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Abstract 
 

In Iraq In the earlier of twenty first century we have 

writers which have good reputation and their reputation 

across Iraq border. 

    Some of them have bigger share of research even  

some of them researched more than one scientific study 

and some of them  ignored in spit of all of them take part 

in rise of Iraqi literature in the period nineteenth century . 

they were writes and show their production from 

sentimental nationality and social nationalism and they 

forced circumstances the last period time of Al –

ethmanian state and what happen like bad crisis which 

make them in anger situation and that call them to 

express their national felling so they show how they 

ready to defend about their nation, and courage the 

people to create the life after the freezing which happen 

for long time. 

They formed literature group, affected production, 

represented by transfer the art from the classic stage to 

the innovation stage and expressing about the reality. 



 We notice that Shake Ali Alsharky didn’t have enough 

chance to study by researcher so we decided to focus our 

study about what own from scientific and national 

fortunate in our research which under title(Study for 

linguistics of AL-shake Ali Alsharky poet from 

perspective of twenty first century) 

 

The nature of our study imposes four chapters according 

to levels and started in preface, text, epilogue, menu of 

resources and review. 

In the preface we focus on the poet life and literary 

influence.  The first chapter was about terms of study and 

pre studies. The second chapter was about divisional 

levels it was in six topics. The third chapter includes the 

structural level, it was in for topics. The fourth chapter 

specialist in functional level, include tow topics after that 

was the epilogue which content the results and 

suggestions. 

This study didn’t show the sound level because we didn’t 

find important sound phenomena in Ali Alsharky poet. 

This study depends on (divan) collection of poems of Al 

shake Ali Alsharky . 
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  الرحيِم الرحمِنبسم اِهللا
 

 زيد ِمن فضلِهالحمُد ِهللا الذي جعَل الحمد مفتاحًا لذآرِه وسببًا للم

والصالة والسالم على االمبعوث رحمًة للعالمين الحبيب المصطفى محمد 

 أحيوا العلَم وأماتوا الجهل ونشروا الهدى نوأهل بيتِه الطاهرين الذي

 .وأقاموا أسس الحق والتقوى 
فقد إشتهر في العراق أوائل القرن العشرين أدباء مبرزون تعدوا في شهرتهم 

ان نصيب بعضهم من الدراسة والبحث العلمي وافرًا وآبيرًا حتى حدود العراق ، فك

حظي الواحد منهم بأآثر من دراسة علمية واحدة في الوقت الذي أهمل جانب البعض 

االخر ، مع أنهم جميعًا قد أخذوا بزمام األدب ِمن سلفهم الذي َشكل رعيل نهضة  

يطالعون أبناء أمتهم بما تجود به القرن التاسع عشر األدبية في العراق، وآانوا جميعًا 

قرائحهم ِمن عواطف قومية واجتماعية ووطنية، ال سيما أنهم جميعًا واجهوا ظروف 

أواخر العهد العثماني وما صاحبه من تعرض أمتهم إلى أزمات جعلت المرء مليئًا 

نائها باألنفعاالت التي تعبر عن شدَّة اعتزازُه بأمتِه واالدفاع عنها مرة؛ وإستنهاض أب

لبعث الحياة في  آيانها بعد جمود طال أمدُه مرة ثانية؛ فشكلوا جميعًا رعيًال أدبيًا ، 

ثري االنتاج؛ خصب الفن؛ تمثل به نقلة األدب في العراق والشعر منُه خاصة من 

 .دور التقليد االى دور االبتكار والتعبير  عن الواقع 

ة الشيخ علي الشرقي الذي  وآان ممن أهمل جانبه وشحََّ نصيبُه من الدراس

آان موضوع البحث وآان أول من طرح موضوع البحث االستاذ الدآتور عادل 

الشنداح المشرف على هذه االطروحة فقد  شخص في ذهني حين سمعتُه منُه فاخذُت 

باالطالع على ما آتب عن شخصية الشيخ علي الشرقي فعقدُت العزم على دراسة 

 دراسة في اللسانيات المستخدمة لدى شعر الشيخ شعر الشيخ علي لشرقي وآانت

 . علي الشرقي من منظور لغويات القرن الواحد والعشرين

لذا اقتضت طبيعة البحث أن تضام في أربعة فصول بحسب المستويات 

 .مصدَّرة بتمهيد، ومقفاة بخاتمة ثم ثبت بمصادر البحث ومراجعه 



 رُه األدبية بشي من التفصيل فذآرُت فيه حياة الشاعر وآثا أما في التمهيد

أما الفصل االول تضمن مبحثين أما  المبحث االول فكان التعريف في المصطلح 

 .والمبحث لثاني تناولت فيه االدراسات السابقة

أما الفصل الثاني فقد نهض في المستوى الصرفي، فكان على ستة مباحث 

ة االمصادر والثالث للمشتقات، عقد االول ألبنية الفعل الثالثي المزيد والثاني ألبني

 .والرابع للجموع، والخامس للنسب، والسادس للتصغير

أما الفصل الثالث الذي نهض بالمستوى الترآيبي فقسَّمته على أربعة مباحث 

عّرضت في المبحث االول لدراسة الجملة وبيان أهم أنماطها وفي المبحث الثاني 

ثالث دراسة الحذف والذآر والمبحث الرابع درسُت التقديم والتاخير، وآان المبحث ال

 . التعريف والتنكير

الذي مثَّل المستوى الداللي فتضمن مبحثين درسُت في : أما الفصل الرابع

 . االول التطور الداللي في الاللفاظ وفي الثاني بينُت االلفاظ المعرَّبة والدخيلة والموّلدة

نا لم نجد من الظواهر ولم تتعرض الدراسة الى المستوى الصوتي ، ألن

الصوتية ما يشكل ملمحًا مبّرزًا  في شعر الشيخ علي الشرقي أن ُيعقد لُه فصل مستقل 

 .وإنَّما أشرنا الى ذلك فيما يتعلق بالمستويات األخرى أثناء األطروحة 

 . وأود التنبيه على أنني إعتمدت في دراستي على ديوان الشيخ علي الشرقي 

أنَّ هذا البحث وصاحبه مدينان بالشكر العميق لألستاذ االمشرف وبقّي أن أقول آلمة 

الذي أشرف على هذه األطروحة ومتابعته لها ) عادل محمد عبد الرحمن( الدآتور   

 . من بدايتها حتى النهاية فجزاه اهللا خيرًا

 . آما إنَّي أقدم جزيل الشكر الى َمن مدَّ لي يد العون والمساعدة لتوفير مادة البحث 

وال يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى آافة أساتذتي الذين 

 .أفاضوا عليَّ بعلمهم ونصائحهم

وأشكر أيضًا منتسبي إدارة الجامعة آافة لبذلهم االمساعدة وتوفير المناهج لي 

 . فأنا أعترف بأفضالهم علّي وأدين لهم بالشكر واألمتنان 



شين الذين سيغنون هذه األطروحة بإرآئهم ونصائحهم آما أشكر األساتذة المناق

 . قصدًا إلى تقويمها، فجزاهم اهللا خير جزاء المحسنين

وال يفوتني إّال أن أشكر آل من ساهَم في طباعة وترتيب  هذه األطروحة 

وأخرجها بهذه الصورة فجزاهم اهللا أحسن الجزاء وختامًا أقول إنَّ موضوع هذه 

اف متعدد الجوانب، بذلت فيها ما استطعت من جهٍد صادق األطروحة متشعب االطر

وال غرو أن يقع فيها خطأ هنا وهفوة هناك فحسبي أنني طالب علم يخطْي ويصيب 

 . وأدعو اهللا مخلصًا أن يجعَل بحثي هذا إسهام مؤثرة في خدمة لغتنا العربية العزيزة

 . اليه واهللا من وراء القصدراجيًا أن أآون قد وفقُت ولو بعض التوفيق، فهذا ما أطمح 
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   وبيئتُه حياتُه -1

ومن أشهرها  منذ  التي سكنت النجف،  إلى أحد البيوت ينتمي شيخنا 

 .)1 (ذا البيت في ميادين العلم واالدب و امتاز ه الهجري،القرن الثالث

، قادمًا من البالد الواقعة آبر إلى مدينة النجف الشيخ موسى جدُه األجاء 

، )2(بين البصرة والكوفة في الجنوب الشرقي ِمن العراق في القرن الثالث الهجري

( ليهم من المناطق الجنوبية ن يقدم إهالي مدينة النجف يطلقون على َموآان أ

في )  بالشروقي(  لقب بيت الشيخ موسى النازح ِمن تلك المناطق )3()بالشروقي 

 .القرن الرابع عشرالهجري

ة  الذين اشتهر جماعبناءِهمقر أ) الشروقي ( بيت الشيخ موسى صبح وأ 

 الشيخ  وقد اتسعت شهرة بيت الشروقي عندما تولى عمادتُه,)4(منهم بالفضل واالدب

نبــــغ تالميـــذ  ن أصبــــح ِمـــــى الذي أحمد بن الشيخ موســــ بن الشيخ أمحمد حسن

 صاحب آتاب جواهر الكالم في ,)5 ()محمد حسن بن الشيخ باقر ( ِه الشيخ إذاست

اف  مض إلى بيته شهرًة رفعتُهلىحلي، وبهذا  أضفى إشرح شرائع االسالم للمحقق ال

 الشيخ محمد إبنة) محمد حسن الشروقي ( وقد تزوج . بيوت النجف العلمية  المعدودة

حسن صاحب جواهر الكالم السابق الذآر فأنجبت الشيخ جعفر ، الذي آملت في 

 .)6(دبيه مرموقة من مكانة علمية وأ فيما بعدلما تبوأُه) الشروقي ( عصرِه شهرة بيت 

 
                                                 

م  1953حاضرها، الشيخ جعفر باقر، الطبعة الثانية ، العرفان صيدا ماضي النجف و: ينظر )1(

2/392 

 276ت ص_  البصير ،المعارف، بغداد  دنهضة العراق االدبية ،الدكتور محمد: ينظر )2(

_277   

 3/146م ،1957معجم المؤلفين ،عمر رضا كحالة، مطبعة الشرقي ، دمشق : ينظر )3(

 16/211م 1994اعيان الشيعة، محسن االمين العاملي مطبعة ابن زيدون ،دمشق : ينظر )4(

 132_2/128ترجمة كاملة عن ماضي النجف وحاضرها ، محبوبة : ينظر )5(

،ونهضة العراق االدبية، محمد 16/211ترجمة كاملة في أعيان الشيعة، العاملي، : ظرين )6(

 277_275مهدي البصير، ص



  نسبُه و اسمه -2
 الشيخ بن حمدأ الشيخ بن حسن محمد الشيخ بن عفرج الشيخ بن علي هو  

 وهؤالِء خيقان من فرع وهم لفراغنة،ا عشيرة من حسن بن نعمة بن راشد بن موسى

 ذي محافظة ِمن الشيوخ سوق في  معظمها ويسكن ،القحطانية العشائر من وعًةمجم

 ) مانحطا ( قرى ِمن بالقرب الغراف ضفاف على تسكن الشاعر عشيرة وآانت قار

 .)1(الشطرة لقضاء التابعة

 هــــي التي ) الفراغنـــــة ( لفصيلة زعيم آان ،حسين جدُه نَّإ يذآر 

 علي لالراح إذاالست عنها يحدثنا التي العشائر تلك ) خاقان بني ( فرق احــــدى

 طوائفها وتوزعت العراق جنوب البطائح من نزحت ,)2(االصل عربية بأنَّها الخاقان

 في العزاوي عباس إذاالست ويذآر دجلة نهر من المتفرع الغراف نهر ضفاف على

 وما الغراف نهر منطقة أي المنتفق سكنت خيقان عشائر ّنإ .)3( العراق عشائر آتابِه

 . الحلة مدينة قرب الفرات نهر ضفاف على سكن هامن وقسم حوله،

 نوبج يسكن عقبها يزال ال الشرقي ليهاإ ينتسب التي الفراغنة وفصيلة 

 .  )قار ذي ( محافظة في العراق

 

 

                                                 
ديوان علي الشرقي، جمع وتحقيق ،ابراهيم الوائلي ،وموسى ابراهيم الكرباسي : ينظر )1(

 14ت ص_ دار الرشيد للنشر، د الفنون،،وزارة الثقافة و

 2/56 1954لعراق شعراء الغري ،علي الخاقاني الحيدرية ا: ينظر )2(

 3/40ينظر المصدر نفسه  )3(

 

 

 

 

 
 



     ونشأتُه مولدُه  -3
            امـــــع فـــالنج مدينة فــــي الشرقي علي الشيخ شاعرنا ولد    

 فترعرع ,)1(والدُه فيه توفى الذي العام وهو ) م1892 ( الموافق ) هـ 1308( 

 علم بيت في  نشأ, )3(خيهاوأ ,)2(،والدها رعاية تحت مهأ أحضان في ً يتيما

 ،ذاكان والشعراء العلماء آبار من الشرقي جعفر الشيخ والدُه آان فقد وأدب؛

 والشعراء العلماء من الجواهري علي عبد بن الحسين عبد الشيخ خالُه وآان

  .ايضًا

 ــــنب هادي الشيخ من يضًاأ ــــةقراب لُه وآانت ،وثيقة ِهــب صلتُه آانت  

 العلم طلب مواصلة ِمن العلمية اسرتُه مكنتُه وقد ،الغطاء آاشف ال عباس الشيخ

  .)4(واالدب،

 الطريقة هي وهذه ) الملة ( إلى مُهُأ دفعتُه التعليم سن الشرقي بلغ ولما 

 إلى تنتسب لها جارة وآانت ،الوقت ذلك في مدارس وجود لعدم قديمًا المتبعة

 المتبعة بالطريقة تعليمه فتولت  ) فحام ( لآ عائلة تدعي النجف في جليلة ئلًةعا

 غير العربية الحروف ) ةالمل ( يد على الشرقي تعلم وقد ,)5(الصغار بتعليم

 ختمُه أن إلى الكريم القرآن اجزاء في لقراءةا ثم مشكولةال الحروف ثم ،المشكولة

 أحد إلى بعدها ُأرسل, )6(" ) الختمة يسمى بما ( الملة دور بذلك فانتهى يدها على

 .)7( "والتهذيبية التربوية المسائل وبعض ،المدينة في المشهورة الكتاتيب

                                                 
 7/3شعراء الغري، الخاقاني :  وينظر14الديوان ص: ينظر )1(

 1/35م1972مقدمة ديوان الجواهري ،طبع وزارة االعالم العراقية بغداد : ينظر )2(

 2/112ي النجف محبوبة، ترجمة في ماض:   ينظر)3(

 14ديوان الشيخ علي الشرقي ص: ينظر )4(

 35_34م، ص1963االحالم ،علي الشرقي، شركة النبع بغداد : ينظر )5(

 35المصدر نفسه، ص )6(

ي، مطبعة ال البيت ، كربالء مع الشرقي الصغير في شعره ،موسى ابراهيم الكرباس )7(

 61 م ص1965العراق، 



 

  شيوخُه_ 4
 التي القديمة الطريقة على والكتابة القراءة حياتِه بداية في الشرقي تعلم  

 في الحساب ومباديء العربي الخط تعلم ذلك بعد ،قتالو ذلك في سائدة آانت

 ،عالي وجناب ، لنحوا في مالك ابن منظومة فيه حفظه آما ) عالي جناب ( آتاب

 .لنفسِه تعظيمًا الكتاب ذلك صاحب اختارها تسمية هو

 آثيرة ومراسيم بآداب  تالميذِه يقيد وآان ،للتعليم حياتِه سآّر شيخ وهو 

 اصبعُه فعير ْأن بعد ّالإ بكلمة ينبس وال ،يديِه مكفرًا اّلإ مامُهأ التلميذ يقف فال

 اثنين  ةــــــالعسكري ةبالميش اال ِهــــابآت نـــِم الطالب يصرف وال نذاإل طالب

 المصادر تكشف ولم ) عالي جناب(  ـب اال بــــيخاط وال  ربعةأ أربعة أو اثنين

 .)1 (يعرفُه يكن لم الشرقي حتى بل هذا الشرقي لمعلم الصريح االسم

 من باب ولأ وعلمه ليهع تأدب ،للشرقي إستإذ ولأ ) عالي جناب ( ويعد 

 البارزين اساتذتَه نوِم ،والكتابة القراءة أتقَن أن بعد النحو هو ،المعرفة أبواب

 ذهنُه حتفتَّ حتى بالعلم عليه ثراأ فالجواهري الجواهري، حسينال عبد الشيخ

  .المعرفة أبواب نِم الكثير على واطالعُه

 الشرقي منها نهل يالت االولى المدرسة يشكل الجواهري مجلس آان فقد 

 .)2(التوجيه وحسن والمعرفة الفضل مناهل في

مد محوالد العالمة , )3( الشرقي الشيخ محمد جواد الشبيبيوِمن أساتذة 

 وتحت رعايتِه إطلــع الشرقي علـــى التراث االدبي ، ففي مجلسِهرضا الشبيبي

                                                                                                                                            
 
 
  37االحالم، الشرقي، ص: ينظر )1(

 2/396ماضي النجف وحاضرها ،محبوبة  : ينظر )2(

م 1972حمودي عبد االمير ،مطبعة النعمان ،العراق بغداد،-الشبيبي الكبير ، حياته وادبه د )3(

 8ص



، وآان الشرقي يتلقى المعارف بأنواعها عربي والشخصيات االدبية في النجفال

 .المختلفة ِمن محاظراتِه ومناظراتِه

 آاظم محمد الشيخ هو علمًا آثرهموأ المشهورين االساتذة ومن 

 وعلم الفلسفة في ً وحجة, )1(الشرقي يقول آما عصرِه يةآ فهو اساني،الخر

 مرجعًا اليزال ) االصول في الكفاية ( أسماه آتاب العلم هذا ـــيف ولُه االصول

 الفقه  الشرقي درس ،الجليل العالم هذا وعلى ،اليوم هذا حتى ـــمالعل لهذا مهمًا

 لرجالا وعلم وسماتها واللغة ،والتاريخ لفلسفةوا الفقه اصول معلَّتو ،االسالمي

 . والهندسة والحساب والتربية

 ذلك )2(الشهرستاني الدين هبة علي محمد السيد الشرقي اساتذة ومن 

 برأيِه يغذيهم الشرقي بينهم من الشباب من ةمجموع مدرستُه آفلت الذي العالم

 االمراض ةمكافح على ويمرسهم ،الجديدة الحياة بسيل ويبصرهم المعاصر،

  ).مالعَل ( مجلته في ينشرها التي العلمية واالبحاث بالمقاالت االجتماعية

 إذا، صبحت واضحة، فإنَّ معالم مستواه أ هذه ينابيع ثقافة الشرقي وإّن 

نقله له راء ، تيستمد من أفكار وآ معرفة آل ما إلىخذ يضيف  الشرقي أنَّأعلمنا ب

مين الريحاني  ومن بينها آتابات شبلي شميل وأصحف  مصر وبالد الشام واألستانة

الشرقي في وإنَّ نبوغ , )3(يليا ابي ماضي وجبران خليل جبرانوحافظ ابراهيم وا

، وخاصًة عندما عمق على ثقافته العامة، يكشف لنا بعدًا أالتي درسهابعض العلوم 

، والذي ال يستطيع فهمه )الكفاية في االصول المار الذآر(ُشوهد يدرس آتاب

 الشرقي يتمتع بها  الموهبة التي آانآما أنَّ, )4( القالئل من الفضالءوتدريسه إّال

خر، داخل العراق وخارجه آانت عامًال مهما في سعت إطالعِه إلى آوتنقله من مكان 

                                                 
 82:االحالم، الشرقي  )1(

 1/17ماضي النجف وحاضرها،: ينظر )2(

تطور الشعر في العراق د علي عباس علوان طبع وزارة االعالم العراقية بغداد : ينظر )3(

 422مص1975

 7/14شعراء الغربي، : ينظر )4(



فه على األوضاع اإلجتماعية التي ثار تلك  األماآن والبلدان فإنَّ تعرَّ معالم وآومعرفتِه

، وثقت في ذهنه الكثير من الدراسات واألبحاث التي انخالطها في جوالته في البلد

 .ها في الصحف والمجالتقرأ

 أحاط هاخالِل ومن ذآائِه على دليل ّالإ الصحف في نشرها التي أبحاثه وما

 . عصرِه بمعارف

  ُهتشخصّي معالم -5
 نم مجموعة تِهشخصّي في ترآا جتماعيينإ وسطين في الشرقي عاش 

 إهتم محافظ إجتماعي وسط في نشأ حينما فهو منها، اآتسبُه ما ثمرة هي الصفات

 عليها يخرج من يعتبر درجة لىإ وصلت التي بالقدسية ُهحاطوأ بالموروث

 في المجتمع بمعالم تتصف ذاكأن خصيتُهش تآان ،للقيم ومتنكرًا بالكفر موسومًا

 ساليباأل متبعًا وفكرية، خلقية صفات عن وقصائده ِهمحافل في ،مما العصر ذلك

 به أمدتُه ما تخالف ساليباأل تلك آانت لو حتى الحياة جاالتم جميع في المألوفة

 شبابِه بأيام حاطتأ التي الظروف تلك يتجاوز أن يمكنو ،وأراء أفكار نم فطرتُه

 وأ المعارضة وتجنب العلمية لمتابعةا و الدرس إلى نصرافاإل وأخذ االولى

 في شخصّيتِه سمات فظهرت ،اخرى تارًة ألفكارِه مخالفًا يراُه ما آل مع التصادم

 نتظمتإ التي تلك للمجتمع لعامةا الحياة ساليبوأ متفقًة للعصر مالئمة الفترة تلك

 تلت سياسية حداثأ العراق إجتاحت وعندما ،)1(معينة وإعتبارات ليدتقا وفق

 يختار أن خاللها الفرد تمكن إجتماعية راتتغي إلى دتأ االولى العالمية الحرب

 التي دالقيو من ينطلق أن الشرقي استطاع عندما حياتُه، يناسب الذي الطريق

 في نعرض وسوف ،النجف مدينة سيما وال العراق في العامة الحياة تكبل آانت

                                                 
الشيخ علي الشرقي حياته وادبه، عبد الحسين مهدي عواد ،منشورات وزارة الثقافة : ينظر )1(

 47م ص1981واالعالم ،العراق،



 ظروفُه آسبتُهأ وما فطرتُه به ُهتدأه ما الشرقي شخصية لمعالم دراستنا

 .)2(العامة حياتِه خط  في جتماعيةاإل

 

 

 

 ثقافتُه -6

 بين منتقًال عصرِه في سائدة آانت التي الفنون أغلب بجمع الشرقي إآتفى      

 وبين الشبيبي واستإذُه اهريالجو خالُه مجالس نيوب سانياالخر استإذِه محاضرات

 النجف في دبيةاأل المدارس عن فضًال األدبية، والمناظرات العلمية ضراتمحاال

 الشعراء ودواوين الجاحظ ومؤلفات ،العربي التراث ُآتب وآذلك األشرف

 من المعرفة فتريغ آان إذا وغيرها، القالي وأمالي بالغةال نهج وآتاب العباسيين

 وآل كية،مرياأل والمهاجر والشام مصر في النهضة معالم من العربية الصحف

 .)1(تقانوإ مفرط بذآاء آان ذلك

 وقد شبابِه احلمر في جديدة فاقآ إلى تطلعي الشرقي علي الشيخ وآان 

 دبال في المعاصرة الثقافات وتقبلُه الفطري استعدادُه التطلع هذا على ساعدُه

 الخليج منها المجاورة البلدان إلى العراق خارج  بها قام التي وأسفارِه العربية

 مماو،بالصور الحافل شعرِه في هذا ظهر دوق ولبنان وسوريا والحجاز العربي

 ثرأ لها لما النجف مدينة وهي شاعرنا فيها عاش التي البيئة ذلك على ساعدُه

 ةالسائد العلوم فيها درس وقد مي،االسال العربي التراث فيها درس حيث علمي

                                                 
احمد الحوفي، الطبعة الثانية، -ابو حيان التوحيدي د:  و10ديوان علي الشرقي ص: ينظر )2(

  121م ص1964نهضة مصر القاهرة 

 7/3شعراء الغربي ،غلي الخاقاني ،: ينظر )1(



 آفاق إلى وتطلعِه ِهاقبال إلى إضافة منطق، و وبالغة  وصرف نحو من نذاكأ

 .)2( االدبية ثقافتِه صقل على ساعدُه امم ويحفظ رأيق خذوأ األدب

 

 

 

 

 

 السياسي الوضع من موقفُه -7

 التي عاصرها الشرقي، األحداث ة األولىحداث السياسيمن األ   

 م 1876 عام إلى ُهعالن الدستور العثماني الذي يرجع تاريخالدستورية المتمثلة في أ

 ندفع حزب االحرار الترآي في حرآتِهوقد تجمد العمل به حين إ) هـ 1293(

حرار العثمانية وقد سبق حرآة األ)  هـ 1326(  م 1908الدستورية الثانية عام 

العقد (  من نظيريةفكارُهشرت في دول الشرق واستمدت أآات دستورية انتالثانية حر

ة الفرنسية، ومنها جاءت إلى ترآيا، وربا بعد قيام الثورالتي شاعت في أ) جتماعياإل

األدباء في مختلف المدن ونقاش بين العلماء والحرآات مثار جدل فكار تلك فكانت أ

بها _ دينة شاعرنا الشرقيدينة النجف، مهتمام رجال الفكر في ماالسالمية، وآان ا

تلك الحرآات بكتب السنة ، حيث آانوا يراعون في ذلك مدن مطابقة افكار آبيرًا

حداث في ي في هذه الفترة من أيدُه الدستور، وقد أثرت تلك األ، فكان الشرقالنبوية

ثناء أ لم تكن بمستوى البروز في  شخصيتُهنَّ أآثر مما أثر هو فيها آما إشخصيتِه

 ِهتثر في صقل ذهنيها آانت ذات أ، ولكن بعد الدستور العثمانيالتتريكانتشار اداء 

ي التي آانت مقرها مدينة صالح العرب إلى اإلنضمام إلى جمعية اإلالسياسية ودفعتُه

 .)1(البصرة 

                                                 
 15-10ديوان علي الشرقي ص: ينظر )2(

 29م ص1952على هامش الثورة العراقية، فراتي ، شركة النشر والطباعة ،بغداد : ينظر )1(



 اثناء ذلك  فيشرقيسياسية االولى السيد طالب النقيب، فقد ظهر للصيتها الوشخ

 مدينة إلى يهجر مدينة النجف م مما جعلُه1913بطش العثماني عام لضه لبحيث عرَّ

 .)2(ولبث فيها,الشطرة 

 

 

 

 

   نكليزي للعراق لعام ألحتالل األحداث اظهورًا في أآثر وآان اسم الشرقي أ    

ن في حرآة  جانب السيد محمد سعيد الحبوبي قائد المجهاديإلى فكان 1918 - 1914

تحاق براية ل يستنفر العشائر ومشايخ الشطرة والعراق لأل م فراح1915شعبية عام 

يواآب مسيرة الجهاد ضد االنكليز التي قادها العلماء والعشائر   وأخذ)1(المجاهدين،

آما آان الشرقي في صفوف , )2 ( م1915 الناصرية في البصرة عام إلىمن النجف 

لشبيبي ا م فقد آان هو والشيخ محمد رضا 1918حملة الفكرة في حادثة النجف عام 

فرادها ى اتصال بجمعية النهضة االسالمية التي اطاح اومن تبعهم من الشباب عل

 نَّآما إ, )3 (م1918لوا مرآزه في مدينة النجف عام تحبالحكم السياسي البريطاني، وا

 .)4(عقب تلك الحادثة نكليز على المدينة الشرقي القى أهوال الحصار الذي فرضة األ

                                                 
 95االحالم للشرقي،ص: المصدر نفسه الصحيفة نفسها وينظر: ينظر )2(

 7/5شعراء الغربي ، الخاقاني ص: ينظر  )1(

 15ديوان علي الشرقي ص: ينظر )2(

 110-108االحالم للشرقي، ص:  وينظر7/362شعراء الغربي، الخاقاني : ينظر )3(

م 1975ثورة النجف على االنكليز ،حسن االسدي ،وزارة االعالم العراقية  بغداد : ينظر )4(

محاضرات عن تاريخ العراق ، البزاز  :  وينظر1/249ماضي النجف وحاضرها ،: وينظر

 32،33ص



يد ة الشطرة والغراف للتمه منطقإلى الشرقي  م ُأرسل1920     وفي ثورة العراق 

ة من قبل مخططي الثورة في مدينة آربالء وتأسيس فرع الجامعة االسالمي,  )5(للثورة

ن الثورة بقيادة الشيخ محمد تقي الشيرازي في التي تاسست في آربالء إلدارة شؤو

ب والحاج حسين  وعبد المطل، مجلسُه يتكون من الشيخ علي الشرقي وآان الشطرة

 .)6(معتمد في الفرع هو خيون آل عبيدالطحان وآان ال

  

 في المنطقة وقد ساهم الشرقي في أحداث الثورة بحوادث آبر عشيرةهو رئيس أ

كليز مناطق نالنتائج التي انتهت إليها الثورة وأحتالل اإل ولكن ,)1 ( تقضي عليهآانت

 ,)2(ل زميلة الشيخ محمد باقر الشبيبي، جعل الشرقي يبادالعراق آافة مرة اخرى

البة الذي آان هاربًا من النجف ومختفيًا عن االنكليز في منطقة الشطرة بنشاط وص

يعد العدة للسفر إلى  سياسية تميز بها وعندما رجع الشرقي إلى مدينة النجف أخذ

مل للقضية العربية هناك ، ولما وصل الحجاز وجد الحجاز عسى أن يكون بعض األ

لثورة ليست أجراس جراس ا أنَّالعراق وعرف إشجون  عن الحجاز وعن  ذاالحديث 

رائد عروش أآثر  رائد النهضة العربية الحديثة ، هو نَّيقن أتولعله , )3(القافلة العربية

                                                 
االحالم :  وينظر2/59م ص1968هكذا عرفتهم ،جعفر خليل ،دار المعارف بغداد : ينظر )5(

 110-108للشرقي ص 

 32،34على هامش الثورة العراقية ،فراتي ص: ينظر  )6(

 

 

 

 
م 1959ثورة العشرين في الشعر العراقي  ،ابراهيم الوائلي ،مطبعة االيمان بغداد : ينظر )1(

 112-99االحالم للشرقي ص:  وينظر25ص

 38شعراء الغربي،ص: ينظر )2(

 128االحالم للشرقي ،ص: ينظر )3(



ليأس عليه سلطان فأنطوى على  العراق قانطًا  وافرجع إلى, )4(مما هو رائد ُأمة

 م حيث تغير مجرى السياسة 1926 التي استمرت لغاية سنة  عزلتُهت، فكاننفسِه

 هي عقلية سياسية جديدةأصبحت التوفيقية من أشهر معالمها، عاد الشرقي بعد ذلك بو

 )5(ان رزقِهإلى اإلعتدال أقرب من التطرف، حافظ فيها على ضم

 

 

 

  الشرقي شغلها التي المناصب -8
 في م1920 عام قالعرا في العربي الحكم قيام بعد الشرقي استقر لقد  

 وبقى ،الموضوعات مختلف في والكتابة نظمال يواصل ظل النجف في إقامتِه اثناء

 1928 عام السعدون حسنالم عبد السيد العراق في الوزارة رئاسة تولى أن إلى

 منطقة على يتردد آان نأ منذ صداقة عالقة السعدون مع تربطُه الشرقي وآان م

 المنتفك لواء ( عن نائبًا الشرقي يخرج نأ السعدون فرغب والغراف، لشطرةا

 منافسِه أمام أخفق الشرقي ولكن م 1928 عام البرلمانية االنتخابات في )1()

 التميز مجلس في عضوًا عين م 1927 عام في )2(، الشبيبي باقر محمد الشيخ

  م 1933 عام في تهوظيف مقر حيث بغداد في االستيطان ثرفأ الجعفري الشرعي

 من بغداد إلى دعا ذلك بعد شهرأ ستة لمدة البصرة في الشرعي قضاءال مارس

 . الجعفري الشرعي التميز مجلس عضوية في لِهعم مواصًال البصرة

 حتى واستمر الجعفري الشرعي التميز لمجلس رئيسًا ُأختير 1934 عام في     

 .م 1947 عام
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 . ألعيانا لسمج في عضوًا عين م 1947 عام في

 .مرة من وألآثر للدولة  وزيرًا حاصب م 1953 عام في

      .)3(التقاعد على ُأحيل م 1958 عام

 

 

 

 

  االدبية ثارُهآ -9
 في االدبية النهضة دروا من الشرقي علي يخالش الكبير الشاعر يعد  

 على االدبية آثارُه وانقسمت ، العشرين القرن من االول بعالر ذمن العراق

 : قسمين

 في منظَّ فقد ً ومضمونا شكًال الشعر بتطوير اهتم حيث الشعرية ثارُهآ:  االول

 ثحي الشعر نظم في مبكرًا وآان ،واألجتماعية السياسية الموضوعات مختلف

 تظهر فقد ،عمرِه من الثاني العقد منتصف في ووه الشعر نظم مارس

 ولم أنذاك الصحف في شعرِه نشر وقد م 1909 عام السياسة في نظمِه بواآير

 وآان ،الشعر نظم في مقًال صبحأ ُهنَّأ إّلإ شيخوختِه في حتى الشعر عن ينقطع

 . ولبنان العراق صحف بشعرِه يرفد ابِهشب ذمن الشرقي

 وآان مرة ألول ) وعواصف عواطف(  ديوانِه نشر 1953 عام في     

 والفنون الثقافة وزارة رأت ذلك وبعد. شعرِه آل ميض لم نشره  الذي ديوانُه

 على جريًا نظمه ما آل يجمع جديد ديوان في وينشر الشرقي شعر يجمع أن

 قدماء من وغيرهم الكبار الشعراء دواوين أحياء في عليه دأبت ما
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 موسى و الوائلي ابراهيم ( ينإذاالست العمل بهذا قام وقد والمعاصرين،

 .)1(الثقافة وزارة موافقة على حصال بعدما ) الكرباسي ابراهيم

 علي الشيخ شعر عن والتنقيب البحث مواصلتهم بعد االستإذان قولوي 

 على وقفنا بل المطبوع لديوانل استقصائناو بحثنا في يِفتنك لن الشرقي

 واخذنا. فيها النشر اعتاد جرائدو سبوعيةواأل الشهرية والمجالت الصحف

 وراقاأل من وغيرها النجف مدينة في فوفالر على عوموض ما آل متابعة

 . )2(الوقت ذلك في الصحف في تنشر لم التي والقصائد وهناك هنا المبعثرة

 

 

 

 الجديد الديوان هذا رتبنا أننا الجهد بعد عملنا آان لقد: ( األستإذان ويقول

 شحاتوالمو القصائد معظم يف والنشر النظم تاريخ فيه راعينا زمنيًا ترتيبًا

 إذ  )وعواصف عواطف (طبع حين الشاعر سلكم  فيه نسلك ولم والرباعيات

 :االتي آل الديوان ترتيب وآان )1()الديوان أواخر في نظمِه أوائل لجع

  .القصائد -1

  .الموشحات -2

  :ماياتي ويشمل ،الرباعيات -3

  .والنوازع صورال - أ

 .الطليق البلبل مع  - ب

 . مع البلبل السجين-ج

 .الثنائيات المزدوجات -4
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ليه  آان ناثرًا إذا ال نبخل عرية ولم يقتصر الشرقي على الشعر فقد النثثارُهآ: الثاني

 لكتاب في البالد العربية وقد آتب في موضوعات تاريخيةبار ا من آن نعدُهبأ

سياسية وأدبية وقد وجدنا معضمها في الصحف والمجالت وفي آتب واجتماعية و

ي الشعر فقد آان حين يكتب بحثًا أو دراسة  فُأخرى، وآانت لغتُه في النثر أشبه بلغتِه

  : ما يأتي النثرية المطبوعة هيِهن ينثر شعرًا، ومن آثارو مقالة آاأ

 الكتب المطبوعة  : اوًال

  .طبائياالطب ابراهيم ديوان تحقيق -1

 .السعدون ذآرى -2

   .العراق و العرب -3

 .االحالم -4

 

    البحاث المنشورة في حلقات متسلسلةا: ثانيًا

 العرفان مجلة في نشرت تاريخال في مقاالت ) البازيدية ( اليزيدية تاريخ -1

 . م 1926 عام

 . حلقة) 12 (في العراق جريدة يف نشرت عامة مقاالت: االمة بيت -2

 . العراقية النوادي -3

 اليزال بآتا في جمعت متفرقة وبحوث دراسات – التاريخية حلوااأل -4

 .)1(منُه قسمًا نشر وقد نفسُه الشاعر بخط مخطوطًا

 بحاث ومقاالت متفرقة ا: ثالثًا

 لغة مجلة في نشرت مقالة – النجف في الفكرية والحرآة العلمية الحالة -1

 . م 1926 النجف جريدة في نشرت آما م 1926 العرب
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 العراق جريدة في نشرت – المجتمع وصف في مقاالت ،االمة طبقات -2

 . م 1027 – م1926 عامي

 البطائح تاريخنا في مقاالت ،البطائح مدن وأشهر الحالية، البطائح -3

 – 1927 عامي بين حلقات) 4( العرب لغة مجلة في نشرت ،والمدن

1928 . 

 البالد جريدة في نشرت حلقتين في. ذآراه في السعدون، المحسن عبد -4

 .م 1920 عام

 1933 عام اإلعتدال مجلة في نشرت واسط تاريخ في تمقاال – واسط -5

 . )والتاريخ العرب ( المطبوع آتابِه في منها قسم رنش وقد

) 5 (ب اإلعتدال مجلة في نشرت البصرة تاريخ في مقاالت – البصرة -6

 . م1934 عام حلقات

 . م 1935 عام البالد جريد في نشرت – ذآراه في – النائيني االمام -7

 حلقات) 4 (بـ العتدالا مجلة في نشرت ادبية مقاالت - المتنبي عروبة -8

 م1936 عام

 األعتدال مجلة في شرتن – بحلقتين  أدبية مقاالت – الجاحظ -9

 . م1937عام

 مجلة في نشرت – تحليلية دبيةأ مقاله ذآراه في زدياأل الحسين عبد - 10

 . م 1956 عام العرفان

 .االسالمي القضاء تطور 11

  .العرب لغة مجلة في ُهبحاثأ 12

 .)1( )البيان ) ( اللغوي ) ( العلم ( مجالت في مقاالت 13

  .) في وادي السالم  ودفن في مقبرة خاصة1964 / 8/ 12( وتوفيَّ شاعرنا في
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حات ضمن المصطلموضوع همية آبرى للقد أولى العلماء األقدمون أ
هذا األتجاه دراسات آان لها أعظم بحاثها وقدموا في إهتمامهم بموضوع اللغة وأ

 . واللغويةثر في بيان الترابط بين المصطلحات الشرعية األ
الزينة  في ( لمية التي وصلتنا آتاب  وفي مقدمة تلك الدراسات الع

ث تحدث فيِه حمد بن حمدان الرازي حيألبي هشام أ) ات األسالمية العربية المصطلح
نظرًا ة ي، وقد آانت الغاية من هذا التأليف دينعن تطور الصلة بين تلك المصطلحات

 .)1( من صله وثيقةلما بين العربية واألسالم
حمد بن ذلوا جهدًا آبيرًا في مصنفاتهم آأرين بخ وإلى جانب الرازي نجد أ

ي في فقه اللغة وسنن العرب في الصاحب( ِهالذي عقد لُه بابًا خاصًا في آتابفارس 
في مام السيوطي  من بعدِه  األ، وآذلك فعلوسماه باب األسماء األسالمية) ا آالمه
 منظور في ، وفعل مثلهم علماء المعاجم منهم الجوهري في الصحاح وابنالمزهر
جم المصطلحات الفنية والعلمية وسار ه مع العرب في القسم الرابع الذي سمالسان

 الموضوع بالبحث اولو االعالم فتناحدثون من علماء اللغة على نهج هؤالِءالعلماء الم
ِه فقه اللغة في مبحث آتابفي في الدآتور علي عبد الواحد واوالتحليل والتحقيق منهم 

 .)2(للغة العربيةسالم في اواإلن والحديث رآجزئي هو أثر الق
  من المحدثين من تناول هذا الموضوع، فمنهم من عّدهكثير وآذلكالوغيرهم  

 بين ناقدًا وعادل وموافق ومعارض ورافض آتابِه ومنهم من نقدُه وعّدلمبحثًا في 
 .لط الضوء عن المصطلحات اللسانيةس البسيطة نوبعد هذه المقدمة

  متنوعةتعاني اللسانيات مبدئيًا ما تعانيه العلوم المقترضة من مشكالت  

دوات ألسلوب واألثمرات العلوم في متناول الباحثين، من حيث اللغة واآوضع 

نا المتابع بلة ، ومتابعة التطور السريع الذي يرهق في عصرالخاصةالعلمية 

، فما لمًا جديدًا عند األجانب أنفسهم من آونها عًال عما ذآرفضالمتباطئ، وتعاني، 

اخل المصطلحات في لغاتها األصلية، يعرض على دراستنا تبعات اخرى تصل بتد

 من ختالف طبيعة هذا العلم الفكرية عن غيرِهلمناهج  أل، واختالف اهاتتجاوتعد األ

 . ية ونحوهاالعلوم الطبيعية والرياض

ق العلوم ها بالعلم ال تخرج عن نطاء أصحابها يصفونفاللسانيات التي ما فتى         

 ، آالرياضيات خرىًا من أدواتها من العلوم األآثير استخدمت ناألنسانية، وإ

ذا البحث يختص بالمصطلح األنساني، ونلحظ نا في هإنَّ عملو. والفيزياء، والطب
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فقد ) اللسانيات (ي  الرئيسي الدال على هذا العلم أ المصطلح إختالف الدارسين حول

 أوردُه بة والمترجمة ثالثة وعشرين مصطلحًا وفق مابلغت المصطلحات المعرَّ

م، وعلم اللسان، وعلم وعلم اللغة العا لسنية، نحو األالدآتور عبد السالم المسدي

وهكذا آاد األختالف حول هذا العلم , )1( اللغوية الحديثةاتاللغة، واللغويات، والدراس

ي  لكن عمل لدآتور المسدنِهانشغال بعنو إلى األصرف الباحثين عن مضمونِهي

 .)اللسانيات (  نتيجة حاسمة حين يعتمد مصطلحًا واحدًا هو إلىيخلص 

، تزّآي هذا المصطلحهل االختصاص مستندًا إلى أدلة مقنعة حقًا، وإلى توصية أل 

ى ما إلى إستعماله على النطاق العربي آلُه، ولقد آان هذا األمر أن يتَم علوتدعوا 

أنداده ي ومع آثيرون ملتزمون ومقتنعون بتوصية ور عبد السالم المسدوصى الدآتأ

ولم يخالف المصطلح استعماًال فقط، . هو الدآتور أحمد مختار عمرا دارسًا واحدًا  ّلإ

 بعد خمس سنوات من آالم المسدي، واحدى  مجادًالتِه بدايإلىمر بل راح يرجع األ

) اللسانيات ( في صالح )  م 1978( للسانيات ندوة اعشرة سنة من توصية 

ل ر تدريجيًا  ليحسنحياستعماله الذي بدأ ) األلسنية ( ومفصًال مصطلح ، وشيوعها

إذ الدآتور ستيقول األو ,)2( ُهقطار المغرب العربي آلَّمحل مصطلح اللسانيات في أ

خصائص اللغة للداللة على ما وفق  .  المصطلح هو مفردة صيغتنَّإ: "سيعمار سا

 .)3("هي شيء  محدد ، وحصلت على اتفاق المختصين 

 

 المصطلح فهو بحث علمي وتقني يهتم بدراسة المصطلحات  العلمية ما علمأ: وبقول

ان تها هو فرع من فروع علم اللسيقة وعميقة من جهة المفاهيم وتسميوتقنية دراسة دق
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لسنية تهتم بدراسة الكلمة اللغوية لكن نظريتُه على عكس النظرية األلسنية الن األ

 .)1( من الدال نحو المدلولابتداًء

 ب المصطلح بين اللغة و الشرعيةإذتج
 :  المصطلح الشرعي ينقسم علىقسمينّن رأي أغلب العلماء على أنَّإ     

 : العقدي المصطلح -1

 : الشرعي المصطلح -2

 : ي األول فهو المتعلق بأمور العقيدة، ويقول األمام الغزالماأ

، ي وسماُه المعتزلة المصطلح الدينيصل دينشريعة إلى أ الما الدين فما نقلتُهوأ( 

، فهو المتعلق بفروع أما المصطلح الشرعي) األيمان والكفر و الفسق والنفاقآلفظ 

صولية آلفظ الصالة مية وما تبنى عليه تلك الفروع من القواعد األالشرعية العل

  .المطلق والمقيدوالزآاء والحج وآلفظ العام و

لصالة أصل معناها في اللغة الدعاء، والحج أصله في لغة الزيارة، فا 

اني في الشرع ويرى  المعوالزآاة أصلها الطهارة والنما، وثم إنَّها بقيت على هذِه

تكون باقية يمان فانها  المصطلحات إما أن تكون عقيدية آلفظ األ هذهنَّالجمهور إ

الصالة ن تكون شرعية آلفظ أما أو غير منقول عنُه، على أصل معناها اللغوي،

هذا  معناه اللغوي إلى معاني الشرعية، ومن القائلين ب منقولةها مننَّوالحج ونحوها فإ

 فقهم لم يقولواامن وومامين الغزالي والرازي أي ابوإسحاق الشيرازي إّلا إنَّ اإلالر

 .)2(طالقبنقل  المصطلحات الشرعية على اإل

  

عبادات واألفعال مصطلح خصص لبعض ال ,بل فضلوا القول فيها وجعلوها صنفين 

 للداللة على زيارة مكة المكرمة فقط ، فال تسمى الشرعية آالحج، فأنَُّه خصص

العرب بعض األسماء التي  هنالك في لغة نَّّا آما إزيارة غيرها من البقاع حج
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ب فمثل هذا سميات آالفظ الدابة فإنَُّه فيها األصل لكل ما يدبعض المتخصص ب

، )1(ن اللغة إذ للشرع عرف في األستعمالالمصطلح الشرعي ال يعد منقوًال ع

ا  معناه ّنم نقل إلى معنى شرعي آالصالة ، فأمصطلح وضع على معنى اللغوي ث

في اللغة الدعاء ثم إطلعت على األفعال المقررة في عرف الشرع لعالقة بينهما وهي 

سم على مايتعلق به الشي  فيكون من باب إطالق إفعال على الدعاءإشتمال تلك األ

، ولكن لما آان مرتبطًا بها إطلق لفظ )2(الخمر محرم والمحرم شربهاتسميتهم آ

 ة الشرعياتة بين المصطلحالتحريم عليها هذا المصطلح، ورأينا في موضوع العالق

 ما من مصطلح ُهائمة في بيانها على لغة العرب فإن الشرعية قت آما آانُهنَّة أواللغوي

فمعظم : "  إرتباط وثيق باألصل اللغوي، فيقول الدآتور تمام حسان  ولُهيرد فيها

 والصيام آالصالة والزآاة العبادات وغيرها سالمية في األ المصطلحات الفقهية

ية صطالحةعامة  إلى معان إلغوياٍن مع عن والحج والهدي والسعي ونحوها محول 

 .)3("خاصة عن طريق القصد والتعمد

 

 

 

 

 

 المصطلح في الثراث    
  المحكم القراني المصطلح

                                                 
 من العربي اللسان في المصطلح وينظر 1/299؛ للسيوطي ؛ وأنواعها اللغة علوم يف المزهر ينظر )1(

 98:الصناعة أداة إلى فهمال آلية
 299: المصدر نفسه:ينظر )2(

ا ومبناها؛الدكتور تمام حسان ؛عالم الكتب ؛الطبعة السادسة؛ القاهرة  معناهاللغة العربية )3(

 322؛2009



 ال ،يفًاوتوظ وداللة صناعة بالكلمة خاصًة عنايًة الكريم نالقرآ أولى لقد 

 إليها تشُد زالت الو ،األعجازية وسماته  االلهية لعظمةا دالئل منها تشتق تزال

 يبذل ما وآل ,اليوم إلى ومكان زمان آل في بإستمرار والباحثين العلماء عقول

 من أوغيض بحر في قطرة سوى يكون أن يعد ال نالزم مر على جهود من

 هذه يبدي حين نوالقرآ المستمر، واالجتهاد الجاد البحث يستدعي مما فيض،

 والداللة لصناعةا حيث من لعلم يؤسس إنَّما) المصطلح(     بالكلمة العناية

 واألنسانية واللغوية الشرعية منها العلوم من  لكثير  سسأ آما والتوظيف،

 نَّوإ قواعد هي حكامُهأ نَّوإ وغيرها، والتكنلوجيا والطبية اديةقتصواأل والقانونية

 عةصنا تحكم وقوانين أنظمة آيبُهاتر نَّوأ يمالسل عليها يقاس وزانُهوأ اتهمفرد

 وتلميحًا تصريحًا القرآنية اآليات من آثير في العناية هذه تحلت وقد لألفادة كالمال
 انُظْرَنا َوُقوُلوا َراِعَنا َتُقوُلوا ال آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا) : تعإلى قولُه )1(

 وقولُه )3()َتْفَعُلوَن ال َما َتُقوُلوَن ِلَم َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا: (وقولُه )2( َواْسَمُعوا

 َيا (إلىتع وقوله)4 (َأْسَلْمَنا ُقوُلوا َوَلِكْن ُتْؤِمُنوا َلْم ُقْل آَمنَّا اَألْعَراُب َقاَلْت(

    )5(.)َسِديدًا َقْوًال َوُقوُلوا اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها

  

 من تنبع جوانبِه آل في فريدة خصوصية الكريم نالقرآ في للمصطلح وآان

 محكمة القرآن آيات كونوت ، الخالدة الدهر معجزة الكريم نالقرآ لغة خصوصية

 ومنُه محكمال منُه إذ القرآن، في المصطلح نوع على ينعكس ذلك نَّفأ ومتشابهات،

                                                 
 147: أداة الصناعة إلىالمصطلح في لسان العرب من آلية الفهم : ينظر )1(

 104:آية :سورة البقرة )2(

 1:آية :سورة الصف  )3(

 14:آية: سورة الحجرات)4(

 70:يةآ:سورة األحزاب )5(



 بين اي القران في يةواآل الكلمة بين االنسجامية صيغة مايفسر وهو آذلك المتشابه

 )1(.والجملة المصطلح

  المصطلح حرآية في
 فاألصل والمتحرآة، الثابت ثنائية على ائمق وهو لوجودا في شي آل 

 َثاِبٌت َأْصُلَها َطيَِّبٍة َآَشَجَرٍة (إلىتع اهللا قال ،متحرك والفرع        ثابت

 الثابت بثنائية محكمة فهي حياتها في عهدت وما نساألل)2()السََّماِء ِفي َوَفْرُعَها

 لثنائية تبعًا المميزة صهاخصائ من ةالجزئي في او الكلي هاءبنا وفي والمتحرك

 منفصل وآل اإلنفصال، في واليقبل الكبير بناءال تشكل عناصرها نَّأ ذلك الكون،

 والسان الكبير ءالبنا في ضطرابواإل الخلل عليه ويترتب شذوذ فهو حصل نإ

 قولُه ،اهللا سنن وعن الكون امنظ قواعد عن ُهخصائص تشذ ال،المبين العربي

 وإذا )3()ُمِبيٌن َعَرِبيٌّ ِلَساٌن َوَهَذا َأْعَجِميٌّ ِإَلْيِه ُيْلِحُدوَن الَِّذي ِلَساُن( تعإلى

 آبرأ الخلقو مأعظ بناء الكون في ليس قلنا ةللفكر اآثر جالء إلى سبيل من آان

 َأْآَبُر َواَألْرِض َمَواِتالسَّ َلَخْلُق( إلىتع اهللا قال واالرض السماوات خلق من

  )4(َيْعَلُموَن ال النَّاِس َأْآَثَر َوَلِكنَّ النَّاِس َخْلِق ِمْن

 

 ِبَأْييٍد َبَنْيَناَها َوالسََّماَء(فاألسماء ثابتة ومتحرآة، ثابتة بناًء ومتسعة زمانًا قولُه تعإلى 

 َيَرْوَن َأَفال( واالرض ثابتة قرارًا ومنقوصة زمانًا آقولُه تعإلى )1()َلُموِسُعوَن َوِإنَّا

                                                 
 148:آلية الفهم إلى أداة الصناعة المصطلح في لسان العرب من :ينظر )1(

 24:آية:سورة إبراهيم )2(

 103:آية:سورة النحل )3(

  57:آية: سورةغافر)4(
 
 47:آية:ياتسورة الذار )1(



 ومنهم يمكن استخراج )2()اْلَغاِلُبوَن َأَفُهْم َأْطَراِفَها ِمْن َننُقُصَها اَألْرَض َنْأِتي َأنَّا

حكمة ما جعلة اهللا االعتبار الجملة الثنائية في ثبوت المكان وحرآة الزمان وربما ال

 َآاَن َآْيَف َفانُظُروا اَألْرِض ِفي ِسيُروا ُقْل( آقولُه تعإلى )3(في المكان لثبوته

ترى ) انظروا(ان الثابت في معنى  اشارة منه إلى المك)4( )َقْبُل ِمْن الَِّذيَن َعاِقَبُة

ثابتة المكان وحرآية الزمان في تعاقب االجيال إلى يوم الدين،  ولم يجعل الزمان 

حرآية، فالمكان اصل والزمان فرع عنه وتقابل هذه الثنائية في الخط المتوازي ثنائية 

 ُذو َربَِّك َوْجُه ْبَقىَوَي) 26 (َفاٍن َعَلْيَها َمْن ُآلُّ ( البقاء والفناء، قال اهللا تعإلى 

 )5(.)َواِإلْآَراِم اْلَجالِل

 

 

 

 

 

 

 عبد الرحمن بن خلدون عند المصطلح 
 نحاول ِهخالل منو خلدون بن الرحمن عبد عند اللغوي المصطلح دراسة 

 ونحاول واللسان اللغة: هما اللغة علم في أساسيين مصطلحين أهم على نرآز أن

 .اللغوي خلدون ابن فكرة في ومهامفه نتبع نأ

 يةرؤ المقدمة في ُهنجد خلدون بن الرحمن عبد عند اللغوي المصطلح 

 وإذا افكار، جملة في انبجست رواية وهي نللساا مصطلح مفهوم في مميزة
                                                 

 44:آية: سورة األنبياء )2(

 166:أداة الصناعة إلىالمصطلح في اللسان العربي من آليةالفهم :ينظر )3(

 42:آية:سورة الروم )4(

 27-26:آية:سورة الرحمن )5(



 أول نَّفإ ،وجذورهما واللغة اللسان  صطلحيم مفهوم أوليات عن  البحث حاولنا

 نَّإ: وقال آثيرة علوم ضمن رتبُه قد دونخل بن الرحمن عبد نَّأ للناظر يتجّلى ما

 ال العلوم نَّفكأ ولباسها هاوعاؤ اللسان نَّوإ العلوم جميع في يفيد اللسان مصطلح

 اللسان علم يأتي حتى ميتة نهاوآأ ليظهرها اللسان علم يأتي حتى لها معنى

 الخلدونية النظرية تاثبت وقد ،هاليحرآ هو يأتي حتى ساآتة وآأنها ،ليحيها

 إنَّ تجاربال رحم من تولد األرض علم نَّإ العمران في الحديثة والنظريات

 خلدون بن الرحمن عبد العالمة بذلك صرح وقد له، وتؤسس العلم تسبق التجربة

 العمران يكثر حيث كثرت إنما العلوم نَّإ ( :بقولِه السادس الفصل مباحث أحد في

 )1(.)الحضارة موتعظ

 

 

 

 

 

 

 في مفهوم اللغة عند عبد الرحمن بن خلدون 
 عربًا القديم منذ العلماء لدى بجملةعنايات) اللغة (مفهوم حضي لقد 

 ،تفاهم أداة اللغةو اتصال داةأ اللغة: وافقال ومتنوعة عديدة ماهيبمف وظهَر وغربًا

 تعريفات وليس افأوص اصلها في هذه نَّإ والحقيقة ... اجتماعي آائن  لغةوال

 خلدون بن الرحمن عبد عند اللغة مصطلح تعريف في والتأمل. علمي مهامفهو

 " بقولُه اللغة حدد حين نيج بن الفتح أبي اللغوي العالم ثارآ من أثر فيه يجد

                                                 
المصطلح في اللسان العربي :  وينظر 1984:2/526المقدمة ؛الدار التونسيةللنشر :ظر ين )1(

:176 



 الحاجب ابن النحوي مةالعال هايعرف )1( "غراضهمأ عن قوم آل بها يعبر أصوات

 )2( "لمعنى وضع لفظ آل " بقولُه ) هـ 646 (المتوفي

 معاني ذات الفاظ آونها هي اللغة ظاهرة عن ثابتة ةخاص رؤية له النحو عالمف

 آاٍف جزئيًا مفهومه انآ وآذلك ، اغراضهم عن قوم آل يعبر الفاظ وليس ، فقط

 . الظاهر لبيان

 األعجاز دالئل آتابِه في الجرجاني القاهر عبد االمام عند ظهرت وقد 

 ببدائية يعلم مما : "يقول إذ عضبب بعضها الكلمات لربط نظام اللغة نَّأ يرى حيث

 ومقصودة المتكلم غرض السامع ليعرف ًابعض بعضهم يكلم نماإ الناس نَّإ القول

.")3( 

 

 

 

 

 

 

 

   خلدون بن الرحمن عبد عند اللسان مفهوم
 اللسان بين ةقيالدق قوالفر خلدون بن الرحمن عبد نصوص في نرى 

 التحليل ونرى الباحثين من لكثير يبدو آما ،اللغة هو ليس عنده فاللسان لغة،وال

 بن الرحمن عبد  :قولي اللسان، مصطلح فيها الواردة لنصوصا عرض       بعد

  خلدون

                                                 
 1/13:بيروت –أبو الفتح بن جني دار الهدى للطباعة والنشر :الخصائص )1(

 19-1/18:شرح الشافية ؛إبن الحاجب الرضي األسترابادي عالم الكتب بيروت  )2(

 244:دالئل األعجاز ؛ عبد القاهر الجرجاني ؛مطبعة المدى ؛ القاهرة )3(



 عن العلوم تحصيل في بصاحبها قصرت اللسان إلى تسبق إذا ةالعجم أنَّ في" 

 في واللغة اللسان طلحيمصل العارضة النصوص جملة ومن )1("اللسان اهل

 لمصطلح واضحًا ديدًاتح بانأ قد خلدون بن الرحمن عبد امةالعّل نَّأ المقدمة

 يبينُه لم اللسان مصطلح ماوبين ) مقصودة عن المتكلم عبارة  (     :بقوله) اللغة(

 :مايأتي النصوص من ستنتجي وما  )لغة( مصطلح في فعل آما الظاهرة بتحديد

  اللسان هي تليس اللغة

  اللسان رآانأ أحد هي اللغة

  اللغة من شملوأ أعم اللسان

 واالمة القوم عليه نشأ فما واالمة، القوم آالم أصالة يخص سانفالل 

 )  لغة (فهو غيرهم من لسانهم على زاد ما وآل لسانهم هو آالم عليه واوتعارف

 فإذا والالتيني والفرنجي لسانه لُه عجميفأل المبين، العربي لسانُه  لُه عجميفاأل

 تعلم فإذا المبين العربي لسانُه لُه والعربي ،لسانًا وليس ) لغة( فهي العربية تعلم

 بن الرحمن عبد عند المصطلحان يقف وهكذا لسانًا ولست لغة فهي االفرنجية

 قولُه الكريم القران في جاء السياق هذا فيو )2(الدخيل االصل موقف خلدون

 َذِلَك ِفي ِإنَّ َوَأْلَواِنُكْم َأْلِسَنِتُكْم َواْخِتالُف َواَألْرِض ِ َخْلُق آَياِتِه َوِمْن( :تعإلى

 َقْوِمِه ِبِلَساِن الَِّإ َلُهْم َرُسوٍل ِمْن َأْرَسْلَنا َوَما (وقولُه )3)(ِلْلَعاِلِميَن آلَياٍت

  )4(.)ِلُيَبيَِّن

 

 المبحث الثاني
 
 

                                                 
 1/709:مة المقد )1(

 181:لعربيالمصطلحفي اللسانا:ينظر )2(

 22:آية: سورة الروم)3(

 4:آية:سورة إبراهيم )4(



 الدراسات اللسانية السابقة
ن نبين البد لنا أ,  السابقة التي سبقتنادراسات اللسانيةقبل أن نتطرق إلى ال

ي الحدود الثقافية والتارخية للدرس اللساني الحديث ومظاهر التأثر في الفكر اللغو
 .الحديث

بدءًا نرى أنَّ الحديث عما يعرف باللسانيات العربية او الدرس اللساني 
الحديث ينبغي أن يقتصر على جملة من المؤلفات والدراسات اللسانية التي الفها 

وفيها تبنو مناهج , اللسانيون العرب منذ منتصف االربعينيات من القرن العشرين
 .النظر اللساني الغربي الحديث

تلك التي تأسست مع البنيوية ومع آتابها , قصود بالمناهج الحديثة هناوالم
إذ , االساس دروس في اللسانيات العامة للساني السويسري فردينان دو سو سير

 .شكلت افكارُه فاصال حاسمًا في تاريخ البحث اللساني الحديث
لم , عربيةوعلى الرغم من أنَّ الدراسات العربية المبكرة التي تبنت المناهج ال

 .تعِرف مصطلح اللسانيات إّلا في أواسط الستينيات
إلى ميدان التفكير ) بطابعه التقليدي(ونحدد بدايات انتقال الفكر اللغوي العربي 

وفي مصر , اللغوي ببداية اإلتصال الفعلي بالحضارة الغربية في العصر الحديث
الذي دعا إلى انشاء , طاويإذ برز هذا التأثر في آتابات رفاعة رافع الطه, تحديدًا

 .مجمع للغة العربية على غرار المجمع العلمي الفرنسي
وآذلك ظهر هذا التأثر في آتابات جرجي زيدان الفلسفة اللغوية وااللفاظ 

نَُّه متأثر بنظرية النشؤ أويبدو ) م1904اللغة العربية آائن حي (و )   م1886العربيه 
 .واالرتقاء ونظرية النحو التلقائي

ومن المصنفات اللسانية العربية والتي سنعمد إلى سرد مفهرس خاص 
من خالل مجموع النشاط اللساني العربي في هذه المرحلة ثم نعرض إلى . ومفصل

جملة من المصنفات التي تكتسي اهمية في هذا النشاط ،نظرًا للسبق  الزمني الذي 
وقد . مشكالت اللغة العربيةحققتُه أوًال ،ثم لمستوى ما قدمت من افكار وحلول لبعض 

اعتمدت الزمن مقياسًا لترتيب هذة المصنفات لغرض منهجي محض ومن هذه 
 :المصنفات هي

 )م1946و1941 سنتي بين ما (انيس ابراهيم الدآتور اللغوية، األصوات -1

يعد آتاب األصوات اللغوية للدآتور ابراهيم أنيس أول محاولة عربية لوصف 
يدًا ،أفاد فيها من جهود القدماء ،والمحدثين آليهما ،ويقول أصوات العربية وصفًا جد

األصوات اللغوية (إنِّي اشعر بالغبطة والسرور الن آتابي "الدآتور ابراهيم أنيس
وبذلك يكون األصوات ) 1("آان أول آتاب يؤلف باللغة العربية في هذه الدراسة )

اللغوية دخل الدرس اللساني من باب واسع هي باب الدراسات الصوتية ،يؤآد 
الدآتور ابراهيم أنيس على هذا الجمع بين أراء القدماء والمحدثين في مجال الدراسة 

                                                 
 
 5ر ص،  مص1999االصوات اللغوية، الدكتور ابراهيم انيس ،مكتبة االنجلو المصرية  )1(



الصوتية، وأن يؤسس للدرس اللساني العربي الحديث من خالل الوقوف على أراء 
 . العربية في هذا المجال وتاآيد اسبقيتهم فيهعلماء اللغة

 :ويحدد الدآتور ابراهيم أنيس الغاية من عملِه هذا في نقطتين رئيسيتين
رفع اللبس عن آثيرمن المفاهيم واألراء التي أتى بها المتقدمون من علماء : أولهما

 .اللغة، والتي تكررت في رأيِه عند المتاخرين دون فهم أو تحديد 
ترتبط بمشروع تبناه اللسانيون العرب جميعهم وهو نشر ثقافة لسانية في : اوثانيهم

 : أوساط المشتغلين بالدراسات اللغوية يقول
ال أدعي لُه الكمال في آل . وآتابي هذا وإن آان األول من نوعِه في اللغة العربية"

اللغوية بين وإنما أعده مجهودًا متواضعًا أبغي بِه نشر طرف من هذه الثقافة .نواحيه 
 .)2("من يعدون بالبحث اللغوي في مصر

 
من الكتاب طرح ظاهرة الصوت والصوت االنساني ،وآيف بدأ : وفي الفصل االول

 .الصوت اللغوي وأهمية السمع في إدراك الصوت اللغوي
وفي الفصل الثاني تناول أعضاء النطق وشرح أعضاء النطق وأجزاءها 

ينة وجهر الصوت وهمسُه وشدة الصوت ورخاوتُه واالصوات الساآنة المتبا
 . اللين وأصوات

تتطرق عن مقاييس أصوات اللين وضبطهما ،بصرف النظر :وفي الفصل الثالث 
وآيف عدَّ أصوات اللين في اللغة العربية هي عنصرًا أساسًا .عما تنتمي اليِه من لغة 

تكلم عن االصوات : وفي الفصل الرابع.في اللغات وتناول أشباه أصوات اللين 
وتناول في الفصل .الساآنة ومخارجها وصفاتها وشرح معنى الصوت الساآن

وفي الفصل . مالحظات حول دراسة القدماء من علماء العربية لألصوات: الخامس
تحدث عن طول الصوت اللغوي والمقطع الصوتي والنبر ومسيقي الكالم : السادس

 .وانتقال النبر
ذآَرالمماثلة ودرجات التأثر واألمثلة القرآنية الجائز فيها األدغام  : الفصل السابعوفي 

طرح التطور التاريخي : وفي الفصل الثامن.وأشار سيبويه إلى ظاهرة المماثلة
الطفل واألصوات اللغوية وصياغة : وفي الفصل التاسع. لالصوات والمخالفة

ذآرعوامل تطور األصوات : اشروفي الفصل الع.الكلمات من مناغات األطفال
. ونظرية السهولة. والحالة النفسية. اللغوية واختالف أعضاء النطق والبيئة الجغرافية

تناول : ونظرية الشيوع ومجاورة األصوات وانتقال النبر وفي الفصل الحادي عشر
 . )1(أثر العادات الصوتية في تعلم اللغات الصوتية

                                                 
 8المصدر نفسه،ص )2(

 

 

 
 
 دكتور ابراهيم انيس كتاب االصوات اللغوية ،ال: ينظر )1(



س يأشار الدآتور ابراهيم أن)م1946(في اللهجات العربية الدآتور ابراهيم انيس  -2
 صعوبة البحث في اللهجات وأبدى ترددُه في هذه المحاولة،ألن إلىفي مقدمه آتابِه 

قد يكون من عمل الهيئات العلمية ،وال يقوم به فرد :"البحث في مثل هذا ،آما يقول 
 .))2("دُهوح

ثم إفترض اسسًا علمية تخّلص الدراسة اللهجات العربيه القديمه من الجدل 
 , )3(والتخمين لتصل بها إلى الدقة والضبط العلمي

صطالح في اإل)اللهجة(لفصل االول طرح الدآتور ابراهيم أنيس مفهوم ففي ا
 قة بينها ولم يذآر آعادتِه  االصطالح والعال في )اللغة(والحديث والمفهوم القديم 

 
وقد آان "صطالح العلمي الحديث  واآتفى بتعابيرمن اللهجة في اإل،ُهمصادر

 حينًا)اللغة(لهجة بكلمة لابالحديث ن ة يعبرون عما نسميه اآلالقدماء من علماء العربي
بيه القديمه وفي بعض  في المعاجم العر جليًارى هذا واضحًالحن حينًا أخر ،نوبال

 .)1("دبية الروايات األ
 لها ثم العناصر ونعرض في هذا الفصل الخصائص اللهجية والعناصر المكونة

 )2( لغات الفصيلة، بين رآةالمشت
 الغموض إلى شاَر أ قبل االسالم،وفيِهأما الفصل الثاني ،فكان مخصص للغة العربية

 السياسي  الغموض التاريخي سببُههو غموض في رايِه والذي يكتنف تاريخها ،
بل  ق اللغة آانت موحدةنَّواألجتماعي للمنطقة ،ويزعم الدآتور ابراهيم انيس أ

ن الصفات اللهجية  ماإلسالم ،بل تمت وازدهرت وظلت موحدُة بعده ،وقد خلت
 .)3(المحلية للهجات

لمشترآة هر ااوول العالقه بين القراءات القرآنية والظتنا :وفي الفصل الثالث  
 .عراب باللهجاتإل ثم يعرض لعالقه ا،بينهما، آالفتح واالمالة

 _ثم يشير  ،راب ليس مظهر سليقة عند آل العربع اإلنَّ يقول إ:وفي الفصل الرابع
ي ابن جني في إلى أختالف البنية في اللهجات ويورد رأ في الفصل الخامس

  .الموضوع
شتراك مثل الترادف واألآثيرة   فتحدث عن ظواهر لغوية:أمَّا في فصل السادس
ة العربية لعالقه اللغلقدماء ثم المحدثين بها ،ثم اشار ي ارأوالتضاد وعواملها و

 .بالبداوة في الفصل السابع

                                                 
مكتبة االنجلو المصرية ،مطبعة ابناء وهبة .في اللهجات العربية ، الدكتور ابراهيم انيس  ) )2(

 9،ص2003حسان ، القاهرة ،

 لصحيفة نفسها المصدر نفسه ا: ينظر )3(

   15:في اللهجات العربية )1(

  وما بعدها 15المصدر نفسه ص:ينظر )2(

 37_36المصدر نفسه ،ص: ينظر )3(



خصائصها  وز على لهجة القاهرةورّآ ,لهجات العربية الحديثةوقف عند ال
اللهجات الحديثة  نَّأ ب وصل إلى نتيجة العناصر المشترآة:الصوتية في الفصل الثامن

 بمالحق هي نصوص من مؤلفِهة قديمة ،ثم ختم تنتمي في االصل إلى لهجات عربي
لعرب خاصة باللهجات المنسوبة إلى قبائل معنية أو مناطق معلومة ،في معجم لسان ا
  ،ية العربشبه الجزيرة

 ).1951(لغه الدآتور ابراهيم انيس من اسرار ال - 3  
 

تعرض ظواهر      يعد الكتاب من أهم ما ألف الدآتور إبراهيم أنيس من حيث انَُّه اس
 تحتاج التمحيص والدقة في ها ال تزالنَّ وافترض أ، نعتها بلمشكالت اللغوية،لغوية

 . فصول ،يمثل آل منها بحثًا مستقًالربعه والكتاب يضم أ،تفسيرها
لست لنحو اللغات ات اه يستعرض اآلليبحث في الطرائق نحو اللغة ،وفي :اول

 ، واالرتجال، والنحت،واالبدال ، والقلب، واالشتقاق،القياس:البشرية هي 
   .)1(واالقتراض

هم هذه الطرائق في الوضع اللغوي، وتأسيس القواعد، أويذآر القياس بوصفه 
 لم يوضح تعامل اللغويين العرب مع القياس ليقول أنهم بالغوا في استعماله هو
التعسف والتكلف والدخول في جدل وخصام مع مستعملي اللغة، يتعرض لدالالت 
القياس اللغوي، ليقول إنَّ داللة القياس اللغوي عند المتقدمين آانت تعني وضع 
األحكام والقواعد حين تتوفر الشواهد واألمثلة ثم أخذت معنى أخر حين استقر النحو، 

اآيب ودالالت ويعرض نظرة المحدثين هو إستنباط شيء جديد في صورة صيغ وتر
 . إلى القياس

ويحثهم فيه . أما اإلشتقاق فقد تطرق إليه بأفاضة ويشير إلى تنبيه القدماء عليه
 . ثم ذآر أنواعه

ثم رأي المحدثين . أما الوسيله الثالثة، فهي القلب واألبدال قد نقل اراء األقدمين فيها
 .رة االبدالالذي يعتمد قوانين الصوت في تفسير ظاه

ويعرف النحت بأنُه وسيلة ألستخرج  آلمة من بين آلمتين او أآثر، وقد 
 .تحدث إبراهيم أنيس عن عالقة النحت، آما عرفتُه العربية

أما األرتجال فعدُه مفهومًا عامُا لدى القدماء ،ولكنُه يأتي بلفظ قريب منُه 
ها بحيث ال تحث بصلة عندهم هواألختراع أو نطق آلمة جديدة في معناها أو مبنا

 .لمواد اللغة العربية المعروفة ،وقد أقرت هذه الطريقة قديمًا حصرًا
أما المحدثون فيعدونُه أتفه طرائق الوضع اللغوي ،ثم تحدث أخيرًا عن طريقة 

وفي .)2(األفتراق عند المحدثين وعن النظريات التي جاءت لتفسير هذه الظاهرة
بحث العالقة بين اللغة والمنطق ليشير إلى تأثر النحو العربي : الفصل الثاني

ثم عرج على النظرة الحديثة التي ترى أن لكل لغة منطقها الخاص، وهو , بالمنطق
                                                 

 في اللهجات العربية الدكتور ابراهيم انيس مكتبة االنجلو المصرية: ينظر )1(

براهيم انيس ، مكتبة االنجلو المصرية مطبعة محمد عبد من اسرار اللغة ، الدكتور ا: ينظر )2(

 2003الكريم حسان ، القاهرة 



طق ويدلل على ذلك بأن األصوات األنسانية ال تكاد منطق يبعد آل البعد عن المن
تخضع لنظام عقلي منطقي في تكونها وصدورها والنطق بها، ثم يشير إلى فكرة 

 .األعتباطية التي طرحت في اللسانيات الحديثة دليًال ينفي عالقة اللغة بالمنطق
قصة األعراب وفيه يروي آيف أصبح (وقد أطلق على الفصل الثالث  تسمية 

اإلعراب أهم ظاهرة في اللغة العربية على االطالق، ويذآر أنَّ السبب هو غلو النحاة 
في صناعتِه، ثم يحاول أعطاء تفسير لهذِه الظاهرة ليقول إنَّ األصل في الكلمات أن 
تنتهي بالسكون، وإن التحريك هو ضرورة صوتية يلجا اليها المتكلم لتحقيق الوصل 

 بين الكلمات 
خير فقد خصصه للجملة وتعريفها، فذآر التعريف المنطقي الذي أما الفصل اال

الموضوع والمحمول، ثم التعريف البالغي الذي : يقسم الجملة على عنصرين رئيسين
غير إنَّ تعريف الجملة، بالمعنى اللغوي ال . يجعل عنصريها هما المسند والمسند إليِه

أقل قدر من الكالم يفيد السامع معنى  ")1(يختلف  في رأيه، عن هذه التعريفات إذ إنها
ثم تناول أقسام ) 2("مستقًال بنفسِه، سواء ترآب هذا القدر من آلمة واحدة أو أآثر 

فهو يرى أنُه يجب أن الكالم ،وأنتقد تعريفات النحويين بأنها لم تكن جامعة مانعة 
 :نعتمد مسائل ثالث في تحديد أجزاء الكالم هي

  الكالم في اللفظ وظيفة-ج      الصيغة-ب      المعنى - أ

 .)3(قدمينا تقسيمًا رباعيًا يرى أنُه أدق من تقسيم األ المحدثين تبنونَّثم يشير إلى أ
 
 
 
 
 
 
 

 
  )1955(حسان تمام الدآتور اللغة، في بحثال مناهج -4

يعد هذا الكتاب أول محاولة لتقديم مناهج البحث اللساني العربي الحديثة، 

شرح فيها الدآتور تمام حسان اللغة العربية الفصيحة آما أشار في مقدمة الكتاب، 

وقدم لكتابِه بعرض تاريخي لمراحل تطور البحث اللساني في الغرب، وتحدث عن 

غالل هذه المناهج عن سائر العلوم، مع البنيوية الصرفية تحديدًا ،ثم عرض بعض إست
                                                 

 من اسرار اللغة، الدكتور ابراهيم انيس: نظري )1(

  236من اسرار اللغة ،ابراهيم انيس ،ص )2(

  239اسرار اللغة ابرهيم انيس ،: ينظر )3(



المبادئ التي جاء بها رواد المنهج البنيوي إبتداء من دوسوير، وانتقل للحديث عن 

العرب القدماء في اللغة،  تحدث الدآتور تمام حسان عن مستويات في  آراء اللغويين

) الفوناتيك(منهج األصوات او : على الترتيبوهي ) مناهج(دراسة اللغة، سماها 

ومنهج الصرف، ومنهج النحو ومنهج ) الفونولوجيا(ومنهج التشكيل الصوتي او 

 .المعجم، ومنهج الداللة

في المنهج الصوتي ميز الدآتور تمام حسان بين الصوتية والصوتمية ورأى 

ة المستعملة في دراسة إنَّ بعضها يكمل بعضًا ثم عالج الصوت اللغوي والوسائل اآللي

 .األصوات اللغوية

عند جملة من اللسانين ) الفونيم(وتناول في المستوى الفونولوجي نظرية 

وتناول في المستوى نفسُه جملة من .فيودان دوآورتي وغيرهم) بدانيال جونز(ابتداء 

الظواهر الفونولوجية آالموقعيــة 

ية،والتنغيم وفي منهج الصرف أو والنبر،والقوة،والضعف،والتفخيم،والترقيق،والكم

المورفولوجيا وضع الدآتور تمام حسان ثالثة إصطالحات 

 . )1(الباب،والمورفيم،والعالمة،وشرح آٌل منهم :هي

 
 
 
 

دث الدآتور تمام حسان عن عالقة اإلعراب بالمعنى المعجمي وفي المنهج النحو تح
 .أو الداللي، وعدَّ ذلك خطأ وقع فيه النحاة

ثم ينتقل الحديث عن أقسام الكالم ليقول إن النظر في تقسيم العربي القديم للكالم في 
ضوء الدراسات اللسانية الحديثة يدعو إلى نقد وإنَّ هذا النقد مبني على رؤية جديدة 

 :هذا التقسيم يعتريها الدآتور تمام حسان في آتابِه آاالتيل
 الشكل األمالئي المكتوب

 التوزيع الصرفي
 األسس السياقية 

 المعنى األعم أو معنى الوظيفة

                                                 
مناهج البحث في اللغة العربية ، الدكتور تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء :  ينظر )1(

 1974: القاهرة 



 الوظيفة األجتماعية
ثم يراعي هذِه األسس الخمسة فتصبح أقسام الكالم بناء على ذلك أربعة، اسم وفعل، 

, ور إلى سبعة أقسام في آتابِه اللغة العربية معناها ومبناهاوضمير، وأداة،قبل أن يط
وفي منهج المعجم يقول الدآتور تمام إنه من الممكن أن يحدد بداية الكلمة ونهايتها من 

األفراد في السياق والحذف من السياق وأستخدام : خالل تطبيق أسس خمسة عليها
 .العالمات الموقعية في الكالم

 : ي فيتناول الدآتور تمام حسان نظريتين في تغير المعنىأما المنهج الدالل
 النظرة الديناميكية -1
  النظرة األستاتيكية -2

 .)1(ويشرح آل منها، بضرب أمثلة فيهما عن رأي العلماء الفالسفة واللغويين
 
 
 
 
   م)1957 عام (أيوب الرحمن عبد الدآتور النحو في نقدية دراسات -5

يبدأ : يفرق الدآتور عبد الرحمن أيوب ابتداًء بين نوعين من الدراسة أحدهما

بالجزء وينتهي منُه إلى الكل، وهو مثل في الدراسه اللغويه التقليديه، وتدخل في هذا 

  العربية القديمة  نوع من الدراسات النحوية

دراسة تصنف الترآيب اللغوي من دون أن تفصل أجزاءُه بعضها عن : ثانيها

بعض وهي الدراسة اللغوية الحديثة ممثلة في المدرسة التحليلية ومن المسائل التي 

الكلمة (إنتقدها الدآتور عبد الرحمن أيوب، في القسم األول من آتابِه الذي سماه 

 وعلى أساس منطق عقلي ،متأثرين ة تقسيمهم الكالم، على داللاعتماد النحويين في)

 .رأيه بفلسفة إفالطون

ثم يقترح تقسيمًا جديدًا على أساس إنقسام الكلمة في العربية إلى طائفة تنتهي 

بحروف العلة، وطائفه اخرى ال تنتهي بها وهي الحروف الصحيحة، وفي الطائفة 

 .يلة، وما ال تكون آذلكاألولى ما تكون فيها الحروف العلة أص

                                                 
مناهج البحث في اللغة العربية ، الدكتور تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البيضاء : ينظر  )1(

 1974: قاهرة ال
 



إنَّ من شأن هذا التقسيم أن يجنب تقسيم : يقول الدآتور عبد الرحمن أيوب

 .الكالم إلى معرب ومبني ومن ثم يجنب التعليالت والتقدير الحرآات اإلعرابية

 .ويدعو في مسألة اإلعراب إلى التعريف بين أمور أربعه

 
 عرباإل - أ

  الموقع اإلعرابي -  ب
 اإلعرابية  الحالة -  ج
 )1( العالمات اإلعرابية-  د

إنَّ                    : أمَّا القسم الثاني من آتابِه فقد خصصه للحديث عن الجملة أو الكالم ويقول
غوي وبهذا التتصل بعلم التأويالت النحوية هي تقسيم لواقع الجملة، أي الحدث الل

النحو ، ويقسم الدآتور عبد الرحمن أيوب، إلى إسنادية وغير إسنادية على خالف 
 .)1(تقسيم النحويين فعلية واسمية

 م 1958 اللغة بين المعيارية والوصفية، الدآتور تمام حسان -6

 المعيارية والوصفية : م الدآتور تمام حسان آتابِه على بابين آبيرين هماقس

 ضم األول جملة مباحث هي 

  والتعليل اللغوي القياس - أ

  الصوابي المستوى  - ب

  اللغة نحو في الفرد أثر - ت

ويحدد الدآتور تمام حسان في البداية جانبين من جوانب النشاط اللغوي هما جانب 

 بالمتكلم، وجانب البحث اللغوي، وهو وظيفة الباحث األستعمال اللغوي ويتعلق

المختص، والفرق بين المتكلم والباحث هو فرق في الوظيفة اما مباحث هذا الباب 

فيبدؤها بالقياس، او الصوغ القياسي الذي يعدُه أهم وأوضح مظهر من مظاهر 

ن الصوتية، إنَّ القياس، مثل اطراد القواني: المعيارية، ويقول الدآتور تمام حسان

 . نتاج المالحظة واألستقراء وليس وسيلة للدراسة

                                                 
  في النحو العربي ، الدكتور عبد الرحمن ايوبالدراسات نقدية: ينظر   )1(

  في النحو العربي ، الدكتور عبد الرحمن ايوب،الدراسات نقدية: ينظر  )1(



إنَّ آل لغة أو لهجة تمتلك مستواها الصوابي التي :  ويقول الدآتور تمام حسان    

تمثلُه فيها األصوات والمفردات والصيغ، وطرائق الترآيب، والجمل، والنبر، 

 .)2(م وغير ذلكوالتنغيم، واشارات اليدين، وتعابير الوجه، أثناء الكال

وفي الباب الثاني يتكلم الدآتور حسان عن الوصفية وتحدث عن الرمز 
ويذآر ثالث أنواع . اللغوي في هذا الباب، وعن األستقراء، وعن إجتماعية اللغة

 منطقية وعالقة عرفية ويشير للعالقة بين الرموز ومعانيها،عالقة طبيعية وعالقة
الدآتور تمام حسان إلى النحويين العرب الذين أخطاوا في رأيه حين أوقفوا عن 

) اللغة مسلك إجتماعي ذو نمإذج(وتحت عنوان.األستشهاد بالرواية إلى حد معين
يضع الدآتور تمام حسان النظرية األجتماعية مرجعًا أساسًا لمناقشة هذِه المسألة 

هما الجانب الفردي والجانب األجتماعي فأن : إنَّ اللغة ذات جانبين: قولاللغوية وي
الجانب االخير هو النموذج اللغوي، وهو موضوع الدراسة اللغوية ألنُه ذو طابع 
تنظيمي موضوعي وإنَّ دراسة هذِه النمإذج،تقوم على المالحظة ثم األستقراء ثم 

 .)1(اسةالوصف والفرق بين اللغة والهجة في هذِه الدر
حدد الدآتور تمام ) م1973(  اللغة العربية معناها ومبناها، دآتور تمام حسان-7

حسان موضوع آتابُه بالعربية الفصيحة، وحدد الغرض منه بوصف نظامها من حيث 
تاب إلى ثمانية فصول،رتبت فيه ترتيبًا بناءها ومن حيث وظيفة المعنى فيه، وقسم الك

ثم بدأ بمجال الصوت ) اللغة والكالم(منهجيا فقد بدأ بحثه بفصل نظري عام عنونه بـ 
وقسَّم هذا المبحث إلى فصلين، فصل في الفونطيقيا واخر في . )2(آعادة اللسانين

 . جيا أما الفصل الرابع آان مخصصًا للصرف، فكان األضخم واألطولالفونولو
وفي الفصل الخامس، تعرض للنحو وفي الفصل السادس فقد تعرض لظواهر لغوية 

ورسم المعجم في , ، آاألدغام واألبدال واألعالل وغيرها)الظواهر القياسية(سماها ب

آالمًا وإن آان جزءًا من اللغة، الفصل السابع ليقول إنَّ المعجم يتبع اللغة واليشكل 

وخصص الفصل الثامن للداللة، فكان الفصل األخير يؤآد أهمية هذا .اليمثل نظامًا

وقد أهتم الدآتور تمام حسان، بالمعنى وجعلُه الموضوع . المستوى من الدراسه

االساس لكتابِه، وقد أقام نظرية في الكتاب على مفهوم المعنى بعد أن تعرض له 

الغربيين، فقد قسمُه على ثالثة معاني فرعية احدهما المعنى الوظيفي والثاني العرب و

المعنى المعجمي والثالث المعنى األجتماعي ومن المفاهيم التي قدمها الدآتور تمام 

                                                 
 اللغه بين المعيارية الوصفية ، الدكتور تمام حسان،: ينظر )2(

 اللغة بين المعيارية و الوصفية ، الدكتور تمام الحسان : ينظر )1(

 اللغة العربية معناها ومبناها ، الدكتور تمام حسان: ينظر )2(



وفي أطار ثنائية المبنى والمعنى ويتحدث عن عالقة ) النظام( حسان في آتابه مفهوم

 .)3(المعنى بالمبنى
 

 

 

 

 2011مباديءاللسانيات؛ الدآتور  أحمد محمد قدور  -8

إنَّ هذا الكتاب محاولة لتقديم األطار اللساني األجنبي مع سعي : "يقول الدآتور قدور 

حثيث لتكييف هذا األطار ووضعُه ضمن الدرس اللغوي العربي غير منبث وال 

وقد حاولُت جاهدًا أن يكون للمعطيات العربية مكان ضمن المقوالت مستنكر 

الرئيسية التي أبرزتها اللسانيات العامة؛ آما حاولت أن أضع بين يد القارىء خالصة 

 وقد جاءت فصول هذا الكتاب متسلسلة وفق مستويات التحليل)1("للدرس اللساني

 .اللساني 

خاصًا بالتمهيد للسانيات ؛ وقد تضمن تعريف اللسانيات :       فكان في الفصل األول

 .وتاريخها؛ ومناهج اللسانيات وفروعها؛ ومصطلحات اللسانيات ومشكالتها

: آان خاصًا باألصوات وفرعيها األساسيين وهما:        وفي الفصل الثاني 

صل الثالث للدراسة الصرفية التي يعبر عنها الفونوتيك والمورفولوجيا؛وخصص الف

مصطلح المورفولوجيا ؛ثم جاء بعد الفصل الرابع الذي عنّي بالدرس النحوي الخاص 

بالترآيب وتحليل المعنى األسنادي ؛وتاله الفصل الخامس ليدرس الداللة ويقف على 

 )2(.جوانبها
: 
 
 
 
 
 

                                                 
 العربية معناها ومبناها ، الدكتور تمام حسان،اللغة : ينظر )3(

 11:مبادىء اللسانيات ؛الدكتور أحمد محمد قدور )1(

 11مبادىء اللسانيات؛ الدكتورأحمد محمدقدور؛: ينظر  )2(



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 الصرفي المستوى: الثاني الفصل
  توطئة

 زان الفعل الثالثي المزيد ومعانيها أو:المبحث األول 

 أبنية المصادر:المبحث الثاني 

  المشتقات أبنية:المبحث الثالث



  الجموع أبنية:المبحث الرابع 

 سب الّن:المبحث الخامس 

 ر التصغي: المبحث السادس
 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  توطئة
 علم الصرف 

 : التصريف الصرف أو

: هو تغير والتحويل والتقليب من وجٍه لوجه أو من حاٍل الى حال وقالوا: لغة

تصريف الرياح تحويلها من جهة الى جهة وآذلك تصريف السيول والخيول واألمور 

 )1(.واأليات

تصريف الرياح جعلها جنوبًا وشماًال ، وال يخرج ما في المعاجم : قالواو

ن الكريم في هذا آفي القر) ف_ر_ص(العربية عن هذا المعنى ،وقد وردت مادة 

 َلَعلَُّهْم األياِت ُنَصرُِّف َآْيَف انُظْر(: المعنى في آثير من األيات، آقوله تعالى

                                                 
 227-9/226) صرف(اللسان:ينظر )1(



 السََّماِء َبْيَن اْلُمَسخَِّر َوالسََّحاِب الرَِّياِح َوَتصِريِف( وقوله تعالى )2( )َيْفَقُهوَن

 .ات وغيرها من األي)3( )َيْعِقُلوَن ِلَقْوٍم ألياٍت َواَألْرِض

أحدهما عملي وهو تحويل األصل الواحد : معنيان: أمَّا الصرف اصطالحًا له

فة والمعاني المقصودة، ال تحصل إّلا بها ، آتحويل المصدر الى أسم الى أمثلة مختل

الفاعل والمفعول وأسم التفضيل ،وأسمي المكان والزمان، والجمع والتصغير واآللة 

وهو العلم بأصول تعرف بها أصول أبنية الكلمة التي ليست بإعراب , علمي: والثاني

 )4 (وال بناء

 

 

 .وقد تطرق العلماء الى بحث الصرف والتصريف، ولكنهم لم يوضحوا معناها 

توضيحًا آافيًا، ولم يقسم الصرف الى عملي وعلمي، ولكن الباحث يستطيع أن يرى 

 .هذين المعنين من خالل دراسة وإن لم ينّصوا عليها ويحددوا أحوالها

ن وهو أن تبنى الكلمة بناًء لم وللتصريف عند سيبويه معنى غير هذين المعني

تبنيه العرب على وزن ما بنتُه ثم تعمل في البناء ما يقتضيِه قياس آالمهم وهذا هو 

 .المعروف عند المتأخرين

هذا باب ما بنت العرب من االسماء والصفات واألفعال غير : "يقول سيبويه

 يجئ في آالمهم اال المعتلة والمعتلة ،وما قيس من المعتل الذي ال يتكلمون به وال

 .)1("نظيرُه من غير بابِه وهو الذي يسميِه النحويون التصريف والفعل 

مراد سيبويه في شرحِه ) ابو سعيد السيرافي(وقد أبان حسن بن عبد اهللا 

وأمَّا التصريف، فهو تغير الكلمة بالحراآات والزيادات والقلب : "للكتاب حين قال

لتي رسمنا جوازها حتى تصير على مثال آلمة أخرى والفعل، تمثيلها للحروف ا
                                                 

)2( 
 65 :هأيسورة االنعام  )

 164ة أي:سورة البقرة  )3(

 25:ويهأبنية الصرف في كتاب سيب:  ينظر)4(

 2/315كتاب سيبويه )1(



) ُفعلل(بالفعل فوجدناُه ) ُجلُجل(فوزنَّا ) ُجلُجل )(َضَرَب(بالكلمة ووزنها بها آقوله 

فتغير الضاد الى الضم وزيادة الباء ونظم الحروف التي في  ) ُضربب(فقلنا 

، وهو مثال )فعلل(عل هو تمثيلُه بوالف)التصريف(على الحرآات التي فيها )ُضربب(

 ونرى إنَّ السيرافي لم يخرج في تعريف التصرف عما ذآرُه سيبويه ، ولم )2()جلجل(

 .)3(من دون زيادة فيِه  سيبويهيكن آالمُه اال شرحًا وتفصيًال لكالم

 

 

 

 

بو الفتح عثمان بن جني ، فإذا هو تارة يسير على منوال سيبويه في أوجاء 

التصريف هو أن تأتي الى الكلمة الواحدة : " شرحه تصريف المازني فيقول

فتبنى منه مثل ) َضَرَب( تأتي الىفيصرفها على وجوه شتى مثال ذلك أن

ومثل ) ضربب) (درهم (ومثل ) ِضرب (و)قمطر(ومثل ) َضربب(فنقول )جعفر(

 وتارة أخرى يعرف التصريف بالمعنى )1()َضُرب) (َظُرف(ومثل )َضِرب) (َعِلم(

). التصريف الملوآي (في آتاب  :العملي على النحو الذي عرفُه المتأخرون فيقول

التصريف هو أن تاتي الى الحروف األصول، فتتصرف فيها بزيادة : معنى قولنا"

ريف حرف أو بحرفين بضرب من ضروب التغير، فذلك هو التصريف فيها، والتص

أو ) َيضرب(فهذا المثال الماضي، فإن أردت المضارع قلت، ) َضَرَب(لها نحو قولك 

أو ) ضربًا(أو المصدر قلت ) مضروب(أو المفعول قلت)ضارب(باسم الفاعل قلت 

ثر من واحد على وجه آان من أآأردت أنَّ الفعل ) ُضِرَب(الفعل ما يسمي فاعلُه قلت 

                                                 
شرح كتاب سيبويه ،البي سعيد السيرافي؛ نسخة مصورة عن مخطوطة وهي في مكتبه  )2(

  ص210 ورقه 5ج 3401جامعه القاهرة برقم 

 20أبنية الصرف في كتاب سيبويه معجم ودراسة ص :  ينظر  )3(

شرح أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف للمازني تحقيق إبراهيم مصطفى : المنصف)1(

 1/4 م 1954 ه 1373وعبد اهللا أمين ؛مطبعة البابي الحلبي بمصر 



استضرب فإن أردت : أنَُّه استدعى الضرب قلتفإن أردت ) ضارب: ( قلتالمقابلة

إن أردت أنَُّه آان فيه الضرب في آسب ف)  ضرَّب(أنَُّه  أآثر الضرب وآررُه قلت 

عامه التصريف في هذا النحو من  هذا لىوع)  اضطرب(مع اختالج وحرآة قلت 

ما اريناك من التلعب بالحروف األصول لما يراد  آالم العرب فمعنى التصريف هو

 )2("فيها من المعاني المفادة منها وغير ذلك

 

 

 

 

 

فالتصريف آما يتضح من آالم ابن جني االخير هو تغير الكلمة وتحويلها من 

بناء، الى أخر آالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول؛ والمعلوم؛ 

يد وغيرها من الموضوعات التي يدور عليها بحث والمجهول، والمجرد، والمز

لحاجب للتصريف، أدل على المعنى العلمي من غيرِه ولعل تعريف ابن ا.)1(الصرف

 اصول أبنية الكلم التي ليست التصريف علم باصول يعرف بها: "حيث يقول

علم يتعلق ببنية الكلمة وما "وهو أّن التصريف : ك تعريف ابن مالكوآذل) 2("بإعراب

انحصر مدلول علم ولهذا . )3("لحروفها من إصالة وزيادة وصحة واعالل وشبه ذلك

الصرف في أبنية الكلم وأحوالها ليست بإعراب وال بناء وموضوع علم الصرف هو 
                                                 

 8-7 :1885ربا أو التصريف الملوكي ألبن جني طبعة )2(

 وينظر دروس 21 في كتاب سيبويه ، الدكتور خديجة الحديثي ص ف الصرأبنية: ينظر )1(

محمد محي الدين عبد محمد مطبعة العهد .و تصريف األفعال .في التصريف في المقدمات 

  .8 ص 2005الحديثة       ا لقاهرة 

الزفزاف ومحمد محي _تحقيق محمد نور .م رضي الدين االسترابادي ماشرح الشافية لأل )2(

 1ه ص 1365الدين عبد المجيد مطبعه حجازي بمصر سنه 

البي عبد اهللا محمد بن مالك نسخة مخطوطة : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في النحو  )3(

 201يخط محمد فتح الباب ص 3334بمكتبة جامعة القاهرة برقم 



أبنية المفردات العربية من حيث صياغتها ألفادة المعاني المختلفة، وما يعتريها من 

االحوال العارضة آالصحة واالعالل واألصالة والزيادة ونحوها، ولما آان الصرف 

ها الى االحوال المختلفة المشار اليها، اختص باالسماء المتمكنة تغير  الكلمة وتحوي

واألفعال المتصرفة ، ويعد ما عدا ذلك قوالب ثابتة ال يدخلها تغير وال تبديل أمَّا ما 

ورد في تثنية بعض االسماء الموصوله ،واسماء االشاره وجمعها وتصغيرها فهو 

 . )4(صوري ال حقيقي

 

 

 

 

 

وبما إنَّ الدرس الصرفي فرع من فروع اللسانيات ومستوى من مستويات 

التحليل اللغوي، يتنأول البنية التي تمثلها الصيغ والمقاطع والعناصر الصوتية التي 

الدرس مصطلح تؤدي معاني صرفية أو نحوية ويطلق الدارسون المحدثون على هذا 

المورفولوجيا، ويشير الى دراسة الوحدات الصرفية وتاتي دراسة الصرف على هذا 

النحو ضمن تسلسل العناصر اللغوية التي انتهجتُه اللسانيات الحديثة ،وهو يبدأ من 

األصوات الى البنية فالترآيب النحوي، ثم علم الداللة التي تمثل قمة العناصر 

 )1(معانيها آافةوثمرتها ألّنها محصلة ل

لذلك آان االرتباط بين علم الصرف وعلم النحو وثيقًا، فعلم الصرف يبحث 

لهيكل، أو ا لبناء الداخلي للمفردات، أمَّا علم النحو يبحث في عالقات المفردات في ا

بعضها ببعض في الجمل المختلفة، فالبنية المختلفة  الداخلية للكلمة تؤثر بعالقاتها مع 

                                                 
 32 وينظر المهذب في علم التصريف ص 21 سيبويه ص  الصرف في كتابأبنية: ينظر )4(

 . 185: 2011 بيروت ةالدار العربي, ور محمد احمد قدورالدكت,  ينظر مبادئ اللسانيات)1(

 الطبعة الثانية 2007 المعنى وظالل المعنى محمد يونس علي دار المدار االسالمي :وينظر

:295. 



، وما حروف الزيادة إّلا دليل على ارتباط علم الصرف )2(الكلمات االخرى في الجملة

وعلم النحو، إذ إنَّ لكل حرف معنى يؤدي الى اختالف معنى الكلمة عند دخوله عليها 

) فعَّل(والتضعيف في)أفعل(تختلف عن الهمزة في) فاعل(عن معنى اخر فااللف في 

 .)3()إفتعل(ويختلف عن الهمزة والتاء في 

وآما يرتبط علم الصرف وعلم النحو آذلك نجد هذا االرتباط بين علم 

 أي تغير في المبنى البد من أن يتبعُه تغير في المعنى ، لذا الصرف وعلم الداللة الن

دراسة الترآيب الصرفي للكلمة وبيان المعنى الذي تؤديه صيغها "عني علم الداللة بـ 

) ر-ف-غ(بيان معناه المعجمي المرتبط بمادتها اللغوية ) استغفر(فال يكفي لبيان معنى

أو االلف والسين ) استفعل(وهي وزن بل ال بّد من أن ُيضم الى ذلك معنى الصيغة 

 .)4("والتاء التي تدل على الطلب

حدثون للدرس الصرفي العربي وطرحوا موعلى هذا االساس وجه اللغويون ال

لتي ينبغي أن يعالجُه علم الصرف بمفهومِه الحديث ،هذا معيارًا لتحديد الموضوعات ا

المعيار هو تضمن البحث قيما صرفية تخدم الجملة أو العبارة أي إنَّ هذا العلم يجب 

أّال ُيبحث إالَّ التغير الذي يعتري الكلمة ويؤثر في معناها وأمَّا التغيرات الصوتية التي 

ب أن تنمَّى عن هذا العلم ويتم بحثها ضمن تطرأ على الكلمة وال تؤثر في معناها  فيج

 .)1(النظام الصوتي للغة

لذا سينصب البحث في هذا الفصل على دراسة بنية الكلمة المفردة فعًال أو 

ثر في داللتها أي دراسة القيم الصرفية المؤثرة في اسمًا وما يطرأ عليها من تغير مؤ
                                                 

لسلة عالم الطبعة األولى سف  ظرفا ، أي نواء عن الدراسات اللغوية المعاصرةاض:ينظر  )2(

 272 ،ص 1978 والفنون واالداب الكويت المعرفة المجلس الوطني للثقافة

  محمود ياقوت سليمان ،دار المعرفة الدكتورظاهرة التحويل في الصبغ الصرفية: ينظر  )3(

 116 م ص 1985 السكندريه معةالجا

, مكتب دار العروبة للنشر والتوزيع, لىوالطبعة األ, احمد مختار عمر : علم الداللة  )4(

  13, 1982, الكويت

 وينظر النظام الصرفي في اللغة 114-102) :القسم الثاني(دراسات في علم اللغة : ينظر)1(

 22:العربية 



في (المعاني النحوية، فدرست أبنية الفعل الثالثي المزيد ال المجرد، ألنَّ الداللة تكون 

مقترنة بالزيادة فزيادة المبنى تؤدي الى زيادة المعنى ،ودرست أبنية )االغلب

غير، ولم يتوقف الباحث المصادر وأبنية المشتقات وأبنية الجموع، والنسب، والتص

عند أبنية االسماء الجامدة إذ ال يعتريها من التغير المعنوي ما يوجب ذلك فضًال عن 

آثرتها وتنوع اشكالها ،ويكفينا في ذلك ما قالُه السيوطي في حديثِه عن عدد أبنية 

والذي إنتهى اليِه وسعنا وبلغ جهدنا بعد البحث واالجتهاد ،وجمع ما تفرق "االسماء 

 )2("في تاليف االمة الف مثال ومئتي مثال وعشرة أمثلة

 
 
 
 
 
 

 المبحث األول
  أوزان الفعل الثالثي المزيد ومعانيها

وهو ما زيد على أحرفه الثالثية االصول ما ليس منها، أمَّا أل : الفعل الثالثي المزيد
تكثير "  وهذا الضرب يسمى األلحاق وهو )1(فادة معنى، أمَّا لضرب من التوسع

 . )2("الكلمة لتلحق بالرباعي ال إل فادة المعنى توسعًا في اللغة 
وسوف أقتصر هذه الدراسة على األفعال المزيدة إل فادة معنى لم يكن موجودًا 

 الزيادة ومن خاللها أتبع الفعل الثالثي المزيد في شعر الشيخ علي الشرقي فيها قبل
 : مصنفة على أساس عدد أحرف الزيادة ثم على أساس أبنيتها

  واحد حرٍفب  المزيدة االفعال - أ
  لفَعأ : لواأل

                                                 
 المزهر في علوم اللغة وانواعها؛عبد الرحمن جالل الدين السيوطي ؛تحقيق محمد أحمدجاد )2(

لى ؛دار أحياء الكتب وي ؛ الطبعة األأوالولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛وعلي محمد البج

 2/4ت-العربية؛ عيسى البابي الحلبي د

للشيخ العلم العالمة جامع الفوائد موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش :شرج المفصل : ينظر)1(

 7/450:تحقيق وضبط أحمد السيدسيد أحمد )ه643ت(المتوفي النحوي 

)2(7/451: المصدر نفسه 



 اللغويون اليها أشار متعددة معاٍن ) أفَعل ( بناء على الهمزة لزيادة
 . الشرقي علي الشيخ شعر في معانيها من ورد مما )3( آتبهم في والصرفيون

  يةالتعد -1

 :ومنُه قول الشاعر: وورد هذا المعنى بكثرة) أفعل (هو أشهر معاني 
 )4( الناحالِت الغصوَنضنيُتأ وجسمي        و جوًىنحلت الهالَلوأ

 : الزمين وأصبح بعد زيادة الهمزة متعدييِن) نحل وضنى (  ورد الفعلين 
 :وقولُه 
  )5(ُباستها األخالء والصح تًن     عهوٌدادي منكم ابنا أدنت فؤحب أأ

 . الزم وأصبح يعد زيادة الهمزة متعدية) دنى ( فلفعل 
 :كوقولة آذل

 )6(ام العربأيهبت لمعة ذأيارفاقي انها نازلة               
 ). لمعة ( الزم وتعدى الى مفعول به وهو ) ذهب (فالفعل 

وقد يكون الفعل متعديًا الى مفعوًال واحد فيصير متعديًا الى مفعولين بعد 
 الزيادة بالهمزة 

 : آما جاء بقول الشاعر علي الشرقي
 )1( والنحوِر الترائِب        بيَن السطوِر مختلَفاَتأقر

متعديًا الى فعل واحد وأصبح متعديًا الى مفعوليِن بعد زيادة الهمزة ) قرأ (فالفعل 
 وهما 

 ). مختلَف وبيَن ( 
 : وآذلك قولة

 )2(حوِل أرّي بناظ          فباَت الرياِض نحَو التلفَتأدامََ
 . متعديًا الى مفعول واحد  وأصبح متعديًا الى مفعوليِن بعد زيادة الهمزة) داَم ( فالفعل 
  السلب -2

أشكيت أي أزلت شكواه وعجمت : ويراد به السلب نحو ) لفَعَأ( يأتي بناء 
   )3( عجمتُهالكتاب أي أزلَت

                                                 
 1/83 وينظر شرح الشافية 372:المفصل :  وينظر338- 2/336:ديوان األدب :  ينظر)3(

 43: ديوان الشيخ علي الشرقي)4(

 53: الديوان نفسه\)5(

 331: ديوان نفسه)6(

 107:ديوان الشيخ علي الشرقي  )1(

 48: ديوان نفسه)2(



 :ومثال ذلك قول الشاعر الشيخ علي الشرقي
 )4(قفِل الُم        فحام على بابِهلِه باب أمَّالَتفقد أقف

أقفلُت الباب فهو , يحمل معنى السلب، وجاء في معجم مقاييس اللغة)  أقَفل(فالفعل 
  )5(هو مقفل اليدين، ويقال أقفلُه الصوم، أيبسُه:  للبخيلُمقفل ويقال

 صفة على الشي وجود -3

 )6(للحمد مستحقًا ووجدتُه محمودًا وجدتُه بمعنى أحمدتُه : نحَو

 

 

 :ومثال على ذلك قوله

 )1(ِلالمقب هاسرِب لىإ وعيٌن              حاِتئالرا الزمِر الى عيٌنف

 )2( "مقفوًال وجدتُه أي ) " أقفَل ( من مفعول اسم فالُمقفل

  

  آذا يفعل جعلُه -4

 :  آقول الشيخ علي الشرقي)3("  وأبنيتُه جعلتُه يبنىألعب المرأة جعلها تلعب: ( نحو

 )4( من الهوى تجريدًايُعستط لو أ         مغمٍد بجفنَك عن سيٍفعرضُتأ
 )5( "عارضُت فالنًا في الطريق؛ وعارضتُه بالكتاب" جاء في معجم مقاييس اللغة 

 . فالشاعر يشكو هوى محبوبتُه وإعراضها عنُه
                                                                                                                                            

هاشم طه شالش -ها ، ديثي ومعانزان الفعل الثالأو: وينظر 3/91:شرح الشافية: ينظر)3(

:601 

 47: ديوان الشيخ  علي الشرقي )4(

البي الحسين أحمد بن فارس زكريا تحقيق عبد السالم ) قفَل( ، ينظر معجم مقاييس اللغة )5(

 5/112:محمد هارون 

 1/91 :شرح الشافية )6(

 47: علي الشرقي  الشيخ ديوان)1(

 5/112:مقاييس اللغة معجم )2(

 272:زان الفعل الثالثي ومعانيها أو )3(

 60: ديوان الشيخ علي الشرقي )4(



  الفعل صلبأ الفاعل إتيان على الداللة -5

  )6(عليِه يذم بما أتى ) إذم ( و الفعل من يٍسسبخ أتى ) الرجُل اخَس: ( نحو

 :الشرقي علي الشيخ الشاعر قول على ومثال

 )7(ُهها تحقيُق في صدِر فلقد عدا مالهوى       حقُقأفرغَت صدري ال أ
 : أتى باإلفراغ   وقوله) أفرغ ( فمعنى 

 )8( ألما والقمًاها ُسلم تلَق من غير       قمت مهجة األيمان مؤلمةسقد  أ
   .  )9()سوقُم وَسقم وُسقام ( وجاء في معجم مقاييس اللغة المرض  أي أتى بالسقم، 

 

  منها عانوأ على ) لفَعأ ( معنى في الصيرورة وتاتي يرورةالص معنى -6

 علي الشيخ ولآق )1(الفعل منُه ُأشتق ما الى منسوبًا الشي صيرورة - أ

  :الشرقي

 )2(بمزاِح لنا هاجدَّ مزجت      اللواتي الليالي سوُد تهاتسكأ
 الكالم خالف السكوت اللغة مقاييس معجم في وجاء : سكوت ذا صارت أي

 .)3(سكوتًا يسكُت سكَت

  َلفعَّ : الثاني

 اللغوين ذآرها متعددة معاِن الثالثي الفعل بنية في العين لتضعيف

 : الشرقي علي الشيخ شعر في وردت المعاني هذه ومن )4(آتبهم في والصرفيون

                                                                                                                                            
 4/272) عرض  (مقاييس اللغة معجم )5(

 259:أدب الكاتب : ينظر )6(

 69: ديوان الشيخ علي الشرقي )7(

 100: ديوان الشيخ علي الشرقي )8(

 3/84):سقم(غةل المقاييسمعجم : ينظر)9(

 57زان الفعل الثالثي ومعانيها أو:  ينظر)1(

 164: ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

 3/89) سكت ( اللغة مقاييسمعجم : ينظر )3(



  والمبالغة التكثير -1

 ويبدوأنَّ )5(الفعل أصل فاعلُه لتكثير يأتي أن ) عََّلف (بناء في األغلب

 الفعل عين أنَّ على يدُل وهذا معناه، بتكثير عالقة الفعل عين لتضعيف

 عينُه آرَّروا ومبالغتُه الفعل تكثير أرادوا فلما معناه، من األآبر الجزء تحمل

  : قولة ذلك ومثال )6(المعاني دليلة األلفاظ ألن

 )7( الباصرات بصائُرنَّ أُرخبَّ      ُتيرٌة بص عيٌنولي من سوى العينيِن
 . والمبالغِة التكثير على يدل) خبَّر (فالفعل

 التعدية -2

 ومن ذلك قول الشيخ علي )1(فرَّحتُه وخرَّجتُه:لتعدية الفعل نحو) فعَّل(ويأتي بناء

 :الشرقي

 )2( بالقسِمف االقالَمشرَّ      وإنما  بِه المبيِن في الذآِرقسم اُهللالم ُي
 :وآذلك قوله) االقالَم(الزم وأصبح متعديًا الى مفعوًال بِه وهو ) شرِّف(فالفعل

 )3(ُه فكان على الهوى تعليُق قرطها      بهوًىَققت قلبي وعلَّعلَّقد 
متعديًا الى مفعوًال واحدًا وأصبح متعديًا الى مفعوليِن هما قرطها )علَّق(فالفعل

 .وبهوًى

 :الشاعر آقول: وجهتال بمعنى تاتي -3

                                                                                                                                            
   ودروس 1/92: وشرح الشافية 2/380: وديوان األدب 266-264:أدب الكاتب :  ينظر)4(

 73:التصريف 

 1/92:شرح الشافية :  ينظر )5(

 507/ 1:الخصائص :ظر  ين)6(

 29: ديوان  الشيخ علي الشرقي )7(

 2/380:دب  وديوان األ265:دب الكتاب أ:ر ينظ )1(

 51: ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

 69: ديوان الشيخ علي الشرقي )3(



 )4( لياليها الجرُبارًات قليبت    وقد ُطقت بي وغرَّ شرَّا هموٍمأيمط
بمعنى التوجه نحو الشرق والغرب            ) شرَّق وغرَّب(       ياتي الفعلين 

 آقول  الشاعر علي )5(نحو عجَّزتُه صيرتُه عجوزًا:  تأتي للصيروره-4

 :الشرقي

 )6( جديداجماِللل  بدرًا     وجلوُت جمالُه القديِمالبدِر بضُتعرَّ
 .أي صار معروضًا

 :  اتخإذ الفعل من االسم آقول الشاعر علي الشرقي-5

 )7(ِلَح ومن َآ حٍل من ُآ بما بعينَكآحَّلَت جفني في السهٍد وفي السهٍر 

 مشتقق من الكحل ) آحَّل(فالفعل 

 

 

 :الشاعر ،آقول)1(الفعل منه المشتق الوقت في تياناأل -6

 )2( به      ريُح الخريٍف ودبَّجتُه غيومُهح الوادي فقد نفثتم صبَّق
 .كذاأي أصبح صباحًا ه)  صّبح(فالفعل 

   )3(رًايامو عدًال جعلتُه إذا رتُهّموأ لتُهعّد: جعل بمعنى وتاتي -7

 )4(      مجرى االنتخاِب في بغداَدوالذي عّذل 

                                                 
 54:  ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 81:زان الفعل الثالثي ومعانيها أو: ينظر )5(

 60: ديوان الشيخ علي الشرقي  )6(

  78: ديوان الشيخ علي الشرقي )7 (

 95/ 1رح الشافيه ش و63/ 3: الكتاب :  ينظر)1(

 172: ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

  79:زان الفعل ومعانيها أو  )3(

 192:لشرقي ا ديوان الشيخ علي )4(



 العدل الحكم باألستواء، ويقال لشي يساوي شي  : وجاء في معجم مقاييس اللغة

 .)5(وعدلت بفالن فالنًا وهو يعادلُه.. هو عدله

 إذا)يتُهوسقَّ)(بتُهورّغ )(بيتهوّل يتُهحّي (آقولهم بكذا استقبلته: بمعنى لفّع وتاتي -8

 علي الشيخ آقول ،)6(ورعاك الغيث اهللا وسقاك ولبيك اهللا حياك لهم قلت

 :الشرقي

 )7( بالريحاِن    فتبودل الريحاُن الشباب بمثلِهزهاُرتك أحّي

 :نحو )8(الفعل منه المشتق المكان قصد بمعنى وتاتي  -9

 :آّوف أي مشى الى الكوفة وفوَّز ،وعّود مثال ذلك آقول الشاعر

 )9(  بإذًال للنجاِة أقصى الجهوِد       به مستشيطًازتن فوَّبعد أ
 

 

 فاعَل :ثالثًا
 الشيخ علي  في شعِر ومما ورَد)1( متعددةعلى معاٍن)فاعَل (          يدل بناء 

 .الشرقي

 :رآةاالمش -1

 إعلم "سيبويه قال )2(، المشارآة على الداللة هو) فاعَل( على الغالب معنىال

 فاعلتًه قلَت حين اليِه منك آان ما مثل إليك غيرك من آان فقد ، فاعلتُه :قلت اإذ انَك

 :الشرقي علي الشيخ قول في المعنى هذا لومثا)3( " وفارقتًه ضاربتًه ذلك ،ومثال

                                                 
 247 -246/ 4) عدل( اللغة مقاييسمعجم :   ينظر )5(

 265:ادب الكاتب :  ينظر )6(

 206: ديوان الشيخ علي الشرقي  )7(

 96 :الشرح الشافية:  ينظر  )8(

 224: ديوان الشيخ علي الشرقي )9(

 74دروس التصريف ،:  وينظر 16/96شرح الشافية :  وينظر4/68: الكتاب : ينظر )1(



 )4(لعِلاِئِه ًمشارآًا تروَح اال              جنسِه  في شارآتُه إذ ماَضرَّ           

 . يدل على المشارآة بين اثنين  ) شارَك(فالفعل 

 الفعل من أحد وقد يعد الشاعر الى ذآر فعل المشارآة مرتين موقعًا       

آثر مما لو ذآر المشارآة أالفاعلين على االخر ، ليعطي صورة معبرة عن معنى 

 عن أحداث االنسجام الصوتي في داخل البيت الشعري الفعل مرة واحدة ، فضًال

 .ومما ورد في شعر الشيخ علي الشرقي 

 )5(عًا  تقسيمًا  مشا على الحاليِن                 حياة    سمها ممات أوتقا
 لتكون المشارآة صريحة) قاسَم(فكرر الشاعر الفعل 

   

           

         

     

  والمبالغُة التكثيُر -1

أي آثرت ) ضاعفَت الشي ( للتكثير والمبالغة نحو )فاعَل ( ياتي 

 :ومن ذلك قول الشيخ علي الشرقي ,)1(اضعافه

 )2(داأود فاخرت يوسَف بقميِص           مفاضًة الجعوِد زرِد من أفرغَت
 .  يعني تكثير المفاخرة ) فاَخَر(فالفعل 

 :وآذلك قول الشاعر

 )3(بتها دعاُتها بصياِحأوومراٍع سروُحها أن تناغت                    ج
                                                                                                                                            

 135:المغني في تصريف االفعال:ينظر )2(

 4/68: الكتاب )3(

 38:ص:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 65:ديوان الشيخ علي الشرقي ،ص )5(

 75:دروس التصريف :  وينظر1/99: شرح الشافية : ينظر )1(

 59:ديوان الشيخ علي الشرقي  )2(



 .يدل على التكثير والمبالغة) َباوج(فالفعل 

 .  االفعال المزيدة بحرفين-ب

 :فتعل إ: األول

ر من المعاني التي وردت في شع, )4(الفعل الثالثي المزيد بالهمزة والتاء له عدة معاٍن

 . الشيخ علي الشرقي

 المشارآة -1

 ومثال ذلك في قول الشاعر علي الشرقي , )5( وعمر واجتورااختصَم زيٌد: نحو

 )6( عقودا التنضمَن رٍضأ خصباء       على تشرتنا غًراٍء آٌل ِمن
  .االنتشار بمعنى)انتشَر (فقوله

  

  الطلب -2
 علي الشيخ الشاعر قول  ذلك مثال, )1(الكد منُه طلب إذا فالنا إآتد:نحو 

  :الشرقي

 

 )2(طباعًا اختلفت أنها يقينًا                وجوهًا تاختلف مثلما أناٌس
    

 .االختالف منه طلب اختلف فمعنى 

 :قوله مثال )3(الفعل باصل االتيان أو الفعل اصل الظهار -3

                                                                                                                                            
 164:ديوان الشيخ علي الشرقي  )3(

 76:دروس التصريف :  وينظر 1/108:شرح الشافية : ينظر  )4(

دروس : وينظر وينظر 1/228: وشرح الشافية ابن الحاجب 1/108:شرح الشافية : ينظر )5(

 76:التصريف

 62:ن الشيخ علي الشرقي ديوا )6(

 91زان الفعل ومعانيها ،أو: ينظر )1(

 64: الشيخ علي الشرقي ديوان )2(



 

 )4(ماانتقدواأوإني انتقدت الدراري ثم جئُت بها     قومي فما التقطوا منه
 

  .االنتقاد أظَهَر أي) انتقَد( فالفعل

 أي العظم إمتخ نحو. الفعل منه اشتق الذي ،الشي الخذ افتعل وياتي -4

 :الشرقي علي الشاعر قول ذلك ومثال )5(مخُه استخرج أي امتصه

 

 )6(رقاِد مراقد اال اأوتط فلم           بخطوآم واختالسًا هجسًا خليليَّ
   

 وااللتماع اختطاف هو اللغة مقاييس معجم في الشي،وجاء خذأ معناه) اختلَس(فالفعل 

 .)7(الشي اختلسُت ويقال

 

  نفعَلإ: الثاني

 يدل لِهأو في والنون بالهمزة لمزيدا) عَلنَفإ بناء إنَّ والصرفيون اللغويون آرذ      

 .)1(المطاوعة على

 الفعل ثرأ يقبل الذي هو بِه المفعول نَّإ أي  )2( "الفعل أثر وقبول لتأثر" تيتأ وهذه

 ذلك ومثال, )3(مجازًا عًاأومط اليِه المسند فعلِه سمو لكن ،نفسِه للفعل فاعًال ،فيصير

 :الشرقي علي الشيخ الشاعر قول في) َعَطنَقإ(

                                                                                                                                            
 93:زان الفعل الثالثي ومعانيهاأو: ينظر )3(

 91:ديوان الشيخ علي الشرقي  )4(

 93:زان الفعل الثالثي ومعانيها أوينظر  )5(

 159:ديوان الشيخ علي الشرقي  )6(

 2/208) خلس( اللغة مقاييسمعجم : ينظر )7(

 1/108: وشرح الشافية 4 7/58:شرح المفضل :  وينظر 4/65:الكتاب : ينظر )1(

 1/103: شرح الشافية )2(



 

 )4(سبب آلِّ عن )المربُد (وانقطَع         الصفا أخواَن البصرُة تناست
    

 يستعمل ولم عديمت لفعٍل عًاأومط يكون نأ  )انفعَل (بناء في اواشترطو 

 :هو الشعرية الضرورات من ُهوعدَّ يعيش ناب ذآرُه واحد فعٍل ّالإ الالزم الفعل من

 

  )5(النيق منهوي  طحت آما هوى     بأجرامِه من قلِةي      وآم منزٍل لوأل
 :هقول الشرقي علي الشيخ شعر في ذلك مثل وورد

 

 )6( بياِس الرجاء صارُم وانطفا          فتالشا شمعًة آان الرجا
 مانَّوإ المطاوعة على يدل ال الزم فعل وهو يطفو طفا من ماخوذ) انطفا (فالفعل   

 اإذ الزيادة نا نعلم ونحن المبالغة، على به ليدَل الشرقي علي الشيخ الشاعر  صاغُه

   .)7(والتوآيد للمبالغة فهي الصرفيون ذآرها التي المعاني من معنى تفد لم

: عة ، هي االفعال المتعدية لفعٍل واحٍد نحو أوتي للمطومن االفعال التي تأ         

 :ثال  ذلك  قول الشاعر علي الشرقيوم, )1(تحكسر وفتحتُه فانف فنرتُهآسَّ

 )2()ستيِد ( هل انكسر الشعاُع به انعكاسًا            ام استعلى برسٍم 
 .عِةأوياتي للمط) انكسر (فالفعل 

 تفعل : ثالثًا 
                                                                                                                                            

 المصدر نفسه الصحيفة نفسها : ينظر )3(

 200:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 7/258:شرح المفصل : ينظر )5(

 128:ديوان الشيخ علي الشرقي : ينظر )6(

 1/83شرح الشافية ،: ينظر )7(

 73:دروس التصريف : ينظر )1(

  كارة واالستيد يعني بها السي96:لشرقي ديوان الشيخ علي ا )2(



ة وله معاني متعدد, )3(ضعيف في عينةأولة والت        الفعل الثالثي المزيد بالتاء في 

 : وردت منها في شعر الشيخ علي الشرقي

  التكليف .1

ومثال , )4(شجَّع، ت، نحو تحلَّم، تكرَّممر فيِه مشقٌةوهو حمل النفس على أ 

 .قول الشيخ علي الشرقيعلى ذلك 

 )5( بالشرِبُصغَّنشربنا على االصالح آاَس بالدنا       فهل يترآونا أم ت
 يدل على التكليف ) ص نغَّت( فالفعل 

  الطلب .2

 في قول الشيخ علي الشرقي ورَد, )6(ل الشي طلب عجلتُه وتبينه طلب بيانُهنحو تعجَّ

 .مثال ذلك 

 )7(زَف بذآراه لي مداٌم                 وفي حديث الهوى تنقل 
 .يدل على طلب النقل) تنقل ( عل فالف

 

             التجنب .3

 ذلك ومثال, )1(ودوالهج ثماأل جانب أي ماتاثَّو دتهجَّ: نحو الفعل لتجنب تفعَّل ويأتي

 :الشرقي علي الشاعر قول

 

 )2(.العربيِّ عهدنا في وتخلَّى )       تحمى ( بالعزِّة الترآى عهدأي
                                                 

دروس الصريف :  وينظر1/105شرح الشافية ،:  وينظر 7/456شرح المفصل ،: ينظر )3(

:75 

 94:ن الفعل ومعانيها زاأو:  وينظر75:دروس التصريف: ينظر )4(

 40:ديوان الشيخ علي الشرقي  )5(

 97:زان الفعل ومعانيها أو: رينظ )6(

 74:ديوان الشيخ علي الشرقي  )7(

 1/105:شرح الشافية :  وينظر7/456:شرح المفصل : ينظر )1(



  .الشي عن تخلى بمعنا) ىتخلَّ( فالفعل

 مرة بعد مرة حدث الفعل إنَّ على الداللة .4

ر م وتبصَّع وتفهَّتجرَّ:  نحو لعمل بعد العمل في مهلٍةيأتي ل) ل تفعَّ(  بناءنَّأي إ

  ومثال ذلك قول الشاعر علي الشرقي )3(قوتعرَّ

 هــــسمَّ رَّعـــتج اـــتجرَّعه اإذف        ٍةـــبغص الزالل يتهم آنـــــــظم     

 ًاـدم واستهلَّ فيها الدمع وتفجَّر       بمعضلٍة صبٍح عن االفق َتَفجََّر 

 )4(يُدـــــه النشـــرَّك فيــــوقلٌب تح     قضــــاٌء تحرَّك فيه النسيـــــــم        

 بعد مرة بها العمل ان ىعل جاءت ) وتحرَّك تفجَّر، ، عتجرَّ ( فاٍلافعال 

 الشرقي علي الشيخ الشاعر نَّإ ونعتقد المعجمات في  ) لتفعَّ ( صيغة ،نجد ولم مرة

 .)5(اخرى بعد مرة الفعل على يدل ذيال ) تلعَّب ( الفعل على قاسُه

  المطاوعة .5

  :مثال قول الشاعر

 )6( جليِد من صرٍح فوق تكسََّر        زجاٍج من صحنًا البدر ريناُي
   .المطاوعة على يدل ) رتكسَّ ( فالفعل

   إذاالتخ .6

: نحو للفعل اصًال المفعول اتخذ قد الفعل على الداللة إنَّ على به والمراد 

 الشيخ قول ذلك مثال )1(ابنا اتخذته أي احمد وتبنية وسادة اتخذتها أي يدي توسدت

 :الشرقي علي

                                                                                                                                            
 161:ديوان الشيخ غلي الشرقي  )2(

 7/456 وشرح المفصل ،268:دب الكاتب أ: ينظر  )3(

  84،99،109ديوان الشيخ علي الشرقي ،ص )4(

  1/869) لعب(اللسان : ينظر )5(

 96: ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 75:دروس التصريف : ينظر )1(



 

 )2(العتب مكوى لها بالبث فالنحِم        بالجفا قومي قلوُب تجعَّدت
 هذا وورد لالبخ اتخذو قومِه  نَّإ هنا يويعن لالبخ بمعنى جاء ) دجعَّ ( فالفعل 

 .)3(لالبخ عن آتابِه في االصابع جعد رجل اللغة مقاييس معجم يف المعنى

  تفاعَل : رابعًا

 :منها )4(معاٍن عدة ولُه فاءُه بعد  فواأل أولِه في التاء يادةزب 

 ذلك ومثال )5(الثالثي الفعل صلأ في فأآثر اثنين بين المشارآة على لداللةا -1

 :الشرقي علي الشيخ الشاعر قول في

  

 )6( وأثر ًانعي تروُع رواضٌع    الشجر حضِن من دجلُة تتجاذَب
  المشارآة على تدل ) تجاذَب ( فالفعل

 في ذلك وردو )7(وتعاطيت وتماريت تقاضيتَه: نحو احدو من فاعَلت وتاتي -2

  :الشرقي علي الشاعر قول

 

 )8(اُلالم وال رفَتُع ال ليتَكف       باٍتإذآ نياألمَّا كطُل مات

 
 : التكليف -3

                                                 
 198:ديوان الشيخ علي الشرقي  )2(

 1/462) جعد( اللغة مقاييسمعجم : ينظر )3(

 76:دروس التصريف : ينظر )4(

 المصدر نفسه الصحيفة نفسها : ينظر )5(

 212: ديوان الشيخ علي الشرقي  )6(

 77:دروس التصريف : ينظر )7(

  35: ديوان الشيخ علي الشرقي)8(



 الشاعر قول في ذلك وورد ,)1( عليِه لسُت ما ظهاركإ بمعنى تأتي أي 

 :الشرقي علي

 )2(         فيك تعارَض سوق التحفسوق الزخارِف والتافهاِتأ
  .تي بمعنى اظهارك ما لست عليهتأ) تعارَض ( فالفعل 

  فعلَّإ: خامسًا 

مِه يأتي على االتصاف بااللوان الفعل المزيد بالهمزة في أولِه وتضعيف ال

 : الشرقي اال فعًال واحدًا في قولةولم يرد هذا الوزن في شعر الشيخ علي , )3(والعيوب

 

 )4(يوٌم آاعيِن السخطٍ من حسوِد     ابيضَّ لُه في ُصبِحِه عيُن الرضا 
  .يعني صار أبيض)  ابيضَّ (  فالفعل

 حرف الفعال المزيدة بثالثة أا

  :  استفعل

ورد منها في  )5(ة والسين والتاء له معاني متعددةالثالثي المزيد بالهمز 

 :ليأيشعر الشيخ علي الشرقي م

 

 

 

 :ومثاله  :الطلب -4

 

                                                 
 102:ان الفعل ومعانيها زأوو76: دروس التصريف: ينظر )1(

 344:ديوان الشيخ علي الشرقي  )2(

 74: ودروس التصريف 1/112:شرح الشافية : ينظر )3(

 112 :ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 1/77:  والمنصف 2/436:ديوان االدب : ينظر )5(



 )1(قد سبقِت بمثِلها    قد ماقد استبد لت بالوجه القفااٍه دمشُق و
 .يحمل معنى الطلب) استبدل(فالفعل

 ءوتاتي بمعنى الحمل على الشي

عر علي ومثال ذلك ورد في ش )2( واستخرج،واستغفر,استطرب واستبكاه: مثل

 :الشرقي

  

 )3(قد استنصت الزمر الصادحات       فرتَّل في وحيِه المنزِل 
 قول ومثال )4(واستنسر استنوق: نحو حال الى حال من التحول بمعنى استفعل تيوتأ

 :الشرقي علي الشيخ الشاعر

   

 ناُرها للقلب االحراق على ووقف      ائٍرــلح وضوء احراٌق ارـــوللن

 )5(دمعي    ومكبوته يرجي ويخشى انفجاُرها مسلعة ما استمطرت غير أ
 

 هذا سبقت التي االبيات خالل من ذلك ويفهم التحول بمعنى ياتي) استمطرت(فالفعل

 الذي المطر الى ينتقل ذلك وبعد راقواالح ارالن عن يتكلم آان الشاعر لكون البيت

 )6(الخير طالب)المستمطر (اللغة مقاييس معجم في جاء حيث الخير جانب يمثل

 

 الثاني المبحث
  

                                                 
 122:ديوان الشيخ علي الشرقي  )1(

 111:زان الفعل ومعانيها وأو76دروس التصريف : ينظر )2(

 49:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 270:ادب الكاتب : ينظر )4(

 114: ديوان الشيخ علي الشرقي )5(

 5/335) مطر( اللغة مقاييسبنظر معجم  )6(



      المصادر بنيةأ
 لفظ من وفعلُه هو ،مجهول وزمان حدث على دلَّ اسم "هو: المصدر     

 االفعال مصادر فمنها ،افعالها اختالف بحسب العربية ادرالمص ختلفوت)1("واحد

 ومنها ،الخماسيةا االفعال مصادر ومنها ،الرباعية االفعال مصادر ومنها ،الثالثية

 االفعال مصادر خال المصادر هذه قياسية في خالف وال ،السداسية االفعال مصادر

 وفق على يسير فالقياس ،سماعية وأخر يةقياس مصادر ألفعالا لهذهف ،الثالثية

 أآثر الواحد للفعل فنجد السماع وهو سالقيا هذا على يخرج ما وهناك معينة ضوابط

 )2()ىلق (الفعل مصادر في آما مصادر شرةع من آثرأ الفعل يبلغ قد بل مصدر من

 بد وال )3()شتأ (الفعل في آما مصدرًا رعش ربعةأ الى الفعل مصادر مبعضه وزاد

 ومن )4(البعض بعضها تختلف دالالت من ثيالثال الفعل مصادر في التعدد لهذا

 .الشرقي علي شعر في المصادر أبنية دالالت

                            عالُف -1

 آالزآام، الداء على الداللة ومنها متنوعة معاٍن على للداللة الصيغة هذه تاتي     

 :الشرقي علي شعر في ورد ما ومثال)5( والسعال والقالب،

 

 )6(شعاع لها فشبَّ حضرت فقد            عاٌعُش لها فغاَب غابت لقد
 

 

 

                                                 
 101:عاللم )1(

 294_15/293)لقا(لسان العرب : ينظر )2(

 1/267:شرح الشافية ابن الحاجب في علمي التصريف والخط: ينظر )3(

 وما بعده4/19:معاني االبنية: ينظر )4(

 148 وابنية الصرف في كتاب سيبويه 1/154: وشرح الشافية 4/10:الكتاب : ينظر )5(

  33:ديوان الشيخ علي الشرقي )6(



 قول ذلك ومثال )1( صراخا وصرخ بكاء بكى مثل الصوت على دال عالُف يجي قد

 :الشرقي علي الشيخ

  

 )2(نباحا ام َهالِهًال دريأ لست         ًاـــــعجيج ِكلـــــهأ مألت
 .الصوت على يدل) النباح (فـ

 على ونذآر )3(والفتات والحطام الدقاق نحو ِاجزاءُه يفرق ما على فعال يجي وقد

 :الشرقي علي الشيخ الشاعر لقو :نىالمع هذا في المثال سبيل

 

 هااُرنض ليحيا موتوا لكم سًاؤوب   حلومهم طامالح اقلعشَّ هنيئًا

 )4(ماُمر اثنيهأي اــــــــمنه ِهـــــرأِس    على يُثــــالل َسلَم اـــــم فئًة  
  .الشي فتات على يدالن) والحطام مامالر (ـف

 )5(البالية امالعظ ،والرميم بلى إذا الشي )رمَّ( اللغة مقاييس معجم في وجاء

 )6() َرِميٌم َوِهَي اْلِعَظاَم ُيْحِي َمْن َقاَل(: وتعالى سبحانه اهللا وقال

 :الشاعر قول في ورد وآذلك

 )7( ُذبال من اأيبق اّال وانطفت                هاقوُت ضعفت شموعًا يا
 :وقوله تالشيهو الشي تناقص على يدل فالذبال

 )8(زآاُم واالرَض الهيكل هيبته            دمًى واالرًض الهيكَل تصُف

                                                 
 148:لصرف في كتاب سيبوية ابنية أ وينظر 1/268ينظر شرح االشافية ابن الحاجب  )1(

 56:ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

 148:بنية الصرف في كتاب سيبويه أ: ينظر )3(

 237_113:رقيشديوان الشيخ علي ال )4(

 2/379):رم( اللغة مقاييسمعجم :ينظر )5(

 78: ةأي:سورة ياسين  )6(

 279ديوان الشيخ علي الشرقي  )7(

 236:ديوان الشيخ علي الشرقي  )8(



  عالِف -2

 .)9(    ويدل هذا على االمتناع

 :قي قولهومما ورد في شعر علي الشر

 )1(اُرفن ُيخالطها ُذعرت اإذ      سرٍب فتاِة فربَّ نفرت نوإ
 .االمتناع على يدل) النفار (ف

  عيلَف -3

 ونذآر ما جاء في )2(ر والرحيل سير ،آالصهيل والهديى صوت أوتي للداللة عليأ

 :شعر علي الشرقي قوله

  

 )3(   أم ضجيٌج آما انبهِت صياحًا     أسكوٌن آما هدأِت مساًء    
 .فالضجيج يدل على الصوت

  فعالِت -4

 من مشتق مقيس بناءُه نَّأ الى سيبويه وأشار ،والمبالغة للتكثير) تفعال(ناءب يتيأ

  :اطواف فيه وللعرب) لفعَّ (الرباعي الفعل

 ميتُأ ،ثم تذآار وذآر تجوال جول تفعال) لفعَّ (مصدر تعطي العرب آانت: لواأل

 فيه فقال قياسيته عدم على الرضى وذهب )4(َتفعال فقالوا التاء ففتحوا لمصدرا هذا

    .)5("دمطر قياس ليس آثرته مع"

                                                 
 29: ومعاني  االبنية في العربية 4/12:الكتاب : ينظر )9(

 33:ديوان الشيخ علي الشرقي  )1(

 149:بنية الصرف في كتاب سيبويه  وأ271:معاني االبنية في العربية : ينظر )2(

 56:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 6/15:صل  وشرح المف4/83: الكتاب: ينظر )4(

 1/1:شرح الشافية  )5(

 



    

 

 ي في آالم الرضي ،فكيف يكون البناء غير قياس ويبدو ان تناقصا واضحا نلمسُه

 وهذا االمر دفع مجموعة من اللغويين المعاصرين الى التحقق ,وهو آثير االستعمال

 ونذآر على سبيل, )1( القياس عليهغ يسوَّ أنآثرة ما ورد من هذا البناء البدَّأنَّ منه 

 :المثال ما ورد في شعر الشيخ علي الشرقي قوله

 

 )2(ل في حٍل وترحاِلأو ِمن الدنيا ُمزعزعها     وما ُيحا يريُدإذم
  :وآذلك قوله

 )3(ُتُه     نعم المدُل وضوُء الشمِس برهاُنأيوصبٌح تبلََّج والتبياُن 
 

 ) عالنَف( -5

 )4(ان والخفقانويصاغ للداللة على التقلب واالضطراب والحرآة آالجوالن والغلي

 :قوله ومما ورد في شعر الشيخ علي الشرقي مثاال على ذلك 

 

 )5(ِت تخافٌق            لبالبٍل والقلُب في الخفقاِن اما بين دجلَة والفر
 

 .لخفقان يدل على الحرآة واالضطرابفا
                                                                                                                                            

 
 
الشيخ محمد حسن آل ياسين ؛ مطبعة المجمع    :مسائل لغوية ؛ في مذكرات مجمعية : ينظر )1(

 57 ؛1992العلمي العراقي ؛ بغداد ؛ 

 230:ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

 87:المصدر نفسه  )3(

  30:ينظر معاني االبنية في العربية  )4(

 147:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(



 

  لهعاَف -6

 هذا البناء للداللة على الصفات والطباع وهو بناء مقيس في آل فعل على تيويأ    

 :ومما ورد في شعر الشيخ علي الشرقي قوله) 1()فعل(وزن 

 

 )2(ا تكون عجاجٌة            فلسوَف اطلُع في عجاَجة إذو
  لِعَف  -7

 :قوله ،ورد ذالك في شعر الشيخ علي شرقي )3( حزنأووياتي للدالله على فرح 

 

 )4(يابني الثغِر اغلقوها إنَّها             قلعُة الغزو وباب السلِب
 :وآذلك قوله

 )5( والعسِلم ال تفرق بين الريق         ِلعن مقبله لي صبرًايا قائًال
   )6()دمه سمرة وأدم إ-سمَر( على األلوان والعيوب مثل داًال) الفعل (ويجي وزن 

 :ومثال قول الشيخ علي شرقي

 )7(لشاطئيِن ِمن روعِة الدهِر         جالٌل في ُآدرٍة وارتياِعوعلى ا
  

 

 : ونذآر منها)1(آثرها قياسيهأ المزيدة وفعال الثالثيةتي من األوهناك مصادر تأ
                                                 

 1/85:ب وديوان االد4/16:الكتاب : ينظر  )1(

 219 :ديوان الشيخ علي  الشرقي )2(

 149: في كتاب سيبويه  ف الصروأبنية1/271: شرح الشافية ابن الحاجب ينظر )3(

 217: علي الشرقيديوان الشيخ )4(

 79:ديوان نفسهال )5(

 1/271 ابن الحاجب شرح الشافية: ينظر  )6(

 176:رقي ديوان الشيخ علي الش )7(



  فعالإ -1

 : في شعر الشيخ علي شرقي مثال ذالك ما ورد)2(حسنا أآرم إآرام أحسن إ:مثل

 

 )3(تتنوع األلطاف في اشراقِه        ِمن فوقها آتنوع األطياِف
 فعيلَت -2

 :رد في شعر الشيخ علي الشرقيأولك م ومثال ذ)4(آرم تكريمًا وأر تكسيرًاآسَّ :مثل

 

 أمقّلد األغصــــــــاِن ميل عطِفه        إّني تبعُت بـــــــك الهوى تقليدا

 )5(خذ الشعَر ِمن عفِو القريحِة إّنُه      إفاضاُت و حٍي إلعتصاٌر وتقطيُر

 .على وزن تفعيل)وتقطير–تقليد  (ِناورد المصدر

 )لةفعَت( -3

ومثال ذلك قول الشاعر الشيخ  )6(مثل عزى تعزية ورضى ترضية وزآى تزآية

 :علي الشرقي

 )7(صالح أو تربيٌة عِهدهم في       الصابرة الفئُة تلَك تلَق لم
 

  :الشرقي علي الشيخ شعر في المصدر استعماالت صور ومن

                                                                                                                                            
 163-1/153 :شرح الشافية: ينظر  )1(

 71: الصرف في الكتاب  وأبنية1/272:الشافيه ابن  الحاجب رح الش:ينظر  )2(

 142:ديوان الشيخ علي الشرقي  )3(

 151: الصرف في الكتاب سيبويه  وأبنية1/272:ن الحاجب الشرح الشافية اب: ينظر )4(

 139-60: علي الشرقي ديوان الشيخ )5(

عباس حسن الطبعة :لنحو الوافي وا 1/272:شرح شافية ابن الحاجب :ينظر  )6(

 3/199:السابعة

 273:ديوان الشيخ علي الشرقي  )7(



 :قوله في المفعول بمعنى المصدر مجيء – 1 

 

 )1(تأمل عاشقي يا فقال              صنعًا وجنِتيِة في أشكُل

 على مصدر يجيء قد“ سيبويه قال) المعشوق(بمعنى العشق ورد إذ 

 يريدون إنما الُخلق: ولهموآق محلوب تريد نماإ حلٌب لبٌن قولك وذلك المفعول،

 )2(“ ميراأل مضروب يريدون إنما ير،ماأل ضرب للدرهم ويقولون ،المخلوق

 :قوله في المفعول صيغة على المصدر ورد – 2

  

 )3(غادُر فيك وهل مغدوٌر فيك وهل     حائرًا تسّكَع مظلوٌم فيك وهل
 مخلوق مثل وهما غدَر مصدر والمغدور ظلَم مصدر فالمظلوم 

 االمثلة هذه من ورد ما تأول الذي سيبويه ّالإ،)4(اللغويون ذهب ذلك والى والمعقول

  المفعول اسم يبقيها بما

 آانُه المفعول على هذا يجي فإنما معسورة، ودع ميسورة الى دعُه: قولُه وأمَّا ": فقال

 .)5("فيه يعسر أو فيه يؤسر امر الى دعه: قال

 

 

 

 

 

 
                                                 

 74:ديوان الشيخ علي الشرقي  )1(

 4/43:الكتاب  )2(

 30:ديوان الشيخ علي الشرقي  )3(

 468-3/467 : الصبان وحاشية1/174 وشرح الشافية ،6/281شرح المفصل ، :ينظر )4(

 4/67:الكتاب  )5(



 :قوله لكذ مثال ،بالمصدر الوصف – 3

 )1(وشيحا ِمنه االجفاُن تتصبُب         مرجًال الصبابُة تغلي فكلماأ
 آالمها في العرب تستعملُه اسلوٌب وهو ،مبالغةلل) تصبب(  بالمصدراخبر إذ

 :لغرضين

 المصدر بشبه انسًا فليزيدك الصناعي فأمَّا ،معنوي واالخر صناعي، أحدهما “

 مًائقاأ: قولك نحو في المصدر موقع الصفة تعقأو آما موقعها قعتُهأو التي لصفةل

 اإذ نًهفأل المعنوي وأمَّا ذلك، ونحو) قعود والناس قيأمَّا قومت أي  ( قعود والناس

 وذلك الفعل ذلك من مخلوق  الحقيقة في آانُه الموصوف صار بالمصدر وصف

 .)2("عليِه واعتيادُه لُه تعاطيه لكثرة

 الشرقي علي الشيخ شعر في قياس غير علي المصادر من ورد ومما 

 في) فعلى(وزن هو الشرقي علي الشيخ شعر في وردت التي المصادر هذه ومن

 :قوله

 

 )3(جراحا لمسنا فهل تتعالى            شكوى الحواضِر ِمن لمسنا قد
 لفباأل المنتهية المصادر عن حديثه يف) فعلى (بناء سيبويه ذآري ولم 

 والصفات االسماء في ياتي البناء هذا نَّأ ذآر فقد الفارسي علي ابو أمَّا ،)4(التانيث

 :وقالوا ومرضى ومشكى مجزى آقولهم

 وتعدو ،وثبى وفرس العدو الشديدة والوآرى السريعتان وهما ،وزلجى ،ملسى ناقة

 .)5(التقريب وفوق االهاب دون عدو وهو ىالمرط

                                                 
 44: ديوان الشيخ علي الشرقي  )1(

 461/ 2:الخصائص )2(

 56:ديوان الشيخ علي الشرقي   )3(

 310 /1:الكتاب: ينظر )4(

 310 التكملة: ينظر )5(



     :نحو السرعة على للداللة تييأ والصفات المصادر في) الفعلى (نَّأ جني ابن وذآر

 .)6( والولقى ىوالحمز البشكى

 عدو وهو وحجزى حمزا مزيح والدابة والبعير االنسان حجز "المعجم في وورد

 .)7("العنق وفوق الشديد الحضر  وند

  الميمي المصدر
 خالل من لُه ذآرهم آان نماوإ للمصدر حدًا القدماء اللغويون يضع لم 

 المصدر عن الميمي المصدر عندهم يختلف وال الكالم في اشتقاقه لطريقة معالجتهم

 عن ينوب أن ألحدهما ويمكن الحدث على يدل فكالهما ،البناء في إالَّ الميمي غير

 هذا قولك وذلك مفعل لفعلا موضع نَّفإ يفعل فعل آان ما أمَّا": سيبويه قال خراأل

 لمضربنا درهم الف في أّن  قولك وذلك مفعل على بنيته المصدر ردتأ فإذا محبسنا

 .لضربا أي

 ابن وآان, )2("رارالف أين يريد" ,)1() اْلَمَفرُّ أيَن ( وجل عز اهللا قال  

 التسمية وهي )3()المصدر اسم(المصدر من النوع هذا يسمي )ـه669 ت (عصفور

 يخالفُه ولكنُه معناه على الداللة في المصدر ىأوس ما على العلماء يطلقها  التي نفسها

 هذاو )4(سألمَّا وسلم ،وإعطاء أعطى نحو ،وتقديرًا لفظًا حروفِه بعض  من بخلوِه

 النقص فعله حروف على زيادة فيه االخير هذا نأل الميمي المصدر على ألينطبق

 غير على زائدة بميم ويؤدي حدث على دَل ما عندهم الميمي فالمصدر المحدثون أمَّا

                                                 
 1/505:الخصائص :ينظر  )6(

 4/13)الجمز(تاج العروس  )7(

 10ةأي:سورة القيامة )1(

 1/168 وشرح الشافية 2/119:تضب قالم:  وينظر4/87: الكتاب )2(

تحقيق )ه669ت(علي ابن مؤمن المعروف بابن عصفور االشبيلي :المقرب في النحو :ينظر )3(

 4946_492م 1986بغداد :د الستار الجواري وعبداهللا الجبوري مطبعة العاني احمد عب

 93_2/92 :شرح ابن عقيل: ينظر )4(



 من المجرد الحدث على اللةللد مفتوحة بميم دوءمب مصدر هو"أو )5(مفاعله البناء

 عن المصدر اختالف من بّد ال ُهنَّأ: السامرائي فاضل الدآتور ويرى )6("الثبوت

 ختالفأل المعنى في الميمي فالمصدر صيغةال الختالف المعنى في الميمي المصدر

 فأنُه المصدر بخالف الذات عنصر معه يحمل الغالب في فالمصدرالميمي الصيغة

                 .شي آل من مجرد

 

 

 

      

 يحمل التغيرات من الكثير في الميمي المصدر نَّإ أخرى ناحية ومن 

 مصطفى الدآتور ويتفق, )1(الصيرورة يطابق ال )المصير( ـف مرألا ةأينه معنى

 الميمي غيرالمصدر عن الميمي المصدر باختالف السامرائي توروالدآ ماسالن احمد

 من المصدرالميمي (نَّإ يرى النماس الدآتور ولكن الصيغة ختالف أل المعنى في

 المجرد المعنى على الداللة على الميم زيادة هو القيد وهذا بقيد قيدت التي المصادر

 الفعل من الميمي المصدر ويصاغ )2()المعنى وتاآيد الداللة قوة في رالمصد وتفوق

 :هما قياسين بناءين على الثالثي

  لفَعَم -1

 يكون ّالأويصاغ هذا البناء من االفعال الثالثية المجردة الصحيحة والمعتلة بشرط 

رد على هذا البناء قول مأوم )3(م تحذف فاؤه في المضارع ال، صحيح الوأويًا مثاًال

  :الشيخ علي الشرقي
                                                 

 221:بنية الصرف في كتاب سيبويه وأ 72:تصريف االسماء : ينظر )5(

 305:المهذب في علم التصريف  )6(

 37_34:معاني االبنية : ينظر )1(

  67_66:مصطفى النماس ،الطبعة الثالثة:اء سمضياء في تصريف األال )2(

 98_2/96: والمزهر 4/87:الكتاب : ينظر )3(



 

 )4( وعن منهِج الغيَّ لم يعدِل               الى التماس الشقابى المرُءأ
 :لك قولهوآذ) نهَج( ورد في هذا البيت مصدر ميمي وهو منهج من الفعل الثالثيإذ

 

 )5( آانت تباهُل في آالئِه األمما            يا مفجعًا امَة الهادي ينعى فتًى
    .)فجَع(ورد في هذا البيت مصدر ميمي وهو مفجع من الفعل الثالثي 

 

 

  لفِعَم -2
 مالال صحيح يًاأوو مثال آان اإذ الثالثي الفعل من البناء هذا اغيص 

 علي الشيخ شعر في اءالبن هذا على  ردمأووم )1( المضارع في الفاء محذوف

 :قوله الشرقي

 

 ُاَخر طيَّاتأ اِمياأل في لعلَّ                                موجعًة طيبت لي التنشروا

 اوم يأتي بما يبالي فال                    موجدًة الحسَّاُس البشُر تحجََّر

 )2(يوتى
 

  الفعل من مصوغ لفِعَم بناء على ميميان صدرانم والموجد فالموجع 

 وصحيحين المضارع في أوالو محذوفان مثاالن فعالن هما) يجد وجد يجع،-وجع(

                                                 
 48:ديوان الشيخ علي الشرقي  )4(

 99 :المصدر نفسه )5(

 92|_4/87:الكتاب : ينظر )1(

 247_215:ديوان الشيخ علي الشرقي  )2(



 لكوذ المفعول االسم يصاغ آما ثالثيال غير من الميمي المصدر ويصاغ, االخر

 :قوله ذالك ومثال )3(االخر ماقبل وفتح مضمومُه ميما مضارعُه حرف بقلب

  

 )4( عبر الشعِر على بالمظالِت      موآٍب رؤيا الروعٍة ُمنتهى
 

  ).انتهى (الفعل من مشتق مصدر  )نتهىالُم( ـف

 

 

 

 

 

 

 

 

 مّرةال مصدر
 من المرة لبيان بِه يأتى ّرةالم مصدر ّنأ الى القدماء اللغويون ارشأ 

 على)فعله (علىبدًاأ بِه ئتج الفعل من الواحدة المرة اردت إذا ":سيبويه قال الفعل

 .)1("اتية واتيت ،قعدة قعدت وذلك )الفعل (األصل ،ألن األصل

 هو المرة اسم "فقالوا المّره لمصدر حدًا وضعوا قد واكانف المحدثون أمَّا 

 جاء ام ومثال,  )2("واحدة مرة الحدث حصول على داللةلل المصدر من مصوغ اسم

 :الشرقي علي الشيخ الشعر في
                                                 

 1/174:فية  وشرح الشا4/95:الكتاب : ينظر )3(

 252:ديوان الشيخ علي الشرقي  )4(

 وشرح ابن عقيل 1/178 : وشرح الشافية3/372: وينظر المقتضب 4/45الكتاب ) 1(

2/132 



 

 )3( عيداأ َءالجري القلَب بها رى فأ    نظرة تقطف لحاُظاأل تجسُر هل
 

 .المرة على يدل)فعلة (زنة على) نظَر (الفعل من مشتق مصدر) نظرة(فقوله

 

 الهيأة مصدر
 الحدث، هيأة لبيان، بِه يوتى الهيئة مصدر نَّإ الى القدماء اللغويون شارأ 

 :قولك لكوذ الفعل، من ضربًا بها تريد الِفعلة نُهم ءيجيى الباب ذاه ":سيبويه قال

 من صابُهأ الذي الضرب تريد إنماو ،الميتة وبئست سوء، ِقتلة وقتلتُه ،الطعمة حسن

 .)4( "والقعدة والجلسة الّرآبة هذا، المث الطعم من عليه هو الذي ضرباو القتل

 مصوغ اسم"هو: قالوا الكالم في حدًا لُه عواوض فقد المحدثون أمَّا 

 .)5( "وقوعِه عند الحدث عليها يكون تيال الصفة على للداللة

 

 

 :ومثال ما ورد في شعر الشيخ علي الشرقي )1()فعل(أة على بناءمصدر الهييصاغ 

  

 )2(الحبِّ ميتة للحفِل تتأ قد بما      لُه تواأ عليه اماتو لى األ فليت
 

                                                                                                                                            
 302:المهذب :  وينظر 79:ينظر تصريف االسماء ) 2(

 59:ديوان الشيخ علي الشرقي) 3(

 181_1/1/180: وشرح الشافية 3/110:االصول في النحو:  وينظر 4/44:الكتاب) 4(

 2/132: عقيل نوشرح اب

 225:ابنية الصرف في كتاب سيبويه :  وينظر81:تصريف االسماء ) 5(

 2/133:شرح ابن عقيل :  وينظر 4/44:الكتاب : ينظر )1(

 39:ديوان الشيخ علي الشرقي  )2(



  هياة على دل  )فعله (زنة على مصدر هو )الِميتة (فقوله 

 :قوله

 

 )3(المحاجُر عليها تجني نأ مخافة      لٌةمق لي غفت ما حتى رتإذوح
 .الهياة مصدر على )ِمقلة (فدلت

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 المشتقات

 :بنية المشتقاتأ
  اسم الفاعل

 أو, )1 (ومعناها الحدوث والتجدد .هو صيغة دالة على الحدث والذات 

 دل ،فمن حيث هو وصف )2("ن فعل لمن قام به بمعنى الحدوث اسم مشتق م" هو

يقول الدآتور بخالف الفعل الذي يدل عليها من حيث الحدث  ،على الحدوث والتجدد

 يدل ، فالفعلةيقع اسم الفاعل وسطا بين الفعل والصفة المشبه: " فاضل السامرائي

                                                 
 32:المصدر نفسه  )3(

 2/330: الخصائص :ينظر )1(

 3/483: شرح الكافية)2(



ن حاًال ن آا وإ،أنَّ حدثه في الماضي على  دّلا آان ماضيًاإذف ،على الحدوث والتجدد

 يدل على ولكنُه فهو نسبة الى الفعل يدل على الثبوت،, )3("أو استقباًال دّل على ذلك 

ل على الزمن أليمكن الحكم داللة اسم الفاعو )4(ا ماقيس بالصفة المشبهةالحدوث إذ

 خارج الترآيب فهو وأمَّا "،ب ،بل إّلا بوجود قرينة تدل عليها في الترآيّالعليها إ

حكم مبناه حتى وهو خارج  الفعل فيدل على الزمن داللة صرفية ب وأمَّا،عنهامتجرد 

 حاجة الى االخبار عن زمن  هو اخبار عن قيام زيد والقائٌم زيٌد: فقولنا )5("السياق

 أو المستقبل أدخلنا ما ،خبار عن قيام زيد في زمن الماضيردنا اال فإذا أ،القيام

يدل على ) قومي(والفعل  ، فيدل على الماضي،مفردا) قاَم (يناسب ذلك، وأمَّا الفعل 

آيب واختالف اسم الفاعل عن  عن وجود الفعل في الترفضًال ،الحاضر أو المستقبل

 الصفة المشبهة يرجع الى 

 

 

الغرائز فالصفة المشبهة تشتق من افعال  ،الفعل الذي يشتق من هذين الوصفين

 . والعيوب والحلى وااللوان

شتق اسم الفاعل من هذه في حين ال ي ,)1(المعاني تفيد الثبوت في اصحابهاوهذه 

ويشتق من غير ) فاعل( يشتق اسم الفاعل من الفعل الثالثي على زنة .االفعال غالبًا

 مضمومة وآسر ما قبل  ميمًاعةالثالثي على زنة مضارعه بابدال حرف المضار

 الشيخ علي ر من الفعل الثالثي هي الغالبة في شع وصيغة اسم الفاعل)2(االخر

 :الشرقي في قوله

 

                                                 
 47: معاني االبنية في العربية)3(

 48_47: المصدر نفسه )4(

 102: اللغة العربية معناها ومبناها)5(

 100 _99: وتصريف االسماء 149_1/148:شرح الشافية :  ينظر)1(

   75: وشذا العرف2/134:  وشرح ابن عقيل4/5،4/282:الكتاب:  ينظر)2(



 )3( حائٌر فيها الفكر والفكُر      وامعُن ساهٌر والطرُفدير اليها الطرَفأ
 

 فاستعمال الشيخ لهذين الفعلين جاء موافقًا)  وحائر–ساهر ( الفاعلين وردا اسما

)  وحار-سهر(رج عن الضوابط التي وضعت الى وزن الفعل الثالثي للعربية غير خا

وهذان ما استعمله الشيخ في ) وحائر-ساهر(فعالن ثالثيان يكون اسم الفاعل منهما 

 :مثال ما ورد من غير الثالثي قوله و,شعره

 

 )4( ِه هواِئ اليوم بابِن وجاَء قدمًا         ِهخاِر ُب ببنِت مفتخرًاقد جاَء
 

 الخماسي أو)  فخَر( آون الفعل يؤخذ من الثالثي ففيه وقفة) مفتخرًا (أمَّا 

ذا آان إا آان من الثالثي فينطبق عليه ما ينطبق على ساهر وحائر وإذف) افتخر(المزيد

    .غير ذلك ففيه آالم

  

 

 :الصفة المشبهة
ولكن  )1("على معنى الثبوت لمن قام به ،ما اشتق من الفعل الزم" هي  

قصير وطويل وأعرج : عنه نحو، فهناك صفات مالزمة ال تنفك ثبوتها ليس مطردًا

 الثبوت ولكنها على وجه قريب من ،ناك صفات يمكن زوالها من اصحابهاوه ،وأبكم

 تصاغ الصفة المشبهة من الفعل الثالثي في بابين منه )2(ن غضبان وريانظمآ: نحو

، ومجيء الصفة المشبهة من هذين ا الزمًاّلوال يكون إ) فعل(االزم، و) فعل(ا هم

البناءين راجع الى داللتهما على االدوار الباطنة والعيوب الظاهرة والحلى والغرائز 
                                                 

 29: ديوان الشيخ علي االشرقي)3(

 37: الشيخ علي الشرقي ديوان)4(

 3/500:  شرح الرضي على الكافية)1(

 76: ومعاني االبنية في العربية 77: رف وشذا الع3/500: الكافية:  ينظر)2(



 ورود الصفة المشبهة من  وأمَّا)3( المعاني تفيد الثبوت في اصحابهاوااللوان، وهذه

ومثال ما , )4 (تحريص واشيب وضيق وميَّ: الفعل الثالثي مفتوح العين فقليل نحو

 :ورد في شعر الشيخ علي الشرقي

  

 )5(        فوق قرطاسَك واأللفاظ دود  معنى ميٍَّت أبصرتُه      ربَّ
 

وأعلم أنَّ مؤنث آل أفعل : "مات يموت قال سيبويه(مشتق من )تفالميَّ( 

 آما مال يميل: المصدر والفعل مجرى أفعل، وقالواوهي تجري في  ،صفة فعالء

 ا شاب يشيب آما قالوا شاخ يشيخ، وقالواوقالو ،دًااالصيد صيد يصيد صي: قالوا

الفعل على ما هو نحوه و ب ،فجاءوا باالسم على بناء ما معناهاشمط : اشيب آما قالوا

 .)6(" في المعنىضًاأي

 

 هذا نَّأل) أفعل (اشيب على وزن: ويفهم من قول سيبويه انهم  قالوا 

فهو ) شاب ( الفعل ، أمَّاعرج فهم يعدون الشيب عيبًااء يدل على العيوب آاألالبن

 يب ال على القياس بل علىاألش"ال في المبنى وورد في المعجم عيب في المعنى 

ويرى  )1("عرج فعدوه من العيوبوأعمى وزن الوصف من المعايب الحلقية آأ

) تمّي(ء الصفة المشبهة من غير الباب الرابع والخامس في مثل يج منَّالباحث أ

 )شيخ( و) ساد( من) دسيَّ( و) ضاق(  من) قضيَّ( و) طاب(من ) بطيَّ(و) مات( من

 فعاًال أفعال هذه الصفات ليست أنَّ، ألًاإذال يعد ش) شاب( من )شيبأ(و) شاخ (من

 فالرجل في ،اصحابها اتصافًا وإنما يتصف بها ،قيقية وال داللة على الحدث فيهاح

                                                 
 100_99:  وتصريف االسماء149_1/148:شرح الشافية:  ينظر)3(

 1/148:شرح الشافية :  ينظر)4(

 345: ديوان الشيخ علي الشرقي)5(

 346: دب الكاتب أ: ينظر .4/27:الكتاب )6(

  1/328)شيب(تاج العروس:  ينظر)1(



آما أنَّ الوجه في ، الفعل لم تقم بِه على وجه الحقيقةمات الرجل متصف ب: قولنا

، فان االفعال التي تشتق  بالفعل وإنَّما اتصف به بمعنى اخرلم يقم ،حسن وجهُه: قولنا

هيئة  الما الوصف أونَّ وإ،الفعليةمنها الصفة المشبهة، بصورة عامة، ال يراد منها 

:  قال،ن جني في حديثة عن أبنية االفعالشار ابتي يكون عليها الفاعل، والى ذلك أال

 التي يكون عليها جاء في آالمهم للهيئة ماه إذنَّا غير متعٍد ألّل إبدًاوفعل ال يكون أ" 

هة  ووردت الصفة المشب)2() " وظرفشرف: (لغيرِه نحو قصدا فعلِهالفاعل ال لشي ب

بكثرة في شعر الشيخ علي الشرقي ومن الصفات التي وردت في شعر الشيخ علي 

 :الشرقي التي تدل على الثبوت في الموصوف وآذلك داللتها على العيوب في قوله

 

 )3(حوِلتي أ بناظر فباَت                    الرياِض نحَودام التلفَتأ
 

 الصفات التي تدل على الثبوت في الموصوف وآذلك داللتها على من) حولفاأل(

 .)4(العيوب 

 

 وورد ذلك في قول )1(بيضثل أسود أوتجيء الصفة تدل على االلوان م 

 :الشيخ علي الشرقي

  

 )2(م سنن القريِد أ  على الشفتيِن               ذابت الحمراُءتلك الدمعُةأ
  

                                                 
 1/21:  المنصف)2(

 48: ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 3/432:شرح الرضي على الكافية:  ينظر)4(

 3/432:شرح الرضي على الكافية:  ينظر)1(

 97:ديوان الشيخ علي الشرقي )2(



من الصفات الواردة في شعر الشيخ علي الشرقي  .راء صفة تدل على اللونمفالح

 :في قولة)ظمآن(منها صيغة فعالن الدالة على الخلو واالمتالء  وحرارة الباطن و

 

 )3(  آلِن وهل يروي حشى الظمآ            نيوعدنا األمَّا ُتُلهي األمَّا
 

 العارضة التي تزول صفاتالوهذه الصفة من  ،فالظمآن هو العطشان 

ي امور ومنها ما هو ف" ي في حديثه على الصفاتوقال الشيخ الحمأل ،بزوال المؤثر

 ومن )4("والشبع والعطش والجوع أيكنها بطيئة الزوال آالرتحصل وتزول ل

) سكران(الصفات التي تزول بزوال المؤثر والتي جاءت بشعر الشيخ علي الشرقي 

  :في قوله

 

 )5(ه الصاحي   ما يحجُب       السكران      ن يكشَفعسى أ
 

 

 اسم المفعول
 فهو اسم يدل على الحدث )1("تق من الفعل لمن وقع عليه ما اش"هو 

ا في الداللة على الموصوف فاسم الفاعل ّللمفعول وال يفترق عن اسم الفاعل إوذات ا

صاغ اسم المفعول ي, )2(يدل على ذات الفاعل واسم المفعول يدل على ذات المفعول

ما زاد على الثالثي بابدال حرف المضارعة م) مفعول(ن الفعل الثالثي على زنةم

                                                 
 35 ديوان الشيخ علي الشرقي)3(

 93: معاني االبنية العربية: وينظر77: شذا العرف )4(

 393: ديوان الشيخ علي الشرقي)5(

 3/427: شرح الرضي على الكافية)1(

 59:معاني االبنية في العربية:  ينظر)2(



 مما ورد في شعر الشيخ علي الشرقي من الفعل )3(ميما مضمومة وفتح ما قبل االخر

 :الثالثي المجرد قوله

   

 )4(ر      وهل فيك مغدور وهل فيك غاُدع حائرًا     وهل فيك مظلوم تسك
 

ومغدور اسم مفعول ) ظلم(فالمظلوم اسم فاعل مصوغ من الفعل الثالثي المجرد 

ومثال ما ورد من الفعل الثالثي المزيد ) غدر(مصوغ من الفعل الثالثي المجرد 

  :قوله

 )5( العلويِِّج المتّو بمحيَّا             ناها ُمفلقد نالت النفوُس
لبس التاج وورد اسم أي الذي أ) جتّو(فالمتوج اسم مفعول مشتق من الفعل 

 :في قول الشاعر علي الشرقي) غتاًالم(المفعول

 )6(                 مزهوا ومختاال   بها يرقص فوق النهر  
 .)7(تال اسم مفعول وياتي بمعنى الخدع فالمخ

 في شعر الشيخ علي الشرقي صيغ سماعية تؤدي ما يؤديه اسم وورد 

  .المفعول في المعنى وليس على زنته من هذه الصيغ

  فعيل -1

ت التي يستوي تي بفعيل بمعنى مفعول آجريح وقتيل من الصفاقد يأ 

  :وورد في ذلك في قول الشيخ علي الشرقي, )1 (فيها المذآر والمونث

 
                                                 

 138-2/137 وشرح ابن عقيل1/233:إرتشاف الضرب :ينظر  )3(

 161: ديوان الشيخ علي الشرقي)4(

 30: ديوان الشيخ علي الشرقي)5(

 333: الشرقي ديوان الشيخ علي)6(

 2/245) ختل:( اللغة مقاييسمعجم : ينظر)7(

 60معاني االبنية في العربية : ينظر)1(



 )2(  حمرًا فخلت سوادهن جريحًا     من االجفان تفحص في الثرىسقطت
الن ) يغة فعيل  الى صمفعول( يح بمعنى المجروح ، وقد عدله عن صيغة فالجر

 الوصف بها نَّوأليدل على ثبوت الوصف في الموصوف ، ) فعيل (   بــ   الوصف 

 .)3() مفعول ( شد من الوصف بصيغة أ

  لَعَف -2

 :تي هذه الصيغة في الكالم للداللة على اسم المفعول في قول الشاعر علي الشرقيتأ

 )4(خوا الهوى وصدوعهنا وذاك بضربةً     صدعًا وبات أفبزرعة ه
"  فالصدع وبمنزلة الطحن يعني مطحون والقطف بمعنى المقطوف  

ن الصدع والطحن والقطف وامثلتها اسماء تدل امرائي إويرى الدآتور فاضل الس

 .)5(" على المفعوالت ال صفات 

 الشيخ علي الشرقي استعمله هذه اللفظة للداللة على نَّئن اليه القلب إوالذي يطم

 .)6(النبات ألنُه يصدع األرض

 

  علَف -3

ك السلب في قول الشيخ ومثال ذل)  مفعول (  ويستعمل هذا البناء للداللة على معنى 

 :علي الشرقي

 

 )1( القرى ما بين نهب وسلبنَّ مطلع الفجر ويا ام القرى       إيا
 

                                                 
 44: ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

 63:معاني االبنية في العربية : ينظر)3(

 179: ديوان الشيخ علي الشرقي)4(

 66:ة في العربيةمعاني االبني: بنظر )5(
  337/ 3) :صدع (س اللغة أي ينظر مق)6(
 199:  ديوان الشيخ علي الشرقي)1(



  )2("ي يسلبة االنسان من الغنائمذ شي السلب، أيما   :والسلب بالتحريك"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنية المبالغة أ
 نَّحدث اسم الفاعل آما أو آيف أل في بنية على المبالغة والتكثيرأوهي  

         ) مفعال ) ( فعول ) ( فعال ( بنيتها  وأشهر أ)1(اسم الفاعل محتمل القلة والكثرة

 بناء  ابنية المبالغة قد تزيد على الثمانيننَّاصرة إوذآر باحثة مع) )2(وفعل) ( فعيل ( 

 نَّ متناثرة ال تخضع لقياس محكم وإ)3( صيغ المبالغةنَّواشارة الباحثة نفسها الى إ

ة في الداللة على معنى افعال آثيرة لم يسمع منها صيغ مبالغة وتختلف صيغ المبالغ

في المبالغة وهما ) فعول ( يختلف ) فعال ( المبالغة من صيغة الى اخرى فمعنى 

                                                 
 1/302) سلب( تاج العروس )2(

 187)الشاهين(ءوفي تصريف االسما2/113والمقتضب 1/110:الكتاب :ينظر  )1(

 الصحائف انفسهاينظر المصادر نفسها و )2(

 136-135) ه دكتورااطروحة(تقات في معجم السان العرب لمشا ينظر المصادر و)3(



 صيغ المبالغة بكثرة في شعر الشيخ علي  ووردت)4(وهكذا) فعال ِم (       يختلفان

 :الشرقي

  الفعَّ -1

 ما عدا مجمع اللغة العربية ،غةرودًا في اللآثر صيغ المبالغة ووهي أ 

 وتفيد هذه )5(ةن يعد هذه الصيغ قياسية من مصدر الفعل الالزم والمتعديعلى أ

، ومثال في قول الشيخ )6(، والمالزمة في الحدثالصيغة التكرار، والتكثير، والتجدد

  :علي الشرقي

 ا الصبا ودفوفهاـــــــ يجلوا بها مــــــوق علـــى فوَّارة من فظة      ط

 )7(ال هطَّ في سباخ االرِضلم تستفد من غوادية فوا اسفي         لمرزٍم

 قال ابو هاللور والهطول قد دال على المبالغة في تكرار الف) ال ة والهطَّالفوَّار( ـ ف

  .)8("الل فعًَّا بعد وقت قيا فعل الفعل وقتإذ): " هـ395ت ( العسكري 

 

  فعالوِم فعلَم -1

) ِمذياع ( ل ِمفعال  فمثا)1( دوامة منهاد الفعل أوعتترد هاتان الصيغتان لوصف من إ

 :في قول الشاعر

 

 )2( يذيعًا            يجلجل في الممالك أولمنبر المذياع يوميعود ا

                                                 
 107-105 :ينظر المعاني األبنية في العربية )4(

 88: ينظر تصريف االسماء )5(

 3/131:تضب ينظر المق )6(

 230-70: ديوان الشيخ علي الشرقي )7(

 12  :الفروق اللغوية )8(

 12 :والفروق اللغوية1/83لديوان االدب  ينظر ا)1(

 245: ديوان الشيخ علي الشرقي )2(



  :مبضع في قول الشيخ علي الشرقي) مفعل ( ومثال 

 

 )3( مبضع الجراح ُتلاوسعد انني قد اطرحت يراعي           وتن
 .فالمبضع هو الذي يكثر البضع

 االصل في هاتين الصيغتين أن تكونا نَّويرى الدآتور مصطفى جواد إ 

( ة حة للعرب على استعار الحاجة الملتوقد بعث"  الى المبالغة قال لآللة ثم نقلتا

المشتقة  في الفعل للمبالغة في صفة الموصوف الذي تناهت صفتُه) المفعل والمفعال 

مبالغة استعارة انتفاع  لل واداة  إستعيرلةاآلمنه اآللة واالداة فمفعل هو في أصله اسم 

 اهللا ال الصرفيون رحمهمليس هو بصيغة مبالغة من اسم الفاعل آما قال انتزاع، ف

الخالية من  لجمع  جمع مذآر سالم آسائرصفات المذآر العاقل  اولو آان آما قالو

لك لغة آذللمبا) مفعل (  العرب ن ال يجمع اال تكسيرًا وآما استعارتكالتاء ول

فعل م(  ة آحال لها آالمعمار والمكسال، وحالة في االستعار) ِمفعال( وزن استعارت

 ذهب الدآتور فاضل أي هذا الروالى "  )4( جمع تكسيراّلال يقبل التأنيث وال يجمع إ) 

 .)5(السامرائي

 

 فعول -2

 ثوبًا آان هولمن  : أخرون وقال" )1(الفعل منه دام لمن فعوًال نَّإ: " الفارابي قال

 من منقول لمبالغةا في البناء هذا نَّإ السامرائي فاضل الدآتور ويرى  )2(" الفعل على

 آالوضوء غالبًا) فعول(على يكون به عليف الذي الشيء اسم نَّفإ الذوات، اسما

 هذا من والتشوق، والسعوط عوقلآال الوزن هذا على تبنى االدوية آثرأ وآذا والوقود

                                                 
 163: ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 182:النحو والصرف الفلسفة  دراسات في)4(

 112-110 :معاني األبنية في العربية:  ينظر)5(

 85:دب ديوان األ )1(

 13-12 :وق  اللغوية الفر)2(



 تستنفذ مادة نُهآأ ُهنَّإ المعنى آان) صبور (هو تقول ندمافع المبالغة الى  البناء استعير

  :قوله الشرقي علي الشيخ شعر في وورد )3(الصبر في

 

 )4(ندب وآم القرى في جروحًا فكم     المهاآ عن القريِة ليسأ نَم
  .فعول وزن على مبالغة صيغة فالجروح

  

  لِعَف -3
 في الحذز: نحو ،)5(آالعادة الفعل له صار من على الصيغة هذه تدل 

  :الشرقي علي الشيخ قول

 

 )6(وحذر امن بين اللثم يسرق      وعتب المدام ينعش سمر
 

 الصفة من مستعار البناء هذا نَّإ السامرائي فاضل الدآتور ويرى 

 ُهنَّأ غير الثبوت من قريبة درجة الى لالفع آثرة على للداللة) فعل(وزن على المشبهة

 .)7(واندفاع وخفة بهيجان صحوبم

 

  فعيل -4
 في ثابتة سجية أو خلق ُهنَّآأ حتى الفعل تكرار على الصيغة ذهه تدل         

 :الشرقي علي الشيخ الشاعر قول في  ) الشحيح: (ونح)1(صاحبُه

                                                 
 115 :معاني األبنية في العربية:ينظر  )3(

 199:الشيخ علي الشرقي ديوان  )4(

 2/97:همع الهوامع :ينظر )5(

  194: ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 117:ينظر المعاني األبنية في العربية )7(



 )2( شحيح بنضح منه وقنعنا      عنى الصهاريج في الماء جزح
 أبنية من هو الذي) فعيل (من منقول البناء هذا نَّإ: السامرائي فاضل الدآتور ويرى

 هولكنَّ ةخلق هو فيما الثبوت على يدل المشبهة الصفة في فهو ،أيضًا المشبهة الصفة

 صاحبِه في ةخلق ُهنَّآأ أصبح حتى وتكراره االمر معاناة على يدل المبالغة في

 من المشترآة الصيغ لمعرفة قياسًا المحدثون اللغويون وضع وقد ،)3(فيه  وطبيعتِه

 آانت إن أنَّها" وذلك ،)وفعيل وفعل فعول(لمث المبالغة والصيغ المشبهة الصفة

 صيغت ،وإن وبخيل وفرح وقور نحو مشبهة اتصف فهي الزمة فعالأ من صيغت

 غير القياس هذا ولكن ")4(وحذر غفور نحو مبالغة مثلةأ فهي متعدية أفعال من

 فالفعل ،)5(المتعدي نم وردت آما زمالال الفعل من المبالغة صيغ وردت فقد ،مطرد

 المبالغة وصيغة الزم) ضحك (والفعل صبور، منه المبالغة وصيغة ،الزم) رصب(

 فاعل اسم لها آان نإ االبنية هذه نَّإ الباحث ويرى ير،آث ذلك وغير ضحوك منه

 المبالغة صيغ نَّأل مشبهة صفات فهي علفا اسم لها يكن لم نوإ مبالغة، صيغ فهي

 .الفاعل اسم من تشتق

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 2/97: وهمع الهوامع 3/191:شاق الضرب ارت:ينظر  )1(

 
 386: ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

  117 :معاني االبنية في العربية:  ينظر)3(

  365:مين شتقاق عبد اهللا أاإل: وينظر 221:نا ترزى فؤاد ح: شتقاق  اإل )4(

 143:المصادر والمشتقات في معجم لسان العرب :  ينظر )5(



  فاعل -5

 وشعٌر شاغل وشغٌل مائت موُت :قولهم عن "الخليل سأل سيبويه إنَّ الكتاب في ورد

 قول في) مائت تمو ( ذلك ومثال" )1(واالجادة المبالغة يريدون نماإ: فقال, شاعر

 :الشرقي علي الشيخ

 )2(سقر الى مائُت العراق؟ وما          لي فقال مائٌت العراق قلت

 
 فعالهِت -6

 في تمثاله نحو المبالغة على لتدل الشرقي علي الشيخ شعر في الصيغة هذه تدور

 :قوله

 )3(قدم من لنا الفن شرف        تمثاله في المبدع عرق
 من بلغأ) تلعابة (ـب الوصف ولكنَّ )4(اللعب آثير آان اإذ وتلعابه تلعاب رجل: يقال

 فرقال: " العسكري هالل ابو قال, امةوعّل امعّل: قولهم مثل وهذا) تلعاب (بـ الوصف

 اموعّل, الفّع على آان ما آل وآذلك مبالغة صيغة امبعّل الصفة نَّأ, امةوعّل امعّل بين

 علماء جماعة مقام يقوم ُهنَّأ فيه الهاء دخول ومعنى معناها انف للمبالغة آان نوإ

 .)5(معناه في هي التي  جماعة لتأنيث فيه التاء فدخلت

 

 

 

 

 

                                                 
 3/385 الكتاب )1(

 210: ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

 210: ديوان الشيخ علي لشرقي )3(

 1/870) لعب ( ينظر السان العرب )4(

  68 : الفروق اللغوية )5(



 

 

 

 التفضيل اسم
 ،)1( التعجب ليفع مع بحثُه مانَّوإ منفصل، باب في المشتق هذا سيبويه يبحث لم 

 .)2( المشبهة والصفة

 الكالم في إمكانية وبينوا فيه توسعوا فقد ،هسيبوي تلو الذين المتقدمون نواللغوي أمَّا 

 .)3(حدًا لُه عوايض لم ولكنهم صوغِه، شروطو

 صاحبُه ادةلزي تقديرا ولو فعلأ على مصوغ اسم "نُهبأ فعرفوه المحدثون وأمَّا 

 لتفضيلا اسم يصاغ " )4(علي من فضلأ محمٌد: نحو ،الفعل أصل في غيره على

 ،للمعلوم مبني مثبت ،ثالثي ،فعٍل آل من للمؤنث) فعلى(،و للمذآر) فعلأ (زنة على

 مثال) )5(فعالء (ومؤنثُه) فعلأ (على منه الوصف ليس ،للتفأوت قابل متصرف، ،تام

 :الشرقي علي الشيخ شعر في منه ورد ما

 )6( جملوأ لها أحلى فكان         حسٍن آّل للعين فضَّل
 افقتتو وقد  ،)  أفعل (زنة على تفضيل ااسم هما) جملأ(و )أحلى (قولُه ورد إذ 

 .آنفًا المذآورة الشروط فيهما

  :الشرقي علي الشيخ الشاعر قول في) الجلى (ىفعل زنة على جاء ما ومثال 

 )7(وآِل وال واٍن ال بهمة جال        بستتال إذا ىبالجّل العزم آُلموَّ
                                                 

 195: الصرف في كتاب سيبويه أبنية: ينظر  )1(

 100-4/99، 205- 1/204: الكتاب :  ينظر )2(

 171- 170: ادر والمشتقات في معجم لسان العرب المص:  ينظر )3(

  73:دراسات في علوم الصرف ، عبد اهللا درويش : وينظر 113: تصريف االسماء )4(

 1/199:الدروس العربيه مع ا وج2/174: وشرح ابن عقيل 6/134: ينظر شرح الفصل )5(

 285-284:ي علم التصريف والمهذب ف

 73: ديوان لشيخ علي الشرقي )6(



 .)8(العظيمة االمور وهي االصل مؤنث) الجلى (ـف

 

 

 

ر، وشر، خي(الثة اسماء هي ذلك في ثو) أفعل(همزة من وقد تحذف ال 

ومثال ذلك ما ورد في شعر الشيخ علي ) حب أخير، وأشر، وأ(واصلها و)وحب

   :الشرقي

 )1( آٍت خير يسرك ما وأحسن       ماٍض شرَّ يهمك ما هوُنفأ
  

 نَّبأ اللغويين علل قد) وأخير أشر. (واصلهما) وخير شر، (التفضيل اسمي ورد

 .)2(االستعمال لكثرة االسماء هذه من حذفت الهمزة

 فعلأ استعمال استعملت مانَّوإ شيء منها يحذف لم الكلمات هذه نَّأ أخرون ويرى

 .)3( ومادتها بوضعها التفضيل تفيد فهي التفضيل

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
 80: ديؤون الشيخ علي الشرقي )7(

 11/139):جلل( ينظر اللسان )8(

 42:  ديوان الشيخ غلي الشرقي )1(

  194 : وجامع الدروس العربية3/513ينظر شرح الكافية  )2(

 117 :ي تصريف االسمالضياء ف:دراسات في علم الصرف  )3(



 

 

 

 

 

 

 

 اآللة اسم
 وقع لما( :بقولنا ،فخرج بوساطتِه الفعل وقع لما المصدر من مصوغ اسم "هو 

 .)1("تالمشتقا باقي) الفعل

) فعلهوِم فعالوِم مفعل (هي ،قياسًا أبنية ثالثة على الفعل من اآللة اسم يشتُق 

 المكان والمقص به، قصي الذي المقص أمَّا ،بِه ماعالجُت باب ذاه: ((سيبويه قال

 تكن أولم التأنيث هاء فيه آانت لواأل مكسور فهو به يعالج شي وآل مصدروال

 فتاحوِم قراضِم: نحو عالفِم على ،ءيجى وقد سلهوِم كسحهوِم نجلوِم ،ِمحلب ،وذلك

  .)2(صباحِم و

 على منه جاء ما ومثال الشرقي علي الشيخ شعر في بقوله اآللة اسم وورد 

 :)فعلِم(زنة

 )3(تصرفا آيف السوء للزمان يا     معوٍل رنة الدين معزَّ اسمع
 

 :قوله في ) الِمغزل (أيضًا ومثله االرض حرثل ’آلة ) المعول (ف 

 

                                                 
 130:سماء تصريف األ)1(

 1/186 : وشرح الشافية198 /14 :المخصص:ر  وينظ95 /4/94 الكتاب )2(

 120: ديوان الشيخ علي الشرقي)3(



 )4(إذاستُأ غزلِم آل فتلت     ةأوللغب معامٍل من آم اٍه
 

 الميم بضم يروى )الِمغزل (إنَّ )ـه276ت( قتيبة ابن ذآر وقد ،غزل آلة فالِمغزل

 وذآر, )6(المعاني المتفق المثلث باب في) ـه531ت (طليوسالب ووضعه )5(وآسرها

 واالخيرة تضمها، وقيس ،الميم تكسر تميم ،الميم مثلث المغزل أنَّ  اللسان حبصا

       صلُهأ) المغزل (نَّأ) ـه207ت (الفراء عن ونقل ،بِه يغزل ما: الضم لاالص ،أقلها

 قلتاستث وقد غزلِم فهو ديروأ فتل أي أغزل من أخذت النها لضم با) غزلالِم( 

  العرب

 لكسر با المغزل نَّإ) ـه637ت (االثير ابن عن ضًاأي ونقل, الميم واكسرف الضمة

 نَّإ الباحث ويرى. )1(الغزل فيِه يجعل ما والضم الغزل، موضع الفتح با اآللة

 من مفعول اسم اأمَّ :لضم با فهو المعاني، المختلف لثالمث من االصل في) غزلالِم(

 أغزل من مكان اسم هو أو ،سابقًا المذآور الفراء قول بحسب ،وأدير فتل أي أغزل

 ،الغزل موضع لفتح با) المغزل (االثير، ابن قول بحسب ،الغزل فيه وضع أي

 إذ الفراء، يرى آما) المغزل (صلأ وليس فيها يغزل آللة اسم لكسر با) غزلالِم(

) فعلُم (وزن على جاء ما آل حولن نأ لنا لجاز ّالوإ هآسر الميم ضمة لقلب المسوغ

 غلب قد لكسر با) المغزل (نَّإ القول يمكن لكن و ستثقالاأل بحجة)فعلِم (الى

  .المكان أو المفعول اقصدو نوإ اآللة هذه على فاطلق  استعماله

 :الشرقي علي الشيخ الشاعر قول في اآللة اسم من ورد ومما 

 

 )2(العامالِت القوى برناتّد ولم      هامفتاُح الساعة شغَلأ وما

                                                 
 392:دب الكاتب أ:ينظر )4(

 2/147:المثلث:  ينظر)5(

 2/147 ينظر المثلث )6(

 ) غزل(  مادة 11/587 اللسان: ينظر)1(

 162: ديوان الشيخ علي الشرقي )2(



 

 :قوله في  )طرقةِم (الشرقي علي الشيخ شعر في وردت التي اآللة اسماء ومن 

 

 )3(طرقةِم أو لولٌب أو منجٌل       لوفود ا في نفٌع نآا نأ آمُدوف
 .للطرق اآللة) طرقةالِم (ف

    

 

 

 

 

 

 

  المكان والزمان ءاسما
 بميم مبدوءان أوإسمان " )1(زمانُه أو الفعل عوقو لمكان مصوغان مانسإ هما 

 يالثالث الفعل من االسمان هذان غيصا )2("وزمانِه الفعل مكان على داللةلل زائدة

 .ءين بنا على قياسًا المجرد

 

 لفِعَم -1
 االخر يحصح ،ثالثي فعل آل من قياس البناء وهذا ،العين وآسر الميم بفتح 

 في فاؤُه تحذف االخر صحيح يًاأوو ًالامث آان أو ،المضارع في العين مكسور

 لكوذ ،تفعل الفعل موضع فإنَّ يفعل فعل نم آان ما  أمَّا" سيبويه قال المضارع،

                                                 
 331: ديوان الشيخ علي الشرقي)3(

 120:اءتصريف االسم: ينظر)1(

  287: ابنية الصرف في كتاب سيبويه )2(



 آما العين فكسرو ,يفعل بناء على بنوه آانهم ومجلسنا ،ومضربنا محبسنا هذا :قولك

 بنات من منُه المصدر فإنَّ )فعل (هذا من  شي فكل ضًاأي وقال)3( "يفعل في آسروها

 و, وضعوالِم ،عدفالِمو: للمكان قولك وذلك, مفعل على يبنى والمكان الوأو

 .)4(وردالِم

 :قوله البناء هذا على الشرقي علي الشيخ شعر في ردأوم امثله ومن

 

 )5(االلِم عوِضلَم اشارت بل      ىآبد على يدي الحتفاظًا
 

 في العين المكسور لثالثيا الفعل من مصوغ للوضع مكان اسم وضعلَمفا 

 ).المضارع في فاؤه تحذف يأوو مثال ثالثي فعل من يضع وضع (من المضارع

 

 

 

  لفَعَم -2
 أو العين مفتوح ثالثي فعل آل في قياسي البناء وهذا ،والعين الميم بفتح 

 اسم نَّفإ مفتوحًا منه يفعل فعل من آان ما وما "سيبويه قال .المضارع في مضمومها

 وتقول يشرب شرب :قولك وذلك مفتوحًا الفعل آان آما ، مفتوحًا يكون المكان

 منُه يفعل آان ما بمنزلة فهو مضمومًا منُه يفعل آان ما وأمَّا.... شربَم للمكان

 ذلك الى يكن لم وما فعلَم الكالم في ليس نهاأل يفعل مثال على يبنوه ولم مفتوحًا

                                                 
 1/181 وشرح الشافية 524:التكملة : وينظر4/87: الكتاب )3(

 المصادر انفسها والصحائف انفسها:  وينظر4/92: الكتاب )4(

 185: ديوان الشيخ علي الشرقي)5(



 وهذا يقتل قتل  قولك وذلك هماأحفظ الزموه الحرآتين ىحدإ الى  مصيرُه وآان سبيل

 .)1( "المقتل

 باب هذا" :سيبويه قال. االخر المعتل الفعل في أيضًا يسًامق البناء هذا ويكون 

 والمصدر فالموضع الم فيهنَّ الياء التي والوأو الياء بنات من النحو هذا من آان ما

 ففروا الياء الكسرمع من عليهم أخف والفتح االلف ،وآان معتل ُهنَّأل وذلك ،سواء فيه

 الفتح فيلزمها الوأو بنات وأمَّا...والمصدر المكان عليه يبنى مام آان إذ مفعل الى

 في) مفعل (على جاء ما ومثال )2( "العلة من الياء بنات في ما فيها نَّوأل يفعل ألنها

 :قوله في الشرقي علي الشيخ شعر

  

 )3( مذهُب وله ٌمأمَّا لُه        باديه يا منِك ريٍف آلُّأ
  

 في العين مفتوح الثالثي فعل من مشتق فعل زنة على مكان اسم ) فالمذهب( 

 :قوله االخر المعتل الفعل من مكانال اسم ومثال )يذهب( المضارع

 

  )4( ذراِع في متقدَّ المسعى من      بشيٍر له لوتقوم شعبيف
 مفعل زنة ىعل) مسعى( االسم صلوأ) يسعى سعى (من مكان اسم) المسعى( ـف

 .)5( الفتح  بعد لتحرآها فًاال ياؤُه قلبت ،بالقلب إعالل فيه حصل

 المبحث الرابع

 ع وبنية الجمأ

                                                 
 1/181:وشرح الشافية 524: :التكملة: وينظر90_4/89: الكتاب )1(

 3/125:صول في النحواأل:  وينظر 4/92:الكتاب  )2(

 274: ديوان الشيخ علي الشرقي)3(

 375: ديوان االشيخ علي الشرقي )4(

 2/552:الممتع في التصريف:  ينظر)5(



 ويكون على ضربين جمع )1( اآثرأوالجمع في العربية هو مادل على ثالثة  

 :)2(تصحيح ،وجمع تكسير

 جمع التصحيح : الأو

 .)3( على ضربينضًا عند الجمع ، وهو أياء مفردِهنهو ماسلم ب 

 في ونون أوو بزيادة اثنين من آثرأ على دل ما هو: سالم مذآر جمع -1

 يلفت ما منه نجد ولم )4(والجر النصب حالتي في ونون وياء الرفع حالة

  القياس على ورد إذ الشرقي، علي الشيخ شعر في باهاالنت

 في وتاء الف بزيادة اثنين نم آثرأ على مادل وهو: السالم المؤنث معج -2

 أوصفة ،التانيث بتا ماختم أو المؤنثة ماالعال في جمعال هذا ويطرد )5(خرِهآ

 غير لمذآر صفة أو التفضيل على دل ما أو ،بالتاء مقرونة عاقل لمؤنث

 سوى الشرقي علي الشيخ شعر في القياس على الجمع هذا ورد وقد )6(عاقل

 :قوله في ) تأمَّاحم (سماعيًا جمعُه

  

 )7(طوُقت ال أالِك ُح         لكن برغِمُمغرٌَّد االراك ِتأمَّانا يا حمأ
) اتأوالسم(ومن الجموع السماعية التي وردت في شعر الشيخ علي الشرقي  

 :في قوله

 

 )1(خروها سنواتفي أمرها       سنًة قد أ مذ سعت تلك مصٌر

                                                 
 3/434:شرح الكافية: ينظر)1(

 20_7 : وجموع التصحيح والتكسير في العربية362_5/361:شرح االمفصل : ينظر)2(

 5/361:شرح المفصل:  ينظر)3(

 7:عربيةجموع  التصحيح والتكسير في ال:  ينظر)4(

 20:المصدر نفسه:  ينظر)5(

 20_2/19:جامع الدروس العربية: ينظر)6(

 66: ديوان الشيخ علي الشرقي)7(



 

مة وشمة على عُه آل للقياس في شعر الشيخ علي الشرقي جموما جاء خالفًا 

 :واشمات في قوله

 

 )2(ديِر الق يُدطتُهدي الواشمات       ونقَّ أيُهآتبُت
 

 :ا في قولهايعلى رز) رزية(وآذلك جمعُه  

 

 )3( ويُدا بل فٌمايصبها الرزها    ولم ُت دمعُتتبكى ورود الربى والطلُّ
 

في ما جاء جمعها ) رزيات( علىهذا الجمع خالفا للقياس فجمع رزيةوجاء  

 .اأيلدى شعر الشاعر علي الشرقي  رز

 

 

 

 

 

 جمع التكسير  : ثانيًا

  ،أمَّا مقدرًا أويًا لفظ تغيرًاهو ما دل على ثالثة أو أآثر بتغير صورة مفردِه 

 مع أو وال نقص ، ادة عنه أو تبديل للشكل من غير زي نقصأوبزيادة على مفرده 

 .)1( مع نقصأوزيادة 

                                                                                                                                            
 154: ديوان الشيخ علي الشرقي)1(

 107: ديوان الشيخ علي الشرقي) )2(

 91: ديوان الشيخ علي الشرقي)3(



 :ويقسم جمع التكسير حسب داللته على قسمين 

 جمع القلة: ألولا

أفعال (و) أفعل( أربعة أوزان هي ويطلق على الجمع من ثالثة الى عشرة ، ولُه 

 .)2()ةعلِف(و) ةلفِعأ(و) 

 جمع الكثرة : واالخر

ربعون  فقد ذآر سيبويه اثنين وأزانُه أمَّا أو)3(آثر الجمع من ثالثة  فأيطلق على 

 .)4(زان السماعيةوأل عدا ا قياسيًاوزنًا

عر الشيخ علي الشرقي، ولكثرتها تعددت صيغ جموع التكسير بنوعيه في ش 

على ) عين(  آلمة منها أو جاء مخالف للقياس ، فمن ذلك جمعُهختصر على ما شذَّسأ

 :ونذآر مثال على ذلك) عيون(

  

 )5( والجيدا        حرس المهيمن عقدُهُهوُش من العيون تنهخطرت علي
  

ها نَّ للعين الباصرة واالصح أن تجمع على أعين جمع قلة ألجمعًا)عيون (وردت آلمة

 جمع العيون هي نَّسامرائي أاسم ثالثي معتل العين وذآر الدآتور فاضل صالح ال

 .)1(عين ماء

  :على الشمائل في قوله) شمل(وجاء في شعر الشيخ علي الشرقي جمع  

 

 )2( نت بهبوِبد قد إذ      لبال السماء شمائٌلآه لو تمطر
                                                                                                                                            

 وجامع الدروس العربية 403_5/365: وشرح المفصل2/452:االصول في النحو:  ينظر)1(

:2/24 

 171_170 وشرح االشموني 3/396: وشرح الرضي على الكافية3/490:الكتاب:  ينظر)2(

 4/120:حاشية الصبان على شرح االشموني: ينظر)3(

 298_292:ابنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر)4(

 60: ديوان الشيخ علي الشرقي)5(

 140:ي العربيةمعاني االبنية ف:  ينظر)1(



 

وربما ) شمائل) (شمل(عربية وجمع ولم نجد هذا الجمع في المعجمات ال 

 ).جمائل ()جمال ( جمع الجمع آما قالوا في أي) شمائل(أراد الشاعر بجمع 

) طعام  ( للقياس جمعُهوجاء في شعر الشيخ علي الشرقي جمع خالفًا 

 :في قوله) سراب(و) شراب(و

 

 )3( للرعاة نت طعاٌمما أنَّ سرح الجهل به    إيا قطيعًا

 )4(سراٍب     شراٍب وقت بيَن فرَّيا نقاطًا
 للقياس فقالوا خالفًا) سراب(و) شراب(و )طعام(فقد جاء جمع آلمة  

 بتاء التانيث ،  حرف مد ليس مختومًاخرِه اسم رباعي صحيح االخر مزيد قبل أوآل:

 ومما )5()ُسرب(وسراب ) ُشرب(وشراب ) ُطعم(فجمع آلمة طعام )علًف(فيجمع على

 :في قوله) رؤى( للقياس جمع رؤيا علىجاء خالفًا

 

 

 )1(  بابل يجلوها ابتساُم      لبنيًى ورؤ جساٍمحالٍمأي أ
 

) حجج(وحجة )غرف(آغرفة ) فعلة(من آل اسم زنة ) فعل(ياتي وزن  

 للقياس في رؤيه رؤى ونوبة نوب وقرية على قرى ورؤيا خالفًاوجاء ) مدى(ومدية 

 :في قوله) سراة(على) سرى(وورد جمع , )2(ى رؤ

                                                                                                                                            
 283:ديوان الشيخ علي الشرقي  )2(

 2/210 : وشرح الشافية3/615: ينظر الكتاب  )3(

 191-154: ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 196 :جامع الدروس العربية: ينظر  )5(

 236 ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

  197 – 196 :جامع الدروس العربية: ينظر  )2(



 )3(يا سراة تكاثرة في البالد     ضمن في حاجة الى آناس 
ين ،فذهب فريق ومنهم ف بين اللغويوهذا الجمع مما وقع فيه الخال 

) فعلة( صيغة الجمع نَّ  أل)4(على غير قياسها) سرى(جمع ) السراة(نَّالخليل الى أ

) آفرة) (آافر(الم صحيحة ال) فاعل(ت على زنة  في ماجاء من الصفا تكون قياسية

 .)5(سقةف )فاسق(

و , جمعياسم جمع أل) سراةلا (نَّوذهب فريق آخر ومنهم سيبوبه الى أ 

 ولكن ر عليه واحدةهذا باب ماهو اسم يقع على الجمع لم يكسَّ " جاء في الكتاب

مثال ...رآب وسفر وذلك قولك  واحدُهلفظ لفظة من نَّبمنزلة قوم ونفر وذود إّال أ

لك على هذا قوله سروات فلو آانت  ويد سراٌة سرٌيم اخ وإخوةآالمهذالك في 

 سروات جمع نَّوآالم سيبويه هذا نظره أل.)6( "قضاة لم تجمعأو  سقةبمنزلة ف

 .)7()سراة(لـ

 من  جمع الجمعنَّضاة أل قأو) سقةف(ن يجمع مثل وليس بالضرورة أ 

 )1(خبيث وخبثة: في نحو) فعلة(على) فعيًال(المسموع ال المقيس آما تقدم أي جمعهم 

 )2( وضعيف ضعفة

 :ر الشيخ علي الشرقيعلى فجور في قول الشاع)فجر(وورد جمع 

 

 )3( الفجوِرسنها          فيجور باطرفتغري العفيف بُح

                                                 
 376: ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

: والمزهر ) سرا(واللسان ) سرا( والصاح ) سرو  ( وتهذيب اللغة) سرو(العين و: ينظر  )4(

2 /112  

 156/ 2 : وشرح الشافية631/ 3: نظر الكتاب  ي)5(

  5/402  وشرح المفضل 625-3/624: الكتاب )6(

 )سرا: ( ينظر الصحاح)7(
 
  617/ 1) خبث( ينظر التاج )1(

 مادة ضعف 543/ 9 اللسان العرب: ينظر )2(



 

قال هما فجران احدهما المستطيل  ،)فجر( معجمات جمعال ولم يرد في 

فق والذي لمستطير هو الصادق المنتشر في األب الذي يسمى السرحان ،اإذوهو الك

 .)4(الشرب على الصائم آل وم الأليحرِّ

 ابن: د ساده، وفي ذلك يقولسيَّ:  نحوعلى فعلة)فيعل( جمع ضًاوورد أي 

 في تكسير سرى عليه بمنزله شعراء من سراةف...وجاء عنهم سرىَّ وسراة"جنى 

ظرفاء  وما فعالء لباب فعيل آافريقنَّ وإ،ر وذلك آما آسروا فاعًال على فعالءاعش

 .)5("ما هي فاعلنَّ على فعلة إ فعيًالضًاوآريم وآرماء آذالك آسَّروا أي

 :وقد ورد على غير القياس في شعر الشيخ علي الشرقي جمع شاب في قوله

 )6( باِن الشَّ       للورد نحو مراقِد رسالًةَتساري النسيم إّال حمل
 سان ا وخر جدارنان جمع لشاب ومثلُهفاالشبَّ 

 

 المبحث الخامس

 : النَّسب
عربية في مجال األيجاز  بها اللغة التمتازأسلوب من األساليب التي ا 

ك يقوم مقام فالن من ن ذلفأ) لحاق الياءبأ( ) عماري ( فالن : إذا قلناف" ، واألختصار

 )1("من حيث التخصيص والتوضيح مهمة الوصف أهل العمارة،  فألحاق الياء أدى

الحاق أخر األسم ياء مشددة مكسورًا ما : ب صيغ متعددة تؤدي بها، أشهرهاوللنس

أهلِه ذلك الرجل  من  رجًال الى رجل فجعلتُهاعلم أنك إذا أضفت: "قبلها، قال سيبويه

                                                                                                                                            
 107: ديوان الشيخ علي  الشرقي )3(

 5/53) الفجر( ينظر اللسان )4(

 21/241ئص ا الخص)5(

 149: ديون الشيخ علي الشرقي )6(

  385) :الشاهين (سماء  تصريف األ)1(



 )2 (" قبيلةى البالد أو الى حي أوأظفت سائر الن الحقت ياءي األضافة، وآذلك إ

علي الشرقي وجاء موافقًا ة بكثرة في شعر الشيخ سب على هذه الصيغوورد النَّ

 : آقولِهال في مواضع منها للقياس إ

 

 )3(يي أياِدحية               وفيك ربيع فيك قيسًا قيٍسفاخر عبُدٌي
  إذا آان على زنةسم سب الى األوقياس النَّ.  ُنِسَب الى قبيلة ربيعةإذ 

 تل العينشرط إال يكون معسب ب النَّأن تحذف الياء ثم يؤتي بياء) عيلة ُف ( أو) فعيلة ( 

ربعي وفي حذيفة حذفي وفي خديجة خدجي وفي : وذلك قولك ربيعة" أو مضعفًا، 

 في سليمة ا، قد قالوحذيفة ولكنُه شإذ قليلتغير في مثل وقد ترك ال... جهينة جهني 

  :في قولِه) شام ( ما جاء محذوفًا منه أحد الياءين، ياءي األضافة، وم" )4(سليمى 

 )5(ة الوردّيلغوطة الشام هذي           المناحة 
وا حدى الياءين عوضواألصل في نسب الى الشام شامي، فلما حذفوا إ 

 :ي قولُهوقد ورد في شعر الشيخ علي الشرق ,)1(، شاموالف فقالمنها األ

 

 )2( الربيع الثاني  فليته       آلورد يرجعهاُبب الربيعين الشخيُر
  ).نيالربيعي( رادأ

         ي النسب صيغةسب الواردة في آالم العرب بغير ياءومن صيغ النَّ 

هذا باب من األضافة تحذف فيه ياءي األضافة : " ، قال سيبويه)فاعل( و ) فّعال ( 

ُيعالجُه  ء ما آان صاحب شيء أمَّا ذا شيء يزأولُه أو صاحب شيوذلك إذا جعلتُه

                                                 
 3/335: لكتاب )2(

 118: ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 2/20:  وشرح الشافيه 5/594:ل شرح المفص: وينظر 3/339:الكتاب  )4(

 170: ديون الشيخ علي الشرقي )5(

  337/ 3الكتاب :  ينظر )1(

 144: ديوان الشيخ علي الشرقي  )2(



: ثّواب ولصاحب العاج عّواج: ، وآذلك قولك لصاحب الثياب)اًال فّع( فأنُه مما يكون 

وآذلك قولك )  فاعًال ( مما يكون نُهها فأ يعالجء وليس بصنعة ما يكون ذا شيوأمَّا

ر في شع) ال فّع( ومثال ما ورد على صيغة  "  )3(ارع والذي النبل نابللذي الدرع د

 :الشيخ علي الشرقي قولُه

 

 )4(ِقة                       في حانوت حّالآنت آالمرعراقي أ
  

في محل  ق هو الذي يحلسب فالحّالقعلى الّن) ق حّال(  آلمة دلت 

 اليها على صيغة ن معالجة ومزاولة مع الحالقة نسب مالحالقة الناس ولما في عملِه

   .)5()افسّي( للداللة على الصنعة ) ال فّع(  على صيغة  عندُهومما ما ورد) الفّع(

                                                 
 3/381:  الكتاب )3(

 131: ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 141: ديوان الشيخ علي لشرقي )5(
 



 

    وليس بصنعة ءالتي تكون لذي شي) فاعل  ( ومثال ما جاء على صيغة  

 :ي قولِهف) الفارس ( 

  

 )1( فارس بذآي جحرة الصاحي          في برَّلحن العروبة وهاج بطابعِه
 

 :على النَّسب، أي صاحب فرس، قال سيبويه) الفارس ( فقد دلت آلمة  

 :في قولِه) مار الّح(  آلمة  ووردت)2("فارس : وقالوا لصاحب الفرس" 

  

 غيضَة) المسيُب( بل صار)         اِر الحّم(أضحى الرمادي دآَة

 )3(المشخاِب
 

 صاحب أي) حامر ( في البيت فقد قصد أيضًا ) ار الحّم ( وأمَّا قولُه 

د يستعملون في الشيء  فق)4(" ذو حماُراُر وحّمرجل حامُر"  في المعجم ار ووردحم

ذهب الى أنُه مالزم لُه ) س رت(رجل سائق وسّياف أي : الواحد اللفظين آقولهم

 .)5( والعالج ة الصنعروُه مجرىفأج

 

 

 

 

                                                 
  128:علي الشرقي  ديوان الشيخ )1(

 3/382: الكتاب )2(

 203: لشرقي  ديوان لشيخ علي)3(

 4/248) حمر ( اللسان )4(

 69/ 15المخصص :  ينظر )5(



 المبحث السادس

 التصغير 
ن صيغة الى أخرى ، تتغير آلماتها ِماللغة العربية لغة آاملة التصريف 

ن و ِموه )1(، والتصغير واحد من تلك التغيرات  المتكلم  للمعنى الذي يريدُهتبعًا

 هذا :شاهد جبًال ليس عاليًا نقولفحين ن" ، وسائل األيجاز التي إمتازت بها هذِه اللغة

 آر ياء ساآنةوهكذا نكتفي عند التصغير بذ) ... جبيل ( ن يقال جبل صغير ويمكن أ

ن ذآر الصفة والموصوف قصر ِمن الكلمة وذلك أخف وأبعد الحرف الثاني ِم

  هذِهنَّ وليس خافيًا أ)3( النحو والصرفآتب  آثيرة ذآرتها   للتصغير معاٍن)2("معًا

سياق الذي يحدد المعنى العام للفظ ، ال: اني تتحقق بسبب توافر عاملين هماالمع

ئيلة  الشيخ علي الشرقي بصورة ض في شعِر وورَد )4(والتغير في بناء اللفظ نفسُه 

 :جدًا نكتفي في ديوانُه ومنها

  التقليل -1

 :ي هذا المعنى بتقليل عدد المصغر أو آمه آما جاء بقولِهتويأ

  

 ةيَّحنا وآانت فروق       فلحية وُلآ

 ةحجيَّ في ُأ الحواَر    لفُّي  وعيٌّليٌّ

  )5(ة صيَّشملة وُع شموخًا      بريُد ُيآّل
 .حّية وُأحجّية وُعصّية تدل على التقليلفل
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  التحقير -2

 :لتحقير في قول الشاعر علي الشرقيومن ما جاء ل 

 

 )1(  وآيف صارت دوٌلنًا          دويلًةقطاُر ألو جمعت لم تُك
 

ير لكلمة دول  ومما جاء للتقريب قول الشاعر الشيخ تصغ)  دويلًة( ف 

 :علي الشرقي

  

 )2(. للمعاني الفاُظ شعري آالحباب       فويق خمٍر
 

  .ءويق يدل على التصغير وتدل على تقريب الشيفف
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 توطئة

تي نشهدها  الصورة الستوت بهذِهعلوم العربية بمراحل متعددة حتى إمرت ال 

 العلوم، وآذلك الدراسات لى لهذِه النحو آان البذرة األونَّاليوم، ومما الشك فيه أ

نية والحديث النبوي الشريف والذي يهمنا في هذا المقام الشعر فقد شغل القرآ

ى حد آبير فوصلوا فيها  الجادوا في دراستِه فأدراسات القدماءمساحات واسعة من 

الى درجة إذهلت األجيال المتعاقبة، لكن تلك األجادة لم تمنع من إنعام النظر في 

 . موضوعية بصورة علميةا النحويةأيسئلة في بعض القضأعمالهم، أو طرحاأل

موضوعات التي  لتسليط الضوء على مفهوم النحو ،والولعل هذا يبرز واضحًا 

 الدراسة النحوية عند القدماء تبدأيدرسها، والمنهج الذي وضع لهذا العلم ،فنجد 



بواب بيان المعرب والمبني ثم دراسة األثم  وحرف، بتقسيم الكالم على اسم، وفعل،

عرف بها مع ذآر بعض المعاني ت ُيمَّاالنحوية وما يمتاز به آل باب من عأل

 والحضور، والغيبة، والتكلم، والجمع، فراد، والتثنية،يث واألر والتأنالوظيفية آالتذآي

 ِهرعراب وغي من إفي تصرفِهإنتحاء سمت آالم العرب "وغير ذلك فالنحو عندهم 

 .")1(ضافة،والنسب،والترآيب،وغير ذلكة، والجمع،والتحقير،والتكسير،واإلآالتثني

  قسيم الصرف وعليِهالبناء وجعلُهعراب وبفن اإل"وقد خصصه المتأخرون  

 الكلم وموضوعُه ، وبناًءعرابًا علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم، إنُهفيعرف بأ

 ".)2(عراب والبناءالعربية من حيث مأيعرض لها من األ

 عند  تعريف المتقدمين شامل للنحو والصرف، في حين نراُهنَّويلحظ إ 

ين هما النحو خرة على قسم، إذ أنقسم النحو في الدراسات المتأ محددًاالمتاخرين

ني بظاهرة اإلعراب وتفسيرها وفكرة العامل، ن الدرس النحوي ُعوالصرف إال أ

ت ، وأصبحدى الى جعل هذا العلم يبتعد عن جوهرُه في  المعمول ما أثرُهوأ

آتاب (دم الكتب اللغويةقدة مثقلة بالقيود ولو رجعنا الى أالدراسات النحوية جام

 خرين،هج النحويين األوائل ومنهج المتأ بين منلوجدنا الفرق واضحًا) سيبويه

تصرفاتها نتحاء  على مقاصد العرب وإن تكلم في النحو فقد نبه في آالمِهوإ"فسيبويه 

  الفاعل مرفوع والمفعول بِهنَّمعانيها ولم يقتصر فيه على بيان أها وفي ألفاظ

حتوى على علم  أنُه يبن في آل باب ما يليق به، حتى أبل هو ذلك،منصوب ونحو 

هم المجاالت في  ولعل من أ)1("لفاظ والمعانيالمعاني، والبيان ووجوه تصرفات األ

 إذ) ـه471ت( تاريخ الدراسات اللغوية هي نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني

 تناسق  في ترتيب األلفاظ على وجه تقتضيهآيب النحوية عندُها الترتتجلى قيمة

نظم الكلم إن توالت الفاظها في النطق ليس الغرض ب" :وتالقي المعاني يقول الداللة،
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صد ق وي)2("قتضاه العقل وتالقت معانيها على الوجه الذي إن تناسقت داللتهابل أ

ى للنظم ال معن" خرفي موضع أ: معاني النحوية، فيقول بالمعاني هنا الالجرجاني

 فهو يحرص على تحقيق المستوى النظمي )3("ما بين الكلمغير توخي معاني النحو في

بط عناصر الجملة بعضها بالبعض األخر آعالقة من خالل وصف العالقات التي تر

 .)4(ا  جّرقة التعدية بين الفعل والفاعل وهلّموعال ،األسناد والمسند اليه

لنحوية وما تؤديه من  اللغويون المحدثون فقد عنوا بدراسة التراآيب اأمَّا 

ن تقديم، الجملة، وما يعرض لها مجزاء معاني مختلفة بأختالف العالقات التي تربط أ

حين قصروا النحو "هم ّنأو تأخير، أوحذف أو ذآر، وغير ذلك، وأخذو على العلماء أ

حكامها ،وقد ضيعوا من حدوده الواسعة وسلكوا على أواخر الكلمات وعلى تعرف أ

 .)5(" نظم الكلم وأسرار تأليف العبارةحكام من أو آثيرًا وضيّع منحرفًابه طريقًا

موضوع الدرس النحوي هو الكلمة  " ّنتور مهدي المخزومي يرى أا فالدآلذ 

فيه من حيث نوعها ومن حيث ما  هو الجملة، وتدرس الجمله من غيرها أومؤلفة 

يطرأ ألرآانها من تقديم وتأخير، أو ذآر وحذف أو إضمار وأظهار من حيث مأيطرأ 

 وقد تمخضت جهود المحدثين )6(" توآيدأو نفي  من أستفهام أو-  الجملة أي-عليها 

بيان العالقة بين التراآيب النحوية اختصرت على هور دراسات مستقلة عن ظ

للدآتور  )معاني النحو( في آتاب وقد تجلى ذلك واضحًا, والمعاني المنبثقة عليها

ليد المعاني  على توعاد للقواعد النحوية ردائها وقدرتهافقد أ. السامرائيفاضل

 األوجه النحوية ليست مجرد ّنأ" واشتقاقها بربطها بوظائفها المعنوية فهو يرى 

ن تستعمل  آما يتصور بعضهم، وأنَّ لك الحق أستكثار من تعبيرات ال طائل تحتهاأ

ا آان ذلك  إلَّا إذردت معنى واحدًا فإذا أ،نما لكل وجه داللتُهأيها تشاء آما تشاء ،وأ
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ة وتحتمل معاني مختلفة ويزداد األمر  الجملة قد تصاغ بصيغة معينّن بمعنى أ)1("لغة

 داللة الترآيب فيه نَّ والشعر خاصة، فإ،صعوبة إذا أنتقلنا الى مجال األدب عامة

 )2(زداد طبقات المعنى تعددًا أطبقات بعضها فوق بعض، وآلما آان النص جيدًا

 وليس الغرض ،فالنحو وظيفة واضحة في األثر الشعري لما له من تأثير في المعنى

 النص ّنويرى الدآتور نعمة رحيم العزأوي أ . نصبهامنه رفع الكلمة أو رفعها أو

 مهمان أمَّا آناناألدبي إذا ُأريد لُه أن يسمو ويتسم باألبداع فال بد أن يتوافر فيه ر

خر أيصاله وأمَّا األختيار اللفظ المعبر عن المعنى المراد أي أ) ختياراأل(أولهما فهو 

ضع من  وضع اللفظ ذلك الموأي) الموقعية( نا في هذا الفصل فهو   وهو ما يعني

 ومعان ي آل ما يملؤه من ظالل وأيحاءات شعاع فالذي يعينه على األ"الجملة 

 ذا حساسية عنصرًا"  في النحوّندية يرى األسلوبيون ألمناهج النقوفي ا )3("هامشية

 من نها تعطيه من المالمح ما يميزُه بمبدع معين، ألفي تحديد الخصائص التي تربطُه

والذآر والتعريف والتنكير ما خير والحذف  فمظاهر الترآيب من التقديم والتأ)4(غيرِه

 )5( لمتلقيهمتيسرًا جعلهأي ميات سيوظفها الشاعرلخدمة المعنى وبلورتُهمكانهي إال أ

اآيب اللغوية للمعاني الترآيبي قدرة الشاعر على تطويع التر ولهذا تبرز في المستوى

 .التي يريد أيصالها الى المخاطب

 

 لوالمبحث األ
 :الجملة

 للكالم، فقد ًاجملة فجعلها قسم منهم مرادفختلف النحويون في تحديد مفهوم الا 

وهو الذي يسميه النحويون  ، مفيد لمعناُهآل لفظ مستقل بنفسِه" بن جني الكالمف إعّر
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الكالم هو "  : يقول في ذلك الزمخشري إذ وتابعُه)1("خوك  أزيٌد: نحو: الجمل

 :سمين آقولكك ال يأتي إال في أالمرآب من آلمتين أسندت إحداهما الى األخرى، وذل

 ،رب زيٌد وانطلق بكر في فعل واسم نحو قولك ُض أخوك، وبشر صاحبك أوزيٌد

 ، أمَّا)3(بكلمات ابن جني نفسها) ـه643ت( ابن يعيش  وشرحُه)2("ويسمى الجملة

 الجملة ما ّنوالفرق بين الجملة والكالم إ: " الرضي قد فرق بين الكالم والجملة قائًال

 سواء آانت مقصودة لذاتها أو ال فالجملة التي هي خبر صليتضمن األسناد األ

ل والمفعول، والصفة  وسائر ما ذآر من الجمل فيخرج المصدر، واسما الفاعالمبتدأ

 ن مقصودًاصلي وآا،  والكالم ما تضمن األسناد األِهالمشبهة والظرف ما أسندت الي

 .")4( وال ينعكس، فكل آالم جملةلذاتِه

نفهم من ذلك أن الرضي يشترط في الكالم أمرين، هما األسناد األصلي   

يوجد )  قائمبوُه أزيٌد( : الجملة فال يشترط فيها القصد ففي مثل قولناوالقصد أمَّا

أمَّا ) أبوه(واألخر اسناد قائم الى ) زيد(الى )  قائم بوُهأ(اسنادان أحدهما اسناد جملة 

نما ، وإنه لم يكن مقصودًااألسناد األول فهو آالم وأمَّا األسناد األخر فهو جملة أل

 بحسب -آالم ) ئم قابوُهأ(المقصود هو األسناد األول ولهذا يمكن أن نسمي جملة 

الى ذلك ذهب ابن ،  وائدة فيها وال يحسن السكوت عليهانها ال ف أل-رأي الرضي 

عم من  أ وهو عندُه )5("الكالم هو القول المفيد بالقصد" فيقول )ـه761ت(هشام 

ولهذا نسمعهم يقولون جملة الشرط،جملة  فادة بخالفها، األ شرطُه إذ"الجملة 

 .الجواب، جملة الصلة

 الجملة عند جمهور النحويون ّنما تقدم نجد أوم )1(" فليس بكالموآل ذلك ليس مفيدًا

وهما ما ال يغنى " ، والمسند اليه  ر فيها رآنان اساسيان هما المسندن يتوافال بدَّ أ
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المبني عليه  و فمن ذلك األسم المبتدأًاّدخر، وال يجد المتكلم فيه ُب منهما عن األواحٌد

ب عبد اهللا فال بد للفعل من ذهي: خوك، ومثل ذلك وهذا أخوك،عبد اهللا أ: وهو قولك

 النحويون على بودأ. )2("بتداءاألسم، آما لم يكن لألسم األول بد من األخر في األ

تقسيم الجملة الى أسمية وفعلية فالجملة األسمية عندهم هي التي تبدأ باألسم، والجملة 

 .)3 ( بالفعلالفعلية هي التي تبدأ

ن تكون مفيدة سواء ترآبت من المحدثون فقد أشترطوا بالجملة أ اللغويون  أمَّا 

قل قدر من الكالم يفيد السامع، أ" بأنهانيس  فعرفها إبراهيم أ )4(،آثر، أو أآلمة واحدٌة

لك ذهب آثر والى ذرآب هذا القدر من آلمة واحدة أو أ، سواء ت بنفسِهمعنى مستقًال

لفظية الصغرى للكالم المفيد في الجملة هي الصورة ال: " مهدي المخزومي، فيقول

 صورة ذهنية آانت قد ّن ّأ لغة من اللغات، وهي المرآب الذي يبين المتكلم بهأي

وسيلة التي  تنقل ما جال في ذهن المتكلم الى ذهن ال  ثم هي جزاها في ذهنِهتألفت أ

 .)5("السامع

ا لها من ثقل في الدرس الترآيبي سأعرض همية موضوع الجملة، وموأل 

 :نماطها وصور ترآيبها التي وردت في شعر الشيخ علي الشرقيلها وأستعماأل

 

 الجملة االسمية

 والخبر قال تتألف الجملة األسمية في أيسر صورها من رآنيِن أساسين هما المبتدأ

,  عليه رفعا بالبتداء والمبتدأ والمبني آل اسم ابتدىء ليبنى عليه آالٌمتدأالمب "سيبويه

 عليه ٍ؛فهو مسند ل والمبني ما بعدُهيِه؛ فاألبتداء األوني علب بمّالال يكون إبتداء األف

 :علي الشرقية الواردة في شعر الشيخ ومن أنماط الجملة األسمي, )1("ومسند اليه
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 األسمية المثبتةالجملة 

تدأ بما يخالف القاعدة النحوية في باب الم جد في ديوان الشيخ علي الشرقيلم أ

 برًامخ من العوامل اللفظية غير الزائدة  االسم العارينُهُيعرَّف أ: فالمبتدأ. الخبرو

 الى صريح ومؤول والخبر الى عدة  وينقسم المبتدأ بِه مستغنى رافعًا وصفًا أوعنُه

سمية وشبه جملة جار ومجرور ملة وتقسم الى جملة فعلية وجملة إها خبر جانواع من

سمية نماط الجملة االومن أ, )2(كان ظرف م أمَّا ظرف زمان أووظرف ويكون ظرفًا

 :أ معرفة آما في قولِهدكون المبت ينالمثبتة ؛أ

 

 ) 3 (برغم ُحالِك ال أتطوُق      لكن    ت األراك ُمغرٌَّدأمَّاأنا يا حم
 :وجاء في قولِه, )4(ةأيوالمقام مقام حك) ناأ(لقد جاء المبتدأ ضمير المتكلم 

 

 )4(بيُض قد حّفت         بها ُخضُر الروابي الوالقباُب
ومن انماط الجملة االسمية . )د حفت بهاق(بتدأ معرفة والخبر جملة فعلية فقد جاء الم

 :علي الشرقيالشيخ  نكرة مخصصة آما جاء في قول الشاعر ابتدأأن يكون الم

 

 

 )1(شفق المدامع في سمائك المٌع          أثالثُة في إفقك الشفقاِن
ة بتداء به إضافته الى المدامع وهي إضافمبتدأ نكرة والذي سوغ األ) شفق(فـ  

 .)2 (ن المضاف اليه نكرة أل أفادة المضاف تخصيصًامخصصة،

                                                 
 1/136:معاني النحو:ينظر )2(

ص مفتاح العلوم ، سعد االدين مسعود بن عمر التفتزاني يخالمطول ،شرح تل: ينظر  )3(

–بيروت   .دار الكتب العلمية.الطبعة األولى .حقيق الدكتور عبد الحميد الهمذاني ت)ه792(ت

  269ه،1424لبنان 

  190:لشرقي اديوان الشيخ علي  )4(

 148:ديوان الشيخ على الشرقي )1(



 معرفة والخبر جملة فعلية قول ن األنماط األخرى التي جاء بها المبتدأوم  

 :الشيخ علي الشرقي

 )3(الروُض تحسبُه مالآًا هابطًا       متلطفًا بشمائل األنساِن 
ف واالم والخبر  باألفي الشطر األول من البيت جملة وقع فيها المبتدأ معرفأ 

فعولين، وهذا فعال التي تتعدى الى مفعلها من األ)  مالآًاتحسبُه( فعلية هو جملة

 المطلوب إنما هو إتصاف المسند اليه بالمسند على ّنأ" الترآيب يدل على 

 الحدائق عبارة  هذِهنَّفالشاعر يقصد بأ )4(" عنُهخبار بصدورِهاألستمرار المجرد  األ

 .نسان حتى تبقى مالزمة لنظر األجمالها بصورها وعن مالئكة

الحالة يشترط حصول الفائدة ، فاألصل في  وفي هذه وقد يرد المبتدأ نكرة 

 خبار عن شيء يجهلُه عند المخاطب فال يمكن األ معلومًاالمبتدأ أن يكون معرفة

 ال لم يكن في هذا الكالم فائدة ألنه)  عالٌمرجٌل(أو) ٌمئ قارجٌل(المخاطب ، فلو قلنا 

 وهناك )5(" المخاطبعرفُهي في الوجود ممن أل وعالمًا قائمًان يكون رجٌليستنكر أ

 أو جار  نكرة والخبر ظرفًامسوغات تجوز األبتداء بالنكرة منها أن يكون المبتدأ

أو تكون عامة أو ن توصف النكرة ومجرور وأن يتقدم على النكرة أستفهام أو نفي وأ

ومن ...وغيرها )6( يقصد بها التنويع أوعامة أو  جوابًاأو  شرطًا وأن تكونمضافة

 :اء في شعر الشيخ علي الشرقي قولُهمثال ما جأ

 

 )1(ضربٌة قد قوبلت في ضربةٍ       ونكات صارعوها بنكات 
 .)2(فادتها التنويع األبتداء بها إجاء المبتدأ نكرة والذي سوغ

                                                                                                                                            
 2/43:شرح ابن عقيل:ينظر )2(

 150:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 245:  شرح المطول)4(

 1/166: شرح المفصل)5(

 218-1217:معاني النحو:ينظر )6(

 154:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(



ن الكالم صار غير تمدت النكرة على استفام أو نفي ألعإذا إ" ويجوز األبتداء بالنكرة 

 ونذآر مثال على )3( "بتداء بهافادت فجاز األنت النكرة معنى العموم فأموجب فتضم

 :لشيخ علي الشرقيذلك قول الشاعر ا

  

 )4(هل واجٌد لصروِف الدهِر ما أجُد       هيهاَت ال أحٌد يقوى وال ُأحُد 
ومثال ما جاء  . نكرة والذي جوز االبتداء بها اعتمادها على االستفهامواجٌد  

 :اعتماد النكرة على النفي قول الشاعر الشيخ علي الشرقي

   

 )5( فوَّارٍة في روضِة ُأنٍف     يجنِبها الجبُل الزاهي بشّالِل ما زهُو
 : وقال.نكرة والذي جوز االبتداء بها اعتمادها على النفي) زهُو(فكلمة 

  

 )6(آلُّ فناٍن ترى أنمَله      رسمت معجزًة لم ُترسِم
 )7( فادتها العموم ا فيها نكرة وجاز االبتداء بها ألوقع مبتد)  فناٍنآلُّ(ملة فالج 

وقد تتعدد االخبار عن المبتدأ الواحد فيكون للمبتدأ خبران، أو أآثر، وهذه األخبار قد 

طف خبار من غير ع وورد تعدد األتي غير متعاطفةتأتي متعاطفة بالوأو، وقد تأ

 : في شعر الشيخ علي الشرقي ومن ذلك قولهآثيرًا

 

 )1(ٌة فارغٌة سمجٌة     من آذبها تبرًا حتى سجاح أودع

                                                                                                                                            
 1/205:شرح ابن عقيل:ينظر )2(

 1/167:شرح المفصل  )3(

 91: ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

  228: ديوان الشيخ علي الشرقي )5(

 210: ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 1/205:؛شرح ابن عقيل :ينظر  )7(

 260: ديوان الشيخ علي الشرقي)1(



) ٌةأودع(خبر عنه بعده اخبار هي وقد ُأ) هي( تقديرهورد المبتدا ضميرا مستتر 

 .)من آذبها تبرا( )سمجٌة) (فارغٌة(

 :أيضاوقال 

 

   تطوي وتجرف لم ُتبِق ولم تذِر    ها  ـــــا تفّككـــ ينسُف الدنيّرٌةإذ

 )2(ِر ــــتطوي البالَد بمن فيها فتترآها     حفيرٌة آشفت عن أفظِع الحف    
تطوي (  )لم تذر( )لم تبق) (تجرف( و )تطوي) (كهاينسف الدنيا تفّك( )ة رَّإذ(ـ ف 

واختلف النحويون في مسالة , )هي(رة اخبار عن المبتدء المحذوف حضي( )البالد

 اختلف في جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد "سيوطيعدد الخبر للمبتدأ الواحد قال الت

قوال احدهما وهو االصح عليه الجمهور الجواز آما في النعوت سواء اقترن أ

 ،عصفور وآثير من المغاربة واختاره ابن ،والقول الثاني المنع..اطف ام ال بع

تجد في االفراد والجملة والرابع قصر الجواز على ما آان والقول الثالث الجواز أن 

 .")3(الرمان حلو حامض:المعنى منه واحدا نحو 

 وعطفه على ثالثة اقسام وقسم الدآتور فاضل السامرائي حاالت تعدد الخبر 

 .)4( النحويين يا آالمه من آتبمستق

 آان متعددين عنهم المخبر آان اإذ العطف فيه يجب قسم -1

 الخبر ،فتعدد وصف االبناء من واحد آل اختص ،فقد وفقيه وصانع آاتب بنوك تقول

 .المبتدا لتعدد

 آقولهم واحدًا الخبر آان اإذ العطف ترك فيِه يجب قسم -2

 من بواحد األآتفاء يصح وال الكلمتين، مجموع كوني نماإ رفالخب حامٌض حلٌو الرمان

 .)1(خراأل دون

                                                 
 150:ديوان الشيخ علي الشرقي  )2(

  1/108: همع الهوامع )3(

 1/184:معاني النحو : ينظر )4(

 1/235 :شرح الكافية:ينظر  )1(



 وزيٌد شجاٌع آريٌم زيٌد آقولنا وترآُه العطف فيِه يجوز قسم -3

 التقرير الثانية في العطف فادتأ إذا الجملتين بين فرق من البّد ولكن )2(وشجاٌع آريٌم

 .)3(زيد في لصفتينا هاتين اجتماع على والتوآيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوأسخ ألجملة أألسمية  

جمل  في ال تغيرًالق عليها النواسخ، ألنها تحدثل وحروف نطبية أفعالعر     في ا

 .)1(حكام  بعد ان تنسخ ماآان فيها من أأمَّا جديدةحكالتي تدخل  عليها فتجلب لها أ

وأخواتها وأمَّا الحروف ) ظن(وأفعال  المقاربة خواتها وأ) آان(أمَّا االفعال فهي  

التي لنفي الجنس ولكل من هذه االفعال ) ال(و) ليس (خواتها والمشبهات بوأ) نَّإ(

ها في ّنا االفعال  الناقصه ألتهوأخوا) آان (  واطلق على حوالُهوالحروف عمله وأ

تي بعدها  بذآر االسم المرفوع بعدها، بل أن يأم  معناهايتوين ألرأي جماعة من للنح
                                                 

  90_89: ابن مالك شرح ابن ناظم على الفية: ينظر  )2(

 1/186:معاني النحو : ينظر )3(

 11:النواسخ  الفعلية و الحرفية : ينظر )1(



  علىها سميت بذلك، ألنها تدل على زمن وال داللةّن ويرى آخرون أ)2(اسم منصوب 

د ر هذه االفعال قد تجنَّهم في ذلك الدآتور تمام حسان إذ يرى أع وتا ب)3(حدث فيها

فعال نقلت من  األ هذهنَّ أضًا  خالصة للزمن، ويرى أيحبعنى الحدث لتصت  من م

التصرف، فإذا  دخلت  ية إّال لها من سمات الفعلدوات ولم يبَقى جملة  األ الالفعلية

دخلت  الجملة االسمية من معنى ا ما، وإذ  معنى الزمن خالصًاعلى الجملة االسمية

 الوصف أشربت الجملة االسمية من طريق الزمن، بل هو نسبة الخبر الى المبتدأ

الناسخ دخول ، وإذا مادخت الجملة االسمية من معنى الحدث بعد معنى الزمن خالصًا

المقاربة، أو  أو، ول التّحخ قد يعطيها معنى ما آالوقت، أو هذا الناسنَّإعليها، ف

 .)4( رجاءأو، الشروع

فعال التختلف عن أفعال العربية ألا  هذهنَّأ: رى الدآتور إبراهيم السامرائيوي    

لحدث مقترن بزمان، ولكن الداللة على ا األخرى في شي، من العناصر الفعلية، وهو

 .)5(ي بفاعلهاستعمال حتى صارت التكتف االفعال تطورت في األهذه

  

 

األفعال قد تكتفي   هذه نَّ يرى إُهمد سلمان ياقوت، لكنحوتابعه في ذلك الدآتور أ

الحالة التي عليها    بينيتي بعدها اسم منصوب الزمة و يأفعال الألعها  آابمرفو

 في ثرًا لها أنَّالنواسخ، فال شك في أ ختالف في حقيقة  هذهألا ومهما آان )1(الفاعل

 واالسلوب ،ليةني االفعتفخيمها من وجة الزمان أو من وجة المعا واز الداللةبرإ

ارية لم خبوسمت الجملة بكثافة  إملت في الكالم ها متى استعنَّ، ألًا نفيًا أوإثبات،الخبري

                                                 
 1/115: وهمع الهوامع 7/178:فية  شرح الكا:ينظر  )2(

 1/82:صول في النحو  واأل7/353:شرح المفصل : ينظر  )3(

 130:ها االلغه معناها ومبن: ينظر  )4(

 57-65:الفعل زمانه وأبنيته : ينظر  )5(

 66 :النواسخ الفعلية والحرفية: ينظر  )1(



نماطها تها، وأ وتعدد دالالالنواسخ وحجمها موضوع  ولما آان)2(نعدامهاتكن في إ

 نَّ جدًا في شعر الشيخ علي الشرقي لذا سأقتصر دراستي على  آان وأخواتها وإآبيرًا

 :الت آان قول الشيخ علي الشرقياخواتها ومن استعمأو

 )3(قد آنَت سرًا بصدر الكوِن يظهرُه      فعدُت سرًا بصدر الكون مكتتما 
د ا وير سرًاوخبرها) التا(ها ضمير المخاطب سمإو) قد (ـوردت آان مسبوقه ب 

 نحو )4(اسما خبرها نَّلى وجه الثبوت ألتصاف بالحدث في الزمن الماضي ع اإلبِه

 ضًاأي وقوله )5(" َآاُنوا َأَشدَّ ِمْنُكْم ُقوًَّة" قوله تعالى 

 )6(اك  منسجما ث منهمرا      وآنت تبكيه في جدوبكى لكفك جفن الغي
 وهنا تدل على العادة في الفعل الماضي أي آان بعدها فعل مضارع) آان(ردت و

 َما اللَّْيِل ِمْن َقِليًال َآاُنوا (وقوله تعالى )  آان يقوم الليل(  )7(الفاعل يعتاد الفعل

 .)8() َيْهَجُعوَن

 

 

 : الشيخ علي الشرقي في قوله في شعرتامة) آان(وردت

 )1(شعبت الفؤاد        فلو آن من صخرة الا يكون إذفؤادي وم
 بمرفوعها تفت آها انَّأمَّا األولى فهي تامة ألمرتين في البيت ) آان( وردتإذ 

لبيت جاءت وآانت داللتها على الحدث وفي الشطر الثاني من ا) الفؤاد (وهو الفاعل 

                                                 
 87 :العربية بين التحليل والنظرية بنية الجملةاأل:ينظر  )2(

 100:ديوان الشيخ علي الشرقي  )3(

 192-1/191:ني النحو معا: ينظر  )4(

 68 :أية:سوره التوبة  )5(

 101:ديوان الشيخ علي الشرقي  )6(

 1/192:معاني النحو: ينظر )7(

 17 أية: ات رياسورة الذ )8(

 105:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(



 العرب تستعير هذه االفعال فتوقع نَّإ: " وذآر ابن يعيش) صار(بمعنى ) آان(

 ،لما بينهما من التقارب في المعنى) صار( آان مكانأوقعوابعضها مكان بعض ف

ن  وانا اآلقد آنت غائبًا: ال تراك تقولإنقطع انتقل من حال الى حال ألما ) آان(نَّأل

 أي )صار زيد غنيًا(النتقال من حال الى حال نحو قولك  ،فصار آذلك تفيد احاضرًا

ما جاءت :بمعنى صار في قولهم ) جاء(انتقل من حال الى هذه الحال آما استعملوا 

 وترد آان )2("آذلك) صار(آة واالنتقال آما آانت  جاء تفيد الحرّنجتك ،ألحا

 :ول الشيخ علي الشرقي من قونذآر مثاًال ،)3(زائدة

 

 )4(أسفي على االحراِر قلَّ حفاُظهم     لو آان يجدي الحر أن يتأسفا 
وليس معنى ) يجدي(وفعل الشرط ) لو(داة األهنا زائدة وقعت بين ) آان(ـف 

        .)5(ا لالسناد وإنَّما جيء بها للتوآيدتي بهها لم يأنَّعنى بل أ يكون لها ماّلادة ألزيا

 

 

 

   

 في قول الشاعر الشيخ علي  آما ورد)1( وتأتي آان بمعنى القدرة واالستطاعة 

 :الشرقي

 

 )2(ِن للشعب فمن    بعد هذا آن طريَق الطرِبدرَب الحز آنَت

                                                 
 1/199:معاني النحو:    وينظر366-  7/365: شرح المفصل)2(

 101 -100:المقرب:ينظر )3(

 122: ديوان الشيخ علي الشرقي)4(

 1/199:معاني النحو:  وينظر 366 -7/365:شرح المفصل : ينظر)5(

 1/198:معاني النحو :  ينظر)1(

 218:ان الشيخ علي الشرقي ديو )2(



 مرتين وهما يدالن على االقدرة واألستطاعة ووردت في لبيتاوردت آان في  

وتأتي آان , )3()ُمَؤجًَّال ِآَتابًا اللَِّه ِبإذِن ِإالَّ َتُموَت َأْن ِلَنْفٍس َآاَن َوَما(قوله تعالى 

 :شعر الشيخ علي الشرقيالنون آما ورد في  محذوفة

 

 )4(ل منك االشماُل    اليه فلتطت يميٌند منك  قد ُمن تُكوإ
ن ستعمال بشرط أ األحذف للتخفيف بكثرةقد ُت )  آان(نون : يقول النحاة  

 )5(رف ساآن وال ضمير متصل با لسكون وال يليها حيكون مجزومًا

 و )صبحأ(لفعل الشرقي اشعر الشيخ علي  وردت في لتيا) آان(ومن أخوات 

 :آما في قوله) أمسى(و) أضحى(

 الدـــ وبيد شعوبًاالصصبح ــــل    أ ووعًا وّزلمن قد صادل ـــــق

 لحذِرا ئِرالطا جناِحل    في عالم    وجًالضحى خائفًا التمدن أقلُب  

 )6(وا ـلهاي ــسى يالعبنــــمــــــــارِه     أ من نـــــــةعلـــا شـــــن   أ

  

 وهي أن تقترن مضمون جملتها) " أمسى(و) أضحى ( و )صبح أ(وردت االفعال 

 )1(." التي هي الصباح والضحى والمساءوقات الخاصةألبا

األصل في هذه االفعال الثالثة أن تفيد " تور فاضل السامرائي وقال الدآ 

 معنىوتصافه بالصباح إ) أصبح (ا فمعنى لحكم في ازمنتهإتصاف المسند اليه با

                                                 
 145 :ةأيسورة آل عمران  )3(

 36:ديوان الشيخ علي الشرقي  )4(

 1/209معاني النحو : ينظر )5(

  330-348-259:ديوان الشيخ علي الشرقي  ) 6(

 272: شرح المفصل)1(



 قوله تعالى )2(,"تصافه في المساءإ) وأمسى( في الضحى تصافُهإ) أضحى (

 )3(.)َجاِثِميَن ِدَياِرِهْم ِفي ْصَبُحواَفَأ(

دأ والخبر ألفادة زمانها في  ااالفعال تدخل على المبت هذهنَّإوقال ابن يعيش  

 ,خوك مسرورًا وأضحى أمير عادًال األمسى وألمًاعا صبح زيٌدأ: الخبر فإذا قلت

 األخ وسرورمير اقترن بالمساء صباح وعدل االقترن بال علم زيد إنَّاد هنا إفالمر

 أزمنة نَّإ ّالإ للخبر انهة زمافادى فهي آكان في دخولها على المبتدأ وإلضحإقترن با

 )4(".ان آان يعم هذه األوقات وغيرها   وزمهذه األشياء  خاصة

  :شعر الشيخ عل االشرقي قولهومن استعماالت النواسخ في   

 )5(ا لهاى المهّن المعّزا ريد    لن لها ما تتّم إذ فصاَر

 ِإَلى َأال( ا المعنى تكون تامة آقوله تعالى وبهذ؛ وانتقل بمعنى جاَء) صاَر(جاءت 

 )6(.) اُألُموُر َتِصيُر اللَِّه

 

 

 

, )1(رف الجر وتفيد معنى ألنتقالدى بحفتتعجاء وقد تستعمل بمعنى "وقال ابن يعيش

 :في قوله)ل االز(ستعماالت النواسخ في شعر الشيخ علي الشرقي ومن ا

 )2(نت في جنبي يزتي الزلت راسمة    زهو الحياة وأعزأ

                                                 
 1/216:معاني النحو )2(

   67:أية:سورة هود )3(

 7/372: شرح المفصل)4(

 270:الشرقي ديوان الشيخ علي )5(

 53:ةأي:الشورى سورة )6(

 7/103:شرح المفصل  )1(

  434:ديوان الشيخ علي الشرقي  )2(



  )3(خبارزمن ااأل في تصافِهواستمرار  الفعل ال في البيت وهي تفيد أوردت الز

 فترفع  ال زال فهي تدخل على المبتدأله حرف نفي نحو أمَّا مافي أو"وقال ابن يعيش 

 :وقال أيضًا، )4("المبتدا وتنصب الخبر

 

 )5(ا بينكم الوِد شمِلتشتيَت       تروُم طامعًةما انفك تسعى ذوو االطماِع
  :في شعر الشيخ علي الشرقي قوله) باَت( وورد الفعل .وهي آذلك تفيد االستمرار

 )6(ُهخو الهوى وصدوَعأ      صدعا وباَتاك بضرعِه هذا وذهفبزرِع

 في موضع واحد في القرآن  ووردت باَت)7(. الحكم بالليلالفادة) باَت(تاتي  

) ظلَّ(الفعل وورد , )8)(َوِقَيأمَّا ُسجَّدًا ِلَربِِّهْم َيِبيُتوَن َوالَِّذيَن(الكريم قوله تعالى 

 :في قوله

 )9( القراب  وظلَّ ما قرطسوا     واندلق السيُف الحَي رماَةنَّإ
  

 ومن )1(وقت النهارالمضي تي للداللة على وقوع الحدث في يأ) ظلَّ(والفعل     

قصة والتي تعمل عمل آان والتي جاءت في شعر الشيخ علي الشرقي االفعال النا

 .صلهاال الماضية مهما قيل في ااستعمال االفع) ليس(استعمل العرب ) ليس(

                                                 
 218:ينظر المعاني النحو  )3(

  7/106:ينظر شرح المفصل  )4(

  104:شيخ علي الشرقي لديوان ا )5(

 179:ديوان الشيخ علي الشرقي  )6(

)7( 
ينظر معاني 
 1/214نحو  ال

 64 :أية:سورة الفرقان  )8(

 275:علي الشرقي ديوان الشيخ  )9(

 2/295 : الشافيةشرح: ينظر  )1(



 ولسنا  ولستم وليسوا وهي عند الجمهور فعل ماضي ناقص، لسَت: فقد قالوا 

لى طرحت  الهمزة والزقت االم بالياء والدليل ع) سال  أي( أصلها نَّ إوذآر الخليل

 . )2( من حيث هو وليس هوأي) أيس وليس (ذلك قول العرب ائتني من حيث 

آفرح  ليس صلُهليس آلمة نفي فعل ماضي أ"  المحيط القاموسوجاء في 

وجاء في  )3("طرحت الهمزة والزقت االم بالياء) سال أي( صلُهفسكنت تخفيفًا أو أ

 ء في التطور وجا)4(آلمة قد اميتت آانت تستعمل بمعنى الوجود) سأي(لسان العرب

ا ّلاللغات إخرى للنفي ال توجد في سائر وقد أشتقت العربية من أدوات أ"  النحوي

 :اء في قول الشيخ علي الشرقي قوله لما ج ونذآر مثاًال)5()"ليس(

 

 )6( ليس بكاٍفالعقُل:    قال همسًا الشكِل بديُعا هاجٌسوإذ
 دا قيدت فبحسب ذلك التقيإذوليس تستعمل لنفي الحال ف

      

 

 

 

 
 الحروف وهذِه)  واخواتهاّنإ( وردت في شعر الشيخ علي االشرقيومن النواسخ التي

 لها ألنها  لها وترفع الخبر خبرًا اسمًاتدخل على الجملة األسمية فتنصب المبتدأ

                                                 
  1/228:المعاني النحو :ينظر  )2(

  2/250) ليس (القاموس المحيط  )3(

 8/95) ليس (ينظر السان العرب  )4(

 111:التطور النحوي  )5(

 310 :ديوان الشيخ علي الشرقي )6(



 في  واثرُه ولكل من هذه الحروف داللتُه)1(شبهت عمل االفعال فرفعت ونصبتأ

 المكسورة الهمزة )ّنإ (الترآيب وقد ورد في شعر الشيخ علي الشرقي بكثرة ومنها

 : مما ورد في شعر الشيخ علي الشرقيونذآر مثاًال

 )2(مم اليراعة تحيي سالم األّن       إصبحت امة بالسيف بائدٌةإن أ
 ويدور هذا المعنى معها صل فيها للداللة على االتوآيد وهو األ)ّنإ( وردت 

ن  ببعض فال يحسن سقوطها وإ لربط الكالم بعضُهّنتأتي إوقد . )3(حيث دارت

 : غير ملتئم ومثال ذلك قولُهسقطت صار الكالم مختًال

 )4(تبعت بك الهوى تقليدا ي أّنطفه     إأمقلد األغصان ميلة ع
 .الجملة التي بعدها بالجملة التي قبلها) ّنإ(      إذ ربطت

إذا جاءت على هذا الوجه ) ّنإ(شان ن من علم أ ":      وقال عبد القاهر الجرجاني

 عجيب فأنت ترى مرًاا قبلها أن تفيد من ربط الجملة بمن تغني غناء الفاء العاطفة واأ

سقطت الكالم بها مستأنفًا غير مستأنف مقطوعًا موصوًال معًا، أفال ترى أنك لو أ

نية ال ت الجملة الثايلتئم ولو رأيتبعت بك الهوى تفيد لم تر الكالم ي أّنمن قولك إ) ّنإ(

 :نها بسبيل ،حتى تجيء بالفاء فتقوللى وال تكون متنفصل باألو

 )5(يركبل الهجير     فذاك النجاح في التي قب صاحببكرًا
 

  : في قول الشاعر الشيخ علي الشرقي للتعليل وورد ذلكّنقد تأتي إو

 )1( الصقال  السيف زينتُهنَّ           فإن رمت العال وآنت سيفًافإ

                                                 
 1/131:لكتابا:رينظ )1(

  51:الشرقي لشيخ علي ديوان ا )2(

  261/ 1:معاني النحو : ينظر  )3(

 60:ديوان الشيخ علي الشر قي  )4(

 211:دالئل األعجاز )5(

 36:ديوان الشيخ علي الشرقي  )1(



فالشاعر يصف الممدوح بأنُه ال يخاف لة التي قبلها، معلله للجم) ّنإ(       فقد وردت

 )2(ن الكريمورد آثير في القرآ) ّنإ( بـنه شجاع ومعنى التعليلويرتقي الى العال أل

 .)3( )ُمِبيٌن َعُدوٌّ َلُكْم ِإنَُّه الشَّْيَطاِن ُخُطَواِت َتتَِّبُعوا َوال (  تعالىومنه قولُه

 إال )4(المكسورة) نَّإ(آـسمية لتوآيدها  المفتوحة فتدخل على الجملة األنَّ       وأمَّا أ

ن وم, لموضع الذي تقع  فيه المفتوحةا غير  الموضع الذي تقع فيه المكسورةنَّأ

 : بعدها موقع المفرد آما في قولهن توقع الجملة أ)5(حةالمواضع التي تقع فيها المفتو

 

 )6( نوما منُهًا أتى     هذا الورى لم يبِق طوفاننَّعمَّ البلد فلو أ
 يصيًا ال تشخ ذهنيًاسمية لتجعل االمر معنويًالى الجملة األع) ّنأ(       إذ دخلت 

 اَألْرِض ِفي َما َلُكْم َسخََّر اللََّه َأنَّ َتَرى َأَلْم (  فالرؤية في قوله تعالى,محسوسًا

      .)7() ِبَأْمِرِه اْلَبْحِر ِفي َتْجِري َواْلُفْلَك

 

 

 

  
 لتنوير والتفكير ال بالتشخيص المحسوس، وهي تختلف عن الرؤية فيارؤية ب        

 ومما ورد في )2( الرؤية فيها تشخيصية حسيةإذ)1() َجْهَرًة اللََّه َأِرَنا ( قوله تعالى

 :هذا المعنى قول الشيخ علي الشرقي

                                                 
 1/266:المعاني النحو :ينظر  )2(

 168 أية:رة البقرةسو )3(

 1/284: واألصول في النحو3/119:الكتاب: ينظر )4(

 1/284:لنحو اصول في األ: ينظر )5(

 46:ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 65 :أية:سورة الحج  )7(

 153 :هأي: سورة النساء)1(



 

 )3( ما ظنوا وخالواَن فأي       يدوُمبناء مجدًا في األنَّوقالوا أ
 مفتوحه بقيت على ماال نَّأا خففت إذ, في البيت وهي ذهنية معنوية) نَّأ(     وردت 

 وقد يبرز أسمها ، محذوفًانر  الشأال ضميان لها من العمل، ولكن أليكون أسمها إآ

 :رد ذلك في شعر الشيخ علي للشرقي وو)4(نوهو غير ضمير الشأ

 

 )5(ح ولي السم ا فين عليًا     شهدت أبصرت راحتُهر االجود إن أوما ط
 :لثقيله في قولِهامخففه من  )نأ(      وورد 

  

 )6( بالكواآب الدريهللا منكُمااه       بأن قد حب شاهٌدُهدّر
د  وخبرها جملة فعلية مصدرة بق)نُهأ( ضمير الشأن محذوف والتقدير سمهاأف      

المفتوحه ) أّن(ا تعمل مثل نهأ مخففه فمنهم من يرى هاواختلف الغويون في عمل

 .، ولكن بشروطالثقيله

 

 

ن التي بعدها فأ  وخبرها جملةن محذوفًا إال ضمير الشأ يكون اسمها       منها أال

عدها ن وقعت بإي و النف إذا قصدال فاصل إلىا لم يحتج سميةألا  الجملةآانت هذِه

 وجاءت في البيت الشاهد )1(جملة فعلية فيجب الفصل إال إذا آان الفعل  غير متصرفًا

                                                                                                                                            
 1/270:معاني النحو:ينظر )2(

 36:شرقيديوان الشيخ علي ال )3(

 1/383:شرح ابن عقيل:ينظر )4(

 52:ديوان علي الشرقي )5(

 161:ديوان علي الشرقي )6(

 353_1/351:شرح ابن عقيل:ينظر  )1(



 ) ّنآأ(دت في شعر الشيخ علي الشرقي  التي ورّنات إخوخبرها جملة فعلية ومن أ

 :في قولِه

  

 )2(ثرقوم جمعت ومأ شملها     مناقب ع الثريا في تجمَّّنآأ
ن ية وآألتوآيدا) أّن(ؤآد ألنها في األصل مرآبة من تي للتشبيه الم      آان تأ

ا الكاف وفتحوا ، قدمووا عليه الجملةلذي عقدا، يه ولما أرادوا األهتمام بالتشبيهالتشب

مخففة من الثقيلة في ) آأنَّ(دت وور, )3(لكاف التي هي حرف الجرا مكان نَّهمزة إ

 :قولِه

 

 )4(يرات ظفائُر والن      مظفرٌهلمات غدائُرآأن الليالي االمظ
 :في قولِه ) لكنَّ(شعر الشيخ علي الشرقي التي وردت في  الحروف المشبةمن     

  

  الغدائُرتُهـــــن هيمــــــنا مما أي    ومتر ليلــــئات غدــابا سإذ ُميه       أ

 )5(بلى السرائر    سأبلى وتبقى يوم تريرٌه لي بين النجوم سلكنَّ

 .لتوآيدااك ولألستدر) لكنَّ(ت      جاء

 

 : لشرقييلشاعر الشيخ علا مخففة من الثقيلة آما في قول)  لكنَّ(تي       وتأ

 )1(    ولكن للذين وللواتيًا فردُتوما أنا للواتي بكي

                                                 
 30:ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

 2/379: الدروس العربيةجامع:ينظر )3(

 30:ديوان علي الشرقي )4(

 31:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(

 43:ديوان علي الشرقي )1(



 عند الجميع ودخلت على هملت وجوبًاأ)  لكنَّ(ا خففت  إذ:      وقال االنحويون

  ودخلت على الجملة)2(عمالهاا إجاز األخفش ويونس فأالإ الفعلية واألسمية  الجملة

  : قولهمفعلية  الت الشاهد  وأمَّا إدخلها على الجملة في البيسميةاأل

 

 )3(عتباُر إ للعبِر عنهم    منا يا هنَّم ولكن صدَّجلهَّأ
  :شعر الشيخ علي الشرقي قولُهاء من الحروف المشبهة في ومما ج    

 )4( لحبَّا ماتوا عليه أتوبه    بما قد أتت للحقل ميتةلى فليت األو
ومن الحروف . )5(سرمافيه  ُعأوللتمني وهو طلب ال مطمع فيه ) ليت (ت     جاء

 :لِهفي قو) لعل ( الشيخ علي الشرقي شعرالتي وردت في  المشبة

 )6(لطالئع انست بعض      لفتح فقد أمول يزحف جيلُه المأُدلعل الغ
 )7(هنا بمعنى الترجيت   ولعل تفيد  الترجي واألشفاق وجاء

 

 

 

 سمية المنفية األالجملة

 اليه المتكلم ب من أبواب يعمد، وباية اسلوب من أساليب النظم في العربالنفي       

 تحويل معنى ذهني فيه  أوترآيب لغوي مثبت الى ضدِها يريد اخراج حكم في عندم

 ويكون نظم الجملة المنفية على نوعين )1(خالفُهيجاب والقبول الى الحكم ياأل

                                                 
 1/390:شرح ابن عقيل:وينظر2/399:جامع الدروس الدروس العربية:ينظر  )2(

 34:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 39:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 1/379:جامع الدروس العربية:ينظر )5(

 157:ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 380:جامع الدروس العربية:ينظر )7(

 154:في التحليل اللغوي ،منهج وصفي تحليلي:ينظر )1(



 ، عنصر يفيد النفي:توافرت الجملة على عنصرينأحدهمها نفي صريح ،وهو إذا :

 )2( السياق وتدل عليه القرائن اللفظيةخر نفي ضمني وهو الذي يفصح عنُهواأل

 في شعر الشيخ علي الشرقي نماط االنفيأتطرق  في دراسة الجملة المنفية على أوس

 :آما في قولِه, )ال(ـنماط النفي ب ومن هذِه  األ،مختصرًا

 )3(ان هانوا وإن غزوالقوم إ في  لهم     الخيَر العلوَمسًان عليك اناهّو
 نَّفي البيت وهي نافية للجنس في آل مرة وهي عاملة عمل إ) ال (      وردت 

جعلت "نها وذلك بأ, هماعلى الفتحوبنت ) خيَر(و) علوَم (خلت على النكرة وهما ود

 من  في نكرةالمل إع الت)ال (ـ فشَر َعا عملت فيه بمنزلت اسم واحد نحو خمسةوم

؟ في قولك هل من عبدًا أو جارية) هللارحمه ا(يل ل زعم الخا  فيم جوابنهاإقبل 

وال يفرق الدآتور  )4( " ةنكر السألة إقع في هذه المي  ألُهّنأ ا آماب نكرةفصار الجو

التي ) ال(ّنإ" بقوله )ليس(ـالنافية للجنس وال المشبهة ب) ال ( بينمرائيافاضل الس

حتمالية من التعبيرات األ)ليس(نفي الجنس من التعبيرات النصية وإنَّ المشبهة بت

")5(. 

    

 

لنفي نما هو خالص  إي الجنس ال يراد منه نفي الوحدةالتي تنف) ال(ـ  النفي بنَّ   أي إ

 يحتمل نفي الجنس آما يحتمل نفي نُهفأ) ليس(المشبهة ب) ال(ـ  النفي بالجنس وأمَّا

  :قولُه) ال(ـ نماط النفي بومن أ, )1(الوحدة 

 )2(تاريخ لسربوتوهل سمعتم ب      ال شيء ينطقُهخرٌستاريخها أ

                                                 
 305:التراكيب اللغوية في العربية دراسة وصفية تطبيقية :ينظر )2(

 88:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 275_1/274:بالكتا )4(

 1/333:معاني النحو:ينظر )5(

 
 1/333:معاني النحو:ينظر )1(



والمسند جملة ) شيء (ليه فيها نكرٌةالنافية على جملة أسمية المسند إ) ال(       دخلت 

جنس، ألن نفي النكرة يفيد في هذا الترآيب نفي ال) ال(فادة وقد أ) ينطقُه(فعلية 

 .)3(العموم

لم تتكرر فهي سم مرفوع والنافية إذا دخلت على أ) ال( ّن       ويرى النحويون أ

, ألن خبرها جملة فعلية) ال(ر عمل وفي البيت الشاهد لم يظه )4()ليس(عاملة عمل

 :قولُه) ال(ـ نماط النفي بومن أ

 )5(ء عندها وبريءُجنت جهنم فأجتاحت مزمجرة    ال فرَق بين مسي

التي تنفي ) ال(هار خبرواظ) بين(خبرها و) فرَق(نافية للجنس واسمها ) ال(ـف    

يم فال يجيزون إظهار خبرها  بنو تم أهل الحجاز وأمَّاالجنس جاء على لغة

جعلتُه خبرًا وآذلك ال أحد خيُر  تقول ال أحد أفضل منك إذ: " قال سيبويه.)6(البتة

 قال الشاعر  ،منك

لما صار      )7(ورّد جإذرهم حرفًا مصرفًة      وال آريم من الولدان مصبوح 

 .)8()"ال(نه ليس يوصف والمحمول على جرى على الموضع ،ألخبرًا
ما وردت في شعر الشيخ علي وهي مكررة آ) ال(نماط التي جاءت بها          من األ

 الشرق

 

 )1(رض لبنان وبيروت وال     وادي الفريكة منبت الريحانال أ

                                                                                                                                            
 248:ديوان الشيخ الشرقي )2(

 232: والنواسخ الفعلية والحرفية 1/236:معاني النحو:ينظر )3(

 467_1/464:معاني النحو: ينظر )4(

 260:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(

 1/377: وشرح ابن عقيل1/208:شرح المفصل:ينظر )6(

 123: في ديوانِهالبيت لحاتم الطائي )7(

 200_2/199: الكتاب )8(

 148:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(



 )ال(م س متعددة في المعطوف على أجهًافي البيت وذآر النحاة أو) ال(      إذ تكرر

 آما عرابُه ويكون إالنافية للجنس مرفوعًا) ال(سم النافية وجاء األسم المعطوف على أ

  :تييأ

) ال(عتبار  على إ،المة رفعة الضمة أو ما ينوب عنها وعن يكون مرفوعًا أ-:لاألو

  . محذوفسمها وخبرُهمبتدأ أ) وادي(يد النفي ال عمل لها الثانية زائدة لتوآ

اسمها مرفوع ) وادي( وآلمة) ليس(الثانية عاملة عمل ) ال(تبارع يصح إ-:الثاني

 .وخبرها محذوف

معطوفة ) وادي(الثانية زائدة لتوآيد النفي وآلمة ) ال(عتبار  يصح إ-:الثالث

 .)2( المرفوع عند سيبويهاألولى مع اسمها ألنها بمنزلة المبتدأ)ال(على

مثلة ومن أ) ما(شيخ علي الشرقي النفي بـ في شعر ال    ومن أنماط النفي الواردة

 :قولُه

 )3( القلب       بكر واعراض ولكنُهحقونُهتست هذا الذي وما صخرٌة
وخبرها ) صخرٌة( سمها نكرة مرفوعسمية وأجاءت ما في البيت نافية للجملة األ

في أنها )ليس(ـ هل الحجاز يشبهونها بوتسمى هنا ما الحجازية ألن أ) هذا(ة معرف

 في لغة بني لنفي الحال عند األطالق فيرفعون بها األسم وينصبون بها الخبر وأمَّا

  .)4( تعمل شيئًا ،ألنها حرف ال يختصتميم فال

 ،ف بين لغة الحجاز ولغة بني تميما االختال هذ       وعزا الدآتور مهدي المخزومي

ا إذن ترفع الخبر  فالعربية في الحجاز دأبت على أودقق في التعبير عن معانيها ،

  آان

 زيٌد(  : نحو)1(ن لم يكن عينه نصب على الخالف فإ،صفة للمبتدأ أو آان عين المبتدأ

 فانتصب على الخالف  صفة لُههو عين المبتدأ أو)  قائٌمزيٌد(بر في قولنا والخ)مكأمَّا

                                                 
 1/340:معاني النحو: وينظر635_1/634:النحو الوافي:ينظر )2(

 55:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 1/279:شرح ابن عقيل:ينظر )4(

  269:في النحو العربي نقد وتوجيه :ينظر )1(



 َهَذا َما( غير مره آما في قوله ن الكريمالحجازية في القرآ) ما(رد النفي بـوقد و

 .)3()ُأمََّهاِتِهْم ُهنَّ َما(وقوله  )2()َبَشرًا

) ليس(ـ من النفي بآثر توآيدًاأ) ما( النفي بـّندآتور فاضل السامرائي إ     ويرى ال

ن الكريم في المواضع التي تحتاج الى زيادة  على ذلك بكثرة ورودها في القرآمستندًا

 .)4(في التوآيد 

 :شيخ علي الشرقي آما جاء في قول الشاعر المقترنا بالباء آثيرًا) ما(ويرد خبر     

 )5(حِل الُنعيِنرست باأل ُحرست       آدولٍة قد ُح بحديد الهنِدما دولٌة
 )6(اء لزيادة التوآيد مقترنا بالب) بحديِد) (ما( خبرإذ ورَد

  النفي الضمنيأمَّا

ه يحتوي نَّ ألآثر تراآيبِه الجملة العربية في أب األيجاز فيسالي      فهو اسلوب من أ

 ويؤدى النفي الضمني بأدوات )7(على فحوى  قد يحتاج التصريح بها الى آالم آثير

 ويستفاد ذلك من لكنها تعمل النفي في تراآيب معينة صًالغير موضوعة للنفي أ

  .  الموقف الكالميأوالسياق 

 :ومن انماطه في شعر الشيخ علي الشرقي قوله  

 )1(ح فيما بينها انتشر النورأينها     فضوما أسفي إال على النور أ
فخرج االستفهام االستثنائية ) ّالإ(استفهامية وجاء في سياق الجملة ) ما(وردت      

 :االستفهام قولهنماط النفي بومن أ, الى النفي الضمني

 )2( المساميُر نزعت من جانبيِه    إذاُه شكَل يحفُظ المنجوُرهل الهيكُل

                                                 
 31:ة أي:سورة يوسف  )2(

 2:ة أي:سورة المجادلة )3(

 234_1/230:معاني النحو:ينظر )4(

 77:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(

 1/231:معاني النحو:ينظر )6(

 394:التراكيب اللغوية في العربية:ينظر )7(

 138:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(



ا  الهيكل إذنَّإ: على النفي فالشاعر يريد أن يقول ) هل(م بـ يدل االستفها       إذ

د منه النفي وورد ل المرام ال واالستفهام به أنزعت منه المسامير يحافظ على شكلِه

 .)3()َواْلَبِصيُر اَألْعَمى َيْسَتِوي َهْل(ن الكريم ومنه قوله تعالى في القرآ

 الجملة االسمية المؤآده 

زالة الشكوك وأمَّاطة  اوفائدتُه ،تمكين الشي في النفي وتقوية أمرُه" التوآيد هو      

اط مختلفة واساليب شتى نم ويتخذ التوآيد في العربية أ)4("نت بصددِهالشبهات عما أ

 في شعر الشيخ علي الشرقي منها التوآيد اللفظي الذي يتكرر فيه اللفظ وردت آثيرًا

آر ونذ ، الجملة االسمية المؤآدهوالتوآيد باالدوات والتوآيد بالقصر في الكالم على

   :نماط الجملة االسمية المؤآدة قولهعلى سبيل المثال لتمثيل ال األستقصاء فمن أ

 

 

 

 

 )1(جهلأ لذاك  لها وفخري     علمي بأنيجهلت وصفي
توآيد النسبة بين   هو حرف يفيد ّنالجملة االسمية بمؤآدين، األول أآدت         أ

وهي لذاك  )نَّإ(الداخلة على خبر) الالم  (  المؤآد االخر فهو أمَّا)2(لخبرا وأالمبتد

 ومن )3(يؤدي والشك الى زيادة في التوآيد )الالم(و) نَّإ(تفيد التوآيد أيضًا واجتماع 

                                                                                                                                            
 138:الشرقيديوان الشيخ علي  )2(

 50:ةأي: سورة االنعام )3(

 2/167:لطراز المتضمن السرارالبالغة وعلوم حقائق االعجازاا )4(

 75:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 1/264:شرح التصريح: ينظر )2(

 1/294:معاني النحو:ينظر )3(



 القصر ،وهو صورة قي اسلوبليب التوآيد الواردة في شعر الشيخ علي الشرااس

 : قولهأمثلتُه ومن )4( تعتمد في اداء وظيفتها على االداءتوآيدية

 )5( سائرخُر وآ جهًالت       على ما بِهابا آالنجوم فثّلوما الناس إ              
لناس اا وجاء المبتدا ّلوإ) ما(دة باسلوب القصر مؤآجاءت الجملة السمية       

نما أوورد القصرب, لناس على النجومافالشاعر قصر ) آالنجوم(مقصورا على الخبر 

  :في في قوله

 )6( لجدِلا ب البرهاِنفُة          وانما آِهدلِتمبرهن لم يجادل في أ
) البرهان(بر على الخ)فةآ(األسمية وأفادة قصر المبتدأ ملة الج) نماإ(     إذ تقدمت 

 تغيير وقد نتج من هذا الترآيب) ما( و )ّنأ (نما مرآبة منبالجدل ويرى النحويون أ

 الى  مخففًا توآيدًا تحول التوآيد من آونِهبمفردها، إذ) نَّأ(في الوظيفة التي تؤديها 

 .)7( مشددًا توآيدًاآونِه

 

 

 

لتي وردت في شعر الشيخ علي الشرقي هي توآيد الضمير اط التوآيد انم       ومن أ

 :لمتصل بالضمير المنفصل آقولها

  

 )1( ِب بالذئَةأيلجناا      جنينا وألصقن يوسٍفخوِةأياهم آأني ووإ
باضمير ) الياء( المتصلآد الضمير  حيث أيًاالسمية توآيدًا لفظأآدت الجملة ا        

 التوآيد اللفظي أوسع نَّإ"ويقول الدآتور فاضل السامرائي ) اهمأي(المنفصل 

                                                 
 257_256:في النقد العربي والتوجيه:ينظر )4(

 29:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(

 80:ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 257_256:لعربي نقد وتوجيه في النحو ا:ينظر )7(

 40:ديوان الشيخ علي الشرقي  )1(



سماء النكرات والمعارف ويكون في  يكون في االُهنَّأف ،استعماًال من التوآيد المعنوي

 .)2("لجملااالفعال والحروف و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جملة القسم 

جملة فهو )1( جحد  من أيجاب أو يخبر عنُه المتكلم ليؤآد شيئًاقسم بِه     القسم يمين َي

ثارة أو لتحريك النفس أو إزالة الشك عن معناه تُه وإلخبر وتقويا بها لتوآيد يؤتى

 :)3( وهو على قسمين)2(الشعور

دل عليه بحرف القسم ،آقوله  القسم الصريح وهو ماصرح فيه بلفظ القسم ويست:لواأل

 : وبفعل القسم نحو)4()ُمْخَتِلٍف َقْوٍل َلِفي ِإنَُّكْم) 7 (اْلُحُبِك َذاِت َوالسََّماِء(: تعالى

                                                 
 4/130:معاني النحو )2(

 9/90:شرح المفصل: ينظر )1(

 237:يةالتراكيب اللغوية في العرب: ينظر )2(

 241_339:المصدر نفسه : ينظر )3(

 8_7: ةأي:سورة الذاريات  )4(



 ِباللَِّه ففُيْقِسَماِن( يستدل عليه بفعل القسم آقوله تعالى أو) أقسم ال اضيع حقًا(

 .)5()َشَهاَدِتِهَما ِمْن َأَحقُّ َلَشَهاَدُتَنا

م صريحًا  القسوالقسم االخر هو القسم بالمضمر وهو الذي لم يذآر معُه      

َلِئْن  ( :ه الالم، نحو قوله تعالىهو ما دلت عليو ،أوظاهرًا ويكون على نوعين

ما آانت  أو:واالخر ما دل عليِه  المعنى ) َأْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمْن الشَّاِآِريَن

 ال َقْبُل ِمْن اللََّه َعاَهُدوا َآاُنوا َوَلَقْد (: ظُه جارية مجرى القسم آقوله تعالىلفاا

 .بمنزلة القسم، أي أقسموا ال يولون األدبار) فعاهدوا اهللا  ()6() اَألْدَباَر ُيَولُّوَن

 : في شعر الشيخ علي الشرقييجاز للقسم بنوعيِهض بشي من األوسأعر

 )7(ن تقطف مني الثمراتأنا قد أقسمت أن أقطفها     قبل أ
اهللا سبحانه (ولم يصرح الشاعربالمقسم به) اقسم( بفعل القسم ًاجاء القسم صريح       

 :ومن القسم الصريح قوله. وال بصفاته) وتعالى

 

 )1(ل ام خي أمًةوجدتم أا اذها     مروا غوَرن سبَماباهللا ي
اهللا ( به  بالمقسموحذف فعل القسم وصرح) الباء(جاء القسم بحرف القسم          

 : وآذلك ورد القسم بحرف القسم في قوله,)سبحانه وتعالى

 

 )2(مودا الجّل إ النوادي            تاِهللا هذيماحظَّ
اهللا سبحانه (وصرح بالمقسم به ) التاء( حذف فعل القسم وجاء بحرف القسم      

 :مثلتِهن أ وم وورد القسم بالمضمر آثيرًا,)وتعالى

                                                 
 107:ةأي: سورة المائدة )5(

 15:ةأي:سورة االحزاب )6(

 278:ديوان الشيخ علي الشرقي )7(

 273:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 290:ديوان الشيخ علي الشرقي )2(



  

 )3( لها شعاُر       فقد حضرت فشبَّعاٌع لها ُشلقد غابت فغاَب
 ر النحويون مقسمًاللداللة على توآيد القسم وقدَّ) قد(ـ  جاءت الالم المقترن ب       إذ

 .)4( في مثل هذا الترآيبمحذوفًا

 

 

 

 

   

 

 :الشرطية آما ورد في قوله) إن(ة بـ مقترن للقسم والمشعربِه  وقد تاتي الالم الموطئة

 

 )1(ن صاروا وأيرَنن ِصأي      فقل لي  لهم جدوٌدلئن آانوا وآنَّ
 جوابًا) م جدوٌده لوآنَّ(جملة  نجد في البيت اجتماع الشرط والقسم وجاءت ال     

 جواب الشرط فقد استغنى أمَّا, )2( الفعل بالنون التوآيدية الثقيلةقترانللقسم بداللة إ

ا اجتمع شرط وقسم حذف إذ"  ُهنَّ عليه إذ يرى النحويون أعنه بجواب القسم لتقدمِه

 .)3("لوجواب المتاخر منهما جواب األ

 

 الجملة الفعلية

                                                 
 33:ديوان االشيخ علي الشرقي )3(

 251:للغوية في العربيةالتراكيب ا:  وينظر3/117: الكتاب: ينظر )4(

 33:ديوان الشيخ علي الشرقي  )1(

 3/104:الكتاب: ينظر )2(

 16:اساليب القسم في العربية: وينظر2/350: عقيلشرح ابن  )3(



 )قام زيًد (ـآ ،هي التي صدرها فعل ":لجملة الفعلية بقولهاف ابن هشام عرَّ       

 يقوم ُهنَّ ذلك بأ،حدثينلم يحض هذا التعريف بقبول اللغويين الم )4()"ُضِرَب اللُص(

 نَّ ويرى الدآتور مهدي المخزومي إ)5(تيب اللفظي ألجزاء الجملةعلى أساس التر

  )6("التي يدل فيها المسند على التجددالجملة  "الجملة الفعليةهي

 ال ، التجدد في تحديد الجملة الفعلية المخزومي يعتمد على داللة المسند علىنَّأي إ

 ُهنَّ غير أ المخزوميهب اليِها ذ الدآتور ابراهيم السامرائي مدَّ منها وقد أيعلى موقعِه

 ، هو معنى يدل عليه الفعل المضارعخذعليه تحديده الجملة الفعلية بالتجدد الذيأ

  ،وأليدل عليه الفعل الماضي

صرف بكر د وانهلك خال ، مات محمد:أن نفهم التجدد والحدوث في قولنا"مكن إذ ألي

 التجدد نَّ أي إ)1(" منقطعة لم يكن لنا أن نجريها على التجددحداث فهذه االفعال آلها أ

لجملة الفعلية ية المضارعية فانَُّه أليصدق على ا على الجملة االفعلإن صدق

 .)2("الماضوبة

م  آان أ ،ماضيًا الجملة الفعلية  هي ما آان المسند فيها فعًالنَّ       ويرى السامرائي أ

 .)3( عنهم متاخرًا متقدمًا على المسند اليه أمضارعًا

 الجملة الفعلية المثبتة

لالزم والمتعدي نماط وصور متعددة فقد ورد الفعل ا     وردت الجملة الفعلية في أ

 :مثلته ومن أآثيرًا

 )4(  آملت فترضى        بها وسواك تطلبه خصاُل خصلًةتطلُبأ

                                                 
 2/7:مغني اللبيب )4(

 43:في النحو العربي نقد وتوجيه:ينظر )5(

 45:المصدر نفسه )6(

 204:الفعل زمانه وابنية )1(

 152:الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة )2(

 204:الفعل زمانه وابنيته:ينظر )3(

 36:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(



وهو فعل متعدي ) تطلُب(ورد في البيت مجموعة من االفعال منها الفعل        

 وورد )5(بًا طلطلبُهوفاعلُه ضمير مستتر ويدل على إبتغاء الشي يقال طلبت الشي أ

فعل ) تطلبًه( وآذلك ورد الفعل  مستترًاًا ضميروهو متعدي وفاعلُه )آمل(لفعل ا

 .)لهاءا(لضمير المتصل امتعدي  وفاعله خصال ومفعوله 

فعال هو األصل واللزوم صفة في األ  التعدي إّنويرى الدآتور مصطفى جواد     

أليستقر فيه  غيرِه  علىنما يصدر عنه الفعل ليوقعُهإالفاعل  " نَّباعارضة لها،ذلك 

الى هيم السامرائي اوذهب الدآتور ابر) 6("صابة الفاعل لغيرِه،فالحياة مبنية على إ

 ثم يصار من  الزٌم قاصٌرصلُهالفعل أ" نَّعكس ما ذهب اليه مصطفى جواد إذ يرى إ

 نَّ ويبدو أ)7("جازي باأل على طبيعة العربية المتشبثة ابدًاجريًا لى المتعديهذه الحالة ا

 الى التحليالت الفعلية الفلسفية للغة ،في حين جواد مستندًا تفسير الدآتور مصطفى

ى تميل اللعربية التي الواقع اللغوي وطبيعة ا من مرائي قريبًاالسالدآتور ا أينجد ر

 .زاجالحذف واألي

ومسالة نزع الخافض في العربية وانتصاب االسم بعد سقوط الجار شيء يشيرالى "

  نَّأ

وورد , )1("فيصبح الفعل متعديًا للزوم ،ثم يتحقق في االستعمالاصل في االفعال األ

 :ه الى مفعولين في قول واحد متعديًالمتعدي الى مفعوٍلااالفعل 

 )2( وال الرطُبُسي منه ال اليب         فتحرُمُه نباُتلها المرعى مريرًاجّفُي
 الى صبح متعديًا واحد ولما ضعَّف الفعل أ الى مفعوٍلمتعديًا) جفَل(فالفعل      

ط نماأومن ) مريرًا( والمفعول الثاني )ها( وهما الضميرالمتصل بالفعلمفعوليِن

 : وخبر آما في قوله الى مفعولين أصلهما مبتدأالجملة الفعلية مجي الفعل متعديًا

                                                 
 3/417:  اللغةمقاييسمعجم :ينظر )5(

 24:فلسفة النحو والصرف )6(

 84:الفعل زمانه وابنييته )7(

 86:الفعل زمانه وابنيته )1(

 54:ديوان الشيخ علي الشرقي )2(



 )3( عن الناس في معزلعيُش        ت السجوِن السعادة رهَنُترأي
برُه  وخوأصله مبتدأ) السعادة( الى مفعولين احدهما )ىرأ(       إذ تعدى الفعل

 )4( في البيت على اليقين)ىرأ(وقد دل الفعل ) رهَن( وهو )ىرأ(ـ ل ,المفعول الثاني

 :)5(واالفعال التي تنصب مفعولين تكون على قسمين

عول األول منهما غير الثاني نحو احدهما ما يتعدى الى مفعولين ،ويكون المف     

 :هللا درهما ،وجاء في قول الشاعر الشيخ علي الشرقيعطى زيد عبداأ

 )6( ورماحا ًا      ألبسوها مراهفٍن أمَّاسليت رحمة القلوِب
الدال على الغائب واآلخر   )ها(تعدى الى مفعولين احدهما  )البَس(       فالفعل 

 ) مراهقًا(

فإذا  )1(سمان مفعول بهما حقيقيان لفعل واحد يكون إ ال يمكن  أنُهنَّ ويرى المحدثون أ

 فاعل في  فزيد ثوبًاًا محمد ومنحُت جعفر جبًةوآسوُت ؛أعطيت زيدًا درهمًا: قلنا

ك الحال في  وآذل؛ الجملة الثانية هو الالبس الجبة؛ وجعفر فيالمعنى؛ ألنَُّه أخذ الجبَة

 .الجملة الثالثة

 الفعل الى مفعولين غير  مسألة تعديإنَّ: "يقول الدآتور ابراهيم  السامرائي         

ليس في الحقيقة ) أعطى وآسا ومنح ( ل لالفعال ولمفعول األاحاصلة في الواقع ف

 زيد ومحمد وجعفر أمَّا) لثوب االدرهم ولجبة و(  الحقيقي هو )2(" فالمفعولمفعوًال

خر من االفعال فهو ما يتعدى الى مفعولين وأمَّا األ"فهم المسلمون لهذه االشياء 

: ويرى الدآتور)  عالمًا زيدًاظننُت: (ني منهما هو األول في المعنى نحوويكون الثا

ثاني فعوًال واحدًا وإنَّ المفعول ال هذه االفعال تتطلب مإبراهيم السامرائي إنَّ
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شرة وإنما ل فهو شيء يبعد المفعولية المباو المنصوب األأمَّاو ؛هوالمفعول الحقيقي

ظننت العلم  ( أنفًاةلتفسير في الجملة المذآور ويرى أنَّ  ا؛توسع في التعبير فانتصب

 .)3()في زيٍد

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   جري مجرى الظن وورد أإذا ) تقول(ومن االفعال التي تنصب مفعولين   

 المعنىهذا 

 : في قول الشاعر الشيخ علي الشرقي

 

 )1( مدامع ا لبالِد       آلُّ العيوُنما ذا تقوُل
 ، مذهبينلعرب في ذلك لنَّور إمعنى الظن والمشه) تقول العيون( فمعنى       

 :ربعة وهيري مجرى الظن بشروط أل يج القونَّإوهو مذهب عامة العرب  احدهما

 ، وال يفصل بينُه يكون للمخاطب وأن يسبق باستفهامن وأمضارع،أن يكون الفعل 

والمذهب االخر  ، وال معمول الفعل،ستفهام بغير ظرف وال جار ومجروروبين اال

وعلى  )2( مطلقًايجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين) سليم(وهو مذهب 

                                                 
 88:المصدر نفسه:ينظر )3(
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الفعال التي تنصب ثالثة مفاعيل من اوهذا المذهب ورد القول في البيت الشاهد 

 : في قول الشيخ علي الشرقي)رىأ(

 

 )3( في معقِلي من السجِننَّ        وإ للشفاِءرى الناس معرضًةأ
يتعدى الى ثالثة مفاعيل وفي  بالهمزه ا زيَد يتعدى الى مفعولين وإذ)رىأ(فالفعل

  )4( بالهمزةالبيت الشاهدـ تعدى  الى ثالثة مفاعيل أل نُه ُأزيَد 

 .الجملة الفعلية المنفية
نماط متعددة وبادوات النفي المتعددة ومن امثلتها  ووردت الجملة الفعلية المنفية بأ

 :قوله

  منه مفتوِتبهون لمسٍك      ال يأ وهُم طيبًا قلبًاُتمالي ُأفـت

 )1(  منه وتعنيِتعتعٍةتبّالها      إ شاهُد النطَقطيُقي ألٌعوقأي
ودلَّ ) ال(منفيتين باألداة ) ويطيق) (يأبهون(         جاءت الجملتان الفعليتان 

وإذا قال وهو "وقد أشار سيبويه الى ذلك بقوله ا بالفعل المضارع على النفي قترانهمإ

) ال يفعل(فمنفيه  ليفعلنَّ(ا قال وإذ) )2()"فعليأل ( فمنفيه الفعل واقعًاولم يكن ) يفعل(

 .)3( " نفوا بها االفعال المستقبلية والحاضرة" النحويين نَّوذآر ابن الشجري أ

لم يتعين الحكم ) ال(ـ ا نفي المضارع بإذ"ذهب ابن مالك الى غير ذلك فيقولو        

 ما باب عدُهوقد قال سيبويه في  "ضًا وقال أي)4("  بل صالحية الحال باقيةباستقبالِه

في النفي يدها بعدم تقشعار إ وهذا )5()لنعم (ضدًا) ال( تكون   الكلم أويكون عليه
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فالنفي  ،اذهب اليه ابن مالك المحدثون مدَّوقد أي )6()نعم(تفيد بزمان دون زمان آما ال 

اللفظية والمعنوية يد بزمان الن السياق هو الذي يحدد الوظيفة ال يمكن أن يق) ال(ـ ب

 يتبع  ومن)7(الشمول في نفي الفعل المضارع النفي بها يفيد العموم ونَّلهذه االداة وإ

لنفي الحال ينة بزمان من االزمنة فقد ترد عغير مت) ال(أيات القرآن الكريم يجد أنَّ 

 فالفعل )8()َيْشُعُروَن ال َوَلِكْن اْلُمْفِسُدوَن ُهْم ِإنَُّهْم َأال(آما في قوله تعالى 

النافية وُأريد به الحال وقد يقع  الفعل المضارع ) ال(بعد) يشعرون(ضارع الم

 ُيَغاِدُر ال اْلِكَتاِب َهَذا َماِل(الماضي آما في قوله تعالى  النافية ويراد به)ال(بعد

 .)9()َأْحَصاَها ِإالَّ َآِبيَرًة َوال َصِغيَرًة

على الفعل المضارع ) ال( دخول نَّ رجعنا الى البيت الشاهد لوجدنا أولو       

فادة  الناس ال يأبهون يدنو المسك منهم وأنَّأي إ) أفادة نفي الحال(أفاد النفي ) يأبهون(

الجملة الفعلية التي ) ال(وقد تنفي , نفي االستقبال) طيُقُي(مع الفعل المضارع ) ال(

 :ي آما جاء في قول الشاعر الشيخ علي الشرقيفعلها ماض

 

 )1( المقِلا دولُةّل إد اُهللاأي    ال  للدوِل ليس االحكُم للحسِنالحكُم           
ها في مثل هذا النمط نَّويرى ابن السراج أ) َدالفعل الماضي أي) ال(إذ نفت        

 ولم يذآر ابن هشام لها معنى )3()ما(ها بمعنى نَّ في حين يرى المالقي أ)2()لم(بمعنى
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 309 : العربية في و التركيب اللغوية135:احياء : ر ينظ )7(

 12:ة أي :سورة البقرة )8(

 49 ةأي: الكهف سورة )9(
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تها الدعاء إن تتكرر آقوله فادعلى الفعل الماضي عدم إالداخلة ) ال(شترط في إولكنُه

 .)5( وقد يشُذ عدم تكرارها)4() َصلَّى َوال َصدََّق َفال (: تعالى

لم تتكرر ولم تفد الدعاء فال بدَّ أن تخرج الى معنى ا  إذ)ال(نَّإويرى الباحث          

 ابن هشام الى شاروقد أ) لم(أو ) ما(من معاني أدوات النفي االخرى آأن تأتي بمعنى 

في ) ما(ـوورد النفي ب. في البيت الشاهد تفيد الدعاء) ال(ـ   ف)6(ن لم يصرح به ذلك وإ

 :شعر الشيخ علي الشرقي بقوله

 )7(  حداها غير حاِدبٍلوما أسفي على الدنيا ولكن     على إ
ا دخلت على ها إذنَّويرى جمهور النحويين  أ) أسفي(فعل المضارع ال) ما( نفت إذ

 قال هو يفعل أي هو في الحال اإذ " :ارع أخلصتُه الى الحال قال سيبويهالفعل المض

 .)8 (" نفيه ما يفعلنَّ فإ،فعل

ها في معنى ليس  رأوهمنَّ أ:تنفي الحال واالستقبال يقول) ما(نَّإ) دالمبرَّ(ويرى       

ها دلت ّنرودها في البيت الشاهد يفهم منه أوو  )1("  ،وتنفي ما يكون وما لم يقعأمبتد

  .على نفي الحال واالستقبال

ا  وإذ التي حداها غير حاِدبلِه يتأسف على إ ولكنُه على الدنياسفُهينفي أفالشاعر       

 آما )2( على معناه من المضيبقتُهالفعل الماضي فال تعمل به شيئا وأعلى ) ما(دخلت

 :في قول الشيخ علي الشرقي

  

 )3(ن من ضيق المجاِل حر     طيوٌرتت وقرَّ ما هدأوفي االقفاِص
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بقت  وأفنفتُه) ت هدأ( الماضي المتصل بتاء التانيث على الفعل) ما(ا دخلت        إذ

 : ومن انماط الجملة المنفية قوله,ملة على معناه من المضيالج

 

 )4(اِت نور المشرقى فيِهجلَّ حتى    ُي ضوء الشرِقوليس يشعُّ
أفعل هي ) ع الخالف في ليس وقد وقليس(منفية بـ) يشعُّ(جاءت الجملة الفعلية        

در لها في هذه يق ،ن دخلت على الجملة الفعلية وإ، سيبويه أنها فعل؟ فيرىأم حرف

 العرب ليس خلق اهللا مثله فلوال أن فمن ذلك قول بعض" : يقول،الحالة اسمًا مضمرأ

 االضمار مثل ما في  فيِه في اسم ولكنَّ لم يجز أن تذآر الفعل ولم تعملهضمارًافيه إ

 .)5("ُهنَّأ

     

ا دخلت على الجملة الفعلية فأنها حرف إذأن ليس )ـ ه702ت(ويرى المالقي  

وهو حرف نفي ) ال(ها مرآبة من لوجدنا أّن )ليس (صل  ولو رجعنا الى أ)1(الغير

ى نفي  تدل عل)ليس ( وهذا يعني أّن)2( الوجودأوعلى الكون  هي آلمة تدل )ليس(و

 الكلمة منزلة)" ليس(للغات السامية ؛ثم نزلت اصل موجود في  وهو أ؛الوجود

ا على ما تدل عليه ها التدل إّلفانتهت الى أّن ؛لواحدة واستعملت إستعمال االدواتا

تصال الفعل بتاء التأنيث لى من اوتفظت بخصائص الفعل األوإن اُح ؛ في النفي)ال(

على الجملة الفعلية آما في البيت الشاهد ) ليس( ودخول )3(" وضمائر الرفع ؛الساآنة

عدنا عن التقدير الذي أثقل وبهذا تكون قد ابت ؛ضح لنا اقترانها من جملة االدواتيو

 .لغتنا
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 الجملة الفعلية المؤآدة

بالقصر في د سمية بجملة من الطرائق ومنها التوآي    تؤآد الجملة الفعلية آالجملة األ

 :  قول الشاعر علي الشرقي

 )4(ها يطول انتظاُر           وللغيب أحالُموما انتظرت إال من الغيب بلغًة
 .)ال( و )ما(داتين  مؤآدة بالقصر بواسطة األ)نتظرت أ( الفعلية جاءت الجملة    

 فهو )إال( قبل أن تلحق سم بمنزلتِهفيه األون  الوجه الذي يكأمَّاف: "قال سيبويه       

 )6 ("ومالقيت إال زيدًا... ماسواه وذلك قولُهسم في شيء تنفي عنُهأن تدخل األ

 :ومثال على ما جاء في شعر الشيخ علي الشرقي

 )7(ال تجتليك الخواطُر-           محجبًة إال سوافرًا وما أبصرُت-أراك
 )إال(و)ما(داتين آذلك جاءت الجملة مؤآدة بالقصر بواسطة األ

 :في قول الشاعر الشيخ علي الشرقينماط التوآيد بالحروف جاء        ومن أ

 

 )1( وال النضاُر ليدفعوها        فما دفع اللجيُنلقد دفعوا اللجيَن
الداخلة على  والم ة بمؤآدين وهما قد المقترن باالمجملة الفعلية مؤآدجاءت ال      

  ).يدفع(الفعل المضارع 

 :نماط التوآيد بالحروف التي جاءت في شعر الشيخ علي الشرقي       ومن أ

 

 )2(سير بال رفيِق على الطريِق       فكم أقعدّنوأل
 التوآيد الثقيلة ولنون مؤآدة بالالم ونون) قعدّنأل(الجملة الفعلية           إذ جاءت 

خرى في تخليص التوآيد أثر في توآيد معنى الحدث وتقويتُه بأقصر لفظ ولها فائدة أ
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 يحتمل  فالفعل المضارع قبل توآيدُه لُه وتمحيصُهالفعل االمضارع للزمن المستقبل

سم قول الشاعر الشيخ علي نماط التوآيد بالق ومن أ)3(ستقبال آما يحتمل الحالاأل

 :الشرقي

 

 )4(ن صاروا  لهم جدود       فقل لي أين صرن وأيلئن آانوا وآّن
  .بالالم المواطئة للقسم) آانوا(ة دت الجملة الفعليااف      

 

 

 

 المبحث الثاني
 

 خير والتأالتقديم 

لترتيب في ويلتزم هذا ا ،معين دأبت عليه في ترتيب آلماتهالكل لغة نظام           

فهناك لغات ذات ترتيب ثابت يستقر فيها نظام الجملة  ،تكوين الجمل والعبارات

وهناك لغات ذات  ،للغة الفرنسية واللغة األنكليزية يقترب من الجمود ،آااستقرارًا

 ولكن هذه )1(غريقية والالتينيةالجملة فيها ترتيب ثابت محدد،آاأل ال تتقيد ترتيب حّر

ألسلوب والمفاضلة بين أسلوب فهناك قوانين ا ،الحرية في الكلمات ال تكون مطلقة

ا  أستكمال غير هذ معُهصّحيسلوب معين بمجال من القول أل أو تخصيص أ،وأخر

 ال تكاد تخلو  اللغات جميعًانَّإ"الترتيب الثابت المطلق إذ سلوب ،وآذلك ال يعني األ

 .")2(من نوع المرونة في ترتيب آلماتها

                                                 
 134-133:راكيب اللغويةالت:ينظر  )3(

 204:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 134:اسيررالتطور النحوي للغة العربية ،براجت:ينظر  )1(

 253 :من أسرار اللغة )2(



رتيب  يتقيد فيها ت إذ،تقع وسطًا بين النوعين المذآورين واللغة العربية         

المضاف على المضاف إليه والموصوف على  آتقديم ،الكلمات في آثير من الحاالت

   .)3( على الخبرلفاعل على الفعل والمبتدأختياري في بعضها آتقديم االصفة وهو إ

ان الموقع  ،مهمة تبيغالبًا ،        وفي الترتيب األختياري تتولى العألمَّات اإلعرابية

عطت للمتكلم الحرية صياغة قد أ"العألمَّات  فهذه ،الجملُةالذي تؤديه الكلمة في 

 وأآثر  عن نفسِهعرابًااصرها التشكيل الذي يجعل الجملة أدق إوتشكيل عن،الجملة 

 علماء شاروقد أ.)4(" الترآيب رستجابة لتصوير ما هو موضع اهتمامه من عناصأ

 على أهمية تقديم سبق من بعض، وتنبهوا وجعلوا بعضها أ،اتب الكالمالعربية الى مر

فإن  " :في آتابه قائًالحين تحدث  ، ويعّد سيبويه الرائد في ذلك،مرتبة على أخرى

ضرب :  وذلك قولكل، الفاعل جرى اللفظ آما جرى في األوخرتقدمت المفعول وأ

  ... قدمًاردت به مأ ما  مؤخرًاردت بِهأ عبد اهللا ،النك زيدًا

ن  وا،ببيانُه أهتم لهم وهو ببيانُه أعنينما يقدمون الذي هم إّن آأ،وهو عربي جيد آثيُر

رتبة الفعل يجب أن يكون : " وقال ابن يعيش )1("انهمما منهم ويعنيه فيآانا جميعًا

المفعول تقدم  وقد خرًا ورتبة المفعول أن يكون أ، يكون بعدُهن، ورتبة الفاعل أًالأو

 أدرآوا أّن الجملة  فالعلماء)2("خير التأ والنية بِههتمام بِهلضرب من التوسع واأل

 في ن يتبع ذلك تغيُر أخر فال بّدأصًال توضع عليه، فإذا تقدم أحد اجزائها على األ

  .الداللة يقصدها المتكلم

هتمام واسع في آتب البالغين وال سيما عند         وحظيت ظاهرة التقديم والتأخير بإ

التي تكمن وراء سلوبية والعلل البالغية ن المزأيا األالذي بّي عبد القاهر الجرجاني،

 الفوائد جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد هو باب آثير" : هذه الظاهرة فيقول

 ،ى شعرًاوال تزال تر ، ال يزال يختر لك عن بديعة ،ويقضي بك الى لطيفة،الغأية

                                                 
 التطور النحوي :ينظر  )3(

 167:الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة )4(

 1/147:الكتاب  )1(

 1/147:شرح المفصل  )2(



ن ، إن راقك ولطف عندكيروقك سمعُه ويلطف لديك موقعُه، ثم تنظر فتجد سبب إ

 .)3(" وحول اللفظ من مكان الى مكانم به شيًئّدُق

 ،في الجملة على العنأية واألهتمامخيرر الجرجاني سبب التقديم والتأولم يقص       

 ياغة الجملة في وفق مقتضى الحال إذ في صلمتكلمبل يتجأوز ذلك الى قصدية أ

هم من  أ ذآرُهنَّم للعنأية وأل قّدنُه يكفي أن يقال إنُهوقد وقع في ظنون الناس أ: " يقول

 وهذا يعني أنَّ هذه الظاهرة )4("هم ولم آان أ؟ أن يذآر من أين آانت تلك العنأيةغير 

مقتضيات  بحسب  والدالالت التي تدور في نفسِهعطت المتكلم على ابراز المعانيأ

ب المعنوي من رآن في ل مواقع االتراآي يحّوسلوبيًا أ معنويًا لها تاثيرًاّنالحال، أل

 . )5(خرىالجملة الى أخر، ومن آلمة الى أ

         

 

ن  أوتأخيرها هو تغير مواقعها فحسب، بل أفليس الغرض من تقدم الوحدات اللغوية

 عرض في هذا وسأ)1("سلوبة الكالم ويعلو بها أسلوب على أ مزّي"تظهر لهذا الباب

 :تينحو اال الشيخ علي الشرقي وعلى الخير في شعرالمبحث النمإذج من التقديم والتأ

 سميةفي سياق الجملة األخير التقديم والتأ: ًالأو

 في  الخبر وصف لُهنَّ       األصل في الجملة األسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبر، أل

 وقد )2( نظرنا في سبب ذلكعلى المبتدأن تقديم الخبر المعنى فأستحق التأخير، فأ

                                                 
 83:دالئل االعجاز )3(

 85:المصدر نفسه  )4(

 والتطور الداللي بين لغة الشعر و لغة2831بية في الشوقيات سلوخصائص األ:ينظر  )5(

  75:القران

 139 :عبد القاهر والبالغة العربية )1(

 1/136:اني النحوعم:ينظر )2(



 هتمامهم آان منصبًا أ ّن إال أ)3(سمية في آتبهمالى أنماط الجملة األأشار النحويون 

 .سم قبل الوظيفة والمعنىعرابية ورتبة األعلى الحرآة اإل

 عرابية،فة والمعنى ومن ثم الى الحرآة اإل البالغيون فقد نظروا الى الوظي       أمَّا

 وال آان ًال منطوق به أونُهأ أل لم يكن مبتدأن المبتدأ:" القاهر الجرجانيفيقول عبد 

  ومثبت لُه مسند اليِهنُه بل آان المبتدأ مبتدأ أل، مذآور بعد المبتدأنُه ألالخبر خبرًا

 .)4(" المعنى مسند ومثبت بِهنُه ألالمعنى، والخبر خبرًا

 :سمية في شعر الشيخ علي الشرقياط التقديم والتأخير في الجملة األ      ومن أنم

  

 )5(        آم شكى منها اليكم مجلُسُفها ال ينِص حامُلشمعُة
 فالشاعر في )شمعة(        وردت في البيت جملة أسمية تقدم المسند على المسند إليِه 

 ليظهر العنأية صافء حلكة الظالم فقدم تلك األوهي تضيالبيت يصف الشمعة وهذا 

ليها ذلك يؤديه التقديم ها هنا من وابراز تلك محاسن الشمعة والنظر إهتمام واأل

 .)6(يفتقدُه لو جاء الترآيب على األصلموسيقى تنغيمية وجمال وتصوير، وهو ما 

سند إليِه فيها سمية التي يكون الم       وورد التقديم والتأخير في سياق الجملة األ

 :آقول الشاعر الشيخ علي الشرقي )جار ومجرور( والمسند شبه جملة ،نكرة

  

 )1(ظفاِر أال زوائُد      وما غيرهم إخوٍة أ خمسُة الكفَّولي آبناِن
من أول  للتنبيِه"  )خمسة(ليِهعلى المسند إ) ولي آبنان الكف ( تقدم المسند       إذ

 .)2("األمر على إنه خبر ال نعت

                                                 
 2/128: ومغني اللبيب1/95:البن سراج :صول النحوأ:ينظر )3(

 146:دالئل االعجاز )4(

 279:لشيخ علي الشرقيديوان ا )5(

 52):بحث( في بناءهاالسياق الموسيقى للجملة العربية واثره: ينظر )6(

 41:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 1/142:معاني النحو: وينظر88:ضاح في علوم البالغةاألي )2(



 : المعرفة في قولِهليِهعلى المسند إ) جار ومجرور (وورد تقديم المسند       

  

 )3( والبطر الطال    ومن عصا الراعي القماُرقداُح أ الفالِحمن آسرِة
ن يكون  واألصل أ القماُرليِهعلى المسند إ) من عصا الراعي (ند  تقدم المس      إذ

غيون  وذهب البال)4(مون فيِه ألن اللبس مأ وقد جوز النحويون هذا النمط ،مؤخرًا

 .)5(ن هذا التقديم يفيد التخصيصالى أ

قدم ن يت ال فرق بين أنُه      ويرى الدآتور إبراهيم أنيس في هذا النمط من التقديم إ

ال يكاد يختلف في آلتا ن المعنى  مقبوالن وأانئزخر فالتعبيران جاالمسند أو يتأ

 . لغويًاسلوب وليس فرقًابينهما فرق أ وأنَّ الفرق ،الحالتين

ثر يرجع الى النواحي الفنية التي تتأسلوبين  أن أختيار أحد األضًا        ويرى أي

ويرى االباحث )6(ما يسبقها يليها بمزاج الكاتب وموسيقى الكالم وعالقة الجملة آما 

 لي فمجيء الجملة على األصل هو أخبار أويرينن يكون فرق بين التعب البّد من أنُهأ

 .  ن يتبع ذلك تغير في الداللةفإذا حصل فيها تقديم فالبّد من أ

ا آان الخبر من االسماء التي لها الصدارة في         ويتقدم الخبر على المبتدأ إذ

 في قول الشاعر الشيخ علي سماء الشرط وجاءالكالم وهي أسماء االستفهام وأ

 :الشرقي

 )1(رعاِصص الدنيا من اإلهم        لتخلَّخالُقهم أ تزيُن الرفاُقَنأي
مبتدأ مؤخر وتقدم اسم االستفهام ) والرفاق(هام وهو خبر مقدم ن اسم استف       فأي

آما ) آم الخبرية (أالخبر على المبتدومن تقديم  )2( الصدارة في الكالم  لُهُهنَّأل) أين(

 :جاء في قول الشيخ علي الشرقي

                                                 
 214:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 1/213:شرح ابن عقيل:ينظر )4(

 44:التلخيص في علوم البالغة:ينظر )5(

 271:من اسرار اللغة:  ينظر)6(

 232:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(



 

 )3( وعظاُم يفديه لحٌم الفن به      خالٌدُه روُحآم عظيِم
 يكون االسم الذي ناءت هنا آم خبر مقدم ألنَّها خبرية، وآم الخبرية يجب أج      

 .وهذا ما جاء في البيت الشاهد )4(تي بعدها  مجروريأ

 :نماط التقديم والتاخير في الجملة االسمية قول الشيخ علي الشرقي      ومن أ

 )5( صباحا  آما انتبهِتم ضجيٌج      أت مساًء آما هدأسكوٌنأ
على المسند اليِه فهو محل صب  االستفهام مننَّأل) سكونأ (وردت الجملة      

فعلت؟  موضع الكالم على إنك إذا قلت أنَّإ: " التساؤل، قال عبد القاهر الجرجاني

 ن تعلم وجودُهرضك من استفهامك أ  وآان غت بالفعل آان الشك بالفعل نفسُهفبدأ

" ت باالسم آان الشك في الفاعل من هو وآان التردد فيه فعلت فبدأأأنت :ا قلت وإذ
)6( 

 

 

 :ثانيا 
 التقديم والتاخير في سياق الجملة الفعلية والفضالت 

 :من التقديمات التي قدمها الشاعر في سياق الجملة الفعلية قولُه        

  

 )1( تلك النامياِت      وأنت مردُّ باٍنوآم ينمو قبيلك غصُن

                                                                                                                                            
 1/243:شرح ابن عقيل:ينظر )2(

 236:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 1/458:النحو الوافي:ينظر )4(

 56:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(

 264:من اسرار اللغة: وينظر87:دالئل االعجاز )6(

 42:رقيديوان الشيخ علي الش )1(



وقد ) غصن ( على الفاعل) قبيلك ( ل من البيت المفعول بهوتقدم في الشطر األ       

فإن قدمت المفعول  " :ة واالهتمام بالمفعول به قال سيبويهأيفاد هذا التقديم العنأ

 ضرب زيدا عبداهللا : آما جرى في األول وذلك قولكخرت الفاعل  جرى اللفظوأ

وآذلك تقدم المفعول به  )2("عنى  الذي بيانه أهم له وهم ببيانه أآأنَّهم إنَّما يقدمون

 :على الفاعل في قوله

 

 )3( بجرٍس ليَّ الُح    وبكاها نزُع خرسًارفرفت حولها البالبُل
ة واالهتمال أيم العنويفيد التقدي )البالبُل( على الفاعل) حولها(تقدم المفعول به        

من   على ذلك والفاعل على الفعل ونذآر مثاًالبالمفعول به وورد  تقديم المفعول بِه

 :قول الشاعر الشيخ علي الشرقي

  

 )4( وسما رزؤُهرٍض أقطاَرتما     فعمَّ أ قد ُخم فيَك ابتدا أماُم الِحبَك
ومن تقديم ) ابتدأ( على الفعل) بك الحمام( عل  والفال بِهقدم الشاعر المفعو        

     :معموالت الفعل عليه قوله

 )1(عقد الرطاب الفصاحاأي م أفصحي يا بالدي      فيكصبحِتآيف أ
وأفاد هذا التقديم ) يعقد (على الفعل) فيك(       قدم الشاعر الجار والمجرور

 .)2(الحصر

 :وآذلك قوله

 )3( الجناِةد الحاَظ      اليك تصُّ وقبل ورٌدجنى الوروَدوآم ن

                                                 
 1/34:الكتاب )2(

 128:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 99:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 56:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 2/803:تقان في علوم القراناأل:ينظر )2(

 42:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(



ن   الضمير المستتر ومعلى الفعل وفاعلُه) ليكأ (قدم الشاعر الجار والمجرور       

 :التقديم الحال على صاحبها قوله

 )4( همي فرّد     مربي خاطفًا ومن عجٍبخاطفًامربي 
وقال ابن هشام قد تتقدم الحال ) رّد(على عاملها ) خاطفًا( قدم الشاعر الحال         

 .)5( متصرفًاا آان فعًالإذعلى عاملها 

 طية خير في سياق الجملة الشرالتقديم والتأ

داة الشرط وتليها جملة  ولذلك أن تتصدر أ،        للشرط نظام خاص يغلب أتباعُه

داة  فتتقدم جملة الجواب على أالشرط ثم جملة جواب الشرط، وقد يتغير هذا النظام،

 :الشرط وورد ذلك في شعر الشيخ علي الشرقي قولُه

 )6( وريٌف قيل ذاك آوٌخإذا      اُتها االريحي روحي تهّزاّن
 إذا (داة الشرطعلى فعل الشرط وأ) إن روحي تهزها(      فالشاعر قدم جملة الشرط 

همية  هو مأيريده الشاعر في تعبير عن أفهز النحو" لبيان ما آان يريدها ) قيل

 .)7(" في ذلك تقدمها على الجملة عليهافيتوخىالجملة المعلقة في الشرط 

 ألنَّ )1( من اقترانها بالفاءسمية فال بدَّء جملة جواب الشرط جملة أوعند مجي        

سمية تدل على الدوام والثبوت ،وهذه الداللة تتعارض مع ما للجواب في الجملة األ

ن تقدم جواب على فعل ب الجملة الشرطية، بأا تغير النظام البنائي لترآيإذف )2(الشرط 

داة  ويكون الرابط بين الجملتين حينئذ أالشرط فال تبقى حاجة الى هذا الرابط

 البصريين ،ن المسائل الخالفية بين النحويون ملة تقديم جواب الشرط ومسأ)3(شرطال

                                                 
 262:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 2/143:مغنى اللبيب:ينظر )5(

 377:ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 287:تركيب اللغوي للشعر المعاصرفي ال )7(

 3/63:الكتاب:ينظر )1(

 4/429 والنحو الوافي 310:هفي التركيب اللغوي نقد وتوجي:ينظر )2(

 255:في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر:ينظر )3(



  على الشرطن يكون مقدمًاوالكوفيين، فالكوفيون يرون أّن األصل في الجزاء أ

 صدر ن للشرط أل)4(يتقدم جواب الشرط على أداة الشرطن والبصريون ال يجيزون أ

 ولزمتُه  آان فعًالنَّلجزم إ  لو آان الجواب متقدمًانُها على الكوفيين بأالكالم وردو

 .)5( المتقدمغنى عنُهالفاء إن آان جملة أسمية، فالجواب عند البصريين أ

نعون تقدم جواب  مبني على التزامهم بفكرة العامل، فهم يموآالم النحويين هذا       

ها القدرة على العمل فيما قبلها فيما داة الشرط صدر الكالم وليس لالشرط ألنَّ أل

رُه هذا الترآيب من الجمل الشرطية، غفل النحويون المعنى الذي يظهبعدها  وقد أ

 حصولها مرتبط بجملة الشرط ومعلق عليها نَّفالجملة الجواب وإن تقدمت إال أ

متكلم يريد أن يظهر أهميتها أو تأآيد حصولها لذا فالرأي الراجح لكنها تقدمت ألن الو

 الكالم المتقدم هو جواب الشرط وال حاجة الى تقدير جواب الشرط نَّعند الباحث أ

 : قولهومن التراآيب الشرطية الواردة في شعر الشيخ علي الشرقي )6(محذوف 

 

 )7(ضاع الخمول سر النجاح        إن أ ترى ينفع البالد نجاُحأ
 على أداة الشرط )ترى ينفع أ( ورد االتقديم جملة جواب الشرط في البيت        

 .وفعل الشرط إن أضاع

 المبحث الثالث
 الحذف والذآر 

 تمتعت بها اللغة العربية، تيسلوبية وهي الالحذف من الظواهر األ 

عنها بداللة غيرها من  إسقاط آلمة لالجتزاء"قصدًا لأليجاز و االختصار، وهو 

ين هما المسند يساس فا لجملة العربية تتالف من رآنين أ)1(" فحوى الكالمالحال أو

                                                 
 4/429 والنحو الوافي380نقد وتوجيه في النحو العربي:ينظر )4(

 255:في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر:ينظر )5(

 62_2/61 وهمع الهوامع2/623نصاف في مسائل الخالفاأل:ينظر )6(

 369:الشرقيديوان الشيخ علي  )7(

 76:النكت في اعراب القران )1(



كن الواقع ، ولما فضلةاهغنا احدهما عن االخر، وما سويوالمسند اليه وهما ما أل

الى صلي الترآيب األقد يخرج عن هذا  ي، وال سيما في المستوى األدب،اللغوي

 آاملة ويستدل على االخر يحذف أحد رآني االسناد، أو فضلة أو ربما جملة

 .ية أو مقامية بقرائن مقالحذوفالم

قد "ي قال ابن جن ،ون لهذِه الظاهرة وأولوها عنأيتهموعرض اللغوي 

 عن ّالرف، والحرآة وليس من شيء من ذلك إوالح ،ت العرب الجملة والمفردحذف

 قتضي عدم صحة صناعي يفهم يشترطون وجود خلل  معنوى أو. )2("دليل عليه

 لُه ولم يغف، وثيقًاوزن يتصل بالمعنى اتصاًالن الوأل, )3(التعبير في المعيار النحوي

مع ترك االخالل باللفظ والمعنى، فيأتي بالفظ  نيحس "ُهّنن يرون إييون الذغالالب

باب دقيق المسلك لطيف "بأنَّ  الجرجاني  ووصفُه)4("آثيرةالقليل الشامل ألمور 

فصح من الذآر  أ بالسحر فانك ترى به ترك الذآرر، وشبيهيب األمذ عجالمأخ

ن عن األفادة ُأزيد  لالفادة، وتجدك أنطق ما تكون وثم ما يكون بيانًا إذ لم تبوالصمت 

 .)5("ظرننكرها حتى تخبر، وتدفعها حتى تنهذه الجملة قد 

 من ا عنصًروا الى الحذف بوصفِهنظرأمَّا أصحاب المدرسة التحويلية ف 

                 معه الجملة على الجملة التوليدية لغرض داللي وتحتفظاصر التحويل ويطرأعن

يقتضي التسليم بمبدأ " فالحذف عندهم  )1(سمية والفعلية األتهابسمفادة وبصفة األ

أصلي أوصيغة أصلية  من وجود ترآيب  البّداألصلية والفرعية في اللغة، أي

 من لون الوقوف عليِهأوالعميقة ويحبالبنية سمونه أيصل م، وهذا األإعتراها الحذف

وفي لغة الشعر يكون للحذف أثٌر في تحقيق أغراض  )2("طحية خالل البنية الس

شيط خيال المتلقى، وترك المجال أمَّامه لتصور ما يمكن ، منها تنيقصدها الشاعر
                                                 

 1/140: الخصائص)2(

 83:ليفها واقسامهاالجملة العربية تأ:ينظر )3(

 2/160:اعجاز القران،الباقالني )4(

 112:دالئل االعجاز )5(

  134:في اللغة وتركيبها:  ينظر)1(

 17_16: ظاهرة الحذف في الدرس النحوي)2(



 فضًال عن الغرض )3( القافية والوزن العرضييلجأ الى الحذف لمراعاةتصويره وقد 

ر صال االفكا من الحذف وهو األيجاز واالختصار، فالشاعر يحأول أياالساسي

 . والمعاني بقدر ممكن من الكلمات

 الذآر 

 الترآيبي ، ويقتضي النظاميجب مراعاتهوما الكالم هو األصل في  

ذآر ل، والر أرآانُه وأجزائُه التي يبنى عليهاقتضي ذآاللغوي عدم العدول عنُه، وي

 حينما تنتج قواعد اللغة للمتكلم إمكانية الحذف بما يوافرُه من داللة اسلوبية تبرز

 علية من استجالء  يعمد الى الذآر لمسوغ بالغي يستدلُهّن أّالاقتصاد في االداء إ

، فمنها ما  وتتعدد المسوغات البالغية للذآر،ظروف القول وحال المتكلم والمخاطب

جزاء الجملة إذا آانت العالقة بين أ، وذلك بط بالصياغة وطريقة تأليف الكالميرت

فقد يحتاج الى ، لقي ومنها ما يتعلق بالمت)4(ضاحيتقتضي مزيدًا من التقرير واأل

لة الدف من خالل القارائن ا المحذوالتصريح لضعف قدرته الذهنية على فهم الجزء

 ِه أوذ بذآرالتلذ لم فقد يقصد تعظيم المذآور أو تحقيره أوالمتكبرتبط أي ومنها م)5(عليه

 .)6( تبرك بِهال

 

 

عر الشيخ علي الشرقي وآانت دراسة  لمبحث الحذف والذآر في شال هذا اووتن

 : تيالحذف فيه على المنهج األ

 

 الحذف في الجملة االسمية : أوًال

                                                 
 63:سلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية على شعر البارودياأل: ينظر )3(

 247:البالغة واالسلوبية: ينظر )4(

 25:التلخيص في علوم البالغة: ينظر )5(

 247: والبالغة واالسلوبية25:لخيص في علوم البالغة والت307:مفتاح العلوم: ينظر )6(



 آما ورَد الحذف آثيرًا في سياق الجملة األسمية ، ومنها حذف المبتدأ 

 : الشيخ علي الشرقيفي قول

  

 )1(  وليس يشفي الروحاوَمقالوا الطبيُب فقلت آال إنُه       يشفي الجس
) يُب بهو الط(ففي هذا البيت ورد حذف المبتدأ بعد القول والتقدير  

 التنغيم الصوتي وطريقة الكالم ويؤثر )2( آثيرًا بعد القول وحذف المبتدأ يرد

 في قول الشاعر الشيخ الخبروورد حذف . بير الوجه في إبراز داللته والحذفوالتعا

 :علي الشرقي

  

 ا وان هانوا غزو في قومًا انال خيَر لهم         وَم عليك أناسًا ال علهوّن
)3( 

م موجودة لهم ألنُه ال داعي ر ال علووالتقدي) ال ( حذف الشاعر خبر  

ال حتى أن بني تميم ) ال (  ويكثر حذف خبر لُهه ما قبل عليللذآر، فالمعنى واضح ّد

َقاُلوا ال  ( قولة تعالى ن الكريم ومنُهوورد مثل ذلك في القرآ )4(لبتةيزون ظهورُه أيج

 .)6() َوَلْو َتَرى إذ َفِزُعوا َفال َفْوَت ( و )5() َضْيَر

 

 :وورد حذف الخبر في قولِه

 

                                                 
 46:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 2/403:مغنى اللبيب:  ينظر)2(

 88:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 1/208:شرح المفصل: ينظر )4(

 50:ةأي:سورة الشعراء )5(

 51:ةأي:سورة سبا )6(



 )1(  المقابُر فأنني             بليُت بموتي ما حوتها القبوِرعلى اهِلٌسالم 
ويحذف الخبر وجوبًا )  عليكم سالٌم( والتقدير  ) سالٌم (  المبتدأحذف الخبر بعد      

 : من شعر الشاعر علي الشرقيبعد لوال ويذآر مثاًال

 )2( رتجاج النهوِد لوال إ  في جناح من القصر         حلوٌسمثلما هنَّ
لى  ع حذف الخبر بناًءلنحاةب جمهور اذف الخبر بعد لوال وجوبًا وقد أوجح        

متناع  أي إن التعبير العربي األصيل يجعل تعليق إ)3( يكون بعدها إالآون مطلقأنُه ال

وورد حذف خبر البيت آما في ,)4(على مجرد وجود المبتدأ) لوال ( د الوجوب بع

 :قولُه

 

 )5(طائرين تعلقواوا  لم يكونإذ فليتهم            الحائريَن وجَدضاعفِت
ر لوضوحِه ، فحذف الشاعر الخبنحو ذلك)  فليتهم حاصل أو آائن (والتقدير         

لمة إذا آان ذآرها يؤدي الى ، فالعرب تحذف الكوذآرُه ال يزيد  المخاطب شيئًا

  :ملة األسمية في قولِهوورد حذف الج)6(العبث

 )7( حُد يقوى وال أحٌد ال أ      هيهاَتُد ما أج الدهِر لصروِفٌدهل واج
قصدًا ) ال أحٌد يقوى  ( والتقدير) ال  (  بعدسميةعر حذف الجملة األفالشا       

لك صارت قرينة دالة ة أول البيت لذن الجملة المحذوفة من جنس المذآوراأليجاز، أل

  .حذوفعلى الم

                                                 
 32:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 227:ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

 1/206:همع الهوامع: ينظر)3(

 ظاهرة الحذف في الدرس النحوي:ينظر )4(

 66:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(

 1/278:معاني النحو: ينظر)6(

 91:ديوان الشيخ علي الشرقي )7(



الحذف في سياق الجمل الفعلية وفي الفضالت وفي الحروف ورد الحذف في : ثانيا

ألآتفاء بذآر  وا، منها حذف الفعل وفاعلُهق الجمل الفعلية في أنماط متعددةسيا

 :معمولِه آما في قولِه

 

 )1( ُهَم أخمد فحنما بالدمِع      فكأ ليلِهَة له لم يذك فحمعجبًا
في مثل  فالفعل .)عجبًا (وابقى عاملُه ،الشاعر الفعل وفاعلُه ولم يصرح بهحذف       

سلوب ذير أتح وال عن ذآرُهال تغنىو إلن قرائن االح،هذِه الحالة  متروك إظهارُه

 )2(راد التحذير منُهفي فيه بذآر ما ييعتمد القرائن والدالالت التي تكتنف الخطاب ويكت

 :وجاء حذف المفعول به في قولِه

 

 )3(  ما تفعُلم تفعُلُهِبنا          أسيافحبايستنجدونا وبأ
 رد الحدث مسندًا الى فاعلِه دون تعلقِهج        وقد يرى هنا حذف المفعول به م

ن  الخصلة وال تريد أ بهذِهأي هو متصف) هو يكرم ويطعم ( ر آقولك خء أشيب

يحذف المفعول به إذا : حمد جعفر الشيخ ابراهيم الكرباسيوقال م )4(ا تكرم اذتذآر م

 نسبة الفعل الى الفاعل ولم ينظر الى تعلقة للمفعول طرح المفعول به غير قصد

 .)5()الالزم (  المتعدي آـّدوُع  إليه منظور

 

       

 

 :نماط الحذف حذف جملة القسم آما ورد في شعر الشيخ علي الشرقيومن أ

                                                 
 84:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 229:في النحو العربي نقد وتوجيه: ينظر)2(

 271:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 2/83:معاني النحو: ينظر)4(

 98:المنتخب من كالم العرب،محمد جعفر الشيخ ابراهيم الكرباسي:ينظر )5(



  

 )1(سير بال رفيق على الطريق       فكم أقعدّنوأل
 سافرّنأل: إذا آان جوابها داًال عليها نحويجوز حذف آلمة القسم برمتها       

 باالم وآونه مؤآدًا ًا عليه آان جوابها مقترنما مادلنَّوإ)  سافرّنأقسم باهللا أل(والتقدير 

 :هد وورد  حذف فعل القسم في قولِه في البيت الشاوردوهذا ما  )2(بالنون 

 )3(م خيالروا غوَرها         مإذا وجدتم أمًة أن سيباهللا يا َم
بالباء ( إذ آان المقسوم به مجرورًا يجوز حذف القسم وذآرُه أنُهذآر النحويون      

()4(  

 وورد في )5( والتاءأوا آان المقسوم به مجرورًا بالوإذ يجب حذف فعل القسم :وقالوا

 :قول الشيخ علي الشرقي ونذآر مثاًال على ذلك

 )6(ال الجموُد هذي النوادي       تا هللا إما حّظ
ء لجر والتااحذف فعل القسم وجوبًا لكون المقسوم به مجرورًا بحرف              

قامة الصفة مقامة ومن ذلك ما ورد في شعر ومن الحذف أيضًا حذف الموصوف وإ

 :الشيخ علي الشرقي

  األرض ظمآُن فوَقَله     عجبُت أن قيُلأوت جدّب ان ُع العذُبالمنهُل

 )7( المصيُرَن بأعمى       فأيَن أيقاُدُيعمى أ
ومن ) عمى ظمآن وأ( صوف واقامة الصفتين مقامها فحذف الشاعر المو        

 :يخ علي الشرقي حذف الصلة في قولِهانماط الحذف الذي ورد في شعر الش

                                                 
 264:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 133:المنتخب من كالم العرب:  وينظر228:ظاهرة الحذف في الدرس النحوي : ينظر)2(

 273:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 133:المنتخب من كالم العرب: وينظر 228:حويظاهرة الحذف في الدرس الن: ينظر)4(

 133:المنتخب من كالم العرب:ينظر )5(

 29:لشيخ علي الشرقيديوان ا )6(

 377_88:ديوان الشيخ علي الشرقي )7(



 

 )1( يأوحشة الخل الذي       عنكم طواه بعاُدُه
لشيخ ابراهيم يجوز حذف الصلة عند وجود قرينة  محمد جعفر اإذيقول االست        

 يكون ن أّالنوية سوى آانت الموصوالت متعددة أو غير متعددة بشرط أ معلفظية أو

ت صلة الموصول ا وقعالنحاة إذ: قال و)2(ن يكون صلة الباقي بعد حذفها صالحًا أل

  محذوف وجوبًا تقديرُه تعليقها بفعٍلر النحاةقّد)  جار ومجرور ظرفًا أو( شبة جملة 

شيخ علي الشرقي حذف النون في ف الذي ورد في شعر الومن أنماط الحذ, )3(إستقَر

 :قولِه

  

 )4(  فلتطل منك الشماُلليِه         ا يميٌندت منك قد ُمن تُكوإ
ومن تعرضها عندما , )5(  للحذف في مواضع آثيرة متنوعةتتعرض النون       

حذفها متنوعة ومنها حذف النون آثر ومواضع تكون طرفًا في أخر الكلمة وهو األ

من الفعل ن مضارع آان آما ورد في بيت الشاهد وحذف النون صلية الساآنة ماأل

ا الحذف مشروط بكون الحرف  هذنَّوقد رأى سيبويه والجمهور إ) تكن ( المضارع 

  .)6(ن يكون المتحرك ضميرًا متصًالالذي يأتي بعد النون متحرآًا دون أ

 

 )1())َشْيئًا َتُك َوَلْم َقْبُل ِمْن َخَلْقُتَك َوَقْد َهيٌِّن يََّعَل ُهَو َربَُّك َقاَل((: وقوله تعالى

لنونين حدى اويجوز حذف إ)2( ))َخْرَدٍل ِمْن َحبٍَّة ِمْثَقاَل َتُك ِإْن((: وقوله تعالى

                                                 
 130:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 135:المنتخب من كالم العرب: ينظر)2(

 135:شرح ابن عقيل:ينظر )3(

 36: ديوان الشيخ علي الشرقي)4(

 160:ظاهرة الحذف في الدرس النحوي: ينظر)5(

 161:المصدر نفسه:ينظر )6(

 9:ةأي:سورة مريم )1(



  )نَّ وأنَّإ (حروفلتوالي االمثال من ال) ة أي نون الوقالنون االخيرة من الحرف أو(

وقد ورد هذا الحذف في قول الشيخ علي  )3(ة أيا آان بعدها نون الوق إذ ولكنَّنَّوآأ

 :الشرقي

 )4( ت علم السكوِتي قرأنَّ       فكألم يفدني علم الكالم بشيًء
 في اللغة والحذف  مفردوهو حذف) ينَّآأ( في قول الشاعر لنونيِن اىحد       حذف إ

 .)5(هل هو نون الحرف أو نون الوقأيةن المحذوف يفي تعي

ة من أي نون الوق        وورد في الضرورة حذف إحدى النونين نون الحرف أو

 :عرنا الشيخ علي الشرقي آما ورد في قول شا )من عن( الحرفين

 

 )6(ار بين أغي واحٌدالَّ إ       فلم يبَققد نزعت مني يد البعد اربعًا
ا إذف )حذف النداء(نماط الحذف التي وردت في شعر الشيخ علي الشرقي      ومن أ

اء ذلك في قول نادي وج ُأدعوا وُأر هنا فعل محذوف تقديرُهفيقدَّ) قلنا يا محمد

 :الشاعر

 )7( كٍرُس و        ما بين الصحٍو آحاٍل عيشًايا ربَّ
  .نادير أدعوا وُأ وهو الفعل المقدَّهارُه وال يجوز إظحذف النداء وجوبًا      

لذلك يكثر  ف يكثر استعمالُهسلوٌبالحذف من قبل النحاة بأنَّ النداء إويعلل هذا          

باالضافة الى االستغناء عن  ،لحذف وآذلك قرينة الحال تدل عليهتعرض عناصره ل

                                                                                                                                            
 16:ةأي:سورة لقمان )2(

 161:ظاهرة الحذف في الدرس النحوي:ينظر )3(

 347:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 162:ظاهرة الحذف في الدرس النحوي: ينظر)5(

 41:ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 344: ديوان الشيخ علي الشرقي)7(



نماط الحذف، حذف فعل الشرط وجاء وأ )1(الفعل بما يقوم مقامه وهي حروف النداء

 :في شعر الشيخ علي الشرقي قوله

 

 )2( تسقى المشوق     هنيئا ولو آان فيها العطبنَت إذا أنَتوأ
 للفعل المحذوف ,)3(ًا مفسر ظاهرًا مرفوعًايجوز حذف فعل الشرط مع بقاءِه    

 :وجاء حذف فعل الشرط بعد لو في قول الشيخ علي الشرقي

 

 )4( حكما      ولو على الدهر يمضي آلماعضال مشكلٍةأي في أالر محكُم
 بالمفسر وهذا يسمى  متلوًا مع بقاء مفعولِهيجوز حذف فعل الشرط وفاعلُه        

وجاء حذف جواب , )5()اإن ولو وإذ(ال وهذا الحكم خاص بثالث ادوات باالشتغ

 :الشرط في قول الشاعر علي الشرقي

  

 )6(  طربًاًا أو لي ادبا عبَّ الصميَم       إذويؤلمني العربيَّ
        يحذف جواب الشرط إذا دل عليه دليل ويشترط في ذلك أن يكون الشرط 

 .)7( في المعنىون ماضيًا يك إن اجتهدت أونت فائٌزأ: نحو ًاماضيا لفظ

 

 الذآر

                                                 
 119:من كالم العرب  والمنتخب226:ظاهرة الحذف في الدرس النحوي: ينظر)1(

 105:ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

 141:المنتخب من كالم االعرب:  ينظر)3(

 102:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 142_141:المنتخب من كالم العرب: ينظر)5(

 106:ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 106:المنتخب من كالم العرب: ينظر )7(



ية تتجلَّى حين  البالغ قيمتُهنَّ هو األصل في لكالم وإُهنَّ       أمَّا الذآر فقد اشرنا الى أ

و حين يبرز عنصر فاعل من عناصر االداء اللغوي الرفيع  ،ال يوجد مسوغ للحذف

علي الشرقي  لم نجد الذآر يشكل ظاهرة الشيخ ومن خالل االستقصاء في شعر 

 : ما ورد في شعر الشيخ علي الشرقي على مثاًالر ونذآبارزة

 

 )1( حائُر والفكُر فيها الفكَرمعُن      وأ ساهٌر والطرُف اليها الطرَفديُرأ
لك ذآر في الشطر ل مرتين وآذوفي الشطر األ )الطرف(  الشاعر ذآر-ـف       

راد  حذفها ولكن أمكانِهآلتا الحالتين معرفة وآان بإالثاني الفكر مرتين وهما في 

  .عر بذلك التلذذاالش

 :    ومن الذآر قولُه

 

 )2( فع الستاُرقد ُرف لنا      هلمَّ باًالعمِتأمرخيِة الستاِر ن
 

 

 

 

 

 

 المبحث الرابع
  والتنكيرالتعريف

ن مفهوم  تشترك فيها اللغات االنسانية، أل عامةالتعريف والتنكير ظاهرٌة        

ه الظاهرة تختلف من وسائل التعبير عن هذ نَّ بيد أالتعريف والتنكير في اللغات واحٌد

                                                 
 29:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 33:ديوان الشيخ علي الشرقي )2(



جملة العربية، لذلك ثر آبير في بناء ال وفي العربية يكون لها أ)1(لغة الى اخرى

 من لما آان آثيٌر" :ع متقدم في مصنفاتهم قال السيوطين في موقوضعها النحويو

في األبواب صدَّر  والتنكيروآانا آثيري الدور األتية تبنى على التعريفحكام األ

عريف والتنكير عند ويدور مفهوم الت )2("حاة آتبهم بذآرهما بعد اإلعراب الن

شارة س التقابل بين الشائع والمعين، وأول من ابتدرت منه األساالنحويين على أ

 التنكير بداللة على الشيوع ين والشيوع سيبويه، عندما قرن معنىلمصطلح التعي

ماء سألالمعرفة خمسة اشياء ا: " وقال سيبويه)3(يني على التعومعنى التعريف بداللتِه

الم ا لم ترد معنى التنوين وااللف واالمضاف الى معرفه إذ و،التي هي أعالم خاصة

 .واالسماء المبهمة و االضمار

ك وإنما زيد وعمرو وعبداهللا وما أشبه ذل: الزمة المختصة نحو العالمة ال        وأمَّا

 .)4("ليه يعرف بِه بعينِه دون سائر أمتِه  اسم وقع عُهّنصار معرفة أل

رة ألّنُه من ُأمة آلها له مثل نما آان نكإ"ال في موضع أخر عن علة نكرة وق      

 .)5("اسمه

 لمفهوم آثر تحديدًاوا أا ذهب اليه سيبويه ولكنهم آان النحويون عملفت        ولم يخ

 المعرفة ما وضع على شيء معين دون ما آان مثلُه" النكرة، قال المبردالمعرفة و

")6(. 

 من قع على آل شيء من أمتِه ال يخص واحدًانكر هو الواماالسم ال" ضاأيوقال        

 .الجنس

 مفهموم نَّ ويرى ابن يعيش إ)1("رجل وفرس وحائط: سائرة وذلك نحودون          

ن  عند المخاطب فهو نكرة وإالنكرة والمعرفة مرتبط بعلم المخاطب فما آان مجهوًال
                                                 

 11:م1999 احمد نخلة القاهرة التعريف والتنكير بين الداللة والشكل،الدكتور محمد:ينظر )1(

 1/54:همع الهوامع )2(

 24):اطروحة دكتوراة(نكير في العربيةالتعريف والت:ينظر )3(

 2/5:الكتاب )4(

 1/422:المصدر نفسه )5(

 4/106:المقتضب )6(



وال يسأوي : "  فيقول عند المخاطب فهو نكرة به، وما آان معلومًاآان المتكلم عارفًا

كلم يعرفه أال ترى  المتن النكرة ما ال يعرفه المخاطب وان آانالمتكلم المخاطب أل

  المتكلم يعرفه، فالمعرفة والنكرة ن آان وإفيكون منكورًا ، عندي رجل:أنك تقول

 .)2("بالنسبة الى علم المخاطب

ال يفهم منها و ، منها  المعين فحسبيفهم"ن النكرة          مما تقدم يمكن القول أ

 و قد )3(" للسامع معلومًامنها ذات المعين وآونِهوالمعرفة يفهم  ،آونه معلومًا للسامع

ساس الذي بني عليه حويون جعلوا التعريف والتنكير األ الننَّأشرنا فيما سبق الى أ

ض أو هملو الغرل والثاني غير أنهم أية تحدثنا عن ذلك في المبحثين األوالجملة العرب

 غيين نظروا الى العلة من التفريق الظاهرة، لكن البال هذِهالفائدة التي تقع وراء

 أستحق الكلمة  ينسجم مع سياق الذي بِهًاوالتنكير ،وفسروا التعريف والتنكير تفسير

ؤديه ن تراسة في هذا المبحث على ما يمكن أ نكرة وستكون الدأن تكون معرفة أو

 : في شعر شاعرنا وعلى الوجه األتي الظاهرة من دالالتهذِه

  التنكير -ا

يخ علي الشرقي ومن المعاني التي ؤديها التنكير في شعر الشالدالالت التي يتتعدد 

 : ذلكفادت الداللة  على العموم نذآر مثال علىأ

 

 

 

 

 )1(مد الشراُر    فقد خمدو آما َخن قد حوا شرارًاوال يغررك أ

                                                                                                                                            
 4/276:لمقتضب ا)1(

 1/166:شرح المفصل )2(

ة الثالثة،المكتبة العربية ومطبعتها غة،احمد مصطفى المراعي بك الطبععلوم البال )3(

 ق_د:مصر
 33:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(



ن نكرة وأفادت تلك النكرة العموم مما أشار إليه أ) شرارًا ( ورد المفعول بِه         إذ

  في سياق وأمَّا إذا وقعت النكرة)2(نكرة عمومًا وقوعها في سياق النفيآسب الذي أال

كون الغرض من النكرة  يجاءني رجًال: ولنا ففي ق،األثبات فأنها التدل على العموم

 ال أمراة ويكون القصد إرادة الوحدة، أي رجٌل الذي جاء نَّأ:  أي،تخصيص الجنس

 .)3( ثالثة الذي جاء رجل ال رجالن أوّنإ

 :وقد يكون الغرض من التنكير التكثير آما ورد ي شعر الشيخ علي الشرقي         

 )4(ا حيث  مالو به القريحُة          تميُل محاُله الناس اآثٌر مقاُل
للداللة على الكثرة وورد هذا  )مقال(ر األول نكرة       جاء المسند إليه في الشط

 ِبإذِن َآِثيَرًة ِفَئًة َغَلَبْت َقِليَلٍة ِفَئٍة ِمْن َآْم ": لقرآن الكريم قوله تعالىالمعنى في ا

 :ر التعظيم آما جاء في قول الشاعروقد يكون الغرض من التنكي, )5(" اللَِّه

 )6(جِلن الُن حرست باألعيرست    آدولٍة قد ُح الهنِد بحديِدما دولٌة
ن يظهر تعظيم تلك نكرة واراد أ) دولة(شاعر يخاطب ممدوحة وجاء بالمسند إليهفال

 َوَلِئْن((:  تعالى ن الكريم في قولِهنتها بين الدول وورد ذلك في القرآالدولة   ومكا

 )7())َربَِّك َعَذاِب ِمْن َنْفَحٌة َمسَّْتُهْم

 

 التعريف 

 

                                                 
 1/167:شرح المفصل: ينظر)2(

وضع )739ت(جالل الدين محمد عبد الرحمن القزويني ، ضاح في علوم البالغةاألي: ينظر )3(

 2003:59لبنان .بيروت.دارالكتب العلمية.لىوالطبعة األ.ابراهيم شمس الدين .حواشيه 

 35:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 249:ةأي:سورة البقرة )5(

 77:ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 46:ةأي:سورة االنبياء )7(



تعريف بتعدد أنواع المعرفة غراض ال وتتعد أ)1(     المعرفة ما وضع لشيء معين

ياق  المتكثفة من سنوع منها داللتُهألن المعارف إن آانت تدل على معين، ولكل 

في شعر الشيخ برز صور التعريف  ومن أ)2("صور المعرفةينضوي فيه آل "الذي 

 :علي الشرقي ما يأتي

 الضمير -1

 والعلى آاألسم مسمى على يدل ال الضمير انحس تمام الدآتور يقول 

 لىا تتجه الضمير داللة نَّأل آالفعل وزمن حدث على وال الصفةآ حدبأ الموصوف

 عنها يعبر نهاإ قلنا والتي التصريف معاني عليها طلقناأ التي العامة ةالصرفي المعاني

 هو الضمير عنُه يعبر الذي العام الصرفي والمعنى ونحوها والزوائد باللواصق

 حضور يكون وقد ونحن ناأ آـ تكلم يكون قد والحضور الغائب أو الحاضر عموم

 .)3(وفروعها أنت آـ خطاب

 فضًال فيها، جازاألي مظاهر وهو العربية، في الضمير ستعمالأ ويكثر 

, )4(وتوآيدها الداللة التعزيز في ثروأ جمالية قيمة نم السليم استعمالُه هييضف عما

 :قولُه الشرقي علي الشيخ شعر في وردت التي مثلةاأل ومن

  

 )5(العطب فيها آان ولو هنيئًا    المشوق تسقى َتنأ إذا نَتوأ
 

 

 

 

                                                 
 2/128:شرح الكافية:ينظر )1(

 206:سلوبيةالبالغة واأل:ينظر )2(

 108: ومبناهااللغة العربية معناها:ينظر )3(

 229:البالغة العربية:ينظر )4(

 105:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(



 

لمعين وقد وأصل الخطاب أن يكون )" أنت (ورد ضمير المخاطب  

فاد ههنا ال يدل على المخاطب بعينه وأنما أوالضمير  )1("يترك التعين يفيد العموم 

ومن . نسان وال يخص واحد بعينِه لكل أعموم فالشاعر يقدم نصيحتُهالداللة على ال

 :ستعماالت الضمير قولُهأ

    

 )2(ِحضا أجرد األشجار تحَت وهو       عذابًا يناُل جنٍة في هو
 لكون الغيبة مقام المقام نأل) " هو (الغيبة ضمير الشاعر عملستأ  

 .)3( "المذآر حكم في أو ذآورم اليه المسند

 من يقدمُه وما الفالح منجل يمدح البيت سبقت التي بياتاأل في فالشاعر 

 مجيء وفي ،صريحًا سماأل ريذآ نأ من أبلغ الضمير يذآر إذ هذا في وهو عطاء

  .)جنة في (الجملة شبه في والمسند) هو(معرفة ليهإ المسند

 :الشرقي علي الشاعر قول الضمير تستعماالأ ومن 

 

 )4( تراِب من آفُّ أنا            وردًا كآفُّ تئِلُم
 .)5(التكلم مقام المقام الن) أنا (لمالمتك ضمير ورد

 العلمية -2

 سمبأ ابتداًء السامع ذهن في ألحضارِه "علمًا ليهإ بالمسند يؤتى 

        :الشرقي علي الشيخ قول ذلك على مثاًال ضربون )6(يخصُه

                                                 
 215_214:المطول: ينظر )1(

 163:ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

 42:األيضاح في علوم البالغة )3(

 191:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 41:ضاح في علوم البالغةياأل:  ينظر)5(



 

 

 )1(ب د بالجَدهدَّ لم ُت مصَررُضًا         وأسبا ي الفراُت ما عاَدبغداُد
بالعلمية قصدًا الى يف قد يعمد الشيخ علي الشرقي الى التعرو 

 :قول الشاعر الشيخ علي الشرقيآما جاء في , )2(يمالتعظ

  

 )3( ثاني رمٌز خلد تُه           وزها بسعٍد  فيك بيوسٍف الجماِلرمُز
تي   وقد يأ جمالِه وبيانظيمهقصدًا الى تع) يوسف( جاء باسم العلم  

 :ما في قوله آ)4( واهانتِهبالعلم قصدًا الى تحقيرِه

  

 ان مفترق والفضل شت       والقدُر وفي حسٍب في اصٍل اثناِنتشارَك

 )5(  مجدًا آما افترقا جهٌل وعرفاُنب         وأتفارقا وهما ابن بارٌع    
 اشتراآهما وهو يصف)  ومجدًابارٌع( ر اسمي العلمين اعذآر الش 

 .إهانتهمافتراقهما ووافتراقهما  الجهل والعرفان وهذا ما يدل على إ

  االشارة اسم -3
 السياق ويقتضي )6(حسًَّا السامع ذهن في اليه المشار ختصارأل االشارة باسم ياتي

 المتكلم؛ الثالثة ويغالل الحدث عناصر وجود االشارة اسم فيه يروي الذي

  .باوالخط والمخاطب

                                                                                                                                            
 42:ضاح في علوم البالغةياأل )6(

 200:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 43:ضاح في علوم البالغةياأل:ينظر )2(

 205:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 217:المطول: ينظر)4(

 89:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(



 

 

بين األرتباط يقصد المتكلم وطبيعة المخاطب حسية المشار اليه " ا السياق ويجمع هذ

في ذهن المخاطب بواسطة حضار المشار اليه والبّد في هذا السياق من صحة إ

ا آانت  وإذ)2( منزلة آل المحسوسى غير محسوس فنزلُه وإن إشير ال)1("االشارة

ن مهمة الدرس البالغي فأ) االشارة ( غوية السم مهمة الدرس اللغوي تبيان الداللة الل

  من الدالالت التي تقيدها اسم االشارة)3(تبيان الداللة االستعمالية مرتبطة بالحال

 : في شعر الشيخ علي الشرقي قولهونذآر مثاًال مما ورد)4(يم المشار اليه تعظ

 

 )5(ن معتصمًا   عاد بالرحمِه من راح معتصمًا        بيمِنهذا عليَّ العال
) ها  (نَّ إإعلم" على تعظيم المشار اليه وقالوا ) ذا ه( فدل اسم االشارة  

مبالغة في مر والاَد تعظيم األا ارفإذ) ذا ( و ) ها (ه وهي عل حرفين آلمة تنبي

هذا هذه وهاته وهاتى وهاتي : واالشارة وقالوا أيضاح المقصود وجمعُه بين التنبيه

 :)7( اسم االشارة للتحقير وقد يرد)6("

 

 )8(  القلُبُه ولكنَّعراٍض وأكبٍر       بلذي تستحقونُه هذا اما صخرٌةو

                                                                                                                                            
 222:المطول:ينظر )6(

 263:البالغة واالسلوب )1(

 222:المطول: ينظر)2(

 231:البالغة العربية:ينظر )3(

 223:المطول:ينظر )4(

 102:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(

 2/67:شرح المفصل )6(

 223:المطول:ينظر )7(

 55: ديوان الشيخ علي الشرقي)8(



 على تحقير المشار الَّموخر دا) هذا ( اليه اسم االشارة قد ورد المسند ف 

  .اليه

 

 

 الموصول سماال -4

هذا  ،إبهامِهه ويزيل بهم يفتقر الى آالم يأتي بعده يوضحهو اسم م 

لك   ذكون ظاهر فياسمًا   وقد يصف االسم الموصول)1(الموصول كالم يسمى صلةال

لة دالوهذه الصلة هي موضع ال, )2(حًا له، وقد أليصف ظاهرًا محددًا لهاالسم مرج

 .)3( بهاعلى  علٍمّد أن يكون المخاطب  البومحط نظر المتكلم والمخاطب، إذ

 :يم آما في قولها التعظ منه بالغيةراٌضسم الموصل أغللتعريف با ألو 

  

 )4(اعا لتيبقاء مها ال باَرا     وصيَّأي الذي خلق البرفسبحاَن
 على خلق آل ُهتوقدري هذا البيت تعظيم الخالق ففاده اسم الموصول أ 

  م إرادةتعريف االسم الموصول لعدأ الى وقد يلج, بقاء والفناءال على شي وقدرتُه

 .)5(ذآر االسم صريحًا

 

 )6( اليقضان من رقدواَهنبهننا منك يقظاٌت مروعٌة    وربما َنبَّ
نَُّه لو ذآرُه ألصبح سم ألألولم يصرح با) من( فقد ذآر االسم الموصول  

 .معرف بين الناس

                                                 
 1/37:شرح ابن عقيل : ينظر  )1(

 11: معناها ومبناها اللغة العربية:ينظر  )2(

 263-262:البالغه والسلوب :ينظر  )3(

 65:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 1/46:األيضاح:ينظر  )5(

 93ديوان الشيخ علي الشرقي )6(



 

 

 :و ورد في شعر الشيخ علي الشرقي قوله 

 

 )1( لطارواجنحًةا اليها        فلو يجدون ألستم باأللى جنحوأ
ها نَّعلى الجمع للعقالء وذآر صفاتهم أل) لىاأل(دل اسم الموصول  

 .)2(يكون استعمالُه جمع االناث قليًال مؤنث وأو للجمع مطلقًا عاقًال مذآرًا تستعمل

 ):الـ (ب لتعريفا-5

 ويقسم شيوعًا العربيه في التعريف نواعأ أآثر من باألداة التعريف يعد 

 آان ما) ةالعهدي (ـف والجنسية العهدية نوعين على) ـال (التعريف داةأ النحويون

 التي وهي اداالفر الستغراق آانت ما والجنسية حضوريًا أو ذهنيًا أو ذآريًا معهودها

 وال حقيقية ال) آل (تخلفها ال التي هي الماهية تعريف أو, مجازًا) آل (تخلفه

 استحضار خالل من العهدية) ـال (لالستعما البالغية القيمة وتتضح, )3(مجازية

 .سابق معرفي ُاعهد بينهما يكون حينما, معًا تلقيوالم المتكلم, االتصال طرفي

 ومن )4(نفسها للحقيقة توجهه خالل من المتكلم ةأيعن فتفيد الجنسية أمَّا 

 :قوله بال التعريف مثلةأ

 

 )5(منثلِم غير سيٌف اليراعِة وفي         بِه عالقرا طال إن ُيثلُم ُفالسي
 

 
                                                 

 34:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 1/116:المعاني النحو:  ينظر )2(

 109-2/105:ومعنى النحو 109-1/108:مغنى البيب :ينظر  )3(

 232 :البالغة العربية:ينظر )4(

 51:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(



 

 

 

العهدية ونذآر مثاًال على ذلك في شعر الشيخ ) ـال(وورد التعريف ب  

 :علي الشرقي

 

 )1(زلِل عن المعصوم الَمَلِك وعصمة    جانُبُه المحفوف الملِك مِةحش في
 المخاطب وبين بينه معهود الى شارةلأل) الـ (ب الملك عرف فالشاعر 

 للداللة) الـ (بـ معرف الثاني الشطر في وآذلك) ـال (ـب معرف لواأل الشطر في وذآر

 الجنس من معين غير واحد الى) ـال (ـب يشار وقد, )2(لواأل هو الثاني نَّإ على

 :الشرقي علي الشيخ شعر في جاء آما, )3(المعلوم

 

 )4(الشادي فلتُأ وقد خاٍل قفٍص سوى     نزعها بعِد ِمن االجساُد هذه وما
 غير واحد رادأ مانَّوإ بعينها واحد) االجساُد (تعريف من ريديأل فالشاعر 

 االستحضار الى شارةاأل بِه يراد هناه االجساد فتعريف ,المعلوم الجنس من معين

 .الذهن في الجنس هذا وخصائص

 

 

 

 

                                                 
 80:ديوان الشيخ علي الشرقي  )1(

 1/160:المعاني النحو : ينظر )2(

 108:المصدر النفسه  )3(

 106:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(



 

 

 

  :باالضافة التعريف -5

 :قسمين على المضاف بحسب االضافة تقسم 

 وهذه معمولِه الى الوصف ضافةإ وهي المحضة الغير األضافة احدهما 

 وهي, ضةالمح ضافةاأل واألخر, تخصيصًا وال تعريفًا المضاف التفيد ضافةاأل

 وتخصيصًا عرفةم الى ضيفتُأ إذا تعريفًا المضاف يدفت وهذه الوصف غير ضافةإ

 .)1(نكرة الى ُأضيفت إذا

 تعريفًا لمضافا تفيد التي المحضة ضافةاأل المقام هذا من يعنينا والذي 

 :الشرقي علي الشيخ قول ذلك مثلةأ ومن

  

 )2(هميَّمد تناطحت                 روؤس دالبال آلَّ
 شان تعظيم ذلك من وأفاد للمضاف تعريفًا البالد الى) آل (ضافةإ ففي 

 . بالبالد فتخارإ لمقاما نأل المضاف

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 2/45:شرح ابن عقيل : ينظر )1(

 171:لشرقي ا ديوان الشيخ علي )2(



 

 

 

 الفصل الرابع

 المستوى الداللي                       

 توطئة

 التطور الداللي لاللفاظ:ل المبحث األو

 األلفاظ المعرَّبة والدخيلة والمولَّدة: المبحث الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توطئة

 ، أن يتصل بمن حولة من أبناء جنسِهقدم العصور أل االنسان منذأولقد ح           

 .عرف باللغةأيلك الوسائل مإذ وسائل آثيرة لتحقيق ذلك ولعل أهم تتخوإ



وظيفة أساسية ترآز في قضية أيصال األفكار والمعاني من متكلٍم  للغة نَّ          إ

 علم الداللة نَّ باستعمال مجموعة من األصوات في نظام متعارف بينها فإ،الى متلٍق

وعالقتها بما ) االلفاظ ( دراسة الدوال اللغوية  أي،نشأ لدراسة اللغة من هذا الجانب

 نهما نتيجة محورية تتمخض من التقائهماالعالقة القائمة بي) "المدلوالت(تدل عليه 

")1(. 

خيرة وهذا معروف لدى الثقافة الدراسات الداللية في السنوات األونشطت هذه         

 .)2( له قوامه ت علمًاة وتبلورت هذه المعرفة وتكاملت وأصبحاالنساني

وساهم في ذلك حرآة الترجمة والكتابة العربية في الداللة سواء في االطر         

الى _ واخص الداللة_ العلمية والصحيفة وتتجه في الدراسات اللغوية العربية

صول العربية اإلستفادة من الثقافات  على أن تكون أدوات لنا تعين على أضاءة األ

 ورلبحث في مستوى الداللة اللغوية يغوا )3( عصرناساعد على تنمية قدراتها فيوت

م العلماء والباحثين في العلوم االنسانية ومن بينهم  من آالأربما يبد ،في عمق التاريخ

فالطون  أفقد عدَّ ،راط  وما قالُه أرسطو في ذلك بعدهماة سقإذستإفالطون ومناقشة أ

ومعناه عالقة طبيعية في حين عدها سقراط اصطالحية من تواضع العالقة بين اللفظ 

 .)4(عليه الناس

د من القرون الثالث والرابع تتم"وآانت للعرب جهود آبرى من هذا الميدان 

ي ــــــا يعنــــــــنمقرون التالية لها وهذا االتاريخ إر الــــرية الى سائــــالخامس الهجو

  ًاــــــــنضج

 

                                                 
 9:لبحث الداللي تطور ا )1(

 5 :علم الداللة العربي ،النظرية والتطبيق:ينظر  )2(

  نفسهاالصحيفة:المصدر نفسه  )3(

 65-63):البحث( بين الصوت والمدلولالعالقة:ينظر  )4(



  وآانت لهم مؤلفات آثيرة تعد )1( " في جوانبهالدارسون  اصلُهأ و العربيةُه أحرزت  

ومثل  ائر ،الكريم والوجوه والنظن من مباحث علم الدالله،آتأليفهم في غريب القرآ

وها في داحث التي عقمبال وآ)2(فاظتاليفهم المعجمات الموضوعية ومعجمات األل

 .لمعانيهامناسبة االلفاظ 

أولت موضوعات مثل داللة  في آتبهم تنًابوابالذين عقدوألك االصولين          ومن ذ

الخفاء آذلك نجد وهور الظوتقسيم اللفظ بحسب  المفهوم اللفظ وداللة المنطوق وداللة

ابن رشد  وابن حزم و بي وابن سيناءالفات الفارشارات آثيرة للمعنى في مؤا

  .ي وغيرهمالزوالغ

العرب ابن جني  من علماء  ومدلولُه          وخير من بلور مفهوم الصلة بين اللفظ

ي ثالثي المعاني على وهلك أبواب توضح ذ في آتابِه الخصائص، فقد عقد أربعة

اقب اظ لتصلف وتصاقب األ)4(آبرشتقاق األ واأل)3(صول  والمعانياختالف األ

  .لمعانيا لفاظ أشباةمساس االا و)5(المعاني

 جليلة أفادت في إغناء ، فكانت لهم جهوٌدلم يغب البالغيون عن هذا الميدان و         

 من مجاز  تلك الجهود  إنصبَّت على دراسة أساليب البالغة،البحث الداللي وإثرائه

أمثلة تعدد المعنى وعنو " ا تلك الفنون إال، ومعارة وآنأية وفنون بالغية متعددةستاو

 .)7( " اتارللتغير الذي يصيب معاني الكلمات أو العبنها صور بة على أساس أ

                                                 
  6 :أير الدأية والتطبيق ،الدكتور فعلم الداللة العربية ،النظرية )1(

 20:علم الدالله احمد مختار عمر:ينظر  )2(

 489-1/474:الخصائص  )3(

 494-1/490:الخصائص :ينظر )4(

 405-1/499المصدر نفسه :ينظر  )5(

 الدكتور مازن الوعر.373 :قضأيا اساسية في علم اللسانيات الحديثة )7(



ا أيقضمعالجة "حث علم الدالله إال أن  آثير من مبا      ومع اسهام العرب في دراسة

ين متخصصين إنما تعد دي لغوخاص، وعلى أي الالداللة بمفهوم العلم، ومناهج بحثُه

 .)8( "جهائهم  نتاأ من ةحدواو ،ية الحديثة ثمرات الدراسة اللغو منثمرة

 

 لها علمًا "اوضعوو  اللغة من اللغوين على دراسة الداللةعلماء          فقد عكف 

 المبدئية صولهااصل أوالها العلمي ويو ويجمع شتات مسائلها ويبني منهايقوم بحق

 من علم االلغه الذي يتنأول نظرية لك الفرع  وهو ذ)1(" وهو علم الداللةالوالمنهجية إ

عدى الى علوم  عليهم بل تقفًاو وأل على أهل اللغة لم يكن حكرًاُهكّنل و )2(المعنى

 فالقوا فيها ،لفاظ وداللتهايب وافر في دراسة االلعلماء النفس نصأخرى فكان 

من لمعاني وغير ذلك ا والتخيل وتداعي اآرةلذبا نظريات تتصل بالشعور والالشعور

 إن علم الداللة نتاج مشترك بين عدة علوم ": ويمكن القول)3(البحوث المستفيضة

 .)4("نسانية  األفة جزء من تطور  المعرنُهأ بيمكن وصفُههذا ول

ج متنوعة تختلف عن بعضها في ها من لُه لتصبح العلم يشق طريقُهاخذ هذ         وأ

ريات وظهرت فيه نظجتماعي ج  التاريخي والمنهج األهلمنا اللفظ آدراسة داللة

ألحالة والمرجعية، آثيرة أسهمت في إغناء هذا العلم وإثرائه، ومنها نظرية ا

النظرية التحليلية ونظرية  والسيافية النظريةوالنظرية السلوآية  والذهنية والنظرية

 .)5(الحقول الداللية

                                                 
 22)عمر (علم الداللة )8(

 ى الورشالدكتورة نورالهد95: وتطبيق داللة دراسةعلم  )1(

 51: والمصطلح مباحث في علم الداللة )2(

 6:نيس ينظر داللة االلفاظ ، ابرهيم أ )3(

 51:لمصطلحا ومباحث في علم الداللة )4(

  في التراث ومبحثهو علم الداللة اصوله52-51:مباحث في علم الداللة والمصطلح :ينظر  )5(

 105- 81م 200تحاد كتاب العرب دمشق ،االعربي منصور عبد الجليل منشورات 



فعدد  " نيُاا لم يكتمل بعد ميدستقر علمُاالداللة الذي أن علم  آلُه فإوسع ذلك           

خرى لم يطرقها ا أيا آثيرةقضالنظر، وثمة  المطروقة قابلة ألعادة ُهاأيآبير من قض

 .)6(و يشبه في هذِه الدوائر المفتوحةبعد فه

داللي  نفها من تطور فاظ وما يكتاأللوسيكون مدار البحث في هذا الفصل في            

الظوهر لدراسه الفصل   ولم يتعرض  المولَّدة والدخلية ومعرَّبةلاظ افاسة األلودر

  .ضدادألادف وا آالمشترك اللفظي والتراللغوية

 

 

 الفصل الرابع
 لالمبحث األو

 التطور الداللي لأللفاظ

ظاهرة إجتماعية تحيا في " فاللغة ،لغةطور الداللي مظهر من مظاهر نمو الالت

 ّن وأل)1(" دُهافرأ وسلوك  وتقاليدُهحضان المجتمع وتستمد آيانها منه ومن عاداتُهأ

ين التطور لتلبي حاجة الناطق للغة من مسأيرة هذا المجتمع يتغير ويتطور ،فال بدَّ

ات عبر  الآتساب االلفاظ معاني جديدة ظاهرة شائعة في جميع اللغنَّ وإ)2(بها

نا األوائل من اللغويين وآان علماُء )3( الضرورة الملحةطوارها التاريخية دعت اليِهأ

يير لفاظ وتغاألخالل تفسيرهم معاني درآوا هذه الظاهرة من والبالغيين قد أ

الزمن ة من أستعمالها، وأثر المجاز في تغير الداللة بيد أنهم قصروا ذلك على حقب

 من اللحن فقد ذهب أحمد بن حتجاج ضربُاوأعدوا ما حدث بعد عصور األ

  أمَّا)4( على المعنى موقوف على ما سمعالى أن تغير يطرأ) هـ395ت(فارس

                                                 
 65: والمصطلح مباحث في علم الداللة )6(

  30: والتطور اللغوي لحن العامة )1(

 203:عوامل التطور اللغوي :ينظر  )2(

 123:فاظ ل االداللة: ينظر  )3(

 59 :ه اللغةالصحابي في فق:  ينظر  )4(



 دأبت لفاظ سنةللغة ورأوا أن تطور داللة الأل: يرتضوا تقييد العلماءالمحدثون فلم 

 في جميع  بحياة االمم وثيقًارتباطًاعليها اللغات ألن ذلك أمٌر حتمي يرتبط إ

 تطور لغة من اللغات وتجعلها جامدة على أن توقفمة المجاالت، والتستطيع أية أ

 .)5(وضع خاص

ومن نقص األدوات عندنا لمعرفة اللغة معرفة : " براهيم السامرائييقول الدآتور ا

وطرائق استعمالها عبر   آتب اللغة ال تشير الى اللفظة المفردةنَّعلمية، وإ

لى التي قيدت واألرة العصوروذلك إنَّ أصحابها مقلدون في بحثهم االلغوي للفك

 .")6(الفصاحة والبالغة  بحقية ال تتعداها 

درسوا مراحل  ،لي عنأية آبيرة في بحوث المحدثينلقيت ظاهرة التطور الدال      

 .وقدموا مناهج ونظريات متعددة متنوعة ، وصورُهر المعنى واسبابُهيتغي

 فقد يضاف مدلول جيد الى مرحلة: تينصورتين اثن"المعنى تغير        فوجدوا أن ل

لى مرحلة  عملية التغيير تمر بمرحلتين، األوّن ورأوا إ)1("جديدة الى مدلول قيم

ا لقي هذا إذف ، العملية فرد أو مجموعة أفرادويقوم بهذِه ،واألبتداع والتجددر هيالتغي

نتشار  وهي مرحلة األ،انيةنتقل هذا التغير الى المرحلة الثمجتمع أ في الالتغير قبوًال

آثيرة لعل أهمها ر المعنى فهي يسباب تغي أمَّا أ)2( من النظام اللغويحتى يصبح جزءًا

ن التطور الداللي  وإ)3(جتماعية والتاريخية واألة هي اللغويةثالثة أسباب رئيس

إذ تنبع أحوال بحاث الداللية  إنما يتصل بصورة أولية بالجهود اللغوية واألواشكالُه

 .)4(لفاظ والمعانيالأل

الحديث ،فظهرت ت التي تبحث في المعنى في العصر وتطورت الدراسا       

المعنى " ل فرعية، األو على ثالث معان تقسيمِهت المعنى من خالل نظريات عالج
                                                 

 45:القران التطور الداللي بين اللغة الشعر ولغة : ينظر )5(

 29:خي ياالتطور اللغوي التار )6(

 152:دور الكلمة في اللغة )1(

 154-153:المصدر نفسه :ينظر  )2(

 160- 154:المصدر   نفسه : ينظر  )3(

 285: والتطبيق علم الداللة العربي النظرية:ينظر  )4(



 والثاني ،في النظام أو السياق على حد سواءالوظيفي وهو وظيفة الجزء التحليلي 

ط في وواحد فق ،آالهما متعدد ومحتمل خارج السياق، والمعنى المعجمي للكلمة

صل  ويت أشمل من سابقيهأو معنى المقام وهوجتماعي السياق، والثالث المعنى األ

ن معنى السياق  ع يشملها ليكون بهما وبالمقام معبرًانُهبهما على طريق المكامنة ،أل

 قوانين عامة  النتيجة اللغوية في الكشف عننَّوأ ")5("جتماعيةفي اطار الحياة األ

 .)6("غني الذي تعرفه للقدماءمر ثابت ويضم الى الرصيد الللتطور الداللي هي أ

 

 

 

ا وضعت د معناها ولكن هذا التعدد ينتفى إذ الكلمة المفردة قد يتعدّن       وهذا يعني أ

 فالسياق آفيل ال معنى واحٌدهم في ضوء مقام، ولم يعد لها في السياق إفي مقام يف

اب صحالمفهوم أى هذا وقد تبّن ، بين المعاني التي تحتملهالمة منبتحديد معنى الك

الذي يحدد معاني المفردات  "ن السياق اللغوي هوالنظرية السياقية الذين يرون أ

بة  المناسأوخرى ،هي الموقف  قرينة هي األضًاأي ال يتم ذلك ولكن هناك والذي يدونُه

لكل مقام (العرب عبارة المقام فقالوا طلق عليها اللغويون التي يقال فيها الكالم والتي أ

 .)1(" آبيرًاثيرًا بالطبع يؤثر في معنى الجملة تأوهذا) مقال

مكانية ديدة باحثة عن أا علم الداللة البنوية الجأيوهناك جدل قائم حول قض      

تي وصل اليها علم  هيئة علمية موضوعية متماسكة ،آالة المسائل الداللة علىصياغ

يمة د القد وأبحاث في األمَّاعمالإجتهادات وأ لصوتيات وعلم الترآيب اللغوي، فثمةا

 .)2( الدراسة تجاه في هذِهالشأن في األخير وهكذا عرفت طريقها واتخذت السمت األ

    

                                                 
 29-28: معنا ها ومبناها اللغة )5(

 285/ والتطبيق علم الداللة العربي النظرية )6(

 212 بحثوينظر ادوية جديدة في علم الداللة123:اضواء على الدرسة اللغوية المعاصرة  )1(

 179:تطبيق وال علم الداللة العربي النظرية:ينظر  )2(



 

 

 

 

  

 

 

 

لكي تفهم آلمة يجب ان تفهم " ُهنَّية فيرون أأل       أمَّا أصحاب نظرية الحقول الد

 .)1(" آذلك مجموعة الكلمات المتصلة بها دالليًا

ن هما صيغة تحوي جزأي"  الكلمة نَّ        ويرى أصحاب النظرية األشارية إ

 .)2(ومحتوى مرتبط بالفكرة أو المرجعلرمزية ،امرتبطة بوظيفتها 

 ن اختلفت فيإ آلها تصب في دراسة المعنى و      وهناك نظريات أخرى آثيرة 

 عليها تغير داللي في شعر األلفاظ التي طرأ من المنهج وسنتنأول بهذا المبحث عددًا

 :في قوله) عالجز( ومنها لشيخ علي الشرقي

 

 )3(على بنيِه       وأفجُع منظٍر جبٌل جزوُع _ قاسيوَن_جزوٌع
  :صالنلى معنى غير ما وضعت له فهي لها أ عةوردت اللفظة في البيت دال       

، فيقولون جزعت الرملة  من الجواهر، فأمَّا األولر جوهٌربنقطاع والخاأل: احدهما

يل منقطعة وقيل  تقطعه وق،بالكسر حيث تجزعه أيقطعتها ومنه جزع الوادي ا إذ

يل ال يسمى جزع قلم تنبت ،وجانبة ومنعطفة وقيل هو ما تسع من مضأيقة أنبتت أو

 .ى تكون له سعة تنبت الشجر وغيرُه حتالوادي جزعًا

                                                 
 80-79)عمر (علم الدالله  )1(

 55؛:المصدر نفسه  )2(

 244:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(



رطاب ا بلغ ااالالخرز المعروف ويقال ميسرة مجزعة إذفالجزع هو  ،االخروأمَّا 

 .  )4(لجزعانصفها وتشبه حينئذ 

 

 

 

عة  س حتى تكون لُهال يسمى جزع الوادي جزعًا:  المعنى الذي يقولنَّ      ويبدو أ

نتقل معنى الكلمة لتدل على محلة القوم ،فكن تنبت الشجر وهو األرجح، ومنُه إ

آن التي يكثر فيها العشب والمياه وبهذا مَّان يستوطنوا في األ عند العرب أمعروفًا

 والتشوق توله عن الحبة معربًا على طالل األواقفًا) الجزع( ستعمل الشاعرإالمعنى 

آما جاء ) السلب(لتها  االلفاظ التي تغيرت دال ومنثارهم في أن تكلم أر طامعًاولتحيَّ

 :يفي قول الشاعر علي لشرق

 

 )1(من آلِّ مسلوِب الرقاِد الى العال            بسعى وآبُه مجِدِه بإزائِه
 والسلب  والمسلوب خذ الشيء بخفية واختطاف ويقال سلبت ثوبه سلبًا      والسلب أ

. لب ولدها ويقال السلب لحاء الشجروالسليب المسلوب والسلوب من النوق التي س

 طويل ُهنَّفرس سليب أ نخذت وهي الثياب السود ويقولو تسلبت المرأة مثل أقالوي

) الضلوع(ي شعر الشيخ علي الشرقي لتها فومن االلفاظ التي تغيرت دال, )2(القوائم

 :ي قولهف

 

 )3( لوآان شرحًا واحدًا لذآرتُه      لكنَّما طوت الضلوع شروحًا

                                                 
 8/56) جزع(ولسان العرب  1/453)جزع(  اللغه مقاييسمعجم :ينظر  )4(

 37: ديوان الشيخ علي الشرقي)1(

 93- 3/92)سلب ( اللغه  مقاييسمعجم :ينظر  )2(

 45: ديوان الشيخ علي شرقي )3(



 وسميت بذلك عوجاج والضلع ضلع االنسان وغيرُهيدل على ميل وإ) الضلع(      فـ 

 يقال ضلع  وقولهم دابة ضليع  محفر الجبين حتى قيل لكل قوي ضليع,لالعوجاج

  وقولهم حمل مضلع أيآًالفالن عن الحق أي مال ويقال تضلع الرجل إمتأل أ

 )4(.ثقيل

 

 

 :في قوله) ضمد(ومن االلفاظ التي تغيرت داللتها 

 

 )1( عن عقاِل فينشُطُه      وتربُط وهو داٍم الشرائُعُهُدتضّم
 ُها جمعت إذضمدُهلى جمع وتجمع ومن ذلك ضمدت الشيء، أيدل ع) الضمد(ـ ف        

المرأة    ن تتخذ لجرح ويقولون الضمد بسكون الميم أصابة ويقال ضمدت اوالضماد الِع

ا شبعت من الرطيب واليبس إذرض األبل من ضمد األويقال شبعت  ،صديقين

 دضِم:  ويقال،حاوالقديم والضمد بفتح الميم وهو الغيظ يجمع  في الصدر وال يز

قدر عليه والغيظ ان يختاظ من يقدر ن يغتاظ على من ال يأ والضمد يضمد ضمدًا

 .)2(عليه ويقال الضمد بفتح الميم الغابر من الحق

 :في قول الشاعر) المروج(لفاظ التي غيرت داللتها         ومن األ

 )3( الى صّداِحاحِة صّد من حولها تتناغى     آلُّفي مروٍج
م في األصبع على مجيء وذهاب واضطراب ومرج الخات) لمروجا(ـ ف          

رض ذات نبات تمرج فيها الدواب وورد ذلك  والمرج أصلُه أ،ومرجت أمَّانات القوم

 : تعالىفي القران الكريم قولُه

                                                 
 370-3/369)ضلع  :(مقاييس اللغةمعجم :ينظر  )4(

 166:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 371_3/370) ضمد( اللغةمقاييسمعجم :ينظر )2(

 164: الشرقيديوان الشيخ علي )3(



 اْلَبْحَرْيِن َمَرَج الَِّذي َوُهَو: " تعالى وقوله )4( "َيْلَتِقَياِن اْلَبْحَرْيِن َمَرَج "

")5(. 

 :في قول الشيخ علي الشرقي) السحر(لفاظ التي تغيرت داللتها                 ومن ااأل

 )6(  سجُنَك وحّظشجٌو     فحّظي  عندما انتشر الناُسطل السحُرب
  .نةايصول متب له ثالث أ)السحر(ف

قات          أحدهما عضو من األعضاء واخر خدع وشبهُه والثالث وقت من األو

 .على البطن ويقال هي الرئة وهو مالصق بالحلقوم والمريء من أ،فالعضو السحر،

ل في صورة الحق ويقال هو خراج الباطحر قال قوم هو إ الثاني فالسَّأمَّاو       

حرة وهو قبيل حر والُس الوقت فالسوأمَّا, سحر الذي جعل سحرل الُمويقا ،الخديعة

في قول الشاعر الشيخ علي ) الكوثر(لفاظ التي تغيرت داللتها ومن األ, )1(الصبح

 :الشرقي

 

 )2(  البلداِنَة        يجري فيسقي جّنالنهراِنك آوثر ُليا مصُر ني
 خالف القلة من ذلك الشيء الكثير والكوثر الرجل المعطاء) الكوثر(ـ ف          

 َأْعَطْيَناَك ِإنَّا(( قال اهللا تعالى )3(والكوثر فهو في الحبة ،من الكثرة) فوعل(وهو

 .)5( وثوراتُهكثرتُهلوالكوثر الخير الكثير والكوثر الغبار سمي بذلك  )4())اْلَكْوَثَر

 :في قول الشيخ علي الشرقي) الشرائع(لفاظ التي تغيرت داللتها         ومن األ

                                                 
 19:ةأي:سورة الرحمن )4(

 53:ةأي:سورة الفرقان )5(

 416:ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 3/138) سحر.( اللغةمقاييسمعجم :ينظر )1(

 205:ن الشيخ علي الشرقيديوا )2(

 161_2/160) :كثر( اللغةمقاييسمعجم :ينظر )3(

 1:ةأي:سورة الكوثر )4(

 161_2/160):كثر( اللغةمقاييسمعجم : ينظر )5(



 

 )6(شرائِع قد احدثوا في ال تعث به     فكم زلقًان تسلك طريقًا إارى الناَس
 وهي مورد ،امتداد يكون فيه ومن ذلك الشريعة في هو شيٌء) الشرع(ـ ف        

 .)7(شتق من ذلك الشرعة في الدينوا.الشاربة الماء

 

 

 .)1(" َوِمْنَهاجًا ِشْرَعًة ْمِمْنُك َجَعْلَنا ِلُكلٍّ "والشريعة في قوله تعالى       

:  وقالوا)2(" اَألْمِر ِمْن َشِريَعٍة َعَلى َجَعْلَناَك ُثمَّ "وقال سبحانه وتعالى      

من الشريعة ومن ذلك الشرع مكنتها أا إذبل  وشرعت األشرعت الرمح اشراعًاأ

عنق البعير فقيل شراع السفينة وهومحدود في علو وشبه بذلك تاد ومن ذلك وهي األو

 إذ "  تعالى وقيل في التنفير في قولِها رفع عنقُه إذ، وقد مد شراعُهشرع البعير عنقُه

 . انها الرافعة رؤوسها)3( "ُشرَّعًا َسْبِتِهْم َيْوَم ِحيَتاُنُهْم َتْأِتيِهْم

 :في قول الشيخ علي الشرقي) المغزل(فاظ التي تغيرت داللتها ل        ومن األ

 

 )4(ا للغبأوه     فتلت آل مغزل ُأستإذ آم من معامٍلِهآ
  .خرىت متبأينات ال تقاس فيها واحدة بأاله ثالث آلم) المغزل(ـ ف       

  .غزل والجمع مغازل ِموالخشبة ، يقال غزلت المرأة غزلها، الغزل:لاألو

  .الغزل وهو حديث الفتيان والفتيات: والثانية

                                                 
 155:ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 3/262) :شرع( اللغةمقاييسمعجم : ينظر )7(

 48:ةأي:سورة المائدة )1(

 18:ةأي:سورة الجاثية )2(

 163:ةأي:عرافسورة األ )3(

 312:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(



 نَّ ولعل أسم الشمس مستعار من هذا فإ، واألنثى غزالةالغزال وهو معروف: والثالثة

 .)5(الشمس تسمى الغزالة

 

 :لهفي قو) الوغى(لفاظ التي تغيرت داللتها         ومن األ

 )1(ر وخف وعتاٍد      بسالٍح في الوغى منهمٌروسحاٌب
والوغى غمغمة  .الوغى األصوات في الحرب" وت وقيلالص) الوغى( صل أنَّإذ إ

ا األبطال في حومة الحرب والوغى أصوات النمل والبعوض ونحو ذلك إذ

 .)2("اجتمعت

ما ينتج عنها من مشاهد هي صوت الحرب و)الوغى (ـ د الشاعر هنا ب        وأرا

 في نفس ثر آبير ويبدو لها أ،رة أمثال الحرب العالمية الثانيةثار المدممروعة واأل

انت العرب تعج ساة ولما آ ومن ذلك انطلق يصور المأ،شاعرنا الشيخ علي الشرقي

 وبهذا وردت آلمة الوغى في البيت )الوغى(صوت المقاتلين صار يطلق عليها بأ

 :في شعر الشيخ علي الشرقي) اللوح(لفاظ التي توسعت داللتها  ومن األ .االشاهد

 )3(لواحا لنا القرى أ      نشرتُه شجوٍن آلِّنا عنواَنوقرأ
 الزينة ،آلمة اللوح دال في األصل على نوع من ابِهفي آت :        قال الرازي

خرى ثم  ثم عممت على سائر الوسائل األ،يها من المواد التي يكتب علاألنواع أي

يل سمي اللوح ثم ق.)4( الى بناء السفن واشكال األخشاب من الكتابةنرى انتقالها دالليًا

ذلك فكل عظم نهم يكتبون في العظام آعظم الكتف وغير  أل،الذي يكتب فيه لوحًا

ا آان آبير عظم  إذ،رجل عظيم األلواحيقال  ، واللوح العظم،آتبوا فيه سموُه لوحًا

                                                 
 4/412)غزل( اللغةمقاييسمعجم :ينظر )5(

 252:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 6/127) وغى( اللغةمقاييسمعجم : وينظر465_5/464) :وغى(اللسان )2(

 56:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 148_2/147الرازي .الزينة: ينظر )4(



 َناُهَوَحَمْل (  ووردت آلمة اللوح في القران الكريم قوله تعالى )5(اليدين والرجلين

 .)6()َوُدُسر َأْلَواٍح َذاِت َعَلى

في معجم مقاييس اللغة الح الشيء إذا لمح ولمع والمصدر اللوح ويقال وجاء        

 .لواح ما الح من السالم واألح بسيفِهالأ

لوح  عن هذا الباب ارض ومن الذي شّذبالضم هو الهواء بين السماء واأل والوح  

 .)1( ودابُه ِملوح سريع العطشالعطش

 :في قول الشاعر الشيخ علي الشرفي )طبع( عت داللتها        ومن األلفاظ التي توس

  

 )2( احتراُم الطبِعه من رقِةه         اّنقوا بستاَن عّلأشعروا إذ
ت على ويقال طبع ،نهأية ينتهي إليها الشيء حتى يختممثل على  فهو )عطب(ـ ف       

 آأنه ،ومن ذلك طبع اهللا على قلب الكافر نسان وسجيتُه ويقال طبع األ،الشيء طابعًا

  والطابع وال نور ومن ذلك طبع السيف والدرهم هدًىليِهختم عليه حتى ال يصل إ

  .ك الميكال طبعملل ويقال م بِهتالخاتم يخت

  ذلك على استكراُهّن عن هذا األصل وقد يمكن أن يقارب بينها إال أومما شّذ        

 باألدناس ،وأصل الطبع  طبع القلب بتحريك الباء هو تلطيخُهقولهم للدنس طبع وأمَّا

 مطبوع على الكرم وقد طبع على األخالق  وهو يكثر على السيف وغيرُهالصدأ

 إنتقال الداللة ما يتم وغالبًا, )3( والطباع والطبائعةالمحمودة وهو آريم الطبع والطيب

يجمع الباحثون على نشأة الداللة بدأت "جرد ويكاد من مجال محسوس الى م

                                                 
 281:علم الداللة العربي النظرية والتطبيق : ينظر )5(

 13:ةأي:سورة القمر )6(

 5/220) لوح:( اللغةمقاييسمعجم : ينظر )1(

 236:ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

علم الداللة العربي النظرية :  وينظر3/438) طبع( اللغةمقاييسمعجم : ينظر )3(

 226:والتطبيق



جنح الى نساني الذي ي األقلعبالمحسوسات ثم تطورت الى الدالالت المجردة بتطورال

 .)4("ستعمال استخراج الدالالت المجردة وتوليدها واألعتماد عليها في األ

  :في قول االشيخ علي الشرقي)نشرال( ذلك  علىمثله      ومن األ

 )5( ُهُق          إعدل فإنَّ الحسَن جاَء فريِه جعود فينا لواَءناشرًا يا
  

 ونشر الريح  ونشرت الخشب با لمنشار نشرًايدل على فتح وتشعبُه) نشرال(ـ ف       

الربيع  فأنبتت ويقال النشر  ارض اصابهاأل ونشرت آتسى البازي ريشًاا والطبيعة

ال الى أخر يستند الى مسوغات الشبه بين فظ من مجويلحظ أنَّ إنتقال داللة الل, الكأل

 .)1(بينهماين الذين تحرك اللفظ ئ بين الجزمجالين أوال

وهو في األصل يدل على ) الهوى(      مما جاء عن طريق المشابهة بين المدلولين  

 وآل خاِل: ا وقالو والهواء بين األرض والسماء سمي الخلوةصلُهخلو وسقوط أ

 :الشرقي وورد المعنى على األصل في قول الشيخ علي )2(هواء

 )3(ُه طريُق فلو سرى          من لوعتي نفس لعّزي عليَّاخذ الهوى ُطرق
 :ي قولِهوبعد ذلك انتقل مدلول اللفظ من السقوط والخلوالى هوى النفس ف       

 )4(ُهلهوى     فلقد عدا في صدها تحقيُقاحقق ما أفرغت صدري ال أ
لولين السقوط وهوى النفس ويتضح أثر  بين المد      ويبدوا عالقه الشبه واضحة

 عندما يعمد المتكلم الى تحميل األلفاظ دالالت مغأيرةلفاظ المجاز في تغيير داللة األ

 في الحقيقه فتثير إعجاب الناس وينظر اليها على أنها نوع من األبتكار ما وضعت لُهل
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حداث فالشاعر يقوم بأ )5(عنه قرائح األدباء والشعراءختراع وذلك ال تتفتق واأل

رتباط  العدولي لعالقات األستعمالِهمن خالل إ"ت المعجميه في الترآيب المفارقا

ارة عن األصل في عالقة المشابهة ستع عدوله في األنطقي بين معاني ومنُهالم

 ملكه ستعمال قوامُهالمعاني في التفكير  البشري الى أحد عوامل تراعي يوصفها أ

 .   )6("التخيل لديه

 : في قول الشيخ علي الشرقيل ماجاءومثا 

 

 )1( ُه رّقَص أدمعي تصفيُق      في الخدٌِّق بوجنتيك مصّف الشباِبماُء
فالشاعر ) رقص) (مصفٌق( )ماء الشباب(ات منها          ورد في البيت عدة إستعار

حداث  من خالل أاستطاع أن يمنح تلك األلفاظ دالالت أخرى غير التي وضعت لها

الشيخ علي الشرقي  الصورة وتلمح في شعر المفارقات الحاصلة من ترآيبها بهذِه

ن اللجوء الى الرمز يتطلب وجود مناسبة بين  ويرى اللغويون أ،دالالت رمزية

لية  آأن تكون هناك مقومات دال،ز إليِه، لكي تسوغ عملية االترميزالرمز والمرمو

اطًا على نحو آلي ،فهو ليس كون اعتبي ألنُهت الرمز أفمن مميزا"شترآة بينهما م

 .)2(" هناك جذر رابطة طبيعية بين الدال والمدلول إذ،فراغًا

ن ينتزعها من د أداللة رمزية بع) البحر(ل آلمة مَّ نجد الشاعر يحفمثًال      

لما فيه الضخمة جغرافية ،ولم تعد تدل على تلك ارتباطاتها المعجمية والداللة وال

 :وذلك في قولِه

 

 )3( وسمِر ببيٍض     مزفوفٍة الحرِب زغردت لعروِسالُءلووج
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ر ووصفها بعروس ويرمز للبحر رمز الشاعر بالبحر الى صفة الفرح والسرو       

س يقصدونُه لينهلوا  الناّنغطي العراقين وأي وغطائُه والخيرات عطاءعلى أنُه رمز لل

 .   من مرحِه وسرورِه

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 دة والمولَّبة والدخيلةااللفاظ المعرَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 د ب  والدخيل والمولَّالمعرَّ
        االنسان آائن اجتماعي بغريزتِه ولغتِه بدورها ظاهرة اجتماعية أليمكن 

 نظام عام للتبادل المادي والفكري بين أفراد المجتمع الواحد تصورها إّلا في ظل

والمعروف أنَُّه ال بمجرد ظهور االنسان المميز على هذه االرض انطلق في سعي 

دائب لتحقيق هذا التبادل بالوسائل المختلفة التي تحيلها عليِه مطالب حياتِه وتحددها 

الف السياسية والعسكرية مستواه من الحضارة فما الحروب والمعاهدات واألح

والتفاقات التجارة والصناعة وصراع على توسيع مناطق النفوذ إّلا محاوالت 

وصورًا لهذا التبادل األجتماعي جيده أحيانًا ورديئة أحيانًا آما إنَّ المصاهرة والزواج 

بصورِه المتعددة من شراء بالمال أو     عقد قضاء أمَّام شهود أو زواج با لخطف أو 

وآذلك الشعائر الدينية , وهناك أنواع     وأساليب من هذا التبادل, سر أو األمتالكاأل

هي أيضًا طرق لهذا , المختلفة من صلوات جماعية وحج وأعياد ومواآب وغيرها

التبادل بل إّن الهجرة الفردية واألجتماعية والغزو الشامل واندماج العشائر طوعًا أو 

مظاهر من هذا  التبادل إذن يتعّذر على أية لغة آرهًا بعضها في بعض هي آذلك 

حية تظل بمأمن من األحتكاك بلغة ُأخرى  فاألتصال وتأثر قانون إجتماعي مالوف 

اظًا من غيرها أو  فيحصل أن تفترض اللغة ألف)1(تفرضُه متطلبات الحياة المتحددة

تقوم هي بتوليدها  لتواجه بها المتغيرات األجتماعية والفكرية ويعد ذاك مظهرًا من 

مظاهر التطور اللغوي ودليًأل على حيوية اللغة ومتى ما توقفت اللغه عن األخذ 

 .)2(والعطاء صار ذلك آفيًال بموتها وندثارها 
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تطور اللغة المستمر في معزل عن آل تأثير خارجي  يعد أمرًا مثاليًا "       ذلك بأنَّ 

أليكاد يتحقق في أي لغِة  بل على العكس من ذلك فإنَّ اآلثار التي تقع على اللغٍة ما 

لم تكن  و)1 ("من لغات مجاورة لها آثيرًا مأيلعب دورًا هأمَّا في التطور اللغوي 

العربية بدعًا بين اللغات فقد عرفت العربية ظاهرة األقتراض اللغوي وقبلت اللفاظًا 

أجنبية وجعلتها في عداد مفرداتها بعد أن طوَّعتها بشكل يوافق نظامها اللغوي فلم 

يكن العرب ُأمة منطوية على نفسها بل فرضت عليهم ظروفهم األحتكاك بمن 

 فكانت في لغتهم الفاظ معرَّبة قبل األسالم وبعدُه ففي لغة العصر الجاهلي )2(جاورهم

 )3(وعن اليونانية مثل القنطار) الجَّلنار (و) الدوالب(ُعرَّبت ألفاظ عن الفارسية مثل 

يما األعشى الذي إشتهر  بكثرة إقتباسُه وال س, وظهر ذلك جليًا في أشعار الجاهليين

 وآانوا في أآثر الحاالت يقتبسون االلفاظ التي تعبر )4(آثيرًا من تلك االلفاظ األعجمية

عن أشياء غير مألوفة في الجزيرة العربية من أزهار وطيور وخمور وأدوات منزلية 

ها الحاجة والضرورة واألتساع في الحياة وغير ذالك من األلفاظ التي تفرض

 وفي العصر األسالمي تأثرت العربية بعد الفتوحات األسالمية  )5(األجتماعية

باألمواج الهائلة من البشر الذين دخلوا االسالم ولما أتقنوا  اللغه العربية فشاع آثيٌر 

الواقعي لتصبح جزءًا من اللغه للتخاطب والغة من األلفاظ األعجمية  في األستعمال 
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 فظهرت تلك األلفاظ في شعر آثير من الشعراء األسالميين آا الفرزدق، )6(األدب

 .)7(وجرير، واالخطل ثم زادت نسبة ورودها في شعر العباسيين

 

 

 

المعرَّب والدخيل والمولَّد عند اللغويين، فثمة         ويحسن بنا أن نشير الى مفهوم 

خلط بين هذه المصطلحات الثالثة عند أغلب القدماء والمحدثين، ويعد سيبويه من 

األوائل الذين تحدثوا عن المعرَّب، ولكنُه لم يميَّز بين هذه المصطلحات فهو يرى إنَّ 

إعلم أنَّهم مما : "قال فيِه) يةباب أعرب من االعجم(آلَّ لفظ باب عقدُه في آتابِه سمَّاه 

يغيرون من الحروف االعجمية  ما ليس من حروفهم البتة، فربما لحقوه ببناء 

... آالمهم، وربما لم يلحقوه، فأمَّا ما الحقوه ببناء آالمهم فدرهم ،الحقوُه ببناء هجرع 

 وربما غيروا حالة عن حالة في

عربية، وأبدلوا مكان الزيادة وال  االعجمية مع الحاقهم بالعربية غير الحروف ال

قد فعلوا .. أجرَّ وابريسم : وذلك نحو... يبلغون به بناء آالمهم، ألنَُّه أعجمي االصل

وابما ُألحق ببنائهم وما لم يلحق من التغير واألبدال والزيادة والحذف  لما يلزمُه من 

وفهم، آان على بنائهم إذا آانت حروفُه من حر‘التغير، وربَّما ترآوا االسم على حالِه 

 )2(" وتابع سيبويه في ذلك من جاء بعدُه)1("خراسان وخرَّم والكرآم:أو لم يكن، نحو

: تتفوه به العرب على منهاجها، تقول" واستقرَّ تعريب االسم  األعجمي على ما 

، بيد أن تداخًال واضحًا نجدُه في آتب المتأخرين، بين )3("عرّبتُه العرب وأعربتُه

آما في آتاب ى خرمصطلح المعرَّب والدخيل من جهة، والمعرَّب والمولَّد من جهة ُأ
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هذا آتاب نذآر : الذي جاء في مقدمته) ـه540ت(بي منصور الجواليقي ب ألالمعرَّ

 وورد في ، القرآن المجيدم األعجمي ونطق بهفيه ما تكلمت به العر ب من الكال

أخبار الرسول صلى  اهللا عليه آلِه وسلم والصحابة التابعين، رضوان اهللا عليهم 

 )4(" أجمعين وذآرتُه العرب في أشعارها ليعرف الدخيل من الصريح

 

 

أمَّا الحبَّ الذي : " آما في قولِه) مولَّد(    وآان يطلق على بعض االلفاظ العربية لفظة

 وعلى نحو ذلك ما نجده في آتاب )1("يجعل فيِه الماء ففارسي معرَّب وهو مولَّد 

شفاء الغليل في آالم العرب من (الذي سماه ) هـ1069ت(شهاب الدين الخفاجي 

آالم العرب من فهذا آتاب جليل جمعت فيه ما في :"وقال في مقدمتِه ) الدخيل

 مع أنَّ أغلب ما ورد فيه من الفاظ آانت معرَّبة، وقد يطلق على قسم منها )2(" الدخيل

مولَّدًا  والمولَّد قسمان ،احدهما ما عرَّبُه المتاخرون، ومثال ذلك قولِه في آلمة 

 واألخر هو االلفاظ )4(" وهو معرَّب آستانة )3(مولَّد عرَّبُه المتاخرون ): قصطل(

التي لها أصول عربية وآانت تدل على معنى ما ثم تغّير هذا المعنى بعد عصر 

هو في اللغة االضطراب و المولدون )" قلق(االحتجاج مثال ذلك قولِه في آلمة 

 ويفهم من أقوال القدماء )5("  الذي يدخل فيه يستعملونُه بمعنى مقدم الحزام

على األلفاظ التي دخلت العربية سواء أوقع عليها ) الدخيل(والمتأخرون أّنهم يطلقون 

، أم لم يقع، أي أنَّ الدخيل يشمل االلفاظ  المعرَّبة )وهي االلفاظ المعرَّبة(التغيير 

المولد فهو يطلق طورًا على االلفاظ التي ُعربت بعد وااللفاظ غير المعرَّبة وأمَّا 

عصر االحتجاج، وأحيانًا يطلق على االلفاظ العربية االصل التي تغير مدلولها عند 
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الموّلدين ولم يبتعد المحدثون عن هذا الفهم فقد قصر  الدآتورعلي عبد الواحد وافي 

 .)6("المعرب على ماستعمله فصحاء العرب

 

 

 

 

مادخل اللغة العربية "  ويرى إنَّ الدخيل )1(       وأمَّا ما عرَّبه المتاخرون فهو مولَّد

من مفردات أجنبية، سواء في ذلك ما أستعملته العرب الفصحاء في جاهليتهم 

 والى هذا الرأي ذهب محمد )2(" ن المولدينواسالمهم وما استعمله من جاء بعدهم م

فالدخيل عندُه مفهوم واسع يشمل ما ُنقل الى لغة العرب سواء أجرت عليه , عيد 

 ويلحظ مما تقدم )3(أحكام التعريب أم لم تجر، أو سواء في عصر األستشهاد أم بعدُه

أنَّ اللغويين اعتمدوا على الزمن في تفريقهم بين المعرَّب والمولَّد، فما ُعّرب قبل 

 )4()الموّلد(وما عرَّب بعد ذلك اطلقوا عليه ) المعرَّب(عصر االحتجاج اطلقوا عليه

ئم قوانين على آل لفظ دخل العربية سواء لحقُه تغير يال) الدخيل(وإّن اطالقهم 

العربية، أم بقي على حالِه من دون تغير، أليقوم على أساس علمي سليم، لذلك ال بّد 

) المعرَّب والدخيل والموّلد(أن يكون لكلِّ مصطلح من هذِه المصطلحات الثالثة 

فهو صورة : معنى محدٌد يميزُه من غيرِه وذلك باالعتماد على أمرين، أمَّا األول

فهو االصل : ل ذلك التفريق بين المعّرب والدخيل وأمَّا االخراللفظ، ويتم من خال

اللغوي، ويتم من خالله التفريق بين المعرَّب والدخيل من جهة والمولَّد من جهة 

فنقول المعرَّب هو اللفظ الذي نقل الى اللغة العربية من لغة أعجمية وألبس . ُأخرى
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صواتها وصيغتها، وربَّما ينقص من لباس العربية ليكون موافقًا لقوانينها من حيث أ

 والفرق في ذلك بين ما عرَّبُه القدماء ومن جاء )5(حروفه أو يزاد عليها أو يبدَّل فيها

 .بعدهم

 

 

 

 

 

اللفظة األجنبية التي لم تخضع لمقاييس العربية "        والدخيل هو ما يطلق على 

 أي إنَّ اللفظ الدخيل هو الذي ينقل )1 ("ت قديمة أم حديثةوبنائها وجرسها سوًا أآان

الى اللغة العربية  على صورتِه التي وجد عليها في لغتِه، ولم يجر عليِه أي تغير 

ليس مصطلحًا فنيا آالمعرَّب الذي "،ويرى الدآتور إبراهيم السامرائي أنَّ الدخيل 

شيئا منها ولكنُه في األعم األغلب ما استعملُه الكتاب وذوو الحاجة ُألحق بلغة فكان 

من أصحاب االختصاصات المختلفة من الكم األعجمي ،ويعني هذا أنَّ طائفًة آبيرة 

مما اطلق عليه الدخيل مادة عربية ليست من لغة العرب وأنَّها مرهونة بزمانها 

لمولَّد هو لفظ عربي األصل أعطاه المولدون معنى مختلفًا أو أشتقوا  وا)2(" ومكانها

منه لفًظ جديدًا لم يستعملُه العرب القدماء، وهو في آلتا الحالتين ليس غريبًا عن اللغة 

أن يعمد االنسان الى االلفاظ القديمة "التوليد هو  ويرى إبراهيم أنيس أنَّ )3(العربية

ذات الدالالت المندثرة فيحيي بعضها ويطلقُه على مستحدثاتِه متلمسًا في هذا أدنى 

مالبسِه، وهكذا وجدنا أنفسنا أمَّام ذلك الفوج الزاخر من االلفاظ القديمة الصورة 

من االلفاظ التي أحياها الناس أو الجديدة الداللة آالمدفع والقنبلة  والدبابة ،وغير ذلك 
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ومن هذه التعريفات " )4(اشتقوها وخلعوا عليها دالالت جديدة تطلبتها حياتهم الجديدة

يتبين أّن االلفاظ المعّربة والدخيلة غريبة عن اللغة العربية على الرغم من محأولة 

أّن األلفاظ الموّلدة ألفاٌظ عربية األصل العرب إخضاع قسم منها في قوالب العربية؛و

 .)5(غير أنها أعطيت داللة جديدة إذا إشتقت منها ألفاظ جديدة لم تألفها العربية القديمة

       وردت في شعر الشيخ علي الشرقي ألفاظ معّربة ودخيلة وموّلدة وجاءت هذه 

ابقًا إّال أن طبيعة المجتمع في القرنين الثاني والثالث األلفاظ إضافة الى مإذآر س

فكان المجتمع خليطًا من أقوام مختلفة وأجناس متبأينة دخلت الدين الجديد , الهجريين

 .وتعلمت لغتِه وقد جلبت معها موروثها من اللغة والعادات والتقاليد

 

 أن تتسرب ألفاظ       فحصل أن تتزأوج الثقافات وثقافة العرب وآان من الطبيعي

تلك اللغات الى العربية إن تنجو ألفاظ جديدة وتموت أخرى، ولم تكن األلفاظ طاغية 

على العربية في شعر الشيخ على الشرقي، وإنما آان يعمد إليها للتملح والتظرف في 

بعض األحيان، ويمكن األشارة الى أن أغلب ما ورد من األلفاظ آان فارسي األصل 

 الى أمرين األول هو حكم المجاورة بين البلدين وقرب بعضهما من وربما يرجع ذلك

البعض و االخر إنَّ شاعرنا يسكن مدينة النجف المقدسة وبأعتبارها مرآزًا دينيًا مهمًا 

تهوى اليه قلوب المأليين ومن آافة بقاع االرض ومنها الفرس واالتراك والبالد 

من الطبيعي قد أخذ بعض المفردات ومنها االسيوية ونتيجة لهذا التالقح يكون اللسان 

الفارسية والهندية فكان لتلك األلفاظ قصب السبق في لغة شاعرنا نتيجة االختالط مما 

 والدخيلةجعلُه ينعكس على شعر الشيخ علي الشرقي ومن تلك االلفاظ  المعرَّبة 

 :الموّلدة في شعر الشيخ علي الشرقي

 )بريقاإل(

 )1(بريقُه        فغفا السقاُة وما غفا ِإُهفوَن الدالل ج من سكِرهُتنّب
                                                 

 147-146:فاظ لدالله اال )4(

 168:د في العربيةالمولّ:ينظر  )5(

 70:ديوان الشيخ علي الشرقي  )1(



اناء مصنوع من خزف أو معدن لُه عروة وقم وهو معرَّب عن ) األبريق (         فـ 

 وورد )3( ويجمع على أباريق)2(ومعناه يصب الماء) إبريز (الفارسية أصله فيها 

 ِبَأْآَواٍب) 17 (ُمَخلَُّدوَن ِوْلَداٌن َعَلْيِهْم َيُطوُف(ذآرُه في القرآن الكريم قوله تعالى

 : وآان العرب يشبهون أباريق الخمر برقاب طير الماء)4()َوَأَباِريَق

 )5(         قد جيب فوقهن خفيفبا بريق شبه اعناق طير الماء
 

   وقال ابو منصور الجوالقي االبريق فارسي معرَّب وترجمتُه احد شيئين أمَّا أن 

 . )1(يكون طريق الما ء أو صب الماء

     ومن االلفاظ المعرَّبة والدخلية والموّلدة التي وردت في شعر شيخ علي الشرقي 

 : قولُه

 )الفلسفة(

 )2(تساعا إّال فلسفًة ترينا     حياة لم ترد إرى في الموِت أ
وم العقلية والمنطق ومنها هي لفظة يونانية تعني مَحبة الحكمة، العل) الفلسفة      (

 .)3(فيلسوف محب الحكمة 

 :      ومن االلفاظ المعرَّبة ودخيلة والموّلدة التي وردت في شعر الشيخ علي الشرقي

 )المسك (

 )4( مهمل الدموِعُر      فعاد سط منه سطرًاط با لمسِكنقَّ

                                                 
 6:االلفاظ الفارسية المعربة: ينظر )2(

 10/20):برق(لسان العرب: ينظر)3(

 18_17:ةأي:سورة الواقعة  )4(

 71:عجمي من حروف المعجماألالمعرب من كالم العرب : وينظر201:ديوان عدي بن زيد )5(

 71ف المعجم المعرب من الكالم االعجمي على حرو: ينظر )1(

 65ديوان الشيخ علي الشرقي )2(

 130 المورد العذب في الكالم الدخيل في كالم العرب)3(
 74ديوان الشيخ علي الشرقي   )4(



 وقيل )5()مشك(غزالن معرَّبة من الغزالن طيب يستخرج من ال) المسك(          فـ 

المسك الطيب : وقال ابو منصور الجواليقي)6(فارسي والعرب تسميه المشموم 

 .)7(فارسي معرَّب

 : ومن االلفاظ المعرَّبة والدخيلة والموّلدة التي وردت في شعر الشيخ علي الشرقي

 ) الهزار(

 )1( الموصليغمُة      وما ترجمت ن الهزاُرا يقوُلإذ متعلُمأ
وتطلق على ) هزار دستان(لفظة من االلفاظ الفارسية مخففة من ) الهزار(     فـ 

ومن االلفاظ المعرَّبة .)2()هزار دستان(العندليب وقيل طائر مشهور با لفارسية

 :والموّلدة في شعر الشيخ علي الشرقي’ لدخيلوا

 ) جّلنار (

 )3(قت بذوائب االغصاِن ذهبية     قد عّل حليٌةةنارولجلَّ
 لفظة فارسية بمعنى زهر الرمان، اسم علم مونث معّربة فارسية من ) لجلَّنار(     ف

ومن األلفاظ المعرَّبة والدخيلة )4(لرمانبمعنى ا) أنار(بمعنى الزهر) آل(و) آنار(

 :والموّلدة في شعر الشيخ علي الشرقي

 ) آهرباء(

 )5( انتشر  وسنا النوِرشاطئيِنالها       في  لعلعت نجوُمالكهرباُء

                                                                                                                                            
 163المورد العذب في الكالم الدخيل في آالم العرب : ينظر )5(
 124 نفسها وينظر شفاء الغليل في ما في آالم العرب من الدخيل المصدر نفسه الصفحة: ينظر )6(
 373ينظر المعرب من الكالم االعجمي على حروف المعجم  )7(

 
 
 
 
 49:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 177:المورد والعذب في الكالم الدخيل في الكالم العرب :ينظر )2(

 145: ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 63:ينظر المورد العذب في بعض الكالم الدخيل في كالم العرب )4(

 212:ديوان الشيخ علي الشرقي  )5(



وهو في االصل ) آا(معّربة فارسية بمعنى جإذب القش والتبن ) رباُءالكه(       فـ 

يدل  على مواد صمغية جافة تصنع منها المسابح والعقود استخدمها األتراك وعنهم 

 في ) Electric(أخذها العرب لداللة على الطاقة المعبر عنها باللغات األوربية  بـ 

 حين استخدم           

      

 ومن ألفاظ )1(لداللة على ما ُأطلق عليه العرب لفظة آهرباء) برق(   األيرانيون 

 :المعرَّبة والدخيلة والموّلدة في شعر الشيخ علي الشرقي

 ) الكمنجة (

 )2( باُب) الكمنجة( و قمُتاناسور    حولهغاني مدينُة ألأل
      فالكمنجة لفظة فارسية تعني آلة موسيقية وترية ذات قوس وهي مرآبة من 

أداة تصغيرفي اللغه الفارسية وقيل آلة لهو ذات أوتار ) جه (بمعنى قوس و) آمات(

 والكمنجه )3(تعريب آمانجة ومنه آمانجة با لترآية والكردية والسريانية الدارجة

 .)4(رباب معرَّب آمانجة عرَّبُه المحدثون

       ومن االلفاظ المعرَّبة والدخيلة والموّلدة التي وردت في شعر الشيخ علي 

 : الشرقي

  )بستان(

 )5( شواك في البستاِن تكثر األأنبستان العراق  يضيمني          يأورد
وهو بمعنى الحديقة المكان التي تكثر فيه ) بوستان(لفظة فارسية ) البستان (      فـ 

الحقة مكانية، شائعة في بالد الشام ) وستان(رائحة و ) بأو(االشجار معرَّبة فارسية 

                                                 
 153:المورد العذب في بعض الكالم الدخيل في كالم العرب: ينظر  )1(

 301:شيخ علي الشرقي ديوان ال)2(

 152:بعض الكالم الدخيل في كالم العرب ينظر المورد العذب في  )3(

 137:فارسية المعربةفاظ اللاال:ينظر  )4(

  207: ديوان الشيخ علي الشرقي)5(



 وقال ابو )6(انجي باضافة جي وتفيد العملوغيرها، ونسبت الى الياء فيقال بست

 .)7(منصور الجواليقي فارسي معّرب ويجمع على بساتين

 

 

     

 

 : في شعر الشيخ علي الشرقي  ومن االلفاظ المعرَّبة والدخيلة والمولَّدة 

 ) الصهريج (

 )1(  شحيِحنضٍحب  في الصهاريج عنا         وقنعنا منُهحجز الماُء
لفظة فارسية وتعني حوض الماء وهي معرَّبة من سارد وتطلق ) الصهريج(        فـ 

، )2( وهو لقب لعائلة حلبيةفي الشام على عربات نقل الماء والسوائل والمحروقات

والصهريج قيل جماعة صهاريج وبرآة مصهرجة معمولة بالصهاريج وهو شيٌء 

يخلط بالنورة ويطال به الحياظ ونحوها وهو معرَّب يسمى برآة الماء صهريجًا وفي 

ادر مأخوذ من الصارج والكاس وبرآة مصهرجة آتاب سلوك السنن الصهريج الص

ومن االلفاظ المعرَّبة والدخيلة والموّلدة في شعر الشيخ علي الشرقي , )3(مبنية بِه

 :قوله

 )الزمهرير(

 )4(  الزمهريِرت       من شدِةهنَم حنَّ جالى

                                                 
 40:المورد العذب في بعض الكالم الدخيل في كالم العرب :ينظر  )6(

 101:المعرب من الكالم االعجمي عن حروف المعجم:ينظر  )7(

 386:ديوان الشيخ علي الشرقي  )1(

 113:المورد العذب في بعض الكالم الدخيل في كالم العرب :ينظر  )2(

 124:ليل فيما في الكالم العرب من الدخيل شفاء الغ: ينظر )3(

 188:لشرقيديوان الشيخ علي ا )4(



هي لفظة معرَّبة فارسية وتعني البرد وهرير بمعنى فاعل أي ) الزمهرير(       فـ

أي موجب وقالوا ) هرير (أي برد ) زم( وقيل شدَّة البرد ومرآبة )5(فاعل البرودة 

 .)6(إزمهر اليوم أي أشتدَّ البرد

  ومن األلفاظ المعرَّبة والدخيلة والمولَّدة التي وردت في شعر الشيخ علي الشرقي 

 :قولُه

 )الرواق (

 

 )1( السرادقُدود ممُلها     والنبق تحت رواِقالحُّ

يرة ،الخيمه الملكيه معّربة فارسية من الخيمة الكب)سرادق (       وتعني لفظة 

 ِبِهْم َأَحاَط َنارًا ِللظَّاِلِميَن َأْعَتْدَنا ِإنَّا " ووردت في القرآن الكريم )2()سرادق(

( فارسي معّرب وأصلُه في الفارسية قال ابو منصور الجواليقي )3(" ُسَراِدُقَها

  من األلفاظ المعرَّبة والدخيلة والمولَّدة في شعر الشيخ علي )4()اسرادار وهو الدهليز

 )بغداد:(الشرقي

 )5(لسمرحلى ا فما أ ببغداَدف قد تسامرت    ليًاللطا االوسائُر                  

بمعنى ) داد(بمعنى الحديقة والجنة و ) باغ (       بغداد لفظة فارسية مكونة من 

ومن األلفاظ المعرَّبة . )6(أي جنة العدالة وعلى هذا سميت مدينه السالم. العدالة

 ) سندس (:لدخيلة والمولَّدة في شعر الشيخ علي الشرقيوا

 )7(ُه دروَعرارها ورٌد وزرَّز        أ من سندٍساللٍة ِغلَّ َفوالنهُر
                                                 

 90:المورد العذب في بعض الكالم الدخيل في كالم العرب : ينظر  )5(

 79 :لفاظ الفارسية المعربةاال: ينظر )6(

 222: ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

  93:عض الكالم الدخيل في كالم العربالمورد العذب في ب:  ينظر)2(

 29:ةأي:سورة الكهف  )3(

 248 :عجمي على حروف المعجمالمعرب من الكالم األ:ينظر  )4(

 213: ديوان الشيخ علي الشرقي )5(

 42:المورد العذب في بعض الكالم الدخيل في كالم العرب: ينظر )6(



ووردت في القرآن )8(لفظة يونانية بمعنى رقيق الديباج وهي معّربة يونانية ) سندس(

 وقال أبو )9())َوِإْسَتْبَرٍق ُسنُدٍس ِمْن ُخْضرًا ِثَيابًا َوَيْلَبُسوَن((الكريم قولِه تعالى 

رون وسندس،ضرب من رقيق الديباج، لم يختلف فيه المفس: منصور الجواليقي 

  )10(البزيون يتخذ من الِمِرعزاء  ولم يختلف أهل اللغة في أنَه مّعرب

      ومن األلفاظ المعرَّبة والدخيلة والمولَّدة التي وردت في شعر الشيخ علي 

 :الشرقي

 )الصاروخ(

 )1( ضحى الى صفِر األنقَل ُي أو حولكم     هيهاَت والصاروُخ للعيِدتشدوَن
النوره الجبس مادة لطلي الحياض والحمأمَّات معّربة )الصاروخ(    وتعني لفظة

ومن األلفاظ المّعربة والدخيلة والموّلدة في شعر الشيخ علي , )2()سارو(فارسية من

 :الشرقي قولُه

 ) كوخال (

 )3( والخصائُص       يعرفها الكوُخ وحرٌثيعرفها معمٌل
 )4(لفظة معّربة فارسية منذ القديم وهي آل بيت مسنم من القصب) فالكوخ     (

عّربة والدخيلة والمولدة في شعرالشيخ علي الشرقي وآذلك ذآر الشاعر األلفاظ الم

 : قولُه

                                                                                                                                            
 198:ديوان الشيخ علي الشرقي )7(

 99:الكالم العربالمورد العذب في بعض الكالم الدخيل في :  ينظر)8(

 31:ةأي:سورة الكهف  )9(

 225:عجمي على حروف المعجمالمعرب في الكالم األ: ينظر)10(

 
 
 260:الشيخ علي الشرقي ديوان )1(

 111:المورد العذب في بعض الكالم الدخيل في كالم العرب : ينظر  )2(

 277: ديوان الشيخ علي الشرقي  )3(

 153:المورد العرب في بعض الكالم الدخيل في كالم العرب :  ينظر  )4(



 ) الطربوش(

 )5( بعثرت وعمائم     وطرابيُش وحولها قبعاٌتحاسراٍت
لفظة فارسية تعني لباس الرأس وهو نوع من القبعات مصفحة ) فالطربوش      (

 .)6(الفارسية)سربوش (من

 :ومن األلفاظ المعّربة والدخيلة والموّلدة في شعر الشيخ علي الشرقي قولُه

 ) سراج(

 )1(قدوه لقبِر قد أو        من سراٍجان يعلو بصيصًا الدخوهي مثل
وهو مصطلح عثماني للداللة على ) جراغ(بة من لفظة فارسية معّر) فالسراج      (

 ومن )2()سراجيين(الخادم الذي يحرس سيدُه وهو حرَّ في األصل وجمعوُه علي 

 :األلفاظ المعّربة والدخيلة والمولَّدة في شعر الشيخ علي الشرقي قولُه

 )يسأوالطو(

 )3( التيوِس     وبه ناطحت قروُن زهوًايِسأو الطو تاُجأبدىفيه 
لفظة يونانية تعني طائر معروف ومشهور بجمال ألوان ذيلِه ) فالطوأويس      (

 والدخيلة والمولَّدة في شعر الشيخ علي الشرقي  وورد من األلفاظ المعّربة)4(الرائعة

 :قولُه

 )المروج(

 )5(اِح الى صّداحِة صّد من حولها تتناغى       آلُّفي مروٍج

                                                 
 281: ديوان الشيخ علي الشرقي  )5(

 118: العذب في بعض الكالم الدخيل في الكالم العرب المورد: ينظر  )6(

 355:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 93:المورد العذب في بعض الكالم الدخيل في كالم العرب:ينظر )2(

 282:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 117:المورد العذب في بعض الكالم الدخيل في كالم العرب:ينظر )4(

 164:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(



 وقال )6()مرغ(فارسية وتعني السهل المعشوشب معّربه من ) المروج (     فالفظة 

المرج فارسي معرب وهي أرض واسعة فيها نبت آثير : ابو منصور الجواليقي

 .)7(تمرج فيها الدواب وجمعها مروج

 ومن األلفاظ المعّربة والدخيلة والمولدة التي وردت في شعر الشيخ علي الشرقي 

 :ولُهق

 

 ) الدرب(

 )1(آر ُأا الدرَبوا      وإذا هم مألو قد مهّدهُمّنزعموا أ
 وورد ذلك في )2(بمعنى المضيق ) دربند(لفظة معّربة فارسية من ) فالدرب       (

 :شعر أمرئ القيس

  الحقان بقيصِر    وأيقن أناى الدرب دونُهى صاحبي لما رأبك

  تموت فتعذرا أول ملكًاأونما     تح التبِك عينك إفقلت لُه

       والدروب ليس أصلها عربيًا والعرب تستعملها في معنى األبواب ويقال لهذِه 

تعملوا ذلك المداخل الضيقة من بالد الروم دروب ألنها آأبواب لما تفضي إليِه وقد إس

 :ومن األلفاظ المعّربة والدخيلة والمولَّدة في شعر الشيخ علي الشرفي قولُه, )3(قديمًا

 )جوهرة(

 )4(ضيع من جوهرتيرب هالجوهرة         أ
ومن . )5()آوجر(لفظة فارسية تعني الدر اللب باطن الشيء من ) جوهرةفال      (

 :  األلفاظ المعّربة والدخيلة والمولَّدة في شعر الشيخ علي الشرقي قولُه
                                                 

 161:خيل في كالم العربالمورد العذب في بعض الكالم الد: ينظر )6(

 358:عجمي على حروف المعجمالمعرب من كالم األ:ينظر )7(

 251:ديوان الشيخ علي الشرقي  )1(

 76:المورد العذب في الكالم الدخيل من كالم العرب : ينظر )2(

 201:ينظر المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم ألبي منصور الجواليقي )3(

 353:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(



 )البرلمان(

 )6( وزاري       عن اقتراٍح قراٌرفي البرلماِن
 .)7( لفظة انكليزية تعني مجلس النواب وتجمع على برلمانات)فالبرلمان(

 :     ومن األلفاظ المعّربة والدخيلة والموّلدة في شعر الشيخ علي الشرقي قولُه

 ) فيروزج(

 )1( نوِر بسطِرطَّور     ُخ البّل بصحيفِةفيروزٍج
مأخوذه من البهلوية ) فيروز(لفظة فارسية تعني الصورة القديمة ) فالفيروزج     (

 : قولُهومن األلفاظ المعّربة والدخيلة والمولدة في شعر الشيخ علي الشرقي)2(القديمة 

 )سوسن(

 )3( واقاِحسوسٍن    والمراقي آ من زهوٍر آمنبٍرنصبوُه
 ومن )4(لفظة فارسية وهي زهرة من فصيلة الزنبقيات متعددة األلوان) فسوسن    (

 ) الكنار(:دة في شعر الشيخ علي الشرقي قولُهاأللفاظ المعّربة والدخيلة والمول

 )5( بحداء نوِقفُا      مكّلاح هل عاد الكناُرصّد
ومن .)6(لفظة فارسية تعني طرف الشيء أو حافتُه شائعة في بالد الشام) فالكنار     (

 )الصوان(:لفاظ المعّربة والدخيلة والمولدة في شعر الشيخ علي الشرقي قولُهاأل

 )7( في العدو مثل الرصيفُه     يحسُبِه في صخِرواُن الّصعزماأل
                                                                                                                                            

 66:المورد العذب في كالم الدخيل من كالم العرب: ينظر )5(

 180: علي الشرقيديوان الشيخ )6(

 38:المورد العذب في الكالم الدخيل من كالم العرب:ينظر)7(
 
 107:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 132:المورد العذب في الكالم الدخيل من كالم العرب:ينظر )2(

 164:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 100:المورد في الكالم الدخيل من كالم العرب: ينظر )4(

 265:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(

 152:المورد في الكالم الدخيل من كالم العرب: ينظر )6(



) سأيه بان( الكبيرة، معّربة فارسية منلفظة فارسية وتعني الخيمة) فالصوان       (

 . )8()صوان الحكمة(أي ذات الظالل ومنُه آتاب 

      ومن األلفاظ المعّربة والدخيلة والموّلدة في قول الشيخ علي الشرقي 

 ) الفردوس(:قولُه

 )1( واليسوُعحمُد أ     جال طرفيِه حسنًا الفردوَسشبُه ُيخياٌل
أصله روحي أعرب وهو البستان وقد قيل الفردوس تعرفُه العرب ) فالفردوس      (

وتسمى الموضع الذي فيه آرم فردوسًا، وقال أهل اللغة الفردوس مذآٌر وإنما  أنث 

 ألنُه عني بِه الجنة وقيل )2("خالدون فيها هم الفردوس يرثون"في قولِه تعالى 

هو : سألك الفردوس األعلى وقيل الفردوس األودية التي تنبت ضروبًا من النبت قيلن

. )3(الفردوس أصلُه بالنبطية ِفرداسا: بالرومية منقول الى لفظ العربية وقال السدي

: عر الشيخ علي الشرقي قولهومن األلفاظ المعّربة والدخيلة والموّلدة في ش

 )    الخورنق(

 )4( وسديِرنٍق في خورزق    حلٌم والعراق بمأ يجديَكأو
وهو موضع الشرب فأعرب وهي بنية بناها ) الخرنكاء(آان يسمى ) فالخورنق     (

 ومن األلفاظ المعّربة والدخيلة )5(النعمان لبعض أوالد األآاسرة وقيل الخورنق نهر

 )البطريق(:والموّلدة في شعر الشيخ علي الشرقي قولُه

 )6(لشماِس      ومن قٌسلبطريٍق فمن شيٍخ

                                                                                                                                            
 314:ديوان الشيخ علي الشرقي )7(

 114:المورد في الكالم الدخيل من كالم العرب: ينظر)8(
 
 
 244:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 11:ةأي:سورة المؤمنون )2(

 289_288:عجمي على حروف المعجمالمعرب في الكالم األ: ينظر )3(

 288:ديوان الشيخ علي الشرقي )4(

 175_174:عجمي على حروف المعجممن الكالم األالمعرب :ينظر )5(



البطريق بلغة الروم هو القائد وجمعُه بطارقة ،وقد تكلموا به ولما سمعت       ف

العرب بأن البطارقة أهل رئاسة صاروا يصفون الرئيس بالبطريق وانما يريدون بِه 

 .)7(المدح وعظم الشأن

 :      ومن األلفاظ المعّربة والدخيلة والموّلدة في شعر الشيخ علي الشرقي قولُه

 )السلسبيل(

 )1( ورودا السلسبيِل     لو رمت غيَر ذائٍب بثغرَكلت عن برٍدوجف

 َعْينًا : "هو أسم أعجمي نكرة وورد في القران الكريم قولُه تعالى) فالسلسبيل      (

 األلفاظ المعّربة ومن.  وقيل السلسبيل سلس ماؤها)2( "َسْلَسِبيًال ُتَسمَّى ِفيَها

 : والدخيلة والموّلدة في شعر الشيخ علي الشرقي قولُه

 )الدمقس(

 )3( من ستور الدمقِس الغواني       فتطالعَن المصاِبُةدهشجفلت أ
القز األبيض وما يجري مجراُه في البياض والنعومة أعجمي معرب ) فالدمقس    (

أصلها فارسيا فعّربتُه العرب وزادت عليها :العرب قديمًا، وقيل وقد تكلمت به 

 .)4(حروفًا

 :      ومن األلفاظ المعّربة والدخيلة والمولدة في شعر الشيخ علي الشرقي قولُه

 ) الفسطاط(

 )5( يا حلب عنِكر وقد    نامت بنو حمداَن من مص الفسطاُطوَيقد ُط

                                                                                                                                            
 363:ديوان الشيخ علي الشرقي )6(

 124:عجمي على حروف المعجمالمعرب من الكالم األ:ينظر) 7(

 
 
 60:ديوان الشيخ علي الشرقي )1(

 18:ةأي:نسانسورة األ )2(

 128:ديوان الشيخ علي الشرقي )3(

 199:بي منصور الجواليقي من الكالم األعجمي على حروف المعجم،ألالمعرب:ينظر )4(



فارسي معّرب وهو مأخوذ من القفيز الفالج وأصلُه بالسريانية ) فالسطاط        (

 .)6(ويقال لُه أيضًا فلج) فالقاء(

 

 

 مه                        الخات      
 بعد هذه الرحلة الطويلة التي صحبنا فيها أديبًا عراقيًا عأيش األنقالبات    

 . السريعة التي حصلت في حياة االمة العربية وأدبها وتعرَّفنا على لغتِه

نستطيع أن نورد النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، ففي التمهيد بّينا أنَّ 

ر الشيخ علي الشرقي أديبًا مثقفًا ثقافًة عربية عميقة، ومطلعًا على التراث الشاع

العربي بشكل جيد، ولُه آتابات في الشعر والنثر ومن طراز رفيع، ولفصاحة الفاظِه 

وجزالتها وسعة علمه بالعربية، نرى بعض الكتاب والشعراء لم يترددوا في الكتابة 

 .توى االلفاظ والمستوى النحويعنه وإعطاء ارائهم عن شعره وعلى مس

تنأولنا بأيجاز تعريف المسطلح اللساني : ففي الفصل األول المبحث األول

وبعض التعاريف واختالف الدارسين في المسطلح، وحأولنا أن ندرس تجاذَب 

المصطلح بين الغه والشريعة وحأولنا أن نبين المصطلح في التراث ومنها المصطلح 

 حرآية المصطلح وتنأولنا المصطلح عند عبد الرحمن بن القرآني المحكم وآذلك

هوم اللسان عند عبد رحمن 4خلدون ومفهوم اللغة عند عبدالرحمن بن خلدون، ومف

 .بن خلدون

          أمَّا في المبحث الثاني فحأولت أن أتنأول الدراسة التي سبقتنا وأن أعرض 

 .آل دراسة ومناهجها 

                                                                                                                                            
 199:ديوان الشيخ علي الشرقي )5(

 297:عجمي على حروف المعجم المعرب من كالم األ: ينظر) 6(

 
 



تكشفت لنا دالالت أبنية االفعال )  الصرفيالمستوى( وفي الفصل الثاني 

والمصادر والمشتقات والجموع والنسب والتصغير، التي وظفها الشاعر للتعبير عن 

المعاني المقصودة وتبين لنا أيضًا أّن الشاعر آان يأتي بتصريفات خلت منها آتب 

 من صيغة اللغة، عمدًا منه تارًة أو ضرورة يقتضيها نظام الشعر تارًة اخرى،  فبنى

موقعًا الفعل من احد الفاعلين على ) قاسَم(الدالة على المشارآة من الفعل )  فاعَل(

الدالة على المطاوعة من الفعل ) انفعَل(االخر باسناده من أحدهما، واستعمل صيغة 

 ).هوى(الالزم

 

وورد عنده المصدر على صيغه التفعال بكثرة واثبتنا قياسية ذالك، واستعمل 

واستعمل اسم ) المظلوم من ظلم والمغدور من غدر ( صيغه المفعول فالمصدرعلى

ومن ) مفعول(للداللة على معنى ) َفِعَل(واستعمل ) افتخر(من الفعل ) مفتخر(الفاعل 

 . ذالك السلب بمعنى مسلوب

واستعمل صيغه المبادلة على زنة فعيل الذي هو من ابنية الصفة المشبة فهو 

وفي الجمع يظهر لنا ) شحيح( الثبوت الذي جاء في قوله في الصفة المشبة يدل على

جليا استعمال الشاعر لم يرد أغلبها في آتب اللغة، ومن ذلك جمعه العين الباصرة 

وآذالك جمع رزية على رزأيا، وورد   )أعين(على عيون واالفضل أن تجمع على 

 جمعًا خالفًا آما استعمل) سنوات (و ) حمأمَّات (عندُه استعمال جمع سماعي مثل 

للقياس مثل وشمة على واشمات ومن الجمع الذي استعملُه علي الشرقي خالفًا للقياس 

على شمائل وجمع شمل على أشمال وجمع رؤيا على رؤى وهذا ) شمل (جمعه 

 . مخالف للقياس

        وورد عند الشاعر استعماالت النسب القياسية والسماعية وداللة اسم الفاعل 

وتعويض ) شاَم(الغة على النسب وورد عنده حذف يا ءي النسب نحو وصيغة المب

 ) الربعيين (وربعين ويريد به  ) شامي(عنها باالف وهو مما استعمله العرب ويرد 



على سراة وجمع شباب على شبَّان ) سرى(وآذالك ورد عنده خالفًا للقياس جمع 

عمها أطعمة أشربة ومما جاء خالفًأ للقياس جمع طعام وشراب وسراب وصحيح جم

 وأسربة 

بان لنا استعمال الشاعرأنماط الجمل ) المستوى الترآيبي(وفي الفصل الثالث

االسمية والفعلية ، وجملة القسم وجملة الشرط وتبين لنا ّأنَّ الشاعر لم يخرج عن 

الحدود والقواعد التي تحكم نظام الجملة بل جاء بها مطابقة لما عهدته سنن العربية 

حظ عنده أّنُه استعمل آان تامة، واستعمل آان بمعنى صار وورد عنده آان ومما يل

زائدة وستعمل الفعل أصبح بمعنى صار واستعمل صار بمعنى جاء واستعمل إنَّ 

بمعنى التعليل وأوضح هذا المستوى مرونه ثقه الشاعر وقدرتة على تحريك أجزاء 

 يعمد الشاعر الى احداثها، الجملة لتقديم بعضها على بعض ألظهار المعاني االتي

وتلمسنا دالالت الحذف والذآر وورد حذف المبتدأ وحذف الخبر وحذف الفعل 

والفعل وفاعله       وحذَف الشاعر الجملة الفعلية وحذف النون وحذف صلة 

الموصول وحذف الشاعر جملة جواب الشرط وحذف ضمير الشان وحذف المفعول 

ف وحذف أحد النونين أمَّا نون الحرف أو نون به وحذف جملة القسم وحذف الموصو

 .الوقأية

اتضحت لنا قدرة الشاعر على ) المستوى الداللي (وفي الفصل الرابع  

استعمال األلفاظ بدالالت جديدة غير التي وضعت لها وعكس ذلك التطور الحي للغة 

ّلدة التي ويدخل ضمن هذا التطور استعمال الشاعر االلفاظ المعرَّبة والدخيلة والمو

عكست أثر البيئة في اللغة وتبين لنا استعمال األلفاظ المعّربه أآثر من األفاظ الدخيلة 

والموّلدة، ويتضح لنا من ذلك قدرة الشاعر اللغوية وسعة علمه بالعربيه والفاظها 

 .محتذيا حذو العرب األوائل

 

 

 

 



 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ثبت المصادر و المراجع

 )أ ( 
 الكريم نالقرآ -

 م 1965 بغداد,النهضة مكتبة , الحديثي خديجة. د , سيبويه آتاب في المصادر أبنية -

 م2003 لبنان بيروت األولى الطبعة , الحديثي خديجة. د , سيبويه آتاب في الصرف أبنية -

 م 1937 القاهرة , والنشر والترجمة التأليف لجنة مطبعة, مصطفى إبراهيم , النحو أحياء -

 م 1963 بغداد ,النبع شرآة الشرقي ليع , األحالم -

 محي محمد تحقيق ) هـ 276ت (الدينوري قتيبة بن مسلم بن عبداهللا محمد أبو , الكاتب أدب -

  م 2005 , القاهرة الطالئع دار / عبدالحميد الدين

 آلية طرابلس جامعة منشورات , مختار أحمد الدآتور ترجمة , ماريوباي اللغة علم أسس -

 م1973 ,التربية

 الفنية الطبعة سليمان اهللا فتح ,البارودي شعر على تطبيقية دراسة و نظري مدخل , األسلوبية -

 م 1990 ,مصر,

  ت -د بيروت , الكتب دار , تروزي حنا فؤاد , األشتقاق -



 )هـ316ت(البغدادي السري بن محمد بكر أبو السراج أبن , النحو في األصول -

 م 1973 بغداد , األعظمي سلمان مطبعة األولى طبعةال , الفتلي عبدالحسين الدآتور تحقيق

 المعرفة عالم سلسلة األولى الطبعة خرما نايف , المعاصرة اللغوية الدراسات على أضواء -

 م 1978 , الكويت , واألداب والفنون للثقافة الوطني المجلس

 علوم في األتقان هامش على المطبوع ) هـ403ت (الباقالني بكر ابو القاضي القرآن إعجاز -

 مصر الحلبي الباجي مصطفى شرآة ,الثالثة الطبعة , للسيوطي القرآن

 م1994 دمشق , زيدون ابن مطبعة , العاملي األمين محسن , الشيعة أعيان -

 م1999 المصرية األنجلو مكتبة , أنيس أبراهيم الدآتور , اللغوية األصوات -

 م 1980 لبنان بيروت , الكاثوليكية ةالمطبع , ادشير السيد , المّعربة , الفارسية األلفاظ -

 , العربية والدراسات البحوث معهد حسن عبدالحميد أنواعها و خصائصها , اللغوية األلفاظ -

 م1971 ,العربية الدول جامعة

 والنشر الطباعة دار,  ) هـ 542 ت (الشجري بأبن المعروف اهللا هبة , الشجرية األمالي -

  )ت – د( , بيروت,

 م1971 األشرف النجف , األداب مطبعة , شالش طه هاشم الدآتور , عانيهاوم الفعل أوزان -

 وضع, ) هـ 739 ت (القزويني عبدالرحمن بن محمد الدين جالل ,البالغة علوم في األيضاح -

 م 2003 لبنان – بيروت العلمية الكتب دار األولى الطبعة ,الدين شمس أبراهيم حواشية

 

 )ب(               
 م1984 ,للكتاب المصرية الهيئة– عبدالمطلب محمد الدآتور , ألسلوبيةوا البالغة-

 األداب آلية منشورات , عاشور المنصف , والنظرية التحليل بين العربية الجملة بنية -

 م1991 , بمنونة

 )ت(
 )هـ 1205 ت (الزيدي الحسيني مرتضى محمد , القاموس جواهر من العروس تاج -

 )ت – د( , بنانل – بيروت الحياة مكتبة 



 , األرشاد مطبعة , نهر هادي الدآتور , تطبيقية وصفية دراسة , العربية في اللغوية التراآيب -

 م 1987 , بغداد

 مصر الملوك وادي مطبعة , الخامسة المطبعة , طنطاوي محمد األستاذ , األسماء تصريف -

 م1955

 م 1973 تونس , البكوش بالطي , الحديثة األصوات علم خالل من العربي التصريف -

 ت – د , محبوبة , وحاضرها النجف ماضي عن آاملة ترجمة -

 بغداد , العراقية األعالم وزارة طبع علوان عباس علي الدآتور ,العراق في الشعر تطور -

 م 1975

 الكتب دار منشورات , االولى الطبعة , الصغير علي حسين محمد , الداللي البحث تطور -

 م 1988 ,غدادب , العلمية

 م 1966 مصر , للطباعة الرائد دار , السامرائي إبراهيم الدآتور , التاريخي اللغوي التطور -

 رمضان الدآتور , عليه وعلق وصححه أخرجه , برجشترسر , العربية للغة النحوي التطور -

 م 2003 , بالقاهرة الخانجي مطبعة , الرابعة الطبعة , عبدالتواب

 – المنار .األولى الطبعة , عودة ابو خليل عودة , القران لغة و الشعر لغة بين يالدالل التطور -

  م 1985- الزرقاء– األردن

 )ث(
  م 1975 ,بغداد , العراقية األعالم وزارة , األسدي حسن , األنكليز على النجف ثورة -

 م 1959 ,دادبغ , األيمان مطبعة , الوائلي إبراهيم , العراقي الشعر في العشرين ثورة -

 )ج(
 , األهل سيد عبدالعزيز األستاذ راجعه , الغالييني مصطفى الشيخ , العربية الدروس جامع -

 م1972 بيروت صيدا العصرية المكتبة عشرة الحادية الطبعة

 العلمي المجمع منشورات السامرائي؛ صالح فاضل الدآتور ,أقسامها و تأليفها العربية الجملة -

 م 1998 بغداد,



 , الخانجي مكتبة , عبدالعال سيد عبدالمنعم الدآتور , العربية في والتكسير التصحيح جموع -

 م 1977 القاهرة

 )ح( 
 ت ( علي بن محمد بن احمد , مالك ابن الفية على األشموني شرح على الصبان حاشية -

 م 2002 الصفاء مكتبة األولى الطبعة , الجميل بن محمود تحقيق ) هـ 1206

 األدبية والدراسات البحوث قسم , مطلوب أحمد الدآتور , العراق في التعريب حرآة -

 م 1983 ,بغداد , واللغوية

 

 )خ(
 الطبعة , الهنداوي الحميد عبد تحقيق) هـ 392 ت  (جني بن عثمان الفتح ابو , الخصائص -

 م 2003 لبنان , بيروت , العلمية الكتب دار , الثانية

 , التونسية الجامعة منشورات الطرابلسي الهادي محمد , شوقياتال في األسلوبية خصائص -

 م 1981 ,التونسية للجمهورية الرسمية المطبعة

 )د(
 مكة ,الجامعي الطالب مكتبة , الثالثة الطبعة دويش عبداهللا , فرالص علم في دراسات -

 م 1987 المكرمة

 م1969 بمصر المعارف دار ,شرب محمد آمال الدآتور) الثاني القسم (اللغة علم في دراسات -

 بيروت للمالين العلم دار , الثالثة الطبعة ,الصالح صبحي الدآتور ,اللغة فقه في دراسات -

 م 1968

 الدار ,أخرين و القرماني صالح ترجمة , سوسير دي فرناند , العامة األلسنية في دروس -

 م 1985 للكتاب العربية

 مصر , الرحمانية مطبعة الثالثة الطبعة , الحميدعبد الدين محي محمد ,التصريف دروس -

 م 1931



 أسعد مطبعة ,جواد مصطفى الدآتور , والرسم واللغة والصرف النحو فلسفة في دراسات -

 م 1968 ,بغداد,

 و عبده محمد الشيخان أصله صحح) هـ 471 ت( ,الجرجاني عبدالقاهر ,األعجاز دالئل -

 رشيد محمد السيد حواشيه وعلق طبعه تصحيح على وقف و الشنقيطي الترآزي محمود محمد

  م 1987 لبنان بيروت والنشر للطباعة المعرفة دار , رضا

  م 1985 المصرية األنجلو مكتبة األولى الطبعة , أنيس ابراهيم الدآتور , األلفاض داللة -

 مكتبة , ةالعاشر الطبعة , بشر محمد آمال ترجمة ,مان أول ستيفن , اللغة في الكلمة دور -

 م 1956 ,الشباب

 القاهرة المعارف دار , مؤنس حسين دآتور , م 1919 ثورة في دراسات -

  أيوب عبدالرحمن الدآتور , العربي النحو في نقدية دراسات -

 الثقافة ؛وزارة الكرباسي وموسى الوائلي وتحقيق؛إبراهيم ؛جمع الشرقي علي الشيخ ديوان -

 ت-للنشر؛د الرشيد والفنون؛دار

 )ر(
 محمد أحمد تحقيق ) هـ 702 ت (المالقي عبدالنور احمد , المعاني شرح في المباني رصف -

 م 1975 دمشق ,الخماط

 )ش(
-د (لبنان بيروت العلم دار الثانية الطبعة , الحمالوي أحمد الشيخ ,الصرف فن في العرف شذا -

 )ت

 تحقيق ) هـ769ت (الهمداني عطيل بن عبداهللا الدين بهاء مالك ابن ألفي على عقيل ابن شرح -

 م2002 ,بيروت– صيدا العصرية المكتبة الدين محي محمد

 محمد الدين جمال األمام بن محمد الدين بدر عبداهللا ابو , مالك أبن ألفية على الناظم ابن شرح -

– بيروت العلمية الكتب دار , األولى الطبعة السودة عيون باسل تحقيق ) هـ686ت (مالك بن

 م2000 ,انلبن



 الطائي مالك بن عبداهللا محمد الدين جمال , المقاصد وتكحيل الفؤاد تسهيل , التسهيل شرح -

 دار األولى الطبعة السيد فتحي وطارق عطا عبدالقادر محمد تحقيق ) هـ 672 ت (األندلسي

 م2001 لبنان – بيروت العلمية الكتب

 عيون باسل تحقيق ) هـ 905 ت (هرياألز عبداهللا بن خالد التوضيح على التصريح شرح -

 م2000 لبنان بيروت العلمية الكتب دار السود

 )ت-د (العزيزي مكتبة منشورات النيسايوري محمد والدين الملة نظام ,النظام شرح -

 تحقيق ) هـ 686 ت (األسترابادي الحسن بن محمد الدين رضي , الحاجب ابن شافية شرح -

  م1975 لبنان بيروت العلمية الكتب دار ,وزميله الحسن نور محمد

 حواشيه وضع و له قدم األسترابادي الحسن بن محمد الدين رضي الحاجب ابن آافية شرح -

 م 1998 لبنان بيروت العلمية الكتب دار األولى الطبعة يعقوب بديع أميل الدآتور وفهارسة

 السيد أحمد تحقيق ) هـ 643 ت (النحوي يعيش بن علي بن عيسى الدين موفق المفصل شرح -

 ت-د مصر – القاهرة , التوفيقية المكتبة أحمد

 الخفاجي عمر بن محمد بن أحمد الدين شهاب , الدخيل من العرب آالم في فيما الغليل شفاء -

 الطبعة ,شاش محمد الدآتور عربية وشرح نصوصه ووثق وصححه له قدم ) هـ 1096ت(

 م1998 ,نلبنا– بيروت العلمية الكتب دار ,األولى

 م 1954 العراق الحيدرية , الخاقاني علي , الغري شعراء -

 النجف ,العراق النعمان مطبعة ,عبداالمير حمودي دآتور أدبه و حياته , الكبير الشبيب -

 م1972

 واألعالم الثقافة وزارة منشورات , عواد مهدي عبدالحسين ,أدبه و حياته الشرقي علي الشيخ -

 م1981 ,العراق, 

 )ص(
  )هـ 395 ت (فارس بن أحمد الحسن ابو , آالمها في العرب وسنن اللغة فقه في الصباحي -

 م 1963 لبنان بيروت والنشر للطباعة بدران مؤسسة الشويحي مصطفى تحقيق

 أحمد تحقيق ) هـ 400 ت (الجوهري حماد بن اسماعيل ,العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح -

 )ت-د (بمصر العربي كتابال دار مطابع عطار عبدالغفور



 )ض( 
 م 1983 الثالثة الطبعة , النحاس أحمد مصطفى الدآتور األسماء تصريف في الضياء -

 )ط(
 العلوي إبراهيم بن علي بن يحيى , األعجاز حقائق وعلوم البالغة األسرار المتضمن الطراز -

 )ت-د (بيروت العلمية الكتب دار ) هـ 749 ت(

 )ظ(
 , الجامعية المعرفة دار ,سليمان ثابت محمود الدآتور ,الصرفية الصيغ يف التحويل ظاهرة -

 م 1985 األسكندرية

 للطباعة الجامعية دار , حمودة سليمان طاهر الدآتور ,اللغوي الدرس في الحذف ظاهرة -

 ت -د , االسكندرية , والتوزيع والنشر

 )ع(
 الكبرى الهرم مكتبة األولى الطبعة , خفاجي عبدالمنعم محمد ,العربية والداللة عبدالقاهر -

 ت-د التجارية

 والتوزيع للنشر العروبة دار مكتبة , األولى الطبعة , عمر مختار أحمد الدآتور ,الداللة علم -

 م 1982 ,الكويت,

 الكتاب أتحاد منشورات ,عبدالجليل منصور ,العربي التراث في ومباحثه أصوله الداللة علم -

 م 2001 ,دمشق , العربي

 بنفاذي فاريوس جامعة منشورات , الدريش الهدى نور الدآتورة ,وتطبيق دراسة , الداللة علم -

 م1995 األولى الطبعة, 

 دمشق ,العودة دار ,األولى الطبعة , الداية فايز الدآتور ,والتطبيق النظرية , العربي الداللة علم-

 م 1985

 داود والدآتور الفي وحسين شرطية أبو عبدالقادر الدآتور , العربي والمعجم الداللة علم-

 م1989 والتوزيع للنشر الفكر دار ,غطاسة



 1962 القاهرة مصر نهضة مكتبة الخامسة الطبعة , وافي عبدالواحد علي الدآتور ,اللغة علم -

 م

 الدآتور مراجعة , عزيز يوسف نوئيل الدآتور ترجمة , سوسير فرينارودي العام اللغة علم -

 م1988 الموصل بيت ,المطلبي يوسف كمال

 المكتبة ,الثالثة الطبعة بك الراغي مصطفى أحمد , والبديع والمعاني البيان , البالغة علم -

 )ت-د (مصر ,ومطبعتها العربية

 م 1983 ,بيروت حماد عبدالرحمن أحمد , اللغوي التطور عوامل -

 م1988 ,الجامعية المعرفة دار , هينشا محمد توفيق الدآتور , العربية اللغة تنمية عوامل-

 م 1952 بغداد – والطباعة النشر شرآة , فراتي , العراقية الثورة هامش على -

 )ف(
 , العصرية المكتبة االولى الطبعة , العزاوي ابراهيم نعمة الدآتور , والنقد اللغة في فصول -

 م 2004 , بغداد

 بيروت الرسالة مؤسسة الثانية الطبعة ,سامرائيال ابراهيم الدآتور , ابنيته و زمانه الفعل -

 م 1980,

 م 1972 ,القاهرة مصر نهضة دار ,السادسة الطبعة وافي عبدالواحد علي الدآتور, اللغة فقه -

 مكتبة االولى الطبعة ,عمايرة خليل أحمد الدآتور ,تحليلي وسطي منهج ,اللغوي التحليل في -

 م 1987 ,األردن الزرقاء ,المنار

 م 1977 , مصر , األسكندرية , مختار مطبعة , شاهين عبدالرحمن , األسماء تصريف يف -

 الثقافية الشؤون دار ,الثانية الطبعة ,المخزومي مهدي الدآتور , وتوجيه نقد العربي النحو في -

 م 2005 ,بغداد

 عالم ,ألولىا الطبعة , عمارة خليل أحمد الدآتور ,وتطبيق منهج , ترآيبها اللغة و النحو في -

 م 1984 ,المعرفة

 )ق(



 , طالشي دار , األولى الطبعة الوعرة مازن الدآتور , الصرفيات علم في اساسية قضايا -

 م 1988 دمشق

 النشر دار ,األولى الطبعة , البياتي حميد سناء الدآتورة ,النظم نظرية ضوء في النحو قواعد -

 م 2003,

 م 1982 ,للكتاب العربية الدار المهدي معبدالسال الدآتور ,اللسانيات قاموس -

 )ك(
 وشرح تحقيق )هـ 180 ت (سيبويه الملقب قنبر بن عثمان بن عمر بشير ابو , الكتاب -

 م 1983, بالقاهرة الخانجي مكتبة , الثانية الطبعة , هارون محمد عبدالسالم

 م1976 ,بيروت , بيةالعر النهضة دار , ظاظا حسن دآتور , العربية القضايا من العرب آالم -

 )ل(
 1967 القاهرة األولى الطبعة ,عبدالتواب رمضان الدآتور , اللغوي والتطور العامة لحن -

  )هـ711 ت (المصري األفريقي منظور مكرم محمد الدين جمال الفضل ابو العرب لسان -

 الطبعة , ابراهيم خليل عبدالمنعم راجعه , حيدر احمد عامر حواشه وضع و عليه وعلق حققه

 م2003 ,لبنان بيروت, العلمية الكتب دار ,االولى

 , العربي لبنان لجنة مطبعة , القصاص ومحمد الدواخي عبدالحميد ترجمة,فندريس ,اللغة -

 م 1950 ,القاهرة

 القاهرة , الكتب عالم ,الرابعة الطبعة , حسان تمام الدآتور ,ومبناها معناها , العربية اللغة -

 م 2004

 , حسان وهبة ابناء مطبعة , المصرية االنجلو مكتبة ,انيس ابراهيم الدآتور ,العربية هجاتالل -

 2003 ,القاهرة

 )م(
 ابن دار االولى الطبعة , قني صادق حامد الدآتور , والمصطلح الداللة علم في مباحث -

 م 2005 ,االردن – عمان , الجوزي

 م 1957 دمشق , رقيالش مطبعة , آمالة رضا عمر , المؤلفين معجم -



 , الكتب عالم عضمية عبدالخالق محمد تحقيق , المبرد يزيد بن محمد العباس ابو , المقتضب -

 )ت -د( , بيروت

 واألعالم الثقافة وزارة منشورات , السامرائي ابراهيم الدآتور ,العربية تاريخ في مقدمة -

 م1979,

 تحقيق ) هـ 669ت ( األشبيلي فورعص بأبن المعروف مؤمن بن علي ,النحو في المقرب -

  م 1986 بغداد ,العاني مطبعة , الجبوري وعبداهللا الجواري عبدالستار احمد

 الخامسة الطبعة , قباوة الدين فخر الدآتور تحقيق  االشبيلي عصفور ابن التصريف في الممتع -

 م 1983 ,للكتاب العربية دار,

 م 2003 بمصر األنجلو مكتبة ,الثامنة الطبعة , ائيالسامر ابراهيم الدآتور ,اللغة إسرار من -

 مصطفى ابراهيم تحقيق جني بن عثمان الفتح ابو , المازني تصريف شرح , المنصف -

 م 1954 ,مصر ,الحلبي البابلي مطبعة ,امين وعبداهللا

 الفرطوسي مهدي صالح والدآتور شالش طه هاشم الدآتور , التصريف علم في المهذب -

 م 1989 ,بغداد جامعة , العاني عبيد بدالجليلع والدآتور

 الرحمانية المطبعة,  ) هـ 790 ت ( الشاطبي اسحاق ابو , الشريعة فصول في الموافقات -

 ت-د ,مصر,

  )هـ 792 ت (النفتزاني عمر بن مسعود الدين سعد , العلوم مفتاح وتلخيص شرح , المطول -

 لبنان – بيروت , العلمية الكتب دار , األولى عةالمطب , الهنداوي عبدالحميد الدآتور تحقيق

  هـ1424

 خليل حلمي الدآتور , األسالم بعد وتطورها العربية اللغة النحو في دراسة ,العربية في المولد -

 .م 1985 , بيروت , العربية النهضة دار , الثانية الطبعة,

 الطبعة الخالدي اهللا عبد ر؛الدآتو العرب آالم في الدخيل الكالم بعض في العذب المورد -

 .لبنان م 1998.األولى

 االولى الطبعة العربي التراث احياء دار ,السامرائي صالح فاضل الدآتور , النحو معاني -

 م 2007 لبنان – بيروت

 م 1953 صيدا الثانية الطبعة ,باقر جعفر الشيخ ,وحاضرها النجف ماضي -



 م1972 بغداد العراقية ماألعال وزارة طبع ,الجواهري ديوان مقدمة -

 , العراق آربالء البيت ال مطبعة ,الكرباسي ابراهيم موسى شعر في الصغير الشرقي مع-

1965 

 ساسي عمار الدآتور االستاذ الصناعة ادارة إلى الفهم الية من العربي اللسان في المصطلح -

 م 2009 ,األردن الحديث الكتب عالم , االولى الطبعة,

 لبنان– بيروت العربية الدار االولى الطبعة ,قدور محمد احمد الدآتور ,نياتاللسا مبادئ -

 م2011

 االنصاري شريف ابناء شرآة العصرية المكتبة ,للسيوطي , وانواعها اللغة علوم في المزهر -

 م 2009 لبنان بيروت والنشر للطباعة

 عبدالكريم محمد مطبعة المصرية االنجلو مكتبة ,انيس ابراهيم الدآتور ,اللغة اسرار من -

 م2003 ,القاهرة , حسان

 م 1974 ,القاهرة ,البيضاء الدار ,الثقافة دار ,حسان تمام الدآتور ,اللغة في البحث مناهج -

 )ن(
 الطبعة ,حسن عباس , المتجددة اللغوية والحياة الرقيقة باألساليب ربطه مع الوافي النحو -

 م 1968 ,مصر في المعارف دار ,الثانية

 عبداللطيف حماسه محمد الدآتور ,والداللة النحوي المعنى الدراسة مدخل , والداللة النحو -

 م 1983 ,القاهرة االولى الطبعة,

 الشرآة , األولى الطبعة , حميدة مصطفى الدآتور ,الجملة ترآيب في والربط األرتباط نظام -

 .م 1997 مان لونج – للنشر العالمية

 أحمد اهللا خلف محمد تحقيق) هـ 368 ت (الرماني الحسن ابو ,رانالق اعراب في النكت  -

 م1986 بمصر المعارف دار ,الثانية الطبعة , سالم زغلول ومحمد

 م 1984 المعارف دار ,ياقوت سليمان احمد مقارنة تحليلة دراسة ,والحرفية الفعلية النواسخ -

 )ت-د (بغداد ,عارفالم ,البصير مهدي محمد الدآتور , االدبية العراق نهضة -

  بتصرف ,مبارك مازن , لغوي وعي نحو -



 )هـ(
 تحقيق ,السيوطي الدين جالل ,العربية علم في الجوامع جمع شرح , الهوامع همع -

  م 1980 الكويت , العلمية البحوث ,مكرم سالم وعبدالعال هارون محمد عبدالسالم

 م 1968 بغداد المعارف دار ,خليل جعفر ,عرفتهم هكذا -

 

 ) واألطاريح الرسائل (
 , التربية آلية ,مظلوم ناجي حيدر ) دآتوراه اطروحة (العربية في والتنكير التعريف -

 م 2001 المستنصرية الجامعة

 , التربية آلية جبر عودة عبدالزهرة) ماجستير رسالة (لغوية دراسة برد بن بشار شعر -

 .م 2008 ,بغداد جامعة

 ) دآتوراه اطروحة ( داللية صرفية دراسة , العرب لسان معجم في والمشتقات المصادر -

 م 1995 ,بغداد جامعة ,التربية آلية ,عنيزان ازبار خديجة

 

 ) والدوريات البحوث (
 المورد آتاب , العزاوي رحيم نعمة الدآتور , اللغوية الدراسات ضوء في العربية الجملة -

 . م 1986 ,بغداد ) اللغة في دراسات(

 العربية البحوث معهد مجلة الجنابي نصيف أحمد الدآتور , الداللة علم مفهوم في  ةجديد رؤية -

 . م1984, 13العدد , بغداد, 

 ) اللغة في دراسات ( المورد آتاب ,مجاهد عبدالكريم الدآتور ,والمدلول الصوت بين العالقة -

 .م 1986

 .م 1950  ,حسين محمد االستاذ مقالة 81 – 80 عدد , البيان مجلة -

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 

 ِلي َوَيسِّْر) 25 (َصْدِري ِلي اْشَرْح َربِّ

 )27 (ِلَساِني ِمْن ُعْقَدًة َواْحُلْل) 26 (َأْمِري
 

 صدق اهللا العلي العظيم                                
 
 



 
 
 
 

 سورة طه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االهداء
 

 
 

 آما بهما واحسانًا برًا والدّي الى
 صغيرًا ربياني
 أهدي وبناتي أوالدي و زوجتي الى
 المتواضع الجهد هذا

 


