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د يف كتب النثاة دراسة وحتقيق وتقويم((  ))
ِّ
 حنو املرب

بدأت االطروحة بمقدَّمة بينت فيها أهمية الدراسة، ومنهجي في األطروحة، وأهم 
 الصعوبات التي اعترضت سبيل الدراسة. 

 تكونت األطروحة من خمس فصول وخاتمة. 
را  النحوية لل  في نسبة اآلتطرق الباحث في )الفصل األّول( للحديث عن )الوهم  

 المبرِّد اسبابه ونتائجه(.  
وتألف من ثالثة مباحث، األّول: )منهج النحاة في النقل، والتأليف، والتعامل مع 
اآلرا  التي ينقلونها(، والثاني : )أسباب الوهم في نسبة اآلرا  النحوية لل  المبرِّد(، 

 برِّد(. والثالث: )نتائج الوهم في نسبة اآلرا  النحوية لل  الم
لدراسة )المقّدمات النحوية(، وكان في ثالث مباحث )األّول(: ُخصص )الفصل الثاني( 

 الكالم وما يتألف منه، و)الثاني(: اإلعراب والبنا ، و)الثالث(: النكرة والمعرفة. 
(، وكان  وتناول )الفصل الثالث( دراسة )المرّكب األسميُّ ونواسخه، والمرّكب الفعليُّ

احث، )األّول(: المبتدأ والخبر، و)الثاني(، نواسخ االبتدا ، و)الثالث(: في ثالثة مب
 .  المرّكب الفعليُّ

ل  وُأفِرد )الفصل الرابع( لدراسة )متعّلقات الجملة( وتألَّف من مبحثين، خّصصُت األوَّ
 منهما للمنصوبات والثاني للمجرورات. 

(، وكان في مبحثين، )األّول(: دراسة )متعّلقات الجملة وتناول )الفصل الخامس(
 األساليب، والثاني: التوابع. 

وُخِتمت اأُلطروحة بخالصة لما توصل لليه الباحث من نتائج في رحلته مع نحو 
 المبرِّد في كتب النحاة موضع الدراسة، ومن أهم هذه النتائج: 

دراسات  لنَّ توثيق اآلرا  وتحقيقها من الظواهر المهمة التي تستحق أن تفرد لها  -1
 كثيرة. 

 تصفية المذهب النحوّي للمبرِّد مما علق به من أقوال تخالف ما ذكر في كتبه.  -2



حظي المبرِّد بنصيب كبير من أوهام النحويين في ما يخّص نحوه، وأهم األسباب  -3
في ذلك هو األعراض عن أخذ النصوص من مصادرها األصول، واالعتماد عل  

 ك النقل من الذاكرة. مؤلَّفات ذكرت تلك اآلرا ، وكذل
مت نسبة ) -4 ( مسألة نحوية ُعزيت لل  المبرِّد، وأّكدت قسم 132حققت الدراسة وقوَّ

 من المسائل تحقيقًا وتقويمًا أشار لليها باحثون معاصرون. 
 وباهلل التوفيق ...                

 


