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Mughni al-Arib fi Tahzib Mughni al-Labib an 
Kotob al-A’ārib: A Review
By: Javād Ᾱse
Abstract: One way to optimize teaching 
sciences is to update their texts. In the Seminary 
School, syntax is taught during the first three 
years. The production of new syntax textbooks 
has been underway for some years. Since the 
production of new texts takes a long time, edit-
ing the available books has been on the agenda. 
Among these books is Mughni al-Adib which 
has been taught in the third year of the Seminary 
School. Prior to this book, Mughni al-Labib 
had been taught for many years; however, 
due to certain reasons, this book was content 
edited by some of the lecturers of the Seminary 
School in 1370, and published under the title 
of Mughni al-Adib. In 1397, Mughni al-Adib 
was also edited and published under the title of 
Mughni al-Arib. Since Mughni al-Arib is being 
taught in the third year of the new system of the 
Seminary School, it is necessary to criticize it. 
This article is going to criticize the introduction 
and the content of the book. The most important 
criticism is that Mughni al-Adib has been edited 
and changed into Mughni al-Arib while its 
teaching objectives have not yet been clarified 
by the Seminary School department of educa-
tion for the teachers and the students. Basically, 
the students do not know about the purpose or 
purposes of learning this book. They do not 
know why they should only study the first and 
the fourth chapter out of the 8 chapters. They 
do not know why they need to learn Al-Bahjat 
al-Marziat before learning this book? They do 
not know what skills they will acquire in the 
knowledge of syntax through studying Mughni 
al-Adib which they have not achieved through 
studying Al-Bahjat al-Marziat. Why Mughni 
al-Adib should change to Mughni al-Arib while 
these questions are left unanswered? The present 
article come to this conclusion that teaching this 
new book should be reconsidered.
Key words: Office of compiling texts in the 
Seminary School, learning syntax in the Semi-
nar School, Mughni al-Labib, Mughni al-Adib, 
criticizing Mughni al-Arib.

يب يف هتذيــب مغين اللبيب عن  كتــاب مغين األر  تأّمــات يف 
يب كتب األعار

 من الُســُبل 
ً
اخلاصــة: يعــّد تيســير وعصرنــة النصــوص واحدا

ير تعلمي العلوم. املؤّثرة يف تطو
يــس علــم النحــو يف الســنني  ويف احلــوزة العلمّيــة جيــري تدر
وىل من ســنني الدراســة يف هذه احلــوزة. ومنذ عّدة 

ُ
الثالث األ

ين النصوص التعليمّية  ســنوات بدأ العمل يف احلوزة عىل تدو
يــن النصــوص اجلديــدة  اجلديــدة لعلــم النحــو. ومّلــا كان تدو
ير  يســتغرق بعــض الوقت، فقد باشــر املختّصــون مبراجعة وحتر

.
ً
الكتب املوجودة فعلّيا

يرها هو  إعــادة حتر ومــن هــذه الكتــب الــي جتــري مراجعهتــا و
يســه يف الســنة الثالثة يف  كتــاب مغــين األديــب الذي يــّم تدر

احلوزة.
س يف احلوزة ولســنواٍت  وقبــل هــذا الكتــاب، كان الــذي يــدّرَ
 لعدٍد من األهداف 

ً
طوال هو كتاب مغين اللبيب، لكّنه وحتقيقا

يره يف  إعــادة حتر فقــد جــرت مراجعــة مضامني هــذا الكتاب و
ســنة 1370 الشمســّية من قبل جمموعة من أســاتذة النحو يف 

احلوزة، ومن مّث إعادة نشره بعنوان مغين األديب.
يره هو اآلخر ســنة  عيدت مراجعته وحتر

ُ
و  مغــين األديــب هــذا أ

 لبعض األهداف، ومّتت طباعته أيضا 
ً
1397 الشمسّية حتقيقا

يب. ولكن بعنوان مغين األر
 
ً
يســه حاليا يب ـ  جيري تدر ومّلــا كان هــذا الكتــابـ   مغين األر

 لنظــام احلوزة اجلديــد، فإّن ذلك 
ً
لطــاّلب الســنة الثالثــة طبقا

يؤّكد ضرورة وضعه عىل طاولة النقد.
وهــذه املقالــة تشــتمل عــىل دراســة نقدّيــة ملقّدمــات الكتاب 
ياتــه. وأهــّم نقــاط النقــد املوّجهــة له هي أ ّنــه يف الوقت  وحمتو
إعــادة طباعته  الــذي مّت فيــه مراجعــة كتــاب مغــين األديــب و
يب، إاّل أ ّنه مل تقم معاونّية التعلمي يف احلوزة  بعنــوان مغــين األر
يسه. بتبليغ األساتذة والطاّلب عن األهداف املتوّخاة من تدر
 ما هو اهلدف ـ  أو األهداف  ـ من 

ً
ب ال يعلمــون أصال

ّ
إّن الطــال

مهم هلذا الكتاب ؟
ّ
تعل

موا باَبني 
ّ
إّنم ال يعلمون ما هي احلمكة يف أّن علهيم أن يتعل و

ـ  مهــا البــاب األّول والبــاب الرابع فقط ـ  بداًل من أبواب املغين 
الثمانية ؟

 ملاذا علهيم دراسة كتاب الهبجة املرضية 
ً
وهم ال يعلمون أيضا

قبل دراسة هذا الكتاب ؟
وال يعلمــون مــا هي املهــارات يف علم النحو الي سيكتســبونا 
مــن دراســة مغين األديــب، والــي مل حيصلوا علهيا من دراســة 

الهبجة املرضية ؟
ومع وجود هذه األسئلة الي مل تتوّفر اإلجابات عهنا، فكيف مّت 

يب ؟ تغيير مغين األديب إىل مغين األر
يس  وما ختلص هذه املقالة إليه هو وجوب إعادة النظر يف تدر

يب. كتاب مغين األر
يف  الدراســّية  املناهــج  يــن  تدو مكتــب  األساســّية:  املفــردات 
يب، نقد  احلــوزة، تعلــمي النحو يف احلــوزة، مغين اللبيــب / األر

يب، النحو التعليمي / العلمي / القرآين. مغين األر

چکیــده: یکــی از راه هــای  بهینــه ســازی آمــوزش دانش هــا، 
کارآمــد و روزآمــد ســازی متــن آنهاســت. در حــوزه علمیــه، علــم 
نحــو در ســه ســال اول آمــوزش داده می شــود. تولیــد متن هــای 
آموزشــی نحــوی جدیــد چندســالی اســت در حــوزه آغــاز 
کــه تولیــد متــن جدیــد نیازمنــد زمــان  شــده اســت. از آنجــا 
قــرار  کار  در دســتور  موجــود  کتاب هــای  ویرایــش  اســت، 
کــه در ســال ســوم حــوزه  کتــاب مغنــی االدیــب  گرفتــه اســت. 
کتــاب،  تدریــس می شــده از جملــه آنهاســت. قبــل از ایــن 
کتــاب مغنــی اللبیــب ســالیان طوالنــی در حــوزه تدریــس 
کتــاب در ســال  می شــده اســت . امــا بــر اســاس اهدافــی ایــن 
70 شمســی از ســوی جمعــی از اســتادان نحــو حــوزه ویرایــش 
محتوایــی و بــا عنــوان مغنــی االدیــب منتشــر شــده اســت. 
مغنــی االدیــب نیــز در ســال 97 شمســی بــر اســاس اهدافــی 
ویرایــش و بــا عنــوان مغنــی االریــب چــاپ شــده اســت. از 
کــه مغنــی االریــب در نظــام جدیــد حــوزه در ســال ســوم  آنجــا 
گذاشــته شــود. در  تدریــس می شــود ضــرورت دارد بــه نقــد 
ایــن مقالــه مقدمــه و محتــوای آن نقــد شــده اســت. مهم تریــن 
کتــاب مغنــی االدیــب درحالــی به صورت  کــه  نقــد ایــن اســت 
کنــون اهــداف تدریــس  کــه تا مغنــی االریــب ویرایــش شــده  
آن از ســوی معاونــت آمــوزش حــوزه بــه اســتادان و طــاب 
کــه هــدف  اعــام نشــده اســت. اساســا طــاب نمی داننــد 
نمی داننــد  چیســت؟  کتــاب  ایــن  گیــری  فرا اهــداف  یــا 
از چــه روی از 8 بــاب مغنــی فقــط بــاب اول و چهــارم آن 
گیــری ایــن  را بایــد فرابگیرنــد؟ نمی داننــد چــرا قبــل از فرا
بایــد فرابگیرنــد؟ نمی داننــد  را  المرضیــة  البهجــة  کتــاب، 
ــه چــه مهارت هایــی در دانــش  گیــری مغنــی االدیــب ب ــا فرا ب
گیــری البهجــة حاصــل  کــه بــا فرا نحــو دســت خواهنــد یافــت 
نشــده اســت؟ بــا وجــود ایــن پرســش های پاســخ داده نشــده 
چگونــه مغنــی االدیــب بــه مغنــی االریــب تغییــر یافتــه اســت؟ 
کتــاب مغنــی  کــه در تدریــس  ــه ایــن اســت  نتیجــه ایــن مقال

ــد نظــر شــود. ــد تجدی االریــب بای

کلیــدواژه: دفتــر تدویــن متــون حــوزه، نحوآمــوزی در حــوزه، 
مغنــی اللبیــب/ األدیــب، نقــد مغنــی األریــب، نحــو تعلیمــی/ 

علمــی/ قرآنــی

کتاب   تأملی بر 
مغنی األریب فی تهذیب مغنی 
کتب االعاریب اللبیب عن 
122-135

 جواد آسه
دانش آموخته حوزه علمیه و دانش پژوه مقطع دکتری علوم قرآن و حدیث
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مقدمه
گیری هر دانشــی اســتفاده از متن آموزشــی کارآمــد و روزآمد  یکــی از الزمه هــای آمــوزش و فرا

اســت. در نگارش متن آموزشــی برای هر دانشــی باید جدیدترین نظریه ها دربارۀ آن دانش و 

روش ها در ارائۀ آن در نظر آورده و از شتاب در نگارش پرهیز شود.

گرفته و در  کانون توجه قرار  که در  تدوین متون آموزشــی جدید در حوزه چند ســالی اســت 

همین راســتا مرکزی با نام دفتر تدوین متون درســی حوزه های علمیه ایجاد شــده اســت. با 

که وظیفۀ ذاتی این مرکز است،  انتصاب مدیر جدید این مرکز، افزون بر تدوین متن جدید 

یس می شــود نیز  که ســالیان طوالنی  در حوزه تدر کتاب هایی  بازنگری و ویرایش محتوایی 

گرفته است.  کار قرار  در دستور 

بنا بر آنچه در ســایت این مرکز در دســترس عموم قرار داده شــده و به چاپ رســیده، دانش 

کــه بــا آمــدن مدیــر جدیــد دو متــن جدیــد بــا عنوان هــای  نحــو یکــی از دانش هایــی اســت 

»آشــنایی بــا دانش نحــو« ویــژۀ فارغ التحصیالن دورۀ اّول متوســطه و »درس نامــۀ نحو« ویژۀ 

فارغ التحصیالن دبیرستان برای آن تولید شده است.1 

در ســال 70 هجــری شمســی چند تن از اســتادان ادبیــات عربی حوزه به دالیــل: »1. وجود 

کتاب  کتــاب 3. وجود مثال های فــراوان«2  یاد  اشــعار نامناســب از نظر اخالقــی 2. حجم ز

یب را با ویرایش محتوایی با عنوان »مغنی األدیب« منتشــر  کتب االعار مغنی اللبیب عن 
کتــاب )مغنی  کردنــد. در ســال 1396ش دفتــر تدویــن متــون حوزه بــاب اّول و چهــارم این 

یب« منتشر ساخته است.  األدیب( را با ویرایش محتوایی و ساختاری با عنوان »مغنی األر
یــب، ویرایش و با عنــوان »البهجة  ایــن دفتــر کتــاب البهجــة المرضیه را هماننــد مغنی األر

کرده است. المرضیة فی شرح الفیه فی اسلوبها الجدید« چاپ 

علم نحو در حوزه در ســه ســال اّول فرا گرفته می شــود. در سال اّول کتاب الهدایه فی النحو 

و صمدیــه یــا بدائة النحو )در نظام جدید فقط بر اســاس کتاب الهدایــة فی النحو فی ثوبها 
الجدیــد(، در ســال دوم البهجــة المرضیــه فــی شــرح االلفیة )در نظــام جدیــد ویرایش این 
کتــاب بــا عنــوان البهجــة المرضیة فی شــرح االلفیه فی اســلوبها الجدید( و در ســال ســوم 

یس می شود. یب( تدر مغنی األدیب )در نظام جدید ویرایش این کتاب با عنوان مغنی االر

یــس می شــود، ضــرورت دارد بــه نقد  کــه  ایــن دو کتــاب در نظــام جدیــد حــوزه تدر از آنجــا 

که  یب ذیل دو عنوان مقدمه و محتوا نقد می شود. از آنجا  گذاشــته شــود. کتاب مغنی األر

یب دربارۀ ســاختار این کتاب ســخن گفته شــده، از این رو در  کتــاب مغنی األر در مقدمــۀ 

مقدمه به نقد ساختار نیز اشاره شده است. 

کرده است. کتاب را راقم این سطور نقد و در شماره 166 و 169 همین مجله منتشر  1. این دو 
2. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام ، مغنی األدیب، تصحیح و تنقیح: علی رضا رنجبر، ص 19-18.
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بتعینلببتبک م ببیرألب نأت بیلبت یت بیرألب ینغم بلابک  ب یلمأت 

1.نقد مقدمه
کتــاب نگاشــته اند. در این مقدمــه از موضوع مغنــی اللبیب و  یــب« مقدمــه ای بــر این  کتــاب »مغنــی األر ویراســتاران 

یب ســخن به میان آمده اســت. از آنجا که موضوع مغنی اللبیب را اعراب القرآن دانســته اند، برای  ســاختار مغنی األر

کرده اند. در نهایت  کتاب های اعراب القرآنی اشاره  یخچۀ اعراب القرآن و معرفی  کتاب به تار نشان دادن جایگاه این 

یــب را در شــمار کتاب های ادبــی و اعــراب القرآنی به  پــس از 8 صفحــه بحــث  امتیــاز مغنــی اللبیــب، نــه مغنــی األر

باب بندی فنی و بدیع آن دانسته اند.3 

یم.  در این مجال در هفت شماره به نقد این مقدمه می پرداز

کتاب6  1. دربارۀ هدف و روش ابن هشام در نگارش مغنی اللبیب، پژوهش های جدید در قالب مقاله،4 پایان نامه5 و 

صــورت گرفتــه اســت. بــرای نمونه در مقدمه ادعا شــده که امتیاز مغنی بــه تبویب بندی فنی و بدیع آن اســت،7 حال 

آنکه در پژوهش های جدید دربارۀ تبویب بندی و ترتیب باب ها اظهارنظر شده،8 اما در مقدمه تنها به وجه عقلی این 
تبویب بندی از سوی دمامینی اشاره شده است.9

2. در مقدمه امتیاز مغنی به تبویب بندی فنی و بدیع آن دانسته شده است.

که امتیاز مغنی به تبویب بندی آ ن است، به تبیین و تحلیل نیاز دارد و تحلیلی ارائه نشده  نقد: اّول اینکه این سخن 

است.

دوم اینکه عنوان باب که در مغنی اللبیب آمده برای نمونه: الباب االّول فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها، در مغنی 

یب برداشــته شــده و به صورت »فی تفســیر المفردات و ذکر احکامها«10 آورده شــده اســت. در مقدمه دربارۀ علت  األر
یب توضیح داده نشده است. حذف باب از مغنی االر

که ابن هشام در باب دوم مغنی اللبیب )عنوان این باب: »فی تفسیر الجملة و ذکر أقسامها و أحکامها«(  3. مطالبی 

دربــارۀ جمله هایــی که محلی از اعراب ندارند )جملۀ مســتأنفه و جملۀ تفســیریه( و جمله هایــی که محلی از اعراب 

یب به ترتیب با عنوان های »الرابع عشــر: معرفه الجمله  دارند )جمله ای که مفعول واقع می شــود( آورده،11 در مغنی األر

المســتأنفه« و »الخامس عشــر: معرفه الجمله تفســیریه« و »الســادس عشــر: معرفه الجمله الواقعه مفعوال« به آخر باب 

چهارم افزوده شده است.12 دیگر آنکه مباحثی را از ابتدای باب ثالث مغنی اللبیب )عنوان این باب:»فی ذکر أحکام 

مــا یشــبه الجملــة و هــو الظرف و الجــار و المجرور«( دربــارۀ تعلق جار و مجرور با عنوان »الســابع عشــر: حکم الظرف و 

الجار و المجرور في التعلق«13 به آخر باب چهارم پس از عنوان »السادس عشر: معرفه الجمله الواقعه مفعوال« )مربوط 

یب، ص 8. 3. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر
4. عبدالرئوف عباس، اعراب القرآن الکریم بین فهم أسلوبه و معرفه قانون علم اإلعراب في مغنی اللبیب البن هشام االنصاری، الشهاب، 2018م، مجلد 4، عدد 
4، ص 85-102؛ عبدالحمید السید، التحلیل النحوی عند ابن هشام االنصاری، مجلة کلیة الدراسات االسالمیة و العربیة، 1992م، عدد 5، ص 237-206.

کلیة اآلداب قسم اللغة العربیة و آدابها، 2009. کارشناسی ارشد، جامعة المنیا  يد، األصول النحویة في مؤلفات ابن هشام، پايان نامۀ  5. سالی لطفی ابوز
يت: مؤسســة الرســالة، 1990م، چــاپ دوم؛ وائــل الحربي، التحلیــل النحوي عند ابن هشــام  6. عبدالعــال ســالم مکــرم، المدرســة النحویــة فــی مصر و الشــام، کو
يع، 1437، چاپ اّول؛ الســید، ايمان حســین، اعتراضات ابن هشــام علي معربي القرآن، دبي: کافة اصدارات الدار  األنصاری، عمان: دار الرضوان للنشــر والتوز
یب،  محکمة علمیًا، 1428، چاپ اّول و بالل سامي الفقهاء، الدلیل اللغوي بین القبول والرد عند ابن هشام االنصاري في کتابه مغنی اللبیب عن کتب االعار

يع، 1437، چاپ اّول. کنوز المعرفة للنشر والتوز عمان: دار 
یب، ص 8. 7. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر

8. الحربی، وائل، التحلیل النحوی عند ابن هشام األنصاری.ص 66 و 355.
یب، ص 9.  9. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر

10. همان، ص 13.
11. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، تحقیق: حناء الفاخوری، ج 2، ص 15-20 و 42-40.

یب، ص 311-304. 12. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر
13. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، تحقیق: حناء الفاخوری، ج 2، ص 92-87. 
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بتعینلببتبک م ببیرألب نأت بیلبت یت بیرألب ینغم بلابک  ب یلمأت 

بــه بــاب ثانــي( افزوده شــده اســت.14 مباحثی از باب پنجــم مغنی اللبیــب )عنوان ایــن باب:»فی ذکــر الجهات التی 

یدخــل االعتــراض علی المعرب من جهتها«(15 و باب هشــتم آن )عنوان ایــن باب:»فی ذکر امور کلیة یتخرج علیها ما 

یب افزوده شده است. الینحصر من الصور الجزئیة«(16 نیز به آخر باب چهارم مغنی االر

نقد: آوردن گزینشی برخی از مباحث دیگر باب های مغنی اللبیب )باب های دوم، سوم، پنجم و هشتم( در انتهای باب 

چهــارم، اّول اینکــه ایــن ادعــا را کــه امتیــاز مغنی به تبویب بندی بدیع و فنی آن اســت، نقــض کرده اســت؛ چراکه در این 

صورت ترتیب رعایت شده در مغنی اللبیب دچار تغییر اساسی شده است. دوم اینکه در مقدمه دربارۀ ارتباط بین پایان 

گفته نشده و فقط به این عبارت  گزینشی  افزوده شده به پایان آن از باب های دیگر مغنی، سخنی  باب چهارم با مطالب 

»انضمت الیه ایضًا صفوه من سائر ابواب مغنی اللبیب«17 اکتفا شده است. سوم اینکه این مطالب که از باب های دیگر 

ک و معیاری ذیل عنوان باب چهارم مغنی االریب )با  مغنی اللبیب با عنوان های مختلف برگزیده شده، بر پایۀ چه مال

عنوان»فی ذکر امور18 یکثر دورها و یقبح بالمعرب جهلها و عدم معرفتها علی وجهها«( در کنار هم قرار داده شده است؟! 

کتاب مغنی اللبیب از سه عبارت استفاده شده است:  3. در  مقدمه دربارۀ تبیین موضوع 

کما قال مؤلفه النحریر ـ  يا فحســب، بل هو ـ  کتاب »مغنی اللبیب« فلیس أثرا نحو عبارت اّول: »وأما 

کتاب لتعريب القرآن ايضا، فإنه قال: »وضعته لمتعاطی التفســیر والعربیة«، و لذلک ســماه بـ »مغنی 

يــخ التصانیف االدبیة اليتم  یــب«؛ فالوقوف علی مکانة هذا الکتاب فی تار اللبیــب عــن کتب االعار
يخ التفسیر و الخدمات المتقابلة بین القرآن  يخ النحو فقط، بل البد من مالحظة شئ من تار بذکر تار

و العربیة«.19 

عبــارت دوم: »فــإذا وقفــت علــی مــا قلنــا يمکنــک أن تفهم مختصــات جهد ابن هشــام فــی جغرافیا 

یب« فشــمر عن  يــخ االدبی والتفســیری؛ فإنه ســمی کتابه هــذا بـ »مغنی اللبیب عن کتب االعار التار

ســاق20 الجــد و الجهــد فــی وضــع کتاب جامــع لمتعاطی التفســیر والعربیــة فهو فی کتابــه هذا وقف 

رکب ناقدا  يخ االســالمی فتتبع وجمع وفرق و أمام مجهودات کثیرة مشــکورة لعلماء کثیرة طیلة التار
للکتب المؤلفة فی اعراب القرآن قبله«.21

که ابن هشام مغنی را  گفته شده  کتاب مغنی اللبیب، نحوی و تعریب القرآن به شمار آمده و  در عبارت اّول موضوع 

کتابش را  کرده و اسم  تعریب القرآن دانسته و از این رو ابن هشام عبارت »وضعته لمتعاطی التفسیر و العربیة« را بیان 

یب نامیده است. کتب االعار مغنی اللبیب عن 

کتاب جامع لمتعاطی التفسیر و العربیة زده است.  که ابن هشام مجدانه دست به تألیف  گفته شده  در عبارت دوم 

نقد
که تا آنجا که جســت وجو شده این اصطالح و تعبیر دربارۀ اعراب قرآن  اّول اینکه تعریب القرآن به چه معناســت؟ چرا

کار نرفته است.   به 

یب، ص 314-312. 14. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر
15. همان، ص 328-315.
16. همان، ص 331-329.

17. همان، ص 11.
18. در مغنی اللبیب و االدیب »أحکام« آمده است. 

یب، ص 3. 19. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر
20. بــه جــای »ســاق« بايــد »ســاعد« گفت؛ چنان که ابن هشــام بر مقدمه ای که بر مغنی نوشــته گفته اســت: »شــمرت عن ســاعد االجتهــاد«. )ر.ک بــه: األنصاری، 

جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، تحقیق: حناء الفاخوری، ج 1، ص 11(
یب، ص 7. 21. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر
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بتعینلببتبک م ببیرألب نأت بیلبت یت بیرألب ینغم بلابک  ب یلمأت 

کــه گفته: »وضعته لمتعاطی التفســیر و  ی  دوم اینکــه تعریــب القــرآن دانســتِن مغنی از ســوی ابن هشــام از عبارتی از و

العربیة« )اصل عبارت ابن هشام چنین است: »بل ألني وضعت الکتاب إلفادة متعاطی التفسیر و العربیة جمیعا«(22  

استنباط شده است. اّول اینکه این عبارت ابن هشام در صفحۀ 7 نیز تکرار شده، اما در این مقدمه معنایی از آن به 

دســت داده نشــده است. دوم اینکه توضیح داده نشده که چگونه مراد ابن هشام از عبارت پیش گفته، تعریب القرآن 

اســت. ســوم اینکه وجه تســمیۀ مغنی اللبیب به عبارت »وضعته لمتعاطی التفســیر و العربیة« مربوط دانســته شــده 

گفته است: »و لما تم هذا التصنیف علی الوجه  است، حال آنکه ابن هشام دربارۀ وجه تسمیۀ مغنی اللبیب چنین 

یب«.23  الــذی قصدتــه و تیســر فیه من لطائــف المعارف ما اردته و اعتمدته ســمیته ب  »مغنی اللبیب عــن کتب االعار

یب« را عبارت پیش گفته ندانسته است. کتب االعار بنابراین ابن هشام وجه تسمیۀ »مغنی اللبیب عن 

گفته شده است: در عبارت سوم دربارۀ مغنی اللبیب 

يخ الکتب المدونة فــی اعراب القرآن وفی امتــداد کتب کأعراب  فـــ »مغنــی اللبیب« اثرجديد فــی تار

القرآن لمکی بن أبی طالب، حیث جاء بثوب جديد لمباحث إعراب القرآن بشکل موضوعی.24 

یخ کتاب های مدون شــده در اعراب القرآن و در امتــداد کتاب هایی مانند  در ایــن عبــارت، مغنــی اثری جدیــد در تار

اعــراب القــرآن مکی بن ابی طالب دانســته شــده اســت. البتــه در این کتاب بــه  صورت موضوعی بــه مباحث اعراب 
القرآن پرداخته شده است.

نقد
 اّول اینکه در این عبارت مغنی اللبیب کتاب اعراب القرآن دانسته شده، اما تعریفی از آن به دست داده نشده است.25 

یــادی از آیات پرداختــه و یکی از محققان آنهــا را در کتابی جمع آوری کرده اســت؛26  اگرچــه مغنــی بــه اعــراب تعداد ز

کتابــی دربــارۀ علــم و قواعد اعراب قرآن اســت،27 نــه اعراب القرآن که فقــط جمله های آن را بر قواعد نحوی که شــاذ و 

کتاب و حدیث  کند.  ابن هشــام در مقدمۀ مغنی اللبیب به اصل بودن علم االعراب در فهم  ضعیف نباشــد، توجیه 

گفته است:  ی در این مقدمه  کرده است.28 و اشاره 

واعلــم أننــی تأملت کتب االعراب فإذا الســبب الذی اقتضی طولها ثالثة أمــور: أحدها: کثرة التکرار، 

فإنها لم توضع إلفادة القوانین الکلیة بل للکالم علی الصور الجزئیة.29 

از تعبیر »لم توضع إلفادة القوانین الکلیة«  اســتفاده می شــود که ابن هشــام در مقام به دســت دادن روش تحلیل نحوی 

آیــات، یعنــی بیــان اصــول اعراب و ادلــه آن )توجیه نحــوی( و راه های که به اعــراب صحیح رهنمون می شــود )توجیه 

اعرابی( بوده است.30 

دوم اینکــه در عبــارت اّول، مغنی کتابی برای تعریب القرآن، اما در این عبارت اعراب القرآن دانســته شــده اســت. بین 

22. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، تحقیق: حناء الفاخوری، ص 395.
23. همان، ص 18.

یب، ص 8. 24. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر
25. جهت اطالع از تعريف این اصطالح ر.ک به: العیساوی، یوسف بن خلف، علم االعراب القرآن تأصیل و بیان، ص 29-28.

کثیر، چاپ اّول، 1995م. 26. أيمن عبدالرزاق الشوا، اعراب القرآن الکریم من مغنی اللبیب، بیروت: دار ابن 
27. عبدالرئــوف عبــاس، اعــراب القــرآن الکریم بین فهم أســلوبه و معرفه قانــون علم اإلعراب فی مغنی اللبیب البن هشــام األنصــاری، ص 92-93؛ الکافیجی، 
محیی الدیــن، شــرح قواعــد االعــراب البن هشــام، ص 8-9؛ ايمــن عبدالرزاق الشــوا، اعراب القــرآن الکریم من مغنــی اللبیــب، ج 1، ص 27-28؛ عبدالرئوف 

عباس، مالمح تعلیمیة االعراب فی مغنی اللبیب البن هشام األنصاری من خالل الباب الخامس من الکتاب، ص 126. 
28. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، تحقیق: حناء الفاخوری، ص 11.

29. همان، ص 14.
30. الحربــی، وائــل، التحلیــل النحوی عند ابن هشــام األنصاری،ص 518؛ عبدالرئوف عباس، اعراب القرآن الکریم بین فهم أســلوبه و معرفه قانون علم اإلعراب 
في مغنی اللبیب البن هشــام األنصاری، الشــهاب، 2018، مجلد 4، عدد 4، ص 92-93؛ محمود اســماعیل، هناء، النحو القرآنی فی ضوء لســانیات النص، 

ص 58
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تعریب القرآن با اعراب القرآن چه نسبتی وجود دارد؟ 

کتــاب  اعــراب القرآن نحــاس و البیان فی غریــب اعراب القــرآن ابن انبــاری علم اعراب  یــب  4. در مقدمــۀ مغنــی األر

کلمۀ »اإلعراب« در عبارت طبرسی: »أقول: إن اإلعراب أجل علوم  القرآن نامیده شده است. همچنین در این مقدمه 

القرآن«، علم اإلعراب دانسته شده است.31 نقد: در این عبارت »االعراب« آمده است، نه »علم االعراب«. 

5. باب های مغنی اللبیب از نظر ترتیب قرارگرفتن و محتوای آنها نباید تغییر یابد؛ زیرا ابن هشام در هر یک از باب های 

که معِرب در  کالم از نظر اعرابی  پرداخته است. خروجی این چهار باب داده های نحوی ای است  اّول تا چهارم به مادۀ 

تحلیل کالم به آنها احتیاج دارد.32 به بیان دیگر ابن هشام در چهار باب نخست مغنی به روش توجیه نحوی با محوریت 

آیات قرآن برای رسیدن به معنا و تفسیر آنهاست. برای نمونه ابن هشام می گوید: همزه به عنوان حرف ندا برای قریب به 

کار رفته است. برای این قاعده به یک بیت شعر استشهاد می کند. فراء، همزه در آیۀ »أمن هو قانت آناء الیل« را ندا دانسته 

کرده است.33 ابن هشام در رد سخن  است. وی در ندادانستن همزه در این آیه به استعمال عرب در نثر و شعر استشهاد 

فراء می گوید: در قرآن ندا به غیر »یاء« وجود ندارد و وی همزه را استفهام دانسته است.34 چنان که مالحظه می شود در آیۀ 

مزبور سخن در توجیه نحوی آیه در مقام تفسیر و معنای آن است، نه در مقام توجیه نحوی در مقام استنباط قاعده نحوی 

از آیه.35 این استدالل ابن هشام بر اساس نبودن آیه ای )دلیل سماع( دال بر مدعای فراء صورت گرفته است. 

کاربردی به   از باب پنجم ما شــاهد جهش موضوعی در مغنی هســتیم.36 ابن هشــام در این باب به شــکل تطبیقی و 

آموزش توجیه اعرابی و توجیه نحوی آیات در مقام تفســیر می پردازد. خاســتگاه توجیه اعرابی، وجوه اعرابی اســت؛37 

کند، ُمعِرب یا مفسر در  کلمات آیه دارای وجوه اعرابی باشد و در معنا و تفسیر آیه نقش ایفا  که یکی از  یعنی هنگامی 

گفتیم ابن  ترجیح یک وجه اعرابی بر وجوه دیگر نیازمند توجیه اعرابی و در صورت نیاز، توجیه نحوی است. چنان که 

ی در مغنی، به ویژه در باب  هشام در چهار باب اّول مغنی در آیات مختلف روش توجیه نحوی را نشان داده است. و

گفته است.38  کرده و سخن  کلی و قواعد توجیهی استفاده  هشتم از قواعد و اصول 

کتابی دربارۀ علم اعراب  گفته است، اما   گرچه از اعراب برخی از آیات قرآن سخن  کتاب مغنی اللبیب ا نتیجه آنکه 

که فقط به اعراب آیات پرداخته باشد به شمار نمی آید.  کتاب اعراب القرآن به معنای مصطلح  قرآن  است و 

6. بر اساس علم اصول نحو، هر نحوی در اصول نحو دارای مبانی است. ابن هشام نیز از این قاعده مستثنا نیست،39 

اما در مقدمه دربارۀ دیدگاه ها و مبانی اصول نحوی ابن هشام سخنی به میان نیامده است.
کتابا جدیدا(.40 کتاب جدیدی شده است )فأصبح  یب  که مغنی األر گفته شده  7. در مقدمه 

کــه ده صفحــه از مقدمۀ  نقــد: در ایــن صــورت چــرا در مقدمــه از مغنــی اللبیــب ســخن به میــان آمده اســت؟  تا آنجا 

یازده صفحه ای این مقدمه درباره مغنی اللبیب است. 

یب، ص 6-5. 31. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر
32. عبدالرئوف عباس، اعراب القرآن الکریم بین فهم أسلوبه و معرفه قانون علم اإلعراب في مغنی اللبیب البن هشام األنصاری، ص 91-90.

ياد، معانی القرآن، ج 2، ص 416.  33. ابوزکريا يحیی بن ز
34. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام،  مغنی اللبیب، تحقیق: حناء الفاخوری، ص 21-20.

35. ابن مالک در کتاب الفیه خود و به تبع او سیوطی و ابن عقیل در شرح آن به توجیه اعرابی و توجیه نحوی آيات پرداخته اند، اما این توجیه اعرابی و نحوی  آيات 
در مقام استنباط قواعد نحوی بوده  است، نه در مقام تحلیل نحوی آيات در مقام تفسیر. 

36. عبدالرئوف عباس، اعراب القرآن الکریم بین فهم أسلوبه و معرفه قانون علم اإلعراب فی مغنی اللبیب البن هشام األنصاری، ص 91؛ همو، مالمح تعلیمیة 
االعراب فی مغنی اللبیب البن هشام األنصاری من خالل الباب الخامس من الکتاب، ص 127. 

37. عالء دسوقی أحمد علی، التوجیه االعرابی: المفهوم و الضوابط و االسباب، مجلة العلوم العربیة و االنسانیة، جامعة القسیم، ج 9، عدد 1، 2015، ص 6-2.
38. محمــود حســن الجاســم، القاعــدة النحویة تحلیل و نقد، ص 41؛ حســن احمد العثمان، القواعــد و االصول الکلیة عند ابن هشــام األنصاری النحوی، ص 

27-164؛ األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، تحقیق: حناء الفاخوری، ص 468-431.
39. عونی أحمد محمد، ابن هشام االنصاری و اصول نحو العربی، مجلة اللغة العربیة، ج 9، شمارۀ 1، ص 173-145. 

یب، ص 11. 40. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر
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بتعینلببتبک م ببیرألب نأت بیلبت یت بیرألب ینغم بلابک  ب یلمأت 

2.نقد محتوا
یب آمده این کتاب ویراستۀ مغنی االدیب و این کتاب هم ویراستۀ مغنی اللبیب  بر اساس آنچه در مقدمۀ مغنی االر

یب شــامل باب هــای اّول و چهــارم و الحاقاتی از دیگر باب های مغنــی األدیب و اضافاتی  اســت. محتــوای مغنی األر

که در مغنی االدیب حذف شــده اســت.41 این دو باب با ویرایش های ســاختاری و محتوایی  از مغنی اللبیب اســت 

یم.  یب می پرداز همراه بوده است. در این مجال به نقد محتوای مغنی األر

ی برای »لو« پنج معنا ذکر می کند:  کتاب مغنی اللبیب ذیل مدخل »لو« به معانی آن اشاره می کند. و 1. ابن هشام در 

یه به منزله أن 4. لو به معنای تمنی 5. لو به  1. حرف شــرط برای ماضی 2. حرف شــرط برای مضارع 3. حرف مصدر

معنای عرض.42 

یه ضعافــا خافوا علیهم«43  ی در معنــای دوم »لــو« )شــرط برای مضــارع( به آیۀ »ولیخش الذین لــو ترکوا من خلفهم ذر و

استشــهاد می کند. علت استشــهاد ابن هشــام به این آیه از این روســت که آیه دربارۀ مســتقبل سخن می گوید، اما »لو« 

در آن بر سر فعل ماضی درآمده است. 

ابــن هشــام در مغنــی اللبیــب با عبــارت »أی: ولیخش الذین إن شــارفوا و قاربــوا أن یترکــو، و إنما اّولنا الترک بمشــارفه 

التــرک؛ ألن الخطــاب لألوصیــاء، و إنما یتوجــه إلیهم قبل الترک؛ ألنهــم بعده أموات، و مثله: )کتــب علیکم إذا حضر 

أحدکم الموت(، 44 أی: إذا قارب حضوره )و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسکوهن( 45 ألن البلوغ األجل انقضاء 

ک قبلــه«46 و تأویل نحوی آن، معنای اســتقبالی در این آیــه را با آنکه »لو« بر فعــل ماضی درآمده  العــده، و إنمــا اإلمســا

است، توجیه می کند. 

که ویراســتۀ مغنی األدیب اســت، این  یب  در مغنــی األدیــب عبارت پیش گفته در متن حفظ شــده، اما در مغنی األر
عبارت به پاورقی برده شده است.47

نقــد: اّول اینکــه اساســًا توضیحات بیشــتر و آدرس ها در پاورقی آورده می شــود، اما در اینجــا می بینیم که مطلب اصلی 

و خــود متــن به پاورقی برده شــده اســت. در مقدمه ای که ویراســتاران مغنــی األریب بر این کتاب نگاشــته اند نیز به این 

کار ویرایش صورت گرفته و تغییرات و حذف و اضافات به  موضوع اشــاره ای نشــده اســت که بر اســاس چه ضابطه ای 

چه صورتی انجام شــده اســت. دوم اینکه ابن هشــام آیۀ فوق را به دلیل وجود همین نکتۀ خاص آورده )اینکه آیه دربارۀ 

مستقبل سخن می گوید، اما »لو« در آن بر سر فعل ماضی درآمده است( و مطالب بسیاری دربارۀ نزاع نحویان بر سر اینکه 

لــو بــه معنای مســتقبل بــه کار می رود یا خیر بیان کرده اســت که در ایــن ویرایش عالوه بر نزاع ها توضیــح مختصر آیه نیز 

بی اهمیت و غیرمهم جلوه داده شده است. 

در ادامۀ مبحث نیز بعد از آیۀ مورد بحث به عنوان شاهد مثال به عبارت »و هذا المعني قاله کثیر من النحویین في نحو 

قولــه تعالــي: )و مــا أنــت بمؤمن لنا و لو کنا صادقیــن48( و )لیظهره علي الدین کله و لو کره المشــرکون49( و في الحدیث 

النبــوي: »أعطهــا و لو خاتما من حدید««50 می رســیم. این عبارت در کتاب هــای مغنی األدیب و مغنی األریب به نقل از 

41. همان جا.
42. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، ج 3، ص 414-367.

43. نساء، آيۀ 9.
44. بقره، آيۀ 180.

45. بقره، آيۀ 231.
46. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، ج 3، ص 391-387.

یب، ص 196. 47. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر
48. یوسف، آيۀ 17.

49. توبه، آيۀ 33.
یب، ص 197. 50. ابراهیم الکفیل، مغنی األر
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بتعینلببتبک م ببیرألب نأت بیلبت یت بیرألب ینغم بلابک  ب یلمأت 

که ابن هشام بعد  کتاب مغنی اللبیب می بینیم  مغنی اللبیب دستخوش تغییرات و حذف شده است. با مراجعه به 
از آوردن اشــعار و آیــات دربــارۀ مبحث و بیــان توضیحاتی دربارۀ  آنها، قبل از عبارت فوق بــه دیدگاه نحویانی که مدعی 

شده اند »لو« به معنای مستقبل به کار نمی رود پرداخته و دیدگاه  این نحویان را نقد کرده است. برای نمونه به ادعای ابن 

کار نمی رود،  که »لو« به معنای »إن« )مستقبل( به  حاج و بدرالدین پسر ابن مالک می پردازد. ابن حاج بر این باور است 

که بر امتنای بر  گر »لو« در معنای مستقبل یا مقید به مستقبل شود، منافاتی ندارد  که ا اما بدرالدین بر این اعتقاد است 

کرد.51  کند. در این صورت نباید »لو« را از معنای معهود آن، یعنی ماضی خارج  ماضی به ســبب امتناع غیر آن داللت 

وی در پاسخ به آیۀ »ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم« که »لو« در آن به معنای مستقبل آمده 
است، می گوید که می توان معنای آیه را بر ماضی حمل کرد.52

ابن هشام در پاسخ به ادعای بدر الدین می نویسد: 

يل ممکن فــي بعض المواضع دون بعض، فمما أمکن فیــه قوله تعالي: )ولیخش  أن مــا قالــه من التأو

الذین لو ترکوا( اآليه، و مما اليمکن ذلک فیه قوله تعالي: )و ما أنت بمؤمن لنا و لو کنا صادقین( و نحو 

یین في نحو: )و ما أنت بمؤمن لنا و لو کنا صادقین(،  ذلــک. و کــون لــو بمعني إن قاله کثیر من النحو

کره المشرکون( و ... .53  کله و لو  )لیظهره علي الدین 

کنا  گفتۀ ابن هشــام این ادعا در آیۀ: »ولیخش الذین لو ترکوا« ممکن اســت، اما در آیۀ: »و ما أنت بمؤمن لنا و لو  بنا بر 

صادقین« نمی توانیم به تأویل ببریم و اینکه »لو« به معنای »إن« باشد، قول بسیاری از نحویین است. 

پــس اصــل عبــارت »و هذا المعني قاله کثیر من النحویین ...«، عبــارت »و کون لو بمعني إن قاله کثیر من النحویین« 

کرده  یــب معنای مدنظــر را نمی رســاند و متن را دچــار پیچیدگــی و دیریاب  اســت و عبــارت جایگزیــن در مغنــی األر

یب ســخنی از اینکه »لــو« به معنای »إن« اســت بیان نمی شــود، اما در  کــه در متــن ویرایش شــدۀ مغنی األر اســت؛ چرا

ادامۀ متن بدون هیچ گونه مقدمه و بیان ارتباطی به خاصیت »إن« پرداخته شــده اســت: »و خاصیه إن تعلیق أمر بأمر 

کتاب بهره برده  که ابن هشــام در باب اّول مغنی بســیار از این  کتاب الجني الداني  مســتقبل محتمل«. با مراجعه به 

گفته است:  است، ذیل عنوان »لو« مرادی نیز چنین 

لــو الشــرطیه التــي بمعنــي إن. فهــذه مثــل إن الشــرطیه، يلیهــا المســتقبل، و تصــرف الماضــي إلــي 

االســتقبال. کقولــه تعالــي )و ما أنــت بمؤمن لنا و لــو کنا صادقیــن(، و کقوله تعالــي )ولیخش الذین 
یین.54 کثیر من النحو کون لو بمعني إن ذکره  يه ضعافا خافوا علیهم( و ... و  لو ترکوا من خلفهم ذر

2. در مبحث الم جر ابن هشام دربارۀ نهمین معنای الم جر می گوید: 

و التاســع: موافقــه علــي فــي اإلســتعالء الحقیقي نحــو )و يخــرون لألذقــان(، )دعانا لجنبــه(، )و تله 

للجبین( و قوله: »تناّوله بالرمح ثم اتني له/ فخر صريعا للیدین و للفم.

والمجازي، نحو )و إن أســأتم فلها( و نحو قوله علیه الصاله و الســالم لعائشــه رضي اهلل تعالي عنها: 

»إشــترطي لهــم الــوالء« و قــال النحاس: المعني من أجلهــم، و قال و ال يعرف فــي العربیه لهم بمعني 
علیهم«.55

یب به این صورت ویرایش شده است:  این عبارت نقل شده از مغنی اللبیب در مغنی األر

موافقه علي في اإلستعالء الحقیقي نحو: )و إذا مس اإلنسان الضر دعانا لجنبه( و المجازي، نحو: )و 

51. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، ج 3، ص 392.
52. بدرالدین محمد بن مالک، شرح ابن ناظم علی الفیة ابن مالک، ص 505.

53. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، ج 3، ص 398-397.
54. المرادی، الحسن بن قاسم، الجنی الدانی في حروف المعانی، ص 286-285.

55. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، ج 3، ص 171-170.
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بتعینلببتبک م ببیرألب نأت بیلبت یت بیرألب ینغم بلابک  ب یلمأت 

إن أسأتم فلها(. قال النحاس: و النعرف في العربیه »لهم« بمعني »علیهم«.56 

که حذف شده است.  که قبل از سخن نحاس روایتی از عایشه بوده  با مقایسۀ دو عبارت باال می بینیم 

یب ارتبــاط جملۀ »قــال النحاس: و  نقــد: ایــن ویرایــش باعــث ابهام در فهم عبارت شــده اســت؛ یعنــی در مغنــی األر

کلمۀ »لهم« در آیات بیان شــده  النعرف في العربیه »لهم« به معنی »علیهم«« با قبل فهمیده نمی شــود؛ زیرا اّول اینکه 

وجود ندارد. دوم اینکه این ســخن نحاس دربارۀ  ســخن عایشه است و سخن عایشه در ویرایش کتاب مغنی اللبیب 

یب که ویرایش مغنی األدیب اســت، این حذف اعاده نشــده اســت و  بــه مغنــي األدیــب حذف شــده و در مغنــی األر

که این عبارت چه ارتباطی با مطالب قبلی دارد. همین مسئله خواننده را دچار سؤال و ابهام می کند 

یم. در کادِر  گیر در نظر گرفته شده است، می پرداز 3. در مورد ســوم به بررســی پژوهشــی که از سوی ویراســتاران برای فرا

ذیل عنوان »ال« چنین آمده است: 

یین حول )الجرم( في نحو قوله تعالي: »ال جرم أن اهلل يعلم ما يسرون و ما يعلنون إنه  ما هو أقوال النحو

اليحب المستکبرین«57 )راجع: مغنی اللبیب(.58 

از فراگیر خواسته شده تا اقوال نحویین دربارۀ  »ال جرم« در آیۀ 23 سورۀ نحل را با رجوع به کتاب مغنی اللبیب بیان کند. 

این پژوهش از این رو داده شده که ترکیب کلمۀ »ال جرم« از متن مغنی األدیب که ویرایش مغنی اللبیب است، حذف 

شده است.

کــه متن مغنی اللبیب  کــه ترکیب »الجرم« پنج بار در قرآن به کار رفته اســت، مناســب آن بود  نقــد: اّول اینکــه از آنجــا 

که در مغنی األدیب حذف شــده اســت اعاده می شــد. دوم اینکه در کتاب مغنی اللبیب در مبحث »ال« این آیه بیان 

نشــده، بلکه آیۀ دیگری آورده شــده و اقوال نحویین حول آن آیه مطرح شــده اســت.59 سوم اینکه الزم است در مقدمۀ 

کادرها چیست؟ در این  کادر ها آمده است توضیحاتی داده می شد، اینکه محتوای  که در  کتاب دربارۀ مطالبی  این 

یس  کادرها آمده اســت، از جانب اســتاد تدر که در  کادرها چه مطالبی و با چه هدفی آمده اســت و اینکه آیا مطالبی 

یس نشود، اعادۀ این مطالب بی فایده است و به دلیل اهمیت این مطالب  کادرها تدر گر این  که ا می شود یا خیر؟ چرا

گنجانیده می شد. باید در متن 

4. در کتــاب مغنــی اللبیــب مدخل »إن« دربارۀ اختالف مفســران دربارۀ نوع »إن« در آیــۀ: »و إن کان مکرهم لتزول منه 

یب این آیه حذف شده است. الجبال«60 سخن به میان آمده است.61 در مغنی األر

نقد: اّول اینکه مفسران در نوع »إن« در این آیه اختالف دارند و این اختالف عالوه بر تأثیر در معنای آیه، در ترجمه های 

فارسی قرآن هم منعکس شده است. دوم اینکه سخن در حذف این چنین آیات است که مفسران دربارۀ  نوع کلمات 

آن اختــالف دارنــد و همان طــور که بیان شــد این اختالف اثرگذار در معنا و تفســیر آیه اســت. پــس ویرایش این کتاب 

که بر این کتاب نوشــته شــده، هیچ مطلبی در این باره مطرح  بر اســاس اهداف مشــخصی نبوده اســت )در مقدمه ای 

نشده است( و اینکه مشخص نیست که این دست آیات از چه باب حذف شده اند. علت اصلی این می تواند باشد 

گیری این کتاب روشــن نیســت. با وجود این چگونــه کتاب مغنی األدیب ویرایــش و به صورت مغنی  کــه هــدف از فرا

یب ارائه شده است؟ األر

یب، ص 162. 56. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر
57. نحل، آيۀ 23.

یب، ص 177. 58. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر
59. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، ج 3، ص 287ـ 288.

60. ابراهیم، آيۀ 46.
61. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، ج 3، ص 168-166.
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بتعینلببتبک م ببیرألب نأت بیلبت یت بیرألب ینغم بلابک  ب یلمأت 

5. ذیل مدخل عطف بر توهم ابن هشام سخنی از سیبویه را بیان می کند: 

يد  يه: و اعلم أن الناســا من العرب يغلطون فیقولون: »إنهم أجمعون ذاهبون«، و »إنک و ز فقال ســیبو

کما قال: »بدا لي أني لســت  ذاهبان«؛ و ذاک أن معناه معني اإلبتداء، فیري أنه قال: »هم« و »أنت«، 

کان جائیا«.62  مدرک ما مضي/ و ال سابق شیئا، إذا 

که سیبویه آن را به  کار برده  که دیگران به جای اصطالح »یغلطون«  ابن هشام پس از آوردن سخن سیبویه بیان می کند 

کرده اند:  است، از تعبیر توهم استفاده 
کالمه، و یوضحه إنشاده البیت.63 و مراده بالغلط ما عبر عنه غیره بالتوهم، و ذلک ظاهر من 

گشــته اســت. ابن هشــام در ادامه،  اســتفادۀ ســیبویه از واژۀ غلط، ســبب برداشــت اشــتباه برخی همچون ابن مالک 

که ابن مالک مراد سیبویه از  کرده است؛ چرا کالم سیبویه را توهم بیان  سخن ابن مالک دربارۀ اصطالح »یغلطون« در 

ی پرداخته است:  غلط را خطا به معنای نادرست و اشتباه بودن دانسته و به نقد و

و توهــم ابــن مالــک أنــه أراد بالغلــط الخطــأ، فاعترض علیه بأنــا متي جوزنــا ذلک علیهــم زالت الثقه 
کل نادر: إن قائله غلط.64 بکالمهم، و امتنع أن نثبت شیئا نادرا، إلمکان أن يقال في 

گیر خواســته اند که  یب پس از این عبارات، پژوهشــی را در این قســمت طرح کرده و از فرا ویراســتاران کتاب مغنی األر

بــا رجــوع به کتاب الضرائر آلوســی دربــارۀ مقدار صحت قاعدۀ »إن العرب الفصیح الیجوز نســبه اللحن و الخطأ إلیه« 

کنند.  پژوهش 

نقــد: اّول اینکــه به شــمارۀ صفحۀ این کتاب اشــاره نشــده و اطالعات کتاب شــناختی آن نیز در پایــان کتاب )فهرس 

المصــادر و المراجــع( نیامــده اســت. درج نشــدن جلــد و صفحۀ کتاب هــای ارجاع داده شــده برای تحقیق یــا نبودن 

یــب، ص 16، 21، 42،  کتــاب بســیار اســت. بــرای نمونــه: ر.ک: مغنــی االر کتاب شــناختی آنهــا  در ایــن  اطالعــات 

.315 ،276 ،268 ،240،243 ،231 ،134 ،118 ،108 ،78،79،84

دوم اینکه مراد از قاعده بودن »إن العرب الفصیح الیجوز نسبه اللحن و الخطأ إلیه« چیست؟ با جست و جو در کتاب 

الضرائــر نیــز چنین عبارتی نیافتیم که از آن تعبیر به قاعده شــده باشــد. در راســتای عبارت مــورد پژوهش که به کتاب 
الضرائر بدون درج صفحۀ آن ارجاع داده شده است، عنوان »المسألة الرابعة عشرة أغالط العرب هل هی من الضرائر 
أم ال؟«65 را یافتیم. چنان که مالحظه می شــود در این عنوان از کلمۀ »لحن« و »خطا« اســتفاده نشــده است. دیگر آنکه 

ذیل عنوان پیش گفته از »عرب فصیح« استفاده نشده است؟

کتابش  به  که در  کلمۀ غلط  که مراد ســیبویه از  که در اینجا این پرســش مطرح می شــد  ســوم آنکه صحیح این اســت 

عرب فصیح نسبت داده است، چیست؟ 

یب عبارت های طوالنی از کتاب مغنی األدیب حذف شــده اســت. بــرای نمونه عبارت های  کتــاب مغنــی االر 6. در 

ذیل عنوان »روابط الجملة بما هی خبر عنه« و »االشیاء التی تحتاج الی الرابط«66 حذف شده است.

نقد: در مقدمه ای که بر مغنی االریب نگاشته شده، توضیح داده نشده که فلسفه این حذف ها چه بوده است؟ حال  آنکه 

مباحثی که ذیل دو عنوان پیش گفته آمده بسیار مهم و موردنیاز در تحلیل نحوی آیات است؛ چراکه ُمعِرب با استفاده از 

يه، الکتاب، ج 2، ص 158-157. 62. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی اللبیب، ج 5، ص 486-487 و ابوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبو
یب، ص 291. 63. الکفیل، ابراهیم، مغنی األر

64. همان جا.
لوسی، السید محمود، الضرائر ما یسوغ للشاعر دون الناثر، ص 42. 65. اآل

66. األنصاری، جمال الدین  بن  یوسف  بن  هشام، مغنی األدیب، ص 464-457.
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بتعینلببتبک م ببیرألب نأت بیلبت یت بیرألب ینغم بلابک  ب یلمأت 

کتاب نحوی دیگر به این صورت از ربط  این وسایل ربط، مانند ضمیر به اعراب صحیح رهنمون می شود67 و اساسًا در 

و رابط و ارتباط در جمله و نص سخن گفته نشده است.68 برخی از محققان معاصر بر این باورند که پرداخت نحویان به 

اعراب و نظریۀ عامل آنان را از پرداخت به ترکیب از نظر نظام ائتالف بین مؤلفه های آن بازداشته است.69 اکنون شاهد آنیم 

که همین اندک توجه ابن هشام به ربط و رابط و ارتباط از کتاب مغنی االریب حذف شده است؟! 

7. دربارۀ سه سال نحوآموزی در حوزه چند پرسش قابل طرح است:

1. اهداف نحوآموزی در این سه سال چیست؟

کند؟ کسب  گیر در هر سال چه مهارت هایی را باید  2. فرا

3. آیا این سه سال نحوآموزی بر هم ترتب منطقی دارند؟

گرفته شود؟ 4. چرا »مغنی« در سال سوم باید فرا

در ســال اّول نحوآمــوزی در حــوزه بــه نحو تعلیمی پرداخته می شــود. در ایــن نحو قواعد کلی بر اســاس عامل و معمول 

آمــوزش داده می شــود و بــه اختالفاتــی که میان مکاتب نحوی و نحویان وجود دارد، اشــاره نمی شــود و از اصطالحات 

گیر بایــد در این ســطح از نحوآمــوزی درصدد یادگیــری قاعده و  علــم اصــول نحــو و نحــو علمی اســتفاده نمی شــود. فرا

تطبیق آن و مهارت در متن خوانی در حد سال اّول نحوآموزی باشد.70 

در ســال دوم بر اســاس کتاب البهجة المرضیة یا شــرح ابن عقیل نحو تعلیمی و )بیان قواعد نحوی به شکل گسترده( 

گرفتــه می شــود. نحــو علمی، نحو تخصصی اســت71 که خاســتگاه نحــو تعلیمی از این نحو اســت. در نحو  علمــی فرا

علمــی به چگونگی به وجودآمدن قواعد، معیار اســتخراج آنها، بیان مکاتــب نحوی، معرفی نحویان و مباحث اصول 

که او در الفیه  کتاب به استدالل ها و اصطالحات اصول نحوی ابن مالک  نحوی پرداخته می شود.72 سیوطی در این 

گیر می بایست برای آشنایی با این اصطالحات و  گرفته، پرداخته است.74 بنابراین فرا کار  کتاب های دیگرش73 به  و 

همچنین روش سیوطی در شرح الفیه با اصول نحو آشنا باشد.

در سال سوِم نحوآموزی بر اساس کتاب مغنی افزون بر نحو تعلیمیـ  علمی، نحو قرآنی نیز فراگرفته می شود.75 مراد از نحو 

قرآنی این نیست که این نحو جدا از نحو تعلیمی و علمی است.76 در نحو قرآنی از نحو تعلیمی استفاده می شود، اما در 

عامل و معمول متوقف نمی ماند و به معنای آیات نیز اهتمام ورزیده می شود؛77 چراکه با استفاده از نحو تعلیمی ِصرف 

نمی توان به تحلیل نحوی آیات پرداخت؛78 چراکه قرآن برای این نازل شده که معنا را به مخاطبان ارائه کند.79  در مغنی 

67. برای نمونه ر.ک: األنصاری، جمال الدین  بن  یوســف  بن  هشــام، مغنی اللبیب، تحقیق: حناء الفاخوری،  ج 2، ص 308-309؛ قباوة، فخرالدین، التحلیل 
النحوی: اصوله و ادلته، ص 183؛ وائل الحربی، التحلیل النحوی عند ابن هشام األنصاری، ص 215-214.

68. البهنساوی، حسام، انظمة الربط فی العربیة، ص 16-7.
69. حمیدة، مصطفی، نظام االرتباط و الربط فی ترکیب الجملة العربیة، ص 190 و 193.

کريم،  النحو التعلیمی مفهومه و اسبابه، سايت منتدی مجمع  ین الدین بن موسی، طرائق تعلیم نحو العربی بین القدیم و الحدیث، ص 53؛ عبداهلل جاد  70. ز
اللغة العربیة علی شبکة العالمیة؛ طواهرية، مسعود، تیسیر النحو التعلیمی دراسة فی المنهج و آلیات اصالحه البیداغوجیة، ص 35-34.

71. ابراهیم، عبدالعلیم، النحو الوظیفی، ص ه - و.
ین الدین بن موسی، طرائق تعلیم نحو العربی بین القدیم و الحدیث، ص 53؛ محمد عبدو فلفل، اضواء علی المشکلة اللغویة العربیة، ص 219؛ طواهرية،  72. ز

مسعود، تیسیر النحو التعلیمی دراسة فی المنهج و آلیات اصالحه البیداغوجیه، ص 35-34.
کرده اســت، عبارتند از: شــرح التســهیل، شــرح  ل ها و اصطالحات اصول نحوی را نقل  73. کتاب های ديگر ابن مالک که ســیوطی در شــرح الفیه از آنها اســتدال

الکافیه الشافیه.
74. جهــت اطــالع از نمونــه اصطالحــات اصــول نحــوی مانند قیاس و ســماع ر.ک به: الســیوطی، جالل الدیــن عبدالرحمن، البهجــة المرضیه في شــرح االلفیه، 

کلمۀ سماع، ص 207، 213، 219، 305. کلمۀ قیاس، ص 127، 230، 327 و  تصحیح و تحقیق: سیدقاسم حسینی، قم: دار الحکمه، 1413، چاپ اّول، 
75. محمود اسماعیل، هناء، النحو القرآنی في ضوء لسانیات النص، ص 57 و 155.

76. همان، ص 83.
77. همان، ص 118-123 و 246.

78. همان، ص 109 و 118-117.
79. امیر، عباس، المعنی القرآنی بین التفسیر و التأویل، بیروت: االنتشار العربی، 2008، چاپ اّول، ص 14.
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بتعینلببتبک م ببیرألب نأت بیلبت یت بیرألب ینغم بلابک  ب یلمأت 

اللبیب در بیان قواعد نحوی،80 شواهد قرآنی بر شواهد دیگر مقدم داشته شده است81 و آیاتی به عنوان شاهد آورده شده 
که مفسریین یا معربین یا نحویین در اعراب و قاعدۀ نحوی در آنها اختالف دارند تا از این راه به اعراب صحیح این آیات 

اشاره شود.82 

نحــو قرآنــی در خدمت تفســیر قرآن اســت.83 از این رو در مغنــی اللبیب در باب های پنجم تا هشــتم از اصول اعراب و 

ادلۀ آن و راه های رهنمون شدن به اعراب صحیح آیات سخن به میان آمده است.84 

ایــن ســه ســال نحوآمــوزی بــر هــم ترتــب منطقی دارنــد؛ یعنــی طلبه بــرای ورود بــه ســال دوم نحوآمــوزی، در ســال اّول 

گیــری مهارت های  کــه این مهارت ها حاصل نشــود، طلبه در فرا نحوآمــوزی بایــد مهارت هایــی را بیامــوزد. در صورتی 

ســال دوم نحوآموزی دچار مشــکل خواهد شــد؛ چون کسب مهارت های ســال دوم نحوآموزی شرط ورود به سال سوم 

نحوآموزی است، بالطبع در این سال نیز طلبه در نحوآموزی به مهارت های الزم دست نخواهد یافت. 

گیری کتاب »مغنی« شــود، مهارت  گیری کتاب البهجة باید فرابگیرد تا آمادۀ فرا یکــی از مهارت هایــی که طلبه در فرا

که ابن هشــام در  گیــری کتاب مغنی الزم اســت؛ چرا در علــم اصــول نحــو اســت. مهارت در ایــن علم بــرای ورود به فرا

کتاب مغنی عالوه بر پرداختن به نحو قرآنی،85 برای تحلیل و تبیین نحو علمی و قرآنی از علوم مختلفی همچون علم 

اصول نحو اســتفاده می کند؛ یعنی ابن هشــام در نقد دیدگاه های تفســیری و نحوی مفســرانی مثل زمخشری و دیدگاه 
گرفته است.86 کمک  نحوی نحویانی مثل ابن مالک، از اصطالحات اصول نحوی 

مقایسۀ این دو کتاب نشان می دهد که فراوانی مباحث و اصطالحات اصول نحوی و همچنین پژوهش دربارۀ اصول 

که در ویرایش کتاب البهجة  یب بیشــتر و در کتاب البهجة المرضیه بســیار اندک اســت؛ چرا نحو در کتاب مغنی األر

کتاب اجازه می داده، مباحث و اصطالحات اصول نحوی حذف شــود.87  که ســاختار  المرضیه ســعی شــده تا آنجا 
یب است. بنابراین  گیری مغنی األر کتاب البهجة المرضیه مقدمۀ فرا که با توضیحات و تبیین ارائه شده،  در صورتی 

کتاب مغنی  گیر می بایســت مباحث اصول نحوی را در البهجة المرضیه فرا بگیرد و حتی صاحب مبنا شــود تا در  فرا

افزون بر فهم متن این کتاب و آشــنایی با دیدگاه های دیگر مفســران و نحویان و نقد و بررســی آنها از ســوی ابن هشــام، 

خود نیز به نقد دیدگاه های نحوی و اصول نحوی ابن هشام در تحلیل نحوی آیات بپردازد. 

یس،  بــا وضعیــت موجود و ویرایشــی که بــر کتاب البهجة المرضیه انجام شــده و عدم هدف گذاری مشــخص در تدر

گیــر نه تنها توانمندی و ســواد و اطالعــات الزم برای نقــد دیدگاه های ابن هشــام را  کتــاب، فرا گیــری و ویرایــش ایــن  فرا

کند تا بتواند این متن را فرا بگیرد.  کسب نمی کند، حتی نمی تواند ارتباط درستی با متن مغنی برقرار 

یــب مباحث اصول نحوی و پژوهش های فراوانی در راســتای آن آورده شــده که بار ســنگینی را بر  در کتــاب مغنــی األر

که در متن مغنی آمده، می بایســت پژوهش های مازاد بر  گیری مطالبی  گیر افزون بر فرا گیر گذاشــته اســت. فرا دوش فرا

یب  کتاب مغنی األر که هدف از ویرایش  کتاب را زیر ســؤال می برد  که این مســئله ویرایش این  متن را نیز انجام دهد 

80. باب های اّول تا سوم.
81. عبدالعال سالم مکرم، المدرسة النحویة فی مصر و الشام، ص 417؛ محمود اسماعیل، هناء، النحو القرآنی في ضوء لسانیات النص، ص 115 و 143-142.

82. الحربی، وائل، التحلیل النحوی عند ابن هشام األنصاری، ص 520-519.
83. محمود اسماعیل، هناء، النحو القرآنی في ضوء لسانیات النص، ص 31-32 و 256.

84. همــان، ص 58 و 115؛ عبدالحمیــد الســید، التحلیــل النحوی عند ابن هشــام األنصاری، ص 207؛ عبدالرئوف عباس، مالمــح تعلیمیة االعراب فی مغنی 
اللبیب البن هشام األنصاری من خالل الباب الخامس من الکتاب، ص 127. 

یه فی علم اللغة العربیه، ج 1، ص 94 و 97. 85. محمود اسماعیل، هناء، النحو القرآنی في ضوء لسانیات النص، ص 58-59؛ هادی نهر، شرح اللمحه البدر
86. السید، ايمان حسین، اعتراضات ابن هشام علی معربی القرآن، ص 41.

87. برای نمونه ر.ک به: السیوطی، عبدالرحمن، البهجة المرضیه في شرح االلفیه في اسلوبها الجدید، تصحیح: ابراهیم کفیل و همکاران، قم: حوزۀ علمیه قم، 
ین متون  1397، چاپ دوم، ص 78، ذيل شرح بیت و منع سبق خبر لیس اصطفی/ و ذو تمام ما برفع يکتفی، در چاپ جديد البهجة المرضیة )چاپ دفتر تدو

کرده حذف شده است. کتاب شرح الکافیه او نقل  که سیوطی از  حوزه( اصطالح قیاس و عملیات قیاس از سوی ابن مالک 
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بتعینلببتبک م ببیرألب نأت بیلبت یت بیرألب ینغم بلابک  ب یلمأت 

چه بوده است؟ البته در مقدمه ادعا شده است: »و تغییرات توجب السهولة و السرعة عند التعلیم و لیکون التعلیم 
بشکل اوسع فی طریق فهم الکتاب و السنة«.88

یب نقش بســزایی دارد و  نتیجــه آنکــه علــم اصول نحو در اجتهــاد نحوی و فراگیری کتــاب مغنی األر

یــب در کتاب البهجة  گیــر می بايســت مباحــث اصول نحوی را قبــل از فراگیری کتــاب مغنی األر فرا

المرضیة فی شرح االلفیه يا شرح ابن عقیل فرا بگیرد.

کــه بر کتاب البهجة المرضیة فی شــرح االلفیة فی اســلوبها الجدید نوشــته شــده   امــا در مقدمــه ای 

اســت، از اصطــالح »علــم اصول نحو« ســخنی بــه میان نیامده و بــه ديدگاه اصول نحــوی ابن مالک 

کتاب از اصطالحات اصول نحوی )ســماع، قیاس،  پود این  نیز اشــاره نشــده اســت. حال  آنکه تارو

گیــری ایــن کتــاب  اســتصحاب و اجمــاع( تنیــده شــده اســت. پرســش ایــن اســت کــه هــدف از فرا

و کتــاب شــرح ابــن عقیــل در حوزه چیســت؟ طلبه بــا فراگیری کتاب البهجة يا شــرح ابــن عقیل به 

چه مهارت هایی می خواهد دســت يابد که در ســال اّول نحوآموزی دســت نیافته اســت؟ چه ارتباط 

منطقی بین نحوآموزی در سال دوم با نحوآموزی در سال سوم وجود دارد؟  

نتيجه 
کتــاب البهجة  1. جایــگاه علــم اصــول نحــو در فرآینــد نحوآمــوزی در حــوزه تبییــن نشــده اســت. از ایــن رو در ویرایش 

گیری مغنی و علم اصول نحو در آن پیاده ســازی شــده و آشــنایی با این علم از  المرضیه فی شــرح االلفیه که مقدمۀ فرا
کتاب البهجة المرضیه فی  که در مقدمۀ  گیری مغنی است، به این علم توجه نشده است تا آنجا  مقدمات ورود به فرا

یب  شرح االلفیة فی اسلوبها الجدید از اصطالح علم اصول نحو سخنی به میان نیامده است، اما در کتاب مغنی األر
کادرهایی فراوان پرسش ها و پژوهش هایی دربارۀ علم اصول نحو ارائه شده است.    کتاب مغنی األدیب در  ویراستۀ 

2. اهداف نحوآموزی در حوزه بر اســاس ســه ســال نحوآموزی بر پایه کتاب های موجود مشخص و تبیین نشده است. از 

ایــن رو ویرایــش کتاب های نحوی موجود با عنوان هــای الهدایة فی النحو فی ثوبها الجدید، البهجة المرضیة فی شــرح 

یــب و تولید کتاب های نحــوی جدید نه تنهــا وضعیت نحوآمــوزی در حوزه را  االلفیــة فــی اســلوبها الجدیــد، مغنی األر
سامان نداده، بلکه بر نابسامانی آن افزوده است.

ی دایر شــود و از محققــان عرصۀ ادبیات عربی  3.پیشــنهاد می شــود مجلــه ای با عنوان پژوهش و نگارش کتب حوزو

به ویژه نحوپژوهی خواســته شــود دیدگاه هایشان را درباره اهداف نحوآموزی و بایسته های تولید متن آموزشی نحوی در 

گیرد.  کنند تا تضارب آرا صورت و اجماعی در این باره شکل  حوزه در این مجله منتشر 

که به ســبب  یب و نقدهایی  کتاب مغنی األر 4. پیشــنهاد می شــود با توجه به نقدهای بیان شــده در این مقاله دربارۀ 

کتاب تجدیدنظر شود. یس این  محدودیت در تعداد صفحات بیان نشده، در تدر

کتابنامه
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