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Abstract   
Occasionally the number of fluent syahīd cannot be the barometer in constructing rules 

of nahwu ṣarf rules, because of its characteristic as sima’i which cannot be practiced. 
Likewise, the form of syaż or anomaly that has been formulated by the experts is 

inversely proportional to the number of fluent texts as the main barometer of language 

rules. Therefore, this form can be accepted in the term of qiyasi and sima’i. This study 
aims to examine the anomalous methods in the book of Ḥasyiyah Sabban Syarḥ Asymuni 

from the perspective of prescriptive linguistics (manhaj mi'yari). The detailed 

explanation is presented in the form of a thematic study of nahwu ṣarf . The results 

showed that the justification of the nahwu sharf anomaly only focused on the syahīd /text 

whose source was unknown, enabling the consensus of nahwu scholars following 

Baṣrah mażhab. The form of the anomaly reinforced by the fluent syahīd is not the same 

degree. This rule is not anomalous because it comes from an eloquent source, but it 

should not be used as a standard in formulating rules because there is no general qiyas. 
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Abstrak 
Syahid yang fasih tidak selamanya menjadi barometer pembentukan kaidah naḥwu ṣarf  

karena ia bersifat sima’i. Bentuk syaż/anomali yang dirumuskan oleh ulama nahwu juga 

kadang berbanding terbalik dengan banyaknya naṣ yang fasih sehingga sebenarnya ia 

dapat diterima secara qiyasi dan sima’i. Artikel ini bertujuan mengkaji masalah kaedah 

anomali dalam kitab Ḥasyiyah Ṣabban Syarḥ Asymuni dari perspektif linguistik 

preskriptif (manhaj mi’yari). Pemaparan secara detail disajikan dalam bentuk kajian 

tematik ilmu nahwu sharf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa justifikasi anomali 

naḥwu ṣarf  hanya terfokus pada syahīd/teks yang tidak dikenal sumbernya. Ini menjadi 

konsensus ulama nahwu mażhab Baṣrah. Adapun bentuk anomali yang diperkuat oleh 

syahīd yang fasih tidak sama derajatnya. Bentuk kaedah ini bukan bentuk anomali 

karena keluar dari sumber yang fasih, tetapi ia tidak boleh dijadikan standar untuk 

perumusan kaedah karena tidak ada qiyasnya secara umum. 
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اخلار القواعد  من  والرصفية  انلحوية  الشواذ  دراسة  املدرسة  ترجع  تشدد  إىل  القياس  عن  جة 
الكوفيون عليه  سار  ما  عكس  وهذا  القياس،  أساس  ىلع  القواعد  تقعيد  يف  فابلرصيون  1ابلرصية   .

، وأثبتوا ىلع أن للك قاعدة علة، ويطرحون الشاذ وال يعولونه 2اشتهروا باتلمسك ىلع القياس واتلعليل 
قة واإلحاطة بظواهر العالقات اللغوية اليت جنم يف قليل أو كثري. وتمزي قياس ابلرصيني بالصحة وادل

عنها مسائل انلحو وقواعده، فريبط األشباه بانلظائر، ويمزي الفروق بينها ىلع عكس قياس الكوفيني 
واإلحاكم ادلقة  تنقصه  املسائل  معظم  يف  اكن  قدما    .3اذلي  أرسخ  القياس  هذا  بمزية  ابلرصيون  اكن 

كما انلحوية  للقواعد  تنظيما  باثلقة   وأكرث  وأوىل  علما  أوسع  خضواع 4اكنوا  أكرث  شواهدهم  واكنت   .
فاحلكم بالشذوذ وما خالف القياس الكثري  لالنتقاء مما جعلهم أشبه باملحافظني ىلع القديم اثلابت.  

املتعارف   .حكم برصي  فهو شاذ، وما خيالف  الكثري  يقوم ىلع سماع كثري، وما خيالف  قياسهم  ألن 
 . 5قد يكون الشاذ وانلادر بمعىن واحد املألوف فهو انلادر، و

فهم  بناء ىلع قياسهم ىلع الشاهد الواحد  ال يرون هذه األلوان املختلفة رضورة أو    الكوفيونأما  
شذوذا أو ندورا أو قلة، وإنما يه أنماط متعددة اتلعبري. وكرثة احلكم بالشذوذ جاءت نتيجة للمنهج  

اللغة وتلدخل انلحاة يف مجع  أتبعه  معيارية   اذلي  مظاهر  من  مظهر  فيه  وذللك  اتلقعيد.  القياس يف 
والشذوذ   بانلدرة  القول  عدم  هذا  معىن  وليس  انلحوية،  وتدور   —أساسا    —للقاعدة  اللغة.  يف 

 

.  114،  79م(  2006ه/1427  )القاهرة: دار ابلريويت،  االقرتاح يف أصول انلحوجالل ادلين عبد الرمحن السيويط،    1
  ,”No.1 (2008): 53 inguaL JurnalRidwan. “Karakteristik Nuhat Kufah Dan Bashrah ,3-.69وراجع أيضا:

ه(،  1413م/  1993)اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  مراحل تطور ادلرس انلحوي عبد اهلل بن محد اخلرثان،    2
214 . 

الظواهر  2. حتكيم املقاييس انلحوية،  1فاملدرسة ابلرصية هلا خصائص معروفة، منها:    3 . االعتداد بالعقل يف 
. الضبط وادلقة، واملدرسة الكوفية هلا خصائص 5. كرثة اتلقدير واتلأويل،  4ئة العرب يف لغتهم  . ظاهرة ختط3اللغوية،  

. ابلعد عن اتلأويل واتلقدير. عبد اهلل 3. اتلوسع يف القياس،  2. احرتامهم للمسموع عن العرب،  1أيضا معروفة منها:  
)القاهرة: دار أصول اتلفكري انلحوي و ماكرم،  .، ويلع أب238  —  207  مراحل تطور ادلرس انلحوي،بن محد اخلرثان،  

الطبعة اثلانية )القاهرة: دار املعارف، بدون نشأة انلحو وتاريخ أشهر انلحاة،  .، و حممد طنطاوي،  23م (،  2007الغريب  
 . وما بعدها  37م (، 2000)القاهرة: اعلم الكتب  اللغة بني املعيارية والوصفيةوما بعدها.، وتمام حسان،  37سنة( 

4  Ali Burhan, “al Madrasah Baṣriyah li al Naḥwi al ‘Araby,” Alsinatuna 2, No. 1(2017): 86-99, 

https://doi.org/10.28918/alsinatuna.v2i1.829 

 . 69رصية املكتبة العلمية،  بدون سنة (، )مرص: دار الكتب امل 1اخلصائص،أبو الفتح عثمان ابن جين،  5

https://doi.org/10.28918/alsinatuna.v2i1.829
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فاالجتاه  ورصفيا.  حنويا  اللغوي  االستعمال  هل  يشع  لم  بما  االستشهاد  حول  ادلراسة  هذه  إشاكيلات 
ة ىلع عكس االجتاه العرصي يف تيسري تعليم انلحو، حيث إن الفكري اذلي بنيت عليه هذه ادلراس

االجتاه احلديث العرص مبين ىلع االختصار حبذف االختالفات والتشعبات للمسائل انلحوية وخاصة  
  .6فيما يتعلق بقضية العامل اللغوي

ل  حول الشذوذ يف انلحو والرصف أن كرثة الشواهد الفصيحة قد ال تد  ادلراسةهذه    خلفيةومن  
ىلع جواز قياسها بل إنها حممولة ىلع السماع، وذلك للغرض املعني من اإلثبات بقصد الالكم كمرااعة 

 .7اتلفريق بني ما أصله مذكر وما أصله مؤنث 
أنه قد ال   العلماء    يصيب كما  املوضوع املعني من هذه ادلراسة بني  الشذوذ اهلدف ىلع  إطالق 

الفصيحة   الشواهد  وسمااع    –لورود  القياس  –قياسا  يف  قبوهلا  ىلع  تدل  ما  8اليت  بعض  أن  وكذلك   .
ولم  املشرتكة  اللغة  إىل  ترسب  القبائل  بلعض  هليج  استعمال  هو  إنما  والشذوذ  بانلدرة  انلحاة  يسميه 

. وكذلك أن هذه  9يقبلوه يف قياسهم فحكموا عليه بانلدرة أو الشاذ إراحة ألنفهسم من عناء ابلحث 
ال للقياس  املخالفة  الكم  الظاهرة  من  بها  يستنبط  اليت  األدلة  حيث  من  تتفاوت  قد  الشائع  كثري 

 .10الفصحاء تفاوتا يسريا مع الوجه املقابل هلا وهو الفصيح 
من أبرز الرشوح أللفية ابن  قام الصبان برشحه من خالل حاشيته يعترب    اذليورشح األشموين  

واملعا الشواهد  رشح  يف  انلحاة  آراء  ذكر  يف  حبثا  وأشملها  واإلعرابات مالك  واالستدرااكت  رضات 
واتلضمينات يف   .11واتللخيصات  املنترشة  ادلينية  املعاهد  يف  تدرس  اليت  األلفية  رشوح  ومعظم 

 
6  Abdul Basith, “Muḥāwalāt Fī Taisīr Ta'līm al-Nahw,” Alsinatuna 1, No. 1(2015): 57-69, 

https://doi.org/10.28918/alsinatuna.v1i1.635 
برهان،  7 ا"يلع  للبغداديانلوادر  األدب  خزانة  يف  والرصفية  اللغويات ،  "نلحوية  قسم  من  املاجستري    رسالة 

الشذوذ يف الشاهد  "ونورة ناهر ضيف اهلل احلريب،  ؛  587م(،  2007امعة األزهر الرشيف، )القاهرة: لكية اللغة العربية ج
نموذجا"، سيبويه  شواهد  واالستعمال  ادلاللة  بني  املاجستري  الشعري  والعلوم  :جدة )  رسالة  اآلداب  اإلسالمية   لكية 

 21(:  هـ1432جامعة امللك عبد العزيز، 

 . 587 برهان، "انلوادر انلحوية والرصفية يف خزانة األدب للبغدادي"، 8

 . 587برهان، "انلوادر انلحوية والرصفية يف خزانة األدب للبغدادي"، 9

 . 587 دي"،برهان، "انلوادر انلحوية والرصفية يف خزانة األدب للبغدا 10

األنصاري،  11 اهلل  األلفية"،  "عبد  رشوح  أفضل  عن  العامليةسؤال  الشبكة  ىلع  العربية  اللغة  جممع  ،  جملة 
 . 342 :ه( 2013ه/ مايو 1434رجب )اإلصدار األول 

https://doi.org/10.28918/alsinatuna.v1i1.635
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، وتدريس حاشية الصبان ىلع األشموين لم  12إندونيسيا يكاد ينحرص يف رشح ابن عقيل ىلع األلفية
إن دولة  يف  املنترشة  اإلسالمية  واجلامعات  املعاهد  يف  ابلاحث    –دونيسيا  يتوفر  علم  حد  يف    –يف  إال 

، وهذا يدل ىلع أن تدريس هذه  13املعهد السليف ادليين "الفالح" فلوصا قديري حمافظة جاوى الرشقية 
احلاشية هل ماكنته املتمزية ملن أراد املزيد من اتلعمق يف دراسة انلحو والرصف. وتوىل مريب ذلك املعهد  

 .14ية بنفسه للسادة املدرسني فقط زين ادلين جزويل نفسه تدريس احلاش

هناك حبوث عن الشذوذ وانلدور والغريب انلحوي والرصيف قام بها املتخصصون يف هذا امليدان،  
ابلحوث  هذه  يف   من  والرصفية  انلحوية  انلوادر  عنوان:  حتت  املقالة  هذه  اكتب  بها  قام  اليت  ادلراسة 

أن كرثة الشواهد الفصيحة قد ال تدل  ن أهمها  وانتهت ادلراسة إىل نتائج م.  15خزانة األدب للبغدادي 
ىلع جواز قياسها بل إنها حممولة ىلع السماع.  وأنه قد ال يصيب حكم انلدور اهلدف ىلع املوضوع  

اليت تدل ىلع قبوهلا يف    –قياسا وسمااع    –املعني من هذه ادلراسة بني العلماء لورود الشواهد الفصيحة  
 املقالة عبارة عن امتداد ادلراسة السابقة أو اكنت بداية انلهاية هلا. . فدراسة الشذوذ يف هذه القياس

دراسة    ادلارسةومنها   انلحو:  يف  ))الغريب  عنوان:  حتت  الشهري  نارص  بن  حممد  بها  قام  اليت 
العربية. فقد أحىص   العلوم  املنشورة يف جملة  وصفية يف ابلنية والقواعد واألقوال((، إحدى املقاالت 

الغريب يف انلحو أكرث من مائة وأربعني موضعا فحاول جتلية هذه الظاهرة وبيان كثري الاكتب ظاهرة  
( والغريب 2( دراسة حتليلية للغريب؛  1من مالبساتها. وركز الاكتب يف حماور فصوهل ىلع ثالثة فصول:  

ظرية يف . حتدث الاكتب عن انل 16( والغريب من األقوال واآلراء 3بالنسبة للمألوف من ابلينة والقواعد؛ 
موضوع الغريب وما يقاربه من املصطلحات مثل القليل والشاذ وانلادر. وأخذ من األمثلة يف الغريب 
موضواعت كثرية موزعة يف أبواب انلحو والرصف وأيد هذه األمثلة ببعض الشواهد الفصيحة مع ذكر 

 
12 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat. Cet. III,(Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 149. 

اشتهر هذا املعهد اإلساليم السليف باتلعمق يف تدريس العلوم العربية من انلحو والرصف وابلالغة، حيث   13
إن لك طالب يف الفصل اثلالث من املدرسة اثلانوية يشرتط يف انلحاج واالنتقال إىل الفصل الرابع أن حيفظ أبيات 

 خول إىل تدريس ابلالغة يف الفصل الرابع. األلفية اكمال شامال من ظهر القلب، وذلك تمهيدا قبل ادل 

طابلا    14 اكن  عندما  ابلاحث  ذكريات  من  املالحظة  هذه  املذكور.  الكتاب  من  املواد  صعوبة  ىلع  يدل  هذا 
 م قبل اتلحاقه بكلية اللغة العربية جامعة األزهر الرشيف يف مرص. 1996 –  1995باملعهد، وذلك يف اعم ما بني 

 .587نلحوية والرصفية"، يلع برهان، "انلوادر ا 15

 .70: ه(1431حمرم ) العدد الرابع عرش ، جملة  العلوم العربية،  "الغريب يف انلحو"حممد بن نارص الشهري،  16
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الرسالة ختا فدراسة هذه  باتلحليل وانلقد عليها.  يقم  ولم  فيه،  أنها آراء انلحاة  الاكتب يف  لف دراسة 
مع  ونقده  املوضوع  وحتليل  الشواهد  بذكر  املصطلحات  هذه  لظهور  ونقدا  حتليال  أكرث  تكون 

 استخالص لك املسائل من ابلاب. 

ا الرصف  ومنها  يف  الشذوذ  ))ظاهرة  عنوان:  حتت  الرفايعة  عباس  حسني  بها  قام  اليت  دلراسة 
لشذوذ يف علم الرصف من خالل ذكر أقوال الرصفيني العريب(( اذلي يتحدث فيها الاكتب عن ظواهر ا 

إال   الفصيحة  الشواهد  يتعرض ىلع  ولم  الرصفية.  ادلراسة  أبواب  تتوزع يف  اليت  ذلك  لة قواألمثلة يف 
وجه  ذكر  يف  عمقا  أكرث  تكون  أنها  يف  ادلراسة  هذه  ختالف  الرسالة  فموضوع  دراسته،  من  قليلة 

 .17ضوع ونقده اذلي ال يتم يف دراسة هذا الكتاب االستشهاد بالشواهد وكذلك حتليل املو

اإلسكندرية حتت  ومنها   بمكتبة  عربية  لغة  مراجع  موىس  بها حمجوب حممد  قام  اليت  ادلارسة 
عنوان: ))تطهري اللغة من األخطاء الشائعة((، حيث إن املؤلف ركز دراسته يف اللكم الشائعة املتداولة 

، عرض املؤلف من خالل كتابه هذا فيذكر الشواهد 18دها بني ألسنة انلاس والقياس الفصيح ىلع ض
الفصيحة دون الرجوع إىل أمهات الكتب يف انلحو وادلخول إىل أبوابه ولم يراجع الاكتب يف ذلك إىل 
األقوال وآراء انلحاة والرصفيني مع اتلحليل وانلقد. فموضوع الرسالة ختالف هذه ادلراسة يف ذكر آراء  

 إىل مصنفاتهم.  انلحاة من خالل الرجوع 

حكم الصبان ىلع الشذوذ للمسائل انلحوية  (  1)  :انلقط اتلايلة  تتلخص حماور هذه ادلراسة يف
ب(  2موين، و)والرصفية يف حاشيته ىلع األش  وربطه هلا  الفصيحة  الشواهد  الصبان ىلع  املسائل احتاكم 
و) الشاذة،  والرصفية  ال(  3انلحوية  حكم  عليها  يقوم  اليت  الشواهد  انلحوي  أحوال  بالشذوذ  صبان 

الصبان    والرصيف. وعقبها  األشموين  أوردها  اليت  الشواهد  بذكر  املقنع  اتلأييد  تقوم ىلع  ادلراسة  فهذه 
وحتليلها حتليال موضوعيا مع انلقد وتوثيقها إىل ادلواوين الشعرية والكتب األدبية مع ذكر آراء انلحاة 

 فيه. 
والرصف انلحوية  الشواذ  دراسة  أهمية  طرق  ترتكز  معرفة  يف  األشموين  الصبان ىلع  حاشية  يف  ية 

ذلك.  الفصيحة يف  الفصيحة وغري  والشواهد  الشاذة  املسائل  بني  والرصيف  انلحوي  اتلقعيد  الربط يف 
عليها  وأطلق  الصبان  عليها  وعقب  األشموين  رشح  يف  وردت  اليت  الشواهد  أحوال  معرفة  وكذلك 

 
 .م(2006ه/  1426)األردن: دار جرير،  ظاهرة الشذوذ يف الرصف العريب حسني عباس الرفايعة، 17

 .)اإلسكندرية: دار اإليمان، بدون سنة النرش( ئعةتطهري اللغة من األخطاء الشا   حمجوب حممد موىس، 18



 alsinatuna
 

 

 ( عياريةم لغوية دراسة) الشواذ انلحوية والرصفية يف حاشية الصبان ىلع األشموين

Ali Burhan | 242 

نلقد ىلع إشارات الصبان بالشذوذ انلحوي والرصيف يف  بالشذوذ انلحوي والرصيف، وكذلك اتلحليل وا
عن   والكشف  املوضوع.  هذا  دراسة  يف  اللغوي  باتلقعيد  اإلشارة  هذه  وعالقة  األشموين  ىلع  حاشيته 
شخصية الصبان انلحوي من خالل استخالص اتلعقيبات ىلع لك إشارته بالشذوذ، واتلعريف عن دقة 

 ونقله آراء انلحاة فيه.  استشهاده بالشواهد الواردة يف ذلك رشحه وتعليقه ىلع نص األشموين من حيث 
 

 منهج ابلحث 

هذه   أربعة    ادلراسةتناولت  من  املكون  بأكمله  األشموين  رشح  ىلع  الصبان  حاشية  كتاب 
جمدلات. واعتمد ابلاحث يف استخراج عبارة الصبان للشواذ انلحوية والرصفية ىلع الكتاب املطبوع  

اتلو املكتبة  طباعة  من من  املسائل  ابلاحث  الرؤوف سعد. مجع  عبد  طه  الشيخ  القاهرة حتقيق  فيقية 
موضوعية دراسة  ودرسها  املذكور  نقدية  الكتاب  ىلع    حتليلية  والرصفية  وحرصها  انلحوية  اجلوانب 

من  ف  الشاذة. الشاذة  املسائل  إىل    موضوع قسم  وهماانلحو  بالرشح، قسم    قسمني  الصبان  فيه  توسع 
الرصف موضوع  . وقسم املسائل الشاذة من  شاذة  مخس مسائل. وللك قسم  بالرشح  وقسم ال يتوسع فيه

السابق  قسمنيإىل   انلحو  موضوع  يف  كما  منهما  ،  أيضا  قسم  عدد مسائل  مخسوللك  إمجال  فبلغ   .
 مسألة. عرشين املسائل  

املسائل   حتليل  إىل  يعمد  فهو  املادة،  عرض  يف  وانلقد  اتلحليل  ىلع  ذلك  يف  ابلاحث  واعتمد 
فيها وحتليل هذه اآلراء مع ذكر   انلحاةأقوال  وذكره    ،الشذوذ نلحوية والرصفية اليت أشار إيلها الصبان ب ا

 . يف نهاية لك املسألة انلقد عليهاب ، وقام ابلاحث بعد ذلك د الواردة فيهاالشواه
ها  يتضمن اخلطوات اليت اكن من أهم     وأما املنهج اذلي حنا ابلاحث حنوه يف هذه الرسالة فإنه

 ما ييل: 
قرص املسائل انلحوية والرصفية ىلع ما أشار إيله الصبان بالشذوذ، وهذا القرص لـيس ىلع سـبيل  .1

االستقصاء، بل ىلع سبيل املثال يف كثري من معظم أبواب انلحو والرصـف. فيأخـذ ابلاحـث مـن 
م بهـا حتليـل اتلعقيبـات الـيت قـااإلشارة بالشذوذ ما تيرس هل درسه من حيث توثيق الشـواهد و

 .الصبان ىلع انلص الوارد يف رشح األشموين اذلي يتعلق بالشذوذ أو انلدور أو القلة

من   .2 حبثها  املراد  املسألة  إىل  لدلخول  باتلمهيد  بالشذوذ  الصبان  إيلها  أشار  اليت  املسألة  ربط 
 اجلوانب الشاذة من علم انلحو والرصف، . 
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يف لك   ت وردشائع من الضوابط القياسية اليتالفصيح ال ذكر الوجوه املقابلة للشذوذ ويه القياس  .3
 املسألة.

مع اتلعقيب واتلعليق  وجه شذوذها  توضيح  واليت ذكرها الصبان  ذكر الشواهد واألدلة يف الشذوذ   .4
 أقوال أئمة انلحاة واللغويني وأصحاب املعاجم فيها إن وجدت.ىلع لك املسألة وذكر 

ب .5 األصلية  مصادرها  من  انلبوية  األحاديث  وباب  ختريج  احلديث  ورقم  واجلزء  الصحيفة  ذكر 
اهلل رسول  إىل  األحاديث  تلك  إلثبات  توثيقا  للباحث  تيرست  اليت  اهلل    حممد  املوضواعت  صىل 

 عليه وسلم. 

إذا   .6 ادلواوين  تلك  إىل  بالرجوع  الفصحاء،  دواوين  من  بها  حيتج  اليت  الشعرية  الشواهد  ختريج 
وإذا   بها،  لالحتجاج  توثيقا  مشهورة  غري  انلحو  اكنت  كتب  يف  مشهورة  الشواهد  تلك  اكنت 

والرصف واللغة فإن ابلاحث اعتمد ىف ذلك ىلع املعجم املفصل يف شواهد انلحو الشعرية اذلي 
أعده ادلكتور إيميل بديع يعقوب بما فيه من املصادر واملراجع مع االختصار بكل طرق ممكنة 

 ىف هذا اتلخريج. 

دبية واملعاجم اللغوية لكما أمكن للباحث ذلك، وإذا لم ختريج األمثال وتوثيقها من الكتب األ .7
 جيدها يف تلك املصادر فاكتىف يف خترجيه من كتب انلحو. 

اسم   .8 ثم  وفاته،  واعم  لقبه  أو  كنيته  أو  األخري  املؤلف  اسم  بتقديم  احلاشية  يف  املصادر  كتابة 
ثم الطبع،  سنة  ثم  فيها،  طبع  اليت  املدينة  ثم  الطباعة،  دار  ثم  من    الكتاب،  الصحيفة  ثم  اجلزء 

ذكرها  الكتاب،   يتقدم  لم  العلمية  إن  للرسالة  املصادر  كتابة  يف  العرصي  للنظام  وفاء  وذلك 
 ثم اجلزء ثم الصحيفة.  فيكتيف ابلاحث بذكر اسم الكتاب ا وإن تقدم ذكره املعارصة.

ت  .9 األدباء  أو  احلديث  رواة  أو  الصحابة  أو  الشعراء،  املوجزة ىلع  والرتمجة  لصحة  اتلعريف  وكيدا 
 االحتجاج بكالمهم ىف حاشية الرسالة.  

 اإلجابة ىلع أسئلة ابلحث بناء ىلع استخالص لك املسألة. .10

 

 نتيجة ابلحث

 الشواذ انلحوية والرصفية يف حاشية الصبان ىلع األشمون 
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والرصفية   انلحوية  ادلراسة  من  الشاذة  املسائل  يف  واستخالصها  األشموين  نصوص  وبعد عرض 
ا  استخلص  وتعقيبات  املسائل،  وبناء ىلع دراسة هذه  مع اتلحليل وانلقد يف لك مسألة  لصبان عليها 

 فيما ييل: حماور هذه ادلراسة ابلاحث اإلجابة ىلع 

 

 األشمون  ىلع حاشيته يف والرصفية انلحوية للمسائل الشذوذ ىلع الصبان حكم
  إىل   األشموين  إلشارة  تابع  ألنه  والرصفية  انلحوية  املسائل  معظم  يف  بالشذوذ   حكم  الصبان  نإ

 املسألة   هذه  إن  األشموين  قال   كما  ،والقياس  اتلعليل  يف  يناقضه  قد  فإنه  األحوال،  بعض  يف  إال  شذوذها
 القول  يف  العدد  شذوذ   مسألة  يف  كتعليله  وذلك  قياس،  أنها  هلا  بتعليله  الصبان  فكشف  مثال،   شاذة
 بأن  قوهل  يف  األشموين  نظر  وجه   يبني  وهذا.  القاف  بضم((  قُرْء))  لـ  مجعا  اكن  إذا((  قُروء))  شذوذ   بعدم 

 مبين  هنا   عليها   فتحليله.  للمسألة   الصبان   حتليل  دقة  ىلع   يدل   مما  ،19الشذوذ  ىلع((  رْءق))  مجع ((  قروء))
  إيله  أشار  اذلي   الشذوذ   حكم  يزيل  الصبان   به  قام  اذلي   والقياس   اتلعليل  وهذا  والقياس،  اتلعليل  ىلع

 بدون  انلحاة  اختالف  أمام  الوقوف  يف  واملنع  اجلواز  بني  املوقف  طربمض  يكون  وقد   .األشموين

ورتبة   ، ترجيح لفظا  متأخر  الضمري ىلع  عود  مسألة  تعقيبه ىلع لك 20كتعقيبه ىلع  نتيجة عدم  وهذا   ،
   .كتبهم يف انلحاة أورده ما حنو ىلع  نهايئ بشلك الشواهد الواردة يف املسألة وحتليلها ىلع وجه ادلقة

 
)يوكياكرتا: جامعة  رسالة ادلكتوراه    ،ىلع األشموين"  الشواذ انلحوية والرصفية يف حاشية الصبان"  يلع برهان،  19

شذوذ العدد املسألة الرابعة من القسم األول، ابلاب  :  موضوع ، حتت  211(:  2020سونن اكيلجااغ اإلسالمية احلكومية،  
ْنُفِسِهنَّ ثاََلثََة قُُروء   ﴿يف قوهل تعاىل:وذلك  ،الرابع

َ
بَّْصَن بِأ والشاهد فيه .228سورة ابلقرة، بعض اآلية  ...﴾َوالُْمَطلََّقاُت يرََتَ

مجع قلة   (())أقُْرء   ((، ومجع ))قَرْء ((مع وجود مجع القلة وهو ))أقَْراء  ((إىل مجع الكرثة وهو ))قروء   ((إضافة ))ثالثة 
ا ))أقراءىلع  ىلع  ومجعه  الفصيح،  ىلع   ((لقياس  األشموين  إطالق  يناقض  اذلي  الصبان  موقف  يف  وقفة  فهنا  شاذ. 

 الشذوذ حيث إنه يرى عدم الشذوذ يف اآلية. 

الصبان ىلع األشموين"،    20 "الشواذ انلحوية والرصفية يف حاشية  القسم   551يلع برهان،  الرابعة من  املسألة  يف 
اثلالث، ابلاب  أور  اثلاين،  حيث  ورتبة،  لفظا  متأخر  ىلع  الضمري  عود  الشواه مسألة:  من  عددا  األشموين  فيها   د 

الفصيحة اليت تؤكد قياس ميجء الضمري ىلع متأخر لفظا ورتبة، كشعر حسان بن ثابت، وسليط بن سعد وانلابغة 
رشح .، وراجع أيضا: األشموين،  املنعاذلبياين أو أيب األسود ادلؤيل. وذكر فيه األشموين اخلالف بني انلحاة بني اجلواز و

؛ وبهاء 83  )القاهرة: املكتبة اتلوفيقية، بدون سنة(،2، ج  حاشية الصبان؛ والصبان،  178  ،1ج  األشموين ىلع األلفية،
 . 204(، 1980)القاهرة: دار الرتاث،  2،ج رشح ابن عقيل ىلع األلفيةادلين عبد اهلل ابن عقيل، 
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  ىلع  ، األشموين  نص  يف   الوارد  الشذوذ   حكم  يف   املتنبه   انلاقد   الشارح  موقف   لصبانا  يقف  وقد
 حول  األشموين  الكم   ىلع  تعقيباته   فدارت .  فيه  الواردة  لألمثلة  الرواية  نقل  يف   األخطاء  وجود  احتمال

  اثلالث   الفعل   أبواب  تقسيمه  من   بالشذوذ  إشارته   خالل  ذكرها  اليت  األمثلة  يف  الوارد  الفعل  ورود
. واالعرتاضات   واتلقييمات  اتلقييدات  بني فيها  الواردة املفردات ملعاين وتوضيحه  املعروفة، الستة املجرد
 .21اإلداغم لرشوط  املستوفاة األسماء إداغم ترك  يف الشذوذ  مسألة  يف األشموين  الكم  ىلع كتعقيباته وذلك

يدور حول فيه  الصبان  إيله األشموين وتبعه  أشار  الشذوذ اذلي  القائل    وهذا  املجهولة  الشواهد 
الصبان  تعقيبات  الشائع، وكذلك  الكثري  القياس  الفصحاء ولكنها ىلع خالف  الواردة عن  والشواهد 
بالشواهد  االستشهاد  من  قد ختلو  والرصف  انلحو  من  معينة  مسألة  يف  بالشذوذ  األشموين  إشارة  ىلع 

 الواردة عن العرب. 
 ه هلا باملسائل انلحوية والرصفية الشاذةاحتاكم الصبان ىلع الشواهد الفصيحة وربط

  أن الصبان لم يضف شيئا من الشواهد اليت استشهد بها األشموين للتقعيد   اثلاين  املحور   يف  يتبني
القائل اليت يشك يف  سواء اكن حنويا أم رصفيا، وسواء اكنت هذه الشواهد فصيحة مقبولة أم جمهولة 

ات يف مسائل توسع فيها الصبان بالرشح واتلعقيب أم يف ما ال قبوهلا للتقعيد. وسواء اكنت هذه اتلعقيب
يتوسع فيه بالرشح واتلعقيب. بل دارت تعقيباته حول توجيه اتلعليل والقياس ورشح معاين املفردات 

من االستدالل يف  وأن االستدالل بالشواهد يف املسائل انلحوية أكرث  من الشواهد اليت أوردها األشموين.
ية، ىلع الرغم أنه قد يرد االستدالل بالشواهد يف املسائل الرصفية، اكستدالهل يف مسألة املسائل الرصف

 
يف املسألة اخلامسة من القسم    271ة والرصفية يف حاشية الصبان ىلع األشموين"،  يلع برهان، "الشواذ انلحوي  21

اإلداغم،   املستوفاة لرشوط  األسماء  إداغم  مسألة: عدم  الرابع،  ابلاب  األشموين اثلاين  توضيح  انتقاده ىلع  مثل  وذلك 
الفرس(،  الوارد يف )وَصِكك  ، ووثق الصبان ورود معناه يف  ذكر األشموين أن معناه أي إذا اصطكت عرقوباه  للمعىن 

. وكذلك توضيحه معىن )رجل ضِفُف احلال( ذكر األشموين أنه من  املعجم اللغوي فوجد أن ومعناه صكه أي رضبه
باإلداغم   احلال  فوجد: رجل ضّف  املعاجم  اللفظ يف  هذا  ورود  الصبان  ووثق  والشدة واحلاجة،  الضيق  وهو  الضَفف 

األشموين.   ذكره  كما  بالفك  األلفيةاألشموين،  فليس  األشموين ىلع  ج  رشح  الصبان،  893،  3،  الصبان ىلع ؛  حاشية 
، جامع ادلروس العربية؛ مصطىف الغالييين،  248،  4، ج  رشح ابن عقيل ىلع األلفية؛ ابن عقيل،  489،  4، ج  األشموين

اكلوجنان: املعهد ادليين  )فخالصة قواعد اإلعاللخرضي طربي،  ؛ 97 ـه(، 1414م/ 1994)بريوت: املكتبة العرصية،  2ج  
 . 3نور اهلدى سمبانج كولون، بدون سنة(، 
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من   املتعدي  الفعل  القائل   ((افعنلل))ميجء  املجهول  مجع  22بالشاهد  ميجء  مسألة  يف  واستدالهل   ،
  .23مجع قلة  ((َعالأفىلع )) ((ْعلف))

أكرث    كما القائل  املجهولة  الشواهد  بقرص  الشذوذ  الشواهد  أن حكم  الشذوذ ىلع  من حكم 
الالكم  يف  عليه  القياس  جيوز  ال  فيه،  واالقتصار  السماع  ىلع  حممولة  الصبان  عند  فيه  الفصيحة، 

، فال حيتكم يف حكم الشذوذ بالشواهد املجهولة القائل وحدها. وهذا يظهر مثال يف موقفه الفصيح
املضارع نصب  مع  ))أن((  حذف  املذ24ملسألة  مجع  شذوذ  ومسألة  السالم.  الصبان  25كر  يعترب  فال   ،

 
الصبان ىلع األشموين"،  22 "الشواذ انلحوية والرصفية يف حاشية  القسم  يف    194  يلع برهان،  اثلانية من  املسألة 

  ئل: حيث أورد األشموين ابليت املجهول القا مسألة: ميجء الفعل املتعدي من افعنلل، األول ابلاب الرابع، 
نِْديين )) ْدَفُعُه َعيِنّ َويغَرنْديين(( قَْد َجَعَل انلَُّعاُس يرَْسَ

َ
 ،  أ

؛ الصبان، 195، 1، ج رشح األشموين ىلع األلفيةراجع أيضا: األشموين، واستدل به ىلع وروده ىلع سبيل الشذوذ. 
األشموين  الصبان ىلع  ج  حاشية  عقيل،  127،  2،  ابن  األلفية؛  عقيل ىلع  ابن  ج  رشح  فاخر،  248،  4،  العزيز  عبد  ؛ 

 وما بعدها.  223)القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، بدون سنة(،  2، ج توضيح انلحو

الصبان ىلع األشموين"،    23 "الشواذ انلحوية والرصفية يف حاشية  القسم    يف  203يلع برهان،  املسألة اثلاثلة من 
َمناِعها من إبِل  حيث أورد األشموين شعر بكر بن وائل:  ل(،مسألة ميجء مجع )َفْعل( ىلع )أفعا   األول ابلاب الرابع،

ْربَاِعها(( مناِعها
َ
ى أ ىلَعَ ِجناَبيِْه َنبَاُت الُعنّاْب       َوالزْرُع َيْغشاُه ثِمان )) وقول رؤبة بن العجاج:  ،  أاَل تََرى الَْموَْت دَلَ

رْطاْب((
َ
شَجُر((زُغْ  ماذا تقول ألفْراخ  بذي مَرخ  ))  وقول احلطيئة: األ وال  ماُء  ال  احلواصل  وقول   ِب 

ْصلَُحْوا َخرْيَُهم ))األعىش: 
َ
 وَزنُْدك أثقُب أْزناِدها((  وُِجْدَت إذا أ

يف   واالستدالل  االحتاكم  يف  وهذا  الفصحاء،  عن  ورودها  رغم  الشذوذ  ىلع  السابقة  الشواهد  األشموين  محل 
، 4، ج  حاشية الصبان ىلع األشموين؛ الصبان،  674،  3ج  ،  رشح األشموين ىلع األلفيةراجع أيضا: األشموين،    الرصف.

عقيل،  174 ابن  األلفية؛  ابن عقيل ىلع  ج  رشح  عباس حسن،  114،   4،  الوايف؛   ج  انلحو  ط  4،  دار   3،  )القاهرة: 
 وما بعدها.625 املعارف، بدون سنة(،

املسألة اخلامسة من القسم  يف    112  يلع برهان، "الشواذ انلحوية والرصفية يف حاشية الصبان ىلع األشموين"،  24
، ج  رشح األشموين ىلع األلفيةوراجع أيضا: األشموين،    .، مسألة: حذف )أن( مع نصب املضارع األول ابلاب اثلالث

 .461،  3، ج حاشية الصبان ىلع األشموين؛ الصبان، 571، 3

األشموين"،    25 الصبان ىلع  والرصفية يف حاشية  انلحوية  "الشواذ  برهان،  القسم  يف    77يلع  من  اثلاثلة  املسألة 
اثلالث،   ابلاب  السالم،  األول  املذكر  الفصحاء ىلع مسألة شذوذ مجع  الواردة عن  الشواهد  األشموين  فيه  حيث محل 

عليه   يقاس  ال  اذلي  زيد:الشذوذ  بن  الكميت  كقول  اتلقعيد،  وَ  يف  تَِميْم  ))َفَما  بيَِنْ  نَِساُء  ْسوَِدْيَن   َجَدْت 
َ
أ َحاَلئَِل 
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. وكذلك رضورة اإلتيان بالشواهد يف اتلقعيد واملالحظة ىلع ببعض الشواهد الفصيحة الواردة يف ذلك
اثلابتة القياسية  الضوابط  وخمالفة  الفوىض  الجتناب  املوضوع  تفصيالت  ومعرفة  بدقة  انلحاة  ،  آراء 

  –  هلا   رشحه  خالل   –  األشموين  أورد  حيث.  26اتلعجب   صيغة  شذوذ   مسألة   يف  الصبان  كتعقيب  وذلك
 اسم   اتلعجب  صيغة  بأن  القائل  الكوفيني  رأي  فنقل.  وفعليته  اتلعجب  صيغة  اسمية  حول  انلحاة  آراء

  يكون   أن  منها  اتلعجب  لفعل  رشوط   سبعة  وضع  األشموين  إن  حيث  املنت  لظاهر   رشحه  أول  خيالف
 . هو وضعها اليت والضوابط الرشوط   أحد خالف إىل يؤدي الكوفيني رأي  فإتيان. فعال

 
 أحوال الشواهد اليت يقوم عليها حكم الصبان بالشذوذ انلحوي والرصف 

ادلراسة   هذه  من  اثلالث  املحور  يف  ىلع  يتبني  الصبان  تعقيبات  عليها  تقوم  اليت  الشواهد  أن 
القائل ورد معظمها جمهولة  األشموين  إيله  أشار  اذلي  والرصيف  انلحوي  يف  ، وهذا اكالس الشذوذ  تدالل 

، فعدم اتلثبت لرواية تلك الشواهد من الكم الفصحاء 27ورود تقدم احلال ىلع صاحبها املجرور باحلرف 
اتلقعيد يف  قياسها  لعدم  سبب  لقبوهلا  حمورا  اكن  بها اذلي  استشهد  اليت  الشواهد  تكون  قد  كما   .

اتلعقيب املناسب من   األشموين يف القول بالشذوذ ىلع مسألة معينة من انلحو والرصف ليست يف حمل

 

 
َ
ْي ُهَو َما إْن َطرَّ شاِربُه وقول أيب قيس بن رفاعة: ((مْحَِريْنَا َوأ ِ

يُْب  ))ِمنَّا اذلَّ َوالشِّ الُْمرُْد  َوِمنَّا  الصمة  ((َوالَْعانُِسْوَن  وقول 
 .((لَِعْْبَ بِنَا َشيْبًا وشيَّبْنَنَا ُمرَْدا ))َداَعيِنَ ِمْن جَنْد  فَإنَّ ِسنِيْنَه  القشريي:

"الش  26 القسم  يف    261واذ انلحوية والرصفية يف حاشية الصبان ىلع األشموين"،  يلع برهان،  الرابعة من  املسألة 
الرابع ابلاب  اتلعجباثلاين  األشموين،    .، مسألة شذوذ صيغة  أيضا:  األلفيةوراجع  األشموين ىلع  ؛  365،  2، ج  رشح 

 . 28، 3، ج حاشية الصبان ىلع األشموينالصبان، 

 
املسألة األوىل من القسم األول    49،  يف حاشية الصبان ىلع األشموين"  حوية والرصفيةيلع برهان، "الشواذ انل   27

ا َعنُْكُم ُبْعَد  ))   يف ذلك بابليت املجهول القائل: استدل فيه األشموينابلاب اثلالث، مسألة شذوذ احلال،   تسلَّيُْت ُطرًّ
الفراُق  َمْشُغْوفًة بَك قَْد ُشِغفُت وإنَّما )) ر املجهول أيضا:وقول اآلخ  بِِذْكَراُكُم َحَّتَّ َكأنَُّكُم ِعنِْدْي(( بَيِْنُكم  ُحمَّ 

رشح األشموين وراجع أيضا: األشموين،  فما إيلِك سبيُل((. ومحل األشموين الشواهد السابقة ىلع اخلصائص الشعرية.  
 . 255، 2، ج حاشية الصبان ىلع األشموين؛ الصبان، 242، 1، ج ىلع األلفية
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مثال الصبان اإلداغم  لرشوط  املستوفاة  األسماء  إداغم  ترك  مسألة  يف  كما  هذه  28،  الصبان ىلع  ، عقب 
أمثل يف  الوارد  والقياس  اتلعليل  وجه  بتوضيح  ذكرها  املسألة  اليت  بالشواهد  فاالستدالل  املسألة.  ة 

األشموين يف القول بشذوذ املسألة ال معىن هل عندما فقد الصبان اتلعقيب عليها. فاعتماد الصبان ىلع 
وتعقيبها.  انلصوص  حتليل  ىلع  اعتماده  من  أكرث  املسألة  هذه  يف  والقياس  ختلو    اتلعليل  قد  وكذلك 

من االستشهاد بما أثبت ورود ذلك يف الكم العرب. بل يقوم هذا   تعقيبات الصبان ىلع الكم األشموين 
   االستشهاد ىلع جمرد اتلعليل والقياس للتقعيد.

من   الفاعل  اسم  ميجء  مسألة  يف  تعقيباته  مثل  و  ((  فُعل))وذلك  العني    (( فِعل))بضم 
يرى  29بكرسها  إنه   اثلبوت   معىن  به  قصد  إذا  الفاعل  باسم  مشبهة  صفة  الفاعل  اسم  اعتبار، حيث 

 واتلجدد   احلدوث  معىن  بها  قصد  فإذا.  بعيدها  أي  ادلار  وشاحط  القلب،  طاهر:  مثل  احلدوث،  دون
 فاعل  بني  والفرق.  حسن  ال  حاسن  قيل  فإنه  مثال  احلسن  حدوث   أريد  وإذا.  الفاعلني  أسماء   اكنت
 يدل   ما  الإ  يعترب  فال.  طارئ   اثلبوت  وقصد  احلدوث،  قصد  فاعل  يف  األصل  أن  الصفات  تلك  من  وغريه

 فمشرتك   فاعل  غري  أما.  املذكورين  انلصب  أو  اإلضافة  من  اثلبوت   يف  واستعماهل  األصل  عن  خروجه  ىلع
 .30اثلبوت بقصد مشبهة  صفة كونه يف فاكتىف واثلبوت  احلدوث  بني األصل  يف

اقرتاح   يف  يتضح  السابقة  اثلالثة  املحاور  عرض  بعد  األخرى  ابلحوث  بني  ابلاحث  وموقف 
 تيني: انلقطتني اآل

 
املسألة اخلامسة من القسم    يف   271الشواذ انلحوية والرصفية يف حاشية الصبان ىلع األشموين"،  يلع برهان، "  28

رشح األشموين ىلع وراجع أيضا: األشموين،    .، مسألة عدم إداغم األسماء املستوفاة لرشوط اإلداغماثلاين ابلاب الرابع
؛ أبو 3،  خالصة قواعد اإلعالل؛ خرضي طربي،  255،  2، ج  حاشية الصبان ىلع األشموين؛ الصبان،  1،253، ج  األلفية

م  2009ه/1430) القاهرة: املكتبة اثلقافة ادلينية،  2، ج  األصول يف انلحوبكر حممد بن الرسي املعروف بابن الرساج،  
 وما بعدها.  491(، 

األشموين"،    29 الصبان ىلع  والرصفية يف حاشية  "الشواذ انلحوية  برهان،  األو يف    181يلع  القسم  املسألة  ىل من 
الرابع،   ابلاب  )فِعل( بكرسها األول  و  العني  بضم  )فُعل(  من  الفاعل  اسم  األشموين،   .مسألة ميجء  أيضا:  وراجع 

حممد عبد اهلل مجال ادلين ؛  474،  2، ج  حاشية الصبان ىلع األشموين؛ الصبان،  354،  2، ج  رشح األشموين ىلع األلفية
 . 216ملكتبة العرصية، بدون سنة (، )بريوت: ا 3، ج أوضح املسالكابن هشام، 

 . 476 ،2ج  ،حاشية الصبانالصبان،  30
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األوىل: أن اإلتيان بالشواهد يف اتلقعيد حلكم الشذوذ واملالحظة ىلع آراء انلحاة بدقة ومعرفة  
تفصيالت املوضوع أمر رضوري الجتناب الفوىض وخمالفة الضوابط القياسية اثلابتة. فعدم اتلنبه ىلع  

يدل ىلع عدم   مما  عنه  واحلديث  بالشذوذ  القول  راككة  إىل  يؤدي  العوامل  القدم يف جوهر هذه  ثبوت 
 املوضوع. 

أحيانا   وقد خيطئ  األحيان  بعض  األشموين  تعقيباته ىلع الكم  يصيب يف  قد  الصبان  أن  اثلانية: 
فيه االستدالل  ما  اتلعقيب ىلع  اهلدف يف  ما أصاب  فهو كثريا  تعقيباته عليه.  ما ظهر يف  أخرى ىلع 

يب اهلدف يف توضيح وجه اتلعليل اخلايل  بالشواهد وتوضيح اتلعليل والقياس فيه، كما أنه قد ال يص
عن االستدالل بالشواهد، وإنما عقب ىلع الكم األشموين بنقل آراء انلحاة دون االنتباه إىل االستدالل، 

منه   اتلعقيب  العرب    –وإن اكن هذا  وروده يف الكم  أثبت  بما  قد يكون   –مع خلوه من االستشهاد 
 . 31فِعل(( بكرسها ))فُعل(( بضم العني و ))م الفاعل من مقبوال قياسا كتعقيبه يف مسألة ميجء اس

 
 اخلالصة

أن احلكم  إىل نتيجة  ابلاحث    انتىهة  سابقة يف هذه ادلراس العرض املحاور اثلالثة  انطالقا من  
اتفاق   القائل، وهذا حمل  املجهولة  الشواهد  يتحتم أن يكون مقصورا ىلع  بالشذوذ انلحوي والرصيف 

ورد فيه إطالق الشذوذ ىلع الشواهد الفصيحة فإنه ليس شاذا لصدوره من ألسنة انلحاة ابلرصيني. فما  
مر  يه  اليت  للفصاحةا الفصحاء  فهو جع  الفصيحة.  الشواهد  بقية  يف  نظريه  ورود  لعدم  قياسا  وال   ،

 حممول ىلع السماع ال يقاس عليه يف اتلقعيد للالكم الفصيح. 
إذا   الشذوذ وهو ما  انقسم وهناك ابلايق لدلراسة حول  للتعقيد  الشذوذ يف االستشهاد  اكن سبب 

الفصحاء ولكنها ىلع سبيل   الواردة عن  والشواهد  القائل  الشواهد املجهولة  إىل قسمني كبريين وهما 
السماع واالقتصار عليها ال يقاس عليها يف اتلقعيد، فاكتشف إىل هذا احلد القسم األول منهما، وبيق 

زال   ما  اذلي  اثلاين  انلحوية   –أرى    فيما  –القسم  ادلراسة  جمال  يف  القادمة  لدلراسة  جذابا  موضواع 
 والرصفية وهو اعتبار الشواهد الواردة عن الفصحاء شاذة فيما لم يرد فيه نظريها من الالكم الفصيح. 

 

 
؛  181املسألة األوىل من القسم األول ابلاب الرابع. يلع برهان، "الشواذ انلحوية والرصفية يف حاشية الصبان"،    31

 . 474، 2، ج حاشية الصبان ىلع األشموين؛ الصبان، 354، 2، ج رشح األشموين ىلع األلفيةاألشموين،  
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