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دف راسةُ هذهعِ إلَى الدمج شروط االستشهاد ا باللُّغةهبشقَّي  :ثريالن ، ا ، والشعرِيهوتقدمي حتت 
عنوان ا واحدهعا بكلِّ جيمهًءا ، تفاصيلدا ببِه ا عنديهعواض نوانتهاًء ، القدماِء م نيثباحملد هِموإضافات 
 رفْعِ خاللِ من الصحيحِ موضعها في االحتجاجِ عصرِ عربية صورة وضعِ إلَى دف كَما.  عليها
 من كثريٍ من العريب النحوِ وتنقية ، النحوية النظرية علَى الدارسني بعضِ اجتهادات جرته الذي الضيمِ
ا اليت املآخذيأخذُه هعلي بعض قَّادالن نيثواليت ، احملد تةً أصبحةً قضيعام ا كَثُريهاألخذُ ف والرد ، 
وأشهر ا هذهةُ القضايقضي خمالفة حاةنِ ألبرزِ النشرطي نم شروط ومهَا ، بالشعرِ   االستشهاد  :
 القولُ:  وهي ، مكانيةٌ   منها واحدةٌ ، قضايا أربعِ في املخالفةُ ههذ ممثَّلةً ، والزماينُّ املكاينُّ الشرطُ
بعدمِ القولِ ، مقابلَ قريشٍ بفصاحة االستشهاد ا  احلواضرِ بلغةموه ، تانا زمانيهنم القولُ: ، واثنان 
باستشهاد ارِ شعرِ ببعضِ سيبويهبنِ بش والقولُ ب برد ،شعراَء استبعاد مالعصرِ ن اجلاهلي من قائمة 
االستشهاد  وهي ، ةوالزماني ةاملكاني كَةٌ بنيالقولُ ب: ، وواحدةٌ مشتراستشهاد سيبويه ا خبمسنيبيت 
 نظريا وصفًا األولُ والفصلُ التمهيد فيها ميثِّلُ ، نقديةٌ حتليليةٌ وصفيةٌ الدراسةُ وهذه.  القائلِ جمهولةَ
 ومتثيلٍ احتجاجٍ منِ العريب النحوِ في ومتعلَّقاته االستشهاد مبصطلحِ فيعرف ، الدراسة ملوضوعِ
 النحوي لالستشهاد األقدمونَ النحاةُ وضعها اليت والشروط ، العريب النحوِ في الشعرِ وأثرِ ، واستداللٍ
 الثَّانِي الفصلِ في النقدي التحليلي اجلانب ويبتدأُ.  أخرى شروط من احملدثونَ هأضافَ وما ، بالشعرِ
 ونقْدها حتليلها ثَم ومن ، والتوجيهات اآلراِء كلِّ بعرضِ للنحاة احملدثني اتهامات يستعرض الذي

 ختلَّلته الذي احلديث الرأيِ مبوقف يتعلَّق فيما خاصةً ، جديدة بآراَء اإلدالِء مع ، رفْضها أو مبوافَقَتها
كثري نم االنتقادات ا اختصالثَّالثُ الفصلُ بِه .  ثنياحملد ارسنيآراِء الد أنَّ معظم راسةنتائجِ الد وأهم

ال تنبع من صميمِ دراسة الواقعِ النحوي ، بلْ هي نِتاج أخبارٍ مروية ال ميكن التسليم بِها وحدها دونَ 
 نم نفتبي ، ةحويالن املؤلَّفات نم ا بدليلٍ قويها علَى القبائلِ مساندترقص تأنَّ الفصاحةَ ليس ذلك

البدوية اليت تضمنتها قائمةُ الفارايب ، بلْ تعدتها إلَى القبائلِ احلضرية ، وأنها قائمةٌ علَى املقياسِ 
بلْ هي حقيقةٌ  ليست أسطورةً ،) كتابِ سيبويه ( الفردي ، وأنَّ اخلمسني بيتا اهولةَ القائلِ في 

 ةاجِمالن هولةاعرِ االش فصاحة عن حاةالن نِي عندغاوِي توأنَّ الثِّقةَ بالر ، ثنياحملد ا بعضهلَ عنغَف عن
 الشعري اهدالش عدمِ نسبة .  
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Abstract  

This study aims at collecting Quotation Conditions in Arabic 
language over both : poetry and prose , and publishing it under 
single title covering all details starting from ancient founders and 
ending by narrators and their add - ons . Moreover , it aims to clear 
up and purify Arabic Grammatical Theory out of problems claimed 
by modern critics . One of the well-known raised issues is that 
grammar specialists breach the two mandatory conditions of 
poetry quotation : Place and Time. This breach show up in form of 
four issues : first one is related to place , using Quraish's fluent 
dialect rather than others . Two other issues are related to time : 
claiming that Sebawayh had quoted Bashar Ibn Burd's poetry, 
along with excluding some ancient age poets out of quotation list . 
The last one is common between place and time and it's the 
claiming that Sebawayh had quoted of fifty verses belonging to 
unknown poet . This study is    a descriptive and analytic critique . 
The introduction and first chapter describe the subject of this study 
in terms of definitions, illustrating , protesting and exampling, along 
with the impact of poetry on Arabic grammar and conditions of 
poetry quoting stated by ancient and modern grammar specialists . 
Second chapter, covering modern grammar specialists' 
accusations, starts with showing opinions and directions along with 
analysis, critics, agreeing and denial . Moreover, new points of 
views are mentioned, particularly those ones related to modern 
direction, are covered in the third chapter . Study findings show 
that most of modern studies are not based on certified Arabic 
grammar facts and references . However, they are counting on 
non-verified sources and narrators. Accordingly, we can conclude 
that Arabic fluency's source is not only the Bedouin tribes, 
including Farabi's, but also civilized ones. Furthermore, this 
confirms and verifies the fifty unknown verses quoted by   
Sebawayh. In addition, this proves that grammar specialists can 
rely on poet trustworthy rather than fluency. 

 


