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  م الراشدفهد سال  اســم الباحـث
كتاب إعراب القرآن للباقولى المنسوب إلى الزجاج   عـنـوان البحث

  دراسة وتحقيق: سابقا 
  الفيوم  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  النحو والصرف والعروض  قـســــــم
  )م٢٠٠٥(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

حفيظة محققى كتب " ب إلى الزجاجإعراب القرآن المنسو"أثار كتاب 
-إبراهيم مصطفى/ التراث، ذلك عندما رأى نور المطالعة على يد األستاذ

. إبراهيم األبيارى، بتحقيق هذا الكتاب/ حين أوعز لتلميذه األستاذ-رحمه اهللا
ولقد رأى ما رأى من مشقة التجميع بين األبواب والتوفيق فيمابينها، وكان هم 

 أن يرضى أستاذه فى خروج هذا -األول واألخير– األبيارى إبراهيم/ األستاذ
الكتاب إلى النور، ففاته الكثير من أصول التحقيق لم يرعها للغاية سالفة 

ولست هنا بصدد المقارنة بين محققين لهذا . الذكر، إال أنه بذل جهدا ال ينكر
ا العتقاده إبراهيم األبيارى، وتصحيح/الكتاب، إنما تكملة ما قد فات أستاذنا 

بنسبة الكتاب واسمه، وذلك من خالل عرض شامل لجل محققى كتب التراث 
الذين تعرضوا أو تناولوا هذا الكتاب باإلشارة فى مقاالت صغيرة أو برأى 
متضمنا بعض كتبهم ومؤلفاتهم إضافة إلى أن الكتاب ينقصه كثير من الشرح 

  .ألبوابه وقضاياه وآرائه
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  منهج الدراسة
الدراسة، حول لماذا : القسم األول: حث قد قامت على قسمينإن خطة الب

إعادة التحقيق؟ للكتاب وصاحبه ومصنفات صاحب الكتاب، ونسبة الكتاب 
ويقع هذا القسم فى خمسة فصول خالف . واسمه، والخصائص المنهجية

تحقيق الكتاب وكانت الخطوات : أما القسم الثانى . المقدمة والتمهيد والخاتمة
  : كاآلتىالمتبعة

تفسير، تحتفط بها دار ) ٥٢٨(االعتماد على المخطوطة الوحيدة رقم  -١
الكتب المصرية وهى نسخة قديمة ويتيمة، ثم االعتماد على تحقيق 

  .إبراهيم اإلبيارى لها/ األستاذ 
إحصاء اآليات القرآنية الكريمة، ومناقشتها فى ضوء كتب النحو  -٢

 .والتفسير والفقه واللغة والبالغة

ء األحاديث النبوية الشريفة، وتخريجها من كتب األحاديث إحصا -٣
 .المعتمدة ومناقشتها

 .إحصاء األمثال العربية ومناقشتها -٤

 .تتبع أقوال المؤلف ومصطلحاته لمقارنتها بمؤلفات أخرى ومناقشتها -٥

تدوين أسماء العلماء الذين ذكرهم واعتمد عليها المؤلف، والرجوع إلى  -٦
 .م حول القضايا المطروحةكتبهم والتحقيق من آرائه

تخريج الشعر، ومعرفة بحوره وقائليه والقضايا التى دارت حول  -٧
  .االستشهاد به
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  استنتاجات الدراسة
" إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج"ضرورة إعادة تحقيق كتاب  -١

للوقوف على مصادره، وتخريج شواهده، إثراء للدرس النحوى 
  .الحديث

كتاب واحد دار رحاه حول اختالف " المختلفاالختالف والخالف و"أن  -٢
 استدرك - أيضا–كتاب واحد " االستدراك والمستدرك"كما أن . النحاة

 .به صاحبه على أبى على الفارسى

هو جامع " إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج‘كتاب "أن صاحب  -٣
العلوم الباقولى أبو الحسن على بن الحسين األصبهانى المتوفى سنة 

إبراهيم األبيارى ومن وافقه /وليس كما ذهب إليه األستاذ . هـ٥٤٣
 .هـ٤٣٧إلى أنه لمكى بن أبى طالب القيسى المتوفى سنة 

هو " إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج"أن االسم الصحيح لكتاب  -٤
فيتجه الظن أنه كتاب " نتائج الصنعة أو الصناعة"أما ". جواهر القرآن"

  .مستقل
  
  
  
  
  
  
  
  


