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رب الادالمين ،والصدةة والسدةم ىلدي يدر لدأ ا أ مادين محمددد ،
الحم ُدد
ّ
ِ
وىلي ِ
وصحبو أ ماين.
آلو
أما باد؛

فد د ون دواوي ددن ال دداراء تاد د صد مص ددد اًر ميمد داً م ددن مص ددادر د ارس ددة األس دداليب النحوي ددة

والبةغي ددة ،والحطيئ ددة م ددن دداراء الاص ددر اإلس ددةمي ،ول ددو مةان ددة ةبي ددرة ف ددي ال ددار ،وق ددد

استامل أسلوب االستفيام ةثي اًر في اره ،وليذا ا ترت ديوانو ميداناً للدراسة.

ََن ال اىر يسدتامل ىدذا األسدلوب ب دةل متميدز
وقد ُ
قمت ب رد الديوان ،فو دت أ َ
والس دديما ((اليمد دزة وى ددللل وة ددذل أس ددماء االس ددتفيام ((م ددا و َم د ْدن وةيد د ومت ددي و ّأن دديلل ول ددم

((أي وةم وأين أيوان – و َم ِيَي ْم وميمالل في ديوانو.
يستامل و
وقس ددمت البح ددث ىل ددي قس ددمين المبح ددث األول تض ددمن مان ددي االس ددتفيام ل د دةً
واصددطةحاً ،وصدددارتو فددي الةددةم ،ثددم تةلمددت ىلددي ((اليم دزة وىددللل ب د ٍ
ديء مددن التفصدديل
بوصفيما زءاً من أسلوب االستفيام مع ذةر واىد ارية من ديوانو.

و صصددت المبحددث الثدداني لد ارسددة أسددماء االسددتفيام مددع تاري د

لةددل اسددم وآراء

النحاة والبةغيين في ةل منيا مع ذةر واىد من ديوانو ،واألسماء التدي درسدتيا ىدي ((مدا

و َم ْن وةي

ومتي و ّأنيلل وتحليل ال واىد في ضوء أسلوب االستفيام.
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وقد اىتمدت في ةتابدة البحدث طائفدةً مدن المصدادر د وىدي متنوىدة د ةدان األسداس

منيددا دي دوان الحطيئددة ب ددرح ابددن السددةيت (تٕٗٗى ددل إذ ىليددو دار البحددث ثددم ةتددب نحويددة
وبةغيددة متفرقددة منيددا الةتدداب لسدديبويو (تٓٔٛى ددل والمقتض دب للمبددرد (ت ٕ٘ٛى ددل و ددرح

المفصل البن يايش (ت ٕٗٙىدل وال ني الداني للمرادي (ت ٜٚٗىدل وم ندي اللبيدب البدن
ى ددام (ت ٔٚٙى ددل ودالئددل اإلى دداز لل ر دداني (ت ٔٗٚى ددل ومفتدداح الالددوم للسددةاةي (ت
ٕٙٙىدل وغيرىا من المصادر.
و تاماً أر و أن أةون قد فقت في إن از ىذا البحث ،وا ولي التوفيأ.
أسلىة االستفهبم يف ديىان احلطيئة
ادلبحث األول

ديء،
االسددتفيام ل دةً طلددب الفيددم ،اسددتفيمو سددألو أن يفيمددو ،وقددد اسددتفيمني ال د َ

فأفيمتو وفيومتو تفييماً(ٔل.

واصددطةحاً طلددب الفيددم ،وحد ّدده السددبةي بددذل  ،وقددال غي دره مددن البةغيددين بأَنددو
((طلب حصول صورة ال يء في األصللل(ٕل.

وذىدب ىبدد القداىر ال ر داني إلددي و
دب
أن ((االسدتفيام اسدت بار واالسدت بار ىدو طلد ٌ
م ددن الم اط ددب أن ي ب ددر لل(ٖل .فق ددال ابد ددن يا دديش ((االس ددتفيام واالس ددتاةم واالسد ددت بار
بماني واح ٍددلل(ٗل .وفسودر ىدذا الةدةم فدي موضدع آ در فقدال ((اىلدم و
أن االسدتفيام يقتضدي
ً
الفادل ويطلبدو وذلد و
أن االسدتفيام فدي الحقيقددة إنمدا ىدو ىيددد الفادل ألند تسددتفيم ممدا ت د
فيددو وت يددل ىلمددو؛ وال د وقددع فددي الفاددل ؛ وأ ومددا االسددم فمالددوم ىنددد  ،واذا د ددل حددر
االستفيام ىلي الفال ال ىلي االسم ةان اال تيار أَن يليو الفال الذي د ل من أَ ِ
لولل(٘ل.
االستفيام لو الصدارة في الكالم

ذىددب النحدداة إلددي أ و
َن لةسددتفيام صدددر الةددةم فددة ي ددوز تقدددم دديء ممددا فددي حي دزه

بت أزيداًلل وأ بو ذل لل(ٙل.
ىليو فة تقول ((ضر ُ
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فتق ددديم أدوات االس ددتفيام ووض ددايا ف ددي ص دددر الة ددةم ى ددو ال ددذي ُيا ددين ىل ددي إف ددادة
مان ددي االس ددتفيام فيي ددا ،وى ددو الف ددارأ الوحي ددد ب ددين ةوني ددا مس ددتاملة لةس ددتفيام ،وب ددين ةوني ددا

مسددتاملة ظرف داً مددثةً ،وذل د ألن الظددر يتقدددم ىلددي مد ولددو ددةل ال ملددة نحددو ((أزور
متي و
أىل رمضانلل و
ولةن ىذا الظر إذا تادد ماناه الوظيفي فاسدتامل أداة لةسدتفيام لدزم

الصددارة فدي ال ملدة فتصددير ال ملدة االسدتفيامية ((متدي أىد ودل رمضدانلل وال تةدون ((متدديلل
أداة لةستفيام إالو في ىذا الموضع(ٚل.

وقد ىلل البةغيدون سدبب لدزوم االسدتفيام صددر الةدةم ىدو ةدون االسدتفيام طلبداً،

والطلب مما ييد صم السدامع ويايندو يقدول السدةاةي ((واذا ىرفدت و
أن ىدذه الةلمدات لةسدتفيام؛

وىرفت أ و
دأنو ال
َن االستفيام طلدب ،ولديس ب فدي أن الطلدب ّإنمدا يةدون لمدا ييمد ويايند
َ
لمددا و ددوده وىدم ددو بمنزلددة ،وق ددد سددبأ أَن ة ددون ال دديء ميم ددا ي دة مس ددتدىية لتقديمددو ف ددي
الةددةم ،فددة ُيا بد لددزوم ةلمددات االسددتفيام صدددر الةددةم وو ددوب التقددديم فددي نحددو ((ةي د
ىمرولل و ((متي ال وابلل وما اةل ذل لل(ٛل.
يدلل و ((أين
زٌ
ٌ
حرفا االستفيام (اليمزة وىل)

ٔ .اليم دزة ي ددرا النحدداة و
(إنل أُم بدداب ال ددرط،
أن (اليمد دزةل أُم بدداب االس ددتفيام ةمددا ةان ددت ْ
ويق ددال بأني ددا وح دددىا األداة األص ددلية ف ددي االس ددتفيام الت ددي ال تس ددتامل ف ددي غيد دره ،وأدوات
االستفيام األ را قد تضمنت ماندي ىمدزة االسدتفيام فحملدت ىلييدا ،واسدتاملت اسدتاماليا،
وو
أن مانددي االسددتفيام ىددارض فييددا(ٜل ،ويقددول سدديبويو ((ألَنيددا حددر االسددتفيام الددذي ال

ِ
(م ْدنل و
يزول ىنو إلي غيدره ،ولديس لةسدتفيام فدي األصدل غي ُدره ،واونمدا ترةدوا (األلد ُ ل فدي َ
ِ
ِ
ت
تم د ْ
(متدديل و (ىددلل ونحددوىن حيددث أمُن دوا االلتبد َ
(مد ْدنل ،إذا ّ
داس أال تددرا أن د تُدد لُيَا ىلددي َ
ِ (ٓٔل
آمَنداً يددوم ِ
دار َ ْيددر أَ ومد ْدن يددأتِي ِ
القَيامددة
َ
بصددلتيا ةقددول ا ىد ّدز و ددل  أَفَ َمد ْدن ُيلقَددي فددي الند ِ ٌ
َ َ
[فصلت ٓٗ].
وي ددرا النح دداة أن أس ددماء االس ددتفيام ُبني ددت ألني ددا تض ددمن مان ددي (ىمد دزة االس ددتفيامل
ويالّل ال ر اني ((سبب البناء فتضمن الحرفية في (ةي ل و (أيدنل ولمدا تضدمن ةدل واحدد
منيا ماني حر االستفيام ُبني ةما يةون الحر مبنياًلل(ٔٔل.
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فن ددد ب دأَن (ىددلل ت ددار (اليم دزةل أَصددالتيا فددي االسددتفيام ،وةددون االسددتفيام فييددا
مستفاد بطريأ األَصالة ال بتقدير (ىمزةل االستفيام مايدا .قدد قدال بدو طائفدة مدن النحدويين،

(ى د ْدلل فيف ددة اس ددتفيام تق ددول ((ى ددل ة ددان ة ددذا
وم ددنيم ال لي ددل رحم ددو ا  ،ال ددذي يق ددول ف ددي َ
(ٖٔل
وةذالل(ٕٔل وقول زىير
أنت و ِ
ناء ٍ
وذي َنس ٍب ٍ
اصمُ ُو ؟ [الطويل]
بعيد وصمتَو
بمالك ال َيدري أ ْ
َ
َىل َ
َ
اضطرار أل و
َن (ىلل حر استفيام وةذل (األل ل وال ُيستفيم بحرفي االستفيام.
وقدد أَ دداز المبدرد(ٗٔل د ددول ((ىمدزة االسددتفياملل ىلدي ((ىددللل وىلدي سددائر أسددماء

االستفيام .وأَن د

(٘ٔل

سائل فَو ِ
بشد ِتنا
ً
س َي ْرُبوٍع ّ
ار َ

بسفح القُف ِذي األَ َكِم [البسيط]
أَ
َى ْل َأر َْوَنا َ

وىو قليل ال يقاس ىليو.

وم ددن د دواىد ((ىمد دزة االس ددتفياملل ف ددي ديد دوان الحطيئ ددة بأَني ددا ت ددد ل ىل ددي ال م ددل

الفالية المثبتة والمنفية ،وال مل االسمية المثبتة والمنفية ومنو قولو
ودوا بماليم
أتحض ُر أقواماً َي ُج ُ
ُ

(ٔٙل

ان تُ ِ
الي ْرُمز ِ
حاص ُرهُ [الطويل]
فموال قَ ِب َ
ْ
يل َ

ف ددي ى ددذا ال دداىد تب ددين بد دأَن ((ىمد دزة االس ددتفياملل د ل ددت ىل ددي مل ددة فالي ددة فالي ددا
مض ددارع ،ومان ددي ((لد دواللل دداءت ىن ددا بمان ددي ((ىد دةّ أو فَيَد دةّلل وةان ددت ىمد دزة االس ددتفيام
للااقل ،فد لت ىلي ملة مثبتة فاليا مضارع لذا دلت ىلدي الحدال واالسدتقبال ،واليمدزة ال
(ٔٚل

محل ليا من اإلىراب .ومنو قولو
ون أَعر ِ
أَأَجع ُل ِعر ِ
اضكم لكم
ضي ُد َ
َ ْ

كان َغ ْي َر ُم َكمَّم [الطويل]
وأَ ْكمُ ُم ِع ْرضاً َ

في ىذا ال اىد استامل ال اىر ((ىمزة االستفياملل مع ال ملة الفاليدة التدي فاليدا

مضارع ،وىي مثبتة؛ ص
وتدل ىلي الحال واالستقبال.

ومثلو قولو في د وليا ىلي ال ملة الفالية المنفية
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أَلَم أ ُك مسكيناً إلى ِ
اهلل َراغباً
ْ

عمى أر ِ
َن َي ْظمِم الناس َز ِ
اج ُرهُ[الطويل]
ْس ِو أ ْ
َ
َ

فد د ي ى ددذا ال دداىد د ل ددت اليمد دزة ىل ددي مل ددة فالي ددة منفي ددة فالي ددا مض ددارع م ددزوم

بد((لملل ص
المضي وذل لد ول (لمل ىلي الفال المضارع ،وىدو سدؤال ىدن النسدبة
وتدل ىلي
ّ
((التصديألل.
(ٜٔل

ومثلو قولو في د وليا ىلي ال ملة االسمية المثبتة
ِ
أغرباالً إذا استُ ِ
المتَحدثينا[الوافر]
ود ّع ِت ِسَّارً
وكا ُنوناً عمى ُ
في ىذا ال اىد د لت اليمزة ىلي ملة اسمية مثبتة ؛ وىو استفيام م دازي درج

إلي ماني التوبيخ والتحقير ؛ وىو استفيام ىن النسدبة ((التصدديألل أيضداً ،ووقدع المسدتفيم
ىنو باد اليمزة مبا رة ؛ وىو غير ممةن مع ((ىللل.
ومثلو قولو

(ٕٓل

ِ
َنيس
أذئب القَ ْف ِر أ َْم ذ ٌ
ُ
ئب أ ُ

ف الميالي[الوافر]
ص ْر ُ
سطَا بالبكر أ َْم َ
َ

فددي ىددذا ال دداىد د لددت اليم دزة ىلددي ملددة اسددمية مثبتددو أيض داً ،وقددد وردت ((أَملل

الماادلددة مايددا ،ولددم تحددذ

اليمدزة مددن ال ملددة ،وىددذا مددن ال دواذ فددي ال ددار ،وفيددو اسددتفيام

دور وقاددت ((أ َْملل الماادلددة فددي ترةيبيددا ،وأُ يددب بيمدزة
ىددن المفددرد ((التصددورلل ولةونيددا تصد اً
االس ددتفيام ب ددالتايين وذلد د بتاي ددين ((ال ددذئبلل ،وى ددذا غي ددر ددائز م ددع ((ى ددللل وة ددذل وق ددع
المستفيم ىنو باد اليمزة مبا رة.
وقد تحذ

ىمزة االستفيام من ال ملة وذل لو ود دليل ص
يدل ىلييدا ومندو قولدو

ِ
فيذي التي تأتي عمى ُكل َم ْن َي ٍج

الدوا ِب ِر[الطويل]
اء َخ ْمف ّ
فر ُ
َب ُنوٍع أ َْم القَ َ
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في ىذا ال اىد حذفت اليمزة وذل لو ود ((أَملل الماادلدة ،وىدي ملدة مثبتدة ،ىدو
استفيام ىن المفرد ((التصورلل ولةونيا تصو اًر وقات ((أملل الماادلدة فدي ترةيبيدا؛ وأُ يدب
بيمزة االستفيام ىن التايين.

 .2ىل :

أداة م تصددة بطلددب ((التصددديألل فددة يسددتفيم بيددا إالو ىددن مضددمون ال ملددة أي
ىددن اإلسددناد الددذي فييددا ،ولددذل ال يةددون وابيددا إالو ((ناددملل أَو ((اللل ويسددتفيم بيددا ىلددي

دام زي د ٌددلل وى ددن مض ددمون ال مل ددة
السد دواء ى ددن مض ددمون ال مل ددة الفالي ددة نح ددو قولن ددا َ
((ى د ْدل قَد َ
قاىدلل(ٕٕل.
االسمية نحو قولنا ((ىل
ىمرو ٌ
ٌ
وذىب المرادي إلي أَونيا ((ال تد ل ىلي منفي باةس ((اليمزةلل التي تدد ل ىلدي
المنفي نحو قولو تاالي  ألَْي َس ا ُ بِ َةا ٍ َىْب َدهُٕٖ(ل [الزمر .]ٖٙ
دار سدديبويو إلددي أن ((ىددللل ليسددت أصددلية فددي االسددتفيام ؛ وانمددا ىددي بمنزلددة
وأ د َ

بأني ددا مس ددتفاد م ددن ((ىمد دزةلل مق دددرة ماي ددا في ددو يق ددول
((ق دددلل وىلّ ددل س ددبب االس ددتفيام بي ددا ّ

ناء إذا ةدان ىدذا
((وتقول ((أم ىللل ف نمدا ىدي بمنزلدة ((قددلل ولةدنيم ترةدوا ((األَلد لل اسدت ً
الة ددةم ال يق ددع إالو ف ددي االس ددتفياملل(ٕٗل وتابا ددو الي ددروي ف ددي قول ددو تا ددالي َ ى د ْدل أَتَ ددي َىلَ ددي
ِ
اإلنسان ِحْي ٌن ِم َن ال ود ْى ِر[الدىر ٔ] بماني قد أتي ىلي اإلنسان حين من الدىر(ٕ٘ل.
وأضددا أبددو حيددان فددي قولددو ((أن ((ىددللل إذا ةددان فددي حيزىددا فاددل و ددب إيةؤىددا
يد قاملل إالو في ضرورة ؛ وقدال يمتندع حينئ ٍدذ أن تةدون مبتددأ أو بد اًرلل
ّإياه فة يقال ((ىل ز ٌ

دام زي ٌددلل و ((أزي ٌدد
ثم قال ((وتساوا اليمزة في د وليا ىلي التصديأ المو ب نحدو ((ىدل ق َ
قائملل(ٕٙل.
ٌ
دألل ةمدا يسدتفيم
ويستفيم بدد((ىللل ىدن مضدمون ال ملدة االسدمية ((ىدل زي ٌدد منطل ٌ
يدلل.
بيا ىن مضمون ال ملة الفالية ((ىل انطلأ ز ٌ
وذى ددب البةغي ددون إل ددي و
أن ((ى ددللل أةث ددر ا تصاصد داً بالفا ددل م ددن اليمد دزة ،وال ددذي

تصاص بالفال أَمران
يد ا
أَو ب أن يةون ليا مز ً
ً
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ألن ((التصددديألل ىددو الحةددم بددالثبوت أو
ٔ .ةونيددا لطلددب ((التصددديألل فقددط ،وذل د
ّ
االنتفاء.
ٕ .ت صيصدديا المضددارع باالسددتقبال ألنيددا إذا ةانددت ت صددص المضددارع باالسددتقبال
صار ليا في الفال تأثير يو ب ا تصاصيا(ٕٚل.

أن ((ىددللل تةددون بمانددي و
وذىددب ماىددة مددن النحدداة إلددي و
((إنلل فددي إفددادة التوةيددد

والتحقيددأ ،وحمل دوا ىلددي ذل د قولددو تاددالي واْلفَ ْ د ِدر  ولَيد ٍ
دال َى ْ ددر َ وال و د ْف ِع َوالد َدوتْ ِر 
َ
َ
ِِ
ِ ِ
و
ي ِح ْ درٕٚ(ل [الف در ٔ – ٘] فيقدول اليدروي
َواللْي ِل إِ َذا َي ْس ِر َ ى ْل ف ْي َذلد َ قَ َس ٌدم لدذ ْ

((إنلل وماناه و
َن ((ىللل في اآلية الةريمة بماني و
بأ و
((إن في ذل َ قسماً لذي ح ٍرلل(ٕٛل.
وذىد ددب أبد ددو حي د دا ن إلد ددي القد ددول ((تنفد ددرد ((ىد ددللل دون ((اليم د دزةلل ب د دأَن ي د دراد بيد ددا
االستفيام بيا ال حد نحو ((ىل يقدر ىلي ىذا غيريلل أي ما يقدرلل(ٕٜل.
دص النح دداة ىل ددي زي ددادة ِ
((م د ْدنلل ف ددي االس ددتفيام ؛ إنم ددا تة ددون م ددع األداة
وة ددذل ن د و

((ىللل فقط .فقد ا ترط ابدن ى دام لزيادتيدا ((تقددم نفدي أو نيدي أو اسدتفيام بدد((ىللل نحدو
].
ص َر َى ْل تََرا ِم ْن فُطُ ْوٍرٖٓ(ل [المل
قولو تاالي فَ ْار ِ ِع َ
الب َ
(ٖٔل
ومن واىد ((ىللل ىند الحطيئة في د وليا ىلي ال ملة الفالية قولو
ل ِ
المح ِ
باق ُره[الطويل]
كنت إالَّ نائياً إذ َد َع ْوتُ ُم
ان َّ
ُم َن َ
وىل ُ
ادى ُع ْبي َد َ
في ىذا ال اىد د لدت ((ىدللل ىلدي ملدة فاليدة فاليدا م ٍ
داض وىدي مثبتدة ؛ وأ ُِريدد
بيددا التصددديأ ،وىددي لةسددتفيام ىددن النسددبة ،و دداءت ((ىدللل بمانددي ((قدددلل وذلد لددد وليا
ىلددي ملددة فاليددة دلددت ىلددي الح ددوث والت ديددد ،وأَفددادت أيض داً مددا تفيددده أداة النفددي لددذل
د لت ((إالولل في ال ملة قصداً لإلي اب.
ومثلو قولو

(ٕٖل

ِ ٍ
الخر ِج فالد ِ
ف الدار م ْذ عام ْي ِن أَو ٍ
َّام [البسيط]
ىل تَ ْع ِر ُ
عام َدا ارً ل ِي ْند َ
بج ْز ِع َ ْ
َ
َ ُ
في ىذا ال اىد د لت ((ىللل ىلي ملدة فاليدة مثبتدة فاليدا مضدارع ،ف صصدت

المضارع لةستقبال وىي لةستفيام ىن النسبة ((التصديألل.
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الم لد (ٗٔل

ومثلو قولو

آب (ٕٓٓٚل

الادد (ٚل

(ٖٖل

ِ
وىل يأك ُل القُالَّم إالَّ
أتوني بقالٍَّم وقالوا تَ َّ
األباع ُر[الطويل]
عش ُو
َ
فددي ىددذا ال دداىد د لددت ((ىددللل ىلددي ملددة فاليددة مثبتددة فاليددا مضددارع ،و دداءت
ألني ددا د لددت ((إالولل ف ددي ال مل ددة
بمانددي ((ق دددلل واسددتاملت بمان ددي النفددي ((يأةد د ُللل أيض داً َ
بادىا قصداً لإلي اب.
يقولون َ :ى ْل َي ْب ِكي ِم َن َّ
ق ِ
الش ْو ِ
حازٌم
ذات ِ
تَخمَّى إلى ِ
ف [الطويل]
اإللو َح ِن ْي ُ
فددي ىددذا ال دداىد د لددت ((ىددللل ىلددي ملددة فاليددة مثبتددة فاليددا مضددارع ،وأريددد بيددا
التصديأ ،و اءت ((ىللل بماني ((قدلل وذل لد وليا ىلي ملة فاليدة دلدت ىلدي الحدال
واالستقبال ،وىي لةستفيام ىن النسبة.
ادلبحث الثبني

أمسبء االستفهبم

مددا وقددال سدديبويو ((أنيددا مبيمددة تقددع ىلددي ةددل دديءلل

(ٖٗل

وذىددب النحدداة إلددي أ و
َن

أي أَ ندداس األ ددياء ىددو ع
((مددالل تةددون للس دؤال ىددن ال ددنس تقددول ((مددا ىددذاعلل بمانددي ص

فيةون وابو ((إنسانلل أو ((فَرسلل أو ((ذىدبلل أو نحدو ذلد ع وتةدون للسدؤال ىدن حدال
ِ
ِِ
دي[ البقدرة ] سدؤال
ما ال ياقل وصفتو ففي قولو تادالي قَدالُ ْوا ْادعُ لََندا َروبد َ ُيوب ُ
دين لََندا َمدا ى َ
ىدن حد ِ
دال البقدرِة وصددفتِيا ،وتةددون للسدؤال ىددن صدفات اآلدميددين تقددول ((مدا زيد ٌددلل فيقددال
ٍ
يءلل(ٖ٘ل.
((أي
(( وادلل أو ((ب يللل أو نحو ذل وىي في ذل تةون بماني و

ون[ البق د درة ٖٖٔ] أي د دديء
وذىد ددب الزم د ددري فد ددي قولد ددو تاد ددالي َ مد ددا تَ ْاُبد د ُدد َ
ِ
ٍ
((م ْدنل
((م ْدنلل وتسدتامل َ
تابدون ،و ((مالل ىام في ةل يء ف ذا ُىل َم ال رض بدد((مالل و َ
((م ْن تابدونلل لم يام إالو أُولي الالم وحدىملل(ٖٙل.
لما ال ياقل ولو قيل َ
وقددد وافددأ البةغيددون النحدداة فيمددا ذىب دوا إليددو فددي مانددي ((مددالل واسددتدلّوا ىلددي ذل د
بسؤال فرىون َ و َما َر ص
الاالَ ِمْي َنٖٚ(ل [ال اراء ٖٕ].
ب َ

ٜٜ

أسلوب االستفيام في ديوان الحطيئة  -دراسة نحوية تطبيقية
د .سييلة طو محمد البياتي

وقددد ذىددب اليددروي فددي إى دراب ((مددالل إلددي و ددوه متاددددة منيددا فددي قولنددا ((مددا
اسدم علل فد ن ((مدالل فددي موضدع رفدع باالبتددداء ،وفدي قولندا ((مدا فَ َاد َدل زي ٌددلل فدي موضددع
داء بِد َ علل فمدا فدي
نصب لوقوع الفال ىلييا ،واذا ةدان الفادل الزمداً ةمدا فدي قولندا ((مدا َ
موضع رفع باالبتداء وما بادىا برىا(ٖٛل...
وقددد يتصددل حددر ال در بيددا وتحددذ

ألفيددا ت فيف داً لةث درة االسددتامال أو دلدديةً ىلددي

الترةيددب إذ رة ددب ح ددر ال ددر م ددع ((م ددالل حتددي ص ددار الم م ددوع ةةلمددة واح دددة موض ددوىة
دت ِم ْدن
لةستفيام أو فرقاً بدين االسدتفيامية والموصدولة فليدذا حدذفت فدي قولدو تادالي ِ فدي َم أَْن َ
(ٖٜل
ِ
اب َى ِظ ْدي ٌم[الندور
ضدتُم ِفيد ِو َىد َذ ٌ
اىا[ النازىات ٖٗ] .وقولدو تادالي لَ َمسود ُة ْم ِفي َمدا أَفَ ْ
ذ ْة َر َ
ٗٔ].

وىندددما تحددذ

أَلد

((مددالل تبقددي الفتحددة ىلددي المدديم دلدديةً ىلييددا ،وقددد تتصددل بيددا

((ى دداء الس ددةتلل ص دديانة للحرة ددة ىد دن الح ددذ

فيق ددول س دديبويو ف ددي ذلد د

((وأ وم ددا ق ددوليم

ةمد ْدو ،وِفْي َمد ْدو ،وِل َمد ْدو فاليدداء فددي ىددذه الحددرو أَ ددود إذا وقفددت ،ألَون د َ حددذفت األل د مددن
َى َ
اغزِهلل(ٓٗل وفي موضع آ ر يقول ((وقد قال قدوم ِف ْدي ْم،
((مالل وصار آ رهُ ةآ ِر ِأرِم ْو و ُ
دش ،ولديس ىدذه مثدل و
ديء مدن
((إنلل ألوندو لدم يحدذ منيدا
دةم ،وبِ ْدم...ع ةمدا قدالوا ا ْ
ٌ
وة ْ
آ رىالل(ٔٗل.

وقد تفترأ ((مالل بد((ذالل ذىب سيبويو إلي و
أن ((ماذالل ي وز فييا الو يان -

ٔ .أن تةون ((مالل اسدتفيامية و ((ذالل موصدولة بمنزلدة ((الدذيلل ومندو قدول لبيدد بدن أَبدي
ربياة

(ٕٗل

قضى أَم ظَال ٌل وب ِ
سأَالن المرَء َماذا ُي ِ
اط ُل[الطويل]
حاو ُل
َ
ب ُ
أََن ْخ ٌ
أَال تَ ْ
في َ ْ
وقد ذىب ابن ىصفور فدي ىدذا الو دو إلدي إىدراب ((مدالل مبتددأً و ((إذالل برىدا،

وتبقي ((مالل ىلي بابيا من االستفيام ،واالسم الموصول يحتاج إلي الصلة(ٖٗل.
((مدداذا
ٕ .أن يةدون ((مدداذالل ةلوددوُ اسدتفياماً ىلددي الترةيددب بمنزلدة اسددم واحد ٍدد فيةدون قولد
درٗٗ(ل [النحدل
َيتلل ومنو قولدو تادالي َ مدا َذا أَْن َدز َل َرصب ُة ْدمع قَدالُ ْوا َ ْي َاً
َيتلل بمنزلة ((ما أر َ
أر َ
أيت ،وىذا ما ذىب إليو ابن ىصفور.
ٖٓ] ،فأَىرب ((ماذالل مفاوالً مقدماً لر ُ
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الم لد (ٗٔل

آب (ٕٓٓٚل

ومددن دواىد ((مددالل االسددتفيامية فددي دي دوان الحطيئددة د وليددا ىلددي ال مددل الفاليددة
والسمية قولو

(٘ٗل

ذنبك في ٍ
ت لَ ُو
كان َ
جار َج َع ْم َ
َما َ

الموت أَو َك َرباً[البسيط]
ذاق
َع ْي َ
كان َ
َ
شاً وقَد َ

في ىذا ال اىد د لت ((مالل ىلدي أحدد نواسدخ االبتدداء ،وةدان د لدت بدين ((مدالل
والمبتدأ ((ذنب َ لل واستفيم بيا ىن المفرد ((التصورلل.
ومثلو قولو

(ٗٙل

فَما ينظر الحكام بالفَ ِ
صل َب ْع َد َما
ُ
ُ

ِ
وح ُج ِ
ول[الطويل]
َب َدا واض ٌح ُذو ُغَّرٍة ُ

فددي ىددذا ال دداىد اتصددل حددر ال ددر ب دد((مالل وثبددت أَلفيددا ،ولددم تحددذ

داللددة ىلددي

الترةيب حتي صارت ةةلمدة واحددة موضدوىة لةسدتفيام ،فدد لت ((مدالل ىلدي ملدة فاليدة
فاليا مضارع ،وأستفيم بيا ىن المفرد ((التصورلل.
ومثلو قولو

(ٗٚل

مجد ِ
ابن َع َّمت ُك ُم
الم َكمَّفتني َ
َع َ
في ىذا ال اىد حذفت أَل

وِ
رج من أ ِ
ِ
َوطاس[البسيط]
َعالم أ
الع ُ
يش تَ ْخ ُ

((مالل التصاليا بحدر ال در ((ىلديلل وبقيدت الفتحدة

المحذوفددة وذل د لةث درة االسددتامال ،وقددد د لددت ىلددي ملددة فاليددة فاليددا

دلدديةً ىلددي األل د
ٍ
ماض ،واستُفيم ىن المفرد ((التصورلل.
فقال

(ٗٛل

وق ددد ت ددرد متص ددلةٌ م ددع ((ذالل ومن ددو قول ددو لام ددر ب ددن ال ط دداب  وة ددان ق ددد َحبس ددوُ

اخ بذي َم َر ٍخ
َماذا تقو ُل ألَفر ٍ

ِ
ِ
ش َجٌر[البسيط]
ماء وال َ
ُحم ْر َ
الحواص ِل ال ٌ

فددي ىددذا ال دداىد اقترن دت ((مددالل ب دد((ذالل الموصددولة ت نددي ((الددذيلل وذل د ألَنددو لددم

يثبددت ةددون ((ذالل موص دوالً مددع ((مددالل لددذل صددارت ((مددالل مددع ((ذالل ةةلمددة واحدددةع وقددد
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يةون ((ماذالل ُةلوو اسماً موصدوالً بماندي الدذي ،وقدد د لدت ((مدالل ىلدي ملدة فاليدة مثبتدة
فاليا مضارع.
((من)) :

دي ،ويةددون
قددال سدديبويو وىددي ((للمسددألة ىددن األُناسددي ،ويةددون بيددا ال دزاء ل َناسد ّ
َناسيلل(ٜٗل.
بمنزلة ((الذيلل ل
ّ

وقدد ذىدب النحداة إلدي أَنيدا تةدون للسدؤال ىدن النداس أَو للسدؤال ىدن ةدل مدا ياقددل،

((مد ْدن بري د ُللل
وقددد أَ ددار السددةاةي إلددي أَونيددا للس دؤال ىددن ال ددنس مددن ذوي الاقددل تقددول
َ
بماني ((أَب ٌر ىو أَم مل ٌ أَم نيلل(ٓ٘ل.
دام إالو زيد ٌددلل قددد
وقددد أَضددا النحدداة بأَنيددا تفيددد مانددي النفددي ففددي قولنددا
َ
((مد ْدن قد َ
دام إالّ زيد ٌددلل ومنددو قولددو تاددالي
أُ دربت َ
((مد ْدنلل االسددتفيامية مانددي النفددي والمانددي ((مددا قد َ
ِ ص
وب إالو ا َ[ آل ىمران ٖ٘ٔ] ماناه ال أَحد ي فر الذنوب إال ا (ٔ٘ل.
َ و َم ْن َي ْ ف ُر الذُن َ
وأمددا ابددن ىصددفور فيقددول أنيددا ال تةددون إال اسددماً .وتنقسددم إلددي قسددمين تامددة
َم ْن ىند ع(ٕ٘ل.
وغير تامة ،والتامة أن تةون استفيامية مثل قول
((م ْن أَبو علل وأ دبو ذلد َ ،م ْدن فدي محدل
وذىب اليروي في إىرابيا في قولنا
َ
ِ
باالبتداء ،وما بادىا في محل رفع بر(ٖ٘ل.
رفع
(ٗ٘ل

((م ْنلل في ديوان الحطيئة د وليا ىلي ال ملة الفالية قولو
ومن واىد َ
الناقة َّ
ِ
وم ْن يسوي بأ ِ
الذنبا[البسيط]
َنف
يرُى ُم
قوم ىم األ ُ
َنف واأل ُ
َ َُ
َذناب َغ ُ

((م ْدنلل ىلدي ملدة فاليدة فاليدا مضدارع ،وأُريدد بيدا السدؤال
في ىذا ال اىد د لت َ
ىددن م ددا ياقددل أو ى ددن ال ددنس الم د د ص والمايددب ،وق ددد أفددادت مان ددي النفددي ىل ددي تق دددير

((ليس ُيسوي بأَن الناقة الذنبالل وذل بدليل اقترانيا بالواو ةما قالو ابدن مالد (٘٘ل ،و الفدو
ابن ى ام بدليل قولو تاالي َ م ْن َذا الوِذي َي ْ فَعُ ِىْن َدهُ إالو ب ْذنِ ِو[ البقرة ٕ٘٘].
(٘ٙل
ومثلو قولو في د وليا ىلي ال ملة االسمية
ريح األ ِ
ِ
َعاص ِر[الطويل]
وم ْن أَنتُ ُم ؟ إَِّنا َن ِسينا َم ْن أَْنتُ ُم
يح ُك ُم ِم ْن أَي ِ
ور ُ
َ
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د لت ىلي ملدة اسدمية ،وأُريدد بيدا االسدتفيام ىدن دنس األَ د اص ،وةدذل ىدو

استفيام ىن المفرد ((التصورلل وأَفادت ىنا ماني النفي بدليل اقترانيا بالواو ىلي قدول ابدن

مال (٘ٚل.

((كيف)) :

ذى ددب س دديبويو إل ددي أَني ددا تس ددتامل ىل ددي أَي ح د ٍ
دال ،ويليي ددا الفا ددل أول ددي ألَني ددا ف ددي

األَصل ىندىم حرو يذةر بادىا الفال(٘ٛل.
وتسددتامل للس دؤال ىددن حد ٍ
دال يددنظم ميددع األحدوال يقددال ((ةيد َ أَنددتعلل فتقددول
صحيح ،واألحوال أةثر من أن يحاط بيا .وذىب ماىدة مدن أىدل الل دة إلدي أَنيدا تسدتامل

سؤاالً محضداً ىدن الحدال فدي ((ةيد َ أَندتعلل(ٜ٘ل .وتسدتامل حداالً ال سدؤال مادو نحدو قولندا
((ألةرمن د ةي د َ ُةنددتلل أَي ىلددي أي حد ٍ
داح
دال ةنددت ؛ ومنددو قولددو تاددالي ا ُ ُيرس د ُل الرَيد َ
فَتُثِْير سحاباً فَيْبسطُو ِفي الس ِ
اءٙٓ(ل [الروم .]ٗٛ
وماء َةْي َ َي َ ُ
َ
ُ ََ َ َ ُ ُ ْ

ال اىر

وقددد ي فّ د

(ٕٙل

لفظيددا فيقددال ((ةيلل لم دا يقددال فددي ((سددو لل ((سددولل

ٍ
ئر ْت
كي تجنحون إلى سمم وما ثُ َ
وقد أ ََر َاد ال اىر بأَن ((الفاءلل حذ

(ٔٙل

وفيددو قددول

قَتْالكم ولظَى الي ْيج ِ
ضطَ ِرُم[البسيط]
اء تَ ْ
َ َ
ُ
مدن ((ةيد لل ا تصدا اًر ،وذىدب باضديم إلدي

أَنيا ل ة فيقول في ذل ابن يايش ((في ةي لل ل تان قالوا ((ةي

وةديلل والصدحيح أَن

((ةيلل من قبيل ل ة ال ار(ٖٙل.
قوليم
ّ
وذىب سيبويو إلي أَنيدا ظدر  ،ولة ودن السديرافي واألَ فدش ذىبدا إلدي أَنيدا اسدم غيدر
ظر وأ و
َن موضايا ىند سيبويو نصدب دائمداً ،وىنددىما رفدعٌ مدع المبتددأ ونصدب مدع غيدره،
ألَنيددا تقددع ب د اًر قبددل مددا ال يسددت ني نحددو ((ةي د َ أَنددتلل وحدداالً قبددل مددا يسددت ني بددو نحددو

((ةي

يدلل(ٗٙل.
اء ز ٌ
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وذىددب السددةاةي مددن البةغيددين مددذىب النحدداة فددي قولددو ((وأَ ومددا ةي د لل فللس دؤال

ى ددن الح ددال إذا قي ددل ((ةيد د

ينتظم األحوال ةليالل(٘ٙل.

دقيملل أَو ((م د د و ٌل....
زي د ٌددلل ف واب ددو ((ص ددحيحلل أَو ((س د ٌ
(ٙٙل

ومن واىد ((ةي لل في ديوان الحطيئة قولو
َعمَ ُم ُي ُم َخ َذلُو ُك ُم عمى َم ْو ٍ
طن وال أ َِد َيم ُك ُم قَ ُّدوا[الطويل]
وكيف ول ْم أ ْ
وقددد د لددت ((ةي د لل ىلددي ملددة فاليددة منفيددة فاليددا مضددارع م ددزوم ،وأُريد َدد بيددا
السؤال ىن الحال ،وقد اسدتاملت فدي ماندي النفدي ف داز د دول ((اللل مدع ((الدواولل باددىا
(ٙٚل

ألَن ماني أَول الةلمة (( حدلل .ومثلو قولو
تنفك ِ
ظ ْير ال َغ ِ
جاء وما ُّ
يب تأتيني [البسيط]
صال َح ٌة
رت ِب َ
إذا ُذ ِك ُ
كيف ال ِي ُ

وقددد وقاددت ((ةيد لل فددي محددل رفددع بددر لمبتدددأ ((ال ِي َ دداءللأَي د لددت ىلددي ملددة
اسمية ،وأُريد بيا السؤال ىن ةيفية الي اء ىنددما ُد ِىدي إلدي ِى َ داء ((زيددلل وىدو زيدد ال يدل
بن أوس وأَرغبوهُ في ذل  ،فأبي ،وأن أ يقول...

((متى)) :

وىي اسم مبني للسؤال ىن الزمان ُي ني ىن ميدع أسدماء الزمدان فقولندا ((متدي
السفرلل ُي ندي ىدن قولندا ((أَيدوم ال مادة السدفر أَم يدوم السدبت ،أَم دير ةدذا ع أَم سدنة ةدذاع
فيي في الزمان بمنزلة أين في المةان(ٙٛل.

دت لد وقتداً وال
َن ُيوقد َ
وذىددب سدديبويو إلددي القددول ((وأَ ومددا ((متدديلل ف ّنمددا تريددد بيددا أ ْ
تريد بيا ىدداً ،ف ن ال واب فيو اليوم أَو يوم ةذا ،أَو ير ةذا ...وأَ باه ىذالل(ٜٙل.
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وتسددتامل فددي االسددتفيام ىددن الزمددان ماضددياً ةددان أو مسددتقبةً .وقددد اددل النحدداة

((متدديلل ظرف داً للزمددان ألَنيددم و دددوىا س دؤاالً ىددن األَزمنددة ،وةائنددة بمنزلددة ((أَيددوم ال ماددة أم
ي ددوم الس د ِ
دبت الس ددفرلل(ٓٚل .وبي ددذا يق ددول أب ددو حي ددان ((أم ددا مت ددي فلتام دديم األَزمن ددة ف ددة تف ددارأ
الظرفيةلل(ٔٚل.

وقد وافأ البةغيون النحويين فدي م ديء ((متديلل للسدؤال ىدن الزمدان ،وقدد َيسدأل

بيددا ىددن الزمددان ماضددياً فتقددول ((متددي ئددتلل وال دواب ((سددح اًرلل أو ةددان مسددتقبةً نحددو
((متي تأتيلل فيقال باد ير(ٕٚل.

وتسددتامل ((متدديلل فددي مسددة أو ددو أوليددا اسددم اسددتفيام نحددو ((متددي نصد ُدر
(ٖٚل
ا ِ لل وثانييا اسم رط ةقول ال اىر
متى أ َ ِ
مامة تَ ْعرفُوني[الوافر]
طالَّعُ الثنايا
ابن َجالَ و َ
أ َنا ُ
ضع الع َ
وثالثيددا اسددم م دراد للوس دط نحددو قولنددا (( التددو مددن متددي الةدديسلل فددي ل ددة
ىددذيل ،وقددال اليددروي وحةددي الةسددائي ىددن الاددرب ((أَ َر َ ددوُ ِمد ْدن َمتددي ُةمد ِدولل أي مددن
َو َس ِط ُةم ِو ،وىي ل ة ُى َذْي ٍل(ٖٚل .ورابايدا حدر در بماندي ((مدنلل ةقولندا ((أ ْ َر َ دوُ متدي
ُةملل أَي ((من ُةملل(٘ٚل.
ومن واىد ((متيلل في ديوانو قولو

(ٚٙل

ِ
إن َبي َن َنا ِم ْن تََنا ُك ِر [الطويل]
وص ُك ْم
متى ِج ْئتُم ؟ َّ
إن َأر َْي َنا ُ
ض َئاالً فما ْ
ش ُخ َ
ٍ
ماض ،وقدد وردت للسدؤال ىدن الزمدان
وقد د لت ((متيلل ىلي ملة فالية فاليا
الماضدي ،إذ يسدأل ىددن وقدت م يدئيم ،وىددو يدرا
ال اىد أَفادت ظرفاً للزمان أيضاً.

َّ
((أنى)) :

وصديم واردة إليددو و ((متديلل فدي ىددذا

(ٚٚل

وقد ذىب سيبويو إلدي أَونيدا ((تةدون فدي ماندي َةيد َ وأَْي َدنلل
دي ثالثداً ىدو ((متديلل ولةدنيم لدم يدذةروا
سيبويو في ماناىدا ،ولةدن بادض النحداة أَضدافوا مان ً
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نصداً ،واسددتدل الزرة دي بقولدو تاددالي أَوندي ُي ْحيِدي َىد ِدذ ِه ا ُ َب ْا َدد َم ْوتِيَدا[ البقدرة ]ٕٜ٘
ليدا و
في ذه اآلية الةريمة في ماني ((متيلل(ٚٛل.
وأَ ومددا السددةاةي فقددد وافددأ سدديبويو فددي ورودىددا بمانيددين فقددط واسددتدل بقولددو تاددالي
فَد دأْتُْوا َح د ْدرثَ ُة ْم أَون ددي ِ د دْئتُْم [البقد درة ٖٕٕ] ف ددي ى ددذه اآلي ددة الةريم ددة فد د ون ((أَون دديلل بمان ددي
((ةي د لل وفددي قولددو تاددالي أَونددي لَ د ِ ى د َذا[آل ىم دران  ]ٖٚوأَ ومددا ف دي ىد ِ
دذه اآليددة الةريمددة
َ
ف ونيا بماني من أينع(ٚٛل .وقد ذىب النحاة والمفسرون إلي قولو في ىذه اآلية األولدي بأنيدا
تةون بماني ((ةي لل(ٓٛل.

وقد قيل بأَن اآلية الةريمة فَأْتُْوا َح ْدرثَ ُة ْم أَوندي ِ دْئتُْم  درطية وليسدت اسدتفيامية
ىلي حد قول أبي حيان(ٔٛل.
ومن واىد ((أونيلل في ديوانو قولو

(ٕٛل

َّو بيني وبينيا وما كان ِ
ساري الدَّو بالمَّيل َي ْيتَدي[الطويل]
و َّأنى
اىتدت والد ُّ
ْ
ٍ
ماض ،و اءت في ىذا ال داىد بماندي
وقد د لت ((أَونيلل ىلي ملة فالية فاليا
((ةيد لل أَي ((ةيد اىتدددتلل أو بمانددي ِ
((مد ْدن أَْي َدنلل أي (( ِمد ْدن أَيد َدن اىتدددتلل ،وقددد تةددون
بماني ((متيلل أيضاً واألر ح أن تةون بماني ((ةي لل في ىذا ال اىد...
اخلبمتة

وأىم النتائج التي توصل إلييا البحث ةاآلتي -
ٔ .بلغ أسلوب االستفيام في ديوان الحطيئة (ٗٙل موضااً.

ٕ .تبددين مددن د ارسددة المبح ددث األول بأنددو اسددتامل أَداتددي االس ددتفيام (اليم دزة وىددلل ب ددةل
متميز وواضح في ديو ِ
انو حتي بلغ (ٖٗل موضااً.
ومتدي

ٖ .تبين مدن د ارسدة المبحدث الثداني بأَندو اسدتامل أَسدماء االسدتفيام (مدا و َم ْدن وةيد
وأَونيل ب ةل غير قليل بلغ (ٖٓل موضااً.
ٗ .ولم يستامل في ديو ِ
(أي وةم وأَيوان و َم ِو ََْي ْم وميما وأَينل.
انو أسماء االستفيام األُ َ ر و
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اذلىامش -:

ٕ .ىروس األَفراح – روح التل يص ٕ.ٕٗٙ/
ٖ .دالئل اإلى از ٘.ٔٙ
ٗ.

رح المفصل  /ابن يايش .ٔ٘ٓ/ ٛ

٘ .المصدر نفسو ٔ.ٛٔ/

 .ٙالمصدر نفسو  ،ٔ٘٘/ ٛوينظر زانة األَدب ٗ.ٕٛٛ/
تمام حسان .ٕٔٙ
 .ٚالل ة الاربية – ماناىا ومبناىا الدةتور ّ
 .ٛمفتاح الالوم ٕ٘ٔ.
 .ٜينظر رح ابن ىقيل ٔ.ٖٕ – ٕٛ/
ٓٔ.الةتاب ٔ.ٜٜ/
ٔٔ.ةتدداب المقتصددد فددي ددرح اإليضدداح ٔ ،ٖٔ٘ – ٖٔٗ/وينظددر ابددن ىقيددل ٔ– ٕٛ/
ٕٖ.

ٕٔ.الاين مادة ىل.
ٖٔ.ديوانو ٖٗٔ.
ٗٔ.المقتضب ٔ ،ٗٗ – ٖٗ/وينظر رح المفصل .ٖٕٓ/ٚ

٘ٔ.البيت لزيد ال يل ،ينظر المقتضب ٔ ،ٗٗ/وال صائص ٕ.ٖٗٙ/
.ٔٙديوان الحطيئة .ٕٛ
.ٔٚالمصدر نفسو ٔٗٔ.
.ٔٛالمصدر نفسو ٕٖ.
.ٜٔالمصدر نفسو ٓٓٔ.
ٕٓ.المصدر نفسو ٖٖٗ.
ٕٔ.المصدر نفسو ٖٖٔ.
ٕٕ.ينظر مااني الحرو

ٕٓٔ ،وال ني الداني ٖٓ.ٖٗٔ ،

ٖٕ.ال ني الداني .ٖٖٜ
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ٕٗ.الةتاب ٔ.ٔٓٓ/
ٕ٘.األُزىية في ىلم الحرو

.ٕٔٚ

.ٕٙارت ا الضرب ٕ ،ٕ٘ٚ/وينظر ىمع اليوامع ٕ.ٚٚ/
.ٕٚينظر مفتح الالوم  ،ٔٗٛواإليضاح في ىلوم البةغة ٔ.ٖٖٔ – ٖٕٔ/
.ٕٛينظر م ني اللبيب ٔ.ٖٙٙ/
.ٕٜاألُزىية في ىلم الحرو

.ٕٔٚ

ٖٓ.ينظر م ني اللبيب ٔ.ٖٙٙ/
ٖٔ.ديوانو ٖٕ.

ٕٖ.ديوانو ٕ٘ٔ.
ٖٖ.ديوانو ٕ.ٔٛ
ٖٗ.الةتاب ٗ.ٕٕٛ/
ٖ٘.ينظر المقتضب ٕ ،ٙٔ/واألُزىية ٔ.ٕٚ – ٚ
.ٖٙالة ا

ٔ ،ٖٔٗ/وينظر البحر المحيط ٔ.ٖٗٓ/

.ٖٚينظر مفتاح الالوم .ٜٔٗ
.ٖٛاألُزىية ٕ.ٚ

.ٖٜينظر م ني اللبيب ٔ.٘ٚٗ/
ٓٗ.الةتاب ٗ.ٔٙٗ/

ٔٗ.المصدر نفسو ٗ.ٔٙٗ/
ٕٗ.ديوان ددو ٕٗ٘ ،وينظ ددر الةت دداب ٕ ،ٗٔٚ/و ددرح م ددل الز ددا ي ٕ ،ٜٗٚ/وم ن ددي
اللبيب ٔ.٘ٚٙ/

ٖٗ .رح مل الز ا ي ب رح ابن ىصفور ٕ.ٜٗٚ – ٗٚٛ/
ٗٗ.الةتاب ٕ.ٗٔٛ/
٘ٗ.ديوانو .ٔٛ
.ٗٙديوانو ٗٗ.

.ٗٚديوانو ٕ.ٔٛ
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.ٗٛديوانو ٔ.ٜٔ
.ٜٗالةتاب ٗ.ٕٕٛ/

ٓ٘ .مفتاح الالوم ٓ٘ٔ ،وينظر ىلم المااني ٕٗ.
ٔ٘.م ني اللبيب ٔ.ٕٙٔ/
ٕ٘ .رح مل الز ا ي ابن ىصفور ٕ.ٕ٘ٛ/
ٖ٘.األُزىية ٓٓٔ.
ٗ٘.ديوانو ٘ٔ.

٘٘.ينظر م ني اللبيب ٔ.ٕٙٔ/
.٘ٙديوانو ٕٖٔ.

.٘ٚتسييل الفوائد ٖٕٗ.
.٘ٛالةتاب ٗ.ٔٔ٘ / ٖ ،ٕٖٖ/
.ٜ٘ينظر األصول في النحو ٕ.ٔٗٓ/
ٓ.ٙالصاحبي في فقو الل ة ٖٓٔ.
ٔ.ٙينظر م ني اللبيب ٔ.ٗٓ٘/

ٕ.ٙالبيت بة نسبة في ال ني الداني ٘ ،ٕٙوم ني اللبيب ٔ.ٖٙ٘/
ٖ .ٙرح المفصل ٗ.ٔٔٓ/

ٗ.ٙالةتاب ٔ ،ٖٖٗ/وينظر م ني اللبيب ٕ.ٖٓٙ/
٘ .ٙمفتاح الالوم ٓ٘ٔ.
.ٙٙديوانو .ٙٙ

.ٙٚديوانو ٘.ٕٜ
.ٙٛاألصول في النحو ٕ.ٔٗٓ/
.ٜٙالةتاب ٔ.ٕٔٚ/

ٓ.ٚينظر م ني اللبيب ٔ ،ٖٖٗ/واألُزىية .ٕٜٓ
ٔ.ٚارت ا

الضرب ٕ.٘ٗٓ/

ٕ.ٚينظر روح التل يص ٕ.ٕٛٚ/
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أسلوب االستفيام في ديوان الحطيئة  -دراسة نحوية تطبيقية
د .سييلة طو محمد البياتي

ٖ.ٚالبيت لسحيم بن وثيل ينظر الةتاب ٖ ،ٕٓٚ/وم ني اللبيب ٔ.ٖٕٔ/
ٗ.ٚاألُزىية .ٕٔٓ – ٕٜٓ
٘.ٚارت ا

الضرب ٕ ،٘ٗٛ/وينظر م ني اللبيب ٔ.ٖٙٗ/

.ٚٙديوانو ٖٖٔ.
.ٚٚالةتاب ٗ.ٕٖ٘/
.ٚٛالبرىان في ىلوم القرآن ٗ.ٕ٘ٓ/
 .ٜٚمفتاح الالوم ٓ٘ٔ.

ٓ.ٛينظر الصاحبي ٖٔٔ ،و رح الةافية ٕ ،ٔٔٙ/وتأويل م ةل القرآن ٕ٘٘.
ٔ.ٛالبحر المحيط ألبي حيان األندلسي ٕ ٔٚٓ/د ٔ.ٔٚ
ٕ.ٛديوانو ٗ.ٚ

ٔ .ارت ا

ثبت ادلصبدر وادلراجع

الضرب من لسان الارب ألبي حيان األندلسي (ت ٓٗٚىددل تحقيدأ وتاليدأ

الدةتور مصطفي أحمد الن ّماس ،طٔٔٗٓٛ ،ىد ٜٔٛٚ -م .مطباة المدني.

ٕ .األُزىي ددة ف ددي ىل ددم الح ددرو

 /لال ددي ب ددن محمد دد الي ددروي (ت ٘ٔٗىد ددل ،تحقي ددأ ىب ددد

الماين الملوحي ،دم أٜٔٚٔ ،م.

ٖ .األصول في النحو ،ألبي بةدر بدن السدراج (تٖٔٙىددل تحقيدأ الددةتور ىبدد الحسدين
الفتلي ،الن

ٜٖٔٚ ،م.

ٗ .اإليض دداح ف ددي ىل ددوم البةغد ددة لل طي ددب القزوين ددي ( ٖٜٚى د ددل ،تحقي ددأ ل ن ددة مد ددن
األَساتذة ،مةتبة المثني – ب داد.
٘ .البحر المحيط ألبي حيان النحوي (ت ٘ٗٚىدل الطباة األولي ،مصرٖٕٔٛ ،ىد.

 .ٙالبرىددان فددي ىلددوم الق درآن لبدددر الدددين الزرة ددي (ت ٕٜٚى ددل ،تحقيددأ محمددد أبددو
الفضل إبراىيم ،الطباة األولي ،مصرٜٔ٘ٚ ،م.

 .ٚتأويل م ةل القرآن ألبي محمد ىبد ا مسلم بن قتيبة (ت ٕٚٙىددل تحقيدأ السديد
أحمد صقر ،مطباة ىيسي البابي ،القاىرةٜٔٛٗ ،م.

ٓٔٔ

م لة اماة تةريت للالوم اإلنسانية
الم لد (ٗٔل

آب (ٕٓٓٚل

الادد (ٚل

 .ٛتس ددييل الفوائ ددد وتةمي ددل المقاص ددد الب ددن مالد د (ت ٙٛٙىد ددل تحقي ددأ محم ددد ةام ددل
برةات ،مصرٜٔٙٚ ،م.

 .ٜال ني الداني فدي حدرو

الماداني ،للحسدن بدن ىبدد ا المدرادي (ت ٜٚٗىددل ،تحقيدأ

الدةتور ف ر الدين قباوة ،الطباة األولي – حلبٜٖٔٚ ،م.
ٓٔ .ازن د ددة األدب ول د ددب لب د دداب لس د ددان الا د ددرب – لاب د ددد الق د دداىر ب د ددن ىم د ددر الب د دددادي (ت
ٖٜٔٓىددل ،تحقيددأ ىبددد السددةم محمددد ىددارون – الطباددة األولددي ،دار الةتدداب الاربددي
– القاىرةٜٔٙٚ ،م.

ٔٔ.ال صائص – ألبي الفتح ىثمان بن ني (ت ٕٖٜىددل ،تحقيدأ محمدد ىلدي الن دار
– الطباة الثانية ،دار اليدا – بيروت.

ٕٔ.دالئددل اإلى دداز – لابددد القدداىر ال ر دداني (ت ٔٗٙى ددل ،تاليددأ و ددرح محمددد ىبددد
المنام فا ي ،الطباة األولي ،القاىرةٜٔٚٙ ،م.
ٖٔ.ديدوان الحطيئددة بروايدة و ددرح ابدن السددةيت (ت ٕٗٙىددل ،تحقيددأ نامدان محمددد أمددين
طو – مةتبة ال فا ي – القاىرة – طٔٔٗٓٚ ،ىد ٜٔٛٚ -م.

ٗٔ.ديوان لبيد بن أبي ربياة – تحقيأ إحسان ىباس – الةويت – ٕٜٔٙم.

٘ٔ .رح ابن ىقيدل ىلدي ألفيدة ابدن مالد (ت ٓٓٙىددل ،تحقيدأ محمدد محيدي الددين ىبدد
الحميدٜٚٙ ،ىد.

 .ٔٙرح حمد الز ا ي – البن ىصفور اال بيلي (ت ٜٙٙىدل ،تحقيأ د .صداحب أبدو
صباح – ٓٓٗٔىد ٜٔٛٓ -م ،و ازرة األوقا

– إحياء التراث اإلسةمي.

 .ٔٚرح الةافية في النحو – البن الحا ب ،لرضدي الددين االسدتراباذي (ت ٗٙٛىددل ،دار
الةتب الالمية – بيروت.

 .ٔٛددرح المفص ددل للزم
بيروت.

ددري ،لموف ددأ ال دددين ب ددن يا دديش (ت ٖٗٙىد ددل ،ى ددالم الةت ددب –

 .ٜٔددروح التل دديص – ىددروس األف دراح لبيدداء الدددين السددبةي (ت ٚٚٚى ددل طبددع بمطباددة
ىيسي البابي الحلبي بمصر.

ٔٔٔ

أسلوب االستفيام في ديوان الحطيئة  -دراسة نحوية تطبيقية
د .سييلة طو محمد البياتي

ٕٓ .الصدداحبي فددي فقددو الل ددة وسددنن الاددرب فددي ةةميددا ،ألحمددد ابددن ف دارس (ت ٕٖٜىد دل،
القاىرة ٜٔٔٓ /م ،مطباة بيروت ٜٗٔٙم .تحقيأ مصطفي ال ويمي.

ٕٔ.ىلم المااني – للدةتور ىبد الازيز ىتيأ ،بيروتٜٔٚٔ ،م.

ٕٕ.الاين ،ألبي ىبدد الدرحمن ال ليدل بدن أحمدد الفراىيددي (ت ٘ٔٚىددل ،تحقيدأ الددةتور
ميدي الم زومي والدةتور إبراىيم السامرائي – ال ميورية الاراقيةٜٔٛٔ ،م.
ٖٕ.الةتدداب – ألبددي ب ددر ىمددرو بددن ىثمددان بددن قنبددر (ت ٘ٔٛى ددل ،تحقيددأ و ددرح ىبددد
السةم محمد ىارون ،مةتبة ال ان ي – القاىرة ،طٖٔٔٗٓ(،ىد ٜٖٔٛ -مل.

ٕٗ .ةت دداب المقتص ددد ف ددي ددرح اإليضد داح – لاب ددد الق دداىر ال ر دداني (ت ٔٗٚىد ددل ،تحقي ددأ
الدةتور ةاظم بحر المر ان ،و ازرة الثقافة واإلىةم الاراقية – ٕٜٔٛم.

ٕ٘.الة ا

ىن حقائأ التنزيل وىيون األقاويل فدي و دوه التأويدل – ألبدي القاسدم دار ا

محمود الزم

ري (ت (ٖ٘ٛىدل دار الفةر – بيروت.

.ٕٙلسان الارب – البن منظور (ت ٔٔٚىدل – بيروتٜٔ٘ٙ ،م.

.ٕٚالل ة الاربية – ماناىا ومبناىا – للدةتور تمام حسان ،مصرٜٖٔٚ ،م.
.ٕٛمادداني الحددرو

– ألبددي الحسددن الرمدداني (ت ٖٗٛىددل ،تحقيددأ الدددةتور ىبددد الفتدداح

إسماىيل لبي ،القاىرةٜٖٔٚ ،م.

.ٕٜم نددي اللبيددب فددي ةتددب األَىاريددب – البددن ى ددام األنصدداري المصددري (ت ٔٚٙى ددل،
تحقيأ محمد محيي الدين ىبد الحميد – مطباة المدني – القاىرة.

ٖٓ.مفتدداح الالددوم – ألبددي ياقددوب بددن أبددي بةددر السددةاةي (ت ٕٙٙى ددل الطباددة األولددي –
مطباة مصطفي البابي الحلبي – مصر – ٜٖٔٚم.

ٖٔ.المقتضددب – ألبددي الابدداس محمددد بددن يزيددد المبد ّدرد (ت ٕ٘ٛى ددل ،تحقيددأ محمددد ىبددد
ال الأ ىضيمة – ىالم الةتب – بيروت.
ٕٖ .ىمد ددع اليوامد ددع د ددرح مد ددع ال وامد ددع فد ددي ىلد ددم الاربيد ددة – ل د ددةل الد دددين السد دديوطي (ت
ٜٔٔىدل ،دار المارفة – بيروت.

ٕٔٔ

