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 النحوّيةجمعاً ودراسةً ُه األصمعّي وآراؤ
 
 قّدمهبحث 

 ابينجاح حشيش بادع العتّ . م.م

 قسم اللغة العربيّة/ كلية التربية / جامعة ذي قار 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رّب العاالمين   االالا و االسا م  لا         

 سيّد األنبياء االمرسلين المالطف  األمين أباي الااسام

 .محّمد اآله الطاهرين   اصحبه المنتجبين 

فان  هنااا اليريار مان  لمااناا األجا ء  ملا ا : أما بعد

في ج انب معرفية متن  ة  ابر  ا فيها  امنهم مان 

غلباااه تاااهرأه فاااي أحاااد  هاااغي الج اناااب دا  غياااري 

 احااري بالاادر  أ  ييشااا النااااب  اان بعاا  ألاا  

يهااا   الاام الج انااب التااي لاام ينااال ا الشااهرو الغالبااة  ف

يُيشا  نها ؛ لغل  لم أيان ااحاحة المعاالم للمهتماين 

بل بالبحاااث أ  يساااتجلي  ساااهاماأهم  بالااادر   اجاااديرل

العلمياة فيهاا  العاّا األصامعّي مان أهام أاللا  العلمااء 

 اأباارأ أهميّااة األصاامعّي فااي ك نااه  ااا  فااي   الاار 

النحاو االلغ ّيّبين المتادمين  كأبي أيد اأبي  مارا 

خليااااا اياااا نه اساااايب يه ااأل فااااش باااان العاااا ء اال

االيسااااّي االفااّراء اغياارهم  اكااا  ماان ألماا   لماااء 

 الااري الااغين قفاازاا قفاازاب  ريجااة بااالمنجز العلمااي 

الجخم الغي تاهدي الاار  الرااني الهجاري  فاي مجاا  

فه  من أكاابر  لمااء . الدراساب اللغ ّيّبو االنح يّة 

 الااري   اقااد ذاع صاايته  انااا  تااهرو ااسااعة جعلتااه 

حظ  برفاة  لفاء  الري امنادمتهم   فج   ن أنّاه ي

كااا  ماان أهاام الاارااو األمعهاام   فاااد أ ااغب مرايّاأااه 

حيّزا ااسعا جدا في كتب اللغة فجا     ان كتاب النحا  

 فاا  يياااد يخلاا  مالاانّا ماان مطاا  ب كتااب النحاا  أا 

مختالااااراأها ماااان  نشاااااد أا راايااااة أاحيايااااة  اااان 

األصاامعّي باادءا   ماان كتاااب ساايب يه 
()*

 االغاارم ماان  

هغي الدراسة أسليط الج ء  ل  الجانب النح ّي اها  

أحد الج انب العلميّاة المهّماة التاي ميّازب تخالايّته   

. فهاا  ألميااغ الخليااا   فجاا   اان ك نااه راايااة العاارب 

يعااّد املمااام بااألراء األصاامعّي  -فااي حاياااة األماار -لياان 

 النح يّة اجمعها  أمرا ليه باليسير  ل  الدار     ذ

   آراءي ماااهي   ّ تااغراب قليلااة  مبعراارو هنااا اهناااا 

في مالنّفاب النح يّين   انتا يسيرو مشتّتة  يعد أمر 

جمعها ادراستها أمرا لايه ساه  ؛ لاغل  أطلّاب جما  

هااغي المااادو اقتااا ساا ي  نساابيا اسااتفر  فيااه الباحااث 

جهدي  ستاالاء الماّدو   اقد أسنّ  للبحث ـ من  ا   

 يبهااا ادراسااتها ـ ال قاا ن  لاا  نحاا  لااّم تااتاأها اأب

األصااامعّي امنهجاااه فاااي الااادر    امااان الطبيعاااي أ  

يياا   األصاامعّي نح يااا متااأهرا بمناااهي الاارااو أي  نّااه 

كااا  نح يااا ذا ماانهي متطاارن  يُاارخ فيااه مااا يخااالا 

 اقد  رم . منهي نحاو بيلته البالرو 

 

 

 

 

 

 

البحااااث آراء األصاااامعّي النح يّااااة ماااان  اااا   ساااارد 

 ل  افا   طّاة البحاث    ذ أعاّرم الا   الم ح  اب

تخالاايّة األصاامعّي باادءا   ماان اساامه انساابه ام لاادي 

 انشأأه اصفاأه  اتاي  ه اأ مغأاه  اآراء العلمااء 

فيااه   هااّم  اارم مالاانّفاأه  هاام ّأطااره  لاا  تخالاايّته 

النح يّااة  اأهاار الراايااة فااي منهجااه  ا اارم آراءي 

بعاا    لاا  افاا  اقترانهااا بااالتخريي أا  دمااه    ذ   

آرااااه النح يّااة اأجااحه  اان سرياا  أخريجاأااه لاابع  

النال ص اللغ ّيّبو   ابعجها اآل ار لام ييان ماترناا 

بتخريي نح ي لنّص لغ ي   هام انتها  البحاث بعارم 

 . أهم النتااي التي أ ّصا  ليها 
 

 : انسبهُ  اسمهُ 
البالااريّين أنااهُ  بااد  نفااي أ بااار النحاا يّي جاااء          

يينّاا  أبااا سااعيد   ااساام قريااب الملاا  باان  قريااب   ا

 اصم  ايّين  بأبي بير بان  باد الملا  بان أصام  بان 

مطّر بن رياح بن  مرا بن  بد هللا البااهلي 
(0 )

اارد  

فااي مراأااب النحاا يّين  أنّااه  أباا  سااعيد  بااد الملاا   باان 

قريب بن أ صم  بن  لي بان أصام  البااهلي 
(2)

أماا .  

ن قرياب بان  باد  باد الملا  با: )الافطّي  فاد أهبه أنّه

المل  بن  لي بن أصم  بن مظهر بن رباح بن  مرا 

بن  بد تمه بن أ يا بن ساعيد بان  باد بان غانم بان 

قتيبة بن معن بان مالا  بان أ الار بان ساعد بان قايه 

( ااي     أباا  سااعيد األصاامعّي 
(3 )

الاااب باألصاامعّي  

 .نسبة ال  جّدي أصم 

 

 :م لدي انشأأه اصفاأه 
 

ّي سنة ه ث ا شارين اماااة الد األصمع         
(4)

   

اكا  من أها البالرو اأتلمغ  ل  أيادي  لمااهاا   هاّم 

انتاا ال  بغداد أيام هارا  الرتايد 
(5)

ذ اساتد اي الا  ٳ

ب سه في بغاداد  اجعلاه مّّدباا   لا لّي  هادي   اهنااا 

أزّ م الحياو العاليّة الناتطة
(6)

  اذكرب كتاب التاراجم 

بالاافاب حساانة   فاااد كااا  أّ  األصاامعّي كااا  يتالااا 

صاداه  الحااديث 
(7 )

النااا  أحجاار ج ابااا      الاام ياار   

حفظ من األصمعّي  ا  أصده لهجة منه   اأأان لما يُ 
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  ا  آاكااا  تااديد التااأ لّااه   ا  يفّساار تاايلا ماان الااار

 تيلا 

 

  اكااغل  فااي آماان اللغااة لااه نظياار أا اتااتااه فااي الااار

ه هجااء   الام الحديث أحّرجا   اكا   يفّسر تاعرا فيا

 يرف  من الحديث ا ّ أحاديث يسيري   اكا  صداقا في 

كا تايء 
(8)

  اياغكر أبا  الطياب أنّاه كاا    يفتاي ا ّ  

فيما أجم   ليه العلماء   اياا  ّما يتفردا  به  ناه 

فاي دفا  ماا سا اي  ُّا  يجاّ أ ا ّ أفالاا اللغااب   ايلاي
(9)

  اقااد اردب فااي نزهااة اآللبّاااء 
(01)

لاابع  أقاا ا   

 .العلماء أد   ل  كرم تمااله انبا أ  قه

أّما في ما يخّص الحديث  ن ق و حفظاه فاغكرب كتاب  

التراجم كريرا من األ بار  التي أشاير  لا  هاغي الالافة 

أحفااظ سااتة  شاار ألااا : )   فاااد كااا  األصاامعّي يااا   

( أرج أو 
(00)

:)   اراي  ن ابان األ راباي أنّاه قاا   

د نحاا ا ماان مااااتي بيااه مااا تااهدب األصاامعّي اقااد أنشاا

(فيهااا بيااه  رفناااي
(02)

ايااا   أباا  الطيااب اللغاا ّيّب .  

فأّمااا حجاا ر حفظااه :) فااي حديرااه  اان هااغا الجانااب 

اذكااا ي فانّااه كااا  فااي ذلاا  أ ج بااة 
(03)

  اذكاار أباا   

: أيجا أّ  الرياتي يا   سمعه األصمعّي يا   بالطي

منهاا : أحفظ اهني  شر ألا أرجا أو   فااا  لاه رجاا 

امنها المااة االمااتاا  : بيه ا البيتا    فاا  ال
(04)

   

 جااااب : اكااا   سااحاه باان  بااراهيم الم صاالي يااا   

الدنيا معرافة معادادو   منهاا األصامعّي 
(05)

   تاارو  

 لااا  حجااا ر حفظاااه  اكاااا  الرتااايد يساااّميه تااايطا  

الشعر 
(06)

 ؛

لغزارو محف ظه من الشعر   اهناا اليرير من ا  بار 

أشااير الاا  قاا و حفظااه احجاا ر ذهنااه االناا ادر 
(07)

   

كياا حفظاه انساي أصاحاب : قياا لصصامعي ) اقاد
 

؟ 

(درسه اأركا ا: قا 
 (08)

  اهاغي  تاارو  لا  مرابرأاه  

ا م أمتااه الاادر  ماان جهااة   اأعليااا لعاادم نساايانه 

. محف ظه من جهة هانية 
                                                                                                                                

    

 

 :تي  ه اأ مغأه
 

قرأ األصمعّي  ل  كبار  لماء  الري   امن  

تي  ه الغين ذكرأهم كتب التراجم    بد هللا بن  ا   

مة  احّماااد باان أيااد   اأباا   ماارا     احّماااد باان ساال  

اناف  
(09)

  االخليا بن احمد 
(21)

اتعبة بن الحجاج   

دامر بن ك  ع  س   ام  
 (20 )

  ااأل فش األكبر
(22 )

  اي نه  

بن حبيب
 (23)

 ا لا  بن حيّا  ا حمار أعلّام مناه نااد  

الشعر
(24  )

  اغيرهم
(25  )

. 

اّما أ مغأاه فااد أ اغ  ناه ابان أ ياه  باد الارحمن بان 

 بااد هللا  اأباا   بيااد الااساام باان ساا ّم   اأباا  حاااأم 

ب  الفجااا الرياتااي  اأحمااد باان محمااد السجسااتانّي اأ

اليزيدي   انالر بن  لي الجهجمّي  اغيرهم
(26)

.  

 

 :األصمعّي في ميزا  العلماء 
 

تخالااايّة مراااا تخالااايّة األصااامعّي   باااد أ             

ييرااار الحاااديث  نهاااا ؛    صااااحبها قاااد أااارا آهاااارا 

ااحااحة فااي المجااا ب المعرفيااة المتن  ااة التااي باارع 

 فيها   اأمّين 

 

 

مااان سااابر أغ ارها ام حظاااة دقاااها فااااد ارد  ااان 

 ما رأينا أحدا أ لم :أنه قا  ( هـ 205ب  )األ فش 

بالشعر من األصمعّي ا لا   ااألصامعّي كاا  أ لام ؛ 

 نه كا  نح يا
(27)

اقاا  أبا  العباا  محماد بان يزياد . 

اه  ي اأ  بيناه اباين معاصاريه ( هـ 285ب )المبرد

أيد صاحب لغة اغرياب انحا  كا  أب  :) من العلماء 

 اكا  أكرر من األصمعّي في النحا   اكاا  أبا   بيادو 

أ لااام مااان أباااي أياااد ااألصااامعّي باألنسااااب ااأليااااام  

عارن  ااأل بار  اكا  لصصمعي يد غاّراء فاي اللغاة  يُ 

فيها مرله  افي كررو الرااية  اكا  دا  أبي أياد فاي 

(النحاا  
(28)

بااه فااي كتا( هااـ 293ب) ا اااد اباان جنااي 

باااااب فااااي صااااده )الخالااااااص بابااااا أحااااه  ناااا ا  

رنااي فيااه  لاا  اكااا  يُ ( ةل اام  ة اهاااة الاارااو االح  ل  ا  الن  

اهغا األصمعّي ـ اه  : )األصمعّي  ايداف   نه  با له

اا نّاجة الاارااو االن ا لة االيااه محااط ّاأل باااء االرالااة ص 

ر االملااا  اهاا  ريحانااة كااّا مغتباا  ا اا امنااه أجنّاا  الف  

مشايخة الااّراء اأمااهلهم أحجاري ـ  ا ـ كاناهامالاطب  

اا ....(ث  ـ أل ااغ قااراءو ناااف   نااه د  اهاا  ح 
(29)

 الاام 

ياتالر هغا الرناء  ل  العلماء فحسب باا ا  الشاعراء 

أيجااا كانااه لهاام آراء فااي األصاامعّي  اذ ناااا  اان أبااي 

تاخص أبا   بيادو ااألصامعّي قد أُ :)ن ا  أنه قيا له 

أمينا ي مان  م     أما أب   بيادو فاننه: قا  .ال  الرتيد 

سااافري قااارأ  لااايهم أ باااار األّالاااين ااآل ااارين   اأماااا 

(األصمعّي فبلبا يطربهم بنغماأه
(31)

. 

       

 :مالنّفاأه
 

ناااا الينااا الااغين أرجماا ا  لصصاامعي  جملااة ماان         

آهاري العلمية   االناظر  ال  أراهه التاأليفي  ي حاظ أّ    

ماان  ياار  الاام ُ جمياا  مّلّفاأااه كانااه ذاب ساااب  لغاا ي  

ا في النح    با كانه في جملتهاا مالانفّاب بينها مّل  

غريااب :لغااة  اتااعر ايمين ذكرهااا  لاا  النحاا  اآلأااي 

الااااااااااااارآ   ا لاااااااااااا  امنسااااااااااااا   ااألجنااااااااااااا  

 ااألن اء االهمز االماالااا ر االمماااداد  االالااافاب 

 ا لاا  الفاار   ااألبااا  االخيااا  االشاااء   االميساار 

عاا   ااألتاتااه   اماا االاداح   ااألمراا    افعاا اأف

اأّفاااا  لفظااااه اا تلااااا معناااااي   االفااااره  ااأل بيااااة 

االبياااااا ب  اال حاااااا     ااألحااااااداد   ااأللفاااااااظ   

االساااا ح   االلغاااااب   امياااااي العاااارب   االناااا ادر   

اأصاا   الياا م   االالااب اامباادا    اجزياارو العاارب 

 امعاااني الشااعر   االمالااادر   ااألراجيااز ا النخلااة   

النبااااب  انااا ادراأل راب ا(النحلاااة)أا
(30)

 اغرياااب  

الحااااديث  االمااااغكر االمّنااااث  االياااا م ال حشااااي   

االسرج االلجاام االشا خ االنعاا  االتار  االنباا    
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ا ما قطعة كبيرو من أتعار العرب ليساه بالمرحاية 

 ناااااااااد العلمااااااااااء ؛ لالّاااااااااة غريبهاااااااااا اا تالاااااااااار 

راايتها
(32)

( األصامعيّاب) اهي مطب  ة أحه  ن ا  

  ( نسااا  لاا  اٳ)  ماان أراهااه أيجااا  كتاااب   اقااد سباا

  ( ال حا  ) ا( الشااء) ا( الخياا)  ا( با ل  اٳ)ا

   ( بدا الالب ااٳ) ا( األحداد)ا

 

  ( النخااااااا االياااااارم)  ا( الدراساااااااب) ا( النباااااااب)ا

ليااه يرجاا  الفجااا فااي جماا  ٳ  ا( فح لااة الشااعراء)ا

ليناٳداااين معظم الشعراء العرب الّتي اصله 
(33 )

   . 
   

 

 :افاأه
لم يتّف  مالنّف كتب التراجم  ل   أحدياد سانة           

افاو األصمعّي  فاد جاء في مراأب النح يّين ماا ناّلاه 

مااب :اقا   بد الارحمن . ّمر نيّفا اأسعين سنة ُعبُ :)

 ّمي في صفر سنة ساه  شارو اماااتين  الاه  حادخ 

(اأسااع   ساانة 
(34)

أ  ( هااـ 368ب)  اذكرالساايرافي

أااا في فاااي البالااارو سااانة هااا ث  شااارو   األصااامعيّ 

امااتين
(35)

ماب األصمعّي في سنة : ايُاا  :) هّم قا   

سب   شرو امااتين   أا سانة ساه  شارو اهللا أ لام 

(اأحيم 
(36)

( هاـ 577ب)اذكر أب  البركاب األنباري . 

أنّااه أاا فّي ساانة هاا ث  شاارو امااااتين أا سااب   شاارو 

امااااتين
(37)

أنّااه أاا فّي ساانة اجاااء فااي  نباااي الاارااو . 

 شر امااتين
(38)

 اذكر صاحب البغية أنّه أا في سانة 

سااه  شروااـ قيا  مااه  شروااـ امااااتين  اان همااا  

اهمااانين ساانة 
(39)

 اراايااة أبااي الطيّااب اللغاا ّيّب هااي 

األرجا ؛أل  كتابه ه  األقدم من بين ساار اليتب التي 

أرجمااه لصصاامعي  كمااا أنّااه لاام يااغكر أكراارمن أاااري  

عا من جااء بعادي   ذ  ّ  هاغي اليرارو دلياا ل فاأه كما ف

 لاا   اادم التأّكااد ماان صااّحة التارياار  فجاا   اان أّ  

الرااية  ل  لسا  ابن أ يه األميغي  باد الارحمن بان 

بااغكر ساانة ال فاااو  بااا انفااردب   بااد هللا ؛  ذ لاام ييتااا  

الرااية بغكر الشهر أيجا اهغا دليا  ل  دقّة الرااياة 

. 

 

 :األصمعّي النح ّي 
 

قااد   يياا   الحااديث  اان األصاامعّي النحاا ّي           

سااه  كغيااري ماان األحاديااث لاا  قاايّ  للباحااث الحااديث 

 ااان جاناااب آ ااار اتاااتمله  لياااه تخالااايّة األصااامعّي 

العلمياااااة  كراايتاااااه للشاااااعرأا  لماااااه باللغاااااة مااااار  

 فاألصامعّي قاماة فار اة فاي هاغا التخالاص ال صافي 

ن  ليااان مااان الطبيعاااي ا  يتّسااام الحاااديث بشااايء مااا

ذا كااا  األماار لااه   قااة بعلاام يعتمااد  لاا   الالااع بة  

ال صا االمعيار معا في ا ستد    فاألصمعّي رااياة 

ا لا  الارغم مان أّ  األصامعّي .   االرااية  لم نالي 

ألّا كريرا في اللغة  الم يّلّا تيلا في النح  كما ماّر 

  ليننا نجد كتب التراجم أنّص  لا  صالته بعلام النحا  

ه أرّجا أ لميّته بالنح   ل  بعا  معاصاريه  با كان

 كما ارد في أ بار النح يّين البالريّين  ذ كا  المباّرد 

يفّجا األصمعّي  ل  أبي  بيادو فاي هاغا العلام اياا   

(كاااا  األصااامعّي أ لااام مناااه باااالنح  :)
(41)

أماااا أبااا  . 

البركاااب األنباااري فعناادما يباادأ الحااديث  اان األصاامعّي 

  االلغاة االغرياب ااأل باار كا  صااحب النحا:) يا   

(االملا 
(40)

صاحب اللغة االنحا  :) كما يا   الافطّي 

(االغرياااب ااأل باااار االملاااا
(42)

 اهاااغا  قااارار مااانهم 

بأ لميّة األصمعّي باالنح  اغياري   ذ كاا  ذا تخالايّة 

 اقد كانه له مناظراب نح يّة م  .  لميّة م س  يّة 

 

نحاا يين مباارأين أمرااا  ساايب يه
(43)

ساااايّ   االي
(44)

   
 

االجرمي
 (45 )

  االماأني 
 (46)

  اأبي  مراالشايباني  

الياا فّي االفااّراء
(47 )

  ا كانااه  لااه صااحبة ماا  أسااتاذي 

الخليااا  فااادكا  كاا  الاارجلين يفيااد   ماان اآل اار فااي 

سااأله الخليااا  اان :)الجانااب النحاا ّي يااا   األصاامعيّ 

 :             هغا البيه 

امج  بفالا          الي م أ لُم ما يجييء به     

 ب   قجااه أمه  

 طااام  اق   هاا  مبنااّي كحااغام  :؟فاااا  ( أمااه  )فاا      م  ل اا

(؛ألنّااه لاام يااتمّين أمّياان األسااماء
(48 )

اكااا  الخليااا . 

يسأ  األصمعّي في قجايا لغ ية غاية الخلياا مان ذلا  

أ ظيفها في الدر  النح ّي  امن جملة هغي المساااا    

أ  الخلياا قاد أ اغي  ان  الغي يبادا( مالطلا التر يم)

أ  :) األصاامعّي   ذ ارد فااي تاارح  ياا   ام ااراب  

أ اغ  ناي الخلياا التار يم   اذلا  أناه : األصمعّي قا  

العارب : سألني ما يُسمي العرب الي م السها ؟ فالاه 

. أااا   جاريااة لر يمااة ل   ذا كانااه سااهلة الياا م لينتااه 

(ف ح  بااب التار يم 
(49)

 اهاغا
 

مهام فاي ال اقا  ناّص 

ياادّ   لاا  أهميّااة األصاامعّي فااي الاادر  النحاا ّي فااي 

المراحا المبيرو لنجي المالطلا النحا ّي ااساتاراري 

. 

 

 : أهر الرااية في منهجه 
 

مما  ت  فيه أّ   الما كاألصمعّي بارع فاي مجاا       

الراايااة اللغاا ّيّبو أيّمااا برا ااة   ااسااتطاع أ  ياااا 

ن  رفهم أااري   ل  منزلة رفيعة من بين العلماء الغي

أحاااد أ مااادو ) اللغاااة العربيّاااة فاااي هاااغا المجاااا   فهااا  

(الرااية في اللغة ااألدب 
(51)

  فلغل  من الطبيعي أ   

يلاااي ماانهي الاارااو بظ لااه  لاا  جمياا  مفاصااا آليّاااب 

 ملااه اللغاا ّيّبو االنح يّااة  اأ نااي بااه ذلاا  الماانهي 

ال صفي الغي يعتمد الناا سمة أساسا  في هغا الجاناب 

عرفااي   ابمااا     لاام النحاا  هاا   لاام يعتمااد  لاا  الم

المنهي ال صفي الااام  ل  : منهجين في الدر  هما 

الناا   االمنهي المعياري الااام  ل  الرأي اا جتهاد 

كااا   بااد أ  يااّهر ماانهي الاارااو فااي ماانهي األصاامعّي 

النح ّي   م  أنّه نشأ في بيلة  لميّة غلاب  لا  حلااة 

لمعيااري  اهاي البيلاة البالاريّة الدر  فيهاا المانهي ا

اهغي ناطة مهّمة يمين أ  ي حظها الباحاث فاي آراء .

ا ا األصمعّي النح يّة  انتيجة لتأهري بهغا المانهي اص 

بالّااة انعاهااه فااي النظاار اأاا فّري  لاا  مااا )األصاامعّي 
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(يراخ ايحفظ 
(50 )

األصامعّي لايه مماا ) كما قياا  ّ  

(ينشط للمااييه   ا لحياية التعليا 
(52 )

لايه ) ا نّه 

(بالاحب نظر ا  قيا  
(53)

. 

اقااد   يياا   األماار كااغل   ذا مااا نظاار بدقّااة الاا  ماانهي 

األصمعّي اآرااه النح يّة   اللتحا  من ذل    بّد مان 

النظر ال  الدااف  ااألسباب التاي أّدب بابع  العلمااء 

ال  ال ق ن من األصامعّي هاغا الم قاا   اناادي بهاغي 

منهجه كا  ساببا مهّماا فاي أبنّاي مراا  ّ الطرياة   العا

 هغي الم اقا  أاءي   اقد أي   هغي الم اقا  نتيجة 

 

 

لاابع  أساااليبه المنهجيااة التااي يمياان م حظتهااا ماان 

     بع  المناظراب التي أناقلتها اليتب في ما بعد 

 

أنشااد )  كمناظرأاه ماا  اليسااااّي فااي حجاارو الرتاايد  ذ

 :اليسااّي 

أم كيااا  ينفااُ  مااا أعطااي العلاا ه بااه                                   

ب     ذا ما ُحّن باللبن   أنا   راما  

بالنالب   فاا  لاه ( راما    ) نما ه  : فاا  األصمعّي  

 راماا    اسيه ما أنه اهغا ؟ يجا أ راماا  ُ : اليسااّي 

أماا الرفا  . االنالاب االخفا    بالرف أنا   ا راما    

 ها في م ح  رف فعل  الرد  ل  ما ؛ ألن

. أم كيا ينف  راما  أنا : فيالير التادير ( ينف ) بـ  

  االخف   ل   الارد  لا  الهااء ( أعطي)االنالب بـ 

فسايه األصامعيّ : قا  ( . به)التي في 
  
)
 (54 )

ايعلا  . 

يياان لااه  لاام  ملاا) هعلااب  لاا  سااي ب األصاامعّي بأنااه

(بالعربيّاااة ا نماااا كاااا  صااااحب لغاااة 
(55 )

اقاااد أبنااا   

:) ت ر محماا د حسااني محماا د هااغا الاارأي  ذ قااا  الاادك

(نه رجا لغة اتاعر  نحا   
(56)

 ارأخ ابان الشاجري  

أ  حااا  ام اااراب ا المعنااا  النالاااب   ( هاااـ 542ب )

ااأجا ذل  من     أعلياه  ل  هغي الرااية   متّفااا 

أل  رامانهااا للباا ّ )ماا   نيااار األصاامعّي 
(
*
)
بانفهااا هاا   

لهاا  ري ؛ فنذا رف  لم يبا     طيتها  ياي    طيّة لها غي

ماان ( أعطااي)  طياة فااي البيااه ؛ أل  فااي رفعااه   اا ء 

مفع له لفظا اأاديرا   االجر أقرب ال  الالا اب قلاي  

  ا نما حّ  ام اراب ا المعنا  النالاب  ا لا  الرفا  

فيحتاج الا  أاادير حامير راجا  الا  المباد  مناه   أي 

( أنا له  راما ُ ب  
(57)

ة األصامعّي   االظاهر أ   جاب 

كانااه معتماادو  لاا  منهجااه فااي الراايااة   اهاا  ماانهي 

نالااي قاااام  لاا  ناااا المفاارداب االتراكيااب فااي تاايلها 

الغي ارد  ن قااليها   ابالمعاني التي يرامهاا أاللا  

الاااااال   فاااي مناساااباب بعينهاااا يعلمهاااا الااارااو  ا    

أ رخ ؛ لاغل  فان  مانهي األصامعّي    أتجه ال  معا    

اليب الظاهرو اللغ ّيّبو  ل  أاجاه متعاددو يستد ي أ

اأ جيهها   رابيّا  ابيا  مايُمين أ  يحتملاه التركياب 

من أغيير للخراج باأكرر مان اجاه   راباي   اهاغا ماا 

قاااد ييااا   :) با لاااه ( هاااـ  828ب )بيّناااه الااادماميني 

األصاامعّي  نمااا أنياار ماان جهااة الراايااة   ماان جهااة 

يه النالاب ا لام يارا الدراية   يريد أ  المراي في الب

يجا أ )  :فيه الرف  ف  يتجه رد اليسااّي  ليه با له  

 الرف 

؛ أل  هغا نظر فيما أاتجيه صنا ة ( ا النالب االجر 

النح    اليه الي م فيه  نماا اليا م فاي الماراي  ان 

( قااا هغا البياه 
(58)

  اهاغا دلياا ااحاا  لا  أاأهري  

  بالرااياة ا بمنهي الرااو الاغي يساتد ي مناه التمسا

أ جيههااا   رابيّااا  اا بتعاااد  اان أاليااب التراكيااب ا 

 . التالرن بها  ل  اف  ما أاتجيه الالنا ة النح يّة 

كما يستطي  الباحث أ  يتلمه أهار الرااياة فاي بعا  

آراء األصاامعّي النح يّااة فااي م احاا  كرياارو دالااة  لاا  

ذل    اغالبا ما أي   راايتاه  لا  نااي  مان رااياة 

 ين  من ذل  ما ذكري النح يّ   في حغن الفاء النح يّ 

 

من ج اب الشارس حارارو مستشاهدين باا   الشاا ر 
(59)

 : 

مااان يفعاااا الحساااناب هللا يشااايرها                                  

 مر     ند  هللا   ِّاالشّر ُ بالشر

 

 ييا   هاغا   ّ أ  يجاطّر ) : قا  سايب يه  ناد الخلياا

(الشاااا ر مجاااطّرا اقاااد قالاااه ... تاااا ر
(61)

  اقاااا   

  ا اات ن بااين النحاا يّين فااي أنااه  لاا   رادو :)المباارد

( الفاااء
(60)

  الفاااء حااغفه ماان الجاا اب حاارارو  أي  
(62)

  

أ  النحا يّين غيّااراي اأ  )   أماا األصامعّي فاااد أ ام  

( من يفعا الخير فالرحمن يشايري : الرااية 
(63)

 ا    

يااة يياا   فيااه حاارارو  لاا  هااغي الراا
(64 )

   ذ  نهااا  

 .  أناق  رااية استشهاد النح يّين 

ا ل  اف  هغا المنهي جاء أخاريي األصامعّي للشااهد 

النح ّي 
(65)

 : 

  أناااااه    ااااان  لااااا  اأاااااأأي مرلاااااه                                 

  ارل  لي   ذا فعله  ظيم ُ

فاااد راخ البالااريّ   االي فيّاا   البيااه بنالااب الفعااا 

لفااااا فااااي أخااااريي هااااغا النالااااب فااااغهب اا ت( أااااأأي)

مجاامرو ( أ )البالااريّ   الاا  أنااه منالاا ب بااـ 
(66)

   

( الالاارن) اذهاب الي فيّاا   الاا  أنااه منالاا ب بعامااا 

اهاا  ماان اصااط حاب الياا فيّين
(67 )

اهاا  لااديهم أ    

أااأأي بااال اا معط فااة  لاا  كاا م فااي أالااه حادهااة   

أستايم   ادأها   ل  ما  طا  ليها 
(68 )

 . 

رايااه األصاامعّي برااياة أختلااا  اان راايااة فاي حااين ي

بيااااء ( أاااأأي )لااام أسااامعه   ّ ا)  :الفااارياين  ذ ياااا   

( مرف  اااة  لااا  الاطااا  
(69 )

  اهاااغا  يالاااا   ّ أ   

 أنااه   اان : أياا   الاا اا فااي معناا  الحااا  كأنااه قااا  

 ل  ب    اانه أاأأي مرلاه 
(71)

اهنااا راايااب أ ارخ .  

( هاـ350ب)فهانيذ ذكار حمازو األصاٳمن هغا الن ع   

أّ  ساايب يه كااا  يحيااي  اان الخليااا نفسااه جاا اأ : ) 

 اراب فاي ا سام المرفا ع االمجارار سيا  حرن اٳٳ

ما جاءنا ذلا  : في الشعر   فعارحه األصمعّي   اقا  

 :                    ن هبه نعرفه   فأنشدي سيب يه لصقيشر 

اااااا                             ه  افااااااي رجلياااااا   مااااااا فيهمااااااا   رح 

    من الملزر  اقد بدا هن  
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 ذا : لاااايه لصقيشاااار بيااااهل نعرفااااه   فأنشاااادي : فاااااا  

أمراا  السافين  بالاداِّ        قّ م    صاحب  : ا  ججن  قللن  

 الُعّ م  

ليساااه الرااياااة الالاااحيحة   ا نّماااا : فااااا  األصااامعّي 

(قّ م    صاح   : قلن  : راايتنا 
 (70 )

  ا  تا  أّ  رااياة  

هااغي  لاا   اا ن مااغهب الخليااا فااي أجاا يز  األصاامعيّ 

 سااايا  حااارن ام اااراب   ا هاااي أبااايّن أهااار رااياااة 

األصمعّي في أارير األحيام النح يّة المخالفاة لماغاهب 

 .    النح يّين 

امرا ذل  رااية النح يّين لبيه ر بة 
(72)

 : 

ر    سااااطرا  – نّااااي                              –اأسااااطار  سااااط 

ال اااا ل يا ن   ر  را  ن ال  ُر ن ال   ال 

منال ب  لا  أنّاه  طاا ( نالرا  )  فيخرج  ل  جعا 

بيا    امنهم  ذهب ال  أّ  نالبه كأنّه اساتأنا الناداء 
(73)

را: *   ابعجهم ينشد   ُر ن ال  ُر ن ال    ل  * يا ن ال 

 

النداء 
(74 )

  أا بجعا الرااني باد    مان األا    انالاب 

 . يانالُر نالرا : فيأنّه قا  . الراني  ل  التبيين 

را  : )أما األصمعّي فاد رااي  را ن ال  ُر ن ال    اأنّه (يا ن ال 

المالدر ؛ أي انالرني نالرا :  نّما يريد 
(75 )

   اهغي  

الراايااة أّدب بااه الاا  أخااريي التركيااب أخريجااا مخالفااا 

 .لتخريجاب النح يّين  ل  اف  راايته 

ا رن  ان األصامعّي أنّاه انفارد بمرايّااب أ اغها مان 

لباديااة ا
(76)

؛ لااغل  باادا ذا أخااريي  مخااالا لتخريجاااب  

النحاا يّين لاابع  النالاا ص اللغاا ّيّبو ا تمااادا    لاا  

 .أل  الرااياب 

  

 :آراء اقترنه بتخريي نح ي    
 

يمياان للباحااث أ  يجاا  ياادي  لاا  جملااة ماان            

آراء األصاامعّي النح يّااة فااي حاا ء أخريجااه النحاا ّي  

ذل  ما يراي األصمعّي فاي للنال ص اللغ ّيّبو   امن 

:بيه النمر بن أ لب
(77) 

سااااتهُ الراا اااُد مااان صااايّا              ا                  

ب    يعدما  فلن   من  ريا 

   ها هنا بمعنا  الجازاء   أراد ا   : ) قا  األصمعّي 

ساااته ماان  ريااا فلاان يعاادم الااري   ابااه أ ااغ المباارد 

ناااا غيااار أل   ّماااا أيااا   مياااررو   اهاااي هاااا ه: اقاااا  

( مياااررو 
(78)

اقاااد  الفاااه فاااي هاااغا الااارأي سااايب يه  

اساافااة ماان النحاااو    ذ رأاا أّ  البيااه محماا    لاا  

حااارارو (  ماااا)مااان ( ماااا )   اسرحاااه (  ّماااا ) رادو 

دالاة  ليهاا (     ) ابايه  
(79)

  فاي حاين ذهاب ابان   

: ال  م افااة األصامعّي   ذ   قاا  ( هـ  643ب) يعيش 

  ّفاي حارارو   اقاد (  ّماا )مان(  ما)  يج أ سرح ) 

ماا : ) حما ذل  أب  العبا  المبرد  لا  الغلاط   فااا  

ا  يج أ .   يج أ  لغا ها   ّ في غاية من الجرارو 

أ  يحما الي م  ل  الجرارو ما اجد  نه منداحاة   

يلزمها أ  أيا    مياررو   اههناا جااءب (  ّما)م  أّ  

(مرو ااحدو 
(81 )

صّحة محمله  ل  ما ذهاب   هّم قا  ا

أا    : الجزاايااة  االمااراد (   ) ليااه األصاامعّي أنهااا 

ساااته ماان  ريااا   فلاان يعاادم الااّرّي    الاام يحااتي الاا   

ساااته الراا ااد : ) مااّرو هانيااة لا لااه ( ساااته) ذكاار     

(مان صايّا 
(80)

  اال اقا  أ  ماا ذهاب  لياه األصاامعّي 

قتاه أ ّ دليا  ل  أنه ذا أسل ب اصفي يحاا  جهد سا

يركن ال  التادير  أا التعّسا فاي أالا ر بنياة  ميااة 

للتركيب   من أجا الدفاع  ن الحيام النحا ّي   فجا    

بسايطة غيار (  ّما ) ن أّ  بع  النحاو يغهب ال  أ  ّ 

مركبااة ؛ أل  األصااا البساااسة
(82)

  اهناااا دليااا آ اار  

جدير بالغكر    ذ يارر أب  لي الفارسّي اابن جناي أ  

ن الحران ليه بالايا   اذلا  أ  الحاران  نّماا حغ

د لاااه اليااا م لجااارب مااان ا  تالاااار فحاااغفها يعاااد 

ا تالاااارا لهاااا  اا تالاااار المختالااار  جحاااان باااه
(83 )

 اذهب
  

الدماميني ال  م افاة األصمعّي معتمدا النظار 

 نساااالم أ  :) الاااا  ااقاااا  مااااا أرادي الشااااا ر  ذ قااااا  

 الماال د اصا 

 

كا حا    ا نّما الغرم اصاا هغا ال  ا بالّرّي  ل  

حالااه بحسااب ال اقاا   فااأ بر أّا  بمااا اقاا  ماان ساااي 

سحااب الاليا له   اذل  مات    لريه منها هاّم أ بار 

بأ  سحااب الخريا    ساته بعد ذل  حالا لاه الاري 

(المساااتمر
(84)

فاااي (   )  اذهاااب أبااا   بيااادو الااا  أ  

من صيّا  ب  امن  ريا: البيه أاادو   االتادير 
(85) 

   اهغا 

 

الرأي يعجد معن  اصا ذلا  ال  اا باالرّي  لا  كاا 

  فاي (    )حا    لين   يعجدي ااق  اللغة في أياادو 

  يجااا أ حاااغن )الساااماع  ا فاااي الاياااا  مااان حياااث 

(الحااران ا  أيادأهااا 
(86)

كمااا أّ  اجاا د الفاااء فااي .

؛ ألّ  اج دها يعناي الاطا  (    ٳ) يسما بزيادو ( فلن)

 .(    ٳ)بجزاء 

اماان آرااااه أنااه ذهااب الاا   اادم جاا اأ نالااب كااأ   ▪

للجزأين  ذ  طأ أبا نخيلة في ق له
(87)

 : 

 كأّ   ذنيه  ذا أشّ فا               قادمة أا قلما محّرفا

فاد ارد في مغني اللبيب أ  أبا نخيلة أنشد هاغا البياه 

فااي حجاارو الرتاايد فلّحنااه أباا   ماارا ااألصاامعيّ 
(88 )

 

 لاا  أكراار ماان اجااه   فايااا   ا ااّرج النح يّاا   ذلاا 

قادمتاا )الرااياة :   اقياا ( أخا  أذنياه ) نّما الرااية :

بألفاب غير من نة    لا  أّ  األساماء ( أا قلما محّرفا 

مرنّاااو   احااغفه الناا   للجاارارو
(89 )

اأ اام الفااراء .  

(ليه)أّ  ذل   يج أ   ّ في 
(91)

 . 

أ  اي حاااظ أ  األصااامعّي  طّاااأ الشاااا ر ؛ ألناااه يعلااام 

السماع لم يرد بغل   كما أنه   يحبّغ التمّحا في أأاياا 

البيااه ماان أجااا أ  يتّفاا  ماا  الاا اادو النح يّااة ؛ لااغل  

 .رماي بالخطأ 

بالفااااء   ( البينيّااة)اذهااب الاا   ااادم جاا اأ  طاااا   ▪

ايظهار ذلا  مان  اا    نيااري
(90)

رااياة بياه اماارخء  

باااااااااين   111 1      111111 1111: ) الاااااااااايه 

( فح ماااا   الاااد     
(92)

باااين : )    ذ رااي األصااامعّي  

رأيتاا  باين أيااد  :   يااا  : اقااا  ( . الاد    ا ح ماا 

فعماار  
(93)

ا اااب راايتااه بالفاااء .  
(94 )

  احجتااه أّ   
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البينية  يعطا فيهاا بالفااء ؛ ألنّهاا أاد   لا  الترأياب 
(95 )

فااي حااين أّ  النحاا يّين جاا أاا راايتااه بالفاااء .  

ع لينهم ا تلفا ا فاي التخاريي   فاغهب محتجين بالسما

ال  أنّه  لا  حاغن مجاان (هـ  244ب ) ابن السّييه

االتادير باين أهاا الاد    فح ماا 
(96)

  اها  ماغهب  

الفاار ّاء 
(97 )

  اذهااب   طّاااب المااراديّ  
(
٭
)
أنّااه ) الاا   

 ل  ا تبار التعدد حيما   أل   الد    ميا  يج أ أ  

   قعادب باين الي فاة يشتما  ل  أمينة متعددو كما أا

أريااد بااين دارهااا اأماكنهااا اأ  ّ التااادير بااين أماااكن 

( الااد    فأماااكن ح مااا 
(98  )

ايباادا أّ  هااغا الاارأي . 

أكراار اآلراء رجحانااا ؛ ألنااه لاام يتعّسااا فااي التخااريي 

النح ّي  با ا تمد المعن  أساسا للتخاريي باالنظر  لا  

متعاددو  ا تبار التعدد حيما باتتما  الميا   ل  أمينة

اي حاظ أّ  األصامعّي فاي هاغا الارأي يختاار الطرياا  . 

األسها في التخاريي بغهاباه الا   نياار الرااياة بحجاة 

نح ياة  لاا  الارغم ماان ارادهاا  لاا  ألسانة الاارااو   

( المحافظ )اهغا ما يحتمه  ليه منهجه  
(99  )

 . 

   

مااا أا  )أاااادو بااين (   ّ )ذهااب الاا  الااا   بمجاايء  ▪

اأ  اأهاااااا ( ماااااا أا )اأ باااااارهن؛ أل   ( اأ  اأهاااااا

 ل   برها ؛ أل  نفيها  يجاب(   ّ ) أد ا 
(011 )

 حما 

 ليه بيه ذي الرّمة
(010)

 : 

حراجيُي ماا أنفاّ    ّ منا اة            لا  الخساا أا   

 نرمي بها بلدا   قفرا

 

اأابعه في ذل  الماأني
(012 )

  اابن جنّاي
(013)

  اابان  

مالاا 
(014 )

رادّي هااغا الاارأي بالغريااب ؛   ااصااا الماا

لم أرباه أيادأهاا(   ّ )أل  
(015)

 اقاد ُ اّرج البياه  لا  

أاماة بمعنا  ماأنفالاا  ان ( أنفا ّ )أكرر من اجه فايا 

التعب  أا ماا أخلاص مناه   فنفيهاا نفاي
(016)

  يجااب  

اذهااب الفااراء الاا  أنّهااا ناقالااة االخباار ق لااه . معااه 

لمساتين حاا  مان الجامير ا( منا ة)ا (  ل  الخسا)

في الجار
(017)

غلاط ل مان )  امنهم  من ذهاب الا  أنّاه  

الااارااو ا   الرااياااة     باااالتن ين  لااا  أنّاااه اسااام   

((أي تخالا ) حرن
(018)

ااقعة فاي (   ّ )   :)  اقيا 

ماأنفااّ  ُ :) غيرم قعهااا  االنيااة بهااا التااأ ير  االمااراد 

(منا ة   ّ  ل  الخسا 
(019 )

 . 

ادر أ  األصااامعّي كاااا  فاااي حاااين ذكااارب بعااا  المالااا

(   ّمنا اة  )يخطّ ء ذا الرمة فاي هاغا البياه فاي ق لاه 

(ماا أنفا  ّ )؛مد اله حرن اميجااب  لا  
(001)

اأيّاد .  

بع  المحادهين ذلا   ا اّدي  طاأ   فاي دااارو التركياب 

النح يّ 
(000 )

يعاد رأياا (   ّ ) اال اق  أ  رأيه  بزياادو 

  االاااا   بزيادأهاااا (   ّ )جريلاااا    ذ لااام أرباااه أياااادو 

 راج  ن األجماع   الم يين األصمعّي معرافاا بهاغي 

الالاافة   االمعااران  نااه أنّااه  يتاا رع  اان أخطلااة 

الشااعراء  نااد  ااراجهم  اان مااأل ن الياا م العرباااّي 

الفالااايا   ناهيااا   ااان أّ  ذا الرماااة كاااا  بعجاااهم قاااد 

غمزي بمخالطة الباالين من الحاحرو 
(0020)

  ا ميا   

تيجاة لهاغا ا  ات س ؛ لاغل  فاألصامعّي لام أأهر لسانه ن

يحتي بشاعري ليرارو م أمتاه الحاحارو 
(003 )

ا لا  .  

ينتهي  ل  أاريار أّ  ذا ) الرغم من ذل  فنّ  األصمعّي 

(الرمااة حجااة فااي تااّا  اللغااة ؛ ألنااه بااداي 
(004)

   

اليناه ماا  هاغا التارياار ينيار مااا يارد  نااه مان ظاا اهر 

 .عما  اللغ ّيّب لغ ية غريبة   يعجدها ا ست

(  ياه  ) ذهب  ل   دم ج اأ حغن أن ين اسم الفعاا  ▪ 

في ال صا   ا اّدي تااذا
(005)

  اأنيار أيجاا  لا  ذي  

الرمة
 

ق له
(006)

 : 

اقفنا اقلنا  يه   ن أّم  سالم       اما باُ  أيليم الّديار 

 الب ق    

(بااالتن ين (  يااه  : ) العاارب   أااا     ّ : ) اقااا 
(007 )

 

اهاغا : )د أابعه في ذل  أب   سحاه الزّجاج  ذ قا   اق

كما قاا  األصامعّي فاي أنّاه تااذ االاياا  ي جباه  لا  

(؛ فيمن لم ينّ   ( غاه  ) قيا  
(008)

 . 

في حين ذهب ابن يعيش  لا  مخالفاة األصامعّي با لاه 

(  ياه  ) الال اب ما قاله الشا ر مان أّ  الماراد مان :) 

..... أراد النيااارو   ناااّ    ا ذا. بغيااار أنااا ين المعرفاااة 

(ا في  ل  األصمعّي هغا المعنا   للطفاه 
(009)

  كماا  

 ذكر ابن يعيش 

 

(  يااه)أ  جمياا  البالااريّين صاا ب ا ذا الرمااة اقسااّم ا 

 ل  معرفة انيري فالمعرفة ب  أنا ين االنيارو بتنا ين 

  اقال ا  ف  هغا الم ح   لا  مان  اباه   هام (  يه   )

نيااااري ماااان جهااااة ا سااااتعما  األصاااامعّي أ) ذكاااار أّ  

االنح يّاا   أجاااأاي قياسااا ا   اا ن بياانهم فااي قلااة 

(استعماله 
(021)

االم حظ أّ  األصامعّي أنيار رااياة .  

ب  أن ين لمعرفته بلغة العرب   اأربته مان أنّهاا (  يه  )

 لم أرد في 

 

ا ستعما     ّ منّ نة    أماا النح يّا   فااد ذهبا ا  لا  

لشا ر  ل  اف  الايا  النحا ّي الحيم  بال اب ق   

  الياان ماان الغريااب أّ  أحاادا ماان النحاا يّين  لاام يااغكر 

فااي بيااه ذي الرمااة باا  أناا ين للجاارارو (  يااه  )اراد 

 . الشعرية 

 

   ذ أنيار ( تاتا )اذهب  ل  اج ب  يراد فا لين لاـ  ▪

بيه ربيعة الرقي 
(020)

  : 

ساليم    لشتا    ما بين اليزيادين   فاي النادخ        يزياد  

 ااألغّر ابن حاأم   

ناااب  اان فعااا أاااديري أفااّره (  تااتا ) احجتااه أّ  ) 

اأبا د اه  من األفعا  التي أاتجي فا لين
(
٭
)
  

(؛ أل  التفره   يحالاا مان ااحاد 
(022  )

 فاالمرف ع   

بعدي   يي     ّ مرن 
(023  )

؛ لغل  سعن األصمعّي في  

محااتي    فالاااحة هااغا الشااا ر   اذهااب  لاا  أنّااه غياار

:       با لااه   اهااغا مااا ذكااري أباا   لااي الفارسااّي هااّم قااا  

ارأيااه أبااا  ماارا قااد أنشااد هااغا البيااه  لاا  اجااه ) 

الاب   له  اا ستشهاد به   اقد سعان األصامعّي  لا  

فييا   . احتّي بهم كغي الرمة االيمياه  دغير تا ر ق

(هغا أيجا مرلهم 
(024)

 . 

تحااّرج ماان أخطلااة يتبااين ماان ذلاا   أّ  األصاامعّي   ي

الشعراء    ند  يرادهم أراكياب   يعجادها ا ساتعما  
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كمااا فااي . اللغاا ّيّب   ا    كانااه ممينااة فااي الايااا   

  يأباااي الايااا  ماان جهااة المعناا  ) هااغا البيااه الااغي 

)
025)
  اهااغا دليااا ااحااا  لاا  أّ  األصاامعّي كااا  ذا  

منهي محافظ   يعبأ  بماا يارد  اارج نطااه ا ساتعما  

كااا  ارادي ماان قبااا تااعراء  اتاا ا  فااي  الاار  ا  

الفالااااحة   فااااد كاااا  يعاااد الطرمااااح االيمياااه مااان 

الشعراء الم لّدين الغين   يحتي باستعمالهم اللغ ّيّب 
(026)

 . 

ذهااب الاا  جاا اأ  طااا معماا    لاا  آ اار بتجاامين  ▪

العاما فيهما معن  يتسلط به  ل  المتعاسفين   يتجا 

ي النميري ذل  من     أخريجه بيه الرا 
(027  )

  : 

    ي مااااا             اأّججاااان    ذا مااااا الغانياااااب ُ باااارأ  

 الح اجب  االعي نا 

ذهاااب أبااا   بيااادو   ااألصااامعّي   اأبااا  محماااد )فااااد 

ال  جا اأ العطاا  لا  :اليزيدّي   االماأنّي  االمبّرد 

األا    بتجاااامين العامااااا معناااا  يتساااالط بااااه  لاااا  

يجاا أ فااي : اقااا   المتعاااسفين   اا تاااري الجرمااّي  

أكلااه ُ  باازا   : العطااا مااا   يجاا أ فااي امفااراد نحاا  

( معن  حّسان  : البنا     في جّمن اأّججن  
(028  )

  فاي 

حين ذهب آ را  منهم الفّراء االفارسّي امن أبعهما 
 

 لا  ( العي ناا )ال  أنّه يجب  حمار فعا ناصب ل سم 

ّحل    ن  أنّه مفع   به   أي اك 

 

العي ناااا 
(029 )

اي حاااظ أ  األصااامعّيّب امااان ذهاااب .  

مغهبه من     هغا الرأي أنّهم يحاال   ا بتعااد  ان 

أادير فعا آ ار   اا تمااد المعنا  سابي  فاي التخاريي 

اهااا  ( أّجاااي  )مااان  ااا    يجااااد معنااا   اااام للفعاااا 

) يمين ب ساسته التسالط  لا  المعما لين ( التحسين )

تغياار الااد لي  اقااد  نااتي هااغا ال(  الح اجااب االعياا   

النحاا ّي ماان التجاامين   اهاا   تااراب لفااظ معناا  لفااظ 

.ا  طا ي حيمه لتّّدي اليلمة مّّدخ كلمتين 
 (031 ) 

  

أ  ييااا   فعااا  (  سااا )قااارر النح يّااا   فاااي  بااار  ▪

(أ ) مجااار ا ماترنااا بااـ 
(030 )

  اقااد ارد فااي قاا    

الزباء
(032 )

اساما صاريحا   (  سا  الغا يُر أبّساا : ) 

  الشااغاذ اقااد ُ ااارج  لااا
(033)

  اذهاااب المبااارد الااا   

 سا  :  نّماا كاا  التاادير : ) أادير الخبر فعا    فااا  

 نمااا  برهاااا (  ساا  )الغاا ير أ  يياا   أبّساااا ؛ أل  

(أا الفعااا مجااردا ( أ )الفعااا ماا  
(034)

  اهاا  بااغل   

  (أ  ييا   أبّساا )ي اف  الي فيّين  ذ رأاا أ  التادير

الي فيّين في أادير فعاا أما األصمعّي فننه ذهب مغهب 

 بااارا لاااه  فجعلاااه  بااارا لاااـ ( أبّساااا )نااااقص ييااا   

محغافة ( يالير)
(035)

  اه  باغل  يخاالا البالاريّين  

اي اف  الي فيّين   لينه يختلا معهم فاي أاادير الفعاا 

 ( .يالير)  اه  يادر( يي   )  فهم يادرا  

اا  )اذهب ال   دم ج اأ   ما  صايغة  ▪ التاي أارد ( ف ع 

في بيه لبيد (  جادو)لغة  ا ّد للمبا
(036)

 : 

اأه ن د ب ل  ر  ي         بس  جادو    س مح  ن يل    ا ت  سح  أا م 

 لها اُكل مُ 

منالااا بة  لااا  الظااارن   اذهاااب أبااا   مااار الجرماااي 

االماأني اأب   مرا بن الع ء مغهبه 
(037)

  

  فاااا لسااايب يه الاااغي ذهاااب الااا  جااا اأ   ماااا  هاااغي 

ا  )ء في اقد جا: الاليغة    ذ قا   يعني ام ماا   –( ف ع 

الياان لاايه بيراارو  –
(038 )

اان ي ) فااغهب الاا  أ ّ .   ( ت 

منالاا بة بااه نالااب (  جااادو )اأّ  ( مشااني)بمعناا  

المفع   به 
(039 )

اقاد ييا   ماغهب األصامعّي امان .  

اافاه  ها  األرجاا  ذ  ّ  ارادي ناادر   الام يسام    ّ 

ه مالان ع  نّا:  في البيه المتادم ا في بيه آ ار  قياا 
(041)

  اه  ق   الشا ر 
(040 )

 : 

غ   رل أ م را    أُخان ُ اآمن ل            ما ليه ُمنجي هُ ح 

 من األقدار  

 

 :   آراء لم أاتر  بتخريي نح ّي 
 

هااغي ساافااة ماان آرااااه ا جتهاديااة التااي أسلاهااا         

لاااايه  لاااا  سرياااا  التخااااريي النحاااا ّي للنالاااا ص 

نتيجااة  جتهااادي الشخالااّي اللغاا ّيّبو   ا نّمااا كانااه 

 : بناء   ل  منهجه النح ّي امن ذل  

اأابعااه الفارسااّي ( الباااء)أهبااه معناا  التبعااي  لااـ  ▪

االاتباااّي اابااان مالااا    االي فيّااا   
(
 

042   )
ااساااتدل ا 

(  يناا  يشارُب بهاا  بااُد هللا  )  : ل  ذل  با له أعاال  
(043)

ي: )   اق له أعال    ( ماامسح ا بر اس 
(044) 

 

بناا  الشااافعي مغهبااه فااي مسااا ) ا لاا  هااغا المعناا  

(بعاااا  الاااارأ  فااااي ال حاااا ء 
 (045 )

 نااااد ) لياااان  

 أاارد للتبعااي    اكااا م حاا  ( الباااء)البالااريّين أّ  

                                                  قياااااا فياااااه  نّاااااه للتبعاااااي    فانّهاااااا فياااااه ل لالااااااه                                                                                    

( أمسيا  باألصا 
 (046  )

  اي حظ ما لارأي األصامعّي  

فاي  هبااب معنا  التبعااي  للبااء مان األهمياة  ذ سااباه 

بعاا  الفاهاااء فااي أبنااي هااغا الاارأي  صاادار الحياام 

الفاهااي   امعااران أ  اليرياار ماان فااراع الفاااه بنيااه 

 راب  ل  ق ا د اٳ
 (047 )

 . 

 

امن آرااه في اصا المنادخ المبني  ل  الجم قا   ▪

 ي صا  المنادخ المجم م لشبهه بالمجمر الاغي :) 

الظريااا   فااي ق لاا  :  يجاا أ اصاافه   فارأفاااع نحاا  

أنه الظريا    اانتالابه :ياأيُد الظرياُ     ل  أادير

(أ ناااي الظرياااا  : لااا  أاااادير 
  (048  )

  اهناااا يعلاااا  

الشابه )اصا المناادخ المجام م بعلاة  األصمعّي  دم

  اه  قيا  يبتد ه النح ّي أنبيها   ل   لة الحيم ( 

الرابااه  اان العاارب بالناااا الالااحيا
(049)

  اقااد  ااالا  

الخلياااا فاااي هاااغا الااارأي    ذ يااارخ الخلياااا أنّاااه يجااا أ 

اصااا المنااادخ المجاام م 
 (051)

با ساام المرفاا ع اا  

لفاه الرحااي كماا  ا. المنالا ب  للا  اللفاظ اا المحاا 

اليه بشيء  ذ  يلزم من مشابهته له ك ناه : ) با له

(مرلاااه فااااي جمياااا  أحياماااه 
 (050 )

  اهااااغا مااااا أيّاااادي  

االجمهااا ر ل  الجااا اأ ليرااارو : ) الساااي سّي با لاااه  

ارادي   األ  مشااااابهة المنااااادخ للجاااامير  ارحااااة ل 

فيااا  الايااا  أ ّ أعتباار مطلااااا كمااا  أعتباار مشاااابهة 
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اار  : فااي نحاا   المالاادر لفعااا األماار با    أياادا     لياان ح 

ا تبرب مشابهته في النداء استحسانا     ف  يراد  ل  

ذل    كما أّ  ف عا  العلم لّما بُني حم    ل  ف عاا  األمار 

( لم ي تع دَّ ال  ساار أح اله 
 (052)

 . 

( ذهااب األصاامعّي  الاا  مناا  نااداء النياارو مطلاااا   ) ▪ 
 (

053)
الااا  فحااا خ هاااغا الااارأي    االحايااااة أ  النااااظر 

لل هلة األال  يشاعر أ  األصامعّيّ  بهاغا الارأي ياغهب 

) الااا  ماااا يخاااالا ال اقااا  اللغااا ّيّب    ذ الماااارر أّ  

(األساااماء كلهاااا يجااا أ نااادا ها 
(054 )

سااا اء أكاناااه   

أ  يياا   المنااادخ ) معااارن أا نيااراب فماان الممياان 

ياارج    اغ بيادي   لعادم : نيرو   كما فاي قا   األ ما  

( داااااه الااا  تاااخص معااايّن ن
(055 )

  االمعاااران أ   

النداء ه  أنبيه المخاسب الاغي ييا   فاي نيّاة الماتيلم 

 ّ  المناادخ :)   أ  ي جه  طابه اليه كما يا   سيب يه

( مخااتص ماان بااين أّمتااه ألماارا   انهياا    أا  باارا 
(056)

ذهب الماأني ال  أنّه   يتالا ر أ  ي جاد )اقد   

( ماباااا  ليهاااا فاااي الناااداء نيااارو غيااار 
(057)

العاااّا .   

امقباااا  نحااا  النيااارو يجااافي  ليهاااا التعرياااا   باااا 

  ّ النداء  ا م  ان التعرياا الام يجما  باين حارن 

النداء ااأللا اال م لل  يي   كاالجم  باين العا م   

االمع م   ّ في حرارو 
 (058)

 اباغل  ييا   الناداء  

الاغل   قد  ّرن المنادخ النيرو نتيجاة ل قباا   ليهاا  

رأاا أّ  من المحا  أ  يد ا  ل  المعرفة اهاي باقياة 

 ل  أعريفها لل  يجتم   لا  ا سام أعريفاا  
(059 )

   .

 ابهغي النتيجة يتجا  لنا سبب مغهب 

 

األصمعّي في  من  نداء النيرو ؛ ألنّه كاا  يارخ الناداء 

سببا لتعريا ا سم   فالظاهر  ندي أ  األسام المناادخ 

 . ا  المخاسب  ليه معرفة ؛ مقب

ذهااب الاا   اادم جاا اأ د اا   ا لااا االاا م  لاا   ▪   

م افاا جمه ر النحاو؛ ألنّهماا فاي األصاا ( كا  بع )

معرفتااا  با حااافة لفظااا أا أاااديرا فاا  ياااب   أعريفااا 

آ ااار   اجاااّ أ الحريااارّي اابااان درسااات يه االزجااااج 

 ليهما ( ا  ) د   
(061  )

  اقا  الزبيادّي ااألأهارّي  

بعا  اكاا   : النح يّ   أجااأاا األلاا االا م فاي)  :

(ا   أباي األصمعّي 
(060 )

  . 

 

ذهب ال  اج ب الفتا في جم  المّناث الساالم  ناد  ▪

أاارا التناا ين : ) حااغن التناا ين  ذا سااّمي بااه    ذ قااا  

( مااا  اليسااار  طاااأ اينبغاااي أ  يفاااتا 
  (062)

  اهاااغا  

مايراي سيب يه ا   لم يالّرح به 
(063)

قاد  الفهماا   ا 

المباارد  ذ كااا    يجااّ أ الفااتا
(064 )

( التاااء)  اييساار  

كسرا ب  أن ين(  اناب  )  ا ( أذر اب   ) من 
(065 )

 . 

( بيناا)في ج اب (  ذا)ا(  ذ)ارأخ  دم ج اأ د     ▪

(بينما)ا 
(066)

 اكا  معياار األصامعّي فاي هاغا الحيام  

هاا  الفالاااحة  لاا  افاا  مااا ياتجاايه منهجااه النحاا ّي 

( بينااا)فااي جاا اب (  ذا)ا( ذ):ايتجااا ذلاا  فااي ق لااه 

(لم يأب   ن فاليا( بينما)ا
(067 )

ايعلا ابن الحاجاب . 

با لاه (  يجااحه)هغا الحيام فاي ( هـ 646ب)النح ّي 

ااألصاااامعّي لّمااااا رأخ مجاااايء الفعااااا ماااان غياااار :) 

م  اساتا   المعنا  ظاّن أّ  مجيلاه أياادو   ( ذ)ا( ذا)

(ايا  ساااسهفاادو فيها  فحيم باأ  الفالا
 (068)

اياا   .

لااام يستفالاااا األصااامعّي د ااا   :) فاااي مالااانّا آ ااار

م  الفعا لما فيه من بااء الظرفين مان غيار ( ذا)ا( ذ)

( اما ظاهر يعماا فيهماا 
(069 )

(  ذ)؛ ألنّا   ذا أد لاه 

  امنعاااه أ  أعماااا (بينماااا)صاااارب كأنّهاااا باااد  مااان 

 بينما نحن بمياا  كاغا سلا : فيما قبلها في ق لنا (سل )

 لينااا فاا     فيالااير ظاارن مااغك ر ماان غياار  امااا 

يسااتاا ك مااا 
(071

 
)
بينمااا ) فااي حااين أجاااأ ساايب يه .  

( أيااااد ل قاااااام ل  ذ جاااااء  ماااارا 
 (070 )

  اذهااااب اباااان  

الحاجب ال  أّ  ال جهين ساااغا  ؛ ألناه هباه ذلا  فاي 

لغتهم
(072)

االالحيا أنّه  رباّي   : )   اقا  المرادّي  

(الين  أركها أفالا 
 (073 )

 476ب )   اذهب األ لم  

اد  لها في أتعارهم معل م   : ) مغهبهما  ذ قا  ( هـ

 : قا  الشا ر 

استادر هللا    يرا اارحي ّن به           فبينما العسُر  ذ 

( جاءب مياسيرُ 
(074)

 

ا ل  الرغم من اراد الظاهرو في أتاعار العارب كماا 

 لاا   ذكاار بعاا  النحاااو   لياان األصاامعّي لاام يجّ أهااا

 .أسا  معيار الفالاحة 

رأخ األصاااااامعّي أنااااااه لاااااام يُسااااااتعما مااااااام    لااااااـ   ▪

(ي تااا )
(075 )

  اأابعاااه فاااي هاااغا الااارأي أبااا   لاااي 

الفارسيّ 
(076)

اقد ارد في الشعر كا   الشا ر 
(077 )

  : 

ال  ُسالا النااُ  التاراب ألاتاي ا         ذا قياا هااأ ا 

 أ  يملّ ا ا يمنع ا

 

 

ردا  لااا  األصااامعّي    فياااه ذ قاااا  األأهااارّي  
(078)

   

اذكر الخجري في حاتيته أ  ما ذهب  لياه األصامعّي 

لاايه بجيّااد   بااا قااد حياا  الخليااا اسااتعما  الماحااي   

نعم اليرير فيها : اأنشد البيه المغك ر   اأحان قاا  

استعما  المجارع اقّا استعما  الماحاي 
(079)

 اأكاد  

ع فاااي المجاااار)  :ذلااا  الساااي سّي فاااي الهمااا  با لاااه 

( أات  أتهر مان الماحاي
(081)

  امان الغرياب  حااا  

؛ (أاتا )أ  األصمعّي الرااية يغهب  ل   دم مجايء 

ألنه ارد فاي أتاعار العارب فاي غيار البياه الماغك ر   

افااي م احاا  متعااددو 
(080)

  فجاا   اان أ  الاا اادو  

العامااة ألفعااا  المااربااة التااي ينتمااي  ليهااا هااغا الفعااا 

 أنص  ل  

 

 

جامااادو   أتالاااّرن   م أماااة للفاااظ ... فعاااا  أ)أنّهاااا 

( الماحي
(082)

 . 

ذ  يمياان أ  يُعااّد متالاااّرفا ( أاتاا )ايباادا أّ  الفعااا  

اسااتعما منااه المجااارع   اهاا  ا سااتعما  المشااه ر  

  ( م ت )االماحي كما أسلفه   اكغل   اسم الفا ا 

 ل  ذلا   داقد اردب ت اه
(083)

  كماا اساتعما مناه  

فجيا حي  ذل  أب  حيا  اأنشد بعا  األمر اأفعا الت

الشاااا اهد 
(084)

ميااااا  مجاااايء    اهااااغا دليااااا  لاااا   

 (. ي ت )الماحي لـ 
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( أ   ) أهباه الي فيّا   ااألصاامعّيّب معنا  الشارس لااـ  ▪
(085)

( أ   )  اباااااغل  أحااااااف ا الااااا  أدااب الشااااارس  

الميساا رو (     ) المفت حااة   اأ ط هااا حياام 
(086)

  .

با   الفرأده  ااستدل ا  ل  هغا المعن 
(087 )

  : 

هارا     الم نا قُت ي  أُذ   أأغجب ُ      أا        ج  ب ة   ُحزَّ

 أغجب لاتا   ابن  اأم   

م قعهاا   اامتنااع أ  (  أ   )لالاحة اقا ع : )  ذ قال ا 

الناصااابة ؛ ألنهاااا  أفالاااا باااين الفعاااا   أا  أيااا   أ   

( المخففة   ألنه لم يتادم  ليها فعاا أحايا  
(088)

فاي  

هاي : با هي الناصبة   اقا  المبّرد : حين قا  الخليا 

أ أغجبُ  من أجا أناه : المخففة من الرايلة  ل  أادير 

أذنا   هم حغن الجار ا  فا 
(089)

      . 

 

 : نتااي الدراسة 
      

يمين لهغي الدراساة التاي سالّطه الجا ء  لا           

 جاناب مهاام ماان تخالاايّة األصاامعّي العلميااة أ  أخاارج

بعّدو نتااي أهّمها أنّه كا  ذا تخالايّة نح يّاة مميّازو   

اصفة التميّز جااءب مان  ا   ا تماادي منهجاا مميّازا 

في الدراساة النح يّاة    ذ  نّاه لام يعتماد  لا   المانهي 

البالرّي ا تمادا كليّا في الادر  النحا ّي  كماا أنّاه لام 

يعتمااد  لاا   الماانهي الياا فّي فااي دراسااته  بااا كااا  ذا 

ظاااا اهر ا سااااتعما  ) اااااص ق امااااه اأّخاااااذ  ماااانهي

الّاااغي ارد  ااان العااارب الفالاااحاء أساساااا   ( اللغااا ّيبّ 

ل ستشاااهاد اا لتااازام ب اقااا  صااا رو التركياااب  لااا  

ايميااان . الااارغم مااان أنّاااه بالاااري الم لاااد االنشاااأو 

م حظة ذل  من     منهجه فاي ا ستشاهاد    ذ  نّاه 

 لم يعتمد تعراء  ات ا 

 

ناه نال صاهم مالادرا ليباار في  الر الفالاحة   اكا

النحااااو فاااي التاعياااد   ليناااه كاااا  ينيااار  لااايهم بعااا  

الظ اهر الت    أتف  اا ستعما  اللغا ّيّب الفالايا   

بااا  نّااه كااا  يعمااد الاا  أخطلااة الراايااة  ذا لاام أ افاا  

ا ستعما    دا  أ  يخرجها أخريجا نح ياا يتفا  ما  

او الاا ااادو ؛ ألنّاااه أاااأهّر أاااأهّرا ااحاااحا بمااانهي الااارا

المحااافظين فااي دراسااته النحاا    فهاا  يحاااا  التمساا  

بالراايااااة األصاااالية   ايحيااااد  اااان أاليااااب التراكيااااب 

اللغ ّيّبو   اأخريجها  ل  افا  ماا أاتجايه الالانعة 

النح يّاااة   اذلااا  أدخ باااه الااا  مخالفاااة النحااا يّين   

فها  يجانا . انا   استشهادهم في بعا  الم احا  

فاااي التخاااريي  الااا  األسااال ب ال صااافي   فااا  يتمّحاااا

االتأاياااا  نّماااا يسااال  أقالااار السااابا فاااي أخريجاأاااه 

اباااغل  كاناااه لاااه تخالااايّة نح ياااة مميّااازو . النح يّاااة 

  اكغل  

 

ألهميااة بعاا  آرااااه التااي اافاااه آراء بعاا  الفاهاااء 

أحياامهم  -الاغين بنا ا  لا  ألا  اآلراء ـ بنقاماة الادليا

الفاهيااة  فجاا     اان ذلاا  فننّااه كااا  ياادل  باادل ي فااي 

مسااااا التعليااا   اهااغا يعنااي أنّااه ظُلاام باانس ه بعاا  

أحيااام  اّمااة غياار ُمعلّلااة ماان قبااا بعاا  ناقديااه ماان 

الااادماء االمحاادهين الااغين رأاا أنّااه  ينشااط للايااا  

ّ  ذل  لم يين بسابب  ادم قدرأاه ٳاالتعليا   االحاياة 

 ل  الايا  االتعليا   باا كاا  بسابب اأّخااذي المانهي  

هااي ( الراايااة)يجعااا السااماع  النالااي المحااافظ الّااغي

الفيالااا فااي الحياام   االسااماع ـ كمااا هاا  معااران ـ 

 .األصا األّا  من أص   النح  

 

 :اله امش 

 3/68:ينظر  ل  سبيا المرا    كتاب سيب يه )*( 

  236  2/090  211  0/30: االماتجب  86 

   07:  احران المعاني2/084: االخالااص 

  2/855  0/267: االنيه في أفسير كتاب سيب يه

 اهم  اله ام   3/32 2/89:اترح المفاّلا 

:  اترح اليافية في النح 271   244   4/079:

     449:  االجن  الداني  2/73

 . اغيرها.... 064:االحلا

 46: ينظر   أ بار النح يّين البالريّين ( 0)

  62:مراأب النح يّين ( 2)

بغية   اينظر  098 - 2/097:  نباي الرااو ( 3)

  2/040: ال  او

  64: ينظر   مراأب النح يّين ( 4)

  098/ 2: ينظر    نباي الرااو ( 5)

  9:ينظر   األصمعيّاب (  6)

  47: ينظر   أ بار النح يّين البالريّين ( 7)

/ 2:   االمزهر  64: ينظر   مراأب النح يّين ( 8)

313  

 65:ينظر  المالدر نفسه ( 9)

 000 – 001: باء ينظر   نزهة األل( 01)

  اينظر  نباي الرااو 012:المالدر نفسه ( 00)

 2/042:  ابغية ال  او 2/098:

 47:أ بار النح يّين البالريّين ( 02)

 66: مراأب النح يّين ( 03)

 

 2/313:   االمزهر72: ينظر  المالدر نفسه ( 04)

 2/313:ينظر   المزهر ( 05)

 012:ينظر  نزهة األلباء ( 06)

:  ل  سبيا المرا    مراأب النح يّين ينظر( 07)

 019:  انزهة األلباء  72  66-67

 4/040:مجاله هعلب ( 08)

 48-47:ينظر   أ بار النح يّين البالريّين ( 09)

 االمفالا في  01 4:ينظر  نزهة األلباء ( 21)

 253: أاري  النح  العربّي 

 2/098:ينظر   نباي الرااو ( 20)

ش األاسط في الدراسة ينظر   منهي األ ف( 22)

  21:النح يّة 

   215:ينظر  المفالا في أاري  النح  العربّي ( 23) 

 62:ينظر مراأب النح يّين ( 24)

 

  014:ينظر   من مشاهير أ  م البالر و ( 25)



 

 (- 00 - ) 

 2100/ اذار                  6المجلد                    2العدد   مجلة جامعة ذي قار     
 

 ا نباي الرااو  015:ينظر   مراأب النح يّين  ( 26)

 015:  امن مشاهير أ  م البالرو  2/098:

  012: لباء نزهة األ( 27)

/ 2:   ا نباي الرااو  013: المالدر نفسه ( 28)

210  

  512/ 2: الخالااص ( 29)

  212:   نباي الرااو  ( 31) 

  042/ 2: ينظر   بغية ال  او ( 30)

 2/213: ينظر    نباي الرااو ( 32)

  01:ينظر   األصمعيّاب ( 33) 

  64: مراأب النح يّين ( 34)

  52: ح يّين البالريّين ينظر   أ بار الن( 35)

 52: المالدر نفسه ( 36)

  002: ينظر   نزهة األلباء ( 37)

 2/212:ينظر    نباي الرااو ( 38)

  042/ 2: ينظر   بغية ال  او ( 39)

 46:أ بار النح يّين البالريّين ( 41)

  012: نزهة ا لباء ( 40)

  098/ 2:  نباي الرااو ( 42) 

  االتنبيه  ل   001:ء ينظر   نزهة ا لبا( 43) 

 034:حداث التالحيا 

:   ص  07مجله : ينظر  مجاله العلماء (  44)

42 

  028:ينظر  نزهة األلباء ( 45) 

ينظر   ب اكير ا حتجاج العالي األ فش (  46)

  75( : بحث   مجلة الم رد ) االماأني أنم ذجا 

  03:ينظر   الدر  النح ّي في بغداد ( 47)

  االبيه من أبياب    77:لنح يّين مراأب ا( 48)

نسبها الجاحظ  ل  أساا نجرا    ينظر   الحي ا  

 انسبها الاالي ال  راح بن أنباع   ينظر  3/393:

 3/29: ذيا األمالي االن ادر

   273: ترح  ي   ا  راب( 49)

 022:ابن درست يه ( 51)

  361/ 2: الخالااص ( 50)

 المالدر نفسه االجزء االالفحة( 52)

  022:ابن درست يه ( 53)

 89:ينظر   أ بار أبي الااسم الزجاجي ( 54)

  42: االبيه ألفن   التغلبي في مجاله العلماء 

 االعل ه ـ الناقة التي أرأم      2/50:اأمالي الاالي 

 .بأنفها اأمن  دّرها بعد نحر فاليلها 

  89:المالدر نفسه ( 55)

:   العربّي المدرسة البغدادية في أاري  النح( 56)

65  

ار يحش  أبنا   -ا . الد الناقة : الب ّ  ُ )*(  جلد الُح  

ينظر   المعجم ال سيط . ايُا ّرب من أ ُّمه لتدّر  ليه 

    77/ 0( ب ا ا )مادو 

 0/67: مغني اللبيب ( 57)

  0/087: ترح الدماميني  ل  مغني اللبيب ( 58)

البيه ينسب ال  حسا  بن هابه اليه في ( 59)

دي انه  اينسب ال  كعب بن مال   ينظر دي ا  كعب 

    707/ 0:   اينظر كتاب سيب يه 288: 

 

   415:   اأحاليا  ين الغهب  2/72:االماتجب

  اترح ( مر   )بد  من ( سيا  )ابراايته 

  002  000  5/019: المفالا 

  3/64: كتاب سيب يه ( 61)

  73/ 2: الماتجب ( 60)

  415:  ين الغهب  ينظر   أحاليا( 62)

  415:المالدر نفسه ( 63)

  5/002:ينظر   ترح المفالا ( 64)

   230:البيه ينسب ألبي األس د ينظر دي انه ( 65)

  284: اللمت كا الليري   ينظر تعري 

  3/42: ينظر   كتاب سيب يه ( 66)

الدراساب النح يّة في معجم لسا  (  67)

  044( :دكت راي )العرب

 34- 0/33:معاني الارآ   ينظر  ( 68)

  238/ 3: ترح كتاب سيب يه ( 69) 

ينظر   المالدر نفسه االجزء االالفحة   ( 71)

  اترح  0/707: االنيه في أفسير كتاب سيب يه 

  4/238: المفالا 

  اينظر  034: التنبيه  ل  حداث التالحيا (  70)

( دكت راي)  الجرارو الشعرية دراسة لغ ية نادية

:58  

/ 2:   اكتاب سيب يه  074:ينظر دي انه  ( 72)

  االخالااص   4/201:   ا الماتجب  085

:0/340 

  2/086:ينظر   كتاب سيب يه ( 73)

 ينظر   المالدر نفسه االجزء االالفحة ( 74)

 االنيه في أفسير  4/201:ينظر   الماتجب ( 75)

 0/539:كتاب سيب يه 

ب ينظر   الظ اهر اللغ ّيّبو في التركي(  76)

   43: النح ّي 

تعراء )ينظر   دي ا  النمر بن أ لب ـ حمن( 77) 

 0/267:  اكتاب سيب يه  380( :س مي  ٳ

 اترح  080:   اأحاليا  ين الغهب  3/040 

 5/22:المفالا 

 اينظر    48:األأهية في  لم الحران ( 78)

 235:  الجن  الداني 

  اأحاليا  ين 0/267:ينظر كتاب سيب يه( 79) 

 48:  ااألأهية في  لم الحران080:الغهب

 0/84: امغني اللبيب

 23/ 5: ترح المفالا ( 81)

 ينظر  المالدر نفسه االجزء االالفحة ( 80)

 534-533: ينظر  الجن  الداني (  82)

 2/63: ينظر   الخالااص ( 83)

 0/238: ترح الدماميني  ل  مغني اللبيب ( 84)



 

 (- 07 - ) 

 2100/ اذار                  6المجلد                    2العدد   مجلة جامعة ذي قار     
 

للبيب  امغني ا535:ينظر  الجن  الداني ( 85) 

  اترح الدماميني  ل  مغني اللبيب  0/84:

:0/238 

 2/67: الخالااص ( 86) 

  امغني 0/408: ينظر   ترح جما الزجاجي ( 87)

 2/005:  اترح الدماميني 0/255:اللبيب

 0/255: ينظر   مغني اللبيب ( 88)

 ينظر   المالدر نفسه االجزء االالفحة ( 89)

 0/409:ينظر   ترح جما الزجاجي ( 91)

 

   466   205/ 0:ينظر   مغني اللبيب ( 90)

:   اترح التالريا 2/85: اترح الدماميني

2/036  

  8: دي ا  امرخء الايه ( 92)

ينظر   ترح الاالااد السب  الط ا  الجاهلياب ( 93)

:09  

  2/043: ينظر   ترح المفالا ( 94)

  036/ 2:ينظر   ترح التالريا ( 95)

 الجزء االالفحة ينظر المالدر نفسه ا( 96)

أب  بير ) هيغا ارد في ترح التالريا  العلّه (٭)

الغي (  طاب بن ي سا بن ه   الارسبي الماردي 

كا  من جلة النحاو امحاايهم االمتادمين في المعرفة 

بعل م اللسا    راخ  ن أبي  بد هللا بن الفخار 

 بد هللا ا مر  أالدر : اغيري   اراخ  نه ابناي 

ة س ي  اصنا فيها  ناا  نه أب  حيا  قراء العربيّ ٳ

. اابن هشام كريرا   أ في بعدالخمسين ااألربعمااة 

                                                                                    .                                                                                                                             2/5: ينظر   بغية ال  او 

ينظر   ترح الاالااد السب  الط ا  الجاهلياب ( 97)

 :09  

  036/ 2:ترح التالريا ( 98)

العربيّة دراساب في اللغة االلهجاب ا ا ساليب ( 99)

:65  

:   امغني اللبيب  501: ينظر  الجن  الداني ( 011)

0/010  

:    اكتاب سيب يه  0094ينظر   دي انه ( 010)

 0/056:  اا نالان في مسااا الخ ن  3/48

جم  حرج ج أا حرجيي اهي هنا ( :الحراجيي)} ا

اسم المفع   (: ُمنا ة)الناقة الجامرو الهزيلة  ا

أناخ الرجا بعيري أا )المّنث من ق ل  

 {.الج ع(:الخسا ) ا(ناقته

 359 /4: ينظر   ترح المفالا ( 012)

اترح  0/010: ينظر  مغني اللبيب ( 013)

  اهم   0/284: الدماميني  ل  مغني اللبيب 

 3/274: اله ام  

 

 0/012:ينظر   المالدر نفسه ( 014)

  521:ينظر   الجن  الداني ( 015)

  012/ 0: ينظر   مغني اللبيب ( 016)

  520: ينظر   الجن  الداني ( 017)

  0/285:مغني اللبيب ترح الدماميني  ل  ( 018)

   4/361: ترح المفالا ( 019)

: ينظر   النيه في أفسير كتاب سيب يه (001)

 ا ترح  396:  اأحاليا  ين الغهب  0/720

 359/  4:المفالا 

ينظر   العربيّة دراساب في اللغة االلهجاب ( 000)

  53: ااألساليب 

ينظر   ترح الدماميني  ل  مغني اللبيب ( 002)

:0 /285  

 االارآ  اليريم  2/97:ينظر   هم  اله ام  ( 003)

  335: اأهري في الدراساب النح يّة 

ينظر    العربيّة دراساب في اللغة االلهجاب ( 004)

 54: ااألساليب 

 

  040:نظر   ما ينالرن اما   ينالرن ( 005)

:   اترح المفالا  778: ينظر   دي انه ( 006)

3/81  02   

  055/ 5 :ترح المفالا ( 007)

  040:ما ينالرن اما   ينالرن ( 008)

  5/055:ترح المفالا ( 009)

  3/81:المالدر نفسه ( 021)

  اترح 92: ينظر   المسااا العسيرياب ( 020)

 3/23: المفالا 

الماال د باقتجاء الفا لين للفعا التعدد من جهة ( ٭)

المعن    ال ظيفة النح يّة ؛أل  المعران في النح  

ّ  ليا فعا فا   ااحدا ا  يمين أعدد الفا ا العربّي أ

 . للفعا ال احد من حيث ال ظيفة النح يّة 

  3/23: ترح المفالا ( 022)

  2/74: ينظر   ترح اليافية في النح  ( 023)

  93 -92: المسااا العسيرياب ( 024)

  23/ 3: ترح المفالا ( 025)

ب ينظر   العربيّة دراساب في اللغة االلهجا( 026)

  47:ااألساليب 

  269:ينظر  دي انه ( 027)

  3/245:هم  اله م  (  028)

  2/59:ينظر  أاحا المسال  (  029)

  2/685: ينظر   مغني اللبيب (  031)

: ) ينظر   امنالان في مسااا الخ ن ( 030)

  0/062(  08المسألة 

  اكتاب  340/ 2: ينظر   مجم  األمرا  ( 032)

:   امعاني الارآ   058/ 3   0/250: سيب يه  

االغ ير أالغير غار   -                          405/ 0

 .   ااألبّ  جم  بّ  اه  الشدو 

  7/317   219/  5: ينظر  مجاله هعلب ( 033)

  3/71: الماتجب ( 034)

 

  214/ 0: ينظر   ترح التالريا ( 035)

  اترح  0/002: ينظر   كتاب سيب يه ( 036)

  025:    ادي انه  442/ 0: سيب يه كتاب 

: قا  السيرافي .أا مسحا سن   جادو : براايته 



 

 (- 78 - ) 

 2100/ اذار                  6المجلد                    2العدد   مجلة جامعة ذي قار     
 

(: مسحا) أم  (تني)الا اام  ا( :  جادو)امعن  

 هي اآلأا  ( سمحي)ه العير  

  221:ينظر    الحلا ( 037)

  0/002: ينظر   كتاب سيب يه ( 038)

  221: ينظر   الحلا ( 039)

   443/ 0: ب سيب يه ينظر   ترح كتا( 041)

  221االحلا 

   0/003: البيه ب   زا  في اليتاب ( 040) 

بد  من (   أجير)ابراايته  2/006: االماتجب 

ينظر       انسب ال  أبي يحي  ال حاي ( أخان )

   001: أحاليا  ين الغهب 

  االجن   0/042: ينظر   مغني اللبيب ( 042)

  2/03:    اترح التالريا 43: الداني 

  6:امنسا  ( 043)

 

  6: الماادو ( 044)

  االارآ   2/03:ينظر   ترح التالريا ( 045)

  اأنااب  096: اليريم اأهري في الدراساب النح يّة 

  96:حران الجر في لغة الارآ  

  061: ات ن النالرو ( 046)

ينظر   أعدد األاجه ام رابية في   راب ( 047)

  28(: يرماجست)الارآ  اليريم 

  0/036:ترح اليافية في النح  ( 048)

   21: ينظر الايا  في اللغة العربيّة ( 049)

انظرية التعليا في النح  العربّي بين الادماء 

  054: االمحدهين 

  2/083: ينظر   كتاب سيب يه ( 051)

 036/ 0:ترح اليافية في النح  ( 050)

  5/285:هم  اله ام  (052)

  3/39: فسه المالدر ن( 053)

أساليب الطلب  ند النح يّين االب غيين ( 054)

:209  

  020:أسرار النح  ( 055)

  اينظر    232 – 230/ 2: كتاب سيب يه ( 056)

  299 – 3/298: الماتجب 

  3/39: هم  اله ام  ( 057)

  2/087:ينظر  ترح جما الزّجاجي  (   058)

 حة  ينظر   المالدر نفسه االجزء االالف(  059)

  031: ينظر   ابن درست يه ( 061) 

 031:المالدر نفسه ( 060)

   832/ 2: النيه في أفسير كتاب سيب يه ( 062)

  365:اينظر   الحلا 

  االنيه في أفسير  3/234:ينظر   اليتاب ( 063)

  832/ 2:كتاب سيب يه 

/ 2:ينظر   النيه في أفسير كتاب سيب يه ( 064)

832  

  365: ينظر  الحلا(065)

 

: ينظر   النيه في أفسير كتاب سيب يه ( 066)

2/0030  

  376: الجن  الداني ( 067)

  0/504: اميجاح في ترح المفالا ( 068)

  0/343: أمالي ابن الحاجب ( 069)

 ينظر   المالدر نفسه االجزء االالفحة ( 071)

/ 2:ينظر   النيه في أفسير كتاب سيب يه ( 070)

0030  

  0/344: أمالي ابن الحاجب ينظر  ( 072)

  376: الجن  الداني ( 073)

: ينظر   النيه في أفسير كتاب سيب يه ( 074)

  االبيه ينسب ال  ُ تير بن لبيد العغري  2/0030

 3/528: ينظر   كتاب سيب يه . أا حريث ابن جبلة 

  ااألمالي الشجرية  521:   اأحاليا  ين الغهب 

 :217  

  اهم   0/216: تالريا ينظر   ترح ال( 075)

 272: االفعا في نح  ابن هشام   2/035:اله ام  

  اأاحا  0/401:ينظر   حاتية الالبا  ( 076)

  224/ 0:المسال  

 

 

البيه ب   زا   ينظر   المالدر نفسه ( 077)  

   0/223:االجزء االالفحة    اأاحا المسل  

امجاله   057:اترح ألفية بن مال   بن الناظم 

ال  )بد  من ( ال  يُسأ  )  ابراايته  365/ 8: ب هعل

 ( .ُسلا 

  0/261:ينظر  ترح التالريا ( 078)

  282/ 0:ينظر   حاتية الخجري ( 079)

  035/ 2:هم  اله ام  ( 081)

:   ااألفعا   224/ 0:ينظر أاحا المسال  ( 080)

ُت   ) 4/224  ( ا 

  2/035:هم  اله ام  ( 082)

ر نفسه االجزء االالفحة   ينظر   المالد( 083)

  احاتية الالبا   0/283: احاتية الخجري 

:0/404   

  037 – 2/036:ينظر   هم  اله ام  ( 084)

  048  4/044: ينظر   المالدر نفسه ( 085) 
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  اأمالي ابن  69:                 ااألأهية  3/060
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 الارآ  اليريم 

 ة  اااات ن النالااارو فاااي ا ااات ن نحااااو الي فااا

الزبياادّي    بااد اللطيااا باان أبااي : االبالاارو 

ساااااره . د:   أحاياااا  ( هااااـ  812ب )بياااار 

  -الجنابي   ميتبة النهجة العربيّاة   بياراب 

 .ب .د –لبنا  

   ابن درست يه  بد هللا بن جعفر بن المرأبا

 باد هللا الجبا ري ( : هـ 347ب ) الفارسّي 

 . م 0974( 0س )بغداد  –  مطبعة العاني 

 بااد الاارحمن : أبااي الااساام الزجاااجي  أ بااار 

 باد . د:   أحايا  ( هاـ 337ب )بن اسحاه 

 –الحساااين المباااارا   دار الحرياااة للطبا اااة 

 .م  0981= هـ  0410بغداد 

  السايرافي   أبا  : أ بار النح يّين البالريّين

:   أحايا  ( هاـ  368ب )سعيد بان  باد هللا 

 –ميتباة الراافاة الدينياة  –نخبة من العلمااء 

 .ب . د –مالر 

    أساليب الطلب  ند النحا يّين االب غياين :

( 0س)قااايه  ساااما يا األاساااي   بغاااداد .د 

0989 . 

  تاامه الاادين باان كمااا  باتااا :أساارار النحاا

 . د :   أحاي ( هـ941ب) أحمد بن سليما  

  

 

أحمد حسن حامد ـ منشا راب دار الفيار   ماا  ـ 

 .ب .د

   د األصااامعيّاب  ا تيااااراب أباااي ساااعيد  بااا

  ( هاااـ203ب)الملااا  بااان قرياااب األصااامعّي 

قالاي الحساين   منشا راب دار . د : أحاي  

 . م  0998( 0س)اميتبة اله   ـ بيراب 

  الهاراي    لاي : األُ أهية في  لم الحران

 بااااد :   أحاياااا  ( هااااـ405ب )باااان محمااااد 

المعااين الملّاا حي   مطب  اااب مجماا  اللغااة 

هااااااااـ  0390  ( 0س)العربيّااااااااة بدمشاااااااا  

 .م 0970=

   أب   رما  السرقساطي   ساعيد بان : األفعا

حساين محماد . د: محمد المعاافري   أحايا  

محمااد مهااادي . د: محمااد تاارن   مراجعااة 

( 3س)الاااهرو –  م   مّسساة دار الشاعب 

 .م2112=هـ  0423

  أباا   لااي الاااالي    سااما يا باان : األمااالي

  دار اليتااب العلميااة   (هااـ 356ب )الااساام 

 .م 2112=هـ 0423بيراب ـ لبنا   

  ب )  أب   مرا  رماا  : أمالي ابن الحاجب

فخر صالا . د:   دراسة ا أحاي  ( هـ 646

( 0س)بيااراب  –سااليما  قاارارو   دار الجيااا 

 .ب .د

 

  اباااان الشااااجري   أباااا  : األمااااالي الشااااجرية

  ( هااـ 542ب )السااعاداب هبااة هللا باان  لااي 

 –بياااراب –دار المعرفاااة للطبا اااة االنشااار 

 .هـ  0349لبنا  

  جماا  الادين :  نباي الرااو  لا  أنبااي النحااو

ب )الافطااّي   اباا  الحساان  لااي باان ي سااا 

محمااااد أباااا  الفجااااا :   أحاياااا  ( هااااـ 624

  ( 0س)بياااااااااراب  – باااااااااراهيم   صااااااااايدا 

 .م 2114= هـ0424

  امنالان في مسااا الخ ن بين النحا يّين :

األنباااااري   أباااا  : البالااااريّين   االياااا فيّين 

 577ب )لاارحمن باان محمااد البركاااب  بااد ا

محماااد محياااي الااادين  باااد :   أحايااا  ( هاااـ

مالاار  –الحميااد   الميتبااة التجاريااة اليباارخ 

 . م 0960( 4س)

   جماا  : أاحا المسال   ل  ألفياة ابان مالا

الاااادين باااان هشااااام    بااااد هللا باااان ي سااااا 

  أحايا  محماد محياي الادين  باد ( هـ760)

( 6س)بياااراب  –الحمياااد   الناااداو الجديااادو 

 .  م 0981

  ابان الحاجاب   : اميجاح في ترح المفالاا

  ( هااـ 646ب )أباا   ماارا  رمااا  باان  ماار

 –م ساا  بناااي العليلااي . د: أحاياا  اأاااديم 

 0982= هاـ  0412بغاداد  –مطبعة العاني 

 . م 

  بغية ال  او في سباااب اللغا ّيّبين االنحااو

جاا   الاادين السااي سّي    بااد الاارحمن باان : 

مالااطف  : حاياا    أ( هااـ 900ب )أبااي بياار

 – باااد الااااادر  طاااا   دار اليتاااب  العلمياااة 

  0425= م 2114(0س)لبناااااا   –بياااااراب 

 .هـ 

 

  أحاليا  ين الغهب مان معاد  جا هر األدب

األ لام الشانتمري :في  لم مجااأاب العارب  

ب )   أباااا  الحجاااااج ي سااااا باااان سااااليما  

أهياااار  بااااد . د:   أحاياااا  اأعلياااا  ( 476

راافيااااة المحساااان ساااالطا    دار الشااااّا  ال

 . م  0992( 0س)بغداد . العامة 

   د: أناااااب حاااران الجااار فاااي لغاااة الاااارآ .

–محماد حسان  اا اد   دار الفرقاا     مااا  

 . م 0982=هـ  0412( 0س)األرد  

    األصفهاني : التنبيه  ل  حداث التالحيا

:  أحاياا  ( هااـ350ب)  حمازو باان الحسااين 

الشااااي  محمااااد حساااان ا  ياسااااين   مطبعااااة 

 0967=هاـ 0387( 0س)داد المعاارن ـ بغا

 .م 

  المارادّي : الجن  الداني في حران المعااني

:   أحايا  ( هـ 749ب )   الحسن بن قاسم 

فخر الدين قبااو  ا محماد ناديم فاحاا   دار 
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  ( 0س)لبنااااا   –اليتااااب العلميااااة   بيااااراب 

 . م  0992= هـ  0403

 

   حاتية الخجري  ل  ترح ابان  اياا  لا

أركاااي : اأعليااا   تااارح: ألفياااة ابااان مالااا  

 –فرحاااا  المالاااطف    دار اليتاااب العلمياااة 

 .هـ  0426= م 2115( 2س)بيراب 

  حاتية الالابا  تارح األتام ني  لا  ألفياة

ابااان مالااا  امعاااه تااارح تااا اهد العيناااي   

محما د بان الجمياا   ميتباة الالافا : أحاي  

 . م 2112= هـ  0423( 0س)الااهرو  –

 . 

 ا الحلااا فااي  صاا ح الخلااا ماان كتاااب الجماا :

اباان الساايد البطلي سااي   أباا  محمااد  بااد هللا 

سااعيد :   أحاياا  ( هااـ 520ب ) باان محمااد 

 باااد الياااريم ساااع دي   دار الرتااايد للنشااار 

 . م 0981( 0س)بغداد 

   الجاااحظ   أباا   رمااا   ماارا باان : الحياا ا

:   تااااارح اأحايااااا  ( هاااااـ 255ب )بحااااار 

يحياااا  الشااااامي  منشاااا راب دار اميتبااااة .د

 . ب. د –ا  لبن –بيراب  –اله   

  اباان جنااي   أباا  الفااتا  رمااا  : الخالااااص

 بااد . د:   أحاياا  ( هااـ  392ب ) باان جنااي 

 –الحمياااااد هنااااادااي   دار اليتاااااب العلمياااااة 

 0429= م  2118  ( 3س ) بيااراب لبنااا  

 .هـ 

  مهاااادي . د : الاااادر  النحاااا ّي فااااي بغااااداد

المخزامااي  دار الحريااة للطبا ااة ـ بغدادااـ 

0975 =0395 . 

  أحايا  اأااديم : األسا د الاد لي  دي ا  أبي

 373( 0س ) بغااداد  – بااد اليااريم الاادجيلي 

 . م 0954= هـ 

  أحايااا  محماااد أبااا  : ديااا ا  امااارس الاااايه

 –الفجااااااااااا  بااااااااااراهيم   دار المعااااااااااارن 

 .ب.   د( 3س)مالر 

 

  مطياا  ببيلااي   : أحاياا  : دياا ا  ذي الرمااة

 . م  0964الميتب امس مي   بيراب 

  تاااعار العااارب مجمااا ع أ) ديااا ا  ر باااة– 

أالاحيا اأرأياب الايم بان ( :  الجزء الراني 

 .م 0913ال رد البراسي    يبزا  

    (  بيد بن حالاين )دي ا  الرا ي النميري

رابنهااااارب فااااااييبرب   :  جمااااا  اأحايااااا  

 –( 0س)منش راب المعهد األلماني   بيراب 

 . م 0981

   دراساااة ا أحايااا  : ديااا ا  كعاااب بااان مالااا

طبعة المعاارن  بغاداد سامي ميي العاني   م

 .م 0966

 أباااا   لااااي الاااااالي :ذيااااا األمااااالي االناااا ادر

  دار ( هاااـ 356ب)  ساااما يا بااان الااسااام 

هااـ  0423لبنااا    –اليتاب العلميااة  بياراب 

 .م 2112=

  بدر الدين : ترح ألفية ابن مال   بن الناظم

 . د: بن محمد   أب   بد هللا محمد   أحاي  

 

 

   بااد الحميااد   دار  بااد الحميااد الساايد محمااد

 . ب. بيراب   د –الجيا 

  األأهاارّي : تاارح التالااريا  لاا  الت حاايا

  دار  حياااء (هااـ 915ب)  الااد باان  بااد هللا 

اليتااااب العربيّااااة    يساااا  البااااابي الحلبااااي 

 . ب . د -اتركاي 

 ابن  الف ر امتابيلي : ترح جما الزجاجي

فاّ اأ :  أاديم ( هـ 669ب)   لي بن مّمن 

 السّعار  

 مياااا بااادي  يعاااا ب   دار اليتاااب :   تاااران

هااـ  0409 ( 0س)العلميااة   بيااراب   لبنااا  

 . م 0998= 

  ترح الدماميني  لا  مغناي اللبياب    محماد

  أالاحيا اأعليا  ( هاـ 828ب)بن أبي بير 

( 0س )أحمااد  اازا  نايااة   بيااراب  لبنااا  :

 .م 2117= هـ  0428 

 

  أحايا  :ترح دي ا  لبيد بن ربيعة العامري

الاادكت ر  حسااا   بااا    الي يااه : اأاااديم

 . م 0962

    المستشره جيمه : ترح دي ا  الفرأده

سايمز  منش راب ميتبة الراافاة العربيّاة . د 

 .ب . بغداد ـ د

  المجاتاااعي   أبااا  : تااارح  يااا   ام اااراب

  ( هاااـ  479ب )الحسااان  لاااي بااان فجاااا  

حنا جميا حداد   ميتباة المناار   . د: أحاي  

هااااااااااااـ  0416( 0س) الزرقاااااااااااااء –األرد  

 . م 0985=

  تاارح الاالااااد السااب  الطاا ا  الجاهلياااب :

ب )أبااا  بيااار األنبااااري   محماااد بااان الااسااام 

 باااد السااا م :   أحايااا  اأعليااا  ( هاااـ 328

( 6س)محمد هاارا    دار المعاارن الاااهرو 

 .م 2115 

 

  ترح اليافية في النح    بن الحاجاب   أباي

   ترح( هـ 646ب ) مرا  رما  بن  مر 

رحي الدين محمد بن الحسن األساتراباذي : 

 .ب.   دار اليتب العلمية  د( هـ 686ب)

  أبا  ساعيد السايرافي : ترح كتاب سيب يه  

ب )الحسااااان بااااان  باااااد هللا بااااان المرأباااااا  

أحماااد حسااان مهااادلي   : أحايااا  ( هاااـ368
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بياراب  -ا لي سيّد  لي   داراليتب العلمية

 .هـ  0429=م 2118 ( 0س)لبنا   

 أب  : م ف  الدين بن يعيش : فالا ترح الم

  أااديم ( هـ  643ب )البااء يعيش بن  لي 

أمياااااا يعاااااا ب   دار اليتاااااب العلمياااااة . د: 

هااااااااـ  0422  (0س)لبنااااااااا   – بيااااااااراب 

 . م  2110=

 

 

 

 

 

  نا ري حما دي : أحاي  : س ميّ   ٳتعراء

الايساااي    اااالم اليتاااب   بياااراب   اميتباااة 

 .م 0984  ( 2س)النهجة العربيّة   بغداد   

  يحيااا  . د: أحايااا  : تاااعر المت كاااا الليراااي

 .م 0970-الجب ري   لبنا  

   الظ اهراللغاا ّيّبو فااي التااراث النحاا ّي ـ

 لااي .د: الجاازء األا  ـ الظاا اهر التركيبيااة 

أباا  الميااارم   الااااهرو  الحديرااة للطبا ااة   

 .م 0968= هـ 0387(0س)الااهرو 

 ا  بالعربيّااااة دراساااااب فااااي اللغااااة االلهجااااا

. د: ي ها  فا    أرجماة اأعليا  : األساليب 

رمجاااا   باااد التااا اب   المطبعاااة العربيّاااة 

 .م  0981الااهرو  –الحديرة 

  الااام ناا ر . د: الفعااا فااي نحاا  اباان هشااام 

لبناا   –الدين   دار اليتب العلمياة   بياراب 

 . هـ 0428= م  2117  ( 0س) –

  الارآ  اليريم اأهري في الدراساب النح يّاة :

 -بااد العااا  سااالم مياارم   دار المعااارن  . د

 .  0968 -مالر

  محماد حسان  باد : الايا  في اللغة العربيّة

الاااااااهرو    –العزياااااز  دار الفيااااار العرباااااّي 

 م  0995  (0س)

  أباا  بشار  ماارا بان  رمااا  : كتااب سايب يه

:   أحاياا  اتاارح ( هااـ 081ب )باان قنباار 

 بد الس م محمد هارا    ميتبة الخانجي   

 . م 0988= هـ  0418  ( 3س)و الااهر

  أباا   سااحاه : مااا ينالاارن امااا   ينالاارن

هااادخ . د:   أحايااا  ( هاااـ 300ب )الزجااااج 

محم د قرا ة   ميتباة الخاانجي   الاااهرو   

 .م  2111=هـ 0421  ( 3س )

  أب  العبا    أحمد بن يحيا  : مجاله هعلب

 باد السا م :   نشر اأحاي  ( هـ  290ب )

 –مالااااار  –معاااااارن محماااااد هاااااارا  دار ال

 . م 0961النشرو الرانية 

 

  الزجااااجي   أبااا  الااسااام : مجااااله العلمااااء

  ( هااـ 337ب )  بااد الاارحمن باان  سااحاه 

مطبعاة  - بد الس م محماد هاارا  : أحاي  

 .م 0962 –حي مة الي يه 

  الميااداني  أباا  الفجااا أحمااد : مجماا  األمرااا

محماد أبا  :   أحاي  ( هـ 508ب)بن محمد 

لبناا   –اهيم   دار الجيا  بياراب الفجا  بر

 .م0987= هـ 0417( 2س)

  المدرسة البغدادية في أاري  النح  العربّي :

محم د حسني محم د   مّسسة الرساالة . د

 . م0986=هـ  0417  (0س)  بيراب   

 

 

  مدرسااة الي فااة امنهجهااا فااي دراسااة اللغااة

مهاادي المخزامااي   دار الرااااد .د: االنحاا  

هااـ 0416( 3س)ـ لبناا     العرباّي   بياراب

 . م 0986= 

  أباا  الطيااب اللغاا ّيّب   : مراأااب النحاا يّين

محمد أيانهم محماد  ازب . د: أاديم اأعلي  

هااـ  0423الااااهرو   -  دار اآلفاااه العربيّااة

 .م2113=

  السي سّي : المزهر في  ل م اللغة اأن ا ها

محمد أب  الفجا  براهيم   :   ترح اأعلي  

    ا لي محمد البجاااي ا محمد جاد الم ل

لبنااااا     –بيااااراب  –المطبعااااة العالاااارية . 

 . هـ  0428= 2117

  أبا  : المسااا العسيرياب في النحا  العرباّي

 377ب )  لااي النحاا ّي   حساان باان أحمااد 

 لااي جااابر المنالاا ري   . د:   أحاياا   ( هاـ

 . م 0982( 0س) –بغداد  -مطبعة الجامعة  

   أكريا يحي  بان الفّراء   أب  : معاني الارآ

أحمااد : أحاياا  :  0  ج ( هااـ 217ب )أياااد 

ي سااااا نجاااااأي   امحمااااد  لااااي النجااااار   

) الااااااهرو  –مطبعااااة دار اليتااااب المالاااارية 

 .م 2110= هـ  0422  ( 3س

  براهيم مالاطف  اآ را  : المعجم ال سيط 

  ( 2س)ايااارا  -سهااارا   - مطبعاااة بااااقري 

 .هـ  0408

  ماااا  ج: مغنااي اللبيااب  ااان كتااب األ اريااب

الاادين بااان هشاااام   أباا  محماااد  باااد هللا بااان 

مااااأ  . د:   أحايااا  ( هاااـ 760ب )ي ساااا 

( 0س)سهارا   –المبارا   مّسسة الالاده 

 .هـ 0378

  محماد . د: المفالا في أاري  النحا  العرباّي

بيااراب  – يرالحلاا اني   مّسسااة الرسااالة 

 .م 0979=هـ 0399  ( 0س) –

  باان المباارد   أباا  العبااا  محمااد : الماتجااب

محمااد  بااد :   أحاياا  ( هااـ 285ب )يزيااد 

بيااراب    –الخااال   جاايمة     ااالم اليتااب 

 . ب.د



 

 (- 78 - ) 

 2100/ اذار                  6المجلد                    2العدد   مجلة جامعة ذي قار     
 

  بد الحساين . د: من مشاهير أ  م البالرو 

  بد الجبار ناجي  منش راب .المبارا اد 

 

مركز دراساب الخليي العربّي   جامعاة البالارو   

0983 . 

  كما  الادين : نزهة األلباء في سبااب األدباء

نباااري     أباا  البركاااب  بااد الاارحمن باان األ

محمد أب  الفجا  باراهيم   : محمد   أحاي  

  ( 0س)بيااااااراب    –المطبعااااااة العالاااااارية 

 . م 2113=هـ  0424

  نظرية التعليا في النح  العربّي باين الاادماء

   دار .حسن  ميه المل  . د: االمحدهين 

 

 

   ( 0س) ماااا   –الشاااراه للنشااار االت أيااا

 .م 2111

 األ لااام : ه فاااي أفساااير كتااااب سااايب يه النيااا

الشنتمري   أب  الحجاج ي سا بان ساليما  

أهير  بد المحسن :   أحاي  ( هـ 476ب )

ساااالطا    منشاااا راب معهااااد المخط ساااااب 

المنظمة العربيّاة للتربياة االراافاة  –العربيّة 

= هااااـ  0417  ( 0س)الي يااااه  –االعلاااا م 

 .م 0987

    هماا  اله اماا  فااي تاارح جماا  الج اماا :

ج   الدين السي سّي    بد الرحمن بان أباي 

 بااد العااا  . د:   أحاياا  ( هااـ 900ب )بياار 

الي ياه  –سالم ميرم   دار البحا ث العلمياة 

 . م 0975= هـ  0395  

 

 :الرسااا الجامعية 
 

  أعاادد األاجااه ام رابيااة فااي الااارآ  اليااريم (

 –آداب  –محمااد سااامي أحمااد ( : ماجسااتير 

 . م  0992= هـ  0403بغداد 

  ـ الدراساب النح يّاة فاي معجام لساا  العارب

 بااد املااه  بااراهيم  بااد هللا   ( : دكتاا راي )

 .م 0992= هـ 0403آداب ـ بغداد 

 

  ـاا الجاارارو الشااعرية دراسااة لغ يااة ناديااة

 بد ال هاب محماد  لاي الياا  ( :دكت راي )

= هااااـ  0410العاااادااني   آداب ـ بغااااداد 

 م 0980

 

 :الدارياب 
 حتجااج العالااي األ فاش االماااأني با اكير ا 

محماااد جااا اد محماااد ساااعيد   . د: أنم ذجاااا   

مجلااة الماا رد   المجلااد الراباا  االر هاا     

 . م  2117 -العدد الراني   بغداد  
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