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 تانهغح انعزتٍح هص ادل
هػػدؼ البحػػى إلػػػأ بيػػاف أف للبليػػ  تصػػػرفا  فػػي القػػكؿ مفػػػردنا كمر بنػػا كفػػػؽ 
مقتضيات مف الغرض كالسياؽ فيخالؼ ظػاهر شػركط القيػاس الصػحيك لل لمػة كفػؽ 

كمػف مػـ  ما تستلزمه شاعرية اللغػة مػف الشػعكر كالخيػاؿ الخصػح كالحالػة النفسػية  
القيػػاس مػػف زيػػادذ اك حػػذؼ فػػي ال لمػػة اك  اشػػتمؿ هػػذا البحػػى علػػأ صػػكر مخالفػػة

 ابداؿ اك عدكؿ عف الصيغة   
إف التقييػػد باللغػػة المعياريػػة بمػػا فيهػػا مػػف دػػكانيف كدكاعػػد وأظهررز انث رر  

مبنية علأ المشهكر أك األ مر استعماال دد ال يحقؽ األغػراض الفنيػة كالجماليػة فػي 
لػػذا دػػد يتطلػػح األمػػر العػػدكؿ الػػنظـ العػػالي ا  مػػا أنػػه دػػد ال يػػؤدم المعنػػأ المػػراد   

 لتحقيؽ تلؾ األغراض   
 ما يجح التفردة بيف ال لمة خارج التر يح كداخله     فينبغػي أال ننظػر إلػأ 
اللفػػظ بمعػػزؿ عػػف التر يػػح كعػػف الحالػػة النفسػػية لقانلػػه  مػػا فعػػؿ ابػػف سػػناف كغيػػر  

 فعابكا  ؿ خركج عف مقتضأ الظاهر في القياس  
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The summary of a research 

entitled 
              Violation of the morphological measurement of Ibn Sinan in 
the secret of eloquence                                                      
between the standard language and poetry 
An aesthetic study 

Teh object hc aeh  heht fe ee ah es eftah aeta aeh hihothsa  has an 
tfa es the singular and complex saying tffh  esi ah aeh  hote hdhsae 

hc aeh vt vheh ts  fhsaheaa tvvt hsair pehitahe aeh fhs eaehse hc aeh 
fh  hfa dhtet hdhsa hc aeh  h   te  hote h  nr aeh vhhaefe hc 

itsittih ts  aeh ehseh hc  fertile edtiestaehs  ts  verfehihiefti 
eatah retea aeee  heht fe esfit h  edtihe hc aeh dhtet hdhsa 

pehitaehs from increasing or deleting  es aeh  h   h   hvitfment h  
deviating from aeh form     

The research showed that limitation of the standard language, 
including the bases and the rules based on the famous or the most 
used may not achieve the technical and aesthetic purposes on high 
schemes, and may not perform the intended meaning; therefore, it 
may be necessary to deviate to achieve these purposes. 

We dtea tieh  eeaesiteee nha hhs aeh  h   htaee h aeh 
fhdvheeaehs ts  esee h it    eh eehti  sha ihhl ta aeh word 

separately c hd aeh fhdvheeaehs ts  aeh verfehihiefti eatah hc aeh 
speaker, te  sns tests ts  haeh e  did that they criticize  hph r 

deviation c hd aeh  hote hdhsa es aeh tvvt hsa dhtet hdhsa  
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 ادلقديح

 -الحمد هلل رح العالميف ا كالصبلذ كالسبلـ علأ أ ـر المرسليف سيدنا محمػد
 كعلأ آله كصحبه أجمعيف   -صلأ اهلل عليه كسلـ 

 وتعد: 
نه ما كضع علـ الصرؼ إال لتبنأ  لمات العربيػة أفإنه مما اتفؽ عليه القـك 

جعػػػؿ  لػػػذا  علػػػأ ديػػػاس صػػػحيك  -سػػػاس ت ػػػكيف الجملػػػة كالجمػػػؿ أالتػػػي هػػػي  –
 الببلغيكف مف شركط الفصاحة سبلمة ال لمة مف مخالفة القياس الصرفي     

كانؿ القـك الػذيف اشػترطكا لفصػاحة ال لمػة أف أك اف ابف سناف الخفاجي مف 
_أم  ت كف جارية علأ العرؼ العربػي الصػحيك غيػر شػاذذ ا كيػدخؿ فػي هػذا القسػـ

 (ُ)التصرؼ الفاسد لل لمة   ؿ ما ين ر  أهؿ اللغة كيرد  العلماء مف  الشاذ_
كهػػذا يخػػص اللغػػة المعياريػػة المحضػػة القانمػػة علػػأ القكاعػػد كالقػػكانيف كفػػؽ 

  كنها  لمات مفردذ كلما ترتبط بسيادها التر يبي كالحالي كالنفسي       
ا كفؽ ا كمر بن ف يتصرؼ في القكؿ مفردن أكمف مـ  اف للبلي  في اللغة العالية 

كالسػػياؽ ب ػػؿ صػػكر  بمػػا يخػػالؼ فػػي الظػػاهر شػػرانط  مقتضػػيات مػػف الغػػرض المػػراد
فكدػػؼ خلػػؼ اختيػػار  ف جػػاء كفػػؽ شػػاعرية اللغػػة    ا  القيػػاس الصػػحيك لل لمػػات ك 

                                           

ػ تأليؼ عبد اهلل المبيتي  ٓٔالمآخذ علأ فصاحة الشعر حتأ نهاية القرف الرابع الهجرم ص  (ُ)
   هػُِْٕالجامعة اإلسبلمية 

: أبػك محمػد عبػد اهلل بػف محمػد بػف سػعيد بػف سػناف  المؤلؼ ٕٕسر الفصاحة ص  ينظر :ك 
ناشػػػر: دار ال تػػػح العلميػػػة الطبعػػػة: الطبعػػػة األكلػػػأ هػػػػ( الْٔٔالخفػػػاجي الحلبػػػي )المتػػػكفأ: 

 . ـُِٖٗهػ_َُِْ
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 لماتػػه الشػػعكر كالخيػػاؿ الخصػػح كالحالػػة النفسػػية ا  ػػؿ هػػذ  الػػدكافع تجعلػػه ينتقػػي 
د مػػع القكاعػػ -ا حياننػػأ – لمػة دكف غيرهػػا بمػػا تتناسػػح مػػع دكافعػػه التػػي ال تتناسػػح 

 كالقكانيف  
ا بالبحى كالمكازنة بيف ما تقتضيه معايير تلؾ القكاعػد كمف مـ  اف هذا جديرن 

كما تستلزمه شاعرية اللغة في ترا يبها كصػكرها كمػف مػـ اختػرت أف ي ػكف مكضػكع 
 بحمي:

خمانفح انقٍاس انصزيف عُد اتٍ سُاٌ يف سز انفصاحح تني يعٍارٌح انهغح وشعزٌتها  
 دراسح مجانٍح

 ع سثة اختٍاري ذلذا ادلىضىع إىل عدج أيىر يُها :وٌزج
 ػ حدامة المكضكع كجدته فهك لـ ي تح فيه بهذ  ال يفية   ُ
ف تناكلهػا ال ميػركف  ِ ػ مغايرذ منهجية التعامؿ مع  مخالفػة القيػاس فهػي كا 

ف هذا التناكؿ باعتبار مجمكعة مف المقاييس تخضػع للغػة المعياريػة فقػط التػي أإال 
كاعد كدػكانيف معينػة ا كلػـ ت ػف فػي ضػكء تكظيػؼ المخالفػة بمػا يبلنػـ تصاغ كفؽ د

 كالغرض المراد   السياؽ
نمػا  انػت عنػد إػ  األلفاظ التي عدها ابف سػناف مخالفػة للقيػاس الصػرفي  ّ

ا فػي ا  بيػرن نهػـ يحملكنهػا أمػرن أا   بمػا يػدؿ علػأ شعراء فحكؿ ال يرمكف بال لمات رمينػ
 ف لنتكصؿ إليها لك لـ تأت بهذ  المخالفة  المعنأ كدالالت خاصة  لـ ن 

  تكظيؼ التذكؽ الجمالي لفهـ الشعر لخدمػة بنػاء ال لمػات داخػؿ الػنص  ْ
تتكافؽ مع شعكر المت لـ كنفسيته  الشعرم كتفاعله مع اللفظة كما كراءها مف معافو 

 ا كتتناسح مع السياؽ كالتر يح 
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 أيا عٍ يُهجً يف انث   :
كصػفي التحليلػي ا كذلػؾ باستقصػاء الشػكاهد التػي ح ػـ فقد اتبعت المنهج ال

فيها ابف سناف في  تابه : ) سر الفصاحة ( بمخالفتهػا للقيػاس الصػرفي كتقسػيمها 
كفؽ صكر المخالفػات الصػرفية ا مػـ تحليػؿ الشػكاهد ا كتكضػيك أمػر المخالفػة علػأ 

 اللغة الشعرية   
كتمهيػد ا كيعقبهػا  مباحػى يسػبقها مقدمػة أربعةكدد اشتمؿ هذا البحى علأ 

 خاتمة كفهرس لمصادر البحى كدد جاء  اآلتي :
  : ت لمت فيها عف أسباح اختيارم للمكضكع كخطة البحى   ادلقديح
  دسميف:: كجاء علأ  انتًهٍد

 ( ابف سناف ك تابهبعنكاف )صكرذ مكجزذ عف :  انقسى األول
ـ ت لمػت عػف اسػمه كمكلػد  كشػيكخه كآمػار  العلميػة ككفاتػه ا مػ تناكلت فيػه

  تابه )سر الفصاحة( الغرض منه كما تضمنه ال تاح 
 (مخالفة القياس بيف معيارية اللغة كشعريتها بعنكاف ): اَخز انقسى

 (مخالفة القياس بالزيادذ أك الحذؼ مف ال لمة: بعنكاف ) ادلث   األول
 تناكلػػت فيػػه الزيػػادذ بإشػػباع الحر ػػة فتصػػير حرفنػػاا كالزيػػادذ بتشػػديد ال لمػػة

 مػػا تناكلػػت فيػػه زيػػادذ  المخففػػةا كالزيػػادذ كالحػػذؼ بمػػد المقصػػكر كدصػػر الممػػدكدا
 .الحر ة أك حذفها بصرؼ ماال ينصرؼ ا كمنع الصرؼ مما ينصرؼ

 (مخالفة القياس بالعدكؿ عف الصيغة: بعنكاف ) ادلث   انثاًَ
تناكلػػت فيػػه العػػدكؿ عػػف الصػػيغة بتػػذ ير المؤنػػى كتأنيػػى المػػذ ر علػػأ غيػػر 

ا كمخالفػة القيػاس صػؿاختبلؼ الصػيغة فػي الجمػع كغيػر  عػف مقتضػأ األك  دياس ا
 بإدخاؿ األلؼ كالبلـ علأ الفعؿ 
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مخالفػة القيػاس بتبػديؿ حػرؼ م ػاف حػرؼ فػي : بعنػكاف ) ادلث   انثانر 
 (ال لمة

ا ك يػؼ  تناكلت فيػه  يػؼ  ػاف العػرح يبػدلكف حرفػان م ػاف حػرؼ فػي ال لمػة
 كالسياؽ  جاءت هذ  المخالفة مكافقة للغرض

 (بعنكاف )مخالفة القياس بفؾ المدغـ كجكبنا : ادلث   انزاتع
 تناكلت فيه ظاهرذ فؾ اإلدغاـ ك يؼ لجأ إليها الشاعر لتحقيؽ مراد  

 : كتناكلت فيها نتانج البحى كالتكصيات   اخلامتح
 وأخريًا فهزس ادلصادر وادلزاجع

زلػػؿ إنػػه كلػػي ذلػػؾ كاهلل أسػػأؿ أف يهػػديني سػػكاء السػػبيؿ ا كيعصػػمني مػػف ال
     كالقادر عليه
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 انتًهٍد
 :اتٍ سُاٌ وكتاتّصىرج يىجزج عٍ ر 1

 امسّ ويىندِ :
الشػاعر الخفػاجي الحلبػي عبد اهلل بف محمد بف سعيد بف سػنافا أبػك محمػد 

 (ُ)ـ ( َُِّ -هػ ِّْ  كلد عاـ )  األديح
 :شٍىخّ وآثارِ انعهًٍح

 (ِ)  كغيرهما م كأبي نصر المنازمأخذ األدح عف أبي العبلء المعر 
 :كللخفاجي مف المصنفات 

  تاح سر الفصاحة  -ُ
  تاح الصرفة   -ِ
  تاح الح ـ بيف النظـ كالنمر صغير   -ّ
  تاح عبارذ المت لميف في أصكؿ الديف  -ْ
  تاح في رؤية الهبلؿ  -ٓ
  تاح ح ـ منمكرذ  -ٔ
 (ّ)  تاح العركض مجدكؿ -ٕ

                                           

بف االمؤلؼ: محمد بف شا ر بف أحمد بف عبد الرحمف بف شا ر  َِِص ِجفكات الكفيات  ((ُ
هػػ( المحقػؽ: إحسػاف عبػاس الناشػر: ْٕٔهاركف بف شا ر الملقح بصبلح الديف )المتػكفأ: 

بػف محمػكد االمؤلؼ: خير الػديف ُِِص ْجعبلـ األك    بيركت الطبعة: األكلأ -دار صادر 
هػػػ( الناشػػر: دار العلػػـ ُّٔٗبػػف محمػػد بػػف علػػي بػػف فػػارسا الزر لػػي الدمشػػقي )المتػػكفأ: 

  ـََِِللمبلييف الطبعة: الخامسة عشر أيار / مايك 
 ُِِص  ِج فكات الكفيات ينظر :( (ِ
 ِِِص ِالسابؽ ج ((ّ
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 ّ:روفات
 " ك انػت لػه كاليػة بقلعػة (ُ)ه فػي سػنة سػت كسػتيف كأربعمانػة ك انػت كفاتػ

ا فمػات  ه طعامػا مسػمكمامف أعماؿ حلحا كعصي بهاا فاحتيؿ عليه بإطعام " عزاز
   (ّ)ا كصلأ عليه األمير محمكد بف صالك (ِ)كحمؿ إلأ حلح

 : كتاتّ سز انفصاحح
فقػاؿ   ذ ر ابف سناف في مقدمة  تابػه )سػر الفصػاحة( الغػرض مػف ال تػاح 

اعلـ أف الغرض بهذا ال تػاح معرفػة حقيقػة الفصػاحة كالعلػـ بسػرها فمػف الكاجػح أف 
 (ْ) نبيف ممرذ ذلؾ كفاندته 

 هذا كدد تضمف ال تاح ما يلي :
 ال بلـ علأ شركط الفصاحة في اللفظة الكاحدذ -ُ
  ال بلـ علأ شركطها في األلفاظ المنظـك بعضها مع بعض -ِ
 دذ عف األلفاظال بلـ عف معاني مفر -ّ

  هذا كدد تضمف القسـ االكؿ : الشركط البلزمة لفصاحة ال لمة 
كتضػػمف القسػػـ اآلخػػر : مػػا يكجػػد مػػف هػػذ  الشػػركط فػػي األلفػػاظ المنظػػـك 

 بعضها علأ بعض 
مـ ت لـ المؤلؼ عف شركط الفصاحة ا كمكاضػيع أخػرل عظيمػة الفانػدذ ممػا 

  (ٓ)جعؿ هذا ال تاح متعة للباحى كالدارس 

                                           

 َِِص ِفكات الكفيات ج (ُ)
 ُِِص ْج األعبلـ(ِ) 
 َِِص ِج فكات الكفيات ((ّ
 ُّسر الفصاحة ص ((ْ

 ٓالسابؽ ص (ٓ)
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 (ِ)انهغح وشعزٌتها (ُ)انفح انقٍاس تني يعٍارٌح خم -2
  اسػة للقيػف المخالفػرط العلماء لفصاحة ال لمة أف ت كف خالية مػاشت

                                           

 معني  لمة معيارية : (ُ) 
 ."ييعىٌد احتراـ المكاعيد مف الٌضكابط المعياريَّة للحياذ العملٌية" :اسـ مؤنَّى منسكح إلأ ًمٍعيار  1-
معيارٌيػػة " مػػف خبللهػػاإخضػػاع األشػػياء لمقػػاييس محػػدَّدذ تيقىػػيَّـ   :مصػػدر صػػناعٌي مػػف ًمٍعيػػار  2-

 ."نادش معيارٌية التَّغير الًقيىمٌي في المجتمع -ادتصادٌية/ سياسٌية/ أخبلديَّة
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ػػركرٌية لتحديػػد القػػيـ  ػػالمنطؽ كاألخػػبلؽ  العلػػـك التػػي تهػػدؼ إلػػأ صػػكغ القكاعػػد كالنَّمػػاذج الضَّ
المؤلػػؼ: د أحمػػد مختػػار عبػػد   ّٖٓص ِج عجػػـ اللغػػة العربيػػة المعاصػػرذ  م كعلػػـ الجمػػاؿ

الناشر: عالـ ال تح الطبعة: األكلأا ػ هػ( بمساعدذ فريؽ عمؿ ُِْْالحميد عمر )المتكفأ: 
  ـ ََِٖ -هػ  ُِْٗ

الشػػعر  ػػبلـ مػػكزكف بأفاعيػػؿى محصػػكرذ فػػي عػػدد معػػٌيف مػػف الشػػعرية نسػػبة إلػػأ الشػػعر ا ك  ((ِ
الصػكرذ المقيَّػدذ بػالكزفا كالقافيػة أف  الحركؼا كالحر اتا كالس ناتا يستلـز بنػاؤ  علػأ هػذ 

إلأ الخركج عف القكاعد ال ٌلٌية كارت اح ما ليس منها  إٌما بزيادذ اللفظ  -أحيانان  -يلجأ دانله 
أك نقصانه أك تغيير في تر يح الجملة مف تقػديـ كتػأخير أك فصػؿ بػيف متبلزمػيفا كغيػر ذلػؾ 

ر مختػار فػي جميػع أحكالػه فيفعػؿ ذلػؾ تبلفيػان مما ال ييستجاز في ال بلـ ممله  ألف الشػاعر غيػ
علػأ  .لقصكر اللفظ الذم يناسح المعنأ الػذم يريػد مػع الحفػاظ علػأ الػكزف كسػبلمة القافيػة

نمػػا يسػلؾ طريقػػة لهػػ العربيػػة    ه فػػيػا كجػػأنػه ال يخػػرج عػف القكاعػػد المػػذ كرذ  يفمػا اتفػػؽا كا 
المؤلػؼ:  ِّٗص  ؾػيػة بػف مالػكمفهكمهػا لػدل النحػكييف دراسػة علػأ ألف الضركرذ الشػعرية

إبراهيـ بف صالك الحندكد الناشر: الجامعة اإلسبلمية بالمدينػة المنػكرذ الطبعػة: السػنة المالمػة 
   ـََُِهػ/ُُِْ -كالمبلمكفا العدد الحادم عشر بعد المانة 
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علأ خبلؼ دانكف مفردات األلفاظ المكضكعة أم علأ  أف ت كف :مخالفة كال
 (ُ)خبلؼ ما مبت عف الكاضع  

اللغػة كيػرد  العلمػاء  ػؿ مػا ين ػر  أهػؿ  يدخؿ في هذا القسػـداؿ ابف سناف   
 (ِ)   مف التصرؼ الفاسد لل لمة

ا عػػف دػػد عنػػي بمعياريػػة اللغػػة كضػػكابطها بعيػػدن  – مػػا سػػترل  –كابػػف سػػناف 
مقتضأ الشعرية فلـ ينظر في نقد  إلأ نفسية الشاعر كال لمقصكد  ا كمػف مػـ فقػد 

 فصؿ ال لمة عف الغرض كالسياؽ   
ستلزمات الشاعرية فػي خركجهػا عػف بينما ترل النقاد العرح دبله دد عنكا بم

فقد أشار الجاحظ إلأ أف ل ؿ مقاـ مقاالن كأف ا لمراعاذ المقاـ حيانن أمقتضأ الفصاحة 
الكحشػٌي مػف ال ػبلـ  بلـ النػاس فػي طبقػات  مػا أف النػاس أنفسػهـ طبقػات فقػاؿ :  

يفهمػػه الكحشػػي مػػف النػػاسا  مػػا يفهػػـ السػػكدٌي رطانػػة السػػكدي  ك ػػبلـ النػػاس فػػي 
 مػػا أف النػػاس أنفسػػهـ فػػي طبقػػات  فمػػف ال ػػبلـ الجػػزؿ كالسػػخيؼا كالملػػيك  طبقػػات

كالحسفا كالقبيك كالسمجا كالخفيؼ كالمقيؿا ك له عربيا كب ٌؿ دد ت لمػكاا كب ػٌؿ دػد 
  (ّ)تمادحكا كتعايبكا

                                           

كهػػػك مختصػػػر العبلمػػػة سػػػعد الػػػديف التفتػػػازاني علػػػأ  ٖٖص ُشػػػركح التلخػػػيص ج ينظػػػر :( (ُ
اح للخطيح القزكيني ا كمكاهػح الفتػاح فػي شػرح تلخػيص المفتػاح البػف يعقػكح تلخيص المفت

المغربي ا كعركس األفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الػديف السػب ي دار ال تػح العلميػة 
 بيركت لبناف  

  ٕٕسر الفصاحة ص  ينظر : (ِ)
بػالكالءا الليمػيا  المؤلػؼ: عمػرك بػف بحػر بػف محبػكح ال نػاني 131ص  1ج البياف كالتبيػيف (ّ)

هػػػ( الناشػػر: دار كم تبػػة الهػػبلؿا بيػػركت عػػاـ ِٓٓأبػػك عممػػافا الشػػهير بالجػػاحظ )المتػػكفأ: 
   هػ ُِّْالنشر: 
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  كلتتأصػؿ المل ػة   ليبقػأ التكاصػؿ   صػٌحة القيػاس  هـطااشػتر  كالقصد فػي
ف دد عٌطؿ آلػة الببلغػة  مػا عٌطػؿ حسػف السػليقة كتمٌ ػف كألنهـ أدر كا أف فشٌك اللح

 .المل ة
أهمية اتباع نظاـ مكحد في التعامػؿ مػع  ض مف بيف المحدميف مف يؤ دػكنه

فػي  -أ سػبلمة النظػاـ اللغػكم فػي أبنيتػه كمفرداتػها ل ػف ال ينبغػيػا علػػة حفاظنػػاللغ
  (ُ)ؿ ما يفرضها علأ القياس كالخضكع المطلؽ ل التعكيؿ دانمن  -الكدت نفسه
ا لػه فيػه مػذهحا كلػيس يسلؾ طريقنػ ليس للشاعر أف يلحفا كل فمف هنا فك 

ٌنمػا يجػكز لػه مػا يسػتند إلػأ أصػؿ  له أف يفعػؿ فػي شػعر  مػا أراد  لػدفع ضػركرتها كا 
  ( ِ)فعلته العرحا فيسلؾ ما سل كا كيقتدل بهـ فيما فعلكا

ألف داعػػدذ    طؽتصػػكير نػػاكلػػذا نجػػد حقيقػػة الشػػعر عنػػد المنفلػػكطي أنػػه   
الشعر المطردذ هي التأميرا كميزاف جكدته ما يترؾ في النفس مػف األمػرا كسػر ذلػؾ 
التأمير أف الشاعر يتم ف ببراعة أسلكبه كدكذ خياله كددػة مسػل ه كسػعة حيلتػه مػف 

ا ي ػاد يػرا  هتؾ ذلؾ الستار المسبؿ دكف دلبها كتصكير ما في نفسه للسامع تصػكيرن 

                                           

المؤلػػؼ: الػػػد تكر محمػػػد أحمػػد داسػػػـا الػػػد تكر  ُّ-َّص  ُجالبػػديع كالبيػػػاف كالمعػػػاني  ((ُ
ف الطبعػػة: األكلػػأا لبنػػا -الناشػػر: المؤسسػػة الحديمػػة لل تػػاحا طػػرابلس ػ محيػػي الػػديف ديػػح 

   ـ ََِّ
المؤلؼ: مجد الػديف أبػك السػعادات المبػارؾ بػف محمػد  َٓٔص  ِجالبديع في علـ العربية   (ِ)
هػػ( تحقيػؽ  َٔٔبف محمد بف محمد ابف عبد ال ريـ الشيباني الجزرم ابف األمير )المتكفأ: ا

الممل ػة العربيػة  -رمة كدراسة: د  فتحي أحمد علي الديف الناشر: جامعة أـ القرلا م ة الم 
 ػ  ه َُِْالسعكدية الطبعة: األكلأا 
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ها فيصػػبك شػػري ه فػػي حسػػه ككجدانػػه يب ػػي لب انػػه كيضػػحؾ بعينػػه كيلمسػػه ببنانػػ
  (ُ)  لضح ه كيغضح لغضبه كيطرح لطربه كيطير

لشػػعر رسػػـ بال لمػػات  مػػا التصػػكير رسػػـ بالريشػػة  كال لمػػات تحمػػؿ فػػي فا
ػػػ أءطٌياتهػػػا المعنػػػأ الم شػػػكؼ  مػػػا تػػػكم اا كتعمػػػؿ الخيػػػاؿ ا ال تصػػػريحن اليػػػه تلميحن
ظهػػار  بػػأبهأ حلٌػػة كأجمػػؿ شػػ ؿ كتسػػتدعي كسػػانؿ الزينػػة لتجميػػؿ المعنػػ ألٌف     أ كا 

الببلغػػة ال تعنػػي الكضػػكح التٌػػاـ فحسػػح بػػؿ هػػي جهػػد إليصػػاؿ المعنػػأ بأجمػػؿ شػػ ؿ 
الببلغة: إيصاؿ المعنأ إلػأ القلػح فػي أحسػف    يلهذا داؿ الرٌمان   (ِ)كأبهأ صكرذ 

 (ّ) صكرذ مف اللفظ
ه كيتناسػح مػع كمف هنا  اف للشاعر أف يتخير اللفظ الذم يتبلءـ مع غرضػ

مقصػػكد ا يتػػدخؿ فػػي هػػذا االختيػػار حالتػػه النفسػػية كشػػعكر  كخيالػػه الخصػػح حتػػأ 
يسػػتطيع التعبيػػر عمػػا يريػػد دكنمػػا تقيػػد باللغػػة المعياريػػة كدكانينهػػا  كل نػػه ال يخػػرج 
نما يبني  لماته كترا يبه علأ كجػه مػا مػف  بال لية عما اتفؽ عليه كاضعكا اللغة ا كا 

 لذم استعملته العرح في  بلمها كنظمها أكجه البناء اللغكم ا
                                           

المؤلػػؼ: مصػػطفأ لطفػػي بػػف محمػػد لطفػػي بػػف محمػػد حسػػف لطفػػي ُْٗص  ِجالنظػػرات  (ُ)
ٍنفىليػػػػكطي )المتػػػػكفأ:  هػػػػػ( الناشػػػػر: دار اآلفػػػػاؽ الجديػػػػدذ الطبعػػػػة: الطبعػػػػة األكلػػػػأ ُّّْالمى

   ـُِٖٗ -هػَُِْ
المؤلؼ: الد تكر محمد أحمػد  ِْٓص  ُج «البياف كالمعانيالبديع ك »علـك الببلغة  ينظر : ((ِ

لبناف الطبعة:  -داسـا الد تكر محيي الديف ديح الناشر: المؤسسة الحديمة لل تاحا طرابلس 
   ـ ََِّاألكلأا 

 بلى رسػػانؿ فػػي إعجػػاز القػػرآف  ػ: مػػ فػمطبػػكع ضمػػ ٕٔ -ٕٓص الن ػػت فػػي إعجػػاز القػػرآف   (ّ)
لؼ: علػي بػف عيسػأ بػف علػي بػف عبػد اهللا أبػك الحسػف الرمػاني سلسلة: ذخانر العرح[ المؤ 

ا د  محمػد زغلػكؿ سػبلـ الناشػر: دار  هػ( المحقؽ: محمػد خلػؼ اهللّْٖالمعتزلي )المتكفأ: 
   ـُٕٔٗالمعارؼ بمصر الطبعة: المالمةا 
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ليس مف اليسير أف يخرج الشاعر علأ دكانيف اللغة كأعرافهػا كيقػدمها كلذا ف
إلػػأ النػػاس فػػي شػػ ؿ جديػػدا إال إذا أكتػػي المكهبػػة القػػادرذ كالمعرفػػة الكاسػػعة بػػالتراى 
يقاعهػػاا مػػع إدراؾ لطبيعػػة  كالسػػيطرذ ال املػػة علػػأ اللغػػة فػػي ألفاظهػػا كأسػػاليبها كا 
العصر الذم يعيش فيها كدػدرات دػراء شػعر  كأذكادهػـ كمػا يلتمسػكف فػي الشػعر مػف 

   (ُ) متعة كمعرفة
كسيتضػػك مػػف خػػبلؿ تحليػػؿ الشػػكاهد التػػي دػػاؿ ابػػف سػػناف عنهػػا إف فيهػػا 

 انػػت مقصػػكدذ مػػف  -فػػي أ مرهػػا  -مخالفػػة للقيػػاس الصػػرفي ا أف تلػػؾ المخالفػػة 
 إلأ المت لـ في سبلسة كيسر   الشاعر ليعبر بها عما أراد  كليكصؿ غرضه

 
 
 
 
 

 
 

                                           

هػ( الناشػر: ُُّْالمؤلؼ: د  حسيف علي محمد حسيف )المتكفأ: ُُٗص التحرير األدبي  (ُ)
   ـََِْهػ / ُِْٓبة العبي اف الطبعة: الخامسة م ت
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 ولادلث   األ
 خمانفح انقٍاس تانزٌادج أو احلذف يٍ انكهًح

ذ ر ابف سناف أف مف التصرؼ الفاسد في ال لمة الزيادذ كالحذؼ مف ال لمة 
 كيأتي ذلؾ علأ صكر منها :

ا كأسػػػما  ابػػػف جنػػػي )مطػػػؿ  (ُ)الزيػػػادذ بإشػػػباع الحر ػػػة فتصػػػير حرفنػػػا  -ُ
ذا فعلػػت العػػرح ذلػػؾ أنشػػأت عػػف الحر ػػة الحػػرؼ مػػف جنسػػها  ( فقػػاؿ :  الحر ػػات  كا 

كحركؼ العلة   " (ِ).فتنشئ بعد الفتحة األلؼا كبعد ال سرذ الياءا كبعد الضمة الكاك
    (ّ)اأكسع الحركؼ تصٌرفن 

يقػكؿ كمبني هذا أنها مػف األحػرؼ الجكفيػة الهكانيػة فػاأللؼ حر ػة طكيلػة ا 
ا مف ا طليقن صكت يحدى أمناء النطؽ به أف يمر الهكاء حر   الحر ة : علماء األصكات

خبلؿ الحلؽ كالفـا دكف أف يقؼ في طريقه عانؽ أك حانؿا كدكف أف يضيؽ مجػرل 
اا كدكف أف ينحرؼ عف كسػط الفػـ ا مسمكعن ا مف شأنه أف يحدى احت ا ن الهكاء ضيقن 

هػك  ا كاالسػتفتاح مـ هي مف حركؼ االستفتاح أيضا (ْ)   إلأ الجانبيف أك أحدهما 

                                           

   َٖص سر الفصاحة  ((ُ
هػػ( ِّٗالمؤلؼ: أبك الفتك عمماف بف جنػي المكصػلي )المتػكفأ:  ُِّص  ّج الخصانص ((ِ

   الناشر: الهينة المصرية العامة لل تاح الطبعة: الرابعة
ادات هبػة اهلل بػف علػي بػف ضػياء الػديف أبػك السػع ّّٕص ُجالمؤلػؼ  أمالي ابػف الشػجرم( (ّ

 المحقػؽ: الػد تكر محمػكد محمػد الطنػاحي هػػِْٓالمتػكفأ:  حمػزذا المعػركؼ بػابف الشػجرم
   ـ ُُٗٗ -هػ  ُُّْالطبعة: األكلأا  الناشر: م تبة الخانجيا القاهرذ

المؤلػػػؼ:  مػػاؿ بشػػػر الناشػػػر: دار غريػػػح للطباعػػػة كالنشػػػر  ٖٖص دراسػػات فػػػي علػػػـ اللغػػػة ((ْ
   كالتكزيع
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ضػػد اإلطبػػاؽا فهػػك جريػػاف الػػنفس النفػػراج ظهػػر اللسػػاف عنػػد النطػػؽ بػػالحرؼ كعػػدـ 
 ك ؿ هذا يتناسح مع االمتداد    (ُ)إطباده علأ الحنؾ األعلأ

أف إشػػباع الحر ػػات إنمػػا ي ػػكف فػػي ضػػركرذ الشػػعر   كرأل بعػػض النحػػكييف 
   (ِ)كأما في حالة االختيارا فبل يجكز ذلؾ باإلجماع

نمػا إة كطكلها  ف مطؿ الحر أك  ا جزاء المعانيأهي  نماإف الحر ات أال ريح ك 
طػبلؽ الػأ اإل يلجنػكفكمػف مػـ  ػاف الشػعراء ا ي كف لمطؿ المعنأ كزيادته كامتػداد  

تي داللػة زيػادذ أحيػى ال منتهػأ لهػا كمػف هنػا تػ  رادذ امتػداد المعػاني إل في القكافي 
بناء علأ اللغػة المعياريػة  –قياس الصرفي ف خالفت الا  ك  –إلشباع الفتحة  -األلؼ 

طبلدنػا لتحقيؽ االمتداد المعنػكم - فػي دػكؿ  لنفػي الكصػؼ عػف المخاطػح  امتػدادنا كا 
 ) مف بحر الكافر ( : ابف هرمة

 كأنػػػػػت علػػػػػأ الغكايػػػػػة حػػػػػيف تيرمػػػػػي
 

  كعػػػػػػػػػف عيػػػػػػػػػح الٌرجػػػػػػػػػاؿ بمينتػػػػػػػػػزىاح
(ّ)

 
 

                                           

المؤلػػؼ: د  صػػبحي إبػػراهيـ الصػػالك )المتػػػكفأ:  ِِٖص  دراسػػات فػػي فقػػه اللغػػػة ينظػػر : (ُ)
   ـَُٔٗ -هػ ُّٕٗهػ( الناشر: دار العلـ للمبلييف الطبعة: الطبعة األكلأ َُْٕ

المؤلػػؼ: عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف عبيػػد اهلل األنصػػارما أبػػك  َٔ -ٗٓصأسػػرار العربيػػة  ((ِ
هػػ( الناشػر: دار األردػـ بػف أبػي األردػـ الطبعػة: ٕٕٓرم )المتػكفأ: البر اتا  ماؿ الديف األنبا

   ـُٗٗٗ -هػَُِْاألكلأ 
تحقيػؽ محمػد بػف جبػار  ٕٖكالبيت في ديكاف إبػراهيـ بػف هرمػة ص ا  َٖص سر الفصاحة  (ّ)

 ـ  ُٗٔٗهػ ُّٖٗالمعيبد ػ مطبعة اآلداح في النجؼ األشرؼ 
 كاألدح : كركاية البيت في الديكاف ك ذلؾ  تح اللغة 

اؿ بمنتزاح    كىأىنت مف الغكانؿ ًحيف ترمأ  مف ذـٌ الرِّجى  كى
 ٕٓٓص  ٕج خزانػػة األدح كلػػح لبػػاح لسػػاف العػػرح ا ك ِّص ضػػرانر الشِّػػٍعر  ينظػػر :

تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محمد  )هػَُّٗلمؤلؼ: عبد القادر بف عمر البغدادم )المتكفأ: ا
   ـ ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖالطبعة: الرابعةا  هرذالناشر: م تبة الخانجيا القا هاركف
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اس ػة للقيػػػالفػػاءت مخػ( فػػي البيػػت جػػ(ُ)فيػػرل ابػػف سػػناف أف  لمػػة )بمنتػػزاح
 ا ػالصرفي   ألف أصؿ ال لمة ) بمنتزح ( فأشبع حر ة الزام فصارت ألف

صػكؿ أالتػي تعتمػد علػأ  فنقد ابف سػناف البيػت بنػاء علػأ اللغػة المعياريػة ا
كل ػػف هػػذ  المخالفػػة الشػػعرية اسػػتلزمها السػػياؽ  ال لمػػة كفػػؽ سػػماعها عػػف العػػرح ا

دذ يمػدح بهػا عبػد الكاحػد بػف سػػليماف كالمقػاـ فقػد دػاؿ الشػاعر هػذا البيػت فػػي دصػي
ا كل ػف الصػحيك أنػه يمػدح عبػد  (ّ)كديؿ : يرمي بها ابنػه  (ِ) الكالي األمكم للمدينة

كالشػاعر فػي هػذا  (ْ)الكاحد بف سليماف   ألنه كرد بيت في القصيدذ يذ ر فيه اسمه
أف البيت يمدح هذا الرجؿ كيصفه بالبعد عف المعايح ا كالكاضػك مػف خػبلؿ السػياؽ 

كل نػه نػدـ  اهذا الرجؿ رمي بالمعايح مف دبؿ الشاعر حيف ذهح إلػأ غيػر  كامتدحػه
 ) مف بحر الػكافر ( أراد تبرنته منها ا فقد داؿ في القصيدذ نفسهاػكعاد إلأ رشد   ف

 : 
 فػػػػػػػإف أؾ دػػػػػػػد هفػػػػػػػكت إلػػػػػػػأ أميػػػػػػػر

 

 فعػػػػػػػػف غػػػػػػػػػير التطػػػػػػػػػػكع كالسػمػػػػػػػػػػاح 
 

 كل ػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػقطة عيبػػػػػػػػػػت علينػػػػػػػػػػا
 

  فػػػػي الريػػػػاحكبعػػػػض القػػػػكؿ يػػػػذهح(ٓ) 
 

                                           

لسػاف    ًببيٍعػدو ًمٍنػهي  : كأىنػت بميٍنتىػزىحو ًمػٍف  ىػذىا أىم   . نىٍزحان كنيزكحػان: بىعيػدى  نىزىحى الشيءي يىٍنزىحي  : نزح ((ُ
المؤلؼ: محمد بف م ـر بف علأا أبك الفضػؿا جمػاؿ الػديف ابػف منظػكر  ُْٔص ِجالعرح 

بيركت الطبعة: المالمػة  -هػ( الناشر: دار صادر ُُٕفريقأ )المتكفأ: األنصارم الركيفعأ اإل
   هػ ُُْْ -

   ُٗص  ينظر :ك  ْٖالديكاف ص  ((ِ
   ُِّص  ّكالخصانص ج  َٖكسر الفصاحة ص  ٕٖهامش الديكاف ص  ينظر : ((ّ
  ٖٓحيى داؿ : أعبد الكاحد المحمكد إني    أغص حذار سخطؾ بالقراح   الديكاف ص  ((ْ
   ٖٔالديكاف ص  ((ٓ
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فلما أراد تبرنته كصفه بالبعد الشديد المتناهي كالمطلػؽ عػف  ػؿ مذمػة كعػف 
الشبهات   فأطلؽ األلؼ دبؿ القافية فدلت علأ إطبلؽ البعد عف  ؿ منقصػة ا فهػك 
ال يقرح مف تلؾ المعايح كال تقرح منه ا فهك بعيد البعد المتناهي عػف  ػؿ عيػح دػد 

ت علػأ زيػادذ البعػد مػف كادػع المعنػأ ا فهػك أراد أدصػأ تعلؽ به ا فزيػادذ األلػؼ دلػ
فػإذا  انػت األلفػاظ أدلػة المعػانيا مػـ زيػد البعد فدؿ عليػه بالمػد ا دػاؿ ابػف جنػي :   

   (ُ)   فيها شيءا أكجبت القسمة له زيادذ المعنأ به
عف المعايح تتناسح مػع التقػديـ   ما أف هذ  الزيادذ الدالة علأ تناهي البعد

نػت    فهػك كحػد  المخصػكص بػذلؾ أك : كؿ البيػت فػي دكلػه أأ القصر فػي الداؿ عل
 يغاؿ في المدح  بما يتبلءـ مع اإل

فالشاعر عبر ب لمة ) بمنتػزاح ( لقصػد المبالغػة فػي البعػد ا لزيػادذ المبالغػة 
 في المدح ا كدد أعانه اإلتياف باأللؼ دبؿ القافية علأ ذلؾ  

ة   ألف المدح عند  كسيلة مػف كسػانؿ كالمبالغة مف عادذ الشاعر ابف هرم 
ت سػػبه ا لػػذلؾ تػػرا  يغلػػك غلػػك ا  بيػػرنا فػػي ممدكحيػػه ا يصػػحح ذلػػؾ ددػػة فػػي اختيػػار 
أكصاؼ كمزايا هؤالء الممػدكحيف حتػأ لػيظف أف الشػاعر ال يسػتطيع أف يػأتي بمػدح 

  ( ِ)أدؽ منه 
سػاس كلك جاء البيت بلغته المعيارية كفؽ القكاعد الصرفية لما كصػؿ لنػا إح

 الشاعرا كما أراد  مف المبالغة في كصؼ الممدكح  
) ة ػمر نفسه في زيادذ الكاك إلشباع الضمة في دػكؿ ابػف هرمػك ذلؾ تجد األ
 مف بحر البسيط (:

 
                                           

   ُِٕص ّالخصانص ج (ُ)
   ّّ( الديكاف ص (ِ
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ػػػػرم ننػػػػي حيميمػػػػا يىٍسػػػػرم الهػػػػكل بىصى  كا 

 

 أدنػػػػك فػػػػأٍنظيكر  مػػػػف حيممػػػػا نظػػػػركا(ُ) 
 

                                           

   ُٖسر الفصاحة ص  ((ُ
ٍعنىأ يىٍسر     ِّٖص ُْ  لساف العرح جسىرل يىٍسرم ًإذىا مىضأ  :دىاؿى  يىٍمًضيا مً مى

  ُُٖكالبيت في ديكاف ابف هرمة ص 
نني حكمما يشرم الهكل بصرم   مف حيمما سل كا أدن   ك فأنظكركركاية الديكاف : كا 

ٍمػعي أىٍشػرىاءه  : كالشَّرىل ػد ا كالقىصػر أىٍعلػأا كىاٍلجى دىػٍد ييمى هـ ًبًه نىاًحيىةى النٍَّهًرا كى   .النَّاًحيىةيا كخىصَّ بعضي
   َّْص ُْلساف العرح ج أىمالىهي   :كأىٍشرىا  ناحيةى  ىذىا

 ينظػر:حيممػا (   كحكمما : لغة في حيى بتمليى الماء فيهما     كركم البيت في المكضػعيف )
   ُِِص ُج خزانة األدح كلح لباح لساف العرح

 كالبيت مركم في  تح اللغة كاألدح :
 مف حيمما سل كا أدنك فأنظكر… كأنني حيمما يمني الهكل بصرم 

ييقىػاؿي  . عىطىٍفتيػهي  كمىنىػا  أىم  ىفَّػه : مىنىٍيػت الشَّػٍيءى مىٍنيػان  ػاءى مىاًنيػان ًمػٍف ًعنانػه  :كى  ٍيتػه أىيضػان كمىنى   .جى
ًتًها كى ىذىًلؾى ًإذا ًصٍرتى لىهي مىاًنينا : اجى رىفته عىٍف حى    ُُٓصُْلساف العرح ج .صى

المؤلػؼ: أبػك ب ػر محمػد  ُّّ-ُِّص ُج شػرح القصػاند السػبع الطػكاؿ الجػاهلي : ينظػر
الناشػر: دار  تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد هػاركف( هػػِّٖبف القاسػـ بػف بشػار األنبػارم )ت ا

 ِجالزاهػػر فػػي معػػاني  لمػػات النػػػاس  ك سلسػػلة ذخػػانر العػػرح الطبعػػة: الخامسػػة المعػػارؼ
هػػ( ِّٖالمؤلؼ: محمد بف القاسـ بف محمد بف بشارا أبك ب ر األنبارم )المتكفأ:  ِٖٗص

 ُُِْبيركت الطبعػة: األكلػأا  -المحقؽ: د  حاتـ صالك الضامف الناشر: مؤسسة الرسالة 
بػف أبػي ب ػرا جػبلؿ االمؤلؼ: عبد الػرحمف  ٖٕٓص ِجشرح شكاهد المغني  ك ُِٗٗ-هػ 

هػػػ( كدػػؼ علػػأ طبعػػه كعلػػؽ حكاشػػيه: أحمػػد ظػػافر  كجػػاف  ُُٗالػػديف السػػيكطي )المتػػكفأ: 
مػػذيؿ كتعليقػػات: الشػػي  محمػػد محمػػكد بػػف التبلميػػد التر ػػزم الشػػنقيطي الناشػػر: لجنػػة التػػراى 

   ـ ُٔٔٗ -هػ  ُّٖٔالعربي الطبعة: بدكفا 
ألربعػػػػة آالؼ شػػػػاهد »ُْٔص  ُجية فػػػػي أمػػػػات ال تػػػػح النحكيػػػػة شػػػػرح الشػػػػكاهد الشػػػػعر  

 لبنػاف –الناشػر: مؤسسػػة الرسػالةا بيػػركت  المؤلػؼ: محمػػد بػف محمػػد حسػف شيػػرَّاح«شػعرم
   ـ ََِٕ -هػ ُِْٕالطبعة: األكلأا 
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ضػمة فتكلػدت الػكاك  ف لمة ) فأنظكر( مخالفة للقياس الصرفي حيى أشبع ال
كتسمأ كاك اإلن ار   ألنها إشباع لتتمة الحرؼ الذم دبلها ا فاألصؿ ) فأنظر( فهػك 

   (ُ)مضارع فأشبعت ضمة الظاء فتكلدت الكاك منها
كل ف هذ  ال لمة استلزمها المعنأ فالشاعر يتحػدى عػف مكدػؼ كداع كفػراؽ 

 فقد داؿ في البيت السابؽ لهذا البيت:
 فػػػػػػػػػػػػي تلفتنػػػػػػػػػػػػااهلل يعلػػػػػػػػػػػػـ إنػػػػػػػػػػػػا 

 ججججججججج

 ا صػػػػػػكرػأ أحبابنػػػػػػػراؽ إلػػػػػػػـك الفػػػػػػػيػػػػػػ 
 

فهػػك يقػػكؿ : إذا تلفتنػػا إلػػأ األحبػػاح عنػػد رحػػيلهـ ف أننػػا أشػػباح لػػيس فيهػػا 
أركاح ا كأنا في الجهة التي يميؿ الهكل بصرم إليها ا أدنك فأنظر إليهـ مف الجهػة 

  (ِ)التي سل كا فيها 
هػػك ال يريػػد أف يفػػاردهـ كال يريػػد  فالشػػاعر يفاردػػه أحبابػػه كفػػي تلػػؾ اللحظػػة

غيابهـ عف نظر  ا كلذلؾ يتبعهـ نظر  أمناء رحيلهـ ا كليس هذا فقػط إنػه يػدنك مػف 
الم ػػاف الػػذم سػػل ك  للرحيػػؿ لئلمعػػاف فػػي الرؤيػػة ا فهػػك يقتػػرح شػػيننا فشػػيننا ليػػراهـ 
بكضكح كمع ذلػؾ هػك ال يسػتطيع االدتػراح أ مػر بجسػد  كالػدليؿ علػأ ذلػؾ اسػتخداـ 

ف  انػت تفيػد القػرح ا إال أف ) دػرح الف عؿ ) أدنك ( بدال مف ) أدرح (   ألف )دنػا( كا 
ا فهػك لػـ يسػتطع االدتػراح أ مػر (ّ)( مف الشيء دربنا كدرباننا بمعنػأ دنػا منػه كباشػر 

مف ذلؾ ا  فحاكؿ االدتراح بنظر   ددر المسػتطاع ا كلػذلؾ عبػر  ب لمػة ) فػأنظكر ( 

                                           

علػػأ َُِّللشػػي  مصػػطفأ محمػػد عرفػػة الدسػػكدي تػػكفأ  ّّٔص  ِحاشػػية الدسػػكدي ج ((ُ
ح لئلمػاـ جمػاؿ الػديف عبػد اهلل بػف يكسػؼ بػف أحمػد بػف هشػاـ مغني اللبيح عف  تح األعاري

ق ضبطه كصػحك حكاشػيه عبػد السػبلـ محمػد أمػيف دار ال تػح العلميػة ُٕٔاألنصارم تكفأ 
   ُُٕٗبيركت لبناف 

   ُِِص  خزانة األدح كلح لباح لساف العرح(ِ) 
   ِّٕص  ِلساف العرح  ج (ّ)
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مته كالذم ساعد  علأ التعبير عػف غرضػه حػرؼ المػد ليدؿ علأ تتابع النظر كاستدا
) الكاك ( فدؿ علأ امتداد النظر كطكله كتتابعها كمف هنا استخدـ األفعاؿ المضارعة 
) أدنك ا كأنظكر ( ليدؿ علأ تتابع االدتراح كالنظر كت رارهما كتجدد ذلؾ كاستمرار  ا 

عته بػالنظر دبػؿ غيػابهـ  ما استخدـ ) الفاء ( في دكله ) فػأنظكر( ليػدؿ علػأ مسػار 
عف نظر     مػا أف اسػتخدامه ) إننػي ( فػي أكؿ البيػت يػدؿ علػأ التأ يػد كاإلصػرارا 
كاسػتخداـ ) حيممػا ( كت رارهػػا مػرتيف مػرذ فػػي الشػطر األكؿ كمػرذ فػػي الشػطر المػػاني 
يدؿ علأ تتابع النظر إلأ الجهة التي فيها أحبابه ا فهػك ال يريػد أف يبعػد نظػر  عػف 

) فػػأنظكر ( بهػػذا المػػد ال غنػػأ            ة ػ  كبالتػػالي  ػػاف تعبيػػر  ب لمػػتلػػؾ الجهػػة
 عنها في هذا المقاـ ا كما  انت  لمة ) أنظر( لتفي بالغرض  

ف  ػاف  فاستخداـ الشػاعر  لمػة ) أنظػكر ( بالمػد بػدال مػف  لمػة ) أنظػر ( كا 
إال إنهػػا  ابػػف سػػناف عػػدها مػػف المخالفػػة للقيػػاس   ألنهػػا مخالفػػة للغػػة المعياريػػة ا
 تناسبت مع اللغة الشعريةا فناسبت السياؽ كالمقاـ كحالة الشاعر النفسية  

  (ِ)كديؿ هي لغة طيء (ُ)أنظر ( لبعض العرح ي )ػة فػؿ ) أنظكر( لغػكدي
) مػػف بحػػر مػػر فػػي زيػػادذ اليػػاء إلشػػباع ال سػػرذ فػػي دػػكؿ الشػػاعرك ػػذلؾ األ

 :البسيط ( 

                                           

طػػكؿ للغػػة العربيػػة تػػأليؼ المعلػػـ بطػػرس دػػامكس عصػػرم م ُٓٔص  ٗمحػػيط المحػػيط ج  ((ُ
 ـ  ُُٕٗالبستاني ػ اعتنأ به محمد عمماف ػ دار ال تح العلمية ػ بيركت ػ لبناف 

هػػ علػؽ ُِّتػأليؼ أبػي ب ػر محمػد بػف الحسػف بػف دريػد األزدم تػكفأ  ّْجمهرذ اللغة ص ((ِ
 اف     عليه إبراهيـ شمس الديف منشكرات علي بيضكف دار ال تح العلمية بيركت لبن
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 تنفػػػي يػػػداها الحصػػػا عػػػف  ػػػؿ هػػػاجرذ 

  نفػػػػػي الػػػػػدراهيـ تنقػػػػػاد الصػػػػػياريؼ(ُ) 

                                           

   ُٖسر الفصاحة ص  (ُ)
 ِالزاهػػر فػي معػاني  لمػات النػػاس ج ينظػر :كرد البيػت غيػر منسػكح فػػي  تػح اللغػة كاألدح 

المؤلػػؼ: أبػػك الحسػػف علػػي بػػف  ِْٓص ُج الكسػػاطة بػػيف المتنبػػي كخصػػكمه  ك ِٖٗص
تحقيػؽ كشػرح: محمػد أبػك الفضػؿ إبػراهيـا  (هػػِّٗعبد العزير القاضي الجرجاني )المتكفأ: 

  كمػا يجػكز للشػاعر مػف  الناشر: مطبعػة عيسػأ البػابي الحلبػي كشػر ا  علي محمد البجاكم
  ّّٕص ُ  ك كأمالي ابف الشجرم جُِِص ُالضركرذ الشعرية ص ج

 ما كرد البيت في بعض ال تح منسكبنا للفرزدؽ كل ف بالرجكع إلأ ديكاف الفرزدؽ لـ أعمر علأ البيت 
كخزانػػػة األدح كلػػػح لبػػػاح العػػػرح   ّٔص ُرانر الشػػػعر جكمػػػف ال تػػػح التػػػي نسػػػبته للفػػػرزدؽ ضػػػ

  ُّٕص ِجشرح الشكاهد الشعرية في أمات ال تح النحكية   ك ِٕٔصْج
ػػأ ا كىهيػػكى ميطػػاكًعي  ػػا  كطىػػرىدى  كاٍنتىفىػػأ: تىنىحَّ لىػػه كدىفىعىػػه  نىفػػا ي ًإذا نىحَّ مى         كنىفىػػأ السَّػػٍيؿي الغيمػػاءى: حى

( نىٍفيػػػػان:ػى كنىفػػػػ ـى                َْج تػػػػاج العػػػػركس مػػػػف جػػػػكاهر القػػػػامكس   أىمارىهػػػػا لبلٍنًتقػػػػادً  أ )الػػػػدَّراًه
المؤلؼ: محٌمد بف محٌمػد بػف عبػد الػرٌزاؽ الحسػينيا أبػك الفػيضا الملٌقػح بمرتضػأ ُُٕص 

بيدم )المتكفأ:   ينظػر :ك  الناشػر: دار الهدايػة المحقػؽ: مجمكعػة مػف المحققػيف قَُِٓالزَّ
   ّّٔص ُٓلساف العرح ج

كاًلها ًإلىأ العىٍصرا سيمِّي بػذلؾ ألٌف كالها كاًؿ الشَّمًس مىعى الظ ٍهًرا أىك مف ًعٍند زى ًجرىذي: ًنصؼي النَّهاًر عندى زى
: الهػاجرىذي إٌنمػا  ركاا كىح أ اٍبف السِّ ِّيت عىػف النٍَّضػر أٌنػه دىػاؿى الناسى يىٍستىً ن كفى ًفي بيييكتهـ  أٌنهـ دد تىهاجى

 ُْج تػػاج العػػركس مػػف جػػكاهر القػػامكس   دىٍبػػؿى الظ هػػًر ًبقىًليػػؿ كبىعػػدى  ًبقىًليػػؿ ت ػػكف ًفػػي القىػػٍيظ كىًهػػي
   َِْص

ػاحح  لػٌي: نقػٍدت الػدرهـى كنقٍدتي ىػه كىًهػي الًنقػادذ  صى نقد   ًبمىٍعنأ نقدتيه يذهبكف ًبػًه ًإلىػأ المشػا لة  أىبيػك عى
لػٌي: كىهيػكى التٌ  : اٍلعيف: نقدتيها كأنقدتيها كتنٌقػٍدتها  أىبيػك عى نقػاد كىأٍنشػد: نٍقػيى الػٌدراهيـ تٍنقػاد الٌصػياريؼ دىػاؿى

ٍيهو يدؿ علأ اٍل ىٍمرىذ   كىهىذىا اٍلمصدر ًعٍند ًسيبىكى
يارفة دخلت اٍلهىػاء ًفيػًه علػأ حػٌد  -كالٌصٌراؼ كالٌصيرىؼ كالصيرىفي  لٌي: كىاٍلجمع صى الٌنٌقاد  أىبيك عى
كلهىا ًفي القشاعمة كىاٍلمىبلًن ىة المؤلؼ: أبك الحسف علي  ِٗٗص ّج لمخصصا ينظر :   ديخي

الناشػر: دار  ؿالمحقػؽ: خليػؿ إبػراهـ جفػا هػػْٖٓبف إسماعيؿ بػف سػيد  المرسػي )المتػكفأ: 
 ـُٔٗٗهػ ُُْٕالطبعة: األكلأا  بيركت –إحياء التراى العربي 
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  ججججججججج

رأل ابػف سػػناف أف  لمتػػي) الػػدراهيـ كالصػياريؼ ( خالفتػػا القيػػاس الصػػرفي ا 
   (ُ)ألنه أشبع الحر ة فصارت حرفا ا داؿ ابف سناف يريد ) الدراهـ كالصيارؼ (

إف هػذ  النادػة تػدفع يػدها الحصػأ فيقػكؿ :  كفي البيت الشاعر يصؼ نادتػه
ض في كدت الظهيرذ كاشتداد الحر  ما يدفع الصػيرفي النادػد الػدراهـا ك نػأ عف األر 

ألنػه   بذلؾ عف سرعة سيرها كصبلبتها كصبرها علػأ السػيرا كخػص كدػت الظهيػرذ 
الكدت الذم تعيا فيه اإلبؿ كيأخذها ال بلؿ كالتعح فإذا  انت فيه جلدذ فهي في غير  

 (ِ) . اأ مر جبلدذ كأشد اصطبارن 
راد كصػػػؼ نادتػػػه بشػػػدذ التحمػػػؿ كطػػػكؿ االصػػػطبار كالجلػػػدا كأراد فالشػػػاعر أ

المبالغة في ذلؾ فزاد حرؼ المد ) الياء ( ليعينه علػأ هػذا الكصػؼ كتلػؾ المبالغػة ا 
فهذا المد دؿ علأ دكذ طرؽ النادد الدراهـ لينقدها كيميز جيدها مف ردينهػا ا كطػكؿ 

يبلن غير محدكد في كدت الظهيرذ صبر  علأ ذلؾ ا كبالتالي هذ  النادة تسير كدتنا طك 
حيى يشتد الحرا  كيداها تدفع الحصا الذم اشتدت حرارته في ذلؾ الكدت بقكذ غيػر 
آبهػػة بتلػػؾ الحػػرارذ ا فهػػي معتػػادذ عليهػػا ا كهػػذا يػػدؿ علػػأ دكتهػػا كشػػدذ تحملهػػا ا 

 كطكؿ صبرها 
 كلػك عبػر الشػػاعر باللغػة المعياريػػة فقػاؿ ) الػدراهـ كالصػػيارؼ ( لمػا تكصػػلنا

 لذلؾ المعنأ كتلؾ المبالغة  

                                           

  ُٖسر الفصاحة ص  ((ُ
عقيػؿ ا عبػد اهلل المؤلػؼ : ابػف َُِص  ِهػامش  جشرح ابف عقيؿ علػأ ألفيػة ابػف مالػؾ  (ِ)
هػػػ( المحقػػؽ : محمػػد محيػػي ٕٗٔبػػف عبػػد الػػرحمف العقيلػػي الهمػػداني المصػػرم )المتػػكفأ : ا

القػاهرذا دار مصػر للطباعػة ا سػعيد جػكدذ السػحار  -الديف عبد الحميد الناشػر : دار التػراى 
 ـ َُٖٗ -هػ  ََُْكشر ا  الطبعة : العشركف 



 

  

 

 
 دراسة جمالية الفصاحة بيف معيارية اللغة كشعريتهامخالفة القياس الصرفي عند ابف سناف في سر 

 

َٖٔ 

ألف دينػػػػػاران  الركايػػػػػة: نفػػػػػي الػػػػػدنانيرا فلػػػػػيس فػػػػػي هػػػػػذا ضػػػػػركرذ  :كديػػػػػؿ
مػػػع علػػػأ مػػػا   دنػػػانير :ييجمػػػع ألف رابعىػػػهي حػػػرؼي مػػػدك كلػػػيفا ك ػػػؿ مػػػا  ػػػاف  ػػػذلؾ جي
  ( ُ) يؿًمفتاح مفاتيك كًدنديؿ كدناد :نحك ذ را

مػا حػذفت مػف جمػع الػدراهيـ   جمػع درهػـا كزيػدت اليػاء  داؿ ابػف عقيػؿ :  
چ ەئ  ەئ  ەئچ  : مفتاح فػي دكلػه تعػالأ

ال حػذؼ كال زيػادذا بػؿ مفػاتك   :كديػؿا (2) 
 :   تنقاد   مصدر نقػدا كتػاؤ  مفتكحػةا كهػك ممػؿا جمع مفتكا كدراهيـ جمع درهاـ 

  ّ)  )صيرفي تذ ار كتقتاؿ كتبياع بمعنأ الذ ر كالقتؿ كالبيع   الصياريؼ   جمع

 (4)نكهًح ادلصففحانزٌادج تتشدٌد ا -2
تمقيػؿ المخفػؼ فػػي كصػؿ ال ػػبلـ علػأ نيػة مػػف يقػؼ علػػأ دػاؿ ابػف رشػػيؽ   

 (ٓ)  التمقيؿ
نما هػذا شػيءه تفعليػه العػرحي فػي الكدػؼ  ليىػديؿَّ علػأ أف الحػرؼ الػذم تىقػؼ  كا 
عليػػػه  ػػػاف محرَّ ػػػان  ألف المػػػدغـ ال ي ػػػكف سػػػا نان  إذ  ػػػاف حػػػرفيف أحػػػدهما سػػػا فا 

ػر سػا نانا فلمػا اضػطر الشػاعر أجػرا  فػي الكصػؿ ميجػرا  فػي  فيستحيؿ أف ي ػكف اآلخى

                                           

   ُِْص  ُج ما يجكز للشاعر في الضركرذ ((ُ
 ٗٓاألنعاـ مف اآلية  ((ِ
   َُّص  ِج شرح ابف عقيؿ( (ّ
   ْٖسر الفصاحة ص  ((ْ
المؤلػػػؼ: أبػػك علػػػأ الحسػػف بػػػف رشػػػيؽ   ِٕٓص  ِج كآدابػػهالعمػػدذ فػػػي محاسػػف الشػػػعر  ((ٓ

هػػ( المحقػؽ: محمػد محػي الػديف عبػد الحميػد الناشػر: دار  ّْٔالقيركاني األزدم )المتػكفأ: 
 ـ ُُٖٗ -هػ  َُُْالجيؿ الطبعة: الخامسةا 
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ٍدؼ بتىٍشديد الدَّاؿ ًإذا كصؿ رد  ًإلىػأ ( ُ)فمقؿ  الكدؼ اًلد ًفي اٍلكى أىال ترل أىف مف يىقيكؿ خى
ٍدؼ ٍصؿ علأ حد مٍجرىا  ًفي اٍلكى  (ِ) التٍَّخًفيؼ ًإال أىنه دد يجريه ًفي اٍلكى

يد ال لمػػة المخففػة  مػا فػي دػػكؿ كدػد عػاح ابػف سػػناف مخالفػة القيػاس بتشػد
 الشاعر) مف بحر الرجز( :

 (ّ)  أف مهكاها علأ ال ل ؿٌ 

                                           

المؤلػؼ: أبػك ُِٗص التماـ في تفسير أشعار هذيؿ )مما أغفله أبك سػعيد السػ رم(  ينظر : (ُ)
خديجػػة عبػػد الػػرازؽ  -هػػػ( تحقيػػؽ: أحمػػد نػػاجي القيسػػي ِّٗالفػػتك عممػػاف بػػف جنػػي )ت 

بغػداد الطبعػة:  -أحمد مطلكح مراجعة: د  مصطفأ جػكاد الناشػر: مطبعػة العػاني  -الحديمي 
المؤلػػؼ:  ُِٔص  ُجمػػا يجػػكز للشػػاعر فػػي الضػػركرذ   ك ـُِٔٗ -هػػػ ُُّٖاألكلػػأا 

هػػػ( حققػػه كدػػدـ لػػه ُِْمحمػػد بػػف جعفػػر القػػزاز القيركانػػي أبػػك عبػػد اهلل التميمػػي )المتػػكفأ: 
كصػػنع فهارسػػه: الػػد تكر رمضػػاف عبػػد التػػكاحا الػػد تكر صػػبلح الػػديف الهػػادم الناشػػر: دار 

   القاهرذبإشراؼ دار الفصحأ ب -العركبةا ال كيت 
المؤلػػؼ: أبػػك البقػػاء عبػػد اهلل بػػف الحسػػيف بػػف عبػػد اهلل   ِّٔص  ّج شػػرح ديػػكاف المتنبػػي ((ِ

هػػػػػ( المحقػػػػؽ: مصػػػػطفأ السػػػػقا/إبراهيـ ُٔٔالع بػػػػرم البغػػػػدادم محػػػػح الػػػػديف )المتػػػػكفأ: 
  بيركت -األبيارم/عبد الحفيظ شلبي الناشر: دار المعرفة 

   ْٖسر الفصاحة ص  ((ّ
  / هكىل إلأ/ هكىل علأ/ هكىل فيلمف هكى اسـ م اف مهكل : 

يانػػان كاٍنهىػػكىل كهىػػكىلا ًبػػاٍلفىٍتًكا كهىػػكىل      سىػػقىط ًمػػف فػػكؽي ًإلػػأ أىسػػفؿ : يىٍهػػًكم هىًكي ػػا كهيًكي ػػا كهىكى
ـي هيًكي ا ٍلك ًإلأ سيٍفؿ  :السٍَّه    ِّٕ-ُّٕص  ُٓلساف العرح ج ينظر : .سىقىط ًمٍف عي

بىػضى  كال ىٍل ىؿ ًمفى اٍلفىرىًس: ػا مػسَّ األىرض ًمٍنػهي ًإذا رى  ُُ  لسػاف العػرح ج مىا بىٍيفى مىٍحًزمػه ًإلػأ مى
   ٕٗٓص

ٍكًرا تىٍيًفا أىك هيػكى بػاًطفي الػزَّ دري مف  ؿِّ شيءو  أىك هيكى مىا بىػيف التٍَّرديػكى تػاج العػركس  كال ىٍل اؿ: الصَّ
   ّْٗص َّج مف جكاهر القامكس
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ف لمػػة ) ال ل ػػٌؿ ( مخالفػػة للقيػػاس بسػػبح تشػػديد ال لمػػة كهػػي مخففػػة فػػي  
 األصؿ 

نما يشدد في الكدؼ لػيعلـ أنػه متحػرؾ فػي الكصػؿ   كهذا ينبغػي أف ي ػكف  كا 
الكصؿ يبيف الحرؼ كحر تها كيضطر في الكدؼ دكف الكصؿ   ألف ما يتصؿ به في 

  (ُ)ي القكافي مجرل الكدؼ ػات فػذ  اإلطبلدػؿ بهػرم الكصػالشاعر فيج
 كالبيت مركم :

  ػػػػػػػأف مهكاهػػػػػػػا علػػػػػػػأ ال ل ػػػػػػػٌؿ 
 

 ػػػػػػػػػػػػٌلي  (ِ) مكضػػػػػػػػػػػػع  فػػػػػػػػػػػػٌي راهػػػػػػػػػػػػح ييصى
 

ػػػػاء الخشػػػػنة الغليظػػػػة مػػػػف النَّادػػػػة ًب ىمٍػػػػرىذ كالشػػػػاعر هنػػػػا أراد  تىٍشػػػػًبيه األىٍعضى
كدػي رىاهً ػة ب فػاالستناخ ػا ًفػي الس ػجي لىٍيًهمى ػاد  عى  (ّ) ح دد شمنت كخشنت مف  ىٍمرىذ اٍعًتمى

  

                                           

   ُّٕص  ٔساف العرح جخزانة األدح كلح لباح ل ينظر : ((ُ
 ّج غريػػح الحػػديى ينظػػر :عػػزم البيػػت إلػػأ منظػػكر بػػف مرمػػد بػػف فػػركذ الفقعسػػي األسػػدم  ((ِ

 المؤلؼ: أبك سليماف  ّٓص
 )هػػػ ّٖٖحمػػد بػػف محمػػد بػػف إبػػراهيـ بػػف الخطػػاح البسػػتي المعػػركؼ بالخطػػابي )المتػػكفأ: 

الناشػر: دار  ـ عبػد رح النبػييخػرج أحاديمػه: عبػد القيػك م المحقؽ: عبد ال ريـ إبراهيـ الغرباك 
شػرح اإلمػاـ أبػي  ِْا كالمصػنؼ  ص  ـ ُِٖٗ -هػػ  َُِْعػاـ النشػر:  دمشػؽ –الف ر 

( ل تػػاح التصػػريؼ لئلمػػاـ أبػػي عممػػاف المػػازني البصػػرم ِّٗالفػتك عممػػاف بػػف جنػػي تػػكفي ) 
 المخصػص  ك ُُٕٗتحقيؽ محمد عبد القادر أحمد عطا ػ دار ال تػح العلميػة بيػركت لبنػاف 

المؤلؼ: نشكاف  ُِٕٓص ٗج شمس العلـك كدكاء  بلـ العرح مف ال لـك  ك  ُٓٓص  ُج
مطهر  -المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم ) هػّٕٓبف سعيد الحميرل اليمني )المتكفأ: 

لبنػاف(ا  -الناشر: دار الف ر المعاصر )بيركت ػ  د يكسؼ محمد عبد اهلل -بف علي اإلرياني 
   ـ ُٗٗٗ -هػ  َُِْالطبعة: األكلأا  يةسكر  -دار الف ر دمشؽ 

   ُّٔص ٔخزانة األدح كلح لباح لساف العرح ج ((ّ
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ر المػراد أحسػف تصػكيرا ػأ تصكيػكتشديد الشاعر ل لمة ) ال ل ٌؿ ( أعانه عل
ةا كالمبالغػػة فيهمػػا ا ػؾ النادػػػفهػػذا التشػػديد ناسػػح الغلظػػة كالخشػػكنة فػػي أعضػػاء تلػػ

أ جانػح أف ال لمػة ػفهك يػكحي بػالتخفيؼ ا إلػ فاإلدغاـ يكحي بالمقؿ بخبلؼ التف يؾ
رار المقػؿ الػذم تبػادر ػمقيلة بطبيعتها بما فيها مػف ت ػرار للحػركؼ ا فع ػس هػذا الت ػ
 إلأ الذهف بمجرد سماع تلؾ ال لمة بما فيها مف تضعيؼ   

كمف المؤ د أف هناؾ عبلدة كميقة بيف أصػكات ال لمػة كمػدلكلها ا كمػف هنػا 
 يها مف تضعيؼ المقاـ  ناسبت ال لمة بما ف

 ك قكؿ اآلخر أيضا كهك رؤبة) مف بحر الرجز( :

ٌما ليؽ األٍضخى  (ُ) ضخـ ييحح الخي

 ف لمة ) األضخٌما ( مخالفة للقياس بسبح التشديد  
حيػػى شػػٌدد المػػيـ مػػف )األضػػخـٌ( كهػػي مخٌففػػة فػػي األصػػؿ  ألٌنهػػا علػػأ كزف 

ـٌ كصؿ الميـ باألىًلؼ  اٌلتي لئلطبلؽ  كهذ  الميـ ال تشٌدد إاٌل فػي أىٍفعىٍؿ ممؿ األىٍحسىفا م
 (ِ) الكدؼ إذا  انت منتهأ ال لمة

                                           

  ّٖسر الفصاحة ص  ((ُ
ة فػػي ملحػػؽ ديكانػػه فػػي مجمكعػػة أشػػعار العػػرح كهػػك ػة لرؤبػػػف األبيػػات المنسكبػػػت مػػػكالبيػػ 

 اعتنػػأ ُّٖمشػػتمؿ علػػأ ديػػكاف رؤبػػة بػػف العجػػاج كعلػػأ أبيػػات مفػػردذ منسػػكبة إليػػه  ص 
 ف دتيبة للطباعة كالنشر كالتكزيع ال كيت  ػبتصحيحه كليـ بف الكرد البركسي   دار اب

المؤلػػؼ: محمػػد بػػف حسػػف بػػف ًسػػباع بػػف أبػػي ب ػػر  ٕٕٕص ِجاللمحػػة فػػي شػػرح الملحػػة  ((ِ
هػػ( المحقػؽ: َِٕالجذاميا أبػك عبػد اهللا شػمس الػديفا المعػركؼ بػابف الصػان  )المتػكفأ: 

الناشػػػر: عمػػػادذ البحػػػى العلمػػػي بالجامعػػػة اإلسػػػبلميةا المدينػػػة  إبػػػراهيـ بػػػف سػػػالـ الصػػػاعدم
   ـََِْهػ/ُِْْالمنكرذا الممل ة العربية السعكدية الطبعة: األكلأا 
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كمػػف ركل:  اإلضػػخـ  ب سػػر الهمػػزذا ك الضػػخـ  ب سػػر الضػػادا فػػبل ضػػركرذ 
ألف  إفعػبلَّ  ك فعػبلَّ  فػي ال ػبلـ  ميػرا نحػك  إرزح  ك خػدح ا   فيها علأ هػذ  الركايػة

نمػػا الضػػركرذ فػػي فػػتك الهمػػزذ فػػي األكزاف العربيػػة كزف  أفعػػؿ  بفػػتك إذ لػػيس  (ُ)كا 
 (ِ)  الهمزذ كتشديد البلـ

 كالبيت في الديكاف ) مف بحر الرجز ( :
ليػػػػػػؽ األضػػػػػػخٌما   ممػػػػػػػػػػػت جيػػػػػػػػػػػت حيػػػػػػػػػػػة أصػػػػػػػػػػػما   ( ّ)ضػػػػػػخما يحػػػػػػح الخي

                                           

المؤلؼ: أبك علػي الحسػف بػف عبػد اهلل القيسػي دراسػة  ّٔٔص ُج إيضاح شكاهد اإليضاح ((ُ
 لبنػاف –بيػركت  ػ ح اإلسبلميالناشر: دار الغر  ػ كتحقيؽ: الد تكر محمد بف حمكد الدعجاني

   ـ ُٕٖٗ -هػ  َُْٖالطبعة: األكلأا 
المؤلؼ: أبك الفتك عمماف بف جنػي المكصػلي )المتػكفأ:  ُْٕص ُج سر صناعة اإلعراح ( (ِ

   ـَََِ -هػُُِْالطبعة: األكلي  لبناف - الناشر: دار ال تح العلمية بيركت(هػِّٗ
كمػف العػرح مػف يلزمػه     فػاء ًإال أنػه علػأ التراخػيا ميَـّ حرؼ عطؼ معنػا   معنػأ ال( ممت : (ّ

 ِج شمس العلـك كدكاء  بلـ العػرح مػف ال لػـك : ينظر :   ميمَّتى  اف  ذا :تاء التأنيى فيقكؿ
   َِٖص
ـ   ػ ػمَّاءي( شىػػًديدىذه  :أىصى ًفٍتنىػةه )صى ػمَّاءي( الدَّاًهيىػػةي  كى ػٍلحه ميٍصػػمىته  كى )الصَّ ـي الٍ        .أىٍم صي ػًمي صى ػػرِّ كى حى

ـي اٍلبىٍرًد أىشىد  ي  ًمي صى ػٍف سىػماًعها  كى َـّ عى ػ ـ  ًمفى الحياًت: مىا ال يىٍقبىػؿي الر ٍديىػةى  أىنػه دىػٍد صى دػ كاألىصى ٍد ػى ا كى
أبػك =المؤلػؼ: زيػف الػديف  ػػ ُٖٕص ُجمختػار الصػحاح :  ينظػر :   ييٍسػتىٍعمىؿي ًفػي اٍلعىٍقػرىحً 

المحقؽ: يكسػؼ  )هػٔٔٔالحنفي الرازم )المتكفأ:  عبد اهلل محمد بف أبي ب ر بف عبد القادر
الطبعػػة:  ػ صػػيدا –الػػدار النمكذجيػػةا بيػػركت  -الناشػػر: الم تبػػة العصػػرية  الشػػي  محمػػد
   ّْٓ-ّْْص ُِج  لساف العرح  ك ـُٗٗٗهػ / َُِْالخامسةا 
ـي ًمػٍف  يػ ضخـ : : العظػي ِـّ ػ ا ًبالضَّ ـي ػخا : الغليظي ًمػٍف  يػؿِّ شػيءو  كالض  ـي ٍخ : هيػكى الضَّ ًديػؿى ا كى ؿِّ شىػٍيءو

ػٍخماته  ٍمػعي ضى ػٍخمةا كىاٍلجى ا ًباٍل ىٍسػًرا كاألينمػأ ضى ٍمػعي ًضػخاـه ا كىاٍلجى ـي الًجٍرـ ال ميري اللٍحـً كمػف  العظي
المجػاز: سػيد ضػخـا كلػه شػأف ضػخـا كسػكدد ضػخـ  كمػاء ضػخـ: مقيػؿ  كتقػكؿ: بلػد نباتػه 

:  ينظػػر : .: أجػػؿ خبػػر ضػػخـ العلػػؽخـا كمػػاؤ  ضػػخـ  كديػػؿ لبعضػػهـ: إف لػػؾ لخبػػرانا فقػػاؿضػػ
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فشبهه بالحية الصماء في شدته كدهانه ا ككصػفه رجبل  فالشاعر هنا يمدح

             إشػػػػػارذ إلػػػػػأ ذلػػػػػؾ كلػػػػػـ  بشػػػػػرؼ الهمػػػػػة كعظػػػػػـ الخليقػػػػػةا كنسػػػػػبه إلػػػػػأ الضػػػػػخـ
چڱ  ڱ     ڱ  ں    چ ة  دػػػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػػػالأ: ػرد ضػػػػػػػػػخـ الجمػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػ

            كالعظػػػػػػػػػـ  (ُ) 
   (ِ)كاءسـ ضخكال

كمػػف هنػػا  ػػاف تضػػعيؼ الشػػاعر ل لمػػة )األضػػخٌما(  مناسػػبنا للمعنػػأ المػػراد ا 
ا للخلؽ العظػيـ ا كمػ ف هنػا عػدؿ فالشاعر أراد أف يصكر عظـ الممدكح ا كحبه أيضن

بلغتهػػا المعياريػػة ا كضػػعؼ الحػػرؼ األخيػػر مػػف ال لمػػةا ليػػكحي بمػػدل   عػػف اللفظػػة
عظـ الممدكحا كالمبالغة في كصؼ ضخامة همته كشأنه ا فهذا التشديد في ال لمػة 
يرمػػز إلػػأ المعنػػأ كيجسػػد  ا فقػػد عمػػؿ التشػػديد علػػأ نمػػاء المعنػػأ ا كلػػذلؾ جػػاءت 

سػػياؽ كالمقػػاـ بػػدال مػػف اللفظػػة المعياريػػة اللفظػػة معبػػرذ عػػف المقصػػكد كمبلنمػػة لل
 النمطية 

 (3)كًا تكىٌ انزٌادج واحلذف مبد ادلقصىر وقصز ادلًدود  -3

                                                                                                           

المؤلػػؼ: أبػػك القاسػػـ  ٕٕٓص  ُج أسػػاس الببلغػػة   كّْٓ-ّّٓص ُِلسػػاف العػػرح ج
تحقيػػؽ: محمػد باسػػؿ  (هػػػّٖٓمحمػكد بػف عمػػرك بػف أحمػدا الزمخشػػرم جػار اهلل )المتػكفأ: 

 -هػػ  ُُْٗالطبعػة: األكلػأا  لبنػاف –الناشػر: دار ال تػح العلميػةا بيػركت  ػ عيػكف السػكد
   ـ ُٖٗٗ

  ْ( القلـ أية (ُ
المؤلػػؼ: أبػػك ب ػػر محمػػد بػػف السػػرم بػػف سػػهؿ النحػػكم  ّْٓص ّج األصػػكؿ فػػي النحػػك (ِ)

الناشػر: مؤسسػة  المحقػؽ: عبػد الحسػيف الفتلػي) هػػُّٔالمعػركؼ بػابف السػراج )المتػكفأ: 
   بيركت –الرسالةا لبناف 

   ّٖسر الفصاحة ص (ّ)
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مد المقصكر  كفيه خبلؼا فأجاز  ال كفيكف كطانفة مف البصرييف فيما ذ ػر 
كمنعه أ مر البصرييف  كاحتجػكا علػأ منعػه بػأف مػد المقصػكر ال يتصػكر ا ابف كالد 

نمػا يجػكز فػي الضػركرذ رد ال لمػة إلػأ إال بأف يزاد  في ال لمة ما ليس في أصلهاا كا 
  ەئ  چ كاحتج ال كفيكف علػأ إجازتػه بالسػماع كالقيػاس .أصلهاا ال إخراجها عف ذلؾ

 .ا فمد السنا الذم يراد به الضكءا كهك مقصكر(1) چ  ەئ  ەئ   ەئ  ەئ
ا كالسػعلأا كأما القياس فإنه ال فرؽ بيف زيادذ األلؼ دبؿ اآلخػر فػي الخػكل

كاللهأا كالطكلا كالرضأا كالغنأا فيجتمع ألفاف إذ ذاؾا فتنقلح المانية همزذا كبيف 
زيادتها دبؿ اآلخر في: منتزحا ككرؽا ك ل ؿا كعقرح  ف ما زيدت األلؼ دبؿ اآلخر 

 .في هذ  األسماء كأشباههاا فلذلؾ )ال ين ر( زيادتها دبؿ آخر المقصكر
لأ جكاز مد المقصكر ذهح     (ِ)  ابف كالد كابف خركؼ مف المتأخريفكا 

بإجماعا علػأ مػا ذ ػرا فقصػر الممػدكدا كذلػؾ أف يضػطر شػاعر  اإلجازذأما 
راد أف ينطػؽ فػي شػعر  بػػ  ساء  أإلأ دصد ما هك بحؽ األصؿ ممدكدا كهك  مػا إذا 

كال يسػػتقيـ لػػه الػػكزف مػػع بقػػاء المػػد فيػػها فيقصػػر  فيقػػكؿ:  ال سػػا  ه ػػذا علػػأ كزف 
كدد جاء ممؿ هذا  ميرنا في الشعرالحجأ ا الحمأ ك 

(ّ)   
                                           

  ّْالنكر مف اآلية  ((ُ
ٍضرىمي اإلشػبيليا  ُْص : ُج ر الشٍِّعرضران ينظر : ((ِ المؤلؼ: علي بف مؤمف بف محمدا الحى

الناشػر:  المحقؽ: السػيد إبػراهيـ محمػد)هػٗٔٔأبك الحسف المعركؼ بابف عصفكر )المتكفأ: 
   ـ َُٖٗالطبعة: األكلأا  دار األندلس للطباعة كالنشر كالتكزيع

المؤلػؼ: ُِْص  ٔجرح ألفيػة ابػف مالػؾ( لمقاصد الشافية فػي شػرح الخبلصػة ال افيػة )شػا ((ّ
• هػ( المحقؽ: مجمكعة محققيف كهـ:  َٕٗأبك إسحؽ إبراهيـ بف مكسأ الشاطبي )المتكفأ 

• الجػزء المػاني/ د  محمػد إبػراهيـ البنػا  • الجزء األكؿ/ د  عبد الرحمف بف سػليماف العميمػيف 
  محمػد إبػراهيـ البنػا/د  عبػد المجيػد الجزء الرابع/ د• الجزء المالى/ د  عياد بف عيد المبيتي  

الجػػػزء السػػػادس/ د  عبػػػد المجيػػػد • الجػػػزء الخػػػامس/ د  عبػػػد المجيػػػد دطػػػامش  • دطػػػامش  
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 فػػػػإف دػػػػاؿ دانػػػػؿ: مػػػػا الفػػػػرؽ بػػػػيف جػػػػكاز دصػػػػر الممػػػػدكد كمػػػػد المقصػػػػكر 
ا كلـ نرهـ    ديؿ له: دصر الممدكد تخفيؼ  كدد رأينا العرح تخٌفؼ بالترخيـ كغير ا 

 يمٌقلكف ال بلـ بزيادذ الحركؼا  ما يخٌففكنه بحذفهاا فػذلؾ فػرؽ مػا بينهمػاا كشػيء
آخر كهك أٌف دصر الممدكدا إنما هك حذؼ زاند فيها كرٌد  إلأ أصلها كمد المقصكر 

   (ُ) ليس براٌد له إلأ أصؿ
كدد عاح ابف سناف مخالفة القياس بقصر الممدكد  قكؿ األعشأ) مػف بحػر 

 ال امؿ(:

                                                                                                           

الجزء السابع/ د  محمد إبراهيـ البنا/د  سليماف بػف إبػراهيـ العايػد/د  السػيد تقػي  • دطامش  
إبػراهيـ البنػا الناشػر: معهػد  الجػزء التاسػع/د  محمػد• الجزء المػامف/ د  محمػد إبػراهيـ البنػا • 

حيػاء التػػراى اإلسػبلمي بجامعػة أـ القػرل  م ػػة الم رمػة الطبعػة: األكلػػأا  -البحػكى العلميػة كا 
   ـ ََِٕ -هػ  ُِْٖ

المؤلػؼ: أبػك سػعيد السػيرافي الحسػف بػف عبػد اهلل  ُِّص ُج شػرح  تػاح سػيبكيه ينظر :(ُ) 
الناشػر: دار  ف مهدليا علػي سػيد علػيالمحقؽ: أحمد حس (هػ ّٖٔبف المرزباف )المتكفأ: ا

   ََِٖالطبعة: األكلأا  لبناف –ال تح العلميةا بيركت 
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 كالقػػػػػػػػاًرح العػػػػػػػػػٌدا ك ػػػػػػػػػؿ ًطًمػػػػػػػػػرذ
 

  مػػػػػا إف تنػػػػػاؿ يىػػػػػدي الطكيػػػػػؿ دػػػػػذالها(ُ)  
 

 دا ( مخالفة للقياس فأصلها ) العداء( فقصرت  ف لمة ) الع
ػػػا كهػػػذا جػػػانز   ألى  ً بلهيمى ٍمػػػديكد تىٍخفيػػػؼ كرد  شػػػيءو ًإلىػػػأ أىصػػػله كى ف دصػػػر اٍلمى

ذؼ نىٍحك  مف ضركح اٍلحى مىٍطليكح ًفي الٌشٍعر كىغىير   الترخيـ كى
(ِ) 

كالبيت  (ّ) كالشاعر داؿ هذا البيت في دصيدذ يمدح فيها ديس بف معد ي رح
   ذم دبلهال

 الكاهػػػػػػػح المانػػػػػػػة الهجػػػػػػػاف كعبػػػػػػػدها
 

  ػػػػػػػػػكذا تزجػػػػػػػػػػي خلفهػػػػػػػػػا أطفالهػػػػػػػػػػا  عي
 

فالشػػاعر يقػػكؿ فػػي البيتػػيف : إف الممػػدكح يهػػح المانػػة مػػف اإلبػػؿ كعبػػدها ا 
تتبعهػػػا أطفالهػػػا تسػػػعأ خلفهػػػا ا كالجػػػكاد القػػػارح العػػػداءا كالفػػػرس الخفيفػػػة الكمابػػػة 

   (ْ)ها الطكيلة التي ال ت اد يد الطكيؿ أف تدرؾ مؤخر رأس
الشاعر في البيػت دصػر االسػـ الممػدكد ) العػدا ( كل ػف هػذا الحػذؼ أجحػؼ 
ال لمػة كأخػؿ فػي داللتهػػا   ألنػه أراد كصػؼ الفػرس بسػػرعة عػدكها الػذم ال يضػػاهأ  
كجكدذ الفرس كأصالتها فهي تقطع المسافات الطكيلة ا كهذا الطكؿ يناسبه االمتػداد 

                                           

  ّٖ( سر الفصاحة ص  (ُ
شػرح محمػد حسػيف الناشػر م تبػة  ِٗكالبيت في ديكاف األعشأ ال بير ميمكف بف دػيس ص 

 اآلداح بالجماميز   
: التٍَّشػكيؾي  : ميغىػرَّ . كالتٍَّقػًريكي ـه ميقىػرَّحه ٍشػ يكه األىٍرض: اٍبًتػدىاء نباتهػا .زه بػاالبرذككى كالقػارحه مػف  .كتىقػرى

ٍنًزلىة البازؿ مف اإًلًبؿ  المح ـ كالمحيط األعظـ اًفر ًبمى    ٕٗٓص  ِج ًذم اٍلحى
  ِْٕص  ْج  المخصص (ِ)
  ِٕالديكاف ص  ((ّ
  ِٖالديكاف ص  ((ْ
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كلػذا  طػؽ بهػا يقلػؿ مػف هػذا بخػبلؼ المػد انفي ال لمة   ل ف دصر ال لمػة كدصػر ال
 ي كف الشاعر أخفؽ حيف دصر الممدكد  

 كمد المقصكر ممؿ ما ركم عف بعضهـ ) مف بحر الكافر (: 
 سػػػػػػػػيغنيني الػػػػػػػػذم أغنػػػػػػػػاؾ عنػػػػػػػػي  

 

 فػػػػػػػػػػػبل فقػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػدـك كال غنػػػػػػػػػػػاء(ُ   ) 
 

ف لمػة ) غنػػاء ( مخالفػػة للقيػػاس فأصػلها ) الغنػػأ ( مقصػػكرذ كل ػػف الشػػاعر 
 ر علأ خبلؼ األصؿ   مد المقصك 

كالشاعر هنا يخاطح محبكبته فيقكؿ إف الذم جعلؾ تستغنيف عني هك الذم 
سيغنيني عنؾ   ألف ال شيء يدـك علأ حاله ا فالفقر ال يدـك  ما أف الغنأ ال يدـك 

  
ف  فالشاعر مد  لمة ) الغنأ ( كهي في األصؿ مقصكرذ ليقكؿ : إف الغنػأ كا 

ـك كمصير  إلأ زكاؿ ا فالكاجح أف ال يغرهػا طػكؿ المػدذ ا طالت مدته جد ا فهك ال يد
فهػػذا الطػػكؿ أكحػػأ بػػه المػػد ا فهػػذا المػػد عمػػؿ علػػأ نمػػاء الصػػكرذ ا كأ سػػح ال لمػػة 
دالالت جديدذ ا كلك جاءت ال لمة مقصكرذ لمػا  نػا تكصػلنا لػذلؾ المعنػأ الػذم أراد  

 الشاعرا كتلؾ الصكرذ التي أراد رسمها  
                                           

  ّٖسر الفصاحة  ((ُ
أخػبلؽ الػكزيريف = ممالػح الػكزيريف =  ينظػر :بة   كرد البيت في  تح اللغة كاألدح بػدكف نسػ   

المؤلػؼ: أبػك حيػاف التكحيػدما علػي بػف  ُُٓص ُج أخبلؽ الصاحح بف عباد كابػف العميػد
هػػػ( حققػػه كعلػػؽ عليػػه: محمػػد بػػف تاكيػػت الطنجػػي ََْمحمػػد بػػف العبػػاس )المتػػكفأ: نحػػك 

 -هػ  ُُِْالنشر:  بيركتا بإذف: المجمع العلمي العربي بدمشؽ عاـ -الناشر: دار صادر 
بػف االمؤلػؼ: الحسػف بػف مسػعكد  ُٗٓص ُج زهر األ ػـ فػي األممػاؿ كالح ػـ ك   ـ ُِٗٗ

هػػ( المحقػؽ: د محمػد حجػيا د محمػد َُُِمحمدا أبك عليا نكر الديف اليكسي )المتكفأ: 
المغػرح الطبعػة: األكلػأا  -دار المقافػةا الػدار البيضػاء  -الناشر: الشر ة الجديػدذ  ػ األخضر
   ٕٔص ُج شرح الشكاهد الشعرية في أمات ال تح النحكية   ك ـ ُُٖٗ -هػ  َُُْ
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  : كدػاؿ دػـك .. ال كفيػكف علػأ صػحة مػٌد المقصػكربه استشهد  كهذا البيت
ا مصدر غانيته غناء ممػؿ راميتػه رمػاءا إذا في البيت ب سر الغيف ممدكدن ( غناء) إف

فاخرته في الغنأا ب سر الغػيف كبالقصػر  كدػاؿ آخػركف إنػه بفػتك الغػيف مػف دػكلهـ 
           أرادا أصػػػػالة    كالحػػػػؽ أف الشػػػػاعر هػػػػذا رجػػػػؿ ال غنػػػػاء عنػػػػد ا في ػػػػكف ممػػػػدكدن 

ألنػػه دابلػػه بػه    كالتػػأكيبلت األخػػرل انتصػار للبصػػرييف الػػذيف   ضػػد الفقػر ( الغنػأ)
  (ُ)يمنعكف مد المقصكر

 :دد أنشد الفرٌاءي دكؿ الشاعر  :داؿ ابف فارسك 
 سػػػػػػػػيغنيني الػػػػػػػػذم أغنػػػػػػػػاؾ عنػػػػػػػػي  

 

 فػػػػػػػػػػػػبل فقػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػدـك كال غنػػػػػػػػػػػػاء  
 

 .ذ  الحاؿا كدد حاف كدتهعندم في هذا شيءا كما دىخرته إال لممؿ ه :فقلتي 
بَّاء بالفاندذ ما علمت :فقاؿ  .هاتا بارؾ اهلل عليؾا إنه لحى
 :كهك الشعر علأ غير هذا الكجها كالبيت الذم يتلك  يشهد لها : دلت

 سػػػػػػػػيغنيني الػػػػػػػػذم أغنػػػػػػػػاؾ عنػػػػػػػػي  
 

 فػػػػػػػػػػػبل فقػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػدـك كال غنػػػػػػػػػػػػاء 

 

 تجنٍَّيػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػذنكحى لتىصػػػػػػػػػػػًرميني
 

 ؾً دًعػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػبٌلًت كاتًَّبعػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػكا 
 

أبػػك الليػػؿ العلػػكٌم   :دلػػت أحسػػنت كأجػػدت  مػػف أنشػػدؾ هػػذا  : فقػػاؿ لػػي
كعلأ هذا ي كف البيت ليس  ( ِ)بالمدينةا في مجلس أميرها أبي حمد العلكم العقيقيٌ 

 فيه مخالفة  
كًا ٌكىٌ تزٌادج حزكح أو حذفها تصزف ياال ٌُصرزف   ويُرع انصرزف  را  -4

 (3).ٌُصزف

                                           

   ٕٔص ُج شرح الشكاهد الشعرية في أمات ال تح النحكية ((ُ
   ُُٓصُج أخبلؽ الكزيريف = ممالح الكزيريف = أخبلؽ الصاحح بف عباد كابف العميد (ِ)
   ّٖسر الفصاحة ص  ((ّ
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كدػد عرفػكا الضػركرذ بأنهػا  مػا كدػع فػي الشػعر  كهذا مف الضركرات الشعرية
مما ال يجكز كدكعه في النمر   كمنها تنكيف ماال ينصػرؼ ا كتػرؾ تنػكيف المنصػرؼ 

(ُ) 
كأحسف الضركرات ما رد فيها ال بلـ إلأ أصله كمنها صرؼ ماال ينصػرؼ إذ 

 (ِ)أف أصؿ األسماء الصرؼ 
مخػؿ بالفصػاحة الضػركرذ  فػيكأطلؽ الخفاجأ أف صػرؼ المنصػرؼ كع سػه 

ذلؾ دكالفا كصرح الخفاجأ أيضا بأف فصاحة ال لمة يعتبر فيها إعػراح  فيفتلخص 
   (ّ)ال لمةا كرد علأ مف عسا  يمنع ذلؾا كفيه نظر  

بأنها غالبنا ما ت تسح صفة ال بلـ مػف حيػى إنهػا  كل ف اللغة الشعرية تتميز
التقاليػػد   :ز علػػأ أساسػػيفكيرت ػػا  تعتبػػر عمػػبل فردي ػػا يعتمػػد علػػأ الخلػػؽ كاإلبػػداع

إف المبػػدأ األساسػػي فػػي فػػفِّ الشػػعر كالػػذم        .الراسػػخةا كلغػػة الحيػػاذ المعاصػػرذ

                                           

المؤلػػؼ: الػػد تكر محمػػكد مصػػطفأ َُٖ: َُٕص ي الخليػػؿ أهػػدل سػػبيؿ إلػػأ علمػػ ينظػػر : ((ُ
 -هػػ ُِّْهػػ( الناشػر: م تبػة المعػارؼ للنشػر كالتكزيػع الطبعػة: األكلػأا َُّٔ)المتكفأ: 
   ـََِِ

د  محمػػد المختػػار كلػػد أبػػا  دار ال تػػح  ُٕٓتػػاري  النحػػك العربػػي فػػي المشػػرؽ كالمغػػرح ص (ِ) 
 بيركت لبناف  ُُٕٗالعلمية 

              المؤلػػػػؼ: أحمػػػػد بػػػػف علػػػػي بػػػػف  ٓٔص ُج راح فػػػػي شػػػػرح تلخػػػػيص المفتػػػػاحركس األفػػػػعػػػػ ((ّ
           هػػػػػ( المحقػػػػؽ: الػػػػد تكر  ّٕٕعبػػػػد ال ػػػػافيا أبػػػػك حامػػػػدا بهػػػػاء الػػػػديف السػػػػب ي )المتػػػػكفأ: 
   عبد الحميد هنداكم الناشر: الم تبة العصرية للطباعة كالنشر

   ـ ََِّ -هػ  ُِّْلبناف الطبعة: األكلأا  -بيركت 
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نمػا علػأ  يميز  عف أنظمة اللغة األخرلا هك أف القصد فيػه يتر ػز ال علػأ الداللػة كا 
  (ُ)علأ التعبير في ذاتهك الرمز في نفسها 

ف اسػػػتمتاعنا إف الشػػػاعر يخاطػػػح مباشػػػرذ المشػػػاعر التػػػي فػػػي نف كسػػػناا كا 
الحقيقػػي بالشػػعر يتكدػػؼ علػػأ حػػدذ إدرا نػػا الخيػػالي كاسػػتجابتنا للعاطفػػة الشػػعريةا 

درا نا لما فيه مف صنعة   ( ِ)كا 
كسيتضك مف خبلؿ الشكاهد سػبح المخالفػة الشػعرية ك يػؼ  انػت مسػتلزمة 

ح في مف السياؽ أك المقاـ أك الحالة النفسية للشاعر ا كمف هنا تناسبت مع التر ي
 البيت  

 كدد عاح ابف سناف صرؼ ماال ينصرؼ ا كمنع الصرؼ مما ينصرؼ 
 أما صرؼ ماال ينصرؼ  قكؿ حساف بف مابت) مف بحر الكافر ( :

 كجبريػػػػػػػػػػػػػػػؿه  أمػػػػػػػػػػػػػػػيف اهلل فينػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 كركح القػػػػػػػدس لػػػػػػػيس لػػػػػػػه  فػػػػػػػاء(ّ ) 
 

ف لمػػة ) جبريػػؿ ( مخالفػػة للقيػػاس   ألف الشػػاعر صػػرفها كهػػي ممنكعػػة مػػف 
 الصرؼ   

                                           

            المؤلػػػؼ: د/ عفيػػػؼ   ََِص  اا كحػػػديمن األدح الجػػػاهلي فػػػي آمػػػار الدارسػػػيف دػػػديمن  ينظػػػر : ((ُ
   ُٕٖٗعبد الرحمف الناشر: دار الف ر للنشر كالتكزيع الطبعة: األكلأ 

   الناشر: م تبة الفيصلية ػ المؤلؼ: طه عبد الفتاح مقلد َِٖص  فف اإللقاء (ِ) 
   ّٖ سر الفصاحة ص (ّ)

صػححه عبػد الػرحمف البردػكدي ػ  ٔكالبيػت فػي شػرح ديػكاف حسػاف بػف مابػت األنصػارم ص  
 ـ  ُِٗٗهػ ُّْٕالمطبعة الرحمانية بمصر 

 كالبيت في الديكاف :  
 كجبريؿ  رسكؿ اهلل فينا     كركح القدس لي له  فاء
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ف  اف أفعؿ تفضيؿ خبلفا يؿ د يصرؼ ما ال ينصرؼ للٌتناسح أك للٌضركرذا كا 
كزعـ دـك أٌف صرؼ ما ال ينصرؼ مطلقا لغةا كاألعرؼ دصر ذلػؾ      لمف استمنا  

 (ُ)علأ نحك سبلسؿ كدكارير
داؿ حساف رضي اهلل عنه هذا البيت في دصيدذ يمدح فيها المصػطفأ صػلأ 

ك م ة ا كيهجك أبا سفياف ك اف هجا النبي صػلأ اهلل اهلل عليه كسلـ ا كذلؾ دبؿ فت
  (ِ)عليه كسلـ دبؿ إسبلمه 

أراد الشػػاعر التفخػػيـ كالتعظػػيـ مػػف شػػأف ) جبريػػؿ ( فناسػػبه التنػػكيف   ألف 
التنػػكيف فيػػه تفخػػيـ ا فالسػػياؽ سػػياؽ فخػػر فهػػك يفخػػر ب ػػكف ) جبريػػؿ ( فػػيهـ كهػػذا 

 الفخر  الفخر يستلـز التفخيـ لبلسـ كالعلك به مع هذا 
 ما أنه مختلؼ كال مميؿ له بدليؿ دكله ) ليس له  فاء( ا فمف حقه التفخيـ 
كالتعظيـ ا  ما أف دكله ) فينا ( تدؿ علأ األلفة ل مرذ النزكؿ بما يػدؿ علػأ المعرفػة 
الجيدذ به معرفتهـ بأهلهـ ا فهػك  أنػه مػنهـ عربػي مػملهـ كلػذلؾ أزاؿ عنػه العجمػأ 

بي فصرفه ا  مػا أف القػرآف نػزؿ علػأ نبػي عربػي فػي بلػد كعامله معاملة االسـ العر 
عربي بلغة عربيػة ا فيناسػح النػازؿ بػه أف يعامػؿ معاملػة العربػي فيصػرؼ ا كلػيس 

 العجمي فيمنع مف الصرؼ  

                                           

لمؤلػؼ: محمػد ا ٕٗص  ٖج« تمهيػد القكاعػد بشػرح تسػهيؿ الفكانػد»شرح التسهيؿ المسمأ ( (ُ
بف يكسػؼ بػف أحمػدا محػح الػديف الحلبػي مػـ المصػرما المعػركؼ بنػاظر الجػيش )المتػكفأ: ا

هػػػ( دراسػػة كتحقيػػؽ: أ  د  علػػي محمػػد فػػاخر كآخػػركف الناشػػر: دار السػػبلـ للطباعػػة  ٖٕٕ
  هػُِْٖجمهكرية مصر العربية الطبعة: األكلأا  -كالنشر كالتكزيع كالترجمةا القاهرذ 

   ْص ( الديكاف (ِ
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ك ػؿ ذلػػؾ جعػػؿ الشػاعر يخػػالؼ اللغػػة المعياريػػة ا  بمػا يتناسػػح مػػع الغػػرض 
ػا مػف الصػرؼ ا ل مػا  نػا تكصػلنا لتػؾ الػدالالت كالسياؽ ا كلك جاء هذا االسـ ممنكعن

 التي ظهرت مف خبلؿ صرؼ االسـ  
ف بحر المتقارح ػ) م  قكؿ العباس بف مرداس وأيا يُع انصزف  ا ٌُصزف

: ) 
 كمػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػاف حصػػػػػػػػػػػف كال حػػػػػػػػػػػابس  

 

 مػػػػػػًػٍردىاسى فػػػػػػي مجػػػػػػػمع  يفػػػػػػػكداف(ُ) 
 

ف لمة ) مرداس ( مخالفة للقيػاس   ألف الشػاعر منعهػا مػف الصػرؼ كحقهػا 
  الصرؼ 
ٍرؼي ما ينصرؼ     (ِ)كأنشدكا البيت السابؽ كأجاز دـك أف ييٍترىؾ صى
غنػانـ هػكازف  –كالشاعر لما دسـ رسكؿ اهلل صػلأ اهلل عليػه كسػلـ الغنػانـ  

فيمف خرج إلأ حنيف أجزؿ القسـ للمؤلفة دلكبهـ مف أهػؿ م ػة ا فػأعطأ عبػاس  –
لـ كأنشػػػد  هػػػذ  بػػػف مػػػرداس أبػػػاعر فسػػػخطها ا فجػػػاء النبػػػي صػػػلأ اهلل عليػػػه كسػػػا

القصيدذ فقاؿ النبي صػلأ اهلل عليػه كسػلـ إذهبػكا بػه فػادطعكا عنػي لسػانها فػأعطك  
  (ّ)حتأ رضي ا ف اف ذلؾ دطع لسانه الذم أمر به النبي صلأ اهلل عليه كسلـ  

                                           

   ّٖسر الفصاحة ص  ((ُ
جمعػػه كحققػػه د  يحيػػأ الجبػػكرم مؤسسػػة  ُُِكالبيػػت فػػي ديػػكاف العبػػاس بػػف مػػرداس ص  

 ـ  ُُٗٗهػ  ُُِْ ُالرسالة ط
أبػػك   :كحػػابس هػػك أبػػك عيينػة بػػف حصػػف بػف حذيفػػة بػف بػػدر سػػيد فػزارذا  :الػػذل ذ ػر  حصػف

   َُ-ٗص ْج هر اآلداح كممر األلباح  ز األدرع بف حابس
   ُّٔص ُج ما يجكز للشاعر في الضركرذ ((ِ

المؤلػػػؼ : أبػػػك عبيػػػد الب ػػػرم  َِْص ُج فصػػػؿ المقػػػاؿ فػػػي شػػػرح  تػػػاح األممػػػاؿ ينظػػػر : (ّ)
 الناشػر : مؤسسػة الرسػالةػػ  ُُٕٗتػاري  النشػر : ػ  ُالطبعػة : ػ  المحقػؽ: إحسػاف عبػاس
  بيركت –عنكاف الناشر : لبناف 
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ذا البيػػت  ػػاف يشػػعر أنػػه انػػتقص حقػػه ف ػػاف نقػػص ػاؿ هػػػا دػػػعندمػػ رػفالشاعػػ
اؼ كالػػنقص الػػذم شػػعر بهمػػا ا ف مػػا تػػدؿ ػجحػػأ اإلػالحر ػػة فػػي )مػػرداس( دلػػيبل علػػ

ؾ الحذؼ في ال لمػة يػنقص ػرح ا ف ذلػكؿ العػزيادذ المبنأ علأ زيادذ المعنأ  ما تق
 اؿ حقه كانتقاصه  ػاء  مػمف داللتها ففي ال لمة إشارذ إلأ انتف

ر بأبيػه ػك أبك  كدد ذ ػر  تمهيػدا للشػ اية ا  مػا أنػه يريػد الفخػػه )مرداس( ك
ف ) حصػػف كحػػابس ( هػػذ  المخالفػػة جعلتػػه يخػػالؼ ػه كبيػػػة بينػػػد المخالفػػكلػػذلؾ أرا

اف منصرفاف ا فخػالؼ فػي ) مػرداس ( فمنعػه مػف ػبينهما في التصريؼ ا فهما اسم
ة صػيغة ) مفاعيػؿ (ا كهػي ممنكعػة ػالصرؼ   ألنه عامػؿ صػيغة ) مفاعػؿ ( معاملػ
أ ػع ال منتهػػر جمػػي الفخػأ أنػه فػػه إلػػمف الصرؼ لمنتهأ الجمكع   ألنه أراد التنبيػ

 ع ال حد له  ػه ا ك كنه جمع مف الصفات كالعلك كالسمك جمػل
 ما أنه عرفه بالعلمية ا كهذا يمنع تكهـ التن ير للكصؼ ا كلك نكنه لتػكهـ  

 فيه الصفة ا فهك يمحضه للعلـ ب ؿ ما يحمله مف صفات معهكدذ عند المخاطح 
 رؼ لمناسبة المقاـ  ذا  اف المنع مف الصرؼ أكلأ مف الصػكل

   (ُ)كركم البيت : يفكداف شيخي ا كشيخه هك مرداس 

                                           

المؤلػؼ: أبػك العػبلء أحمػد بػف  َُّ- َّٗص  المتنبػيالبلمع العزيزم شرح ديػكاف  ينظر :( (ُ
هػػػ( المحقػػؽ: محمػػد سػػعيد المكلػػكم الناشػػر: مر ػػز الملػػؾ  ْْٗ - ّّٔعبػػد اهلل المعػػرم )

ضػػػرانر ك    ـ ََِٖ -هػػػػ  ُِْٗفيصػػػؿ للبحػػػكى كالدراسػػػات اإلسػػػبلمية الطبعػػػة: األكلػػػأا 
   َُِص  الشٍِّعر
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 ويٍ يُع انصزف  ا ٌُصزف أٌضا قىل انث رتي) يٍ حبز انكايم ( : 
 هػػػػزج الصػػػػهيؿ  ػػػػأف فػػػػي نغماتػػػػه   

 

 نبػػػػػػػػرات معبػػػػػػػػدى فػػػػػػػػي المقيػػػػػػػػؿ األكؿ(ُ) 
 

 لمػػػة ) معبػػػد( مخالفػػػة للقيػػػاس   ألف الشػػػاعر منعهػػػا مػػػف الصػػػرؼ كحقهػػػا 
 لصرؼ ا

كالشػػاعر دػػاؿ هػػذا البيػػت فػػي دصػػيدذ يمػػدح محمػػد بػػف علػػي ) بػػف عيسػػأ ( 
   (ِ)القمي ال اتح ا كيصؼ الفرس الذم أهدا  له كالسيؼ 

كهػػك فػػي هػػذا البيػػت يصػػؼ الفػػرس كيشػػبه صػػكت صػػهيله بنبػػرات ) معبػػد ( 
ك اف هذا الرجؿ مف أنمة الغناء   كأراد الشاعر أف يكحي بخفػة تلػؾ النبػرات كددتهػا 

كعذكبة الصكت كرهافته علأ األذف   بدليؿ تعبير  ب لمة ) هزج ( في بداية البيػت  ا
  

ًديػػؿى  صػػكته ميٍطػًرحه   :كالهىػزىجي   .الفىػػرىحي  :كالهىػزىجي  ػكه   :كى ػٍكته ًفيػػًه بىحى ًديػػؿى  صى   :كى
ػػعى اٍرًتفىػػاعو  ػػٍكته دىًديػػؽه مى ا فحػػذؼ الحر ػػة مػػف ) معبػػد ( تخفيفنػػا ليضػػاهي بهػػذا (ّ) صى

ة النبرات كرهافتها  ف مػا أف هػذا المغنػي صػكته رخػيـ كفيػه ردػة كعذكبػة الحذؼ خف

                                           

   ّٖسر الفصاحة ص  (ُ)
حققػػه حسػػف  امػػؿ الصػػيرفي ػ دار المعػػارؼ بمصػػر  ُْٖٕتػػرم ص كالبيػػت فػػي ديػػكاف البح

   ّالمجلد األكؿ ط
: هػامش  ينظر :معبد : مف أنمة الغناء   كالمقيؿ : مبلى نقرات متتالية مقاؿ في اإليقاعات   

   ُْٕٗالديكاف ص 
كالمقيػػؿ ا كمعبػػد الػػذم طالمػػا ضػػربت بػػه كبحسػػف صػػكته األممػػاؿ علػػأ ألسػػنة فحػػكؿ الشػػعراء 

يؼ األكؿ كالماني أسماء اصطلك عليها العػرحا كمرجعهػا إلػأ حر ػات األصػابع الخمسػة كالخف
  ْٓص  ِجالنظرات   افي أكتار العكد الخمسة شدذ كضعفن 

   ُُْٕالديكاف ص  (ِ)
   َّٗص  ِلساف العرح ج ((ّ
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كهػػذا مػػا دؿ عليػػه حػػذؼ الحر ػػة ا  ػػذلؾ صػػكت صػػهيؿ هػػذا الفػػرس   فهػػذا الحػػذؼ 
 ناسح السياؽ كاتسؽ معه  

كليس هذا فقط فقػد اسػتبدؿ بال سػرذ المنكنػة الفػتك المخفػؼ   ألنػه مضػاؼ 
( بال سر كالتنػكيف ا كل ػف التنػكيف فيػه تمقيػؿ كهػك ال يتناسػح مػع  إليه فحقه ) معبدو

خفة اإليقاع كردة الصكت ا  ما أف النغمات كردتها كسهكلتها المناسبة ل كنه مغنينا 
 تتناسح مع الفتك الذم آمر  الشاعر  

كمػف هنػػا  ػػاف الشػػاعر مكفقنػػا فػػي منػع االسػػـ ) معبػػد ( مػػف الصػػرؼ مػػع أف 
 اعر اإليحاء به كالتعبير عنه حقه الصرؼ ا كذلؾ ليتبلءـ مع ما أراد الش
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 ثاًَادلث   ان
 خمانفح انقٍاس تانعدول عٍ انصٍغح

 كله صكر متنكعة ك ميرذ ما يتصؿ بالبحى منها :     
 تذكري ادلؤَ  وتأٍَ  ادلذكز عهى غري قٍاس..ر 1

كتذ ير المؤنى كاسع جد ا  ألنه رٌد فرع إلأ أصػؿ  ل ػف تأنيػى المػذ ر أذهػح 
  (ُ)لتنا ر كاإلغراحفي ا
كدد عاح ابف سناف مخالفة القياس بالعدكؿ عف الصيغة بتأنيى المذ ر في دكؿ     

 : ) مف بحر الطكيؿ (األعشأ
 كتشػػػرؽ بػػػالقكؿ الػػػذم دػػػد أذعتػػػه 

 

 مػػػػا شػػػػردت صػػػػدر القنػػػػاذ مػػػػف الػػػػدـ (ِ) 
 
 

  جاء في سر الفصاحة أف تأنيى المذ ر مما يخؿ بفصاحة ال لمة 

                                           

   ُْْص  ِْج  الخصانص(ُ) 
   ّٖسر الفصاحة ص  (ِ)

  ُِِبف ديس ص كالبيت في ديكاف األعشأ ال بير ميمكف 
ؽا ر ىةن  كالشرى تأ عيا : محى تَّأ يىغىص ًبًه حى ٍلؽى حى ديؿ ديخيكؿي المىاء الحى تػأ لػـ  : كى شػًرؽى ًبريقػه حى

يء شىػػرىدان: ًإذا اشػػتدت حمرىتيػػه بػػدىـ أىك ػًرؽى الشَّػػػشىػػ  :اؿػكييقػػ     .يقػػدر علػػأ إسػػاغىته كابًتبلًعػػه
   ًف لىٍكف أحمىرػبحيسٍ 
   َٓٓ-َْٓص  ِٓج  كاهر القامكستاج العركس مف ج :ينظر 

ٍدر النَّهارصدر القناذ :  ليه  :صى ػا . أىكَّ ٍدر القىنػاذ أيضن ػد فػي اللغػة )أدػدـ معجػـ شػامؿ    كصى مينىجَّ
المؤلؼ: علي بف الحسف الهينػاني األزدما أبػك الحسػف الملقػح ُْص  ُجللمشترؾ اللفظي( 

أحمػد مختػار عمػرا د تػكر ضػػاحي هػػ( تحقيػؽ: د تػكر َّٗ)المتػكفأ: بعػد «  ػراع النمػؿ»بػػ 
   ـ ُٖٖٗعبد البادي الناشر: عالـ ال تحا القاهرذ الطبعة: المانيةا 
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 -صػدر -دكلػه:  صػدر القنػاذ  فقػد أنػى المضػاؼ المػذ ر بيػتال كالشاهد في
  (ُ)ك اف الحؽ أف يقكؿ شرؽ صدر -دناذ  -مف إضافته إلأ المؤنى

الشاعر داؿ هذا البيت في دصػيدذ يهجػك بهػا عميػر بػف عبػد اهلل بػف المنػذر 
  (ِ)بف عبداف حيف جمع بينه كبيف جهناـ ليهاجمه ا

عنػػي مػػف القػػكؿ كنسػػبته إلػػأ مػػف يعكد عليػػؾ م ػػرك  مػػا أذعػػت فيقػػكؿ : سػػ
إنػػؾ غيػػر مسػػتكدع للسػػرا   أك يريػػد أف يقػػكؿ لػػه (ّ) القبػػيك فػػبل تجػػد منػػه مخلصػػا

 (ْ)  الرمك ال يستطيع حفظ الدماء التي عليه
 كالبيت دبله :

 ليسػػػػػػتدرجنؾ القػػػػػػكؿ حتػػػػػػأ تهػػػػػػر   
 

 كتعلػػػػػػػـ أنػػػػػػػي لسػػػػػػػت عنػػػػػػػؾ بملجػػػػػػػـ 
 

ر) صػدر(   ألنػه أراد كنجد الشاعر أنى الفعؿ ) شردت ( مع أف الفاعػؿ مػذ 
ف  ػاف الػذم شػرؽ بالػدـ صػدرها ا ل ػ ف ػإشراح القناذ  لها مشػرح صػدرها ا حتػأ كا 
 اتأنيى الفعؿ شردت دؿ علػأ تعػدم ذلػؾ الحػاؿ إلػأ القنػاذ ل ػف بدايتػه  ػاف صػدرها 
 فقد عامؿ القناذ  لها معاملة الصدر في المشبه به ا فأراد عمـك الدـ لجميعها  

ؿ يدؿ علأ ازدراء الفعؿ كدلػة مػف يفعػؿ ذلػؾ مػف النػاس ا  ما أف تأنيى الفع
فهك ال يحدى مف الناس  ميرنا ا  ما يدؿ علأ دلة الفاعؿ في دنيا الناس في المشبه 

 حيى شذكذ   

                                           

          المؤلػػؼ: علػػي بػػف محمػػد بػػف عيسػػأا ُّٖص  ِجشػػرح األشػػمكني علػػأ ألفيػػة ابػػف مالػػؾ  (ُ)
يػػة هػػػ( الناشػػر: دار ال تػػح العلمََٗأبػػك الحسػػفا نػػكر الػػديف األيٍشػػميكني الشػػافعي )المتػػكفأ: 

   ـُٖٗٗ -هػُُْٗلبناف الطبعة: األكلأ  -بيركت
   ُِّالديكاف ص  (ِ)
    ْٖٕص ّجاألصكؿ في النحك  ((ّ
   ُّٖص  ِج شرح األشمكني علأ ألفية ابف مالؾ ((ْ
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 مػػا دؿ السػػياؽ علػػأ أف مػػف فعػػؿ ذلػػؾ إنسػػاف مػػنحط دنػػيء كذلػػؾ فػػي دػػكؿ 
 الشاعر يخاطبه في القصيدذ نفسها) مف بحر الطكيؿ ( :

 ت مػػػف أهػػػػؿ الحجػػػكف كال الصػػػفافمػػػا أنػػػ

 

 كال لػػػؾ حتػػػأ الشػػػرح مػػػف مػػػاء زمػػػـز 

 

 كمػػػا جعػػػؿ الرحمػػػػػف بيتػػػؾ فػػػي العػػػبل

 

 بأجيػػػػػػػاد غربػػػػػػػي الصػػػػػػػفا كالمحػػػػػػػـر 
 

فهذا يدؿ علأ دناءذ الرجؿ فأراد الشاعر أف يقلؿ مف شأنه بهذا التأنيى في 
 المشبه به  

 اؽ   ػنـ السيكمف هنا  اف تأنيى الشاعر للمذ ر يتناسح مع الغرض كيبل 
 مػػػا عػػػاح  تػػػذ ير المؤنػػػى فػػػي دػػػكؿ عػػػامر بػػػف جػػػكيف الطػػػاني) مػػػف بحػػػر 

 المتقارح( :
 فػػػػػػػػػػػػبل مزنػػػػػػػػػػػػة كددػػػػػػػػػػػػت كددهػػػػػػػػػػػػا   

 

  كال أرض أبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إبقالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا(ُ) 
 

 فالبيت فيه مخالفة للقياس بسبح تذ ير المؤنى 

                                           

    ّٖسر الفصاحة ص   ((ُ
 ْٔص ِجال تػػاح كالبيػػت كرد منسػػكبنا لعػػامر بػػف جػػكيف الطػػاني فػػي  تػػح اللغػػة كاألدح : 

ك بػػف عممػػاف بػػف دنبػػر الحػػارمي بػػالكالءا أبػػك بشػػرا الملقػػح سػػيبكيه )المتػػكفأ: المؤلػػؼ: عمػػر 
هػ( المحقؽ: عبد السبلـ محمد هاركف الناشر: م تبة الخانجيا القاهرذ الطبعة: المالمػةا َُٖ
ص  ِجمجػػاز القػػرآف    ك ٖٔص  ّج ال امػػؿ فػػي اللغػػة كاألدحك ا  ـ ُٖٖٗ -هػػػ  َُْٖ
هػػ( المحقػؽ: محمػد َِٗلممنأ التيمأ البصرم )المتكفأ: المؤلؼ: أبك عبيدذ معمر بف ا ٕٔ

 ػ  ه ُُّٖالقاهرذ الطبعة:  -فكاد سزگيف الناشر: م تبة الخانجأ 
ٍدؽي: المطري  كدد: كدؽ  ٍددانا أم دىطىرى  الكى دىؽى يىًدؽي كى  ُج الصحاح تاج اللغة كصحاح العربيػة  كى

   ِٓٓص
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: أبقلػت إبقالهػا  ألٌف الفعػؿ  كالٌشاهدي فيه: )كال أرض أبقػؿ إبقالهػا( ا كالقيػاسي
   مسػػند إلػػأ ضػػمير عانػػد علػػأ األرض كهػػي مؤٌنػػى مجػػازما فحػػذؼ التٌػػاء ضػػركرذ

ا مخصبة ل مرذ الغيىكالشاعر في هذا البيت   (ُ) يصؼ أرضن
فالشاعر ذ ر الفعػؿ ) أبقػؿ ( ليػكحي بقػكذ الفعػؿ كشػمكله   ألف فػي التػذ ير 

هنػا فػي دكذ ا حيى خركج البقؿ بقكذ ك مرذ ا بما ال يكجػد فػي أرض غيرهػا ا كالقػكذ 
ف خرج البقؿ  استكانه كغلظ سكده كعمكمه األرض كشمكله ا بما يجعلها متفردذ ا كا 

 في أرض أخرل فهك ال كلف يشبهها  
كلذا  اف التذ ير مناسبنا للمقاـ كلك جاء البيت بلغته المعيارية بدكف مخالفة 

 ندذ  ا لما تكصلنا لهذا الغرض الذم أراد الشاعر إيصاله للمتلقي ا كلضاعت الفا
 صم ..اختالف انصٍغح يف اجلًع وغريِ عٍ يقتضى األر 2

إذا  انت مختلفة االستعماؿ لدليؿ ذ ر ابف السب ي دكؿ الخطيبي  إف ال لمة 
سرر يريد أف دياس سرير أف يجمع علأ أفعلة  فياا  ما فبل تخرج عف  كنه فصيحن 
لؾ شػرط  لجػكاز كركد السػماع فػذب كل ف هذا مشركط .  كفعبلفا ممؿ أرغفة كرغفاف

ف عنػػػأ دلػػػيبلن  االسػػػتعماؿ اللغػػػكل ال للفصػػػاحةا ف  ػػػاف مخالفنػػػيصػػػير  فصػػػيحن  كا  ا ا كا 
للقيػػاس فػػبل دليػػؿ فػػأ سػػرر علػػأ الفصػػاحة إال كركد  فػػأ القػػرآف فينبغػػأ حيننػػذ أف 

القػػػػرآف  فػػػػيإف مخالفػػػػة القيػػػػاس إنمػػػػا تخػػػػؿ بالفصػػػػاحة حيػػػػى لػػػػـ تقػػػػع   :يقػػػػاؿ
سلـ أف مخالفة القياس تخػؿ بالفصػاحةا كيسػند ال ي  :كلقانؿ أف يقكؿ حيننذ ال ريـا

هػػذا المنػػع ب مػػرذ مػػا كرد منػػه فػػأ القػػرآفا بػػؿ مخالفػػة القيػػاس مػػع دلػػة االسػػتعماؿ 
 ِ))مجمكعهما هك المخؿ

                                           

   ٕٕٓص ِج اللمحة في شرح الملحة ((ُ
   ٖٖص ُح التلخيص جشرك  ((ِ
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بلنػػػـ دػػػاؿ ف المعػػػكؿ عليػػػه عنػػػدهـ هػػػك الغػػػرض المقصػػػكد كالكجػػػه المأبيػػػد 
جهلنػػا ذلػػؾ اا فػػإف يء يقصػػدكف إليػػه إال كهػػـ يحػػاكلكف بػػه كجهنػػػس شػػػكليػػسيبكيه: 

 (ُ) رخاألٌكؿ شيء لـ يصؿ إلأ اآل ا جهلنا ما علمه غيرنااأك ي كف كصؿ إلأػفإنم
كلػػذا دػػد نجػػد الشػػاعر خػػالؼ القيػػاس باسػػتخداـ صػػيغة م ػػاف أخػػرل   ألنهػػا 

 تتناسح مع الغرض كالسياؽ  
ف سناف مخالفة القياس بالعدكؿ عف الصيغة في الجمع في دكؿ بكدد عاح ا

 لكافر(: ) مف بحر االطرماح
 كأ ػػػػػػػػػر  أف يعيػػػػػػػػػح علػػػػػػػػػٌي دػػػػػػػػػكمي

 

 (2) هجػػػػػػػام األرذلػػػػػػػيف ذكم الًحنىػػػػػػػات  
 

جاء في سر الفصاحة أف البيػت فيػه مخالفػة للقيػاس   ألنػه جمػع ) إحنػة ( 
حف كال يقاؿ حنات    (ّ)علأ غير الجمع الصحيك ألنها إحنة كا 

                                           

   َٓٔص  ِج البديع في علـ العربية (ُ)
   ِٖسر الفصاحة ص  (ِ)

 ِحققه د  عزذ حسػف دار الشػرؽ العربػي بيػركت لبنػاف ط ْٔكالبيت في ديكاف الطرماح ص 
 كركاية البيت في الديكاف : ا  ـ ُْٗٗهػ ُُْْ

 هجاني المفحميف ذكم الحنات      كأ ر  أف يعيح علي دكمي 
ًديػػػػؿى  الػػػػرٍَّذؿ كالرًَّذيػػػػؿ كاألىرذىؿ: الػػػػد كف ًمػػػػفى النَّػػػػاًسا :رذؿرذلػػػػيف : األ  ٍنظىػػػػر    :كى الػػػػد كف ًفػػػػي مى

االًتًها حى ًديؿى  كى سػيسا  :كى ًديػؿى  هيكى الد كف الخى ػؿه رىٍذؿ المِّيىػاًح   :كى رىجي هيػكى الػرَّدمء ًمػٍف  يػؿِّ شىػٍيءو  كى
ٍمعي أىٍرذىاؿ كريذىالء ك  ٍمػًع اٍلعىًزيػًزا كاألىٍرذىلػكفا كىال تيفىػاًرؽي كىاٍلًفٍعًؿا كىاٍلجى ريذيكؿ كريذىاؿ  األىخيرذ ًمػفى اٍلجى

ًقيبػة ًمػف ػؿَّ  . هىًذً  األىلؼ كىالػبلـي ألىنهػا عى جى ػزَّ كى دىٍكليػهي عى  الشػعراء مػف اآليػة  كىاتَّبىعىػؾى األىٍرذىليػكفى   :كى
   َِٖص  ُُ  لساف العرح جُُُ

ٍدًرا اإًلٍحنةي: الحٍقدي ًفيالحنات :  ييقىاؿي     الصَّ ػٍدرًً  علػيَّ ًإٍحنػةه أىم ًحٍقػدها كىال تىقيػٍؿ ًحنىػةا   :كى ًفي صى
ٍحناته  فه كاً  ٍمعي ًإحى    ٖص  ُّ: لساف العرح ج ينظر :   كىاٍلجى

 ِٖسر الفصاحة ص  ((ّ
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نما دلنػا ذلػؾ لكركدهػا  فػي كجاء في تاج العركس : كالحؽ أنها لغة دليلةا كا 
   (ُ)حديى معاكية ) لقد منعتني القدرذ مف ذكم الحنات (

الشػػاعر هنػػا عػػدؿ عػػف جمػػع الت ميػػر ) إحػػف ( إلػػأ جمػػع المؤنػػى ) حنػػات ( 
 لغرضيف : 

األكؿ : ألنه أراد التقليؿ كالتهػكيف مػف شػأف هػؤالء القػـك ككصػفهـ بػالنقص 
 ذليف (  كالدكنية ا فناسح ذلؾ جمع القلة ا كال سيما أنه كصفهـ بػ) األر 

اآلخر: أف الجمع المؤنى علػأ ) حنػات ( أدخػؿ فػي المذمػة كالهجػاء   ألنػه 
عػػػاملهـ فػػػي ضػػػغاننهـ كخصػػػكماتهـ معاملػػػة النسػػػاء كمػػػا فيهػػػا مػػػف التخفػػػي فػػػي 
الخصكمات في بعض األكدات ا كهذا أدخؿ فػي العيػح ا كأ مػر فػي المذمػة كالهجػاء  

  كف في المخاطح المذ ر  بخبلؼ الجمع علأ فعؿ : إحف ا فهي أدكل كأ مر كت
كلذا ناسح هذا الجمع السياؽ ا كالغرض الػذم أراد الشػاعر إيصػاله للمتلقػي 

 ا ف اف أدخؿ في اللغة الشعرية مف الجمع القياسي في اللغة المعيارية  
 كذنك عاب اتٍ سُاٌ خمانفح انقٍاس تانعدول عٍ صٍغح انفعم تني فعم وأفعم 

 رم( ) مف بحر الرمؿ ( :كمف هذا دكؿ أبي عبادذ )البحت
 شػػػػػرطي اإلنصػػػػػاؼ إف ديػػػػػؿ اشػػػػػترط   

 

  كصػػػػػػديقي مػػػػػػف إذا صػػػػػػافأ دسػػػػػػط(ِ) 
 

جػػاء فػػي سػػر الفصػػاحة أف البيػػت فيػػه مخالفػػة للقيػػاس   ألنػػه أراد بقسػػط : 
نما يقاؿ أدسط إذا عدؿ كدسط إذا جار  عدؿ   ألف األمر عليه كليس األمر  ذلؾ ا كا 

   (ّ) چ ٺ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ      چا داؿ تعالأ : 

                                           

   ُٖٓص ّْتاج العركس مف جكاهر القامكس ج  ((ُ
   ٕٗسر الفصاحة ص  (ِ)

   ُِِٕص كالبيت في ديكاف البحترم 
   ُٓالجف اآلية  ((ّ
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              فاألصػػػؿ فػػػي ) دسػػػط ( أف ت ػػػكف فػػػي الظلػػػـ كالجػػػكر بػػػدليؿ اآليػػػة السػػػابقة 
 ) القاسطكف ( فعلها 

) دسػػط (ا بخػػبلؼ أدسػػط الربػػاعي فهػػك يػػدؿ علػػأ العػػدؿ   ألف الهمػػزذ فيػػه 
ا فهػػذ   (ُ)تسػػمأ همػػزذ اإلزالػػة  قػػكلهـ : ) شػػ أ فػػبلف فاشػػت يته أم أزلػػت شػػ ايته 

ڤ  ڤ    چأدسط ( أزالت الظلـ السابؽ كحققػت العػدؿ بػدليؿ دكلػه تعػالأ :الهمزذ في ) 

 فجاءت  لمة ) المقسطيف ( اسـ الفاعؿ مف الفعؿ الرباعي أدسط   (ِ) چڤ  ڦ  
كالبحتػػػرم هنػػػا خػػػالؼ فػػػي الصػػػيغة الصػػػرفية كمػػػا يناسػػػبها مػػػف داللتهػػػا ا 

صديقه المقػرح إليػه  فاستعمؿ المبلمي ) دسط ( في إرادذ الحؽ كالعدؿ   ألنه أراد أف
مػػػف إذا صػػػافأ عػػػدؿ ا ف ػػػاف مقتضػػػأ األصػػػؿ أف يقػػػكؿ ) أدسػػػط (   ألنػػػه يصػػػؼ 

 الصاحح المماؿ الذم يقكؿ الحؽ كالعدؿ ا كله كجهاف :
إمػػا أنػػه عامػػؿ )فىعىػػؿ( معاملػػة )أىٍفعىػػؿ( إلرادذ أنػػه ال ظلػػـ ابتػػداء حتػػأ يزيلػػه 

ـ حتػأ تػزاؿ بػالهمزذ ا صاحبه كصديقه ا فالعبلدة مف أساسها لػيس فيهػا شػانبة ظلػ
 فأجرل ) فعؿ ( مجرل )أفعؿ ( كهذا  مير في االستعماؿ  
ما أنه أضطر ألجؿ إدامة الكزف كهذا بعيد    كا 
 كركاية البيت في الديكاف) مف بحر الرمؿ ( :

 شػػػرطي اإلنصػػػاؼ إف ديػػػؿ اشػػػترط   
 

 كعػػػػػػػػػػػػدكم مػػػػػػػػػػػػف إذا دػػػػػػػػػػػػاؿ دسػػػػػػػػػػػػط 
 
 

 بيت  كعلأ هذ  الركاية ال ت كف هناؾ مخالفة في ال

                                                                                                           

 ٕٗسر الفصاحة ص ينظر :     
تػػأليؼ ر ػػف الػػديف محمػػد بػػف علػػي بػػف محمػػد ُٔاإلشػػارات كالتنبيهػػات فػػي علػػـ الببلغػػة ص  ((ُ

دار ال تػح العلميػة بيػركت لبنػاف  –( علؽ عليه إبػراهيـ شػمس الػديف  ِٕٗالجرجاني )تكفي 
ُُٕٗ   

   ِْالماندذ مف اآلية  ((ِ
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 ذلؾ عاح ابف سناف مخالفة القياس بالعدكؿ عف صػيغة مفعػكؿ إلػأ فاعػؿ 
 ) مف بحر ال امؿ ( : في دكؿ البحترم

يػػػػػػػػػػػػركف فباًهػػػػػػػػػػػػته متعجػػػػػػػػػػػػح  ميتحى
 

  ممػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػرىل أك نػػػػػػػػػػاظره متأمػػػػػػػػػػؿ
(ُ) 

 

جاء في سر الفصاحة أف البيت فيه مخالفة للقياس   ألف دكله : ) باهػت ( 
  (ِ)مستعمؿ بهت الرجؿ يبهت فهك مبهكت لغة ردينة شاذذ ا كالعربي ال

الشاعر داؿ هذا البيت في دصيدذ يمدح فيها المتك ؿ كيذ ر كفد الرـك عليه 
  

كالشاعر عبػر باسػـ الفاعػؿ ) باهػت ( بػدال مػف اسػـ المفعػكؿ ) مبهػكت ( ا 
ػػا يتميػػز فػػي  ػػؿ مكاضػػعه بالقصػػدية فػػي الفعػػؿ كاالختيػػار فيػػه ا  كاسػػـ الفاعػػؿ دانمن

مقتضأ اإلرادذ منػه ا كمػف مػـ ي ػكف مسػؤكال عنػه كبػه يػذـ كيمػدح ا  كجريانه علأ
بخبلؼ اسـ المفعكؿ فهػك يػدؿ علػأ جريػاف األحػداى رغمػا عنػه ا فهػك مجػرد متلػؽ 
لؤلحػػداى ا غيػػر فاعػػؿ لهػػا ا أك صػػانع إياهػػا ا فهػػي مػػؤمرذ فيػػه ال مػػدخؿ لػػه فػػي 

 أحدامها هذا هك األصؿ  
لػػأ صػػيغة الفاعػػؿ ) باهػػت ا نػػاظرا كالبيػػت هنػػا يغلػػح عليػػه بنػػاء األفعػػاؿ ع

متعجح(  لها أبنية فاعؿ ا مع إف السياؽ يستلـز المفعكؿ سكاء السياؽ القريح في 

                                           

   ُٖلفصاحة ص سر ا ((ُ
   َُِٔالبيت في ديكاف البحترم ص     

ٍيػرىذ  :البىٍهتي باهت :  ػح  ينظػر : : رأىل شىػٍيننا فبيًهػتى   .االنقطاعي كالحى دىػٍد بىهيػتى      نىظىػر الميتىعىجِّ كى
ٍصـي  ة  :كبىًهتى كبيًهتى الخى لىٍيًه الحجَّ ًفي التٍَّنًزيًؿ اٍلعىًزيػزً  . اٍستىٍكلىٍت عى ) البقػرذ  الَّػًذم  ىفىػرى  فىبيًهػتى  : كى

ٍنهىا : تٍأكيليه( ِٖٓمف اآلية  يِّرنا عى ا ًباٍل ىٍسػًرا كعىػًرسى كبىًطػرى      اٍنقىطىع كس تى ميتىحى بىًهػتى الرجػؿي
يَّر  كبىهيتى  تحى    ُّص  ِلساف العرح ج  ًإذا دىًهشى كى

 ُٖ( سر الفصاحة ص (ِ
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التحير) متحيركف ( كالحيراف في دهش عف أمر  كال عقؿ له يدله بػؿ هػك مسػلكح ا 
:  أك السياؽ البعيد  ذلؾ ألنه داؿ في القصيدذ نفسها في كصؼ كفد الرـك

 ف لمػػا رامػػكا القػػرل    حضػػركا السػػماط 
 

  مالػػػػػػػػػػػت بأيػػػػػػػػػػػديهـ عقػػػػػػػػػػػكؿ ذهػػػػػػػػػػػؿ 
 

فالسػػياؽ نػػاطؽ بمػػدل الػػذهكؿ الػػذم أصػػابهـ ) مالػػت بأيػػديهـ عقػػكؿ ذهػػؿ ( 
كهذا الذهكؿ في إسناد  إلأ العقكؿ ا كهي المتح مػة فػي تصػرفات الجػكارح ا دػاطع 

 بالداللة علأ إرادذ المفعكؿ كليس الفاعؿ  
ؽ فػػي العػػدكؿ عػػف اسػػـ المفعػػكؿ إلػػأ اسػػـ كلػػذا فػػالرأم أف البحتػػرم لػػـ يكفػػ

الفاعػػؿ إلرادذ التشػػا ؿ اللفظػػي بػػيف ) باهػػت كنػػاظر(   ألف التحيػػر كالػػذهكؿ يناسػػبه 
اسػػـ المفعػػكؿ ال الفاعػػؿ   ألف الفاعػػؿ فيػػه داللػػة علػػأ الػػتح ـ فػػي الػػنفس كاإلرادذ 
كالػػكعي ا كهػػك يتحػػدى عػػف دػػـك مالػػت بهػػـ عقػػكؿ ذهػػؿ فطاشػػت أيػػديهـ كتحيػػركا ا 

يجعؿ األفعاؿ  لها دالة علأ اإلرادذ كالكعي كاالختيار هذ  تنادض تأييد الخطػأ ف يؼ 
 في العدكؿ لعدـ الشاعرية فيه  

 
 خمانفح انقٍاس تئدخال األنف وانالو عهى انفعمر 3

 نها مف عبلمات االسـ فبل تلحؽ الفعػؿ كدػد تكصػؿألؼ كالبلـ صؿ في األ األ
 :البسيط ( الشاعر) مف بحر لمضارع اختيارنا  قكؿاب

 مػػػا أنػػػت بػػػالح ـ الترضػػػأ ح كمتػػػه
 

 كال األصػػػػػػػػيؿ كال ذم الػػػػػػػػرأم كالجػػػػػػػػدؿ 
 

ف هػػػػذا غيػػػػر مخصػػػػكص إ   كديػػػػؿ فكصػػػػلها بترضػػػػأ كهػػػػك فعػػػػؿ مضػػػػارع
ففػي ذلػؾ  (ُ) ما أنت بالح ـ المرضػي ح كمتػه  :قانؿ مف أف يقكؿاللتم ف  بالشعر 

   إشعار باالختيار كعدـ االضطرار
                                           

           المؤلػػػؼ: محمػػػد بػػدر الػػػديف بػػػف  ُِٖص  ِجتعليػػػؽ الفرانػػد علػػػأ تسػػػهيؿ الفكانػػد  ينظػػر : ((ُ
ـ( تحقيػػؽ: الػػد تكر  ُِْْ - ُِّٔهػػػ =  ِٕٖ - ّٕٔأبػػي ب ػػر بػػف عمػػر الػػدماميني )
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كرذ دػد نيسػح إلػأ ابػف مالػؾ كشيػهر بػها حتػأ إف كهذا االتجا  في فهـ الضػر 
 ميػػػران ممػػػف خػػػالؼ هػػػذا المػػػنهج كٌجػػػه نقػػػد  إلػػػأ ابػػػف مالػػػؾ كحػػػد  كلػػػـ يتعػػػٌرض 

لػـ يفهػـ ابػف مالػؾ معنػأ دػكؿ النحػكييف فػي ضػركرذ " :  قػكؿ أبػي حيػاف لسػيبكيها
 .إل " ... الشعر

ف المتأمؿ ليستكدفه النظر حياؿ دبكؿ الناس لهذا الرأم في فهـ ا لضركرذ  كا 
إذ لـ يجد  مرذ مف األنصار له علأ الرغـ مف أف أشهر الذيف دالكا بػه همػا سػيبكيه 
كابف مالؾا كاألكؿ  اف يعيش في عصر االستشػهاد كيسػتقي شػكاهد  مػف المصػادر 
الحية أك ممف سمعها مف المصادر الحيةا كاآلخر يعد أمَّة ال في االطبلع علأ  تػح 

ان في اللغة كأشعار العرح بؿ القراءات كركاية الحػديى النحاذ كآرانهـ فحسحا بؿ أيض
   (ُ)النبكم

فالشاعر إذ يرت ح هػذ  األشػياء التػي عػدها ابػف سػناف مػف مخالفػة القيػاس 
 فهك يطمك بها إلأ تحقيؽ غرضه كهذا ما سيتضع مف خبلؿ تحليؿ الشاهد 

دػكؿ فقد عاح ابف سناف مخالفة القياس بإدخاؿ األلؼ كالبلـ علأ الفعؿ في 
 : ) مف بحر الطكيؿ (الشاعر

 ( ِ)إلػػػأ ربنػػػا صػػػكت الحمػػػار اليجػػػدع   يقػػػػكؿ الخنػػػػا كأبغػػػػض العجػػػػـ ناطقػػػػا    

                                                                                                           

ػ الناشػر: بػدكف    ػمحمد بف عبد الرحمف بف محمػد المفػدل أصػؿ هػذا ال تػاح: رسػالة د تػكرا
   ـ ُّٖٗ -هػ  َُّْالطبعة: األكلأا 

   ّٗٗص الضركرذ الشعرية  ((ُ
   ْٖسر الفصاحة ص  (ِ)

لػػذم الخػػرؽ الطهػػكما كاسػػمه دينػػار بػػف هػػبلؿ  شػػاعر جػػاهلي كهػػك مػػف كرد البيػػت منسػػكبنا 
تمهيػػد »شػػرح التسػػهيؿ المسػػمأ  ينظػػر :   مقطكعػػة عػػدتها سػػبعة أبيػػات دالهػػا فػػي الهجػػاء

  ُِٔص ُج شػػرح شػػكاهد المغنػػي ينظػػر :ك  ٖٖٔص ِج «القكاعػػد بشػػرح تسػػهيؿ الفكانػػد
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َٕٖ 

  

 فالبيت فيه مخالفة للقياس بسبح إدخاؿ األلؼ كالبلـ علأ الفعؿ  
   (ُ)يريد الذم يجدع 

شػػبه صػػكته إذ يقػػكؿ الخنػػأ فػػي كالشػػاعر فػػي هػػذا البيػػت يهجػػك أحػػدهـ ف
ا  مار إذ تقطع أذنا   كصػكت الحمػار شػنيع فػي غيػر تلػؾ الحػاؿبشاعته بصكت الح
   (ِ) ا بالخديعة كالم را ككصفه أخيرن  فما الظٌف به فيها

كالشاعر في هذا البيت إذ خالؼ القياس فإف المخالفة هنا مقصػكدذ لتحقيػؽ 
 غرضيف :

األكؿ: المشا لة المعنكية بيف المخالفة في اللفظ كبيف تلػؾ الصػكرذ القبيحػة 
 التي رسمها الشاعر لهذا الرجؿ كهي تخالؼ المألكؼ مف صكر الناس  

                                                                                                           

             ْج  ذ الشػػػعرية كمفهكمهػػػا لػػػدل النحػػػكييف دراسػػػة علػػػأ ألفيػػػة بػػػف مالػػػؾالضػػػركر  ينظػػػر :ك 
   ّٖٗص 
ػكره   :خنا نػانا مىٍقصي نػا ًفػي مىٍنطقػه يىٍخنيػك خى نا: ًمٍف دىًبيًك اٍل ىبلـً  خى نىػا . الخى ًفػي   .الفيٍحػش  :كالخى كى

شيػه : التٍَّهػًذيحً  نىػا ًمػفى اٍل ىػبلـً أىٍفحى نػا ًفػي  ىلىًمػهً  . الخى ػش  :كأىٍخنىػأ كخى  ُْ  لسػاف العػرح ج أىٍفحى
   ِْْص

ـي  ـً الًَّذم ال ييٍفًصكي   :كالعيٍج ٍمعي األىٍعجى ػعي       جى ـي الَّػًذم ييٍجمى ػ ا كاألىٍعجى ـى ػ ٍمعي أىٍعجى ـي فىهيكى جى كأىما العيٍج
مىا ال يىٍعًقؿ لىأ مىا يىٍعًقؿي كى لىأ عيٍجـو يىٍنطىًلؽي عى    ّٖٔص  ُِ  لساف العرح ج عى

ٍدعي: القىٍطعيا  :جدع ًديؿى  الجى دىعىه  : كى نىٍحًكهىاا جى هيكى اٍلقىٍطعي اٍلبىاًنفي ًفي األىنؼ كاأليذف كالشَّفًة كىاٍليىًد كى
ػػػػػٍدعانا فىهيػػػػػكى جػػػػػاًدعه  ػػػػػه جى ػػػػػدَّع . يىٍجدىعي ػػػػػاره ميجى ًحمى               ٖ  لسػػػػػاف العػػػػػرح ج مىٍقطيػػػػػكع األيذف  :كى

   ُْص 
   ّّّص  ُٓتهذيح اللغة ج  ((ُ

   ُِٔص ُج شرح شكاهد المغني (ِ)
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ػػػا كتقطيعػػػه أ مػػػر  اآلخػػػر : زيػػػادذ التشػػػنيع كالتقبػػػيك فصػػػار كصػػػفه أشػػػد دبحن
تشػػكيهنا بمػػا يناسػػح تقبػػيك صػػكرته   ألنػػه أضػػاؼ إلػػأ دػػبك الصػػكت دػػبك الصػػكرذ   

  ك أف دطع أذنه أفقد  السمع فحاكؿ تعكيض فقداف السمع بعلك الصكت 
فاأللؼ كالبلـ في دخكلها علأ الفعؿ فيها مخالفة   ألف دخػكؿ األلػؼ كالػبلـ 
مف خكاص األسماء ا فبل تدخؿ علأ األفعاؿ ا ل ف هذا الشػذكذ يحػا ي ذاؾ الشػذكذ 

 كيناسبه في انتقاؿ هذا الرجؿ مف اإلنسانية إلأ الحيكانية  
الغػػػرض كلهػػػذا أحسػػػف الشػػػاعر كأجػػػاد فػػػي تلػػػؾ المخالفػػػة   ألنهػػػا ناسػػػبت 

كالسياؽ ا كلك جاءت اللفظة بلغتها المعيارية لما تم ف الشاعر مف إيصاؿ مقصكد  
 إلأ المتلقي  

 
 
 
 

 ثان ادلث   ان
 خمانفح انقٍاس تتثدٌم حزف يكاٌ حزف يف انكهًح  

               :  كحركؼ اإلبداؿ يجمعها  (ُ) : جعؿ حرؼ م اف حرؼ غير  اإلبداؿ
 ِ) )( أنصت يـك جد طا  زؿ) 

  :كفػػي سػػػادس قػػد يبػػدلكف بعػػض الحػػػركؼ يػػاء  قػػكلهـ: فػػي أمػػػا: أيمػػااف
خامي  كجاءت لغات اإلبداؿ ك لهػا غيػر منسػكبة كال مسػماذا   :كفي خامس سادما

                                           

   ْٖٖص  ِج شرح شافية ابف الحاجح ((ُ
   ّٖٓص  ِالسابؽ ج ((ِ
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َُٕ 

كهػك  ألنهػـ جمعػك  كرتبػك   " لغػات اللغػكييف" كهي  ميرذ  كمنها نكع طريؼ يعػد مػف
 ػػالتي تنطػػؽ باليػػاء   :يؼفػػي األلفػػاظ التػػي ينطػػؽ فيهػػا بلغتػػيف بحيػػى يػػؤمف التصػػح

كهػػذ   كالتػػاء كالبػػاء كالمػػاء  كالتػػاء كالمػػاء كنحكهػػا ممػػا يقػػع فػػي حركفػػه التصػػحيؼا
 :الحركؼ هي
 ذ  د  خ  ح  ج  ى  ت ح 
 ظ  ط  ض  ص  ش  س  ز  ر
 ف  ؿ  ؾ  ؽ  ؼ  غ  ع

فػػػالنكف تشػػػتبه بالتػػػاء كالمػػػاءا كالػػػكاك تشػػػتبه بػػػالراء  أمػػػا سػػػانر الحػػػركؼ 
هر  كعلػػأ أف هػػذا ممػػا يرجػػع إلػػأ الخػػط كيبعػػد أف ي ػػكف العػػرح فاالشػػتبا  فيهػػا ظػػا

المٌػرم كالبػرم:  :كمػف أمملتػه أرادك ا كل ف اللغكييف كفقكا في عد  عف لغػات اإلبػداؿا
 (ُ)   ساؿ دمها كفاح الطيح كفاخا كهلـ جرا  :كمٌج الجريك كنجٌ  بمعنأ التراحا

ليلهمػا  يػؼ لجػأ بلؿ تحػف خػػك مػػف سيتضػػكهذا المبحى يحتكم علأ شاهدي
 الشاعر إلأ المخالفة لغرض يقصد  كيريد إيصاله للمتلقي بتلؾ المخالفة  

 :داؿ الشاعر كهك رجؿ مف بني يش ر ) مف بحر البسيط (
 (ِ)مػػػػػػف المعػػػػػػالي ككخػػػػػػز مػػػػػػف أرانيهػػػػػػا   لهػػػػػػػا أشػػػػػػػارير مػػػػػػػف لحػػػػػػػـ متمػػػػػػػرذ     

                                           

   َُٓ-َُْص  ُج تاري  آداح العرح ينظر : (ُ)
  ِٖسر الفصاحة ص  ((ِ

سػر صػناعة  ينظػر :   ألبي  اهػؿ النمػر بػف تكلػح اليشػ رمكرد البيت في  تح اللغة منسكبنا 
 ّّٕص  ِجاإلعراح 

المؤلؼ: يعيش بف علػي بػف يعػيش بػف أبػي  للزمخشرم ّّٕ-ِّٕص  ٓجالمفصؿ شرح ك 
السػػرايا محمػػد بػػف علػػيا أبػػك البقػػاءا مكفػػؽ الػػديف األسػػدم المكصػػليا المعػػركؼ بػػابف يعػػيش 

الناشػر: دار ال تػح  ػػ دػدـ لػه: الػد تكر إميػؿ بػديع يعقػكح )هػػّْٔكبػابف الصػانع )المتػكفأ: 
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ُُٕ 

  

 نه أف يقؼ علأ فلـ يم   (ُ)فالبيت فيه مخالفة للقياس يريد المعالح كأرانبها
 (ِ)ا يم ف أف يقفه في مكضع الجرا كهك الياءالباءا فأبدؿ منها حرفن 

فرخػة عقػاح تسػمي غبػة  انػت لبنػي كهػي  ا يشىبِّه نادىتىه بعيقػاحو الشاعر هنا 
 (ْ)  انكا يطعمكنها  ؿ يـك لحـ األرانح كالمعالح لعزتها عندهـ  :يقكؿ ا(ّ)يش ر

 فقد داؿ دبؿ هذا البيت:

                                                                                                           

الت ملػة كالػذيؿ كالصػلة  ك  ـ ََُِ -هػػ  ُِِْألكلػأا الطبعػة: ا لبنػاف –العلميةا بيركت 
المؤلػػؼ: الحسػػف بػػف محمػػد بػػف الحسػػف  ٖٗٓص  ٓجل تػػاح تػػاج اللغػػة كصػػحاح العربيػػة 

بػػد              / حققػػه ع ُالمحققػػكف: جػػػ  ٔهػػػ( عػػدد األجػػزاء:  َٓٔالصػػغاني )المتػػكفأ: 
حققػه إبػراهيـ إسػماعيؿ  / ِـ جػػ  َُٕٗالعليـ الطحاكما راجعػه عبػد الحميػد حسػفا السػنة 
أبػػك           / حققػػه محمػػد  ّـ جػػػ  ُُٕٗاألبيػارما راجعػػه محمػػد خلػػؼ اهلل أحمػػدا السػنة 

/ حققػػػه عبػػػد العلػػػيـ ْـ جػػػ  ُّٕٗالفضػػؿ إبػػػراهيـا راجعػػػه د  محمػػد مهػػػدم عػػػبلـا السػػػنة 
ما / حققه إبراهيـ إسماعيؿ األبيار  ٓـ جػ  ُْٕٗالطحاكما راجعه عبد الحميد حسفا السنة 

/ حققه محمد أبك الفضػؿ إبػراهيـا راجعػه  ٔـ جػ  ُٕٕٗراجعه محمد خلؼ اهلل أحمدا السنة 
   ـ الناشر: مطبعة دار ال تحا القاهرذ ُٕٗٗد  محمد مهدم عبلـا السنة 

فَّػػػؼ : كاألىشػػػاريري  ـي الميجى ػػػري   .جمػػػعي ًإٍشػػػرارىذوا كىًهػػػيى اللحػػػ ػػػر  .تيقىطِّعيػػػه : كتيتىمِّ ـي الميتىمَّ  كاللحػػػ

ٍخزي  الميقىطَّع  :    ّْٓص  ُلساف العرح ج شيءه ًمٍنهيا لىٍيسى بال ميرً   :كالكى
  ِٖسر الفصاحة ص  ((ُ

   ّّٕص  ِج سر صناعة اإلعراح(ِ) 
   ْٖٔص األصكؿ في النحك ((ّ
المؤلؼ: عمماف بف عمر بف أبي ب ر بف يػكنسا أبػك عمػرك ِّٕص ُجأمالي ابف الحاجح  ((ْ

هػػ( دراسػة كتحقيػؽ: د  فخػر صػالك ْٔٔل ردم المػال ي )المتػكفأ: الحاجح اجماؿ الديف بف 
 -هػػػ َُْٗبيػػركت عػػاـ النشػػر:  -األردفا دار الجيػػؿ  -سػػليماف دػػدارذ الناشػػر: دار عمػػار 

   ـ ُٖٗٗ
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 علػػػػػػأ شػػػػػػغكاء حػػػػػػادرذ  ػػػػػػأف رحلػػػػػػي
 

  ظميػػػاء دػػػد بػػػؿ مػػػف طػػػؿ خكافيهػػػا(ُ) 
 

فالشاعر أبدؿ حػرؼ )البػاء( كجعػؿ م انػه )اليػاء( ليػكحي ب مػرذ لحػـ المعالػح 
كاألرانػح كجػكدذ هػػذا اللحػـ الػذم يطعمكنهػػا إيػا  ا فهػـ لػػـ يطعمكنهػا لحػـ معالػػح أك 

ا لها    أرانح ميتة أك هزيلة ا بؿ اصطيدت خصيصن
المعالػػح كاألرانػػح فيهػػا داللػػة علػػأ المعهػػكد ب ػػؿ أحكالػػه ا  مػػا أف البػػاء فػػي 

فاختبلؼ الحرؼ دؿ علأ اختبلؼ هذا اللحـ مف حيى ال مػرذ كالجػكدذ ا كاليػاء حػرؼ 
ليف فيه امتداد يػكحي بػال مرذ كالجػكدذ   كمػف هنػا آمػر الشػاعر اللفظتػيف بمػا فيهمػا 

 د مف مخالفة ا ليكحي بتلؾ الدالالت التي أرادها فأحسف كأجا
 كمنه دكؿ اآلخر أيضا) مف بحر الرجز ( :

كلضػىػػػػػػػػػػػفادم جػػػػػػػػػػػمة نقانػػػػػػػػػػػػؽ   كمنػػػػػػػػػػػػهؿ ليػػػػػػػػػػػػس لػػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػػػكازؽ
(ِ) 

                                           

ا سيمِّيىٍت ًبذىًلؾى ًمفى الشَّغىأ  :الشٍَّغكاءي  ((ُ   .ٍلغىًليظىػةي ا :كالحػاًدرذ  .كىهيكى اٍنًعطاؼي ًمٍنقارًها األىٍعلػأ العيقاحي
اًنلىةي ًإلأ السَّكادً   :كالظٍَّمياءي  كاًفيها  .اٍلمى ٍيهػا  :كخى نىاحى كىافيى ًريػًش جى ص  ُلسػاف العػرح ج  يريدي خى
ّْْ-ّْٓ 

  ِٖسر الفصاحة  (ِ)
: ينظػر   كديؿ: إف صػانع البيػت: خلػؼ األحمػركرد البيت غير منسكح في  تح اللغة كاألدح 

المؤلػؼ: أبػك القاسػـ عبػد الػرحمف بػف ِْٓص  ٕجلنبكيػة الركض األنػؼ فػي شػرح السػيرذ ا
هػػػ( الناشػػر: دار إحيػػاء التػػراى العربػػيا بيػػركت ُٖٓعبػػد اهلل بػػف أحمػػد السػػهيلي )المتػػكفأ: 

مػػػع شػػػرح ُِِص ّجشػػػرح شػػػافية ابػػػف الحاجػػػح  ينظػػػر :ك  ػػػػ ق ُُِْالطبعػػػة: األكلػػػأا 
مػػف  َُّٗلمتػػكفي عػػاـ شػػكاهد  للعػػالـ الجليػػؿ عبػػد القػػادر البغػػدادم صػػاحح خزانػػة األدح ا

هػػػػ( ٖٔٔالهجػػػرذ المؤلػػػؼ: محمػػػد بػػػف الحسػػػف الرضػػػي اإلسػػػتراباذما نجػػػـ الػػػديف )المتػػػكفأ: 
 -محمػد الزفػزاؼ  -حققهماا كضبط غريبهماا كشرح مبهمهماا األساتذذ: محمد نكر الحسػف 

عػاـ النشػر: ػ لبنػاف  -الناشػر: دار ال تػح العلميػة بيػركت  -محمػد محػي الػديف عبػد الحميػد 
   ـ ُٕٓٗ -هػ  ُّٓٗ
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   (ُ)جاء في سر الفصاحة أف البيت فيه مخالفة للقياس يريد كلضفادع
فإنما احتػاج إلػأ تسػ يف العػيف فػي الضػفادع  ليتفػؽ لػه الػكزف فأبػدؿ اليػاء 

  ِ)   ) ذا اإلعراح إال سا نةن ألنها ال ت كف في ه  م انها
ػكليس هذا ألنػه حػذؼ شػينن  ا منػه  لػك  ػاف ذلػؾ لعكضػت ا فجعػؿ اليػاء عكضن

ا اليػػاء حيػػى حػػذفت المػػاء كجعلػػت البقيػػة بمنزلػػة اسػػـ يتصػػٌرؼ فػػي ال ػػبلـ علػػأ حارمنػػ
ػػرك   .مبلمػة أحػرؼا كذلػؾ حػػيف دلػت يػا حػػاري  إذا أردت أف  لكلػك دلػت هػػذا لقلػت يػا مى

   (ّ)يا حار  :كاف بمنزلة ما بقأ مف حارى حيف دلتتجعؿ ما بقأ مف مر 
هك منهؿ دفر ال تؤمه الجماعاتا كليس فيه إال يقكؿ الشاعر في هذا البيت 

   (ْ)الضفادع
في كف كصؼ المنهؿ بالبعد كالمخافةا يعني أف هػذا المنهػؿ ال يقػدر أحػد أف 

ٍرأتي أرد ممله مف الميا  ا كأراد أنه لػيس بػه إال يرد  لبعد  كهك لها كل ف إلددامي كجي
   (ُ) الضفادع النقادة

                                                                                                           

ٍنهىؿا    ُٖٔص ُُ  لساف العرح ج اٍلمىٍكًضعي الًَّذم ًفيًه المشرىح : لمى
النقنقة مف أصػكات الضػفادع يفصػؿ بينهػا المػٌد كالترجيػع  كالنقنػؽ الظلػيـ  كالدجاجػة نفانؽ : 

المؤلػؼ: أبػك علػي ِٓٓص البػارع فػي اللغػة   تنقنؽ للبيض  كال تنٌؽ ألنها ترٌجع في صكتها
بػػػف عيسػػػأ بػػػف محمػػػد بػػػف سػػػلماف اليا إسػػػماعيؿ بػػػف القاسػػػـ بػػػف عيػػػذكف بػػػف هػػػاركف القػػػا

دار الحضػػارذ  -هػػػ( المحقػػؽ: هشػػاـ الطعػػاف الناشػػر: م تبػػة النهضػػة بغػػداد ّٔٓ)المتػػكفأ: 
   ـُٕٓٗالعربية بيركت الطبعة: األكلأا 

  ِٖسر الفصاحة ص  ((ُ
   ِٕٗصُج ما يجكز للشاعر في الضركرذ ((ِ
    ِْٕص  ِج ال تاح( ُ)
   ِّٕص  ٓج شرح المفصؿ ((ْ
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في هذا البيت نستطيع أف نفهـ التبديؿ في ضكء داللة األسلكح علأ ال ناية 
) كلضػػفادم جمػػة نقػػانؽ ( أراد ال نايػػة عػػف عػػدـ كركد النػػاس لهػػذا الم ػػاف المػػدذ 
ل الطكيلة ا كمف هنا  مرت فيه الضفادع كزاد حجمها كتكالدت ا كمف مـ صارت أدػك 

 صكتنا كأعبل   
كالتغيير هنا إلأ )الياء( بدؿ الحرؼ األخير في ال لمة ) العيف ( يتماشأ مع 

 ما سبؽ مف االمتداد كمف مـ التناسؿ كالت امر كالقكذ  
فالشػػاعر حقػػؽ المػػراد كتكصػػؿ إلػػأ المطلػػكح كاسػػتطاع إيصػػاله إلػػأ المتلقػػي 

  بلغته الشعرية المخالفة للغة المعيارية 
 
 

 زاتعادلث   ان
ا
ً
 خمانفح انقٍاس تفك ادلدغى وجىت

ذ ػػر ابػػف سػػناف أف مػػف التصػػرؼ الفاسػػد فػػي ال لمػػة إظهػػار التضػػعيؼ فػػي 
 (ِ)ال لمة 

رادك راددا كفي ضنكا  :في فيقاؿ ادد يبل  بمضعَّؼ ال بلـ األصؿ  :داؿ سيبكيه
 ( (ُالتصحيكي  األصؿي  ىمىا أفَّ األصؿى  ألنهيجكز لىهي إظهاري المٍدغىـ   كمف هنا  (ّ)ضننكا

  

                                                                                                           

   ِْْص  ْج رح شافية ابف الحاجح مع شرح شكاهد ( شّ)
  ّٖسر الفصاحة ص  (ِ)
  ِٓص  ّجغريح الحديى  ((ّ
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فػػبل يحسػػف أف    (ِ)ال يجػػكز إظهػػار التضػػعيؼ إاٌل فػػي ضػػركرذ الشػػعركديػػؿ 
بٌؿ المكح فهك بالؿا كال سٌؿ السيؼ فهك سالؿا كال هـٌ باألمر فهػك هػامـا كال  : يقاؿ

خػط ال تػػاح فهػػك خػػاططا كال حػػٌف إلػػأ  ػػذا فهػك حػػانفا كهػػذا لػػك عػػرض علػػأ مػػف ال 
   (ْ) اإلدغاـألف دياس التصريؼ    (ّ) ذكؽ صحيكه ػف لػؼ مػذكؽ له أدر ها ف ي

ف جػاءت كداؿ أبك هبلؿ العس رم :   كينبغأ أف تجتنح ارت ػاح الضػركرات كا 
نمػػػا  فيهػػػا رخصػػػة مػػػف أهػػػؿ العربيػػػةا فإنهػػػا دبيحػػػة تشػػػيف ال ػػػبلـ كتػػػذهح بمانػػػه  كا 

كألٌف بعضػػهـ  ػػاف صػػاحح    أشػػعارهـ لعػػدـ علمهػػـ بقباحتهػػا فػػياسػػتعملها القػػدماء 
ةا كالبداية مزلةا كما  اف أيضا تنقد عليهـ أشعارهـا كلك دد نقدت كبهػرج منهػا بداي

                                                                                                           

المؤلؼ: أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد  ٗٗص  ِجاللباح في علؿ البناء كاإلعراح  (ُ)
هػ( المحقؽ: د  عبد اإللػه النبهػاف الناشػر: ُٔٔفأ: اهلل الع برم البغدادم محح الديف )المتك 

   ـُٓٗٗهػ ُُْٔدمشؽ الطبعة: األكلأا  -دار الف ر 
 هك  تاح شرح أمالي القالي / ألبػي عبيػد  ٕٔٓص  ُجسمط الآللي في شرح أمالي القالي ( (ِ

بػك المؤلؼ: أ ػ الب رم  نسخه كصححه كحقؽ ما فيه كخرجه كأضاؼ إليه عبد العزيز الميمني
هػػ( نسػخه كصػححه ْٕٖعبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد الب رم األندلسي )المتػكفأ: 

كنقحه كحقػؽ مػا فيػه كاسػتخرجه مػف بطػكف دكاكيػف العلػـ: عبػد العزيػز الميمنػي الناشػر: دار 
   لبناف -ال تح العلميةا بيركت 

علػي بػف أحمػد المؤلؼ: أحمػد بػف  ََّ -ِٗٗص  ِجصبك األعشأ في صناعة اإلنشاء ( (ّ
   هػ( الناشر: دار ال تح العلميةا بيركتُِٖالفزارم القلقشندم مـ القاهرم )المتكفأ: 

   ّٔص  ُج عركس األفراح في شرح تلخيص المفتاح  ينظر : ((ْ
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المعيح  مػا تنقػد علػأ شػعراء هػذ  األزمنػة كيبهػرج مػف  بلمهػـ مػا فيػه أدنػأ عيػح 
   (ُ) لتجٌنبكها

كالحقيقػػة إف الشػػاعر عنػػد كدكعػػه تحػػت طانلػػة االنفعػػاؿ بحػػدى مػػا يعايشػػه 
فإنه ال شؾ مغمػكر فػي بحػر مػف هػذا االنفعػاؿ  كيندمج فيه كيغرؽ في هذا االنفعاؿ

  (ِ)الذم ينسيه مراعاذ الددة في دكاعد اللغة
كهػػذا المبحػػى يحتػػكم علػػأ شػػاهد كاحػػد خػػالؼ فيػػه الشػػاعر القيػػاس لػػيبلنـ 

 غرضه كهذا ما سيتضك مف خبلؿ تحليؿ الشاهد  
فقد عاح ابف سناف فػؾ المػدغـ كجكبػا فػي دػكؿ دعنػح بػف أـ صػاحح ) مػف 

 سيط ( :بحر الب
 مهػػبل أعػػاذؿ دػػد جربػػت مػػف خلقػػي   

 

  ف ضػػػػػػػننكا  (ّ)إنػػػػػػػي أجػػػػػػػكد ألدػػػػػػػكاـ كا 
 

 ف لمة ) ضننكا ( مخالفة للقياس ا كالقياس ) ضنكا ( باإلدغاـ  

                                           

المؤلؼ: أبك هبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سهؿ بف سعيد بػف يحيػأ بػف َُٓص الصناعتيف  ((ُ
هػػ( المحقػؽ: علػي محمػد البجػاكم كمحمػد أبػك الفضػػؿ ّٓٗ مهػراف العسػ رم )المتػكفأ: نحػك

   هػ ُُْٗبيركت عاـ النشر -الناشر: الم تبة العنصرية ػ إبراهيـ 
د  عطيػة ٓٔص فػي علػـ اللغػة النفسػي اللغة االنفعالية بيف التعبير القرآني كالػنص الشػعرم  ((ِ

 َُِٕ ُلل تػاح الجػامعي طسليماف أحمد تقديـ د  رمضاف عبد التكاح ػ األ اديميػة الحديمػة 
  
  ّٖسر الفصاحة  (ّ)

هذا بيت مف البسيط داله دعنح ابف أـ صاحح الغطفاني أحد بني سعد بػف سػحيـا كاسػـ أبيػه 
المؤلػػؼ: حسػػف بػػف محمػػد بػػف شػػرؼ شػػا   َْٗص  ِجشػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػح    ضػػمرذ

لمقصػكد محمػد عبػد هػػ( المحقػؽ: د  عبػد إُٓالحسيني األستراباذما ر ف الديف )المتػكفأ: 
 -هػػػػ ُِْٓ( الناشػػػر: م تبػػػة المقافػػػة الدينيػػػة الطبعػػػة: األكلػػػي  المقصػػػكد )رسػػػالة الػػػد تكرا

 . ٖٕٕص  ِج اللمحة في شرح الملحة ينظر :  ك  ـََِْ
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  (ُ) ألنه أراد أف يقابؿ الجكد بالضف  احتاج إلأ إظهار التضعيؼ  فالشاعر
بخلػػكا  يخاطػػح الشػػاعر مػػف المتػػه علػػأ إحسػػانه إلػػأ مػػفكفػػي هػػذا البيػػت 

ف مػػف إادصػػدم مػػف لكمػػؾا كهػػكني علػػأ نفسػػؾ األمػػرا فقػػد عرفػػت   :فيقػػكؿ عليػػها
خلقي مجازاذ مف يسيء إلي باإلحساف إليه  ألني إنما أصنع المعركؼ للمعركؼا ال 

   (ِ) لشيء كراء 
كلعػػؿ السػػر فػػي إيمػػار الشػػاعر فػػؾ اإلدغػػاـ أنػػه أراد أف يفخػػر ب رمػػه كب كنػػه 

الناس لمػف هػـ أهػؿ لػه ا كلمػف ليسػكا لػه بأهػؿ   كالػدليؿ يتميز بالبذؿ كالعطاء ل ؿ 
علأ ذلؾ أنه يجكد حتأ علأ مف يبخؿ عليه كيبال  في إظهار بخله ا فالشػاعر فػؾ 
اإلدغاـ في ال لمة ليكحي بالمبالغة في بخؿ هؤالء القـك حتأ إف بخلهـ دانـ متتػابع 

اإلدغػاـ إذ إف فػي ال ينقطع ا ككاضك يظهػر لػذم عينػيف ا ا كهػذا مػا دؿ عليػه فػؾ 
ا ل ف هؤالء القـك بخلهػـ كاضػك ظػاهرا ك ػأنهـ يظهركنػه  (ّ)اإلدغاـ خفاء كتغطية 

عػػف دصػػد بػػؿ كيتبػػاهكف بإظهػػار  ا كمػػع ذلػػؾ نجػػد الشػػاعر يجػػكد علػػيهـ   ألف هػػذا 
طبعػػه الػػذم ال يمنيػػه عنػػه شػػيء   كالػػذم يؤ ػػد ذلػػؾ اسػػتخدامه التأ يػػد مػػع الفعػػؿ 

( مما يكحي بإصرار  علأ استمرار جػكد  كتجػدد  فػي  المضارع في دكله ) إني أجكد
 مقابؿ دكاـ ضنهـ كتتابعه كان شافه ا ف لما أحدمكا ضن ا أحدى لهـ جكدنا ك رمنا  

فلػػػك أدغػػػـ الشػػػاعر ال لمػػػة كاسػػػتخدمها بلغتهػػػا المعياريػػػة لفػػػكت المعنػػػأ ا 
 كضاعت الداللة التي صكرها فؾ اإلدغاـ  

                                           

  َِٕص  البلمع العزيزم شرح ديكاف المتنبي(ُ) 
   األزهرية للتراىالمؤلؼ: حامد عكنأ الناشر: الم تبة  ِٓص ّجالمنهاج الكاضك للببلغة  ((ِ
ـى ( (ّ ـى الفرسى اللجا ػٍرًؼ مػٍأخكذ ًمػٍف هىػذىا    أىدخله ًفي ًفيًها : أىٍدغى ٍرًؼ ًفػي اٍلحى ـي اٍلحى دغا ـى      كاً  ػ كدىغى

   َِّص ُِلساف العرح ج : ينظر : غىطَّا ي   :اإًلناء دىٍغمان 
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 امتحرراخل

الػػذم هػػدانا لهػػذا كمػػػا  نػػا لنهتػػدم لػػكال أف هػػدانا اهللا كالصػػػبلذ الحمػػد هلل 
كالسبلـ علػأ أشػرؼ الخلػؽ سػيدنا محمػد صػلأ اهلل عليػه كسػلـ كعلػأ آلػه كصػحبه 

 أجمعيف   كبعد :
 ففي نهاية هذ  الدراسة تتجلأ بعض النتانج التي تكصلت اليها كهي :

عر هػذا البحػى ك لتػذكؽ الشػيػ تتبػع نقػد ابػف سػناف كفػؽ المقيػاس الصػح ُ
نصاؼ في الح ـ بيف ابف سناف كالشعراء الذيف نقدهـ في المخالفة ا فلػـ فراعيت اإل 

اا كفؽ مقتضيات السياؽ كالمقاـ ا كخالفه أحيانن ا بؿ تابعه حينن يقؼ له أك عليه اطرادن 
ف خالفت ابف سناف في أ مػر نقػد ا إال إنهػا كافقتػه  كالغرض المراد ا فهذ  الدراسة كا 

 في بعض الشكاهد   في العيح
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   ما دامت هذ  الدراسة علأ اعتماد أسس التحليؿ الببلغي للترجيك بمػا  ِ
لػأ مػا خػالؼ فيػه النقػاد فحػكؿ الشػعراء بنػاء إعادذ النظر ا  يعيف علأ تذكؽ الشعر ك 

 علأ دكاعد اللغة الرنيسة     
 ػ إف التقييػػد باللغػػة المعياريػػة بمػػا فيهػػا مػػف دػػكانيف كدكاعػػد مبنيػػة علػػأ ّ
 مر استعماال دد ال يحقؽ األغراض الفنية كالجمالية في النظـ العالي ك األ أالمشهكر 
لػػذا دػػد يتطلػػح األمػػر العػػدكؿ لتحقيػػؽ تلػػؾ   نػػه دػػد ال يػػؤدم المعنػػأ المػػراد أا  مػػا 

 األغراض   
ػ التفردػػة بػػيف ال لمػػة خػػارج الترا يػػح كداخلهػػا     فينبغػػي أال ننظػػر إلػػأ  ْ

 كعف الحالة النفسية لقانله  ما فعؿ ابف سناف كغير    اللفظ بمعزؿ عف التر يح
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َِٕ 

 انتىصٍاخ :
أكصي باست ماؿ المخالفات الصػرفية فػي ضػكء الػنظـ العػالي لكضػع ضػكابط 

سس الحسف كالقبك في الػدرس الببلغػي للفصػاحة أتتفؽ مع شعرية اللغة كاست ماؿ 
 عنػد الشػاعر    ا كمف مـ تكصي الدراسة بكضػع ضػكابط ألسػس المخالفػة المقبكلػة

ت كف منارذ للشعراء المحدميف فبل هـ في ديكد صارمة كال بمعزؿ عف التجديػد الػذم ل
 براز عكاطؼ الشاعر كخطرات فؤاد     إصكلها كيعيف علأ أيمرم اللغة كفؽ 

 هذا كاهلل المكفؽ كالمستعاف                   
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ُِٕ 

 
 فهزس  ادلصادر وادلزاجع

 كزيريف = أخػػػبلؽ الصػػػاحح بػػػف عبػػػاد أخػػػبلؽ الػػػكزيريف = ممالػػػح الػػػ          
المؤلػػؼ: أبػػك حيػػاف التكحيػػدما علػػي بػػف محمػػد بػػف العبػػاس )المتػػكفأ:  كابػػف العميػػد

 -هػػ( حققػه كعلػػؽ عليػه: محمػد بػف تاكيػػت الطنجػي الناشػر: دار صػػادر ََْنحػك 
   ـُِٗٗ -هػ  ُُِْبيركتا بإذف: المجمع العلمي العربي بدمشؽ عاـ النشر: 

 المؤلؼ: د/ عفيؼ عبد   اا كحديمن لجاهلي في آمار الدارسيف دديمن األدح ا
  ُٕٖٗالرحمف الناشر: دار الف ر للنشر كالتكزيع الطبعة: األكلأ 

 المؤلػػػؼ: أبػػػك القاسػػػـ محمػػػكد بػػػف عمػػػرك بػػػف أحمػػػدا  أسػػػاس الببلغػػػة
الناشػر:  ػ تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السػكد (هػّٖٓالزمخشرم جار اهلل )المتكفأ: 

  ـُٖٗٗ -هػ  ُُْٗالطبعة: األكلأا  لبناف –ل تح العلميةا بيركت دار ا
 المؤلؼ: عبد الرحمف بػف محمػد بػف عبيػد اهلل األنصػارما  أسرار العربية

هػػػ( الناشػػر: دار األردػػـ بػػف أبػػي ٕٕٓأبػػك البر ػػاتا  مػػاؿ الػػديف األنبػػارم )المتػػكفأ: 
  ـُٗٗٗ -هػَُِْاألردـ الطبعة: األكلأ 

  اإلشارات كالتنبيهات في علـ الببلغة تػأليؼ ر ػف الػديف محمػد بػف علػي
دار ال تػح  –( علػؽ عليػه إبػراهيـ شػمس الػديف  ِٕٗبف محمػد الجرجػاني )تػكفي ا

  ُُٕٗالعلمية بيركت لبناف 
 المؤلػػؼ: أبػػك ب ػػر محمػػد بػػف السػػرم بػػف سػػهؿ ػ  األصػػكؿ فػػي النحػػك

 المحقػؽ: عبػد الحسػيف الفتلػي) هػػُّٔالنحػكم المعػركؼ بػابف السػراج )المتػكفأ: 
   بيركت –الناشر: مؤسسة الرسالةا لبناف 
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  األعبلـ المؤلؼ: خير الديف بف محمػكد بػف محمػد بػف علػي بػف فػارسا
هػ( الناشر: دار العلـ للمبلييف الطبعة: الخامسة ُّٔٗالزر لي الدمشقي )المتكفأ: 

 .ـََِِعشر أيار / مايك 
 :عممػاف بػف عمػر بػف أبػي ب ػر بػف يػكنسا  أمالي ابف الحاجح المؤلػؼ

هػػػ( دراسػػة ْٔٔأبػػك عمػػرك جمػػاؿ الػػديف بػػف الحاجػػح ال ػػردم المػػال ي )المتػػكفأ: 
 -األردفا دار الجيػػؿ  -كتحقيػػؽ: د  فخػػر صػػالك سػػليماف دػػدارذ الناشػػر: دار عمػػار 

  ـ ُٖٗٗ -هػ  َُْٗبيركت عاـ النشر: 
 ادات هبػة اهلل بػف المؤلػؼ ضػياء الػديف أبػك السػع ػ أمػالي ابػف الشػجرم

المحقؽ: الد تكر محمػكد ػ  هػِْٓالمتكفأ:  علي بف حمزذا المعركؼ بابف الشجرم
 -هػػػ ُُّْالطبعػػة: األكلػػأا  الناشػػر: م تبػػة الخػػانجيا القػػاهرذػ  محمػػد الطنػػاحي

  ـ ُُٗٗ
  أهػػػدل سػػػبيؿ إلػػػأ علمػػػي الخليػػػؿ المؤلػػػؼ: الػػػد تكر محمػػػكد مصػػػطفأ
المعػػػارؼ للنشػػػر كالتكزيػػػع الطبعػػػة: األكلػػػأا هػػػػ( الناشػػػر: م تبػػػة َُّٔ)المتػػػكفأ: 

  ـََِِ -هػ ُِّْ
 المؤلؼ: أبك علي الحسػف بػف عبػد اهلل القيسػي  إيضاح شكاهد اإليضاح

الناشػر: دار الغػرح اإلسػبلميا  دراسة كتحقيؽ: الػد تكر محمػد بػف حمػكد الػدعجاني
  ـ ُٕٖٗ -هػ  َُْٖالطبعة: األكلأا  لبناف –بيركت 

  المؤلػػؼ: أبػػك علػػي القػػاليا إسػػماعيؿ بػػف القاسػػـ بػػف البػػارع فػػي اللغػػة
هػػ( المحقػؽ: ّٔٓعيػذكف بػف هػاركف بػف عيسػأ بػف محمػد بػف سػلماف )المتػكفأ: 

دار الحضارذ العربية بيركت الطبعػة:  -الناشر: م تبة النهضة بغداد ػ هشاـ الطعاف 
  ـُٕٓٗاألكلأا 
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 المبػارؾ بػف  البديع في علـ العربيػة المؤلػؼ: مجػد الػديف أبػك السػعادات
محمد بف محمػد بػف محمػد بػف عبػد ال ػريـ الشػيباني الجػزرم ابػف األميػر )المتػكفأ: 

هػ( تحقيؽ كدراسة: د  فتحي أحمد علي الديف الناشر: جامعة أـ القػرلا م ػة  َٔٔ
 ػ ه َُِْالممل ة العربية السعكدية الطبعة: األكلأا  -الم رمة 
 كر محمػػد أحمػػد داسػػـا الػػد تكر البػػديع كالبيػػاف كالمعػػاني المؤلػػؼ: الػػد ت

لبنػػاف الطبعػػة:  -محيػػي الػػديف ديػػح الناشػػر: المؤسسػػة الحديمػػة لل تػػاحا طػػرابلس 
  ـ ََِّاألكلأا 
  البيػػاف كالتبيػػيف المؤلػػؼ: عمػػرك بػػف بحػػر بػػف محبػػكح ال نػػاني بػػالكالءا

هػػػػ( الناشػػػر: دار كم تبػػػة ِٓٓالليمػػػيا أبػػػك عممػػػافا الشػػػهير بالجػػػاحظ )المتػػػكفأ: 
 -هػػ ُِّْلبناف الطبعة: األكلأا  -بيركت ػ ه ُِّْيركت عاـ النشر: الهبلؿا ب
  ـ ََِّ

 المؤلػػػؼ: محٌمػػػد بػػػف محٌمػػػد بػػػف  تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاهر القػػػامكس           
 ػهػَُِٓعبد الرزٌاؽ الحسينيا أبػك الفػيضا الملقٌػح بمرتضػأا الزَّبيػدم )المتػكفأ: 

  هدايةالناشر: دار الػ  المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف
  تاري  النحك العربي في المشرؽ كالمغرح  د  محمد المختػار كلػد أبػا  ػ

 ػ بيركت ػ لبناف  ُُٕٗدار ال تح العلمية 
  :التحريػػػر األدبػػػي المؤلػػػؼ: د  حسػػػيف علػػػي محمػػػد حسػػػيف )المتػػػكفأ

   ـََِْهػ / ُِْٓهػ( الناشر: م تبة العبي اف الطبعة: الخامسة ُُّْ
 المؤلػػػؼ: محمػػػد بػػػدر الػػػديف بػػػف سػػػهيؿ الفكانػػػد تعليػػػؽ الفرانػػػد علػػػأ ت             

ـ( تحقيػػؽ:  ُِْْ - ُِّٔهػػػ =  ِٕٖ - ّٕٔأبػػي ب ػػر بػػف عمػػر الػػدماميني )
   ػالد تكر محمد بف عبد الرحمف بف محمد المفػدل أصػؿ هػذا ال تػاح: رسػالة د تػكر 

   ـ ُّٖٗ -هػ  َُّْالناشر: بدكف الطبعة: األكلأا 



 

  

 

 
 دراسة جمالية الفصاحة بيف معيارية اللغة كشعريتهامخالفة القياس الصرفي عند ابف سناف في سر 

 

ِْٕ 

 صػػػلة ل تػػػاح تػػػاج اللغػػػة كصػػػحاح العربيػػػة المؤلػػػؼ: الت ملػػػة كالػػػذيؿ كال
 ٔهػػػػ( عػػػدد األجػػػزاء:  َٓٔالحسػػػف بػػػف محمػػػد بػػػف الحسػػػف الصػػػغاني )المتػػػكفأ: 

/ حققػػه عبػػد العلػػيـ الطحػػاكما راجعػػه عبػػد الحميػػد حسػػفا السػػنة  ُالمحققػػكف: جػػػ 
/ حققػػه إبػػراهيـ إسػػماعيؿ األبيػػارما راجعػػه محمػػد خلػػؼ اهلل أحمػػدا  ِـ جػػػ  َُٕٗ
/ حققػػه محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراهيـا راجعػػه د  محمػػد مهػػدم  ّـ جػػػ  ُُٕٗالسػػنة 

/ حققه عبد العليـ الطحاكما راجعه عبد الحميػد حسػفا ْـ جػ  ُّٕٗعبلـا السنة 
/ حققػػه إبػػراهيـ إسػػماعيؿ األبيػػارما راجعػػه محمػػد خلػػؼ اهلل  ٓـ جػػػ  ُْٕٗالسػػنة 

راجعػػه د  محمػػد  / حققػػه محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراهيـا ٔـ جػػػ  ُٕٕٗأحمػػدا السػػنة 
  ـ الناشر: مطبعة دار ال تحا القاهرذ ُٕٗٗمهدم عبلـا السنة 

  :التماـ في تفسير أشعار هذيؿ )مما أغفله أبك سػعيد السػ رم( المؤلػؼ
خديجة عبػد  -هػ( تحقيؽ: أحمد ناجي القيسي ِّٗبف جني )ت اأبك الفتك عمماف 
 -د الناشر: مطبعة العاني أحمد مطلكح مراجعة: د  مصطفأ جكا -الرازؽ الحديمي 

   ـُِٔٗ -هػ ُُّٖبغداد الطبعة: األكلأا 
  جمهرذ اللغػة تػأليؼ أبػي ب ػر محمػد بػف الحسػف بػف دريػد األزدم تػكفأ

هػػػ علػػؽ عليػػه إبػػراهيـ شػػمس الػػديف ػ منشػػكرات علػػي بيضػػكف ػ دار ال تػػح ُِّ
 .    العلمية ػ بيركت ػ لبناف

 ة الدسػػػػكدي تػػػػكفأ حاشػػػػية الدسػػػػكدي للشػػػػي  مصػػػػطفأ محمػػػػد عرفػػػػ
علأ مغني اللبيح عف  تح األعاريح لئلماـ جماؿ الديف عبػد اهلل بػف يكسػؼ َُِّ

             هػػػػػ ػ ضػػػػبطه كصػػػػحك حكاشػػػػيه ُٕٔبػػػػف أحمػػػػد بػػػػف هشػػػػاـ األنصػػػػارم تػػػػكفأ ا
  ُُٕٗعبد السبلـ محمد أميف ػ دار ال تح العلمية ػ بيركت ػ لبناف 
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 لػػؼ: عبػػد القػػادر بػػف عمػػر لمؤ ا خزانػػة األدح كلػػح لبػػاح لسػػاف العػػرح
الناشػػر:  تحقيػػؽ كشػػرح: عبػػد السػػبلـ محمػػد هػػاركف(هػػػَُّٗالبغػػدادم )المتػػكفأ: 

  ـ ُٕٗٗ -هػ  ُُْٖالطبعة: الرابعةا  م تبة الخانجيا القاهرذ
 المؤلػػؼ: أبػػك الفػػتك عممػػاف بػػف جنػػي المكصػػلي )المتػػكفأ:  الخصػػانص

  ة: الرابعةلمصرية العامة لل تاح الطبعاهػ( الناشر: الهينة ِّٗ
  دراسات في علـ اللغة المؤلؼ:  ماؿ بشػر الناشػر: دار غريػح للطباعػة

   كالنشر كالتكزيع
  :دراسػػات فػػي فقػػه اللغػػة المؤلػػؼ: د  صػػبحي إبػػراهيـ الصػػالك )المتػػكفأ

  ـَُٔٗ -هػ ُّٕٗهػ( الناشر: دار العلـ للمبلييف الطبعة: الطبعة األكلأ َُْٕ
 قيؽ محمد بػف جبػار المعيبػد ػ مطبعػة اآلداح ديكاف إبراهيـ بف هرمة تح

 ـ ُٗٔٗهػ ُّٖٗفي النجؼ األشرؼ 
  ديػكاف األعشػأ ال بيػر ميمػكف بػف دػيس ػ شػرح محمػد حسػيف ػ الناشػر

  م تبة اآلداح بالجماميز
  ديػػكاف البحتػػرم حققػػه حسػػف  امػػؿ الصػػيرفي ػ دار المعػػارؼ بمصػػر ػ

  ّالمجلد األكؿ ط
 ارم ػ صػػححه عبػػد الػػرحمف البردػػكدي ػ ديػػكاف حسػػاف بػػف مابػػت األنصػػ

 ـ ُِٗٗهػ ُّْٕالمطبعة الرحمانية بمصر 
  ديكاف الطرماح حققه د  عزذ حسف ػ دار الشرؽ العربي ػ بيركت ػ لبناف

 ـ  ُْٗٗهػ ُُْْ ِط
  ديػكاف العبػاس بػف مػرادس جمعػه كحققػه د  يحيػأ الجبػكرم ػ مؤسسػػة
 ـ ُُٗٗهػ  ُُِْ ُالرسالة ط
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 شرح السيرذ النبكية المؤلؼ: أبك القاسـ عبد الرحمف  الركض األنؼ في
هػ( الناشر: دار إحياء التراى العربيا ُٖٓبف عبد اهلل بف أحمد السهيلي )المتكفأ: 

 ػ ه ُُِْبيركت الطبعة: األكلأا 
  بف االزاهر في معاني  لمات الناس المؤلؼ: محمد بف القاسـ بف محمد

هػػػػ( المحقػػػؽ: د  حػػػاتـ صػػػالك الضػػػامف ِّٖ بشػػػارا أبػػػك ب ػػػر األنبػػػارم )المتػػػكفأ:
  ُِٗٗ-هػ  ُُِْبيركت الطبعة: األكلأا  -الناشر: مؤسسة الرسالة 

 المؤلػؼ: الحسػف بػف مسػعكد بػف محمػدا  زهر األ ػـ فػي األممػاؿ كالح ػـ
            هػػػػ( المحقػػػؽ: د محمػػػد حجػػػيا َُُِأبػػػك علػػػيا نػػػكر الػػػديف اليكسػػػي )المتػػػكفأ: 

المغػرح  -دار المقافػةا الػدار البيضػاء  -: الشر ة الجديدذ محمد األخضر الناشر  د
  ـ ُُٖٗ -هػ  َُُْالطبعة: األكلأا 
 المؤلػػؼ: أبػػك الفػػتك عممػػاف بػػف جنػػي المكصػػلي  سػػر صػػناعة اإلعػػراح
الطبعػػة: األكلػػي  لبنػػاف - الناشػػر: دار ال تػػح العلميػػة بيػػركت( هػػػِّٗ)المتػػكفأ: 

  ـَََِ -هػُُِْ
  بك محمد عبد اهلل بف محمد بف سعيد بف سناف المؤلؼ: أسر الفصاحة

هػػػ( الناشػػر: دار ال تػػح العلميػػة الطبعػػة: الطبعػػة ْٔٔالخفػػاجي الحلبػػي )المتػػكفأ: 
  ـُِٖٗهػ_َُِْاألكلأ 

  سمط الآللي في شرح أمالي القالي  هك  تاح شرح أمالي القالي / ألبي
د العزيػػز عبيػػد الب ػػرم  نسػػخه كصػػححه كحقػػؽ مػػا فيػػه كخرجػػه كأضػػاؼ إليػػه عبػػ

بػػف عبػػد العزيػػز بػػف محمػػد الب ػػرم األندلسػػي االميمنػػي[ المؤلػػؼ: أبػػك عبيػػد عبػػد اهلل 
هػػػ( نسػػخه كصػػححه كنقحػػه كحقػػؽ مػػا فيػػه كاسػػتخرجه مػػف بطػػكف ْٕٖ)المتػػكفأ: 

   لبناف –دكاكيف العلـ: عبد العزيز الميمني الناشر: دار ال تح العلميةا بيركت 
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  المؤلػػؼ : ابػػف عقيػػؿ ا هػػامش شػػرح ابػػف عقيػػؿ علػػأ ألفيػػة ابػػف مالػػؾ      
هػػ( المحقػؽ: ٕٗٔعبد اهلل بف عبد الػرحمف العقيلػي الهمػداني المصػرم )المتػكفأ : 

القػػػػاهرذا دار مصػػػػر  -محمػػػػد محػػػػي الػػػػديف عبػػػػد الحميػػػػد الناشػػػػر : دار التػػػػراى 
  ـ َُٖٗ -هػ  ََُْللطباعةاسعيد جكدذ السحار كشر ا  الطبعة : العشركف 

 لفيػػة ابػػف مالػػؾ المؤلػػؼ: علػػي بػػف محمػػد بػػف شػػرح األشػػمكني علػػأ أ
هػػ( الناشػر: دار ََٗعيسأا أبك الحسفا نكر الديف األيٍشميكني الشافعي )المتكفأ: 

  ـُٖٗٗ -هػُُْٗلبناف الطبعة: األكلأ  -ال تح العلمية بيركت
  المؤلؼ:  « تمهيد القكاعد بشرح تسهيؿ الفكاند»شرح التسهيؿ المسمأ

محح الديف الحلبي مـ المصرما المعركؼ بناظر الجيش  محمد بف يكسؼ بف أحمدا
الناشػر: دار ػ هػ( دراسة كتحقيؽ: أ  د  علي محمد فػاخر كآخػركف  ٖٕٕ)المتكفأ: 

ػ جمهكريػػة مصػػر العربيػػة  -ا القػػاهرذ  السػػبلـ للطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع كالترجمػػة
   هػ ُِْٖا  : األكلأ الطبعة

 البقػػػاء عبػػػد اهلل بػػػف الحسػػػيف بػػػف المؤلػػػؼ: أبػػػك  شػػػرح ديػػػكاف المتنبػػػي           
هػػػػ( المحقػػػؽ: مصػػػطفأ ُٔٔعبػػػد اهلل الع بػػػرم البغػػػدادم محػػػح الػػػديف )المتػػػكفأ: 

   بيركت –السقا/إبراهيـ األبيارم/عبد الحفيظ شلبي الناشر: دار المعرفة 
  ألربعػػة آالؼ شػػاهد »شػػرح الشػػكاهد الشػػعرية فػػي أمػػات ال تػػح النحكيػػة

 –الناشػر: مؤسسػة الرسػالةا بيػركت  بػف محمػد حسػف شيػرَّاحالمؤلؼ: محمد «شعرم
  ـ ََِٕ -هػ ُِْٕالطبعة: األكلأا  لبناف

 المؤلؼ: أبك ب ر محمد بف القاسـ  شرح القصاند السبع الطكاؿ الجاهلي
الناشػػر: دار  تحقيػػؽ: عبػػد السػػبلـ محمػػد هػػاركف( هػػػِّٖبػػف بشػػار األنبػػارم )ت 

   : الخامسةالمعارؼ سلسلة ذخانر العرح الطبعة
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 المؤلػؼ: يعػيش بػف علػي بػف يعػيش بػف أبػي  شرح المفصؿ للزمخشػرم
السرايا محمد بف عليا أبك البقاءا مكفػؽ الػديف األسػدم المكصػليا المعػركؼ بػابف 

 دػدـ لػه: الػد تكر إميػؿ بػديع يعقػكح   )هػػّْٔيعػيش كبػابف الصػانع )المتػكفأ: 
 .ـََُِ -هػ  ُِِْعة: األكلأا الطب لبناف –الناشر: دار ال تح العلميةا بيركت 

   شػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػح المؤلػػؼ: حسػػف بػػف محمػػد بػػف شػػرؼ شػػا
هػػػ( المحقػػؽ: د  عبػػد المقصػػكد ُٕٓالحسػػيني األسػػتراباذما ر ػػف الػػديف )المتػػكفأ: 

( الناشر: م تبة المقافة الدينية الطبعة: األكلػي  محمد عبد المقصكد )رسالة الد تكرا
  ـََِْ -هػ ُِْٓ

  شػػافية ابػػف الحاجػػح مػػع شػػرح شػػكاهد  للعػػالـ الجليػػؿ عبػػد القػػادر شػػرح
مػف الهجػرذ المؤلػؼ: محمػد بػف  َُّٗالبغدادم صاحح خزانة األدح المتػكفي عػاـ 

هػػػػ( حققهمػػػاا كضػػػبط ٖٔٔالحسػػػف الرضػػػي اإلسػػػتراباذما نجػػػـ الػػػديف )المتػػػكفأ: 
حمػد م -محمػد الزفػزاؼ  -غريبهماا كشرح مبهمهماا األساتذذ: محمد نػكر الحسػف 

لبنػاف عػاـ النشػر:  -الناشػر: دار ال تػح العلميػة بيػركت  -محي الديف عبد الحميد 
   ـ ُٕٓٗ -هػ  ُّٓٗ

  شػػرح شػػكاهد المغنػػي المؤلػػؼ: عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ب ػػرا جػػبلؿ الػػديف
هػ( كدؼ علأ طبعه كعلػؽ حكاشػيه: أحمػد ظػافر  كجػاف  ُُٗالسيكطي )المتكفأ: 

د ابف التبلميػد التر ػزم الشػنقيطي الناشػر: لجنػة مذيؿ كتعليقات: الشي  محمد محمك 
  ـ ُٔٔٗ -هػ  ُّٖٔالتراى العربي الطبعة: بدكفا 

 المؤلػػؼ: أبػػك سػػعيد السػػيرافي الحسػػف بػػف عبػػد اهلل  شػػرح  تػػاح سػػيبكيه
 المحقػؽ: أحمػد حسػف مهػدليا علػي سػيد علػي (هػػ ّٖٔبف المرزبػاف )المتػكفأ: ا

  ََِٖالطبعة: األكلأا  بنافل –الناشر: دار ال تح العلميةا بيركت 
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  شػػػركح التلخػػػيص كهػػػك مختصػػػر العبلمػػػة سػػػعد الػػػديف التفتػػػازاني علػػػأ
تلخيص المفتاح للخطيح القزكيني ا كمكاهح الفتاح في شرح تلخيص المفتاح البػف 
يعقكح المغربي ا كعػركس األفػراح فػي شػرح تلخػيص المفتػاح لبهػاء الػديف السػب ي 

   دار ال تح العلمية بيركت لبناف
 المؤلػؼ: نشػكاف بػف سػعيد  شمس العلػـك كدكاء  ػبلـ العػرح مػف ال لػـك

مطهر  -المحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم  )هػّٕٓالحميرل اليمني )المتكفأ: 
 -الناشر: دار الف ر المعاصر )بيػركت  د يكسؼ محمد عبد اهلل -بف علي اإلرياني 

   ـ ُٗٗٗ -هػ  َُِْأا الطبعة: األكل سكرية -لبناف(ا دار الف ر دمشؽ 
  صبك األعشػأ فػي صػناعة اإلنشػاء المؤلػؼ: أحمػد بػف علػي بػف أحمػد

هػػػػ( الناشػػػر: دار ال تػػػح العلميػػػةا ُِٖالفػػػزارم القلقشػػػندم مػػػـ القػػػاهرم )المتػػػكفأ: 
  بيركت

  ٍضػرىمي اإلشػبيليا ضرانر الشٍِّعر المؤلؼ: علي بف مؤمف بف محمػدا الحى
هػػػ( المحقػػؽ: السػػيد إبػػراهيـ ٗٔٔ)المتػػكفأ: أبػػك الحسػػف المعػػركؼ بػػابف عصػػفكر 

  ـ َُٖٗمحمد الناشر: دار األندلس للطباعة كالنشر كالتكزيع الطبعة: األكلأا 
 كمفهكمها لدل النحكييف دراسػة علػأ ألفيػة بػف مالػؾ الضركرذ الشعرية 

المؤلػػؼ: إبػػراهيـ بػػف صػػالك الحنػػدكد الناشػػر: الجامعػػة اإلسػػبلمية  ّٗٗ-ّٖٗص 
 -نكرذ الطبعة: السنة المالمة كالمبلمكفا العدد الحػادم عشػر بعػد المانػة بالمدينة الم

  ـََُِهػ/ُُِْ
 المؤلػؼ: أحمػد بػف علػي بػف  ركس األفراح في شػرح تلخػيص المفتػاحع

هػػ( المحقػؽ: الػد تكر  ّٕٕعبد ال افيا أبك حامدا بهاء الػديف السػب ي )المتػكفأ: 
   للطباعة كالنشر عبد الحميد هنداكم الناشر: الم تبة العصرية
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  المؤلػؼ: الػد تكر محمػد أحمػد  «البديع كالبياف كالمعاني»علـك الببلغة
 -داسػػـا الػػد تكر محيػػي الػػديف ديػػح الناشػػر: المؤسسػػة الحديمػػة لل تػػاحا طػػرابلس 

  ـ ََِّلبناف الطبعة: األكلأا 
 المؤلػػؼ: أبػػك علػػأ   ِٕٓص  ِج العمػػدذ فػػي محاسػػف الشػػعر كآدابػػه

هػ( المحقؽ: محمد محي الػديف  ّْٔالقيركاني األزدم )المتكفأ: الحسف بف رشيؽ 
  ـ ُُٖٗ -هػ  َُُْعبد الحميد الناشر: دار الجيؿ الطبعة: الخامسةا 

 المؤلػػؼ: أبػػك سػػليماف حمػػد بػػف محمػػد بػػف إبػػراهيـ بػػف  غريػػح الحػػديى
المحقؽ: عبد ال ريـ إبراهيـ )هػ ّٖٖالخطاح البستي المعركؼ بالخطابي )المتكفأ: 

عػاـ  دمشػؽ –الناشػر: دار الف ػر  يخرج أحاديمه: عبد القيـك عبػد رح النبػي الغرباك
   ـ ُِٖٗ -هػ  َُِْالنشر: 

 المؤلؼ : أبك عبيػد الب ػرم المحقػؽ  فصؿ المقاؿ في شرح  تاح األمماؿ
ػ  الناشػر : مؤسسػة الرسػالة ُُٕٗتػاري  النشػر : ػ  ُالطبعػة :  : إحسػاف عبػاس

  بيركت – عنكاف الناشر : لبناف
 فف اإللقاء المؤلؼ: طه عبد الفتاح مقلد الناشر: م تبة الفيصلية  
  فكات الكفيات المؤلؼ: محمػد بػف شػا ر بػف أحمػد بػف عبػد الػرحمف بػف

هػػػ( المحقػػؽ: ْٕٔبػػف شػػا ر الملقػػح بصػػبلح الػػديف )المتػػكفأ: اشػػا ر بػػف هػػاركف 
   بيركت الطبعة: األكلأ -الناشر: دار صادر ػ إحساف عباس 

 
  الصناعتيف المؤلؼ: أبك هػبلؿ الحسػف بػف عبػد اهلل بػف سػهؿ بػف  تاح

هػػ( المحقػؽ: علػي محمػد ّٓٗسعيد بف يحيأ بف مهػراف العسػ رم )المتػكفأ: نحػك 
بيػػػركت عػػػاـ  -البجػػػاكم كمحمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراهيـ الناشػػػر: الم تبػػػة العنصػػػرية 

   هػ ُُْٗالنشر
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 لحػارمي بػالكالءا أبػك بشػرا ال تاح المؤلؼ: عمرك بف عمماف بػف دنبػر ا
الناشػر:  ػ  هػػ( المحقػؽ: عبػد السػبلـ محمػد هػاركفَُٖالملقح سيبكيه )المتػكفأ: 

   ـ ُٖٖٗ -هػ  َُْٖم تبة الخانجيا القاهرذ الطبعة: المالمةا 
 المؤلؼ: أبك العبلء أحمد بف عبػد  . يالبلمع العزيزم شرح ديكاف المتنب
ؽ: محمد سعيد المكلػكم الناشػر: مر ػز الملػؾ هػ( المحق ْْٗ - ّّٔاهلل المعرم )

   ـ ََِٖ -هػ  ُِْٗفيصؿ للبحكى كالدراسات اإلسبلمية الطبعة: األكلأا 
  اللباح في علؿ البناء كاإلعراح المؤلؼ: أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف

هػ( المحقؽ: د  عبد اإلله ُٔٔبف عبد اهلل الع برم البغدادم محح الديف )المتكفأ: 
   ـُٓٗٗهػ ُُْٔدمشؽ الطبعة: األكلأا  -نبهاف الناشر: دار الف ر ال

  لساف العرح المؤلؼ: محمد بف م ـر بف علأا أبك الفضؿا جماؿ الديف
 -هػػ( الناشػر: دار صػادر ُُٕبف منظكر األنصارم الركيفعػأ اإلفريقػأ )المتػكفأ: 

   هػ ُُْْ -بيركت الطبعة: المالمة 
 لتعبيػػر القرآنػػي كالػػنص الشػػعرم فػػي علػػـ اللغػػة اللغػػة االنفعاليػػة بػػيف ا

النفسػػي د  عطيػػة سػػليماف أحمػػد تقػػديـ د  رمضػػاف عبػػد التػػكاح األ اديميػػة الحديمػػة 
  َُِٕ ُلل تاح الجامعي ط
  اللمحة في شرح الملحة المؤلؼ: محمد بف حسف بف ًسباع بف أبي ب ر

هػػػ( َِٕلمتػػكفأ: الجػػذاميا أبػػك عبػػد اهللا شػػمس الػػديفا المعػػركؼ بػػابف الصػػان  )ا
الناشػػر: عمػػادذ البحػػى العلمػػي بالجامعػػة ػ المحقػػؽ: إبػػراهيـ بػػف سػػالـ الصػػاعدم 

اإلسػػػػػبلميةا المدينػػػػػة المنػػػػػكرذا الممل ػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعكدية الطبعػػػػػة: األكلػػػػػأا 
   ـََِْهػ/ُِْْ

  مػػػا يجػػػكز للشػػػاعر فػػػي الضػػػركرذ المؤلػػػؼ: محمػػػد بػػػف جعفػػػر القػػػزاز
هػػ( حققػه كدػدـ لػه كصػنع فهارسػه: ُِْ)المتكفأ: القيركاني أبك عبد اهلل التميمي 
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الػػد تكر رمضػػاف عبػػد التػػكاحا الػػد تكر صػػبلح الػػديف الهػػادم الناشػػر: دار العركبػػةا 
  بإشراؼ دار الفصحأ بالقاهرذ -ال كيت 
  المآخذ علأ فصاحة الشعر حتأ نهاية القرف الرابع الهجرم تأليؼ عبػد

 هػ ُِْٕاهلل المبيتي الجامعة اإلسبلمية 
  مجػػاز القػػرآف المؤلػػؼ: أبػػك عبيػػدذ معمػػر بػػف الممنػػأ التيمػػأ البصػػرم
القػاهرذ  -هػ( المحقؽ: محمد فػكاد سػزگيف الناشػر: م تبػة الخػانجأ َِٗ)المتكفأ: 
 ػ ه ُُّٖالطبعة: 
  مجمكعة أشعار العرح كهك مشتمؿ علأ ديكاف رؤبة بػف العجػاج كعلػأ

ـ بػف الػػكرد البركسػػي   دار ابػػف أبيػات مفػػردذ منسػػكبة إليػه ػ اعتنػػأ بتصػػحيحه كلػػي
 دتيبة للطباعة كالنشر كالتكزيع ال كيت  

  محيط المحيط دامكس عصرم مطكؿ للغة العربية تػأليؼ المعلػـ بطػرس
 ـ ُُٕٗالبستاني اعتنأ به محمد عمماف ػ دار ال تح العلمية بيركت لبناف 

 
  ب ػر بػف مختار الصحاح المؤلؼ: زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي

الناشػر:  المحقؽ: يكسؼ الشي  محمد) هػٔٔٔعبد القادر الحنفي الرازم )المتكفأ: 
هػػ َُِْالطبعة: الخامسػةا  ػ صيدا –الدار النمكذجيةا بيركت  -الم تبة العصرية 

  ـُٗٗٗ/ 
 المؤلػػػؼ: أبػػػك الحسػػػف علػػػي بػػػف إسػػػماعيؿ بػػػف سػػػيد  المرسػػػي  المخصػػػص
 –الناشػر: دار إحيػاء التػراى العربػي  ؿ ػهـ جفػاالمحقػؽ: خليػؿ إبػرا ػ هػػْٖٓ)المتػكفأ: 

  ـُٔٗٗهػ ُُْٕالطبعة: األكلأا  بيركت
 ( ل تػػػاح ِّٗالمصػػػنؼ  شػػػرح اإلمػػػاـ أبػػػي الفػػػتك عممػػػاف بػػػف جنػػػي تػػػكفي )

التصريؼ لئلماـ أبػي عممػاف المػازني البصػرم ػ تحقيػؽ محمػد عبػد القػادر أحمػد عطػا ػ دار 
  ُُٕٗال تح العلمية ػ بيركت ػ لبناف 
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 المؤلػػػؼ: د أحمػػػد مختػػػار عبػػػد الحميػػػد عمػػػر  عجػػػـ اللغػػػة العربيػػػة المعاصػػػرذم
 ُِْٗالناشػر: عػالـ ال تػح الطبعػة: األكلػأا  ػ هػ( بمساعدذ فريػؽ عمػؿُِْْ)المتكفأ: 

   ـ ََِٖ -هػ 
 لمقاصػػد الشػػافية فػػي شػػرح الخبلصػػة ال افيػػة )شػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ( ا

هػػػ( المحقػػػؽ:  َٕٗطبي )المتػػػكفأ المؤلػػؼ: أبػػك إسػػػحؽ إبػػراهيـ بػػػف مكسػػأ الشػػا
الجزء • الجزء األكؿ/ د  عبد الرحمف بف سليماف العميميف • مجمكعة محققيف كهـ: 

الجػػزء • الجػػزء المالػػى/ د  عيػػاد بػػف عيػػد المبيتػػي  • المػػاني/ د  محمػػد إبػػراهيـ البنػػا  
               الجػػػػزء الخػػػػامس/ • الرابػػػػع/ د  محمػػػػد إبػػػػراهيـ البنػػػػا/د  عبػػػػد المجيػػػػد دطػػػػامش  

الجزء السابع/ • الجزء السادس/ د  عبد المجيد دطامش  • د  عبد المجيد دطامش  
الجػزء المػامف/ • د  محمد إبراهيـ البنا/د  سليماف بػف إبػراهيـ العايػد/د  السػيد تقػي  

الجزء التاسػع/د  محمػد إبػراهيـ البنػا الناشػر: معهػد البحػكى • د  محمد إبراهيـ البنا 
حياء م ػة الم رمػة الطبعػة: األكلػأا  -التراى اإلسػبلمي بجامعػة أـ القػرل  العلمية كا 

  ـ ََِٕ -هػ  ُِْٖ
 ػػد فػػي اللغػػة )أدػػدـ معجػػـ شػػامؿ للمشػػترؾ اللفظػػي( المؤلػػؼ: علػػي ال مينىجَّ

)المتػػكفأ: بعػػد «  ػػراع النمػػؿ»بػػف الحسػػف الهينػػاني األزدما أبػػك الحسػػف الملقػػح بػػػ ا
الناشػػر: ػ د تػكر ضػاحي عبػد البػادي  هػػ( تحقيػؽ: د تػكر أحمػد مختػار عمػراَّٗ

  ـ ُٖٖٗعالـ ال تحا القاهرذ الطبعة: المانيةا 
  الناشػػر: الم تبػػة ػ المنهػػاج الكاضػػك للببلغػػة المؤلػػؼ: حامػػد عػػكنأ

   األزهرية للتراى
  النظرات المؤلؼ: مصطفأ لطفي بف محمد لطفي بف محمد حسف لطفي

ٍنفىليػػكطي )المتػػكفأ:  الطبعػػة: الطبعػػة  ػ دار اآلفػػاؽ الجديػػدذهػػػ( الناشػػر: ُّّْالمى
  ـُِٖٗ -هػَُِْاألكلأ 
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  الن ت في إعجاز القرآف مطبكع ضػمف: مػبلى رسػانؿ فػي إعجػاز القػرآف
([ المؤلؼ: علي بػف عيسػأ بػف علػي بػف عبػد اهللا أبػك ُٔ سلسلة: ذخانر العرح )

محمػػد هػػػ( المحقػػؽ: محمػػد خلػػؼ اهللا د  ّْٖالحسػف الرمػػاني المعتزلػػي )المتػػكفأ: 
   ـُٕٔٗالطبعة: المالمةا ػ الناشر: دار المعارؼ بمصر ػ زغلكؿ سبلـ 
 المؤلػػػػؼ: أبػػػػك الحسػػػػف علػػػػي بػػػػف  الكسػػػػاطة بػػػػيف المتنبػػػػي كخصػػػػكمه            

              تحقيػػػػؽ كشػػػػرح: محمػػػػد  (هػػػػػِّٗعبػػػد العزيػػػػر القاضػػػػي الجرجػػػػاني )المتػػػكفأ: 
طبعػػة عيسػػأ البػػابي الحلبػػي الناشػػر: م أبػػك الفضػػؿ إبػػراهيـا علػػي محمػػد البجػػاكم

  كشر ا 
 


