق��را َءة اليزي��دي يف ب��اب (أ ّن الض��اد ال تدغ��م
واإلثب��ات يف مثل ه��ذا راج ٌع إىل عل��لٍ لفظية من يف مقاربه��ا) ،قال ابن بابش��اذ« :فأم��ا ما يروى عن

اس��تثقال واس��تخفاف ونحو ِه وما للتع��دي ،وترك اليزي��دي من إدغامها يف الذال م��ن قول ِه ع ّز وجل:
َ َ َ َ ُ ُ َۡ َ َُ ٗ َ ۡ ُ ْ
ٱمش��وا فِي َم َناكِب ِ َهاﵞ
جب ابن ﵟجع��ل لكم ٱلأۡرض ذلولا ف
التع��دي يف ذلك من تأث�ير» ،66فق��د تع ّ
74
ُ
خفَ��ى
ﵝالم ۡل��ك الآي��ة ﵕﵑﵜ ،73
بابش��اذ من مسألة ربط الرصف ،والتغريات الصوتية
ٌ
فضعي��ف ج��دا ً َولَ َعلَّ�� ُه أ ْ
للفظ بعالقات نحوية إعرابي ٍة ! .67
•نقد الق ّراء:

فظ َّن ال��راوي إدغاماً» ،75وقد ق��ال كام قال مع أيب

عمر ب��ن العالء ،إال أنّه وصف ق��راءة اليزيدي هذه

ه��ذه من املس��ائل امله ّمة التي احتكم ابن بابش��اذ بالضعيفة جدا ً .76
فيه��ا إىل القواعد النحوي��ة ،واملوازين الرصفية يف

•األلفاظ النقدية عند ابن بابشاذ:

التعامل مع ما خرج ع��ن أصول العرب يف كالمها ،مل تختلف األلفاظ النقدية عند ابن بابش��اذ عماّ ورد
وقد وردتْ القراءات القرآنية بكرثة يف استش��هاداته ،عن العلامء الس��ابقني ،وكان حريصاً عىل تت ّبع هذه

كام سيأيت عنده.

والتمس��ك بها وايراده��ا يف مواطنها ،ومع
األلفاظ
ّ

غري أ َّن له موقفاً يف بعض منها وخاصة مع أيب عمرو ه��ذا فله ألفاظ نقدية خاصة ب�� ِه ،وألجل االختصار
مقسامً إياها
بن العالء (ت  154ه��ـ) 68وراويته يحيى اليزيدي وعدم اإلسهاب ،س��أرسد أه ّم األلفاظ ّ
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إىل قسمني:

المبحث الثاني

•األلفاظ النقدية املشرتكة:77
•باطل.

االستدالل النقدي عند ابن بابشاذ

•قليل.

•ما ال يجوز.

•(ما يحسن ،وما يقبح ،وما يقوي ،وما يضعف) .االس��تدالل لغة :هو طل��ب الدليل أو طلب الوصل
•ليس عليه دليل.

إىل يشء ،85وقيل هو فعل املستدل.

•ضعيف جدا ً.
•شاذ.

86

أ ّما اصطالحاً« :االستدالل :هو تقرير الدليل إلثبات

•األلفاظ النقدية الخاصة:79

املدل��ول» ،87ويأخذ االس��تدالل صفته مماّ يضاف
إلي ِه كاالس��تدالل الفقهي ،واالس��تدالل املنطقي،

•فساد القول به .81

وميكن حرص االس��تدالل النقدي عند ابن بابش��اذ

78

•تحريف من ح ّرف .80

واالستدالل العقيل وهكذا.

•ال يُ َع ّو ُل عليه .82
•قوالً عجيباً .83

•خالف املذهب

بنوعني من االستدالل:

1 .1األول :االستدالل السامعي.

84

فه��ذا األلف��اظ النقدية تدل عىل متكّن ابن بابش��اذ

2 .2اآلخر :االستدالل الصناعي.
•أوالً :االستدالل السامعي:

من املس��ائل العلمية املطروح��ة إحاط ًة وبحثاً ،مع
وس َمه السيوطي باالستدالل بالنقل ،88قال« :وأعني
َ
إط�لاق األح��كام بأوصافها ع�لى ما تس��تحقه ُّ
كل به ما ثبت يف كالم َم ْن يوثق بفصاحت ِه ،فش��مل كالم

مسألة.

الل��ه تعاىل وهو الق��رآن ،وكالم نبيه  ،rوكالم العرب

❊

❊

❊

ويف زمن��ه ،وبع��ده إىل أن ف ََس�� َدت األلس��نة بكرثة

امل ُ َولَّدين نظامً ونرثا ً" 89؛ لذلك س��وف نبدأ مبا بدأ
به السيوطي (ت  911هـ) _ رحمه الله _.
•االستدالل بالقرآن وقراءاته:

إ ّن م��ن الرائ��ع حقاّ أ ْن نجد مخت�صرا ً رصفياً يحوي
عىل االستش��هاد بالقرآن الكري��م وقراءاته املختلفة
يف أك�ثر م��ن مائة وس��تني موضعاً ،90وم��ا هذه إال
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نظرة وصفية مهمة لربط اللفظ بسياقه ومام جاء يف عىل نص قراءة أيب عمرو بن العالء مع تعضيد هذه

ذلك« :ذهب اللغويون إىل أ ّن الس�ين تقل زيادتها؛ القراءة بالنظرة الوصفية من مالحظة القرب بينهام.

ألنّها بعيدة الش��به عن حروف املد واللني ،فلم ترد

•الشعر العريب

اال يف موضع�ين ،91أحده�ما :اس��تفعل ،واآلخر :جاء يف مسألة (أصعب االشتقاق)

يس��تفعل( ،استطاع يستطيع) ،فالس�ين زائدة عوضاً ج��اء وصف��ه عن��د اب��ن بابش��اذ وهي يف أس�ماء

ع��ن ذهاب حرك��ة العني التي س��كنت ،92وقد جاء األجن��اس ،101قال« :وأصعب االش��تقاق وأدقه يف
عن الع��رب قولهم( :اس��تخذ فال ٌن أرض��اً) ،93ففي ِه أس�ماء األجناس من حيث كان غري الزم وال مطرد؛

خذَ) بوزن (افتعل) من ألنّه��ا ال تترصف ،وإنمّ ا االش��تقاق متوهم ومتصيد
وجهان :أحدهام أ َّن أصله (اتَّ َ
َ
َ ۡ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ َ
ت َعل ۡيهِ أ ۡج ٗرا ٧٧ﵞ فيها كتصيدهم من (غراب) معنى االغرتاب...
قوله س��بحانه :ﵟلو شِئت لتخذ
َ
ﵝالك ۡه��ف الآية ﵗﵗﵜ  ،94ثم أبدل من التاء األوىل س��يناً ...قال جران العود:

102

كاب نزفُّها
ْ
الش�تراكهام يف الهم��س ،95»...فق��د صح��ح ابن
جرت يو َم ُرحنا بال ِّر ِ

بابش��اذ رواية العرب التي خالف��ت القياس اللغوي
متيح
اج من الطَّريِ ُ
ح ٌ
عقاب وش َّ
ٌ
َهـي ِمـنـهـا ُعـقـوبَ ٌة
بنص قرآين مبيناً سبب اإلبدال من الناحية الوصفية فَـأَ ّمـا ال ُع
ُ
ـقـاب ف َ
103
املجردة وهو (الهمس والزيادة) .96
َـريـب املُـطَـ َّو ُح
ُــراب فَــالغ
َوأَ ّمــا الغ
ُ
ُ

حاج؛
وما اس��تدل ب ِه يف ب��اب الق��راءات يف قضية(إدغام فاشْ تَ َق العقوبة ِم َن ال ُعقاب ،والغريب من الش ّ
104
البارح ،وصاحب البني»
ح َس�� ُن من عكس�� ِه) ،ق��ال ابن أل ّن الغُراب
الق��اف يف الكاف أَ ْ
ُ
بابشاذ مبيناً سبب استحسانه لهذا النوع من االدغام وعلّق الجاحظ (ت 255هـ) عىل هذا البيت بقوله:

اج
وتفضيل ِه عىل عكس�� ِه« :وإدغ��ام القاف يف الكاف «فلم يجد يف العقاب إال العقوبة ،وجعل الش�� ّ
ح ُ
أق��رب اىل الفم ،هو الغراب البارح وصاحب البني واشتق منه الغريب
احس�� ُن من عكس�� ِه؛ أل َّن ال��كاف
ُ
أقرب اىل الحلق ،وهو جائز؛ ألجل القرب املط َّوح» ،105وس��بب الصعوبة أ ّن هذ ِه األسامء غري
والق��اف
ُ
والش َّد ِة والدليل عىل جواز األمرين قراءة أيب عمرو منقولة من يشء س��ابق لها فوقعت عىل مس��مياتها
َ هَّ ُ َ َ ُ َّ َ
ٱلل خل َق كل دٓابَّ ٖةﵞ وه��و أألكرث فيها نحو تراب وحجر وماء ،106ومعنى
بهام ،مثال القاف يف الكاف ﵟو
ُ ُ ََۡ ََ ُٓ
ءﵞ َ
ُّ
ﵝالمائ ِـ َدة الآية ﵔﵖﵜ (الصعوبة ،والدقة) عند ابن بابشاذ أنّه بال مثال سابق
ﵝالن��ور الآية ﵕﵔﵜ  ،97ﵟين ِفق كيف يش��ا ۚ
َ َ َ َ ُّ َ
ك قَد ٗ
ِيرا عليه فكأنّه اجتهاد لغوي.
 ،98ومث��ال ال��كاف يف القاف :ﵟوك��ان رب
ُ
ﵝالف ۡرقَ��ان الآي��ة ﵔﵕﵜ  ،100 "99فابن بابش��اذ بنى موقفه
٥٤ﵞ

•اإلمتام يف اسم املفعول اذا كان واوي العني:

النقدي هذا يف استحس��انه إدغام القاف يف الكاف هذا إ ْن إذا كان الفعل معتل العني (بالياء) أو (الواو)

514

«النقد الصرفي عند ابن بابشاذ (ت 469هـ) في كتابه مقدمة في أصول التصريف»
د .أحمد صفاء عبد العزيز

فإنّه تس��قط إحدى الواوين يف اس��م املفعول منه؛ والجي��م التي كال��كاف ،114ومع هذا فقد استش��هد

ألجل الثق��ل وبني متي��م يتمون الي��ايئ ،فيقولون :لهذه اللغة ابن بابش��اذ عىل ضعفه��ا عنده بلغة بني
(مبيوع) من (بَ َي َع) أل ّن الضمة ال ت ُْس��تَثْق َْل عىل الياء متيم ،وهذا فعل الناقد الوصفي الحريص عىل ذكر
اس��تثقالها عىل الواو ،واتفقوا جميعاً عىل أنّه ال يتم اللغة وتحوالتها بدقة.

(ص�� َونَ) فيقول :وم��ن ذل��ك ما ذك��ره يف إدغام الض��اد يف مقاربها،
إال إذا كان م��ن بُن��ات الواو نحوَ :
قال ابن بابش��اذ« :وأما الضاد فمن الحروف التي ال

صون).107
( َم ُ

�ِك� عىل جه��ة القل ِة :تدغم يف مقاربها؛ مل��ا فيها من املزية ومل يدغمها
ح يِ َ
ق��ال ابن بابش��اذ« :إال ما ُ

ص ْون) ،وأنشدوا قول الراجز
ص ُو ُون) واألكرث( َم ُ
( َم ْ

108

واملِ ْس ُك يف َع ْنبرَ ِه امل َ ْد ُو ْو ِ
ف

109

أبو عمرو يف األش��هر إال يف الش�ين ...أل ّن الشني
أش ّد استطالة من الضاد ،وفيها تفيش ليس يف الضاد

واألشهرَ ( :م ُد ْوف) ...وأجاز أبو العباس  110امتامه فقد صارت (الضاد) أنق��ص منها ،وإدغام األنقص

يحتج لهذه يف األزي��د جائز ،ويُ َق ِّوي ذلك أ ّن س��يبويه _ رحمه
خالف��اً ألصحابنا» ،111فابن بابش��اذ هنا
ُّ
ج َع)،
ج َع)( ،اطَّ َ
اللغ��ة التي وصفها بالقليلة مب��ا ورد عن العرب يف الل��ه _ حىك عن الع��رب يف (اُضْ طَ َ
أراجيزه��م ،وهذا منهج علمي يق��وم عىل الوصف وإذا جاز إدغامهام يف الطاء فإدغامهام يف الش�ين

واالستقراء.

•كالم العرب

أوىل».115

ذه��ب أغلب النحاة إىل عدم جواز إدغام الضاد يف

ج��اء يف ب��اب الحروف غري املستحس��نة  ،112قول مقاربها م��ن الحروف ،116قال اب��ن جني (ت291

ابن بابش��اذ« :إنمّ ا كانت هذه الس��بعة أيض��اً فروعاً هـ)« :واعلم أ ّن الضاد واحدة من خمس��ة أحرف...

المتزاجه��ا بغريها ،وكانت غري مستحس��نة؛ ألنّه ال ال يدغم��ن هن في�ما قاربهن وهي :الراء ،والش�ين
فائدة فيها أكرث من تس��ويغ األلث��غ النطق بها ،وهي والضاد والفاء وامليم» ،117وأ ّما ما يحىك من إدغام

ج َع ،فهي
ج�� َع :اطَّ َ
الجيم كال��كاف يف لغة أهل اليم��ن ...مثال الجيم الض��اد يف الطاء يف قولهم اُضْ طَ َ
جلٍ ) لغة ش��اذة مرتذل��ة؛ أل َّن الضاد ال تدغ��م يف الطاء؛
ٌ
ج َم��ل)
(كم��ل) ويف ( َر ُ
كال��كاف قولهم يف ( َ
(ركل) ،وذلك يف لغة بني متيم» ،113وهذه اللغة لغة ألنّه��ا أقوى منه��ا ،118غري أ َّن ابن بابش��اذ جعل من
ٌ
ضعيفة مرذولة ذكرها س��يبويه ومل ميثّل لها مبثال؛ هذه اللغة العربية دليالً عىل تقوية مذهب أيب عمرو

ألنّها يف نظره حروف غري مستحسنة وال كثرية فيمن ب��ن العالء يف إدغام الضاد بالش�ين من قوله تعاىل:
َ ۡ
�ت ۡـٔ َذنُ َ
ٱس� َ
ترتىض عربيت ُه ،وال تستحس��ن يف ق��راءة القرآن وال ﵟ فَإ َذا ۡ
ۡ
119
ُّ
وك ل َِب ۡع ِض شأن ِ ِهم ﵞ ﵝالنور الآية ﵒﵖﵜ ،
ِ
يف الش��عر ،وهي :الكاف التي ب�ين الجيم والكاف وإخراجه��ا م��ن وجه املخلف��ة؛ لقوله« :ف��إذا جاز
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ج ِ
حفُوا به��ا ،فتدغم مع ما ليس يتفىش
إدغامها يف الطاء فإدغامها يف الشني أوىل» ،120فلم فكرهوا أ ّن يُ ْ

أملح إىل جواز يف الفم وال يكرر».128
يكتف بتقوية اإلدغام يف الش�ين بل
َ
إدغامها يف الطاء أيضاً رغم ضعف الطاء.

ثانياً :االستدالل الصناعي

وهذا هو القياس وهو مذهب عامة البرصيني إال ما
ورد ع��ن أيب عمرو بن العالء ،129وأجاز الكس��ايئ

واملقصود به :هو االس��تدالل بغ�ير أدلة النقل عن (ت182هـ) ،130والفراء (ت207هـ) ،131الكوفيان

الع��رب والس�ماع منه��م ،وهذا االس��تدالل هو من إدغام الراء يف الالم قياساً كراهة لتكرير الالم.

132

قبي��ل الصناعة الرصفية التي فرضتها رضورة التعلّم،

وعىل هذا فقد تبع ابن بابش��اذ عامة البرصيني يف

ودراسة اللغة دارس��ة علمية ُم َع َّم َقةْ؛ لذلك فإ َّن أدلة قياس��هم بعدم اإلدغ��ام عىل الرغم م��ن وروده يف
النح��و 121أربعة« :الس�ماع ،واإلج�ماع ،والقياس ،قراءة أيب عمرو بن العالء وجعل هذه القراءات مماّ

واس��تصحاب الح��ال» ،122وال يخ��رج العلامء عن خالف القياس.
•االنفراد

ولعل
هذه األدلة التي ذكروها يف تحديد االستداللّ ،
ه��ذا التحديد أُريد منه االختصار يف التعريف ،واال واملقصود به ما خرج عن القياس يف صياغة أو تركيب
فهناك أمو ٌر أُخرى ميكن االس��تفادة منها يف الدليل وانعدم نظريه ،وه��و مصطلح نقدي وصفي ،133جاء
ج ْع ُل االنفراد
الصناع��ي غري م��ا ُذكِ َر  ،123وهذا ما س�نراه يف هذه يف ه��ذا الباب قول ابن بابش��اذ« :وأ ّما َ

الصفحات من االس��تدالل ،ومن هذه االستدالالت دليالً ع�لى زيادة الح��رف ،فإنّه مل ّا كان��ت لنا أمثلة
الصناعية:

•القياس:

حمل غريِ منقو ٍل عىل منقول يف معناه» .124
ُ
«وهو

ج َعل الحرف
��ب أ ْن يُ ْ
معروف��ة ،وأبنية محفوظةَ ،و َ
ج َ
ال��ذي يخرج ع��ن ذلك زائدا ً ،وإن مل نعلم اش��تقاقه

ِس) زائدة؛ ألنّه لي��س يف كالمهم مثل
كـ ن��ون (نَ ْرج ْ

ج ْع ِفر) ،وتاء (ت َ ْن ِ
ضب) زائدة ...ونون (قَ َرنْفُل) زائدة؛
ج��اء يف ب��اب (إدغام ال��راء يف مقاربه��ا) قول ابن ( َ

جل)» ،134فقد
بابش��اذ« :وإ ّم��ا إدغام الراء ف��إ ّن القي��اس ألاّ تُ ْدغَم ألنّ��ه ليس يف كالمه��م ،مثلَ :
(س�� َف ْر ُ

يف مقاربها؛ ملا فيها م��ن التكرير ،وعىل ذلك أكرث اس��تدل بدليل االنفراد يف الحك��م عىل زيادة حريف
النحوي�ين إال م��ا يروى ع��ن أيب عمرو ب��ن عالء( ،النون والتاء) يف هذه األلفاظ ،وهو دليل معترب عند

ويعق��وب الحرضمي 125م��ن إجازة ذل��ك ...مثل :النحاة والرصفيني ،135ويُحكم بهذا عن طريق القياس
َ َّ ۡ ُ ۡ
ﵟفإِن َما يَشك ُر ل َِنفسِ��هِۖۦﵞ ﵝلُ ۡق َمان الآي��ة ﵒﵑﵜ  ،127»126قال ال من قبيل السامع ،فإ ّن انضاف إىل القياس السامع
س��يبويه« :وال��راء ال تدغم يف ال�لام وال يف النون؛ فام النهاية ورا َءهُ  ،136وال يُحتج بدليل االنفراد إال بعد
ألنه��ا مكررة ،وه��ي تف�ّش�يّ إذا كان معه��ا غريها ،عملية االستقراء الكامل للغة.
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•الدليل العقيل

اختصاص الهمزة بالزيادة أوالً:

حرفني
قال اب��ن بابش��اذ« :وقد خال��ف الف�� ّراء يف َ

أحده�ما (الواو) ،واآلخر (الفاء) ،...أ ّما الواو فكان

ذهب ابن بابشاذ اىل أ ّن (الهمزة) أقوى من (األلف)؛ يواخي به��ا (الباء) ويجعلها م��ن مخرج واحد،144
ويحت��ج أصحابه  145بجواز إدغ��ام كل واحد منهام
مختصة (واأللف) مش�تركة« 137ولهذا
أل ّن (الهمزة)
ّ
ُّ

شبّه بعض النحويني هذا النوع بواحد يطالب بدينار ،يف صاحب��ه ،وليس يف ذلك دليل؛ أل ّن النون تدغم
ُّ
ي��دل ذل��ك عىل أنّهام م��ن مخرج
وخمس��ة يطالبون بدين��ار ،أل ّن ق��وة مطالبة الواحد يف املي��م ،ومل
بدين��ار أقوى يف االختصاص من مطالبة الخمس��ة؛ واحد ،مع أ ّن الحسن يدفع ما قاله».146

ج َح عىل كل واحد منهم
ألنه قد َع ِد َل الخمس��ةَ ،و َر ُ

جاء يف املقتضب« :و ِم َن الشفة مخرج الواو والباء

باملطالبة القوية الالزمة بخالف ما تفرق يف (األلف) واملي��م إال أ ّن الواو ته��وي يف الفم»  ،147فهام وإن

فضع��ف»  ،138وهذا من االحتج��اج الغريب؛ ذلك كانا من مخرج واحد إال أ ّن ذلك ال يس�� ِّو ُغ اإلدغام؛

ألنّ��ه لي��س بحجة قاطع��ة ،فقد يك��ون العكس هو ألنّ��ه مل ي��رد اإلدغام يف هذا ،عن��د جمهور النحاة،
الصحي��ح فرمبا كان الخمس��ة أقوى من الواحد يف ومل ي��رد مث��ل هذا اإلدغ��ام يف كل م��ا أطّلعنا عليه
املطالب��ة ،وهذه صورة واضحة لالس��تدالل العقيل م��ن مصادر قدمياً وحديث��اً ،واملالحظ من التجربة

يف إثبات األحكام اللغوية.

العملية ملخرجي (الواو) و(الباء) أ ّن الش��فة تشرتك

•االستدالل بالحس اللغوي
ِ
��اس ه��و العلم بالح��واس ،وتقول استدارة يس�يرة مع الواو ،وانطباق تام ثم انفراج مع
س واإل ْ
ح َس ُ
الح ُّ
يف إخراج صوتيهام إال أ ّن لها أوضاعاً مختلفة ،ولها

ِ
��س (الباء) ،ولو حاولنا اإلدغ��ام ل َعسرُ َ علينا ذلك ،وهو
��ت ال�شيء :وج��دتُ ِح َّس��ه،139
ح َس ْس ُ
أ ْ
والح ُّ
املشرتك« :هو القوة التي ترسم فيها صورة الجزيئات ما َعبرَّ عنه ابن بابشاذ بالحدس.

املحسوس��ة» 140وهي من الحجج التي تط ّرق إليها
العلامء قبل ابن بابش��اذ ،فه��م يحيلون عىل الحس

ويحتجون في ِه بثقل الحال أو خفتها عىل النفس،141
والحس��ن أعدل ش��اهد وذلك أنّك إذا قلت( :دث)

أو (س��ص) أو (كَق) أو (حع) ،رأيت الكلفة ظاهرة،

واملؤونة مجحفة» .142

وما ج��اء يف املقدمة (إدغ��ام ال��واو) و(الياء) عند

الفراء وأصحاب ِه؛ أل ّن الحرفني من مخرج واحد.143

❊

❊

❊
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بالس�مات الوصفي��ة املجردة التي تعن��ي البدء من

اللغة واالنتهاء إليها ،وقد أملحنا لهذا الجانب كثريا ً

كلام سنحت لنا مناسبة.

يف ختام هذا البحث الذي حاول الكشف عن منهج  .6مل تكن وصفيته حائالً بني املعيارية بل وجدت

ابن بابشاذ (ت 469هـ) يف النقد الرصيف ،وما هي طريقها إىل ذهن الرج��ل وكتاباته ،ورأينا ذلك جلياً

املسارات العلمية التي سلكها يف هذا السبيل فتبينّ
لنا من خالله اآليت:

يف مسألة أ ّن الواحد أقوى من الخمسة يف الطلب،
أو أ ّن هذه اللغة ضعيفة جدا ً ،وما مياثلها من مواقف

 .1اتب��ع ابن بابش��اذ األس��لوب العلم��ي يف النقد معيارية ،وهي ليست سبة بطبيعة الحال؛ فاملعيارية

بعي��دا ً عن األهواء الش��خصية ،أو امليول املعرفية ،جزء الحق للوصفية.

فس��ار يف آرائه م��ع الدليل الذي ي��راه أقوى معتمدا ً  .7اعتمد ابن بابش��اذ الوضوح واملبارشة يف الطرح
ع�لى أصول اللغ��ة ،وأقوال أكابر العلامء كس��يبويه بعيدا ً عن الل��ف والدوران ،وكان ذلك بلغة يس�يرة

وغريه ،وه��ذا ما جعله يف ميدان الحياد مع الجميع سهلة ُّ
تدل عىل املقصود ،معززا ً كالمه بالشواهد ما
أمكنه ذلك.
مبختلف مذاهبهم.

 .2ل��ه آراؤه التي خالف فيها من خالف يف مس��ألة  .8م��ا يحس��ب البن بابش��اذ أس��لوبه املهذّب يف
النظر ال�صريف والتدقي��ق البحثي ،فل��م يكن ناقالً النقد ،فه��و يصف من ينتقده بأوصاف حس��نة كام

فحس��ب أو متتبعاً سبل من س��بق ،وتجلىّ ذلك يف فع��ل مع أيب عبيدة ،وغريه ،وهذه من س��مو أخالق
العلامء ،وترفعهم عماّ ال يليق بها.
مالحظاته الصوتية املهمة يف باب اإلدغام.
 .3اتخ��ذ اب��ن بابش��اذ منهج�ين نقدي��ن يف نق��ده

الرصيف ،األول :هو املنهج العام ،واآلخر :املنهج
الخاص ،الذي أظهر فيه ابن بابش��اذ مكانته العلمية
وشخصيته الثقافية بني علامء يف زمانه.

 .4تنوعت األدوات النقدية النقلية والعقلية عند ابن
بابشاذ ،واس��تطاع من خالل مكانته العلمية يف هذا

الف��ن أن يوظّفها التوظيف املناس��ب خدمة للعلم
الذي يقصده.

 .5اتس��مت مواقف��ه النقدي��ة يف األع��م األغل��ب

❊

❊

❊
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الهوامش

ومنهج البحث اللغوي يف ب�ين الرتاث وعلم اللغة
الحديث ،15:ومنهاج البح��ث اللغوي بني الرتاث

واملعارصة.96 :

-1مقدمة يف أصول التعريف.32 – 28 :

-18وذلك ألنّنا يف مقام توصيف وايجاز ولسنا يف

الرواة.95 /2:

-19طه.31 _30 :

-2ينظ��ر ترجمته يف نزهة األلب��اء ،263 /1 :وإنباه مقام استقصاء وإسهاب.
-3ينظر :نزهة األلباء.263 /1 :

-20القيامة.11 :

-4ينظر :وفيات األعيان 515 /2 :ـ .516

-21مقدمة يف أصول الترصيف.32 :

املحقق).

-23ينظ��ر :الزاه��ر يف مع��اين كل�مات الناس/1 :

املحقق).

-24ينظرُ :ع ْمد ُة ال ُكتّاب.115 :

-8النقد اللغوي يف الرتاث العريب.966 :

إىل ح��رف آخ��ر ينظ��ر :الع�ين ،401 /4:وجمهرة

والرصف.12 :

-26ديوان سحيم.26 :

 -5ينظر :مقدمة يف أص��ول الترصيف( 15:مقدمة -22جمهرة اللغة.712/2 :

-6ينظ��ر :مقدمة يف أصول الترصي��ف( 19:مقدمة  ،207وتهذيب اللغة.166 / 13 :

-7ينظر :العني ،118/5 :ولسان العرب-25 .4517/6 :اللثغ :وهو اختالل اللس��ان والتحول من حرف
-9ينظ��ر :املنه��اج املخت�صر يف عل��م النح��و اللغة ،428 /1 :وتهذيب اللغة.104 /8 :
-10ينظر :نحو نقد لساين ورصيف مؤسس.78 :

-27مقدمة يف أصول الترصيف.90 :

.8

-29ينظر :املمتع الكبري يف الترصيف.273 /1 :

-11ينظر :مح��ارضات يف تاريخ النقد عند العرب-28 :رس صناعة االعراب.216 /1 :
-12ينظر :العني.392 /3 :

-30وه��ذا يذكرنا بفعل النحاة عندم��ا ذكروا لنا يف

-14معجم اللغة العربية املعارصة.1398 /2 :

لوروده عن العرب.

-13املائدة.48 :

-15منهج البحث العلمي عند العرب.31 :

باب البدل (بدل الغلط) مع أنَّه غلط إال أنَّهم ذكروه؛

-31الكتاب بني املعيارية والوصفية64 :

-16ينظر :منهج البح��ث اللغوي بني الرتاث وعلم -32ينظر :منهج البح��ث اللغوي بني الرتاث وعلم
اللغة الحديث.16 :

اللغة الحديث30 :ـ .31

-17ينظر :املنهج الوصفي يف كتاب سيبويه-33 ،74 :مقدمة يف أصول الترصيف.28 :
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-34ينظ��ر :اص�لاح املنط��ق ،311 /1 :واملزهر -47 :وه��و الخلي��ل ب��ن أحم��د ب��ن عب��د الرحمن

 ،317/2ومقاييس اللغ��ة ،413/5 :والخصائص :الفراهيدي األزدي ،والفراهيد هو صغار الغنم ،إمام
.343/3

أه��ل البرصة يف النحو واللغة (ت  17 0هـ) ،ينظر:

-35املحكم واملحيط األعظم.263 /3 :

انباه الرواة عىل انباه النحاة.376 /1 :

التعريف يف علم الترصيف.96-95 :

أخ��ذ النحو عن س��يبويه وكان أك�بر منه ،وصحب

-36ينظر :رس صناعة االع��راب ،444/3 :وإيجاز  -48هو أبو الحس��ن سعد بن مس��عدة املجاشعي
-37ينبغي أن يعلم أ ْن املعيارية ليست منفصلة متام الخلي��ل ،وله آراء كثرية خال��ف فيها مذهبه البرصي

االنفصال ع��ن الوصفية؛ ذل��ك ألن املعيارية تُ ْبنى (ت 221 .هـ) ،ينظر :انباه الرواة عىل انباه النحاة:
عىل أساس وصفي أول األمر ليستمر القياس عليها .36/2
بعد ذلك .ينظر :منهاج البحث اللغوي بني الرتاث  -49مقدمة يف أصول الترصيف.67 :

واملعارصة.145 :

 -50سيبويه واسمه عمرو بن عثامن بن قنرب ،وكنيته

-38وهو أبو إس��حاق ابراهيم بن الرسي بن س��هل أب��و برش ولقبه س��يبويه إمام أهل العربي��ة بال منازع

الزج��اج من أكاب��ر أهل العربية ،ب�صري املذهب صاحب(الكت��اب) يف النح��و (ت  180هـ) ،ينظر

تويف س��نة (311هـ) .ينظر :نزهة األلباء ،183/1 :انباه الرواة عىل انباه النحاة.355/2 :
وإنباه الرواة.194/1 :

 -51مقدمة يف أصول الترصيف.149 :

 -39مقدمة يف أصول الترصيف.109 :

 -52والكت��اب في��ه الكثري من النقول عن س��يبويه،

-41ينظر :مقدمة يف أصول الترصيف.108 :

و.190

واملقتضب ،123/1 :واملنصف.230 :

بن ع��دي بن حبيب أبو عثامن املازين النحوي من

 -40ينظر :املنصف.230 :

ينظر عىل س��بيل التمثيل الصفحات ،99 :و،137

 -42ينظ��ر :الكتاب ،356/4 :واألصول -53 ،287/3 :وهو بكر بن محمد بن بقية وقيل بكر بن محمد
 -43مل اع�ثر ع�لى قائل ه��ذا الرجز في�ما اطلعت بني مازن بن ش��يبان ،وهو اس��تاذ امل�برد رحل من
عليه ،ينظر :املحكم واملحيط األعظم ،123/10 :البرصة وقدم بغداد يف أيام املعتصم (ت  247هـ)،

ولسان العرب.54/1 :

-44ينظر :الخصائص.146 /3 :

-45مقدمة يف أصول الترصيف.109 :
 -46الكتاب.356/4 :

ينظر :انباه الرواة عىل انباه النحاة.281 /1 :

 -54مقدمة يف أصول التعريف.121 :
 -55املصدر نفسه.102 -99 :

 -56أك�ثر ابن بابش��اذ النق��ل عن األخف��ش وذكر
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مذهبه وآراءه .ينظر :عىل س��بيل املثيل -69 ،54 ،53 :ه��و محمد بن يحيى بن املبارك اليزيدي عامل
.67 ،55

 -57تقدمت ترجمته.

باللغة .أديب وشاعر أخذ العربية عن أيب عمرو بن

العالء وتويف س��نة ( 202هـ) ينظر انباه الرواة عىل

 -58مقدمة يف أصول الترصيف.109 :

انباه النحاة., 236 /3 :

 -60مقدمة يف أصول الترصيف.103 :

 -71ينظر :التيسري يف القراءات السبع28 :

 -59تقدم تخريجه.

 -70آل عمران.36 :

 -61ينظر :عىل سبيل املثال .-72 .106 ،105 ،104 :مقدمة يف أصول الترصيف.188 :
 -62وه��ذا البيت لقيس بن زه�ير العبيس وهو من  -73امللك.15 :

شواهد الكتاب.59/ 2 :

 -63مقدمة يف أصول الترصيف.115 :

 -64ينظر :مقدمة يف أصول الترصيف.117 :

-74ينظر :الدر النثري والعذب النمري.145 /2 :
-75مقدمة يف أصول الترصيف.177 :

-76وق��د وردت مواض��ع للنق��د يف غ�ير هذي��ن

 -65وه��و يحيى بن زياد بن عبد الل��ه الديلمي ابو املوضع�ين ومل نذكره��ا؛ اختص��ارا ً .ينظر،121 :

زكري��ا الف��راء ،وكان أب��رع الكوفي�ين وأعلمهم وله ،184 ،181 ،180 ،175 ،172 ،125 ،124
كتاب (معاين القرآن) املشهور (ت  207هـ) ينظر.189 ،188 :
انباه الرواة عىل انباه النحاة.7/4 :

 -66مقدمة يف أصول الترصيف.124 :

 -77ويقص��د بها التي اس��تخدمها غريه من العلامء

ممن سبقه وصارت مشهورة بينهم.

 -67وك��ذا الح��ال يف النقد م��ع أيب العباس أحمد -78ينظ��ر :مقدمة يف أصول التعري��ف،93 ،39 :
ب��ن يحي��ى أبو العب��اس املعروف بـ (ثعل��ب) إمام .202 ،143،177 ،132 ،128

الكوفي�ين يف النح��و واللغة (ت  209ه��ـ) ،ينظر-79 :ونقصد بها االلفاظ التي استعملها هو من عنده
انب��اه الرواة عىل انباه النح��اة ،173 /1 :فقد نقد ما ومل تذك��ر فيام س��بق أو مل تك��ن معروفة يف ميدان
ذهب اليه يف مسألة وزن (تنور عىل تفعول) ،ينظر :التأليف والنقد.

مقدمة يف أصول الترصيف.29_ 28 :

-80وردت هذه العبارة يف مس��ألة اش��تقاق (يَتَ ّس َّنه)

 -68وه��و إمام أه��ل البرصة يف الق��راءة والنحو ،من ِ
(أسن املاء).31 _ 30 :
واختل��ف يف اس��مه فقي��ل اس��مه :الزيّ��ان وقيل -81 ،املسألة نفسها.31 :

العري��ان (ت  154هـ)ينظر :انب��اه الرواة عىل انباه  -82ورد يف مس��ألة قلب الواو وسطاً إىل همزة يف

النح��اة.131 /4 :

لفظ (مصائب).109 :
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 -83وردت يف مسألة الرد عىل الفراء يف حذف واو -99الفرق��ان .54:ينظ��ر :التيس�ير يف الق��راءات
(يعد) يف املضارع.124 :

السبع.23 :

أيب عمرو بن العالء.184 :

(-101اسم الجنس)« :ما وضع الن يقع عىل يشء

.496

 -102هو عامر بن الحارث ال ُّنمريي ،شاعر وصاف

 -84ورد يف مس��ألة ادغام (السني) يف (الزاي) عند  -100مقدمة يف أصول الترصيف.174 _ 173 :
 -85ينظ��ر :الكليات ،114 :وت��اج العروس / 28 :وعىل ما أشبهه كالرجل» ،التعريفات.25 :
 -86ينظر :الفروق اللغوية.70 :
 -87التعريفات.17 :

أدرك االس�لام وله دي��وان مطبوع برواية أيب س��عيد

السكري .ينظر :األعالم.251 _ 250 /3 :

حنا) بدل (يوم جئنا).
 -88ينظ��ر :االقرتاح يف أصول النحو .16 :وارتقاء -103ديوانه ،3 :وفيه (يوم ُر ْ
السيادة يف أصول النحو.40 :

-104مقدمة يف أصول الترصيف.47 :

 -89االقرتاح يف أصول النحو.39 :

 -105الحيوان.210 /3 :

اآليات القرآنية).207 :

-107ينظ��ر :الكت��اب ،348 /4 :واملقتضب/1 :

 ،60 /1واألصول يف النحو.243 /3 :

ومقدمة يف أصول الترصيف.102 :

-90ينظ��ر مقدم��ة يف أص��ول الترصي��ف (فه��رس -106ينظر املمتع الكبري يف الترصيف.44 :

 -91ينظر :الكت��اب ،483 ،283/4 :واملقتضب ،101 _ 100 :واألص��ول يف النح��و،283 /3 :
 -92ينظر :مقدمة يف أصول الترصيف.89 :

-108هذا الرجز بال نسبة ورد يف املنصف،285 :

ينظر :املخصص.302 /2 :

-109امل��دوف :ه��و الزعفران وال��دواء املخلوط

 -95مقدمة يف أصول الترصيف.89 :

املنت واألصل ان يكون مرفوعاً ألنه نعت للمسك.

التفصيل.

ترجمته.

.23

واملقصود بأصحابنا هم البرصيون.

القراءات األربعة عرش.35 :

الترصيف.422 :

خ َذ وهو من ش��واذ البدل ،واملمتع الكبري يف الترصيف.300 :
خ َذ مبعن��ى اتَّ َ
اس��تَ َ
ْ -93
 -94الكهف.77 :

بامل��اء .ينظ��ر :الع�ين ،82 /8 :وه��و بالكرس يف

 -96ينظ��ر :الكت��اب .483 /4 :ففي��ه مزي��د م��ن -110هو أحمد بن يحيى املعروف بثعلب ،تقدمت
-97النور .45 :ينظر :التيسري يف القراءات السبع-111 :مقدم��ة يف أصول الترصي��ف،103-102 :
-98املائدة .64 :ينظ��ر :اتحاف فضالء البرش يف -112ينظر الكت��اب ،432 /4 :واملمتع الكبري يف
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-113مقدمة يف أصول الترصيف.135 _ 134 :

العرش.594 /2 :

-115مقدمة يف أصول الترصيف.176 :

-128الكتاب.412 /2 :

 -114ينظر الكتاب.432 /4 :

-127مقدمة يف أصول الترصيف .176

-116ينظ��ر :األص��ول يف النح��و-129 ،343 /4 :ينظ��ر :األص��ول يف النح��و،428 /3 :
واملفصل يف صنعة االعراب ،551 :ورشح ش��افية والالمات ،153 :واملمتع الكبري.458 :
ّ
ابن الحاجب.480 /4 :

-130هو عيل بن حمزة الكسايئ إمام أهل الكوفة،

-117رس صناعة اإلعراب.214 /1 :

يف النحو والق��راءات تويف س��تة (189هـ) ،ينظر:

 ،1248/3ورشح شافية ابن الحاجب.480 /4 :

-131تقدمت ترجمته.

السبع.22 :

-133أش��ار إليه س��يبويه بلفظ (وليس من كالمهم)

-118ينظر الصح��اح تاج اللغة وصح��اح العربية :انباه الرواة عىل أنباه النحاة.256 /2 :

-119الن��ور ،62 :ينظ��ر :التيس�ير يف الق��راءات -132ينظر :رشح شافية ابن الحاجب.273 /3 :
-120مقدمة يف أصول الترصيف.176 :

يف مواطن كثرية من الكتاب/3 ،115 /2 ،68 /1 :

-121هكذا وردت أصول الرصف مع أصول النحو.95 /4 ،84 ،

ومل يف��رد لها تأليف مس��تقل؛ أل ّن النحو يف أصوله -134مقدمة يف أصول الترصيف.49 :

يشمل الرصف أيضاً.

-122االقرتاح.13 :

-135ينظ��ر :الكت��اب ،196 /3 :واملقتضب/3 :
 ،319 _ 318واملنص��ف رشح ترصيف املازين:

-123وه��ذا م��ا جعل الش��يخ يحيى الش��اوي (ت  ،135 _ 134واملمتع الكبري يف الترصيف.105 :
 1096ه��ـ) يفرد ل��ه يف كتاب��ه ارتقاء الس��يادة باباً -136ينظ��ر :املنص��ف رشح ترصي��ف امل��ازين:
بعنوان (يف أدلة شتى) بعد ذكره لألدلة املتقدمة آنفاً .134
ينظر :ارتقاء السيادة يف أصول النحو.99 :

-124ارتقاء السيادة يف أصول النحو.61 :

-137اي تختص بالزيادة اوالً ال غري بخالف االلف
التي تأيت ثانية وثالثة ورابعة وال تزاد أوالً البتة ينظر:

-125ه��و يعقوب بن اس��حاق بن زي��د الحرضمي رس صناعة االعراب.687 /2 :

أح��د القراء العرشة ،ول��د ومات يف البرصة وهو من -138مقدمة يف أصول الترصيف.51 :

بي��ت علم بالعربية و األدب تويف س��نة ( 205هـ)-139 ،ينظر :تاج العروس.540 / 15 :
ينظر :األعالم.195 /8 :

-140التعريفات.86 :

-126النم��ل ،40 :و ينظ��ر :الكن��ز يف الق��راءات  -141ينظر الخصائص.49 /1 :
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-142رس صناعة االعراب.817 / 2 :

المصادر والمراجع

-143ينظر مقدمة يف أصول الترصيف.143 :
-144وهو مخرج الشفة.
-145أي :الكوفيون.

-146مقدمة يف أصول الترصيف.143 :
-147ينظر :املقتضب.194 /1 :

❊

❊

❊
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• القرآن الكريم.

 .1ارتق��اء الس��يادة يف علم أصول النحو ،للش��يخ

يحيى الشاوي املغريب الجزائري ،تح :الدكتور عبد
الرزاق عبد الرحمن الس��عدي ،دار االنبار_ العراق،

1411ه_ 1990م.

 .2إص�لاح املنط��ق ،اب��ن الس��كيت ،أبو يوس��ف
يعق��وب ب��ن إس��حاق (ت  244هـ) ،ت��ح :محمد
مرع��ب ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط1423 ،1/هـ

_  2002م.

 .3األصول يف النحو ،أبو بكر محمد بن الرسي بن

سهل النحوي املعروف بابن الرساج (ت 316هـ)،

تح :عبد الحس�ين الفتيل ،مؤسسة الرسالة ،لبنان –
بريوت.

 .4األع�لام ،خ�ير الدين بن محمود ب��ن محمد بن
عيل بن فارس ،الزركيل الدمش��قي (ت 1396هـ)،

دار العلم للماليني ،ط 2002 ،15/م.

 .5االق�تراح يف اص��ول النح��و ،لألم��ام أيب عب��د

الرحمن جالل الدين السيوطي (ت  911هـ) ،تح:

أحمد صبحي فرات ،اسطنبول1975 ،م.

 .6إنب��اه الرواة ع�لى أنباه النحاة ،ج�مال الدين أبو

الحس��ن عيل بن يوس��ف القفط��ي (ت 646هـ)،
ت��ح :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب -
القاهرة ،ومؤسس��ة الكتب الثقافية – بريوت ،ط،1/
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1406هـ 1982 -م.

دريد األزدي (ت 321هـ) ،تح :رمزي منري بعلبيك،

 .7إيج��از التعريف يف عل��م الترصيف ،محمد بن دار العلم للماليني – بريوت ،ط1987 ،1/م.

عب��د الله ،ابن مالك الط��ايئ الجياين ،أبو عبد الله .14 ،الحيوان ،أبو عثامن عمرو بن بحر الجاحظ(ت
ج�مال الدي��ن (ت 672هـ) ،ت��ح :محمد املهدي 255هـ) ،تح عبد السالم محمد هارون ،دار الجيل

عب��د الحي عامر س��امل ،ع�مادة البح��ث العلمي لبنان /بريوت1416 ،هـ 1996 -م.

بالجامع��ة اإلس�لامية ،املدين��ة املن��ورة ،اململكة  .15الخصائ��ص ،أب��و الفتح عث�مان ابن جني(ت
العربية السعودية.

392ه��ـ) ،تح محم��د عيل النجار ،ع��امل الكتب،

 .8ت��اج الع��روس م��ن جواه��ر القام��وس ،مح ّمد بريوت.
ب��ن مح ّمد بن عب��د الرزّاق الحس��يني ،أبو الفيض .16 ،الدر النثري والعذب النمري يف رشح مش��كالت
امللقّب مبرت�ضى ،ال َّزبي��دي (ت 1205هـ) ،تح :وحل مقفالت اش��تمل عليها كتاب التيس�ير ،أليب

مجموعة من تحني ،دار الهداية.

عم��رو عثامن بن س��عيد ال��داين ،عب��د الواحد بن

 .9تاريخ النقد األديب عند العرب ،د .ابتسام مرهون محمد بن أيب الس��داد املالقي ،تح :أحمد عبد الله
الصفار ود .نارص حالوي  ،س��اعدت جامعة بغداد أحمد املقري1411 ،هـ – 1990م.

عىل طبعة . 1989 ،

 .17ديوان جران العود برواية أيب س��عيد السكري،

 .10التعريفات ،عيل بن محمد بن عيل الجرجاين دار الكتب املرصية ،القاهرة2000 ،م.

(ت 816ه��ـ) ،ت��ح إبراهيم األبي��اري ،دار الكتاب  .18ديوان س��حيم بن الحسحاس :تح ،عبد العزيز

العريب ،بريوت1405 ،هـ.

امليمني ،دار الكتب املرصية1950 ،م.

 .11تهذي��ب اللغة ،محمد بن أحم��د بن األزهري  .19الزاه��ر يف مع��اين كل�مات الن��اس ،محم��د
اله��روي ،أب��و منص��ور (ت 370هـ) ،ت��ح :محمد بن القاس��م بن محمد بن بش��ار ،أبو بك��ر األنباري
ع��وض مرعب ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت( ،املتوىف328 :هـ) ،تح :د .حاتم صالح الضامن،

ط2001 ،1/م.

مؤسس��ة الرس��الة – ب�يروت ،ط1412 ،1/ه��ـ

 .12التيس�ير يف القراءات الس��بع ،االمام أبو عمرو 1992-م.

عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمرو الداين  .20رس صناع��ة اإلع��راب ،أب��و الفت��ح عثامن بن
444ه��ـ ،ت��ح :اوتو تري��زل ،دار الكت��اب العريب ،جن��ي املوصيل (ت 392ه��ـ) ،دار الكتب العلمية
بريوت1404 ،هـ1984 /م.

بريوت-لبنان ،ط1421 ،1/هـ2000 -م.

 .13جمه��رة اللغة ،أبو بكر محمد بن الحس��ن بن  .21رشح ش��افية ابن الحاجب مع رشح ش��واهده
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للع��امل الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة سليامن ياقوت ،مرص ،اإلسكندرية1989 ،م.

األدب ،محمد بن الحسن الريض اإلسرتاباذي ،نجم  .28الكت��اب ،عم��رو بن عثامن بن قن�بر الحاريث

الدي��ن (ت 686ه��ـ) ،حققهام ،وضب��ط غريبهام ،بال��والء ،أبو ب�شر ،امللقب س��يبويه (ت 180هـ)،
ورشح مبهمه��ا ،محم��د نور الحس��ن وآخرون ،دار تح :عبد الس�لام محمد ه��ارون ،مكتبة الخانجي،

الكتب العلمية بريوت – لبنان1395 ،هـ 1975 -م .القاهرة ،ط :/الثالثة 1408 ،هـ  1988 -م.

 .22الصح��اح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نرص  .29الكلي��ات معجم يف املصطلح��ات والفروق
إسامعيل بن حامد الجوهري الفارايب (ت393هـ) ،اللغوي��ة ،أي��وب ب��ن م��وىس الحس��يني القرمي��ي

ت��ح :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني – الكفوي ،أب��و البقاء الحنف��ي (ت 1094هـ) ،تح:

بريوت ،ط1407 ،4/هـ 1987 -م.

عدنان درويش  -محمد املرصي ،مؤسس��ة الرسالة

 .23عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله األنصاري – ،بريوت.

أبو ال�بركات ،كامل الدين األنب��اري (ت577هـ) .30 ،الالمات ،أبو القاس��م عبد الرحمن بن إسحاق
تح :إبراهي��م الس��امرايئ ،مكتبة املن��ار ،الزرقاء – الزجاج��ي(ت 337ه��ـ) ،تح م��ازن املب��ارك ،دار
األردن ،ط1405 ،3/هـ 1985 -م.

الفكر -دمشق1405 ،هـ 1985م.

حاس أحمد بن  .31لس��ان الع��رب ،محم��د ب��ن مكرم ب��ن منظور
 .24عم��دة الكتاب ،أبو جعف��ر ال َّن َّ

محمد بن إسامعيل بن يونس املرادي النحوي (ت األفريقي املرصي(ت711هـ) ،دار صادر ،بريوت.
338هـ) ،تح :بس��ام عبد الوهاب الجايب ،دار ابن  .32املحكم واملحيط األعظم ،أبو الحس��ن عيل
حزم ،ط1425 ،1/هـ 2004 -م.

بن إس�ماعيل بن س��يده املريس458 ،ه��ـ ،حقيق

 .25الع�ين ،أب��و عبد الرحم��ن الخليل ب��ن أحمد عبد الحمي��د هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
بن عمرو ب��ن متيم الفراهيدي الب�صري (املتوىف2000 :م.

170ه��ـ) ،ت��ح :د مه��دي املخزوم��ي ،د إبراهيم  .33املزه��ر يف علوم اللغة وأنواعها ،عبد الرحمن

السامرايئ ،دار ومكتبة الهالل.

ب��ن أيب بكر ،جالل الدين الس��يوطي (ت911هـ)،

 .26الفروق اللغوية ،أبو هالل الحسن بن عبد الله تح :فؤاد عيل منصور ،دار الكتب العلمية – بريوت،

بن س��هل بن س��عيد بن يحيى بن مهران العسكري ط1418 ،1/هـ 1998م.

(ت395ه��ـ) ،حققه وعلّ��ق عليه :محم��د إبراهيم  .34معجم اللغة العربية املعارصة ،د أحمد مختار
سليم ،دار العلم ،القاهرة – مرص.

عب��د الحميد عم��ر (ت1424هـ) مبس��اعدة فريق

 .27الكت��اب ب�ين املعيارية والوصفي��ة ،د .أحمد عمل ،عامل الكتب ،ط 1429 ،1/هـ  2008 -م.
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 .35معج��م مقايي��س اللغ��ة ،أحمد بن ف��ارس بن ط1373 ،1/هـ 1954 -م.

زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسني (ت395هـ) .42 ،املنهاج املختَرص يف ِعلمي ال َّنحو َوالصرَّ ف،

تح :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ عبد الله بن يوس��ف بن عيىس بن يعقوب اليعقوب
1979 -م.

مؤس َس��ة الريَّان ،ب�يروت – لبنان،
الجديع العنزيَ ،

املفص��ل يف صنع��ة اإلع��راب ،أب��و القاس��م ط1428 ،3/هـ 2007 -م.
.36
ّ

محمود ب��ن عمرو بن أحم��د ،الزمخرشي جار الله  .43منه��ج البح��ث العلم��ي عند الع��رب ،جالل

(ت538ه��ـ) ،تح :د .عيل بو ملحم ،مكتبة الهالل محمد موىس ،بريوت لبن��ان ،دار الكتاب اللبناين،
– بريوت ،ط :/األوىل1993 ،م.

1972م.

 .37املقتض��ب ،أبو العباس محمد بن يزيد املربد  .44منهج البحث اللغ��وي بني الرتاث وعلم اللغة
285ه��ـ ،تح محم��د عب��د الخالق عظيم��ة ،عامل الحديث ،دكتور عيل زوين ،دار الش��ؤون الثقافية،
العراق بغداد ،ط1986 ،1/م.
الكتب ،بريوت.

 .38مقدمة يف أص��ول الترصيف ،لطاهر بن أحمد  .45املنه��ج الوصفي يف كتاب س��يبويه ،الدكتور
ب��ن بابش��اذ (ت469ه��ـ) ،ت��ح :د .حس�ين عيل نوزاد حسن أحمد ،دار دجلة ،عامن األردن.
السعدي ،ود .رشيد عبد الرحمن العبيدي ،العراق .46 ،نح��و نق��د لس��اين رصيف مؤس��س ،م�بروك
ديوان الوقف الس��ني ،مركز البحوث والدراس��ات ب��ركات ،مجلة اآلثار ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
االسالمية 2005 ،م.

العدد ( ،)25حزيران.2016 ،

 .39املمتع الكبري يف الترصيف ،عيل بن مؤمن بن .47النقد اللغ��وي يف الرتاث الع��ريب ،د .ممدوح
حضرْ َمي اإلشبييل ،أبو الحسن املعروف محمد خس��ارة ،مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،
محمد ،ال َ

باب��ن عصف��ور (ت669هـ)،مكتب��ة لبن��ان ،ط ،1/العدد ( ،)84الجزء1430 ،4/هـ2009 -م.
.48وفيات األعيان وأنب��اء أبناء الزمان ،أبو العباس
1996م.
 .40مناهج البحث اللغوي بني الرتاث واملعارصة ،ش��مس الدي��ن أحمد بن محمد ب��ن إبراهيم بن أيب
د .نعمة رحيم العزاوي ،منشورات املجمع العلمي ،بكر ابن خلكان الربميك االربيل (ت681هـ) ،تح:
1421هـ2001 ،م.

 .41املنص��ف البن جن��ي ،رشح كتاب الترصيف
أليب عث�مان املازين ،أب��و الفتح عث�مان بن جني

املوصيل (ت392هـ) ،دار إحي��اء الرتاث القديم،

إحسان عباس ،دار صادر – بريوت.
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