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  فهد سالم خليل الراشد  اســم الباحـث
  الظواهر النحوية فى شعر الفرزدق   عـنـوان البحث
  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  النحو والصرف والعروض  قـســــــم
  )م١٩٩٨(الماجستير   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

ء ونظريات جديدة فى النحو من خالل  التطرق لموضوع بناء أجزا
المحافظة على تراثنا القديم وبث روح الدرس الحديث فيه من حين إلى آخر، 
واالعتماد على النصوص وتحليل الكلمات داخل الجملة ألن الدعوة اآلن إلى 

  ". نحو النص"ما يسمى 
لما يتمتع به الشعر من منزلة عظيمة فى : وسبب اختيار هذه الدراسة 

اهلية واإلسالم، حيث كانوا يتناشدونه فى كل مكان، وأن الشعراء سفراء الج
وأن معظم الدراسات النحوية , وأن الشعر حجة فيما أشكل من غريب. قبائلهم

  . لشعر الفرزدق، اعتمدت على شواهد كتب التراث دون النظر لديوان شعره
  منهج الدراسة

اث والمحدثين، شاهد استقاها من كتب التر) ٢٠٨(تناول الباحث 
وبعض الشواهد شكل ظاهرة بوجود شبيه له فى الديوان تم ذكرها، إضافة 
إلى دراسة وتحليل بعض القصائد، وذكر بعض الظواهر اإليجابية التى ال 
تخالف المألوف من قواعد اللغة إنما ورودها ظاهرة واصبح سمة من سمات 
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ت اآلراء حوله من مع تتبع الشاهد فى كتب التراث ثم ذيل. شعر الفرزدق
كتب المحدثين ولم يغفل علماء التفسير والبالغة للمعنى الداللى، باإلضافة 

بدأت باألمور الصرفية أوال، أما النحوية . إلى ما يراه يناسب مقتضى السياق
القضية أوالً ممهدا طرح التزمت طريقة . فاتبعت فيها طريقة ابن مالك

القاعدة، واإلشارة إلى وجود قاعدة لالستشهاد لها بشعر الفرزدق إلثبات 
  .جزئية تثرى اللغة العربية وتقيدت بالترتيب الزمنى لكتب التراث

  استنتاجات الدراسة
ويجره " جوار، وغواش"ثبت أن بعض العرب يثبت الياء فى نحو  -١

مواليا، "مررت بجوار، وعليه جاء قول الفرزدق فى "بالفتحة فيقول 
لة للعرب، وكان عيسى بن عمر وأبو يعيليا قال الرضى وهى لغة قلي

  .زيد يقيسان على القليل
قد يرد أفعل التفضيل عاريا عن معنى التفضيل نحو قوله عز وجل  -٢

والبعض قاسه " وهو أهون عليه"وقوله عز وجل " ربكم أعلم بكم"
 .والبعض اآلخر قصره على السماع

: وقالوا: قال سيبويه:   بتشديد العين –دخول أفعلت على فعلت  -٣
وإن قلت أغلقت .. أغلقت الباب، وغلقت األبواب حين كثروا العمل

 .األبواب كان عربيا جيدا

إبدال األلف من الهمزة على غير القياس، وتجعل فى لغة التخفيف  -٤
بين بين وكل ذلك يحفظ من العرب، وعن الهمزة يقول المبرد 

فلتباعدها من الحرف، وثقل مخرجها وأنها نبرة فى الصدر جاز "
يها التخفيف والهمز خاص بالقبائل البدوية وسط الجزيرة شرقيها، ف

 ". وعدم الهمز خاص بالقبائل الحضرية فى شمال الجزيرة وغربيها
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من أنوع التثنية تثنية التغليب، وذلك ألنهم يجرون المختلفين مجرى  -٥
المتفقين تغليب أحدهما على اآلخر لخفته أو شهرته، وقد جاء ذلك 

األبوان : ب فى أسماء صالحة كقولهم لألب واألممسموعا عن العر
  . العمران- رضى اهللا عنهما–وألبى بكر وعمر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


