
 

 
 

 

 
 

 

 
 فيرش؛ الذي أثار مجلة من  فكرة البحث يف مناقشة آراء املسترشق األملاينتتلخص

َة قدم الدراسات العربية وأنه كانت للعرب معارف لغوية، وقضية يالقضايا، وهي قض ِ
 مدرسة الكوفة عىل مدرسة البرصة يف الدراسات اللغوية، وقضية أن العربية ةأسبقي

 َاملعربة هي من صنع النحاة، وكان معتمد فيرش يف آرائه السابقة نص أليب خمنف األزدي
وذلك باملقارنة بني لغته النثرية ولغة )  وامللوكالرسلتاريخ (نقله الطربي يف تارخيه 

 .معارصه ابن إسحاق، وخلص إىل أن أبا خمنف قد خضع لتعليم مدريس يف مدينة الكوفة
 تناول البحث بطريقة علمية هذه القضايا وأفاض يف مناقشتها وتأصيلها، ثم انتقل وقد

 أب يمخنف دراسة أسلوبية حتليلية، وقارن بني ما استعمله أبو من ذلك إىل دراسة نص
خمنف من استعامالت نحوية ولغوية ورصفية بام كان لدى النحاة فيام بعد؛ما وافقهم 

 اخلاصة، وانتهى إىل التهفيه، وما وافق الكوفيني خاصة، وما  خالف األكثر، واستعام
.نتائج أرجو أن متثل إضافة علمية ذات قيمة

النقد األديب ـ املسترشق األملاين فيرش ـ أبو خمنف األزدي الكويف ـ  :لامت املفتاحيةالك
 سيبويه ـ املدرسة النحوية الكوفية ـ مدرسة البرصة النحوية ـ تطور التفكري النحوي
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The Pre-Sibawayh Arabic in the Prose of Abu Mikhnaf Al-
Azdi of Kufa (000-157 A.H./000-774 A.D.): a Perusal in the 

Views of Wolfdietrich Fischer, the German Orientalist 

Abstract:
The idea of the research is summed up in discussing the opinions of the 
German orientalist Wolfdietrich Fischer who raised  a number of issues, 
namely, the issue of the obsolescence of Arabic language studies  and the 
fact that the Arab had been studied as a scientific discipline. In addition, 
this article addresses the issue of the seniority and precedence of Al-Kufa 
school to Al-Basra school in  linguistic studies.  According to the perusal 
of Fischer’s writings, it emerges that the issue of Pidginized Arabic was 
first dealt with by grammarians of the time. In all his former opinions 
Fischer relied heavily on a text written by Abu Mekhnaf Al Azdi which 
Al- Tabari had cited in his history (History of Prophets and Kings) in 
which the latter compared the former’s prose with the language of his 
contemporaneous author Ibn Isaac, eventually concluding that Abu 
Mekhnaf Al Azdi had acquired formal schooling in the city of Kufa. This 
article academically examined these issues in an in-depth discussion of 
the fundamentals of prose and criticism of the time, then moved to an 
elaborate perusal into a text devised by Abu Mekhnaf Al Azdi. The 
perusal has dealt with this text using stylistic analysis. It further compared 
Abu Mekhnaf Al Azdi’s usages from a grammatical, lexical and syntactic 
view and the theories of later grammarians. The article critically 
discussed what he agreed with them on and what he agreed specially with 
the Kufa scholars as well as other areas of disagreement. The research 
concluded with interesting results which the author hopes would add to 
the disciplines of knowledge in a valuable way.    

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 
 خالل من لحاوو، )١(العربية باللغة الكبرية هبعنايت فيرش األملاين املسترشق ُعرف

 دراسة إىل منها أنتقل ثم، اأناقشه وسوف، قضايا عدة يثبت أن) َنفِْخم أيب نثر( )٢(بحثه
 .فيرش ذكره ما منه وأتبني )٣(ّالكويف ّاألزدي خمنف أيب ّنص وحتليل

 هذا غري يف ذكرمها مشكلتني من بحثه يف) ١٦ ص: م٢٠٠٥ (فيرش وينطلق
 شيئا وليس طرائف إال باللغة نظريا العرب شتغالا بدايات معرفة عدم: األوىل؛ البحث

ِّنميت قد مناقشة خالصة أنه يبني أيدينا بني األقدم وهو سيبويه فكتاب، صحيحا  عرب ُ

 اتصل باللغة ،أحد أبرز املسترشقني األملان ...) -م١٩٢٨( فيرشولفديرتيشڤالربوفيسور      )1(
 ودرس ،ّ                           وألف كثريا من األبحاث حوهلا،العربية وأعجب هبا منذ هناية احلرب العاملية الثانية

 وأرشف عىل كثري من رسائل املاجستري والدكتوراه التي ،ثني العربعليه عدد كبري من الباح
 ويشغل منصب مدير معهد الدراسات الرشقية واللغات ،تتمحور حول العربية وتارخيها

أبحاث عربية يف الكتاب : ينظر . السامية يف جامعة أيرالنجن بجمهورية أملانيا االحتادية 
 .لفيرشالتكريمي 

بحوث يف علم :  بعنوان F. Meier ماير.  الكتاب التذكاري املقدم إىل ف البحث منشور يف     )2(
بحوث : حممد فؤاد نعناع ضمن كتاب /  وترمجه د،م١٩٧٤ فيسبادن ،الدراسات اإلسالمية

.٢١٩-٢٠٣: م ٢٠٠٨ ،أملانية يف األدب العريب القديم
 وهو أول ، بالسري والتاريخهـ راوية عامل١٥٧ –... لوط بن حييى بن سعيد األزدي الغامدي      )3(

 وأحاديث اخللفاء والوالة حفظ معظمها حممد بن ، وأيام العرب،     ّ                من صن ف يف أخبار الفتوح
: م ١٩٩٣ ،احلموي، ١٢٢: م ١٩٩٤ ، النديمابن:  تنظر ترمجته يف. جرير الطربي يف تارخيه 

: م ١٩٨٥ ،بروكلامن، ٥/٨٤١ هدية العارفني ،٢٤/٣٠٥:  م ٢٠٠٠ ،الصفدي، ٥/٢٢٥٢
.   ٥/٢٤٥ : ٢٠٠٢ ،الزركيل، ١/٢٥٣
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 إن« :قال عندما ّأدق بشكل هذا عن ّوعرب، ظلمة تغشامها وجمراها بدايتها ولكن أجيال
 من كثري يدرك ومل، اآلن حتى كبريا نجاحا ّحتقق مل العريب النحو نشأة يف البحوث

 أيب عهد يف النحوي النقاش بدايات بني فيام حدث ما لتوضيح الصاحلة املعلومات
 وهي. )٦٨ ص: م١٩٩٢ عاميرة( » سيبويه كتاب يف متكاملة صورة يف وظهوره األسود

 كتابه يف  herrman Reckendorf رفريكندو هريمان قبل من رآها مشكلة يذكر كام
 النظرة إن«: فقال البحث من مزيد إىل يتطلع وهو م١٩٢١ سنة املنشور )العريب النحو(

  عاميرة( »العربية الدراسات يف ّامللحة املهام من اآلن هي العريب النحو إىل التارخيية
 .)٤٣١: م١٩٩٦

، العربية اللغة ملراحل الزمني التصنيف، بسابقتها مرتبطة وهي، الثانية واملشكلة
 رواية ُّتعقب حماوالت كل أن ِّويؤكد، الفصحى العربية وءنش معرفة أكثر وبتحديد

 فيرش ويرى، آخر أو بشكل افرتاضية تظل أن جيب لذلك وتفسريهم العرب اللغة فقهاء
 دقيق بتفسري مرشوط وأنه، يومنا إىل العربية يف إنجازه ّيتأت مل التصنيف متطلب أن

 ٍّلنص الزمني املحيط يف داسائ كان الذي ياللغو االستخدام خصائص ومعرفة للنصوص
 :بعقبتني لتارخيها الزمنية املراحل ترتيب ولةحما عند الباحث يصطدم العربية ويف، ما
 عىل النحوي النظام دعائم أرست التي املدرسية املعيارية النحوية القواعد نشوء 

.التبديل يقبل ال نحو
 القديمة النصوص عاملُت أن احتامل إىل أدى وهذا، قبله ملا ثمرة وهو، اللغة ثبات  ،

.ّتتغري  مل باعتبارها، منها األحدث النصوص يف ّاملنبثة
 الثامن القرن من الثاين النصف يف النحوية للمدارس املعياري التأثري ّواستتب

 لقرننيا يف اللغة وبلغت، مرحلتني بني ّاحلد هي مرحلة سيبويه كتاب وكان، امليالدي
 أو الفصحى باللغة عرفُي ما قُّحتق يف جوهرية حلةمر امليالديني والعارش التاسع

 ما (ُيسمى أن يمكن ما أو، املعارصة الكتابة مرحلة بعدها أتت، العربية الكالسيكية
 .)الكالسيكية بعد
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 التي املرحلة عن احلديث إىل ينرصف أن) ١٢٥ -١٠٧: م٢٠٠٥ (فيرش ويفضل
) الكالسيكية قبل ما (بـ إليه أشار ما أو العرب للنحاة املدريس بالنظام التأثر قبل تقع

 املدارس فيها ّتشكلت التي الكالسيكية املرحلة عن ّبينا اختالفا ختتلف لغة وهي
 .التغيريات ببعض تتميز وهي، النحوية

 من أيوب عبدالرمحن .د ذكره ما مع العربية ملراحل التقسيم هذا يتفق ويكاد
 األدبية والعربية، الكريم والقرآن جلاهيلا الشعر لغة وهي الفصحى العربية إىل تقسيمها

 لغة وتشمل احلديثة األدبية والعربية، العبايس العرص منذ والتأليف الشعر لغة وهي
 .)١( احلديث العرص يف واإلعالم التأليف

 عبدالقادر .د ذكره ما إىل  أشري فإين فيرش أثارها التي القضايا أناقش أن وقبل
 النحو تاريخ( أبواملكارم عيل .د لكتاب قراءته يف )٢٢٩-٢٢٣: م١٩٩٣ (املهريي
 بتاريخ اآلن إىل َحيظ مل العريب النحو أن من )اهلجري الثاين القرن أواخر حتى العريب
، تطوره مراحل وحيدد، وتبلورها عنارصه ظهور ّويتتبع، تهنشأ ظروف يضبط شامل
 التأليف حركات معنى ُويربز الفكرية املنطلقات يف ويبحث، رجاله مساعي ويقيم

 .املتوالية
 األفكار سيطرة حتت يقع ال كونه؛ بالغة أمهية ذو بأنه املكارم أبو.د مرشوع ويصف

 الباب ففي، املؤلفات من َّمؤلف أو الشخصيات من شخصية عن املوروثة أو السائدة
 علم وضع حول روايات أو حوادث من يذكر ما نقدية بطريقة يتناول كتابه من األول
 وجتريد النحوية األبواب بعض فوضع؛ هبا التسليم واخلطأ السذاجة من أنو النحو

 يتصل علم فجأة ينبثق أن معقوال فليس، الطبيعي التطور منطق ضد املصطلحات

                         
 ضمن كتاب ندوة تقدم اللسانيات يف )املقارنات اللغوية وتاريخ اللغة العربية: (ينظر بحث    )1(

.١٥٤األقطار العربية  ص 
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 متهيد ومعارصيه األسود أليب وكان، واألبعاد الظواهر حمدد، املنهج متكامل باللغة
 هناية بعد إال تكتمل مل التي تعريفاتوال القواعد وضع وليس، الطريق وارتياد، السبيل
 .الثاين القرن

 أيب تالميذ عرص منذ النحوي التفكري لتطور دراسة الكتاب من الثاين الباب ويف
 مل ألنه؛ الباحث عىل العريب النحو عصور ّأشق العرص وهذا، اخلليل عرص إىل األسود

 أو التطور ّجيسم، فيه ُوضعت تكون قد التي النحوية التآليف من، ّمؤلف لنا يبق
 هذا ورغم، جزئية آراء متثل منسوبة أقوال أو نقول إال بأيدينا وليس، صداه يتضمن
 فيه سارت الذي االجتاه حول عامة فكرة تقديم عىل ِّاملؤلف حرص فقد الغياب

 األسود أبو بدأ فقد املقتضبة املعلومات خالل من ّتصورها وحاول، النحوية الدراسات
 وإبراز املعاين ضبط يف احلركات دورل إدراك وهذا، وشكله حفاملص بضبط عمله

 .الرتكيبية الوحدات بني العالقات
 وما اللغوية املشكلة حلل يّالتصد يف األسود أبا خلف الذي اجليل أمهية ّومتثلت

 يف املصطلحات واستخدام املحدود بالتقعيد اللغوية الظواهر تناول من عنها نتج
 العالء بن عمرو وأبو إسحاق أيب ابن فيه ويربز هلم التايل يلاجل أما. الفني معناها

 القواعد هذه عليها تنبني أصول ُّتلمس سبق ما إىل أضاف فقد عمر بن وعيسى
 من كبرية درجة بلغ سيبويه كتاب وكان، العربية ظواهر من أدركوه ما وتسجيل
 النصف يف النحوي التفكري عليه كان ملا صورة يعطي بام واإلتقان والنضج التجريد
 .الثاين القرن من األول

 

َقدم هي فيرش أثارها التي القضايا ُوأوىل  .دسبق مسألة وهي، العربية الدراسات ِ
 ملسألة ّتعرض دون ولكن إليها، فيرش َّاألملاين )٦٤، ١/٥٤: م١٩٣٤ (مبارك زكي

 احلكم ّيصح ال قديمة روضوالع والبالغة كالنحو العربية علوم أن يرى فهو، املدارس
؛ العربية اآلداب مؤرخو يظن كام والثاين األول القرن يف اإلسالم بعد كلها نشأت هنابأ
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 يف يفكروا مل قوم بني وفصاحته أمهيته يف الكريم كالقرآن كتاب يظهر أن ُيعقل ال ألنه
 الطفولة طور ّتعدت قد العربية فاللغة وهبذا، التعبري وطرائق والنقد والبالغة الفصاحة

 ما بتقييد هيتمون باحثني من ختلو ال ّوالفتوة ّالقوة عهد إىل تصل حني واللغة، أزمان منذ
 )٢/٢٨٥: م١٩٩٨( أمني أمحد األستاذ أيضا املسألة هذه ناقش و .ألساليبها يعرض
 هو ضخام كتابا فجأة نرى ّفإنا، الغموض كل غامض النحو تاريخ منشأ أن يرى الذي
 شوءن من طبيعية سنة هو ما ُتبني نواة يكون أن ّيصح ما قبله نرى وال سيبويه كتاب

 عيل جواد .د وشاركهام،غليال يشفي ال القبيل هذا من ذكروه ما وكل، وارتقاء
 جاء العربية علوم ظهور أن ّتصورَي ال أنه ذكر حيث؛ ذلك يف  )٨/٢٨٩: م١٩٧٤(

 أسس وجود يفيد ما عىل لباحثونا  يعثر أن يستبعد وال، مفاجئة علمية قفزة أو طفرة
 ظهور قبل كانت العربية علوم وسائر والرصف والنحو العروض دراسة وأن قديمة

 .اإلسالم
 قد العريب النحو أن افرتض الذي )١١٨: م١٩٨٢( ياحلمزاو رشاد حممد .د وكذا

ّوقعد ُقنّنو نشأ  سيساعد و، والكوفة البرصة مدرستي ظهور وقبل، اإلسالم ظهور قبل ُ
 َحمكمة لغوية قواعد من الشعرية القصيدة لغة به ّمتيزت ما  الرأي هذا اعتامد عىل

 يف َّاحلق له معطيا هذا يف )٩٣-٨٨:  م٢٠١٠(ّاملسدي عبدالسالم .د وناقشه .مكتملة
 نشأة حول لتاريخا به ّحدثنا ما كون؛ جتاهه معرفيا احرتازا أبدى ولكنه، االفرتاض

َقبل من والتعديل اجلرح حق ستيفائهبا التواتر ّحد يبلغ النحو  واملفرسين اللغويني ِ
 وذهنية نفسية صعوبة من بعضهم جيده ما القول هذا ملثل الدافع أن وذكر، واملؤرخني

 مقروء إىل املكتوب ّاخلطي الكالم حتويل يف ّمشقة أو، الفصحى مع تعاطيه يف وأدائية
 األدائية السليقة له تكن مل العريب نبأ ّالظن إىل فجنح الرسيع ِّالنسقي االرجتال عرب

 قبل النحاة أئمة عىل تلمذوني كانوا اهليةاجل يف العرب أن ضوافرت، باألمومة املكتسبة
 إىل يقود، محيام حضاريا ُ حبا أبدى وإن، التناول هذا أن وذكر، أشعارهم يصوغوا أن

.التفكري أجهزة يف عوارا ويكشف، املعرفة منظومة يف االرتباك
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 قد األقدمني كتب يف اإلسالم قبل العرب حالة وصف أن ّشك ال إنه أقول ناوأ
ِعرض  إظهارهم عىل واحلرص التناقض اواكتنفه، التشويه من خيلو ال نحو عىل تُ

 وإرساف احلقيقة عىل افتئات وهذا، حضارة أو معرفة يف له ّحظ ال الذي اجلاهل بمظهر
 اللغة وعلوم بالتدوين يتعلق وفيام، ثناترا يف يدحضه ما نجد أن نعدم لن القول يف

 عنه كيُح ما فأما ...«: فارس ابن قول من حجة أنصع وال عبارة أوضح هناك فليس
َعرابَاأل من ، كلها العرب أن نزعم مل فإنا، والدال والكاف َّواجلر اهلمز يعرفوا مل الذين ْ

  إال الزمان قديم يف بالعر وما، أمجعها واحلروف كلها الكتابة عرفوا قد، ووبرا مدرا
مريي حية وأبو، والقراءة واخلط الكتابة يعرف ٌّلُك فام: اليوم كنحن  عرفي مل الذي النُّ
 وكان. ويقرأ ّوخيط الكتابة يعرف من األطول لزمنبا قبله كان وقد، أمس كان الكاف

ُأفيكونجهل...كاتبون r اهللا رسول أصحاب يف َ  هؤالء عىل حجة بالكتابة حية أيب َ
 صحة عىل والدليل، والعروض اإلعراب يف قولنا هو احلروف يف نقوله والذي ؟ ألئمةا

 : أوهلا التي احلطيئة قصيدة نستقرئ أن اإلعراب تداولوا قد القوم وأن هذا
ْلليـــــــ ٌأضعان َشاقتك َ َدون ـــــــــىل    ِ ْ ْبواكر ٍناظرة ُ ِ َ 

 بذلك احلطيئة علم ولوال، عةمرفو جتيء واإلعراب الرتنم عند كلها قوافيها فنجد
 ال – قصد غري من اتفاقا – واحدة حركة يف تساوهيا ألن إعراهبا خيتلف أن ألشبه
 .يكون

، العربية وضع من أول األسود أبا بأن الروايات تواترت فقد: قائل قال فإن      
 نهذي إن نقول بل، ذلك ننكر ال نحن: له قيل، العروض يف تكلم من ل أو اخلليل وأن

َالعلمني ْ  هذان ّجددمها ثم، الناس أيدي يف ّوقال، األيام عليهام وأتت، قديام كانا قد ِ
 فارس ابن كالم عىل) ٢/٥١ (مبارك زكي.د ّوعلق .)١٣-١٢: ت د (»...اإلمامان

ْالعلمني هذين أن عىل َّنص حني غلط بأنه هنا  ...األيام عليهام وأتت قديام كانا قد ِ
 إن خطأ وهذا، العروض وكذلك مبتكر ال َّجمدد علم نعرفه ذيال النحو أن هذا ومعنى
 يكون أال يبعد أنه واحلق، الوضع هذا مثل عىل قديمني كانا والعروض النحو أن أردنا

٢۰١٤م المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



 

 ما يكون أن كذلك يبعد ولكنه، القديمة العهود منذ لغتهم ضبط يف فكروا العرب
َعرف ملا مماثال والقواعد الضوابط من عليه وتواضعوا عرفوه ِ  النحو ألن؛ اإلسالم بعد ُ
 إىل حتتاج فارس ابن عبارة يف )العرب( فكلمة، القرشية اللغة نحو هو نعرفه الذي
 ذو فإنه جممال كان وإن وهو، الضبط قضية يف األصمعي عن ُنقل ٌّنص وهناك .حتديد
 ثم فارس ابن فكرة مع وتتسق، القدماء ّتصور عن فكرة تعطي واضحة ّعامة داللة
 )١٩١ :م٢٠١١(» سنة بمئتي اإلسالم قبل العربية ضبطت إنام«: يقول، حديثا فيرش
 .بالضبط مراده يبني أكثر تفصيل إىل بحاجة وكنا

 ّتدرس كانت اجلاهلية يف الكتابة أن العرب بمعارف القول من سبق ما ّويقوي
 واملدينة ةمك ويف، العراق يف التمر وعني واألنبار احلرية يف تعليم مراكز وهلا ّعلمُوت

 األدب كتب يف كثرية ودالئل إشارات وهناك، )٥٠: م١٩٨٢ األسد  (أيضا والطائف
 يف أشعارهم وحفظ، بالكتابة اإلسالم وصدر اجلاهلية شعراء معرفة عىل ُّتدل العريب

م قواعد يستلزم العربية الكتابة ونظام،  )٢٩٢: م١٩٧٩، بدوي (مكتوبة دواوين  عن ّتنُ
 الصوتية والظواهر، واألسامء األفعال يف العلة وأحرف، قةالفار كاأللف لغوي تفكري

 علم إىل النشاط هذا ّحتول إىل يشري ما وجود عدم من الرغم وعىل، واإلبدال كاإلدغام
 يشء وجود الدالئل بعض من نستشف فإننا، فارس ابن ذكره ما إال، وقواعد أصول له

، اللغة سالمة عىل حرصا اجلاهيل املجتمع فئات أكثر الشعراء كان حيث يسريا ولو
 مدرسة وأرباب زهري يفعل كان كام كامال حوال قصيدته ّينقح منهم الشاعر نرى وهلذا
َخذُأ ما إذا لصوابا إىل يرجعون وكانوا، الشعر عبيد  عندما النابغة فعل كام  خطأ عليهم ِ

 يف دور من للشعر ما يرينا هذا وكل، )٣٨: م١٩٢٤، املرزباين(قصائده بعض يف أقوى
. الفصحى األدبية اللغة تشكيل

 

 يف البرصة مدرسة عىل الكوفة مدرسة أسبقية هيو ثانية قضية فيرش ذكر
 من النحوية الدراسات مؤرخي لدى شاع ما خيالف الزعم وهذا، اللغوية الدراسات
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 :م١٩٦٤ نصارياأل( كفايل الباحثني بعض أن عن فضال، السابقة هي البرصة مدرسة كون
 للكوفيني يكن مل أنه ونير )١٥٩: م١٩٨٧ (السامرائي وإبراهيم باريه وتابعه، )٣٥٤

 علامء بني املنافسات أن له ظهر الذي  )٢/١٩٦: م١٩٨٥( وبروكلامن .خاصة مدرسة
َتساءل وبعضهم، له مربر ال ّحد إىل فيها بولغ قد املدرستني  اعتبار صحة مدى عن َ
 .)١(  وعلمية منهجية إشكاالت من فيه ما عىل النحوية لمدارسل اجلغرايف التقسيم

ّكال أن هنا أقوله والذي  مغاير منهج عليها غلب والكوفية يةالبرص املدرستني من ُ
 يف البادية عىل واقتصارهم للتقعيد وميلهم بالقياس البرصيني عناية يف يظهر لألخرى

 دون، اللغوية البيئات بمختلف واعتدادهم للمسموع الكوفيني واحرتام، اللغة أخذ
 سواد كأعراب األرياف عرب من مأ بدوية أكانت سواء، اللغات قبول يف تساهل
 ّغلطهم الذين احلطمية أعراب من بغداد سواد أعراب أو، وأسد متيم من الكوفة

 ما إىل باإلملاح وأكتفي، املنهجني بني املفاضلة معرض يف ُولست، ّوحلنوهم البرصيون
 )٦٠-٤١: دت( حلواين خري حممد .د بعد فيام ّوأكده )١٣٦: م١٩٩٨(شريبال ذكره
 الثالث القرن أواخر يف إال النحاة بني يكونا مل املذهبي والتعصب اخلالف أن من

ّوألح اهلجري ، النحاة من تالمها ومن البرصيني من دّواملرب، الكوفيني من ثعلب عليه َ
ُوكتب، األخرى املدرسة علامء ّقصوتن ملدرسته فريق كل انتصار عليه ّوترتب  الرتاجم ُ

 هذا ،وتضعيفه اآلخر من ّوالغض بالنفس  واالفتخار، املتبادل باالهتام طافحة والتاريخ
، اللغوي (بيشء ليس القول مطروح البرصيني عند الروايس جعل الذي التعصب
 حوالن يف الفيصل كتاب صنع آخر شيئا الكوفيني عند كان حني يف، )٤٨: م١٩٧٤
: م١٩٥٠، القفطي (عليه كتابه وعمل اخلليل فقرأه إليه فبعثه، يستعريه ُاخلليل فبعث

٤/١٠٦.( 

 وأبو ،١٢٨: م ١٩٨٨ ، عمرو، ٥٤: م ١٩٩٨ ، برشو، ٧٦: م ١٩٧٨ ،األفغاين: ينظر مثال    )1(
.٢٤٣:  د ت ،املكارم
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 تأليفه وكان، العربية علوم يف أيدينا بني ّمؤلف أول يمثل سيبويه كتاب كان وإذا
 سبقت التي املرحلة يف الغوص سأحاول يفإنن، اهلجري الثاين القرن منتصف حوايل
 دورها وهلُجت وأ ُأغفلت التي النحوية بالشخصيات يتعلق مما زيدامل ومعرفة، تأليفه
 من الرغم عىل التي، وواضعه العريب النحو نشأة يف القول متجاوزا، الكوفة يف خاصة

 التارخيية الناحية من فيها - سبق كام فيرش ومنهم – املسترشقني بعض تشكيك
 تتفق تكاد الروايات أغلب فإن، )٢١: م١٩٨٠، فك) (٨٠، ٧٧: م٢٠٠٣، فرستيج(

 ومن ،س طالب أيب بن عيل اإلمام من بإشارة الدؤيل األسود أبو هو مؤسسه أن عىل
ْرفتَع الكوفة أن إليه لتفتُي أن جيب ما وىلَأ َ  األسود أيب عىل تلمذوا نحويني َ

ْأع بن ُمحران ومنهم )هـ٦٩ت(الدؤيل ّوحر، )١/٣٧٤ :م١٩٥٠ القفطي (الطائي ََنيَ  بن ُ
 سنة أربعني القرآن إعراب طلب وعنه األسود أيب من سمع الذي النحوي نعبدالرمح

 بسعد ُيعرف الذي الكويف شداد بن سعد وكذا، )١/٤٩٣: م١٩٧٩ (السيوطي ذكر كام
 نقول أن ونستطيع، )٢٣: م١٩٦٤، اليغموري (النحو به ّعلمُي كان موضع وهو الرابية

ّعدُي التي البرصية األوىل الطبقة بإزاء كانوا هؤالء إن ، الفيل معدان بن عنبسة فيها َ
 وميمون، العدواين يعمر بن وحييى، هرمز بن وعبدالرمحن، الليثي عاصم بن ونرص
 .النحوية آرائهم من يشء إلينا يصل مل ومجيعهم، األقرن

 وأبا احلرضمي إسحاق أيب َابن البرصيني من عارصت كوفية ثانية طبقة بعدهم وأتى
ِالفرقبي ميمون بن زهري ومنهم األسود أيب تالميذ عن تأخذو العالء بن عمرو ُ ُ

 كثريا روى العرب بأشعار والعربية للقراءات ُّحيتج كانو )هـ١٥٥ت( النحوي الكويف
 منهمو ،)٢/١٨: م١٩٥٠، القفطي (الرؤايس جعفر أبو عنه وأخذ، األقرن ميمون عن

: م١٩٨٥( األنباري ريذك كام وهو )هـ١٦٤ت( الكويف التميمي عبدالرمحن بن شيبان
: ت د، الفراء (اهلراء معاذ شيخ ابةّسي بن العالء وأخريا ،،النحاة ّتقدميم من )٣٧- ٣٥
، ١٧/٣٦: م٢٠٠٠، الطربي (الفراء رأسهم الكوفيينوعىل وأصحابه )٢/٧٩

 .)٤/١٦٦٩: م١٩٩٩، األندليس
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 املدرسة َرأس اهلراء معاذا جعل من خطأ نتبني التارخيي ّالتتبع هذا من أساس وعىل
 البرصية الثالثة الطبقة ْعلَج خطأ نتبني وأيضا، رأينا كام بطبقتني ُسبق فقد الكوفية
: م١٩٦٩، الطنطاوي (الروايس بزعامة الكوفية األوىل الطبقة تالقي اخلليل برئاسة

 املدرسة نشأة بني الفرق يكون أن ُيعقل وهل ؟َّيصح أن التقسيم هلذا ّفأنى، )٥٥، ٣٠
 وغلبة، املدينتني بني املسافة قرب ومعروف! عام مئة من قريبا املدينتني يف النحوية
 من انتقاهلم وإمكانية، بعضه أو األخرى يف حيدث بام مدينة كل أصحاب بمعرفة اليقني

 :اجلاحظ قول من والكوفة البرصة بني التقارب عىل ّأدل وهل، األخرى إىل مدينتهم
، )١/٨٠: م١٩٨٣(» املساء يف البرصة أهل هبا فيعلم ُغدوة الكوفة يف احلادثة تكون«

 ت النحوي جودي طريق عن األندلس إىل والفراء الكسائي علم يصل أن منه وأغرب
 ! البرصة وبني بينها اتصال نيكو وال عنهام وأخذ املرشق إىل انتقل الذي هـ١٩٨

 ).٢٥٤: م١٩٨٣، الزبيدي(
 احلرية يف اللخميني مملكة وريثة الكوفة أن يرى الذي فيرش مع نفكر جيعلنا هذا كل

، سنة٢٠٠ بنحو خمنف أيب قبل العريب بالشعر والعناية اللغوية للثقافة مركز قام حيث
 لغوية لعناية طويال موروثا نفرتض أن لنا جاز إذا الظن نخطئ ال وهكذا«: يقول
 ثمرته خمنف أيب نثر رِّويصو، املدينة هذه يف الفصحى العربية للغة نظري ودرس، فقهية

 قد كانت العربية أن فلهوزن اقرتح ذاته السياق يفو. )٢١٩: م٢٠٠٨( »الناضجة
 أهنا عىل إليها ُينظر التي اللخمية املدينة وهي، احلرية يف املسيحيني أيدي عىل ّتطورت

 أسامء أوردت عندما اإلسالمية املصادر أن وذكر، األدبية العربية الثقافة عاصمة كانت
 وابنه )م٥٠٠ ت( محاد بن زيد الشاعر اسم منهم ذكرت العربية اكتبو الذين أوائل

ّعدي الشاعر ِ  اجلاهليني الشعراء من وكان، )٣٨٨، ٤٢: م٢٠٠١، املزيني(زيد بن َ
 مالك بن سعد ابنا حرملة وأخوه ّاملرقش احلرية مدارس يف والكتابة اخلط تعلموا الذين

 . )٦/١٣٠: م١٩٨٥، األصفهاين(
 سكاهنا كان فاحلرية، وريثتيها واألنبار الكوفة كانت التي حلريةا إىل انيشري اومه
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 ّظلواو، دولة هبا هلم وقامت، اإلسالم قبل فيها استقرت التي لعربيةا القبائل بعض
 بعض أن حتى؛ غريهم خيالطون ال البدوية وتقاليدهم عاداهتم من ريبالكث حمتفظني
 أرسل أنه األول يزدجرد امللك عن اذكرو فقد، إليها أبناءهم يرسلون واكان األعاجم

 فارسا فنشأ احلرية عرب بني لينشأ )م٤٣٨- ٤٢٠( بني ما حكم الذي جور هبرام ابنه
 بالط يف املستخدمة الشعر لغة وكانت،)١/٤٤٣، دت، الطربي (هبا عارفا للعربية  باُحم

 يسمعها كان التي اللغة تلك مع تتامثل بدمشق الغساسنة بالط ويف، احلرية يف اللخميني
 .)٥٦: م٢٠٠١، املزيني واحلجاز نجد يف العرب

 التارخيية الناحية فمن، وأدبا تارخيا بالعربية مرتبطة أمهية من للحرية ما ٍخاف وغري 
 ُكشف و، م٣٢٨ سنة ّاملدون النامرة نقش هو عليها ُعثر التي العربية النقوش أقدم فإن
 املتأخر النبطي باخلط مكتوب وهو، احلرية ملوك من عمرو بن القيس امرئ مدفن يف

 مثل واضحة عربية ومجل ألفاظ عىل واشتمل، الكوفية العربية باخلطوط  جدا الشبيه
َوملك( ٌملك يبلغ فلم، كلها العرب َ َمبلغه ِ َ ْ َوهلك، َ َ  ولفنسون دعا ما هذاو) سنة َ
 حيث ةالعربي باللغة عاملا كان النقش هذا كاتب بأن االعتقاد إىل )١٨٩: م١٩٨٠(

 :٢٠٠١، فيرش، ٤٨، م٢٠٠٣، فرستيج (احلجاز لغة عىل فصيحة أساليب استعمل
 التي األوىل املصاحف وكانت، الكتابة لفن مركزا ِّمبكر وقت منذ الكوفة ونشأت. )٧٨

: م٢٠٠١، فيرش (كويف بخط مكتوبة األول اهلجري القرن من األول الربع يف كتبت
١٢٧(. 

 أغراض أغلب يف وخاضوا احلرية ببالط الشعراء اتصل فقد األدبية الناحية من ّأما
 ّاملتلمس وخاله العبد بن طرفة هذا يف ويذكر، واعتذار ورثاء وهجاء مدح من الشعر

 مشهورة )م٥٧٨ -٥٦٣ (بني ما الفرتة يف امللك توىل الذي هند بن عمرو مع وقصتهام
 انتهى كلثوم بن روعم العريب الشاعر مع ارصاع حياته آخر يف خاضو، األدب كتب يف

 الشعراء قتيبة ابن ّوعد، معلقته يف ذلك ّوخلد كلثوم ابن يد عىل هند بن عمرو بمقتل
 ،اليشكريان ويزيد سويد ومنهم اجلاهلية شعراء قدماء من هند بن عمرو عارصوا الذين
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 يف) م٦٠٢ - ٥٨٠ (بني ما الفرتة يف امللك توىل الذي املنذر بن النعامن تأثري وكان
 ّاملنخل: ومنهم، كثري جاهليون شعراء به اتصل حيث وكبريا ًواضحا الشعر ةحرك

: بقوله الريبوعي نويرة بن مالك وهجاه، يعفر بن واألسود، العبدي ّواملثقب، اليشكري
َيذهب لن َحبيت قد ٌتاج َاللؤم ُِ ْ  والذهب والياقوت الزبرجد من        به ُِ
 وعندما، واعتذاريات مدائح فيه وله بالنعامن الذبياين النابغة صلة بمكان الشهرة ومن

 .)٦٤٩، ت د، قتيبة ابن (سلمى أيب بن وزهري، ربيعة بن لبيد أيضا ورثاه، رثاه مات
 بالعربية يكتبون أهلها رأى هبا ّاطمأن حني دالولي بن خالد فإن األنبار أما

 قبلنا العرب من قوم إىل نزلنا العرب من قوم: فقالوا ؟ أنتم ما فسأهلم، ويتعلموهنا
 ممن: فقال، عنها تزل مل ثم العرب أباح حني بختنرص أيام نزلوها أوائلهم انتفك

 .)٢/٥٧٦: دت، الطربي (إياد من اخلط تعلمنا: فقالوا ؟ الكتاب تعلمتم
 وأصبحت مهمة أحداث حمور جيعلها ما السياسية الظروف من للكوفة أتيح ثم
 الذي عُّللتشي ومركزا، وجهه اهللا كرم طالب أيب نب عيل اإلمام خالفة يف الدولة عاصمة

 وأدى، )٤٣١ ،٤/٤٢٦: دت، الطربي( س عيل بن احلسني مقتل بعد االنتشار يف أخذ
 الذي والشعر اللغة رواية يف نشاط إىل جنب إىل جنبا واألعجمي العريب العنرصين بقاء
: ت د (جني ابن ذكره مهم أمر إىل تشري األخبار إن بل، بالعرب للمفاخرة وسيلة كان
سخت أمر املنذر بن النعامن أن محاد عن بسنده )١/٣٨٧  الطنوج يف العرب أشعار له فنُ

 قيل عبيد بن املختار كان فلام، األبيض قرصه يف دفنها ثم له تبتُفك، الكراريس يعني
َتفرهْفاح كنزا القرص حتت إن: له َ  أعلم الكوفة أهل ثم فمن؛ األشعار تلك فأخرج َ

ْمن وهو اجلمحي سالم وابن،البرصة أهل من شعارباأل  لشعرل ومتحيصا تدقيقا هو َ
 منهاملنذر بن النعامن عند كان وقد« :يقول، جني ابن ذكره ما تثبت رواية يسوق اجلاهيل

َدحُم وما الفحول أشعار فيه ديوان) اجلاهيل الشعر من: أي(  فصار، به بيته وأهل هو ِ
 .)٢٣: ت د( » نهم صار أو، مروان بني إىل ذلك
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 النحاة وضع من هي َاملعربة العربية أن فهي فيرش إليها أشار التي الثالثة القضية أما
 نثبت أن باستطاعتنا فإن«: يقول، اللغة هذه متثل كانت النثرية خمنف أيب لغة وأن العرب

، رشفي( »العرب لنحاةا وضعها التي َاملعربة اللغة مع تام اتفاق عىل يوجد خمنف أبا أن
 النحاة إىل نسب التي َاملعربة اللغة بشأن فيرش مع نتوقف أن جيب وهنا) ٢١٧: م٢٠٠٨

 تكن مل العربية أن دقص ْفإن، ِعهاْوض من بدال َفهاْوص يقول أن الصواب وكان، َعهاْوض
 ،كالمهم ُيعربون كانوا العرب أن عىل ُّنصوا القدماء أن وذلك خاطئ زعم فهذا معربة
 حتى طبعا ُيعربون r اهللا رسول أصحاب من األول الصدر وكان«: املربد يقول

 إىل وانظر، )٤: م١٩٥٦، املربد(» لغاهتم ّوتغريت ألسنتهم ففسدت العجم خالطهم
ِأهلم الذي ّالزجاجي لسان عىل القصد هلذا كشفا  أكثر آخر نص ْ  لعله أو – ُسيقال بام ُ
 املنطوق الكالم عن فأخربوين: قال فإن«: يقول ،ّيلجد قالب يف فصاغه - هعرص يف ُأثري
 ثم َمعرب غري زمانا به نطقت كانت العرب إن أتقولون، بيننا اآلن نعرفه الذي به

 نطقت هكذا: له قيل ،ألسنتها تبلبل أول من به نطقت هكذا أم، اإلعراب عليه أدخلت
َأعرب ثم معرب غري زمانا به تنطق ومل، وهلة أول من به ِ -٦٩: م١٩٦٩، لزجاجيا(» ُ

 العرب لغة تضاهي وأهنا احلرض لغة عن )٢/٢٩: ت د (جني ابن وحتدث، )٧٠
، الفصيح الكالم إعراب من بأشياء ُّأخلوا ولكنهم، وتأليفها حروفها يف الفصحاء

 أن عىل تدل أخرى شهادات إىل بحاجة نحن فهل، مستفيضة كثرية هذا يف والنصوص
 . ؟ املكتسبة َلكةبامل إعراب لغة كانت العربية

 فك يوهان يقرر ّالساميات بأخواهتا العربية بمقارنة أنه سبق ما إىل يضافو     
 التي اللغوية السامت أقدم من بسمة احتفظت الفصحى العربية أن )١٥: م١٩٨٠(

 وازدهارها نموها عرص قبل – القديمة البابلية باستثناء – السامية اللغات فقدهتا
 بقايا من شيئا اللغات هذه غلبأ يف ّوألن، اإلعرايب الترصف اهرظ وهي أال، األديب

 قنياملسترش من ّالسامية اللغات داريس بني خالفا نجد نكاد ال فأننا اإلعراب
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 )٣٥، ت د (ونولدكه )٧٥، م١٩٨٢( جسرتارسوبر )١٥ م،١٩٨٠ (كولفنسون
ّقلة  أثاره ما إال ها؛في اإلعراب وجود حول وغريهم ، املزيني ()Vollers(فوللرز هممن ِ
 ،عبدالتواب (الظاهرة هذه يف تشكيك من )Paul E.Kalha(كاله وباول )٢٩٩، م٢٠٠١
 يف قوله اضطرب الذي) ٢٣٥، ٢٠٤: م١٩٧٨ (أنيس إبراهيم .د ثم ،)٣٣٣، م١٩٩٩

 النحاة هاَنسج ٌقصة اإلعراب بأن القول) اللغة أرسار من( كتابه يف تبنّى فقد املسألة هذه
 منهم رغبة أصوله بعض وقاسوا اإلعراب ظواهر بعض ابتكروا إذ؛ وطهاخي وأحكموا

 النظام ذلك نشأة يف الفضل هبذا هلم وكان، منسجمة مطردة قواعد إىل الوصول يف
  .بعدهم من العصور كل عىل وفرضوه، كتبهم يف به حدثونا الذي َاملحكم

، ٤٠: م١٩٩٢( نيسأ إبراهيم / د العرب الباحثني من به انفرد الذي القول وهذا
 دحضه وإمكان وبطالنه افتههت من الرغم عىلو ، عنه والدفاع إثباته وحاول) ٨٤، ٤٣
 اللهجات يف (كتابه يف يناقضه جدناهو أننا منه العجب يثري ما أن إال، وبغريه سبق بام

 عامة بني اللغوية السليقة مظاهر من مظهرا يكن مل اإلعراب أن فيه يذكر حيث) العربية
 اللغة يف ُوالتزم، بعدهم من النحاة ثم منهم اخلاصة بني ًمواضعة كان وإنام، ربالع

 يف ّأما، اخلطب هبا ُوألقيت ،الشعر هبا ُونظم، الكريم القرآن هبا نزل التي األدبية
 مع يتفق الذي لزويتلر هذا يف تابع ولعله .يعربون نوايكو فلم التخاطب ولغة اللهجات

 امليالديني والسابع السادس القرنني خالل َاملعربة العربية اللغة بشأن كورينتي اقرتحه ما
 أي تتكلمها تكن مل بةَاملعر العربية اللغة وأن، بةَمعر غري أخرى هلجات مع متزامنة وأهنا

 عىل رمز ّجمرد بوصفها أو يومية لغة بوصفها الوقت ذلك يف جمموعات أو جمموعة
 عىل إليها ُينظر أن يمكن ذلك من وبدال، راطينياألرستق البدو أو العليا الطبقة أسلوب

ّمتثل أهنا  الزمة ًنتيجة تلقائية بصورة الشعر ورواة الشعراء يكتسبه الذي اللغوي الشكل ُ
 أنواع بعض يف أحيانا تستعمل كانت وأهنا، وروايته العريب الشعر صناعة ّفن قهمحلذ
، م٢٠٠١، املزيني (الكريم آنالقر ومنه البليغ اخلطاب أنواع ويف، جدا اخلاص النثر
٤٨٦، ٣٩٩، ٣٧٣، ٣٤٩ .(
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 لغة هي الفصحى كون عىل العربية علامء بني جوهريا اتفاقا هناك أن واحلقيقة
 )Vollers (فوللرز فمثال املسألة هذه يف املسترشقني بني كبريا اختالفا نجد بينام، البدو

 أن وهي العربية علامء قاله ما مع جزئيا تتفق بنظرية خرج )٩٨: م١٩٩٨، بالشري(
 ويلتقي، كثريا ّغريوها الشعراء أن غري والياممة نجد يف البدو لغة عىل تعتمد الفصحى

 )٢٢: م٢٠٠٧ (ورومان )٤٥: م١٩٩٧ (بال شارلو وفتسشتاين بروكلامن مع ذلك يف
 ويقارهنا، أبدا كالم لغة تكن مل نعرفها التي بصورهتا الفصحى العربية أن عىل وغريهم

 .)٧٦: م١٩٩٩، عبدالتواب (املصنوعة هومري بلغة )Marcais( يهمارس
 لديه املركزية النقطة فكانت  )٤٨٤: م٢٠٠١، املزيني ((Courtenay)كورتني ّوأما

 امليالدي التاسع أو الثامن رنالق يف إال للتقعيد ختضع مل العربية بأن االفرتاض هي
 العربية أن رأيا حيث القول هذا فريستيغوبالو وخيالف، )اهلجري الثالث أو الثاين(

 واستند )القديمة العربية( بـ يعرف فيام واحدة لغة الشعر وعربية القديمة املتكلمة
 آخر دليل عىل بالو اعتمد فيام، قوية حجة وأهنا ذلك يف العرب النحاة آراء فريستيغإىل

ّخلو وهو ). ٦٣: م٢٠٠٣، فرستيج (اللغوية األخطاء من القرآن ُ
 نجد يف الشائعة اللهجات عىل تعتمد الفصحى أن )Noldeke( دكهنول ويرى
 خليطا الفصحى )Guidi( جويدي جعل حني يف، سواء عىل الفرات ومنطقة واحلجاز

 ّمعد قبائل ّعاميات أن فريى )Nallino( نللينو أما، جاورها وما نجد هلجات من
 فيرش قّويضي، كندة كةبممل مرتبط ظهورها وأن، الفصحى ّوكونت ّتوحدت

)Fischer( وهارمتان )Hartmann( مل ولكنهام هلجات ال هلجة متثل فيجعالهنا الدائرة 
 ).٧٨: م١٩٩٤، العجمي، ٧٦: م١٩٩٩، عبدالتواب(ناهاّيعي

    
 فإن املكتوب أو املنطوق مظهرها يف اللغة دراسة حول احلادث االختالف رغم

 التي اللغوية املدارس الختالف ونظرا، ينياللغو دراسات يف الكبرية أمهيته ّللنص
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 مل فإنه بحوثهم عليها ترتكز التي املصطلحات حدود واختالف، اللغة علامء إليها ينتمي
 التداولية يف املنترش االتفاق ضوء يف أنه إال ،ّالنص مفهوم واضح بشكل حمددا يكن

 لسانية سلسلة« :بأنه )٥٣٣: م٢٠٠٣( وسشايفر(Ducrot.o) ديكرو ّعرفه فقد النصية
: م٢٠٠١ ()Van Dijk(دايك فان وعاد. » ليةتواص وحدة ِّوتشكل، مكتوبة أو حمكية
، اللغوي لالستعامل متميز شكل عليه يطلق أن يمكن ما إىل األسلوب بمفهوم )١٦٨
: أي، اللغة يف التعبري أشكال عىل خاص بوجه وركز، أيضا والنص اجلمل مستوى عىل

 .للمنطوقات واملعجمية والنحوية فيةوالرص الصوتية املالمح
 :بقوله )Todorov( تودوروف - البنيوي املنهج ضوء يف – عنها ّفعرب ماهيته أما

 باسقالله عرفُي وهو، ا تام كتابا نيكو نأ يمكن كام، مجلة يكون أن ّللنص يمكن«
: ناتهّمكو أن وذكر، )١٢٢: م٢٠٠٢ عيايش(» وانغالقه

)...وقاعدية، يةصوت عنارص( ملفوظي وجه  -
) النصية الوحدات بني العالقات (نحوي ووجه  -
).اللسانية الوحدات تنتجه الداليل للمضمون معقد مفتوح (داليل ووجه  -

 من اًواحد بوصفه ّبالنص بالغة عناية املتأخرة أعامله يف )Halliday( هاليدي ُوعني
 متامسكة داللية وحدة كونه يف عنده حقيقته وتتجىل، النحوي نموذجه يف املفاهيم أهم

 النص دراسة يف  )firth (لفريث تبعا وأسهم، ونحوية معجمية بوحدات تتحقق
 املدرسة به متيزت الدراسة من نمط وهو، والثقايف االجتامعي بالسياق موصوال

 مثل األملان العلامء بعض وشاركها ).١٥٤ -١٥٣، ٧٥: م٢٠٠٩، نحلة (اإلنجليزية
 كونه: األوىل بخاصيتني َّالنص ّميز الذي  )٣٧ - ٣٥: م٢٠١٢ ( Isenberg.Hإيزنربج
ّعدة أو مجلة من ًمتوالية سبي التامم  والثانية، ُمجل ِ .النّ

 أن إال، لدراستها مادة ومكتوبا منطوقا الكالم عموم من احلديثة األسلوبية وتتخذ
 فيندفع اهتاممه تابةالك يويل) P. Ricoeur(ريكور بول رأينا وهلذا أكثر بالكتابة ارتباطها

 ّيعرف املنطلق هذا ومن، الكالمي احلدث عن ّمتيزه الكتايب للحدث نظرية تأسيس إىل
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ْتتهّثب خطاب كل ا نص ِّفلنسم أال« :فيقول ّالنص  ).١٢٧: م٢٠١٢، إيزنربج(» الكتابة َ
 الوصف ولكن، واحدة برضبة كلها اللغة وصف املمكن من ليس أنه باملر وحلظ

 املقيدة باللغات يسمى ما عىل -األوىل مراحله يف األقل عىل – جيري أن جيب اللغوي
Restricted Language  والعناوين والدعاية، والرياضة بالعلوم املختصة كاللغات ،

 ).٢١: م٢٠٠٩، نحلة (...الواحد ِّاملؤلف وكتابات
ًبعدا ٍّنص ِّلكل وألن ْ  إىل احلاجة دعت فقد، ّدال اختيار هو اختيار وكل، أسلوبيا ُ

 ظلتو، الكالمي التمثيل لوقائع حتليال األسلوبية فكانت، األساليب تلفخم بني التمييز
، الشخيص الذوق عىل يعتمد الذي األديب بالنقد مرتبطة طويلة فرتة األسلوب دراسة

 اجتاها األسلوب دراسة اجتهت ثم، األحكام ذاتية من ّدُحت أخرى بوسائل استعان وإن
 ياللغو الدرس وسائل تصطنع وأخذت، اللغوية الدراسات حقل من هباباقرتا مغايرا

  وصار ،عام بوجه األساليب دراسة يف املوضوعية من لالقرتاب حماولة يف احلديث
 عىل الدقيقة املالحظات من مجعه يمكن ما مجع عىل أساسا يعتمد الذي اللغوي التحليل
 الظواهر لرصد حصاءاتاإل باستخدام والصوتية والرصفية النحوية األنامط

 إليها تنتمي التي اللغوية الظواهر من أسس عىل املالحظات هلذه تصنيف ثم، األسلوبية
 أوسع بيةتركي أنامط بني عهاّوتوز املالحظات هذه تواتر عن ثوالبح، ةجمموع كل

 اخلصائص من بغريها األسلوبية اخلصائص ومقارنة، األديب العمل يف وأشمل
   .)١٩-٩: دت، جرب (النص جخار يف املستعملة
 األفكار من حتته ينضوي وما األديب النص )مضمون( يف يبحث األديب النقد كان وإذا
 وعلم األسلوب علم فإن الفني والصدق ةالتجرب ومن، والعاطفة اخليال ومن، واملعاين

، النحو ُيوضع والبنية الشكل وحتت، البنية نحو ويتجهان بالشكل عنيانُي اللغة
 يف تتباين املستويات هذه أن إال؛ األخرى األداء وخصائص، واألصوات، فوالرص
 علم تعني ال الكلمة ألصوات السمعية فاخلصائص، لألسلوب بالنسبة األمهية

 أما، به حمدودة عالقة ذات، الدارسني بعض رأي عىل، الرصفية والصيغ، األسلوب
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 إليها ينظر أن ينبغي سلوباأل لعلم رضوري أساس فهي دوهنا التي والوحدات اجلملة
 وهناك.)٦٠، م١٩٨٨، ّعياد (هفي األخرى وبالعنارص بأكمله بالنص صلتها حيث من

 عن العدول أو اخلروج ويمثل، اللغة مستعميل أذهان يف املعيارية للجمل جمردة صورة
 ضمن اخلروج يكون أو، اللغوي النظام به يسمح ال املتكلم من اختيارا الصورة هذه

، ت د، ّاملسدي (الشيوع درجة يف تفاوت عىل اللغة نظام هبا يسمح بدائل أو تمتغريا
 .)٣١:م١٩٩٠، سليامن، ٣١

 اللغة مستخدمي فإن، وأعراف قواعد عىل تقوم، النصية األشكال أن ومع
 إمكانات داخل خيتلفوا أن يمكن -  )١٦٢ :م٢٠٠١ (دايك فان يقول كام – املتباينني

 أو، أكرب لغوية ثروة يستخدم أو، اآلخر من أطول المج أحدهم فيستخدم؛ اللغة
 إال، عادة وعي بال يكون االختالف هذا أن من الرغم وعىل، مغايرة تركيبية تكوينات

 لغوي استعامل إىل مثال ُيعزا أن ويمكن، دائام عشوائية بصورة يستمر ال بالتأكيد أنه
 املوقف وكذا، ثقايفال أو االجتامعي األصل حيدده أو، طبقة أو بمجموعة خاص

 .االتصايل
 )A. HILL( هيل فخلص لألسلوب التعريفات بعض أتت سبق ما عم وانسجاما

 العنارص بني املوجودة العالقات حتملها التي الرسالة بأنه األسلوب حتديد إىل
 أو ِّكالنص منها أوسع إطار مستوى يف وإنام،اجلملة مستوى يف ال،اللغوية
 حيادها من بالعبارة خيرج أن شأنه من ملا الكاتب اختيار: أنهب زومارو ّوعرفه،الكالم
 .)١٠٢، ٩١، دت، املسدي (بنفسه يتميز خطاب إىل الصفر درجتها من وينقلها
 سلوباأل بأن فقال التعريف هذا يف )٧٢، ١٣: م١٩٩٢  (مصلوح سعد .د ّتوسعو
، معني موقف عن عبريالت لغرض ّمعينة لغوية لسامت، املنشئ به يقوم، انتقاء أو اختيار
، واملقام باملوقف حمكوم اختيار: االختيار من خمتلفني نوعني بني ّنميز أن علينا أن وذكر

 اختيار والثاين، نفعي األول فاالختيار ،اخلالصة التعبري مقتضيات فيه تتحكم واختيار
 بعض اإلنسان تفضيل عىل ينطوي األسلوب أن Gabelentz جابيالنتز ويقرر.  نحوي
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 .ستعاملاال حلظات من حمدودة حلظة يف اآلخر بعضها عىل اللغة اقاتط
، ّعياد ((Bally.C (بايل شارلِّالفرنسي ِاألسلوب ِعلم مؤسس إليه اجته ما عني وهذا

 الطبيعية املؤثرات يسميها العالقات من نموذجني بني ّميز الذي )٣٢: م١٩٩٢
 ختربنا بينام، املتكلم يكابدها التي عراملشا عن ختربنا فاألوىل، االستدعائية واملؤثرات

 بني من احلصيفة ختياراتاال هبا حظيت إنام املؤثرات وهذه، اللساين وسطه عن الثانية
 ،النحو يف أقل بدرجة ثم، املفردات معجم يف جوهري وبشكل، للغة املتغرية السامت

 اخلطاب اءأجز لكل مّمنظ بوصف آخرون أسلوبيون نفسها الذهنية هذه إطار يف وقام
 ).١٦٩ ،٢٠٠٣،ديكرو(

 نظام ضمن اللغة يدرس علم: بأنه األسلوبية علم موضوع اللسانيون ّوحدد
، عيايش(األدب تاريخ إىل اللسانيات جرس األسلوبية )(Spitzer.lسبيتزرَّوعد .اخلطاب
 خمنف أيب لنثر دراسته من جزء يف  فيرش يكون أن ويمكن ،)١٤٢ ،٣٥ ،١٧: م٢٠٠٢
 واالستدالل، ّللنص األسلوبية اخلواص عن البحث فكرة؛ الفكرة ذهه عىل متكئا

 اجلانب إىل وبالنظر ،العربية اللغة ختص كثرية تارخيية قضايا عىل األسلويب بالتمثيل
 ضمن فيرش دراسة تندرج أن يمكن فإنه خمنف أيب لغة عىل الضوء ألقى الذي التحلييل

 ناحيتها يف األسلوبية الدراسة يمثل وهذا الفردية أو التكوينية األسلوبية الدراسات
 األسلوبية الظواهر حتديد يف يتمثل وصفي آخر جانب فيرش عند يربز كام، التطبيقية

 النص ربط وحماولة، هلا النص هذا ّمتثل ومدى النص فيه كتب الذي العرص للغة العامة
 .فيه املعرفية العوامل وتأثري، واملكاين الزماين بسياقه

 فإن؛ ّالفنية اخلصائص بعض يف يلتقي والنثر الشعر يف التعبريي األسلوب كان وإذا
 فيها بام العاطفة طبختا الشعر فلغة، النثر لغة عن ختتلف ال الشعر لغة أن يعني ال هذا
 وخيضع، لأللفاظ إحيائية ودالالت ومشاعر انفعاالت من حتمله وما، صور من

 العقل ختاطب ما فغالبا رالنث لغة ّماأ، والقافية الوزن ألحكام الشعري األسلوب
، هالل (مبارشة بطريقة الكاتب أو املتكلم من األفكار نقل وغايتها، التقريرية بعباراهتا

٢۰١٤م المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



            

 

 ينبغي ال مألوفة وأمثلة معروفة ألفاظ راءوللشع« :رشيق ابن يقول، )٣٧٧: م١٩٧٣
َيعدوها أن للشاعر ْ  ألفاظ عىل وااصطلح ّالكتاب أن كام، غريها يستعمل أن وال، َُ
َّسموها بأعياهنا  آخر باب األخبار ُّرَوج والفلسفة ...سواها إىل زوهنايتجاو ال الكتابية َ

 فروخ عمر .د إقرار من الرغم وعىل. )١/١٢٨، ت د، القريواين( » ...الشعر غري
 أن إال العقل إىل أقرب النثر لغة وأن، بالعاطفة ألصق الشعر لغة بأن )٢٦١: م١٩٨١(

 بلغة ذلك عىل واستدل، بينهام حديدي ستار إقامة إىل تؤدي، فاصلة ةقاعد ليس ذلك
 بأن أيضا ذلك عىل واستدل، العاطفة من ختلو التي احلكمة وشعر التعليمي الشعر

 كتبها من فمنهم  والشعر النثر بني الفلسفة  تدوين عند يفرقوا مل األولني اليونانيني
 . نثرا دوهنا من ومنهم شعرا

 وخيتلف، أسلوبا النثر عن خيتلف الشعر أن )٧٦: م٢٠٠٠( حسان متام .د ورأى
 ّالرتخص أصبح حتى يرتخصون فالشعراء، ورصفيا نحويا الرتكيبية اخلصائص يف

 للغة القياسية الرتاكيب جادة عن روجاخل وكان ،النثر لغة عن الشعر لغة يميز ما أوضح
. الغموض إىل مؤديا

 الفصل برضورة الباحثني بعض نادى والنثر لشعرا لغتي بني الفصل من وبدافع
 أهم من الفصل هذا أن )A.Spitaler( شبيتالر يرى حيث، القواعد وضع يف هامبين

 صعوبة مع حتى، لنظامها القواعد ووضع اجلملة بناء عن ُّالتحدث عند؛ الواجبات
 بلوخ ولهحا ما وهذا. النثر إىل الشعرية التعبريات بعض انتقال يف املتمثلة الفصل

)Alferd Bloch( كتابه يف) م١٩٩٩، عبدالتواب) (القديمة العربية يف واللغة الشعر :
١٥٧( .

 يمكن التي اآلثار من عددا )١٦٢-١٥٨: م١٩٩٩( عبدالتواب رمضان.د وذكر
ُّتقبل عدم فيها يظهر، ملسها َ  مقاطع ثالثة من أكثر توايل مثل من النثر به خيتص ملا الشعر َ

 ببعض النثر أو الشعر اختصاص وكذا، متتالية كلامت أو واحدة مةكل يف قصرية
 لغة اختالف إىل فطنوا القدماء من كثريا أن وذكر. الصوتية واخلصائص، االستعامالت
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 خلطوا بل؛ القواعد تقعيد يف بينهام الفصل حياولوا مل لكذ ومع، النثر لغة عن الشعر
 .)١٧١: م١٩٩٤، العجمي( األحكام بعض يف اضطراب إىل أدى مما بينهام

 البيئة عىل طرأ ما إىل االلتفات ينبغي فإنه خمنف أيب أسلوب دراسة حماولة وعند
 إىل _ األرجح عىل _ ينتمي  فنثره،  األخرى األمم خمالطة بفعل وتطور ّتغري من العربية
 النثر أن )٥٦ ،٣٧: م١٩٣٦( حسني طه.د يذكر الذي اهلجري الثاين القرن أوائل
 وهو والسياسة والدين التاريخ يف خالص عريب علمي نثر؛ فيه ُوجد قد املختلفة هبألوان

 الثقافة تشوبه عريب نثر ُووجد، القواعد بعض وإمهال اللغوي ّالتجوز فيه ُحيتمل نثر
 وأكثروا اجلمل بتراكي فأفسدوا االعوجاج من رضوبا املرتمجون فيه ّتكلف األجنبية

 العباسية الدولة قامت وعندما.  واإلجياز واإلطناب ،واحلذف والتأخري التقديم من
 األمويني أيام عليه كانت مما أكثر إىل موضوعاته واتسعت فشيئا شيئا النثر سلطان ّامتد

 الكربى املناصب من واألعاجم املوايل ومتكني األمم من بغريهم العرب اتصال نتيجة
 أسموه خاص تعبريي أسلوب هروظ .جدا واضحا ُّتغريا النثر لغة فتغريت، الدولة يف
 . )١٨، ت د، اجلرجاين  (والوضوح بالسهولة يتميز )ّاملولد األسلوب(

 سيبويه قبل كتب حيث نعرفه الذي واألجود األقدم الناثر خمنف أيب يف فيرش ورأى
 إسحاق ابن بمعارصه مقارنته عىل نثره وصف يف واعتمد، بجيلني العريب النحو أيب

 ناب عىل واضح بشكل دميتق خمنف أبا ورأى، نسبيا يسرية غويةل ثروة استخدم الذي
 أيب من العكس عىل، الرفيع املبارش اخلطاب عىل املعتمدة األسلوبية وسيلته يف إسحاق
 أمهية بينهام املقارنة وتوضح، ّعامية لغوية خيوطا املبارش خطابه حيمل الذي إسحاق

 لغة وعن إسحاق ابن لغة عن ختتلف خمنف أيب فلغة، النحوي املدريس التعليم تأثري
 .بارزا اختالفا العرب النحاة
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 وأنه، مستقلة صياغة عمله صاغ خمنف أبا أن عىل ّينص )١(ألسلوبه دراسته ويف      
 متييزا مميزة نصوص وهي، حرفيا قديمة نامذج فقط استثنائية حاالت يف يقتبس كان

 بشكل لغته زِّمتي التي األسلوبية صاخلوا من واستنتج، ّألفها التي النصوص عن واضحا
 لدى شاع الذي )يفعل جعل( من بدال )يفعل أخذ( استخدام المث حيب أنه واضح

 فتواثبوا( ّمركبة أفعال من ةّاملبني الرتاكيب خمنف أبو حيبذها التي املحسنات ومن، غريه
وذهب) (وأتى جاء (احلركة ألفعال الدقيق واستعامله، )تطلب أصبحت) (عليه

 ).الناس – القوم (تقريبا املعنى شبيهة أصبحت كلامت بني الطريف وتفريقه، )مىضو
 التي الدرامي البناء مسألة سأجتاوز وحتليله )٢(النص بدراسة اخلاص اجلزء ويف

 نثر معتمدا؛ فيها والغوص عنارصها بمختلف اللغوية املادة حتليل إىل فيرش إليها أشار
ُّوتبني، املقتبسة نصوصه دون خمنف أيب ، مكتوب نثري ّنص يف التعليمي دريسامل األثر َ

 وما، خالفهم أو اجلمهور وافق ما، النحاة قواعد عىل خمنف أيب استعامالت وعرض
 حيث الكوفة يف عاش أنه الصدفة باب من ليس أنه ذكر  فيرش أن خاصة الكوفيني وافق
 .يالديامل الثامن القرن منتصف قبل  هتذيبها العربية القواعد لقيت
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 العرب عن )٢/٥٠٥: م١٩٨٥( واألخفش )٢/١٤٠: م١٩٨٨( سيبويه روى
، الشجري(والكوفيون بخربها، ِّاملؤكدة الالم وإحلاق الثقيلة من املخففة »ِإن« إعامل

 »إال« بمعنى موالال »ما« بمعنى نافية وجيعلوهنا عامهلاإ يمنعون )٣/١٤٧: م١٩٩٣

  اجلزء األول من )تاريخ الرسل وامللوك(قام فيرش بتحليل نص أيب خمنف من تاريخ الطربي    )1(
).املرتجم (٣٣٨٦ إىل صفحة ٣٢٦٠صفحة 

  اجلزء الرابع ص )تاريخ الرسل وامللوك( يف التحليل كذلك عىل تاريخ الطربي عتمدتا  )2(
 .٢٥٠ -١دس ص ص  واجلزء السا،)صفحة٦٣٦( واجلزء اخلامس كامال،٥٧٥ – ٥٦٣ص
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 املالقي وجعل، )١١٩: م١٩٦٩( الزجاجي ّوغلطهم )٢/٦٤٠، ت د، األنباري(
 يظهر والذي، فةّواملخف النافية »ِإن« بني فارقة كان خرب يف الزمة الالم )٣٠٩:م١٩٨٥(

 :يقول و »بنفيس ّلسخيا كنت وإن« :قال حني للبرصيني موافقته خمنف استعامأليب يف
 ًملسلام علمت ما كان إن واهللا َأما«: وقال ،»الشام أهل لفارس ّالتنوخي كان وإن«

ًحجاجا  .)٢٧٩، ٥/٦١، ٤/٥٦٧:  دت، الطربي(»ُمعتمرا ّ
 و »ما« بمعنى »إن« فجعل الكوفيني مذهب عىل استعملها يكون أن وحيتمل 

 وما) ( سخيا إال كنت ما (املعنى هبذا عبارتيه هتوجي يمكن حيث »إال« عنىبم »الالم«
 يف »إال« بمعنى لالم خمنف أيب استعامل ّويرجحه )الشام أهل فارس إال التنوخي نكا

 إال: أي )٥/٤٤٥: دت، الطربي(» عنه كففتم ملا اهللا ننشدكم، ّعمنا ابن هذا«: قوله
 )٣/٩٠: م١٩٨٥( كالنحاس النحاة من واحد غري أثبته لالم املعنى وهذا، عنه كففتم
 ومحل )٣٥ الزخرف( )الدنيا احلياة متاع ّملا ذلك ّكل وإن: (تعاىل قوله من جعل الذي
: الشاعر قول الكوفيون عليه

ِملن أبان وما         ّعزته بعد ذليال ُأبان أمسى  سودان أعالج َ
 .)٥/١٢١:  م٢٠٠٠، األندليس (سودان أعالج من إال: أي
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َصلُف دعاء يكن ومل مترصف فعل الثقيلة من املخففة »ِأن« ويل إذا  بـ وبينه بينها ِ
 تبارشه وقد، )٣/١٦٥: م١٩٨٨ سيبويه (غالبا »قد« أو »ال« أو  »سوف« أو بالسني

ٍعلِف بعد ُّقلَوي، أكثر وهو ٍّقلبي ْ ، )٢/٤٤: م١٩٩٠، مالك ابن (قلبي غري يكون أن ِ
 املخففة »ِأن« يف)١٥٨، ٣/١٥٦، ١/٣٨٤: م١٩٩٣، الشجري (الكوفيني ومذهب

 استعامل من ويظهر، )١/٢٢٢، م١٩٩٥، العكربي (مضمر وال ظاهر يف لتعم ال أهنا
ا«: ويقول ،»بالنرص عنه َأبطأت قد أن علمنا وقد«: يقول، موافقتهم خمنف أيب ا كنّ  ظننّ
ا«: ويقول ،»وجبت قد وأن« :ويقول ،»وهلكتم هلك قد أن : ويقول ،»عرفه قد أن ظننّ
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 .)٥/٦٠،٧٢، ٥/٥٤ ،٥/٢٣، ٤/٥٧٤: ت د، الطربي( »ذلك كان قد أن وددت«
-3      

 العرب ُّلرش كّإن«: قوله يف اسام بخربها الالم إحلاق يف النحاة ةطريق عىل جرى
: وقوله، »لكذلك هّفإن«: قوله يف إشارة واسم، )٤/٥٧٤: دت، الطربي(»ذلك يف حاال

ٍصلَف َوضمري، )٢٦٢ ،٤٣، ٥/٢١: دت، الطربي(» عليهم خرج إذ ذلكملك فإهنم« ْ 
ُهل هذا ّإن« :قوله يف  :قوله يف مضارعا وفعال، )٥/٤٥: دت، الطربي(» اجلليل ْطبَاخل وَ
» عيزار يا نعرفكَل وإنك« :وقوله ،»قوما ألرى إين واهللا« : وقوله» ِيقاتلَل َموالي إن«
 ،»يده لفي َالقربة وإن« :كقوله اجلملة وشبه ،)٨٩ ،٥/٣٨، ٤/٥٧١: دت، الطربي(

 وإن«: وقوله ،»جنبيه لبني ّأبية ًنفسا َّإن«: وقوله ،»املؤمنني أمري لعند إين واهللا«: وقوله
 .)٦/١٠٦ ،٤١٥ ،٥/١١٧ ،٤/٥٧١: دت، الطربي(» ملعها الطعام
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 خربها وبقاء اسمها مع كان حذف: ُوأوالها، مسألة من أكثر )كان( باب ويف      
، الطربي( »ّفرش  رشا ْوإن ٌفخري ًخريا ْإن بعملك ّوجمزي«: قوله هومن، الرشطية »إن« بعد
  النحاة وتابعه )١/١٣٠: م١٩٨٨ (كتابه يف منه قريبا سيبويه وحكى، )٥/٥٧٨: دت

. )١/٦٢٨ األزهري(
 )١/١٤٨: م١٩٨٨ (سيبويه حكى؛ قليل وهو، وخربها واسمها كان حذف وثانيها

 واسمها كان بحذف) ال ّإما(:)٥٧١ ،٥١٣، ٢/١١٦: م١٩٩٢ الشجري ابن (وغريه
 أنا: فتقول، ٌجائر فإنه األمري ِتأت ال: ونالكوفي وحكى، »ما« بـ التعويض مع وخربها

 غري من معموليها مع كان بحذف؛ )١/٦٣٨ األزهري (جائرا كان وإن: أي، ْوإن آتيه
: اقالو«: بقوله سيبويه ماذكره مع يتفق نجده خمنف أيب استعامل إىل وبالعودة، تعويض

: قال ؟ تصنع أن نفسك يف ما: شوذب يا فقال«: وقوله»فليأتك األشرت إىل فابعث ال ّإما
؛ بك الظن ذلك: قال، َأقتل حتى r اهللا رسول بنت  ابن دون معك أقاتل ! أصنع ام
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، ٢١ /٦: وينظر، ٤٤٣، ٤٩ /٥: دت، الطربي( »...عبداهللا أيب يدي بني ّفتقدم ال َّإما
٢٤(. 

 أرسع كان فام« :قوله يف التعجب)أفعل( و التعجبية )ما( بني )كان( ةزياد ثالثتهاو  
: دت، الطربي(» ّربه عىل هاوأجر، عقله َأنقص كان ما«: وقوله ،»مواله جاءه أن من
 أثر وال، والزيادة والنقصان التامم بني )كان( يف النحاة واختلف ،)٥/١٣١، ٤/٥٧٠

.)١/٢٠٤: م١٩٩٥ العكربي (خمنف أيب يتعبار يف اخلالف هلذا


ِّيكلم وليس«: يقول، خمنف أبو ااستعمله قدو، املايض دون املضارع تنفي) ليس ( ُ 
، الطربي(» يفجر ومل يغدر مل من أليس« :ويقول ،»خري إىل فيجيب منهم رجال منّا ٌرجل
 /٤: م٢٠٠٠( وأبوحيان )١/٣٨٠: م١٩٨٠ (عصفور ابن حكىو، )٩، ٥/٧: دت

 أيب عند ورد وقد اإلطالق عىل لليس خربا يقع املايض أن عىل عاإلمجا )٣٠٤، ١٥٠
، ُقتلتهم أنا لست«: ويقول ،»القرآن ّحكمنا إنام الرجال ّحكمنا لسنا اّإن«: يقول، خمنف

ُأتيت ُلست: ّكال: قال«: ويقول ،»عليهم شهد من قتلهم أنام  ،٥/٦٦: دت، الطربي (» ْ
٢٧٩.( 



 أن )١٠٣: م١٩٥٦، ثعلب (والكسائي )٣٠٩، ١/٣٠٣: م١٩٨٨( سيبويه ذكر
 ما: قوهلم يف العرب كالم يف قليل النصب بأنوقاال، )ٌوزيد أنت ما (نحو يف أجود الرفع
 وما ،ثريد من ًوقصعة تكون كيف: واقال مكأهن، ثريد من ًوقصعة أنت وكيف، وزيدا أنت
 موضعني يف اورد فقد النصب من الرفع خمنف أيب استعامل يف يتبني وال.وزيدا كنت

 أنت وما« :ويقول ،»األمر وهذا والعزل – لك َّأم ال – أنت ما«: قوله يف حيتمالهنام
 .)١٠٤، ٤٣، ٥/٧: دت، الطربي(» وعثامن أنت وما«: ويقول ،»ّعفان وابن
 الزبري ِابن َعني َأقررت لقد«: قوله يف معه املفعول فنصبه املضاف املصدر وأعمل 
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 باب يقرص النحاة بعض وكان )٥/٣٨٤: دت، الطربي(» َواحلجاز ّياهإ بتخليتك
 ). ٢٦٣، ٢/٢٤٨: م١٩٩٠، مالك ابن (السامع عىل معه املفعول



 واملفضول »من« حذف فقد، مسألة من أكثر التفضيل السم خمنف أيب استعامل ويف
 ما« :وقوله، منه أطول: يريد » منه أعظم وال أطول هو ّقط رجال رأيت ّلقلام«: قوله يف

 ،)٥٥، ٥/٤٠، ٤/٥٧٥: دت، الطربي(» دما أحرم وال« :وقوله ،»أتقى وال َّبأبر هي
 :تعاىل ملبتدأكقوله خربا )أفعل( كان إذا حذفه وأكثر، كثري عليه للداللة احلذف وهذا

 قولك وأخواهتا لكان خربا أو ،)٦١ البقرة) (خري هو بالذي أدنى هو الذي أتستبدلون(
 : غريه أو ّعدياجل النابغة

 أصربا املوت عىل نواكا ولكنهم                         .................
  .)٢/٧٦١:  م١٩٨٣، السخاوي (وأخواهتا ّإلن خربا أو

 من«: فقال ضمريه وأفرد معرفة إىل مضافا لالتفضي اسم استخدم آخر موضع ويف
 ،»وأفتكه دم عىل وأجرؤه األرض أهل ُّرش كجاء قد«: وقال ،»وأطوله الرجال أعظم
ُوأهيبه للرجال ٍيشء َأقتل وكان«: وقال َ  العرب ُألشجع هّوإن«: وقوله ،»رأوه إذا عندهم َ
 وذكرسيبويه ،)٢٤٥ ،٦/١٠٦، ٤١٠، ٥/٢٢: دت، الطربي(» قتاال هّوأشد

 واجلمع التثنية فيه القياس أن )٢/٧٦١:  م١٩٨٣( والسخاوي )١/٨٠: م١٩٨٨(
 النساء أكرم وهي، وأفضلهم الرجال أكرم و، وأحسنهام الرجلني أكرم هو: قالفي

 : مةُّالر ذي قول ومنه، فيه اإلفراد ناس أجاز وقد، وأفضلهن
ُومية هوأحس ــالفةوس                ِجيدا الثقلني ُأحسن ّ  قذاال ُـــنُ

 :بعضهم وأنشد، وأحسنهم: لقال طابق ولو
َركب              اـــهل وأشقاه يوميها ُّرش ٌعنْز تــِ  الــمج بحدج َ

 . )٥/٢٣٢٥: م١٩٩٩، األندليس (وأشقامها: لقال ثنّى ولو
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 أحدهم قول التوحيد عىل وأنشد االستعاملني بني )٣/٢٦٨: ت د (الفراء ّوسوى
 : له ابنني يلوم

 معضاد مثل ُكنّا تستطيعان لو        علموا قد الناس كل الناس أخبث يا
ْقلي ومل ّفوحد َخبثيأ يا: ُ : أيضا األنثى يف قال االثنني يف ّوحد ومن، صواب ٌّوكل، َ

ْفع عىل النسوة ْقياُش هي: قال ثنّى ومن، القوم أشقى هي  :الضبي املفضل وأنشدين، َىلُ
ُغبقتك ْ َ َعظامها َ ْ  أريب املتون براق برزقك         انربى أو سناما ُ

َوحذف َ  من أعظم مرص َّإن«: قوله يف يلالتفض يف )خري( من اهلمزة خمنف أبو َ
ناَل واهللا«: وقوله » أهال وخري، خريا أكثر؛ الشام ْدينُ  من وأهدى  خري منه خرجنا الذي ِ
َعد ثم«: وقوله» هؤالء دين : دت، الطربي(» األرض أهل خري وهو ابنه عىل ْوناَ
 ةاهلمز هذه إثبات وندر االستعامل لكثرة احلذف هذا ُكثرو ،)٤٣٧، ١٢٥ ،٥/١٠٧
  .)٣/٢٨٠: م١٩٩٨ السيوطي(
 

َأعمل َ ْ  عىل ُقطعك«: قوله يف املفعول ونصب الفاعل إىل مضافا املصدر خمنف أبو َ
َمنطقه قومه ّسيد الرشيف احلسيب هذا  ،»حيرجني نفيس قتيل أن ُأعلم لو«: وقوله ،»ِ

ْكرس و«: وقوله ، ٤/٥٧٤: دت، يالطرب(» منها وخروجهم السجون َأبواب ِاخلوارج َ
 نوعال وهذا )١٦١ النساء)(الناس َأموال وأكلهم: (تعاىل كقوله وهو )٥٦٧ ،٥/٥٥٠

 ويف: وقال، إعامله عىل والكوفيني البرصيني اتفاق )٥/٢٢٥٨: م١٩٩٩ (حيان أبو ذكر
 . )٢/٣٢٤، ١/٩٦: ت د، الفراء (باخلالف إشعار أصحابنا بعض كالم

 

َفصل  َ  وجوه من -  رجاال إال فدخلوا «: قوله يف واملنعوت النعت بني خمنف أبو َ
» نرصانيا منهم شيخا إال عياهلم وسبيل سبيلهم ّفخىل«: وقوله ،»قليال  - الناس

 بني الفصل أن )٢٠٤: م١٩٨٠ (عصفور ابن وذكر)١٢٨، ٥/٩٠ :دت، الطربي(

٢۰١٤م المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



            

 

 حرش ذلك: (تعاىل قوله نحو والشعر الكالم يف جائز أحدمها بمعمول واملنعوت النعت
 بمعمول الفصل يكن مل فإن، علينا يسري حرش ذلك: التقدير )٤٤ ق سورة ()سريي علينا

 .رضورة فهو أحدمها
 بينهام الفصل يمنع )٥٣٠: م١٩٥٦، ثعلب (الكوفيني من الرضير هشام وكان 
 إليه حيتاج مما النعت كان إن فمنعه )١/٥٥: ت د (الفراء ّوفصل، واملجرور باجلار
 إلينا ٌحممد حرض: نحو يف وأجازه، سيأيت ٌفاضل الظهر بعد ٌرجل: مثل به ّليتم تاملنعو

 .ُالفاضل


 تبعهم ما هي ولوال«: قوله يف) لوال (بعد املنفصل بالضمري اإلتيان يف األكثر تابع
 ومل ،)٢٧٩، ٥/٣٩ :دت، الطربي(» شيئا ِّتغري مل أنا لوال«: وقوله» رجالن الناس من

 سيبويه أجازهو ممتنع غري فهو بعدها املتصل إيقاع ّأما، كذلك إال الكريم القرآن يف يأت
 :م١٩٧٩، البغدادي (النحاة أكثرو )٢/٦٩٠، ت د (واألنباري، )٢/٣٧٤: م١٩٨٨(
٥/٣٣٩(. 

 

: ومنها، مسائل يف الكوفيني ووافق
: قوله يف ّعامة نكرة اسمها كان إذا ،)١(بالواو خاصة )ليس(خرب اقرتان  -١

 دخلوي إال ذلك من عليكم يدخل ٌيشء ليس وأنه«: وقوله ،»بكاء وفيها إال ٌدار فليس«
 عن) ٢/٨٣: ت د (الفراء نقل وقد ،)١٩٤، ٥/٦٢ :دت، الطربي(» مثله عليهم
َّيتوهم قد الكالم ألن؛ هكذا وهو إال ٌأحد ليس: قوهلم العرب َ ، ٍحرفنكرةو بليس متامه َُ

ٌ                                        فليس منهم رجل إال خيربه بام قام به املغرية «: وقد استعمله أبو خمنف غري مقرتن بالواو يف قوله    )1(
.٥/١٨٦تاريخ الطربي ) )بن شعبة
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 . )١/٣٥٩: م١٩٩٠، مالك ابن (بالواو خربه يقرتن فال النواسخ من )ليس (غري اأم
 حمذوفا )ليس( خرب يكون أن وهو آخر جانب من تناوهلا يمكن املسألة أن عىل
 إظهار جواز عىل دليل وفيه، حالية مجلة »إال« بعد اجلملة وتكون، اسمها عىل اقتصارا

:القطامي قول اإلظهار عىل الفراء شدأن، حذفها وجواز »إال« بعد احلال واو
 وينتعل حيفى من خري ُوهم إال            أبدا ُتلفاهم فلن قريش ّأما

 :الشاعر ضامرقولاإل عىل أيضا وأنشد
 أطيب ّــفكك ريح إال ـاسالن من          رحيها طاب ٍيد من ّكفي ّمس وما
 أيب استعامل التوجيه هذا ويؤيد، )٤٦٧: م١٩٩٣، األنباري (ّكفك وريح إال: أراد

 يف وسيفه إال ُقتل ََوملا ...«: قوله يف » ما« بـ النفي بعد بالواو مقرتنة احلال مجلة خمنف
ُحيان َيشعر ومل«: قوله يف » مل« بـ النفي وبعد، )٥/١١٠ :دت، يالطرب(» يده  ظبيان بن ّ
» عليهم العةط واخليل إال يشعر فلم«: وقوله ،»النهار نصف داره يف معه والرجال إال

 .)٦/٢٢١، ١٨٢ /٥ :دت، الطربي(
 أو منتهني غري والناس«: قوله يف املضارع للفعل ناصبة » أو« استعامل  -٢
ُأفلت ال يده يف ُوقعت لئن واهللا«: وقوله ،»يرشبوا ْ  أبرح ال«: وقوله ،»يقتلني أو ًأبدا منه ُ

 ومذهب، )٦/١٧٢ ،٢٢٦ /٥، ٤/٥٧٢ :دت، الطربي(» خندقا عليك َترضب أو
: م١٩٩٩، األندليس(بنفسها للفعل ناصبة هذه »أو« أن الكوفيني من وكثري الكسائي

 إىل الكوفيني من قومو )٢/٧١، ١/٢٣٥: ت د (الفراء وذهب، )٤/١٦٦٨،١٦٨٠
).٤/٥٤: ت د، اإلسرتاباذي، ٧/٢١، ت د،يعيش ابن (باخلالف انتصب أنه

 ،»طغيان عن نَاهواَت فلم«: قوله يف ختفيفا املضارع أول يف التاءين إحدى حذف  -٣
َمت«: وقوله ،»اهلََجت فلم«: وقوله ّعلمونَت كي وتأديبكم«: وقوله ،»ذلك نّىَ : وقوله ،»َ

َوتراجعوا« ِأحب ما إىل َ ّتعرض وال«: وقوله» ُ َ  ،٦٩، ٥/١٠ :دت، الطربي(» أمية لبني َ
، وتتعرض، واوترتاجع، ّوتتعلمون، وتتمنّى، وتتجاهل، تتناهوا: فيها واألصل )٩١
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، م١٩٩٨، زنجلة ابن(  والكسائي ومحزة عاصم: الكوفيني قراءة يف ٍجار احلذف وهذا
M < ; L: تعاىل قوله ومنها، اهللا كتاب من مواضع يف)٤١٣ ،١٨٨ ،١٠٤

M < ;    :L :تعاىل وقوله، ]١ النساء[ M 7  6L :تعاىل وقوله ]٨٥ البقرة[
: م١٩٨٤، الفاريس (وتتزاور، تساءلونوت، تتظاهرون: فيها األصل، ]١٧ الكهف[
، األنباري (احلذف هذا معلقته يف طرفة واستعمل) ٥/١٣١، ٣/١١٨ ،٢/١٣٤

 .)١٤٣: م١٩٩٣

َّرجالة، عىل) ِاجلَر (كجمع اجلموع صيغ بعض يف وافقهم  -٤ َّورجال َ ، الطربي (ُ
، الكسائي حكاه وكالمها)٥٩٥، ٥٣٧، ٤٢٨، ٢٠٥، ١٨٣، ٨٥ ،١٢ ،٥/١١: دت

ّفرجاال (قراءة الثاين وعىل ).١/٢٥٥: م١٩٩٦، العكربي ()٢٣٩ البقرة) (ُركبانا أو ُ
َوالفشلة ّالضعفاء من قليال إال«: قوله للكوفيني موافقته من جيعل أن ويمكن  َ «
ْفشل( لـ مجع وهو ٍفعل مجع قياس ألن شاذ فهو األول كان فإن )فشيل أو ِ ْ  عىل َّالقلة يف ِ

َفع( عىل الكثرة ويف )أفعال(  لـ مجعا ُجعل وإن، )٢/١١٨: م١٩٨٢، اإلسرتاباذي ()الِ
َفعلة( عىل فعيال مجعهم العرب عن )٣/٢٣٧: ت د (الفراء نقل فقد )فشيل( َ  كقوهلم )َ

ّرسي مجع يف ِ َفشل )١٥٣: م١٩٨٣( الصاغاين وحكى .ََرساة: َ َ  هذا وعىل ِويفشل ُيفشل َ
َفش( عىل مجعه ويكون)فاشل( منه الفاعل اسم يكون  .قياس) َلةَ

 

 : ذلك ومن
ْيكن فلم« :خمنف أيب قول وعليه الكوناملنفي خرب يف الباء دخول -١  جاء أن َبأوشك ُ

 ومل«: وقوله ،»فدخال آخران جاء أن من بأرسع يكن مل َّثم«: وقوله ،»خربه فأخرباه ٌّعيل
» أيدهيم يف مات أن من أرسعب كان فام«: وقوله، »فرآها ابنها جاء أن من بأرسع يكن

 خرب يف الباء زيادة واملقيس،)٦/٦٣: وينظر، ٤٣٦، ٣٧١ ،١٨٢، ٥/٨٩: تد، الطربي(
: الشنفرى قول )كان( يف ومنه، فقليلة الناسخة األفعال بعد زيادهتا ّأما، »ما«و )ليس(
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َّمدت وإن  ُأعجل القوم أجشع إذ، بأعجلهم           أكن مل الزاد إىل األيدي ُ
 .)١/٣٨٢: م١٩٩٠، مالك ابن (الباء زيادة سبب هو لنفيوا
 كادت حتى«: وقوله) يموتوا أن كادوا وقد«: قوله يف) كاد( بخرب »أن« اقرتان  -٢

َجتب أن الشمس ِ  ابن وقاسه قليل االقرتان هذا و ،)٣٧٠ ،٥/٣٥٤: دت، الطربي(» َ
 )٣/١٦٠ :١٩٨٨( سيبويه قال كام واألكثر ،)١/٣٩١:م١٩٩٠ ،٩٩: ت د (مالك
، العزيز الكتاب جاء وبه هبا، اقرتانه عدم) ٥ :١٩٥٧( واألنباري )٣/٧٥: ت د( واملربد

 ،»جوفه عىل تطلع كادت«: قوله يف »أن« من اخلرب جمردا األكثر عىل خمنف استعملهأبو وقد
. )٦/٢١٣، ٣٧٣ /٥:دت، الطربي(» يشء يف املهلب يستشري يكاد وال«: وقوله
َلك ما«: قال، ّباجلر  جمرور  مضمر ىلع ظاهر اسم عطف -٣  ،»اهللا ِولرسول َ
 الوجه أن يذكر والكسائي ،).٦/٥٠، ٥٣ /٥:دت، الطربي(» ولعثامن لنا ما«: وقال

: م١٩٩٩، األندليس (خروف ابن وتابعه، جائز واخلفض، النصب املعطوف يف
٣/١٤٨٧( . 

 بمبارزته أمرتك لو«: هقول يف املثبت املايض الرشطية »لو« جواب يف الالم ترك  -٤
َهلوا أصابوين قد ولو«: وقوله ،» فال رجوعهم كان رجعوا قد ولو« :وقوله » فعلت  عن َ
 قوله ومنه قليل هامن ُّوجترده، )٥/٤١٩، ٥٧٢، ٤/٥٦٧ :دت، الطربي(» غريي طلب
: الزبيدي كربي معد بن عمرو وقول، )٧٠ الواقعة ()ُأجاجا جعلناه نشاء لو: (تعاىل

ِأجرت الرماح ولكن، نطقت         رماحهم أنطقتهم قومي نأ فلو َّ 
 .)١/٣٢٣: م١٩٩٣، جني ابن (لنطقت: أي
َّأم ال – َأنت ما«: قوله يف وذلك ،العاقل عن) ما (بـ االستفهام -٥  – لك ُ
ِورجلك بخيلك أجلبت ولو أنت وما«: وقوله ،»والعزل » واألمان؟ أنت ما«: وقوله ،»ْ

 )٢/٤١٦: ت د (الفراء أجازه وقد، )٥/٤٥٤ وينظر، ٣٧٥، ٧ /٥ :دت، الطربي(
 السهييل ّوتأول ،)٤/٥: ت د (يعيش وابن )٤/٢١٧، ٢/٢٩٦: ت د (واملربد
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 أو، ملبالغةا غرضل أو، بقرينة إال يكون ال بأنه منه ورد ما  )١٨٤- ١٨١: م١٩٨٤(
 . خمنف أيب َعباريت يف يظهر ما وهذا؛ التوبيخ

 ابن أم كنت أنت نبايل ما«: قوله يف املعادلة »أم« لقب االستفهام مهزة حذف -٦
 :دت، الطربي(» صوابا أم كان خطأ نصحا ونفيس آلوكم ما فإين«: وقوله» عباس

 واملربد )٣/١٧٤ :م١٩٨٨(سيبويه قال كام الشعر برضورة خمتص وهو، )٥٨٦، ٥/٥١
، قياملال( األخفش وذهب، )١٥٨: م١٩٨٠ (اإلشبييل عصفور وابن )٢/٢٩٤: ت د(

 يف حذفها جواز إىل )٢٩٧، ت د، فارس ابن (املتأخرين بعض وتابعه )١٣٥: م١٩٨٥
 .ونثرا نظام لكثرته املتصلة »أم« قبل )١٠٠: م١٩٧٦( املرادي وطرده ،االختيار
: وقوله » أتقى وال َّبأبر هي ما« :قوله يف الثالثي غري من التفضيل اسم بنى  -٧

َأصوب وال أبلغ كان«  من بناه األول ففي )٥٦٥ ،٤٠ /٥ :دت، الطربي( »منه قوال َ
 )١/٥٩١: م١٩٨٠، اإلشبييل( اجلمهور عند ممتنع وهذا الثالثي مزيد وهو )ّاتقى(

، الثالثي أصله راعيا وكأهنام )٣/٢٧٨ :م١٩٩٨ ،السيوطي(واملربد األخفش وأجازه
 . )٣٧٤ :م٢٠٠١، القوشجي (! أتقاه ما: العرب عن قلُون

َأفعل( من بنائه ويف )أصاب( من بناه الثاين ويف  )١/٧٣: م١٩٨٨( فسيبويه، خالف )َ
 واألخفش، )٣/٤٦: م١٩٩٠،مالك ابن( مطلقا جييزونه أصحابه من واملحققون

 مطلقا يمنعونه مجاعةو )٢/٣٦٠: م٢٠٠٤ (والفاريس، ٤/١٧٨: ت د (املربدو
 نأ بني )٧٨: م١٩٧١( اإلشبييلعصفور ابن ّوفرق، )٤/٢٠٧٨: م١٩٩٩، األندليس(

 إليه ذهب ما والراجح، فيجوز التعدية لغري تكون أو، جيوز فال للتعدية اهلمزة تكون
 .أمثلته لكثرة تابعه ومن سيبويه

َغلمة: )ُغالم(مجع يف كقوله اجلموع صيغ بعض استعامله لألكثر خمالفته ومن  -٨ ْ ِ 
 نهع به ُاستغني أو) مةِأغل( مناب نائب قليل وهو، )٤/٥٦٨ :دت، الطربي(
 .)٢/١٩٢: م١٩٨٢، اإلسرتاباذي(
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َأرساء: )أسري( مجع يف قوله أيضا ومنه  َ ؛ )٥٦- ٥/٥٥ :دت، الطربي( ُوأسارى، ُ
ْفعىل( بابه مفعول بمعنى فعيال أن وذلك َرحىَج:ريحَكج )َ : م١٩٨٨، سيبويه (ْ

ُووجهه، )٣/٦٤٧  عىل شذوذه مع )١٤٨ ،٢/١٤١: م١٩٨٢( اإلسرتاباذي ّالريض َّ
ْعيلَف عىل حممول أنه َرماءُك: ككريم لِفاع بمعنى ِ  فأصله )ُأسارى( عىل مجعه ّأما .َ

ْفعالن( لـ مجع األصل يف وهو بالفتح )َأسارى( ْفعىل َ ّوضم، )َ ّضم كام أوله ُ  )ُسكارى( ُ
ُنكب: عىل ِوفاجر ،ِوغادر، ِناكب: مجع أيضا ومنه.)٢/٤٠١: م١٩٥٦، ثعلب( ُ ،

ُوغدر ُوفجر ،ُ ُفعل( و، )٤٧٤، ٣٨٣، ٥/٩٠: دت، الطربي  (ُ  حمفوظ )ِفاعل( مجع يف) ُ
.)١/٤٢٤: م١٩٩٩، األندليس(

 

ْرويد( -١ َ  وراءهم ينكصون وأصحابه « :قوله يف احلال عىل استعامهلا يف واقترص )ُ
ِّدوناعىلَع إىل بنا وامشوا«: قوله يف الصفة وعىل ،»رويدا رويدا ٍؤدةُت ُ  ،الطربي(» ويداُر َ
.مصدرا وال، فعل اسم استعملها هَأر ومل ،)٦/٢٧ ،٥/٤٣ :دت

َّهلم(  -٢  التأنيث يف فاعلها ُيربزون وال  احلجاز أهل لغة عىل فعل اسم وهي )ُ
 احلجاز أهل لغة عىل خمنف أبو وجرى ،)٥٥٧: م١٩٧٣، قتيبة ابن (واجلمع والتثنية

َّهلم« :فقال َّهلم«: قال ،»َّإيل القوم أهيا ُ ، ٩ /٥ :دت، الطربي(» الكتاب كأدارس ُ
َّهلم( يف التوحيد )٢/٢٧٩:م٢٠٠٤، األنباري(الفراء ّوعلل ،)١١٤ ُ  عن ُمزال بأنه )َ

ّوشبه الفعل ترصف  وال يثنّى ال هذه من حرف وكل، ٍوإيه ٍومه ٍصه: كقوهلم باألدوات ُ
ّهلمي: ويقولون فاعلها ُفيربزون متيم بني عند ٌفعل وهي. يؤنث وال ُجيمع ّوهلام، ُ ُ ،

ّوهلمن، ُّوهلموا .)هلم :م١٩٩٧، منظور ابن (ُ
 أخذ ّملا منكم امرئ كل عىل ُعزمت«: قوله يف ّ»إال« بمعنى واستعملها »ّملا«  -٣
 :دت، الطربي(» انرصفت ّملا ّعيل فأقسم وقف ّإنه ثم«: وقوله ،»أحجار عرشة

َالقسم بعد »ّملا« لـ املعنى وهذا ،)٦/١٢٠ ،٥/٦١٩  ابن (واخلليل يهسيبو نقله َ

المجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ ھــ - ٢۰١٤م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة 



            

 

 وهو، العرب عن)٥٣٨: م١٩٧٦، املرادي( والكسائي )٣/١٤٥: م١٩٩٢، الشجري
 ).ملا: م١٩٩٧، منظور ابن (هلذيل اللغة هذه ونسبت، كالمهم يف قليل

ّكل(  -٤ ، اللفظ بمراعاة اإلفراد إليه املضاف يف جاز لفظا اإلضافة عن ُقطعت إذا )ُ
ْقل (تعاىل قوله نحو يف ّفيقدر ّكل: )٨٤ اإلرساء() شاكلته عىل يعمل ٌّلُك ُ  وجاء، ٍأحد ُ
ٌّوكل: (تعاىل قوله نحو يف يجوزف املعنى بمراعاة اجلمع : )٨٧ النمل() داخرين أتوه ُ
ّكل( كانت وإذا، )٢٧١: م١٩٩٧، الدمشقي (أحدمها ّيتعني وقد، أتوه وكلهم  ّحيز يف )ُ
ٌّوكل« خمنف أيب عبارة يف كام النفي ّكل«: وقوله  »ٍغالب ُغري ُ ، الطربي (»تكلمه ال ذلك ُ
، فرد كل عىل التنصيص أفادت هي ّتقدمت فإذا ‘ نفيا الكالم كان )٤٥٧، ٥/١٤، دت

ّويسمى  :م١٩٩٧، الدمشقي (فرد كل عىل بالسلب حكم أنه جهة من) السلب عموم (ُ
 :الطائي يمإبراه قول ومنه، )٢٨٣، ٢٧٦

ٌّوكل فكيف َمحامه يعدو ليس ُ َ ُمزحل اهللا قىض ّعام المرئ وما           ِ َ 
 :اخلزاعي دعبل قول ومثله، ِمحامه ّيتعدى ال أحد فكل

ِباملكدي ليس عندنا ٌّوكل، رمتني            سهامها بأي أدري ما فواهللا ْ ُ 
ٍمكد أنه سهامها من واحد كل عن ينفي أن فمراده ْ ، اجلرجاين (يصيب ال: أي، ُ

 ).٢٨١: م١٩٨٩

: يقول، التضعيف فك ولغتهم، حلجازا أهل لغة أيضا يهف واستعمل: ّاملضعف -٥
ْرضرهَت مل رضبة شمر ورضب« ُ ْفاردد«: ويقول ،»ْ  الناس ْدَيزد فلم«: ويقول ،»رأيه عليه ُ

 :م١٩٧٣ يعيش، ابن( متيمية لغة اللغة هذه ويقابل، »عليك ْدهُأرد مل«: ويقول، »كثرة إال
َّترضه مل« أيضا خمنف أبو استعملها وقد ّالفك عدم وهي )٤٥٤  :دت، الطربي( »...،ُ

١١٩، ١١٥ ،٥/٢٨.( 

 يف األول وإدغام ًطاء التاء قلب يف العرب مذهب عىل فيه وجرى: اإلبدال  -٦
 والظاء والطاء والضاد الصاد: اإلطباق فحرو من وفاؤه )افتعل( عىل كان مما الثاين
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َاطعنّا ّثم« :يقول، )٤/٢٣٩: م١٩٨٨، سيبويه(  :دت، الطربي(» طويال حبالرما واهللا ّ
، الثامنيني (املثلني إدغام ُوأدغام طاء التاء من أبدل ثم )اطتعنا (أصله )٥٧٢ ،٤/٥٦٩

  .)٣٦٠: م١٩٩٩

: م١٩٨٢، اإلسرتاباذي( اجلمع صيغ بعضل قياسه من الرغم وعىل: اجلمع  -٧
َنصحاء: ناصح مجع يف كقوله  )١٥٧، ٢/١٤٨ َ ْبشري مجع ويف، ُ ِ َبرشاء: َ َ : آثم مجع ويف، ُ

َأثمة  أجدها مل التي اجلموع بعض استعمل فإنه).٣١١ ،١٠٨ ،٥/٦٠ :دت، الطربي(َ
َغششة: وقياسه، )٥/٦٠ :دت، الطربي ()ّأغشاء( عىل) ٍغاش( لـ كجمعه غريه عند َ َ

ِمرصد( مجع يف وقوله. )غشش: م١٩٨٧، الزبيدي( ِمراصدة: )ُ َ ٍمرام( مجع ويف، ُ ُ( :
َمرامية ِ  .)٤٩٠، ٤٣٧، ٥/٣٧٣ :دت، الطربي(ُ

 
 وعلوم النحو علم نشأة عن وغريها والطبقات التاريخ كتب لنا نقلته مما الرغم عىل •

وهي ، الغموض من يشء ويكتنفها، تساؤل حمل تظل القضايا بعض أن إال العربية
.بحاجة إىل مراجعة ونظر جديدين وهذا ما حاول البحث إثباته

َتي سبقت فيرش يف مسألة قدم ا البحث لعدد من اآلراء العرض •  ، اللغويةلدراساتِ
.ومدى اتفاقها أو اختالفها مع دراسته

ّ البحث الدراسة التارخيية املؤصلة لعدد من النصوص وتتبعها وحمصها اعتمد • َّ
 أو ،واستنطقها فيام يمكن أن يدعم عمليا الفكرة التي يعاجلها سواء يف نشأة النحو

.ما يتعلق بمدرسة الكوفة
َاك اختالف بني القدماء وبعض املحدثني فيام يتصل باللغة املعربةهن •  ففي حني ؛َ

يتفق القدماء وكثري من املتأخرين حتى املسترشقني عىل أن العرب كانوا يعربون 
. إبراهيم أنيس.د وتابعهم ، نرى بعض املسترشقني خيالفون ذلك،كالمهم
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 فالقدماء ،ة اللغة الفصحى يف حقيقَاملحدثني جليا اخلالف بني القدماء وظهر •
 واملسترشقون ،متفقون عىل أهنا لغة البدو تتفق فيها لغة الكالم ولغة الشعر

 وهناك من قال إهنا ، فمن قائل أهنا لغة البادية حمصورة يف بعض املناطق؛خمتلفون
. ومن قائل أهنا لغة مصنوعة يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني،لغة الشعراء

إىل أنه يمكن أن تندرج دراسة فيرش للعربية اعتامدا عىل نثر أيب خمنف  البحث وصل •
األزدي ضمن األسلوبية التكوينية أو الفردية التي متثل األسلوبية يف ناحيتها 

.التطبيقية
 البحث املنهج التحلييل يف دراسة املالمح اللغوية املختلفة لنص وأسلوب اعتمد •

 بعد أن حتقق للنص التامم ، عنه يف تارخيهالطربيأيب خمنف األزدي اعتامدا عىل نقول 
 حيث متثل اختيارات الكاتب للسامت اللغوية املختلفة مرتكزا للغويني ،النسبي

  . يف إطار الصيغ أو الرتكيب النحوياب أجزاء اخلطُفونِحني يص
 بناء عىل املعيارية التي ؛ الدراسة األسلوبية لنص أيب خمنف الشكل والبنيةعاجلت •

.ارتضاها النحاة العرب عىل اختالف مذاهبهم بعد تقعيد القواعد
 بعد الدراسة األسلوبية اتفاق أيب خمنف يف أسلوبه ولغته مع اللغة التي بنيت اتضح •

 ، ويف أخرى تبني اتفاقه مع املدرسة الكوفية،عليها القواعد عند اجلمهور يف مسائل
 سيام ما يتعلق ببعض صيغ ال واالستعاملاع يف القواعد وخالف يف أخرى ما ش

.اجلموع
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 ، عامل الكتب،عبداألمري الورد/  حتقيق، معاين القرآن، سعيد بن مسعدة،األخفش

 .م١٩٨٥-١٤٠٥ ،بريوت
عبدالفتاح/  حتقيق د ، الترصيح بمضمون التوضيح، خالد بن عبداهللا،األزهري

.م١٩٩٢-  ه١٤١٣ ،طبعة األوىل ال،بحريي
، ريض الدين،اإلسرتاباذي

 ، دار الكتب العلمية،جمموعة من األساتذة/  حتقيق ،رشح شافية ابن احلاجب   -
.م١٩٨٢-  ه١٤٠٢ ،بريوت

. دت، دط،يوسف حسن عمر/  تصحيح وتعليق ، كافية ابن احلاجبرشح   -
.م١٩٨٢ ،٦ ط،ارف دار املع، مصادر الشعر اجلاهيل، نارص الدين،األسد

، عيل بن مؤمن بن عصفور،اإلشبييل
.م١٩٨٠- ه١٤٠٠ ، بغداد، صاحب أبوجناح. حتقيق د، مجل الزجاجيرشح  -
.م١٩٨٠ ،١ ط، دار األندلس،السيد إبراهيم حممد/  حتقيق ، الشعررضائر  -
-  مطبعة العاين ،أمحد عبدالستار اجلواري وعبداهللا اجلبوري/  حتقيق ،املقرب  -

..م١٩٧١- ه١٣٩١ ،١ ط،دبغدا
. م١٩٨٥ ،٢ ط، بريوت، دار الفكر، األغاين، أبو الفرج،األصفهاين
 رواية عبداهللا بن حممد بن سفيان ، التفسح يف اللغة، عبدامللك بن قريب،األصمعي

.م٢٠١١ ،١ ط،ّ عامن، دار دجلة،عادل العبيدي.د حتقيق ،النحوي
.م١٩٧٨-ه١٣٩٨ ،٢ ط،ر دار الفك، من تاريخ النحو، سعيد،األفغاين

.م١٩٩٨ ، القاهرة، اهليئة العامة املرصية للكتاب، ضحى اإلسالم،أمحد ،أمني
 ، أبو الربكات،األنباري

 .م١٩٥٧=ه١٣٧٧ ، دمشق، مطبعة الرتقي،حممد البيطار/  حتقيق، العربيةأرسار  -
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 ،ر دارالفك،حممد حميي الدين عبداحلميد/  حتقيق ، يف مسائل اخلالفاإلنصاف  -
 دت

. ه١٤٠٥، ٣ط، األردن، املنارمكتبة ، إبراهيم السامرائي.د حتقيق ، األلباءنزهة  -
.م١٩٨٥-
 ، حممد بن القاسم،األنباري

 دار البشائر للطباعة ، حاتم الضامن.د حتقيق ، يف معاين كلامت الناسالزاهر  -
.م٢٠٠٤ - ه١٤٢٣ ، الطبعة الثالثة، دمشق،والنرش

 دار ،عبدالسالم هارون/  حتقيق،لطوال اجلاهليات القصائد السبع ارشح  -
.م١٩٩٣ ،٥ ط، القاهرة،املعارف

 ، أبو حيان،األندليس
-  ه١٤١٩ ،١ ط، مطبعة اخلانجي، رجب عثامن.د حتقيق ، الرضبارتشاف  -

 .م١٩٩٩
 ، الطبعة األوىل، دمشق، دار القلم،حسن هنداوي/ حتقيق، والتكميلالتذييل  -

.م٢٠٠٠- ه١٤٢٠
 نرش املجلس األعىل ، أبو زكريا الفراء ومنهجه يف النحو واللغة، أمحد مكي،األنصاري

 .م١٩٦٤-ه١٣٨٤ ،١ ط، القاهرة،لرعاية الفنون واآلداب

 ، إبراهيم،أنيس
 . م١٩٩٢ ،٨ ط، القاهرة، مكتبة األنجلو املرصية، اللهجات العربيةيف  -
 .م١٩٧٨ ،٦ ط، مكتبة اإلنجلو املرصية، أرسار اللغةمن  -

 نرش مكتبة ،سعيد بحريي.د ترمجة ، هورست، نظرية النص وموضوع النحو،زنربجإي
.م٢٠١٢- ه١٤٣٣ ،١ ط، القاهرة،زهراء الرشق

 ،١ ط،)جمموعة مؤلفني( أبحاث عربية يف الكتاب التكريمي لفيرش  ، هاشم،األيويب
.م١٩٩٤
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دار  ، دراسات املسترشقني حول صحة األدب اجلاهيل،)ترمجة( عبدالرمحن ،بدوي
.م١٩٧٩ ، الطبعة األوىل، بريوت،العلم للماليني

 مكتبة اخلانجي ودار ، رمضان عبدالتواب.د أخرجه ، التطور النحوي،براجسرتارس
.م١٩٨٢- ه١٤٠٢ ،الرفاعي

 ، كارل،بروكلامن
 ، دار العلم للماليني، ترمجة أمني نبيه فارس وزميله، اإلسالميةالشعوب تاريخ  -

.م٢٠٠٥، ١٦ ط،بريوت
 ، دار املعارف، عبداحلليم النجار.د نقله إىل العربية ، األدب العريبتاريخ  -

.م١٩٨٥ ،٥ ط،القاهرة
.م١٩٩٨  ،١ ط، القاهرة، دار غريب للطباعة والنرش، دراسات يف علم اللغة، كامل،برش

/  حتقيق ، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر،البغدادي
.م١٩٧٩ ، الطبعة الثانية، اهليئة املرصية العامة للكتاب،عبدالسالم هارون

 دار ،ّرفيق بن وناس وآخرين/  تعريب ، تاريخ اللغة واآلداب العربية، شارل،بال
.م١٩٩٧، ١ ط،الغرب اإلسالمي

- ه١٤١٩ ، دارالفكر، دمشق، إبراهيم الكيالين.د ترمجة ، تاريخ األدب العريب،بالشري
.م١٩٩٨

 دار ،عبدالسالم هارون/  حتقيق ، جمالس ثعلب،أمحد بن حييى أبوالعباس ،ثعلب
.م١٩٥٦- ه١٣٧٥ ،٢ط،املعارف

 ، مكتبة الرشد، إبراهيم البعيمي.د حتقيق ، رشح الترصيف، عمر بن ثابت،الثامنيني
.م١٩٩٩-  ه١٤١٩ ، الطبعة األوىل،الرياض

 ،ة اخلانجي مكتب،عبدالسالم هارون/ حتقيق، كتاب احليوان، عمرو بن بحر،اجلاحظ
.م١٩٨٣- ه١٤٠٣، ٣ط
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دراسة تطبيقية يف عالقة اخلصائص األسلوبية ( األسلوب والنحو ، حممد عبداهللا،جرب
. دت،١ ط، اإلسكندرية، دار الدعوة،)ببعض الظاهرات النحوية

 ، القاهرة، مكتبة اخلانجي،حممود شاكر/  حتقيق ، دالئل اإلعجاز، عبدالقاهر،اجلرجاين
.م١٩٨٩ ،٢ط

حممد أبو الفضل /  حتقيق ، الوساطة بني املتنبي وخصومه، عيل بن عبدالعزيز،جايناجلر
 . دت،٣ ط، مطبعة عيسى البايب احللبي،إبراهيم وعيل البجاوي

/  النارش ،حممود شاكر/  حتقيق ،راء طبقات فحول الشع، ابن سالم،اجلمحي
. د ت، جدة،دارااملدين

 ، أبو الفتح عثامن، جنيابن
 ، الطبعة الثانية، دمشق، دار القلم، حسن هنداوي. حتقيق د،ة اإلعراب صناعرس  -

.م١٩٩٣ - ه١٤١٣
 . بريوت، داراهلدى للطباعة والنرش،حممد عيل النجار/  حتقيق ،اخلصائص  -
 ، ساعدت جامعة بغداد عىل نرشه، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، عيل،جواد

.م١٩٦٨ ،١ ط،بغداد مكتبة النهضة ب،دار العلم للماليني
 ، عامل الكتب،)دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب( األصول ، متام،حسان

.م٢٠٠٠ ،القاهرة
.م١٩٣٦ ،١ ط، نرش وطبع دار املعارف بمرص، من حديث الشعر والنثر، طه،حسني

 ، دار القلم العريب، اخلالف النحوي بني البرصيني والكوفيني، حممد خري،احللواين
. دت،١ ط،حلب

 منشورات املعهد القومي ، العربية واحلداثة أو الفصاحة فصاحات، حممد،احلمزاوي
.م١٩٨٢ ، تونس،لعلوم الرتبية
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 ، دار الغرب اإلسالمي، إحسان عباس.د حتقيق ، معجم األدباء، ياقوت،احلموي
.م١٩٩٣ ،١ ط،بريوت

/  حتقيق ، صيغ العموم تلقيح الفهوم بتنقيح، خليل بن كيكلدي العالئي،الدمشقي
.م١٤١٨/١٩٩٨ ،١ ط، بريوت، األرقمدار ،عيل معوض وعادل عبداملوجود

 ، املوسوعي اجلديد لعلوم اللسانالقاموس ، جان ماري، أوزوالد و سشايفر،ديكرو
.م٢٠٠٣ ،١ ط، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، منذر عيايش.دترمجة 

 ، املركز  القومي للرتمجة،حسن محزة/ ترمجة ، النظامية املجمل يف العربة، أندره،رومان
.م٢٠٠٧ ،١ ط،القاهرة

 ، دار املعارف،حممد أبو الفضل إبراهيم/  حتقيق ، طبقات النحويني واللغويني،الزبيدي
 .م١٩٧٣ ،٢ط
عبدالستار أمحد /  حتقيق ، تاج العروس من جواهر القاموس، حممد مرتىض،الزبيدي

.م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧ ، الطبعة الثانية،كويت مطبعة حكومة ال،فراج
 ، دمشق،ربيةع مطبوعات جممع اللغة ال، مازن املبارك.د حتقيق ، الالمات،الزجاجي

.م١٩٦٩- ه١٣٨٩
.م٢٠٠٢ ،١٥ ط ، بريوت، دار العلم للماليني، األعالم، خري الدين،الزركيل

 مؤسسة ،ينسعيد األفغا/ حتقيق، حجة القراءات، عبدالرمحن بن حممد، زنجلةابن
 .م١٩٩٨- ه١٤١٨ ،٥ ط، بريوت،الرسالة

.   م١٩٨٧ ،١ ط،ّ عامن،ر دار الفك، املدارس النحوية أسطورة وواقع، إبراهيم،السامرائي
 جممع اللغة ،حممد الدايل/ حتقيق، سفر السعادة وسفري اإلفادة، علم الدين،السخاوي

.م١٩٨٣-ه١٤٠٣ ،العربية بدمشق
– مؤسسة الرسالة ،عبداحلسني الفتيل/  حتقيق ، األصول،ي حممد بن الرس،ّ الرساجابن

.م١٩٨٨ - ه١٤٠٨، ٣ ط،بريوت
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 ،١ ط، اإلسكندرية، البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث، مصطفى،السعدين
.م١٩٨٧

 الدار الفنية للنرش ، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، فتح اهللا أمحد،سليامن
.م١٩٩٠ ،هرة القا،والتوزيع

 ،١ ط، الرياض، دار الرياض للنرش والتوزيع، حممد البنا.د حتقيق ، نتائج الفكر،السهييل
 .م١٩٨٤- ه١٤٠٤

 ، مكتبة اخلانجي،عبدالسالم هارون/  حتقيق ، الكتاب، عمرو بن عثامن،سيبويه
 .م١٩٨٨- ه١٤٠٨، ٣ ط،القاهرة

 ، جالل الدين،السيوطي
 ه١٣٩٩ ، صيدا، املكتبة العرصية، إبراهيملفضلو احممد أب/ حتقيق، الوعاةبغية  -

.م١٩٧٩-
 ،١ ط، بريوت،أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية/ حتقيق ، اهلوامعمهع  -

.م١٩٩٨- ه١٤١٨
 دار الغرب ،ّرفيق بن وناس وآخرين/  تعريب، تاريخ اللغة واآلداب العربية، بالشارل

.م١٩٩٧ ،١ ط، بريوت،اإلسالمي
 مكتبة ، القاهرة، حممود الطناحي.د حتقيق ، األمايل،بة اهللا عيل ه، الشجريابن

.م١٩٩٢ - ه١٤١٣ الطبعة األوىل ،اخلانجي
 مطبعة املجمع ،عدنان الدوري/  حتقيق ، الشوارد يف اللغة، احلسن بن حممد،الصغاين

.١٩٨٣-ه١٤٠٣ ،العلمي العراقي
 ، وتركي مصطفىطاألرناؤوأمحد /  حتقيق ، الوايف بالوفيات، خليل بن أيبك،الصفدي

.م٢٠٠٠- ه ١٤٢٠ ،١ ط، بريوت،دار إحياء الرتاث العريب
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، حممد بن جرير،الطربي
 ، القاهرة، دار املعارف،حممد أبو الفضل إبراهيم/ حتقيق،تاريخ الرسل وامللوك  - 

. د ت،٢ط
 ، بريوت، مؤسسة الرسالة،أمحد شاكر/  حتقيق، البيان يف تأويل القرآنجامع  -

.م٢٠٠٠- ه١٤٢٠ ،١ط
. م١٩٦٩ ،٢ ط، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، حممد،الطنطاوي
-  ه١٤٢٠ ،٦ ط، القاهرة، مكتبة اخلانجي،عربية فصول يف فقه ال، رمضان،عبدالتواب

.م١٩٩٩
دراسة يف فقه العربية وتاريخ تطورها وعالقتها بباقي ( أبعاد العربية ، فالح،العجمي

.م١٩٩٤- ه١٤١٥، ١ ط، الرياض،النارش العريب مطابع ،اللغات السامية
.م١٩٧٤- ١٩٨٦ ، بريوت،١ ط، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد،العيل

 ، أبو البقاء،العكربي
 ، بريوت، عامل الكتب،حممد السيد عزوز/  حتقيق ، القراءات الشواذإعراب  -

.م١٩٩٦- ه١٤١٧ ،١ط
 ، دار الفكر املعارص، غازي طليامت.دقيق  حت، يف علل البناء واإلعراباللباب  -

 .م١٩٩٥ ،١ ط،بريوت
، إسامعيل،عاميرة
 ،٢ ط،ّ عامن، دار حنني، ونظرياهتم يف نشأة الدراسات اللغويةاملسترشقون  -

.م١٩٩٢- ه١٤١٢
-  ه١٤١٧ ،١ ط، مؤسسة الرسالة، دار البشري،واللغة يف االسترشاق بحوث  -

.م١٩٩٦
.م١٩٨٨ ،٦ ط، القاهرة، الكتب عامل،لغوي عند العرب البحث ال، أمحد خمتار،عمر
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 ، شكري حممد،عياد
 ، بريوت،دار الكتاب العريب) مبادئ علم األسلوب العريب( واإلبداع اللغة  -

 .م١٩٨٨ ،١ط
.م١٩٩٢- ه١٤١٣ ،٢ ط، املرشوع للطباعة والنرش،وب إىل علم األسلمدخل  -
-  حلب، مركز اإلنامء احلضاري النارش، األسلوبية وحتليل اخلطاب، منذر،عيايش

.م٢٠٠٢ ،١  ط،سوريا
 حتقيق السيد أمحد ، الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، أمحد، فارسابن

. دت، القاهرة، مطبعة عيسى البايب احللبي،صقر
 ، احلسن بن عبدالغفار،الفاريس

 ،ارات العربية اإلم، املجمع الثقايف،عبداهللا حاج إبراهيم/  حتقيق،اإلغفال  -
.م٢٠٠٤/ ه١٤١٤ ،١ط

 دار املأمون ،بدر الدين قهوجي وبشري حوجيايت/  حتقيق ، للقراء السبعةاحلجة  -
.م١٩٨٤- ه١٤٠٤ ،١ ط،للرتاث

 دار ، سعيد بحريي.د ترمجة ،)مدخل متداخل االختصاصات( علم النص ، دايكفان
.م٢٠٠١- ه١٤٢١ ،١ ط،القاهرة للكتاب

أمحد يوسف نجايت وحممد عيل /  حتقيق ، معاين القرآن،يى بن زياد أبو زكريا حي،الفراء
. دت ف، الدار املرصية للكتاب،النجار

 ،حممد الرشقاوي/  ترمجة ، تارخيها ومستوياهتا وتأثريها: اللغة العربية، كيس،فرستيج
.م٢٠٠٣ الطبعة األوىل ، القاهرة–املجلس األعىل للثقافة 

.م١٩٨١-ه١٤٠١ ، بريوت، دار الكتاب العريب،عربية عبقرية اللغة ال، عمر،فروخ
 رمضان .د ترمجة ،)دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب( العربية ، يوهان،فك

.م١٩٨٠- ه١٤٠٠ ، مرص– مكتبة اخلانجي ،عبدالتواب
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 ، يرتيش فيرشفولفد
 ، املختار للنرش والتوزيعؤسسة م، سعيد بحريي.د ترمجة ، يف فقه اللغةاألساس  -

.م٢٠٠١، ١ط
 عالقاهتا - هلجاهتا– بنيتها – مراحلها التارخيية –أصوهلا ( يف العربيةدراسات  -

، ١ ط، القاهرة، مكتبة اآلداب،سعيد بحريي.د ترمجة ،)بأخواهتا الساميات
.م٢٠٠٥  ه١٤٢٦

فنثر ْ أيب خمنَ  حممد .د ترمجة ،)بحوث أملانية يف األدب العريب القديم( ضمن كتاب ،ِ
.م٢٠٠٨- ه١٤٢٩ ،١ ط، دمشق، دار البشائر للطباعة والنرش،اعفؤاد نعن

، عبداهللا بن مسلم، قتيبةابن
.   د ت،٤ ط، مرص، دار املعارف،ثروت عكاشة.د حتقيق ،املعارف  -
 الطبعة ، القاهرة، دار الرتاث، حتقيق السيد أمحد صقر، مشكل القرآنتأويل  -

.م١٩٧٣ - ه١٣٩٣ ،الثانية
 ،٤ ط، مرص، مطبعة السعادة،حممد حميي الدين عبداحلميد /  حتقيق، الكاتبأدب

.م١٩٦٣- ه١٣٨٢
  دار،حممد أبو الفضل إبراهيم/  حتقيق، إنباه الرواة، أبو احلسن عيل بن يوسف،القفطي

.م١٩٥٠ - ه١٣٦٩ ،الكتب املرصية
عة دار ب مط، أمحد عفيفي.د حتقيق ، عنقود الزواهر يف الرصف، عالء الدين،القوشجي
.م٢٠٠١- ه١٤٢١ ، الطبعة األوىل،كتب املرصيةال
حممد حميي  /،  العمدة يف صناعة الشعر ونقده، أبو عيل احلسن بن رشيق،القريواين

.. دت، دط،الدين عبد احلميد
 ، دار  الغرب اإلسالمي، ندوة تقدم اللسانيات يف األقطار العربية املنعقدة بالرباطكتاب

.م١٩٩١ ،١ ط،بريوت
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 ،حممد الرشقاوي/  ترمجة ،تارخيها ومستوياهتا وتأثريها: اللغة العربية،فرستيغ ،كيس
.م٢٠٠٣ ،١ ط،نرش املجلس األعىل للثقافة بمرص

 دار الفكر ،حممد أبو الفضل إبراهيم/  حتقيق، مراتب النحويني، أبو الطيب،اللغوي
.م١٣٩٤/١٩٧٤ ،٢ ط،العريب

 ، أمحد اخلراط.د حتقيق ، حروف املعاين رصف املباين يف رشح، أمحد بن عبدالنور،املالقي
.م١٩٨٥- ه١٤٠٥ ، الطبعة الثانية، دمشق،دار القلم

، مجال الدين حممد بن عبداهللا، مالكابن
 هجر للطباعة ،حممد املختون.د عبدالرمحن السيد و.د حتقيق ،رشح التسهيل  -

.م١٩٩٠-  ه١٤١٠ ، األوىلبعة الط،والنرش
 دار الكتب ،حممد فؤاد عبدالباقي/ قيق  حت، التوضيح والتصحيحشواهد  -

. دت، بريوت،العلمية
.١٩٣٤- ه١٣٥٢، ١  ط ، النثر الفني يف القرن الرابع، زكي،مبارك
 ، حممد بن يزيد،املربد

 ه١٣٧٥ ،١ ط، مطبعة دار الكتب املرصية،عبدالعزيز امليمني/  حتقيق،الفاضل  -
.م١٩٥٦-

 . د ت، بريوت،لكتب عامل ا،حممد عضيمة/  حتقيق ،املقتضب  -
 ،طه حمسن/  حتقيق ، اجلنى الداين يف حروف املعاين، احلسن ابن أم قاسم،املرادي

.م١٩٧٦ - ه١٣٩٦ ، املوصل،مؤسسة دار الكتب للطباعة والنرش
 اعتنت به مجعية نرش ، املوشح يف مآخذ العلامء عىل الشعراء، حممد بن عمران،املرزباين

.م١٩٢٤/ ١٣٤٣ ، القاهرة،فية املطبعة السل،الكتب العربية
 ، دار الفيصل الثقافية، دراسات يف تأريخ اللغة العربية،)ترمجة( محزة قبالن ،املزيني

.م٢٠٠١ -  ه١٤٢١ ، الطبعة األوىل،الرياض
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 ، عبدالسالم،املسدي
.دت،٣ تونس،ط، الدار العربية للكتاب، واألسلوباألسلوبية  -
م٢٠١٠ ،١ ط، بريوت،ديد دار الكتاب اجل، واإلعرابالعربية  -

 ،٣ ط، القاهرة، عامل الكتب، األسلوب دراسة لغوية إحصائية، سعد،مصلوح
.م١٩٩٢

. دت،١ ط، بريوت،ثقافة دار ال، تقويم الفكر النحوي، عيل،)أبو (املكارم
 حممد عبدالوهاب وحممد أمني/  حتقيق، لسان العرب، حممد بن مكرم، منظورابن

 ، بريوت، مؤسسة التاريخ العريب،ار الرتاث العريب دار إحي،الصادق العبيدي
.م١٩٩٧ - ه١٤١٨ ،الطبعة الثانية

 ، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، العريبي عبدالقادر، نظرات يف الرتاث اللغو،املهريي
.م١٩٣٣ ،١ط
 ، بريوت، عامل الكتب، زهري غازي زاهد.د حتقيق ،قرآن إعراب ال، أبو جعفر،النحاس

  .م١٩٨٥- ه١٤٠٥، ٢ط
 ،)ليدايمدخل إألى النظرية اللغوية عند ها( علم اللغة النظامي ، حممود أمحد،نحلة

.م٢٠٠٩- ه١٤٣٠ ، اإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية
 ه١٤١٥ ،١ ط، بريوت، دار املعرفة،إبراهيم رمضان/  اعتنى به، الفهرست، ابن،النديم

.م١٩٩٤-
 ، دار النهضة العربية، رمضان عبدالتواب.د ترمجة ، اللغات السامية، تيودور،نولدكه

.القاهرة
.م١٩٧٣ ، بريوت، دار العودة، النقد األديب احلديث، حممد غنيمي،هالل

.م١٩٨٠ الطبعة األوىل، ، بريوت، دار القلم، تاريخ اللغات السامية، إرسائيل،ولفنسون
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، موفق الدين يعيش بن عيل، يعيشابن
. دت،وت، مكتبة املثنى القاهرة بري، عامل الكتب،رشح املفصل  -
 ، حلب، املكتبة العربية، فخر الدين قباوة.د حتقيق ، امللوكي يف الترصيفرشح  -

  .م١٩٧٣= ه١٣٩٣، ١ط
رودلف /  عني بتحقيقه ، نور القبس املخترص  من املقتبس، يوسف بن أمحد،اليغموري

.م١٩٦٤- ه١٣٨٤ ،ملانيا أ،بفيسبادن شتاينر  نرش فرانتز،زهلايم
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