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  عادل على منصور على الصراف  اســم الباحـث
  تعقبات الزجاج للفراء فى معانى القرآن وإعرابه  عـنـوان البحث
  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  النحو والصرف والعروض  قـســــــم
  )م٢٠٠١(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
صلة قوية بكتاب اهللا، وإعراب آيه، وفهم معانيه، هذا الموضوع ذو  -١

  .وحسبى مثل هذه الدراسة للثراء اإلعرابى
بدراستى لهذا الموضوع أكون قد قمت بدراسة حلقة من حلقات  -٢

الدرس النحوى عند المفسرين، والعكس، والشك أنها ستكون مفيدة 
اسات للغاية لو أننا اتجهنا إلى تحليل الفكر اإلسالمى، وربطه بالدر

 .العربية

لم يتوافر على دراسة مثل هذا الموضوع دراسة كاملة، أى دارس  -٣
  .من الدارسين للتراث العربى واإلسالمى

  منهج الدراسة
ذكر اآلية موضوع الخالف . وضع عنوان لكل قضية فى البحث -١

من خالل ذكر الزجاج له، وفى بعض األحيان من خالل ذكر 
الفراء له بحسب طبيعة الموضوع وأهميته، عرض رأى الفراء 
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أوال ثم ذكر رأى الزجاج، وفى بعض األحيان ذكر رأى 
  .الزجاج، ثم الفراء، بحسب طبيعة الموضوع وأهميته

المسألة على كتب النحو والتفسير ، ترتيب المسائل على أعرض  -٢
ترتيب يناسبها، متبعا فى ذلك ترتيب ابن مالك فى ألفيته، أما 
المسائل التى لم تدخل ضمن ترتيب ألفية ابن مالك فرتبتها بحسب 

 .ورودها فى القرآن الكريم

 .قد جاء البحث فى مقدمة وتمهيد وثالثة فصول، مقفولة بخاتمة -٣

  جات الدراسةاستنتا
لم يصل إلينا من كتب الفراء والكوفيين إال القليل، مما جعل الحكم  -١

  . ليس دقيقاً- فى كثير من األحيان–عليهم 
ثبت أن كثيرا من آراء الفراء والكوفيين لها وجه فى اللغة  -٢

 .واالستعمال

ثبت أن كثيرا من اآلراء المنسوبة إلى الفراء والكوفيين فى حاجة  -٣
 .ظر، وذلك لعدم صحة النسبة إليهم فى كثير من األحيانإلى إعادة ن

جل آرائه النحوية والصرفية، " معانى القرآن"وضع الفراء فى كتابه  -٤
 .فهى تعبر عن آراء مدرسته

فى استخالص أهم اآلراء " معانى القرآن"اعتمد النحاة على كتاب  -٥
 .النحوية للكوفيين إلى جانب المصطلحات المستخدمة لديهم

 بعض المسائل التى عدها األنبارى فى اإلنصاف خالفية بين ثبت أن -٦
 ).أو(البصريين والكوفيين ليست كذلك، كما فى مسألة 

بان من خالل البحث أن الزجاج كان متعصبا فى كثير من آرائه  -٧
  .ضد الكوفيين، وغير منصف فى كثير من تعقباته للفراء


