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 اخلالصة:
يعّد الشاعر الحطيئة من أبرز شعراء عصره فهو من الشعراء المخضرمين فقد  أدرك العصر الجاهلي واإلسالمي , وقد كان شعره قويًا جزاًل  

؛   الشعروتميَّز بالشعر القصصي والصور الشعرية الممزوجة بالحركة واللون والخيال الواسع ,  فقد عرف بقوته اللغويَّة وقدرته وبراعته في نظم  
اللة اللغويَّة بأنواعها عند الشاعر الحطيئة وأهمية السياق في تحديد المعنى المراد.  األمر الذي دفعني لدراسة الدِّّ

Abstract 

The poet Al-Hutay’ah is considered one of the most prominent poets of his time. He is one of the veteran poets. 

He realized the pre-Islamic and Islamic eras. His poetry was very strong and was distinguished by narrative 

poetry and poetic images mixed with movement, color and vast imagination. He was known for his linguistic 

strength, ability and skill in poetry systems. Which prompted me to study the linguistic connotation of all kinds 

for the poet Al-Hutay'ah and the importance of context in determining the desired meaning. 

 ملقدِّمةا
 .الحمد هلل ربِّ العالمين , والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين

سجمة , ولم  وبعد..زادت أهمية علم الداللة في الدراسات اللغوية فهو العلم الذي يعد مكماًل لعملية التواصل والتكامل ضمن عالقات منتظمة ومن 
وية يقف هذا العلم عند دراسة معنى اللفظ مجردًا عن السياق بل نظر في معاني الكلمات منتظمة في السياق. فالكلمات أو األلفاظ هي وحدات لغ

اللة اللغويِّة عند الح طيئة( فقد تناول البحث ال يتحدد معناها الحقيقي إالَّ من خالل السياق.وعليه كان اختياري لعنوان البحث الموسوم بـ ) الدِّّ
مه على النحو  دراسة الداللة اللغوية بأنواعها )المعجميَّة , والنحويَّة , والصرفيَّة ( في شعر الحطيئة.وقد وجدت أنَّ منهجية الدراسة تقتضي تقسي

اللة وأنواعها باختصار . اآلتي: التمهيد: تناولت فيه نبذة مختصرة عن الشاعر الحطيئة ) اسمه نسبه لقبه صفاته , ووفاته (, وكذل ك مفهوم الدِّّ
م البحث على ثالثة مباحث :االول : الداللة المعجمية فقد انتقيت بعض االلفاظ الغريبة نوعًا ما في شعر الحطيئة والتي تتبعته  ا من خالل  ثم ُقسِّّ

ني: الداللة النحويَّة: حيث قمت باختيار بعض االساليب االستعانة بالمعجمات اللغوية وصواًل إلى المعنى المراد من خالل سياق البيت الشعري.والثا
ة بمصادر التي كثر استعمالها في شعره كـ )اسلوب النداء , والقسم , والحذف , والتقديم والتأخير , والمفعول المطلق , والحال ( وذلك باالستعان

: الداللة الصرفيَّة: الذي اعتمدت في تقسيمه على داللة الفعل  النحو كـ الكتاب لسيبويه , والمقتضب , وشرح الرضي وغيرها الكثير.و الثالث
ة في  المزيد، وداللة المشتقات , وداللة الجموع وقد استعنت بكتب الصرف في تحديد دالالت الصيغ الفعلية واإلسمية , وكذلك المعجمات اللغويَّ 

اتمٍة ذكرُت فيها أبرز نتائج البحث .أسال هللا العلي القدير أن يوفقني تحديد معنى المادة الصرفيَّة وبحسب مايقتضيه السياق. وأنهيت العمل بخ
 إلنجاز هذا العمل. 

طيئة
ُ
ة عند احل

ِّ
اللة اللغوي

ِّ
 الد
 التعريف بأنواع الدالالت: •

اللة :  .(1)ما يتوصل به إلى معرفة الشيء , كداللة األلفاظ على المعنى هيالد ِّ
. وقد ظهر هذا العلم في نهاية القرن  (2)أّما علم الداللة : فيعّرف بأّنه علم مختّص بدراسة المعنى الذي تدل عليه الكلمة أو العبارة أو الجملة  -

اللة المعجميَّة: هي تلك التي نصت عليها المعاجم   .  (3)قصد به علم المعنىالتاسع عشر على يد العالم الفرنسي )ميشال بريال ( , وكان ي والدِّّ
أّما الداللة النحوية : فنعني بها أنَّ الكلمة المفردة عن السياق ال يمكن أن تخرج عن المعنى المعجمي الخاص بها , و لكنها    (4) في معنى الكلمة.

داخل  إن استعملت في تركيب نحوي معين اتصفت برتبة نحوية معينة كالفاعلية أو المفعولية أو الحالية...الخ , و هذه الرتب وعالقاتها ببعضها 
رفيِّة :هي الداللة المستمدة من بنية الكلمة وما يطرأ عليها من زيادة قد تحدث تغير (5)النحوي هي الداللة النحوية  التركيب .و نعني بالداللة الصَّ

 .   (6)في داللتها داخل السياق
 نبذة عن حياة الشاعر احلطيئة:  •

يعّد الشاعر الحطيئة من   يقتضي البحث أن نتعرف على بعٍض من السيرة الشخصية للشاعر الحطيئة  قبل الدخول في مضمون الدراسة وهي:
ب فحول شعراء عصره إالَّ أنَّه  اختلف في اسمه ونسبه ومولده وسيرته , ووفاته . فقيل :) هو جرول بن أوس ، من بنى قطيعة بن عبس ، ولقّ 

لقصره وقربه من األرض . ويكنى أبا مليكة ، وكان راوية زهير. وهو جاهلي إسالمي ، وال أراه أسلم إاّل بعد وفاة رسول هللا صلى هللا  الحطيئة  
وقيل: )هو من فحول الشعراء ومتقدميهم , وفصحائهم في جميع فنون الشعر ، من المديح والهجاء والفخر والنسيب ، مجيد  (7) عليه وآله وسلم.(

وعن     (8)ذلك أجمع ، وكان ذا شر وسفه ، ونسبه متدافع بين قبائل العرب ، وكان ينتمي إلى كل واحدة منها إذا غضب على اآلخرين( .في  
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لنسب األصمعي قال: ) كان الحطيئة جشعًا سؤواًل ملحفًا ، دنيء النفس ، كثير الشر قليل الخير ، بخياًل ، قبيح المنظر رث الهيئة ، مغموز ا
سين على اختالف  عمَّر الحطيئة زمنًا طوياُل في الجاهلية وكذلك في اإلسالم , وقد توفي سنة ستين للهجرة, وقيل تسع وخم  (9) فاسد الدين ، شعره.(

 (10)الروايات. ويبدو أنَّه شارف على  المائة عام , والتي توزعت بين الجاهلية واإلسالم .
 السمات اإلبداعية يف شعره:  •
أشتهر ولعل أكثر ما  (12() 11)يعد الحطيئة من أوائل الشعراء العرب فهو ينتمي إلى طبقة الشعراء األولى , تميَّز شعره بالمتانة وشرود القافية ،  

والتي   كرم(  )قصة  شهيرة  قصيدة  وله  قصيدة  شكل  على  وصاغوها  القصة  الفوا  الذين  القصصي  الشعر  رائد  ويعتبر   . الهجاء  الحطيئة  به 
وكثيرا ما كانت القصة الشعرية مزيجًا بين الواقع والخيال.إالَّ أنَّه اشتهر بالهجاء ولعل نشأته (14)وطاوي ثالٍث عاصبِّ البطٍن ُمرملِّ ...(13) مطلعها

 الصعبة وضياع نسبه جعلته يتصدر شاعري الهجاء. 
 املبحث األول: الدِّاللة املعجمية:

اللة التي تناولها اللغويون. للوصول إلى المعاني الحقيقية لأللفاظ , وخروج بعض هذه ا   اللة المعجمية واحدة من أنواع الدِّّ لمعاني الحقيقية إنَّ الدِّّ
. وكذلك في الشعر إلى المعاني المجازية والفرآن الكريم المعجز يشير إلى االستعماالت المجازية لأللفاظ فضاًل عن المعاني الحقيقية المعجمية

اللفظ  عليه  يدل  ما   : المعجمي  بالمعنى  المراد  المحدثين:  أحد  .قال  لأللفاظ  المجازي  االستعمال  إلى جانب  الحقيقي  االستعمال  نجد     العربي 
ألسباب في وجود عدد  , فهي الداللة المتعلقة بتعدد المعاني للمفردة الواحدة.وهذه الداللة أحد أهم ا(15) المستعمل بحسب أصل وضعه في اللغة .

, ومثال ذلك المعاني المختلفة لكلمة )أخذ(. وهناك أمثلة كثيرة وردت في كتب الغريب تمثل هذه الداللة،  (16) هائل من المعاني في المعجم العربي
, وغيرها , فلكل من هذه األلفاظ  وقد استعملت في معانيها األولية مع استعمالها في معانيها الجديدة , من ذلك ألفاظ الوضوء. والصالة ، والزكاة 

ه هللا تعالى في كتابه للصالة , هو  داللة عامة , جاء اإلسالم فخصصها بمعنى معين , فالوضوء " يدل على النظافة والحسن , والوضوء الذي حدَّ
جمي العام , والثاني متطور عنه.وكذلك فالمعنى األول هو المعنى المع  (,  17) غسل الوجوه واأليدي إلى المرافق , والمسح بالرؤوس واألرجل... "

 لفظ الصالة , والصيام , و.. وسنتناول في هذا البحث بعض الجذور اللغوية أو المعجمية في ديوان الحطيئة , من ذلك قوله: 
 (18)ُأال آُل ليلى أزمُعوا بُقُفولِّ        وما آذُنوا ذا حاجٍة بَرحيلِّ 

عزم , " يقال أزمعُت األمر, وعليهِّ: أجمعُت , أو ثبتُّ عليه كــــ )زمَّعُت( , وأجمع األمر, وأجمع على  فالمعنى اللغوي للفظة )أزمَع( هو اجمع و 
: أي على ُقفول . َوَقْد  (20))والزَّمع والزَّماع: المضاُء في األمر والعزم عليه, وأزمَع األمَر وبهِّ وعليهِّ.(  (.19)األمر: أزمَع عليه وعزم" ُيَقاُل و بُقفولِّ

يءِّ ، وَأكثر َما ُيْسَتْعَمُل فِّي الرُّجوع . ْفر ُقُفول فِّي الذََّهابِّ َواْلَمجِّ ومنه اشتق اسم القافلة لرجوعهم إلى  ،  والُقْفوُل: رجوع الجند بعد الغزو     (21)للسَّ
ْنُت للّشيء آَذُن َلُه، إِّذا اْسَتَمْعَت َلُه.وفي قوله: ) وما آذنوا ( فقد وردت لفظة ) أذن ( في المعجمات بمعنى ) علم ( ُيَقال  (22) الوطن. وقد     (23): َأذِّ

َن بِّهِّ َيْأَذن، إِّذا َعلِّم. نه إِّيَذاًنا، إِّذا أَْعَلْمته؛ َوقد َأذِّ ْلمي،    (24)آَذْنُته بَِّكَذا َوَكَذا، ُأوذِّ ْنُت بهذا الشيء أي َعلِّمُت، وآَذَنني: أعلمني، وفعله بإذني، أي بعِّ وأذِّ
(  3)التَّْوَبة:      َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱوقوُله َعّز وَجّل:  (25) مري، وكذلك الذي يأَذُن بالدخول على الوالي وغيره.وهو في معنى بَأ

يرُهم ( يرُهم   (26)من العير: وهي اإلبل أو النوق التي ُتحمُل عليها الميرة واألثقال.  َأي إِّْعالٌم. وكذلك وردت لفظة )عِّ في قوله: تناَدوا فحثوا للتِّّرحُّل عِّ
يُد َأدماءِّ العشيِّّ ّخذولِّ وفي قوله: (27)فباُنوا ببيضاء الُخُدود َقُتولِّ  قيَم كالُمها      لها جِّ  ( 28)ُمبتَّلٍة يشفي السِّّ

الشا    البيت يصف  التي يكون بعض خلقها على  ففي هذا  الخلق  السبطة  أدماء , خذول (والُمبتَّلة:"   , ُمبتلة , جيد  األلفاظ )  الناقة بهذه  عر 
.  والُبُتل: أسفل الَجَبل، الواحد َبتيُل. والَبْتل: تمييز(30) وامرأةٌ ُمَبتََّلٌة: تامَُّة األعضاء والَخْلق، وَجْمٌل ُمَبتٌَّل، وناقٌة ُمَبتََّلةٌ (.29) بعض"  (31)الشيءِّ من الشيءِّ

ُم العنق   (33) اي: الّتامُة الَخْلق  (32) من َذلِّك َقول اأْلَْعَشى:ُمَبتََّلُة الَخْلق مثُل المهاة ** لم َتَر َشْمسًا َواَل َزْمَهرِّيراً  ،وامرأة جيدانة: َحسنُة    و "الجيد: ُمقدَّ
يَلة اْلُعُنق (35). والجيد: اْلُعُنق(34)الجيد"  .(36) . وقيل: طول اْلُعُنق رجل أجيد َواْمَرأَة جيداء َحَسَنة اْلجيد إِّذا َكاَنت َطوِّ

ه، وأَ   باء بياض، يقال: َظْبية أدماُء ، وأديُم ُكلِّّ شيٍء: ظاهُر جلدِّ بِّل والظِّّ َدَمة األرض: َوجُهها،  يقال: اأُلدمة في الناس َشْربٌة من َسواد، وفي اإلِّ
واالدمة في االبل: البياض الشديد، يقال: بعيٌر   (37)ألّنه ُخلَِّق من َأَدمة األرض، وقيل: بل من َأَدمٍة ُجعلت فيه. -عليه السالم   - َي آَدمَ وقيل: ُسمِّّ 

: يعني ظبية طويلة العنق والقوائم بيضاء البطن سمراء الظهر م(38)آَدُم وناقٌة أدماء، والجمع أدم. ساكنها الجبال وال وقال الحطيئة:) أدماء العشيِّّ
 (39)يطمع فيها الفهد لسرعتها؛ وأضافها إلى العشي ألنَّها ترعى في أول النهار فإذا كان  آخره بدت ممتلئة حسنة(



   

         

 الدِّاللة اللغويَّة عند احلطيئة                           

  

  

. َخَذَله وَخَذَل َعْنُه َيْخُذُلُه َخذْ    (40) والخذول: التي انفردت من صواحبها واقامت على ولدها.  رِّ دُّ النَّاصِّ ُل: ضِّ ْذالنًا: َتَرَك  يقال: خذل: الخاذِّ اًل وخِّ
بَِّها    .والناقة اْلَخُذوُل: الَّتِّي َتَتَخلَُّف َعن القطيع(41) ُنْصرته وَعْونه ل وَخُذول: َتَخلََّفت َعْن َصَواحِّ ، َوهَِّي َخاذِّ َوابِّ َن الدَّ وَخَذَلت الظَّبيُة والبقرُة وغيُرهما مِّ

 ق( في قول الحطيئة:وقد وردت لفظة )ُمجاج( بمعنى )الري  (42)َواْنَفَرَدْت.
ُم عن عذٍب ُمجاٍج كأنَُّه      ُنطافُة ُمزٍن ُصفِّقت بَشمول   (43) وتبسِّ

اللغوية ونحدد المعنى الذي قصده الشاعر من خالل السياق التي وردت فيه. اللفظة ومعانيها في المعجمات  : حبٌّ وسنقف عند هذه  الُمجُّ و 
. وُمجاُج الَجرادِّ ما َيسيُل من أفواهِّها. َوُيَقال: مَ (44) كالعدس نبِّ راب َمجاٌج العِّ ، والشَّ ه إِّذا  . قال الضرير: هو الماُش. والُمجاُج: ما َتُمجُّ جَّ رِّيَقُه يُمجُّ

ُه من فِّيك.  (45) َلفظه، وُمجاُج فمِّ اْلَجارَِّية: رِّيُقَها. ، والَعَسُل مجاج النحل.  يقال: والُمجاَجُة والُمجاُج: الريُق الذي َتُمجٌّ وفي (46)يقال: الَمَطُر ُمجاُج الُمْزنِّ
ُر حتّ  النَِّّطاُف . وَلْيَلة َنُطْوٌف : ُتْمطِّ الماُء الّصافي َقل أوَكُثَر ، والَجمِّيُع  َباح.قوله: ُنطافة ُمزن, قيل: والنُّْطَفُة :  حاُب،    (47)ى الصَّ والُمْزُن: السَّ

حابة اْلَبْيَضاء.َوَقاَل ص(48.)  والقطعة: ُمْزنة ير ُمزنة، َوهِّي السَّ َحاَبُة اْلَبْيَضاُء َواْلَجْمُع )ُمْزٌن( . َو  (49)احب التهذيب: ُمزينة َتْصغِّ وقيل: )اْلُمْزَنُة( السَّ
باء فِّي الكِّناسِّ َتَقمَُّع؟َقاَل َأْوُس ْبُن حَجٍر:َألم َتَر َأنَّ هللَا َأْنَزَل ُمْزَنًة    وُعْفُر   (:50) )اْلُمْزَنُة( َأْيًضا اْلَمْطَرُة. الَصْفُق: الضرُب الذي ُيْسَمُع له    (51) الظِّّ

َباب وأصفقُته إِّذا َرَدْدَتُه،   يقال: صفْقُت اْلَباب أصفِّقُه َصفقًا َأي: فتحُتُه، وتركُت باَبُه َمْصفوقًا َأي: مْفُتوحًا َقاَل: َوالنَّاس يُقولوَن َصفْقُت الْ (  52)صوت.  
َلَها من إناٍء إَِّلى إَِّناء فهَي ُمصفَقٌة . ويقاُل: أصفقْت َيده بَِّكَذا َوَكَذا إِّذا صادفته ووافقته. َوُيَقالَوُيَقال: صفَّق   : صفََّق الخمَر إِّذا َمَزجها الخْمر إِّذا حوَّ

. مال: َشْمَأَل وشأَمٌل وَشْوَمٌل وَشْيَمٌل وَشْمٌل. َوقَ (53) بالماءِّ َنََّها َتشمل بريحها الّناس. َقاَل األزهري: َوُيَقال للريح الشَّ مول: الَخْمر، ألِّ اَل َأُبو ُعبيد: الشَّ
مال، َولَذلِّك قيل للخمر: َمشُموَلة. ففي قوله: عن عذب:  يريد فمها , فهي صفة لريقها وقد شبهُه    (54)وُيَقال: َشَمْلُت اْلخمر، إِّذا وضعَتها فِّي الشَّ

ل , أي  بمجاج النحل , كأنُه نطافة مزن: يريد كأنَّ ذلك الريق ُنطافة , أي بقية ماء ُمزن. والُمزن: السحاب األبيض الذي فيه ماء. صفقت بشمو 
مال.ُمزجت بالخمر التي تشمل قومها بريحها, وسميت شمواًل. ألنَّ لها عصفة ك الَب الحيِّّ عنَك بَِّجسرٍة     َتخيَُّل    وفي قوله:  (55) عصفة الشِّّ َفَعدِّّ طِّ

بَِّطُة الَخْلقِّ , وقيل الضخمة (56) في َجدلِّ الزِّمامِّ ذُمولِّ  َية. (57) الجسرة : هي الناقة الّطويلة السَّ َدُة (58) وقيل : ناقٌة جسرٌة إِّذا َكاَنت ماضِّ و الَجْدُل: شِّ
وَجَدْلُت الَحْبَل َجْداًل    (59)كان َمجُدول الفتلِّ .  الَفْتلِّ . ُيَقال : إِّنَّه َلَحسُن اأَلْرمِّ َوَحَسُن الَجْدل إِّذا َكاَن َحَسَن أسر الَخْلق, وَجديُل : الّناقةِّ : زماُمها إذا  

يل ْنه قيل لِّزَِّمامِّ النَّاقة: الَجدِّ َلْت  (61) َقاَل الحطيئة:َجدالَء ُمْحَكَمٍة من َنسجِّ سالَّمِّ (60).إِّذا َشَددَت فتله، َومِّ : ُجْدٌل، َوقد ُجدِّ َقاَل اللَّْيث: جمع الَجدالءِّ
: َدْينِّ ... َأْصَهُب كاأَلَسدِّ اأَلْغَلبالدروع إِّذا ُأحكمت.وَكَذلَِّك َقاَل اْلَجْعدِّيُّ اعِّ ، تقول : َزَمْمُت الّناقة َأُزمُّها  زّم: فِّْعٌل من الزِّمام (62) فَأْخَرَجهم َأْجَدُل السَّ

ْقَود ، َوَقْد ُيَسمَّ (63) َزّمًا. والزِّمام: الَخْيط الّذي في أنفها شاشِّ ُثمَّ ُيَشدُّ فِّي َطَرفِّهِّ المِّ ى المِّقَود  .  وقيل: الزِّمام اْلَخْيُط الَّذِّي ُيَشدُّ فِّي الُبَرةِّ َأو فِّي الخِّ
ُل ذمِّياًل.  والذَّميُل: اللَّيِّّن من  (64) زِّمامًا. ْير َوقد ذَمَلْت الناقُة َتذمِّ بِّلِّ ، أو من سير اإلبل.(: 65)السَّ ْيُل : َضْرٌب من َعْدوِّ اإلِّ يصف الشاعر  (66) و الذَّمِّ

 الناقة القوية والطويلة الضخمة التي تجسر عل كل شيء , وترتقع وتعظم من نشاطها وتختال في مشيتها التي وصفها بالذمولِّ . وفي قوله: 
يِّطينِّ َجُفولِّ   قلٍة بالشَّ َوَقيَل: الُعَذافِّرة:  (68)ذافُِّر: كوكُب الَذَنب.والُعذافِّرُة: الناقُة الشديدُة وهي اأَلُموُن. والعُ   (67) ُعذافِّرٍة َحرٍف كأنَّ ُقتودها    على هِّ

اْلَوثِّيَقة الظهيرة. يَدة األمينة  دِّ َلبِّيٌد:  (69) النَّاقة الشَّ َنها نُزولي واْرتِّحاليَقاَل  َداَفى، ... َتَخوَّ َتَقمَُّص بالرُّ َيْبُلَغَها إِّال  (70)ُعَذافِّرة  َوَلْن  وفي قصيدة َكْعٍب: 
ْلبة القوية.ُعذافِّرة؛ هَِّي النَّاَقةُ  ْلبة ُتَشبَُّه بحْرف الَجَبل , وقيل : الضامر .  (71) الصُّ قِّها. والَحْرف: الناقة الصُّ وَحْرُف (72)وَحْرُف السفينة: جانب شِّ

ر ويَ  ْلبة ُتَشبَُّه بحْرف الَجَبل. واالنسان يكوُن على حرف من أمره كأّنه ينتظِّ قِّها. والَحْرف: الناقة الصُّ َتَوقَّع فإن رَأى من ناحية ما  السفينة: جانب شِّ
؟ وإاّل ماَل إلى غيرها. الَقَتُد: من أدوات الرحل ويجمع على أقتاد وُقُتود . والَقتاد: شجر له شوك ، والواحدة َقتادة. وفي المثل: دون هذا     (73)  ُيحبُّ

يِّطينِّ ((74)خرط القتاد. قلٍة بالشَّ ْقلُ ,    وفي قوله: )على هِّ ْقَلة. والَهْيَقل:  و الهِّ ، واألُنثى هِّ ْقل الظَّلِّيُم َوَلْم ُيَعيِّّنِّ الفتيَّ َن النَّعام, َوَقاَل َبْعُضُهْم: الهِّ : الفتيُّ مِّ
ْقل. : اسم موضع  (75) كالهِّ يِّطينِّ ْعُر    والشَّ وفي هذا البيت يصف ويشبه الناقة    (76)اَلكِّثيُر.الُجَفاُل والُجُفْوُل : ُسْرَعُة الَعْدوِّ ، وَجَفَل الظَّلِّْيُم وأْجَفَل . والشَّ

 القوية عند رحلها بالفتيِّّ من النَّعام في سرعتها في صحراء الدهناء. الشديدة الضامرة 
 : املبحث الثاني: الدِّاللة النحويِّة

 (.77) على المستوى التحليلي أو التركيبي وهي الداللة المحصلة من استخدام األلفاظ أو الصور الكالمية في الجملة المكتوبة , او المنطوقة  

توجيه الدعوة إلى المخاطب ، وتنبيه لإلصغاء ، وسماع ما يريده  النداء: تنبيه المدعو ليقبل عليك وبمعنى آخر :    : جملة النداء والتنبيهأواًل :  
 .(79), الهمزة, وأيا ( ، وعمل هذه األدوات هو التنبيه ال غير ) يا :وللنداء أدوات أهمها( 78)  المتكلم.

معرف  وللمنادى أنواع نذكر منها : )المنادى المفرد, والمنادى نكرة مقصودة وغير المقصودة , والمنادى المضاف والشبيه بالمضاف, والمنادى ال
لنداء لكثرته على الحيِّّ والميت والجماد . فقد ورد في البيت الشعري للشاعر بـ أل, والمنادى المرَّخم  (.وقد ذهب النحاة إلى أنَّ العرب اوقعوا ا
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فقد وردت لفظة أميم مرخمة واالصل ُأميمة بالتاء ,  (80)الحطيئة ) المنادى المرَّخم(: وقد قالت ُأمامُة هل َتَعزَّى        فقلُت ُأميَم قد ُغلَِّب العزاءُ 
وقدَّروا الحرف المحذوف "يا", ألنَّها ينادى بها (  81) فضاًل عن حذف حرف النداء )يا( واألصل )يا ُأميمة( , وقد جوزَّ النحاة حذف حرف النداء  

   َّجف  مغ جغ مع ُّٱن المنادى معرفة أو مضافا كقوله تعالى:وال يحذف إالَّ إذا كا(  82) القريب والبعيد , وألنَّها "أكثر الحروف استعماال"
 ( 83)( والمراد : يا يوسف, وساغ حذفها إذ دلَّ سياق الكالم وحركة اإلعراب على النداء29)سورة يوسف:

 :داللة أسلوب القسم ثانيًا :    
وهو جملة فعلية أو أسمية تؤكد بها جملة خبرية مثبتة أو منفية , وذلك من خالل استعمال األدوات أو االلفاظ الدالة    القسم من أساليب التوكيد , 

.فقد عرَّفه النحاة بأنَّه : " يمين يقسم بها الحالف ليؤكد بها شيئًا  (84) على القسم أو اليمين نحو: حلفت باهلل, أقسمت , لعمرك ,  أيمن هللا , ...  
الالم الم  (72)الحجر:    َّ حن  جن يم ىم مم ُّٱقال تعالى:  (.85) نه من إيجاب أو وجود ، وهو جملة يؤكد بها جملة أخرى"يخبر ع

والعمر, لغة في العمر: وهي مدة حياة اإلنسان وبقائه في هذه الدنيا. وقيل: الَعْمر والُعُمر   (صلى هللا عليه و آله وسلم)القسم, والمقسم به حياته 
، فإِّذا َأقسموا َفَقاُلوا: َلَعْمُرك َفَتُحو  يَحَتانِّ الرَُّجُل َعْمرًا َتَفاؤاًُل    ا اَل َغْيُر، َواْلَجْمُع أَْعمار. وُسمِّّيوالُعْمر: اْلَحَياُة. ُيَقاُل َقْد َطاَل َعْمُره وُعْمُره، ُلَغَتانِّ َفصِّ
ْبتَِّداءِّ َوُيْضمُِّروَن اْلَخَبَر كَأن ه َقاَل: َلَعْمُرك َقَسمِّي َأو َيمِّينِّي َأو َما َأْحلُِّف بِّهِّ؛ َقاَل  َأن َيْبَقى. َواْلَعَرُب َتُقوُل فِّي القَسم: َلَعْمرِّي وَلَعْمُرك، َيْرَفُعوَنُه بِّاالِّ

يُزهُ  نِّّي: َومِّمَّا ُيجِّ ْم: َلَعْمُرك أَلقومّن، َفَهَذا مبتدٌأ َمحْ   اْبُن جِّ ْن َقْولِّهِّ ْستِّْعَماُل َخَبُر الَعْمر مِّ ، وَأصله َلْو ُأظهر  اْلقَِّياُس َغْيَر َأن َلْم َيرِّْد بِّهِّ االِّ ُذوُف اْلَخَبرِّ
ُم بِّهِّ.   القسم في موارد عدة في ديوان الحطيئة فقال:لعمُرَك ما    وقد وردت لفظة  )لعمرك , ولعمري(  والتي تعد من الفاظ(86)َخَبُرُه: َلَعْمُرك َما ُأْقسِّ

وجواب    (88) ورد توكيد الجملة االسمية بالالم والقسم فالالم هي الم االبتداء للقسم وعمرك قسم     (87) رأيُت المرَء تبقى       طريقُتُه وإن طاَل البقاءُ 
أداة النفي )ما( ربط المقسم به بجملة جواب القسم , فضاًل إلى داللتها على نفي القسم جملة فعلية منفية فعلها ماضي ) ما رأيُت ( ، وقد أفادت 

 مضمون الجملة بعدها . وفي قوله: 
واءُ         يَن َوُهم رِّ شِّ  (89)وَيحلُِّف َحلفًة لبني بنيهِّ         أَلمسوا ُمعطِّ

, وأطلق عليه المحدثون (90) وردت لفظة )ألمسوا( من الفاظ للقسم فالالم الم القسم وجاء بعدها الفعل المضارع وهي قرينة تدل على االستقبال
 (91) المستقبل القريب.

 أسلوب احلذف:  ثالثًا :
وقد تحذف المتممات من التركيب الفعلي لخصوصية، فقد أشار الجرجاني قائاًل: ) والحاجة إلى الحذف أمس،    الخذف سمة من سمات العربية ، 

فقد ورد حذف الفعل وفاعله في  (.  92) وهو بما نحن فيه أخصَّ ، واللطائف كأنَّها فيه أكثر، وما يظهر بسببهِّ من الحّسِّ والرونق أعجُب وأظهر
فقوله: ويأمر بالجمال , حذف والتقدير: يأمر بالجمال أن تعشى    (93)  فال تعّشى   إذا أْمَسى وإْن َقُرَب الَعَشاءُ   البيت الشعري: و يأمْر بالجمال

والحذف جائز إن دلَّ عليه الدليل. أي: يكون في الكالم ما يدل ُّ على المحذوف.إذا أمسى: ظرفية (94) فال تعشى.يريد هنا االستهزاء واالستهانة به.
رف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون متضمن معنى الشرط غالبًا, وتختص بالدخول على الجملة الفعلية التي يكون الفعل ال شرطية ظ

 بعدها ماضيًا غالبًا , وكما ورد في البيت . 

 : أسلوب التقديم والتأخي رابعًا:  
إنما يقدمون الذي بيانه أهم وهم    –العرب    -حظي أسلوب التقديم والتأخير باهتمام كبير في مؤلفات القدماء والمحدثين. فقال سيبويه:" كأنهم   

وإنَّ  (96)ة"وقال الجرجاني :"هو باب كثير الفوائد، جمُّ المحاسن، واسع التصرف, بعيد الغاي  (95) ببيانه أعنى, وإن كان جميعًا يهمانهم ويعنيانهم" 
ها بقيت في التقديم والتأخير " ظاهرة تبادل  في المواقع, تترك الكلمة مكانها لتحل محلها كلمة أخرى لتؤدي غرضًا بالغيًا  ما كانت لتؤديه لو أن

تقديم شبه الجملة  ة نذكر وقد ورد اسلوب التقديم والتأخير في ديوان الحطيئة في أبيات كثير  (97) المكان الذي حكمت به قاعدة االنضباط اللغوي"
أغراض تقديم شبه الجملة ال تكاد تختلف عن غيرها من أغراض التقديم والتي تتعلق باالختصاص والحصر,    إنَّ )الجار والمجرور( على عامله:

وكما نعلم ان التقديم والتأخير يكون دائما لسببين االول    (98) وهذا ما نجده في قول الشاعر:على َرْيب الَمُنونِّ َتَداَوَلْتُه    َفَأْفَنْتُه وليس لها َفناُء  
ر هو الغرض البالغي او المعنى المتوصل اليه من خالل السياق .فقوله ريب المنون أي ما يريُبك من احداثها أو حوادثها والمنون: نحوي واالخ

فُر:المنيَّة وهي تكون واحدة وجمعًا ، والمُنون: الدهر، وإنما ُسمي َمُنونًا ألنَّه ُيذهب بُمنَّةِّ األشياء أي ُقوتِّها.ويقال: قد منَّ  إذا أضعفُه وذهب    ُه السَّ
فقد قدم شبه الجملة )على ريب المنون( على الجملة الفعلية )تداولته( لغرض التخصيص     (99) بُمنَّتهِّ. وتداولته: ألقتُه من حاٍل إلى حاٍل حتى فنِّى.

 ( 123أو االختصاص والتوكيد كقوله تعالى:" وإليه ُيرجُع األمر ُكلُُّه ") هود:
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ها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق القول ) فالتقديم إنما يكون للعناية واالهتمام, فما كانت به عنايتك  تقديم األلفاظ بعض  إنَّ و    
وقد ورد تقديم شبه الجملة على المفعول في قوله:و يأخذه الُهداُج إذا هداُه    وليُد الحيِّّ   (100) أكبر قدمته في الكالم أي بحسب مقتضى الحال (

والُهداج والَهدجان: مشيٌة فيها تقاُرب الخطو.  وهداُه اي قادُه أو تقدمه ، والوليد: هو الصبي ,وفي يده الرداُء: أي يثقل عليه  (101)لّرداُء في يده ا
يَنُة أَْغنِّ َعنِّّي     بعيرك حين ليس به غناء(102)حمُل ردائهِّ فيدفعُه إليهِّ.  (103)وكذلك في قوله: َتُقوُل له الظَّعِّ

ها َتكرُه أن ُيديرها.والظعين  ليس به َغناء: أي ال يملك أن يصرف بعيرُه عنها لضعفهِّ. والبعير اسم للذكر واألُنثى وهو من    (104)ُة: المرأة في َهودجِّ
لم يرد البعير بل أراد نفسه. فقدم شبه الجملة الجار    والمراد أغن عني نفسك, ألنُه ال جدا عندُه وال َغناء.والشاعر  (105) صغار اإلبل وكبارها،

دعاه الى    والمجرور) له ( بعد الفعل المضارع )تقول( , وقبل الفاعل ) الظعينُة ( في الجملة الفعلية على سبيل االهتمام بالجار والمجرور, ممَّا
أغن عني بعيرك واالصل أغن بعيرك عني ففيه تقديم شبه الجملة  تقديمه على الفاعل الذي كان من حقه أن يتبع فعله مباشرة. وكذلك في قوله: 

 على المفعول.
 :املفعول املطلق  -1

الجر كبقية  الفاعل على الحقيقة ، ولم يقيد بشيء من حروف  الفعل ، كالقيام والقعود. وسمي مطلقًا ألنَّه فعل  الذي اشتق منه  الحدث  هو 
وقال ابن هشام بأنه المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من    (.106) وفيه ، ومعُه .المفعوالت ، إذ قالوا فيها : مفعول به ، وله ،  

 وقد ورد النوع االول في بيت الحطيئة:(108) ويأتي  أما مؤكدّا لفعله ، أو مبينّا لنوع الفعل ، أو مبينّا لعدد مرات الفعل (.107) معناه 
شين وهم رواُء و َيْحلُِّف َحْلَفًة لَِّبنِّي َبنيه    ألمسوا   شت إبُله. )وهم َرَواُء( أراد  (109) ُمعطِّ ٌش: إذا عطِّ طاٌش, يقال: رجل ُمعطِّ شين: أي إبلهم عِّ ُمعطِّ

ط وَن. ففي قوله ) ويحلُف حلفّة ( مفعواّل مطلقّا مؤكدّا لفعله فالشاعر يحلُف ويؤكد حلفُه بأنهم ما أرووا إبلهم, وأنَّها عِّ اش وال عطَش بها ,  ُمَروَّ
 (110) ك كّله إهتار وهذيان من الكبر.وإنما ذل

 :احلــــــــــال  -2
والحال تذكر      (112. )  وقيل هي الوصف الفضلة المنتصب للداللة على هيئة صاحبه  (111) وصٌف يبيِّّن هيئة صاحبهِّ , ويصلح جوابًا لـ كيَف. 

والحال المفردة هي ان تكون كلمة واحدة مفردة تبين حال  (114)وجملة , وشبه جملة( وللحال أنواع فقد تأتي )مفردة ,  (.113)وتؤنث والتأنيث أفصح
 فقد وردت مفردة في عدة مواضع نذكر منها قوله: (. 115)الفاعل أو المفعول به , أو غيرهما

َواءُ   ُم حِّ واًء مِّْن وَرائِّهِّ واًء حال مفردة ويقصد بها  القصيدة  التي يكون عدد أبياتها من عشرة إلى ثالثين (116)و ينظُر حوله فيرى بنيه    حِّ فقوله حِّ
 بيتًا وقيل الخمسين. والمراد أنَّ بنيهِّ قد تناسلوا فصارت لهم بيوت , فهم يكثرون حوله ألنه قد أسن وكبر. 

وا واُء(فهو يصف حالُه حين ينظر وبنيه حوله كالحواء من دونهم حواء وفي رواية )حِّ  (117)ٌء حال ُدونُهُم حِّ
ة:املبحث الثالث :

َّ
اللة الصرفي

ِّ
 الد

يغ المجردة ومعانيها المختلفة,  اللة التي تبحث في األوزان والصِّّ ويعتمد اختالف هذه المعاني على أصل الكلمة من الناحية النحوية )    هي الدِّّ
من   اإلعرابية( , أي من الناحية البنائية , وكذلك بحسب وجودها ضمن السياق ونوع الجملة إن كانت إسمية أو فعلية أو حرفية , وهناك العديد

لمطاوعة , والطلب, ومنها المعاني المرتبطة بالعالقات النحوية  بين المفردات  المعاني المستفادة من الصيغ واألوزان الصرفيَّة ,مثل الصيرورة , وا
 , مثل التعدية , والتأكيد , وغيرها.

 أبنية األفعال:اوالً :  
 داللة الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد : -1

لعشرة المجموعة في عبارة ) سألتمونيها ( إليه ,  الفعل المزيد: هو الفعل الذي طرأ تغير في بنائه الصرفي بعد إضافة أحد حروف الزيادة ا      
القارئ  (118)  أو تضعيف أحد حروفه األصلية الزائد من األصلي في الفعل والتي يستطيع  , وذكر العلماء مجموعة من األدلة لمعرفة الحرف 

  637المعنى , هذا ما ذكرُه العلماء منهم ابن األثير)وإنَّ الزيادة في المبنى  يصاحبها زيادة في  (119.) التوصل اليها ومعرفتها , أشهرها التصريف
))اعلُم أّن اللفظ إذا كان على وزن من األوزان ثّم نقل إلى وزن آخر أكثر منه فال بدَّ من أن يتضّمن من المعنى أكثر مّما تضّمنه :هـ( في قوله

ّلة على المعاني( اعلم أّن المزيد فيه لغير اإللحاق البد لزيادته من معنى :(هـ( إذ قال  699), وتبعه ابن الحاجب النحوي  (120)أّواًل؛ ألنَّ األلفاظ أدِّ
 , وله ثالثة أبنية هي:   (121)(. 

 أفعل: المزيد بالهمزة في أّوله.  - أ
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 فّعل: المزيد بتضعيف عينه.  -ب
 فاعل: المزيد باأللف بين فائه وعينه .  -ج

 وقد وردت هذه األبنية في ديوان الحطيئة , وتضمنت دالالت عديدة , وهذا ما سأتناوله في هذا المبحث.     
وهو أّول أبنية الفعل الثالثي المزيد , فقد قّدمه العلماء القدماء والمحدثون على أبنية الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد , فنال    بناء َأفَعل:  -أ     

 مؤلفاتهم .وتكمن الزيادة فيه بإضافة همزة القطع إلى أّوله , مع بنائه على الفتح , ومساحة واسعة من 
 . (122)لكي يتمكن القارئ من التفريق بينه وبين الصيغ الفعلية األخرى , مثل :صيغة فعل  األمر )افعل( , وجمع التكسير)أفُعل(

 دالالت أفعل:  *      
الصيغة على الزمن الماضي , وتأتي على معاٍن صرفية كثيرة بحسب السياق اللغوي الذي ترد فيه وأشهرها:  داللة صيغة ) افَعل (:تدلُّ هذه  

زم  وقد ذكرها الكثير من العلماء , ونعني بها أن تنقل الهمزة الفعل من اللزوم إلى التعدي , وأن تصير الهمزة بعد دخولها على الفعل الال  التعدية
وتأتي أيضًا بمعنى الكثرة  .(123)ذي تتضمنه هذه الهمزة , نحو: أذهبت زيًدا , أي جعلته ذاهًبا , وأقبرته أي جعلت له قبًرامفعواًل به لمعنى الجعل ال

, وسأذكر بعض المعاني التي وردت في شعر  (124) , والصيرورة , والجعل , واإلعطاء , والدخول في الزمان والمكان , والبلوغ , ... وغيرها  
في البيت الشعري وردت لفظتي ) أمسى ,    (125) له : َلَعمري َلنِّعَم المرُء من آلِّ جعَفٍر       بحوَراَن َأمَسى أَعَلقتُه الَحَبائُِّل  الحطيئة من ذلك قو 

.  وأعلق ( فأمسى جاءت بمعنى الدخول في الوقت أو الزمان , فالفعل)أمسى( يدل على معنى مركب من داللة مادة )مسي(, وداللة صيغة )أْفَعل( 
يتضح معنى أمسى أي الدخول في وقت المساء الذي هو نقيض الصباح , جاء في لسان العرب: )) والمساء ضد الصباح, اإلمساُء نقيُض و 

 أما الفعل )أعلق( يدل على معنى مركب من داللة مادة )علق(, وداللة صيغة )أْفَعل( المزيد بالهمزة يقال: أعلق الشيء بالشيء )اإلصباح ...((
ْيءِّ َيُكوُن فِّي َجَبٍل َأو َأرض َأو ما َأشبهها. وأَْعَلَق الحابُل: َعلِّق الصيُد فِّي  :  علَّقه به, )والعلق هو النُّشوب فِّي الشَّ ائِّدِّ ب. َوُيَقاُل لِّلصَّ َبالته َأي َنشِّ حِّ

ْعالُق   : اإلِّ بالتك. َوَقاَل اللِّْحَيانِّيُّ . ُيَقاُل: َنَصب َلُه فَأْعلقه. وَعلَِّق الشيَء َعَلقًا وَعلَِّق بِّهِّ  أَْعَلْقَت فَأْدرِّْك َأي َعلَِّق الصيُد فِّي حِّ ْيدِّ فِّي اْلَحْبلِّ ُوُقوُع الصَّ
 (126) َعالَقًة وُعلوقًا: َلزَِّمُه. وَعلَِّقْت نُفسه الشيَء, َوُيَقاُل لأَلمر إِّذا َوَقَع َوَثَبت(

  زوم إلى التعدي وهذا يتضح من معنى البيت فقد أقسم الشاعر بقوله لعمري.وقد وردت بمعنى التعدية أو الجعل فقد انتقلت داللة الفعل من الل 
قوله: اأَلرامِّلُ وفي  إليها  َمشيًا  َنارِّها  إلى  َأوَفَضت     الَقوُم  َأنفَض  ما  إذا  َواْسَتْعَجَلُه. (127)َوقِّدرًا  َطَرده  إِّذا  واْسَتْوَفَضه  َأسَرع.  وَأْوَفَض واْسَتْوَفَض: 

  (128).اْسَتْوَفَضها: استعَجلها. وجاَء َعَلى وْفض ووَفٍض َأي َعَلى عَجل. ُيَقاُل: وَفَض وَأْوَفَض إِّذا َعداوالَوْفُض: العَجلة. و 
 ( 129) .وتصح المبالغة إذا كان المجرد والمزيد بمعنى واحد فقد وردت لفظة أوفض بمعنى المبالغة وهي الزيادة في معنى الفعل وتوكيده,

 ( 131)، قال تعالى:" إلى ُنُصب ُيوفِّضون".(130) أوفضْت: أسرعت, و    األرامل: المساكينو كقولنا: وعد , وأوعَد , وجهَد , وأجهَد , ووفَض , وأوفض .
الثاني من الميزان الصرفي أيضا , نحو    من األبنية المزيدة بحرف واحد وهو التضعيف في عينه , فيقابله تضعيف الحرف  بناء فع َل:  -ب     

ل: إّن حرف  قولنا:)فرَّق(على وزن )فّعل (, فإذا فّك إدغام الفعل ليصبح ) فررق ( , ال يمكننا زيادة حرف الراء على الميزان ؛ لسببين هما :األوّ 
من حروف الزيادة المجموعة في عبارة )سألتمونيها( ,التي يقبلها الميزان الصرفي , ويضاف إلى هذا أّن العلماء لو جّوزوا زيادة حرف  )الراء( ليس  

صل  ئد ليس أ )الراء ( على الميزان لنتج لنا بناء صرفي لم يسمع عن العرب وهو )فعرل( .والثاني : ال يمكننا إضافة الحرف الزائد ؛ تنبيها أّن الزا
وقد أكسب هذا التضعيف بناء )فّعل( دالالت كثيرة أشهرها داللة التكثير , وهو المعنى الغالب على هذا البناء , وذكر  (132.)من أصول الكلمة

هو التكثير أّن التكثير نوعان هما: األّول : وهو التكثير في الحدث , كقولهم : قّطعته , ومّزقته , و الثاني : و   (133) العلماء القدماء والمحدثون 
لعمري َلنِّعَم المرُء إن عيَّ      .و منها قول الّشاعر:  (134)الحاصل في الفاعل , نحو قولهم: مّوت المال , أي: كثر الموت في اإلبل وهي الفاعل  

لُ  والمراد به كثرة وقوع الفعل , وكانَّه  فالفعل )دنَّى( من مادة )دنو( التي تدل على معنى التكثير  (135)قائٌِّل    عن القيلِّ أو دنَّى عن الفعلِّ فاعِّ
نِّيُّ الَقريب. (136)حدث مرارًا .  (137)ُيَقاُل: َدنا وَأْدنى وَدنَّى إِّذا َقُرَب، َقاَل: وَأْدَنى إِّذا عاَش َعْيشًا َضيِّقًا َبْعَد َسَعٍة , والدَّ

)ُيفاعوقد يأتي )فاعل( بمعنى مجرده , أو مغنًيا عنه لعدم    هو البناء األخير من األبنية المزيدة بحرف واحد, ويكون مستقبلهبناء  فاعل:  -ج  
المعنى   في  تغيًرا  فيه  الحاصلة  الزيادة  فلم تحقق  قوله :غادر, و مجرده غدر  بمعنى مجرده  )فاعل(  أمثلة  ,ومن  نفسه  بالمعنى  المجرد  ورود 

الداللة , منها  (  138)األصلي التي حققت هذه  َخاَلفتُه  قوله:, ووردت في الديوان بعض األبيات  َوُلبًا أصياًل  لقد غاَدَرت حزمًا وبِّرًا ونائاًل      
  ) سورة   َّ ىق يف ىف يث ىث ُّٱ  والغدر هو َنَقَض الَعْهَد ونحَوه. والمغادرة: الترك ، وهو َتْرُك شيٍء ُمَسلَّمًا. وقوله تعالى:(139)الَمجاهِّلُ 
َر، وكذلك أغَدْرُت الشيء أي تركُته.49الكهف:  وإنَّ قوله: غادر, لم  (140) (، أي ال يترك الكتاب شيئًا إال أحصاه. وكل متروٍك في مكان فقد ُغودِّ
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ير:  تفد معنًى مختلًفا عن مجرده)غدر( , ألن غدر تعني ترك الوفاء بالعهد , يقال دِّّ اٌر وغِّ ٌر وَغدَّ يادة فيه لم تضف على  , فالز (:141)   َرُجٌل غادِّ
وفي    المعنى األصلي , والشاعر في هذا البيت يعاتب صديقه بمجموعة من األصحاب أتعبه فراقهم , فيصف لهم حالته بغيابهم وعودتهم .

دِّ اآلباءِّ فرٍع َعثمثٍم     لُه َعَطٌن َيوَم التفاُضلِّ آهِّلُ  رف(142) قوله:إلى ماجِّ الَمْجُد: الُمُروءُة والسخاُء. والَمْجُد: الكرُم والشرُف. و  (  143) والَمجُد: نيل الشَّ
ًة، .   ، َوقِّيَل: الَمْجُد َكَرُم اآْلَباءِّ َخاصَّ ، َوقِّيَل: اَل َيُكوُن إِّال باآلباءِّ َرفِّ يَدْه: اْلَمْجُد َنْيل الشَّ َرف  اْبُن سِّ ُموَن فِّي الشَّ ُيَقاُل: َرُجٌل َشرِّيٌف ماجٌد، َلُه آباٌء ُمَتَقدِّّ

ؤَدد َما َيْكفِّي ., وَ  َرفِّ والسُّ َن الشَّ والشاعر يصف صاحبه بعده صفات فهو ماجد اآلباء , وشديد وقوي, بقوله: )عثمثم( , ( 144) قِّيَل: الَمْجُد اأَلخذ مِّ
. والَعَثْمثم: اأَلسُد، َوُيَقاُل َذلَِّك مِّْن شدة   يُد. وَبْغل َعَثْمثم: َقوِّيٌّ دِّ , ثم قال :)له عطن(, والعطن: مبرك اإلبل حول  (145) وطئه.()وُهَو الجَمل القويُّ الشَّ

وهي كناية عن رحابة الصدر فهو واسع الصدر بمعروفه. وإنَُّه أهٌل    (146)الماء , يقال كل مبرك يكون لإلبل فهو عطن بمنزلة الوطن للناس.
 لذلك. 

 بنية , هي : )انفعل , افتعل , تفّعل , تفاعل , افعّل(. للفعل الثالثي المزيد بحرفين خمسة أداللة الفعل الثالثي المزيد بحرفين: -2
 .(147) مزيد بحرفين هما)األلف والتاء(, ويكون متعدًيا , نحو : اكتسب المال , وغير متعٍد نحو: افتقر الرجل بناء افتعل:  -أ 
ُهُم  وسنكتفي بذكر معنى المبالغة الذي ورد في البيت الشعري:  (148), والمطاوعة , والطلب , واالتخاذ , والتخيير (  ومن دالالت هذا البناء) المبالغة 

َن األيَّامِّ ُمظلِّمٌة أَضاُءوا   ْعَتَراه ،  واعترى على وزن افتعل والذي دلَّ عل المبالغة , يقال: عرا: َعَراُه َعْروًا وا   (149)القوُم الَّذيَن إذا اعَترَتُهم     مِّ
ْنُه َحاَجًة قلَت َعَرْوُته وَعَرْرُته واعْ  َيه َطالًِّبا َمْعُروَفُه ، َيُقاُل : إِّذا َأتْيت رُجاًل َتْطُلب مِّ فقد صور الشاعر كرم القوم  ( 150) َتَرْيُته واْعَتَرْرُته.كِّاَلُهَما: َغشِّ

ه الجوع  والعوز والفقر في قوله :)اعترتهم( , والذي دلَّ على المبالغة في كرم وسخاء  وهم يسارعون في قضاء حوائج الناس ومساعدة كل من مسَّ
 هؤالء القوم فهم كالمصابيح المضيئة وسط الظلمة الحالكة والتي عبر عنها باأليام فهي صورة شعرية رائعة في وصف كرم هؤالء القوم .

زيادة فيه بعد تضعيف عينه , وزيادة التاء في أّوله , ويكون متعدًيا . نحو:  وهو من األبنية المزيدة بحرفين , وقد تحّققت البناء تفع ل :    -ب  
ر, وغير متعٍد , نحو: تأّثم   , ويرى القدماء أّن معنى هذا البناء هو أن يدخل الرجل نفسه في أمر حّتى يضاف إليه ويصير (  151)تخّبطه الشَّ

وسنكتفي بذكر البعض ممَّا وردَّ في ديوان  والعمل المتكرر , والمطاوعة , والصيرورة(  ومن دالالت بناء تفّعل  : )المبالغة , االتخاذ ,(152)أهله.
وَولَّى الشيُء وَتَولَّى: َأْدَبَر. وَولَّى َعْنُه: أَْعَرَض َعْنُه َأو    (154)  إْذ َتَولَّتِّ (  153)الحطيئة: َلَعمُرَك َما َذمَّت َلُبوني وال َقَلت      َمَسكَِّنها من َنهَشٍل  

: َقْد َتُكوُن التَّْولِّيُة بَِّمْعَنى التََّولِّي. ُيَقاُل: َولَّْيت وَتَولَّْيُت بَِّمْعًنى    (155).َنَأى ٍد.  َوَقاَل َأبو ُمَعاٍذ النَّْحوِّيُّ َتَولَّى َعْنُه: أَْعَرَض وَولَّى َهارًِّبا َأي َأدبر, (  156)َواحِّ
ْعراضِّ َوَيُكوُن بَِّمْعَنى االتِّّباع.َوَقْد َولَّى الشيُء وَتَولَّى إِّذا َذَهَب هارِّبًا وُمْدبرًا،   ودلت صيغة (157) وَتَولَّى َعْنُه إِّذا أَْعَرَض ، والتََّولِّي َيُكوُن بَِّمْعَنى اإلِّ

ل ( على معنى المبالغة , فالفعل تولَّى أكثر مبالغة من ولَّى, وهذا ما أراده الشاعر المبالغة في التولَّي والبيت في مدح بن  ي نهشل. وقد  ) تفعَّ
ل(  التي تفقد الفعل قدرته على نصب مفعول به واحد ,فإذا كان متعديًا إل ى مفعول وردت هذه الصيغة بمعنى )المطاوعة( , وتكون مطاوعته لـ )فعَّ

واحد. مفعول  إلى  متعديًا  أصبح  مفعولين  إلى  متعديَا  كان  وإذا  الزمًا,  أصبح  بيتِّـهم (158)واحد  َجاَر  َتَجنَّـَب  قـــــوٍم     بِّجارِّ  تـــاُء  الشِّّ َنـــــَزَل  إذا 
تـاءُ  نب( أي: صار ُجُنبًا , بمعنى غريبًا , فاذا نزل الشتاء بجميع (159) الشِّّ ل بمعنى المطاوعة )جنبَّته فتجَّ وردت لفظة ) تجنَّب ( على صيغة تفعَّ

ًا   تاًء أَلنَّ   إلفضالهم عليه , فهم يطعمونه ويدفئونه حتى ال يشعر بالبرد والجهد,الناس فإنَّ هذا الجار ال يجد للشتاء مسَّ والعرُب تسمِّّي الَقْحَط شِّ
تاء البارِّدِّ ؛ َوأراد الُحَطْيئة بالشتاءِّ الَمجاَعةَ  يبُهم فِّي الشِّّ  (160) .الَمجاعاتِّ َأكثُر َما ُتصِّ

, نحو:  (  161) وهو البناء المزيد بحرفين هما: التاء في أوله , وألف بعد فائه , وهو للمشاركة في الفاعلية لفًظًا , والمفعولية معنى  بناء تفاعل :  -ج
  .( 162) تضارب زيد وعمرو , ويكون على  ضربين : متعدًيا , نحو: تقاضيت الّدين , وغير متعٍد , نحو : تغافل

, نحو: تقاتلنا . وقد ورد هذا البناء   (163)أكثر للقيام بالحدث     و المشاركة , وتعني المشاركة بين اثنين أ  تفاعل ( ومن  اشهر دالالت  صيغة )    
دِّ اآلباءِّ فرٍع َعثمثٍم     لُه َعَطٌن َيوَم التفاُضلِّ آهِّلُ في قوله : يلة    والتفاضل من أصل مادة ) فضل (, قال أبن منظور:(164)إلى ماجِّ )الَفْضل والَفضِّ

سْ  َلة االِّ َرجة الرَّفِّيَعُة فِّي الَفْضل ، والَفاضِّ يلة: الدَّ ْن َذلَِّك. والفَِّضال والتَّفاُضل: التَّمازِّي َمْعُروٌف: ضدُّ النَّْقص والنَّقِّيصة، َواْلَجْمُع ُفُضول, والَفضِّ ُم مِّ
له: َمزَّاه. والتَّفاُضل َبْيَن اْلَقْومِّ: ْن َبْعٍض    فِّي الَفْضل. وَفضَّ , وقد دلَّت صيغة )تفاعل ( على المشاركة أو    (   165)      ... (َأن َيُكوَن َبْعُضُهْم َأفَضل مِّ

درِّ بالمعروف, والتفاضل :التفاخر أو الفخ ع الصَّ : إذا كاَن واسِّ وفي   (166)ر(.التشارك فهو  شريف َفرُعُه في أعلى قومه ، و إنَُّه لَرحُب الَعطنِّ
بَّـُة و اأُلَسـاءُ قوله:   ُهُم اآلُسو   (167)  َن ُأمِّ الرََّأسِّ َلمَّا           َتَواَكَلـَها األطِّ

وَتَواَكَل اْلَقْوُم ُمَواَكَلًة  ,) تواكل ( دلت صيغة ) تفاعل ( في قوله ) تواكلها ( على معنى  المشاركة أو التشارك, أي اشترك األطبة في مداواته  
َكااًل: اتََّكل َبْعُضُهْم َعَلى  َواُء بَِّعْينِّهِّ    ( ,168) .َبْعٍض . ُيَقاُل: اْسَتَعْنت القوَم فَتَواَكلوا َأي وكَلني بعُضهم إِّلى َبْعضٍ   ووِّ َساُء ، َمْمُدوٌد َمْكُسوٌر: الدَّ واإلِّ
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: َقاَل َعلِّيُّ بْ  ي، َوُهَو الُمعالُِّج َكَما َتُقوُل َراٍع ورِّعاٌء. َقاَل اْبُن َبرِّيٍّ ْئَت َكاَن َجْمًعا لِّْْلسِّ َواءَ ، َوإِّْن شِّ َساء فِّي َبْيتِّ اْلُحَطْيَئةِّ اَل َيُكوُن إِّالَّ الدَّ   ُن َحْمَزَة اإلِّ
مداواته    ولعل البيت جاء في مدح آل بغيض في قوله هم اآلسون أي: المداوون ما قد يصيب الرأس من جراح يعجز األطباء عن  (169)اَل َغْيُر.

سد  ا ف, والمعنى مجازي فقد أراد الشاعر الخروج عن المألوف باستعمال الكناية في مدحهم بأنَّهم قوٌم مصلحون قادرون على اصالح ومداواة كل م
 من أمور قومهم كالطبيب الذي يداوي الجراح البليغة.

 :داللة الفعل المزيد بثالثة أحرف -3 
وهو أّول أبنية الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف , هي :)األلف, و السين , و التاء( , وأكثرها استعمااًل  في العربية .    بناء استفعل : -أ

 .(170) ومضارعه ) يستفعل ( , ويأتي متعدًيا, نحو : استقبحه , واستحسنه , وقد يأتي الزًما أيًضا ,  كقولنا: استقدم , و استأخر 
 ومن دالالت بناء ) استفعل (: 

وهو أشهر معاني هذا البناء , ويسّمى أيًضا بـ ) السؤال( , ونعني به النسبة بين الفعل والفاعل لوقوع الحدث , وقد قّسمه ابن الحاجب  الطلب :
لنا : استخرجت الذهب .فالطلب هنا على نوعين , هما : الطلب الصريح , نحو: استكتبته. فالطلب هنا حقيقي , واآلخر: الطلب الّتقديري , كقو 

.وقد حفل الديوان بالعديد من األبيات التي تضمنت هذه الداللة , نذكر منها  (172) , ويسّمى هذا النوع أيًضا بـ )الطلب المجازي((171) غير حقيقي  
ْن مساكقول الحطيئة:    (173) نِّ َنهَشٍل      َوَتْسَرُح في ساحاتهم حيُث َحلتِّ لها ما اسَتَحبَّْت مِّ

: َنقِّيُض الُبْغضِّ ا :  ستحبَّت أصل الفعل استحبَّ على وزن ) استفعل ( وقد دلَّ على المبالغة , فهو أبلغ من الفعل ) أحبَّ (, و )الُحبُّ  , والُحبُّ
.(174) الوداُد والَمَحبَُّة(   ْنُه َقْوُلُه َتَعاَلى: "َفاْسَتَحبُّوا  يقال: اْسَتَحبَُّه َعَليْ    (175), واْسَتَحبَّه كَأَحبَّه. واالْستِّْحباُب كاالْستِّْحسانِّ هِّ َأْي آَثَرُه َعَلْيهِّ َواْخَتاَرُه. َومِّ

َبُه.(  17اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى" )فصلت:  ْنُهْم َصاحِّ ٍد مِّ ( َو )َتَحابُّوا( َأَحبَّ ُكلُّ َواحِّ ْنُه )اْلُمْسَتَحبُّ  ( َواْسَتَحبَُّه َأَحبَُّه َومِّ
 استفعل بمعنى مجرده:  •

أي   قد يأتي )استفعل( بمعنى مجرده , أي بمعنى الفعل الذي ُبني منه قبل الزيادة , فيدلل على معنى مجرده , دون أن تحصل الزيادة في بنائه
  , قال الّشاعر:  (176)زيادة في المعنى , بل يأتي مزيًدا لغرض التوكيد 

يُر ُغرٌّ ال َتخمُّ لِّحاُمُهم         إذا أْمَست الشَّ  يقال: اَسَتقلَّ الطائر ارتفع من األرض. واسَتقلَّ النَّباُت إِّذا أناَف،    (177) عرى الَعُبوُر اْسَتَقلَّتِّ َمَساعِّ
يرِّهم  , وقيل : استقل الشيء : حمَله وَرَفعه ، واستقل النبات: ارتفع ، واستقل القوم: مضوا وارتحلوا.  (178) .والَقوُم إذا َأمَعُنوا في َمسِّ

 األمساء:أبنية    ثانيًا:
 داللة المشتقات: -1

.والمشتقات: هي مجموعة من الصيغ االسمية المأخوذة من  (179)أو أكثر مع تناسب بينهما في اللفظ والمعنى االشتقاق :هو أخذ كلمة من كلمة
, وهي :اسم الفاعل , وصيغ المبالغة , والصفة المشبهة , و اسم المفعول , واسم التفضيل ,  (180) الفعل أو المصدر لداللة على حدث أو ذات  

 واسم التفضيل.  صيغة المبالغة , بذكروقد حفل ديوان الحطيئة بالمشتقات ولكني سأكتفي واسما الزمان والمكان , واسم اآللة.
وأشهر هذه   .(181)هي تحويل بناء اسم الفاعل )فاعل( إلى صيغ أخرى يراد بها داللة المبالغة و التكثير أو دالالت أخرى   صيغة المبالغة:-أ

ْيل(، نذكر منها: الصيغ هي: )َفّعال , ْفَعال , َفعِّ  َفُعول , مِّ
, نحو: أنت كّذاب أشر. أي: كثير الكذب ، وجاء هذا البناء في الديوان في (182) إنَّ الداللة الغالبة عليه هي المبالغة والتكثيرداللة فعَّال:  -

   قوله : 
لُ   (183)إلى الَقائِّلِّ الَفعَّالِّ َعلقمَة النَّدى       َرَحلُت َقُلوصى تجَتويها الَمَناهِّ

, فهي صفة غالبة ال  )الفعَّال(صيغة مبالغة على وزن )فّعال( دلت على كثرة  الفعل فهو يصف ويمدح صاحبه بقوله:) الفعَّال علقمة الندى ( 
والشاعر يمتدح علقمة ويبالغ في مدحه بالقائل الفعَّال  اي: كثير الفعل , ثم أردف القول بـ علقمة الندى أي : علقمة السخيِّّ   تكاد تنفك عنه,  

ل (في نفس البيت في قوله:تفتعل :  (184)والقلوُص: الفتيَُّة من اإلبل  الكريم , اجتوى :فعل يقال: اجتوى  (  الَمَناهِّلُ   )تجَتويها  وردت صيغة ) َتْفَتعِّ
هل فقلب، فصير  الطعام :كرهه ولم يوافقُه، واجتوى القوم :أبغضهم ويقصد باالجتواء : قلة الموافقة لها والكراهة له ، وإنما أراد الناقة تجتوي المنا

 الفاعل مفعوال.
وزنه )أفعل( , ووزن مؤنثه )فعلى( يدل على زيادة في صفة أشترك (185) وهو ما اشتق من فعل لموصوف بزيادٍة على غيره.:  اسم التفضيل  -ب

 (186)  فيها اثنان , وزاد احدهما فيها على اآلخر. نحو :)سعيٌد أطوُل من خالٍد(. ويأتي على صورتين:
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 نحو: جاء الفائُز األول.  : أن يكون محلى بـ )ألـ( فيطابق ما قبله في كل شيء.األولى
نحو: هو أفضُل رجل.وسأكتفي بذكر اسم التفضيل )العليا(    : أال يكون محلى بـ )ألـ( فيأتي عند ذلك على صورة واحدة هي صورة) أفعل( , الثانية

ورةِّ الُعليا وال ُمتخاذل  والذي جاء محلى بـــ )ال ( , في قول الشاعر:لعمري  وردت لفظة )العليا( وهي مؤنث  (187)لنعم المرُء ال ُمتهاوٌن عن السَّ
َفةِّ الُعليا َواْلَكلَِّمةِّ العْليا، َوَيُكوُن الُعلى ْسمِّ اأَلْعلى.  األعلى وهو اسم تفضيل محلى )بال(.والُعال: َجْمُع الُعْليا َأي َجْمُع الصِّّ وَرُة:  (  188) َجْمُع االِّ والسُّ

والبيت في مدح صاحبه علقمة فهو يقسم بقوله لعمري أنَّك نعم المرء قد بلغت من الرفعة والشرف والمنزلة العليا    (189) .اْلَمْنزَِّلُة، َواْلَجْمُع ُسَوٌر وُسْورٌ 
 ال متهاون وال متخاذل.

 داللة صيغ الجموع:   -1
عرى الَعُبوُر اْستقلَّتِّ   داللة صيغتي ) مفاعيل وردت كلتا صيغتي الجموع في (190)( و) ُفعل (:مساعيُر ُغرٌّ ال َتخمُّ لِّحاُمُهم      إذا أمسْت الشَّ

: طيٌر سوٌد في الماء، الواحدة َغّراالبيت الشعري في لفظتي ) مساعير, وُغّر ( : األبيض. والُغرُّ ُء، ذكرًا كانت  والُغرَُّة في الجبهةِّ: بياٌض يغر واأَلَغرُّ
ُحَها(191) .أو أنثى. وفالن ُغرٌَّة من ُغَررِّ قومهِّ. وهذا ُغرَّة من ُغَررِّ المتاع : َكرِّيُم اأَلفعال َواضِّ َرُجٌل أََغرُّ . َوَرُجٌل أََغرُّ اْلَوْجهِّ إَِّذا  ََ ، َوُهَو َعَلى اْلَمَثلِّ

ْن َقْوٍم ُغرٍّ وُغّران  ( 192) .  َكاَن َأبيض اْلَوْجهِّ مِّ
عرى الَعبور، سميت بها ألنَّها َعبرت المجرَّة. وهما ُأختا ُسهيل.  (193)   مساعيُر: أي ُتوقد بهم الحرب ، يقال: إنَُّه َلمِّسعُر حرب. الشِّّ

ل (: داللة صيغة -   ) فواعِّ
يقال لم يجيء فواعل جمعًا لفاعل صفة لمذكر َمْن يعقل إالَّ فوارس، وهوالك ، ونواكس , والمعروف أنَّه جمع لفاعلة كضاربة   فواعل جمع مذكر,

وضوارب ، أو فاعل صفة لمؤنث كحائض وحوائض ، أو مذكر ال يعقل كجمل بازل وبوازل فأما فوارس فإنما ُجمِّع ألنه شيء ال يكون في 
اللَّبس، وأما هوالك فإنما جاء في المثل: يقال: هالك في الهوالك، فجرى على األصل، ألنه قد يجيء في األمثال ما ال  المؤنث فلم ُيَخْف فيه  

 ويجمع على هذا البناء االسم اّلذي على وزن)فاعل( ومؤنثه)فاعلة( المعتل العين (194) يجيء في غيرها، وأما نواكس فقد جاء في ضرورة الشعر .

, نحو: كاذبة , وتكسيرها : كواذب .  (195)حو: حاجز , حواجز, وجوهر, جواهر, شرط أن يدل مؤنث هذا البناء على وصفباأللف أو الواو, ن
 , نحو قول الّشاعر: ( 196) وتكون داللة هذا الجمع على االسمية أكثر من الوصف 

وعِّ وَ   ( 197) ُشلَّتِّ َيمنعُها مْن أن ُتضاَم َفوارٌِّس     كِّراٌم إذا اأُلخرى مَن الرَّ
 مواجهة الفوارس الكرام األشراف من شدة الفزع والخوف.  ن , فهم ال يستطيعو  فوارٌِّس جمع فارس

 داللة صيغة ) ُفعال (: -
 (198)َو إنَّ ُسعاتُهم لُكُم ُسَعاٌة          وإنَّ َنَماَءُهم لُكُم َنَماءُ 

ْنُه قوُلهم: الَمْرُء َيْسعى لِّ  عاةِّ الَكْسَب َعَلى نفسهِّ والتََّصرَُّف فِّي معاشهِّ؛ َومِّ هِّ. َوُيَقاُل لِّعامِّل َقاَل اأَلزهري: كَأنه َأراَد بــ السَّ ُب لَبْطنِّهِّ وَفْرجِّ غاَرْيه َأي َيْكسِّ
َدقاتِّ ساٍع ، وَجْمُعه ُسعاٌة. عاي  (199)الصَّ ُق َيْسَعى سِّ عاُة: ُوالُة وَسعى الُمَصدِّّ َها فِّي ُفَقرائِّها , والسُّ ْن أَْغنِّيائِّها َوَردَّ دقاتِّ وَأخذها مِّ َل َعَلى الصَّ ًة إَِّذا َعمِّ

عاُة. َقاَل: َوُيَقاُل إِّنَُّه لَيق ، والجمُع السُّ ْلطانِّ ْنَد السُّ ي: الَّذِّي يقوُم بَأمرِّ َأصحابهِّ عِّ اعِّ َدَقةِّ , َوالسَّ هِّم. َوُيَقاُل: ُفاَلٌن َيْسَعى َعَلى  وم أَهَله َأي يقوُم بَأمرِّ الصَّ
ياله َأي َيَتَصرَّف َلُهْم. فمن سعى منهم في المجد , إنَّما سعى لكم ألنكم منهم , وأنَّ كثرتهم وعلوهم    والشاعر أراد بذلك سعاة المجد منهم ,  (200) عِّ

 وارتفاعهم إنَّما هو نماٌء لكم .
 خلامتة:ا

 بعد انتهائي من انجاز البحث وددُت أن أذكر أهم مخرجات البحث وحسب الدراسة: 
 شاعر مخضرم عاش في الجاهلية وأدرك اإلسالم وأرتد مع المرتدين.  -
 عدم اكتراثه بنسبه إن كان من بني عبس او من بني ذهل , مما يجعلنا نفهم معاناة الشاعر النفسية , فهو غير معروف النسب. -
 اقتصر جلَّ شعره على الهجاء فلم يسلم أحد  في زمانه من هجائه. -
 ابدع في شعره على الرغم من الصعوبات التي عاشها من جهة النسب والهيئة . -
 ل الوصف والصور الشعرية القصصية التي جمع فيها بين الواقع والخيال . اكثر من استعما -
 أكثر من استعمال قول )لعمري , أو لعمرك ( في القسم أو الحلف . -
ل , وتفعل, وافتعل , واستفعل (, والمشتقات , والجموع. -  اكثر من استعمال األبنية الصرفية في شعره كـ ) أفعل , وفعَّ
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 236، وينظر: ديوان الحطيئة، البن السكيت: 385/ 12لسان العرب:  (145)
 13/286, ولسان العرب: 2/14ينظر: العين:  (146)
 . 223, وأبنية الفعل في شافية أبن الحاجب, د. عصام نور الدين: 131الممتع الكبير: ( 147)
   26/ 6ينظر: همع الهوامع: ( 148)
    105ديوان الحطيئة , حمدو طماس: ( 149)
 44/ 15, ولسان العرب: 2/233ينظر: العين: ( 150)
 . 267- 246( ينظر: شرح الملوكي: 151)
 . 266, وأدب الكاتب : 4/71( الكتاب:152)
 ( نهشل: فرع من دارم بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 153)
 139ديوان الحطيئة البن السكيت: ( 154)
 . 15/410( لسان العرب: 155)
 . 15/415لسان العرب: ( 156)
 . 15/415العرب: لسان  ( 157)
 116تصريف األسماء واألفعال: ( 158)
   102ديوان الحطيئة :(159)
 .12. وشرح ديوان الحطيئة, حمدو طمَّاس:14/422ينظر: لسان العرب: ( 160)
 . 138, والمغني في تصريف األفعال:3/454شرح التسهيل: ( 161)
 249, وشرح الملوكي: 439/ 4ينظر: شرح المفصل: ( 162)
 . 138, والمغني في تصريف األفعال:439/ 4, و شرح المفصل: 99/ 1ية: ينظر: شرح الشاف( 163)
 .   236ديوان الحطيئة البن السكيت: ( 164)
 11/524( لسان العرب: 165)
 236ديوان الحطيئة ألبن السكيت:  (166)
   102ديوان الحطيئة : حمدو طمَّاس :( 167)
 .11/735ينظر: لسان العرب:( 168)
 . 14/34( ينظر: لسان العرب: 169)
الكبير:170) الممتع  :  132(ينظر:  الملوكي:)116,والمبدع  الصرف في كتاب سيبويه:  256- 255,وشرح  الفعل  399(,وأبنية  , وأوزان 

 106ومعانيها:
 . 1/110( ينظر :شرح الّشافية:171)
 82( دروس التصريف:172)
 .   139ديوان الحطيئة البن السكيت: (173)
 289/ 1لسان العرب: ( 174)
 ( المصدر نفسه والصفحة.  175)
 153, والمغني  في تصريف األفعال:1/111,وشرح الّشافية : 4/71(ينظر : الكتاب:176)
 140ديوان الحطيئة البن السكيت : ( 177)
   5/26ينظر: العين: ( 178)
 .  25( ينظر :االشتقاق والمشتقات, د. ممدوح عبد الرحمن الرمالي: 179)
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 المصدر نفسه والصفحة. ( 180)
  269, وأبنية الصرف في كتاب سيبويه :   121, وشذا العرف :3/79,وشرح التسهيل :136,وتسهيل الفوائد:2/112(ينظر:المقتضب:181)

 .   262, والمهذب : 
,و المساعد على تسهيل  3/79, وشرح التسهيل :   88/  4, وشرح المفصل :1/123( ينظر: األصول في النحو, البن سراج النحوي : 182)

 .  3/258( , والنحو الوافي : 271-270, وأبنية الصرف في كتاب سيبويه:)192/ 2الفوائد, بهاء الدين ابن عقيل:  
 235ديوان الحطيئة البن السكيت: ( 183)
 235ديوان الحطيئة ألبن السكيت:  (184)
 1/26التعريفات:( 185)
 . 170- 167تصريف األسماء واألفعال: ( 186)
 . 237 ديوان الحطيئة ,البن السكيت:  (187)
 . 15/85لسان العرب:  (188)
 . 386/ 4لسان العرب:  (189)
   140ديوان الحطيئة البن السكيت:  (190)
 4/345العين: ( 191)
 . 5/14ينظر: لسان العرب:  (192)
 140ديوان الحطيئة ألبن السكيت:  (193)
 2/78ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: ( 194)
, 163, وشذا العرف:6/106, وهمع الهوامع:2/546, وشرح التصريف:4/60عقيل: , وشرح ابن  1/449(ينظر: ارتشاف الضرب:195)

 ( . 219-218وتصريف االسماء واألفعال:)
 ( . 137- 136(ينظر: معاني األبنية :)196)
 139ديوان الحطيئة:  ( 197)
   102ديوان الحطيئة, حمدو طماس: ( 198)
 386/ 14ينظر : لسان العرب: ( 199)
 المصدر نفسه والصفحة.  (200)

 ادر واملراجع  املص
 القران الكريم.

 المصادر األولية:  - أ
 بيروت   –هـ(،دار الفكر  356األغاني: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني األموي القرشي، أبو الفرج األصبهاني )ت -
عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )ت:   أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك,  -

 هـ(, تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.761
   1971نجف األشرف ,أوزان الفعل ومعانيها ,الدكتور هاشم طه شالش ,ساعدت جامعة بغداد على نشر هذا الكتاب ,مطبعة اآلداب ,ال -
األنصاري   - هشام  بن  عبد هللا  بن  أحمد  بن  يوسف  بن  الدين  عبد هللا جمال  محمد  أبي  ,اإلمام  مالك  ابن  ألفية  إلى  المسالك  أوضح 

ة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك, تأليف محمد محي الدين عبد الحميد ,منشورات المكتبة العصرية     761المصري)  هـ( ,ومعه كتاب عدَّ
 يضاح في شرح المفصل ,الشيخ أبو عمرو عثمان المعروف ب)ابن الحاجب( ,تحقيق وتقديم :موسى بناي العليلي ,الناشر :وزارة اإل -
 التبصرة والتذكرة ,أبو محمد عبد هللا بن علي بن اسحاق الصيمري )من نحاة القرن الرابع( ,تحقيق :الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي   -
 دار سحنون للنشر , هـ( 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت:  ,التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية -
 هـ(،  1205رتضى، الزَّبيدي )تتاج العروس من جواهر القاموس: محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الملّقب بم -
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 .1988 -1408 ,2بيروت, ط –تصريف األسماء واألفعال, د. فخر الدين قباوة, مكتبة المعارف   -
ل بركات ,دار الكاتب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ,أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن مالك الطائي األندلسي ,تحقيق :محمد كام -

 م.   1967-  1387العربي للطباعة والنشر , 
 هـ .  1413  -  10 ط/ بيروت, –دار الجيل الجديد  ,الحجازي، محمد محمود  :التفسير الواضح -
  2ط هـ( ,تحقيق ودراسة :الدكتور كاظم بحر المرجان ,عالم الكتب , 377التكملة ,أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد هللا الغفار النحوي) -

 م.  1999-  1419,بيروت ,لبنان ,
ألفية ابن مالك ,المرادي المعروف بـ)ابن أم قاسم( )  - المقاصد والمسالك بشرح  هـ( ,تحقيق وشرح :األستاذ الدكتور عبد    749توضيح 

 م. 2001-  1422,القاهرة ,1الرحمن علي سليمان ,الناشر دار الفكر العربي ,ط 
 ,صيدا   30غالييني ,راجعه ونقحه :الدكتور عبد المنعم خفاجة ,منشورات المكتبة العصرية ,ط جامع الدروس العربية ,الشيخ مصطفى ال -
هـ( ، تحقيق: لجنة من العلماء 456جمهرة أنساب العرب: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )ت   -

 م. 1983-هـ 1403 ،1بيروت ،  ط –، دار الكتب العلمية 
ني أبو الحسن علي بن محمد بن علي  الحاشية على المطول )شرح تلخيص مفتاح العلوم في علوم البالغة (, السيد الشريف الجرجا -

 م.  2007-  1428,بيروت ,لبنان , 1هـ(, تحقيق :الدكتور رشيد أعرضي ,دار الكتب العلمية ,ط  816)
هـ( , تحقيق :الدكتور علي توفيق الحمد , دار األمل , مؤسسة    340حروف المعاني ,أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي) -

 م.  1986 -  1406,األردن ,  2الرسالة , ط 
 الخصائص , أبو الفتح عثمان بن جني , تحقيق :محمد علي النجار , دار الكتب المصرية .  -
 م.  1995- 1416محمد محي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية , صيدا ,بيروت , دروس التصريف , -
ب) -    1هـ( , تحقيق :األستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن , دائر البشائر , ط    338دقائق التصريف ,أبو القاسم بن محمد بن سعيد المؤدِّّ
هـ( , تحقيق :أبو فهد محمود محمد   474بد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي)دالئل اإلعجاز , الشيخ اإلمام أبو بكر ع -

 . 1989 - 1410,   2شاكر ,  مكتبة الخانجي , القاهرة , ط/
 .  1984, مصر , 5داللة األلفاظ , الدكتور إبراهيم أنيس , الناشر مكتبة األنجلو المصرية , ط  -
 ,عمان 1ة , األستاذ الدكتور علي جابر المنصوري , الناشر الدار العلمية الدولية , ودار الثقافة للنشر, ط  الداللة الزمنية في الجملة العربي -
 ديوان أوس بن حجر  .  1الداللة والنحو , الدكتور صالح الدين صالح حسنين , توزيع مكتبة اآلداب , ط   -
 قيق :الدكتور أحمد مختار عمر , ومراجعة : الدكتور إبراهيم أنيس .هـ( ,تح 350ديوان األدب ,أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي) -
 1950القاهرة,  -ديوان االعشى الكبير, ميمون بن قيس، تحقيق: محمد حمد حسين, مكتبة اآلداب -
 م. 1998، 1لبنان ط -ديوان النابغة الجعدي : نابغة الجعدي ، جمعه وحققه : د. واضح الصمد ،  دار صادر بيروت  -
 هـ( ,تحقيق :أحمد محمد الخراط ,مطبوعات مجمع  702مباني في شرح حروف المعاني ,اإلمام أحمد بن عبد النور المالقي)رصف ال -
 م.   1994زمن الفعل في اللغة العربية , عبد الجبار توامة ,ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر , -
 م.   2008-  1428لم الثقافة ,عمان ,األردن ,الزمن النحوي في اللغة العربية , الدكتور كمال رشيد , دار عا -
 م.  1986الزمن واللغة ,الدكتور مالك يوسف المطلبي , الهيئة المصرية العامة للكتاب , -
هـ( ,قدمه وعلق عليه :الدكتور محمد بن عبد المعطى   1315شذا العرف في فن الصرف , الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي) -

 سه :أبو األشبال أحمد بن سالم المصري ,دار الكيان للنشر. , خّرج شواهده ووضع فهار 
   1955  -  1375,بيروت ,لبنان ,1شرح األشموني على ألفية ابن مالك , تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد , دار الكتاب العربي ,ط   -
الدين محمد بن عبد هللا الطائي الجياني األندلسي ) - ,ابن مالك جمال  التسهيل  السّيد ,    672شرح  الرحمن  :الدكتور عبد  هـ( ,تحقيق 

 م.   1990- 1410,  1تون ,هجر للطباعة والنشر ,ط والدكتور محمد بدوى المف
   1هـ( , تحقيق :محمد باسل عيون السود ,دار الكتب العلمية , ط  905شرح التصريح على التوضيح ,الشيخ خالد بن عبد هللا األزهري) -
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هـ( , تحقيق :الدكتور محمد مصطفى رمضان    786بابرتي )شرح التلخيص , الشيخ أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد ال -
 م.  1983-  1392, طرابلس , 1صوفية , المنشأة العامة ,ط / 

 هـ( , تحقيق :الدكتور صاحب أبو جناح . 669شرح جمل الزجاجي , ابن عصفور اإلشبيلي) -
هـ( , دراسة وتحقيق :الدكتور إبراهيم محمد أحمد  569شرح الدروس في النحو ,اإلمام أبي محمد سعيد بن المبارك بن الّدهان النحوي ) -

 م.  1991-  1411,القاهرة , 1االدكاوى , مطبعة األمانة , ط / 
 م.  1996, 2شرح الرضي على الكافية ,تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ,منشورات جامعة قان يونس بنغازي ,ط  -
هـ( ,مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي   686باذي)شرح شافية ابن الحاجب ,الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن االستر  -

 م.  1982 -  1402هـ( ,تحقيق :محمد نور الحسن وآخرون ,دار الكتب العلمية ,بيروت ,لبنان , 1093)
شرح الفصيح ,أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري ,تحقيق ودراسة :الدكتور إبراهيم بن عبد هللا بن جمهور الغامدي ,جامعة  -

 هـ .  1417أم القرى ,السعودية , 
مسعود بن عمر سعد الدين التفتازاني ,شرح وتحقيق :الدكتور عبد العال سالم مكرم ,    شرح مختصر التصريف العزي في فن الصرف , -

 م.  1997  - 1417, 8الناشر المكتبة األزهرية للتراث ,ط 
هـ( ,تحقيق :الدكتور إميل بديع يعقوب ,   643شرح المفصل للزمخشري , موّفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي) -

 م.  2001 -  1422,بيروت ,لبنان , 1لعلمية ,ط دار الكتب ا
هـ(, حققه وعلق عليه :األستاذ الدكتور محمد   643شرح الملوكي في التصريف ,الشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبي ) -

   م.  2013- 1435, القاهرة , 2حسين عبد العزيز المحرصاوي , مطبعة دار الكتب والوثائق القومية , ط /
 م. 2004-هـ   1423هـ(، دار الحديث، القاهرة، 276والشعراء: أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت  الشعر -
 م.  1996لبنان ,  -,بيروت  1الصرف وعلم األصوات ,الدكتور ديزيره سقال , دار الصداقة العربية , ط / -
 م.  1989-  1409الصيغ الثالثية )مجردة ومزيدة اشتقاًقا وداللًة(,الدكتور ناصر حسين علي , المطبعة التعاونية ,دمشق , -
 م .  1980علم الداللة ,جون الينز , ترجمة :مجيد عبد الحليم الماشطة ,وآخرون ,مطبعة جامعة البصرة ,كلية اآلداب , -
 م.  1997, 1عة قان يونس بنغازي ,ط علم الداللة ,كلود جرمان , وريمون لوبلون , ترجمة: د. نور الهدى لوشن ,منشورات جام -
   - 1427,األردن , 1علم الداللة التطبيقي في التراث العربي ,الدكتور هادي نهر ,والدكتور علي الحمد ,دار األمل للنشر والتوزيع , ط  -
 هـ ,  1413لبنان ,   –,  بيروت  1علم الداللة بين النظرية والتطبيق . د. أحمد نعيم الكراعين , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر, ط/ -
 م. 1998علم الصرف الصوتي , الدكتور عبد القادر عبد الجليل ,  -
 م.  1983  - 1403, 3ة الرسالة , ط الفعل زمانه وأبنيته ,الدكتور إبراهيم السامرائي , مؤسس -
 م.  1992في التطبيق النحوي والصرفي ,الدكتور عبَده الراجحي , دار المعرفة الجامعية , -
 م.  2000,  2في علم اللغة ,الدكتور غازي مختار طليمات , دار طالس ,ط  -
 م.  1986  -1406يروت ,لبنان , ,ب 2في النحو العربي )نقد وتوجيه( ,الدكتور مهدي المخزومي ,دار الرائد العربي ,ط  -
المصري  - بكر  أبي  بن  عمر  بن  عثمان  الّدين  جمال  الحاجب  ,ابن  والخط  التصريف  علمي  في  ,والشافية  النحو  علم  في  الكافية 

 هـ( ,تحقيق :صالح عبد العظيم الشاعر ,مكتبة اآلداب ,القاهرة .646المالكي)
 يق وشرح :عبد السالم محمد هارون ,الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ,ودار الكتاب ,سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر , تحق -
( ,تحقيق: 538الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل, أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ) ت:   -

 . بيروت –ث العربي عبد الرزاق المهدي, دار إحياء الترا
 هـ( ، دار صادر  711لسان العرب: محمد بن مكرم بن على ، أبو الفضل ، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى االفريقى )ت  -
   م. 1994اللغة العربية )معناها ومبناها (, الدكتور تمام حّسان , دار الثقافة , -


