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 الملخص

ّمن یتابع تقصي النحـویین لـألدوات النحویـة   ویقـف علـى سـعیهم - حركاتهـا وأبنیتهـا اللغویـة ووظائفهـا -َ

َالحثیث إلدراك أصولها من حیث البساطة والتركیب، یدرك فعال سعة هذا  النشاط العقلي الذي یتمتع به النحویون، ِ

ّویعجب بتعلیالتهم المتنوعـة واسـتدالالتهم المتفاوتـة التـي تكـشف عـن خیـال ذهنـي خـصب، ورغبـة ملحـة فـي إدراك 

ُحقائق هذا القسم من أقسام الكالم، ولعل الباعـث علـى هـذا إنمـا هـو رغبـتهم فـي تكمیـل صـورة البحـث اللغـوي بعـد  ّ ّ

ًاألسماء واألفعال، وال یخفى في هذا كله أثر العقلیة النحویة الباحثـة أبـدا : القسمین اآلخرینأن استوت لهم أصول  ّ

ّعــن األصــول والفــروع، والبــسیط والمركــب فــي كــل المیــادین، والســیما المیــدان النحــوي، إذ نالــت اآلراء فیــه اهتمــام 

  .لهذه العقلیةّالالحقین، فسجلت كتب األدوات النحویة كثیرا من األمثلة التطبیقیة 

ُِولكن بعض هذه اآلراء لم تسجل تسجیال صحیحا حین نقلت، فقد یكـون للتعـصب النحـوي أو الـوهم أثـر  ً ّ

َفي نقل هذه اآلراء، أو ربما یكون للنحوي الواحد رأیان في المسألة، فینقل عنه رأي واحد، ویترك اآلخـر، أو یكـون  ُ ٌُ ُ َ ّ

ًسب لجماعة نحویة من دون تمییز، وقد حدث هذا كثیرا في آراء بعض ُالرأي المنقول في األصل لنحوي واحد، فین َ

  .النحویین الذین ینتمون إلى النحو الكوفي

، وحقیقــة رأي )ّإال(البـساطة والتركیـب فـي : ًیكـشف هـذا البحـث شـیئا مــن ذلـك بعرضـه مـسألة واحـدة هــي

َرأي الذي نـسب إلیـه، والـذي أوقـع الكثیـر مـن ، ومقابال بال)معاني القرآن(في ذلك مأخوذا من كتابه ) هـ٢٠٧(ّالفراء
ِ ُ

  .ّالنحویین قدماء ومعاصرین في الوهم في تبیان حقیقة رأي الفراء في ذلك

Abstract  
Of follow -finding Grammarians tools grammatical - movements and buildings 
linguistic and functions - and standing on their quest to realize their assets in terms of 
the simplicity of installation, really understand the capacity of this mental activity 
enjoyed by Grammarians, And admire the diverse reasoning that reveals the 
imagination of my mind fertile, and an urgent desire to recognize Facts this section of 
the parts of speech, and perhaps the motive for this but it is a desire to supplement the 
image of linguistic research after the Astute their assets sections others: nouns and 
verbs, is no secret in this whole effect mental grammatical researcher never assets and 
branches, and simple and compound in all fields, especially the field grammar, as it 
gained the attention of subsequent opinions, recorded a grammatical tools wrote a lot 
of practical examples of this mindset. 

But some of these opinions did not record a record right when quoted, it may be 
intolerance grammar or illusion effect in the transfer of these views, or perhaps have a 
grammatical one- two opinions in the matter, conveys his opinion one, and leave the 
other, or be the opinion Movable originally for me and one, are attributed a group of 
grammatical without discrimination, this has happened a lot in the opinions of some 
grammarians who belong to as kufi. 

Reveals this search of something that by submitting a single issue: the simplicity 
and installation (ّإال ), and the fact that the opinion of Alfarra (207 AH) in that taken 
from the book (مع�اني الق�رآن), and a corresponding opinion that attributed to him, and 
that got a lot of grammarians ancient and contemporary in the illusion of reflect the 
fact that in the opinion of Alfarra. 
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  مقدمةال

ّمن یتابع تقصي النحـویین لـألدوات النحویـة   ویقـف علـى سـعیهم - حركاتهـا وأبنیتهـا اللغویـة ووظائفهـا -َ

َالحثیث إلدراك أصولها من حیث البساطة والتركیب، یدرك فعال سعة هذا النشاط العقلي الذي یتمتع به النحویون،  ِ

ّالتـي تكـشف عـن خیـال ذهنـي خـصب، ورغبـة ملحـة فـي إدراك  واسـتدالالتهم المتفاوتـة متنوعـةویعجب بتعلیالتهم ال

ُحقائق هذا القسم من أقسام الكالم، ولعل الباعـث علـى هـذا إنمـا هـو رغبـتهم فـي تكمیـل صـورة البحـث اللغـوي بعـد  ّ ّ

 النحـــوي بتقلیـــل األســـماء واألفعـــال، ورغبـــتهم أیـــضا فـــي توحیـــد العامـــل: أن اســـتوت لهـــم أصـــول القـــسمین اآلخـــرین

و ) َّكـأن(ّاألصول التـي جـاءت منهـا بعـض األدوات النحویـة، وذلـك بإرجـاع بعـضها إلـى أم البـاب، كمـا فـي إعـادة 

  ).ْأن(إلى ) ْإذن(و ) ْلن(ٕواعادة ، )َّإن(إلى ) َّلكن(

ًوال یخفى في هذا كله أثر العقلیة النحویة الباحثـة أبـدا عـن األصـول والفـروع، والبـسیط وا  فـي كـل لمركـبّ

ّ المیدان النحوي، إذ نالت اآلراء فیه علـى اهتمـام الالحقـین، فـسجلت كتـب األدوات النحویـة كثیـرا ّالمیادین، والسیما

  .من األمثلة التطبیقیة لهذه العقلیة، واستدالالتها على ذلك

ُِ لم تسجل تسجیال صحیحا حین نقلت، فقد یكـونّولكن بعض هذه اآلراء هم أثـر  للتعـصب النحـوي أو الـوً

ّفي نقل هذه اآلراء، أو ربما یكـون للنحـوي الواحـد رأیـان فـي المـسألة، فینقـل عنـه رأي واحـد، ویتـرك اآلخـر كأنـه ال  َ ُ ٌُ ُ َ ّ

َوجود لـه، أو یكـون الـرأي المنقـول فـي األصـل لنحـوي واحـد، فینقـل وینـسب للجماعـة النحویـة مـن دون تمییـز، وقـد  ُ َُ َ

ّحدث هذا كثیرا، والسیما ما یتعلق  ّ وصفوا بأنهم ینتمون إلى النحو الكوفي، وقـد اسـتوى نبآراء بعض النحویین الذیً ِ
ُ

ً خلفـوهم بمثـل مـا وقعـوا هـم بـه، إذ كـان هـؤالء یعدونـه مـصدرا نفي هذا الشیوخ وتالمذتهم، مما أوقع النحویین الـذی ّ ُ

  .ًوثوقا، ال یتطرق إلیه الشكم

وحقیقــة رأي ) ّإال(البــساطة والتركیــب فــي : هــيمــسألة واحــدة ًف هــذا البحــث شــیئا مــن ذلــك بعرضــه یكــش

َ، ومقابال بالرأي الذي نسب إلیه، والذي أوقـع الكثیـر مـن النحـویین )معاني القرآن(ّالفراء في ذلك مأخوذا من كتابه 
ِ ُ

  .ّ الفراء في ذلكقدماء ومعاصرین في الوهم في تبیان حقیقة رأي

ِواهللا ولي التوفیق، وآخر دعوانا أن الحمد هللا ُ ِ ُ   .ِّ رب العالمینّ

  )ّإال(البساطة والتركیب في 

ـــة أداة االســـتثناء  ِممـــا نـــسب فیـــه إلـــى الخـــالف النحـــوي بـــین البـــصریین والكـــوفیین حقیق مـــن حیـــث ) ّإال(ُ

، واآلراء التــي قیلــت ىالبــساطة والتركیــب، وهــذا األمــر یعــرض لــه النحویــون عنــد بحــثهم قــضیة العامــل فــي المــستثن

ًوتركیبها في خضم هذه اآلراء تكـون قـضیة أساسـیة فـي الكـشف عـن هـذا العامـل، ) ّإال(ة ّفیه، أي إن قضیة بساط ّ

ًنصبا أم إتباعا أم بحسب الموقع) ّإال(سواء أكان األثر الذي یتركه هذا العامل في الذي بعد  ً.  

ة علــى الدالــ) ّإال(ّ أن -ِ وهــذا بــصریح قــولهم هــم أنفــسهم -ن النحــویین البــصریین ـوقــد وقــع اإلجمــاع بیــ

 ن كــالم ســیبویه، وال یخرجــون عنــه، فهــو ینقــل عــن یــصدرون فــي ذلــك عــة غیــر مركبــة، وهــماالســتثناء كلمــة واحــد

ْالتــي لالســتثناء بمنزلــة دفــ) ّإال: (كــان یقــول(ّ أنــه )هـــ١٧٠( الخلیــلشــیخه ّلى، وكــذلك حتــى، وأمــا ـِ ّ فــي ) ّإمــا(و ) ّإال(َ

  .)١()ِالجزاء فحكایة

و ) ْإن(ّالتي في الجزاء؛ ألنها مركبة من ) ّإال(غیر مركبة، لیست كما هي في كلمة واحدة ) ّإال(ّأي إن 

ّفي االستثناء بمنزلـة دفلـى، فـإن سـمیت بهـا لـن تـصرف المـسمى ) ّإال: (قال سیبویه): (هـ٣٣٧(، قال الزجاجي)ال( َ َ ْ ِ

ّكلمة واحدة مؤنثة، فاأللف التي في آخرها) ّإال(ّبه في معرفة وال نكرة، یعني أن   ألف التأنیـث، بمنزلـة األلـف التـي ٌ

ّفي دفلى، فلذلك لم تصرف المسمى بها ْ ِ()٢(.  
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َوان سـمیت بــ ): (هــ٣٦٨(وقال السیرافي ْ ّ، فإنهمـا اسـمان غیـر محكیـین؛ )ّحتـى(التـي لالسـتثناء، أو ) ّإال(ٕ

ّألن كل واحد منهما لم یركب من حرفین َُ َّّ()٣(.  

َعنــد الكــوفیین فقــد نــسب إلــیه) ّإال(ّأمــا  ْالنافیــة، فخففــت نــون ) ال(الناصــبة و ) َّإن(م القــول بتركیبهــا مــن ُ ّ ُ

، وصار لها بالتركیب عمل لم یكن لها قبـل التركیـب، قـال )ّإال( فصارتا ، وأدغمت في الالم،لكثرة االستعمال) َّإن(

َّوأما الفراء فعنده أن الالم في : (الزجاجي ّ  -قـع فـاء الفعـل، وهـي عنـده في االستثناء أول الكلمـة، وموقعهـا مو) ّإال(ّ

ًجـاء القـوم إال زیـدا، فالناصـب عنـده :  فإذا نصب بها، فقـال،)ال(و ) َّإن(ّ مركبة من حرفین من -ّأعني إال  ّ ، )َّإن(ُ

ًقام القوم إن زیدا ال، أي: ّملغاة، كأنه قال) ال(و  َّ ٌقـام القـوم إال زیـد، فـالرافع عنـده : ٕواذا رفع بهـا، فقـال... لم یقم : ُ ّ ُ
ٌقام القوم ال زید: ّملغاة، كأنه قال) َّإن(، و )ال( ُ َ()٤(.  

ّ، ثــم )ال(ُالتــي تنــصب األســماء ضــمت إلیهــا ) َّإن(أخــذت مــن حــرفین ) ّإال: (قــال الفــراء: (وقــال الــسیرافي

 )ال(فنـصبوا بهـا، وعمـل ) َّإن(عمـل : ، فاعملوها فیمـا بعـدها عملـین)ّإال(ُخففت فُأدغمت النون في الالم، فصارت 

، وتابعهمــا فــي هــذا القــول ابــن )٦(أیــضا مــع اخــتالف فــي اللفــظ) هـــ٣٨٤(ّ، وهــو مــا ذكــره الرمــاني)٥()فجعلوهــا عطفــا

  .)٧()هـ٤٦٩(بابشاذ

َذهب الفـراء ومن تابعه من الكـوفیین ): (هـ٥٧٧(وقال أبو البركات األنبـاري  وهو المشهور من مذهبهم -ّ

ْ، ثــم خففــت )ال(و ) َّإن(ّمركبــة مــن ) ّإال(َّ إلــى أن - ً، فنــصبوا بهــا فــي اإلیجــاب اعتبــارا بـــ )ال(، وأدغمــت فــي )َّإن(ّ

  .)٨())ال(ً، وعطفوا بها في النفي اعتبارا بـ )َّإن(

ّویبدو أن أبا البركات األنباري قد أخذ هذا الرأي منسوبا إلى الفراء عن الـسیرافي؛ لقولـه وهـو یـتكلم علـى  ّ ً َّ

  .)٩()ُمعت علیه كتاب سیبویه وشرحه ألبي سعید السیرافيوس): (هـ٥٤١(شیخه أبي محمد المقرئ

  )هـ٢٠٧(ّرأي الفراء 

ّللفراء لمعرفـة حقیقـة رأیـه تبـین لنـا أن الـذي ذكـروه منـسوبا إلیـه لـم ) معاني القرآن(بعد الرجوع إلى كتاب  ّ

تركیـب ذهابـه إلـى یكن، بحسب النص المطبوع لمعاني القرآن، كما نقله السیرافي ومن تابعه، فهو على الـرغم مـن 

ّ، لكن مكونات هذا التركیـب تختلـف عمـا نـسبوه إلیـه، فهـو یـذكر ذلـك فـي كالمـه علـى )ّإال( ّ ّلمـا(ّ : تعـالىفـي قولـه ) َ

َوان كل لما جمیع لدینا محضرون﴿ ْ ُْ َ ُ َ َ َّ ٌَّ
ِ
َ َّ ٌّ ُ ِٕ قـول  َّونـرى أن: (، فیقـول)ّإال( الكـالم علـى  فـي،  فیـستطرد]٣٢/یسسورة [﴾َ

ّالتي تكون جحدا، وضموا إلیه ) ْإن(ما جمعوا بین ّإن) ّإال(العرب  ّ، فصارا جمیعا حرفا واحـدا، وخرجتـا مـن حـد )ال(ً ً ً

ًالجحــد؛ إذ جمعتــا فــصارا حرفــا واحــدا،  ً ًفــصارتا حرفــا ) ال(ّضــمت إلیــه ) لــو(ّ، إنمــا هــي )لــوال(ومثــل ذلــك قولــه ... ِ

  . )١٠()ًواحدا

ّأي إن الفراء یقول صراحة بحرفیة  ّ تركیبها، ولكن لیس على النحـو الـذي ذكـروه ونـسبوه إلیـه، بـل وب) ّإال(ّ

ّالنافیتین، إذ صار لهمـا بعـد التركیـب معنـى لـم یكـن لهمـا قبلـه، وهـذا علـى حـد تركیـب ) ال(و ) ْإن(هي مركبة من 

ارتا حرفـا النافیة، فـص) ال(ّالدالة على امتناع الشيء المتناع غیره، ضمت إلیها ) لو(ّ، التي یراها مكونة من )لوال(

) ّإال(ّواحدا داال على معنى لم یكن لهما قبل التركیب، وهو امتناع الـشيء لوقـوع غیـره، والفـراء فـي مذهبـه بتركیـب 

ٌبهــذه الــشاكلة یبــدو أنــه ینطلــق مــن فكــرة أن االســتثناء مــن اإلثبــات نفــي، ومــن النفــي إثبــات، فكــان هــذا المـــذهب  ّ ّ

ًلما قبلها إثباتا أو نفیا) ّإال(ي مخالفة ما بعد ًمحاولة منه لتفسیر ذلك، ولتوضیح العلة ف ً ِ .  

ّلیس بـدعا، بـل یـصدر فـي ذلـك عمـا ابتدعـه الخلیـل ) ّإال(ّوما یذهب إلیه الفراء في تبیان حقیقة تركیب   ُ ً

ّومــال إلیــه، وأصــل لــه فــي بعــض األدوات النحویــة، فعلــى ســبیل التمثیــل یــرى الخلیــل أن  و ) إذ(ّمركبــة مــن ) ْإذن(ّ

  .)١٣()ما وما(ّمركبة من ) مهما(َّ، وأن )١٢()ْأن(و ) ال(ّمركبة من ) ْلن(َّ، وأن )١١()ْأن(



 

 ٢٤ 

ٍّ علیــه ذلــك أن الــشیئین إذا ركبــا، وكــان لكــل منهمــا معنــى وحكــم، حــدث لهمــا  الخلیــلواألصــل الــذي بنــى ّ ُ ّ

ّبالتركیب حكم ومعنى لم یكن لهمـا قبـل أن یتركبـا
 التـي كانـت قبـل التركیـب لـم َّ، بمعنـى أن الحرفیـة أو االسـمیة)١٤(

تتغیـر عمـا هـي علیـه بعـد التركیـب، بـل یقتـصر التغییـر علـى الوظیفـة التـي تؤدیهـا األداة بعـد التركیـب، والتـي هــي 

  .غیرها قبل التركیب

ّویمكـــن تفـــسیر هـــذا المیـــل إلـــى القـــول بالتركیـــب باالرتبـــاط بأصـــل عـــام یتعلـــق بتكثیـــر المعـــاني، وتجدیـــد  ُ

وللخلیـل رحمـه ): (هــ٦٤٥(ناك سبب ثان یرتبط بتقلیل األصول ال تكثیرها، فقـد قـال الـشلوبیناألحكام، وقد یكون ه

َُمأخذنا في هذه الصناعة إنما هي لتقلیل األصول ما أمكن ال لتكثیرهـا، ولـذلك لـم یقـل فـي : اهللا أن یقول َ ُیـضرب، (ّ

ْواضرب، وضارب، ومضروب، وضرب، وضرب َ َ َ ِ ّ إنها أصول كلهـا، إنمـا جع)ْ ْضـرب(ًلنـا واحـدا منهـا أصـال، وهـو ّّ َ (

  . )١٥()ًوجعلنا الباقي فرعا علیه

وال یخفــى فــي هــذا كلــه أثــر العقلیــة النحویــة التــي ال تفتــأ تبحــث عــن األصــل والفــرع، والبــسیط والمركــب، 

ّوتــسعى اللتمــاس األســباب التــي تبــدو منطقیــة لتفــسیر مختلــف الظــواهر اللغویــة، ومــن ثــم فلجــوء الفــراء وغیــره َّ  مــن َ

ّالنحویین على اختالف انتماءاتهم النحویة وآرائهم التي یتمسكون بها، واخـتالف أزمـانهم إلـى القـول بالتركیـب، إنمـا 

ُّهو سعي منهم إلى تفتیق أحكام جدیدة لـم تكـن معروفـة مـن قبـل، وقـد یـدل ذلـك علـى إیمـانهم بتطـور اللغـة، وعـدم 
ٌ

حرف الواحـــد قـــد یتوالـــد مـــن كثـــرة االســـتعمال فـــي الحـــرفین ، فـــضال عـــن ذلـــك فـــال)١٦(ثباتهـــا علـــى قـــوانین محـــددة

  .ییر الحروف للتخفیف تركیبا وحذفاالمجتمعین، وكثرة االستعمال ناموس ثابت في تغ

ًوقد ذكر الفراء ذلك، فمما تغیر عنده تركیبا بسبب كثـرة الكـالم بـه  ّ َّویكـأن(ّ ْ ّ، فهـي عنـده قـد تكـون مكونـة )َ

ْوي(من  ْقد یجوز أن تكون كثر بها الكالم فوصلت بما لیست منهو: (، قال)َّكأن(و ) َ ِ
ُ ُ َ ْ()١٧(.  

َولـسوف یعطیـك ﴿: ، ففي تعلیقـه علـى قولـه تعـالى)سوف(ً حذفا لكثرة الكالم به الحرف  عندهّومما تغیر ِ
ْ ُْ َ َ ََ

َربك فترضى َْ َ َ ُّ َولـسیعطیك ربـك فترضـى((:  اهللاوهي في قـراءة عبـد: ( قال]٥/ الضحىسورة [﴾َ َُّ َ((
، والمعنـى واحـد، )١٨(

ُكثـــرت فـــي الكـــالم، وعـــرف موضـــعها، فتـــرك منهـــا الفـــاء والـــواو، والحـــرف إذا كثـــر فربمـــا فعـــل بـــه ) ســـوف(َّإال أن  ّ َ ِ ُِ َ

)َذلك
)١٩(  .  

ّوینجــر هــذا االتجــاه عنــد الفــراء فــي  ّلمــا(إلــى ) ّإال(ّ ّ، فیــذهب إلــى أنهــا مركبــة مــن )ّإال(إذا كانــت بمنزلــة ) َ ّ ُ

ُوالوجـه اآلخـر مـن : (ًن، وصـارتا بالتركیـب حرفـا واحـدا، فخرجتـا مـن النفـي إلـى االسـتثناء، قـالالنـافیتی) مـا(و ) لم(

ْالتثقیــل أن یجعلــوا  ّلمــا(ِ ُخاصــة، فتكــون فــي مــذهبها بمنزلــة ) ْإن(مــع ) ّإال(بمنزلــة ) َ ْإذا وضــعت فــي معنــى ) ّإنمــا(ّ َ ُ
ْضمت إلیها ) َلم(ّ، كأنها )ّإال( ّ ِوخرجتا من حد الجحدفصارا جمیعا استثناء، ) ما(ُ ّ()٢٠( .  

، ولكــن لــیس علــى )ّإال(ّوقــد وجــد المستــشرق األلمــاني برجــشتراسر بهــذا مجــاال للتمــسك بــدعوى تركیــب 

َالنحــو الــذي عرضــه الفــراء أو الــسیرافي ومــن وافقــه، فهــ النافیــة، ) ال(الــشرطیة، و ) ْإن(ّمركبــة مــن ) ّإال(َّو یــرى أن ّ

�إن لم یكن جاءني زید فمـا جـاءني أحـد، غیـر أن الجملـة األولـى بعیـدة جـدا : هاما جاءني أحد إال زید، أصل: فمثل ّ ْ

َمـا جـاءني أحـد إال زیـد، وان أمكـن اشـتقاق معناهـا مـن جملـة شـرطیة، : فـي مثـل) ّإال(فــ : (عن هذا األصل، وقـال ْ ٕ

ــة َفلــم یبــق فیهــا فــي الحقیقــة شــيء مــن معنــى الــشرط، وال یــستأنف بهــا جملــة، بــل هــي ومــا بعــدها  جــزء مــن الجمل

  .)٢١()المستثنى منها، فیقرب معناها من معنى النفي

َوهذا الذي یذهب إلیه إن أمكن تطبیقه على جملة االستثناء المنفیة، فـال یمكـن ذلـك مـع الجملـة المثبتـة، 

ْفـشربوا منـ﴿: وهي في غیر مثالنا أبعد بكثیر عن الشرط منها فیه، مثال ذلـك: (وقد أقر هو بذلك فقال ِ ْ ُ ِ َ َّه إال َ ِ ًقلـیال ُ َِ

ْمنهم ُ ْ   .)٢٢()، فال یمكن تقدیر ذلك كجملة شرطیة]٢٤٩/ البقرةسورة [﴾ِّ



 

 ٢٥ 

ّفــي الكــالم، یبــدو أنــه مبنــي علــى ثــالث ) ّإال(ّوحقیقــة األمــر أن هــذا رأي علــى غرابتــه فــي تفــسیر وظیفــة 

  :حقائق

النافیــة، ووظیفــة هــذه ) ال( الــشرطیة، و )ْإن(المركبــة مــن ) ّإال(ســتثناء، وفــي اال) ّإال(الــشبه اللفظــي بــین : األولــى

ٌإال تفعلــوه تكــن فتنــة فــي اَألرض وفــساد ﴿: فــي قولــه تعــالى) ّإال(ّوأمــا ): (هـــ٧٤٩(غیــر وظیفــة تلــك، قــال المــرادي َ َ ََ ِ ْ
ِ ٌِ َْ ُ َ َُ ُ ْ َّ ِ

ــر ٌكبی ِ ُإال تنــصروه فقــد نــصره اللــه  ﴿و ،]٧٣/ األنفــالســورة  [﴾َ ّ ُ َُ َُ َُ ْ َ َ َ َّ ــةســورة  [﴾ِ ) ْإن(ّ مركبــة مــن ، فهــي]٤٠/ التوب

ً، أي إن الـــشبه اللفظـــي لـــیس مـــسوغا )٢٣() النافیـــة، وهـــي حرفـــان ال حـــرف واحـــد، وأمرهـــا واضـــح)ال(الـــشرطیة، و  ّ

ٕلالشــتراك الــداللي، أو التقــارب الــوظیفي بــین األداتــین، وان حــصل ذلــك فهــو مــن داللــة التركیــب وانــضمام مفرداتــه 

  . بعضها إلى بعض ال من داللة مفرداته مستقلة

ّأكرم الناس إال الجهال، كما أن الشرط كذلك، نحو: ّأن االستثناء قید مخصص لعموم الكالم، نحو: الثانیة ُّ ّ َ ِأكـرم : ِ

ْالناس إن كانوا علمـاء َ
 إحـدى القـرائن اللفظیـة التـي ، وهـو مـا دأب علـى توضـیحه علمـاء األصـول، فهـو عنـدهم)٢٤(

ْفشربوا  ﴿:فظ العام من الداللة التركیبیة، فقوله تعالى بها تخصیص العموم، أي إخراج بعض أفراد اللیحصل ُ ِ َ ُمنـه َ ْ ِ

ْإال قلیال منهم ُ ْ ِّ ً َِ َّ  ً، فیه إسناد الشرب من ماء النهر إلى جیش طالوت، ولكن أخرج بعضا مـن]٢٤٩/ البقرةسورة  [﴾ِ

ّ یتـأتى مـن الداللـة اإلفرادیـة ، وهـذا ال)٢٥(د لهای، وفي هذا اإلخراج تخصیص لداللة العموم وتقی)ّإال(هذا اإلسناد بـ 

كما هو واضح، بل من الداللة التركیبیة، بمعنى أن المفردات ال تستقل بنفسها في تأدیة المعنى المراد هنـا، بـل ال 

ّبد لها من أن تنضم إلى مفردات أخرى مكونة للتركیب، ومنه یأتي المعنى المطلوب ّ.  

مــا ( الــذي یفیــده االســتثناء بتفــسیره جملــة االســتثناء والمستــشرق برجــشتراسر قــد أشــار إلــى معنــى التخــصیص

ٌجاءني أحد إال زید ٌ مساواة بـین ) ْإن لم یكن جاءني زید فما جاءني أحد( بـ ، ولكن بخالف حقیقته، فتفسیره للجملة)َ

ّالخصوص والعموم، ففي الجملة األولى نفي المجـيء عـن اآلحـاد عمومـا وتخصیـصه بزیـد، فـي حـین نجـد أن فـي  ً
ٌة الثانیة مساواة بین عموم أحد وزید، بمعنـى أن زیـدا هـو األحـد، واألحـد هـو زیـد، وهـو خـالف المعنـى الـوارد الجمل ً ّ

  .   األولىفي الجملة

ّأن االستثناء مـن النفـي إثبـات، واالسـتثناء مـن اإلثبـات نفـي، وهـذه داللـة مفهومیـة ال داللـة لفظیـة، أي إن : الثالثة ّ

ّة؛ ألن حكــم النفــي ینتهــي كمــا ینتهــي بالغایــة، فاالســتثناء فــي حقیقتــه غایــة للمــستثنى ّهــذا إنمــا یكــون بطریــق اإلشــار

ّمنه، فمتى ما دخل على اإلثبات انتهى بالنفي؛ النعدام علة اإلثبات، وسمي هذا نفیا واثباتـا مجـازا، والمـراد أنـه لـم  ً ٕ ً َ ّ ُ

ِیحكم على المستثنى بحكم الصدر، بل حكم علیه بنقیض ذلك
ُ َُ

)٢٦(.  

ّواالسـتثناء وضـع للنفـي؛ ألنـه لبیـان أن : (إلـى هـذا المعنـى بقولـه) هــ١٠٩٤( أشـار أبـو البقـاء الكفـويوقد ّ ِ
ُ

، )ّإال(النافیـة موقـع ) ال(، ولشدة شبه االستثناء بـالنفي جـاز أن تقـع )٢٧()المستثنى لم یدخل في حكم المستثنى منه

ٍقام الناس ال زید، إن ُأرید إخراج زید من الناس: فنقول
تخـرج الثـاني ممـا ) إال(مثل ) ال(ّ على وجه االستثناء؛ ألن ُ

  .)٢٨(دخل فیه األول

ِصدى ما نسب إلى الفراء عند النحویین القدماء والمحدثین
َ ُ:  

ّوأیا كان الذي توهم هذا على الفراء فقد أوقع النحویین الذین جاؤوا بعده بالوهم نفسه الذي توهمه، وكانوا  ِ
ّ ّ �

ّیعدون ذلك مما یو ّثق به، غیر أنه قـد وقـع بیـنهم الخـالف فـي نـسبته إلـى الفـراء أو إلـى غیـره، وقـد ظهـر هـذا جلیـا َ ّ

  .في كتب النحو القدیمة، وفي المؤلفات النحویة المعاصرة

  النحویون القدماء 

  :كتب الخالف النحوي. ١



 

 ٢٦ 

ینـسبه إلـى علـى الخـالف فـي عامـل النـصب فـي المـستثنى، ویـسوق هـذا الـرأي و) هــ٦١٦(یتكلم العكبـري

) ال(َرفعـــت كانـــت ٕ، واذا )إن(َ، فـــإذا نـــصبت نـــصبت بــــ )ال(و ) إن(مركبـــة مـــن ) ّإال: (ّوقـــال الفـــراء: (ّالفـــراء قـــائال

  .)٢٩()للعطف

َفقد جرى مجرى من سبقه في التألیف في الخالف النحوي، إذ نـسب ) هـ٨٠٢(ّوأما عبد اللطیف الشرجي

ْالرأي إلى الفراء بعـد أن نـسبه إلـى ا فـي االسـتثناء هـي العاملـة ) ّإال(َّن إلـى أن َذهـب الكوفیـو: (یین عامـة، قـاللكـوفّ

، وُأدغمــت فــي الــالم، فنــصبوا بهــا فــي الموجــب )إن(فخففــت ) ال(و ) َّإن(ّفــي المــستثنى بنفــسها؛ ألنهــا مركبــة مــن 

َ، وهذا قول الفراء ومن بایعه منه)ال(ً في غیره اعتبارا بـ ا، وأتبعو)َّإن(ًاعتبارا بـ    .)٣٠()مّ

  :كتب النحو العامة. ٢

ّفي هذا النوع من التصنیف النحوي نجد أن النحویین انقسموا في نسبة هـذا الـرأي، فمـنهم مـن نـسبه إلـى 

، )٣٣(، والمـرادي)٣٢()هــ٦٨٤(وشـهاب الـدین القرافـي ،)٣١()هــ٦٧٢(ّالفراء استنادا إلى ما ذكـره الـسیرافي، كـابن مالـك

  .)٣٤()هـ٧٦٩(وابن عقیل

ّمن نسبه إلى الفراء مباشرة من غیر أن یدعي نقله عن السیرافي كـابن یعـیشومنهم  ، وابـن )٣٥()هــ٦٤٣(ّ

  .)٣٨()هـ٩١١(، والسیوطي)٣٧()هـ٦٨٨(، ورضي الدین األسترابادي)٣٦()هـ٦٦٩(عصفور 

ّفیبــدو مــضطربا فــي نــسبة هــذا الــرأي فهــو مــرة ینــسبه إلــى الفــراء خاصــة كمــا تقــدم ) هـــ٦١٦(ّأمــا العكبــري

) َّإن(مركبـة مـن ) ّإال(وقال الكوفیـون : (ا، ومرة ینسبه إلى الكوفیین عامة من غیر أن یحدد نحویا بعینه، فیقولًآنف

ْ، واذا رفعــت كــان بـــ )َّإن(ْ، فــإذا نــصبت كــان بـــ )ال(و  إلــى أكثــر ) هـــ٦٩٦(ّ، فــي حــین نــسبه ابــن القــواس)٣٨())ال(ٕ

  .)٤٠(الكوفیین

فلـم ینـسبا هــذا ) هـــ٧٤٥(، وأبـي حیـان األندلـسي)هـــ٦٤٦(بن الحاجـبّوأمـا القـسم األخیـر مــن النحـویین كـا

ّ، أمـا )٤١(: ...)وقـال قـوم: (الرأي إلى نحوي أو جماعة مـن النحـویین، فـابن الحاجـب عنـد مـا سـاق هـذا الـرأي قـال

)َوقیــل(ّأبــو حیــان فقــد صــدره بلفظــة 
تــي ضــمن اآلراء ال ّ، وعــده رأیــا مــن)هـــ٧٩٠(، وتابعهمــا فــي هــذا الــشاطبي)٤٢(

  .)٤٣(سردها في ناصب المستثنى

یكــشف عــن نزعــة تــضعیف الــرأي الــذي ) َوقیــل(، وقــول أبــي حیــان )ٌوقــال قــوم(ّولعــل قــول ابــن الحاجــب 

  . المبني للمجهول) قیل(النكرة، والفعل ) قوم(ِسیوردانه بعد ذلك وكونه مجهوال، ویدل على ذلك لفظة 

  النحویون المحدثون 

ّحویین القـدماء، بـل نجـد أن البـاحثین المعاصـرین الـذین تعرضـوا لالسـتثناء لم یقتصر هذا األمر على الن َّ

تهم قد انقسموا علـى قـسمین، قـسم تـابع النحـویین القـدماء فیمـا ذهبـوا إلیـه مـن تحقیـق فـي صـحة ذلـك مـن افي دراس

ّعدمه، في حین أن القسم الثاني قد تحقق مـن حقیقـة مـا نـسب إلـى الفـراء، ولـم یـرتض مـا ذكـره ا
ِ ُ لنحویـون القـدماء، ّ

  . ّ، ونبهوا إلیه)ّإال(ّفأشار إلى حقیقة رأي الفراء في تركیب 

الـذي ) ّإال(فمن القسم األول من الباحثین الدكتور مهـدي المخزومـي، فهـو بعـد أن أورد رأي سـیبویه فـي 

ُوالفـــراء یـــذهب إلـــى أنهـــا منحوتـــة مركبـــة مـــن حـــرفین : ( قـــال،نقلـــه عـــن الخلیـــل ألســـماء وترفـــع التـــي تنـــصب ا) َّإن(ّ

ــین)َّإن ال(التــي للعطــف، فــصار ) ال(األخبــار، و ، ّ، فخففــت النــون وأدغمــت فــي الــالم، فأعملوهــا فیمــا بعــدها عمل

ّوال أعلم أن الكوفیین خالفوه فـي  ... ،)ال(، وعطفوا بها في النفي اعتبارا بـ )َّإن(فنصبوا بها في اإلیجاب اعتبارا بـ 

  .)٤٤()ِالقول بتركیبها
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، فینسب )الموفي في النحو الكوفي(نفسه نجده عند محمد بهجة البیطار في تعلیقاته على كتاب واألمر 

 المـشهور مـن ّابعـه مـن الكـوفیین، وقـال مثـل مـا قـال أبـو البركـات األنبـاري مـن أن هـذا هـوالرأي إلـى الفـراء ومـن ت

  .)٤٥(مذهبهم

ّإلى الفراء شرحا وتفصیال، ویصفه بأنـه ُ نسب ومن هؤالء أیضا الدكتور علي أبو المكارم الذي یسوق ما ّ

ــیال للفــظ ... ّولــیس رأي الفــراء : (بقولــه ویحــاول الــدفاع عنــه اتجــاه مغــایر لمــا ذهــب إلیــه النحویــون، ) ّإال(ّإال تحل

  . )٤٦()لتحدید سبب عملها

) ال(المـشددة، و) َّإن(من ) ّإال(ّولعل أغرب ما في األمر أن الباحث صالح عوض بعد أن یذكر تركب 

ّرأي الفراء الذي لیس فیه شيء مما ذكره ) معاني القرآن(، ثم ینقل من كتاب )٤٧()ّوهذا رأي الفراء: (العاطفة، یقول

  ).معاني القرآن(الباحث من غیر أن یشیر إلى وجه االختالف بین ما أورده وما ورد في كتاب 

دماء  قــ- كمــا أورده الــسیرافي وجــدناهم اءّرـؤالء الــذین نــسبوا الــرأي إلــى الفـــرنا فــي مــصادر هـــٕواذا مــا نظــ

، ) في مسائل الخـالفاإلنصاف (هً یعتمدون اعتمادا كبیرا على ما أورده أبو البركات األنباري في كتاب-ومحدثین 

ّبل إن بعضهم ینقل ذلك منـه كمـا فعـل ابـن یعـیش الـذي أورد مـا ذكـره أبـو البركـات برمتـه ّ
، ثـم أعقـب ذلـك بـأن )٤٨(

  .تختلف كبیر اختالف عن تلك التي أوردها أبو البركاًأورد ردودا ال ت

على النحو الذي ذكره النحویون یمكـن ) ّإال(وعلى الرغم من هذا الشیوع في تبیان رأي الفراء في تركیب 

ّ هذا األمر، وعاد إلى كالم الفراء واستقصاه من أصوله، وأبان رأیه ِأن نجد من الباحثین المعاصرین من لم یرتض

  .ته، وهم القسم الثانيعلى حقیق

ّولعلنا یمكن أن نلحظ ذلك فیما ذكره الدكتور كاظم إبراهیم كاظم، فهو یشیر إلى أن ما نسب إلـى الفـراء 
ِ ُ ّ

: ِمخـالف كــل المخالفـة لمـا جــاء فـي كتابـه معــاني القـرآن، ویـذكر رأیــه كمـا ورد فـي معــاني القـرآن، ویقــول) ّإال(فـي 

ّن لهـا معنـى یختلـف مـن معنـى النفـي؛ ألنهـا بتركیبهـا هـذا اتخـذت شـكال ٕ، وا)ّالإ(ّونفهم من هـذا أنـه یقـول بحرفیـة ( ّ

  . )٤٩()ّمستقال، ومعنى وظیفیا

ّویعتمد الدكتور المختار أحمد دیرة فـي نقـل رأي الفـراء علـى مـا نقلـه أبـو البركـات األنبـاري، ویعلـق علـى  ّ

َّفاألنباري ینسب للفراء أن : (ذلك بقوله النافیة، وبرجوعنا لمعـاني القـرآن نجـد ) ال(الناصبة و ) َّإن(مركبة من ) ّإال(ّ

ّأن الفراء لم یقل ما نسبه األنباري إلیه   .ّ، ویذكر بعد ذلك رأي الفراء على حقیقته)٥٠()ّ

ّوممــن ینــضم إلــى الــذین أشــاروا ونبهــوا إلــى وهــم مــا نــسب إلــى الفــراء الباحــث منــصور صــالح محمــد، إذ 
ِ ُ

إلـى عــدم ثبــوت ) معـاني القــرآن(ّوقـد قادنــا البحـث فــي كتـاب الفــراء : (لــذي ذكـره األنبــاريیقـول بعــد أن أورد الـرأي ا

  . )٥١()هذه النسبة

  )هـ٢٨٥(ّرأي المبرد 

ّرأیا للمبرد یخالف فیه النحـویین فـي نـسبة الـرأي المنـسوب إلـى الفـراء، فهـو ) هـ٣١٦(ّینقل لنا ابن السراج ً

فــــي ) ّإال: (َّیـــزعم البغـــدادیون أن قـــولهم :ّقــــال أبـــو العبـــاس رحمـــه اهللا: (ینـــسبه إلـــى البغـــدادیین، قـــال ابـــن الـــسراج

ِ، ولكـنهم خففـوا لكثـرة االسـتعمال، ویقولـون إذا قلنـا)ال(و ) َّإن(ّاالستثناء، إنما هـي  ّمـا جـاءني أحـد إال زیـد، فإنمـا : ّ ّ

ْ، وان نصبنا فبـ )ال(ًرفعنا زیدا بـ  ّ، ونحن في ذلك مخیـرون في هذا؛ ألنه)إن(ٕ ، فنحن )َّإن و ال( قد اجتمع عامالن ّ

  .)٥٢ ()ّنعمل أیهما شئنا

ّهكذا ینقل ابن الـسراج رأي المبـرد مـن غیـر أن یعلـق علیـه، وهـذا إقـرار منـه واتفـاق علـى نـسبة هـذا الـرأي 

ّالوارد على هذه الشاكلة إلى البغدادیین، ولعل ثمة أسئلة یمكن أن تسجل هنا، وهي َ َّ :  
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ّ الـرأي إلـى الفـراء علـى مـا توضـح فیمـا سـلفإذا كانت نـسبة هـذا. ١ هـو المـشهور عنـد النحـویین، فكیـف ینـسبه و ،ّ

  ّقرب عهدا إلى الفراء؟ األ، وهو  كما نقل ذلك ابن السراجالمبرد إلى البغدادیین

  ممن خلفوا المبرد غیر ابن السراج إلى هذا الرأي بهذه النسبة؟ نكیف لم یشر أحد من النحویی. ٢

  ّ الرأي إلى الفراء؟، وهو المتأخر عن ابن السراج،السیرافيكیف نسب . ٣

 في حیـاة النحـویین وسـیرهم العلمیـة، وكـذا الحـال فـي المجـالس العلمیـة والمنـاظرات یمكن للباحث الناظر

ّالتــي كانــت تعقــد بیــنهم فــي مجــالس الخلفــاء أو الــوالة، أقــول یمكــن للنــاظر فــي هــذا كلــه أن یقــف علــى كثیــر مــن 

تي من خـالل معارضـتها تكـشف عـن بعـض الجوانـب التـي قـد تغیـب عـن النظـر فـي حـال لـو نظرنـا فـي الحقائق ال

َهل كان المبرد غیر عالم بحقیقة رأي الفراء لیورده على هذه الشاكلة : سیرة كل واحد منهم منفردا، وهنا یرد السؤال ّ

ً، ولینسبه إلى البغدادیین ثانیًأوال   ا؟َ

بــرد العلمیــة لوجــدنا أنــه اخــذ علمــه فــي اللغــة والنحــو مــن مجموعــة لیــست لــو عــدنا بالبحــث إلــى حیــاة الم

محمـد  ، وأبـا)٥٣()هــ٢٢٥( عمر الجرمـي أباّ البارزین آنذاك، ولعل من أبرز هؤالء العلماءبالقلیلة من علماء عصره

 ممــن كــان لــه وغیــرهم ،)٥٦()هـــ٢٤٩(ِّ إســحاق الزیــاديوأبــا ،)٥٥()هـــ٢٤٨( عثمــان المــازني، وأبــا)٥٤()هـــ٢٣٣(التــوزي

وهؤالء الذین ذكرتهم وغیرهم أیضا قد استقوا علمهم من  ، )٥٧(األثر الكبیر في تكوین الثقافة اللغویة والنحویة للمبرد

  .)٥٨()هـ٢١٦(األصمعي

َجرمي، وشیخه األصمعي، والسبب في ذلـك أن األصـمعي قـد لقـي ّوالذي یهم البحث هنا هو أبو عمر ال ّ

ّالفراء وشافهه في مسألة لغویة اعترف له بعدها بأنه أعلم الناس ّ
)٥٩(.  

  والغلبـةّأما أبو عمـر الجرمـي فقـد اجتمـع بـالفراء فـي مجلـس نـاظره فیـه، وبحـسب الروایـة كـان القـول فیـه

ّللجرمي على الفراء
)٦٠(.  

ّفضال عما تقدم ف ّالمبرد كان عارفا بحقیقة آراء الفراء، فهـو حـین كـان ینقـل لـه رأیـا یقدمـه بقولـهّ بعـض : (ّ

ُوبعـض النحـویین مـن غیـر البـصریین یجیـز النـصب علـى : ( ذلـك قولـه علـى، ومثال)النحویین من غیر البصریین

َ، والبــصریون یــأبون ذلــك، إال أن یكــون منهــا عــوض؛ نحــو)ْأن(إضــمار  ْ ْ مــا ذكرنــاه معهمــا، ونظیــر الفــاء والــواو، و: َ

َهذا قول طرفة
)٦١(:  

ََأال َأیه ُ َأحضرّزاجـريذا الـُّ ِ الوغى       وَأن َأشهد اللذات هل َأنت مخلديُ ِ
ُ َ َ َّ َ َ َ َ  

َومن رأى النصب هناك رأى نصب     .)٦٢())َأحضر(َ

َفـك رقبـة أو أطعـم(ّهـو الفـراء أورده فـي كالمـه علـى قـراءة ّإنمـا رأي الوهذا  ً َّ ُّفـك  ﴿:فـي قولـه تعـالى، )٦٣()َ َ

ٍرقبة
ََ َ  ٍَأو إطعام في یوم ذي مسغبة ِ ِ

َ ََ ْ ْ َْ ٍ
ٌ َ ْ َّوهـو أشـبه الـوجهین بـصحیح العربیـة؛ ألن : (قـال ،]١٤-١٣/البلدسورة [﴾ِ ُ

َثم أن كان(: اإلطعام اسم، وینبغي أن یرد على االسم اسم مثله، فلو قیل ْ َّفك  (ّ، أشكل لإلطعام والفك، فاخترنا)٦٤()ّ

َثم كان: (؛ لقوله)ًرقبة   :ُ، وتلقى، فیكون مثل قول الشاعر)ْأن(والوجه اآلخر جائز، تضمر فیه ، )ّ

ََأال َأیه ِ الوغى       وَأن َأشهد اللذات هل َأنت مخلديَرـُ َأحضّزاجـريذا الـُّ ِ
ُ َ َ َّ َ َ َ َ  

  .)٦٥()ِالكالم، وقد حذفهاّفي آخر الكالم یدل على أنها معطوفة على أخرى مثلها في أول ) ْأن(ّأال ترى أن ظهور 

ّفي ضوء هذه المعطیات یكون مما ال بد منه أن انتقلت اآلراء التي كان یقولها الفراء تفصیال أو إجماال  َّ

 األصمعي إلیه بوساطة أبي عمر الجرمي، ومرة بطریـق مباشـر  طریقإلى المبرد، مرة بطریق غیر مباشر أي من

َّمتمــثال بــالجرمي نفــسه، ومــن ثــم فلــیس  َمــن المعقــول أن یتــوهم حقیقــة رأي الفــراء لیــورده علــى الــشاكلة التــي أوردهــا َ ّ ّ

  .ّعلیه، ما لم یكن هناك وهم في األصل ربما وقع من الناقل

  :وعلى وفق هذا فنسبة الرأي إلى البغدادیین ال تخرج عن أمرین
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  یكون ابن السراج ممن اختلطّأن مصطلح البغدادیین قد اختلط المقصود منه على من خلف المبرد، وقد : األول

  .ّعلیهم هذا، فنسب الرأي إلى البغدادیین على الرغم من أنه من آراء الكوفیین

ّلبغدادیین، وقد قصد به ذلك، أي إن هذا الرأي منقـول عمـن خلـف الفـراء ّأن هذا الرأي منسوب فعال إلى ا: الثاني ّ ّ
ِ ُ

   .ممن اصطلح على تسمیتهم بالبغدادیین

ّ فــإن المبــرد لــم یجــر قلمــه بلفــظ البغــدادیین علــى الكــسائي والفــراء، بــل كــان یطلــق علــیهم ولاألمــر األ ّأمــا

ّوجمیــع هـذه التــي یــسمیها (: اسـم الكــوفیین، ویمكـن مالحظــة ذلــك ممـا أورده مــن رأي نــسبه إلـى الكــوفیین حـین قــال

  .)٦٦()ّالكوفیون معربة من مكانین، ال یصلح في القیاس إال ما ذكرنا

 منــسوباأورده   إذ،)هـــ٣٢٨(ابــن األنبــارينجــده عنــد   إلــى الكــوفیین صــراحةّ المبــردلــذي نــسبهاهــذا الــرأي و

ّامرؤ، معرب من مكانین، عر: ّوقال الكسائي والفراء: (ّإلى الكسائي والفراء، قال ّب من الراء والهمـزة، وانمـا دعـاهم ُ ٕ ّ

ّن آخـره همــزة، والهمـز قــد یتـرك فــي كثیـر مــن ُإلـى أن یعربـوه مــن مكـانین، واإلعــراب الواحـد یكفــي مـن اإلعــرابین، أ

ّامـرو، فتكـون الـراء مفتوحـة، والـواو سـاكنة، فـال تكـون فـي : الهمـز، فیقولـواّالكالم، فكرهـوا أن یفتحـوا الـراء، ویتركـوا  َ

  .)٦٧()ّالكلمة عالمة للرفع، فعربوه من الراء لیكونوا إذا تركوا الهمز آمنین من سقوط اإلعراب من الكلمة

َّن أبـا یوسـف  ینقـل لنـا أ)هــ٣٧٩( فالزبیـدي، في زمانهماشائعة ینّتسمیة الكسائي أو الفراء بالكوفیوكانت 

ـــده الكـــسائي، فقـــال صـــاحب أبـــي حنیفـــة هـــذا الكـــوفي قـــد :  أبـــو یوســـف للرشـــیدًدخـــل یومـــا علـــى الرشـــید فوجـــد عن

    .)٦٩(یشتمل علیها قلبيّیا أبا یوسف، إنه لیأتیني بأشیاء : ، وغلب علیك، فقال له الرشید)٦٨(استفرغك

ّ، أمــا تـــسمیة البغــدادیین فقــد أطلقــت علــى مـــن ً فــي الواقــع مــا كــان شـــائعا فــي عــصر المبــرد أیــضاوهــذا

ّالـسكیت، وابـن )هــ٢٩١(خلفهما، وتتلمذ على أیدیهما، كأبي العباس ثعلـب ، وهـو ممـا ، والمبـرد یـدرك ذلـك)هــ٢٤٤(ّ

ّالـسكیتقولـه فـي ابـن  )إصـالح المنطـق( ذكـر كتـاب حـینُ، إذ نقـل عنـه ال یخفى علیه مثل هذا األمـر مـا رأیـت ( :ّ

ّللبغدادیین كتابا خیرا من كتاب یعقوب بن السكیت في المنطق ّوابن السكیت، )٧٠()ّ ،  كما هو معروف من الكـوفیینّ

ّ، ولكـن المبـرد لـم یـسمه بـالكوفي، بـل ج)٧١(فهو من أصحاب الكسائي، وكان عالما بالقرآن ونحو الكوفیین ُ علـه مـن ّ

   .ینالبغدادی

ّوهذا یعني أن المبرد كان یدرك إدراكا تاما، ویفرق تفریقا دقیقا بـین مـن یـسم ً ّ هم بـالكوفیین، ومـن یـسمیهم یّ

�ومــن ثــم فــإن ورود لفــظ الكــوفیین فــي كتابــه المقتــضب كــان یعنــي بــه الكــوفیین حقــا، بالبغــدادیین، 
ّال أنــه مــن وهــم ّ

ّومـن هنـا نتبـین أن مـا ذهـالناسخ،  ، ِلـم یجـر قلمـه بلفـظ الكـوفیین المبـرد  ّ الـدكتور مهـدي المخزومـي مـن أنب إلیـهّ

ّ كـان یعـرف هـذه التـسمیة، وأنـه قـد یحمـل علـى أنـه تـصرف مـن ّفي المقتضب ال یعني أنـهرود اسم الكوفیین  وّوأن َّ ُ

ّالنــساخ، أو مــن بعــض التالمیــذ الــذین شــاعت بیــنهم هــذه التــسمیة
 خــالف الواقــع علــى هَّ، أقــول إن مــا ذهــب إلیــ)٧٢(

ُالرغم من أن المبرد لم یكن یذكر لفظة الكوفیین إذا ما ذكر رأیا للفراء، كما سلف أن ذكرت ذلك ّ ًّ ّ  .  

ّ عنـد مـن خلـف المبـرد، والسـیما الـذین تتلمـذوا علـى یدیـه كـابن الـسراج ّما الخلط بین التـسمیتین فقـد وقـعأ

: ّ مــن غیــر أن یفــرق بینهمــا، ومــن ذلــك قولــه)٧٣( الكــوفیینلفــظ البغــدادیین إلــى جانــب اســتعماله لفــظالــذي اســتعمل 

َمــا عنــدي إال أبــوك : ، ویجیــزون)أبیــك(ًأحــدا، الرفــع والنــصب فــي َمــا عنــدي إال أبــاك :  یجیــزون فــينوالبغــدادیو(

)ٌاحد
)٧٤(.  

ّأن المـستثنى ّ الفـراء إلـى  أشـار، فقـدّ الفراءّ إلى البغدادیین إنما هو رأي ابن السراج الذي نسبهوهذا الرأي

ّمـــا عنـــدي أحـــد إال أخـــوك، یكـــون مرفوعـــا تابعـــا للمـــستثنى منـــه، فـــإن قـــدمت : فـــي قـــولهم ُ ً ً َ ّ ِومـــا بعـــدها، نـــصب ) ّإال(ٌ ُ

ٌاك أحد، ویجوز رفعهّما أتاني إال أخ: المستثنى فنقول ٌما أتاني إال أخوك أحـد، علـى أن یكـون :  فنقولَ َ ًبـدال ) ٌأحـد(ّ

  . )٧٥()أخوك(من 
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ّ ویطلقـه علـى الفـراء خاصـة، إذ یقـول فـي كالمـه علـى ، باسـم الكـوفیین فـي موضـع آخـرّفي حین یصرح

  )٧٦()أدخلوا العماد لیفرقوا بین الفعل والنعت: ّوهذا الباب یسمیه الكوفیون العماد، قال الفراء: (ضمیر الفصل

ابــن یــد   علــى، وهــو ممــن تتلمــذ)هـــ٣٧٧(أبــي علــي الفارســي عنــد ویــزداد الخلــط بــین التــسمیتین وضــوحا

ذكر آراء منـسوبة إلـى البغـدادیین، وهـي فـي األصـل آراء لنحـویین كـوفیین، فمـن ذلـك علـى یـ كثیـرا مـا ، فهـوالسراج

ْوخضتم كالذي خاضوا ﴿: َقال البغدادیون أو من قال منهم في قولـه: (التمثیل قولهسبیل  ُ َ َ َُِّ
ْ ُ ْ : ]٦٩/ التوبة سورة [ ﴾َ

ِوخــضتم كخوضــهم:  المعنــىّإن ُْوخــضتم : وقولــه: (، إذ قــال هــذا اآلیــةّذكــره الفــراء فــي تفــسیرهقــد ذا الــرأي هــ، و)٧٧()ُ ْ ُ َ
ُكالذي خاضوا َ َِّ   .)٧٨()كخوضهم الذي خاضوا: ، یریدَ

ال : ّوقـال الفـراء عـن الكـسائي: (ّیصرح في موضع آخر بنسبة الكسائي والفراء إلى البغدادیین، قالنراه و

  .)٧٩()ره من البغدادیین، أبد اآلبدین، وأبد األبدیة، وأبد اهللاَآتیك أبد األبید، وأبد اآلباد، وزاد غی

: تعالى، فقد قال في قوله خاصةّ للفراء وینسبه إلى الكوفیین، وهو في الواقع وفي موضع آخر یذكر رأیا

ً﴿واتقوا یوما ال تجزي نفس عن نفس شـیئا﴾ ًْ َْ ٍ ْ َّْ َ ٌَ ََ ِ ََّ َّ ْ ْ ّ ألن ُلمحـذوف هنـا الهـاء،ّإن ا: قـال الكـسائي: (]٤٨/ البقـرة سـورة [ُ

 فـي  وقـد قـال الفـراء،)٨٠()))  فیـه((ّإن المحذوفـة : وجماعة مـن الكـوفیین یقولـون... الظروف ال یجوز حذفها بهذه، 

ًواتقـوا یومـا ال تجـزي نفـس عـن نفـس شـیئا: وقولـه(: هذه اآلیة ًْ َْ ٍ ْ َّْ َِ ٌَ َ َ َّ
ْ ْ َُّ اء ّ، فإنـه قـد یعـود علـى الیـوم واللیلـة ذكرهمـا مـرة بالهـَ

ٍال تجزي نفس عن نفـس شـیئا، وتـضمر الـصفة، ثـم تظهرهـا، فتقـول: وحدها، ومرة بالصفة فیجوز ذلك، كقولك ال : ٌ

ٍتجزي فیه نفس عن نفس شیئا ٌ()٨١(.  

سبة الرأي الواحد، فهـو ینـسبه الذي یضطرب في ن) هـ٣٩٢( عند ابن جنيویزداد األمر إیغاال في الخلط

  : )٨٢(لى البغدادیین، فقد أشار في تعلیقه على قول الشاعر إتارة إلى الكوفیین، وتارة أخرى

ُ تهبطین بالد قو     م یرتعـــْأن َ
ٍ

ْ َ ِون من الطالحَ َّ َ َ  

ویقول في موضع آخر في قول  ،)٨٣()في معنى المصدر في قول الكوفیین) ما(بـ ) ْأن(هذا على تشبیه (ّإلى أن 

  : )٨٤(الشاعر

ََأن تقرآن على َأسماء ویح ْ َ َ ْ ِ َْ َ َّ   مني السالم وأال ُكما      ْ
َ َّ ِّ َتعلـمــــــــاِ

ِ
ْ   َ َأحداُ

ّ، وهذا الرأي الذي ذكـره إنمـا هـو رأي ثعلـب )٨٥()، فلم یعملها في صلتها، وهـذا مذهب البغدادیین)ما(بـ ) ْأن(ّشبه (

ّإلى أن هذا التشبیه لغةأشار الذي 
)٨٦(.  

 وابن جنى ما یكفـي  عند ابن السراج وأبي علي الفارسيولعل فیما ذكرته من أمثلة الخلط بین التسمیتین

 � كـال مـنغیر أن أمر الخلط بین التسمیتین لیس على إطالقه عند النحویین، فقـد وجـدنا، للكشف عن حقیقة األمر

 صــراحة، علــى  الفـراء وینـسبانه إلــىعنــد غیـر البــصریین،) ّإال( فـي حقیقــة تركیـب رأيالــ انیـذكروالرمــاني الـسیرافي 

  .نسبه إلى البغدادیین، ولم یجر قلمه فیه بذكر الفراءقد غم من أن شیخهما ابن السراج الر

 مقدمـة هـذا المحـور مـن البحـث، إذ ّیمكن أن نتبین أجوبة األسئلة التي ذكرتها فياستنادا إلى ما سلف و

ّا، أمــا هــذان فهمــا ّ كــان عنــد المبــرد یعنـي مــن خلــف الكــسائي والفــراء ممــن أخـذ علمــه منهمــ مـصطلح البغــدادیینإن

ٕ وهو ما صرح به في المقتضب، وان لم یذكرهما باسمیهما،عنده من الكوفیین، ّ ولكـن الخلـط بـین التـسمیتین وقعـت ّ

بعد المبرد، فكان من الطبیعي أن یذكر ابـن الـسراج رأیـا للفـراء، وهـو الكـوفي عنـد المبـرد، وینـسبه إلـى البغـدادیین، 

ّر كـان مختلفـا عنـد الـسیرافي الـذي نـسب الـرأي إلـى الفـراء صـراحة، ولـم یـذكر ویدعي ذلك على المبرد، ولكـن األمـ

  .لفظ الكوفیین وال البغدادیین

  خالصة البحث
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 االستثناء أداةة التي تناولت آراء النحویین في حقیقة ّأما بعد فیمكن بعد هذه الرحلة مع المصادر النحوی

  :تیة أن نخرج بالنتائج اآلّها عند الفراءتركیب، و)إال(

ّمـن األدوات البـسیطة عنـد النحـویین البـصریین، فـي حـین هـي مـن األدوات المركبـة عنـد الفـراء مـن ) إال(ّتعـد  .١

ّالنافیـة ضـمت إلیهـا ) ْإن(ّالكوفیین، وتتركب عنده من  ّ، وقـد أظهـر البحـث ذلـك، وتبـین أن هـذا )ّإال(، فـصارتا )ال(ُ ّ

ّعه في هذا السیرافي، ومن ثـم أبـو البركـات األنبـاري الـذي جعلـه خالف ما نقله أبو بكر بن السراج عن المبرد، وتب

المشهور من مذهبهم، وعلیه جرى النحویون الذین خلفوا أبا البركات األنباري، وجرى علیـه  البـاحثون المعاصـرون 

ّالذین تقبلوا رأیه بقبول حسن، إال ثلة قلیلة منهم نبهوا على خلل ما نقله األنباري ّ. 

ّأن المبرد لم یكن یذكر الكوفیین، أعني الكسائي والفراء، حین یذكر رأیا لهـم سـوى مـرة واحـدة على الرغم من  .٢

ّ، فـضال عـن معرفتـه بالبغـدادیین، ومـن یتـسمى بهـذه التـسمیة، ومـن ثـم فمـا نقلـه ملكنه كان على معرفـة تامـة بـآرائه

توهمه ابن السراج، واختلط علیه األمـر فـي ّابن السراج عن المبرد من رأي للفراء منسوبا إلى البغدادیین یكون مما 

المقــصود مــن لفــظ البغــدادیین، أو لفــظ الكــوفیین، وهــو مــا أدى إلــى ســریان هــذا الخلــط عنــد النحــویین الــذي جــاؤوا 

بعــده، والســیما ممــن تتلمــذ علــى یدیــه كــأبي علــي الفارســي، ومــن تتلمــذ علــیهم، حتــى وصــل األمــر بــابن جنــي أن 

 .كوفیین تارة، والبغدادیین أخرىینسب الرأي الواحد إلى ال

 ) مـسائل الخـالفاإلنـصاف فـي (بـهاینبغي للباحث الناظر أن ال یأخـذ مـا یـذكره أبـو البركـات األنبـاري فـي كت .٣

  مـا فیهـانابیـوت ، علـى مـصادرها األصـلیة؛ لتمحیـصها التـي یـذكرها مـن عـرض اآلراء لـهأخذ المسلمات، بـل ال بـد

، وبمعنـى آخـر  مـن آراء ینـسبها إلـى الكوفیین،ومـدى صـحة ذلـكه ویـوردها ینقلـمعرفة دقة منقصان، و وأ زیادة من

فإن ما ذكره أبو البركات األنباري منـسوبا إلـى الكـوفیین بـه حاجـة إلـى إعـادة النظـر فیـه، والكـشف عـن حقیقـة هـذه 

  .  اآلراء، السیما أن المصادر قد توفرت في الوقت الحاضر،ولم تعد شحیحة كما كان ذلك من قبل

ِلموفق والهادي إلى سواء السبیل، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمینواهللا ا ُ ّ ّ  

  هوامش البحث

 .٣٣٢/ ٣الكتاب  )١(

 .١٤-١٣/ الالمات )٢(

  .٨٩/ ٤شرح كتاب سیبویه  )٣(

  .١٤/ الالمات )٤(

 . ٦٢/ ٣شرح كتاب سیبویه  )٥(

 .١٢٦/ معاني الحروف: ینظر )٦(

 .٤٣٥/ شرح كتاب الجمل للزجاجي: ینظر )٧(

، ٢٠١/ أسـرار العربیـة: ، وینظر هـذا الكـالم نفـسه فـي٢٦١/ ١) ٣٤المسألة (ائل الخالف اإلنصاف في مس )٨(

 .١٣٠/ اإلغراب في جدل اإلعراب ولمع األدلة: ومن غیر أن ینسبه إلى الفراء في

 .٣٤٧/ نزهة األلباء في طبقات األدباء )٩(

 .٣٧٧/ ٢معاني القرآن  )١٠(

 .٢٣٢/ ١شرح المقدمة المحسبة : ینظر )١١(

 .٥/ ٣الكتاب : ینظر )١٢(

 .٤٨/ ٢المقتضب : ینظر )١٣(

 .٣٠٦/ ١سر صناعة اإلعراب : ینظر )١٤(



 

 ٣٢ 

 .٤٧٤-٤٧٣/ ٢شرح المقدمة الجزولیة الكبیر  )١٥(

 .٤٩-٤٨/ الخالف النحوي في األدوات: ینظر )١٦(

 .٣١٣/ ٢معاني القرآن  )١٧(

 .٨٥/ مختصر في شواذ القرآن: وهي لعبد اهللا بن مسعود، ینظر )١٨(

  .٢٧٤/ ٣معاني القرآن  )١٩(

 .٣٧٧/ ٢معاني القرآن  )٢٠(

 .١٧٥/ لتطور النحوي للغة العربیةا )٢١(

 .المصدر نفسه )٢٢(

 .٤٨١/ الجنى الداني )٢٣(

 .٦١/ مباحث التخصیص عند األصولیین والنحاة: ینظر )٢٤(

 .١٧٦/ داللة تراكیب الجمل عند األصولیین: ینظر )٢٥(

  .١٦٤/ الشبه في البحث النحوي دراسة في التراكیب المشبهة: ینظر )٢٦(

 .٩١/ الكلیات )٢٧(

 .١٣٠/ نیل العال في العطف بال: ینظر )٢٨(

 . ٤٠٠/ التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكوفیین )٢٩(

 .١٧٤/ ائتالف النصرة )٣٠(

 .٢/٢٧٩شرح التسهیل البن مالك : ینظر )٣١(

 .١٢٩/ االستغناء في أحكام االستثناء: ینظر )٣٢(

 .٤٧٧/ الجنى الداني: ینظر )٣٣(

 .٥٥٧/ ١المساعد على تسهیل الفوائد : ینظر )٣٤(

 .٧٦/ ٢شرح المفصل : ینظر )٣٥(

 .٢٥٣/ ٢جاجي شرح جمل الز )٣٦(

 .٨٠/ ٢شرح الرضي على الكافیة : ینظر )٣٧(

 .١٨٨/ ٢همع الهوامع : ینظر )٣٨(

 . ٣٠٣/ ١اللباب في علل البناء واإلعراب  )٣٩(

 .٢٥٤/ ١شرح كافیة ابن الحاجب : ینظر )٤٠(

 .٣٦١/ ١اإلیضاح في شرح المفصل : ینظر )٤١(

 .١٥٠٦/ ٣ارتشاف الضرب : ینظر )٤٢(

 .٣٥٠/ ٣المقاصد الشافیة : ینظر )٤٣(

 .٢٢٤/ مدرسة الكوفة )٤٤(

 ).٤(، الهامش ٧٢/ الموفي في النحو الكوفي: ینظر )٤٥(

 .١٢٧ و ١٢٥/ الحذف والتقدیر في النحو العربي )٤٦(

 .٣٨/ االستثناء في القرآن الكریم: ینظر )٤٧(

 .٧٧ -٧٦/ ٢شرح المفصل : ینظر )٤٨(

 .٥٤/ االستثناء في التراث النحوي والبالغي )٤٩(

 .٣٣٤/ ّدراسة في النحو الكوفي من خالل معاني القرآن للفراء )٥٠(



 

 ٣٣ 

 .١٧٤/ الخالف النحوي في المنصوبات )٥١(

 .٣٠١-٣٠٠/ ١األصول في النحو  )٥٢(

 .٨/ ٢بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة : ینظر )٥٣(

 .١٥٤/ نزهة األلباء: ینظر )٥٤(

 .٢٨١/ ١إنباه الرواة على أنباه النحاة : ینظر )٥٥(

 .١٨٢/ نزهة األلباء: ینظر )٥٦(

 .١١ - ٨/ ١) مقدمة المحقق(لغة واألدب الكامل في ال: لمعرفة المزید من هؤالء العلماء ینظر )٥٧(

  .٢١ - ١٨)/ مقدمة المحقق(اشتقاق األسماء : ینظر )٥٨(

 .١٧٨/ مجالس العلماء: ینظر )٥٩(

 .٤٢٨/ ١٠تاریخ مدینة السالم : ینظر )٦٠(

 .٤٥/ دیوان طرفة بن العبد )٦١(

 .٨٥/ ٢المقتضب  )٦٢(

 .٦٨٦/ السبعة في القراءات: وهي قراءة ابن كثیر وأبي عمرو والكسائي، ینظر )٦٣(

ِثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة﴿: ي قوله تعالىیعن )٦٤( َِّ ِ
َ َ ْ ْ ََ ْ ْ ِ َِ ََ َ َ ََ َِ ْ َّ ُ َ َ َ َ  ]١٧/البلد[﴾َُّ

 .٢٦٥/ ٣معاني القرآن  )٦٥(

 .١٥٥/ ٢المقتضب  )٦٦(

 .٢١٢ -٢١١/ ١إیضاح الوقف واالبتداء  )٦٧(

 .لم یبق من جهدك وطاقتك شیئا: استفرغك )٦٨(

 .١٢٧/ طبقات النحویین واللغویین: ینظر )٦٩(

 .١٦٠/ نزهة األلباء )٧٠(

 .٢٨٤٠/ ٦معجم األدباء : ینظر )٧١(

 .٢٢٠ -٢١٩ /الدرس النحوي في بغداد: ینظر )٧٢(

 .٢٣٠، و١٨٦، و١٨٤، و٩٤/ ١األصول في النحو : ینظر على سبیل التمثیل )٧٣(

 .٣٠٣/ ١األصول في النحو  )٧٤(

 .١٦٨ -١٦٧/ ١معاني القرآن  )٧٥(

 .١٢٥/ ٢األصول في النحو  )٧٦(

 .٣٦٠/ ١المسائل الشیرازیات  )٧٧(

 .٤٤٦/ ١معاني القرآن : ینظر )٧٨(

 .٢١٨/ ١المسائل الشیرازیات  )٧٩(

 .٢٠١/ ١اإلغفال  )٨٠(

 .٣١/ ١معاني القرآن  )٨١(

 .٣٨٩/ ١، والخصائص ١٣٦/ ١معاني القرآن : البیت بال نسبة في )٨٢(

 .٤٤٨/ ٢سر صناعة اإلعراب  )٨٣(

 .٣٩٠/ ١الخصائص : البیت بال نسبة في )٨٤(

 .٥٤٩/ ٢سر صناعة اإلعراب  )٨٥(



 

 ٣٤ 

 .٣٢٢/ ١مجالس ثعلب : ینظر )٨٦(

  مصادر البحث    

، ) هـــ٨٠٢(ن أبــي بكــر الــشرجي الزبیــديعبــد اللطیــف بــ/ ائــتالف النــصرة فــي اخــتالف نحــاة الكوفــة والبــصرة .١

  .  م ١٩٨٧تحقیق الدكتور طارق الجنابي، عالم الكتب، الطبعة األولى، 

 مكتبة ، تحقیق الدكتور رجب عثمان محمد،)هـ٧٤٥(أبو حیان األندلسي/ ارتشاف الضرب من لسان العرب .٢

 .م١٩٩٨الخانجي بالقاهرة، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة األولى، 

الدكتور كاظم إبراهیم كاظم، عالم الكتب، بیروت، لبنان، الطبعة / االستثناء في التراث النحوي والبالغي .٣

  . م١٩٩٨األولى، 

ألردن، الطبعة األولى،  صالح عوض عبد اهللا مریبش، عالم الكتب الحدیث، ا/االستثناء في القرآن الكریم .٤

 . م٢٠٠٦

، تحقیق الدكتور طه محسن، مطبعة اإلرشاد، )هـ٦٨٢(شهاب الدین القرافي/ االستغناء في أحكام االستثناء .٥

  . م١٩٨٢ -  هـ ١٤٠٢بغداد، 

، تحقیق محمد بهجة )هـ٥٧٧(أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید األنباري /أسرار العربیة .٦

 .م١٩٥٧ –هـ ١٣٧٧ت المجمع العلمي العربي بدمشق، مطبعة الترقي، دمشق، البیطار، مطبوعا

، تحقیق الدكتور رمضان عبد التواب، )هـ٢١٦( أبو سعید عبد الملك بن قریب األصمعي/اشتقاق األسماء .٧

 .  م١٩٩٤مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانیة، 

، تحقیق الدكتور عبد )هـ٣١٦(حوي البغداديأبو بكر محمد بن سهل بن السراج الن/ األصول في النحو .٨

 .  م١٩٩٩الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الرابعة، 

، تحقیق سعید األفغاني، مطبعة )هـ٥٧٧(أبو البركات األنباري /  ولمع األدلةاإلغراب في جدل اإلعراب .٩

 .م١٩٥٧الجامعة السوریة، 

، تحقیق عبد اهللا عمر الحاج إبراهیم، )هـ٣٧٧( الفارسين أحمد الحسن بعليأبي تصنیف / اإلغفال  .١٠

 .م٢٠٣٣المجمع الثقافي، أبو ظبي، 

، تحقیق محمد أبو )هـ٦٢٤(جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي / إنباه الرواة على أنباه النحاة .١١

 .م٢٠٠٤الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، الطبعة األولى، 

أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن بن / مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفییناإلنصاف في  .١٢

ي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ی، تحقیق  محمد مح)هـ٥٧٧(محمد األنباري

 .م١٩٨٧

 تحقیق ،)هـ٦٤٦(أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي/ اإلیضاح في شرح المفصل .١٣

 . م١٩٨٢موسى بناي العلیلي، مطبعة العاني، بغداد، 

محمد أبو الفضل إبراهیم، ، تحقیق )هـ٩١١(جالل الدین السیوطي/ بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة .١٤

 . م١٩٧٩الثانیة، ، بیروت، لبنان، الطبعة دار الفكر

ر بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ، تحقیق الدكتو)هـ٤٦٣(الخطیب البغدادي/ تاریخ مدینة السالم .١٥

 .م٢٠٠١بیروت، الطبعة األولى، 

، تحقیق ودراسة الدكتور عبد )هـ٦١٦(أبو البقاء العكبري/ التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكوفیین .١٦

 .م٢٠٠٠الرحمن سلیمان العثیمین، مكتبة العبیكات، الریاض، الطبعة األولى، 



 

 ٣٥ 

المستشرق األلماني برجشتراسر، ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة / لعربیةالتطور النحوي للغة ا .١٧

 .م٢٠٠٣الخانجي، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة، 

، تحقیق الدكتور طه محسن، ساعدت )هـ٧٤٩(حسن بن قاسم المرادي/ الجنى الداني في حروف المعاني .١٨

 .م١٩٧٦جامعة بغداد على نشره، الطبعة األولى، 

الطبعة  الدكتور علي أبو المكارم، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، /ف والتقدیر في النحو العربيالحذ .١٩

  .م٢٠٠٧، األولى

، تحقیــق محمــد علــي النجــار، عــالم الكتــب، بیــروت، لبنــان، الطبعــة الثالثــة، ) هـــ٣٩٢(ابــن جنــي/ الخــصائص .٢٠

 .م١٩٨٣ – هـ ١٤٠٣

مــــد بلحــــاف، عــــالم الكتــــب، األردن، إربــــد، الطبعــــة األولــــى، عــــامر فائــــل مح/ الخــــالف النحــــوي فــــي األدوات .٢١

 .م٢٠١١

ّمنصور صالح محمد علـي الولیـدي، عـالم الكتـب الحـدیث، عمـان، الطبعـة / الخالف النحوي في المنصوبات .٢٢

  .م٢٠٠٦األولى، 

 الدعوة الدكتور المختار أحمد دیرة، منشورات جمعیة/ ّدراسة في النحو الكوفي من خالل معاني القرآن للفراء .٢٣

 . م٢٠٠٩اإلسالمیة العالمیة، طرابلس، لیبیا، الطبعة الثالثة، 

الدكتور مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، / الدرس النحوي في بغداد .٢٤

 .م١٩٨٧

ع، سوریة، الدكتور موسى بن مصطفى العبیدان، األوائل للنشر والتوزی/ داللة تراكیب الجمل عند األصولیین .٢٥

 .م٢٠٠٢الطبعة األولى، 

ّتحقیق دریة الخطیب ولطفي الصقال، المؤسسة العربیة / دیوان طرفة بن العبد شرح األعلم الشنتمري .٢٦

 .م٢٠٠٠للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 

 .م١٩٨٥عة الثانیة، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، القاهرة، الطب/ دیوان النابغة الذبیاني .٢٧

، تحقیق الدكتور شوقي ضیف، دار )هـ٣٢٤(أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد/ السبعة في القراءات .٢٨

 . ت- المعارف بمصر، الطبعة الثانیة، د

، تحقیق الدكتور حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانیة، )هـ٣٩٢(ابن جني/ سر صناعة اإلعراب .٢٩

 . م١٩٩٣

عبد الحمید حمودي علوان، )/ أطروحة دكتوراه( دراسة في التراكیب المشبهة – النحوي الشبه في البحث .٣٠

 .م٢٠١٠جامعة بغداد، كلیة اآلداب، 

، تحقیق الدكتور عبد )هـ٦٧٢(ابن مالك جمال الدین محمد بن عبد اهللا الجیاني األندلسي/ شرح التسهیل .٣١

 .  م١٩٩٠ والنشر، الطبعة األولى، الرحمن السید والدكتور محمد بدوي المختون، هجر للطباعة

، تحقیق الدكتور صاحب أبو جناح، )هـ٦٦٩(ابن عصفور االشبیلي)/ الشرح الكبیر(شرح جمل الزجاجي .٣٢

  . م١٩٨٠ الدینیة، الجمهوریة العراقیة، نمطابع مؤسسة دار الكتب، وزارة األوقاف والشؤو

حقیق یوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، ، ت)هـ٦٨٨(رضي الدین االستراباذي/ شرح الرضي على الكافیة .٣٣

 . م١٩٧٨طهران، إیران، 

، دراسة وتحقیـق الدكتور علـي )هـ٦٩٦(ابن القواس عبد العزیز بن جمعة الموصلي/ شرح كافیـة ابن الحاجب .٣٤

 .هـ٢٠٠٠الشوملي، دار األمل، األردن، الطبعة األولى، 



 

 ٣٦ 

دراسة وتحقیق ) أطروحة دكتوراه)/ (هـ٤٦٩(شرح كتاب الجمل للزجاجي، تألیف طاهر بن أحمد بن بابشاذ .٣٥

 .م٢٠٠٣حسین علي لفته یاس السعدي، جامعة بغداد، كلیة اآلداب، 

، تحقیــق أحمــد حــسن مهــدلي وعلــي ســید علــي، دار الكتــب )هـــ٣٦٨(أبــو ســعید الــسیرافي/ شــرح كتــاب ســیبویه .٣٦

 . م٢٠٠٨العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 

 .ت -، عالم الكتب، بیروت، د)هـ٦٤٣( بن علي بن یعیش موفق الدین یعیش/شرح المفصل .٣٧

، حققه تركي سهو نزال العتیبي، مكتبة الرشد، )هـ٦٥٤(أبو علي الشلوبین/ شرح المقدمة الجزولیة الكبیر .٣٨

 .م١٩٩٣الریاض، الطبعة األولى، 

 العصریة، ، تحقیق خالد عبد الكریم، المطبعة)هـ٤٦٩(طاهر بن أحمد بن بابشاذ/ شرح المقدمة المحسبة .٣٩

 .م١٩٧٦الكویت، الطبعة األولى، 

، تحقیـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم، )هــ٣٧٩(أبو بكر محمد بن الحـسن الزبیـدي / طبقات النحویین واللغویین .٤٠

 .م١٩٨٤دار المعارف بمصر، الطبعة الثانیة، 

هنـداوي، دار الكتـب ، تحقیق عبد الحمید )هـ٢٨٥(أبو العباس محمد بن یزید المبرد/ الكامل في اللغة واألدب .٤١

  . م٢٠٠٣العلمیة، لبنان، بیروت، الطبعة األولى، 

، تحقیق عبد السالم محمد هارون، مكتبة )هـ١٨٠(سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر/ الكتاب .٤٢

 .الجزء الثالث، بال طبعة، بال تاریخ. الخانجي،  القاهرة

 الدكتور عدنان درویش، مؤسسة الرسالة، بیروت، ، تحقیق)هـ١٠٩٤(أبو البقاء الحسیني الكفوي / الكلیات .٤٣

  .م١٩٩٨لبنان، الطبعة الثانیة، 

، تحقیق الدكتور مازن المبارك، مطبوعات )هـ٣٣٧(أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي/ الالمات .٤٤

  . م١٩٦٩مجمـع اللغة العربیة بدمشق، المطبعة الهاشمیة، دمشق، 

، تحقیق الدكتور غازي )هـ٦١٦(أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین العكبري/ اللباب في علل البناء واإلعراب .٤٥

 .م١٩٩٥مختار طلیمات والدكتور عبد اإلله أحمد نبهان، دار الفكر بدمشق، الطبعة األولى، 

الدكتور محمود سعید، منشأة المعارف باإلسكندریة، مصر، / مباحث التخصیص عند األصولیین والنحاة .٤٦

 .م١٩٧٧الطبعة األولى، 

، تحقیق عبد السالم محمد هارون، دار المعارف، )هـ٢٩١(أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب / مجالس ثعلب .٤٧

 .  م٢٠٠٦مصر، الطبعة السادسة 

 . م١٩٦٢ ،، تحقیق عبد السالم محمد هارون، الكویت) هـ٣٣٧(أبو القاسم الزجاجي / مجالس العلماء .٤٨

 . ت-برجشتراسر، دار الهجرة، د .ي بنشره ج، عن)هـ٣٧٠(ابن خالویه/ مختصر في شواذ القرآن .٤٩

الدكتور مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بیروت، / مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو .٥٠

 .م١٩٨٦لبنان، الطبعة الثالثة، 

 ، حققه الدكتور حسن محمود هنداوي، كنوز أشبیلیا للنشر)هـ٣٧٧(أبو علي الفارسي/ المسائل الشیرازیات .٥١

  .م٢٠٤٤والتوزیع، الریاض، الطبعة األولى، 

، تحقیق وتعلیق الدكتور محمد كامل بركات، دار )هـ٧٦٩(بهاء الدین بن عقیل/ المساعد على تسهیل الفوائد .٥٢

 .م١٩٨٢الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

ل شـلبي، ، تحقیق الدكتور عبـد الفتـاح إسـماعی)هـ٣٨٤(أبو الحسن علي بن عیسى الرماني / معاني الحروف .٥٣

 . م١٩٨٦مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، الطبعة الثانیة، 



 

 ٣٧ 

، تحقیق محمد علي النجار  واحمد یوسف نجاتي، )هـ٢٠٨(أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء/ معاني القرآن .٥٤

 . م١٩٨٠عالم الكتب، بیروت، الطبعة الثانیة، 

ور إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، ، تحقیق الدكت)هـ٦٢٦(یاقوت الحموي الرومي/ معجم األدباء .٥٥

 .م١٩٩٣بیروت، لبنان، الطبعة األولى، 

 الجزء ،)هـ٧٩٠(أبو إسحـاق إبراهیـم بن موسى الشاطبي/ المقاصـد الشافیة في شرح الخالصة الكافیـة .٥٦

لى، ، مركز إحیاء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، الطبعة األوعیاد عیـد الثبیتيتحقیق الدكتور الثالث، 

 . م٢٠٠٧

، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة، عالم الكتب، )هـ٢٨٥(أبو العباس محمد بن یزید المبرد/ المقتضب .٥٧

 .م١٩٦٣–هـ ١٣٨٢بیروت، 

، شرح وتعلیق محمد بهجة البیطار، مطبوعات )هـ١٣٤٩(صدر الدین الكنغراوي/ الموفي في النحو الكوفي .٥٨

 . المجمع العلمي العربي بدمشق

، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر )هـ٥٧٧(أبو البركات األنباري/ ء في طبقات األدباءّنزهة األلبـا .٥٩

 .م١٩٩٨العربي، القاهرة، 

، تحقیق الدكتور خالد عبد )هـ٧٧٥٦(ُّتقي الدین علي بن عبد الكافي السـبكي/ نیل العال في العطف بال .٦٠

المجلد الثالثون،   العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،الكریم جمعة، مجلة معهد المخطوطات العربیة، المنظمة

  . م١٩٨٦الجزء األول، 

، تحقیق احمد شمس الدین، دار الكتب )هـ٩١١(جالل الدین السیوطي/ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .٦١

 .م١٩٩٨ ،العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة األولى

  

  

  

  

  

  

  


