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المقدمة
 ، مدادا البحر بمثل جئنا ولو كلماته تنفد ل الذي لله الحمد

 النبي ، مقولة وأبلغهم ، لساصنا العرب أفصح على والسلم والصلة
 أجمعين وصحبه آله وعلى المي



 وأثناء وضعه - منذ الراسخة بقواعده العربي النحو قدم لقد    
 عليها وحافظ ، العرب للغة عظيمة خدمة – اكتماله وحتى تطوره

 يجدر ل الذي وادوره مكاصنته وعظيم فضله له . فأصبح ادخيل كل من
 الستشهاادات في صنظرت كلما . ولكني إهماله أو تجاوزه بأحد

 لنصرة ربما أو ، آخر على رأي لترجيح أو قاعدة لتأكيد الشعرية
 ل - التي الغربة من بشيء شعور اصنتابني ، فريق على صنحوي فريق
 كلما الشعور هذا ويزادااد ، والشعر النحو - بين تكون أن يجب

 النحوية الستشهاادات أبيات من بيت على النحاة حكم لمحت
 أو الشاعر تعمده خطأ أصنها على بعضهم  إليها صنظر التي ، بالضرورة

.  منه قصد ادون فيه اصنزلق
 بعض أن فوجدت العرب وشعر العربية صنحو بين زمنا فتجولت

 يعرها لم جمالية سمة طياته في يحمل بالضرورة عليه حكم ما
 الفنية الناحية أن البيات من عداد في ولحظت بل ، اهتماما النحاة

 الرتباط لي .  فبدا الضرورة هذه لول الجمالية عناصرها تكتمل ل
 هذا عند البداعية الناحية وبين اللغة مألوف عن الخروج بين الكبير

 وحكم النحاة حكم بين الواسعة الفجوة تلك لي بدت . ثم الخروج
. النحوي الشاهد على صنفسها الشعرية اللغة

 القو ل صحة عن : البحث ادراستي موضوع جعلت وعليه
 هناك تكون أن ادون النثر للغة مغايرة خاصة لغة للشعر أن القائل

 سببا ليست الضرورة : إن أادق وبقو ل ، الخاصة اللغة لهذه ضرورة
 : بعنوان البحث هذا فجاء ، النثر لغة عن الشعر لغة فصل في

 النحوية والقاعدة الشعر أسلوبية بين النحوية "الضرورة
"   الخلف مسائل في الصنصاف كتاب خل ل من ،

: البحث من الهدف
 التي النحوية الناحية بين العلقة تأكيد إلى الباحثة تهدف

 جماليات بها تتحقق التي الفنية والناحية اللغوية، الصحة بها تتحقق
 النحو كان . فإن اللغة وهو واحد منبعهما أن ذلك ؛ وإبداعه الشعر

 إلى ينظر أن يجب كذلك ، اللغة في قواعده مراعاة من بد ل
 لغة بين الفصل يصبح عليه ، اللغوي البداع تشكيل في فعاليته

. مبرر غير فصل الشعرية الضرورة بحجة الشعر ولغة النثر
 بالضرورة عليها حكم التي الشواهد كل أن هذا يعني ول
 الحكم ولكن ، وفنيا صنحويا اختللها إلى أادى قصور بها ليس الشعرية

 القاعدة عن خروج كل لتبرير كافية حجة يكون أل يجب بالضرورة
النحوية.

: البحث تساؤل ت
 ، تساؤلت عن الجابة الدراسة هذه خل ل من الباحثة حاولت

: مفاادها



 ل التي الشعرية، الشواهد على بالضرورة الحكم أول: هل
 المناسب اللغوي الحكم - هو الموضوعة النحوية القاعدة تطابق
اللغة؟ مألوف عن الشاعر خروج عن للتعبير

 تعامله في صنطاقا أوسع العربي النحو صنعد أن يمكن : هل ثاصنيا
 يشملها أن يمكن بحيث ، بالضرورة عليها المحكوم الشواهد مع

 من اصنطلقا وذلك ؛ والمباح الممكن صنطاق عن تخرج فل التقعيد
؟ الخاصة سماتها الشعرية للغة أن تصور

 مصطلح وضع الشواهد هذه مع التعامل في يصلح : أل ثالثا
 النحوية اللغة مروصنة تقبله تفسيرا الخروج هذا لتفسير ؛ أقرب

؟ الشعري السلوب إبداعية وترضاه
السابقة:  الدراسا ت

 النحاة بين الحاادث الختلف الدراسات من العديد تناولت
 من النحاة عليه تواضع عما الشعراء اصنحرافات بسبب والشعراء؛

 هذا في مباشرة رسالة عليه اطلعُت فيما أجد ولم ، القواعد
 الضرورة في اصنحصرت التي المؤلفات بعض عدا ، الموضوع
 ، العربي الشعر على السلوبية الناحية تطبيق محاولة أو الشعرية

: بينها ومن ، النحوية بالناحية الدراسات هذه تربط ولم
 " الشعرية الضرورة في ادراسة الشعر " لغة-1

 فيها اتجه اللطيف.     وقد عبد حماسة محمد للدكتور
الشعراء. صنصرة إلى الكاتب

 " للسيد أسلوبية ادراسة الشعرية " الضرورة-2
. وقواعدهم النحاة على فيها حمل والذي ، محمد إبراهيم

 طبق الذي ، العبد لمحمد الادبي" والبداع "اللغة-3
مختارة. صنصوص على السلوبي الدرس فيها

 ، التواب عبد العربية" لرمضان فقه في " فصو ل -4
 من وأقرها الشعرية الضرورة عن فصل فيه تناو ل الذي
الوزن. وهي واحدة صناحية

 فريقي بين التوفيق محاولة هو إليه سعيت الذي الجديد ولعل
 وإظهار اللغة على الحفاظ إلى والدعوة والشعراء، النحاة

 والدللي النحوي المستويين في النظر خل ل من جمالياتها
. السلوب ينتجه الذي

:  البحث فرضية
 تراكيب استيعاب على قاادر بقواعده العربي النحو أن-1

. والشعراء النحاة بين توافقا يخلق مما ، الخاصة الشعر
 ل الوزن بسبب الشعر لغة في المألوف عن الصنحراف أن-2

 تجاهل يحدث ل حتى وذلك ؛ الساسي السبب يعد
. الشاهد لجمالية



: المتبعان والمنهج الخطة
 : هما صنظريتين، صناحيتين إلى البحث هذا في الدراسة توجهت       

. التطبيق واقع في بينهما الجمع ثم ، والنحوية السلوبية
 واصنتقاله ، العرب عند : وجواده السلوب بدراسة بدأت
 صنشأتها عن متحدثة ، بالسلوبية عندهم عرف بما للمحدثين
 بعلقتها للتعريف الشعرية الضرورة تناولت ثم ، واتجاهاتها
النحوية. بالسلوبية
 ليكون ؛ النحوي والشاهد النحوية الدراسة جاءت بعد ومن

 ذلك في متبعة ، الشعرية الشواهد على التطبيقي للفصل مدخل
.  التحليلي الوصفي المنهج كله

 " كتاب شواهد على التطبيقي الفصل في الباحثة اعتمدت
 وسبب " ؛ والكوفيين البصريين بين الخلف مسائل في الصنصاف

 البصرة صنحاة بين الخلف تناو ل قد الكتاب هذا أن الختيار هذا
 البيات: بالرفض على الحكم في آرائهم في مفصل والكوفة
 بين للربط  خصبا ميداصنا جعلها مما ؛ والضرورة والتأويل والقبو ل

.   بالضرورة الشاهد على والحكم النحاة اختلفات
 ، للقاعدة والموافقة القائل مجهولة الشواهد استبعدت وقد

 ، البحتة الصرفية الناحية في اصنحصرت التي الشواهد وكذلك
 إطار في إادخالها يمكن ، معان من فيها ما  على)1)الترخيم كشواهد
 ما في والمعوض العوض بين الجمع . وكذلك السلوبي الدرس
 قضية في أورادت قد أصنني .  إل)1)الصرفية الكلمة ببنية يتعلق

 شواهد لشتراك ؛ تناولها من بد ل ،كان صرفية شواهد الشباع
 السلوبية الدراسة تستكمل حتى ؛ القضية ذات في معها صنحوية

. أركاصنها
يلي:  كما ،وهي فصو ل ثلثة إلى البحث قسم ذلك على وبناء

 وخمسة تمهيدا ويضم السلـوبيـة، ماهيـةالو ل:  الفصـــل 
: مباحث

ًا لغًة الو ل: السلوب المبحث واصطلح
السلوبية الثاصني: صنشأة المبحث
السلوبية الثالث: التجاهات المبحث
السلوبية. الرابع: تعريف المبحث

اللغويين.  عند السلوبية ماهية-
الباحثة.  صنظر وجهة من السلوبية تعريف-

 والكــوفيين" البصــريين بيــن الخلف مســائل فــي "الصنصــاف الصنبــاري :ابــن  اصنظــر)1(
 .  329 ،328  ،327 ص  ،1م.ج1998 ،1،ط العلمية الكتب ادار بيروت،

 
.1/321"الصنصاف"  الصنباري  اصنظر: ابن)1(



 وعلقتها النحوية الخامس: السلوبية المبحث
الشعرية بالضرورة

 بعد وفيه ، النحوي والشاهد النحوية  القاعدةالثاصني: الفصـــل
: خمسة مباحث التمهيد

التقعيد. الو ل: مراحل المبحث
 اللغويين آراء خل ل من النحوية الثاصني: القاعدة المبحث

والكوفة. البصرة مدرستي منهج في
والثبات. التغير بين النحوية الثالث: القاعدة المبحث
النحوية. القواعد من الباحثين الرابع: موقف المبحث
النحوي. الخامس: الستشهااد المبحث

:  الضرورة شواهد على السلوبية  تطبيقالثالث: الفصـــل
 شاهد كل أورادت ثم ، الصنصاف كتاب عن بتمهيد بدأته وقد  
 المسألة بينت ثم ، فيه الستشهااد موضع وموضحة معناه شارحة

 حجج في ذكره ومعرض ، فيها الصنصاف صاحب أوراده التي
 من غيره وآراء ، عليه الصنباري ابن وتعليق الكوفيين، أو البصريين

 من عداد اتفق للشاهد. وقد النحوية الدراسة خل ل من النحاة
 صنحوية ادراسة تحت جمعتها وعليه ؛ النحوية قضاياها في الشواهد
. موحدة
 ،كل النحوية الشواهد على أسلوبيا تطبيقا تناولت ثم ومن 
 على بالضرورة الحكم معالجة محاولة خل ل من ، حدة على شاهد

 القاعدة عن الخروج تجعل ، أسلوبيًة معالجًة الشعري الشاهد
 والفنية للبداع ملزمة تكون قد سمة عنها والصنحراف

 محاولة ، شاملة قضايا تحت المعنية الشواهد ادرست وقد
: هي والقضايا ، بها الستشهااد وجه وتباين اختلفها على جمعها

. شواهد ثلثة فيها وراد وقد التنوين، - قضية1
شواهد.  عشرة وضمت الحذف، - قضية2
. شواهد تسعة حوت وقد ، الزياادة -  قضية3
واحدا.  شاهدا ضمت وقد ، التوهم على العطف -  قضية4
واحد.     شاهد خل ل من وتتضح والتأخير، التقديم - قضية5

شاهدا. وعشرين أربعة الشواهد مجموع فبلغ
 الدرس في عليها اعتمدت التي المصاادر أهم من كان وقد

 كان وكذلك ، آراء من جمعه "الصنصاف" بما كتاب   النحوي
 العديد . وكاصنت الكتب أمهات من وغيرهما ، " لسيبويه "الكتاب

 ؛ السلوبي البحث في عليها ارتكزت مراجع الحديثة الكتب من
خواصه. له كعلم السلوبية لحداثة صنظرا

 بها خرجت التي النتائج على مشتملة الخاتمة جاءت ثم  
.  الدراسة هذه على بناء الباحثة



 إضافة البحث هذا يكون وأن والسدااد التوفيق أسأ ل والله
 يطرأ أن يمكن فيما ولبنة اللغة مجالت في البحثي الرصيد إلى

. تجديد من اللغة على



الو ل الفصـــل
الســــــــــلوبية ماهيـــة

ًا لغًة الو ل: السلوب المبحث واصطلح
السلوبية الثاصني: صنشأة المبحث
السلوبية الثالث: التجاهات المبحث
السلوبية. الرابع: تعريف المبحث

اللغويين.  عند السلوبية ماهية-
الباحثة.  صنظر وجهة من السلوبية تعريف-

 وعلقتها النحوية الخامس: السلوبية المبحث
الشعرية بالضرورة

 اللغــة بــه اختصــت الــذي ، البــداعي جاصنبها في اللغة خضعت
 هــدفت الــتي الدراسات من -  للعديد الشعرية اللغة الادبية- خاصة



 التحليليــة الدراســات فظهرت البداعية، اللغوية السمات إبراز إلى
اللغة.  بحث في ومناهج واتجاهات صنظريات من حوته وما

لّقلــب قــد الادبي النص أن عيسى فوزي ويرى  مناهــج " بيــن ت
ــذاهب ــراءات وم ــثيرة، وق ــن فتمحــور ك ــة بي ــة الصنطباعي  والعقلصني
ــتى وغيرها والنفسية، والتاريخية والجتماعية والعلمية والخلقية  ح

ًا وصار عواده استوى ًا علم  ذلـك خل ل مـن لنـا . ويبـدو)1(بذاته" قائم
 المحــاور هــذه بيــن الفصل تقبل ل للنص الادبية الدراسة طبيعة أن

ــى ، النص ذلك في تأثير ذا متداخل كل باعتبارها ، تاما فصل  أن بمعن
 علــى  وغيرها والعلمية والخلقية العقلصنية أرغمت قد الادب طبيعة
 تشــكيل إلــى المطــاف صنهاية في به ادفعت ، واحد قالب في التجمع

 للصــورة وإبــرازا وصنقــدا تحليل الادبي النص على اهتمامه صب علم
صنفسه.  النص اداخل من ، فيه الفنية

 أهمــها: مـن كـان الــتي ، التحليليــة الدراســات ظهرت وعليه
ــار ل اللغويين،منهم من مجموعة مثلتها التي الروسية الشكلية  : ش

ــوجه تجليات عن البحث إلى واتجهت ، وياكبسون بالي ــداعي ال  الب
لّيــه قــدر شــيء فــي يتجلــى ل الــوجه هــذا أن ووجــدوا للغة  فــي تجل

.)2(الشعري الخطاب
 (بالبنيويــة) ُســميت مــا الدراسات هذه ساحة في ظهرت كما

لّلم فكــرة مــن اصنطلق وقد الحديث، النقد في شائع مصطلح وهو  ســ
لّن أصحابها بها  فــي تحتــاج ول ، بــذاتها تكتفــي اللغويــة البنية وهي: أ

 فــي البحــث مهمتهــا كــاصنت لــذلك ؛ عنهــا خارجــة لعناصــر إادراكهــا
 يجعــل الذي هو ، اتساق من ينتظمها وما ، للنص الداخلية العلقات

.)3)معنى ذات أبنية منها
لّية الدراسات أبرز من وكاصنت  (السلوبية) وهــي الدراسة النص

 لــه كعلــم مكاصنها السلوبية الدراسات احتلت فقد البحث، هذا مناط
 التي أادواته فتكوصنت الوجواد، إلى يبرز جعلته التي وسماته خصائصه

 محاولــًة والشــعرية، البــداع عــن فيــه باحثــة الشعرى النص تدرس
لّما تخليصه  اللغــة لــه تمنحــه ومــا النص ادون تحو ل قيواد من ارتأته م

إبداع. من
 الســلوبية- هذه خل ل الضوء- من لتلقي الدراسة هذه فكاصنت

 سـمحت أســلوبية ســمات مـن الشــعرية اللغــة بـه ذخــرت ما على
والمسموح.  الجائز رحابة إلى والمقيد الممنوع عبر بالنفاذ

 المعارف، منشأة السكندرية، ط، " اد القراءة وآليات الشعري " النص عيسى  فوزي)(1
.9صـ

 ،1" ط التفكيك إلى المحاكاة من الحديث الادبي " النقد خليل محمواد : إبراهيم  اصنظر)(2
.90صـ م،2003 المسيرة، ادار عمان،

92 صـ صنفسه  المرجع)3(



الو ل المبحث
ًا لغًة السلوب واصطلح

لّم حديث مصطلح السلوبية هل  واحــد بوصــفه عليــه التعرف ت
 عــن خفيــت وإن أصــو ل له أم النص، في تبحث التي الدراسات من

 البحث؟ من حظها تنل ولم العيان

لّل  بيــن الرتبــاط ذلــك إلــى تقوادصنــا الســؤا ل هذا عن الجابة لع
 فــي الــوافر حظــه ووجــد القديمة الدراسات تناولته الذي السلوب

 فــي حــديث كاتجاه ظهرت التي السلوبية وبين الحديثة، الدراسات
ًا الادبي، النقد لّن علم ًا بأ لّد الســلوبية الدراســة تنــاو ل ممــن بعض  عــ

ًا السلوب علم أو السلوب ًا مصطلح السلوبية.  لمصطلح مراادف
لغًة:  السلوب

 طريق وكل النخيل من السطر أو الممتد، الطريق "السلوب
ُيقا ل: أصنتم أسلوب، فهو ممتد  أساليب على والجمع سوء، أسلوب و



ــوجه، الطريــق وهــو  فــي فلن ُيقــا ل: أخــذ والفــن، والمــذهب وال
.)1(منه" أفاصنين أي القو ل، من أساليب

 الطريــق الهمــزة بضــم المنيــر: "الســلوب المصباح في وهو
 مـن طريـق علـى أي القـوم، أساليب من أسلوب على وهو والفن،

.)2(طرقهم"
ــة معاجم من عداد في للسلوب اللغوي المعنى تتبعنا ولو  اللغ

 يقــترب لوجــدصناه بل الطريقة، أو الطريق معنى عن يختلف صنجده ل
 المعاجم بعض في تعريفه جاء إذ للسلوب الصطلحي المعنى من
لّصنه  البــاحثين بعــض ذلــك إلــى أشار كما كتابته، في الكاتب طريقة بأ
ًا يبــدو اللغــة معــاجم فــي اللغــوي السجل أن من  رؤيــة مــن مقتربــ

.)3(الصطلحية السلوب
ًا:  السلوب اصطلح

لّمــا  صنحــن مــا وجــدصنا فربمــا للســلوب الصــطلحي التعريــف أ
 يقــو ل: إذ الســلوب عــن مقدمته في خلدون ابن ذكره فيما بصداده
لّصنها "اعلم ــتراكيب، فيــه ينسج الذي المنوا ل عن عندهم عبارة أ  أو ال

 أصــل إفــاادته باعتبــار الكلم إلــى يرجــع ول فيه، يفرغ الذي القالب
 المعنــى كمــا ل إفــاادته باعتبــار ول العراب وظيفة هو الذي المعنى

 كمــا الوزن باعتبار ول البلغة، وظيفة هو الذي التراكيب خواص من
.)4(العروض"  وظيفة هو الذي فيه العرب استعملته

 فيها أوضح والتي السلوب، عن فكرته خلدون ابن طرح هكذا
ًا إليه ينظر كلم السلوب أن ــتي العتبارات بعض عن بعيد لّدها ال ــ  ع

ــه ينظر فل والعروض، والبلغة للعراب رئيسية وظائف ــار إلي  باعتب
لّصنما الوزن باعتبار ول كماله ول المعنى أصل ــه علــى إليه صنظر وإ  " أصن

ــب على اصنطباقها باعتبار كلية المنتظمة للتراكيب ذهنية صورة  تركي
.)5(خاص" 

 باعتبــار ، للســلوب متقدمة صنظرة عن تعبر الفكرة هذه ولعل
 وعلــى ، وموســيقاه وبلغتــه النــص لغــة بيــن يجمع متكامل كل أصنه

 مــن عــداه عمــا ويتميــز الشــعري الســلوب يــبرز الكل هذا أساس
.  الساليب

 ، بالســلوب الرائــع الهتمام هذا مع خلدون ابن عند والغريب
 صــاصنع الشـاعر أن يـذكر فهــو ، صــناعة الشــعر أن على اصطلح أصنه

 ،3ج وآخرون، الكبير علي الله (سلب) تحقيق: عبد العرب" ماادة " لسان منظور  ابن)(1
.2057صـ المعارف، ادار

.13صـ م،1922 الميرية، المطبعة القاهرة، ،1ج ،5المنير" ط " المصباح  الفيومي)(2
 ادار عمان، ،1" ط البلغية الدوائر وثلثية " السلوبية الجليل عبد القاادر  اصنظر: عبد)(3

.105صـ م،2002 صنعاء،
.570صـ الفكر، ادار خلدون" بيروت، ابن " مقدمة خلدون بن محمد بن الرحمن  عبد)(4
.571صـ صنفسه،  المصدر)(5



 هــو: "مــن الشــاعر أن والحــق ، إخراجهــا فــي ويبــدع الصنعة يتقن
 الموسيقية الرهافة وقوامها الشعر موهبة والخليقة بالفطرة امتلك

ــاذ على المقدرة مع والشياء الناس بجوهر العميق والحساس  النف
.)1(إليها"

لّرف لّصنه: "اختيار السلوب مصلوح سعد ويع  به يقوم اصنتقاء أو بأ
لّيــن" موقــف عــن التعبير بغرض معينة لغوية لسمات المنشئ  )2(مع

لّنه لّيد لك لّد المنشئ به يقوم اختيار كل يجعل ولم الختيار هذا ق  أن لب
ًا، يكون لّيز أسلوبي  مـن مختلفيــن صنـوعين بيــن الســاس هــذا على وم

:)3(الختيار
مقامي.  صنفعي النوع وهذا بسياق محكوم الو ل: اختيار
 وهــو الخالصــة، التعــبير مقتضــيات فيــه تتحكــم الثاصني: اختيار

 ، الــتركيب علــم المصــطلح هــذا في بالنحو والمقصواد صنحوي اصنتقاء
ــذي ــد ال ــى يعتم ــد عل ــة قواع ــا اللغ ــوتية بمفهومه ــامل: الص  الش

لّية، الجمل وصنظم والصرفية ِثـــر حيــن الصنتقــاء هــذا ويكــون والدلل ْؤ  ُي
ًا أو كلمة على كلمة المنشئ لّصنها تركيب؛ على تركيب  أو عربية أصح ل

يريد.  ما توصيل في أادق
 وهــو النحــوي، الصنتقــاء إلــى إشــارة الثــاصني النوع في وصنلحظ

 إذن المعنــى، توصــيل فــي الدقــة إلــى الحاجــة إليــه ادعــت اصنتقــاء
ًا الصنتقــاء هــذا كــان وإذا اصنتقــاء، إلــى يحتاج فالمعنى  وقصــد ، صنحويــ

 الجمل- وصنظم والدللية والصرفية الصوتية القواعد مجموعة بالنحو
 مــن تتأكــد ، أفــق ســعة علــى تــد ل شمولية صنظرة يعد شك بل فهذا

 النص تكامل جهة من والسلوب، النحو بين الوطيدة العلقة  خللها
ًا. قاعدة وأسلوب

لّرف لّصنه: "صنوع على سليمان أحمد الله فتح كذلك السلوب وع  أ
.)4(العاادي" للخطاب المغاير الادبي الخطاب من

لّين ثم لّصنه وذكر الخطاب صنوعي بين الختلف وجه ب  علــى يقوم أ
لّن في تتمثل أساسية ركيزة  ماادته يستمد كان إذا الادبي "الخطاب أ

 وظيفتها تؤادي كي بتشكيلها ويقوم إليها ينتمي التي لغته معجم من
ــي ــث ف ــر ب ــيل الفك ــات وتوص ــل المعلوم ــاعر وصنق ــراز المش  وإب

لّلغة أن باعتبار الصنفعالت لّصنه- أي العلمات؛ أو الرموز من صنظام ال ــإ  ف

29صـ م،1974 الكتب، عالم وادراستها" القاهرة، اللغة " في عيد  محمد)(1
الكتب، عالم القاهرة، ،3إحصائية" ط لغوية " السلوب: ادراسة مصلوح  سعد)(2

.38 – 37صـ م،2002
.38 إحصائية" صـ لغوية " السلوب: ادراسة مصلوح سعد)(3
 القاهرة، ط، " اد تطبيقية وادراسة صنظري مدخل " السلوبية سليمان أحمد الله  فتح)(4

.20صـ م،2004 الاداب، مكتبة



 أو الموضــوعة، اللغوية القواعد يكسر الادبي- قد النص أو الخطاب
لّلغة، المألوف النمط عن يخرج ًا يبتكر أو ل .)2)جديدة" وأساليب صيغ

لّن وصنلحظ لّين قد الباحث هذا أ  تشــكيل فــي الســلوب وظيفة ب
لّن إلــى أشــار كما التوصيل، في وبوظيفتها بدورها هي لتقوم اللغة  أ
ًا تستدعي قد الوظيفة هذه ًا لقواعد كسر  أو مــألوف، عــن وخروجــ

ًا تستدعي لّن لصيغ، ابتكار  الجــوهري الســبب هــي الوظيفة هذه وكأ
لّماه ما بين الختلف في ًا س ًا خطاب ًا بكــوصنه وصــفه ومــا عااديــ  خطابــ

ًا.  أادبي
لّله  ـــ منــه الادبــي وخاصــة ـــ الســلوب أن سبق مما يتضح ولع

ًا، أو اصنتقاء كان سواء ًا كان أو اختيار ًا أو المــألوف عــن خروج  كســر
لّلغوية للقواعد  تناولتهــا الــتي التعريفــات مــن غيرها أو الموضوعة ال

 اتجـاه هــو واحد، اتجاه في يصب فهو ، والحديثة القديمة الدراسات
لّية الفنية  أن يرى الذي الباحثين أحد المعنى بهذا إليه صنظر كما والادب

لّل السلوب ًا ظ  الفكــر ميــدان فــي تحــدث الــتي للتطورات "مساصند
. )1(الصنساصني"
لّد وقد صناحيتين: من تتأتى المساصندة هذه ع

ًا، السلوب الولى: باعتبار  يســلكها التي الطريقة خل ل من فن
الفعلي. الوجواد إلى ماادته ُيظهر لكي الفني العمل

ًا الثاصنية: باعتباره ــتي الكيفية خل ل من وذلك ، أادب  يســتخدم ال
ًا ، والمكتوب بشقيها: المنطوق اللغة المنشئ بها ًا اســتخدام  خاصــ

المميزة. الدللة لصنتاج
 تعبير هو – الادبي وخاصة – السلوب القو ل: إن يمكننا وعليه

ــة وبروز ، الفنية توفر يميزها ما أهم بطريقة معينة فكرة عن  الناحي
 هــذا يخلــو ول ، الســلوب فــي عامة سمة هذه . وتعد فيه البداعية

 وربمــا ، والجماليــة للفنيــة تفتقــر الــتي الســاليب بعــض وجــواد من
 الفصــل فــي جليــا سيتضــح كمــا ، الموفــق غيــر الستخدام يشوبها

. البحث هذا من التطبيقي

الثاصني المبحث
السلوبية صنشأة

)

.112" صـ البلغية الدوائر وثلثية " السلوبية الجليل عبد القاادر  عبد)(1



ــدولوجي أو فكــري فراغ في ينبني مفهوم ثمة "ليس  وإن ،*آي
 الفنــون بميــدان تتصــل جماليــة خصوصــية ذا المفهــوم ذلــك كــان

.)1(الصنساصنية"
ًا السلوبية مفهوم صنحداد حتى وعليه ًا تحديد  من كظاهرة ادقيق

 الظــاهرة الممكــن- بمكوصنــات الحاطــة- بقــدر ســنحاو ل الظــواهر
إليها. تهدف التي والغاية ووظيفتها
 ومجالتهـا السـلوبية مفهـوم تحديـد فـي الراء اختلفــت لقـد

 عــن البحــث إلى جواصنبه بعض في وصل أن إلى إطارها في العاملة
الادبي.  النص جماليات

 بمصـطلح الســلوب علقــة فـي السـابق المبحــث مـن ويبدو
ــاحثين بعــض اســتقراء خل ل ومــن الســلوبية، ــتراث الب  القــديم لل

لّن العربي لّن إلى ذهب الباحثين بعض والغربي- أ  ليســت الســلوبية أ
ًا ًا شــيئ ــد ًا، أو جدي ــ لّن بــل اصنقلبي ًل لهــا إ  العربــي الــتراث فــي أصــو

ٍد على والغربي سواء. ح
 ، الباحثين من عداد إليه أشار  فقد: العربي الصل عن أما

 بـأن القائــل الــرأي أن يــرى الــذي ، خليل محمواد إبراهيم بينهم من
لّصنما جديد شيء السلوبية ًل إل يقــترب ول ظــن "محض هو إ  مــن قلي

ًا)2(الواقع" لّن هذا قوله . مؤيد  اســتخدمت القديمــة العربية الاداب بأ
 ويتضــح واتسـاقه، الادبــي الشكل تناسق على للدللة أسلوب كلمة
 القــرآن إعجــاز حــو ل البلغييــن كلم فــي خــاص وبشــكل جليا ذلك

الكريم. 
 البــاقلصني كــان اللفظــة هذه استخدم من أقدم أن إلى وأشار

 أو شــاعر لكــل أن أوضــح فقــد القــرآن، بإعجاز الموسوم كتابه في
 قــد البلغــة أن إلــى أشــار كما إليه، وتنسب بها يعرف طريقة كاتب

 ُحســن يسمى أن يمكن لما بالتنظير القرطاجني حازم عند اتسمت
السلوب.
ــا فــي أن رأى إذ البواريد أسامة أيضا ذلك وأيد  إشــارات تراثن

 تراثنا في النظم صنظرية أن إلى يذهب بل ، السلوبية لوجواد واضحة
 فيمــا التصــا ل هــذا ويتمثــل ، الحديثة بالسلوبية تتصل تكااد البلغي

 ، جديـدة صنظـرة وفق النحو ادراسة من الجرجاصني القاهر عبد به قام

 آيدولوجي: فكري.*
ــروت، الشعر صنقد في البنيوي السلوبي " التجاه قاسم حسين عدصنان )(1  ادار العربي" بي

.95م.  صـ1992 ،1ط كثير، ابن
.149" صـ التفكيك إلى المحاكاة من الحديث الادبي " النقد خليل محمواد  إبراهيم)(2



 علــى تعتمــد وإصنمــا ، الخــرون يفعــل كمــا  العــراب علــى تعتمــد ل
 التعــبير. فــي جديــدة طريقــة تتبعــه الــتركيب فــي التغير أن أساس
 وبعــض والنظــرات الشــارات مــن فيه أن: " تراثنا الباحث وأضاف

ــة فالذهنية وبذلك ، عربية لسلوبية صنواة يشكل ما الدراسات  العربي
 التحليــل فــي حركــة مصــدر عندهم والنص ، التطبيق بروح متشبعة
.)1)ينقطع"  ل والتأويل

 ً خليل محمواد إبراهيم أوضح   فقدالغربي: الصل عن أما
ــدأ وهــوراس، وأرسطو أفلطون تراث البلغيون تجاوز أن بعد أصنه  ب

ًا الكلم  الكلسيكي بالسلوب يسمى ما وظهر السلوب، عن مجداد
ــلوب ــي، والس ــن الروماصنس لّي ــيين أن وب ــوا الروماصنس ــد اهتم  بتجدي

 المجــاز عــن الحــديث فــي تعمقــوا وأصنهــم للشعر، اللفظي المظهر
لّخاذة والتغييرات ــمى ما وظهر والحس، السمع في تنفذ التي ال  يس
لّن يــرى لــذلك وهو العلمي، الادبي بالسلوب  وضــعت أسســا ثمــة أ

.)2) الشعر ولغة العلم لغة بين للتفريق
ًا بوصفه السلوبية تأسيس في الفضل ويرجع ًا علم  إلــى حديث

لّد الذي سوسير ادي فرادصنان اللغوي العالم  التفكيــر قواعــد واضــع ُيع
 القــرن مطلــع فــي لهــا تأسيســه وكــان اللســاصنيات، فــي السلوبي
 اللغــوي النظــام عــن تحــدث عندما الوضع هذا لبنة وكان العشرين،

ًا  الطبيعــة ذى بالنظــام النظام هذا ووصف والكلم، اللغة بين مفرق
 هــذا مع تحداد وقد الكلم وهي متحققة وأخرى اللغة، وهي المجرادة
ًا كوصنهــا حيث من السلوبية، خصائص "أولى التفريق ًا إصنتاجــ  " فراديــ

ًا "السلوب أصبح ثم  اللغويــة للقواصنين المصاقب الثابت على خارج
 )1(العامة"

 ورومــان بالي شار ل بملحظات السلوبية صنشأة ارتبطت كما
ــد الســلوبية مفهوم تطور وقد سوسير، ادي  تلميذي)2(ياكبسون  عن
لّن في تبلور حتى ياكبسون ًا ثمة "أ ًا معيار ــي السليم للاداء متحقق  ف

 وهــي القاعــدة، هــذه عــن الصنحرافــات من عداد يقابله العاادية اللغة
.)3(للسلوب" المميز الطابع تضمن التي

  .تاريخwww.arabicstylistics.ju.4t.com، الرادصنية للجامعة تابع العربية السلوبية  موقع)1(
م2009-1-5 الدخو ل

-149" صـ التفكيك إلى المحاكاة من الحديث الادبي " النقد خليل محمواد  إبراهيم)2(
151.

.97العربي" صـ الشعر صنقد في البنيوي السلوبي " التجاه قاسم حسين  عدصنان)(1
 هذا  من2 صـ .اصنظر الروسية الشكلية عن الحديث في إليهما الشارة سبقت وقد)(2

البحث.
.90التفكيك" صـ إلى المحاكاة من الحديث الادبي " النقد خليل محمواد  إبراهيم)(3



لّن يتضــح والــذي  اللغــة تحليــل إلــى هاادفــة بــدأت الســلوبية أ
ًا "استقامت حتى بعدها تطورت ثم والكلم،  وله حرمته له اختصاص
 فــي أو الخالصــة النظريــة قواعــده فــي ســواء وضوابطه، مقاييسه
ــة فروعــه ــتي التطبيقي ــؤثر ال ــن مــن ت ــى حي ــا فــي آخــر إل  منابعه

.)1(المبدئية"
لّورت وهكذا ًا وصارت السلوبية تط  تحليــل فـي يستخدم منهج

لّكــدت وبذلك الادبية النصوص  تتصــل كظــاهرة الــواعي حضــورها "أ
ًل واللغة الفكرة معاادلة بطرفي ًا اتصا ًا" علمي .)2(منظم

 مــرت قــد الســلوبية أن إلــى الراء هــذه تتبــع مــن وصنخلــص
: التالية بالمراحل

 النظــام بتحليــل الهتمــام مــن استفاادت:  الولى المرحلة
 لتتخــذ ؛ بينهمــا التفريق ثم ومن ، والكلم اللغة من المؤلف اللغوي
 .)1)فرادي إصنتاج أصنه باعتبار للدراسة موضوعا الكلم

 للســلوبية الوصــو ل فــي الوضــح : وهــي الثاصنية المرحلة
 المتــابع الثــابت عــن يخــرج قــد الســلوب أن لــوحظ حيــث ، كعلــم

 فــي متمثــل للغــة معيــار هنالــك . فأصــبح العامــة اللغويــة للقواصنين
 لكــل جعــل مــا وهــذا ، المعيــار هــذا عــن اصنحــراف يقابله ، قواعدها
غيره. عن يميزه طابعا أسلوب

ًا السلوبية فيها : أصبحت الثالثة المرحلة  يمكن ل مصطلح
 ضــوابطه لــه ، الادبيــة النصــوص بتحليــل مختصا منهجا بل ، تجاوزه

النص. في تعمل التي ووظائفه وفروعه

صـ ط، ت اد الجنوب، ادار توصنس، ط، " اد الادبي النقد آليات " في المسدي السلم  عبد)(1
55-56.

.123البلغية" صـ الدوائر وثلثية " السلوبية الجليل عبد القاادر  عبد)(2
 أن تأكيد إلى هدف والكلم اللغة بين فرق حينما سوسير ادي أن إلى الشارة  تجدر)1(

"الكلم". "اللغة" ل هو اللغة علم موضوع



الثالث المبحث
السلوبية التجاهات

 المصــطلحات فيهــا وتعــدادت الســلوبية التجاهــات تشــعبت
 التــداخل ذلك أن ويبدو تعريفاتها، شأن ذلك في شأصنها والتقسيمات

 اللغــة علــم فــي التحليليــة والمناهــج السلوبية المناهج بين الحاادث
 بعــض ادعــا ممــا التشــعب؛ هــذا أســباب مــن واحد ـ والبلغة والنقد

 فــي التجاهــات هــذه بيــن والختلط التداخل فك لمحاولة الباحثين
 منه، ليس مما السلوبي البحث منهم- بزعمهم- لـ"تخليص محاولة

 التطبيقية والمماحكات النظرية اللتباسات كشف طريق عن وذلك
 ينعـرج بمـا فتضـايقها اختصاصـها حرمـة السلوبية على تفسد التي
.)1(مغايرة" حقو ل صنحو مسلكها معه

ًا ويبدو لّن يرى النظرة هذه صاحب أن جلي  له كعلم السلوبية أ
 أخــرى، بعلوم والتطبيقية : النظرية صناحيتيه في اختلط قد خصائصه

 إلــى بالســلوبية فــدفع الختصــاص حــاجز تخطى الختلط هذا وأن
الوظيفي. اختصاصها ادائرة في ليست ومجالت حقو ل في التخبط

 المســدي الســلم عبــد يفصل متعمق وفكر ثاقبة صنظرة وفي
لّثلــت مصــطلحات، ثلثة بين ًا م لّمــا ؛ البــاحثين مــن للعديــد هاجســ  م

 واحــد ضــمن السلوبية تصنيف عليهم فرضت اعتبارات إلى ادفعهم
 المصــطلحات هــذه والنقــد)، والبلغة اللغة الثلثة:(علم العلوم من

السلوبي. والشرح البلغي، والشرح اللغوي هي: الشرح
ًا يوظف تقني هو: "إجراء اللغوي فالشرح ًا توظيف  ؛ خارجي

 بواسطة اللغة فقه يستغل ما حد على النص لفهم الناقد يستغله إذ
 إلى يشير  وهو)2(عامة" اللغة خصائص فهم من لمزيد الادبي النص

لّد بدايـة هو اللغوي الشرح أن  فـي سـيدخل أسـلوبي لكـل منهـا لبـ
لّصنه السلوبية، صنظره وجهة من النص تحليل مجا ل لّرف وكأ  الشــرح يع

 أو إجــراء يــراه كمــا وهــو للغة العامة الخصائص معرفة بأصنه اللغوي
السلوبي. التحليل في مؤثرة أهمية بها للمرور خطوة

.56الادبي"  صـ النقد آليات " في المسدي السلم  عبد)(1
 الذي:" ل اللغة فقه موضوع المقصواد أن إلى الشارة . وتجدر65صـ صنفسه،  المرجع)(2

 والتاريخ الثقافة تشمل ادراسة ذلك إلى يجمع ولكنه ، فقط اللغات بدراسة يختص
 " مدخل عبدالعزيز حسن " اصنظر: محمد الدراسة موضوع للغات الادبي والنتاج والتقاليد

 173 (اد.ت) صـ للطباعة النمر ادار اللغة"  علم إلى



 ادائمــا المهم :" إن يقو ل إذ عيااد شكري رؤية مع هذا ويتقارب
 الطريــق أو ل علــى تضــعنا عســاها اللغويــة السمات بأبرز البدء هو

 )1)" للقصيدة أسلوبي لفهم ؛ الصحيح
 اللغــوي البنــاء تقلبــات : "تفســير البليغي الشرح يعد بينما

 النحوية البنية أساسه الذي المرجعي المعيار به يسمح ما حدواد في
 عــن العـدو ل فضـاء تمثــل مراوحــات مـن الادب حيالهـا يحـدثه وما

ــار" ــذا التعريــف فــي . وصنلحــظ)2) المعي ًا المصــطلح به ــ  إلــى اتجاه
 علــى العمـل ثــم ومـن اللغويــة البنيـة فــي تحــدث الـتي التغيــرات
لها.  المؤادية العلل عن والبحث تفسيرها
 مــن ينطلــق إبــداعي فهــو: "إصنجــاز الســلوبي الشرح أما
 قل أو أادبي، إفراز إلى اللغوية البنية خصائص لكل مسبق استيعاب

ــتي تركيبته في اللغوي النسيج بها تحلى التي الادبية سمة تفسير  ال
 شــعرية اســتيحاء هــو الســلوبية هــاجس أن مؤاداه وهذا عليها، وراد

ــذلك)3) اللغوي" النسيج قرائن عبر وجوادها تعليل ثم النص  .       وب
ــم ــة المصــطلحات اختت ــا الثلث ــه الوصــو ل أرااد بم ــو إلي  فصــل وه

لّما السلوبية لّبر ما إلى والبلغة اللغة علم مع التداخل سماه ع  عنه ع
البداعي).  (الصنجاز بأصنه

 والشــرح البلغــي الشــرح أن إلــى ذلك من صنخلص أن ويمكن
 تنتهي زاوية من النص في منها كل يعمل السلوبي والشرح اللغوي

 الــتي البدايــة هــو اللغوي فالشرح الخر؛ منه يبدأ الذي الطرف عند
 لينظــر البلغــي الشــرح يــأتي ثــم عامة، النص فهم في منها ينطلق

ًا ويفسـرها تقلبات، من يحدث أن يمكن ما في  معيـار علـى اسـتنااد
ًا النحوي البناء يمثل مرجعي  الســلوبي الشــرح يأتي ثم فيه، أساس

ًا وإبداعيته النص شعرية التقلبات هذه من ليستوحي  ما على معتمد
لّدمه  بهــا ليعلــل قرائن من البلغي والشرح اللغوي الشرح من كّل ق
المعيار.  عن النص عدو ل

 تبـاينت وقـد اتجاهـات، عدة السلوبية الساحة في برزت وقد
 إلى ، الادبي للنص السلوبي التحليل من وبعدا قربا التجاهات هذه
 التقلبــات عــن فيهــا والبحث ، ذاتها في الادبية النصوص أصبحت أن

 الســلوبية. وســنقف إليها تسعى غاية - هو اللغة إبداعية تهيئ التي
السلوبية.  التجاهات هذه على يلي فيما

السلوبية:  التجاهات

138  ،صـ1983، العلوم " ادار السلوب علم إلى " مدخل عيااد   شكري)1(
.66الادبي"  صـ النقد آليات " في المسدي السلم  عبد)2(
.69-67صـ صنفسه،  المرجع)3(



 تحــت البــاحثين مــن عــداد عنــد التجاهــات هــذه ُصــنفت
 هــذه فــي تنــاولوه مــا أن يبــدو الــذي ولكــن متباينــة، مصــطلحات

 الدراســة أصنــواع مــن صنــوع بــأي اختصاصــه بينــوا ومــا المصــطلحات
ًا يختلف ل السلوبية ًا بــل تعريفــه، فــي كثير  إل يختلــف ل قــد أحياصنــ

تحته.  يندرج ما ويتفق المصطلح اسم
ًا التجاهات تصوير على التصنيفات هذه بعض اعتمدت  أو قرب

ًا  المعيــاري المنهــج تنتهــج كــاصنت الــتي البلغيــة، الدراسات من بعد
 يسير معياري علم الجليل: "بأصنها عبد القاادر عبد عرفها كما الثابت،
 أو زمــان فــي والصنحــراف التغييــر تعــرف ل مطلقــة قــواصنين وفــق
 مــع القيــم، مــن مجموعــة إلــى التوصل المنهج هذا . وعمااد)1(بيئة"

 بيــن المزاوجــة أو الخالصــة اللغويــة الدراســات إلــى الصنتماء اعتبار
ــة ــة اللغوي ــه كطــور والنقدي ــدم. وعلي  أهــم صنعــرض أن يمكــن متق

 تقســيمات علــى الو ل المقــام فــي معتمــدين السلوبية التجاهات
بياصنها:  يلي وفيما ، ادرويش أحمد

الوصفية:  التعبيرية / السلوبية1
لّد وهي ًا ُتع  (القيمــة منهــج أو الكلسيكي المنهج على ثار منهج
 منهــج وهــو البلغيــة، الدراســات مجا ل في عليه يطلق الثابتة) كما

ّنف السـلوب مجمـل إلـى يمتـد ًا السـلوب فيصـ  إلـى: لقيمتـه تبعـ
مبتذ ل.  وأسلوب متوسط، وأسلوب سام، أسلوب

 تطويره في اصنطلق الذي بالي، شار ل هو التجاه هذا مؤسس
 أصنهــا مــن للغــة سوســير ادي تصــور مــن التعبيريــة السلوبية لفكرة
ًا كــان كمــا جمــاعي لنمــوذج محاكــاة مجــراد ليست  ادي قبــل ســائد

ًا يتحمل الفراد إن بل سوسير، الخاصة.  لغته خلق في أكبر صنصيب
 التعبيرية صنظريته في "بالي" ذهابه إلى ادرويش أحمد وينسب

ــوائم في تكمن ل السلوبية القيم "أن إلى هذه الوصفية  (القيمــة ق
 تكمــن ولكــن القدمين) وحــدهم (لغة في تكمن ول الثابتة) وحدها،

.)2(للغة" العاطفي المحتوى أسماه فيما
 ادائــرة توســيع إلــى ادعــوة التعبيريــة الســلوبية هــذه فكــاصنت

 الســياق، عنصر سبقتها التي النظريات أهملت إذ السلوبي، البحث
 باللغــة اهتمــت بالســياق. كمــا السلوبي البحث لتربط هي فجاءت

ًا"  باعتبارها المكتوبة لّيــة الســياقات من ينفد ل كنز  والتعــبيرات الح
.)3(غنية" وعاطفية أسلوبية قيم على تحتوي التي النابضة

البنائية:  / السلوبية2

.135"  صـ البلغية الدوائر وثلثية " السلوبية الجليل عبد القاادر  عبد)(1
.31صـ غريب، ادار والتراث" القاهرة، المعاصرة بين السلوب ادرويش" ادراسة  أحمد)(2
.32صـ صنفسه  المرجع)(3



ًا ُيعد التجاه هذا  علــى قــامت الــتي سوســير ادي لراء امتــدااد
ًا ُيعــد كمــا والكلم، اللغــة بيــن التفرقــة  فــي بــالي لمــذهب تطــور

 حــو ل غنيــة بدراســات التجاه هذا أصحاب قام الوصفية، السلوبية
 قلــب فــي صنفســها غمســت قــد البنائيــة أن وصنجــد الشــعر، لغــة بناء

ًا كتاباتها وأصبحت الادبية الحركة لّيــة لمدرســة رمــز  بيــن زاوجــت ح
. )1(واحد وقت في الفرعين وأخصبت والنقدية اللغوية الدراسات

التأصيلية:  / السلوبية3
لّب التجاه هذا  أيــن) (مـن سؤا ل عن الجابة على اهتماماته ص

لّم و(لماذا) وقد منها:  أقسام عدة ض
 لكتشــاف يســعى اتجــاه الجتماعية: وهــو النفسية السلوبية-1

ــة ــاج مــع يتعامــل فهــو ، أســلوبه خل ل مــن المؤلــف رؤي  إصنت
لحياته. اصنعكاس أصنه على المؤلف

ُيعد السلوبية -2  أكثر التأصيلية السلوبية من الفرع هذا الادبية: 
ًا لّن بـل العشـرين، القرن في التعبير تاريخ في تأثير لّوااد إ  هـذه ر

لّوااد من يعدون المدرسة  مــن القرن، هذا في السلوبية حركة ر
 فــي الفضــل إليــه  يرجــع الــذي وليوســتزر فلســر كــار ل بينهم

 كمــا اللغــوي النقــد فــي متكاملــة صنظرة إلى التجاه هذا تحويل
.)2(الادبية بالسلوبية أيضا ُسميت
 الخاصــة الملمــح أن المنهـج هـذا عليـه اعتمـد مـا بيـن ومــن

 للكلم وسيلة هي التي الفرادية السلوبية مجاوزة هي الفني للعمل
 فــي المعــد ل عن اصنحراف كل وإن العام، الكلم عن وابتعااد الخاص

ًا يعكس اللغة أخرى.  مجالت في اصنحراف
لّن وصنلحظ  أخــرى مســميات أخــذت قــد الادبية السلوبية هذه أ

 فنجــدها بهــا، التعريــف تناولت التي المواضع من موضع ما غير في
 التي السلوبية أصنها على تعريفها تم والتي التكوينية السلوبية باسم
 في الجمالية مصاادر عن تبحث التي والطرق الوسائل بدراسة تهتم

ــع أصل عن باللغة عدو ل أو للمجاز تكثيف من الادبي النص  أو الوض
.)3(الصنزياح أو بالصنحراف يسمى ما
الحصائية:  / السلوبية4

 تواترهــا ومعــد ل الســلوبية الســمات بتتبــع يهتــم اتجــاه وهــو
 الســلوبية الدراسة من النوع هذا في النص. والجراء في وتكرارها

 الصــفات وإحصــاء النــص، مــن عينات وتفريغ البطاقات على يعتمد

.35صـ صنفسه،  المرجع)(1
.37-36والتراث" صـ المعاصرة بين السلوب ادرويش" ادراسة  أحمد)(2
" صـ التفكيك إلى المحاكاة من الحديث الادبي " النقد خليل محمواد  اصنظر: إبراهيم)(3
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ًا الادب لغــة "تشــخيص علــى يعمــل اتجــاه والفعا ل. فهــو  تشخيصــ
ًا" .)1(كمي

الصوتية:  / السلوبية5
 الصــوات فــروع: أولهــا: ادراســة بثلثــة يهتــم التجــاه وهــذا

 القصــيدة، فــي الجمــالي وتــأثيره اليقــاع وثاصنيها: ادراسة المجرادة،
.)2(والمعنى الصوت بين العلقة وثالثها: ادراسة

 تسـميات اتخـذت الـتي السـلوبية التجاهـات من عداد وهناك
ًا تبعد ذكرصنا- ل لكنها- كما مختلفة لّما كثير  السلوبية فهنالك سبق، ع

وغيرها. الوصفية والجماعية والفرادية والبنيوية الوظيفية
 التجاهــات لهــذه المحــدثين العلمــاء هــؤلء تنــاو ل يكــن ولــم

ــز ل ــن بمع ــبيق ع ــا التط ــد ، له ــتملت فق ــاتهم اش ــة ادراس  النظري
 مـن عــداد تحليــل خل ل مـن لهــا تطــبيق علــى الســلوبية لتجاهــات
ــد ، النصــوص ــدم وق ــد محمــد  ق ــة صنمــاذج العب ــدة تطبيقي  فــي جي
 كتــابه فــي النصــوص مــن عــداد لتحليل التجاهات بتداخل الستعاصنة

.3الادبي" والبداع "اللغة
لّل ــو التجاهات هذه عرض خل ل من عليه التركيز صنواد ما ولع  ه

 أســلوب الشعرية للغة سؤا ل: هل عن الجابة إلى الوصو ل محاولة
لّمــا بــالخروج لهــا يســمح خــاص صنحــوي  قواعــد مــن عليــه تعــارف ع

 الشــعر للغــة يكــون أن يمكــن : هل آخر بأسلوب لنقل أو وقواصنين،
 الشــاعر ذهــن فــي مســبقة خاصة وصرفية صنحوية تركيبية خصائص

لّن أم ، تجربته لعرض إليها يستند  التي هي صنفسها الشعرية التجربة أ
 ؟ الخاصة التراكيب هذه إبداع على أجبرته

لّصنــي أزعــم ول  الادبــي للنــص أن ســأثبت المبحــث هــذا فــي أ
 لـه تتيــح بحيــث وحــده بـه تعريفهــا- تختــص  سيأتيصنحوية- أسلوبية
ًا ًا الصل عن يخرج النحو في أسلوب ًا خروج  بــه جــاء مــا لكــل رافض
النحاة.

لّصني كما  مــن البــاحثين أحــد إليه ذهب ما إلى أذهب أن أريد ل أ
 شــروط أو بعينــه اصــطلح علــى النحــاة مــن القــدمين "إجماع أن

 يمتنــع ول بــه، الخــذ ُيلــزم ل بذاته تعريف أو بعينها، قاعدة أو بعينها
لّن إذ عليه، الخروج  اللغــة، مــن يســتنبط قــرروا- علــم النحو- كمــا أ

 إليــه، اصنتهــى مــا اتبع ادليله له وتبين إليه، اصنتهوا ما غير له ظهر فمن
لّق .)4(طريقه" يتنكب أن له وح

.73" صـ إحصائية لغوية ادراسة " السلوب مصلوح  سعد)(1
.153" صـ التفكيك إلى المحاكاة من الحديث الادبي " النقد خليل محمواد  إبراهيم)(2
 للكتاب الحديثة ،الكااديمية " القاهرة الادبي والبداع " اللغة العبد   اصنظر: محمد1(3

بعدها.  وما53 صـ التطبيقية . الدراسات م2007 الثاصنية، الجامعي،الطبعة



لّن يــرى مــن إليــه ذهــب الذي التجاه صنفس آخذ ول  "الشــاعر أ
 يريــد لمنطقــه يحتــا ل وهــو والنحــوي واديمومتها، اللغة بحياة يتكفل

 إلى فيسعى تدفقها، في ملحقتها يستطيع ول اللغة على السيطرة
 مطــالبه، عــن يبحث يتغير. الشاعر ل وضع على وإمساكها تجميدها
.)1(اللقاء" بينها يتم ل مطالب وهي مطالبه، عن يبحث والنحوي

 توســيع هــو: إمكاصنيــة إليــه الصنتبــاه ولفــت قــوله أواد مــا ولكن
 بدراســة لهتمامهــا مماثل اهتماما بالسلوب لتهتم النحوية الدراسة
 ، النحــوي الهتمــام مركز وهو ، الكلم أواخر على الطارئة التغيرات

 ( أي أحــواله لمعرفــة هــو :" إصنمــا النحــو عــن جنــي ابن يقو ل حيث
 .   )2)" ) المتنقلة الكلم

 ادائــرة وســعت إن النحــو حيويــة إلى الباحثين بعض أشار وقد
ًا الســاليب إلــى المفــرادة مــن اهتمــامه  عــن العــزوف "أن موضــح
 ومـا المفــرادة ادراســة إلــى النحـويين واصنصـراف السـاليب ادراســة
 بـالجمواد النحـوي الدرس أصاب والبناء العراب ظواهر من يعتريها
ــن اللغويين الدارسين أبعد النحويون فكان حيويته مصاادر وحرمه  ع

.)3(وأساليبها" وصنحوها اللغة فقه
 ليــس وأن الســلوب، فــي مهــم عنصر النحو بأن ُصنسلم وصنحن

 علــى المنصــبة النحويــة الدراســة لنجعــل ولكــن صنحو، ادون أسلوب
ًا البعض أسماه ما إلى تنظر النص لّصنــه على اللغة قواعد عن خروج  أ

لّد لغة في خصوصية لّن خصوصــية؛ مــن لها لب  تغلــب الــتي الصــفة ل
البداع.  صفة هي قائمة فيها الجما ل إراادة وتجعل عليها

الرابع المبحث
السلوبية تعريف

 ادار تحليلية" القاهرة، صنقدية ادراسة النحوية الغني" القاعدة عبد العظيم عبد  أحمد)(4
.21صـ م،1990 التقاصنة،

 الصندلس، ادار ،1" ط أسلوبية ادراسة الشعرية " الضرورة محمد إبراهيم  السيد)(1
.79صـ م،1979

 " تحقيق: للمازصني التصنيف كتاب شرح في " المنصف جني بن عثمان الفتح  أبو)2(
 م1954، الحلبي البابي مصطفى مطبعة ، القاهرة ، أمين الله وعبد مصطفى إبراهيم

4 .صـ
.80"  صـ أسلوبية ادراسة الشعرية " الضرورة محمد إبراهيم  السيد)3(



 
اللغويين: عند السلوبية ماهية

 الحديثــة- النصــية الدراســات مــن واحــدة بوصــفها الســلوبية
ًا وجدت ًا حظ  حيــث ســاحتها، أثــرى مما ؛ والتنقيب البحث من وافر
 ومجالتهــا، الشــامل: تعريفهــا مفهومهــا فــي النظر وجهات تعدادت

 رافــض وبين المحدادة خصائصه له كعلم لها معالج بين ما ووظيفتها
قواصنين. هيئة على معدة جاهزة قواعد على واعتماادها لتقييدها

 هنالــك أن أســاس علــى للســلوبية الشــامل المفهــوم ُيبنــى
لّيــر الخــتراق هــذا عــن ينتج تخترق قاعدة  الشــكلية البنيــات فــي تغ

الخارجية.  وادللتها
 ملحظة يمكننا السلوبية عن الباحثين حديث إلى النظر وعند

تعريفها:  في اتجاهات ثلثة
 التجـــــــــاه

الو ل: 
واللغة. السلوب باعتبار تعريف

 التجـــــــــاه
الثاصني: 

 البحثيــة الخارطــة في السلوبية موقع باعتبار تعريف
المعاصرة. والدراسات

 التجـــــــــاه
الثالث: 

والتعبير.  الادبي النص باعتبار تعريف

واللغة:  السلوب باعتبار الو ل: تعريفها التجاه
 أحمــد اللــه فتــح التجاه هذا اداخل للسلوبية تعريفه يعد ممن

 مجموعــة إلــى التعريفات- منسوبة من مجموعة أوراد وقد سليمان
لّن الغربيين- منها من  بحيــث البنيوية الختيارات السلوبية:  ادراسة أ

ــارات اهتمامهــا من أكثر الختيارات هذه إلى اهتمامها يتوجه  بالختي
 بالكيفية تهتم الناحية هذه من السلوبية أن يعني وهذا ،)1( المعجمية
والموضوع. باللفاظ اهتمامها من أكثر التركيبية

ــي أحمد الله فتح أورادها التي التعريفات بين ومن  سليمان- ف
ــات الســلوبية: ادراســة الطــار- أن ذات ــة اصنحراف  بوصــفها ل اللغ

 بالمــاادة للتلعــب صنتيجة بكوصنها بل فرادية، وإبداعات شعرية ضرورة
 المنطوقة. اللغة في الكامنة للمكاصنات والستخدام المتاحة اللغوية

 علــى ُبنــي التجــاه هــذا فــي السلوبية تعريف أن يتضح ولعله
أساسين:

اختيار. السلوب الو ل: أن 
النمط.  عن اصنحراف السلوب والثاصني: أن 

لّمل الساسين أن لي ويبدو  تتجــه فالسلوبية الخر؛ أحدهما يك
 النــص، لصــاحب البنيــوي الختيــار إيضــاح إلــى الو ل الســاس فــي

.48-47تطبيقية" صـ وادراسة صنظري مدخل " السلوبية سليمان أحمد الله  اصنظر: فتح)(1



 الثــاصني الســاس فــي تتجه بينما السلوب، على أثره لتبين وتدرسه
ًا- في يكون قد الذي الصنحراف على التركيز إلى  الو ل- المقــام صناتج
لّن ذلك السلوب. ومعنى صاحب اختيار عن  عــن الناتــج الصنحــراف أ

ــد الــتي الفكــرة لخدمــة اللغويــة  بالمــاادة)1)التلعب  يؤاديهــا أن يري
الخاص.  لختياره صنتيجة شك بل هو الاديب

ًا عبدالجليل عبدالقاادر وذكر  مــن الســلوبية مــع تعامــل تعريف
لّصنها: الدراسة على السلوب صناحية  المنتج عليها يكون التي التكيفية أ

لّولت أن بعــد النــص مســتوى علــى صــورتها تظهــر حيث القولي،  حـ
)2)جمالية قيم إلى اللساصنية القيم

ُيلحظ  باعتبــاره النــص إلــى تتجــه الســلوبية أن ســبق فيمــا و
 القيــم أن اعتبــاره التعريــف هــذا فــي ويتجلــى للمنطــوق، صــورة

 إلى يتحقق ذكره ما ولعل ، جمالية كلها اللساصنية القيم عن المحولة
 الجماليــة القيــم أن باعتبــار ؛ خاصــة الادبــي الســلوب في كبير حد

 تعبيره_  فهــو حد _ على القولي المنتج عن . أما فيه أساسية سمة
 الجماليــة القيــم علــى ترتكز ل قد ، أخرى أساليب يشمل عام لفظ

. فيه أساسا ليست لصنها وحدها،

ًا المورادة التعريفات وتضمنت  أي أن أساس على وضع تعريف
 "ادراســة أصنهــا وذلــك أســلوبي تحليــل إلــى ســيتحو ل لغــوي تحليــل

.)1(لغوي" منطلق من الادبي الخطاب
 الخارطــة في موقعها باعتبار الثاصني: تعريفها التجاه

البحثية: 
لّصنهــا اعتبــار علــى للسلوبية التعريفات بعض اعتمدت  تنتمــي أ

لّمــا العلــوم، بعــض إلى  علميــن، بيــن وصــل كحلقــة أو منهــا كجــزء إ
لّرفهــا  اللغــة، علــم مــن فــرع أصنهــا أســاس علــى الغربييــن بعــض فع
 والادب، اللغــة بيــن وصــل حلقــة أصنهــا أســاس على عرفها وبعضهم

والنقد.  اللغة بين وسطى مرحلة اعتبرها ثالث وبعض
 فالســلوبية اللغة علم من فرعا اعتبرها من رأي إلى وبالنظر

ٍز هي: "صنظام  صنظــر وجهة من الظاهرة صنفس لفحص اللغة لعلم موا
.)2(خاصة"

 : إلــى ذهــب فقد والادب اللغة بين واصلة حلقة جعلها من أما
ــتي المميزة العناصر عن الكشف إلى يهدف علم " أصنها  يســتطيع ال

 بها والتي المتقبل، القارئ لدى الادراك حرية مراقبة الباث المؤلف
ًل كلمة  أورادت)1(  لم أصنه أرى إذ عليها؛ التحفظ مع التعريف، صاحب عن "التلعب" صنق

ًا ليس فالمر المعنى، أاداء في التوفيق يحالفه اللغة. لمروصنة استغل ل هو ما بقدر تلعب
122البلغية" ص الدوائر وثلثية " السلوبية الجليل عبد القاادر  عبد)2(
.44تطبيقية"  صـ وادراسة صنظري مدخل سليمان" السلوبية أحمد الله  فتح)(1
.50صـ صنفسه،  المرجع)(2



ًا يستطيع  الفهــم فــي صنظــره وجهــة المتقبــل علــى يفــرض أن أيضــ
.)1(والادراك"
لّما لّصنها: "صنوع إلى فذهب الثالث الفريق أ  فــي يعتمــد النقد من أ

لّما وينصرف منها يتشكل التي لغته على النص ادراسة  مــن عــداها ع
 ول والجتماعيــة النفســية وظروفــه الكــاتب بحيــاة تتصــل جــواصنب

.)2(ذاته" الادبي الثر على التعرف في تسهم
 البدبـــي النـــص باعتبـــار الثـــالث: تعريفهـــا التجـــاه

والتعبير: 
 صننزلها أن صنحاو ل التي السلوبية تعريف الى أقرب التجاه هذا

 فهــو البحــث، هذا من التطبيقي الفصل في الشعرية الشواهد على
جواصنب:  عدة من الادبي للنص الُمعالجة بالسلوبية ُيعنى

صنفسه.  الادبي النص اداخل الو ل: من الجاصنب
 ُتلقــي الــتي الخارجيــة المــؤثرات خل ل الثــاصني: مــن الجــاصنب

النص على بظللها
 قــراءة في جديد منهج السلوبية أن خل ل الثالث: من الجاصنب

الادبي النص
 التجــاه: "بحــث هــذا أصــحاب عند فالسلوبية ذلك على وبناء

لّولت الــتي الخصــائص جمــاع عن البداعي النص اداخل من ادائم  تحــ
لّية مميزات إلى المحدواد سياقها في .)3(" فن

 فــي محــدث وتــوجه شــمولية ورؤيــة جديد "منهج كذلك وهي
لّون زاويــة مــن تحاوره ل إصنها حيث من النص، قراءة  الشــاري المكــ

ًل لّصنمــا الســياق عــن "الدا ل" منعــز  وطــاقته الشــمولية خل ل مــن وإ
.)4(النص" كتلة منظور خيار هو السلوب لن ؛ التوزيعية

ًا وهي  الــتي الجماعة أو بالفراد التعبير علقات في "بحث أيض
 على القتصار ادون بالتعليل عنايتها كاصنت ثم ومن وتستعمله، تخلقه

.)5(والتقدير" المعيارية
لّلي ًا أشــق أن أحــاو ل التجاهــات هــذه خل ل من لع  قــد طريقــ

 تتنــاو ل أن يمكــن الــتي ، للســلوبية تعريفــي فــي ممهــد غير يكون
ًا كوصنهــا فــي تتفــق متعــدادة، صنظــر وجهات خل ل من النص  عــن بحثــ

ًا البداع لهذا التعليل في وتختلف النص في البداع مواطن  عن بعيد
الُملجئ. والخطأ الضطرار

. 130العربي" صـ الشعر صنقد في البنيوي السلوبي " التجاه قاسم حسين  عدصنان)(1
.24تطبيقية" صـ وادراسة صنظري مدخل " السلوبية سليمان أحمد الله  فتح)(2
.68الادبي"  صـ النقد آليات " في المسدي السلم  عبد)(3
.134-133البلغية" صـ الدوائر وثلثية الجليل" السلوبية عبد القاادر  عبد)(4
 الستطيقا" القاهرة، اللغة فلسفة في بحث للادب اللغوي البديع" التركيب عبد  لطفي)(5

.101م.صـ1970 ،1ط المصرية، النهضة مكتبة



لّبما الثاصني التجاه إلى بالنظر ًا بحثه مدار كان ر لّمــا بعيــد  صنـواد ع
لّو ل فلن إليه، الوصو ل ًا.  عليه صنع كثير

 فــي الواضــح الشــتراك صنلحــظ الو ل التجــاه إلــى وبــالنظر
 يختلــف أســلفت- ولكــن ادراســة- كمــا الســلوبية أن عــن التعــبير
 فــي واضــح هــو كمــا الدراســة، هــذه قــامت أجله من الذي التعليل
التجاه. هذا أصحاب تعريف

 التعريــف مــن مــا حــد إلــى اقترابه فنلحظ الثالث التجاه أما
 صنلمــح منــه أخــرى أجــزاء وفــي أجزائه بعض في للسلوبية المقبو ل
ًل البتعااد  هــذا عنايــة أن اعتــبر عنــدما التعريف اقترب فقد عنه؛ قلي
 ، والثبوتيــة والتقليديــة المعياريــة وتجاوز التعليل إلى موجهة البحث

 لنســمها أو المعياريــة اللغــة عــن الخــروج أن إلــى إشــارة فيه وهذا
ــد قد التعريف أن صنجد ثم ؛ للتعليل صالح أو معلل خروج العاادية  ابتع

ًل الجماعة.  أو بالفراد التعبير تربط علقة السلوبية اعتبر عندما قلي
لّد الذي التعريف خل ل ومن ذاته التجاه وفي ًا السلوبية ع  بحث

لّولت التي الخصائص عن  فنــي- صنجــد مميــز إلــى المحدواد السياق ح
 ،وهو فني تميز أصله الشعر أن وهي التعريف، تضمنها عامة إشارة

 القاعدة عن الخروج إلى يؤادي الذي الصنحراف إلى صراحة يشر لم
 عــن خارجــا ســياقا المحدواد السياق هذا يكون أن يستبعد ل . ولكن

 ول عمــومه علــى التعريــف هــذا صنقبــل أن يمكــن ولــذلك المــألوف،
الخصوصية.  فيه صنستبعد

ًا الســلوبية اعتــبر الــذي التعريــف مــن صنخلــص ولعلنــا  منهجــ
ًا  إلــى النــص ادراســة تقســيمه إلــى شــاملة، حديثــة ورؤيــة وتوجهــ

ًل اللفظية مكوصناته خل ل من النص إلى فيه ُصنظر عهدين: عهد ــز  منع
ــن فيه النص إلى النظر الخير- كان وعهد- هو السياق، عن  خل ل م
 إليــه ُأشــير مــا وهــو عامــة، والســياق التركيب في اللفظ يشيعه ما

 يكــون النــص فــي البحــث وأن التوزيعية والطاقة الشمولية بالقيمة
السلوب.  محور خل ل من

 تعريــف فــي عليــه ســأعتمد مــا وهــو إليــه، خلصــُت مــا هــذا
ًا لتكــون التجاهــات هــذه بيـن تجمع التي السلوبية ًا منطلقــ  واضــح

لّد والــذي البحــث هــذا فــي التطبيقي الجاصنب إلى خلله من أعبر  ُيعــ
النظرية.  الدراسة لهذه المنطقية الخلصة

ًا أصوغ أن سأحاو ل تالى مبحث في  النحوية، للسلوبية تعريف
ًا ُيعد تعريف وهو  يختــص إصنــه إذ العــام؛ الســلوبية تعريــف مــن فرع

 مفهــوم يتســع أن يمكــن وعليــه النــص، فــي النحــوي بالســتخدام
لّدها النحوية غير أخرى صنواح تحتها ليدخل السلوبية ًا اللغويون ع  جاصنب

اللغة. في المألوف عن الخروج جواصنب من



: الباحثة صنظر وجهة من السلوبية تعريف
 للســلوب بلغيــة تحليليــة وصــفية هــي: "ادراســة الســلوبية

ــي ــتي بالصــور ُتعنــى ، المتكامــل النــص خل ل مــن الادب  يحــدثها ال
 مجــا ل فــي مــألوف هــو لما موافقة ، محداد معنى ليصا ل السلوب

 المروصنــة تـوفره أن يمكــن بمــا مســتفيدة لبعضـه مخالفــة أو اللغــة
". اللغوية

عليها:  ارتكز صنقاط عدة على اشتمل التعريف هذا
ـــ الول

ى: 
 اللغويــة القواعــد وافق عامة للسلوب ادراسة السلوبية أن
. وصفيا منهجا ذلك في منتهجة خالفها، أم

الثاصنية
 :

 اللغــة مســتويات علــى الســلوبية تفريــغ الممكــن مــن أصنــه
ــة والصــرفية المختلفــة- الصــوتية ــة- فــإذا والنحوي  والدللي

 الصــوتي الستخدام بسبب المألوف الادبي السلوب خالف
لّد ــ ــك ع ــان وإن صــوتية، أســلوبية ذل  الســتخدام بســبب ك

وهكذا... صرفية أسلوبية فهي الصرفي
الثالثة

:
ًل السلوبية ليست  مــن تأخذ ولكنها ، العربية البلغة عن بدي

 إيجــااد فــي معهــا مشتركة منها قريبة يجعلها ما البلغة علم
 أن فــي معهــا مختلفــة وأســلوبيا"، "بلغيــا وتعليلــه الحكــم
 هــذه بينمــا اللغويــة، للقواعــد الموافقــة فيهــا يغلــب البلغة

السلوبية.  في صنسبية الموافقة
الرابع

ة: 
 القواعــد عن التام الصنفصا ل تعني ل السلوبية الدراسة هذه

 هــي بــل فحســب، النحويــة وليســت اللغويــة أقو ل اللغوية،
 البداع ومكامن ومروصنتها اللغة خصائص في متعمقة ادراسة

لّما فيها ًا بها يدفع م لّماه ما إلى أحياصن ًا) عــن البعض س  (اصنحراف
اللغوية.  النمطية

الخام
سة:

 مــن واحــد الشــعري- بوصــفه النــص إخضــاع إن
ــوص ــة النص ــة الادبي ــلوبية -  للدراس ــذا الس  به
ــوم ــثري ، المفه ــدرس شــك بل ي ــي ال  ادون الادب

 ضــرورة أســلوبه عد أو ، الشاعر لتخطئة اللجوء
شعرية.

الخامس المبحث
الشعرية بالضرورة وعلقتها النحوية السلوبية
لّية ادراسة بوصفها السلوبية  تحته يدخل أن يمكن مصطلح صنص

التحليلي.  المستوى على النص تعالج التي الجواصنب من العديد



ــالنص ــن ف ــج أن يمك ــن يعال ــة م ــوتية الناحي ــرفية الص  والص
 هــذه مـن صناحيــة ولكــل النحويـة، الناحيــة ومــن والدلليــة والبلغيــة
 يمكــن هــذا وعلى للنص، معالجتها في تتبعه محداد أسلوب النواحي

ًا بأعتبارهــا السلوبية إلى مضافة النواحي هذه جميع تبرز أن  منهجــ
النصي.  التحليل عملية تحكم التي وضوابطه قواصنينه له

 أســاس علــى تبنــى أصنهــا النــواحي هــذه جميــع فــي وصنلحــظ
لّي يســتطيع ل الــذي النحــوي البنــاء وهو مشترك،  أو الفكــاك منهــا أ
ًا عنه الخروج اللغة. به تسمح ل خروج

لّبــارة وطــاقته العظيمــة قــدرته المفهوم بهذا وللنحو  الــتي الج
 منــه والشــعري عامة اللغوي التفسير إخصاب على تعمل أن يمكن
خاص.  بوجه

ًا تضــع أن المنطلــق هــذا مــن الباحثــة تحــاو ل  يمكــن لمــا حــد
 ادائــرة فــي التعريــف هذا تخصص بحيث النحوية، السلوبية تسميته

ًا أقل  الادبــي النــص تدرس التي النحوية السلوبية ادائرة من اتساع
بالشعر.  خاصة صنحوية أسلوبية إلى عامة بصورة

لّرفت وقد  أو الســلوب هي: "ادراسة بأصنها النحوية السلوبية ع
خاصة". صنحوية ادراسة الشعر لغة في المستعمل التركيب

أهمها:  من جواصنب عدة يتضمن التعريف هذا
ًل: أن  هــي الــتي الخاصــة وتراكيبــه وأســاليبه لغتــه للشــعر أو

فيه.  البداع مكمن
ًا: أن  خاصــة، صنحويــة ادراسة تستدعي اللغة هذه خصوصية ثاصني

ًة واشــتقاقاتها اللغــة هــذه تراكيب إلى ينظر أن بمعنى  أوســع صنظــر
لّيق مما  والجــائز والصواب بالخطأ عليها الحكم خل ل من عليها به ُض

والممنوع. 
ًا: وهو  بــأي تعنــي ل اللغــة هــذه خصوصــية أن مهم، جاصنب ثالث

 لهــا أن أو اللغــة، فــي المســتعملة غيــر جديدة مفرادات لها أن حا ٍل
ًا ًا صنظام ًا صنحوي  تعني الخصوصية هذه ولكن قبل؛ من يعرف لم جديد

 تراكيبهــا اللغــة هــذه تقيــم النظــام وبنفــس المفــرادات بــذات أصنــه
لّما تختلف بطرق وأساليبها  "النــص وأن العااديــة اللغة في عليه هو ع
 ممــا أكــبر الــدللت من يحمل مركز مكثف تركيبه بطبيعة الشعري

 أي تركيــب في اللغة أو أخرى، مجالت في المستعملة اللغة تحمله
.)1(آخر" أادبي صنص

لّل  علقــت الــتي الثــار أبــرز من الشعرية الضرورة ظاهرة ولع
ــة وبين بينها المقارصنة خل ل من إليها النظر جراء الشعرية؛ باللغة  لغ
لّما والقافية، الوزن إليه مضاف النثر هي أصنها على ، النثر  يؤادي قد م

صـ م،2002 غريب، ادار الشعر" القاهرة، وبناء " اللغة اللطيف عبد حماسة  محمد)(1
49.



لّن خصائصه أهم الشعر سلب إلى  التعــبير يمكــن النثري "المعنى فإ
 بالصــورة إل يــؤادي ل الشعري المعنى لكن أخرى، صنثرية بعبارة عنه
.)1(اختاره" الذي اللغوي وبالتركيب الشعر أراادها التي

 أادى الشــعر- والــذي لغــة في خاص أسلوب من صنجده ما فهل
ــة عن سافر خروج عداه- هو فيما تتاح ل قد استعمالت إلى به  اللغ
 أوصــل الــذي الســبيل هــو الضــطرار جعل ثم ومن قبوله، يمكن ل

 الســتعما ل فــي بــه المســموح قائمــة تحــت وضــعها إلى اللغة هذه
والمحظور؟
 ضــرورة هــي أم بالشــعر مختصــة صنحويــة أســلوبية هــي فهــل

 شعرية؟

 كمــا الشــعرية الضــرورة ظــاهرة صنعالج أن سنحاو ل يلي فيما
 فــي الختلف عليــه مــا وصنلحــظ واللغة، النحو كتب بعض في ورادت
ــلوبية مصطلح عرض صنحاو ل ثم ومن الظاهرة، هذه إلى النظر  الس

الشعرية. الضرورة مواجهة في النحوية
الشعرية:  الضرورة

 النحــاة ِقبــل مــن الشــعر لغة بخصوصية العتراف يكون يكااد
ًا واللغــويين ًا أمــر  العصــر لغــويي إلــى ســيبويه لــدن مــن ملحوظــ

الحديث.
ًا كتــابه فــي ســيبويه أفــراد فقــد  يحتمــل مــا "بــاب أســماه بابــ

 ل مــا الشــعر في يجوز أصنه قوله: " اعلم هو عام بمبدأ الشعر" بدأه
.)2(الكلم" في يجوز

 رؤيتــه تتضــح الشــعر فــي يجوز ما لمسائل عرضه خل ل ومن
 الشعر في يجوز أصنه سيبويه: " اعلم يقو ل ، الشعرية الضرورة إلى
 ينصــرف بما يشبهوصنه ينصرف ل ما صرف من الكلم في يجوز ل ما

 يحـذف، ل مـا وحـذف أسـماء، أصنهـا كمـا أسـماء لصنهـا السماء، من
ًا واستعمل حذف قد بما يشبهوصنه  بالمعتــل يبلغــون ... وقــد محذوف

ًا إل الكلم في يجري ل ما ... وجعلوا الصل  مــن غيــره بمنزلة ظرف
.)3(السماء"
 شــيء "ليــس بــذلك أصنهــم وهــو آخــر مبــدأ عنــدهم تقــرر وقد
ًا" به يحاولون وهم إل إليه يضطرون .)4(وجه

 المدصني، مطبعة مصر، ،1العربي" ط الشعر في " الجملة اللطيف عبد حماسة  محمد)(1
.54صـ م،1990

 محمد السلم عبد تحقيق "، (سيبويه) "الكتاب قنبر بن عثمان بن عمرو بشر  أبو)(2
.26صـ الجيل، ادار بيروت، ،1ج ،1ط هارون،

.29-1/26"الكتاب"    سيبويه)(3
.1/32 صنفسه  المصدر)(4



 الشــعرية الضــرورة إليه تتوجه الذي المعنى أوضح بذلك وهو
.)1(آخر" مستوى مبلغ التعبير من مستوى "بلوغ وهو عنده

لّل لّما الشاعر بخروج النصوص هذه في يقر سيبويه ولع  عليه ع
ًا مســتوى ليبلــغ والعبــارات لللفــاظ اللغــوي الســتعما ل  مــن معينــ

ًا يبلغــه الــذي المستوى هذا يكون أن على التعبير،  اللغــة فــي واقعــ
ًا "يظل ــرة عن الخروج  وكأن)2(يتجاوزها" ل اللغة بدائرة محدواد  ادائ
الخطأ.  إلى يقواد استثناء وتجاوزها اللغة

ًا مبدأ لسيبويه أن هذا من وصنخلص ًا فكري  يجــوز وهو: أصنــه عام
لّما الخروج للشاعر  مســتوى بلــوغ بغيــة اللغة في الستعما ل عليه ع

ًا يكون أن على معين التعبير من  يتعــداها. ل اللغــة صنطــاق فــي واقع
لّل لّد وإ الخطأ.  قبيل من عليه ذلك ع

لّما  الشــعرية الضــرورة بحــث فــي فكرتــه أجــرى فقد المبراد أ
 اللغــة، فــي استعمالها أصل إلى الشياء تراد الضرورة أن مبدأ على
ًل وافقت إذا إل الضرورة على يحيل ل وكان  العربية، أصو ل من أص

لّن وعنده لّوز ل "الضرورة أ .)3(اللحن" تج

ًا لنفسه المبراد وضع وقد  يخــالف ممــا الفــرار بــه حاو ل منهج
لّصنه: "كان وذلك الروايات من القياس  الروايــات مــن كثير إلى يعمد أ

لّير  الصــو ل علــى الروايــة تســتقيم حــتى فيهــا، الستشــهااد وجه فيغ
.)4(النحوية"

لّبما  معاوادة الضرورة أن هذه- من صنظرته في المبراد التقى ور
 خــرج الــذي الســتعما ل أن مــن سيبويه أقره ما بعض للصو ل- مع

لّما الشاعر عليه  ولكــن وموجــواد فيــه قــائم هو اللغة في يؤلف لم ع
لّبما ًل.  يكن لم ر مستعم

لّمـا وصنخلــص  توجيههمـا فـي والمـبراد سـيبويه أن إلـى ســبق م
ًا يعداها لم الشعرية للضرورة  خــروج هــي مــا بقدر اللغة عن خروج

للغة.  المألوف الستعما ل عن
لّما لّصنه: "مــا القــو ل إلى ذهب فقد اللغوي فارس ابن أ  جعــل بــأ

لّح فمــا والغلــط، الخطــأ يوقــون معصــومين الشــعراء اللــه  مــن صــ
.)5(فمرادواد" وأصولها العربية أبته مقبو ل. وما شعرهم

. صنفسه المكان)(1
.13" صـ أسلوبية ادراسة الشعرية "الضرورة محمد، إبراهيم  اصنظر: السيد)(2
عضيمة،ط الخالق عبد "المقتضب" تحقيق:محمد المبراد يزيد بن محمد العباس   أبو)(3
354 ،صـ3.ج م1994 ، السلمية للشئون العلى المجلس القاهرة، ،2
.39أسلوبية"  صـ ادراسة الشعرية " الضرورة محمد إبراهيم  السيد)(4
 في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في "الصاحبي زكريا بن فارس بن  أحمد)(5

.231م. صـ1997 ،1،ط العلمية الكتب ادار كلمها" بيروت،



لّو ل ل فــارس ابـن أن ويبدو ًا يعـ  بالضـرورة القــو ل علـى كــثير
لّصنما الشعرية، ًا كان ما وإ ًا كـان ومـا صـحيح فهـو صحيح  فهـو مخالفـ

ًل ذلك بين يجعل ولم خطأ، ًا سبي الشاعر.  يسلكه وسط
لّما  علــى يأخــذ فكــأصنه الشــعرية للضرورة رؤيته في جني ابن أ
 البراعــة إثبــات مــع تعبيره حد على للصو ل وخرقه خروجه الشاعر
ًل الخروج ذلك ويعد له، والقدرة  اختيــاره. وقــوة فصــاحته علــى ادلي

ًا ثمة أن البعض رأى وإن  معهــم أتفــق ل أصنني إل هذا رأيه في تناقض
بالتناقض.  القو ل في

 هــذه مثــل ارتكــب قــد الشــاعر رأيــت جني: "مــتى ابن يقو ل
 مــا ذلــك أن فــاعلم فيهــا، الصــو ل واصنخراق قبحها على الضرورات

لّ ل وإن فيه، جشمه  وجــه مــن فــإصنه وتعســفه، جوره على وجه من اد
 ول لغته ضعف على ادليل بقاطع وليس وتخمطه، بصياله مؤذن آخر

 ذلــك فــي مثلــه بــل بفصــاحته، النــاطق الــوجه اختياره عن قصوره
ًا الضروس الحرب وواراد لجام بل الجموح مجرى مثل عندي  حاســر
ًا كــان إن فهــو احتشــام، غيــر مــن  فــإصنه وتهــالكه، عنفــه فــي ملومــ

.)1(مننه" وفيض بشجاعته له مشهواد
 الشـاعر مـن يـرى أصنـه جني ابن إليه ذهب فيما القو ل وظاهر

ــة، من تمكنه على تد ل للضرورات ارتكابه على وشجاعة جرأة  اللغ
ًا هذا ويبدو  الجامــح الفرس يمتطي بمن للشاعر تشبيهه في واضح
 ذلــك ومــع واٍق، ادون الحــرب يراد وبمن بلجام، عليه السيطرة ادون
بارتكابها. يقر ولم الضرورة هذه جني ابن استقبح فقد

 الضــرورة هــذه تــرك علــى قــاادر الشــاعر أن كذلك يرى وهو
 تحــت يــدخلون ارتكابها. يقو ل: "تراهم إلى يدعوه شيء من وليس

.)2(تركها" على قدرتهم مع الضرورة قبح
لّن لّرق لم فهو قبيحة، ضرورة كل وكأ  وضــرورة ضــرورة بين يف

ًا حكمــه فجــاء والجما ل القبح صناحية من  الضــرورات كــل علــى عامـ
لّما بالقبح.. وهذا لّق سلب من صنعده م  الشعرية. اللغة تعاصنيه الذي الح

لّما  الشعر لغة بين القائم التفاوت ذلك لحظ فقد خلدون ابن أ
 العائــدة الذاتيــة الخصــائص إلــى ينظر ولم العاادية، التخاطب لغة و

 إليهــا ذهــب الــتي الضــرورة صنظــرة الشــعر فــي اللغــة طــابع إلــى
.)3(النحاة

 (الشعر) كان فنه وغرابة منحاه خلدون: "ولصعوبة ابن يقو ل
ًا  الكلم تنزيل في الفكار وشحذ أساليبه استجاادة في للقرائح محك

 ، المصــرية الكتــب ادار .مصــر، النجــار علــي تحقيــق: محمــد " الخصــائص جنــي  ابــن)(1
.2/392م. ج1956

.3/61 صنفسه،  المصدر)(2
 بيروت، ،1خلدون" ط ابن مقدمة في اللساصنية " الملكة زكريا  اصنظر: ميشا ل)(3

.57صـ م،1986 للدراسات، الجامعية المؤسسة



 بــل الطلق علــى العربــي الكلم ملكــة فيــه تكفــي ول قــوالبه في
 الــتي الســاليب رعايــة فــي ومحاولــة تلطــف إلــى بخصوصه يحتاج

.)1(" وباستعمالها بها العرب اختصته
ًا خلــدون ابــن أطلقهــا الــتي العبــارات وراء مــن وصنلحظ  فكــر

ًا  غرابتــه- مصــدرها- علــى يكــون قــد الشــعر إلــى النظــر في عميق
 خصوصــية لـه جعــل كــذلك عنــده كــان فلما صناعة، الشعر اعتباره

 ممــا الســاليب هــذه جعــل بل فيه، العرب أساليب رعاية تستدعي
به.  العرب اختصتها

 أصنــه علــى الشــعر، مــع النحويــون تعامــل النهج هذا غير وعلى
ًل ضرورات  جملــه تــأليف في المخصوص صنظامه له يكون أن من بد

ــاء ــه، وبن لّن بــل تراكيب ــار إلــى ذهــب مــن المحــدثين مــن إ  أن اعتب
لّل فيه أوقعه وما الشاعر، فيه وقع خطأ إل ليست الضرورة  الــوزن إ

 إل البعض يحاولها التي التأويلت في يرى ل وهو الشعر، وموسيقى
ًا  ل "ممــن واللغــويين النحويين بعض إلى أشار فقد للعذار؛ التماس
 الشــعر وزن يضــطرهم كــان الــذين الشــعراء تخطئــة علــى يجــرؤ

 في سواء الحيان، بعض في اللغوي النظام مخالفة إلى وموسيقاه
 اللغــويين هــؤلء مـن كــثير يكــن ولــم العــراب، فــي أم الكلمة بنية

 يتصــورون يكوصنوا فلم الشعر بضرورة يسمى بما يعترف والنحويين
 فــي بالســليقة يتكلمهــا لصنــه اللغــة؛ هــذه فــي الشــاعر يخطــئ أن

ًا شــاعر شــعر فــي وجــدوا فــإذا صنظرهم  فــي المــألوف عــن خروجــ
 التأويــل فــي ويتكلفون والحيل المعاذير له يلتمسون راحوا القواعد

. )2(يحتمل ل ما والتخريج
 قــد الشــعرية الضــرورة أن إلى الرؤى هذه خل ل من وأخلص

 أصنهــا علــى التفاق مع مختلفة باعتبارات مختلفة زوايا من إليها ُصنظر
 فـي العتبـارات هـذه تمثلـت العااديـة؛ للغـة مـألوف غيـر استعما ل

التي: 
ًل: ًا يكون حتى الشعر أن أي صنفسها، الضرورة اعتبار أو لّد شــعر  لبــ

 لغتــه بيــن المغــايرة إلى تفضي التي المخالفة ضرورة من له
النثر.  ولغة

ًا ثاصني
:

ــار ــه مــا مخالفــة لشــاعر يتســنى ل بحيــث الخطــأ، اعتب  علي
 ول يخطئــون ممــن بشــر فهــو وخالف حدث وإن الستعما ل،

الخطأ. بهذا الشعر لفنية علقة
ًا ثالث

 :
 هــذه إلــى الشــعراء يــدعو مــا فــإن والقافيــة؛ الــوزن اعتبــار

وقوافيه.  الشعر وزن على المحافظة محاولة هو المخالفة

.570خلدون" صـ ابن " مقدمة خلدون  ابن)(1
 الخاصنجي، مكتبة القاهرة، ،3العربية" ط فقه في التواب" فصو ل عبد  رمضان)(2

.149صـ م،1987



 زاويــة مــن الضــرورة إلى وصنظرصنا العتبارات، هذه تجاوزصنا إذا
لّصنها لّبما واللغة الشاعر بين للعلقة طبيعي أثر أ  تفســير مــن قاربنــا لر

 من هذا يتأتى العاادية. وقد اللغة عن الشعرية اللغة اصنحراف ظاهرة
التي:  خل ل

لّصنــه علــى الشــعر إلــى النظــر  الفنيــة "التقاليــد مــع يتعامــل إ
ًا المعروفة  قبل ومن القافية وصنظام العروضي النظام ِقبل من سلف

ًا منها ليجعل المتعدادة بجواصنبه النحوي النظام ًا ابتكار ًا خاص  وملمحــ
ًا ًا، أسلوبي .)1(أسلوبية" مثيرات إلى ويحولها مميز

لّصنــه حيــث مــن الشــعر إلــى النظــر  المنطقـــي البنــاء يكســر أ
 الجملــة أجــزاء بين ويفصل الوقوف، مواضع على "فيقـف للتركيب

لّعث وبعض، بعضها ًا ويش ًل هــذا ويكــون الجزاء، هذه من كثير  مقبــو
لّصنه منه؛ .)2(فنية" غاية مقابل في وتشعيث َفْصل ل

 الســتعمالت تقــدمه أن يمكــن مــا إلــى النحويــون ينظــر أن
 عن مستقلة ادراسة الشعر ادراسة تتيح فرص من الخاصة الشعرية

العاادية.  اللغة
لّما  بمصــطلح الشــعرية الضــرورة بعلقـة يتعلــق فيما سبق وم
 عــن اصنحــراف الضــرورة أن منطلــق ومــن النحويــة، الســلوبية
ًا وليس الستعما ل يلي: ما إلى أصل - لعلي اللغة عن خروج

ًل:  بيــن القــائم الخلف هذا في تسبب يطلق كلفظ الضرورة أن أو
 اللفــظ به ُيوحي ما خل ل من إل إليها ينظر يعد فلم اللغويين؛

ًا صنفسه المصطلح فيأتي  وعلــى صناحيــة مــن الشعراء على عبئ
أخرى.  صناحية من والنحاة اللغويين

ًا ثاصني
:

لّح الضطرار- إن إن ًا الشــعراء إليــه ُادفع اللفظ- َملجأ ص  ادفعــ
 الســتعما ل، خصوصــية تســلبه أن القواعــد تستطع لم عندما
 ُيخــرج تأويــل عــن البحــث إلــى النحــويين بعــض اتجــاه بدليل

ــى بالخطأ شعره على الحكم ادائرة عن ويبعده الشاعر ــا إل  م
ًا- ضرورة. أسموه- تعسف

ًا ثالث
 :

ًا الضطرار يكن لم لماذا  بــه؛ الشعر إلزام قبل للقاعدة ُملزم
 وافــق- أم ُعــرف- خــالف أن منذ أسلوبه هو الشعر فأسلوب

 مــن الوجــواد في أسبق أسلوبه فكان القواعد ُتوضع أن وقبل
ــد، ــذا القواع ــلوب وه ــه الس ــاح صنفس ــه أت ــأ أن ل ًا ُينش ــ  تبع
 فيمــا إل عليــه ُتفــرض قيواد ادون الشعرية العملية لمقتضيات

 ُصــرف الســبقية هــذه ولكــن للغــة، الساسي بالنظام يتعلق
لّكنت التي فهي العتبار؛ في وضعها الولى وكان عنها النظر  م

.17العربي"  صـ الشعر في " الجملة اللطيف عبد حماسة  محمد)(1
.26صـ صنفسه،  المرجع)(2



 مــن اللغــة استقرئت التي الخصبة الماادة وجواد النحو لقواعد
خللها.
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الثاصني الفصـــل
النحوي والشاهد النحوية القاعدة

التقعيد الو ل: مراحل المبحث
 آراء خل ل من النحوية الثاصني: القاعدة المبحث
والكوفة البصرة مدرستي منهج في اللغويين
 التغير بين النحوية الثالث: القاعدة المبحث
والثبات
 القواعد من الباحثين الرابع: موقف المبحث

النحوية
النحوي الخامس: الستشهااد المبحث

 مجــالت فــي مصطلح- تتراداد أصنها أساس القاعدة- على كلمة
 وغيرهــا، والنحــو والمنطــق والعقيــدة كــالفقه متنوعــة، علميــة

 فــي كــان ســواء شــائع النحويــة الدراســات فــي القاعدة ومصطلح
ــة؛ أم القديمــة الدراســات  هــي القديمــة الدراســات ففــي الحديث

 الحديثــة وفــي النحوي، النظام في مراعاتها ينبغي وقواصنين ضوابط
والتنظير.  التحليل إطار في فهي

 ببعــض المــرور تســتدعي النحويــة للقاعــدة التنــاو ل وطبيعــة
 وأقســامها تعريفهــا حيــث مــن العــام، بمفهومهــا المتعلقة الجواصنب



لّمــا الحديث وكذلك النحويين بعض حدادها التي وأصولها  أن يمكــن ع
 فــي الشــعرية الماادة تصف التي النحوية القواعد مستوى في يحداد
 القيواد هذه خارج إطار في وربما محدادة، ومكاصنية زماصنية قيواد إطار
لّصل كما النحوية للقاعدة لتعريف الوصو ل بصداد ــون، لها أ  أو النحوي

ًا صــارت أن إلى الوضع بداية منذ الباحثون تتبعها كما ــ  يحتكــم قاصنوصن
إليه. 

الو ل المبحث
التقعيد مراحل

لّد بدايًة ًا المــرور من لب  المراحــل تمثــل أربــع بمراحــل ســريع
ــتي لّرت ال ــا مــ ــة، القاعــدة به  التقســيم، وهــي: الســتقراء، النحوي

لّد المراحــل . وهذه)1(والتقعيد التجريد،  البــاحثين لبعــض محاولــة ُتعــ
ــا ل في به أسهموا عظيم جهد من النحويون به قام لما للتأصيل  مج

النحوية. الدراسات
الولى: المرحلة

 التناو ل باختلف السماع مفهوم "السماع": يختلف الستقراء
 فقــد اللغويــة، الــدائرة فــي مختلفــة لمعاٍن مصطلح فهو والمعالجة

 اللغة علماء بين العربية اللغة في الحمل قياس " ظاهرة البجه حسن الفتاح  عبد)(1
ُعمان، القدامى .57-53صـ ، الفكر، ادار والمحدثين" 



 ينفراد الذي أو قاعدة، تحت يطراد ل الذي القياس عن الشاذ به يرااد
 والتحمــل الخــذ طــرق من طريق أصنه على يراد وقد الستعما ل، في

لّن أمر من يكن ومهما والتلقي،  بـه المقصـواد إذ متقارب المفهوم فإ
 هـذا أكـان سـواء بالسـماع واسـتقراؤها اللغـة مصـاادر إلى الرجوع

لّد أم لقاعدة يخضع أن يمكن مما المسموع  المرحلــة وهــذه عنها، ين
القاعدة.  صنحو الخطوات أولى هي

الثاصنية: المرحلة
ــة التقســيم: هــذه  التفــاق أوجــه إيجــااد علــى تقــوم المرحل

 اللغويــة، المــاادة تقســم أساســه وعلــى المفــرادات، بين والختلف
 اللغــة مـن صنـابع إصنـه إذ بالموضـوعية التقســيم هذا يتصف أن ويجب

صنفسها.
الثالثة:  المرحلة

 علــى تــد ل الــتي المصــطلحات وضــع مرحلــة التجريــد: هــي
منها:  اعتبارات عدة وفق القسام
لّل-1 واحد.  مدلو ل على إل المستعمل الصطلح هذا يد ل أ
لّصنما عليه ادللته تكون أن-2 ــة الحقيقة بطريقة هي إ  ل العرفي

المجاز.
 أو التوســع تحتمــل ل ماصنعــة جامعــة الدللة هذه تكون أن-3

الحصر.
ًا الصطلح لفظ يكون أن-4 تداوله. يسهل حتى مختصر

الرابعة:  المرحلة
 هــو قاصنون في المتشابهة العلقات وصف مرحلة التقعيد: هي

 وكــذلك القاعــدة، إلى الموصلة المراحل آخر هو  والتقعيدالقاعدة.
ًا باعتبارهــا المراحــل؛ كل على التقعيد مصطلح إطلق يمكن  جميعــ
ًا التقعيد.  عملية من الغاية هي والقاعدة الغاية إلى يهدف جهد

ــه يتوصل قاصنون هي القاعدة أن إلى ذلك من وصنخلص  مــن إلي
لّرت تكون قد مراحل عدة خل ل  عمــد غير عن النحوية القاعدة بها م

 وإراادتهــم المتواصل فكرهم عليهم أملها بل القدماء، النحويين من
 يعــتريه ول صنقــص يشــوبه ل اللغة عليه تستند أساس بناء في القوية

تقصير. 
النحوية:  القاعدة أصو ل

 عــن كشــفت عليهــا قــامت بأصــو ل النحوية القاعدة ارتبطت
والحكام. الدقة من القواعد هذه بلغته الذي المدى

 والقيــاس، والتعريفــات، فــي: الحــدواد الصــو ل هــذه تتمثــل
 أن النحــاة اســتطاع النحويــة الحدواد جاصنب  في)1(والسماع والعلل،

 للنشر الثقافة ادار ، صنصية" القاهرة ادراسة العربي " النحو السعواد أبو بكر  اصنظر: صابر)(1
.72-69م. صـ1987 ، والتوزيع



إطارها. في صنحوية ظاهرة كل تحصر بحيث للقاعدة معالم يضعوا
لّما لّد المبحـث- فهـو هـذا بداية في إليه أشرصنا السماع- قد أ  ُيعـ

ــم القدماء أن على ادليل وهو العربي، للنحو الولى البداية ــوا ل  يقيم
لّصنما فراغ من قواعدهم لّسماع على أقاموها وإ  العــرب من المباشر ال

الفصحاء. 
ًا يمثــل القيــاس فــي المتمثــل الثــالث والصل ًل عنصــر  وأصــ

ًا لّصنه إذ مهم ًل يعتبر إ  فــي والنــدرة الشــذوذ مســائل تقريــر فــي فيص
 ضــرورات- مــن إليــه تلجــأ وما الشعر ولغة ولهجاتهم، العرب لغات

لّح إن ًا وصــرفية وصنحويــة اللفــظ- لغويــة صــ  القــرآن قــراءات وأيضــ
الكريم. 

 فــي كــان إذا المنقو ل على المنقو ل غير هو: "حمل والقياس
أربعة:   وأركاصنه)1(معناه

عليه.  المقيس وهو أصل-1
المقيس.  وهو فرع-2
حكــم.-3
جامعة. علة-4

ــع الصل تعريف في الجامعة والعلة الحكم معنى ويتضح  الراب
لّدره فهــي: "مــا العلــل، وهــي القاعدة أصو ل من  مــن النحويــون قــ

 . وهــي)2(عليــه" المقيــس حكــم المقيــس بموجبهــا استحق أسباب
 عناصر عن يكشف الذي الجد ل في النحاة قدرات مدى عن تكشف
الظواهر. من غيرها وبين بينها ويربط القاعدة

الثاصني المبحث
 اللغويين آراء خل ل من النحوية القاعدة

 النحو" أصو ل علم في "القتراح السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين  جل ل)(1
 صـم.1998 ،1العلمية،ط الكتب ادار ، .بيروت الشافعي محمد الحسن محمد تحقيق

70.
.59صـ صنفسه،  المرجع)(2



والكوفة البصرة مدرستي منهج في
 عــن الحــديث يعنــي والكوفــة البصــرة مدرســتي عن الحديث

 عــن حــديث فهــو المدرستين منهج عن تحدثنا فلو النحوية؛ القاعدة
ــف ــتنبطت كي ــد، اس ــو القواع ــدثنا ول ــن تح ــة ع ــة التركيب  الطبيعي

ًا لكــان المدرســتين لمؤسسي  ولمــاذا النحــوي القيــاس عــن حــديث
ُفضت الكوفيين عند شواهد ُقبلت البصريين. عند بقوة ور

 ســنبدأ فيــه اللغويين وآراء المدرستين منهج عن الحديث قبل
 مختــار أحمــد عنــد ورادت " كمــا صنحويــة " مدرسة مصطلح بتعريف

 وحــدة مــن ربــاط بينهــم يصل النحاة من جماعة فهي: "وجواد عمر
 ويحــداد الخطــة يرســم رائــد بينهم النحو، ادراسة في والمنهج الفكر

 علــى ويعملــون منهجــه ويتبنــون خطــاه يقتفــون وتــابعون المنهــج
.)1(عنه" والدفاع تطويره

 تــاريخهم في للعرب أن صنجد المدرسة لمصطلح المفهوم بهذا
ًا وتبنت تكوصنت قد مدارس النحوي  بــل بينهــا من عنه، وادافعت فكر
 بفكــرة التيــان محاولــة وبالتالي والكوفة، البصرة مدرستا أشهرها

 هــو النحــو فــي القديم المنهج عليه هو لما مخالفة ظاهرها في تبدو
 علـى ظلـوا الـذين المحــافظين عنــد والتمــراد العصــيان مـن ضرٌب
ًا ُيعد ما كل ورفضوا المنهج عليه. خروج

لّخص  المنهــج مقابــل فــي البصــري المنهج حسن الحميد عبد ل
ــالي: "البصــريون النحــو علــى الكــوفي  الشــواهد عنــد يقفــون الت
ًا وراد مــا يؤولــون وكــاصنوا النظائر، الكثيرة بصحتها، الموثوق  مخالفــ
لّل ما عندهم كثر ولذا مصنوع أو شاذ بأصنه ويحكمون للقواعد، ــد ق  عن
 والكوفيــون والضــروريات، بالشــذوذ والحكــم التأويل من الكوفيين
ًا، وأكــثر العلمــي النهــج فــي خطــة أســاس  فــي كــاصنوا كمــا خضــوع
 الشـعر علـى يعتمدون فهم والستسلم؛ الطاعة إلى أادصنى طباعهم

ــنوع ــوب المص ــر والمنس ــائله، لغي ــوا أن ادون ق ــالتمحيص، يهتم  ب
ــون ــاهد ويكتف ــد بالش ــون الواح ــه فيبن ــم علي ــتنبطون حكمه  ويس
 الــرأي مقتضــى علــى النظري بالقياس يرخصون إصنهم بل القاعدة،

 علــى اعتمــااد ادون القاعــدة إلــى فيصــلون الشــواهد، أعــوزتهم إذا
.)2(شاهد" 

لّما  وجهــات تفــاوتت فقــد المنهج هذا إلى اللغويون صنظر كيف أ
 البصــرة مدرســة عــن الحديث أن الراجحي عبده يرى حيث النظر،

 والتأثر" مصر، التأثير لقضية ادراسة مع العرب عند اللغوي " البحث عمر مختار  أحمد)(1
.100-99صـ م،1971 المعارف، ادار

 العلوم، مطبعة وطريقتها" القاهرة، ماادتها النحوية حسن" القواعد الحميد  عبد)(2
.140صـ م،1946



ــو الحاضر، عصرصنا حتى صنشأته منذ العربي النحو عن الحديث هو  وه
ًا صنشأ النحو أن يرى ًا وتطور بصري لّد بصري  جــدا ل ادون المــر هــذا وع
.)1(العربي النحو في الضعف وجوه من وجها

ًا بدأ فقد ادمشقيه عفيف أما  البصــرة مدرسة تاريخ على معلق
 حيــث المســائل، بعــض فــي رأيه عن الحديث إلى بعدها اصنتقل ثم ،

 وضعت التي المدرسة بأصنها النحو تاريخ في ُعرفت "البصرة أن ذكر
 القواعــد تكــون أن إلــى تســعى كاصنت وأصنها النحوي، القياس أصو ل

ًا مطرادة ًا اطرااد ًا أن صنعلم أن ينبغي أصننا ... غير واسع  قليل غير عداد
 مــن صــحيح غير البصرية المدرسة عليها استقرت التي القضايا من

لّين" عقلي صنظر ضوء في فسرته لصنها اللغوية؛ الناحية .)2(مع
 بيــن المدرســية الخلفــات أن يــاقوت ســليمان أحمــد ويــرى

 التعقيــد مــن صنــوع إلــى الحيــان بعــض فــي أادت والكوفــة البصــرة
لّل العرابــي،  شخصــيتي مــن كــل إبــراز منــه ُقصــد بــأصنه ذلــك وعلــ

.)3(منفرادة بصفات المدرستين
 والكــوفي البصــري المنهــج بيــن الحاادثة الختلفات خل ل من

 أن يــرى فهــو المــذهبين؛ فــي رأيــه عــن عمــر مختــار أحمــد أعرب
 علــى القيــاس أجــاز حين والواقع الحق إلى أقرب الكوفي المذهب

 الســبب وجعــل والكــثرة القلــة يعتبر ولم المسموع، الواحد المثا ل
 اللغة. وسلمة القو ل صحة في تتساوى العربية القبائل أن ذلك في
 فيــه يــراه- يــرى الكوفي- كما المذهب بساطة وبرغم ذلك مع وهو
ًا ًا عيب  فــي والضــطراب الفوضــى فــي الوقــوع احتمــا ل وهو خطير

 مطـرادة ظـواهر لهـا تكـون أن لغـة كـل شـرط لن اللغـة؛ ظـواهر
لّما منسجمة  فيـه يـرى فهـو البصـري بالمنهـج يتعلـق فيما موحدة. أ

ًا ًا تشداد  المــذهب بيــن العقليــة. ومــا القيسة استخدام في وإفراط
 وصــفه الــذي البصــري والمــذهب بالتســاهل رمــاه الــذي الكــوفي
 مــن أصنــه رأى فقــد الســتخدام، فــي بينهمــا يجمع أن حاو ل بالتشداد

 لكــن القواعــد، وضــع فــي وطريقتهم البصريين منهج صنتبع أن الخير
 والقيــاس للمنطــق تحكيــم وبــدون وتقــدير، تأويــل إلى لجوء بدون

 الجمــوع وفــي الكلمات، متن في الكوفيين إلى صنرجع وأن النظري،
 هياكلهـا وبنـاء اللفـاظ بصـوغ يتعلـق وممـا والمشـتقات والمصاادر

 بمعنــاه القيــاس إلــى والرجــوع وتأخيرها، وتقديمها الصلية وماادتها

ط العربية، النهضة ادار النحوية" بيروت، المذاهب في الراجحي" ادروس : عبده  اصنظر)(1
.9صـ م،1988 ،2
 . م1976 ،1،ط العربي الصنماء معهد ، العربي" لبنان النحو " تجديد ادمشقيه  عفيف)(2

.11صـ
 على وتطبيقاتها العربي النحو في العراب " ظاهرة ياقوت سليمان  اصنظر: أحمد)(3

.137صـ م،1981 ،1ط العربية، الطباعة شركة الكريم" الرياض، القرآن



 يزادااد طرق وتفتح موارادها، وتنمي اللغة أصو ل توسع وبذلك العام،
.)1(سعته على سعة اللغة بيان بها

الثالث المبحث
والثبات التغير بين النحوية القاعدة

لّل ــدرج ذلك بوضوح يلحظ العربي النحو لمسيرة المتتبع لع  الت
 بالمســتجدات ويتــأثر يتمرحــل العلوم من علم كأي عليه سار الذي

 مــؤثرات مــن فيــه بمــا فيــه، ينشــأ الــذي المجتمــع علــى الطارئــة
ــة، ــة، اجتماعي ــوجه وسياســية، وثقافي لّبمــا- ب  النحــو فــي خــاص ور

لغوية.  العربي- مؤثرات
 ُأطــر فــالثوابت ومتغيراتــه، ثــوابته صنظـام "ولكــل صنظــام اللغة

 تتصف ل والمتغيرات بدوصنها، يقوم ل لصنه عنها؛ للنظام غنى ل ادائمة
لّصنما بالدوام،  أطــر حــدواد فــي تحولهــا إلــى تــدعو لظــروف تخضع وإ
.)2(وبشروطها" الثوابت

لّر حــي كائن العربي النحو أن القو ل هذا من ويفهم  بــأطوار مــ
لّبر كما المختلفة، الحياة  النحــو أن أوضــح حين كامل زين ذلك عن ع

لّر قــد لّثلــت أربعــة بــأطوار مــ  طــور إلــى النشــأة منــذ النحــو تــدرج م
: )3(يلي كما وهي تفصيل، ادون إليها صنشير الكتما ل،

 الطـــــــور
الو ل: 

 أبـي عصـر مـن بصري طور والتكوين: وهو الوضع طور
 مــن تكــون مــا أن يبدو والذي الخليل، عصر إلى السواد

ًل الطــور هــذا صنحــو  الروايــة شــبه كــان قلتــه عــن فضــ
.117 ،115 ،111العرب" صـ عند اللغوي " البحث عمر مختار  اصنظر: أحمد)(1
.15صـ م،2000 الكتب، عالم القاهرة، ،1النحوية" ط " الخلصة حسان  تمام)(2
 وتطبيقاته" السكندرية، العربي النحو في " ادروس الخويسكي كامل  اصنظر: زين)(3

.12-8صـ ،1987 الجامعة، شباب مؤسسة



ــى منصرفة الطور هذا رجا ل أصنظار وكاصنت للمسموع،  إل
الكلمات.  أواخر

 الطـــــــور
الثاصني: 

 الخليــل عهد من كوفي بصري والنمو: وهو النشوء طور
 هــذا صنحــو وكــان الســكيت، ابــن عصر أو ل إلى أحمد بن

 مبــاحث يشــمل الــذي العــام بمعنــاه النحــو هــو العصــر
 إلــى الطــور هــذا رجــا ل أصنظــار اتجهــت وقــد الصــرف،

البنية.  مراعاة
 الطـــــــور

الثالث: 
 عهــد من كوفي بصري كذلك والكما ل: وهو النضج طور
لّكيت بــن ويعقــوب البصــري المــازصني عثمــان أبــي  الســ

 الكــوفي وثعلــب البصــري المبراد عصر آخر إلى الكوفي
 المــدن فــي ادراســته فاضت حتى الطور هذا ينسلخ ولم

وبغدااد.  والكوفة الثلث: البصرة
 الطـــــــور

الرابع: 
 بغــداادي التصــنيف: وهــو فــي والبســيط الترجيــح طــور

 هــو الطــور هــذا وأســاس وشــامي، ومصــري وأصندلسي
ــلة ــن المفاض ــذهبين بي ــري الم ــوفي البص ــار والك  وإيث

منهما. المختار
لّل هــي مــا الطــوار هذه أن لي ويبدو  لتمرحــل تــاريخي تتبــع إ

فيه.  العلماء ومجهوادات النحو
 يمكـن ، الطـوار هـذه فـي وآرائهـم المحـدثين إلـى وبـالنظر

قسمين:  إلى حيالها اصنقسموا قد بأصنهم القو ل
 ل محافظــة صنظــرة وهي اكتما ل، صنظرة النحو إلى صنظر قسم الو ل:

بالتجاوز. تسمح
الثاصني

 :
ًا ، المواضع لبعض والحياء التجديد إمكاصنية يرى قسم  تجديــد

ّبلها اللغة مروصنة تفرضه  ذهــب بل طارئ، أو جديد هو لما وتق
 وصل معين زمني صنطاق في الكتما ل هذا تأطير إلى بعضهم

.)1(النحو" "إفلس أسماه ما إلى بعده
 جامعــة بقــواصنين عليهــا الســيطرة يصــعب اللغــة أن يرى فهو

 وأحكــام تضــبطها قواعــد خل ل مــن ذلــك كــان وإن لطرافهــا،
.)2(تنظمها

 لمعالجــة متباينة اتجاهات النحو تجديد إلى ادعوا من اتجه وقد
 مثل وصنــدرج ، العربـي النحـو فــي رأوهـا الــتي القصور جواصنب بعض
 النحــو" لبراهيــم " إحيــاء لكتــاب تقديمه في حسين طه قو ل لذلك

ــده للنحو الحياء أوجه من وجهين إلى يشير حيث ، مصطفى  وتجدي
 يقربــه أن وجهيــن: أحــدهما علــى النحــو إحيــاء أتصــور بقوله: "أصنــا

 عليه ويجري ويتفهمه، ويسيغه ليفهمه الحديث العقل من النحويون
لّسيد)(1 .83أسلوبية"  صـ ادراسة الشعرية " الضرورة محمد إبراهيم  اصنظر: ال
.83صـ صنفسه،  المرجع)(2



 تشــيع أن والخــر كتــب، إذا وقلمه تكلم إذا ولساصنه فكر، إذا تفكيره
 مســائله، ومناقشــة ادرسه، النفوس إلى تحبب التي القوة هذه فيه

 أن بعــد بــه يعنــوا أن النــاس وتضــطر وفروعه، أصوله في والجدا ل
.)1(عنه" أعرضوا أن بعد فيه ويخوضوا أهملوه،

ُيلمح  تكــون قــد الــتي الجفــوة إلــى إشــارة القــو ل هــذا مــن و
لّلنا العربية، وصنحو الحديث العقل بين حاصلة  علـى الوقـوف عنـد ولع
 علــى بإيعــاز الحــديث" صنشــعر العقــل مــن النحويــون "يقربه عبارة

ًا النحو تحديث  إلــى صنظــر قــد لكــوصنه الحديث؛ العقل لمتطلبات وفق
 فــي تطبيقه إلى وليس النظرية لقواعده العقل واستيعاب تدريسه
اللغوي.  الواقع

 للتنــاو ل قابلــة النحوية القاعدة أن في حديثه من صنستفيد وقد
الجامدة.  القوالب غير جديدة وطرائق بمروصنة

 العربــي النحــو قبــو ل إمكاصنيــة علــى وتأكيدا أخرى صناحية ومن
 أصــل الملــخ:" أن خميــس حســن ذكــر ، جــواصنبه بعض في للتجديد
 النحــوي للصواب مقياسا النحاة يتخذه ، عام معياري أصل القاعدة

 الخــروج يجــوز قــد إذ النحوية الظاهرة مع يتلءم مرن أصل أصنه إل ،
 هــذا      ولتقريــب)2)إليــه" الخــروج حــا ل تــراد ، خاصــة بقيــواد عليــه

ــن إن والفاعل الفعل على به المفعو ل تقدم بجواز يمثل المعنى  أم
اللبس.

ــرق إذ العلمي التفكير كتاب في الفكرة هذه معالم وتتضح  يف
 : " فيقــو ل والمتغيــرات، الثــوابت ليضــاح والتقعيــد القاعــدة بيــن

 لخواصها الضابط الجزء وهو ، اللغة صنسيج من يتجزأ ل جزء القاعدة
 للتقعيد موضحا " ويواصل تسهل ول تيسر ل المفهوم بهذا ... وهي
 ، القاعــدة عــن منفكــة وتفســيرها القاعــدة إصنتاج : " وسائل فيقو ل

 أو بالتعليــل القاعــدة هــذه يتجــاوز بحــث وكــل ، مرفــوع فالفاعــل
 الجاصنب هو التقعيد أن ... أي القاعدة من ل التقعيد من يعد التفسير
)3)والقياس"   السماع من – النحوي الموروث في – النظري

 النحــو إلــى النظــرة بــأن القــو ل يمكن سبق ما إلى وبالنظر 
 لكثر تتسع أن يمكن خاصة، بصفة النحوية والقاعدة بعامة، العربي

لّصنهــا ولعلمنا عليها، به ُضيق مما  مــع الصنيــة الحاجــة ُتلــبي أن يمكــن أ
 القاعدية، النحوية بالسس المساس وادون الصو ل على المحافظة

المقدمة.  والترجمة، التأليف لجنة مطبعة النحو" القاهرة، مصطفى" إحياء  إبراهيم)(1
 ادار الرادن، العربي"  ، النحو في والفرع الصل " صنظرية الملخ خميس  حسن)2(

92صـ ، م2001 ،1ط الشروق،
 ،1ط الشروق، ادار الرادن،"  العربي النحو في العلمي " التفكير الملخ خميس  حسن)3(
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 لنشأة الرئيسي الهدف أن من معروف هو ما القو ل هذا يؤيد وربما
الكريم.  القرآن خدمة هو خاصة النحو وعلم بعامة العربية العلوم

 العربيـة" فيمـا فقـه فـي "فصـو ل صـاحب هذا إلى أشار وقد
لّما لّصه: "أ  علــى الغيــرة أن صنجــد فإصننــا العربي، النحو إلى صنظرصنا إذا صن

 كــاصنت العــاجم، ألســنة علــى التحريــف مــن وصوصنه الكريم القرآن
.)1(قواعده" وضع في السبب

 كلمهــم في القواعد تمثلوا قد العرب فإن سبق ما على وبناء
 ، النحــو علـم صـورة فــي متأخرا بدأ الذي ، التقعيد في الولوج ادون
.  القرآصني النص خدمة بواعثه أهم من كان الذي العلم ذلك

 بمســتوياتها العــرب لغــة لدراســة النحــو علــم اتســاع ولعــل
ــص إعجاز من معلوم هو ما على ، وبعده القرآن قبل ، المختلفة  الن
 على يطرأ ما لمواكبة قابل النحوي الدرس أن يؤكد ـ ببياصنه القرآصني
 الحاجــة صنشــأت وقد للتجديد. السعة فيه وأن متغيرات من المجتمع

 مــن البعــض إليه ذهب ما هذا ويؤكد عليها، حفاظا اللغة ادراسة إلى
 فيــه الجنبيــة العناصــر ادخــو ل قبــل العربــي المجتمــع يكــن "لم أصنه

 تجــري كــاصنت إذ روايتها، إلى ول تدوينها، أو لغته، ادراسة إلى بحاجة
ًا، فطرة ألسنتهم على  أو لفـظ مـداركهم عـن يشـذ يكـااد فل وطبعـ
.)2(قبائلهم" محيط في تعبير

ُيفهم لّن بالضرورة هذا من و  إلــى احتــاج قــد العربي المجتمع أ
ًا فيــه، الجنبيــة العناصــر ادخو ل بعد اللغة ادراسة  الفســااد مــن خوفــ
 والتحليــل للدراســة قابــل إذن فالنحو والتأثر، التأثير بسبب اللغوي

 بطــرق يسمح كذلك وهو وتتأثر، تؤثر التي اللغة يتناو ل أصنه قبيل من
 فــي اقتناصــها يمكن التي الفرص بعض لتاحة الفرعية أبوابه بعض
 مــا علــى الوقــوف كــثرة مــن الصــدأ بعضها أصاب التي عجلته ادفع

ًل تتحــرك وجعلهـا القدماء لها ارتسمه  ل إطــار فـي المــام إلــى قلي
 مــن يمنــع ول وأصــولها، القواعــد بقدســية الُمِخــل بالتعــدي يســمح
لّد التي الجواصنب بعض تعديل بل إادخا ل  فيهــا، النظــر إعــاادة مــن لبــ
 العــام اللغــة "صنســيج يمثــل النحــو أن الذهــان عــن يغيــب ل بحيــث
.)3(الرئيسية" شخصيتها وملمح

 بطــبيعته النحــو "مســتوى أن مراعــاة يجــب آخــر جــاصنب مــن
 البنــاء بمســتويات قيــس مــا إذا التطــور لنواميس الستجابة بطيء
لّ ل  وإن)1(الخرى" اللغوي ــد بكل ادا ٌل فهو أمر على القو ل هذا اد  تأكي

 ل وأصوله قواعده في وادقة إحكام على بل النحو في قصور على ل
خللها.  من المرور ول اختراقها بسهولة تسمح

.112العربية"  صـ فقه في " فصو ل التواب عبد  رمضان)(1
.47الحمل" صـ قياس " ظاهرة البجة حسن الفتاح  عبد)(2
 النحو صنظرية ، النحوية الظاهرة أحوا ل في بصائر ، والصيرورة " الصورة الموسى  صنهااد)(3

.. 15م. صـ2003، الشروق ادار " الرادن العربي



 ُتطــرح تــزا ل وما ُطرحت، قضية يعالج أن يحاو ل البحث وهذا
 المســتوى علــى فيهــا، الخــوض مــن الحــرج بعــض يخالطهــا ربمــا

 قضــية التطــبيقي- وهــي المستوى على الحذر من وبشيء النظري
ــات فــي ُتسهم حديثة لغوية لنظرية القديم العربي النحو إخضاع  إثب

 العربي اللسان لحفظ صنشأ النحو أن من النابعة التقليدية النظرة أن
 ادائــرة وهــي وأعمــق أادق معنــى إلــى تتطــور أن يمكــن اللحــن من

ًا النحويــة القاعــدة تمثــل أن يمكــن واسعة، ًا مرتكــز  فيهــا، أساســي
التركيب.  وروعة السياق جمالية إلى المؤادي الفهم ادائرة

الرابع المبحث
النحوية القواعد من الباحثين موقف

 وتســليم اعــتراف موقــف العربــي النحــو مــن الباحثون وقف
 حصـر عنـد الختلف فــي يبدءون أصنهم إل بينهم، اتفاق على بأهميته
ًا تمثل زاوية في أصنفسهم ًا مركز  ل العربــي النحــو زوايــا من وأساس
 حيالهــا فهــم النحــاة، وضــعها الــتي القواعــد تخطيهــا- وهــي يمكــن

التالي:  النحو على استخلصناها فرق عدة إلى ينقسمون
لّر الفضــل لهــل بالفضــل : اعــترفالو ل الفريق لّن وأقــ  بــأ

 الرئيســية مظاصنهــا مــن النحويــة القاعــدة لســتنباط تصــدوا "الذين
 هــذا أن يــرون . فهم)1(الحقيقي" محتواها من استنباطها استطاعوا

 قواعــدهم صــياغة بدقــة عنــايتهم علــى شــاهد النحــاة مــن الصــنيع
 منــه، المقصــواد المعنــى واســتقامة الكلم ســلمة علــى ،وحرصهم

.)21 اللغة" هذه لطبيعة كاشفة العربي النحو "قواعد ويقولون: إن
 الــتي النحويــة القاعــدة أن النظــرة هــذه أصــحاب ويــرى

 شــعره العــرب وكلم الحديث، اللغة:القرآن، مصاادر من استنبطت
لّما ـ وصنثره  مــن النحويــة القاعــدة علــى الوقــوف منهج عليه أطلق م
 هــذا علــى بالســتمرار ويطــالب الصحيحة، البداية النص- هي خل ل

لّية" صـ ادراسة العربي " النحو السعواد أبو  صابر)(1 .12صنص
.132صـ صنفسه،  المرجع)( 2



ًا المنهج  هــذا تطــبيق خل ل مــن تحقيقهــا يمكــن عديــدة لفوائــد مبين
:)2(وهي المنهج
ًل:  يصعب مفكك، لشتاٍت مترابطة وحدة بوصفه النص معايشة أو

القاعدة.  علة فهم معه
ًا:  العربيــة واللغــة القواعــد، مــن النص يحمله ما على الوقوف ثاصني

لّية لغة  يقبلهــا ، العــراب مــن أوجــه عــدة الكلمــة وتحتمل غن
ويسيغها. المعنى

ًا:  الكلمــة، لوظيفــة الصــحيح الســتعما ل فــي العلقات معرفة ثالث
 الطــار فــي والمعمــو ل العامل بين يكون الذي الترابط وهذا

الصحيح.
ًا رابع

 :
 تكــون أن يمكــن بحيــث النــص في الجمالية الجواصنب معرفة

الجمالية.  الجواصنب هذه أسباب من القاعدة
 النحــاة محاولــة وإلــى القاعــدة إلــى : ينظــرالثاصني الفريق

لّصنما القواعد لهذه اللغة إخضاع  النحــاة فســمى تســلط، عمليــة هي إ
لّبر سلطين، ــي بأصنها العرابي إطارها في النحوية القاعدة عن وع  ه
 النحاة): (سلطان أسماه ما تحت فذكر الجواصنب، كل على الطاغية

 مــن الخرى اللغوية الظواهر كل على طغت قد العراب صناحية "إن
 صــيغ ومــن واســتفهام، وتعجــب، وإخبــار، وإصنشــاء، وإثبــات، صنفــي،
.)1(منها" لكل خاصة ادللت ذات متباينة

 فقــا ل: ذلــك مــن أبعد إلى السلطان لهذا رفضه في ذهب بل
 علــى العــراب قواعــد أسســوا الــذين أولئــك عمــل يقتصــر "ولــم

 علـى يسـمعوا لـم ما قاسوا بل الصو ل، واستنباط والجمع السماع
ًل اللغة في وابتكروا قياسهم، في وأسرفوا سمعوا ما  وقواعــد أصو
.)2(أسلوب" كل على واصنطباقه العراب، إطرااد في منهم رغبة ،

ًا النحاة لسلطنة الرافض الفريق هذا رأي ويظهر  فــي واضــح
 كــل وضــعوا أن وسلطاصنهم النحاة صنفوذ من بلغ الحاادة: "وقد لهجته
 وصــمًة اللحــن هــذا وأصــبح باللحن، العرابية قواعدهم على خروج
ًا" .)3(وعار

ــد بيــن الفريــق هــذا : توســطالثــالث الفريــق  كليــة المؤي
 لتقييــد المعــارض وبيــن النص على تفرضه ما بكل النحوية للقواعد

ًا هنالك أن يرى فهو النحو؛ بقواعد النص ًا "بوصن  وضـعه مـا بيـن كـبير
 المســتند والتحليــل والتعليل الستدل ل في مغرقة أفكار من النحاة

 . م1978 ،6،ط المصرية الصنجلو مكتبة ، " القاهرة اللغة أسرار " من أصنيس  إبراهيم)(1
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 اللغوي التطور ضرورات وبين الكلم، علم أو المنطق مقولت إلى
ًا بوصفه لّا واقع لّي .)1(ذاتها" المجتمعات بتطور يتطور ح

ًل يضــع فهــو الشاسع البون لهذا رؤيته مع ًا ح  لتقريــب وســط
ًل: "لكن فيستدرك وقواعده النحوي التراث بهذا اللئقة الصورة  قائ

 أو واللغوي النحوي التراث بإهما ل ملؤه يمكن ل الشاسع البون هذا
ــأتي ل النحو قضية حل فإن وبالمقابل ازادرائه،  العتقــااد وراء مــن ي
.)2(موهومة" بعصمة إحاطته أو التراث هذا بقدسية

 يمكــن ومــا للمعاصــرة يصلح ما بين الفصل ذلك مع يرى وهو
 عمليــة فــي للفصــل صنهائيــة كرؤيــة المعاصــرة، صنطاق من استبعااده

ًل، ليــس الــتراث بقدســية العتقــااد كــان فإذا والمعاصرة، التراث  ح
ــروح "المدارسة إل يبق فلم إهماله في كذلك الحل وليس ــة ب  علمي

ًا منـه كـان مـا وأخـذ موضـوعية لّيـر ًا صن  اللغـة بواقـع للمـتزاج صـالح
.)3(العلم" تاريخ ضمن ذلك سوى ما وإادراج المعاصرة،

 بحر اليضاح" تحقيق: كاظم شرح في المقتصد " كتاب الجرجاصني القاهر  عبد)(1
.15صـ الو ل، المجلد م،1982 الرشيد، ادار العراق، المرجان،

.15اليضاح"   صـ شرح في المقتصد الجرجاصني" كتاب القاهر عبد)(2
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الخامس المبحـث
النحوي الستشهااد

 واســعة مساحة لها أفرادت التي القضايا من الستشهااد قضية
 غيرهــا شــأن ذلك في شأصنها والنحوية، اللغوية الدراسات مجا ل في
 والقبــو ل والرفــض القبــو ل زاويــة مــن إليهــا ُصنظــر التي القضايا من

المشروط. 
 فــي البحــث هــذا حـوله يـدور الــذي المحــور يمثل الستشهااد

ــث مناط هو الشعري الشاهد كان وإن الخير، التطبيقي فصله  البح
والشعري.  النثري بنوعيه الستشهااد إلى سنشير أصننا إل

لّما  صــحة علــى بــه يستشـهد أن يمكـن مـا هــو الحتجاج كان ل
 تحتهــا يتنــاو ل الــتي المباحث هي الحتجاج مباحث وكاصنت القاعدة،
ًا ويستخدم الستشهااد، مباحث ًل الحتجاج لفظ أحياصن  لفــظ عــن بــد

ًا صنَر الستشهااد- لم  فــي والستشــهااد الحتجــاج يشترك أن من ماصنع
لّما التعريف المدلو ل. في فرق بينهما يكن لم ل

هو:  الستشهااد
 إلــى ســنده صــح صنقلــي بــدليل تركيــب أو قاعدة صحة "إثبات

.)1(السليقة" سليم فصيح عربي
لّو ل  مــن القاعــدة صحة إثبات هو التعريف هذا على يلحظ ما أ

لّمــن صنقــل مســموع ادليــل أي صنقلــي ادليل خل ل  يستشــهد أو يحتــج ع
لّم ومــن بقــوله،  شــروط التعريــف هــذا فــي النظــر أو ل مــن تبــدأ ثــ

 ومــن بــه يستشــهد الــذي الكلم في النحاة وضعها التي الستشهااد
كلمه. ُصنقل ممن به يستشهد

لّثلت أصنواع به يستشهد الذي الكلم في:  تم
الكريم.  القرآن-1
النبوي.  الحديث-2
العرب. كلم-3

ًل: القرآن الكريم: أو
 والفصاحة البلغة قمة الكريم القرآن أن على اللغويون أجمع

ــر والنحــو اللغة قواعد استنباط في الوثق أصنه وعلى العربية،  وتقري
وشاذه.  بمتواتره الستشهااد ويجوز مسائلها

ًا أن يعهد ولم  أثبــت ممــا لشــيء تعــرض قد اللغويين من أحد
 القـراءة إلـى اللغويين صنظرة أن إل التخطئة، من بشيء القرآن في
:)2(التالي النحو على الستشهااد من الغاية حدادتها قد

.49العربية" صـ اللغة في الحمل قياس " ظاهرة البجه الفتاح  عبد)(1
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 أو اللفــظ، وجــواد كإثبــات جزئيــة صنتائــج تقريــر الغاية كاصنت إن
ــن النظر بغض تقبل القراءة هذه فإن معناه، ذكر أو صنقطة، ضبط  ع
 النمــوذج هــي تكــون أن أو قلتهــا، أو الموافقة اللغوية النماذج كثرة

 كشـواهد الحـااد روايـات اللغويـون قبل وبالتالي اللفظ لهذا الوحيد
الحالة.  هذه مثل في

 صنمــط، تقنيــن أو حكــم استنتاج الستشهااد من الغاية كاصنت إن
 وبيــن بينهـا يوازصنـون الحالـة هــذه في اللغويين فإن قاعدة، وضع أو

 النظر بغض العم الشائع على القاعدة ويبنون القراءات من غيرها
عدمه.  أو تواترها عن

الكريم:  بالقرآن الستشهابد من النحاة موقف
ــاحثين بعــض أشــار ــى الب ــاة موقــف اضــطراب إل  مــن النح
ــة؛ والممارسة النظرية بين الكريم بالقرآن الستشهااد  فبعــد العملي

 عــن أصنفســهم صــرف تعمدوا أصنهم إل حجة كله القرآن بأن إقرارهم
منه.  القواعد لستنباط النص استقراء

 مــع تعــاملهم فــي بــالغوا قــد النحــاة أن يرى من الباحثين من
ــي ورادت التي الستعمالت بعض إلى الشذوذ صنسبوا حين القرآن  ف
 قواعــدهم علــى خرجت التي الشواهد تلك مثل في "وكاصنوا القرآن

ًا لها تجد ولم  تكلف في القو ل ويخرجون يتأولون قوالبهم، في مكاصن
ــف، ــإذا وتعس ــم ف ــتطيعوا ل ًل يس ــأوي ًا أو ت ــ ــوا تخريج ــى حكم  عل
.)1(وإهماله" عنه الصنصراف وجوب ورأوا بالشذوذ الستعما ل
لّبــر  الستشــهااد بقضــية يتعلــق فيمــا رأيــه عــن عيــد محمــد ع

 التفكيــر طبيعــة بقوله: "إن البجة الفتاح عبد عنه صنقله فيما بالقرآن
 الراء، تعـداد طيــاته بين يحمل اللغة ادارسي على صنفسه فرض الذي

 النحــو، كتــب فــي واضــح هــو كمــا اللغوي النص في الذهن وإعما ل
لّد فكــان يطيقــه، ول ذلــك يحتمل ل القرآصني والنص  موقــف مــن لبــ
 صنفــوس وفــي صنفوســهم فــي الدينيــة قدسيته للقرآن يحفظ ادراسي
.)2(غيرهم"

ًا: الحديث النبوي: ثاصني
لّما  يلــي وســلم عليــه اللــه صــلى النبي حديث أن فيه شك ل م

 ومــع الســلوب، وجما ل والبلغة الفصاحة مرتبة في الكريم القرآن
به.  الستشهااد عن عيوصنهم النحاة أغمض فقد ذلك

ًل بالحــديث الستشــهااد في القتراح صاحب أوراد ًا قــو  صــريح
 بمــا منــه "يســتد ل وســلم عليــه الله صلى النبي كلم أن أبان حيث
ًا، صنــاادر وذلــك المروي اللفظ على قاله أصنه ثبت لّصنمـا جــد  فــي يوجــد إ

.10" صـ اللغة أسرار أصنيس" من  إبراهيم)(1
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ًا، قلتــه علــى القصــار الحــااديث  مــروي الحــااديث غــالب فــإن أيضــ
.)1(بالمعنى"

 النحــاة تــرك فــي العلــل أولــى هــذا بقــوله الســيوطي فأبــان
لّن وهي بالحديث الستشهااد بالمعنى.  الحديث صنقل جوزوا الرواة أ

لّلــدون العــاجم تــداولتها أضاف: "وقد ثم  تــدوينها، قبــل والمو
لّادت بما فرووها لّقصــوا، فــزاادوا، عبــارتهم، إليه أ لّدموا وصن لّخــروا، وقــ  وأ
ًا وأبدلوا  لعــدم الثاصنيــة العلــة القــو ل هــذا . وتضمن)2(بألفاظ" ألفاظ

ًا اللحــن وهــي: وقــوع بالحــديث الستشهااد  مــن ُروي مــا فــي كــثير
لّن الحديث؛ ًا ل عرب.  غير كاصنوا الرواة من كثير
 الحتجــاج عــدم ســبب أن يــرى ل التواب عبد رمضان أن غير
 مقبو ل، غير عنده سبب فهذا بالمعنى، روايته هو الشريف بالحديث

 عــن الوائــل النحــويين ُبعــد فــي الحقيقــي الســبب أن يــرى فهــو
 فيــه تــز ل مــوطن عــن البتعــااد "إيثــارهم هــو بالحــديث الستشــهااد

 السـلمية العصـور فـي الحـديث، فـي الوضـع شـيوع بعـد القـدام
.)3(الوضع" بهذا لبعض الناس بعض اتهام وكثرة الولى،

 كــثرة فيهــا يلمــح النحويــة المؤلفــات مــن العديــد في الناظر
 النــدرة- الستشــهااد إلــى تصــل وقلة- قــد العرب بكلم الستشهااد
بالحديث. 
لّبما لّلــق مــا إلــى بوضــوح الشــارة تحســن ر  البغــداادي عليــه ع
 الســتدل ل صــحة عدم بالحديث الستدل ل عدم من يلزم بقوله: "ل

 ضــبط فــي للتحــدي بالحــديث الحتجــاج جــواز والصــواب بــه،
ــه الســتدل ل وعدم بالحديث الستدل ل أن يعني . وهذا)4(ألفاظه"  ب
 أرااد ولمــن يستد ل أن أرااد لمن الجواز على فهي سعة؛ فيها مسألة

ــة لمظنة أو الخطأ في الوقوع لخوف الستدل ل عن يمتنع أن  الرواي
بالمعنى. 

ًا: كلم العرب:  ثالث
 كان وما وأمثا ل أشعار من عنهم ُسمع ما العرب بكلم المرااد

مخاطباتهم. في يجري
لّد  العناصــر وأهــم للستشهااد، الشامل المصدر العرب كلم ُيع

 القواعــد بنــاء فــي رئيســة بصــفة اللغــة علمــاء عليهــا اعتمــد الــتي
 بــل علتــه، علــى العــرب بكلم يستشهد لم أصنه على بها، والحتجاج

 ويستشــهد عنهــم يؤخذ لمن زماصني وحصر مكاصنى تحديد هنالك كان
بكلمهم.

.29" صـ  السيوطي" القتراح)(1
.29صـ صنفسه،  المرجع)(2
.97العربية"   صـ فقه في " فصو ل التواب عبد  رمضان)(3
 السلم العرب" تحقيق: عبد لسان لباب ولب الادب " خزاصنة البغداادي عمر القاادر  عبد)(4

.9صـ ،1ج م،1967 العربي، الكتاب ادار القاهرة، هارون،



لّرض عنــدما ًا بوصــفه للنــثر اللغويــون تعــ  مصــاادر مــن واحــد
 قــوائم ووضــعوا الفصيح، وغير منه الفصيح في اختلفوا الستشهااد،

ــم، قبائل عنها. فذكرت الخذ يصح التي القبائل بأسماء  وقيــس تمي
ــااد وغسان قضاعة وقبائل عنها يؤخذ التي القبائل بين من وأسد  وإي

لّنفت القبائل من وغيرها وتغلب  عنهــا يؤخــذ ل التي القبائل ضمن ُص
عربية.  غير لمم مجاوراتها بسبب

 أو المعينة القبيلة عن للخذ أساسان هنالك كان عامة بصورة
:)1(هما الساسان هذان عدمه،

 أقــرب كــاصنت قريــش، بيئــة مــن القبيلــة قربــت الو ل: كلمــا
 والخـذ للفصاحـة

بكلمها.       
لّغل قدر الثاصني: على فصاحتها.  تكون البداوة في القبيلة تو

ــا لّم ــعر أ ــد الش ــون أوله فق ــة اللغوي ــة عناي ــار فائق ــو وص  ه
 اللغويــة المــاادة بـاقي علـى أمــره "وطغى الساسي به المستشهد

.)2(الشعر" غير تعني ل بعد فيما أصبحت قد الشاهد كلمة أن لدرجة
 حيــن بالشــعر الستشــهااد مســألة في موقفه البغداادي أوضح

لّسم : )3(التالي النحو على طبقات أربع إلى الشعراء ق
 الطبقــــة

الولى:
 كامرئ السلم قبل ما الجاهليين: هم الشعراء طبقة

والعشى. القيس
 الطبقــــة

الثاصنية:
ــة ــعراء طبق ــم الش ــرمين: ه ــذين المخض ــوا ال  أادرك

لّيد والسلم الجاهلية وحسان. كلب
 الطبقــــة

الثالثة:
ُيقــا ل الشعراء طبقة  الســلميون، لهــم المتقــدمين: 
والفرزادق.  كجرير السلم صدر في كاصنوا الذين وهم

 الطبقــــة
الرابعة:

ُيقا ل الشعراء طبقة لّلدين:  ــم المحدثون، لهم المو  وه
 بــراد بــن كبشــار زماصننــا إلــى الســلميين بعد جاء من

صنواس.  وأبي
ــر ــداادي ذك ــتين أن البغ ــن الطبق ــهد الوليي ــعرهما يستش  بش
لّد بالجماع، لّما الثالثة وع  مــن الرغم على بشعرها الستشهااد يصح م

لّرمة وذي للفرزادق، العلماء بعض تلحين ــى كان ومن والكميت ال  عل
لّما صنهجهم، ًا.  بشعرها يستشهد فل الرابعة الطبقة وأ مطلق

 والزمــاصني المكــاصني الحصــر هــذا فــي اللغــويين بعــض يــرى
ًا العــرب بكلم للستشــهااد ــ ــرون فهــم اللغــة؛ لدراســة توقيف  أن ي
 معينــة زماصنيــة فــترة فــي حصره ينبغي ل وصفي سلوك الستشهااد

 العصور؛ مر في اللغة على تفرض صنموذجية لغة فيها وراد ما واعتبار

.105العربية" صـ فقه في " فصو ل التواب عبد  رمضان)(1
.65العربية" صـ اللغة في الحمل قياس " ظاهرة البجه الفتاح  عبد)(2
.6-1/5الادب"  " خزاصنة  اصنظر: البغداادي)(3



 علــى يدرســوها "لــم باللغة الستشهااد حصروا الذين أن يرون فهم
 قد التي المعينة خصائصها مرحلة لكل تصبح بحيث متعدادة، مراحل
ــوا بل التالية، أو السابقة المرحلة خصائص مع تتفق أو تختلف  خلط

 رأيهـم- أادى- بحسـب بـدوره وهذا ،)1(مستوياتها" اختلف على بينها
 واعتبــار معيــن حد عند خصائصها واكتشاف اللغة ادراسة توقف إلى

الغاية.  هي القواعد
ًا رأيهم وجاء  أن مــن البحــث هــذا فــي بصــداده صنحــن لما مؤيد

 والتقعيــد، الستقراء على تقوم مبدئها في "كاصنت الستشهااد عملية
.)2(والتطبيق" القاعدة على تقوم زمن بعد فأصبحت

الثالث الفصـــل
.49العربية" صـ اللغة في الحمل قياس البجه" ظاهرة الفتاح  عبد)(1
.49صـ صنفسه،  المرجع)(2
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 شواهد على السلوبية تطبيق
الضرورة

تمهيــد:
ــاء ــذا ج ــة الفصــل ه ــى الســلوبية لتطــبيق محاول  بعــض عل

 كتــاب شــواهد متخذة ، بالضرورة عليها حكم التي النحوية الشواهد
 مــن يعد لصنه . وذلك للتطبيق الخلف" ميداصنا مسائل في "الصنصاف

ــب أفضــل ــتي الكت ــن الشــائع الخلف تلخــص ال ــاة بي  البصــرة صنح
والكوفة.

 عبــد البركــات أبــو الفقيــه النحــوي المصــنف الكتــاب مؤلــف
 -513( الصنبــاري، بــابن المشــهور ســعيد أبي ابن محمد بن الرحمن

هـ). 577
 فيــه يلــتزم أن أرااد لصنه "الصنصاف" ؛ كتابه المؤلف سمى وقد
 رأيــه فيعــرض ، مــذهبه يــذهب ول يخــالفه الــذي الفريــق إصنصــاف
 ادون لفريـق التعصـب فيـه يتعمـد ولـم ، بالحجـج ويجاادله ، وحججه

آخر. 
 النحــويين بيــن الخلفيــة "الصنصــاف" المســائل كتاب ويتناو ل

 وعشــرين واحــدى مائــة فيه عدادها بلغ والتي والكوفيين، البصريين
مسألة.
 واحــدة لكــل كعناوين المسائل بعرض الصنباري ابن فيها يبدأ 
 المختصــر العــرض إلــى ينتقل ثم عنواصنها، منذ المسألة يعرف حيث
 كــل بحجــة ويتبعه المسألة، في والكوفة البصرة صنحاة من كل لرأي



ًا القارئ على يسهل بتفصيل فريق  الــذي رأيــه يعرض فهمه. وأخير
 الفريــق- فقــد :"أمــا- ويســمى عبــارة ذكــر ما، فريقا فيه وافق إن

 كلمات" عن الجواب : " أما عبارة فيراداد خالف وقالوا".وإن احتجوا
ًا منهجـه فأصــبح ، الفريـق ويسمى  بمـوافقته التصــريح فـي واضــح
لخر.  ومخالفته لفريق

 خالف حيث البصريين، رأي إلى أميل كان المؤلف أن ويلحظ
 إل البصــريين يخــالف ولــم مســألة، عشرة وأربع مائة في الكوفيين

مسائل.  سبع في
ًا اعتمد قد الكتاب أن ُيلحظ كما ًا اعتمااد  الشــواهد علــى كبير
 فــي أو الفريــق حجــج صنقــل فــي سواء المسائل أغلب في الشعرية

 كـرر ، شـاهدا وخمسـمائة اثنين مجملها في فبلغت هو، حجته إبراز
ًا . مختلفة مواضع في منها عداد

 الكــوفيين بــآراء الحتفــاظ فــي حقيقيــة ثــروة يعتــبر والكتاب
 المؤيــد الــرأي وقبــو ل التحليلــي الفكــر فيــه يتجلــى كمــا ، النحويــة
 منطــق مــن الكتــاب في ما حجته. مع ضعفت ما ومعارضة بالحجج
اللغوي. الواقع روح عن بعيدا أحياصنا به يقذف عقلي وجد ل

 في حجة ليست الضرورة أن فرضية من الباحثة اصنطلقت وقد
 وإصنمــا  ، الســتعما ل عليــه هــو عمــا ينحــرف حــتى للاديــب ذاتها حد

 هــذا لـه تتيــح أن يمكـن الــتي اللغــة مروصنــة وقبلهــا البــداع ادواعــي
. الستعما ل
 عليهــا محكوما صنحويا شاهدا وعشرين أربعة الفصل هذا تناو ل
 اســتبعدت فقــد ، الصنصــاف شــواهد كــل هــي ليســت ، بالضــرورة

 تقسـيمها إطـار فـي ادرسـت . وقـد  لقائل تنسب لم التي الشواهد
التية: القضايا إلى

: صناحيتين تناولت ، شواهد ثلثة فيها وراد وقد التنوين، - قضية1
ًل: تنوين العلم. المفراد أو

الجموع.  منتهى صيغة على جاء ما : تنوين ثاصنيا
 الموضــوعات تضــمنت شــواهد، عشــرة الحذف: وضمت - قضية2

:  التية
ًل: حذف لكن.  اسم أو
ًا: حذف الجزم.  بقاء مع المر لم ثاصني
ًا: قضية  عائـد ضـمير إلــى المسـند الفعــل من التأصنيث تاء حذف ثالث

مؤصنث. إلى
ًا: النصب المحذوفة.  بأن رابع
ًا: منع الصرف. من المنصرف خامس

ًا: تخفيف وإعمالها.  كأن ساادس



 مــا خل ل مــن عــولجت شواهد تسعة حوت وقد ، الزياادة -  قضية3
:  يلي

ًل: الجمع والمعوض. العوض بين أو
ًا: إشباع الحركات.  ثاصني
ًا: إادخا ل المفراد. العلم (ا ل) على ثالث

. (سوى) اسما رابعا: استخدام
واحدا.  شاهدا ضمت وقد ، التوهم على العطف -  قضية4
 تقديم هو ، واحد شاهد خل ل من والتأخير: وتتضح التقديم - قضية5

عامله. على التمييز
 التنوين الولى: قضية القضية 

ًل: تنوين العلم:  المفربد أو
ِه َسلُم- الشــاهد: 1 َها مطٌر يا الل ْي َل ْيَك وليَس َع َل  مطُر يا َع

)1(الّسلُم

 ُيقا ل رجٌل فتزوجها امرأة، يهوى الحوص : كانالبيت معنى
ًا فهجــا لــذلك، الحســرة "مطــر" فلحقتــه لــه ٍة، هــذا مطــر  بقصــيد

. )2(منها بيت الشاهد
 مطــُر) (يــا مطــٌر) والقيــاس : (ياقوله البيت في الشاهد

لّصنه الضم؛ على بالبناء علم.  مفراد مناادى ل
ًا الشاهد هذا ووراد  الكــوفيين مــذهب على الصنباري ابن من راد

ًل تبعــد مســألة في  تجــوز وهــي: "هــل الستشــهااد موضــع مــن قلي
 كلمــات عــن جــوابه فــي أوضــح  حيث)3(العشرة" إلى النيف إضافة

لّادوه للضرورة المبني صرفوا إذا العرب أن الكوفيين  الصــل، إلــى ر
ٌذ هــذا مــن ُيروى ما وأضاف: "وجميع الشاهد، هذا أوراد ثم  ول فشــا

لّن يرى الصنباري ابن أن ذلك  ومعنى)4(عليه" يقاس  المبنــى صــرف أ
لّاد أصنه مسوغه لكن شاذ؛ وهو الضرورة باب من هو  باعتبــار للصــل ر
صرفه.  السم في الصل أن

النحوية:  الدراسة
 المفــراد الُمنــاادى قاعــدتان: الولــى: حكــم الشــاهد هذا ُتوّجه

ــاادى  فإنالولى: أماالتنوين.  والثاصنية: أحكام العلم، ــو ل المن  يخل
ًا يكون أن من ًا أو أومضافا مفراد ًا- معرفة كان فإن به، مشبه  مفراد
ُبني صنكرة أو  على صنصٍب محل في ويكون به ُيرفع ما على مقصوادة- 

.2/202و"الكتاب"  ،2/150الادب"  و"خزاصنة ،1/289"الصنصاف"  في للحوص  البيت)(1
.1/290"الصنصاف"  ،2/202 اصنظر: "الكتاب" )(2
)40( المسألة ،1/288 اصنظر: "الصنصاف" )(3
.290-1/289 صنفسه  المصدر)(4



 هــذا تنــوين إلــى شاعٌر اضطر إذا أصنه عقيل ابن ...وذكر)1(المفعولية
  )6)صنصبه. له وكان مضموم وهو تنوينه له كان المناادى

 حالــة أوراد أن المفصــل- بعــد شــرح فــي الحــاجب ابن وأشار
لّصنــه علــى التفــاق أن - إلــى المعرفــة للمفــراد الضم على البناء  إذا أ

لّوصنه المفراد في الشاعر اضطر . )2(صن
ــا ــداادي أوضــح كم ــه البغ ــطر إذا أصن ــى اُض ــوين إل ــاادى تن  المن
 النــون وهــو تنــوينه إلــى المضــطر القــدر علــى اقتصــر المضــموم

 ضــرورة ل إذ حالهــا علــى قبلها ما حركة وأبقيت فألحقت الساكنة،
 ســيبويه مذهب هذا أن وذكر النون، بزياادة تندفع فإصنها تغييرها، إلى

.)3(والمازصني والخليل
 لحـق كمــا المفـراد العلم هذا لحق التنوين أن سيبويه ومذهب

لّصنه ينصرف؛ ل ما  لن النكــرة؛ مثــل وليــس ينصرف ل اسم بمنزلة ل
 ينصــرف ل مرفــوع بمنزلـة وهــذا حا ل كل على للنكرة لزم التنوين
ًا؛ التنوين يلحقه لّصنك اضطرار  (مطر) ما في التنوين حا ل في أرادت ل
لّون غير كان حين أرادت .)4(من

 التوكيــد، لغيــر الخــر تلحــق زائدة صنون وهو : التنوين،الثاصنية
ــى ــة عل ــوين أربع ــن، أقســام: تن ــوين التمكي ــوض، وتن ــوين الع  وتن

التنكير.  وتنوين المقابلة،
 تنــوين (مطــر) فهــو المفــراد بــالعلم لحــق الــذي التنــوين أمــا

ًا المبنيـة للسـماء اللحـق التنـوين وهو التنكير،  معرفتهـا بيـن فرقـ
.)5(وصنكرتها

السلوبية:  الدراسة
لّده الشاهد هذا  أسلوبية لمراعاة المؤيدة الشواهد أبرز من أع

 والخطــأ اللحــن إلــى اللجــوء وليس الشعر، في النحوي الستخدام
 أادرك وقــد ذلك يتأتى وكيف ، القافية واستقامة الوزن إقامة بسبب

لّصنــه التنــوين منــه يحــذف المفــراد (مطر) العلــم أن الشاعر  صنــوادي ل
ًا له استخدامه ذلك على والدليل ــبيت صنفــس في التنوين من خالي  ال

لّوصنه الذي فيه. صن
ًا المقام تطلب ًا الهجاء في إمعاصن لّاداه الــذم فــي وتعميقــ  هــذا أ

لّن قولهم منه سلبه ربما استخدام وحسن ببراعة التنوين  شاذ هذا "إ
.)6(عليه" ُيقاس ل

 : مالك" تحقيق ابن ألفية على عقيل ابن " شرح عقيل بن الرحمن عبد بن  عبدالله)(1
.262-258 ص  ،3 م. ج1999التراث، ادار مكتبة ، القاهرة ، الدين محيي محمد

262 - 3/258 صنفسه  المرجع)6(
، العاصني مطبعة ، المفصل" بغدااد شرح في " اليضاح الحاجب بن عمر بن عثمان)(2

.256 ،ص3(اد.ت) . ج
.151-2/150الادب"  "خزاصنة   البغداادي)(3
.2/203"الكتاب"   سيبويه)(4
.330ص  م،1998  ،1،ط الفكر ادار ، اللبيب" بيروت "مغني  هشام  ابن)(5
.1/290"الصنصاف"  الصنباري  ابن)(6



ــة (مطر) الولى في قاعدتين الشاعر استخدم  و(مطر) الثاصني
 معرفــة إلــى مضــافة صنكــرة مــرة ســلم كلمــة استخدامه عليه وزااد

ُيلقــي معرفــة وأخــرى  فيهــا صناســب مختلفــتين بطريقــتين التحيــة ل
التحية.  إلقاء في المقامين وعدمه التنوين

 العــراض فــي (مطر) قوة في التنوين الشاعر استخدام أفااد
لّصنه فقــط، محبــوبته علــى السلم وقصر إليه، السلم توجيه عن  وكــأ

ًا المبنيــة للسماء اللحق التنكير تنوين استخدم  معرفتهــا بيــن فرقــ
ــا- في صحيحة استخدمها التي الولى القاعدة وصنكرتها- وهذه  محله

ًا، والموجــواد صنكــرة المعرفة فجعل  تعلقــه شــدة بهــذا فبــان معــدوم
 شــابة وهــي لمطــر، زوجــة تكــون أن اســتنكاره شدة مع بالمحبوبة

ادميم.  شيخ وهو جميلة
 ادون المباشر الخطاب والتزم العجز إلى الشاعر بعدها اصنتقل

ًا وجعلــه الضــم (مطر) علــى ببناء وذلك العراض، أو اللتفات  علمــ
 الــدعاء هنــا الســلم- وهــو بــأن مباشــرة إخبــاره أرااد حيث معرفة،

 ول يبلغــه أن يتمنــى ل يلقيــه شر- الــذي كل من بالسلمة للمحبوبة
 عــن خاطبهــا بــل مباشــرة المحبوبــة يخاطب لم أصنه ثم به، ينعم أن

له.  احتقاره عن التعبير في زياادة (مطر) وهذا طريق

: الجموع منتهى صيغة على جاء ما : تنوين ثاصنيا
- الشــاهد:1

ْنَك    َي ِت ْأ َت َل ٌد َف َعْن قصائ َف ْد َي ًا  ول ِادَم إليَك     جيش ِر َقوا )1(الكوا

ًا النابغة : قالهالبيت معنى ــي، عمرو بن زرعة مخاطب  الكلب
 أســد ببنــي يغــدروا أن وبنيــه وعشيرته النابغة على عرض قد وكان

لّرة الوفاء في خطته النابغة فجعل فأبوا، حلفهم، وينقضوا ــ  وخطــة ب
 الادب" "خزاصنة وفي ،3/511"الكتاب"  ،2/26"الصنصاف"  في الذبياصني للنابغة  البيت)(1

 الصعيدى، عبدالمتعا ل وترتيب شرح ، الجاهليين السته الشعراء ادواوين . وفى6/333
338ص ، م1958  ،3ط ، القاهرة مكتبة ، القاهرة



لّصنا صنفس في فقا ل فجار، الغدر من إليه ادعاه لما زرعة  القصيدة:    إ
لّرة َفَحملُت     بيننا ُخطتينا اقتسمنا ِر واحتملَت ب فجا
لّصنه مخبره بالشاهد تله ثم  السماء، من كوابل قصائد ستأتيه بأ

لّل بها يجد لن .)1(والستخفاف الساءة إ
ٌد)،قــوله البيت في الشاهد  علــى الكلمــة فهــذه : (قصــائ

 الشاعر ولكن الصرف من المنع تقتضي وهي الجموع منتهى صيغة
لّوصنها الكلمة هذه صرف قد .)2(وصن
-الشــاهد:2

لّمْن     ْلَن ِم ِه َحَم ُهّن ب ٌد َو ِق ُبَكعوا َطاِق ُح لّن ْيَر َفَشّب ال ّبِل َغ َه )3(ُم

 وصــف فــي الهزلــي كــبير أبــو قاله البيت : هذاالبيت معنى
لّبط ًا، تأ لّن . فقــا ل)4( أمــه كبير أبو تزوج قد وكان شر  هــذا الشــاعر: إ

لّن بهــم أمهاتهم حملت الذين الفتيان من الفتى  مســتعدات غيــر وهــ
ًا فنشأ للفراش ًا محمواد ذلك.  تعتقد العرب وكاصنت ،)5(مرضي

ٌد)،قــوله البيت في الشاهد  علــى الكلمــة فهــذه : (عواقــ
 الشاعر ولكن الصرف من المنع تقتضي وهي الجموع منتهى صيغة

لّوصنها الكلمة هذه صرف قد .)6(وصن

 (هل مسألة شواهد ضمن الشاهدين هذين الصنباري ابن تناو ل
ْفعل صرف يجوز لّصـل  حيـث)7(الشـعر؟) ضـرورة فـي التفضـيل أ  ف
لّصنمــا الصــرف، كلهــا السماء في الصل القائل: إن البصريين رأي  وإ
 الصــل خلف على تدخلها عارضة لسباب الصرف من بعضها يمنع

لّادهــا الشــاعر اضــطر إذا  الســباب تلــك يعتــبر ولــم الصــل، إلــى ر
الشاهدين.  أورادوا ثم عليها، ادخلت التي العارضة
لّيد لّده الصل إلى الرجوع أمر الصنباري ابن أ لّمــا وعــ  يحصــى ل م

.)8(العرب أشعار في كثرة
النحوية:  الدراسة
ًا يحــذف التنــوين أن هشام ابن ذكر  (أ ل) صنحــو: لــدخو ل لزامــ

ــاصنع ما ل "ل صنحو ولشبهها"غلمك"  صنحو وللضافة الرجل،  لزيد" ولم
 مــن (ضــاربك) عنــد صنحو بالضمير صنحو: (فاطمة) وللتصا ل الصرف

.)9(مضاف غير إصنه قا ل
.2/26" الصنصاف"  الصنباري  ابن)(1
صنفسه.  المكان)(2
 وفي ،8/192الادب"  "خزاصنة  وفي2/26"الصنصاف"  في الهذلي كبير لبي  البيت)(3

ص  ،1ج ادمشق ، النورى مكتبة ، تمام لبى الحماسة اديوان . وفى1/109"الكتاب" 
لّهبل، الطرائق،  .الحبك،19 يتماسك. ل الذي المعتوه الُم

.649" اللبيب " مغني هشام  ابن)(4
.2/26" الصنصاف"  الصنباري  ابن)(5
صنفسه.  المكان)(6
)69( المسألة ،2/25"الصنصاف"   الصنبارى  ابن)(7
.27-2/26 صنفسه  المصدر)(8
.608اللبيب"  "مغني  هشام  ابن)(9



لّصنــه إلــى عقيل ابن وذهب  ل مــا صــرف الضــرورة فــي يجــوز أ
.)1(والكوفيون البصريون عليه وأجمع كثير، وهو ينصرف

السلوبية:  الدراسة
ْنَكالشـاهد ٌد :   فلتأتي َعْن قصائ َف ْد َي ًا     ول ِادَم إليك جيش ِر قوا َوا الك

ــس منه المنع حقه من كان ما في التنوين الشاعر استخدم  لي
ًا لّصنما اعتباط الطرق.  بأقصر جديدة معاصني ليؤادي وإ

ًا الشاعر يبعد لم  اســتخدم لصنــه للتنــوين؛ اســتخدامه في كثير
 :)2(معاصنيه من معنيين

 مــن صنــوعين بيــن ففصــل للفصــل، علمــة التنوين  إنالو ل:
لّاد حسي. والخر معنوي أحدهما المهجو؛ على الر

لّمــا  لــه سيرســلها الــتي القصــائد هــذه فهــو المعنــوي الــراد أ
ًا  (فتأتينـك)، قبلهـا الفعـل لحقـت الـتي بـالنون ذلك مباشرة. مؤكد

لّصنه  (ُزرعــه) عــن إليــه ادعــاه الــذي للغدر رفضه عن يعبر أن أرااد وكأ
بأحد. الستعاصنة ادون هو وبواسطته مباشر طريق

لّما  ذلــك وقــومه- فهــو بنوه فيه معه يشترك و ، الحسي الراد أ
ًا سيأتيه الذي الجيش  فــي عديدة بأوصاف وصفهم أحلف من مركب
منها:  الشاهد، تلت التي البيات

ْهُط    ٍز ابن َر َنهْم      أذراعهم ُمْحقبي كو  بــن ربيعة ورهُط م
ِر ُحزا

 للتنــوين فاســتخدامه التنكيــر، معاصنيه من التنوين : أنالثاصني
لّين  مـا يعلــم ل والــتي ســيبعثها التي القصائد هذه أن ادقيقة بصورة ب

 تــرك ثــم الهجــاء، فــي شــديدة ســتكون الشاعر، إل هجاء من حوته
لّينا- إلى واصنتقل- كما عنها الحديث  وتكــوينه. الجيــش عــن الحديث ب

آت. مجهو ل من بالخوف المتلقي صنفس في بالغ أثر له وهذا
ًا وجدصنا ينصرف ل ما صرف قضية إلى صنظرصنا وإذا    بــالجواز إجماع
لّل كان والكوفيين- وإن البصريين من  الجمــاع هــذا للضــرورة- ولعــ
 فــي فكــثر ، معــاٍن من التنوين يؤاديه ما قوة على الدللت أكبر من

ًة العرب أشعار ًا.  به العتراف جعلت كثر إجماع
 النحويــة الــتراكيب اداخل تؤادي التي العلمات من التنوين إذن

 تتوقــف ل كــثيرة معـاٍن ولســتخدامه معنــى فلتركه  عميقة، معاصني
إجازته. أو استخدامه منعت قاعدة عند

السلوبية:  الدراسة
لّمْنالشاهد:  ْلَن ِم ِه َحَم ُهّن ب ٌد َو ِق ُبَك   عوا َطاِق ُح لّن ْيَر َفَشّب ال  َغ

ّبِل َه  ُم

.3/339 عقيل ابن  شرح)(1
.29-2/28" الصنصاف"  الصنباري  ابن)(2



 أســلوبية مــن إليــه ســنذهب مــا يؤيــد بيــت الشــاهد هــذا يلي
قوله:  وهو الستخدام

ٍة في به حملْت ًا       مزؤوادة ليل ُد كره ُيحلل لم صنطاقها وعق
 حملت عندما المرأة هذه حالة على الدالة الوصاف جمعنا إذا

 مثــل: والفــزع، الشــديد التمنــع علــى ادالــة كلها وجدصناها الفتى بهذا
ًا، مــذعورة أي مــزؤوادة ًا ادالــة ووجــدصناها وكرهــ  إحكــام علــى أيضــ
 النطــاق، حبــك عواقــد وهــن يحلــل، لــم صنطاقهــا مثل: عقد النطاق

 أن وهو العرب عند شاع معنى على تؤكد بوضوح هي اللفاظ وهذه
 ل بــه جــاءت ، بغلم فجــاءت متمنعــة فزعــة وهي حملت إذا المرأة
لّبط وصـف فـي الشـاعر أرااده مـا هـو المعنى وهذا يطاق، ًا، تـأ  شـر
ًء وتــؤاديه تناســبه الــتي اللفــاظ لــه فاختار ًا، أادا  كــان وعليــه محكمــ
التالي:  النحو على الاداء هذا في (عواقد) ادور لتنوين

 ُيعــد ربمــا أمريــن إلــى الكلمــة هــذه فــي التنــوين وجــواد أادى
فقط:  المعنى توضيح قبيل من بينهما الفصل

 عــن تعــبر حالية جملة عواقد) هي (وهن : جملةالو ل المر
ــة إلى يؤادي التنوين ووجواد الفتى، لهذا حملها عند المرأة وضع  تقوي

والخوف. التمنع شدة على ادليل العقد، شدة على الدا ل المعنى
 الــتي عواقــد بيــن فصل بالتنوين الشاعر : كأنالثاصني المر

ُبــك) المفعــو ل معمولهــا وبين النصب بعدها فيما عاملة هي  بــه، (ُح
ــا للعقد، الحكام على كذلك التأكيد معنى يحمل الفصل وهذا  فكأصنم
ًا ثيابها على عقدت المرأة يقو ل: هذه أن الشاعر أرااد ًا، عقد ــديد  ش
ًا صنطاقها وتحبك التنوين خل ل من أضاف بل يكتِف ولم  يسهل ل حبك

لّد الوضــع هذا في وهي حله،  ل مرضــي محمــواد بغلم تجيــء أن لبــ
الشاعر. أرااده ما عين وهذا يطاق

الحذف:  قضية
ًل: حذف لكن:  اسم أو

الشــاهد:  
ْو    َل ًا ُكنـَت َف ّبي ْفـَت َضـ لّن      َقرابـتي َعَر ْصنِجـّي ولكـ  عظيـُم َز
ِر )1(المَشاف

 و"الكتاب" ،10/444الادب"  و"خزاصنة ،1/172"الصنصاف"  في للفرزادق  البيت)(1
2/136.



 أحــدهم فــأصنكر ضبة، بني من تميمي : الفرزادقالبيت معنى
 للبعيــر المشــفر وأصــل الــبيت، بهــذا الفــرزادق فهجــاه النسب هذا

. )1(خلقه تشنيع من قصد لما الصنسان لشفة فجعله
لّنقوله البيت في الشاهد  اسم حذف زصنجّي" حيث : "ولك

لّمــا (لكــن) للضــرورة. وهــذا  ضـمير اســمها يكــون أن إل يجــوز ل  م
.)2(الشأن

لّن بعــد الخــبر رافــع فـي "القــو ل مسألة في الشاهد هذا وراد  إ
 هــذا فــي والبصــريون الكوفيــون اختلف  حيث)3(وأخواتها" المؤكدة

لّن إلى الكوفيون فذهب المر، لّن) وأخواتهــا أ  الخــبر فــي تعمــل ل (إ
لّصنهــا إلى البصريون .  وذهب تساوه ولم الفعل أشبهت لصنها ؛ الرفع  أ
لّصنه رأيهم على الكوفيون استد ل ثم الخبر، ترفع  علــى اعـترض إذا بـأ

لّن) بأادصنى لّن به، واكتفي عملها بطل شيء (إ ــَك كقــولهم: "إ  يكفــل ب
زيد".

لّاد لّصنــه تقديره بأن القو ل هذا على الصنباري ابن ر  يكفــل بــك : "إ
 أن إلــى وذهـب الشـاعر: (الشــاهد)، بقـو ل هذا على زيد" واستد ل

 العــرب كلم فــي ليــس أصنــه فســااده علــى يــد ل والذي فاسد رأيهم
 إليــه ذهبــوا فمــا الرفــع، ويعمل إل النصب السماء في يعمل عامل
 يجــوز؛ ل وذلك فائدة لغير الصو ل ومخالفة القياس ترك إلى يؤادي

. )4(السم في عملت كما الرفع الخبر في تعمل أن فوجب

النحوية:  الدراسة
لّن) المشدادة  وفــي الخــبر، ويرفــع الســم ينصــب حــرف النــون (لك

:)5(أقوا ل معناها
المشهور: الستدراك.  أحدها: وهو
لّصنها ًة تراد الثاصني: أ للتوكيد.  وتارة للستدراك تار
لّصنها ًا للتوكيد الثالث: أ لّن)، مثل ادائم  معنــى التوكيــد ويصــحب (إ

الستدراك.
 الحــذف أن علــى التعليــق ادون الشــاهد هــذا هشــام ابن أوراد

 الشــاعر: كقــو ل اســمها يحــذف قــا ل: "وقــد حيــث ، ل أم ضــرورة
لّن لّي) (ولك .)6" (زصنج

.2/136" الكتاب"   سيبويه)(1
.1/173" الصنصاف"  الصنباري  ابن)(2
).22( مسألة ،1/167  صنفسه  المصدر)(3
.1/174 صنفسه  المصدر)(4
.288- 1/287اللبيب"  " مغني هشام  ابن)(5
.288_ 1/287 صنفسه  المرجع)(6



 كــأن العــرب، كلم فــي أكــثر النصــب أن إلــى ســيبويه ذهــب
لّن الشاعر ًا قا ل: ولك لّنــه قرابــتي، يعرف ل المشافر عظيم زصنجي  ولك

ُد قولــك: لــول البتداء. وذلــك على بني ما ُيضمر كما هذا أضمر  عبــ
 ألــف بعــد بالبتــداء يرتفــع كمــا بالبتــداء ارتفــع وكذا، كذا لكان الله

ٌد الستفهام،  مع يكون الضمار أن سيبويه ويرى أخوك، كقولك: أزي
.)1(التخفيف

السلوبية:  الدراسة
 المهجــو: لمخاطبــة أســلوبين البيت هذا في الشاعر استخدم

 (كنــَت) فــي المتصل للضمير باستخدامه المباشر الخطاب أسلوب
 ولـم الخطـاب، هـذا عن التفت يسمع. ثم أو أمامه المخاطب وكأن
 ومعنويــة حســية الغيبة جعل بل الغيبة، أسلوب إلى باللتفات يكتف

ًا المهجـو إلـى به يشير الذي الضمير حتى حذف بأن لّادى حـذف  إلـى أ
 فأســقط وتجــاهله، المخاطب بتغييب النفس في أوقع الهجاء جعل

لّي مســتحق غير وجعله الخطاب رتبة من المهجو المخاطب ــة ل  رتب
أخرى.

لّتبع ًا الهجاء أشد عن تعبيره في الشاعر ا ًا أسلوب ًا بلغي  معروف
لّن إذ عليه، زااد بل اللتفات أسلوب وهو ــن هو: "التعبير اللتفات أ  ع

 والغيبــة- بعــد الخطــاب، الثلثــة- التكلــم، الطرق من بطريق معنى
ــتخدامه بعد الشاعر أن  وصنلحظ)2(منها" آخر بطريق عنه التعبير  اس

 علــى يعــواد ضــمير أي اســتخدام عــن أحجــم قــد الخطــاب لضــمير
المهجو.

لّينــة، الشاعر صنفسية (الكاف) بدت وبحذف ًا ب  بمــا عنهــا ُمعــبر
لّم غضــب مــن حوته  مــن وقرابتــه صنســبه لتجاهــل اســتنكار ومــن جــ

ــدو ل شــخص، ــون أن يع ًا يك ــ ــظ زصنجي ــا الشــفتين غلي  وصــفه (كم
 جــواز توســيع إلــى الــدعوة إلــى ذلــك مــن صنخلــص الشاعر). ولعلنا

الذكر.  يؤاديها ل معاٍن إلى أادى إن الحذف

.139-2/129" الكتاب"   سيبويه)(1
 القزويني) عمر بن الدين سعد بن محمد الله عبد أبو الدين (جل ل القزويني الخطيب)(2

.1/72م.1998 ،2ط ، الكتب إحياء ادار ، بيروت البلغة"، علوم في "اليضاح



ًا: حذف الجزم:  بقاء مع المر لم ثاصني
الشـاهد: 

ُد    ِد ُمَحّم ْفَسَك تف ْفِس ُكّل َصن ْفَت ما إذا     َصن ٍر من ِخ َبال أم )1(َت

 الســلم عليــه محمــد النــبي الشــاعر : يخاطبالبيت معنى
لّن محمد يا بقوله  ما إذا الغالية صنفسك لتفدي مستعدة النفوس كل إ
لّي من خفت . )2(المور من أمر أ

ِد) يريـدقوله البيت في الشاهد  لم (لتفـد) فأضـمر : (تفـ
.)3(الضرورات أقبح من وهذا المر،

 الشـاهد، هــذا عن الحديث والسبعون الثاصنية المسألة تضمنت
 الكوفيــون ذهـب حيـث مبنـي؟ أم أمعـرب المر بفعل متعلقة وهي
 علــى مبنــي أصنــه إلــى البصــريون وذهب مجزوم، المر فعل أن إلى

لّج السكون، لّصنه مذهبهم لثبات الكوفيون احت  العــرب عــن جــاء قــد بأ
. )4(الشاهد هذا وأورادوا الحذف مع الجزم حرف إعما ل

لّلق لّما الصنباري ابن ع لّن بقوله: أ  الجــزم حرف إعما ل قولهم: "إ
ًا جــاء قــد الحــرف حــذف مع  رووهــا.. الــتي البيــات وأصنشــدوا كــثير

ِد فنقــو ل: قــوله ًا صنفســك) ليــس (تفــ  وليــس مقــدرة، بلم مجزومــ
ِد الصل لّصنما فيه- لتف ــو لم غير من صنفسك تفدي الصل صنفسك- إ  وه

لّصنمــا لــك" و"يرحمــك الله "غفر كقولهم الدعاء به ُيرااد خبر  اللــه" وإ
ًء الشعر لضرورة الياء حذف  )5(الياء" عن بالكسرة اجتزا

النحوية:  الدراسة
 لتـؤذن المضـارع الفعـل علـى تـدخل التي اللم هي المر لم

لّصنه  شــاذ وهــو الشــعر ضــرورة فــي حذفها يجوز المتكلم، مطلوب بأ
)6) الفعل. رفع والفصح السماء في الجر حذف بمثابة

 للجــزم، وعاملــة للجــر، أقســام: عاملــة ثلثــة المفرادة واللم
لّمــا وغير  للطلــب، الموضــوعة اللم فهــي للجــزم العاملــة عاملــة. أ

 ولبي ،9/11الادب"  "خزاصنة وفي ،2/63"الصنصاف"  في للعشى أو طالب لبي  البيت)(1
.3/8في" الكتاب"  لحسان أو للعشى أو طالب

.2/63 "الصنصاف" )(2
. صنفسه  المكان)(3
). 72(  المسألة76-63-2/59 صنفسه  المصدر)(4
. صنفسه المكان) 5(5
.272-2/271المفصل"  شرح في " اليضاح الحاجب بن ا )6(



 من أكثر والواو الفاء بعد وإسكاصنها تفتحها، وسليم الكسر، وحركتها
ْاتعالى:  قوله صنحو تحريكها ُبو َتِجي َيْســ ْل ْا ِلــي َف ُنــو ْؤِم ُي ْل   وقــد))1ِبــي َو
لّم بعد تسكن ْقُضوا ُثّم صنحو ث َي ُهْم ْل َث َف .)3(الكوفيين قراءة  في))2َت

 الطلــب كــون بيــن للجــزم الطلبيــة اللم اقتضاء بين فرق ول
ًا ًا، أو ادعاء أو أمر  غيــره: إلــى الطلــب عــن خرجــت لـو وكذا التماس

 ِفي َكاَن َمن ُقْلتعالى:  قوله صنحو الخبر وبمصحوبها بها ُيرااد كالتي
ِة َل ْاد الّضَل ُد َيْم ْل ّدا الّرْحَمــُن َلــُه َف  تعــالى: قــوله صنحــو التهديــد  أو))4َمــ

ُفْر َشاء َوَمن ْك َي ْل  فـي اللم تحـذف المغنــي: قــد صـاحب قا ل ،))5َف
.)6(الشاهد أوراد ثم عملها ويبقى الشعر

السلوبية:  الدراسة
 الفــرق وجعل المعنى إلى أضاف الشاهد هذا في اللم حذف

ًا، ِد) وهــي بالفعــل اللم إلحــاق يؤاديهــا ل معاٍن الحذف ففي بين  (تفــ
التالي:  النحو على

ــوس من بالفداء المر جعلت الفعل على اللم ُأادخلت إذا  النف
ًا لمحمد  ُيفهــم معنــى وهــو موضــعه، غير في ووجوب يقبل ل إكراه

 وجهيــن إلى المر من المعنى اصنتقل وبحذفها الشاعر، مرااد غير منه
آخرين: 

  بالفــداءوســلم) عليه الله (صلى لمحمد الو ل: الدعاء الوجه
لّم إذا صنفس كل من  صنفــس مكنــون إلى ُيلمح معنى وهو مكروه، به أل

  وتمنــي وســلم) عليــه اللــه (صلى محمد بمحبة امتلء من الشاعر
المكاره.  من له السلمة

لّن الثــاصني: القــرار الــوجه  لن اســتعدااد فــي النفــوس كــل بــأ
لّل) التي عبارة استخدامه المقام وصناسب تفديه، ــم، أفاادت (ك  التعمي

ًا عرفت لو اختلفها على النفوس أن إلى إشارة وفيه  (صــلىمحمــد
تفديه. أن إل تملك لم فطرتها  على وسلم) عليه الله

ــد ــتركت وق ــض اش ــات بع ــرآن آي ــم الق ــع الكري ــاهد م  الش
ًا للمر باستخدامها  قــوله المعنــى: صنحــو ذات فــي اللم منــه محذوف

َي ُقلتعالى:  ِاد َبا ِع ِذيَن ّل ّل ْا ا ُنو ْا آَم ِقيُمو َة ُي َل  الشــتراك ووجه ،))7الّص
لّن هو لّز الله أ لّل ع ًا المــؤمنين خــاطب عنــدما وجــ  فيــه صنــااداهم خطابــ

 اللم حــذفت المــر، لطاعة الملزمة واليمان العبوادية صفة بإثبات
).186( الية البقرة،  سورة)(1
).29( الية الحج،  سورة)(2
.227-226اللبيب"   "مغني)(3
).75( الية مريم،  سورة)(4
).29( الية الكهف،  سورة)(5
.227-226اللبيب"   "مغني)(6
).31( الية إبراهيم،  سورة)(7



 إذا النفــوس بــأن مــوقن فالشاعر الشاهد وكذا الطلب، على الدالة
ــت ًا عرف ــد ــا محم ــليمة بفطرته ــدته الس ــتخدام ادون ف ــر اس  الم

لذلك.  لخضاعها
ــة هــذه في قيل ما المذهب هذا يدعم أن يمكن مما ولعل  الي

ًا وقــوعه هــو الفعــل جــزم ســبب أن شابهها: من وما  لشــرط جوابــ
لّدروا قــد كــاصنوا فــإن ،)1(محــذوف  حــذفه مــع وأعملــوه الشــرط قــ
 الجــازم اللم حــرف يجعــل أن من الماصنع  فما)2(المر لهم فاستقام

ًل المحذوف لّن إذ حذفه مع عام  الجــزم إثبــات وهــي واحدة النتيجة إ
الحذف.  مع

ًا: قضية  إلــى المســند الفعــل مــن التــأصنيث تــاء حذف ثالث
مؤصنث: إلى عائد ضمير

-الشــاهد: 1
لّن    َءة الّسَماَحَة إ ًا      ُضّمنا والُمرو ْبر َو َق َلى ِبَمْر  الطريــِق َع

)3(الواِضح

لّن الشــاعر : يقــو لالــبيت معنــى  وســائر والنخــوة الكــرم إ
 يحق ل لصنه (مرو)؛ في ُادفن الذي المغيرة بموت ادفنت قد الفضائل

 الغلو باب من وهذا بها، يتصف أن لسواه

ــاسقــوله الــبيت فــي الشــاهد لّمنا" والقي ــ ــو ل : "ُض  الق
 وهــو مؤصنثــان وهمــا والمــروءة الســماحة عــن خــبر "ضــمنتا" لصنهــا

.)4( الضرورة على محمو ل
-الشاهـد: 2 

ِديني فـإْن    َه ْع ِلي َت لّن     ِلّمٌة و ِادَث فإ َادى الَحوا ْو َهـا َأ  )5(ِب

.605اللبيب" ص  اصنظر: " مغني)(1
.2/63 اصنظر: " الصنصاف" )(2
. 2/261"الصنصاف"  في العجم لزيااد  البيت)(3
صنفسه.  المكان)(4
 "الكتاب" ،4/578 ،7/430الادب"  و"خزاصنة ،2/261"الصنصاف"  في للعشى  البيت)(5

ُلذن). شحمة المجاوز الشعر  (اللمة،2/46 ا



ًا الشــاعر : يقــو لالــبيت معنى ــ  النســاء: إذا إحــدى مخاطب
لّد ل قد رأسي شعر رأيت لّمــا فذلك تب  الــدهر مصــائب مــن أصــابني ِل

وآلمه.
لّنقوله البيت في الشاهد  بهــا" حيــث أوادى الحــواادث : "إ

ًا كــوصنه (أوادى) مــع هو الذي الفعل التأصنيث تاء تلحق لم  إلــى مســند
 للضــرورة وذلــك الحواادث؛ وهو مؤصنث اسم إلى عائد مستتر ضمير

. )1(الشعرية
ًا الشــاهدان هــذان وراد وقــد  وهــي أصــلية مســألة مــن فرعــ

لّما تأصنيث علمة بغير (المؤصنث  حــذف علة ما الفاعل اسم زصنة على م
 والكوفيون البصريون اختلف وطالق- حيث حامل - صنحو)2(منه) التاء

 البصريين بعض عن فجاء يؤيده، بما مذهبه على فريق كل واستد ل
لّصنهم لّصنما أ  المعنـى، علـى حملـوه لصنهــم منـه التــأصنيث علمــة حــذفوا إ

ــالوا ــى الحمــل : إن وق ــى عل ــثير المعن ــم فــي ك لّم كلمه ــ  أورادوا ث
لّما الشاهدين،  المسألة أصل على بالتعليق اكتفى فقد الصنباري ابن أ

.)3(للفرع يتعرض ولم
النحوية:  الدراسة

 مــؤصنث إلــى الماضــي الفعل أسند :" إذا عقيل ابن ذلك لخص
ًا، الفاعل كون على تد ل ساكنة تاء لحقته  بين ذلك في فرق ول مؤصنث

 جــواز". وحالــة لــزوم، حالتان: حالة لها والمجازي... لكن الحقيقي
 يســند موضعين: أحــدهما: أن في الماضي الفعل التأصنيث تاء وتلزم
 يـؤت لــم منفصــل الضمير كان فإن متصل، مؤصنث ضمير إلى الفعل
 مــا وهــذا والمجــازي، الحقيقي المؤصنث بين ذلك في فرق ول بالتاء،
ًا الفاعل يكون . الثاصني: أن بالشاهد يتعلق ــأصنيث حقيقي ظاهر  )4(الت

جمع. شبه ول جمعا وليس بفعله متصل
 المســند الفعـل من التاء تحذف : قد أصنه إلى النحاة ذهب وقد

ًا، قليــل وهو فصل غير من حقيقي مؤصنث إلى  مــن تحــذف وقــد جــد
ــل ــند الفع ــى المس ــمير إل ــؤصنث ض ــازي الم ــو المج ــوص وه  مخص
.)5(بالشعر

لّنفت وقد  وقبيحــة، حسنة إلى التأصنيث قضية في الضرورات ُص
ًل المذكر فتأصنيث لّد مث  تــذكير كــذلك وليــس الضــرورة قبيــح مــن ُيعــ

 عــن خــروج المــذكر تــأصنيث ففــي الصــل، هــو التذكير لن المؤصنث؛
.)6(إليه عوادة المؤصنث تذكير وفي الصل

.261/ 2"   " الصنصاف)(1
)111( . المسألة2/258  صنفسه  المصدر)(2
.261-2/258: "الصنصاف"   اصنظر)(3
.2/88 عقيل، ابن  شرح)(4
.2/92المفصل"  شرح في " اليضاح الحاجب  ابن)(5
.2/415  الخصائص)(6



لّن سيبويه مذهب لّلها الشياء أ ُد، تختــص ثم التذكير أصلها ك ــ  بع
لّكر والشيء شيء مؤصنث فكّل لّو ل فالتذكير يذ ًا أشد وهو ، أ . )1(تمكن

السلوبية:  الدراسة
لّنالشــاهد ــَماَحَة :   إ َءة الّس ــرو ــّمنا والُم ًا      ُض ــر ْب َو َق ــْر ــى ِبَم َل  َع

الواِضح الطريِق
 النحاة أن لوجدصنا والتأصنيث التذكير قضية إلى بالشارة بدأصنا إذا

لّصلوا قد  فــإذا التــذكير الشــياء فــي التالي: "الصل النحو على لها أ
ــذكير إلــى المــؤصنث إلــى المســند بالفعــل عــااد  إلــى عــااد فقــد الت

.)2(الصل"
لّن ذلك ومع  فــي وادقــة قــوة منحتــه الــتي أسلوبيته للشاهد فإ

التالي:  النحو على المعنى أاداء
 اعتــبر فقــد واضــحة، الــبيت هــذا في المدح في المبالغة تبدو

بموته. ماتت قد الفضائل أن المغيرة يرثي وهو الشاعر
ّلــه الــبيت علــى المبالغــة روح غلبــت ولما  الفعــل فشــملت ك

 والمــروءة الســماحة لن وذلــك به؛ التاء إلحاق من (ُضّمن) فمنعته
ًا- فُجعلتــا قبر ضمهما قد لّكــب الواحــد كالشــيء واحد- مجــاز  مــن ُر

لّلب عديدة، أشياء  جنــس علــى المــذكر المغيــرة جنــس الشــاعر فغ
 المــدح فــي أبلــغ الســلوب هــذا ولعل المؤصنث، والمروءة السماحة

 يقــوي ممــا الشــاعر. ولعــل أرااده الذي المعنى توصيل في وأقرب
أمران: المعنى هذا

 أن النحاة بعض ذكر فقد والتأصنيث، التذكير الو ل: قضية المر
 المــؤصنث إلــى المســند بالفعل عااد فإذا التذكير، الشياء في "الصل

.)3(الصل" إلى عااد فقد التذكير إلى
 ابــن ذكــر المعنى: وهو- كمــا على الحمل الثاصني: قضية المر

 معنــى علــى محمولــة فالســماحة العــرب، كلم فــي الصنباري- كثير
.)4(الكرم معنى على محمولة والمروءة السخاء،

 المرين؟ هذين أساس على الشاعر فعله الذي فما

 لم (ُضّمن) الذي بالفعل الشاعرعااد أن صنلمس أن يمكن لعلنا
 اللفظيــن وحمــل شيء، في خالف فما له هو أصل إلى بالتاء يلحقه

 تفعلــه كــاصنت مــا وهــو مــذكرين آخرين لفظين معنى على المؤصنثين
ًا بهذا وهو العرب شيء.  في يخالف لم أيض

السلوبية:  الدراسة

.3/241 " الكتاب" )(1
.2/415 " الخصائص" )(2
صنفسه.  المكان)(3
.2/261 " الصنصاف" )(4



ِديني :     فـإْنالشاهـد َه ْع ِلي َت لّن     ِلّمٌة و ِادَث فإ َادى الَحوا ْو َهـا َأ ِب
 اســتخدم عنــدما الــبيت هذا في بالمخالفة الشاعر على ُحكم

 إلــى عائــد فيــه والضــمير التــأصنيث تــاء بــه ملحق (أوادى) غير الفعل
لّصنــه (أوادى) علــى الفعل إلى صنظرصنا إذا ولعلنا مؤصنث،  تفضــيل أفعــل أ

الفعل. في محتمل معنى وهو الحكم، لتغير
لّبر  شــكله بعض في حدث تغيير عن البيت صدر في الشاعر ع

لّم المحبوبــة تعهــده لــم  حــدث مــا تعليــل إلــى العجــز فــي اصنتقــل ثــ
ًا التفضــيل لفعل باستخدامه  الــدهر حــواادث أن عــن (أوادى) تعــبير

 الستخدام هذا وعلى غيرها من الصنسان في التأثير على قدرة أكثر
التاء.  إلحاق إلى الشاعر احتاج ما

لّن كما  إذ التفضــيل؛ أفعــل استخدام إلى يحتاج صنفسه المقام أ
لّمــا الشــيخوخة إلــى الشباب من الملمح وتغيير الشيب أن  يــدعو م

 اعــتراه مـا أن علــى فالتــدليل عنه، وإعراضهن فيه النساء زهد إلى
المقام.  يستدعيه أمر منه، بيد ليس

 مــن ضــمن الــبيت بهذا الشاعر ُيدرج لن حاجة فل هذا وعلى
لّصنه بل المألوف، وخرق القاعدة خالف  مـا إطـار اداخــل صنفسـه ألزم إ
. وسعتها اللغة بمروصنة مستعينا ، وارتضوه النحاة اختطه

ًا: النصب المحذوفة:  بأن رابع
الشـاهد: 
َلْم    َها أَر َف َل ْث ٍد ُخباسَة ِم ْهُت    واج َن ْه َصن ْفِسي َو َعد َصن  كــدُت مــا َب

َلْه َع ْف )1(أ

 بــأن حــدثته عنــدما صنفسه عن الشاعر : يتحدثالبيت معنى
 غنيمــة يَر لم أصنه إبله،ورغم ويأخذ أجاره قد وكان القيس امرأ يطراد
لّف أصنه إل طيبة مثلها .)2(فيها يقع أن كااد بعدما عنها صنفسه ك

 صنصــب أفعلــه) حيــث كــدُت (مــا : قــولهالبيت في الشاهد
.)3(للضرورة (أفعله) (بأن) المحذوفة

 .وفى1/307 الكتاب في جوين بن / ولعامر2/92 الصنصاف في القيس لمرئ  البيت)(1
 25ص ، السته الشعراء ادواوين

.2/92"الصنصاف"  الصنباري  ابن)(2
.2/93 صنفسه  المصدر)(3



 احتــج الــتي الشــواهد ضمن الصنباري ابن عند الشاهد هذا وراد
 مــع الفعــل فــي (أْن) المخففــة إعمــا ل يجوز أصنه على الكوفيون بها

 جــوازه، عــدم إلــى البصــريون ذهــب  بينمــا)1(بد ل" غير من الحذف
 باســتدللهم يتعلــق فيمــا الكــوفيين كلمات عن الصنباري ابن فأجاب

 (أفعلــه) صنصـب وجهين: أحــدهما: أصنـه من عنه الجواب بأن بالشاهد
لّصنه الغلط طريق على لّوهم كأ  قــد أفعلــه" لصنهــم أن قا ل: "كدت أصنه ت

 أرااد يكون الثاصني: أن والوجه الشعر ضرورة في كااد مع يستعملوصنها
ْفَعلــه" بعــدما كــدت بقوله: "بعدما  الخصــلة- أفعلهــا- يعنــي كــدت أ

.)2(قبلها ما على الهاء فتحة وألقى اللف فحذف
النحوية:  الدراسة

 تقــدم عـاطف بعــد مـذكورة، أو محذوفــة بأن ُينصب أن يجوز
ــم كان فإن الفعل، معنى به مقصواد غير خالص: أي اسم عليه  الس
ًا صريح- أي غير  صنحــو: النصــب يجــز الفعــل- لــم معنــى بــه مقصواد

ٌد فيغضب "الطائر  معطــوف لصنــه رفعــه يجــب فيغضب، الذباب" زي
ــه جهة من الفعل موقع واقع لصنه صريح؛ غير اسم وهو طائر على  أصن
 )3(  جملة تكون لن الصلة (أ ل)وحق  لـ صلة

 مــا غيــر فــي بها (أْن) والنصب :حذف أن إلى عقيل ابن ذهب
 ابــن .وذكــر)4(يحفَرهــا قــولهم: ُمــْره ومنــه عليــه، يقاس ل شاذ ذكر

 معروفــة مواضــع فــي مطــراد (أْن)الناصــبة حــذف :أن أيضــا هشام
ْه قبل اللص صنحو: "ُخذ غيرها في وشاذ َذك" وُمــر ِفَرهــا، يأُخــ  ثــم يْح
ُلها، قا ل: الصل الشاهد في المبراد رأي صنقل  اللــف حــذفت ثــم أفع

.)5(قبلها ما إلى الهاء حركة إلى وصنقلت
لّلق  (أْن)؛ علــى بقــوله: فحملــوه الشــاهد هذا على سيبويه وع

لّن ًا مضطرين (أْن) هاهنا يستعملون قد الشعراء ل .)6(كثير
ــو ل ــن ويق ــام اب ــحا هش ــه موض ــة "أْن" : " أْن أوج  المفتوح

 يقــو ل: وحــرف..." ثــم وجهيــن: اســم علــى النون الساكنة الهمزة
ًا تكـون أوجه: أحدها: أن أربعة على والحرف ًا حرفــ ًا مصــدري  صناصــب

 موضــع فــي فتكــون البتــداء موضعين: أحدهما في وتقع للمضارع،
َأنتعالى:  قوله صنحو رفع ْا َو ْيٌر َتُصوُمو ُكْم َخ ّل

 لفــظ بعد والثاصني ،)7(
 تعــالى: قوله صنحو رفع موضع في فتكون اليقين غير معنى على ادا ل

)77. "المسألة" (2/91  صنفسه المصدر)(1
.96- 2/95 صنفسه المصدر)(2
.23 ،4/20 عقيل ابن  شرح)(3
.4/34 عقيل ابن  شرح)(4
.605اللبيب" ص " مغني هشام  ابن)(5
.1/307" الكتاب"   سيبويه)(6
).184( الية البقرة،  سورة)(7



َعَسى ْا َأن َو ُهو ْكَر ًئا َت ْي َش
َأَرادّتتعـالى:  قـوله صنحـو  وصنصب)1(  َأْن َفـ

َها َب َأِعي
(2)...(7(

السلوبية: الدراسة
 الــتي النحويــة والتخريجــات التعليلت تلــك مــن الرغــم علــى

ــذي الســلوب هذا عبر جاءت المعنى روعة أن إل الشاهد وجهت  ال
ًا هذا يبدو الشاعر، استخدمه  وجــواد بيــن مقارصنــة صنجــري عنــدما جلي
 ادللــة لــه الــذي حــذفها وبيــن فنصــبته بعــدها فيمــا أثرت (أن) التي

 ربطنــا إذا صنفســه عــن تبليغهــا الشاعر أرااد رائعة قيمة تبعث عميقة
قوله:  وهو سبقه الذي بالبيت الشاهد

ًا تســير    مؤبلة هجان من بالصعيد فكم     قيــد ذات صــحاح
ومرسلة

 هــذه أن مــن الشــاعر أرااده الــذي المعنى ذلك بوضوح لمحنا
لّن ذلك وبرغم ، به يستهان ل وربح تترك ل غنيمة الغنيمة  الشـاعر فإ

لّف قد ّير ذلك فعل إن فهو ؛ بأخذها يظلم ولم عنها صنفسه ك ُيع ــه ســ  ب
 قيمــة وهي الحائط عرض عالية عربية بقيمة ضرب قد سيكون لصنه

بها. تعتز العرب كاصنت التي الجوار
 مــا علــى التوكيــد إلــى ذلــك أادى مذكورة بأن صنصب إن وعليه

 فلمــا ، حــق وجــه ادون القيــس امــرئ إبــل أخــذ من به سيقوم كان
ّلب حذفها لّعف أخذها في التراداد معنى غ ــد معنى وض ــدا ، التوكي  مؤك

لّاداها التي المعاصني أحد هذا الفعل، هذا يرتضي ل أصنه  " أن" . حــذف أ
 ل الشــاعر أن الحــذف: وهــو هــذا مــن لمحه يمكن آخر معنى وثمة
ــد ــذكر أن يري ــا يت ــان م ــواد ك ــه ي لّرض فعل ــ ــا بحــذف فع  (أن) وربم

المعنى.  هذا يؤيد وزجرت كففت (صنهنهت) أي للفعل استخدامه

).216( الية البقرة،  سورة)(1
).79( الية الكهف،  سورة)(2
.40-38 " ص اللبيب " مغني هشام  ابن)7(



ًا: منع الصرف: من المنصرف خامس
-الشــاهد: 1

َلــَب ْذ بالكتــائِب الزارق َط َوْت إ َلــُة ِبشــبيَب      َهــ ِئ ّنفــوس َغا  ال
ُدوُر )1(َغ

لّن الشــاعر : يقــو لالــبيت معنى ًا: إ  طلــب الممــدوح ماادحــ
لّي، بجيشــه الزارقــة  قلــب الشــرور غــزت عنــدما بهــم وفتــك القــو

.)2(شبيب قائدهم
 مــن منعــه : (بشــبيب) حيــثقــوله الــبيت فــي الشــاهد

.)3(الِشعرية للضرورة وذلك يصرف، أن حقه ومن الصرف،
-الشـاهد: 2

ُهُم َصنَصُروا    ّي ِب ّدوا َصن ُه َوَش ْيَن     أْزَر َن ُكِل يوم ِبُح َوا ْبطا ل َت )4(ال

ًا الشــاعر : قــا لالــبيت معنــى  عليــه النــبي أصــحاب ماادحــ
 وقفــة جاصنبه إلى ووقفوا حنين يوم الكريم صنبيهم صنصروا أصنهم السلم
.)5(غاادرة يد كل من وحموه البطا ل

 صــرف تــرك : (بحنيــن) حيــثقــوله الــبيت فــي الشاهد
 ل موضــع بمعنــى أصنــه قــدرصنا إذا هــذا الشــعرية، (حنيــن) للضــرورة

.)6(بقعة
-الشـاهد: 3

ُدوا وِممـْن    َلــ لّطـو ِل ُذو       َعاِمـُر َو ُذو ال َعـْرِض و )7(ال

ًا الشاعر : يمدحالبيت معنى ُيكنى عامر َظم عن و  جسمه ِع
.)8(العرب به يمتدح مما وهو العرض وذي الطو ل بذي

ــرف من منعه : (عامر) حيثقوله البيت في الشاهد  الص
.)9(يصرف أن حقه ومن الشعرية للضرورة

ّد- الشـاهد:4 َتُم ِهْم     ْي َل ِد ِمْن لُه ُبُحوٌر       وأْشُمٍل َيِميٍن ِمْن َع ْهــ  َع
َاد لّبعا َعا ُت  )10(و

 صنافع أصحاب من الخوارج من فرقة هم  (الزارقة2/31 الصنصاف في للخطل  البيت)(1
أمية). بني على الثائرين أحد مرة بني من يزيد ابن هو شبيب الزرق، بن

.2/32 "الصنصاف" )(2
صنفسه.  المكان)(3
 ، الصنصارى ثابت بن حسان واديوان ،2/32في" الصنصاف"  ثابت بن لحسان  البيت)(4

 .194 ص ، م1987 ، بيروت ادار ، بيروت
.2/32 "الصنصاف" )(5
صنفسه. المكان)(6
.3/340 عقيل ابن وفي ،2/39"الصنصاف"  في العدواصني الصبع لذي  البيت)(7
.3/340 عقيل ابن  شرح)(8
.2/38 " الصنصاف" )(9

 و"خزاصنة ،3/251"الكتاب"  ،2/39"الصنصاف"  في سلمى أبي بن لزهير  البيت)(10
.3/322العرب"  "لسان ،1/285الادب" 



ًا: لقد الشاعر : قا لالبيت معنى  عليهــم يمينــك جاادت ماادح
لّد له حدواد ل بعطاء ُتبع عااد الوائل عهد من امت ُتبع.  ــوك أحد هو و  مل
.)1(الشرف لقدم به المثل ضرب في الممدوح به وقرن اليمن

 الصــرف مــن وتبعا) منعت : (عاادقوله البيت في الشاهد
 يجــوز العلميــة. وهنــا وهــي واحــدة علــة إل فيهمــا يوجــد ل أصنــه مــع

.)2(الصرف من المنصرف السم يمنع أن يضطر حين للشاعر
لّصص  ضــرورة فــي ينصــرف مــا صــرف لمنــع الصنبــاري ابــن خ

 الــذي الكــوفيين رأي الصنصاف. فأوراد من السبعين المسألة الشعر
 ورأي الشــعر، ضــرورة في ينصرف ما صرف ترك جواز إلى يذهب

 ل مــا صــرف جــواز على الفريقين للجواز. وإجماع الماصنع البصريين
 استد ل ما ضمن ورادت الشواهد وهذه الشعر، ضرورة في ينصرف

ًا جاء قد لصنه الترك؛ جواز على الكوفيون به  العرب. أشعار في كثير
ًل ؛ الكوفيــون إليــه ذهــب مــا إلــى الصنباري ابن ذهب وقد  معل

 وليســت الشــذوذ حكــم عــن خــرج الذي النقل بكثرة الموافقة هذه
. )3(القياس في لقوته

النحوية:  الدراسة
 عليــه أجمــع كثير وهو ينصرف ل ما صرف الضرورة في يجوز
 للضــرورة الصــرف مــن المنصرف منع وأما والكوفيون، البصريون

 لمنعــه واستشــهدوا البصريين أكثر وهم آخرون، ومنعه قوم فأجازه
. )4(عامر.. ولدوا بقوله: وممن

ــا لّم ــو ســيبويه مــذهب أ لّفون العــرب أن فه  فيحــذفون يســتخ
لّير وليس شيء، المعنى من يتغير ول والنون، التنوين لّف يغ  التنوين ك

ًا حذفته إذا ًا مستخف ــه معرفــة يجعله ول المعنى من شيئ  قــوله ومن
ًياتعالى:  ْد َغ َه ِل ِة َبا َب ْع َك ْل ِرٌضتعــالى:  وقوله .،))5ا َصنــا َعــا ِطُر  .))6ّمْم

.)7(النكرة به توصف لم والتنوين النكرة معنى في هذا يكن لم فلو
 السـبب أن والخفش الكوفيين أكثر عن الرازي الفخر وحكى

لّاد العلميــة بيــن يفــرق ولم الصرف يمنع الواحد  عليهــم وغيرهــا.. ور
ًا الزهري خالد  أن ذلــك مــن يقــو ل: "ويلــزم إذ المــذهب هذا رافض

 ليــس المــر أن ومعلــوم الصــرف مــن ممنوعة العلم جميع تكون
.)8(كذلك"

.3/251"الكتاب"  ،2/39 اصنظر: "الصنصاف" )(1
.2/39"   " الصنصاف)(2
).70( المسألة  ،47 ،2/31 صنفسه المصدر)(3
.340-3/339 عقيل ابن  شرح)(4
).95( الية المائدة،  سورة)(5
).24( الية الحقاف،  سورة)(6
.1/166 "الكتاب" )(7
 .228 ،ص2 (اد.ت) ج الفكر ،ادار التوضيح"بيروت على التصريح "شرح الزهري  خالد)(8



السلوبية:  الدراسة
َلَبالشاهد: َط ْذ بالكتائِب الزارق   َوْت إ َلــُة ِبشــبيَب      َهــ ِئ  َغا

ّنفوس ُدوُر ال َغ
 قضــية جمعتهــا الــتي الشــواهد لهــذه الســلوبية الدراسة عند

ــن الجامع المر أن لوحظ المنصرف منع قضية وهي واحدة ــذه بي  ه
 أســلوب باتبــاع الشــاعر تلــزم جماليــة صناحيــة وجــواد عــدم الشواهد
 أن يبــدو مــا وعلــى الــوزن، إقامــة أجل من خالف أصنه غير المخالفة

ًا المعنــى على التأثير صنطاق من خرجت قد الشواهد هذه  أو توضــيح
ًا  إلــى لادى وُصرف حاله على ترك لو بعضها إن بل إضافة، أو تدقيق
أفضل.  معاٍن

أخرى:  صناحية ومن
للشاهد:  السلوبي التحليل عند

ُهُم َصنَصُروا    ّي ِب ّدوا َصن ُه َوَش ْيَن     أْزَر َن ُكِل يوم ِبُح َوا ْبطا ل َت ال
لّر موضــع العــرب" : هــي " لســان (ُحنين) فــي أن وجدصنا  يــذك

 تعالى: كقوله وصرفته ذكرته والبلد الموضع به قصدت فإذا ويؤصنث،
ْوَم َي ْيٍن َو َن لّصنثتــه والبقعــة البلــدة به قصدت . وإن))1ُح  تصــرفه ولــم أ

.)2 (ثابت: الشاهد..." بن حسان قا ل كما
 مــن (لحنيــن) ممنــوع الشاعر فاستخدام التفصيل هذا وعلى

 المعــبر الموضــع هو ُحنين أن اعتبار على مخالفة فيه ليس الصرف
 هــذا ومــع السابقة، الية في وراد وكما المشهور في حنين بيوم عنه

 فــي جمالية أسلوبية ل أصنه من السابق الحكم من يخرج ل فالشاهد
الستخدام.
 الــوزن أجــل مــن المخالفة على الربعة الشواهد اتفاق ولعل

 يجعــل الســتخدام فــي جمالية صناحية عن يعبر آخر سبب وجواد ادون
ًا أصــحابها حــاو ل الــتي الشــواهد بعــض فــي المخالفة  غــاير أســلوب

ًا ليــس القاعــدي الســلوب  أو الجمــا ل عــن البحــث مــدعاته ادائمــ
ًا ولكن التعبير،  العــم للقاعــدة المخالفــة إلــى الشــاعر يلجــأ أحياصنــ
ًا والكثر  الشــعر في الضرورة تلتزم العرب كاصنت فقد للعرب؛ اتباع

ًا الســعة حالة في ًا بهـا أصنســ  ابــن إلــى منســوب قــو ل وهــو واعتيــااد
. )3(جني

).25( الية التوبة،  سورة)(1
.2/1032 (حنن)، ،2ج العرب"، "لسان منظور  ابن)(2
 ادار ، السكندرية والوصفية"، المعيارية بين "الكتاب ياقوت سليمان أحمد  اصنظر،)(3

106م.  ص1،1989ط ، الجامعية المعرفة



ًا: تخفيف وإعمالها:  كأن سابدس
الشاهـد:
ًا ْوم َي َنــا َو ِقي ٍه ُتل َوْج ٍم ِبــ لّســ َق  وارِف إلــى تعطــو ظبيــٌة كــأْن     ُم

َلْم .)1( الّس
لّصنهــا وينعتهــا زوجتــه الشــاعر : يــذكرالــبيت معنى  حســنة بأ

لّصنها الجميل بوجهها تأتيهم وأصنها الوجه،  شجر إلى عنقها تمد ظبية وكأ
الوارف السلم

 برفــع روى ظبيــة" حيــث "كــأْن : قــولهالبيت في الشاهد
لّمـا وجرهـا وصنصـبها، ظبيـة  مبتـدأ، ظبيـة تكـون أن فيحتمـل الرفـع أ

 (كــأْن) واســمها خــبر الســمية الجملــة وهذه (تعطو) خبرها وجملة
 (كـأن) وتعطـو خـبر ظبية تكون أن ويحتمل محذوف، الشأن ضمير
لّمــا مفــراد، الخــبر لن المــرأة، ضمير وهو محذوف، واسمها صفتها  أ

 خــاص التخفيــف مــع العمــا ل (كــأن) وهــذا إعمــا ل فعلــى النصــب
ــرورة ــعر، بض ــا الش لّم ــر وأ ــى الج ــدة أن فعل ــن "أْن" زائ ــار بي  الج
. )2(كظبية والتقدير والمجرور
 البصــريون بــه اســتد ل ما ضمن الصنصاف في الشاهد هذا جاء

 الســم، فــي النصــب (إن) المخففــة عمــل في مذهبهم صحة على
 أصنهــا إلــى ذهبــوا الــذين الكوفيين بخلف عاملة أصنها إلى ذهبوا حيث
لّد ل الصنبــاري ابــن ذهــب البصــريين رأي وإلى عاملة، غير  بمــا واســت

 التخفيــف مــع المضــمر فــي إعمالهــا من اللغة أهل بعض عن حكي
لّن صنحو ْصنك قولهم: "أظ ْصنــه قائم" و"أحســب أ لّصنــك ذاهــب" يريــدون أ  أ
لّصنه .)3(بالتشديد" وأ

النحوية:  الدراسة

 السلم عبد تحقيق الصمعيات وفى ،1/187"الصنصاف"  في أرقم بن لعلياء  البيت)(1
 اليشكري صريم لبن أو علياء بن وللرقم  ،157 ص  ،3ط ، المعارف ،ادار مصر ، هارون

 ،46ص اللبيب"، "مغني في اليشكري أرقم أو علياء أو ولباغت ،2/134"الكتاب"  في
 بن الدين (موفق يعيش لبن المفصل شرح في باغث واسمه اليشكري صريم ولبن
.6/83(اد.ت)   الكتب ادار ، ) بيروت يعيش

.2/134"الكتاب"  ،1/187 اصنظر: "الصنصاف" )(2
.1/187 "الصنصاف" )(3



ــان ففيها خففت، إذا (أن) المفتوحة (كأن) كحكم حكم  : وجه
ًا؛ عملهــا إبطــا ل أجوادهمــا ــالتخفيف لفظهــا لنقــص وذلــك ظــاهر  ب

ــأْن ــو ل: ك ٌد فنق ــ ــد زي لّصنه أس ــأ ــرااد: ك ــد والم ــد زي ــأن أي أس  الش
.)1(والحديث

ُصنوى خففت :" إذا يعيش ابن يقو ل لّن)   عنهــا وأخــبر اسمها (كأ
ٌد "كأْن صنحو اسمية بجملة  بـــ(لــم) ُمَصــدرة فعليــة جملة قائٌم" أو زي
َأنتعالى:  كقوله ْغَن ّلْم َك َلْمِس َت لّرة  أو))2ِبا  (كأن) فاسم بقد مصد

 أن إلــى وأشــير الشــأن، ضــمير وهــو محــذوف المثلــة هــذه فــي
.)3(قليل" ولكنه إثباته ُروي قد منصوبها

لّن لّن) إذا وقيل: إ لّن إل وإلغاؤها إعمالها جاز خففت (كأ  اللغاء أ
.)4(أكثر

السلوبية:  الدراسة
 يتبعــه صنحــوي اختلف الثلث الروايــات فــي الحاصل الختلف

ًا الخــرى عن يختلف تؤاديه معنى رواية فلكل أسلوبي اختلف ــ  وفق
التي:  التفصيل على وذلك النحوي، للستخدام

ــا روايــة  و(أن) الجــارة الكــاف مــن مركبــة الجــر: (كــأن) هن
ــد. فقــد معنى يؤادي الزائدة أن ووجواد الزائدة،  الشــاعر أرااد التوكي
ــن الحسن الوجه صاحبة زوجته بين الحاصل الشبه على التوكيد  وبي
 تركيبــه من ويستفااد بل المعنى يحتمله مطلوب معنى وهو الظبية،

 يحتفــي أن يريــد الشــاعر أن اعتبــار علــى ، العلقــة هــذه إيجااد في
الرائعة.  الصورة تلك لها ويرسم بزوجته

وجهان: وفيها ، الثقيلة من مخففة الرفع: (كأن) هنا رواية
 وحذف ، "كأن" و"تعطو" صفتها "ظبية" خبر تكون :أن الو ل

 الــذي المعنــى يكــون وعليــه ظبية) ، (كأصنها التقدير فيصبح ، اسمها
 ، جمالهـا لظهــار بالظبيــة المــرأة تشــبيه علــى التركيز البيت يؤاديه
ــو الثاصني، النحوي الوجه استكمله الذي القصور من صنوع وفيه  أن وه

 السـم خـبر"كـأن" و محـل فـي اسـمية جملـة تعطـو ظبيـة تكـون
 : وصــف  المــرااد يجعــل التــوجيه وهذا الشأن ضمير وهو المحذوف

 لوحة بذلك الشاعر فرسم ، عليهم المرأة هذه لظهور العامة الهيئة
. متكاملة

 القاعدة، فيها الشاهد خالف التي الرواية النصب: وهي رواية
ًا التخفيــف، مــع بعــدها (كــأن) فيمــا عملت حيث  ُعــدصنا إذا وأســلوبي

 لوجــدصناها: ظبيــٌة عليهــا كأن ادخو ل قبل أصلها إلى السمية بالجملة

). 24( المسألة صنفسه،  المكان)(1
).24( الية يوصنس،  سورة)(2
.6/83المفصل"  "شرح يعيش  ابن)(3
.2/197المفصل"  شرح في "اليضاح الحاجب ابن ،391-1/390 عقيل ابن  شرح)(4



ــى (تعطــو)، الفعلية الجملة وخبرها المبتدأ هي تعطو... فظبية  وعل
 (كــأن) عليهــا، ادخــو ل بعــد الــترتيب ذات على لها الشاعر استخدام

ــو والظبية، المرأة بين الشبه في والتطابق التوكيد معنى أفاادت  فه
لّخر) ظبية لو ستحصل كاصنت المعنى في مسافة خلق إلى يلجأ لم  (أ

ــه المحكوم جعل بل المبتدأ، على به المحكوم الخبر هي لتكون  علي
 المحكــوم هــي الفعلية الجملة وجعل بنفسه المعنى يؤادي الذي هو
 فيهــا تشــبه الــتي الحالــة وصــف على التشبيه بعد تركيزه ليصبح به

 والرفع. الجر روايتي في يستقيم ل المعنى هذا ولعل الظبية المرأة
ًا هنالــك فــإن هــذا وعلــى ــ  بيــن الســلوب جماليــة فــي تفاوت

 المــرأة بين الشبه تأكيد وهو الغرض في اتحااد مع الثلث، الروايات
ًل الظبية؛ وتلك جمالها. على ادلي

الزيابدة:  قضية
ًل: الجمع والمعوض: العوض بين أو

الشـاهد:
لّصنــي    لّذا إ ُقـو ُل: يـا      ألّما َحـدٌث ما إ لّم أ ُه ّل لّمـا يا ال ُه ّل )1(ال

لّل ما إذا توجهه عن الشاعر : يخبرالبيت معنى  حــدث بــه حــ
.)2(وحده للله الدعاء إلى يتجه إذ ، صنازلة عليه أوصنزلت

 فــي "القــو ل وهــي مســألة في الشاهد هذا الصنباري ابن أوراد
لّم" أهــي في الميم لّلهــ  . ذهــب)3(ل" أم النــداء حــرف مــن ِعــوض "ال

لّهم في المشدادة الميم أن إلى الكوفيون ًا ليست الل  "يــا" مــن عوض
 منهــا عــوض أصنهــا إلــى البصريون ذهب بينما النداء، في للتنبيه التي

 الشــاهد بهــذا الكوفيــون فجــاء صنــداء، لصنــه الضــم على مبنية والهاء
مذهبهم.  صحة على ليدللوا

 الادب" "خزاصنة في الصلت أبي بن ولمية ،1/317"الصنصاف"  في خراش لبي  الرجز)(1
2/295.

.1/317 "الصنصاف" )(2
)47 . (المسألة322-1/321 ،1/317 صنفسه  المصدر)(3



لّصنه إلى فذهب الكوفيين الصنباري ابن خالف  الميــم بيــن ُجمــع أ
لّهل والــذي الشــعر، ضــرورة في والياء المشدادة  بينهمــا الجمــع يســ

لّن ِعوض للضرورة: أ لّوض السم آخر في ال أوله. في والمع
النحوية:  الدراسة
لّهــم فــي النــداء حــذف الــتزموا العرب أن الحاجب ابن ذكر  الل

 اجتمــاع أن البغــداادي وقــا ل ،)1(البصــريين عند عنه ِعوض الميم لن
. )2(شاذ المشدادة والميم الياء

السلوبية:  الدراسة
 بيــن الجمع : هل صنتساء ل لن تدعوصنا السلوبية الدراسة ولعل

ًا منهما كل يمثل شيئين  إلــى الشاهد- أادى هذا الخر- في عن ِعوض
 بقوته؟ يوحي ما إليه أضاف أم المعنى في اختل ل

 القاعــدة، بــاختل ل ُحكــم كمــا اختــل قد المعنى كان إن وعليه
لّوغ ول الشــاعر علــى ُيؤخــذ عيــب فهذا  اســتقام إن فمــاذا لــه، مســ

ًة وازادااد المعنى ًا؟ قو  ووضوح

ًا، أو حقيقة البعيد لنداء موضوع حرف هي (يا) النداء إن  حكمــ
ًا القريب بها يناادى وقد .)3(توكيد

 ُذكــر إذا الواحــد، الشــيء يمثلن المشــدادة و(اليــاء) والميــم
لّصنه الخر عن استغني أحدهما ًا- كمــا ُذكرا فإن معناه، أادى ل  فــي معــ

 فــي اللفــظ أن فــي اختلفــا وإن اللفظــي التوكيــد الشــاهد- أشــبها
 فالتوكيــد التكــرار مــن الغــرض فــي يتفقــان ولكــن واحــد، التوكيــد
.)4(به اعتناء الو ل اللفظ تكرار هو اللفظي

 موضــع فــي المشــدادة والميــم اليــاء ُذكــرت إذا سبق ما على
 بينهمــا جمــع حيــث الشــاعر فعلــه مــا وهذا ، التوكيد بهما أريد واحد

منها:  جواصنب عدة في التوكيد معنى ليؤادي
 بالمســتغاث المســتغيث من التعلق وشدة الرتباط تأكيد-1

للله.  الصاادق والتوجه التقرب معنى وفيه ، به
 صنزلــت إذا الــبيت: إصنــي معنــى أصبح بأن الختصاص تأكيد-2

 ســوى بــالتوجه أخــص ل الحــواادث واداهمتني النواز ل بي
حمايتي. على القدر فهو الله

 ضــعف فيــه والحــذف وتقــويته، المعنــى زياادة فيه الجمع إذن
وصنقصاصنه. للمعنى

.1/289المفصل"  شرح في " اليضاح الحاجب  ابن)(1
.4/451الادب"   "خزاصنة)(2
.371 اللبيب  مغني)(3
.3/214 عقيل  ابن)(4



ًا: إشباع الحركا ت:  ثاصني
-الشاهـد: 1

َلـــُم الله ْع لّصنــا َي ِتنا فـي أ ُف ْوَم    تل ُصوُر إخواصننا إلى الفراِق َي
لّصننــي ْيثمــا وأ َوى يثنــي َح َهــ ِري ال ُثمـا مــن    َبَصــ ْي َلكوا َح ُصنــو َســ ْاد  أ

ُظوُر ْصن )1(فأ

 وجــل عــز اللــه الــبيت هــذا في الشاعر : يشهدالبيت معنى
.)2(أحبته إلى اللتفات ادائم أصنه على

ُظــُر) فأشــبع "أصنظور" الصــل : قولهالبيت في الشاهد  (أصن
.)3(الواو فنشأت القافية لضرورة الظاء ضمة

-الشاهـد: 2
ْصنَت ِئِل ِمَن َوأ َتزاِح الّرجا ل َذّم وِمْن      ُتْرَمى حيَن الغوا ْن .)4)ِبُم

لّمــا بعيــد الممدوح إن فيقو ل الشاعر : يمدحالبيت معنى   ع
الرجا ل. تذكر حين والصنتقاص الشتم عن وبعيد القتا ل، عند يهلكه

 "منــتزح" "منــتزاح" الصــل : قــولهالـبيت فـي الشـاهد 
لّزاي فتحة فأشبع .)5) اللف فنشأت ال

-الشاهـد: 3
ُع َبا ْن ْفَرى من َي ٍة َغُضوٍب ِذ ٍة     َجْسَر َف ّيا ْثِل َز ِنيِق ِم َف ِم ال َد ــ ْك )الُم

6(

 القويــة الناقة هذه بأن صناقته عن الشاعر : يخبرالبيت معنى
 أذصنيها خلف من العرق ينبع الشديد، الكريم كالفحل السير السريعة

.)7)جريها لشدة
 البــاء فتحــة أشــبع "ينبــاع" حيــث  قولهالبيت: في الشاهد

.)4(اللف فنشأت ينبع في

 جمع . ُصور،1/121 الادب خزاصنة في وله ،29-1/28 الصنصاف في هرمة لبن  البيت)(1
العنق.   المائل وهو أصور

.29-1/28  الصنصاف)(2
. صنفسه المكان) (3
 الخصائص  ،2/30 والنظائر الشباه وفي  ،1/30 الصنصاف في هرمة لبن  البيت)4(

ا خزاصنة ،2/106
.1/31 "الصنصاف" )5(
  و" خزاصنة ،338ص الستة الشعراء وادواوين ،1/32"الصنصاف"  في لعنترة  البيت)6(

لّيافة: السريعة1/122الادب"  الجري.   الفنيق: الفحل . ز
الجسم.  العظيمة القوي.   جسرة: الطويلة لكرامته.  المكرم: الفحل يؤذي ل الذي(
1/32  الصنصاف)7(
)

.1/32  الصنصاف)(4



ْنِفي-الشاهـد: 4 َداها َت ْلَحَصى َي ٍة ُكـّل في ا ْفـَي   َهـاِجَر ِم َصن ِهي ّدَرا  الـ
ُاد َقا ْن ِريِف َت َيا )1(الّص

ًا الشاعر : يقو لالبيت معنى لّصنها صناقته واصف لّرق بأ  الحصى تف
 ، بعضا بعضه الحصى فيقرع الحر، اشتدااد وقت الظهيرة عند بيديها

.)2(الصيرفي اصنتقدها إذا ، كالدصناصنير صليل له ويسمع
 "الصــياريف" حيــث "الــدراهيم"، : قولهالبيت في الشاهد

. )3(الشعرية للضرورة وذلك الياء فتولدت الهاء كسرة مطل

:  هما صنحويان شاهدان الشباع في الشواهد هذه وافق وقد
-الشاهـد: 5

ْوَت لّباَن َهَج ًا جئَت ُثّم َز ِو ِمْن     معتذر لّباَن َهْج ْهُجــو لــم َز  َولــْم َت
َدِع )4(َت

لّجهالبيت معنى ًا آخر إلى حديثه الشاعر : و لّياه مخبر  قد أصنه إ
لّباَن شتم لّصنه ، له اعتذر ثم َز ًا يتركه ولم يشتمه لم فكأ .)5(سالم

 فنشأت الجيم ضمة أشبع "تهجو" حيث : قولهالبيت في الشاهد
الجزم بسبب المحذوف العلة حرف غير هي "الواو" التي

َلْم- الشاهـد: 6 ِتيَك   أ ْأ ُء ي َبــا ْصن ْنمـــي وال َقــْت بمــا     ًت ُبــوُن َل  َبنــي َل
ِاد َيا )6(ِز

لّمــا ويتســاء ل بشــجاعته الشــاعر : يفخــرالبيت معنى  إذا ع
 اســتيفاء وباعهــا اســتقاها الــتي زيااد بني بإبل فعل بما الناس عرَف
.)7(وبأس شجاعة من عنهم ُيعرف بما مبا ٍل غير لحقه

 اليــاء أثبــت يأتيــك" حيــث "ألــم : قــولهالبيت في الشاهد
.)8(الشعرية للضرورة

 الحــديث "الصنصــاف" ضــمن في جميعها الشواهد هذه ورادت
 بعــض بهــا احتــج الســتة" ،حيــث السماء إعراب في "الختلف عن

لّن لثبات البصريين لّصنما العراب حرف الياء أ َواو وإ  واليــاء واللــف الــ
لّن الحركات، إشباع عن صنشأت ًا جاء قد الحركات إشباع وإ ــي كثير  ف

 "الكتاب" ،426-4/424الادب"  "خزاصنة ،1/33،اصنظر: "الصنصاف"  للفرزادق  البيت)(1
1/28.

.1/28 : "الكتاب" هامش أيضا .واصنظر1/33 "الصنصاف" )(2
.1/33 اصنظر: "الصنصاف" )(3
 عمرو ولبي ،1/29 الصنصاف وفي ،11/158 الادباء معجم في العلء بن لزبان  البيت)(4

.2/458 اليضاح في الفرزادق يخاطب العلء بن
.1/29 "الصنصاف" )(5
 "الكتاب" ،8/359الادب"  "خزاصنة ،1/35زهير،اصنظر: "الصنصاف"  بن لقيس  البيت)(6

اللبن.  ذات والبل الشاة هي اللبون ،3/315
. 36-1/35 اصنظر: " الصنصاف" )(7
.36-1/35 صنفسه المصدر  اصنظر)(8



لّاد استعمالهم. وقد  بقــوله: هــذا المــذهب هــذا علــى الصنبــاري ابــن ر
لّن الفسااد؛ ظاهر القو ل لّصنمــا الحركات إشباع ل  ضــرورة فــي يكــون إ
لّما البيات من أصنشدوه كما الشعر  ذلك يجوز فل الكلم اختيار في وأ

.)1( بالجماع
النحوية:  الدراسة

 الحركــات، إشــباع قضية ضمن السابقة الشواهد جميع تدخل
لّفاه، أشبع هو: مصدر اللغة في والشباع  الصــطلح وفي الشيء: و

 الفتحــة تصــبح بحيــث المــد، حــروف مــن بحرف الصوت إطالة :هو
ًا، ًا، والضمة ألف ًء والكسرة واو .)2(يا

لّد هو للحركات: والمطل مطل أصنه الشواهد بعض في وجاء ــ  م
 المعــاصني يكثر بما السمية الصيغة إلى الفعل ينتقل بحيث الحركات

لّوع ًا ويسمى الصيغ وين لّد أيض  إلــى المطــل يتحو ل .وقد)3(الحركات م
لّد وهذا صنفسها السماء في المطل يحدث عندما وذلك إشباع  مـن ُعـ

.)4(الضرورات
لّت في الشاهد أن الحاجب ابن يرى ــات البيت: هجو لّبان.. إثب  ز

 مــع والــواو اليــاء إثبــات واعتــبر حــذفها، والقيــاس الجــزم مع الواو
ًء الجزم  الــتي القاعــدة أوراد ثــم ، شــاذ – الصــحيح مجرى لها - إجرا
 أصله هو الذي الصحيح على المعتل حمل أن من سيبويه فيها وافق
 .ومــذهب)5(فرعــه هــو الــذي المعتــل علــى الصحيح حمل من أولى

.)6(العرب لبعض لغة الجزم مع الياء إثبات أن سيبويه
السلوبية:  الدراسة

َلـــُم اللهالشاهـد:  ْع لّصنــا َي ِتنـا فـي أ ُف ْوَم    تل  إخواصننـا إلـى الفـراِق َيـ
ُصوُر

لّصنني    ْيثما وأ َوى يثني َح َه ِري ال ُثمــا من    َبَص ْي َلكوا َح ُصنــو َســ ْاد  أ
ُظوُر ْصن فأ

ِاد لــم حركــتين إلى واحدة مد حركة من الحركة طو ل  إلــى يــؤ
لّصنه بقدر مألوفة غير الكلمة في زياادة ًا معنــى أضــاف أ  للــبيت جديــد

ــاادته ــذه أف ــواو ه ــو الناشــئة، ال ــع واســتدامته النظــر طــو ل وه  م
 وكلمــا بــاللم الحســاس زااد النظــر طــا ل فكلمــا باللم، الحساس

المعنى.  هذا إلى أادت الضمة طالت
ْصنَتالشاهد َوأ ِئِل ِمَن :  َتزاِح الّرجا ل َذّم وِمْن      ُتْرَمى حيَن الغوا ْن ِبُم

).2(  المسألة36-1/24 صنفسه،  المصدر)(1
 بيروت، العلمية، الكتب ادار الصرف"، علم في المفصل "المعجم السمر  راجي)(2

139م. ص1997
388ص صنفسه  المرجع)(3
صنفسه  المكان)(4
.459-2/458المفصل"  شرح في "اليضاح الحاجب  ابن)(5
.3/315 " الكتاب" )(6



 فــي الشــباع هــذا أادى وقد بعيد "منتزح" أي "منتزاح" أصلها
 الممدوح، وبين الذم بين الشاسع البعد عن التعبير ادقة إلى الحركة

 هــذا أن الفتحــة حركــة مــن المشــبعة اللف بهذه الشاعر أخبر وقد
ُبعــد كــل بعيــد هــو القدر ُينقص وما المعايب ُتذكر عندما الممدوح  ال

 الشــباع بهــذا أكــد وقــد المحاســن، كــثير القــدر عالي لصنه ذلك عن
.  المرااد المعنى

ُعالشاهد َبا ْن َي ْفــَرى من :   ٍة َغُضــوٍب ِذ ٍة     َجْســَر َفــ ّيا ْثــِل َز ِنيــِق ِم َف  ال
ِم َد ْك الُم

لّون التي اللفاظ أن صنلحظ  صــيغة مــن تنتقــل الــبيت منهــا تكــ
لّيافــة قوله: غضوب في المبالغة  إلــى تــؤادي الــتي الصــفات إلــى وز

 اللفــاظ ومكــدم. فتناســبت وجسرة مثل: الفنيق معناها في القوة
 على القوة إلى تشير التي الصفات خلع وهو تؤاديه الذي المعنى مع

ُيكمل "ينبع" بالشباع الفعل فجاء الناقة، هذه  ويربط التناسب هذا ل
لّذ ل واحد بمعنى اللفاظ ــى فيه يقصر ول لفظ عن لفظ فيه يش  معن

 الناشــئة اللــف هــذه مــن كــذلك وصنلمــح الشــاعر، صناقة توصيف عن
 ما لشدة توقف ادون العرق تصبب مؤاداها المعنى في واضحة زياادة
مجهواد.  من الناقة هذه تبذله

ْنِفيالشاهـد َت َداها :  ْلَحَصــى َيــ ٍة ُكــّل فــي ا ْفــَي    َهــاِجَر ِم َصن ِهي ّدَرا  الــ
ُاد َقا ْن ِريِف َت َيا الّص

ًا ببعــض بعضــه له قرعها هو للحصى الناقة صنفي ًا قرعــ  شــديد
 مثــل فــي للنقــواد الصيارفي إحصاء الشاعر فجعل صوت، له ُيسمع

القوة.  هذه
لّيــز أي الــدراهم صنقــد (تنقااد) مــن للمصدر الشاعر استخدام  م

لّن إذ لــذاته؛ مقصــواد راديئهــا من جيدها  الفــاحص النظــر هــو النقــد أ
المدقق. 

 اصنعكست حيث جاوره، وما اللفظ بين الرتباط جاء هذا وعلى
 مــا (صنفــي) و(تنقــااد) علــى المصــدرين من كل في الموجوادة القوة

 الكســرة فيهمــا فأشــبعت والصــيارف، الــدراهم لفظي من جاورها
المصدرين.  في المعنى قوة لتناسب ياء صارت حتى

ْوَتالشاهد َهَج لّباَن :  ًا جئَت ُثّم َز ِو ِمْن     معتذر لّبــاَن َهْج ْهُجــو لــم َز  َت
َدِع َولْم َت

َلـْمالشاهد ِتيـَك : أ ْأ ُء ي َبا ْصن ْنمـي وال َقـْت بمـا     ًت ُبـوُن َل ِاد َبني َل َيـا ِز
ًا لّر ما على استنااد  الحركــة الشاعر فيها أشبع شواهد من بي م

 الــتي المعــاصني ذات الشــاهدين هــذين فــي أرى حرف، إلى لتتحو ل
ًا، لها قدمت  أن الــبيت: هــو فــي الشــاهد أن علــى أوافــق ول ســابق

 الولــى وكــان الجــزم حرف وجواد مع الواو أو الياء أثبت قد الشاعر
الشباع.  مصدرهما والياء فالواو، حذفها،



 مــا تؤيــد الشباع هذا خل ل من استخلصها التي المعاصني وربما
لّما ذهبت  يعطــي وهــذا الضمة فيه أشبع تهجو" فقد "لم قوله إليه: أ
لّبان هجوك أن وهو إضافيا معنى البيت  يمــَح، لــم أثــر وله كان قد لز

لّين بالمر هو فما لّصنه العتـذار، يمحـه الذي اله  الشـباع اســتخدم وكــأ
تهجه.  لم أصنك ل هجوته أصنك ليؤكد

لّما  حيــث الطــار، ذات فــي يــذهب يأتيــك" فهــو قوله: "ألم وأ
 الخبــار وصــو ل عــدم علــى الســتنكار أثر الستخدام هذا في يتضح
 القــوة فــي هــم مـن وهــم زيااد أبناء بإبل فعله وبما عنه حكيت التي

ًا الصنباء أن برغم والسطوة،  يقــو ل أن أرااد وكــأصنه تنتقــل، مــا ســريع
لّد  هــذا فــي وصنلمــح الــدصنيا، أســماع الخبار هذه بلغت قد تكون أن لب

كذلك.  الفخر أثر الشباع
 مــن واســع باب هو الشباع أن السابقة الشواهد من وصنخلص

لّلمــا الشــاعر إليه يدلف تقويته، أو تدقيقه أو المعنى توضيح أبواب  ك
 جميــع فــي الواضــح الشــتراك وصنلمــح المعــاصني، هــذه إلــى احتــاج

المر.  هذا على السابقة الشواهد

ًا: إبدخا ل المفربد:  العلم (ا ل) على ثالث
الشاهد: 



َصنا ْد َد َوَجــ َوليــ ِد ْبــَن ال ًا اليزيــ ًا     مباركـــ ِء شــديد َبــا ْع  الخلفــة بأ
)1(كاهله

 الحــاادي المــوي الخليفــة هــو يزيــد بــن : الوليدالبيت معنى
ًا وكان الملك، عبد بن هشام عمه خلف عشر، ًا للشــعر، مجيد ــ  محب

لّد صفات من فيه ما على الشاعر فمدحه للخمر،  علــى قــاادر أصنه وأك
ًا سيكون وأصنه الخلفة، أعباء تحمل .)2(الطائر ميمون مبارك

 الشــاعر أادخــل "اليزيــد" حيــث : قــولهالبيت في الشاهد
 والسم (أ ل) زائدة فتكون الصل للمح أو للضرورة يزيد "أ ل" على

لّصنمــا الفعــل، ووزن للعلميــة الصــرف مــن ممنــوع لّر وإ  بالكســرة ُجــ
.)3("أ ل" عليه لدخو ل

لّكب العداد تعريف في "القو ل مسألة في الشاهد هذا وراد  المر
لّاد وقد وتمييزه" ،  المر هذا بجواز الكوفيين رأي على الصنباري ابن ر
 ل أمــر إصنــه وقــا ل شــواهد من العرب عن وراد ما ببعض واحتجاجهم

ــف بدخو ل وقاسه وشذوذه، الستعما ل في لقلته به يعتز  واللم الل
 اللــف زيــاادة أن ويــرى الشــذوذ، مــن بمنزلتــه (اليزيد) وجعلــه في

 فل الكلم، اختيــار فــي زياادتهــا على تد ل ل المواضع تلك في واللم
ــه عمرو "الزيد" وفي زيد في يقا ل أن يجوز ًا "العمرو" لمجيئ  شــاذ

)4(.
النحوية:  الدراسة
لزمة.  وغير صنوعان: لزمة، وهي (أ ل) زائدة تأتي
لّما  ملموح لها صالح مجراد منقو ل على كالداخلة فهي اللزمة أ

لّحاك.  وعباس كحارث أصله وض
لّما  فــي وواقعــه الشــعر في صنوعان: واقعة فهي اللزمة غير وأ

.)5(بالشاهد الشعر في للواقعة وُمثل النثر، من شذوذ
لّصنـه عقيــل ابــن ذكــر لّمــا العلــم، (أ ل) علــى تـدخل قــد أ  للمــح إ

لّما الصل،  ، الواحــد بالســم المســمى تعــداد بسبب شياعه لكثرة وإ
.)6(زائدة أو موصولة أو  معرفة(أ ل) كاصنت سواء الوضع تعداد وإن

 ابــن وأوراد الصل؛ للمح الوليد في اللم أن البغداادي ذكر وقد
 فل ؛ (أ ل) زائدة بأن القاضي السخاوي رأي اللفية شرح في هشام

 قــائل هشــام ابــن ذلــك وراد ، الصرف من الممنوع لوجوادها يصرف

لّياادة لبن  البيت)(1 .2/226الادب"  " خزاصنة ،1/296اصنظر: "الصنصاف"  ، م
.1/296 اصنظر:" الصنصاف" )(2
.1/296 صنفسه  اصنظر: المصدر)(3
)43( المسألة ،294-1/291  صنفسه  اصنظر: المصدر)(4
.64-60اللبيب" ص  " مغني)(5
.1/78 عقيل ابن  شرح)(6



ــدة كاصنت ولو بالكسرة السم ينجر أن (أ ل) تقتضي :"لن ــه زائ  ؛ في
.)1 (التنوين"  فيه أمن قد لصنه

السلوبية:  الدراسة
 هــو الشــاهد هــذا أســلوبية عن الحديث في إليه صنحتاج ما لعل

 إادخا ل خل ل من الشاعر حققه الذي الدقيق المعنى هذا على التنبه
 عــرض فــي السترســا ل إلــى فيه صنحتاج ل وربما (يزيد)، (أ ل) على

لّصنه إذ الستخدام، هذا من تنعكس التي الجميلة الصور  إلــى أضــاف أ
ٍصني البيت  بيت إلى احتاج ربما بغيره عنها التعبير الشاعر أرااد لو معا
منها:  معاٍن عدة يزيد (أ ل) على ادخو ل أفااد فقد يزيد؛ أو كامل

ًل: تبعية  فيمــا الادعــاء صدق تؤيد التبعية وهذه لليزيد الوليد أو
 أعبــاء تحمــل علــى وقــدرته الوليــد مباركــة مــن الشــاعر إليه ذهب

لّوت الخلفة المدح.  فق
ًا: معنى  هـذه شـرف صنـا ل قـد الممـدوح وكـأن التخصـيص ثاصني

ًا الصــفات ًل، فيــه تحققــت الــذي اليزيــد ابــن كــوصنه مــن اصنطلقــ  قب
ًا فأصبحت ًا وفيه السللة هذه على حصر للمدح.  تقوية أيض
 زائـدة كـاصنت (أ ل) إذا أن السـخاوي عـن هشـام ابن صنقل وقد

 مـن ممنوعــا العلــم بقــاء ليــبرر  ،)2(كالعدم وجوادها فإن لزمة وغير
 يــراه الــذي التأثير عدم أن ذلك خل ل من صنفهم أن ويمكن ، الصرف

:  صناحيتين في يتجلى السخاوي
المعنى.  حيث النحوية.     الثاصنية: من الولى: القاعدة

 النحويــة) فهــذا (القاعــدة الولــى فــي التــأثير عــدم كان فإن
ــدخله المخالفة أو بالضرورة القو ل من الشاهد يخرج  إطــار فــي وي

المشروع.  الستخدام
 فقــد المعنويــة الناحيــة وهــي الثاصنيــة في التأثير عدم كان وإن

ًا ذكرته بما ظهر لّيــن مــا الشاهد هذا أسلوبية في سابق  المعنــى أن ب
ًا. قوة ازادااد قد وتأثير

.2/226الادب"  :"خزاصنة أيضا  واصنظر64اللبيب" ص "مغني هشام  ابن)(1
.64اللبيب" ص  اصنظر: " مغني)(2



ًا: استخدام :  (سوى) اسما رابع
الشاهد: 

 مــن ول منــا جلســوا إذا     منهــم كــان من المكروه ينطق ول
)1( سوائنا

 ، والتعظيم بالتوقير قومه صناادي الشاعر : يصفالبيت معنى
 مــن ول قومنــا مــن صناادينــا فــي كــان من الفحشاء ينطق : ل فيقو ل
.)2( غيرصنا

 سواء خرجت سوائنا" حيث "من : قولهالبيت في الشاهد
 من سيبويه عند وهذا ، الجر بحرف جر اسما واعتبرت الظرفية عن

.)3( الشعر ضرورات
 تلزم أو "سوى" اسما تكون "هل مسألة في الشاهد هذا وراد
 وتكــون اسما تكون سوى أن إلى الكوفيون ذهب حيث " ، الظرفية

 ابــن . وقــا ل ظرفــا إل تكــون ل أصنهــا إلــى البصــريون وذهب ، ظرفا
 ضــرورة فــي الظرفيــة عــن تخــرج أن يجــوز أصنــه :" وعندصنا الصنباري
.)4( الشعر

النحوية:  الدراسة
 (ســوى) ظــرف أن الجمهــور عليــه سار الذي سيبويه مذهب

 بــه استشهد وما ، الضرورة في إل ذلك عن يخرج ل ، للنصب ملزم
.)5(التأويل يحتمل ذلك خلف
َوغ  العــرب بــأن الشــاهد هــذا فــي (سوى) اسما مجيء سيبويه وس
.)6(السماء من غيره بمنزلة ظرفا إل الكلم في يجري مال جعلوا

 ، مــذهبان فيهمــا للناس وسواء سوى : أن الحاجب ابن وذكر
 علــى اصنتصــابها والخــر ، كغيــر فتعــرب غيــر بمعنــى أحــدهما: أصنهــا

 واسـتخدامها منصـوبة إل تسـتعمل ل سواء أن أضاف . ثم الظرفية
.)7( شاذ منصوبة غير

 " ،1/31"  ،" الكتاب1/273اصنظر: "الصنصاف"  ، العجلي سلمة بن للمرار  البيت)(1
.2/227"  عقيل ابن "شرح ،3/438الادب"  خزاصنة

.2/60الادب"   البغداادي" خزاصنة)(2
.1/273 " الصنصاف" )(3
)39( المسألة ،276-1/273  صنفسه  اصنظر: المصدر)(4
.2/230 عقيل : ابن واصنظر ،149 اللبيب" ص  " مغني)(5
.1/31"   " الكتاب)(6
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 عــن ســوى خــروج مســألة في الدين محيي محمد فصل وقد
 الــوارادة الشــواهد كــثرة إلى صنظرت أصنك" لو إلى وخلص ، الظرفية

 اســما فيهــا ســوى اســتعملت والــتي بكلمهــم المحتــج العــرب عن
 لتأويلها صنتمحل أن من تمنعنا كثرة كثيرة وجدتها – بالعوامل وتأثرت

 أن أكــد ثــم " ومــن الشــعر ضــرورات مــن ضرورة أصنها صندعي أن أو
 )1 (الظرفية. على للنصب ملزمة ليست سوى

السلوبية:  الدراسة 
 أصــحاب اصنتهــى حيــث مــن الســلوبية الدراســة في أبدأ لعلي

 عن سوى خروج أن بعضهم جزم حيث الشاهد لهذا النحوية النظرة
 الراء اصنقسـمت ضــرورة. وقــد وليــس ، مقــرر ثـابت أمــر الظرفية

 لهــا أثبتــا وقســمان ، ضــرورة جعلهــا : قسم أقسام ثلثة إلى حوله
 مجــرورة لهــا الشــاعر اســتخدام يجعــل ممــا وذلــك ؛)2(غيــر حكــم

.   النحوية القاعدة يوافق استخداما
 "مــن" تكــرار فــإن ، القواعــد هــذه مــع اتفاقه إلى وبالضافة

 ، الزيــاادة ادلئــل من – فيها لغة وهي – " سوى" ممدوادة واستخدام
. وإثباته المعنى وتأكيد بتحقيق ربطها يمكن والتي

التوهم:  على العطف قضية
الشـاهد: 

َدا ّصني لي َب ِرَك لْسُت أ ْد ًا َســابٍق ول    َمَضــى ما ًم  كــان إذا شــيئ
ًا )3(جائي

 الحيــاة هــذه بتجربتــه عــرف أصنه الشاعر : يخبرالبيت معنى
 شــيء علــى يحصــل لــن وأصنه وراح مضى شيء على يحصل لن أصنه

.)4(أواصنه قبل
ًا عطف سابٍق) حيث : (ولقوله الشاهد ًا اسم  على مجرور

لّوهم علـى (ليس) المنصوب خبر  فقـد الجـر، بحـرف مجـرور أصنـه تـ
2/231  عقيل" اصنظر: الهامش ابن  "شرح)(1
صنفسه.  المكان)(2
 ، سلمى ابى بن زهير ادويوان فى وله ،1/179"الصنصاف"  سلمى أبي بن لزهير  البيت)(3

.1/65"الكتاب"  ،9/492الادب"  و"خزاصنة   ،107 ص ، م1964 صاادر ادار ، بيروت
.1/179 "الصنصاف" )(4



 المؤلــف: قــا ل كمــا وهــو بمـدرك القــو ل: "لســت العــرب اعتــاادت
.)1 (الغلط" من "ضرب

ــى: مسائل من مسألتين في الشاهد هذا وراد  الصنصــاف. الول
لّن اســم علــى العطف في "القو ل  ،)2(الخــبر" مجيــء قبــل بــالرفع إ

  وجــاء)3(بد ل" غير من محذوفة (أن) المصدرية تعمل والثاصنية: "هل
ًا الشاهد  ذهبــوا حيث الولى المسألة في الكوفيين كلمات عن جواب

لّن" قبل موضع على العطف جواز إلى  المســألة وفــي الخبر تمام "إ
لّن" المخففة عمل أجازوا الثاصنية  مــع النصــب المضارع الفعل في "أ

بد ل. غير من الحذف
لّاد  جر" ســابٍق" عن واحد بجواب المسألتين عن الصنباري ابن ر

ًا  الغلــط من ضرب استهواه إذا بالكلمة يتكلم كان العربي بأن توهم
 ل ممــا وذلــك أصــوله، سنن عن وينحرف كلمه مقياس عن فيعد ل
.)4(عليه القياس يجوز

النحوية:   الدراسة
ثلثة:  العطف أقسام

الصل. وهو اللفظ على العطف-1
المحل.  على العطف-2
 ذلــك ادخــو ل صــحة جــوازه وشــرط التــوهم على العطف-3

 ولهــذا هنــاك ادخوله كثرة حسنه وشرط المتوهم، العامل
.) 5(زهير: الشاهد قو ل حسن

ًا تنزيلهــم العــرب كلم فــي وقــع  أصنــه)6(هشام ابن وذكر  لفظــ
ًا  المعدوم اللفظ تنزيلهم وهو بمعناه، لكوصنه آخر لفظ منزلة موجواد
قوله:  في كما الموجواد بمنزلة للوجواد الصالح

َدا ّصني لي َب ِرَك لْسُت أ ْد ًا َســابٍق ول    َمَضــى ما ًم  كــان إذا شــيئ
ًا جائي

ــى، على للحمل تقوية البيت بهذا سيبويه واستشهد لّن المعن  فــإ
 عــن الخليــل سيبويه: ســألت . قا ل)7(سابٍق ول بمدرٍك لست معناه
لّز قوله َق وجل ع ّد َأّص ُكن َف َأ ِلِحيَن ّمَن َو  كقــو ل فقا ل: هــذا ،))8الّصا

زهير:

.2/95 ،1/179 صنفسه  المصدر)(1
).23(  المسألة1/179 صنفسه  المصدر)(2
).77(  المسألة2/91 صنفسه  المصدر)(3
.2/95 صنفسه  المصدر)(4
.453-450اللبيب" ص "مغني هشام  ابن)(5
.642ص صنفسه،  المصدر)(6
. 1/306"الكتاب"   سيبويه)(7
).10( الية المنافقون،  سورة)(8



ًا سابٍق ول    مضى ما ُمدرك لست أصني لي بدا      كان إذا شيئ
جائيا

لّصنمــا  بالثــاصني فجــاء البــاء، يــدخله قــد الو ل لن هــذا؛ جــروا فإ
لّصنهم لّمــا هذا فكذلك الباء، الو ل في أثبتوا قد وكأ  الــذي الفعــل كــان ل

 حــذفوا قــد وكــأصنهم بالثــاصني، تكلمــوا فيه فاء ول جزم يكون قد قبله
.)1(هذا" توهموا هذا فعلى قبله

ًا أن سيبويه الحاجب: زعم ابن قا ل  يغلطــون، العرب من صناس
لّصنــه الغلــط بــاب مــن الشــيخ: فجعلــه قــا ل  القيــاس خلف علــى ل

لّين الفصحاء واستعما ل لّثله ذلك في لهم الوهم وجه وب  بقوله: ول وم
ًا سابٍق ًا. وهــو كــان إذا شــيئ  هــؤلء لن عكســه؛ الحقيقــة فــي جائيــ
لّدروا ًا الثابت ق ًا، سابٍق والقائل: ول محذوف لّدر شيئ ًا المحذوف ق  ثابتــ

لّوهم مضى ما مدرك لي بدا قبله لن  الموضع لكون ثابتة الباء أن فيت
ًا لّوهم فيه، ادخولها يصح موضع  بينهــا وجمــع سابٍق ول فقا ل ثبوتها فت

لّصنهــم في اشتركوا الجميع أن جهة من ًا، توهمــوا أ  علــى والمــر شــيئ
.)2(المتوهم" تفصيل اختلف وإن خلفه،

ْوَل عمــرو أبي غيُر قرأ ِنــي َلــ َت َلــى َأّخْر ِريــٍب َأَجــٍل ِإ َق َق ّد َأّصــ  َف
ُكن َأ  إســقاط تقــدير علــى قبلــه مــا علــى عطف فقيل  بالجزم،))3َو
لّصدق) ويسمى وجزم الفاء، ُيقا ل المعنى، على العطف (أ  فــي لــه و

 وما الفاء محل على وقيل: عطف التوهم، على العطف القرآن غير
لّصدق" ومحله وهو بعدها  ويجــزم التحضــيض، جــواب لصنه الجزم؛ "أ

ِلِل َمــن علــى كــالعطف وإصنــه مقــدرة، بأن لّلــُه ُيْضــ َل ال َي َف ِاد  َلــُه َهــا
ُهْم َذُر َي  أن المـذكور الضـابط إلـى فيضــاف هـذا وعلــى بالجزم،))4َو
.)5(بالفاء المسألة هذه تقيد ول طلب، جواب ُيقا ل: أو

السلوبية:  الدراسة
 وأن للقيــاس، مخــالف لصنــه الغلــط؛ بــاب من البيت هذا ُجعل

لّوهم قد الشاعر  فــي والنــاظر التــوهم، هــذا علــى فجــر الباء وجواد ت
 والتــوهم؛ الغلط من النحاة إليه ذهب ما إلى يذهب مرة لو ل البيت

 يتــابع أن الشــاعر أرااد فهــل العــرب، عنــد موجواد باب التوهم أن إذ
لّوغ وجواد ادون العرب  السلوب؟ هذا لستخدامه آخر لمس

ًا الشاعر أن إلى الشارة سبقت لقد  حــا ل فــي ُيخــالف أحياصنــ
ًا إل للمخالفة سبب وادون السعة ًا ُأصنس  .)6(العــرب فعلــه لمــا واتباعــ
 التــوهم طريــق اختــار قــد الشاعر أن يجد البيت في المتأمل ولكن

.3/100"الكتاب"   سيبويه)(1
.2/182"  المفصل شرح في " اليضاح الحاجب  ابن)(2
).10( الية المنافقون،  سورة)(3
).186( الية العراف،  سورة)(4
.406اللبيب"     " مغني)(5



ًة البــاء أن وهي معينة غاية بها يبلغ وسيلة  (بمــدرك) تلحــق مــا عــااد
 أخــرى مؤكدات لوجواد البيت صدر من فحذفت للتوكيد، زائدة وهي
لّن  خـبرة علـى التأكيـد إلـى حاجـة ثمـة فليـس المؤكـد، والنفـي كـأ

 عجــز فــي احتاج ولذلك مضى؛ كان قد ما يدرك لن أصنه في الشاعر
لّن في خبرته يؤكد أن إلى البيت ــل يتحصله لن سيأتي ما أ ــه، قب  أواصن

 المعنــى هــذا علــى التأكيــد وســيلة هــي المحذوفــة البــاء أن فاعتبر
 المعنــى ليوصــل الســاس هــذا (ســابٍق) علــى فجر وجوادها فتوهم
الحياة.  في الطويلة خبرته على ويؤكد

والتأخير:  التقديم قضية
عامله:  على التمييز تقديم

ْهُجُرالشـاهد: َت ْلَمى    أ ِفَراِق َس ِبيبها بال ًا كان وما     َح ِفَراِق صنفس  بال
)1(تطيُب

 لفــراق ســلمى هجــران الشــاعر : يســتنكرالشــاهد معنى
 لهــا يطيــب ل التباعــد هذا فإن عنه وتباعدت هجرته إذا لصنها حبيبها،

.)2(بالفراق تطيب ل صنفس كل كشأن به ترضى ولن
ًا" حيــثقــوله الــبيت في الشاهد ًا ورادت : "صنفســ ــز  تميي

ًا ًا) وقــد (تطيب) والصــل: (تطيــب عامله على متقدم لّوزه صنفســ  جــ
.)3(ضرورة الخر بعضهم واعتبره بعضهم

لّدم  علــى التمييــز يتقــدم (هــل مسـألة شــواهد الشـاهد هذا تق
ًل كان إذا عامله ًا) فع  جــواز فــي الكوفيــون اختلــف  حيث)4 (متصرف
ًا العامـل كـان إذا التمييـز تقـديم لّبب صنحـو متصـرف ًا) زيـد (تصـ  عرقـ
 المــازصني عثمــان أبــو ذلــك على ووافقهم جوازه إلى بعضهم فذهب

لّصنه إلى البصريين أكثر وذهب ، البصريين من المبراد العباس وأبو  ل أ
لّما يجوز،  التقــديم جــواز علــى قالوا: الدليل بأن فاحتجوا الكوفيون أ
لّما النقل  هــذا وأورادوا كلمهــم فــي ذلــك جاء فقد النقل والقياس. أ

.)5( الشاهد
 المعيارية بين "الكتاب ياقوت، سليمان أحمد ،304-3/303" الخصائص"  جني  ابن)(6

.106والوصفية" ص
 همع ،1/1290 العرب لسان وفي ،2/313 الصنصاف في السعدي للمخبل البيت)(1

.1/252 الهوامع
.2/313  الصنصاف)2(
.2/314 صنفسه  المصدر)3(
.2/313) 120 (المسألة صنفسه  المصدر)4(
صنفسه.  المكان)5(
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 عــامله، على التمييز تقديم جواز عدم إلى الصنباري ابن وذهب
 الفاعــل، هــو المعنــى فــي التمييــز أن وهــو ذلــك علــى بدليله وأتى

. )1(الفعل على تقديمه يجوز ل والفاعل
النحوية:  الدراسة

ــه ما (من) لبيان معنى متضمن صنكرة اسم كل التمييز: هو  قبل
.)2(إجما ل من

 ســواء عــامله على التمييز تقديم يجوز ل سيبويه: أصنه ومذهب
ًا كان  والمــبراد والمــازصني الكســائي وأجــاز متصرف، غير أو متصرف

 الشــاهد فــي الشــاعر قــو ل ومنــه المتصــرف عــامله علــى تقديمه
 سـواء التقـديم منعــوا فقــد متصــرف غير العامل كان السابق. فإن

ًل كان ًا أحســن "صنحــو: (مــا فع ًل) وصنحــو: "عنــدي زيــد  عشــرون رج
ًا" .)3(ادرهم

ــرادات تمييز تقديم أن في خلف أصنه: ل الحاجب ابن ذكر  المف
ًا" "شبٌر - صنحو)4(المقاادير بعد الواقع الجميع- وهو عند جائز غير  أرض

لّصنما  المســبوق المحققــة- وهــو الجملــة عــن اصنتصــب فيما الخلف وإ
لّلق ما لبيان ــد - كقولك: طاب)5(مفعو ل أو فاعل من العامل به تع  زي

ًا. صنفس
 المبراد قا ل: أجاز حيث المسألة في النحاة آراء بعض أوراد ثم 

لّصنمــا ســيبويه، ومنعه التقديم والمازصني  فــي لصنـه تقــديمه يجــز لــم وإ
 هــذا، فكــذلك الفعــل علــى يقــدم ل الفاعــل أن فكما فاعل المعنى
 وهو أشكل ما يميز أن التمييز حقيقة عن يخرجه تقديمه أن والثاصني

لّسر تفسير المعنى في لّد والمف ًا يكون أن المعنى في لب  علــى مقدم
.)6(التفسير

ًا هشام ابن عرض      ًا والتمييز، الحا ل بين الفروق من عداد  واحد
ًل كــان إذا عــامله على يتقدم الحا ل منها: أن ًا فع  يجــوز ول متصــرف

.)7(الصحيح على التمييز في ذلك
السلوبية:  الدراسة
 مــا إلــى الشــارة تجــدر الشــاهد لهــذا السلوبي التحليل قبل

لّير بقضية الدارسين بعض أسماه  عن تتحدث وهي ،)8(النحوي" "التخ

.2/313 "الصنصاف" )(1
.2/286 عقيل ابن  شرح)(2
.296-2/293 صنفسه  المصدر)(3
.287/ 2صنفسه  المصدر)(4
..1/356المفصل"  شرح في "اليضاح الحاجب ابن)(5
. صنفسه المكان)(6
.441 اللبيب"   ص  " مغني)(7
 القاهرة، العربي، الفكر ادار م،1998 ،1العربية" ط البلغة في "المعنى طبل  حسن)(8
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 العبـارات، فـي الكلمـات تشـغلها الـتي النحويـة المواقع بين الرتبة
صنمطين:  على الرتبة وهذه

ــة ــة الو ل: الرتب ــي المحفوظ ــتي وه ــم ال ــتزام يتحت ــا الل  به
 والســتفهام الشــرط لادوات الصــدارة كرتبــة عليهــا، والمحافظــة

وغيرها.
 على المبتدأ في التقديم كرتبة المحفوظة، غير الثاصني: الرتبة

 بالنســبة الحــا ل فــي التــأخير ورتبــة المفعــو ل علــى والفاعل الخبر
لّين ذلك. وقد إلى وما لصاحبها  مــن الثــاصني النمــط أن طبــل حسن ب

ّتمه ل الرتبة عليه.  الخروج حرية للمتكلم يجيز بل اللغة صنظام يح
 صــميم مــن والتــأخير التقــديم مبحــث : أن العبد محمد ويرى

 مبتذ ل معتااد ترتيب فهناك التركيب، مستوى على السلوبي البحث
ًا، الذهن يطرق  مجــراد ولكــن مخــالفته، يمكــن الــترتيب وهــذا كــثير

 مــن كلمــة إبــراز هــو الغــرض وذلــك مــا، غــرض عن تنبئ المخالفة
)1 (إليها. السامع التفات لتوجيه الكلمات

 وهــو الصنكــار معنــى يتضـمن الــذي بالســتفهام الــبيت هذا بدأ
 الــذي المعنـى . وهــو)2(ملــوم فـاعله وأن واقـع بعــده ما أن يقتضي

لّدم المعنى هذا يقوي أن أرااد ثم الشاعر، إليه سعى  على التمييز فق
 فتقــديم العمــوم، تفيــد والنكــرة صنكــرة اســم التمييــز أن إذ عــامله؛
 أن وهــي الشــاعر يؤكــدها الــتي القضــية أهميــة إلــى يشــير التمييز
لّي مقبو ل غير أمر الفراق استثناء. ادون صنفس ل

 فوجــواد التمييــز، قبــل :النفي قوة المعنى هذا إلى يضيف وما
ًا التمييز ًا النفي لاداة مجاور  معنـى أفـااد الـذي هو رتبته على متقدم
 ا لــم والصنكــار اللــوم فقــوى للفــراق، القبو ل عدم على المر تركيز
له. هجراصنها من سلمى فعلته

 للكتاب الحديثة الكااديمية م،2007 ،2الادبي" ط والبداع "اللغة العبد،  محمد)(1
.15ص القاهرة الجامعي،

.                                                                   27اللبيب" ص  " مغني)(2
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الخاتمة

الخاتمــة

ًل آادم لبــن وهــب الــذي للــه الحمــد  الغــث بيــن بــه يميــز عق
العلوم.  أسرار في والبحث العلم بحب عليه صنعمته وأتم والسمين

لّي أصنعم الذي لله الحمد ًا البحث هذا بإتمام عل  ولــم وفكرة، رأي
الله- عليه. الكرام- حفظهم أساتذتي بإطلع فضله يحرمني

ًل تراثهــا علــى اللغــة هــذه حــافظت  علــى طــرأ مــا مــع طــوي
 يعــبر فــرق كــل العصــور عــبر فروق من وادللتها وتراكيبها ألفاظها

لّن اللغــة فيه عاشت الذي العصر عن  _ ولرتباطهــا اللغــة هــذه وكــأ
 أن يريــد يــأتي من وكل وزمان، مكان لكل الكريم_ صالحة بالقرآن

ًا أمامه يجد يحرف أو يبد ل ًا صد  الــذي اللغــوي الــتراث اســمه منيع
لّنــي وأكــبر العربي، الشعر بعد ومن الكريم القرآن أصله  هــذه أن ظ



 مكــامن إن بـل المعاصني، توصيل عن قاصرة ول جامدة ليست اللغة
 الدراســات فجــاءت فيها، الجمواد مواطن عن تخرج قد فيها البداع
 مــا منهــا اللغــة، هــذه بها تتمتع التي المروصنة مدى عن لتعبر اللغوية

ًل كان ًا، مقبو  إلــى أقــرب فكــان أصــحابه فيــه غالى ما ومنها معتبر
الستحسان. وعدم الرفض

 والقاعــدة الســلوبية تنـاول فصــلين في الدراسة هذه خرجت
ًل الثـالث الفصـل وجـاء النحوية، ًا فصـ  أربعـة علـى احتـوى تطبيقيـ

ًا، وعشرين  النصــوص ادراسة أن إيضاح إلى يهدف فصل وهو شاهد
 غيــر آخــر منحــًى تأخــذ أن يمكــن النحاة بها استشهد التي الشعرية

 المحافظــة جــاصنب فــي يصــب منحــى وهــو بالضرورة، عليها الحكم
ــه الحكم من بل والتحريف التبديل من ليس التراث على  بعــدم علي

اللغوي.  للتطور المواكبة وعدم الجوادة
التالية:  النتائج إلى فخلصت

ًل:  بهــا العــتراف يمثــل الــتي خصوصــيتها الشــعرية  للغــةأو
ًا  المحــدثين، قبــل القدماء أقره ما ظاهر وهو العربية، بإبداع اعتراف

ًا كتــابه في جعل الذي سيبويه إليه أشار حيث  مــا "بــاب أســماه بابــ
 أطلقهـا الـتي المصـطلحات بعـض تتبـع فـي الشعر" وربمـا يحتمل

ًا النثر لغة على اللغويون  هــذا يؤكــد مــا الشــعر لغــة عــن لهــا تمييز
 العاادي، الخطاب لغة العاادية، المصطلحات: اللغة هذه من المعنى،

 هــو الشــعر اعتبــار فــإن ولذلك وغيرها؛ المعيارية، اللغة العلم، لغة
 هــذه كــاصنت ولو صحيح، غير اعتبار والقافية الوزن إليه مضاٌف النثر

 الســتخدامات بعــض علــى بالضــرورة الحكــم لكــان الشــعر حقيقة
ًا الشعرية ًا أمر  بين الواسع والختلف الخلف هذا عنه ينتج ل ، عاادي
اللغويين.

ًا:  اســتخدام محــل يحــل أن يمكــن الســلوبية  مصــطلحثاصنيــ
 النـثر؛ ولغـة الشـعر لغة بين الختلف لوصف "الضرورة"، مصطلح

 متزصنــة غيــر معاادلــة بــإطلقه "الضرورة" أحدث مصطلح لن وذلك
 جهـة مـن واللغـويين الشـعراء وبيـن جهـة مـن النحـاة بين الكفتين
أخرى. 

لّما  مســار عــن الخــروج وصــف في غالوا فقد النحاة جهة من أ
 التي القواعد تخالف حينما اللغة إبداعية إلى يلتفتوا لم حيث اللغة،

 القواعــد، هــذه علــى المحافظة يشغلهم الذي الهم وكان وضعوها،
ًا اللغة سلبوا بذلك وهم لّد المروصنــة. بينمــا مــن بـه تتمتع مما جزء  عــ

ــلطا بالضرورة الحكم للمصطلح الرافضون واللغويون الشعراء  تس
 بقواعـد الشــعراء إلـزام علــى النحــاة حــرص ورفضـوا مقبو ل، غير

اللغة. 



ًا اللغــة عــن الشــعراء يخــرج قد الفهم هذا وعلى  غيــر خروجــ
 للاديــب حركــة وحرية إبداعا باعتباره اللغويون عليه ويوافقهم مبرر
 اللفــظ صناحيــة "ضــرورة" مــن مصــطلح تغيير فإن اللغة. وعليه في

الكفتين.  اتزان إلى يؤادي قد تعريفه من بعض وفي
ًا:  الشـاعر صنفــس في أصيلة إراادة ليست الصنحراف  إراادةثالث

 عــن قاصــرة اللفــاظ . ولن اللفــاظ يحــرك الــذى هــو المعنــى بل
ًا الشاعر يحتاج قد المعنى؛ استيعاب  هذا ولعل الصنحراف، إلى أحياصن

ًا كان  التطــبيقي الفصــل تناولهــا التي القضايا من العديد في واضح
 التنــوين، قضــية أوضــحها مــن يكــون أن ويمكــن البحــث، هــذا مــن

 كــثرة تبــدعها لــن معــان عــن الخبــار الشــاعر اســتطاع فبــالتنوين
التنوين.  أبدعها كما التركيب أصالة ول اللفاظ

ًا:  تخــدم ل الادبــي النــص لدراســة الســلوبية  التجاهاترابع
 أجــل من إل وجوادها يكون ل وربما النص، في الجمالي العنصر كلها

 كمــا الســابقة الدراســات عــن تختلف جديدة بطريقة النص ادراسة
 يــبرز حــتى السلوبي التحليل فإن عليه وبناء الحصائي، التجاه في

 الدللي اللغوي التحليل إلى يميل أن عليه النص في الجما ل عناصر
ًل النص في المؤثرة التركيبية بالنواحي يهتم الذي ًا.  أو جما قبح

ًا ــي ليســت : الســلوبيةخامســ ــة ه ــة البلغ ــوهر العربي  وج
 شــأن شــأصنها ثابتــة معــايير مــن تنطلــق البلغــة أن بينهمــا الختلف

ًا الثابتة المعايير إطار في تعمل السلوبية بينما النحو، ــرج أحياصن  وتخ
ًا الخــروج هذا يعد ل كثيرة.. وقد أحايين المعيار هذا عن  علــى تعــدي

صنفسها.  اللغة من السلوبية استقته إبداع هو ما بقدر اللغة
ًا ًا وصنفخــر العربي تراثنا بكل ... صنعترفوأخير  قــدمه بمــا جــد

ــا فــي إبــداع كــل فــي الســبق أصــحاب علماؤصنــا  أن صنملــك ول لغتن
ًا تمثل التي الشارات تلك صنلمح عندما فخرصنا ويزادااد صنتجاوزه،  أساس

ًا  شــعور ولكــن الحديثــة، الدراســات عليــه قــامت مــا لغلــب متينــ
لّن إذ بــالفخر الشــعور هذا يمازج بالتقصير  اصنشــغلوا اللغــة ادارســي أ

لّدوا التراث هذا عن  ل وأن الغربــي، الفكــر منبعه جديد هو ما كل وع
فيه.  للعرب فضل

 اللغــة لعلــم بــل العربــي، تراثنــا في متجذرة أصو ل للسلوبية
 بـالعرب خـاص علــم بتأســيس الباحثة توصى فلذلك مثلها الحديث،

ــا إبراز في يسهم مما خلله من العرب لغة ُتدرس ــا جماله  ومروصنته
وأصولها. يتماشى ل جديد هو ما لكل تحديدها وروعة

                          

بالله،، إل توفيقي وما                            
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 المصابدر قائمة
والمراجع

والمراجع المصابدر قائمة

 الصنجلــو مكتبــة اللغــة" القــاهرة، أســرار "مــن أصنيــس إبراهيم)1(
 م1978 6ط المصرية،



 إلــى المحاكاة من الحديث الادبي "النقد خليل محمواد إبراهيم)2(
م. 2003 ،1ط المسيرة، ادار التفكيك" عمان،

ــأليف لجنــة مطبعــة النحو" مصر، "إحياء مصطفى إبراهيم)3(  الت
 (اد.ت).37ط والترجمة،

 أبــي بـن الرحمـن عبـد البركـات أبـو الدين الصنباري(كما ل ابن)4(
 الخلف مســائل في هـ) "الصنصاف577ت  الله عبد بن الوفاء

،1،ط العلميــة الكتب ادار والكوفيين" بيروت، البصريين بين  
م.  1998

 هـــ)392الموصــلي،ت جنــي بــن عثمــان الفتح ( أبو جني ابن)5(
 الكتــب ادار .مصــر، النجــار علــي "الخصائص" تحقيق: محمــد

م.1956 ، المصرية
 " للمـازصني التصـنيف كتـاب شـرح فـي " المنصـف جنـي ابـن)6(

 مطبعــة ، القــاهرة ، أمين الله وعبد مصطفى تحقيق: إبراهيم
م1954، الحلبي البابي مصطفى

  هـــ) "646ت ، بكــر أبــي بــن عمــر بن ( عثمان الحاجب ابن)7(
،(اد.ت). العاصني مطبعة ، المفصل" بغدااد شرح في اليضاح

 خلــدون" ابــن خلــدون) "مقدمــة بن الرحمن (عبد خلدون ابن)8(
(اد.ت).  الفكر، ادار بيروت،

ــ)769 ت ، الرحمن عبد بن عبدالله  الدين ( بهاء عقيل ابن)9(  هـ
 محيــي : محمد مالك" تحقيق ابن ألفية على عقيل ابن "شرح

م.1999 التراث، الدين. ادار
 ) هـــ395 ت ، زكريــا بــن فــارس بــن ( أحمــد فــارس ابــن)10(

 فــي العــرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في "الصاحبي
م.1997 ،1ط كلمها" بيروت،

 الله "سلب" تحقيق: عبد العرب" ماادة "لسان منظور ابن)11(
،(اد.ت).   المعارف ادار ، مصر وآخرون، الكبير علي

 مازن العاريب" تحقيق كتب عن اللبيب "مغني هشام ابن)12(
ــارك ــه، حمــد علــي ومحمــد مب ــروت، الل  ،1ط الفكــر، ادار بي
م. 1998

 ت يعيــش، بــن علــي بــن يعيــش الدين ( موفق يعيش ابن)13(
(اد.ت) .  ، الكتب عالم ، " بيروت المفصل ) " شرح هـ643

 النورى مكتبة ، ادمشق ) ، الحماسة ( اديوان ابوتمام)14(

ــو)15( ــرج أب ــفهاصني الف ــروت الص ــاصني" بي ــر، ادار ، "الغ الفك
م. 1955

ــتراث" المعاصــرة بين السلوب "ادراسة ادرويش أحمد)16(  وال
(اد.ت). ، غريب ادار القـاهرة،



 العربــي النحــو في العراب "ظاهرة ياقوت سليمان أحمد)17(
 الطباعــة شــركة الكريــم" الريــاض، القــرآن علــى وتطبيقاتها

م. 1981 العربية،
 والوصــفية" المعياريــة بيــن "الكتــاب ياقوت سليمان أحمد)18(

م.1994، الجامعية المعرفة ،ادار السكندرية
 ادراســة النحويــة "القاعــدة الغنــي عبــد العظيــم عبد أحمد)19(

م. 1990 التقاصنة، ادار تحليلية" القاهرة، صنقدية
 ادراســة مــع العــرب عنــد اللغوي "البحث عمر مختار أحمد)20(

م. 1971 المعارف، ادار والتأثير" مصر، التأثير لقضية
 مصر ، هارون السلم عبد ) تحقيق ( الصمعيات الصمعى)21(

3ط ، المعارف ادار ،
 العــرب" تحقيــق: لسان لباب ولب الادب "خزاصنة البغداادي)22(

م. 1967 العربي، الكتاب ادار القاهرة، هارون، السلم عبد
لّمام)23( لّسان ت ط الكتـب، عـالم النحوية" القاهرة، "الخلصة ح

م. 2000 ،1
 ادار ، بيــروت ) ، ثــابت بــن حسان ( اديوان ثابت بن حسان)24(

م1987، بيروت
 العربــي" النحــو في العلمي " التفكير الملخ خميس حسن)25(

م. 2002 ،1ط الشروق، ادار الرادن،
 النحــو فــي والفــرع الصــل "صنظريــة الملــخ خميــس حسن)26(

م. 2001 ،1ط الشروق، ادار العربي" الرادن،
 ادار العربيــة" القــاهرة، البلغــة فــي "المعنــى طبــل حسن)27(

م. 1998 ،1ط الفكر،
 ادار ، التوضيح" بيــروت على التصريح "شرح الزهري خالد)28(

(اد.ت) ، الفكر
 ) ، ســلمى ابــى بــن زهيــر ( اديــوان ســلمى ابــى بــن زهير)29(

 م1964، صاادر ادار ، بيروت
ــم فــي المفصــل "المعجــم الســمر راجــي)30(  الصــرف" عل

م. 1997 العلمية، الكتب ادار بيروت،
 العربيــة" القــاهرة، فقــه فــي "فصو ل التواب عبد رمضان)31(

م. 1987 ،3ط الخاصنجي، مكتبة
 العربـــي النحـــو فـــي "ادروس الخويســـكي كامـــل زيـــن)32(

م. 1987 الجامعة، شباب مؤسسة وتطبيقاته" السكندرية،
 إحصــائية" القــاهرة، لغوية ادراسة "السلوب مصلوح سعد)33(

م. 2002 ،3ط الكتب، عالم
ــاب" تحقيــق ســيبويه)34( ــد "الكت  هــارون، محمــد الســلم عب

. 1ط الجيل، ادار بيروت،



لّسيد)35(  أسلوبية" ادراسة الشعرية "الضرورة محمد إبراهيم ال
م.1979 ،1ط الصندلس، ادار

 هـــ)911بكــر، أبــي بن الرحمن عبد الدين السيوطي(جل ل)36(
ــد الحسن محمد النحو" تحقيق أصو ل علم في "القتراح  محم
م. 1998 ،1العلمية،ط الكتب ادار ، .بيروت الشافعي

 علـم فـي الجوامع جمع شرح في الهوامع "همع السيوطي)37(
المعرفة(اد.ت). ادار العربية" بيروت،

لّيـااد شكري)38(  ادار ، السـلوب" القـاهرة علـم إلـى "مـدخل ع
م.1983 العلوم،

ــو بكــر صــابر)39(  صنصــية" ادراســة العربــي "النحــو الســعواد أب
م. 1987 ، والتوزيع للنشر الثقافة ،ادار القاهرة

 وطريقتهــا" ماادتهــا النحويــة "القواعــد حســن الحميــد عبد)40(
م.1946 العلوم، مطبعة القاهرة،

 النحــو فــي صنقديــة " ادراســات أيــوب محمــد الرحمــن عبــد)41(
. م1957 ، المصرية الصنجلو مكتبة ، العربي" القاهرة

 ادار العربي" توصنس، النقد آليات "في المسري السلم عبد)42(
الجنوب،(اد.ت).

 العربيــة اللغــة في الحمل قياس "ظاهرة البجة الفتاح عبد)43(
ُعمــان، القــدامى اللغــة علمــاء بيــن  الفكــر، ادار والمحــدثين" 

(اد.ت). 
 الجــاهليين الستة الشعراء ( ادواوين الصعيدى المتعا ل عبد)44(

م.1958  ،3ط ، القاهرة مكتبة ، القاهرة ) ،
ــة" الدوائر وثلثية "السلوبية الجليل عبد القاادر عبد)45(  البلغي

م. 2002 ،1ط صنعاء، ادار عمان،
ــاح" شرح في المقتصد "كتاب الجرجاصني القاهر عبد)46(  اليض

 المجلـد الرشــيد، ادار العـراق، المرجـان، بحـر تحقيق: كــاظم
م. 1982 الو ل،

 ادار النحوية" بيروت، المذاهب في "ادروس الراجحي عبده)47(
م.1988 ،2ط العربية، النهضة

 صنقــد فــي البنيــوي الســلوبي "التجاه قاسم حسين عدصنان)48(
م. 1992 ،1ط كثير، ابن ادار العربي" بيروت، الشعر

 معهــد ، العربــي" لبنــان النحــو " تجديــد ادمشــقية عفيــف)49(
م.1976 ،1،ط العربي الصنماء

ــح)50( ــه فت ــد  الل ــليمان أحم ــلوبية س ــري "الس ــة صنظ  وادراس
م. 2004 الاداب، مكتبة تطبيقية" القاهرة،

ـــوزي)51( ـــى ف ـــص عيس ـــعري "الن ـــات الش ـــراءة" وآلي  الق
المعارف،(اد.ت) .  منشأة السكندرية،



ط الميريــة، المطبعة المنير" القاهرة، "المصباح الفيومي)52(
م.1922 ،5

 إحيــاء ادار البلغــة" بيــروت، علــوم في "اليضاح القزويني)53(
.2ط الكتب،

 فــي للادب" بحــث اللغــوي "الــتركيب البــديع عبــد لطفــي)54(
 المصــرية، النهضــة مكتبة والستطيقا" القاهرة، اللغة فلسفة

م.1970 ،1ط
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الصفحالية رقماليا ت
ة

َأْنَ ﴿...-1 ْيٌر َتُصوُموا َو ُكْم َخ ُتْم ِإْن َل َلُموَن ُكن  184﴾ َتْع
البقرة

76

2-
ُبوا... ﴿ َتِجي َيْس ْل ُنوا ِلي  َف ُيْؤِم ْل ّلُهْم ِبي َو  َلَع

ُدوَن ﴾ َيْرُش

186 
البقرة

69

3-
ْكَرُهوا َأْن َوَعسى ﴿ ًئا َت ْي ْيٌر َوُهَو َش ُكْم َخ  216﴾ َل

البقرة
76

4-
ُكُم ﴿ ْد ٍل َذَوا ِبِه َيْح ُكْم َع ْن ًيا ِم ْد ِلَغ َه َبِة َبا َكْع ْل 80 المائدة95﴾ ا

ِلْل َمْن-5 ّلُه ُيْض َذُرُهْم َلُه َهابِدَي َفَل ال َي  ِفي َو
ِصنِهْم َيا ﴾ َيْعَمُهوَن ُطْغ

186 
العراف

 101

  
ْد ﴿ ُكْم َلَق ّلُه َصنَصَر ِطَن ِفي ال ِثيَرٍة َمَوا َيْوَم َك  َو

ْيٍن َن ْذ ُح ُكْم ِإ ْت َب ُكْم َأْعَج ُت ْثَر ﴾... َك

80 التوبة25

7-
َناَها ﴿ ْل ًدا َفَجَع َأْن َحِصي َْلْمِس َتْغَن َلْم َك 83 يوصنس24﴾ ِبا

8-
َبابِدي ُقْل ﴿ ّلِذيَن ِلِع ُنوا ا َة ُيِقيُموا آَم  الّصَل

ُينِفُقوا َناُهْم ِمّما َو َيًة ِسّرا َرَزْق ِصن ﴾َوَعَل

70 إبراهيم31

9-
َء َفَمْن ﴿ ُيْؤِمْن َشا ْل َء َوَمْن َف ْكُفْر َشا َي ْل 69 الكهف29﴾ َف

10
َنُة َأّما ﴿- َصنْت الّسِفي َكا ِكيَن َف ُلوَن ِلَمَسا  ِفي َيْعَم

َبْحِر ْل ْبد ُت ا َأَر َبَها َأْن َف ﴾... َأِعي

76 الكهف79

11
َلِة ِفي َكاَن َمْن ُقْل ﴿- ْبد الّضَل ُد َيْم ْل  َلُه َف

ّدا الّرْحَماُن ﴾ َم

69 مريم75

12
َيْقُضوا ُثّم ﴿- َثُهْم ِل ُيوُفوا َتَف ْل ُذوَرُهْم َو 69 الحج29﴾  ... ُصن

13
َلّما ﴿- ُه َف َأْو ِبَل َعاِرًضا َر َتْق ِتِهْم ُمْس َي ُلوا َأْوبِد  َقا

َذا َصنا َعاِرٌض َه ِطُر ﴾ ... ُمْم

24 
الحقاف

80

14
َيُقو َل ﴿- ِني َلْوَل َرّب َف َت َلى َأّخْر  َقِريٍب َأَجٍل ِإ

َق ّد َأّص ُكْن َف َأ ِلِحيَن ِمْن َو ﴾ الّصا

10 
المنافقون

99،10
0  



الشعار فهرس
الصفالبحرالشاعرالبيت

حة
ْهُجُر َت ْلَمى أ ِفَراِق َس ِبيبها بال ًا كان وما     َح  صنفس

ِفَراِق تطيُب بال
 المخبل

السعدي
الطوي

ل
101

ِديني فـإْن َه ْع ِلي َت لّن          ِلّمٌة و ِادَث فإ َادى الَحوا ْو َهـا َأ المتقالعشىِب
 ارب

71

ْصنَت ِئِل ِمَن َوأ  الّرجا ل َذّم وِمْن      ُتْرَمى حيَن الغوا
َتزاِح ْن ِبُم

الوافهرمة ابن
ر

87

لّن َءة الّسَماَحَة إ ًا     ُضّمنا والُمرو ْبر َو َق َلى ِبَمْر  َع
الواِضح الطريِق

الكامالعجم زيابد
ل

71

َلْم    ِتيَك أ ْأ ُء ي َبا ْصن ْنمـي وال َقْت بما     ًت ُبوُن َل ِاد َبني َل َيا الوافزهير بن قيسِز
ر

89

لّصنا لّرة َفَحملُت     بيننا ُخطتينا اقتسمنا إ  واحتملت ب
ِر فجا

الكامالذبياصني النابغة
ل

61

ْنَك ٌد فلتأتي َعْن قصائ َف ْد َي ًا     ول ِادَم إليك جيش ِر قوا َوا الكام الذبياصني النابغةالك
ل

61

ْهُط ٍز ابن َر َنهْم    أذراعهم ُمْحقبي كو  ربيعة ورهُط م
ِر بن ُحزا

الكامالذبياصني النابغة
ل

63

ْو َل ًا ُكنَت َف ّبي ْفَت َض لّن      َقرابتي َعَر ْصنِجّي ولك  عظيُم َز
ِر المَشاف

الطويالفرزبدق
ل

65

َلَب ْذ بالكتائِب الزارق َط َوْت إ َلُة ِبشبيَب   َه ِئ  َغا
ّنفوس ُدوُر ال َغ

الكامالخطل
ل

78

لّصنني ْيثما وأ َوى يثني َح َه ِري ال ُثما من  َبَص ْي َلكوا َح  َس
ُصنو ْاد ُظوُر أ ْصن فأ

البسيهرمة ابن
ط

87

ُدوا وِممـْن َلــ لّطـو ِل ُذو       َعاِمـُر َو ُذو ال َعـْرِض و  الصبع ذوال
العدواصني

78الهزج

ّد ِهْم َتُم ْي َل ِد ِمْن لُه ُبُحوٌر       وأْشُمٍل َيِميٍن ِمْن َع ْه  َع
َاد لّبعا َعا ُت و

 أبي بن زهير
سلمى

الطوي
ل

79

ْوَت لّباَن َهَج ًا جئَت ُثّم َز ِو ِمْن   معتذر لّباَن َهْج ْهُجو لم َز  َت
َدِع َوكْم َت

البسيالعلء بن زبان
ط

88

ْنِفي َداها َت ْلَحَصى َي ٍة ُكّل في ا ْفَي  َهاِجَر ِم َصن ِهي ّدَرا  ال
ُاد َقا ْن ِريِف َت َيا الّص

البسيالفرزبدق
ط

88

ُد ِد ُمَحّم ْفِس ُكّل َصنْفَسَك تف ٍر من ِخْفَت ما إذا      َصن  أم
َبال َت

 أو أبوطالب
العشى

الواف
ر

68

ُهُم َصنَصُروا ّي ِب ّدوا َصن ُه َوَش ْيَن     أْزَر َن ُكِل يوم ِبُح َوا  كل َت
ْبطا ل ال

الكامثابت بن حسان
ل

78

لّمْن ْلَن ِم ِه َحَم ُهّن ب ٌد َو ِق ُبَكعوا َطاِق ُح لّن ْيَر َفَشّب ال  َغ
ّبِل َه ُم

الكامالهذلي كبير أبو
ل

61

ٍة في به حملْت ًا       مزؤوادة ليل ُد كره  لم صنطاقها وعق
ُيحلل

الكامالهذلي كبير أبو
ل

63

َلْم َها أَر َف َل ْث ٍد ُخباسَة ِم ْهُت    واج َن ْه َصن ْفِسي َو َعد َصن الطويطفيل بن عامر ما َب
ل

75



َلْه كدُت َع ْف أ
َصنا ْد َد َوَج َولي ِد ْبَن ال ًا اليزي ًا     مباركـ ِء شديد َبا ْع  بأ

كاهله الخلفة
الطويميابدة ابن

ل
93

ِه َسلُم َها مطٌر يا الل ْي َل ْيَك وليَس َع َل  مطُر يا َع
الّسلُم

الوافالحوص
ر

58

ُع َبا ْن ْفَرى من َي ٍة َغُضوٍب ِذ ٍة     َجْسَر َف ّيا ْثِل َز ِنيِق ِم َف  ال
ِم َد ْك الُم

الكامعنترة
ل

87

ًا ْوم َي َنا َو ِقي ٍه ُتل َوْج ٍم ِب لّس  إلى تعطو ظبيٌة كأْن     ُمَق
َلْم وارِف الّس

 الرقم بن زيد
يغيره أو

الطوي
ل

82

لّصنــي لّذا إ ُقـو ُل: يـا      ألّما َحـدٌث ما إ لّم أ ُه ّل لّمـا يا ال ُه ّل  أبو أو أبوطالبال
خراش

85الرجز

 ول منا جلسوا إذا     منهم كن من المكروه ينطق ول
سوائنا من

 بن المرار
 العجلي سلمة

الطوي
ل

96

َدا ّصني لي َب ِرَك لْسُت أ ْد ًا َسابٍق ول    َمَضى ما ًم  شيئ
ًا كان إذا جائي

 صرمة أو زهير
الصنصاري

الطوي
ل

98

الموضوعا ت فهرس

الصفالموضــــوع
حة

 الستهل ل

أ الهداء
ب والعرفان الشكر
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الخلصة

 تشكلت حتى ملحوظا تطورا الادب ادراسة مناهج تطورت
أادواتها. اختلف على وفنا أسلوبا بالادب تعنى حديثة صنظريات



 من الادب ادرس حيث ، المناهج هذه إحدى السلوبية وكاصنت
 ، معين أسلوب في المتكررة السمات حيث من كمية ادراسة خللها

 فيها أبدع النصوص من عداد على الضوء ألقت كيفية وادراسة
. اللغة جمالية خللها من وبرزت أصحابها

 ألفاظا المعيار عن الصنحراف بدراسة السلوبية اهتمت
 الشعراء على النحاة حكم من الصنحراف هذا عن صنتج وما ، وتركيبا
 مصطلح وظهور ، النحوية قواعدهم لمخالفتهم ؛ واللحن بالخطأ

 الشعر من الكثير سلب إلى أادى ما وهو لذلك، صنتيجة الضرورة
فيه. الجمالية المعاصني

 النحاة حكم بين التوفيق إلى هاادفا البحث هذا جاء عليه وبناء
  –الشعراء استخدام في الصنحراف عن يعبر كمصطلح بالضرورة

 منهجا تكون أن يستحسن التي السلوبية وبين – مغالة فيها بصورة
 البحث .فجاء المؤاداة المعاصني وفق الصنحراف فنيات ادراسة في

 والقاعدة الشعر أسلوبية بين النحوية  الضرورة: " بعنوان
 حيث " ، الخلف مسائل في الصنصاف خل ل من النحوية

 في الصنصاف شواهد على فيه اعتمد تطبيقي فصل على اشتمل
الصنباري. لبن الخلف مسائل

 ، صنظرية ادراسة والثاصني الو ل الفصلين في تناولت وقد
 ، وتعريفها واتجاهاتها صنشأتها ،متناول للسلوبية أولهما خصص
 علقتها وضحت ثم ، لها جامع تعريف إلى الوصو ل محاولة

. الشعرية بالضرورة
 وحدوادها : تعريفها النحوية القاعدة الثاصني الفصل وتناو ل

 الفصل . وكان والتغير الثبات بين وموقفها ، اللغويين بعض وآراء
. التطبيقي الفصل هو الثالث

 كان الضرورة مصطلح أن البحث إليه خلص ما أهم من وكان
 النحو سعة وأن ، والشعراء النحاة بين الخلف توسيع في سببا

 العلقة حقيقة تؤكد أن السلوبي الدرس إطار في يمكنها وقواعده
 بالمروصنة تتسم متطورة علقة وهي ، الشعري والسلوب النحو بين

  .  للتجديد والقابلية



In the name of God Most Carious most merciful

ABSTRAT

praise be on God and peace be upon his apostle 

the studies of methods of art have been developed as result modern 

theory which take care of the art appeared.

The Behaviorism is one of those methods, which studied art 

through it quality and quantity in a certain way. It focused on many 

issued. The owners created more through the language beauties appeared.

The Behaviorism focused on studies of curved of syntaxes and 

semantics. as a result of the judgment of the linguists to the poets faults 

for their disagreement to the syndicates and the appearing of the 

expression of needs. So the poems lost a lot of meaning and beauties.

My aims in this research to make balance between the judgment of 

sentences and the importance of curved and the using of poets to be as a 

method to the studies according to the meanings.

  So the title of the research is ( the importance of poems between 

the behavior of poetry and syntactic through the judgment in the issue of 

disagreement ) .

I relaied  on ( shwahid Elensaf in Masil Elkalf ) Ebn Elanbary .

In the first unit I presented the theories studies to behaviorism 

growth direction and meaning I explained its importance.

In the second unit is the syntactic meaning and opinions on some 

syntactic the third unit is the applyment.

The most important conclusion is the applyment unit.

The importance of the expression caused the widance of the 

disagreement between the syntactic and relation between them. It is 

developed flexible and renewable relation.

                                                                                  Researcher 
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