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ٖ٘ٚ٘ 

 
 

 هلخض الذراسح
النحػػوي قػػديماب للثاحػػث / د  صػػالح علػػي محمػػد مجػػاالت النقػػد عنػػواف الثحػػث 

النياري أستاذ النحو والصرؼ المشارؾ  ونائػب المميػد لشػؤوف الطػلب  ليػر الترثيػر 
 جاممر صنماء  –

؛ ولتحقيؽ ىذا اليػدؼ النحوي قديمامجاالت النقد ثحث ىو دراسر الا ىدؼ ىذ
صادر والمراجػ  التػي ليػا علقػر ثالثحػث ومحاولػر جمػ  مػا ت ػرؽ الرجوع إلى المتـ 

 في ثطوف ال تب واستقراء ذلؾ وتحليلو وتقسيمو  
: ذ ر فييا أىمير الثحث وأىدافو والمنيج  هقذهحوقد تـ تقسيـ الثحث إلى  

 المتث  فيو   
عنػػد النحػػاة االحتجػػاج الليػػوي أدلػػر  :ذ ػػر فيػػو مجػػاالت نقػػد وادلثحثثا الو 

    ىالقدام
   نقد اإلعراب عند النحوييف القدامى: ذ ر فيو وادلثحا الثاًً

المصػػطلحات و  الحػػدود والتمري ػػات : تنػػاوؿ مجػػاؿ نقػػد وادلثحثثا الثالثثا
 النحوير 

 الليوي  األسلوب  : تناوؿ مجاؿ نقد وادلثحا الزاتع
 الليوير  نقد المثارات : تناوؿ مجاؿ  وادلثحا اخلاهس
 النحوير المصطلحات  مجاؿ نقد: تناوؿ  وادلثحا السادس

 :وقذ ذىطلد الذراسح إىل رلوىعح هي الٌرائح هي أهوها
النقػػد النحػػوي نوعػػاف م أحػػدىما  ػػاف يجػػري ثػػيف علمػػاء المػػذىب الواحػػد ؛   -1

 واآلخر  اف يجري ثيف علماء المذىثيف 
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ٖ٘ٚٙ 

 اف للنقػد النحػوي ال  ػؿ فػي تحقيػؽ الروايػات وتقػويـ المنقػوؿ عػف المػرب  -2
ر والحػػػػػدود وتصػػػػػحيح األسػػػػػاليب والمثػػػػػارات واألم لػػػػػػر وتصػػػػػويب األقيسػػػػػ

 والمصطلحات  
ُيطمػػف فػػي سػػند الشػػاىد إذا لػػـ ي ػػف ىػػو أف  السػػند عنػػد النحػػاة القػػدامىنقػػد  -3

   الراوي  قر

 عػراب ؛ أحر ػرفػي اإل يـفاخػتلفػي  ي ػوف نقد اإلعػراب عنػد النحػاة القػدامى -4
   في عمؿ الموامؿ يـفاختلو  ىو أـ حرؼ

نػاتج ال ػمؼ األسػلوب فػي ي ػوف  حوي عند النحػاة القػدامىاألسلوب الننقد  -5
   عف تناقض آراء المالـ في المسألر الواحدة

أحػدىـ  قػد ي ػوف فػي اسػتمماؿ عند النحاة القدامى النحويرنقد المصطلحات  -6
يثػػدؿ ثم ػػيـ مصػػطلحًا م ػػاف مصػػطلح  أو أفمصػػطلحًا فيمػػا ىػػو لػػيس لػػو 

  آخر
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ٖ٘ٚٚ 

دلقذهحا  
ومصطلحاتو الملمير تتجدد وي وف لملمػاء  ػؿ جيػؿ  ال تزاؿ ق ايا النحو تتولد

آراء وملحظػػات وأف ػػار تتصػػؿ ثالجملػػر والترتيػػب الليػػوي مػػف حيػػث م رداتػػو وتحليػػؿ 
ف مجاالت النقد النحوي   يرة و صوره الش لير م  ولػذلؾ  ؛عند علمػاء الليػر القػدامى ا 

 بمجاالت النقد النحوي قديمًا ب   ػاخترت ىذا الثحث الموسـو ث
 ا الثحا له أهوٍح هي الٌىاحً اَذٍح : وهذ

عدـ وجود أثحاث متخصصر لجمػ  مػا ت ػرؽ فػي مجػاالت النقػد النحػوي عنػد  -ٔ
 علماء اللير القدامى 

 ونػػػو يػػػرتثط ثأصػػػوؿ االحتجػػػاج النحػػػوي واإلعػػػراب  والمصػػػطلحات النحويػػػر  -ٕ
 واألساليب الليوير  

 حث النحوي    ونو سيرفد الثاح يف والميتميف ثنتائج ميمر في مجاؿ الث -ٖ

 وذلذا هذف الثحا إىل اَذً :   

جمػػ  مػػا ت ػػرؽ فػػي ثطػػوف ال تػػب فيمػػا يتملػػؽ ثمجػػاالت النقػػد النحػػوي عنػػد  -ٔ
 علماء اللير القدامى 

 إثراز الجوانب النقدير عند علماء النحو القدامى   -ٕ

الخػػروج ثنتػػائج يم ػػف فػػي  ػػوئيا التمػػرؼ علػػى مجػػاالت النقػػد النحػػوي عنػػد  -ٖ
 ى  علماء اللير القدام

وتـ اتثاع المنيج الوص ي االستقرائي التحليلي لمناسثتو ليػذا الثحػث    مػا     
 :تـ جم  اآلراء وتحليليا ومناقشتيا  وعلى  وء ذلؾ تـ تقسيـ الثحث إلى 

  تناولت أىمير الثحث وأىدافو والمنيج المتث  فيو : هقذهح
عنػػد النحػػاة ي االحتجػػاج الليػػو أدلػػر  الػػذي تنػػاوؿ مجػػاؿ نقػػد:  وادلثحثثا الو 

    القدامى
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   نقد اإلعراب عند النحوييف القدامى: تناوؿ مجاؿ وادلثحا الثاًً
   الحدود والتمري ات : تناوؿ مجاؿ نقدوادلثحا الثالا 
  الليوي األسلوب  : تناوؿ مجاؿ نقد وادلثحا الزاتع
 الليوير  نقد المثارات : تناوؿ مجاؿ  وادلثحا اخلاهس
  النحوير لمصطلحات اوؿ مجاؿ نقد ا: تن وادلثحا السادس

 : ذ ر فييا أىـ النتائج التي وصؿ إلييا الثاحث واخلامتح
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ٖٜ٘ٚ 

 ادلثحا الو  
 عٌذ الٌحاج القذاهىاالحرداج اللغىي أدلح  رلا  ًقذ 

عثارة عف مملـو يتوصؿ ثصػحيح النظػر فيػو إلػى علػـ مػا ال ُيملػـ بالدليؿ ىو  
 ػلـ المرثػي ال صػيح المنقػوؿ النقػؿ الصػحيح الب   النقػؿ  ىػو :  بفي مسػتقر المػادة

مػا  ثػت فػي  ػلـ َمػْف ب م ويػدخؿ فػي حػّده  (ٔ) ب الخارج عف حّد القّلر إلػى حػّد ال  ػرة
صػلى اع عليػو  -يوَ ُؽ ث صػاحتو فشػمؿ  ػلـ اع تمػالى وىػو القػرآف م و ػلـ نثيػو 

لسػػنر ث  ػػرة و ػػلـ المػػرب قثػػؿ ثم تػػو وفػػي زمنػػو وثمػػده م إلػػى أف فسػػدت األ -وسػػّلـ 
  ويسػػّمى المنقػػوؿ منيػػا شػػاىدًا م  (ٕ)ب المولّػػديف م نظمػػًا ون ػػرًا عػػف مسػػلـ أو  ػػافر 

ّف نقػد أنػواع األدلػر النحويػر المسػتدؿي ثيػا يّصػنؼ إلػى مػا   افػ ػؿ ػوالنق سػماعًا    وا 
 يأتي :
 عٌذ الٌحاج القذاهى:  الٌقلٍحاالحرداج اللغىي أدلح  رلاالخ ًقذ  -أوال 

فػيم ف فيمػا يخػص األدلػر النقليػر الػثمض اآلخػر  فخذه الملمػاء ثم ػيـ عػما يأ    
 حصره في جانثيف رئيسيف ىما : 

ُيطمف فػي سػند الشػاىد إذا لػـ ي ػف الػراوي  قػر   وممػف عػرؼ حيث  : السٌذ ػ الو 
ثالو   والتزّيد حّماد الرواير عالـ أىؿ ال وفر وراوييا م و اف الم  ؿ ال ّثي ممػف 

قد ُسلِّط على الشمر مف حّمػاد الروايػر مػا أفسػده ب و فيو : حيث قاؿ م  يطمف ثو اقتو
    (ٖ) بفل يصلح أثداً 

                                           

( م  ىػٜٔٔت  )  ر ػي ث ػف أثػراح في علـ أصوؿ النحو : السيوطي م جلؿ الديف عثد الرحمف ثػاالقت (ٔ)
    ٖٙى م  : ػد سليـ الحمصي و د  محمد أحمد قاسـ م الطثمر األولؽ د  أحمػثتحقي

    ٘ٙٔ -ٗٙٔ/  ٜٔ( ممجـ األدثاء : ٕ)
ؿ ػو ال  ػىػ( م تحقيؽ : محمد أثٖٔ٘ب النحوييف : أثو الطيب الليوي م عثد الواحد ثف علي )ت ػمرات (ٖ)

    ٛٙ -ٚٙ / ٔٔم وممجـ األدثاء :  ٚٗر ني ر مصر ثال جالر: ػـ م مطثمػإثراىي
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ورثما ت ررت حاالت الو   حتى ُيشػاع عػف الػراوي ثأنػو  ػّذاب م وممػف ُرمػي 
ثو قطرب م فقػد طمػف اثػف السػ ِّيت ثو اقتػو م و ػاف قػد أخػذ عنػو شػيئًا  ػـ تر ػو ِلمػا 

 َعرَؼ عنو مف  ذب    

ي وف المالـ  قر في ن سو غير أنو ينقؿ عف ال ػم اء م فػل تقثػؿ روايتػو  وقد
و ػػاف  قػػًر فػػي ن سػػو م غيػػر أنػػو أ  ػػر : ب قػػاؿ عنػػو يػػاقوت   (ٔ) ػػأثي جم ػػر الثرقػػي
   ( ٕ)ب  الرواير عف ال م اء

ثف اأوقد ي وف الراوي متساىًل في روايتو م وممف ُعرؼ ثيذا التساىؿ  يساف 
 اف يخػرج ممنػا إلػى األعػراب فينشػدونا م في تػب ب أثو عثيدة : نو عقاؿ  (ٖ)الممرِّؼ 

في ألواحو غير ما ينشدونا م وينقؿ مف ألواحو إلى الدفاتر غير ما فييا م  ػـ يح ػػظ 
    (ٗ)ب  مف الدفاتر غير ما نقلو إلييا م  ـ يحّدث ثيير ما ح ػظ

اوي مخػالؼ وقد ُيرمى الملمػاء ث ػمؼ الروايػر لػيس لشػيء إال ألف مػذىب الػر 
ولػـ ي ػف رواة الثصػرة وعلماؤىػا مت قػيف ب لمذىب الناقد  قػاؿ الػد تور نممػر رحػيـ : 

م  رواة ال وفر وعلمائيا م ثؿ  اف ل ؿ منيـ منيج في النقؿ والتلقػي م ومسػلؾ فػي 

                                           

ىو محمد ثف مزيد ػ وقيؿ : محمد ثف أحمد ثف مزيد ػ أثو ث ر ثف راشد أحد تلميذ المثرد  (ٔ)
ي طثقات الليوييف والنحاة : السيوطي م جلؿ الديف ػف و اف مستمليو   ينظر : ثيير الوعاة
مر ىػ( م تحقيؽ محمد أثو ال  ؿ إثراىيـ م الطثٜٔٔمحمد عثد الرحمف ثف أثي ث ػر )ت 

   ٕٕٗ/ ٔ  ـ ٜ٘ٙٔ –ىػ ٖٗٛٔي وشر اه مػى م مطثمر عيسى الثاثي الحلثػاألول
   ٕٚٙ/ ٕم  وثيير الوعاة  ٖٔ/ٚٔممجـ األدثاء  (ٕ)
(ىو أثو سلماف اليجيمي النحوي و يساف لقب لو م أخذ عف الخليؿ م و اف األصممي يو ّقر  ٖ)

     ٖٔ/ٚ ٚٔينظر : ممجـ األدثاء : 
يد ثف دأب اللي ي م  اف األصممي ي ّم و ويطمف في روايتو   ينظر : ( ىو عيسى ثف يز ٗ)

   ٕ٘ٔ/ٙٔ ممجـ األدثاء :
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ٖ٘ٛٔ 

الػػدرس والتقميػػد م وقػػد أدا ىػػذا الخػػلؼ ثػػيف علمػػاء المدرسػػتيف إلػػى أف يتمصػػب 
وتلميػػػذىـ م  علمػػػاء المدرسػػػر األخػػػراا ويجّرحػػػو علمػػػاء  ػػػؿ مدرسػػػر لمدرسػػػتيـ م 

    (ٔ)ب  وي م وىـ ويرموىـ ثالو   وال ذب والتزّيد
 ادلنت :-الثاًً 

ه ف هىهنت الشاهذ ؛
ّ
ٌقذ هي خىاًة عذٌذج كاى ًظ

ُ
 هٌها :  :ٌ

مػف ذلػؾ استشػياد سػيثويو :و ف ي وف الشاىد مصنوعًا مو وعًا على المػرب إ -ٔ
ؿ فلنر(م ويحذفوف تاء التأنيث م  ػـ ثػّيف أف ثقوؿ مف يقوؿ مف المرب : ) قا

ب أن ػػر عليػػو المثػػّرد ىػػذا السػػماع م وقػػاؿ : وقػػد م  (ٕ)واف ػي الحيػػػؿ فػػػذلػػؾ قليػػ
وىذا خطػأ م لػـ يوجػػد فػػي قػرآف وال  ػلـ فصػيح وال شػمر م ول نػو يجػوز فػػي 

  (3)ب  الحيػواف والجماد
ْف صػالشاىد خطأ مف األخطاء التي ال يم ف افي ي وف إف  -ٕ حي ػالحتجػاج ثيػا وا 

مف ذلؾ أف سيثويو استشيد على اتصاؿ ال مائر ثػػ ) لػوال(  :نقلو عف المرب
 م ثقوؿ الشاعر:( ٗ)مف قوؿ المرب : لوالي ولوالؾ 

                                           

    ٖٚالنقد الليوي عند المرب حتى نياير القرف الساث  اليجري:د   نممر رحيـ المزاوي :  (ٔ)
ىػ( م تحقيؽ عثدالسلـ ٓٛٔ( ينظر : ال تاب : سيثويو م أثو ثشر عمرو ثف ع ماف )ت ٕ)

    ٖٕ٘/ ٔـ : ٜٛٙٔ –ىػ ٖٛٛٔالقاىرة  م   –وف م دار ال تاب المرثي ىار 
االنتصار لسيثويو علػى المثرد : الثف واّلد م أثو المثػػاس أحمػد ثف محمػد ثف واّلد التميمػي  (ٖ)

ىػ( م دراسر وتحقيؽ د   زىير عثد المحسف سلطاف م مؤسسر الرسالر ػ ثيروت م ٕٖٖ)ت 
  ٖٕٔـ   : ٜٜٙٔ –ىػ ٙٔٗٔ

    ٖٛٛ/ٔ:  االنتصار لسيثويو على المثرد( ٗ)
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ٖٕ٘ٛ 

ـْ موطٍف لوالي ِطحَت  ما َىَوا  (ٔ)ثأجراِمِو مف ُقّلِر الِنيؽ ُمنيِوي      وَ 

خطػػًأ مػػف األخطػػاء التػػي ال يم ػػف  فػػأن ر المثػػرِّد عليػػو ىػػذا الشػػاىد ألنػػو يمػػدّ 
واحتج  (ٕ)االحتجاج ثيا م والوجو عنده أف ي وف ما ثمد ىذه ال مائر من صًل عنيا 

ـْ َلُ نيا ُمْؤِمِنيفَ  لرأيو ثقولو تمالى: َلْوال َأْنُت
(ٖ)   

مف ذلؾ أف سػيثويو ذىػب فػي ثػاب :و   لو ػي وف في الشاىد حّجر لما و ال أ -ٖ
 ذلػؾ مػف (ٗ)اء في التقػديـ منصػوثًا فػي  ػرورة الشػمر ) ما( إلى أف الخثر ج

 قوؿ ال رزدؽ  : 

ذ ما ِم َليـ َثَشرُ      ـػفأصثحوا قد أعاَد اُع ِنممتي إْذ ىـُ قريش وا 
(٘)   

فردي عليو المثّرد ثأف ىذا ليس مو ػ   ػرورة م وأف ال ػرزدؽ ليتػو الرفػ  فػي 
ائمػًا رجػٌؿ م ثتقػدير خثػر م ػمر ا قيالتأخير م وأما النصب فمحموؿ على قوليـ : في

(ٙ)   
مف ذلؾ أف الزجاجي استشيد فػي ثػاب ) :و يو   الشاىد في غير مو موأف  -ٗ

َيػا َلْيَتَنػا ُنػَرَد َوال ُنَ ػذَِّب ِثتَيػاِت َرثَِّنػا  ال اء( مف  تاثو ) الجمؿ( ثقولو تمالى : 
                                           

    ٕٓ٘/ ٕ( ليزيد ثف الح ـ ال ق ي م وىو مف شواىد المثرد في )ال امؿ( : ٔ)
ىػ(  ٕ٘ٛ( ينظر :ال امؿ في اللير واألدب والنحو والتصريؼ : المثرد م محمد ثف يزيد )ت ٕ)

ـ ٖٜٙٔ –ىػ ٖ٘٘ٔيروت م ث –صحح ثممرفر لجنر مف المحققيف م ثإشراؼ م تثر الممارؼ 
 :ٜٔٓٛ    

    ٖٔ( سثأ : مف اآلير  ٖ)
    ٓٙ/ ٔ( ينظر :  تاب سيثويو )ىاروف( : ٗ)
/ ٔ مـٜٓٙٔىػ ػ ٖٓٛٔىػ( م دار صادرػ دار ثيروت م ٗٔٔ( ينظر : شرح ديواف ال رزدؽ )ت٘)

ٕٖ٘ :ٜٔٓ   
    ٗ٘( ينظر : االنتصار لسيثويو على المثرد : ٙ)
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  فػػردي  (ٕ)ثػػالرف  علػػى المطػػؼ م وثالنصػػب علػػى الجػػواب ثػػالواو  (ٔ) َوَنُ ػػوَف 
ر علػػى مسػػػائؿ ) ال ػػاء( ػر ال ريمػػػذه اآليػػػاده ثيػػػعليػػو اثػػف السِّػػْيد ثػػأف استشيػػ

لػػيس مػػف ثاثيػػا م وينثيػػي أف ت ػػوف ىػػذه اآليػػر ممػػا يستشػػيد ثػػو فػػي ثػػاب ) 
    (ٖ)الواو( ال ) ال اء(

مػػف ذلػػؾ أف : و ينسػػب المػػالـ الشػػاىد إلػػى غيػػر قائلػػو عػػف طريػػؽ الخطػػأ أف  -٘
 ( ثيتًا نسثو إلى األخطؿ م وىو : ٗثواب ) الجمؿ( )الزجاجي أنشد في أحد أ

ـُ صدٍؽ قد َعَرْفَت ثي  (٘)أياـ واِسَط واألياـ مف َىَجرا     ا ػِمنُيفي أيا
أف روايتػو ) عرفػَت ثيػا( ث ػتح التػاء ذ ر  م و ( ٙ) ال رزدؽإلى اثف السػِّْيد ثينما نسثو 

    (ٚ)ال  ما رواىا الزّجاجي ثال ـ 
وقػد ي ػوف  :الشػاىد تيييػر م  ػأف يصػيثو تصػحيؼ أو تحريػؼ  يحَؿ ثنّص أف  -ٙ

 ىذا التييير مقصودًا أو غير مقصود م ولـ يسلـ مف ىذه اآلفر جّؿ علماء 

                                           

    ٕٚاآلير ( األنماـ : مف ٔ)
ىػ( م تحقيؽ اثف ٖٖٚ( ينظر : الجمؿ في النحو : الزجاجي م أثو القاسـ عثد الرحمف ثف اسحاؽ )ت ٕ)

ـ   : ٜٚ٘ٔ -ىػ  ٖٙٚٔشارع ليػؿ م  ٔٔ –أثي شنب م الطثمر ال انير م مطثمر  لنس سيؾ ثاريس 
ٕٖٓ    

عثداع ثف محمػد ثف السيد ( ينظر : الحلؿ في إصلح الخلؿ مف  تػاب الجمػؿ : ألثي محمػد ٖ)
 ٕٕٙـ :  ٜٓٛٔىػ( م تحقيؽ سميد عثد ال ريـ سمودي م دار الرشيد للنشر م  ٕٔ٘الثطليوسي )ت

   
    ٖٕٔ( ينظر : الجمؿ : ٗ)
   ٜٕ٘( ينظر الحلؿ في اصلح الخلؿ: ٘)
 م وفيو :  ٖٕ٘/ ٔ( ينظر : ديوانو : ٙ)

ـُ صدٍؽ قد ُثليَت ثيا      اـ فارَس واألياـ مف َىَجرا  أي        منيف أيا
    ٖٕٔ( ينظر : الجمؿ : ٚ)



 

  

 

 
 مجاالت النقد النحوي قديًما                                     د/ صالح علي محمد النياري    

 

ٖ٘ٛٗ 

مػف و المرثير م لذا فإف أغلب ما يأتي مف ثاب التصحيؼ يمّد تيييرًا غير مقصػود  
 الشاعر  : ذلؾ ما وق  في ثمض نسخ ) الجمؿ( للزجاجي ثيتًا مصح ًا م ىو قوؿ 

 (ٔ)ثأحسِف مف َصلى وأقثِحِيـ َثْمل        ـٌ ػػأال يا عثَد اِع  قلثي متيّ 
وق  في ثمض النسػخ )فمػل( وال بب فمّلؽ اثف السِّْيد على ىذا الشاىد ثقولو :

نمػا ىػو ) ػأعلـ أىو تصحي ؼ مف أثي القاسـ  الزجاجي  أو مف النػاقليف لل تػاب م وا 
يمػّد تيييػرًا مقصػودًا يوفِّػؽ  وأما التحريؼ فأ  ر ما يأتي منػ    (ٕ)ب  ثمل( وىو الزوج

فيو الُمحرِّؼ ثيف الرواير الُمحريفر والوجو الذي يذىب إليو م فػإذا زاؿ التحريػؼ سػقط 
ثتييير الروايػر ليجمليػا موافقػر آلرائػو    سيثويواالحتجاج ثالشاىد م وقد ت رر إتياـ 

ىػ( في  تاثو ) شػرح مػا يقػ   ٕٖٛري ) ت مف ذلؾ ما نّص عليو أثو أحمد المس و 
مػف الشػمر م ورووه  يػوفوممػا َغِلػط فيػو النحو ب فيو التصحيؼ والتحريػؼ( ثقولػو : 

ثػو فػي سػثؽ االسػـ المنصػوب  احػتجروي عف سيثويو عنػدما ما موافقًا لما أرادوه م 
 الشاعر  :  قوؿث م (ٖ) ب على المخ وض

 (ٗ)فَلْسنا ثالجثاِؿ وال الحديدا          حػمماِوَا  إنّنا ثشُر فأْسجِ 

                                           

 …  غزو م وفيو : أال يا عثاَد اِع   ثل ٖٕٛػ  ٕٕٛ/ ٔ( ينظر : ال امؿ في اللير واألدب : ٔ)
    ٕٙٗ( الحلؿ في إصلح الخلؿ: ٕ)
    ٚٙ/ ٔ( ينظر :  تاب سيثويو )ىاروف( : ٖ)
ؽ وال في شرح ديوانو   قاؿ األعلـ الشنتمري : ))وسيثويو غير ( لـ أقؼ على الثيت في ديواف ال رزدٗ)

روايًر عف المرب م فيجوز أف ي وف الثيت مف قصيده منصوثو غير ىذه الممروفو م  متيـ فيما نقلو
أو ي وف الذي أنشده رده إلى ليتو فقثلو منو سيثويو منصوثًا  في وف االحتجاج ثلير المنشد ال ثقوؿ 

يف الذىب مف ممدف جوىر األدب في علـ مجازاة المرب : األعلـ الشنتمري م أثو المرب((   تحصيؿ ع
ىػ( م تحقيؽ د   زىير عثد المحسف سلطاف م الطثمر األولىم ٙٚٗالحجاج يوسؼ ثف سليماف )ت 

   ٖٜـ   :  ٕٜٜٔثيداد   –دار الشؤوف ال قافر المامر 
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    (ٔ)وغلط على الشاعر م ألّف ىذه القصيدة مشيورة م وىي مخ و ر
 المقلير:االحتجاج الليوي أدلر  مجاالت نقد – انيا

قػػاس ال ػػوب ثالػػذراع إذا  ب نقػػد القيػػاس: القيػػاس فػػي الليػػر التقػػدير م ُيقػػاؿ : -ٔ
أف القيػػاس فػػي و ػػ   ب اعلػػـ نثػػاري :قػػاؿ أثػػو الثر ػػات األ و م ( ٕ)ب قػػّدره ثػػو

اللساف ثممنى التقدير م وىو مصدر قايست الشيء ثالشيء مقايسًر وقياسًا 
ُيقػاؿ : و  ( ٖ)ب :قدرتوم ومنو المقياس أي المقدارم وَقْيس رمح مأي قدر رمػح

    (ٗ) ب ِقسُت النمؿ ثالنمؿ إذا قدرتو وسويتوب 

قت ػػيو فػػي صػػّحر األوؿ الجمػػ  ثػػيف أوؿ و ػػاٍف ي بىػػو : القيػػاس واصػػطلحًا م
حمػػؿ غيػػر المنقػػوؿ ب م وقيػػؿ :  (5)ب  صػػّحر ال ػػاني م وفػػي فسػػاد ال ػػاني فسػػاد األوؿ

 م والقياس يتر ب مف أرثمر أر اف مىي : (6)ب  على المنقوؿ إذا  اف في ممناه

                                           

أثو أحمػد الحسف ثف عثد اع ثف سميػػد شرح ما يق  فيو التصحيؼ والتحػريؼ : المسػ ري م  (ٔ)
ىػ( م تحقيؽ عثد المزيز أحمد م الطثمر األولى م مطثمر مصط ى الثاثي الحلثي ٕٖٛ)ت 

    ٕٚٓ/ ٕـ : ٖٜٙٔىػ  م ٖٖٛٔوأوالده ثمصر م 
ىػ( : اعتنى ثتصحيحو : أميف ٔٔٚلساف المرب المحيط : اثف منظور م محمد ثف م ـر )ت  (ٕ)

م ومحمد صادؽ المثيدي م دار إحياء التراث المرثي م مؤسسر التأريخ  محمد عثد الوىاب
 لثناف    : مادة )َقَيَس(    –ثيروت  –المرثي 

    ٖٜ( لم  االدلو : ٖ)
ىػ( م الطثمر األولى م ٙٔٛأو  ٗٔٛالتمري ات : الشريؼ الجرجاني م علي ثف محمد )ت  (ٗ)

   ٛٗٔـ   : ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ لثناف  م  –دار إحياء التراث المرثي م ثيروت 
ىػ( م منشػور ٖٗٛالحدود في النحو للرماني : الرماني م أثو الحسف علي ثف عيسى )ت  (٘)

 مػف  تاب ) لث رسائؿ في النحو واللير( م تحقيؽ د  مصط ى جواد م ويوسؼ يمقوب 
   ٖٛـ :ٜٜٙٔىػ / ٖٛٛٔثيداد م –مس وني م دار الجميورير للطثاعر 

    ٘ٗراب : ( جدؿ اإلعٙ)
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 األصؿ : وىو المقيس عليو      -ٔ
 الح ـ   -ٕ
 ال رع : وىو المقيس                   -ٖ
  (ٔ)وجو الشثو ثيف األصؿ وال رع(  المّلر الجاممر ) -ٗ

 فيي : أّما أقساـ القياس

 حمؿ فرع على أصؿ   -ٔ
 وحمؿ نظير على نظير    -ٕ
 وحمؿ أصؿ على فرع   -ٖ
 (2)وحمؿ  ّد على  ّد    -ٗ

يمّد مف أدلر النحو الممتثرة م ثؿ ىو األصؿ الػذي إذا  –ثمد ذلؾ  –والقياس 
أف إن ػار القيػاس فػي  ب اعلػـ:  فسد فسدت صناعر النحو   قاؿ أثو ثر ػات األنثػاري

  فالقياس ُيمّد أداة تصػحيح م فيػو أحػد  (ٖ) بالنحو ال يتحقؽ م ألف النحو  لو قياس
و ػػاف نقػػد ممػػايير النقػػد النحػػوي الممتثػػرة ؛ إذ ىػػو أحػػد أصػػوؿ ىػػذا الملػػـ وأىميػػا   

 القياس عند الليوييف القدامى يتم ؿ في اآلتي :

مػػف ذلػػؾ أف :و ح ػػـ المقػػيس عليػػو ي ػػوف ح ػػـ المقػػيس غيػػر مطػػاثؽ لأف  -ٔ
زيَد أقثْؿ م ويجملو على حذؼ األلؼ المثدلػر مػف  المازني يجيز أف نقوؿ: يا

يػػاء اإل ػػافر للتخ يػػؼ م ألنيػػـ يقولػػوف : يػػا زيػػد م فيحػػذفوف يػػاء اإل ػػافر 

                                           

    ٕٚ -ٔٚم واالقتراح :  ٕٜ( ينظر : المصدر ن سو : ٔ)
    ٗٚ( ينظر : االقتراح : ٕ)
ىػ( م تحقيؽ : سميد األفياني م ٚٚ٘( لم  األدلر في أصوؿ النحو : أثو الثر ات االنثاري )ٖ)

    ٜ٘ـ : ٜٔٚٔ –ىػ ٜٖٔٔثيروت  م   –الطثمر ال انير م دار ال  ر للطثاعر والنشر 
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م فػػردي عليػػو المثػػرد ثػػأف األلػػؼ ال يجػػوز حػػذفيا لخ تيػػا  مػػا  (ٔ)للتخ يػػؼ 
ل ػًا فّ ػؿ أاّل يحػذفيا م فاختػار مػا ىػو أؿ اليػاء تحذؼ اليػاء م ألف الػذي أثػد

    (ٕ)أخّؼ منيا وىو األلؼ 
مػف ذلػؾ أف أثػا القاسػـ الزجػاجي ذىػب :و ي وف ح ـ القيػاس غيػر مّطػرد أف  -ٕ

إلى أف ما ال ينصػرؼ فػي ممرفػر وال ن ػرة خمسػر أجنػاس م منيػا : ) أفمػؿ( 
 (ٖ)ؾ ػوأ ػـر منػؿ منؾ ػإذا  اف نمتًا نحو : أحمر وأص ر وأثيض وأشقر وأف 

ىػذا األصػؿ الػذي أصلػػو فػي ) أفمػؿ( فاسػد ال ب السِّػْيد ثػأفي  اثػف  فردي عليػو 
 ؿ ) أفمػؿ( إذا ب وؿ : ػيستمر عليو القياس حتى يزيده شروطًا وتقييدًا م فيق

ص تو ولـ تلحقو   اف ص ر ولـ ُتحذؼ ىمزتو أو شيء مف ثنائو وما تتـ ثو
    (ٗ) بشروط صّح أف يقـو منو مقياس ال ين سرذا قّيد ثيذه الإف تاء التأنيث

إثقػػاء  بنقػػد استصػػحاب الحػػاؿ عنػػد النحػػاة القػػدامى :استصػػحاب الحػػاؿ ىػػو : -ٕ
  (٘)ب حاؿ الل ظ على ما يستحقو في األصؿ عند عدـ دليػؿ النقػؿ عػف األصػؿ

    (ٙ)ب إثقاء ما  اف على ما  اف عند عدـ دليؿ النقؿ عف األصؿ بوقيؿ : 

مػف قػاؿ إف )  ػاف(  بىػػ( : ٙٛٙمالػؾ ) ت  اثػفحتجاج ثو قػوؿ ومما وق  اال
وأخواتيػػا ال تػػدؿي علػػى الحػػدث فيػػو مػػردود ثػػأف األصػػؿ فػػي  ػػؿ فمػػؿ الداللػػر علػػى 

                                           

ىػ( م  ٖٙٔ( ينظر : األصوؿ في النحو : ألثي ث ر محمد ثف سيؿ ثف السّراج الثيدادي )ت ٔ)
ىػ ػ  ٚٓٗٔثتحقيؽ د  عثد الحسيف ال تلي م الطثمر ال انير م مؤسسر الرسالر ػ ثيروت م 

   ٕٖٚ/ٔـ  :  ٜٚٛٔ
 ( ينظر : المصدر ن سو   ٕ)
    ٕٕ٘( الجمؿ : ٖ)
    ٜٕٚ( الحلؿ في إصلح الخلؿ: ٗ)
    ٙٗ( المصدر ن سو : ٘)
    ٜٚ( إرتقاء السيادة : ٙ)
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سػػقط أف تػػوفر الػػدليؿ إم فػػ (ٔ)ب  الممنيػػيف فػػل ُيقثػػؿ إخراجيػػا عػػف األصػػؿ إال ثػػدليؿ
دلػر م مػف أ ػمؼ األ استصػحاب الحػاؿب االستدالؿ ثو م قاؿ أثو الثر ػات األنثػاري : 
   (ٕ)ب  وليذا ال يجوز التمسؾ ثو ما وجد ىناؾ دليؿ

ّص أثػػو ػا نػػػ مػػ –اؿ ػاالعتػػراض علػػى مػػف اسػػتدؿ ثاستصػػحاب الحػػوعليػػو فػػإف 
ثػػأف يػػذ ر الممتػػرض دلػػيًل علػػى زواؿ استصػػحاب الحػػاؿ   ف ػػي  –الثر ػػات األنثػػاري 

ثنػػاء فمػػؿ األمػػر مػػف مسػػائؿ الخػػلؼ ذىػػب الثصػػريوف إلػػى القػػوؿ ث (ٕٚ)المسػػألر 
مستدليف ثاستصحاب حاؿ األفماؿ ؛ إذ األصؿ فييا الثناء م أّما ال مؿ الم ارع الذي 

ُأعرب لشػػثيو االسػػـ فػػزاؿ عنػػو استصػػحاب حػػاؿ ثنائػػو فصػػار فػػُأخػػذ منػػو فمػػؿ األمػػر 
ممرثًا ثالشثو خلفًا ل مؿ األمر   وذىب ال وفيوف إلى أف فمؿ األمر ممرب ثاألصؿ م 

صػؿ إعراثػو م وال حّجػر ليػـ فػي ذلػؾ م و ػاف علػييـ أف يحتّجػوا ثمػا وىو ثاٍؽ على أ
   (ٖ)يدّؿ على زواؿ ثنائو م ألف األفماؿ مثنير ال ممرثر 

                                           

    ٖٔٔ( االقتراح : ٔ)
    ٕٗٔ( لم  االدلر : ٕ)
–اإلي اح في علؿ النحو : الزجاجي م تحقيؽ د  مازف المثارؾ م مطثمر المدني ( ينظر :ٖ)

 وما ثمدىا    ٚٚ: ـ   ٜٜ٘ٔىػ ػ ٖٛٚٔالمؤسسر السمودير ثمصر م 
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 ادلثحا الثاًً
 اإلعزاب عٌذ الٌحىٌني القذاهى ًقذ

ز ظػػػواىر المرثيػػػر م قػػػاؿ صػػػاحب ) التمري ػػػات( ثػػػر تمػػػّد ظػػػاىرة اإلعػػػراب مػػػف أ
ثيػػا أحػػواؿ الترا يػػب المرثيػػر مػػف اإلعػػراب والثنػػاء ىػػو علػػـ ثقػػوانيف يمػػرؼ باإلعػػراب

ب م وىػػػو  (ٕ)ب اإلثانػػر عػػف الممػػاني ثاألل ػػػاظ ب   واإلعػػراب فػػي الليػػر  (ٔ)ب وغيرىمػػا 
مصػػدر أعرثػػُت عػػف الشػػيء إذا أو ػػحُت عنػػو ؛ وفػػلف ممػػرب عّمػػا فػػي ن سػػو م أي 

    (ٖ)بمثّيف لو م ومو ح عنو 
ماني ثاألل اظ ؛ أال تػرا أنػؾ إذا سػممت : عف الم اإلثانرىو ب قاؿ اثف جّني : 

أ رـَ سميٌد أثاه م وش ر سميدًا أثوه م علمت ثرف  أحدىما ونصػب اآلخػر ال اعػؿ مػف 
م وقػػد  (ٗ)بالم مػػوؿ م ولػػو  ػػاف ال ػػلـ نوعػػًا واحػػدًا ال سػػتثيـ أحػػدىما مػػف صػػاحثو 

ا  انػت األسػماء لّمػب أفصح الزجاجي عف عّلر دخوؿ اإلعراب على ال ػلـ فقػاؿ : إف 
تمتورىا المماني م فت وف فاعّلر وم مولػر م وم ػافر  وم ػافًا إلييػا م ولػـ ت ػف فػي 
صورىا وأثنيتيا أدلر على ىذه المماني ثؿ  انت مشتر ر م ُجملػت حر ػر الثنػاء فييػا 
ُتنثئ عف ىذه المماني م فقالوا :  رَب زيٌد عمرًا م فدليوا ثرف  ) زيد( علػى أف ال مػؿ 

مػرو( علػى أف ال مػؿ واقػ  ثػو   وقػالوا : ُ ػرَب زيػٌد م فػدليوا ثتيييػر لو م وثنصب) ع
أوؿ ال مؿ ورف  ) زيد( على أف ال مؿ ما لـ ُيسـي فاعلػو وأف الم مػوؿ قػد نػاب مناثػو 

                                           

   ٖٜٔ( التمري ات : ٔ)
 ( اللساف : مادة )َعَرَب(   ٕ)
ىػ( م تحقيػؽ د   محمػد علي النجػار ٕٜٖالخصائص : اثف جني م أثو ال تػح ع مػاف )ت  (ٖ)

/ ٔـ   : ٕٜ٘ٔىػ / ٖٔٚٔالقاىرة  م  –( الطثمر ال انير م دار ال تب المصرير ٜٙٙٔ)ت 
ٖٙ   

    ٖ٘/ ٔ( المصدر ن سو : ٗ)
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  وقػػالوا : ىػػذا غػػلـ زيػػد م فػػدليوا ثخ ػػض ) زيػػد( علػػى إ ػػافر اليػػلـ إليػػو م و ػػذلؾ 
علييا ليتسموا في  لميـ م ويقدموا ال اعؿ  سائر المماني جملوا ىذه الحر ات دالئؿ

ب إف أرادوا أو الم موؿ عند الحاجر إلى تقديمو م وت وف الحر ات داّلُر على الممػاني 
(ٔ)     

أ ػػر ظػاىر أو مقػّدر يجلثػػو المامػؿ فػػي ب ثأنػو:  اإلعػرابُيمػػرؼ فأّمػا اصػطلحًا        
أواخػر  اخػتلؼعػراب ىػو أف اإلعلػى  –أو  ػادوا  – فالنحاة أجممػوا (ٕ)بآخر الممرب 

م  (ٗ)عػػراب ىػػي ال تحػػر وال ػػمر وال سػػرة م وحر ػػات اإل (ٖ)الموامػػؿ ثػػاختلؼ ال ػػلـ 
وال ػػرؽ ثينيػػا وثػػيف حر ػػات الثنػػاء أف حر ػػات الثنػػاء حاد ػػُر عػػف علّػػر م أمػػا حر ػػات 

 عراب فحاد ُر عف عامؿ   اإل
 انػت ىػذه الحر ػات تختلػؼ عراب داّلر على الممػاني م و ولّما  انت حر ات اإل       

مو ػػ  ال لمػػر مػػف الجملػػر م وصػػلتيا ثمػػا مميػػا مػػف ال لمػػات ؛ فػػأحرا أف  ثػػاختلؼ
  -واًل وأخيػػرًا  أ –ت ػػوف مشػػيرة إلػػى ممنػػى فػػي تػػأليؼ الجملػػر ورثػػط ال ػػلـ م فػػالنحو 

 :  (٘)ُيمنى ثميمتيف  

                                           

    ٜٙ ( اإلي اح في علؿ النحو :ٔ)
شرح اثف الناظـ على أل ير اثف مالؾ : اثف الناظـ أثي عثد اع ثدر الديف محمد اثف اإلماـ  (ٕ)

ىػ( م محمد ثاسؿ عيوف السود م الطثمر األولى م دار  ٙٛٙجماؿ الديف محمد ثف مالؾ )ت 
   ٙٔـ   :  ٕٓٓٓ –ىػ  ٕٓٗٔلثناف م  –ال تب الملمير م ثيروت 

النحو المرثي )ثحث(: د   ميدي المخزومي م مجلر ال تاب المرثي م  ( ينظر : اإلعراب فيٖ)
    ٛٗثيداد :  –ـ م مطاث  دار ال ورة ٜٙٛٔىػ / ٚٓٗٔ( م السنر الراثمر م ٙٔالمدد )

 وما ثمدىا    ٕٚ( ينظر : اإلي اح في علؿ النحو : ٗ)
  ٖٓ:  ٕٜٙٔثيروت م  –( ينظر : نظرات في اللير والنحو : طو الراوي م الم تثر األىلير ٘)
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   د عّما في الن س مف المقاص لإلثانرصحر تأليؼ ال لـ : أحدىما 
 عػرابإذًا فالحديث عػف اإل ممرفر أصوؿ أواخر ال لـ مف إعراب وثناء : ألخراوا

  لوا  يي ن عػػراباإل يفضييبنا ييىنالييين لنييليعننييان لصوييىمبن لصء ييا  ن ييان    ن يي  

عراثيػػر النظريػػر   يػػر م و ػػاف حػػظ النقػػد الخلفػػي مػػف ىػػذه القواعػػد اإل  لصؤ يييإنال يي 
 منيا:

عػراب ؛ أحر ػر في اإل –ختل وا فيو مف جملر ما ا –اختلؼ علماء المذىثيف  -ٔ
ذا  ػاف حرفػًا قػاـ إفذىب ال وفيوف إلى أنو حر ر وحػرؼ م فػ (ٔ)ىو أـ حرؼ؟

ذا  اف حر ر لـ يوجد إال في حرؼ   فردي الثصريوف علييـ ثأنو لػو  ثن سو وا 
وىػو الحػرؼ  اإلعػرابأي ما دخؿ على حرؼ  - اف حرفًا ما دخؿ على حرؼ

عػػراب حر ػػر ىػػي ال ػػّمر وال تحػػر إلػػى أف اإل وذىثػػوا -األخيػػر مػػف ال لمػػر 
عػراب علػى غيػر أصػلو سػ ونًا أو وال سرة ؛ ىذا ىػو األصػؿ م وقػد ي ػوف اإل

حذفًا أو حرفًا م فالس وف ي وف في األفماؿ الم ارعر السالمر اللمػات نحػو 
) لـ ي رْب م ولـ يذىْب( م والحذؼ ي وف في ىػذه األفمػاؿ الممتلّػر اللمػات 

م ولػـ يخػَش(  والحػرؼ ي ػوف فػي األفمػاؿ الخمسػر ) ي مػلف  نحو ) لـ ييػزُ 
وت ملف وي ملوف وت ملوف وت مليف( فيي ُترف  ث ثوت النوف وُتجـز وُتنصب 

 ثحذفيا   
  ف ػػػي  (ٕ)اختلػػؼ المػػػذىثاف فػػي عمػػػؿ الموامػػؿ ؛ وذلػػػؾ فػػي مسػػػائؿ   يػػرة  -ٕ

أ ورافػ  مف مسائؿ ) األنصاؼ( اختلؼ المذىثاف في راف  المثتػد (٘)المسألر 
الخثر م فذىب الثصريوف إلى أف المثتدأ يرت   ثاالثتداء م واختل وا فػي رافػ  

                                           

    ٘ٚ -ٕٚ( ينظر : اإلي اح في علؿ النحو ٔ)
م  ٖٓم  ٜٕم  ٕٕم  ٜٔم  ٖٔم  ٕٔم  ٔٔم  ٓٔم  ٙم  ٘ : ػ المسائؿػ  ينظر:اإلنصاؼ (ٕ)

     ٗٛم  ٜٚم  ٙٚم  ٘ٚم  ٗٚم  ٙ٘م  ٘٘م  ٖٗ
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الخثػػر م فمػػف قػػاؿ ثأنػػو يرت ػػ  ثاالثتػػداء م ومػػْف قػػاؿ ثأنػػو يرت ػػ  ثاالثتػػداء 
والمثتدأ ممًا م ومْف قاؿ ثأنو يرت   ثالمثتدأ ؛ والمثتدأ يرت ػ  ثاالثتػداء م فػػردي 

لمثتػػدأ والخثػػػر يرفػػ  أحػػدىما اآلخػػر م فيمػػػا الػػذيف يػػروف أف ا –ال وفيػػوف 
ثػأف االثتػداء يمنػي التمػّري مػف الموامػؿ الل ظيػر م فيػو إذًا عثػارة  –يترافماف 

عػػف عػػػدـ الموامػػؿ م وعػػػدـ الموامػػػؿ ال ي ػػوف عػػػامًل م وممػػا يػػػدؿي علػػػى أف 
االثتػػداء ال يوجػػب الرفػػ  أنيػػـ يثتػػدئوف ثالمنصػػوثات والمسػػّ نات الحػػروؼ م 

موجثًا للرف  لوجب أف ت ػوف مرفوعػر م ولّمػا لػـ يجػب ذلػؾ دؿي فلو  اف ذلؾ 
 على أف االثتداء ال ي وف موجثًا للرف    

ؿ ) ػػػػػػ( مػػػػف مسائٕٗر )ػي المسألػػػػػم ف ػػػػ (ٔ)ؿ األدوات ػعمػػػػي ػفػػػػـ ػاختلفيػػػػ -ٖ
ف ال قيلػػػر ال تممػػػؿ ػر مػػػػاإلنصػػػاؼ( ذىػػػب ال وفيػػػوف إلػػػى أف ) إْف( المخ  ػػػ

لػػؾ ثالقيػػاس م فالمشػػددة إنمػػا عملػػت النصػػب فػػي االسػػـ م محتجػػيف علػػى ذ
عنػػدىـ لشػػثييا ال مػػؿ الما ػػي فػػي الل ػػظ والثنػػاء م فلمػػا ُخ ِّ ػػت زاؿ شػػثييا 

اء والمخ  ػر مػف ػوثطؿ عمليا   وقاؿ ثم يـ إف المشددة مف عوامؿ األسمػ
اء م  مػا أف عوامػؿ ػعوامؿ األفماؿ م فينثيي أف ال تممؿ المخ  ػر فػي األسمػ

أف ػا ثػػػوف ثممليػػػفمػػاؿ   فػػردي الثصػػريوف الػػذيف يقولػػاألسػػماء ال تممػػؿ فػػي األ
رة المسموع الذي نّص على عمليا م مف ذلؾ قراءة ػض ث  ػاس ينتقػذا القيػى

ـْ   :  (ٕ)التخ يػػؼ  ـْ َرَثػػَؾ َأْعَمػػاَلُي ػػا َلُيػػَوفَِّينيُي في ُ ػػّل َلمي َواِ 
م ف ػػًل عّمػػا  (ٔ)

 يمّززىا مف الشمر   

                                           

    ٘ٛم ٖٛمٔٛمٛٚم ٚٚم ٕٗالمسائؿ ػ :  ػ  ينظر:اإلنصاؼ (ٔ)
واثف   ير   ينظر : الثدور الزاىرة في القراءات المشرة المتواترة مف طريقي  ( وىي قراءة ناف ٕ)

عثد ال تاح عثد اليني القا ي م الطثمر األولى م دار السلـ  الشاطثير والدرة : تأليؼ الشيخ
    ٖٕٛ: م ـ ٕٗٓٓىػ ػ ٕٗٗٔللطثاعر والنشر والتوزي  والترجمر م 
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  المامؿ في ترتيب الجمؿ وذلؾ فػي مسػائؿ   يػرة اختلؼ المذىثاف في مو  -ٗ
( ٖ) دـ مممػوؿ خثػر ) مػا( النافيػر علييػاػاخػتلفيـ حػوؿ تقػ: مف ذلؾ : و  (ٕ)

ال وفيوف ذىثوا إلى جوازه قياسًا على ) لـ ولف وال( ألنيا حروؼ ن ي  مػا :ف
أف ) ما( نافير م وألف ىذه الحػروؼ يجػوز تقػديـ ممموليػا علييػا م ويصػلح 

) مػػػا( قياسػػػًا   وردي الثصػػػريوف ثمػػػدـ الجػػػواز قياسػػػًا علػػػى حػػػرؼ  ذلػػػؾ مػػػ 
االست ياـ م وحرؼ االست ياـ ال يممؿ ما ثمده فيمػا قثلػو و ػذلؾ )مػا( م وأف 

احػػتج ثػػو ال وفيػػوف مػػف قيػػاس ف اسػػد م ذلػػؾ أف ) مػػا( ال يلييػػا االسػػـ  مػػا
مػا جػاز وال مؿ م ولػيس  ػذلؾ ) لػـ ولػف( فػل يلييمػا إال ال مػؿ م أمػا )ال( فإن

ف  انت يلييا االسػـ وال مػؿ  –التقديـ مميا  ألنيػا حػرؼ منصػرؼ يممػؿ  –وا 
ذا جػاز أف يممػؿ مػا  ما قثلو فيما ثمده   ألنؾ تقوؿ : ) جئت ثل شيء( م وا 

 قثلو فيما ثمده جاز أف يممؿ ما ثمده فيما قثلو  
فػػي تحّمػػؿ الخثػػر   ػػاختلفيـم  (ٗ)التقػػديري  اإلعػػراباختلػػؼ المػػذىثاف فػػي  -٘

وىو االسـ المحض الماري مف الوص ير وغيػر المشػتؽ مػف ال مػؿ  –لجامد ا
م وىػو مػا  (٘) ميرًا يرج  إلى المثتدأ نحو )زيد أخوؾ م وعمرو غلمػؾ(  –

ف  ػاف غيػر صػ ر إال  قاؿ ثو ال وفيوف م وحجػتيـ فػي ذلػؾ أف ىػذا االسػـ وا 
م و )  أنو في ممنى ما ىو ص ر م فػ ) زيد أخوؾ( في ممنى : )زيػد قريثػؾ(

عمرو غلمؾ( في ممنى : ) عمرو خادمؾ( م وقريثػؾ وخادمػؾ يت ػمف  ػؿ 
                                                                                                           

   ٔٔٔ( ىود : مف اآلير : ٔ)
م ٓٙمٖٙمٖٔمٕٚم ٖٕم ٕٔمٕٓمٜٔم ٛٔم ٚٔمٜ: اإلنصاؼ ػ المسائؿ ػ :  ( ينظرٕ)

   ٕٓٔمٚٛم ٙٛمٕٛ
 (   ٕٓ( المصدر ن سو : المسألر )ٖ)
   ٜٔٔ/ٚ/ٖ/ٕ( ينظر : اإلنصاؼ ػ المسائؿ ػ : ٗ)
 (   ٚ( ينظر : المصدر ن سو : المسألر )٘)
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واحػػد منيمػػا ال ػػمير م ولمػػا  ػػاف خثػػر المثتػػدأ ىنػػا فػػي ممنػػى مػػا يتحّمػػؿ 
ال مير وجب أف ي وف فيو  مير يرج  إلػى المثتػدأ   فػردي الثصػريوف ثأنػو 

 ر م ال يم ف أف تت مف ىػذه األخثػار  ػميرًا ألنيػا أسػماء مح ػر غيػر صػ
يػت مػف ال ػمائر م فاألصػؿ فػي ت ػّمف ال ػمير  يت مف الوصؼ ُعرِّ ذا ُعرِّ وا 
نمػػػا يت ػػػمف ال ػػػمير األسػػػماء مػػػا  ػػػاف مشػػػاثيًا ليػػػا  أف ي ػػػوف لل مػػػؿ م وا 
ومت منًا ممناىا  اسـ ال اعؿ والص ر المشثير نحو)  ارب وحسف( وليس 
( ثيف ) ارب وحسػف( وثػيف ) أخػوؾ وغلمػؾ( مشػاثير ثحػاؿ  ألف ) أخػوؾ

دؿي علػػى الشػػخص الػػذي دؿي عليػػو ) زيػػد( ولػػيس فيػػو داللػػر علػػى ال مػػؿ م 
 فوجب أال يجوز اإل مار فيو   

عػػراب التطثيقػػي المثاشػػر م ىػػو اإلو عػػراب المملػػي ؛اختلػػؼ المػػذىثاف فػػي اإل -ٙ
 ويطمف فيو مف جوانب عدة م منيا : 

 عػراب وخػالؼ قواعػده النظريػر عراب قد تخطى أصوؿ اإلأف ي وف صاحب اإل
مف ذلؾ أف سيثويو  اف يمرب ) عثد اع( مف قولؾ ) في الػدار عثػد اع( :و 

( ٕ) م وقػد رّد عليػو ذلػؾ المثػرد (ٔ)سػواء تقػّدـ أو تػأخر  االثتػداءثالرف  علػى 

متاثمػػػًا األخ ػػػش الػػػذي أيػػػّد قػػػوؿ ال ػػػوفييف م ثأنػػػؾ إذا أردت التقػػػديـ رفمػػػت 
فػػي الػػدار( أسػػمًا   مػػا ذىػػب سػػيثويو م ألنػػؾ أ ػػمرت فػػي قولػػؾ ) ثاالثتػػداء

ذا أردت التػأخير  مرفوعًا يرج  إلى ) عثد اع( يممؿ فيو الرف  وىو خثره م وا 
رفمت ) عثد اع( ثقولؾ ) في الدار( ألف ممناه استقّر وحّؿ محّؿ الم ػمر م 

ف ىذا التوجيو خػلؼ أث (ٖ)والّد  اثففرفمو ما  اف يرف  الم مر   فردي عليو 

                                           

    ٛٛ/ٕ( ينظر :  تاب سيثويو )ىاروف( : ٔ)
 (   ٜٗيو على المثرد : مسألر )( االنتصار لسيثو ٕ)
 (   ٜٗ: مسألر ) المصدر ن سو (ٖ)
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عػراب أف الموامػؿ ال يػنّص علػى أف مػف أصػوؿ اإلعػراب م  ػـ ذ ػر أصوؿ اإل
عمليا حتى تستقرأ مف  لـ المرب م فينّص على ما لـز منيا وجيًا واحدًا ال 

فػػإذا رفمػػت االسػػـ ثػػالظرؼ فقػػد نق ػػت مػػا قدمتػػو مػػف ىػػذه ب يتييػػر قػػاؿ : 
م ألف االسػـ مػ  الظػرؼ ال يلػـز وجيػًا واحػدًا م  (ٔ)ب  األصوؿ المجم  علييػا

وف مرفوعًا نحو ) في الدار أخوؾ( م ومرًة ي وف منصػوثًا نحػو ) فيو مرًة ي 
إف في الػدار أخػاؾ( م  ػذلؾ فػي التقػديـ  تقػوؿ : ) أخػوؾ فػي الػدار( و) إف 

وجيػًا  –في ىذه األم لر  –أخاؾ في الدار( م ولّما لـ يلـز االسـ م  الظرؼ 
آخػر ثأنػو حػيف واحدًا لـ ُيقط  ثأنو المامؿ فيػو   وقػد ألػـز المثػرِّد مػف وجػو 

عمالػو الظػرؼ فػي االسػـ م ن ػي عنيػا ثالمقاثػؿ إأ ثت للموامؿ وص ًا من يػًا ث
 ػـ أوجثػت ليػا ىػذا ب وص ًا م ثتًا وىو أنػو ال يػدخؿ عامػؿ علػى عامػؿ قػاؿ: 

دخالػػؾ )إّف(  والمامػػؿ  الوصػػؼ المن ػػي عنيػػا ىنػػاؾ ثجملػػؾ الظػػرؼ عػػامًل وا 
صػػاؼ الموامػػؿ مػػا  ػػاف عليػػو م فنق ػػت الوصػػ يف جميمػػًا م وأوجثػػت مػػف أو 

م  (ٕ)ب  من يػػًا ون يػػت مػػا  ػػاف موجثػػًا وىػػذا فسػػاد لمثػػاني الصػػناعر وأصػػوليا
ىذا اإللزاـ ثمينو يلـز مف زعػـ اف المثتػدأ يرت ػ  ثػالخثر والخثػر ب ف : إوقاؿ 

ثالمثتدأ وذلؾ أنيما عامًل ل ظ فيما يزعـ أىؿ ال وفر م فينثيي أف ال يلحقيا 
ْف( وال مؿ وغير ذلؾ م إذ ليس يػدخؿ عامػؿ علػى شيء مف الموامؿ نحو ) أ

مػا ذىػب إليػو سػيثويو فملػى األصػوؿ ب م وانتيى إلى القػوؿ ثػأف  (ٖ)ب  عامؿ

                                           

   ٜٕٔمسألر :  المصدر ن سو :(  ٔ)
    ٜٕٔاالنتصار لسيثويو على المثرد :  (ٕ)
   ٜٕٔمصدر ن سو : ال (ٖ)
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سػػلؾ ال وفيػػوف طريػػؽ الظػػف ولػػـز الثصػػريوف ب م وقػػد  (ٔ)ب  الُمجمػػ  علييػػا
 ( ٕ)ب  األصوؿ

  مػػف ذلػػؾ أف :و وقػػد ي ػػوف الخطػػأ فػػي اإلعػػراب لمخال تػػو الممنػػى المقصػػػود
يػو  اف يمػرب ) فرسػخًا( مػف قػوليـ : ) داري خلػؼ دارؾ فرسػخًا( ثأنػو سيثو 

ثحّجػػر أف التمييػػز ال  (ٗ) م فػػردي عليػػو المثػػرِّد ذلػػؾ( ٖ)منصػػوب علػػى التمييػػز 
ي ػػوف أثػػدًا إال وممنػػاه مػػف  ػػذا و ػػذا م نحػػو )عشػػروف درىمػػًا( و) أف ػػليـ 

يجػز م ألنػو يمنػي  فارسًا( و) أف ليـ حرًّا( م ولو قاؿ : ) أف ػليـ رجػًل( لػـ
الت  يؿ مف الرجاؿ  ليـ م وم لو ) داري خلؼ دارؾ( لـ تػدِر علػى أّي حػاٍؿ 
ىي منيا مف الثمد م فلما قاؿ : فرسخًا م ُعلـ أنيا تثاعدت على ىػذه الحػاؿ 
م فقولػػو : )فرسػػخًا( منصػػوب علػػى الحػػاؿ ال علػػى التمييػػز م ألف الحػػػاؿ ال 

ررت ثقومػػؾ عشػػرًة(   ومػػ  أف يجػػوز أف ت ػػوف اسػػمًا غيػػر صػػ ر نحػػو ) مػػ
المثػػرِّد رجػػ  عػػف قولػػو ىػػذا إال أف اثػػف واّلد رّد عليػػو اعترا ػػو دفمػػًا للشػػثير 

م فذىب إلػى أف المثػرِّد ىػو  (٘)التي لحقت سيثويو و تاثو منيا ومما سواىا 
مػػف خػػالؼ الممنػػى المػػػراد مػػف الجملػػػر ثإعراثػػو ىػػذا ولػػيس سيثويػػػو م ألنػػو 

على الحػاؿ سػيجمؿ الػدار فرسػخًا فػي مقػدارىا ذلػؾ  ثإعراثو) فرسخًا( النصب
أف الحػػاؿ ىػػي األولػػى فػػي الممنػػىم ألف قولػػؾ : )جػػاَء زيػػٌد را ثػػًا( يمنػػي أف 
الرا ػب ىػو ) زيػد( و ػذلؾ جميػ  األحػواؿ ىػي فػي الممنػى األوؿ الػذي جػػرت 

                                           

   ٖٓٔ: مسألر :  مصدر ن سوال (ٔ)
 ( المصدر ن سو  ٕ)
    ٚٔٗ/ ٔ( ينظر :  تاب سيثويو )ىاروف( : ٖ)
 (   ٜٖينظر : االنتصار لسيثويو على المثرد : مسألر ) (ٗ)
    ٖٔٔاالنتصار لسيثويو على المثرد :  (٘)
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عليو و انت حااًل لو م وىذا الممنى يوجب أف ي وف الدار فرسخًا في قياسيا 
م في حيف أف الممنى المراد ىو أف ثيف الداريف ثمد فرسػخ   وقػاؿ ومقدارىا 

وأمػػا قولػػو : إف الحػػاؿ قػػد ت ػػوف اسػػمًا غيػػر صػػ ر نحػػو قولػػؾ :مػػررت ب : 
ثخاتمؾ حديدًا مومػررت ثقومػؾ عشػرة م فيػذا ممػا ُييّسػر قولنػا ويمسػر قولػو 
وذلػؾ أف المشػػرة ىػػـ قومػػو والخػػاتـ ىػػو حديػػد فيلزمػػو أف ي ػػوف ال رسػػخ ىػػو 

نمػػا  ػػاف التقػػدير م داري خلػػؼ الػػد ار م والتأويػػؿ مػػا ذىػػب إليػػو سػػيثويو م وا 
فرسػػػخ أو ثمػػػد فرسػػػخ مػػػف دارؾ م فلمػػػا أ ػػػاؼ الخلػػػؼ إلػػػى دارؾ وحػػػاؿ 

    (ٔ)ب ثالم اؼ إليو ثيف الخلؼ وثيف ال رسخ انتصػب ال رسػخ على التمييز
  مػف :و وقد ي وف خطأ اإلعراب ناتج عف خطأ في توجيو إعراب ثمػض ال ػلـ

ال  لؾ ما ذىب إليو أثوعلي ال ارسي في توجيو ) غير( مف قولو تمالى : ذ
ػػَرِر  مػػف ب م إذ قػػاؿ : ( ٕ) َيْسػػَتِوي اْلَقاِعػػُدوَف ِمػػَف اْلُمػػْؤِمِنيَف َغْيػػُر ُأوِلػػي ال ي

رفمو جملو ص و للقاعػديف   ومػف جػري جملػو صػ ر للمػؤمنيف م ومػف َنَصػَب 
ال  بف الطراوة ما وّجػو ثػو النصػب  فقػاؿ : م فردي عليو اث (ٖ)ب جملو است ناء 

يجػػػوز ىنػػػا اسػػػت ناء الثتّػػػر م يػػػدلؾ علػػػى ذلػػػؾ أنػػػؾ ال تقػػػوؿ : ال يسػػػتوي 
القاعػػدوف مػػف المػػؤمنيف إال ذوي ال ػػرر م وال يجػػوز االسػػت ناء ألنػػؾ إنمػػا 
تمنػػى ثػػو قومػػًا ثأعيػػانيـ م وال يم نػػؾ إخػػراج واحػػٍد مػػنيـ م وقػػد أ ثتػػو فػػييـ 

اب قثػؿ الن ػي م ول ػف تنصػثو علػى الحػاؿ ألنػو ثمنزلػر المسّوي ليػـم واإليجػ
    (ٗ)ب د ػالنمت في َحْمؿ القاعػديف علػى الجػنس ال على التمييف والمي

                                           

    ٗٔٔ:  مصدر ن سو( الٔ)
    ٜ٘( النساء : مف اآلير : ٕ)
    ٜٕٓ( اإلي اح : ٖ)
    ٓٛ( رسالر  اإلفصاح : ٗ)
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 ادلثحا الثالا
 احلذود والرعزٌفاخ:رلا  ًقذ 

 الر م و ػالحّد في اللير : ىو الحاجز ثيف الشيئيف لػئل يخػتلط أحػدىما ثاآلخػ         
اآلخػػرمألف حػػّد الشػػيء طرفػػو ومنتيػػاه موحػػّد الشػػيء مػػف غيػػره  يتمػػدا أحػػدىما علػػى

الزجػاجي فوعػّرؼ النحػاة اصػطلحًا ثتمري ػات عديػدة م  (ٔ)يحّده حػّدًا: مّيػزه عػف غيػره
  ( ٕ)بالحّد ىو الداؿ على حقيقر الشيءب عّرفو ثقولو : 

حػيط ثػو قػوٌؿ وجيػز يسػتيرؽ المحػدود ويب ف السِّػْيد ثل ػظ آخػر  فقػاؿ:ػو اثػوعّرف     
    (ٖ)ب

يسمي النحاة الحػدي أحيانػًا ) تمري ػًا(   قػاؿ عثػد اع ثػف أحمػد ال ػا يي) ت و 
أف الحػدي والتمريػؼ فػي عػرؼ النحػاة وال قيػاء واألصػولييف اسػػماف  ب اعلػـىػػ( :ٕٜٚ

لمسمى واحد م وىو ما يمّيز الشيء عمػا عػداه م وال ي ػوف  ػذلؾ إال مػا  ػاف جاممػًا 
   ( ٗ) بمانمًا 
الحدود والتمري ات قد تصدرت األثواب وتقّدمت المو وعات ف انت على رأس ف إ

ليميػػػزوا ثيػػػذه األل ػػػاظ ثػػػيف م ػػػػاميف  ؛ التػػػي ثح يػػػا القػػػدامى المسػػػائؿ النحويػػػر
المحػػدودات وم ػػاميف المو ػػوعات األخػػرا م و ػػاف مػػف أوجػػو عنايػػر النحػػاة ثيػػذا 

ّد ػثطرائؽ مختل ر م  الحػالجانب الميـ مذ عيد سيثويو أنيـ  انوا يصييوف حدودىـ 
                                           

 ( ينظر : اللساف : مادة )َحدي(   ٔ)
    ٙٗ:  ( اإلي اح في علؿ النحوٕ)
    ٓٙ( الحلؿ في اصلح الخلؿ: ٖ)
 ٓىػ( م دراسر وتحقيؽ دٕٜٚشرح الحدود النحوير : عثداع ثف أحمد ثف علي ال ا يي )ت  (ٗ)

    ٜٕ:  ٓـ ٜٛٛٔز ي فيمي اآللوسي م دار ال تب للطثاعر والنشر ػ جاممر الموصؿ م 
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   (ٔ)ّد م والحػػّد ثالوصػػؼ م والحػػّد ثالم ػػاؿ م والحػػّد ثالتقسػػيـ م والحػػد ثالملمػػر ػثالحػػ
 ذلؾ عني النحاة لدا صياغتيـ ىذه الحدود ثشػروط أساسػير تمػّد ثم اثػر األصػوؿ و 

 : (ٕ)ل ف صياغتو م وىذه الشروط إجمااًل ىي

أرادوا ثقػػوليـ : ) المػػان (  بالسِّػػْيد :  أف ي ػػوف الحػػّد جاممػػًا مانمػػًا : قػػاؿ اثػػف -ٔ
أنو يمن  أف يدخؿ في المحدود شيء لػيس منػو م أو يخػرج منػو شػيء ىػو 

  ( ٖ) بمنو 
ملحظر الجنس وال صؿ : الجػنس ىػو الصػ ر األولػى للمحػدود وت ػوف أحػد  -ٕ

قرائنػػو اللزمػػر م وال صػػؿ ىػػي الصػػ ر ال انيػػر اللزمػػر لػػػو أي ػػػًا   وال ػػػرؽ 
االسـ  لػمر تػدؿ علػى ممنػى  بالو اثف السِّْيد عقب حػّده األنؼ : ثينيما ما ق

( ٗ)ب في ن سيا م م رد م غير مقترف ثزماف محّصؿ م يم ف أف ي يـ ثن سو 

ألف ح ـ الحّد أف ي وف مر ثًا مف جػنس الشػيء الػذي يشػار و  بم  ـ قاؿ : 
جػنس فيو غيره م ومف فصولو التي ين صؿ ثيا عف  ؿ ما يق  تحتػو ذلػؾ ال

  وسّمى صاحب )التمري ات( الحّد المشتمؿ على الجػنس والصػ ر ثأنػو  (٘)ب 
مػا يتر ػب مػف الجػنس وال صػؿ القػريثيف م  ب: الحد التاـ م وقاؿ فػي حػّده : 

    (ٙ)ب  تمريؼ اإلنساف ثالحيواف الناطؽ 

                                           

  ٕ٘-ٕٗاسر وممجـ )رسالر( : ( ينظر : الحدود النحوير مف النشأة إلى اإلستقرار   در ٔ)
    ٕ٘-ٕٗ)رسالر( :    
    ٕٗ-ٚٔ( ينظر : المصدر ن سو : ٕ)
    ٓٙ( الحلؿ في اصلح الخلؿ : ٖ)
    ٗٙ( المصدر ن سو : ٗ)
 ( المصدر ن سو  ٘)
    ٚٙ( التمري ات : ٙ)
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: وقػػد مػػري ثنػػا مػػف تمريػػؼ الم ثػػري لحػػّد الحػػّد م  االطػػراد واالنم ػػاسملحظػػر  -ٖ
مو لمػا انتقػى ثاالطرادىػو وجػود الحػّد لوجػود المحػدود  االطػرادمنو أف وُي يـ 

الحّد انتقى المحدود ثاالنم اسم لذا ُسّمي الحّد حّدًا ألنػو يمنػ  المحػدود مػف 
لػـ يّصػح  االنم ػاسالخروج عنو ويمن  غيره مػف الػدخوؿ فيػو   فػإف انتقػى 

   الحّد 
ثيػػر عػػف الممنػػى المػػراد وجػػوب اختيػػار األو ػػح مػػف األل ػػاظ فػػي الحػػدود للتم -ٗ

منيا م فالزّجػاجي ال ين ػر الخػلؼ القػائـ ثػيف النحػاة فػي تحديػد م ػؿ االسػـ 
وال مؿ والحرؼ م ل نو يّصر على أف ال يخ   ممنى المحدود لتمػدد مػذاىب 
ذا  ػػاف ذلػػؾ فػػل اعتثػػار لمػػا اختلػػؼ ل ظػػو إذا  ػػاف الممنػػى واحػػدًا  النحػػو م وا 

ألف  ؛جػوز أف يختلػؼ اخػتلؼ ت ػاد وتنػافرالحّد ال ي بلدا الجمي    قاؿ : 
ذلؾ يدعو إلى فساد المحػدود وخطػأ مػف يحػّده ؛ ول ػف رثمػا اختل ػت أل اظػو 
على حسب اختلؼ ما يوجد منو ؛ وال يدعو ذلؾ إلى ت ػاد المحػدود ؛  مػا 

ألف المػادة  يوجد الحّد تارة مف األجناس وال صػوؿموتارة مػف المػواد والصػور
    (ٔ)بتشا ؿ ال صؿ تشا ؿ الجنس؛والصورة

إف نقد الحػدود يمػّد مػف الق ػايا الميمػر فػي مو ػوعات النقػد النحػوي لمػا  
لمو وع الحدود مف أىمير ثالير لدا النحاة م وي  ي أنيا تأتي في مسػتيؿ األثػواب 
 النحوير متصدرًة أثحا و وق اياه   وُتنقد الحدود النحوير مف جوانب عديدة م منيا : 

ف أف ي وف الحّد ف -ٔ اسدًا م ال يصّح م  أو اع النحػو وال يت ػؽ مػ  أصػولو وا 
مػػػف ذلػػػؾ أف ثمػػػض :و  ػػػاف صػػػحيحًا علػػػى أو ػػػاع غيػػػره مػػػف الصػػػناعات 

االسػـ صػوت مو ػوع داؿ ثات ػاؽ علػى ممنػى  بالنحوييف حػّد االسػـ ثقولػو :

                                           

    ٙٗ( اإلي اح في علؿ النحو : ٔ)
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لػػيس مػػف  ب  فملّػػؽ الزجػػاجي علػػى ىػػذا الحػػّد ثأنػػو :( ٔ)بغيػػر مقػػروف ثزمػػاف
ف  ػاف قػػد أل ػاظ النحػوييف وال أ نمػػا ىػو مػف  ػػلـ المنطقيػيف وا  و ػاعيـ م وا 

تملّػػػؽ ثػػػو جماعػػػر مػػػف النحػػػوييف   وىػػػو صػػػحيح علػػػى أو ػػػاع المنطقيػػػيف 
ومذىثيـ ألف غر يـ غير غر نا م وميزاىـ غير ميزانا م وىو عندنا علػى 
أو ػػاع النحػػو غيػػر صػػحيح م ألنػػو يلػػـز منػػو أف ي ػػوف   يػػر مػػف الحػػروؼ 

دؿ علػى ممنػى داللػر غيػر مقرونػر ثزمػاف م أسماء م ألف مف الحػروؼ مػا يػ
    (ٕ)ب  نحو ) إف( و ) ل ف( وما أشثو ذلؾ

قد ي وف فسػاد الحػّد مػف قثػؿ مخال تػو شػروط صػياغر الحػدود م  ػأف ي ػوف  -ٕ
مف ذلؾ تمليؽ اثػف السِّػْيد علػى حػّد :و الحّد غير ) جام ( ألوصاؼ المحدود 

لى م و ػـ  الزجاجي للحرؼ ) والحرؼ مادؿي على ممنى في غيره نحو مف م وا 
ىػػذا الحػػّد غيػػر صػػحيح عنػػد  بم فقػػاؿ اثػػف السِّػػْيد :  (ٖ)ب م ومػػا أشػػثو ذلػػؾ

متأّملو حتى ُيزاد فيو : ولـ ي ف أحد جزأي الجملر الم يدة   أو ُيقاؿ  ما قاؿ 
نما لـ ي ف ما قالػو أثػو  (ٗ) بسـ وال فمؿاسيثويو : ما جاء لممنى ليس ث   وا 

ألف فػػي األسػػماء مػػا ممنػػاه فػػي غيػػره نحػػو أسػػماء حػػّدًا  القاسػػـ  الزجػػاجي
االسػػت ياـ وأسػػماء المجػػازاة م ألف ىػػذه األسػػماء لّمػػا ناثػػت منػػاب الحػػروؼ 
جرت مجراىػام و ػذلؾ األسػماء الموصػولر فػإف الممػاني المقصػودة إنمػا ىػي 

   (٘)في صلتيا

                                           

    ٛٗاإلي اح في علؿ النحو :  (ٔ)
 ن سو   ( المصدرٕ)
    ٚٔ( الجمؿ : ٖ)
   ٕٔ/ٔ( ينظر :  تاب سيثويو )ىاروف(: ٗ)
    ٗٚصلح الخلؿ: إ( الحلؿ في ٘)
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 مف ذلؾ ما حّد األخ ػش ثػػو:و قد ال ي وف الحّد ) مانمًا( ألوصاؼ المحدود و  -ٖ
  ولػـ ػما ال يحسػف لػو ال مػؿ وال الصػ ر وال الت نيػر وال الجمػبالحرؼ ثقولػو :

خطػػأ م ألف ب   فملّػػؽ اثػف السِّػػْيد علػى ىػذا الحػّد ثأنػو  (ٔ)ب يجػػز أف يتصػّرؼ
    (ٕ) بال مؿ داخؿ تحت ىذا التحػديد م ومف األفمػاؿ أي ػًا ما ال يتصػّرؼ 

مػا فػي ممانييػا مػف ت ػاّد وتنػافر م قد ت وف أل اظ الحّد غير مت ؽ علييا لو  -ٗ
ومف األم لر على ىػذه : وأ  ر ما ي وف ذلؾ ثيف المذىثيف الثصري وال وفي 
أم لػػر ُأِخػػذت مػػف ل ػػظ  بالحػػدود  ماحػػدي ثػػو سػػيثويو ال مػػؿ م وذلػػؾ قولػػو : 

أحداث األسماء  وُثنيت ِلمػا م ػى وِلمػا ي ػوف ولػـ يقػ  م ومػا ىػو  ػائف لػـ 
ىػػػذا الحػػػّد ال يصػػػّح إال علػػػى مػػػذىب  ب وفيػػػوف ثػػػأف   فػػػردي ال (ٖ)ب  ينقطػػػ 

الثصرييف الذيف يقولوف : إف ال مؿ مشتؽ مف المصدر م والحػّد إنمػا ينثيػي 
   ( ٗ)ب  أف ي وف ثأل اظ مت ؽ علييا

قػػػد ي ػػػوف فسػػػاد الحػػػّد فػػػي م ػػػمونو جملػػػًر وت صػػػيًل م وحينئػػػذ ال تتملّػػػؽ و  -٘
عنػػػد فسػػػاد األل ػػػاظ أو المسػػػألر ثق ػػػير ) الجمػػػ ( أو ) المنػػػ ( م وال تقػػػؼ 

ممانييا م ثقدر ما تمني أف الحػّد اليمثػر أصػًل عػف المحػدود  ف ػًل عػف أف 
مف ذلػػؾ تمريػؼ أثػػي علػػي :و ُيمّثػر عػػف ثمػض أوصػػافو ويي ػػؿ ثم ػيا اآلخػػر

علػػػـ ثالمقػػػاييس المسػػػتنثطر مػػػف اسػػػتقراء  ػػػلـ  ببال ارسػػػي للنحػػػو ثأنػػػو : 

                                           

    ٘ٚصلح الخلؿ : إالحلؿ في  (ٔ)
    ٙٚ: المصدر ن سو  (ٕ)
   ٕٔ/ ٔ(  تاب سيثويو )ىاروف( :ٖ)
    ٔٚ( الحلؿ في إصلح الخلؿ: ٗ)
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والصػواب : النحػو  بلتمريؼ خطػأ م فردي عليو اثف الطراوة ثأف ىذا ا( ٔ)بالمرب
   (ٕ)ب  تسديُد الذىف للتمييز ثيف االستقامر في ال لـ واإلحالر

                                           

ىػ( م تحقيؽ د    اظـ مرجاف ٖٚٚثف أحمد )ت  الت ملر : أثو علي ال ارسي م الحسف (ٔ)
    ٔٛٔـ   : ٜٔٛٔالثحرم ثيداد 

رسالر اإلفصاح ثثمض ما جاء مف الخطأ في  تاب اإلي اح : اثف الطراوة م أثو الحسف  (ٕ)
ىػ( م تحقيؽ د  حاتـ صالح ال امف م الطثمر األولى م دار ٕٛ٘سليماف ثف محمد )ت 
    ٖٓٔـ : ٜٜٓٔاد م ثيد –الشؤوف ال قافير المامر 
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 ادلثحا الزاتع
 اللغىي السلىب رلا  ًقذ 

األسػػاليب فػػي النحػػو تختلػػؼ تمامػػًا عّمػػا توصػػؼ ثػػو األسػػاليب األدثيػػر م إذ 
لتيا ويسػرىا ومػف التر يز على و وح ىذه األساليب ودّقتيا ؛ ف ًل عف سػيو  ايجر 

جانب آخر فإف أساليب النحو تختلؼ مف عالـ آلخر ومف غػرض نحػوي إلػى غػرض 
نحوي آخر ؛ فقد رأينا أف لير الُشرّاح تختلؼ عف أل ػاظ الحدود وأسػاليب صياغتيا م 
وى ذا فاألساليب النحوير رىينر أغرا يا م  ـ إنيا مناطر ثمقدرة المالـ علػى اإلي ػاء 

  غراض النحوير حقيا ثأسلوثو الخاصثمتطلثات ىذه األ
غراثر أف ي وف األسلوب النقدي أحد ىػذه األسػاليب النحويػر م ثػؿ ي ػوف  وال

األسلوب النقدي ن سو مو وعًا مف مو وعات النقد النحوي م ف ًل عف  ونػو أحػد 
  أدوات ىذا النقد 

 السلىب الٌحىي ٌظذق على خاًثني رئٍسني : ًقذ إى و
 :ام عاجلاًة الو  :

ُيراد ثو  ي ير عػرض المػالـ لمو ػوعات النحػو ثمػد توفيقػو الختيػار طريقػر و 
 ومف ذلؾ :المرض والمنيج الذي يمتمد عليو في طريقر عر و  

أف  مؼ األسلوب يؤدي إلى خػلؼ المقصػود فيػوىـ أح امػًا تخػالؼ قواعػد  -ٔ
ـ لػؼ والػلواعلـ أنػؾ ال تجمػ  ثػيف األ ب مف ذلؾ أف الزجاجي قاؿ : :و النحو 

ثاإل افر   ال تقوؿ : ىذا اليلـ زيد م وال ىػذا ال ػارب عمػرو م ألف االسػـ 
ىذا الذي ب السِّْيد ثقولو :  اثففردي عليو ( ٔ)ب يف تال يتمّرؼ مف جيتيف مختل 

قالو أثو القاسـ صحيح إال أف قولو : مف وجييف مختل يف م عثارة فاسػدة م 

                                           

    ٘٘ٔ( الجمؿ : ٔ)
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وىػو ال يجػوز علػى  ػؿ حػاؿ ال ألنو يوىـ أف يتمػّرؼ مػف وجيػيف مت قػيف م 
   (ٔ)االختلؼب على وجو االت اؽ وال على وجو 

وقد ي وف  مؼ األسلوب ناتج عف تناقض آراء المالـ في المسػألر الواحػدة  -ٕ
 ب  :و )الجمػػؿ(ػمػػف ذلػػؾ أف الزجػػاجي قػػاؿ فػػي ) ثػػاب األفمػػاؿ( مػػف  تاثػػ:و 

ب ـ ػى الدائػؿ م وفمػؿ فػي الحػاؿ يسػمثاألفماؿ  ل ر : فمؿ ماٍض وفمػؿ مسػتق
تقسيـ صػحيح غيػر أنػػو يخػالؼ قولػو  بالسِّْيد على ىذا ثانو  اثف  فمليؽ  (ٕ)

دؿي علػػى حػػػدث وزمػػػاف : مػػػاٍض أو  أف ال مػػػؿ مػػاب :  (3)فػػي صػػدر ال تػػػاب 
   (4)بمستقثػؿ 

تثويب المسائؿ وتنظيميا مما يش ؿ مطمنًا على أساليب النحػاة م  وقد ي وف -ٖ
مػف ذلػؾ أف :و في عر و لمسػائؿ الثػاب ثمػا ال يلػـز  أف يشيؿ المالـ ن سو 

( مف  تاثػػالطراوة عليؽ على أسلوب أثي علي ال ارسي في ) ث اثف ـْ )  واب َ 
م وتقديـ  ثاإلعرابُشيؿ في ىذا الثاب ثخلط األل اظ ب م فقاؿ :  (5)اإلي اح( 

لصواب اب م وقّلر اػرة الخطػ    ػما ُعيد تأخيره م وترؾ ما يتميف ت سيره م م
م فمف اقتصر عليو خرج منو  ما دخؿ فيو م ف تاب ) الجمؿ( للزجػاجي فػي 

  (6)ب ىذا وغيره أن   في الممرفر 

                                           

    ٕ٘ٗ( الحلؿ في إصلح الخلؿ: ٔ)
    ٕٔ( الجمؿ : ٕ)
    ٚٔ( الجمؿ : ٖ)
    ٛٛ( الحلؿ في إصلح الخلؿ: ٗ)
     ٕٕٓ( ينظر : اإلي اح : ٘)
    ٖٛ( رسالر اإلفصاح : ٙ)
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 اثػفمػف ذلػؾ أف : و أو  ػميؼ  خػاطئوقد ي   أحػدىـ الثػاب علػى أسػاس  -ٗ
الطراوة أخذ على أثي علي ال ارسي في  تاثر ) اإلي ػاح( انػو لػـ ي ػ  لػػ ) 

قياسػًا ُيمتمػػد عليػو م وال حػّدًا ُينتيػػى  ب(1)ل لػـ( ثػاب مػا جػاء ثممنػػى إال مػف ا
    (ٕ)ب إليو 

عػػف خلطػػو لمسػػائؿ الثػػاب أو  ناشػػًئاوقػػد ي ػػوف  ػػمؼ األسػػلوب لػػدا المػػالـ  -٘
مف ذلؾ ما اتيـ ثػو :و القتصاره على ثمض مسائؿ الثاب دوف ثم يا اآلخر 

واب علي ال ارسي في  تاب ) اإلي اح( أنو خلط مسائؿ األثػ والطراوة أث اثف
: ) ثاب ما جاء ثممنى إال  مف ال لـ( و )ثاب االست ناء المنقطػ ( و ) ثػاب 

الطػراوة أف أثػا  اثػفم ورأا  (ٖ) ـ( و ) ثاب النداء( و ) ثاب الن رة الم افر(
م  (ٗ)علػػي ال ارسػػي لػػـ ُيخ ػػ  ىػػذه األثػػواب لترتيػػب ممػػيف وتنظػػيـ محػػدد 

نػو قػد قصػرىا علػى أثثاإلخلؿ في عرض أثواب أخػرا واتيمػو  اتيمو ذلؾ و 
خػػر م ػػؿ : ) ثػػاب الم مػػوؿ ممػػو( و ) ثػػاب ثمػػض المسػػائؿ دوف ثم ػػيا اآل

الم موؿ لو( و ) ثاب الحاؿ( و ) ثاب تمييز األعداد( و ) ثاب اإل افر غير 
    (٘)المحصنر( و ) ثاب تواث  االسماء( 

                                           

    ٜٕٓ( ينظر : اإلي اح : ٔ)
    ٜٚ( رسالر اإلفصاح : ٕ)
م  ٕٕٚم ٕٕٓم ٕٔٔم ٜٕٓ:  -على التتالي  –ر ىذه األثواب في  تاب اإلي اح ( تنظٖ)

ٕٗٚ    
    ٙٛم ٖٛم ٔٛم  ٜٚ:  -على التتالي  –( تنظر ىذه األثواب في رسالر اإلفصاح ٗ)
 ٕ٘ٔم ٜٜٔم  ٜٚٔم ٖٜٔ:  -على التتالي  –( تنظر ىذه األثواب في  تاب اإلي اح ٘)

م ٕٛم٘ٚم ٗٚم  ٕٚرسالر اإلفصاح على التتالي : وانظر ما يقاثليا في  ٕٙٚم ٕٚٙم
    ٜٗم ٕٜ
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 :خاص اجلاًة الثاًً: 
الذي يحػوي مػادة األسػلوب  ىي اللير ثمّدىا اإلناءو ُيراد ثو وسيلر المرض ؛و 

 ومف ذلؾ :ثما فييا مف عثارات وأم لر ومصطلحات   
ىػػي الترا يػػب الليويػػر المصػػاغر صػػياغر  الليويػػر : :  األم لػػرالليويػػراألم لػػر نقػػد أػػػ 

نحوير خاصر م سواء أ اف و   الم اؿ ع ويًا أو  ػاف جواثػًا علػى طلػب تم يػؿ وقػد 
 ر مصطلح  األم لر    أطلؽ النحاة على ىذه الترا يب الليوي

األم لػر التػػي ُيػراد ثيػػا تقريػر القواعػػد النحويػر وقػػ  النقػد فييػػا ومػف وجػػوه عديػػدة م و 
 وىي ترد ثجملتيا إلى أمريف : 

 :ادلثا  يف ًفسه الهز الو  : ضعف 
يمني أف فساد الم اؿ متأٍت مف فساد م مونو ل مؼ تأليؼ أجزائو ؛ وذلػؾ علػى و  

 وجوه م منيا : 
ف تأليؼ أجزاء الم ػاؿ عػؿ خػلؼ قػانوف النحػو   ومنػو تم يػؿ أثػي علػي أف ي و -ٔ

ال ارسػػي فػػي ) ثػػاب المصػػادر التػػي ُأعملػػت عمػػؿ ال مػػؿ( مػػف  تاثػػو ) اإلي ػػاح( 
فردي عليػو اثػف الطػراوة تم يلػو ىػذا ( ٔ) بأعجثني ال ػرُب زيٌد عمرًا ب وذلؾ قولو : 

ـ ػو اسػػثػو م ألف ) ال رَب( ىنػا ىػثاطُؿ ال وجو لو م وتوىـ فاسػد ال ُيمثأ  بثأنو 
س المػأخوذ فػي غيرمػا حػّؽ م ال يتوّجػو فيػو إال مػا يتوّجػو فػي ) َرُجػٍؿ( مػف ػالجن

ثاثو م ألنو في مقاثلتو م ومو وع ثأزائو م ويػدؿي عػؿ فسػاده امتنػاع وجػوده فػي 
   (ٕ)ب ن ر أو نظـ   

د   ومنػػو أف ُيصػػاغ الم ػػاؿ صػػياغر خاطئػػر يػػؤدي إلػػى خػػلؼ الممنػػى المقصػػو  -ٕ
ي ال ارسػي فػي ) ثػاب اإلخثػار ثاألسػماء الموصػولر( مػف  تاثػو ) ػي علػتم يؿ أث

                                           

   ٔ ٓٙ( ينظر : اإلي اح : ٔ)
    ٙ٘( رسالر اإلفصاح : ٕ)
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م فمّلؽ اثػف الطػراوة ( ٔ)ب الذي يطيُر الذثاب فيي ُب زيٌد باإلي اح( وذلؾ قولو : 
على ىذه الم اؿ ثأف األوجب فيو أف ت وف ال اء راثطر ترثط المموؿ ثالملّػر م أو 

مػرَض حتػى ال  ب  و  بِسرُت حتػى أدخػُؿ المدينػر  ب: المسثب ثالسثب نحو قولؾ 
ألنػو جمػؿ طيػراف الػذثاب ثطثمػو علّػًر أو  بم أما ممنى م الػو فػرديء م  بيرجونو 

م ولو قاؿ : ) ينزُؿ الذثاُب على زيٍد( أو نحػوه ممػا ب سثثًا لي ب زيٍد في ن سو 
جملػػٍر  ي ػػوف سػػثثًا لي ػػثو جػػاز م فػػإف جمػػؿ ال ػػاء عاط ػػًر م حمػػؿ جملػػًر علػػى

يقـو زيٌد مف نومو فيستوي الػزرع علػى سػوقو  بوليست مميا لمقاـ واحٍد نحو : 
   (ٕ)ب

مػػف ذلػػؾ تم يػػؿ أثػػي علػػي :و أف ت ػػوف مػػادة الم ػػاؿ ممػػا ال يصػػح التم يػػؿ ثيػػا  -ٖ
وتقػػػوؿ :  بال ارسػػػي فػػػي ) ثػػػاب المطػػػؼ( مػػػف  تاثػػػو ) اإلي ػػػاح( وذلػػػؾ قولػػػو: 

م فردي عليو اثف الطراوة أف التم يؿ (ٖ)ب الحسُف أو الحسيف أف ؿ أـ اثف الحن ير 
ليذا الثاب ثم ػؿ ىػػذا الم ػاؿ أمػػرال يصػح لمػا فيػو مػف حػرج م فيػـ أرفػ  مػف أف 

  ( ٗ) ُيم يؿ ثيـ في ىذا المقاـ على ىذا النحو
اؿ غير مستممؿ وال يجوز الت ّلـ ثو لمدـ مجاراتػو أسػاليب المرثيػر ػأف ي وف الم  -ٗ

 (٘) ب ارٌب زيػدًا أمػِس  باوة على النحاة في تجويزىـمف ذلؾ ما أن ره اثف الطر :و 
ألنػو ال يػرا  مػػر م ػارعر ثػػيف أسػماء ال ػػاعليف واألفمػاؿ فتمػػنح عمليػا م وقػػاؿ 

ثاطػػؿ ال وجػػو لػػو م و ػػذلؾ قػػوليـ :  ػػارٌب زيػػدًا أمػػِس م محػػاٌؿ علػػى  بثػػأف ذلػػؾ 

                                           

    ٓٙ( ينظر : اإلي اح : ٔ)
    ٖ٘( رسالر اإلفصاح : ٕ)
    ٜٕٔ( اإلي اح : ٖ)
    ٜٙ( ينظر : رسالر اإلفصاح : ٗ)
    ٘ٗٔ/ ٔ( ينظر : األصوؿ في النحو : ٘)
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 مألوفػًا ثػيف جيتو م ال يجوز الت ّلـ ثو م وال تجده أثدًا مسػتممًل فػي ال ػلـ م وال
نما ىو ل ظ تماوره أىؿ النظر في النحو ثيػنيـ فارتا ػت فػي ألسػنتيـ  المواـ م وا 

   (ٔ)ب م وانقادت لو طثاعيـ م مف غير سماع عف المرب 
 :ضعف الهثلح هي خهح الروثٍل الهز الثاًً: 

يمني أف ثناء األم لر قد صيغ صياغر صحيحر م ولـ ي ػف فسػادىا ل سػاد و      
نما ل مؼ التم يؿ ثيا م وذلؾ على وجوه م منيا : م موني  ا م وا 

أف يو ػػ  الم ػػاؿ لييػػر مػػا ىػػو لػػو م ثػػأف ال ي ػػوف ىنػػاؾ وجػػو للتم يػػؿ ثػػو    -ٔ
تم يػؿ الزجػاجي فػي آخػر ) ثػاب أسػماء القثائػؿ واألحيػاء والسػور ذلػؾ ومف 

والثلػداف( مػف  تاثػو ) الجمػؿ( علػى منػػ  صػرؼ م ػؿ ) ىػود( إف سػمييت ثػػو 
وتقػوؿ فػي أسػماء السػور : ىػذه ىػود م وىػذه ب السورة مػف القػرآف م قػاؿ : 

ف جملػػت ىػػودًا اسػػـ سػػورة لػػـ تصػػرفو م ألنػػؾ  يػػونس م فتصػػرؼ ىػػودًا م وا 
  فملّػػؽ اثػػف السِّػػْيد علػػى تم يلػػو ثاسػػـ )يػػونس(  (ٕ)ب  ػػًا ثمػػذ ر سػػّميت مؤن

ِذ ُر ) يػونس( فػي ىػذا المو ػ  ال وجػو لػو م ألنػو ال ينصػرؼ فػي  ب  :فقاؿ
ألنػؾ -عليػو السػلـ  -الممرفر سواء سّميت ثو السورة أو  اف اسػمًا للنثػي 

ف عنيت ثػو ال سػورةم إف عنيت ثو النثي ف يو علتاف : التمريؼ والمجمر م وا 
    (ٖ)ب ف يو  لث علؿ : التمريؼ والمجمر والتأنيث 

مػػف ذلػػؾ : و قػػد ي ػػوف فسػػاد الم ػػاؿ ثسػػثب فسػػاد المسػػألر التػػي و ػػ  ليػػا و  -ٕ
م  ػـ قػاؿ ( ٗ) بزيدًا فا رثُو  بمر والنيي( قولو : تم يؿ سيثويو في ) ثاب األ

                                           

    ٜٗ( رسالر اإلفصاح : ٔ)
    ٕٖٕ( الجمؿ : ٕ)
    ٜٕٙ( الحلؿ في إصلح الخلؿ: ٖ)
    ٖٛٔ/ ٔ( ينظر:  تاب سيثويو )ىاروف( : ٗ)
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ؾ : م وذلػؾ قولػ االسػـوقد ي وف في األمػر والنيػي أف ُيثنػى ال مػؿ علػى  ب: 
ثمثداع فرفمتو ثاالثتداء م ونّثيػت الُمخاطػب لُتمّرفػو  اثتدأتعثداع آ رثو م 

ثاسمو م  ـ ثنيت ال مػؿ عليػو  مػا فملػت ذلػؾ فػي الخثػر م وم ػؿ ذلػؾ : أمػا 
ب ذا قلت : زيٌد فا رثو م لـ يسػتقـ أف تحملػو علػى االثتػداء  إزيد فاقتلو   ف

 (ٕ)ب أو ي وف أراد عليؾ زيدًا فا ػرثوجمؿ ىذا ت سيره م  ب  فقاؿ المثرد : (ٔ)
 أّما الت سػير اآلخػر ب   ـ عّلؽ على تم يلو ثيذا الم اؿ وما فّسره ثو قائًل : 

ال ػػاء ممنػػى م ألف الم ّسػػر لّمػػا  إلدخػػاؿفػػل يرفػػ  م وأّمػػا االوؿ فػػل أرا فيػػو 
ذا  حذفت ال ي وف ممطوفًا م أال ترا أنؾ لو قلت : أزيدًا ف رثتو لـ يجػز م وا 

ؾ( وليسػت الم ػمرة م ألنيػا ػقلت : عليػؾ زيػدًا فا ػرثُو م فػالممنى لػػ ) عليػ
ليست مما ُي مر م ول نؾ أ مرت ) أنظر زيدًا( وأشثاىو في ممنػى اإلغػراء 

م فالمثرد يرا أف دخوؿ ال اء على جواب األمر أو النيي خطأ م وأف ما ( ٖ) ب
ل نو نسب ثمد ذلؾ إلى مّ ؿ ثو سيثويو ليذه المسألر فاسد ل ساد المسألر م 

م ( ٗ)ا ينّصػػاف علػػى زيػػادة ال ػػاء فػػي ىػػذا المو ػػ  مػػالمػػازني واألخ ػػش أني
جملػر القػوؿ فػي ىػذا الثػاب أف ال ػاء زائػدة فػي األمػر  بوانتيى إلى القػوؿ : 

والّد لتنػػاقض أقوالػػو فػػي ىػػذا  اثػػففػػردي عليػػو ( ٘) بوالنيػػي لم ػػارعتيا الجػػزاء 
د في آخر  لمو عّما اثتدأ ثو في أّولو م ألنو قد رج  محمب الثاب م قائًل : 

رأا في أّوؿ القوؿ أف إدخاليا ] أي ال اء في جواب األمر [ خطػأ م  ػـ ر ػف 

                                           

  ٖٛٔ/ ٔينظر:  تاب سيثويو )ىاروف( :  (ٔ)
    ٚٚ( االنتصار لسيثويو على المثرد : ٕ)
    ٛٚ( ينظر : المصدر ن سو : ٖ)
 ( المصدر ن سو  ٗ)
    ٛٚصار لسيثويو على المثرد : ( االنت٘)
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إلى قوؿ األخ ش في أنيا زائدة م و أنو رأا ثذلؾ أنػو قػدر رجػ  إلػى مػذىب 
سيثويو وليس ثرجوع إليو م والػذي رآه مػف أنيػا زائػدة غلػط فلػو  انػت ال ػاء 

   (ٔ)االسـبثال مؿ مميا قثؿ  واثتدئاف دخوليا  خروجيا م زائدة  

                                           

   ٛٚ( االنتصار لسيثويو على المثرد : ٔ)



 

  

 

 
 مجاالت النقد النحوي قديًما                                     د/ صالح علي محمد النياري    

 

ٖٕٙٔ 

 ادلثحا اخلاهس
 :اللغىٌحًقذ العثاراخ رلا  

النحاة يطلقوف على الترا يب الليوير الخاصر ثوجوه التمثيػر التػي ُيمنػى ثيػا 
ىػػذا الملػػـ مصػػطلح )الجملػػر( و ) الجمػػؿ( م وقػػد جػػاءت  تػػب نحويػػر   يػػرة تحمػػؿ 

م منيا :  تاب )الجمؿ( للزجاجي   ىذا إذا  اف ىذا التر يب  ىذا المصطلح عناوينيا
الليوي مادًة للثحث ؛ أّما إذا  اف ىػذا التر يػب ن سػو أداًة للثحػث فقػد اعتػاد الملمػاء 

نمػا ا) المثػارة( م فالجملػر والمثػارة اسـعلى أف يطلقوا عليو  سػماف لمسػمى واحػد م وا 
ي مػػف حيػػث الثنػػاء النظػػري ُتسػػمى ) الوظي ػػر م فيػػ الخػػتلؼاختل ػػت التسػػمير تثمػػًا 

نمػا سػمِّيت الجملػر عثػارًة ثمػّدىا  جملر( ومف حيث الثناء المملي ُتسمى ) عثارة( م وا 
حػػػدا أدوات األسػػػلوب م ألنيػػػا تمّثػػػر ثال ػػػرورة عػػػف موقػػػؼ المػػػالـ تجػػػاه المسػػػألر إ

 اإلطػارف المثػارة ىػي إذا  انت األل ػاظ مػادة األسػلوب األولػى ؛ فػإمو وع الثحث م ف
الذي تػنظـ فيػو تلػؾ األل ػاظ التػي تمّثػر عػف أف ػار صػاحثيا فػي سػياؽ ليػوي خػاص 

 فيسّمى ىذا التر يب الليوي ) عثارة( وطريقر تألي و ) تمثير(   
إف وصػػوؿ المػػالـ إلػػى مثتيػػاه مرىػػوف ثنجاحػػو فػػي التمثيػػر عػػف ىػػذه األف ػػار         

مػاني فسػد التمثيػر ث سػاد وا حر م فاذا فسدت األل اظ أو الم ثأل اظ صحيحر وممافٍ 
 المثارة أو فساد أجزائيا   

فالمثارة مما ُيشّ ؿ مطمنًا آخر على أسػاليب النحػاة م وىػي ُتنقػد عمومػًا وعليو       
 الجتناثيا السلمر الليوير وي وف ذلؾ في  ل ر أشياء : 

 فساد الل ظ وذلؾ على وجوه م منيا :  :أحدىا 
 :الل ظالمثارة مف جير فساد 
فقػد وقػ   فػي ثمػض  :ي وف القصد مصيُب ل ف ال لـ على غير استواء  قد -ٔ

و ؿ أَفَمػؿ ن ػرة م وأمػا قػوليـ : إنػو ممرفػر ألنػو ال  بنسخ ال تاب لسيثويو : 
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م فػػػاعترض ( ٔ) بينصػػػرؼ فلػػػيس ثشػػػيء م ألف أَفَمػػػؿ ال ينصػػػرؼ فػػػي الن ػػػرة
منػو غيػر  إنمػا ينثيػي أف يقػوؿ : مػا  ػاف بالمثرد على ىذه المثػارة ثقولػو : 

ف  ػاف اوصؼ أو  اف م ااًل  نصرؼ في الن رة  وما  اف وص ًا لـ ينصػرؼ وا 
م فردي عليو اثف واّلد ثأف القوؿ المصيب في الل ػظ والممنػى مػا قػاؿ  (ٕ)ب ن رة

سػػيثويو م ألنػػو إنمػػا ردي علػػى الػػذيف يػػّدعوف أف ) اثػػف َأفَمػػؿ( فػػي ىػػذا الثػػاب 
   (ٖ)صرؼ على اإلطلؽ والممـو ممرفر ألنو ال ين

قد ي وف إلثداؿ األل اظ ثم يا مف ثمض ما يػنقض الممنػى وي سػد المثػارة و  -ٕ
ـُ  بمػف ذلػؾ مػا نسػثو اثػػف الطػراوة إلػى أثػي علػػي ال ارسػي أنػو قػاؿ : :و  ال لػػ

م فملّػؽ علػى ل ػظ ) ينقسػـ( (ٗ)ب  يأتلؼ مف  ل ر أشياء : اسـ وفمؿ وحرؼ
 -إلػى  ل ػر زعمػو المؤلِّػؼ  فما زعمو سيثويو منقسػماً ب ثػ ) يأتلؼ( قائًل : 

ملتئمًا مف  ل ر م إال أف ما زعمو سػيثويو ممقػوؿ مقػوؿ م ومػا  -أثو علي 
علػي  ا  ل ػف أثػ( ٘)بال مقوؿ وال ممقػوؿ -أثو علي ال رسي  -زعمو المؤلِّؼ 

م وثيػذا تسػقط ال ل ػر عنػو  (ٙ)النحوي لـ يقؿ : ) ال ػلـ( إنمػا قػاؿ : ال لـ  
 صمو   م وتلـز الحّجر خ

                                           

افمؿ ممرفر ألنو ال  اثفم وفيو : ))وقاؿ ناس :  ؿ  ٜٜ/ ٕ( ينظر  تاب سيثويو )ىاروف( : ٔ)
 ينصرؼ   وىذا خطأ ؛ ألف أفمؿ ال ينصرؼ وىو ن رة   ((   

    ٖٗٔ( االنتصار لسيثويو على المثرد : ٕ)
 مصدر ن سو   ( الٖ)
  ٚٔ( رسالر اإلفصاح : ٗ)
    ٚٔ( المصدر ن سو : ٘)
     ٙ( ينظر : اإلي اح : ٙ)
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ور ي ػر م فػاثف الطػراوة لػـ تمجثػو عثػارة أثػي  رقد ت وف أل اظ المثارة ىجينػو  -ٖ
م  (ٔ) بال مػػرور  اثػػُت ثزيػػٍد  بعلػػي ال ارسػػي فػػػي ) ثػػاب الن ػػرة الم ػػافر( : 

ف  اف وص و مثاليً ( ٕ)والرّ ر  ثاليجنرفوصؼ أل اظيا   فيو    ام وا 
 نى:ممالمثارة مف جير الفساد 

مػف ذلػؾ عثػارة : و قػوانيف النحػو  تقت ػيوى إلى خلؼ ما قد يؤدي فساد الممن -ٔ
  (ٖ)بوحػذؼ النػوف أي ػًا علمػر الجػـز فػي ت نيػر األفمػاؿ وجمميػا ب الزجاجي : 

ى وال ػعثػارة فاسػدة ألف األفمػاؿ ال ت نػب فمّلؽ اثف السِّْيد على ىذه المثارة ثأنيا 
    (ٗ)ب تجم  

اء سػػتار   يػػؼ مػػف الػػدالالت قػػد ال ي ػػوف ممنػػى المثػػارة وا ػػحًا فيخت ػػي ور و  -ٕ
عماؿ ال  ر   مف ذلؾ عثارة  المش لر م فل يم ف الوصوؿ إليو إال ثّ د الذىف وا 

فقػػد اختلػػؼ الملمػػاء فػػي تأويليػػا علػػى  (٘)ب  مػػا أغ لػػو عنػػؾ شػػيئاً  بسػػيثويو : 
نا منذ عقلت أسأؿ عف ىذا فلـ أجد بأم حتى قاؿ األخ ش األوسط : ( ٙ)مذاىب 

( ٛ)بذىب مف  اف يمرؼ ىذاب م وقاؿ يونس:  (ٚ)ب قر أجد مف يمرفو على الحقي

                                           

    ٕٚٗ:  رسالر اإلفصاح( ٔ)
    ٙٛ( ينظر :رسالر اإلفصاح : ٕ)
    ٕٔ( الجمؿ : ٖ)
    ٓٛ( الحلؿ في اصلح الخلؿ : ٗ)
د   عثد الحسيف المثارؾ م  ىػ( م ٖٖٚ( ينظر : أخثار أثي القاسـ الزجاجي : للزجاجي )ت ٘)

    ٕٚٔ -ٕٙٔـ   : ٜٓٛٔدارالحرير للطثاعر ػ ثيداد م 
  ٜٕٔ/ٕ(  تاب سيثويو )ىاروف( : ٙ)
    ٕٙٔ(  تاب سيثويو )ىاروف( : ٚ)
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أي ال أحسػب أف أحػػدًا يمرفػو غيػػر سػيثويو   أّمػا المثػػرِّد فػذىب إلػػى أف ( ٔ)بىػذا
    (ٕ)المراد : دع الشؾ م ور ي الناس قولو 

 :فساد المثارة مف جير الل ظ والممنى 
ما فقد ُتصاغ المثارة صياغر خاطئر مف جيتي الل ظ والممنى م فيػؤدي فسػادى -ٔ

مػف ذلػؾ قػوؿ الحسػف ثػف صػافي فػي ) :و إلى  تمويو ال لـ وت ػليؿ األح ػاـ 
ليس ب المسألر ال ال ر( مف مسائلو المشر  وىي في ال لـ على قوؿ المرب : 

إال أف سيثويو والسػيرافي تخثطػا فػي ىػذا ومػا أتيػا  ب  قاؿ  بالطيب إال المسُؾ 
  فػػرد  (ٖ)ب نيػػا ال تممػػؿثطائػػؿ   فػػأوؿ ذلػػؾ أف سػػيثويو قػػاؿ : ليػػر فػػي لػػيس أ

فػأّوؿ ذلػؾ أنػو قػاؿ : إّف  بعليو اثػف ثػّري واصػ ًا  لمػو ىػذا ثال سػاد   قػاؿ : 
سيثويو قاؿ : لير في ) لػيس( أنيػا ال تممػؿ م فثػدأ ثن ػرة فػي الل ػظ ولػـ يػأِت 
ليا ثخثر م ويشثو أنو يريػد أنيػا خثػر مثتػدأ م ػمر   يريػد : ىػذه ليػر فػي ) 

إذ لػـ يػػرتثط ال ػػلـ ثمػػا يق ػي أنػػو ح ايػػر  مػػا فمػػؿ لػيس( م وىػػو  ػػلـ فاسػػد 
تممػػؿ( فأ ػػد ال ػػلـ ثػػذ ر ) إّف( وال حاجػػو إلييػػا  سػػيثويو    ػػـ قػػاؿ : ) إنيػػا ال

ف ا  و اف حقر أف يسػقطيا أو يػأتي ثحػرؼ المطػؼ فيقػوؿ : و  نيػا ال تممػؿ م وا 
 اف يريد أنيا خثر المثتدأ الذي ىو لير وت وف م توحر ال م سورة فيو أقػثح 

ما تقدـ في الوجو األوؿ م ألف ال مير في ) إنّيا( إنما يمود إلى ) ليس( ال م
إلى الليػر   أال تػرا أنػو ال يصػح أف تخثػر عػف الليػر ثأنيػا ال تممػؿ أو ثأنيػا 
تممؿ فيذا ما في ل ظو وعثارتو مف ال ساد   وأما مف جير الممنى م فإنػو زاد 

                                           

   ٕٙٔ   تاب سيثويو )ىاروف( : (ٔ)
    ٕٚٔ-ٕٙٔ( ينظر : المصدر ن سو : ٕ)
ّد أثي محمد عثد اع ثف ثري علييا : تحقيؽ ملؾ النحاة حياتو وشمره ومسائلو المشر م  ر  (ٖ)

    ٙٓٔـ : ٕٜٛٔ –ىػ ٕٓٗٔودراسػر د   حنا جميؿ حداد م جاممر اليرموؾ م 
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يثويو وال يصح أف يذ ره ألنو لـ في  لـ سيثويو ) أنيا ال تممؿ( ولـ يذ ره س
يقطػػ  علييػػا ثإثطػػاؿ عمليػػا م و ػػلـ ىػػذا الحػػا ي عنػػو يوجػػب القطػػ  ثإثطػػاؿ 

   ( ٔ)ب عمليا
ب قد توىـ صيير المثارة خلؼ المقصود  مف ذلؾ قوؿ سيثويو عف الخليؿ : و  -ٕ

ف سّميتو ثيا مػف ِ ػرِاِب  ولو سّميت رجًل ثال اد مف َ َرَب لقلت :  اٌء م وا 
ف سّميتو ثيا مف ُ َحى قلػت : ُ ػوٌّ  قلت : م أي أف تلحػؽ ثمػد  (ٕ)ب  يٌّ م وا 

 ؿ حرؼ ما حر تو منو م  ـ تزيد علػى الػذي ُيلحػؽ م لػو  مػا فملػت ثػػ) فػي( 
خطػػأ فػػاحش    ونقػػض بم فملّػػؽ المثػػرِّد علػػى عثارتػػو ثأنيػػا  (ٖ)و) لػو( و) ال( 

والحروؼ إذا لـ تدِر لما أّصؿ عليو م ألنؾ إنما تتوىـ ما ُحذؼ منو ثالحر ات 
ما أصلو م فأما إذا عرفت أنيا  اٌد مف َ َرب لـ تػرد إال راء َ ػَرَب وثاَءىػا م 

ذؼ م وقػد عرفت ذلؾ م و) ما( و) في( و) لو( لـ تدِر مػا ُحػذؼ ػا حػألنو مني
منيف م فرديدت م ؿ ما فييف م أال ترا أنؾ تصػّير َحػرأ فتقػوؿ : ُحػريٌح لقولػؾ 

رجؿ اسمو ذو : ىذا ذو قد جاء م لقولؾ : ذوات م و ػذلؾ أحراح م وتقوؿ في 
  فػردي عليػو اثػف واّلد أف لػيس  مػر مػا يػدعو للػوىـ  (ٗ)ب جمي  ما يشػثو ىػذا 

لػػـ يػػرد الخليػػؿ ثػػذ ر الثػػاء مػػف َ ػػَرب ىػػذه الجملػػر  بوخلػػط األح ػػاـ   قػػاؿ : 
نما جمؿ َ َرَب م ااًل م والثاء مف َ َرَب ومف َذَىَب واح د م  ما أنػو ثمينيا م وا 

لػػـ يقصػػد إلػػى الثػػاء ثمينيػػا دوف ال ػػاد ودوف  ػػؿ حػػرؼ م تػػوح فجملػػو حرفػػًا 
م توحًا في م اؿ مف األم لر م ألف حروؼ الممجـ ليست ليا حر ات تستحقيا 

                                           

    ٔٔٔ تاب سيثويو )ىاروف( :  (ٔ)
    ٕٖٙ – ٕٖ٘/ ٖ(  تاب سيثويو)ىاروف( : ٕ)
    ٕٖٙ – ٕٖ٘/ ٖ( ينظر :  تاب سيثويو )ىاروف( : ٖ)
    ٕٚٓى المثرد : ( االنتصار لسيثويو علٗ)
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في : أ م ب م ت م ث  قثػؿ تألي يػا فػي أثنيػر ال ػلـ م فلػذلؾ م ليػا فػي ثنػاء 
  (ٔ)ب ال لمر  مف األثنير لتراىا متحر ر أو سا نر في ثناء

ذا اثتػػدأت ) ب ارة مطلقػػر غيػػر مقيػػدة م  مثػػارة الزجػػاجي : ػوف المثػػػد ت ػػػقػػو  -ٖ وا 
م قػاؿ اثػف السِّػْيد تمليقػًا علػى ( ٕ)ب ثإذف( نصثت ثيا ال مؿ م ولـ يجز اإلليػاء 

غير صػحيح حتػى ُيقّيػد ذلػؾ ثػأف يقػوؿ : إذا  اإلطلؽىذا على ب ىذا ال لـ : 
ؿ حااًل   ألف فمؿ الحاؿ ال تممؿ فيو الموامػؿ م وىػو اثتدأت ثإذف ولـ ي ف ال م

   (ٖ)األسماءبفي األفماؿ ثمنزلر المثتدأ في 
قػػد ت ػػوف المثػػارة مت ّل ػػر م مػػف ذلػػؾ قػػوؿ أثػػي علػػي ال ارسػػي فػػي ) ثػػاب و  -ٗ

لػػيس يخلػػو االسػػت ناء مػػف أف ي ػػوف فػػي  ػػلـ موجػػب أو غيػػر  باالسػػت ناء( : 
فػإف  ػاف ال ػلـ غيػر  باب ن سػو : م وقاؿ في مو   آخػر مػف الثػ( ٗ) بموجب
ولػو قػاؿ : من ػي  بم فمّلؽ اثف الطراوة على المثػارة األولػى ثقولػو:  (٘)ب موجب

م وقػاؿ عػف  (ٙ)ب ل اف أقرب وأىذب ولـ يت ّلؼ ل ظ ) غير( فيما ال يمود ثخيػر
وىذا أي ًا  األوؿ م ألنو لو قاؿ : ناقصًا  اف أخَصػر م وعلػى ب قولو اآلخر : 

 ( ٚ)ب دّؿ الممنى أ

                                           

 ( المصدر ن سو  ٔ)
    ٕٙٓ( الجمؿ : ٕ)
    ٕ٘ٙ( الحلؿ في اصلح الخلؿ: ٖ)
    ٕ٘ٓ( اإلي اح : ٗ)
 ( المصدر ن سو  ٘)
    ٛٚ( رسالر اإلفصاح : ٙ)
 ( المصدر ن سو  ٚ)
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 ادلثحا السادس
 :الٌحىٌحًقذ ادلظطلحاخ رلا  

إف ل ػػؿ علػػـ مػػف الملػػـو مصػػطلحات مخصوصػػر علػػى مسػػمياتيا ثمػػا ات ػػؽ         
عليػو أىػؿ ىػذا الملػـ   والنحػو أحػد ىػذه الملػـو م فقػد أخ ػ  أل ػاظ الليػر لم اىيمػػو 

والجػػر م  الخاصػػر مػػذ مرحلػػر النشػػأة م  مصػػطلح اإلعػػراب والثنػػاء والرفػػ  والنصػػب
فالمرثي القّح لـ ي ف ي يـ ممنى ) الجّر( إال ثممنػاه الليػوي وىػو ) الجػذب( حتػى أف 

الرجػؿ : إنػي إذًا لقػوي م وقػد فيػـ فأجاب ثمض النحاة سأؿ رجًل : أتجّر فلسطيف ؟ 
  إذًا  (ٔ) أتجػػذثيا م ول ػػف النحػػوي أراد أتصػػرفيا ثال سػػر وىػػي ممنوعػػر مػػف الصػػرؼ

ف : عػاـ مشػاع ثػيف أىػؿ الليػر يمرفػو المػاـ والخػاص م امنيػفالمصطلح الملمػي لػو م
لقد  اف لحر ر النقد النحوي عمومًا أ رىا الثالغ   و وخاص ال يمرفو إال أىؿ الشأف ثو

المناسػب منيػا م  اختيػارفي ت قيؼ مصطلحات ىذا الملـ وتنقيحيا م  ػـ الحػّث علػى 
م ومما يشّ ؿ انتقادات  وجيت لوفالمصطلح النحوي  ييره مف أدوات الثحث النحوي 

 ما يأتي :مطمنًا على مصطلحات النحاة 
ب أف يستممؿ أحدىـ مصطلحًا فيمػا ىػو لػيس لػو   مػف ذلػؾ قػوؿ الزجػاجي : -ٔ

ثالرف  على المطػؼ  (ٕ) َيا َلْيَتَنا ُنَرَد َوال ُنَ ذَِّب ِثتَياِت َرثَِّنا َوَنُ وَف  وقرئ : 
السِّْيد علػى عثارتػو ىػذه  اثفعترض   فا (ٖ)بم وثالنصب على الجواب ثالواو 

نمػػا ُيسػػتممؿ النصػػب علػػى الجػػواب ب م ألنػػو  سػػّمى النصػػب ثمػػدىا جواثػػًا م وا 
نما  فيما ينتصب ثمد ال اء في األمر والنيي واالست ياـ والمرض والتمني م وا 

                                           

    ٖٔ/ ٔالسيد؛ أميف علي  دار الممارؼ :  .د .( ينظر :في علـ النحؤ)
    ٕٚآلير :  ( األنماـ : مف إ)
    ٖٕٓ( الجمؿ : ٖ)
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ٖٜٙٔ 

سّمي جواثًا في ىذه األشياء الستر م ألف فييا شروطًا مت منر ممنوير غير 
    (ٔ) الل ظيبإلى أجوثر  ما احتاج الشرط  مل وظ ثيا فاحتاجت

مػف :و قد يسمي ثم يـ الموصوؼ ثيير مسػماه الممػروؼ لػدا أىػؿ الملػـ و  -ٕ
ذا وق  ثمد ىذه الحروؼ حروؼ خ ض  اف ما ثمػد ا  و  بذلؾ قوؿ الزجاجي : 
ليا م و اف المخ وض خثرًا ليا م  قولؾ :   اف في  اسماالمخ وض مرفوعًا 

م فػأطلؽ علػى الظػرؼ  (ٕ)بعمرو وليس لمثد اع عذر الدار زيٌد  و اف عندؾ
   إف عند ليسػت ب الّسْيد على ذلؾ ثقولو :اثف عند مصطلح الحرؼ م فمّلؽ 

ثحػػػرؼ خ ػػػض إنمػػػا ىػػػي ظػػػرؼ م والظػػػروؼ نػػػوع مػػػف األسػػػماء غيػػػر أنيػػػا 
ذا وقػ  ثمػد ىػذه الحػروؼ حػروؼ خ ػض أو  مت منر لييرىػا م ولػو قػاؿ : وا 

  قاؿ أثو محمد عثد اع ثف سناف الخ اجي  (ٖ)ب ظرؼ لـ ي ف فيو اعتراض 
نسػػػاف إذا خػػػاض فػػػي علػػػـ وت لػػػـ فػػػي صػػػناعر وجػػػب عليػػػو أف ألف اإل ب : 

   (ٗ)ب يستممؿ أل اظ أىؿ ذلؾ الملـ وأصحاب تلؾ الصناعر 
عف فساد الو   أصًل ؛ ثػأف ي ػ  أحػدىـ  اقد ي وف فساد المصطلح ناتجً و  -ٖ

 ػػػمو التوفيػػػؽ ثػػػيف الوصػػػؼ مصػػػطلحًا علػػػى مسػػػمًى ممػػػيف ال ي لػػػح فػػػي و 
مف ذلؾ تسمير اثف السرّاج ما ي ّسر ثو عّلر رف  ال اعػؿ ثػػ ) :و والموصوؼ 
  فملّػؽ اثػف جّنػي علػى اصػطلحو ىػذا ثأنػو فاسػد ألنػو يػؤدي ( ٘)عّلر المّلر(

                                           

    ٕٕٙ( الحلؿ في إصلح الخلؿ: ٔ)
    ٘٘( الجمؿ : ٕ)
    ٚٙٔ( الحلؿ في اصلح الخلؿ: ٖ)
أحمد الحوفي  ٓ(الم ؿ السػائر فػي أدب ال اتب والشػاعر : ل ياء الديف اثف األ ير م تحقيؽ دٗ)

ـ : القسـ ٕٜٙٔىػ ػ ٖٔٛٔمصر م  ثدوي طثانر م الطثمر األولى م مطثمر الرسالر ػ ٓم ود
     ٕٕٔال الث : 

    ٖ٘/ٔ( ينظر : األصوؿ في النحو : ٘)
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ٖٕٙٓ 

الملّػػر الحقيقيػػر عنػػد أىػػؿ ب إلػػى الػػدور ؛ فيلػػـز أف ي ػػوف ل ػػؿ علّػػػر علّػػػر م و
   (ٔ)ب النظر ال ت وف مملولر 

 :قد يثػدؿ ثم ػيـ مصػطلحًا م ػاف مصػطلح آخػر للمشػا لر ثػيف مسػّميييماو  -ٗ
مف ذلؾ إثداؿ الزجاجي مصػطلح ) ال ػرورة( ثمصػطلح ) الليػر( وذلػؾ فػي و 

ومػػف المػػرب مػػف يجػػري الممتػػؿ مػػف ىػػذا الجػػنس مجػػرا الصػػحيح  ب قولػػو :
فيرفمو في مو   الرف  م وي تحو في مو   النصب م ويس نو فػي مو ػ  

م فػػردي عليػػو اثػػف السِّػػْيد تسػػامحو فػػي التمثيػػر عػػف مصػػػطلح )  (ٕ) بالجػػـز 
ىذا الذي قالو صػحيح : إال أف م ػؿ ىػذا ب ال رورة( ثل ظ ) اللير( م فقاؿ : 

ال ُيجمؿ لير  ما قاؿ م إنما يسّمى لير ما  اف مستممًل في ال لـ م وأما ما 
إلحػاؽ الممتػؿ  ين رد ثو الشمر فإنمػا يسػمى  ػرورة م وقػد جمػؿ أثػو القاسػـ

   ( ٗ)ب وجملو ىاىنا لير  ما ترا  (ٖ)ثالصحيح مف  رورة الشمر فيما تقدـ 
مػف ذلػؾ قػوؿ : و قد يلجأ ثم ػيـ إلػى مصػطلح لػـ ُيميػد فػي عػرؼ النحػاة و  -٘

ذا فتحػػت اليمػػزة مػػف ) أّنػػي(  ػػاف التقػػدير بأثػػي علػػي ال ارسػػػي :  م  (٘)ب…وا 
أّف اع خلقنػي فت ػتح )أّف( ثمػد وقاؿ : ما رأيتُو مْذ ب وقاؿ في مو   آخر : 

 ب م فمّلؽ اثف الطراوة على القوليف في إ ر القػوؿ ال ػاني ثقولػو : (ٙ) ب) مذ( 
وذلؾ أصوب مف قولو : فتح اليمزة و سر اليمزة م وينثيي لو على ذلػؾ أف 
ـّ اإلطثػػاؽ م وفػػي الصػػاد فػػتح الصػػ ير م وفػػػي المػػيـ  يقػػوؿ : فػػي الطػػاء  ػػ

                                           

    ٗٚٔ– ٖٚٔ/  ٔ( الخصائص : ٔ)
    ٕٖٚ( الجمؿ : ٕ)
    ٕٖٙ( ينظر : المصدر ن سو : ٖ)
    ٕٜٖ( الحلؿ في إصلح الخلؿ : ٗ)
   ٖٔٔ( اإلي اح : ٘)
 ( المصدر ن سو  ٙ)
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ٖٕٙٔ 

لػػؾ فػػي جميػػ  الحػػروؼ م ي صػػح عػػف  ػػؿ واحػػٍد منيػػا  سػػػر الُيّنػػر ويحػػاوؿ ذ
  (ٔ)ب ثطثمو  م ويمدؿ عف اسمو وو مو 

قػػػد يتسػػػامح ثم ػػػيـ فػػػي اسػػػتمماؿ المصػػػطلحات ذات األل ػػػاظ المشػػػتر ر و  -ٙ
ؽ ثينيا فتش ؿ أح اـ مسمياتيا   مصطلح ) الم موؿ( وال يراعي فييا ما ي رِّ

واعلػػـ أف  ب: ثم ػػيا ثػػالثمض اآلخػػر م مػػف ذلػػؾ مػػا وقػػ  فػػي قػػوؿ الزجػػاجي
 بالوجو تقديـ ال اعؿ على الم موؿم وقد يجوز تقديـ الم موؿ  ما ذ رت لؾ 

وىو يريد ثالم موؿ ىنا : الم موؿ ثو   فمّلؽ اثف السِّػْيد علػى ل ظػو ىػذا  (ٕ)
قاؿ : الم موؿ على اإلطػلؽ م وال ُيسػّمى م مػواًل علػى اإلطػلؽ إال ب ثقولو :

الذي ُيسّمى حد ًا   وأّما الم مػوؿ فػي ىػذا المصدر م ألنو الم موؿ الصحيح 
    (ٖ)ب الثاب فيسّمى م مواًل ثو م وممنى ذلؾ أف ال اعؿ وق  ثو دوف غيره 

عػػف عػػدـ تلؤمػػو مػػ  مصػػطلحات مػػذىب  ناشػػًئاقػػد ي ػػوف فسػػاد المصػػطلح و  -ٚ
الناقػػد ومػػا تصػػدؽ علييػػا مػػف مسػػػّميات م وىػػذا راجػػ  ثطثيمػػر الحػػاؿ إلػػػى 

صوؿ منقوده م فالق ػير ىنػا ال تتملػؽ ثاألسػماء اختلؼ أصوؿ الناقد عف أ
 بمػف ذلػؾ قػوؿ اثػف م ػاء فػي ) ثػاب التنػازع( : :و قدر تملقيػا ثالمسػميات 

وأنا في ىػذا الثػاب ال أخػالؼ النحػوييف إال فػي أف أقػوؿ : عّلقػت وال أقػوؿ : 
أعملػػت م والتمليػػؽ يسػػتمملو النحويػػوف فػػي المجػػرورات وأنػػا اسػػتمملو فػػي 

ح ) ػ  فرغػػب اثػػف م ػػاء عػػف مصطلػػ( ٗ) بعليف والم مػػوليف المجػػرورات وال ػػا
 الممؿ( مؤ رًا عليو مصطلح ) التمليؽ( ألنو ال يقوؿ ثالممؿ أصًل  

                                           

    ٚٗ ( رسالر اإلفصاح :ٔ)
   ٕٗ( الجمؿ : ٕ)
    ٜٚ( الحلؿ في إصلح الخلؿ : ٖ)
ىػ( م ٕٜ٘(الرد على النحاة : اثف م اء القرطثي م أثو المثاس أحمد ثف عثد الرحمف )ت ٗ)
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ٖٕٕٙ 

قد ُتنمت المصطلحات ثال ساد ال لشيء إال ألنيػا تيػاير مصػطلحات مػذىب و  -ٛ
منػػػذلؾ مػػػا رمػػػى أثػػػو الطيػػػب الليػػػوي ثػػػو ال ػػػوفييف أنيػػػـ يخلطػػػوف :و الناقػػػد 

الجػػّر خ  ػػًا م والظػػرَؼ  با ثػػالثمض اآلخػػر؛  فيسػػّموف المصػػطلحات ثم ػػي
… الصػػ َر م ويسػػّموف حػػروؼ الجػػّر حػػػروؼ الص ػػػات م والمطػػػَؼ النسػػػَؽ 

  ( ٔ)ب ونحو ىذا 

                                                                                                           

    ٜٗ:  ٜٔٔٔالقاىرة  م   –تحقيؽ د   شوقي  يؼ م الطثمر ال انير م دار الممارؼ 
    ٕٓٔ( مراتب النحوييف : ٔ)
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ٖٕٖٙ 

 ثثحاخلامت
 أهن الٌرائح الرً وطل إلٍها الثاحا :

النقػػد النحػػوي نوعػػاف م أحػػدىما  ػػاف يجػػري ثػػيف علمػػاء المػػذىب الواحػػد ؛  -ٔ
و ثنقػػػد الوفػػػاؽ م واآلخػػػر  ػػػاف يجػػػري ثػػػيف علمػػػاء اصػػػطلحُت علػػػى تسػػػميت

 المذىثيف اصطلحت على تسميتو ثنقد الخلؼ 

 اف للنقػد النحػوي ال  ػؿ فػي تحقيػؽ الروايػات وتقػويـ المنقػوؿ عػف المػرب  -ٕ
وتصويب األقيسر والحدود وتصحيح األعاريػب واألسػاليب والمثػارات واألم لػر 

 والمصطلحات  

نقػػد االحتجػػاج الليػػوي و أدلػػر  ر ىػػي : نقػػدالنحػػوي قػػديما سػػتالنقػػد  مجػػاالت -ٖ
الليويػر نقػد المثػارات الليػوي و األسػلوب ونقػد  الحدود والتمري ػاتونقد  اإلعراب

  النحوير نقد المصطلحات و 

ُيطمف في سند الشاىد إذا لـ ي ف الراوي ىو أف  السند عند النحاة القدامىنقد  -ٗ
    قر أوقد ي وف الراوي متساىًل في روايتو

ف ي ػػوف إمػػف جوانػػب عديػػدة  منيػػا :  وي ػػوف مػػتف عنػػد النحػػاة القػػدامىالنقػػد  -٘
الشػاىد خطػأ مػف األخطػاء التػي في ي وف أو إف الشاىد مو وعًا على المرب 

ْف صػػحي نقلػػو عػػف المػػرب يو ػػ  الشػػاىد فػػي أو أف  ال يم ػػف االحتجػػاج ثيػػا وا 
  غير مو مو 

 أف ي ػوفمنيػا : مػف جوانػب عديػدة   وي ػوف القياس عند النحػاة القػدامىنقد  -ٙ
ح ػـ القيػاس غيػر  وأف ي ػوفمطاثؽ لح ـ المقػيس عليػو الح ـ المقيس غير 

   مّطرد

في  يـفمف جوانب عديدة  منيا : اختل ي وف نقد اإلعراب عند النحاة القدامى -ٚ
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ٖٕٙٗ 

اخػتلفيـ و ػذلؾ فػي عمػؿ الموامػؿ  يـفاخػتل وعراب ؛ أحر ر ىو أـ حػرؼ اإل
   التقديري عرابفي اإل يـفاختلو عمؿ األدوات في 

أف ي ػوف  مف جوانب عديدة م منيا : ُتنقد الحدود النحوير عند النحاة القدامى -ٛ
ي ػػوف  أو أفوال يت ػػؽ مػػ  أصػػولو  يصػػّح مػػ  أو ػػاع النحػػو الحػػّد فاسػػدًا م ال

ت ػوف أل ػاظ الحػّد أو أف فساد الحػّد مػف قثػؿ مخال تػو شػروط صػياغر الحػدود 
    اّد وتنافر غير مت ؽ علييا لما في ممانييا مف ت

جوانػب عديػدة مف ماـ الجانب ال مف األسلوب النحوي عند النحاة القدامىينقد  -ٜ
عػف تنػاقض آراء المػالـ فػي المسػألر  اي وف  مؼ األسػلوب ناتًجػ : أفم منيا

تثويب المسائؿ وتنظيميا مما يش ؿ مطمنػًا علػى أسػاليب  أو أف ي وفالواحدة 
ي ػوف  أو أفأو  ػميؼ  خػاطئاس ي   أحػدىـ الثػاب علػى أسػ أو أفالنحاة 

   عف خلطو لمسائؿ الثاب  ناشًئا مؼ األسلوب لدا المالـ 

جوانػػب مػػف خػػاص الجانػػب ال مػػف األسػػلوب النحػػوي عنػػد النحػػاة القػػدامىينقػػد  -ٓٔ
ي وف تػأليؼ أجػزاء الم ػاؿ  أف ن سو الليوي في الم اؿ :  مؼ عديدة م منيا

 ػمؼ األم لػر أو ر خاطئر أف ُيصاغ الم اؿ صياغأو عؿ خلؼ قانوف النحو 
ي وف ثناء األم لر قد صيغ صياغر صحيحر م ولػـ ي ػف  أف مف جير التم يؿ 

نما ل مؼ التم يػؿ ثيػا  ثسػثب فسػاد المسػألر  أوفسادىا ل ساد م مونيا م وا 
  التي و   ليا 

جوانػب عديػدة م مف جير الل ػظ مػف عند النحاة القدامى  الليويرنقد المثارات ت -ٔٔ
ل ػف ال ػلـ علػى  اي وف القصػد مصػيثً  : فقدالل ظثارة مف جير المفساد : منيا

  قد ت وف أل اظ المثارة ىجينو ور ي ر و غير استواء 

جوانب عديدة م نى مف مممف جير العند النحاة القدامى  الليويرنقد المثارات ت -ٕٔ
قػػد ال و قػػوانيف النحػػو  تقت ػػيويػػؤدي فسػػاد الممنػػى إلػػى خػػلؼ مػػا : أف منيػػا
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ٖٕٙ٘ 

   ارة وا حًا ي وف ممنى المث

جوانػب مػف عند النحاة القدامى مف جيػر الل ػظ والممنػى  الليويرنقد المثارات ت -ٖٔ
   ُتصاغ المثارة صياغر خاطئر مف جيتي الل ظ والممنى  : أفعديدة م منيا

أف :جوانػب عديػدة م منيػامػف  عنػد النحػاة القػدامى النحويػرنقد المصطلحات ت -ٗٔ
 اي وف فساد المصػطلح ناتًجػ أو أفيستممؿ أحدىـ مصطلحًا فيما ىو ليس لو 

أو يثدؿ ثم ػيـ مصػطلحًا م ػاف مصػطلح آخػر  أو أفعف فساد الو   أصًل 
ي ػػوف فسػػاد  أو أفيلجػػأ ثم ػػيـ إلػػى مصػػطلح لػػـ ُيميػػد فػػي عػػرؼ النحػػاة  أف

  عف عدـ تلؤمو م  مصطلحات مذىب الناقد ناشًئاالمصطلح 
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ٖٕٙٙ 

 :ثثد ادلظادر وادلزاخع
د   عثػػد  تحقيػػؽ:ىػػػ( م ٖٖٚجي : للزجػػاجي ) ت أخثػػار أثػػي القاسػػـ الزجػػا  -ٔ

 ـ   ٜٓٛٔالحرير للطثاعر ػ ثيداد م  الحسيف المثارؾ م دار
ؿ ثػػف السػػرّاج الثيػػدادي ) ت ػف سيػػػد ثػػػر محمػػػي ث ػػػاألصػػوؿ فػػي النحػػو : ألثػػ -ٕ

ىػػػػ( م ثتحقيػػػؽ د  عثػػػد الحسػػػيف ال تلػػػي م الطثمػػػر ال انيػػػر م مؤسسػػػر  ٖٙٔ
 ـ    ٜٚٛٔىػ ػ  ٚٓٗٔالرسالر ػ ثيروت م 

اإلعػػراب فػػي النحػػو المرثػػي : د   ميػػدي المخزومػػي م مجلػػر ال تػػاب المرثػػي م  -ٖ
 –ـ م مطػػػاث  دار ال ػػػورة ٜٙٛٔىػػػػ / ٚٓٗٔ( م السػػػنر الراثمػػػر م ٙٔالمػػػدد )
 ثيداد  

االقتراح في علـ أصوؿ النحو : السيوطي م جلؿ الديف عثد الػرحمف ثػف أثػي  -ٗ
حمصي و د  محمػد أحمػد قاسػـ ىػ( م ثتحقيؽ د  أحمد سليـ الٜٔٔث ر ) ت 

 ـ    ٜٛٛٔىػ /  ٜٓٗٔلثناف م  -م الطثمر األولى م جروس ثرس 
االنتصار لسيثويو علػى المثرد : الثف واّلد م أثو المثػػاس أحمػد ثف محمػػد ثػف  -٘

ىػ( م دراسر وتحقيؽ د   زىير عثد المحسف سلطاف م ٕٖٖواّلد التميمػي ) ت 
 ـ   ٜٜٙٔ – ىػٙٔٗٔمؤسسر الرسالر ػ ثيروت م 

اإلي ػػاح فػػػي علػػػؿ النحػػػو : الزجػػاجي م تحقيػػػؽ د  مػػػازف المثػػػارؾ م مطثمػػػر  -ٙ
 ـ   ٜٜ٘ٔىػ ػ ٖٛٚٔالمؤسسر السمودير ثمصر م –المدني 

الثػػدور الزاىػػػرة فػػػي القػػػراءات المشػػػرة المتػػػواترة مػػػف طريقػػػي الشػػػاطثير والػػػدرة   -ٚ
السػػلـ  عثػد ال تػػاح عثػد الينػي القا ػػي م الطثمػر األولػى م دار/تػأليؼ الشػيخ

 ٓـ ٕٗٓٓىػ ػ ٕٗٗٔللطثاعر والنشر والتوزي  والترجمر م 
ثيير الوعاة في طثقات الليوييف والنحاة : السيوطي م جلؿ الديف محمػد عثػد  -ٛ

ىػػػ( م تحقيػػؽ محمػػد أثػػو ال  ػػؿ إثػػراىيـ م ٜٔٔالػػرحمف ثػػف أثػػي ث ػػػر ) ت 
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ٖٕٙٚ 

ـ ٜ٘ٙٔ –ىػػ ٖٗٛٔالطثمر األولى م مطثمر عيسى الثاثي الحلثي وشر اه م 
  

تحصيؿ عيف الػذىب مػف ممػدف جػوىر األدب فػي علػـ مجػازاة المػرب : األعلػـ  -ٜ
ىػ( م تحقيػؽ د   زىيػر ٙٚٗالشنتمري م أثو الحجاج يوسؼ ثف سليماف ) ت 

ثيػداد م  –عثد المحسف سلطاف م الطثمر األولىم دار الشؤوف ال قافػر المامػر 
 ـ    ٕٜٜٔ

ىػػػ( م ٙٔٛأو  ٗٔٛت  التمري ػػات : الشػػريؼ الجرجػػاني م علػػي ثػػف محمػػد ) -ٓٔ
 -ىػػ  ٕٗٗٔلثنػاف  م   –الطثمر األولى م دار إحياء التراث المرثي م ثيػروت 

 ـ   ٖٕٓٓ
ىػػ( م تحقيػؽ د   ٖٚٚالت ملر : أثػو علػي ال ارسػي م الحسػف ثػف أحمػد ) ت  -ٔٔ

 ـ  ٜٔٛٔ اظـ مرجاف الثحرم ثيداد 
 الجمػػؿ فػػي النحػػو : الزجػػػاجي م أثػػو القاسػػـ عثػػػد الػػرحمف ثػػف اسػػػحاؽ ) ت -ٕٔ

ىػ( م تحقيؽ اثف أثي شنب م الطثمر ال انير م مطثمر  لنس سيؾ ثاريس ٖٖٚ
 ـ  ٜٚ٘ٔ -ىػ  ٖٙٚٔشارع ليػؿ م  ٔٔ –

الحػػدود فػػي النحػػو للرمػػاني : الرمػػاني م أثػػو الحسػػف علػػي ثػػف عيسػػى ) ت  -ٖٔ
ىػ( م منشػور  مػف  تاب )  لث رسائؿ في النحو والليػر( م تحقيػؽ د  ٖٗٛ

ثيػداد   –مس وني م دار الجميورير للطثاعػر  مصط ى جواد م ويوسؼ يمقوب
 ـ   ٜٜٙٔىػ / ٖٛٛٔم 

-ٕٗسػتقرار   دراسػر وممجػـ ) رسػالر( : الحدود النحويػر مػف النشػأة إلػى اال -ٗٔ
ٕ٘   
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الحلؿ في إصلح الخلؿ مف  تػاب الجمػؿ : ألثي محمػد عثداع ثف محمػػد ثػف  -٘ٔ
ودي م دار ىػػػ( م تحقيػػؽ سػػميد عثػػد ال ػػريـ سػػم ٕٔ٘السػػيد الثطليوسػػي ) ت

  ـ ٜٓٛٔالرشيد للنشر م 
ىػػػػ( م تحقيػػػػؽ د   ٕٜٖالخصػػػائص : اثػػػف جنػػػي م أثػػػو ال تػػػػح ع مػػػػاف ) ت  -ٙٔ

 –( الطثمػػػر ال انيػػر م دار ال تػػب المصػػػرير ٜٙٙٔمحمػػػد علػػي النجػػػار ) ت 
 ـ   ٕٜ٘ٔىػ / ٖٔٚٔالقاىرة  م 

ـ : ٜٓٙٔىػػ ػ ٖٓٛٔىػ( م دار صادرػػ دار ثيػروت م ٗٔٔديواف ال رزدؽ )ت -ٚٔ
ٔ /ٕٖ٘   

الرد على النحاة : اثف م اء القرطثي م أثو المثاس أحمػد ثػف عثػد الػرحمف )  -ٛٔ
 –ىػػػ( م تحقيػػؽ د   شػػوقي  ػػيؼ م الطثمػػر ال انيػػر م دار الممػػارؼ ٕٜ٘ت 

    ٜٔٔٔالقاىرة  م  
رسالر اإلفصاح ثثمض ما جاء مف الخطأ فػي  تػاب اإلي ػاح : اثػف الطػراوة م  -ٜٔ

ىػ( م تحقيؽ د  حاتـ صالح ال ػامف ٕٛ٘أثو الحسف سليماف ثف محمد ) ت 
 ـ  ٜٜٓٔثيداد م  –م الطثمر األولى م دار الشؤوف ال قافير المامر 

الروايػػر واالستشػػياد ثاللير:دراسػػر لق ػػايا الروايػػر واالستشػػياد فػػي  ػػوء علػػـ  -ٕٓ
 :م ػػاف النشػػر والناشػػر 2 :الطثمػػرمحمػػد عيػػد  :المؤلػػؼ الليػػر والحػػديث

 1976 القاىرة:عالـ ال تب تاريخ النشر
شرح اثف النػاظـ علػى أل يػر اثػف مالػؾ : اثػف النػاظـ أثػي عثػد اع ثػدر الػديف  -ٕٔ

ىػػ( م محمػد ثاسػؿ  ٙٛٙمحمد اثف اإلمػاـ جمػاؿ الػديف محمػد ثػف مالػؾ ) ت 
لثنػػػاف م  –عيػػػوف السػػػود م الطثمػػػر األولػػػى م دار ال تػػػب الملميػػػر م ثيػػػروت 

 ـ    ٕٓٓٓ –ىػ  ٕٓٗٔ
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ىػػػ( م ٕٜٚشػػرح الحػػدود النحويػػر : عثػػداع ثػػف أحمػػد ثػػف علػػي ال ػػا يي ) ت  -ٕٕ
ز ي فيمي اآللوسي م دار ال تب للطثاعر والنشر ػ جاممػر  ٓدراسر وتحقيؽ د

  ٓـ ٜٛٛٔالموصؿ م 
ثػف ايؼ والتحػػريؼ : المسػػ ري م أثػو أحمػػد الحسػف شرح مػا يقػ  فيػو التصػح -ٖٕ

ىػ( م تحقيؽ عثد المزيػز أحمػد م الطثمػر األولػى ٕٖٛعثد اع ثف سميػػد ) ت 
 ـ   ٖٜٙٔىػ  م ٖٖٛٔم مطثمر مصط ى الثاثي الحلثي وأوالده ثمصر م 

    دار الممارؼ السيد أميف علي.د .في علـ النحو -ٕٗ
لتصػػريؼ : المثػػرد م محمػػد ثػػف يزيػػد ) ت ال امػػؿ فػػي الليػػر واألدب والنحػػو وا -ٕ٘

 –ىػػػ( م صػػحح ثممرفػػر لجنػػر مػػف المحققػػيف م ثإشػػراؼ م تثػػر الممػػارؼ ٕ٘ٛ
 ـ   ٖٜٙٔ –ىػ ٖ٘٘ٔثيروت م 

ىػػػػ( م تحقيػػػؽ ٓٛٔال تػػػاب : سػػػيثويو م أثػػػو ثشػػػر عمػػػرو ثػػػف ع مػػػاف ) ت  -ٕٙ
 ـ ٜٛٙٔ –ىػ ٖٛٛٔالقاىرة  م   – عثدالسلـ ىاروف م دار ال تاب المرثي

ىػػ( : اعتنػى ٔٔٚرب المحيط : اثػف منظػور م محمػد ثػف م ػـر ) ت لساف الم -ٕٚ
ثتصحيحو : أمػيف محمػد عثػد الوىػاب م ومحمػد صػادؽ المثيػدي م دار إحيػاء 

 لثناف     –ثيروت  –التراث المرثي م مؤسسر التأريخ المرثي 
الم ؿ السػائر فػػي أدب ال اتػب والشػػاعر : ل ػياء الػديف اثػف األ يػر م تحقيػؽ  -ٕٛ

ثػػدوي طثانػػر م الطثمػػر األولػػى م مطثمػػر الرسػػالر ػ  ٓالحػػوفي م ودأحمػػد  ٓد
  ٓـ ٕٜٙٔىػ ػ ٖٔٛٔمصر م 

ىػػػ( م تحقيػػؽ : ٚٚ٘لمػػ  األدلػػر فػػي أصػػوؿ النحػػو : أثػػو الثر ػػات االنثػػاري )  -ٜٕ
ثيػػروت  م   –سػػميد األفيػػاني م الطثمػػر ال انيػػر م دار ال  ػػر للطثاعػػر والنشػػر 

 ـ   ٜٔٚٔ –ىػ ٜٖٔٔ
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ىػػ( م ٖٔ٘و الطيػب الليػوي م عثػد الواحػد ثػف علػي ) ت مراتب النحوييف : أث -ٖٓ
 تحقيؽ : محمد أثو ال  ؿ إثراىيـ م مطثمر ني ر مصر ثال جالر   

ملؾ النحاة حياتو وشمره ومسائلو المشػر مػ  رّد أثػي محمػد عثػد اع ثػف ثػري  -ٖٔ
 –ىػػ ٕٓٗٔعلييا : تحقيؽ ودراسػر د   حنا جميؿ حداد م جاممػر اليرمػوؾ م 

 ـ   ٕٜٛٔ
    ٕٜٙٔثيروت م  –الم تثر األىلير ات في اللير والنحو : طو الراوي م نظر  -ٕٖ
النقد الليوي عند المػرب حتػى نيايػر القػرف السػاث  اليجػري : د   نممػر رحػيـ  -ٖٖ

 المزاوي  


