
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٦ فريح العنزي. د.إعداد أ

  عبدالعزيز على سفر   ثــــــاسم الباح
  الممنوع من الصرف في اللغة العربية  ثـــــعنوان البح

  القاهرة  ةـــــــــجامع
   اآلداب  ةــــــــــكلي
  اللغة العربية وآدابها  مــــــــــقس

  )م١٩٨٠(ماجستير   ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 اهتم بها القدماء مـن      ،الممنوع من الصرف قضية من قضايا النحو      
 ولهم في بحثها مصطلحات اتفقـت       ،كتاب سيبويه حتى السيوطي ومن بعده     

ا ومن القضايا، وحاول وأثاروا في هذا الموضوع جملة ،كثيرا، واختلفت أحيانا
دد من  ا أيضا اإلفادة من ع    و كما حاول  ،تفسير هذا األمر وتحليل هذه الظاهرة     

  .الشواهد الشعرية والقرآنية في عرضهم للمنوع من الصرف
وهذه الرسالة ال تهدف إلى هذه الجهود وحدها وإنما تهدف أيضا إلى            
النظر في النصوص العربية الموثقة في محاولة إلثراء البحث تأكيدا لما ورد            

  . النحاة أو تعديال لبعض هذه اآلراءدعن
  منهج الدراسة

ة على أساس الرجوع إلى آراء النحاة المتعلقـة بهـذا           تقوم هذه الرسال  
الموضوع وربطها وتفنيد ما جاء فيها ثم الرجوع إلى كتب التفسير والقراءات 



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٧ فريح العنزي. د.إعداد أ

 التي يرد فيهـا أسـماء       ياتآللللوقوف على آراء المفسرين والقراء بالنسبة       
ممنوعة من الصرف وأخيرا الرجوع إلى الواقع اللغوي عند شعراء معتمدين           

 والمصادر الشعرية التي عـدت      .اء الجاهلية وصدر اإلسالم واألمويين    كشعر
 ، المفـضليات  ،جمهـرة أشـعار العـرب     "إليها ألخذ الشواهد الشعرية هي      

، باإلضـافة   "شرح القصائد السبع الطوال   "االصمعيات، شرح أشعار الهذليين     
ديوان " و ،"ديوان طرفة بن العبد   "و  " ديوان عنترة "و  " ديوان أمرئ القيس  "إلى  

وقد اتضح من خالل المقارنة     ". ديوان زهير بن أبي سلمي    "و" النابغة الذبياني 
  .بين آراء النحاة والواقع اللغوي مجموعة أمور ذكرتها في الخاتمة

  استنتاجات الدراسة
  :وهي تشمل على جزئين 

  .فيه مقارنة بين ما جاء عند النحاة وما ورد في الواقع اللغوي: الجزء األول 
: الـضروري ذكرهـا      ء الثاني يتطرق إلى عدة قضايا رأيت أنه من        والجز

  .علت الخاتمة بصورة موجزة مركزةجوعموما فقد 
  :المقارنة : الجزء األول 

وبعد أن وقفنا على آراء النحاة وبعد أن بينا نماذج من الشعر العربي             
  .يان أوجه االتفاق واالختالفبجدر بنا عمل مقارنة بين الطرفين ليفإنه 

  األعالم المؤنثة
  :أوجه االتفاق 

  . المناطق واألماكنءماسأ -١
  .األعالم المذكرة المختومة بتاء التأنيث -٢



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٨ فريح العنزي. د.إعداد أ

  . المختومة بتاء التأنيثالمؤنثةاألعالم  -٣
اد عأي غير المختومـة بالتـاء كـس       (األعالم المؤنثة معنى ال لفظا       -٤

  ).وزينب
ي ساكن الوسط كهنـد     جواز المنع والصرف في العلم المؤنث الثالث       -٥

  .سبوع
  :أوجه االختالف 

  :ما جاء عند النحاة ولم نجده في الواقع اللغوي 
  . العلم الثالثي المتحرك الوسط كسقر وسحر-١
  . وقيس، وزيد، تسمية المؤنث باسم مذكر كسعد-٢
  . العلم المؤنث الثنائي كيد وفم-٣
  . تسمية المذكر بالمؤنث-٤

  :م نجده عند النحاة ما جاء في الواقع اللغوي ول
  ." وتميم،"قريش"صرف كلمة  -١
 ،ورود كلمات تستحق المنع وجوبا مصروفة في بعض األبيات كعبلة          -٢

  .مةلوح
  :األعالم المزيدة باأللف والنون 

  :أوجه االتفاق 
د أعالم من هذا القبيل سواء كانت لألشخاص كعثمان وذبيان أو           و ور -١

  .بلدان كعمان وحوران
  .ممنوعة من الصرف مجيئها -٢
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 ٥٩ فريح العنزي. د.إعداد أ

  :أوجه االختالف 
  :ما جاء عند النحاة ولم نجده في الواقع اللغوي 

مسألة االختالف في أصالة األلف والنون أو زيادتهما كما في سرحان  -١
  .وسلطان

  ."أصيالن"بدال النون بالالم في نحو إ مسألة -٢
  . مسألة تصغير االسم المزيد باأللف والالم-٣
  .ة أسماء األشهر كشعبان ورمضانجاء عند النحا -٤

  :ما جاء في الواقع اللغوي 
منع حسان في كل المصادر الشعرية التي رجعت إليها كأشعار          )  ١

" والمخـضرمين أمثـال     " وطرفة بن العبد  "عروة بن الورد    "ن أمثال   يالجاهلي
وجمهـرة  "كما ذكر ممنوعا من الصرف في األصـمعيات         " النابغة الجعدي   
وكذلك بالنسبة لغسان حيـث وردت      " شرح أشعار الهذليين  " و "أشعار العرب   

 ولـم أالحـظ مـسألة     .ممنوعة من الصرف في األبيات التي وقعت عليهـا        
ان مـن   سا منع نحو حسان وع    هاألصالة والزيادة التي قالها النحاة وبنوا علي      

ا قالوه يتلخص بأننا لو اعتبرنا التضعيف أصـال         م وم .الصرف أو صرفهما  
 أمـا إذا اعتبرنـا      . والنون زائدتين فيمنع االسم من الـصرف       فيكون األلف 

  .التضعيف زيادة فتكون النون أصلية وعليه فيصرف االسم
مـن  " غـسان وحـسان   "وما جاء من أبيات شعرية تؤكد منع نحو         

  .الصرف



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٦٠ فريح العنزي. د.إعداد أ

د أسماء كثيرة من هذا النوع سواء كانت أعالم أشـخاص أم       وور) ٢
  .قبائل أم أماكن وأحياء

  .عند النابغة الذبياني" سليمان "سم اورود) ٣
  .يالحظ أن هذه األسماء قد منعت في كل األبيات التي وردت فيها) ٤
  .في كل األبيات الواردة" لحيان"منع ) ٥

  األعالم المركبة تركيبا مزجيا
   :فاقأوجه االت

 لنا مالحظـات    إننظرا لقلة األبيات التي وردت فيها أسماء مركبة ف        
لنسبة ألوجه االتفاق بين ما جاء عند النحاة وفي الواقـع          بسيطة نسجلها أما با   

  .اللغوي فإن أقربها هو منع هذه األعالم من الصرف
  :ختالف أوجه اال

  :ما جاء عند النحاة   - أ
 ".بك"إلى " لبع"مسألة إضافة الصدر إلى العجز كإضافة ) ١

لبناء ا: فيها رأيين     للنحاة   فقد علمنا أن     ،هد اإلعالم المختومة بوي   وور) ٢
 .ب ما ال ينصرفا أو أعرابها أعر،رسكعلى ال

 فقد سبق أن ذكرنا أن تنكير هـذه األعـالم   ،كير والتصغير نمسألة الت ) ٣
 بعكس التصغير الذي ال يوثر ،يصرفها إلزالته إحدى العلتين وهي العلمية

  .على منعها من الصرف لعدم إزالته أي علة من العلتين
  :ما جاء في الواقع اللغوي  -ب
  . ندرة األبيات التي فيها أعالم مركبة-١



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٦١ فريح العنزي. د.إعداد أ

   لم نالحظ ورود علم مركب مشهور وهو معد يكرب-٢
  .األعالم المختومة بويه" كما لم يالحظ مجئ -٣
 فلم نجد لها أبياتا تمثلها وربمـا        ،التصغير والتنكير واإلضافة  " أما   "-٤

األعالم  إذ يجوز في     ،يكون قد وردت فيها روايات نثرية نقال عن العرب        
ال أننا لم نقف على أبيات فيها هذه        إ ،المركبة التصغير والتنكير واإلضافة   

  .الظواهر لنعرف مدى تأثيرها على المنع وعدمه
  .وأخيرا نالحظ المنع في كل األسماء التي جاءت في الشعر) ٥

  األعالم األعجمية
 :أوجه االتفاق   - أ

   المنع من الصرف -١
 . الزائدة على ثالثة أحرف-٢

 . الثالثي ساكن الوسط-٣

  
 : أوجه االختالف -ب

  :ما جاء عند النجاة  -١
  .مةجععالمات ال. ١
  األعجمي الزائد على ثالثة أحرف. ٢
  ة ساكن الوسط ومتحركيالثالث. ٣
  أسماء األنبياء. ٤
  ةكأسماء المالئ. ٥



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٦٢ فريح العنزي. د.إعداد أ

  :ما جاء في الواقع اللغوي  -٢
 إلى األقسام   قلة األبيات التي وردت فيها أسماء أعجمية قياسا        )١

 .األخرى كالعلمية والتأنيث مثال

 .ندرة ذكر أسماء األنبياء األعجمية )٢

 .عدم ذكر أسماء المالئكة )٣

 .متحرك الوسط: عدم ورود العلم الثالثي  )٤
 األعالم المعدولة

 :أوجه االتفاق 

  . منع االسم المعدول-١
 :ما جاء عند النحاة

 .عالم التي على وزن فعلاأل -١

ي على وزن فعال مع االختالف الذي جاء بالنسبة للعلـم           عالم الت األ -٢
 .واالختالف الذي ورد بين الحجازيين وبني تميماء المختوم بالر

 .الخ"  جمع،عض ب،تعك"ل ثألفاظ التوكيد مورود  -٣

 .الخ..اع ومربعب ر،عداد المعدولة مثل ثالث ومثلثاأل -٤

 ."أمس"ي ورد في كلمة ذاالختالف ال -٥

 .من الصرف" سحر "شروط منع -٦

 .ما جاء في الواقع اللغوي

 .يالحظ قلة األبيات التي وردت فيها أسماء معدولة -١

 .عدم ذكر أعالم مشهورة معدولة كعمر وزفر -٢



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٦٣ فريح العنزي. د.إعداد أ

لم أجد في الشعر ما يؤيد اآلراء التي وردت في إعـراب األعـالم               -٣
 نوخاصة ما يتعلق باختالف الحجازيي    " فعال"المؤنثة التي على وزن     

 .موبني تمي
 األعالم التي على وزن الفعل

 :أوجه االتفاق  -أ

 .منعها من الصرف -١

 "أفعل"و " يفعل"ة نمجئ أعالم على ز -٢

 .ورود أعالم أشخاص كيزيد وأعالم أماكن كيثرب -٣
 :أوجه االختالف  -ب

 :ما جاء عند النحاة 

 .شروط هذه األعالم -١

 .صور أوزان الفعل التي ترد عليها األسماء -٢

 :لغوي ما جاء في الواقع ال

 "أفعل"قلة ورود األعالم التي على وزن  -١

 .قلة مجي هذا النوع من األعالم في الشعر العربي -٢

  :الصفات : ثانيا 
  الصفات التي على وزن الفعل

  أوجه االتفاق
منع الصرف بالنسبة لألوصاف التي ترد علـى أوزان تخـص أو            ) ١

  .ر بالفعل كأفعل ويفعلثكت
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 ٦٤ فريح العنزي. د.إعداد أ

 يكون ن أةلذي يشترط في مؤنثاع وورود صفات كثيرة من هذا النو   ) ٢
  . واأللوان، والحيوانات،على وزن فعالء وتشمل صفات المرأة

  :وجه االختالف أ
 : ما جاء عند النحاة -أ

  "أكتع وأبصع"الكالم حول . ١
  .التصغير وأثره على المنع وعدمه. ٢

 : ما جاء في الواقع اللغوي -ب

  .لى وزن أفعل كثرة ما جاء في الشعر العربي من أوصاف ع-١
 الـذي  "عنترة العبسي" يالحظ صرف كثير من الصفات وخاصة عند       -٢

  .يكثر عنده صرف الممنوع في مواضع كثيرة من مواضع المنع
  .مصروفة في كل األبيات التي وقفت عليها" أربع" جاءت كلمة -٣
  .أكتع وأبصع" لم أالحظ وروده -٤

 الصفات المزيدة باأللف والنون
  :أوجه االتفاق 

  . منع الصفات المزيدة باأللف والنون من الصرف-١
  مجئ كثير من هذه الصيغ مصروفة-٢

  :وجه االختالف أ
 : ما جاء عند النحاة -أ

  شروط المنع) ١
  ."حمراء"أوجه الشبه بين األلف والنون وبين ألفي التأنيث في ) ٢



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٦٥ فريح العنزي. د.إعداد أ

 :ما جاء في الواقع اللغوي  -ب

زيدة باأللف قياسا إلى الوصفية ووزن      قلة ما جاء من أبيات فيها صفات م       ) ١
  . وعلى عكس ما يتصوره المرء من كثرة ورودها،الفعل

  .تكثر ظاهرة صرف الممنوع من الصرف) ٢
ـ لح"لم تأت أبيات موضحة لالختالف الذي ذكره النحاة في أعـراب            ) ٣ ان ي

 "ورحمان

  الصفات المعدولة
  .لةولم أقف على أبيات فيها أوصاف معد

  لمقصورةألف التأنيث ا
  .ورود أسماء فيها ألف التأنيث المقصورة) ١
جاء عند النحاة ألف التأنيث المقصورة لإللحاق والتكثير والـذي ورد           ) ٢

 حيث لـم  ،في الواقع اللغوي يؤيده في بعض الجوانب دون البعض اآلخر 
  . التكثيرفلأيرد ما فيه 

  ".ر صرف عند التنكييجاء عند النحاة أن ما فيه ألف اإللحاق ) ٣
  ةألف التأنيث الممدود

  .كثرة ورود هذا النوع من األسماء في الشعر العربي) ١
 وصرفهما فأننا نالحظ    عهامن حيث من  " أشياء وأسماء "بالنسبة لكلمتي   ) ٢

ممنوعة من الصرف إال في بيـت لألعلـم ورد فـي            " ورود كلمة أشياء  
  "شرح الهذليين"
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 ٦٦ فريح العنزي. د.إعداد أ

كل األبيـات التـي     فقد جاءت ممنوعة من الصرف في       " أسماء"أما  
  .وردت فيها حتى ولو كانت مصغرة

 ممنوعة من الصرف    ت كل األسماء المختومة بألف التأنيث الممدودة جاء       -٣
صهباء وقد صرفها عنترة مرة واحـدة       "والكلمات التالية   " أشياء"ما عدا كلمة    
ـ وصرف طرفة بـن الع    " حناء  "كلمة  "  القيس ؤامر"كما صرف    " مربـاء " دب

  .بن الحكممليح روفتين عند صم" سناء وأبناء"وجاءت كلمتا 
  الجموع

وما على منوالهما ممنوعة    " مفاعل ومفاعيل   "د كلمات على صيغتي     وور. ١
  .من الصرف

  .كثرة األبيات التي وردت فيها كلمات من هذا القبيل. ٢
  . كلمات معتلة اآلخرءمجي. ٣
  . كثيرة من هذه الصيغ مما تستحق المنعءصرف أسما. ٤

   الثانيالجزء
  :قضايا عامة 

  .صرف الممنوع من الصرف إذا أضيف أو حلى بأل) ١
علما على شخص ثم نكر؟     " أحمر"صف المسمى به رجل كـ      وما حكم ال  ) ٢

  :بين النحاة أن فيه أربعة آراء وهي 
 منع الصرف رجوعا إلى أصلها الوصفية وهو مذهب الجمهور          -١

  .بويهيوس
  .ش في أحد قوليه واألخفدالصرف وهو مذهب المبر -ب



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٦٧ فريح العنزي. د.إعداد أ

أن سمي بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير وان سمى به    -ج
  . وهو مذهب الفراء وابن األنباري، أو نحوه انصرفدأسو

  . قاله الفارسي في بعض كتبه، أنه يجوز صرفه وترك صرفه-د
تغير تبعـا   يفإن حكمة   به  بعد التسمية   " أفعل التفضيل   "أما بالنسبة لتنكير    ) ٣

صرفته بعد التنكير،   " من"فان سميت به دون     " أفعل التفضيل   " نوع   لتغير
  .نمنعه من الصرف بعد التنكيرفإننا " بمن"أما أن كان مقترنا 

وأما بالنسبة لتنكير الصفات المزيدة باأللف والنون فالرأي مختلـف فيـه            ) ٤
 فقد ذهب سيبويه إلى المنع لرجوعها إلى الوصفية بعـد           ،بالنسبة لحكمها 

هذا باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف في          " ولهذا فهو يقول     ،نكيرالت
  ".معرفة وال نكرة

وذهب األخفش إلى الصرف بعد التنكير ألن الوصفية تزول بعد التسمية           
 وهي من المسائل التي خالف فيهـا االخفـش          ."انرعطشان وسك "بنحو  
  .سيبويه

  :التصغير وأثره على الممنوع من الصرف ) ٥
 إزالته لها ولـذلك   متأثير التصغير على إزالته لعلة المنع وعد      يتوقف  

فإنه يؤثر على بعض األقسام دون البعض اآلخر أما بـصرف الممنـوع أو              
  :كما يتضح في الحاالت التالية" ب المنعوبوج

 ويزيد، ، وأحمر، وحمراء، وسكران، واسحق، وزينب، وطلحة، نحو بعلبك-أ
  .ر وال تصغيرمما ال يزول سبب منعها في تكبي
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 وهذه األسماء يـزول  ، نحو عمر وشمر وسرحان وعلقي وجنادل أعالما   -ب
  .سبب منعها بالتصغير

 وترتب، ويهبط أعالما فأنها بالتصغير يكتمل سبب منعها         ، وتوسط ، تملئ -ج
  .من الصرف

 وليس لك فيه مصغرا إال منـع        ،ن فلك فيه مكبرا وجها    ، نحو هند وهنيدة   -د
  .الصرف

  :والضرورة التناسب ) ٦
حـداهما راجعـة إلـى    إوهما نقطتان تؤديان إلى صرف الممنـوع      

التناسب في األلفاظ لكي تكون الكلمات على وتيرة واحـدة ليزيـد مـن              
  .الموسيقي واألخرى راجعة إلى الضرورة

 ِإنَّا َأعتَدنَا ِللْكَـاِفِرين سالِسـالً       ( : "ىما يصرف ألجل التناسب كقوله تعال     ) أ
 ،نه صرفها أ أي   ، في بعض القراءات   سالسال" فقد نون    ) وسِعيراً وَأغْالالً

 وكقولـه   .وليس من داع لصرفها سوى إرادة التناسب بين أواخر األلفاظ         
) ١٥ (اَويطَافُ علَيِهم ِبآِنيٍة ِمن ِفضٍة وَأكْـواٍب كَانَـتْ قَـواِرير      "تعالى  
  ). ِمن ِفضٍةايرقَواِر

  : الضرورة -ب
   . من المواضع التي يجوز فيها صرف الممنوعوهي

ا وقع في الشعر مما ال يقع فـي         موقد ذهب الجمهور إلى أن الضرورة       
  .النثر سواء كان للشاعر عنه مندوحة  أم ال
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ومنهم من قال أنها ما ليس للشاعر عنه مندوحة وهو المأخوذ من كـالم              
القائل بأنه مـا     على الرأي    ىسيبوية وغيره وقد بين اآللوسي رد الشاطب      
  :ليس للشاعر عنه مندوحة بعدة أمور وهي 

 وعلى إهمالـه فـي النظـر        ، إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المنزع       -١
  . جملة جملة ولو كان معتبرا لنبهوا عليهيالقياس

 أن الضرورة عند النحاة ليس معناها أنه ال يمكن في الموضع غير مـا               -٢
 وال ينكر   ،ن أن يعوض من لفظها غيره     يمكوال  إ إذ ما من ضرورة      ،ذكر

  . العقلةهذا إال جاحدا لضرور
 إال أنهـا    ة واحدة تلزم فيها ضرور    ، أنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر       -٣

 وال شك أنهم في هـذه الحـال يرجعـون إلـى             . الحال ىمطابقة لمقتض 
  .الضرورة ألن اعتنائهم بالمعاني أشد من اعتنائهم باأللفاظ

 لعارض زحاف فتـستطيب المزاحـف       ي قد تأبي الكالم القياس     أن العرب  -٤
لم يفهم  :  وقال أبو حيان     ، أو بالعكس فتركب الضرورة لذلك     ،دون غيره 

 فقال في غير موضع لـيس       ،ابن مالك فمعنى قول النحويين في ضرورة      
ففهم أن الضرورة   ،ن يقول كذا  أضرورة ألن قائلة متمكن من      بهذا البيت   

 فعلى زعمه ال  توجـد ضـرورة         ،ئشاللجاء إلى   في اصطالحهم هذا اإل   
ال ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك     إ ة ألن ما من ضرور    ،أصال

  .الترتيب
ذكـر فيـه    " ما يحتمـل الـشعر    "وقد جاء في كتاب سيبوية باب خاص عن         

مجموعة من األبيات التي فيها ضرورة سواء كانت الضرورة حـذفا أو            



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٧٠ فريح العنزي. د.إعداد أ

ال أن سـيبويه لـم      إى ذلك من صور الضرورة      زيادة أو تغييرا أو ما إل     
  .يبحث هذا األمر مفصال

  : ومن األمثلة التي فيها ضرورة بكسر الممنوع قول الشاعر 
  تهتدي بعصائب طير عصائب   ق فوقهم لإذا ما غزا في الجيش ح

  : وهو أمرؤ القيس )قولهك(والقوافي مجرورة أو بالتنوين 
  ليج مرويالت أنك ك الفقالت ل  يزةنويوم دخلت الخدر خدر ع

: خفش  األقال  "ب  روقال بعضهم أن صرف ما ال ينصرف لغة واردة عن الع          
 ألنهم اضطروا إليه في الشعر فجـرت ألـسنتهم          ،كأن هذه لغة الشعراء   و

  .على ذلك في الكالم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


