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موضوع
مسائل: قضایاي علم

 مبادي: بھ
 دو دستھ

 امور، مبادي
 اطالق شده

است

مبادي تصوریھ و تصدیقیھ علم
(مانند تعریف کلمه به عنوان موضوع علم نحو و تعریف اسم و فعل و حرف به عنوان موضوعات مسائل آن علم) مبادي تصوریه: تعریف موضوع کلّی آن علم و موضوعات مسائل آن علم

) مبادي تصدیقیۀ: حصول تصدیق به مقدمات استفاده شده در استداللهاي آن علم يریدقت یشخی لعف بارعا سپ تسا يریدقت یفلا صقان بارعا ؛تسا یفلا صقان یشخی لعف :دننام دشاب رگید ملع هب طوبرم تامدقم نآ قیدصت رگا
(است : در این استدالل نتیجه جزء مسائل علم نحو است اما یکی از مقدمات [مقدمه اول] جزء علم صرف است و باید در آنجا به این مقدمه تصدیق حاصل گردد

 رئوس
 ثمانیھ(مقدمات
 رئیسھ و مھمّھ
(8گانھ آن علم

یعنی منفعتی که باعث شده واضع آن علم را وضع کند مانند غرض حفظ خطاي لسان براي نحوغرض آن علم

یعنی هر مصلحت و مفعتی که جویندگان یک علم ممکن است از آن علم داشته باشند.مانند منفعت فهم عمیق قرآن و حدیث براي علم نحومنفعت آن علم

سمۀ: عنوان آن علم و وجه تسمیه آن
 ابن فارس در معجم مقاییس اللغۀ: نحو به معناي قصد است و به نحو، نحو گفته شده است زیرا نحوي قصد می کند اصول کالم عرب را تا مانند آن تکلم کند و ممکن است این نام به خاطر کالم امیر المومنین به

 ابواالسود باشد زمانی که کلیاتی از علم نحو را در اختیار او گذاشتند و اقسام کلمه را براي او تعریف کردند و سپس فرمودند: أنح هذاالنحو و أضف الیها ما وقع علیک(به همین نحوه ترتیب نوشتن علم نحو را کامل
(این نحوه نوشتن تو بسیار خوب است) : ابواالسود می گوید به خاطر این جمله حضرت علم نحو، نحو نامیده شد کن) و بعداز تکمیل آن توسط ابواالسود، حضرت به او فرمودند: مااحسن هذاالنحو الذي نحوت.

 معرفی واضع یا
 مؤلف(تا اینکه متعلّم
(به کتاب اعتماد کند

 مؤلّف این
 کتاب ابن
هشام است

 اسم 7 تن از علماء ادبیات، ابن هشام
(است(الحدائق الندیۀ،ص869

عبدالملک بن هشام صاحب السیرة

 محمدبن یحیی بن هشام الخضراوي: او نیز مانند ابن
 هشام انصاري کتابی به نام مغنی دارد که در شرح
 رضی بر کافیه از او زیاد نقل شده است(قال ابن

 (هشام فی المغنی...) ابن هشام انصاري (متولد708
.قبل از رضی(متوفاي686) بوده است

متولد708ه.ق و متوفاي 761ه.ق

.متولد مصر و مقبره او در قاهره است

.نسبش به خزرج از انصار می رسد

.او در آخر عمرش حنبلی بوده ولی قبلش مدتی حنفی و سپس مدتی شافعی بوده است

اسمش عبداهللا و لقبش جمال الدین و کنیه اش ابومحمد است

 او وابسته به مکتب نحوي خاصی نیست زیرا در زمان او کشمکش بین مکتب هاي بصري و کوفی فروکش
.کرده بود و به هر دو استناد کرده است اگرچه استنادش به بصریون بیشتر است

.او ابتدا کتاب مغنی را در سال 749 در مکه تألیف نمود ولی در راه بازگشت به مصر مفقود شد لذا بار دیگر در سال 756 مجددا به مکه رفته و آن را تألیف نمود

 او 33 اثر علمی دارد (7اثرش در دست نیست)که مغنی اللبیب عن کتب
.االعاریب مهمترین اثر او و سبب شهرت ست

ط چهارتن از اساتید اسبق مدرسه علمیه این کتاب توس 
 تهذیب و تلخیص شده است به دلیل وجود اشعار مبتذل
 و نبود اشعار در مدح اهل بیت علیهم السالم و در برخی
 موارد وجود مثالهاي بیش از حد خسته کننده و عدم

.تناسب حجم زیاد کتاب با مدت فراگیري آن

.علماء بزرگی مانند سیوطی از او بسیار تجلیل کرده اند و ابن خلدون که تقریبا از معاصرین ابن هشام است او را از سیبویه نیز قوي تر و نحوي تر دانسته است

محمدبن احمدبن هشام اللخمی

(شیخ جمال الدین عبداهللا بن یوسف بن هشام االنصاري الحنبلی (صاحب کتاب مغنی اللبیب

.یکی از فرزندانش (محب الدین) و دو تن از نوادگان او نیز ابن هشام نام داشتند و از علماء ادبیات بوده اند

.یعنی آیا از علوم عقلی است یا نقلی؛ از علوم فرعی است یا اصلی: تا متعلم قبلش علوم مربوطه به آن را فرا گیردجنس آن علم

.تا اینکه علمی که قبلش باید فرا گیرد بعدش فرا نگیرد یا بالعکس؛ مثال علم صرف مقدم بر نحو و منطق مقدم بر فلسفه استجایگاه و مرتبه آن علم

(ذکر ابواب و فصول کتاب(دورنما
 مثال صاحب هدایه می گوید: رتبته علی تمهید و ثالثۀ ابواب و
بته علی مقدمۀ و  خاتمۀ؛ یا صاحب کتاب شمسیه می گوید: رتّ

ثالث مقاالت و خاتمۀ
دورنماي کتاب مغنی االدیب

.این کتاب داراي 8 باب است که به دلیل کمی فرصت تنها به فراگیري باب اول و چهارم که اهم ابواب است اکتفاء شده است

ابواب

الباب االول: فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها

الباب الثانی: فی تفسیر الجمل و ذکر اقسامها و احکامها

.الباب الثالث: فی ذکر ما یتردد بین المفردات و الجمل و هو الظرف و الجار و المجرور و ذکر احکامها

الباب الرابع: فی ذکر احکام یکثر دورها و یقبح بالعمرب جهلها

.الباب الخامس: فی ذکر االوجه التی یدخل علی المعرب الخلل من جهتها

الباب السادس: فی التحذیر من امور اشتهرت بین المعربین و الصواب خالفها

الباب السابع: فی کیفیۀ االعراب

.الباب الثامن: فی ذکر امور کلیۀ یتخرج علیها ماالینحصر من الصورالحزئیۀ

.روش تقسم، تحلیل، تحدید و برهان است که براي فهم آن به صفحات آخر حاشیه مالعبداهللا و حواشی حاشیه مراجعه شود 4روش تعلیم در آن علم

معرفي شروح و حواشي کتاب مغني اللبیب

(الکالم علی مغنی ابن هشام(تقی الدین احمدبن محمد معروف به شمنّی

(تحفۀ الغریب بشرح مغنی اللبیب(شیخ محمدبن ابی بکردمامینی

{کافی المغنی{ابویاسرشمس الدین محمدبن عمارمالکی

(شرح المغنی و شواهده(عبداهللا بن اسماعیل صاوي

(تنزیه السلف عن تمویه الخلف(شیخ شمس الدین محمدبن عبدالرحمن بن صائغ

حاشیه محمدبن احمددسوقی

(حاشیۀ الکبیرعلی مغنی اللبیب(محمدبن محمدسنباوي

(فتح الغریب بشرح شواهد مغنی اللبیب عن کتب االعاریب(سیوطی

جلسه اول

مقدمات ورود به کتاب


