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  حسين أحمد بو عباس  اســم الباحـث
الكتاب المقتضب ألبى العباس محمد بن يزيد المبرد   عـنـوان البحث

  دراسة وتحقيق) هـ٢٨٥-٢١٠(
  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  النحو والصرف والعروض  قـســــــم
  )م٢٠٠١(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
 واالهتمام منذ أول ظهوره، بمزيد من العناية" الكتاب المقتضب" تلقى النحاة 

مما جعل له أثرا كبيرا فى النحو العربى على مدى قرون متولية، إال أنه يبدو 
وبرغم ذلك فقد . أنه السباب ما قل عدد النسخ الموجودة منه مع مرور الزمن

وصلتنا من بين ما ضاع نسخة مخطوطة يتيمة منه، كتب لها أن تتخطى 
. صل إلى عصرنا وقد اعتراها بعض النقصأكثر من الف سنة من الزمن، لت

وقد كانت هذه النسخة موضع اهتمام لدى بعض المتخصصين منذ أمد غير 
يكشف " الكتاب المقتضب"قريب، يرجعون إليها فى دار الكتب بالقاهرة، أن 

ال يبين لنا إال " الكامل"لنا صورة المبرد نحويا كاملة، فى حين أن كتابه 
فالكتاب يعد . ى أكثر األحيان من تلك الصورةبعض المالمح الموجزة ف

مصدرا مهما من مصادر التصنيف النحوى فى العصور التالية للمبرد، وما 
  .كنا سنتبين أثره فيمن بعده إال باإلطالع عليه ودراسته ودراسة المتاثرين به
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  منهج الدراسة
ترتيب المقتضب ترتيبا جديدا، وهو الترتيب الذى وضعه األستاذ  -١

  .ور أمين السيد معتمدا على أرقام األبواب المثبتة فى األصلالدكت
إثبات ما على األصل من إضافات وتصحيحات للسيرافى، مع التنويه  -٢

 .فى الهامش

لتفرد نسخة المقتضب، تم اإلشارة إلى كثير من نصوصه التى وجدت  -٣
 .فى كتب أخرى، مشيراً إلى الفروق بينها وبين األصل

ت فيها ونسبة القراءة إلى صاحبها معتمدأ على تخريج اآليات والقراءا -٤
 .كتب القراءات والتفاسير

 .تخريج األحاديث واآلثار من كتب الحديث وغريبه قدر ما أمكن ذلك -٥

 .تخريج الشواهد النثرية من كتب األمثال واألدب والنحو -٦

تخريج الشواهد الشعرية ونسبتها إلى قائليها وشرح ما غمض من  -٧
 .ع الشاهد فيهاألفاظها وتعيين موض

تخريج أقوال النحاة من مصادرها األصلية وغيرها، وعزو ما جاء  -٨
 .مبهما منها إلى صاحبه ما استطعت لذلك سبيالً

لكون المبرد إمام البصريين، اهتم الباحث باإلشارة إلى ما جاء من قوله  -٩
 .مخالفا للكوفيين أو البصريين وخاصة سيبويه

بارة األصل أو مصطلحاته بما حاول الباحث توضيح ما غمض من ع -١٠
 .وجدته من كالم المبرد فى المقتضب نفسه أو غيره من المصادر

ذكر الباحث ما عثر عليه من اعتراضات على رأى المبرد أو  -١١
 .ترجيحات له

 .ربط المقتضب بمؤلفات المبرد األخرى فى الشواهد وغيرها -١٢
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رد بكثرة تعيين مواضع أكثر اإلحاالت فى المقتضب والتى يذكرها المب -١٣
 .األهمية ذلك فى ترتيب الكتاب

 .إثبات بعض مالحظات األستاذ المحقق مما يتفق منها مع منهج الباحث -١٤
إثبات رقم صفحة المطبوع فى أثناء المتن، ورقم األصل فى الهامش  -١٥

 .األيسر
  .عمل فهارس فنية شاملة تسهل االستفادة من الكتاب -١٦

  استنتاجات الدراسة
 فى لسيبويه تهتقاللية كان من أثرها مخالفتميزت شخصية المبرد باس -١

فترة مبكرة من حياته، وبقى على مخالفته فى عدد غير قليل من 
  .المسائل إلى فترة متأخرة من حياته

لم تقتصر مصادر المبرد العلمية على علماء البصرة، فقد رحل فى  -٢
 .طلب العلم إلى غيرها منذ حداثته

ظهر بعض من أخذ عنهم العلم األخبار التى يذكرها المبرد مسندة ت -٣
 .ممن لم يذكروا فى ترجمته فى كتب التراجم

للمبرد كتب منثورة فى بعض كتب التراث والفهارس الحديثة  -٤
للمخطوطات ولم ترد فى مواضع ترجمته فى كتب التراجم 

 .والفهارس التراثية
كتاب "بعد الترتيب الجديد للمقتضب يظهر شبه كبير بينه وبين  -٥

رتيب الموضوعات، فضال عن الشبه بينهما فى المادة فى ت" سيبوبه
 فى -وليست حاسمة –سمة غالبة الجديد ويعطى الترتيب . العلمية

" الكتاب المقتضب"فصل مباحث النحو عن مباحث الصرف فى 
  .بخالف ما كانت عليه الحال فى الترتيب القديم فى المطبوع

  


