ت العُلٌا
َعمادةُ الدراسا ِ
جامعة القدس – أبو دٌس

األع َ
ال ّ
بن ق ٌْس )؛
شواه ُد ال َّن ْحو ٌَّ ُة فً
دٌوان ْ
مون ِ
شى ( َم ٌْ ِ
ِ
ٌ
نحو ٌَّ ٌة َت ْحلٌل ٌّة
دراسة ْ

إعداد الطالب :
موسى طـه محمد العواودة

رسالة ماجستٌر

القدس ـــ فلسطٌن

ٖ٘ٗٔهـ ٕٓٔ٘ /م

أ

ال ّ
بن قٌس ) ؛
دٌوان األعشى (
شواه ُد ال ّنحو ٌّ ُة فً
مٌمون ِ
ِ
ِ
ٌ
دراسة نحو ٌّ ٌة َتحلٌلٌة

إعداد :
موسى طـه محمد العواودة

بكالورٌوس لغة عربٌة ــ جامعة الخلٌل ــ فلسطٌن

إشراف
الدكتور ٌوسف الرفاعً
قُ ِّد َم ْ
ُصول على د ََرج ِة الماجستٌر فً اللغة
ت الح
ت هذه ال ّرسال ُة استكماال لمُتطلبا ِ
ِ
ت العلٌا ــ جامعة القدس .
العربٌّة
وآدابها فً َعمادة الدراسا ِ
ِ

ٖ٘ٗٔهـ ٕٓٔ٘ /م

ب

ت

اإلهداء

إلى ك ِّل َمنْ َعشِ َق لغة القرآن و َب َذ َل لها جُهدَه  ،وقوّ م بها لسا َنه
ف َفضلَها
إلى ك ِّل َمنْ را َب َط على أرض فلسطٌن  ،و َعرّ َ
إلى ك ِّل َمنْ َبذل د َمه أو حرٌته أو ماله  ،فً سبٌل هللا على أرض
فلسطٌن  ،ومِن أجلها .
إلى والدي الكرٌم علٌه رحمة هللا  ،ووالدتً الحنونة حفظها هللا
إلى زوجتً وأبنائً  ،وإخوانً وأخواتً  ،وفقهم هللا لرضوانه
إلى كل أهلً وأصدقائً  ،حٌثما حلوا أو رحلوا
أقدم عملً المتواضع هذا  ،مع كل المحبة والتقدٌر ...

الباحث :
موسى طـه العواودة

ث

ج

شكر وتقدٌر
الح ْم ُد لِ َمنْ لَ ُه الفض ُل والم ّن ُة سبحانه وتعالى  ،على ما سهّل وٌسّر وأعان ...
َ
ورفع من همّتى  ،وال ّ
شك ُر ألساتذتً فً قِسْ ِم اللغة
ث ّم الشك ُر لك ِّل َمنْ ش ّجعنى
َ
والمشرف على رسالتً هذه
أستاذي
العربٌّة فً جامعة القدس  ،وأخصّ م ْنهم
َ
َ
صح
الدكتور
َ
َ
ٌوسف ال ّرفاعً  ،واللجن َة المناقشة ؛ لِما أسبغوه علًَّ م َِن ال ُّن ِ
أشار علًّ وأعا َننً ...
ب  ،ولِصدٌقً العزٌز ( أبو محمد ) الذي
وال َّتصوٌ ِ
َ

ح

ّ
الرسالة :
ملخص ّ
ُ
ٌ
دٌوان األعشى ( مٌمون بن
النحوٌة فً
دراسة نحْ وٌّة تحلٌلٌة  ،بعنوان  :الشواه ُد
هذه
ِ
ٌ
ٌ
ُ
حٌث ت َّم استخرا ُج الشواه ِد النحوٌة فً دٌوان األعشى
نحوٌة تحلٌلٌة .
دراسة
قٌس ) ؛
ب النحو القدٌمة والحدٌثة  ،ومن كتب التفسٌر  ،ومن غٌرها من كتب
(ت7هـ) من بطون كت ِ
اللغة ذات الصلة  ،ث ّم تعقـّبُ أقوال العلماء والوقوفُ على آرائهم  ،وصوال إلى تحلٌل هذه
الشواهد تحلٌال نحوٌا  ،كما تم التطرق إلى اختالف الداللة تبعا الختالف وجوه اإلعراب ،
ُ
ُ
حٌث استطاع إلى ذلك سبٌال  ،منوّ ها لما
الباحث برأٌه
ب
واختالف الرواٌات ما أمكن  ،وع َّق َ
ٌترتبُ على اختالف اآلرا ِء من داللة فً المعنى ما أمكن .
فكانت هذه الدراس ُة لِ َما لشعر األعشى (مٌمون بن قٌس) من قٌمة لُغوٌة و َنحْ وٌة  ،فهو
ّ
ٌمثل وجهًا ناصعا للغة العربٌة  ،وٌحت ُّل مساحة واسعة فً الشواهد اللغوٌة بعامة  ،و ال ّنحوٌة
أثر األعشى فً النحو وحفظ اللغة  ،فقد كان لشعر األعشى ٌ
حظ وافر من
بخاصة  ،فهً تبر ُز َ
ُ
الباحث على مائة واثنٌن وأربعٌن شاهدا نحوٌا فً مختلف
الشواهد النحوٌة  ،حٌث وقف
موضوعات النحو ومفرداته  ،استخرجها من بطون الكتب النحوٌة قدٌمِها وحدٌثِها  ،ومن كتب
التفسٌر ؛ حٌث اعتمد النحوٌون والمفسرون كثٌرا على شعر األعشى  .فمن شأن هذه الرسالة أن
صلة آلراء العلماء وتخرٌجاتهم للشواهد النحوٌة فً
تقدم للباحثٌن مادة سهلة المتناول  ،ومف ِّ
دٌوان األعشى .
َ
الباحث رغبة جامحة فً تتبع هذه الشواهد  ،وتجمٌع اآلراء حولها ودراستها
ورافقت
دراسة تحلٌلٌة مبوّ بة حسب موضوعات النحو وعناوٌنه  ،عارضا لكٌفٌة تناول النحاة والعلماء
لكل شاهد على حدة  ،وما أثاره كل شاهد من آراء متضاربة .
وجاءت هذه الدراسة فً مقدمة  ،وتمهٌد عن حٌاة األعشى وشعره  ،وفً ثالثة فصول
وخاتمة  ،عالج الباحث فً الفصل األول  :الشواهد النحوٌة فً األسماء  ،وفً الفصل الثانً :
الشواهد النحوٌة فً األفعال والحروف  ،وفً الفصل الثالث  :الشواهد النحوٌة فً األسالٌب
النحوٌة  ،وبعض القضاٌا النحوٌة المتفرقة .
ُ
المنهج التارٌخً لذكر مناسبة الشاهد
الباحث فً دراسته هذه كال من :
واستخدم
ِ
والمنهج التحلٌلً فً عرض
والمنهج الوظٌفً لذكر الموضوع النحوي الذي ورد فٌه الشاهد ،
،
ِ
ِ
كٌفٌة تناول العلماء لكل شاهد على حدة .
خ

ُ
الباحث أ ّنه كان لل ّ
شواهد ال ّنحوٌة من دٌوان األعشى دورٌ
أبرز ما توصل إلٌه
ومن
ِ
واض ٌح فً حفظ اللغة وتدعٌم قواعدِها  ،واستخدام لهجات العرب المتعددة  ،تفسٌرا وقٌاسا
وتخرٌجا لما اختـُلف فٌه  ،حٌث كانت هذه الشواه ُد َرفدا َغمْ را أثرى الدراسات النحوٌة  .كما
أثارث شواهده اختالفا بٌن النحاة ؛ وذلك لخروجه عن المألوف  ،وجنوحه إلى مواطن
االختالف  ،وإلى اللهجات القلٌلة وغٌر المعتادة ؛ مما ٌعكس سعة ثقافته  ،وقدرته اللغوٌة
َ
ألكثر من شاهد .
البٌت الواحدَ
والشعرٌة  .كما أنَّ العلما َء استخدموا
َ
ُ
الباحث بمزٌد من الدراسة فً أسالٌب األعشى وتراكٌبه النحوٌة  ،و بدراسة
وأوصً
الشواهد النحوٌة عند بقٌة فحول الشعراء ومجٌدٌهم ممن استشهد بشعرهم ؛ لتصبح لدٌنا
موسوعة بالشواهد النحوٌة دراسة وتحلٌال .

د

Abstract
This is an analytical syntactical study entitled: “The Syntactical
Evidences at Al Asha Poetry (Maymon Bin Qaiss); An Analytical Study”.
These evidences were extracted from inside of the cores of both modern
and old - related grammar books, interpretation books and other language
books that concerned with. It keeps track of scholar’s sayings and stands
on their opinions to the analysis of these evidences grammatically. It was
addressed to the significant difference according to the variance of
grammar analysis, and the novels difference possibly. In addition to the
researcher’s own commentary, he noted to the consequences of the
different views at the indications of meaning.
This study was due to the great value of Al Asha’s Poetry, that’s
because it represents a bright face of the Arabic language, and occupies a
large area in the linguistic evidence in general, and in particular
grammatical. The study highlights the impact of the poet in grammar and
the language’s protection. There was a plentiful luck for grammatical
evidences at Al Asha’s Poetry, he stopped on one hundred and forty-two
grammatical evidence in different grammar topics and vocabulary, which
were extracted from inside of both ancient and modern grammar and
interpretation books, where interpreters and grammarians really depended
on Al Asha’s Poetry in. So, depending on what mentioned above, such a
message is to provide researchers with an easily affordable materials of
detailed views of scientists and their extractions for grammatical
evidences of Al Asha’s poetry. Accompanied by a strong desire, the
researcher tracked these evidences and compiled the views around them
by an analytical study with an accordance to grammar’s topics and
headings by viewing the way how grammarians and scientists addressed
the evidences separately, and displaying each evidence’s - raised
discordant views.
This study came with an introduction, a preface about both of the
poetry and the life of Al Asha, and a three chapters and a conclusion. At
the first chapter, the researcher addressed: The Grammatical Evidences in
Nouns, then: The Grammatical Evidences in Verbs and Letters in the
second chapter, finally, he addressed: The Grammatical Evidences in
Grammatical Methods in addition to multiple grammatical issues. At this
study, the researcher used: the historical methodology in mentioning
ذ

evidence’s occasion, the functional methodology in mentioning the
grammatical topic that the evidence came in, and finally the analytical
methodology in mentioning of how scientists presented every one
evidence separately.
From the most prominent findings of the researcher is that that
there was an evident rule, for the grammatical evidences of Al Asha’s
poetry, in preserving the Arabic language, supporting its grammars, and
the usage of multiple Arab accents for explanation, scaling, and
interpretation for which differed in it, due to being a mighty branch for
the grammatical studies. A contention between grammarians was raised
due to the mentioned evidences of Al Asha, because of his going out of
the ordinary, and drifting to the contention positons and unusual few
accents, which reflects his wide cultural capacity, and his abilities
linguistics and poetry. Add to that, the scientists used the one verse in
more than one evidence.
A more thorough study in Al Asha’s grammatical approaches and
compositions is highly recommended by the researcher, in an addition to
the study of the grammatical evidences of other competent poets from
which who have been cited with their poetry, in order to build an
encyclopedia of Analytical Study in grammatical evidences.

ر

ُ
الرسالة
مقدّمة ّ
ربَّنا لك الحم ُد كما ٌنبغً لجالل وجهك وعظٌم سلطانك  ،ولك الفض ُل والم ّنة  ،وال
ُ
وصلوات ربً وسالمُه على المبعوث رحمة للعالمٌن  ،وعلى آلِه
حو َل وال قو َة إال بك ،
وصحبه أجمعٌن  ،وبعد :
ِ
ُ
الباحث بعنوان  :الشواهد النحوٌة فً دٌوان
فهذه الدراس ُة المتواضعة التً ٌُقدمها
األعشى ( مٌمون بن قٌس ) ؛ دراسة نحوٌة تحلٌلٌة  .تقتص ُر على ما ورد فً دٌوان األعشى
مما استشهد به النحاة فً كتبهم  ،ولم تتضمن من خارج الدٌوان إال الٌسٌر  ،مما نسب لألعشى
ولم ٌنسب لغٌره .
ودفع الباحث َ لهذه الدراسة ما لشعر األعشى (مٌمون بن قٌس) من قٌمة لغوٌة ونحوٌة
 ،فهو ٌمث ُل وجها ناصعا للغة العربٌة  ،وٌحت ُّل مساحة واسعة فً ال ّ
شواهد اللغوٌة بعامة  ،وفً
النحوٌة بخاصة  ،فال ٌكاد ٌخلو كتاب من كتب النحو من عشرات الشواهد النحوٌة من شعر
ُ
ُ
الباحث على مائة واثنٌن وأربعٌن شاهدا نحوٌا فً مختلِفِ موضوعات
وقف
حٌث
األعشى ،
َ
النحو ومفرداته  ،فأراد أن ٌقف على هذا البحر العُباب ؛ لٌقدم مادة سهلة له وللباحثٌن من بعده .
ُ
الباحث دراس َته على ما جاء من تلك الشواهد فً دٌوان األعشى ؛ خروجا
ص َر
وقد َق َ
من تضارب نسبة العلماء للشواهد إلى األعشى وإلى غٌره  ،واعتمادا منه على الدكتور محمد
ُ
الباحث من خارج
محمد حسٌن  ،وعلى ما بذله من جُ هد فً إخراج الدٌوان وشرْ حه  ،ولم ٌورد
غٌر منسوب إلى غٌر األعشى فً كتب النحو واللغة  ،أو
هذه النسخة من الدٌوان إال ما جاء َ
ورد فً غٌر هذه النسخة من الدٌوان .
ث أيُّ دراسة بهذا العنوان الذي تناوله  ،رغم وجود بعض
ولم ٌقع بٌن ٌدي الباح ِ
جوانب مغاٌر ٍة لما قام به الباحث  ،ومن تلك الدراسات
الدراسات التً تناولت شعر األعشى من
َ
:
الظروف فً دٌوان األعشى  ،رسالة ماجستٌر  ،إعداد الطالب  :بشٌر راضً رواجبة ،
أوال :
ُ
إشراف  :أحمد حسن حامد  ،جامعة النجاح الوطنٌة ٕٓٓ7 ،م  .وهً مقتصرة على الظروف ،
وال ُتعنى بما استشهد به النحاة من شعر األعشى  ،فهً أشبه بالتطبٌقات الوظٌفٌة للظرف .
اختالف رواٌا ِ
ت شواه ِد األعشى الشعرٌة فً لسان العرب  ،رسالة ماجستٌر  ،إعداد
ثانٌا :
ُ
مالك سلٌم عبد الرحمن صباح  ،إشراف ٌ :حٌى جبر وحمدي الجبالً  ،جامعة النجاح الوطنٌة
ٕٓٔٓ ،م  .وهً مقتصرة على ما جاء فً لسان العرب ولٌس فٌها تحلٌل للقضاٌا النحوٌة .

ز

ُ
بنٌة الجذر العربً فً شعر األعشى – دراسة تأثٌلٌة  ،رسالة دكتوراة  ،إعداد جهٌنة
ثالثا :
علً  ،إشراف إلٌاس البٌطار  ،جامعة دمشق  .وهً دراسة صرفٌة ال تتطرق للشواهد النحوٌة
.
ُ
أبنٌة المشتقات الدالة على الفاعلٌة والمفعولٌة فً دٌوان األعشى  ،رسالة ماجستٌر ،
رابعا :
إعداد  :خالد محمد خٌر األحمد  ،إشراف  :مالك ٌحٌى  ،وٌونس ٌونس  ،جامعة تشرٌن –
الالذقٌة ٕٓٔٓ ،م  ،وهً دراسة صرفٌة عامة  ،وال تعنى بالشواهد النحوٌة .
خامسا  :اللغة والنحو فً شعر األعشى  ،رسالة ماجستٌر  ،إعداد  :جهٌنة نصر علً  ،إشراف
 :األستاذ الدكتور منى إلٌاس  ،جامعة دمشق  .وهً دراسة عامة  ،ولم تتطرق للشواهد
النحوٌة فً شعر األعشى استقصاء وال تحلٌال .
سادسا  :شعر األعشى فً مٌزان الشاهد النحوي  ،رسالة دكتوراه  ،إعداد  :محمد مصباح
أحمد نصر  ،جامعة األزهر ٕٔٗٓ ،هـٔ999/م  .وهً دراسة واسعة عامة  ،سعى فٌها
الباحث إلى التطبٌق النحوي والصرفً من الدٌوان تبعا لترٌب وتبوٌب الفٌة ابن مالك  ،ولم
ٌعتمد ما جاء من شواهد األعشى النحوٌة أساسا لترتٌبه ؛ كما أنه لم ٌتوسع فً عرضه للشاهد
النحوي  ،فً ضوء القواعد النحوٌة .
ُ
ت الصّلة  ،قدٌمِها وحدٌثِها ،
الباحث على
وقد اعتمد
كثٌر من المصادر والمراجع ذا ِ
ٍ
كان أهمَّها  :دٌوانُ األعشى  ،شرح وتعلٌق  :محمد محمد حسٌن ؛ لِ َما ل َمس فٌه من شمول
أكثر الباحثٌن والدارسٌن والناشرٌن لدٌوان األعشى من بعده ٌعتمدون علٌه ،
ووضوح  ،وألنَّ
َ
وٌرجعون إلٌه  ،فهو أقدمُها وأشمُلها  .كما اعتمد على مصادر النحو  ،ومنها ( :الكتاب) لسٌبوٌه
(ت ٓٔ8هـ)  ،و(المقتضب) للمبرد (تٕٓ8هـ)  ،و(األصول فً النحو) البن السراج
(تٖٔٙهـ) ،و(الخصائص) و(سر صناعة اإلعراب) البن جنً (تٕٖ9هـ) ،و(المخصص)
و(المحكم والمحٌط األعظم) البن سٌدة (تٗ٘8هـ) ،و(المفصل) للزمخشري (تٖ٘8هـ) ،
وكتب شراح األلفٌة  ،و(خزانة األدب) للبغدادي (تٖٔٓ9هـ) ،واعتمد على كتب التفسٌر ،
ومنها ( :البحر المحٌط) ألبً حٌان (ت٘ٗ7هـ)  ،و(الدر المصون) للسمٌن الحلبً (ت7٘ٙهـ)
 ،و(التحرٌر والتنوٌر) البن عاشور (تٖٖٔ9هـ)  ،واعتمد على معاجم اللغة  ،ومنها (لسان
العرب) البن منظور(تٓ٘7هـ) ،و(تاج العروس) للزبٌدي (تٕ٘ٓٔهـ)  ،وغٌرها من
المصادر والمراجع كثٌر .
ُ
وفهارس ف ّنٌّة  .فتناول فً
الباحث دراس َته إلى تمهٌ ٍد وثالثة فصول  ،وخاتم ٍة
وقد ق َّس َم
َ
التمهٌد حٌاة األعشى  :وٌشم ُل هذا التمهٌ ُد تعرٌفا بالشاعر األعشى  ،مٌمون بن قٌس (ت7هـ) ،
ُ
حٌث اسمُه ونسبُه ولقبُه  ،ومول ُده وحٌاته ووفاته  ،ودٌنه  ،وصفاته  ،وتجواله  ،وقبٌلته ،
من
كما وٌشمل حدٌثا عن شاعرٌته وشعره  ،واالستشهاد بشعره .

س

ُ
الباحث  ،الشواه َد النحو ٌّ َة فً األسماء  ،فبدأ بالمرفوعات
أمّا الفص ُل األوّ ُل  :فتناول فٌه
ت:
 :المبتدأ والخبر  ،وما أصلـُه مبتدأ أو خبر  ،والفاعل ونائب الفاعل  ،وثنى بالمنصوبا ِ
المفعول به  ،والمفعول المطلق  ،والمفعول فٌه  ،والتمٌٌز  ،و الحال  ،و المنصوب على
االشتغال  ،فالتوابع  :البدل  ،والنعت  ،والتوكٌد  ،والعطف  ،فالممنوع من الصرف  ،والمبنً
من األسماء .
وتناول فً الفصل الثانً  :الشواه َد النحوٌ ُة فً األفعال والحروف  ،فتناول فً مبحث
األفعال  :دالل ُة الفعل على التج ُّدد  ،وتعدٌ ُة الفِعْ ل  ،وخروج الفعل المضارع بعد (لن) إلى الدعاء
ب (كلما) فعال مضارعا  ،واألفعا َل
 ،ودخو َل (قد) على الفعل المضارع المنفً ،
ووقوع جوا ِ
َ
ب الفعل المضارع  ،وجزم الفعل
الناقصة وما عمل عملها  ،واتصال تاء التأنٌث بالفعل  ،ونصْ َ
والحروف التً
المضارع على الدعاء  ،ودخول نون التوكٌد على المضارع  ،وأسماء األفعال ،
َ
وحروف الجر ،
حروف العطفِ وما فً معناها ،
بمعنى الفعل  ،وتناول فً مبحث الحروف :
َ
َ
بعض حروف المعانً  ،و(ما) حرفٌ لنفًِ المستقبل  ،وهمزة بٌن بٌن  ،ورب للتكثٌر .
وزٌاد َة ِ
أسالٌب نحوٌة  ،وقضاٌا متفرقة  ،فتناول من األسالٌب :
وتناول فً الفصل الثالث
َ
واجتماع الشرط
وأسلوب اإلضافة ،
وأسلوب اإلغراء ،
وأسلوب التفضٌل ،
أسلوب الشرط ،
َ
َ
َ
َ
َ
بٌن متالزمٌن  ،وعود َة الضمٌر على
والقسم  ،وتناو َل من القضاٌا النحوٌة المتفرقة  :الفص َل َ
وحذف
بعض المشتقات ،
متأخر  ،و الحمل  ،واالستثنا َء المفرَّ غ  ،واالستثناء بـ (خال) وعم َل
َ
ِ
ٌاء المتكلم  ،وٌاء ثمانٌة .
ُ
الباحث آرا َء العلماء وأقوالَهم مرتبة زمانٌا  ،ومقسَّمة حسْ ب المواقف وما
وقد عرض
ذهبوا إلٌه من وجوه  ،كما ع َّقب برأٌه حٌث استطاع إلى ذلك سبٌال  ،منوِّ ها لما ٌترتب على
اختالف العلماء من داللة فً المعنى ما أمكن  ،كما ترج َم لبعض األعالم حٌث لزم  ،و وضّح
معانً المفردات الغرٌبة  .ور َّقم الشواهد النحوٌة تصاعدٌا ؛ ل ٌَسْ هُل الرجوعُ إلٌها  ،وإلحصائها
َ
.
ُ
المنهج التارٌخً لذكر مناسبة الشاهد ،
الباحث فً دراستِه هذه كال من :
واستخد َم
ِ
والمنهج الوظٌفً لذكر الموضوع النحوي الذي ورد فٌه الشاهد  ،والمنهج التحلٌلً فً عرض
كٌفٌة تناول العلماء لكل شاهد على حدة .
َ
الباحث مشاك ُل جمة  ،من أبرزها المرض الذي لم ٌكد ٌبرح حتى ٌعود ،
وقد واجه
والمالحقة األمنٌة التً لم تكد تفتر حتى تشتد  ،أما ُ
ش ُّح المصادر والمراجع  ،فقد كان حاضرا
َ
الباحث للجوء إلى الشبكة العنكبوتٌة  ،والنسخ اإللكترونٌة  ،حٌث حٌل بٌنه
باستمرار  ،مما دفع
وبٌن السفر .

ش

آمال من هللا تعالى أنْ ٌجع َل هذا العم َل خالصا لوجهه الكرٌم  ،وأنْ ٌث ِّق َل به موازٌنً ،
وٌرفع به درجاتً  ،فما كان من نجاح فبتوفٌق هللا ورعاٌته  ،وما كان من إخفاق فمن نفسً
َ
ومن الشٌطان .

ص

