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ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه

رئيس هيئة التحرير
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حبوث اللغة العربية
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اإلعرابية للمرفوعات في كتاب (تمرين الطالب في صناعة ِ
تنوع األوجه ِ
َ
َ
نسرين أحمد حسين الساداني ومحمد ذنون فتحي
خالد األزهري(ت905هـ)
ُ
َ
ً
نموذجا-
الوعي بتاريخ العجم القديم في الشعر الجاهلي  -األكاسرة أ

ِإسالم صديق حامد و باسم إدريس قاسم
التوجيه الصوتي لظاهرتي (اإلظهار واإلدغام) عند الدمياطي (ت1117:هـ) في كتابه
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ُ
ً
ليندا باكوز أبرم و منال صالح الدين الصفار
نموذجا-
أ
اإلشاريات
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تمارة نبيل اليامور و آن تحسين الجلبي
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مقدمة في علم حروف الهجاء في باب األلف اللينة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي
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(ت 817هـ ) تحقيق و دراسة
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ً
خالدة عمر سليمان و صباح حسين محمد
املفعول املطلق أنموذجا_
التأويل في ضوء التداولية املعرفية نماذج مختارة من شعر محمد بن حازم الباهلي
عال هاني صبري و عبدهللا خليف خضير
التعليل الصرفي في الدرس اللغوي ألبنية األفعال املزيدة عند ابن ِجني (ت392:هـ):
ً
مصعب يونس طركي سلوم و هالل علي محمود
محورا
الخصائص
سيميولوجيا االسم ودوره في تصوير البعد االجتماعي للشخصية الروائية قراءة في رواية
(رياح الخليج) إلبراهيم السيد طه

حارث ياسين شكر املاشطة

26 - 1
46 - 27
64 - 47
84 - 65
94 - 85
128 - 95
162 - 129
176 - 163
204 - 177
238 - 205
258 - 239
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282 - 259
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312 - 283
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محمد طه عبد املعين

طارق حسين علي
ُ
ً
نموذجا
املشـتقات في القصائد املعلقات دراسة صرفية داللية معلقة زهير بن أبي سلمى أ
نجيب محمود عالوي

370 - 343
394 - 371
414 - 395
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محكمة العدل الدولية وقضايا العرب في املغرب العربي (( )1998-1973قضية شريط
َ
َ
َ
ً
أنسام أديب الضاحي و مجول محمد محمود
نموذجا)
أوزو
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َ
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ياسر عبد العزيز سيدويش و ظافر محمد عبدهللا

868 – 843
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ُّ
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892 – 869
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َ
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عدنان حازم عبد أحمد
َ
ُّ
اإلنسانية في
املرونة املعرفية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طلبة كلية التربية للعلوم ِ
شيماء طلب النجماوي
جامعة املوصل
َ
اإلطار املفاهيمي ملنظومة األمن العام
ِ

914 – 893
972 – 915

حبوث القانون

مصلح جميل أحمد و مجيد خضر أحمد

1010 – 973

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

املشـتقَّات يف القصائد املعلَّقات دراسة صرفيَّة دالليَّة
معلقة زهري بن أَبي سلمى ُأمنوذجًا
جنيب حممود عالوي
تأريخ التقديم2021/6/19 :



تأريخ القبول2021/9/4 :

المستخلص:

إن المشتق ـات في معلقة زهيـر بن أبي سلـمى جاءت بدالالت مختلفة حسب السياق

التي ترد فيه وحسب الموقف الذي يمر به الشـاعر ،وكان السم الفاعل النصيب الأكبر
منها من حيث عدد وروده في المعلقة ثم اسم المفعول ،والصفة المشبهة ،وأما المنهج

المتبع في كتابة الموضوع فكان المنهج الوصفي التحليلي ،وقد اعتمدنا في هذا البحث
على كتب اللغة ،وكتب شرح المعلقات ،ومعاني الأبنية ،والكتب النحوية والصرفية.
الكلمات المفتاحية :المشتقـات ،اسم الفاعـل ،الداللـة ،الشـاعر.
المقدمة

ِ
ِ
لهل
وكالما
نعمه ،ب أن جعل لُ أغتأأنا لُ أغةأ القرآن الكر ِيم،
الحمد هلل تعالى على
ً
ِ
محمدا رسول اهلل ونصلي ونسلم عليه وعلى آله
الجنان ،ونشهد أال إله إال اهلل وأن
ً
وصحبه وسلم ،أما بعد.
فهذا الموضوعُ ( المشـتقات في القصائد المعلقات دراسة صرفية داللية .معلقة
زهير بن أبي سلمى إنموذجا) كانت غايتي من در ِ
استه ،أووضع يدي على الجوانب
ً
ِ
ِ
ِ
وح ِ
صياغته وجمال تصويرِه،
سن
الصرفية والداللية لمعلقة شاعر ُع ِرف ببراعته وصدقه ُ
سبق إليها .وقد تناولت المشـتقات في
شاعر ابتدع المعاني ،وتطرق لموضوعات لم ُي أ
المعلقة من النواحي اآلتية :النظرية ،واإلحصائية ،والصرفية ،والتحليلية ،والتطبيقية لبعض
شواهد الديوان .وكانت الدراسة في دالالت أبنية المشـتقات ،وقد قسمت البحث على ستة

العامة لتربية نينوى/وزارة التربية/جمهورية العراق.
 مدرس مساعد/المديرية َّ
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فابتدأت باسم
مباحث مقسمة حسب أنواع المشـتقاتُ ،مرتبةً حسب ورودها في المعلقة،
ُ
الفاعل وداللته؛ وذلك لكثرة وروده في المعلقة ،وانتهيت باسم اآللة الذي ورد في موضعين

فقط .بعدها قدمت دراسة إحصائية لديوان الشاعر ،ثُم اختار جملة من الكلمات التي أرى

موضحا ما
أنها تمثل كل باب من أبواب المشـتقات المدروسة فأدرسها دراسة داللية،
ً
أضافته بنية الكلمة من معنى في سياق النص ،وهل كان للشاعر هدف في اختيار تلك
البنية دون سواها؟ وأعطي أمثلة توضيحية للمشتق ،وما أضافته الصيغة التي ورد فيها
سواء كان من الفعل الثالثي أو من غير الثالثي إلى الصيغة الجديدة ،وبعدها نتناول

أقوال علماء اللغة في هذه اللفظة ،فأدرس الثالثي منها وغير الثالثي ،وأمثلة تطبيقية
لديوان الشاعر ،وكيف خدمت تلك الصيغة النص ومدى التوافق بين معنى الصيغة في

سياق البيت؟ وقد حوت خاتمة الموضوع بالنتائج التي تم التوصل إليها وأبرزها العالقة
الوثيقة بين البنية وداللتها  ،ومدى إبداع الشاعر في اختيار الصيغ المناسبة لسياق
ِ
ِ
الصرف
لكتب
النص .أما المصادر والمراجع التي أمدت هذا البحث فكانت شاملة
ِ
و ِ
المعاجم ،وكتب شرح المعلقات0
النحو ،و
وأم ـا المــنهج المتبــع فــي كتابــة الموضــوع فســيكون المــنهج الوصــفي التحليلــي،

متخ ًذا من القواعد التي رسمها العلماء جس اًر للوصول إلى صـيغ الـديوان ،ومـن آرائهـم حـول

البنيــة وداللتهــا معين ـاً لتحليــل الــنص الشــعري  ،وبيــان معنــى الصــيغة فيــه ،وأخي ـ اًر آمــل أن
يكون هذا العمل مرضاة هلل تعالى.

التمهيد :المشـتقات:

ص أـد ل ِ
يَ ي ُـد َل علأـى ْان ِ
اح وـد ِ
ـاف أأصـ ول و ِ
قال ابن فارسِّ (( :
ـي ِء ،ثُـم
صـح و أ أ
الش ُ
أ
ين أواْلقأ ُ ْ أ
اع فـي الش ْ
ق ِمْنهُ أعلأى م ْعأنى ِاال ْستِ أع أ ِ
ُي ْح أم ُل أعلأْي ِه وُي ْشتأ َ
ارة ...يقـال اشـتق فـي الكـالم وفـي الخصـومات ،
أ
أ
(1
ِ
ِ
،
ـون م ـرة فــي هــذا الش ــق وم ـرة فــي هــذا
يمين ـا وشـ ً
أخــذ ً
ـماال مــع تــرك القصــد  ،كأن ـهُ يك ـ ُ
ـاال وتـرك القصـد … واشتــق الطريـق فـي الفــالة
يمينا وشم ً
واشتق في الكالم والخصومة أخذ ً

 -1مقاييس اللغة :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت  395هـ  ،تحقيق وضبط :عبد السالم محمد
هارون .دار الفكر  -بيروت  1399هـ1979-م. 171 - 170/ 3 :
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ِ
ِ
مضــى فيهــا( ، 1والشـ َ
أخ ـ ُذ
قاقْ :
صــفأْي ِن  ،واال ْشــتِ ُ
ق :أ
الخـ ْـرُم الواقــعُ فــي الشــيءُ ،يقــا ُل :أشــقأ ْقتُهُ بِن ْ
ِ
ِش ِّ
الشيء(. 2
ق
وأم ــا اصـ ــطالحا  :فهـ ــو ((ن ـ ْـزعُ لفـ ـ ل
وتركيبـ ــا
ـظ ِمـ ـ ْـن آخـ ــر بش ــرط مناسـ ــبتهما معنـ ــى
أ
ً
ً
(3
ومغايرتهما في الصيغة  ،وذكر أبو البقاء الكفوي أنـه قيـل عـن االشـتقاق (( :أخــذ كلمـة
ـترباذي (( :
مـ ـن أخ ــرى بتغيي ــر م ــا م ــع التناس ــب ف ــي المعن ــى ( ، 4وقـ ــال الرض ــي الس ـ ا

االشتــقاق هـو كــون إحـدى الكلمتــين مـأخوذة مـن الخــرى  ،أو كونهمـا مــأخوذتين مـن أصــل

واحــد ( ، 5وجــاء عنــد الســيوطي :إِن ـه أخ ــذ صــيغة مــن أخ ــرى مــع اتفاقهمــا معنــى وم ــادة

أصــلية وهيئــة تركيــب لهــا ،ليــدل بالثانيــة علــى معنــى الصــل ،بزيــادة مفيــدة ،لجلهــا اختلفــا

حروفا وهيئة(. 6

ويبـدو ِمما سبق أن التعريفات جميعها تصب في مفهوم واحد لالشـتقاق ،وهـو أخـذ

بنية من أخرى مع تغيير ما ،ومناسبة في المعنى .
وقــد اس ــتطاع أح ــد الب ــاحثين المعاصـ ـرين أن يجم ــع ه ــذه اآلراء كله ــا ويخــرن منهــا
جميعـا إذ قـال (( :االشـتقاق :أخــذ كلمــة أو أكثـر مـن
بتعريف لالشتقاق يكــاد ينطبـق عليهـا
ً
أُخ ــرى  ،لمناســبة بــين الم ــأخوذ والمــأخوذ منــه فــي الأص ــل اللفظــي والمعنــوي ليــدل بالث ــانية
علــى المعنــى الصــلي مــع زيــادة مفيــدة لجلهــا اختلفــت بعــض حروفهــا أو حركاتهــا أو همــا

 - 2ينظر :أساس البالغة :جار اهلل أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ت  538هـ  ،دار صادر
بيروت (ت – ط 1979م.334/1 :

 - 2ينظر :المفردات في غريب القرآن :الحسين بن محمد المعرف بـ (الراغب الصبهاني (ت 420

هـ  .الناشر :مكتبة االنجلو المصرية(ت – ط  1970م.264 :

 - 3التعريفات ،أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني(ت  816هـ  ،دار الشؤون الثقافية العامة،

بغداد 1406 ،هـ 1986 -م43. :

 - 5الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  ،أبو البقاء الكفوي(ت  1094هـ  ،تحقيق :د.
عدنان درويش ومحمد المصري ،و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي  -دمشق 1975 ،م83. :

 - 6شرح الشافية ،رضي الدين السترابادي (ت  688هـ  ،تحقيق :محمد نور الحسن وآخرون ،مطبعة
حجازي ،القاهرة ،ط  1358 ،1هـ 1939 ،م. 334 /2 :

 - 6ينظر :المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،جالل الدين ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ

تحقيق :فؤاد علي منصور ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط1418 ،1هـ 1998م.275/1 :
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معـ ـا ( ، 1أمـ ـا الص ــرفيون في ــرون أن المشـ ــتقات ه ــي اس ــم الفاع ــل ،واس ــم المفع ــول ،وأبني ــة
ً
(2
المبالغــة ،والصــفة المشــبهة ،واســم التفضــيل ،واســما الزمــان والمكــان واســم اآللــة المشــتق .
وعند البحث عن أصل المشــتقات الـذي نـال عنايـةً كبيـرةً بـين علمــاء العربيـة ،القـدماء مـنهم
والمحـ ــدثين ،بـ ــين قائـ ــل بالمصـ ــدر أصـ ـ ًـال (وهـ ــم البص ـ ـريون  ،وقائـ ــل بالفعـ ــل أصـ ـ ًـال (وهـ ــم

الكوفيــون  ،ولكــل طائفــة مــنهم أدل ـة ومســوغات تســند آراءهــم ،وقــد أفــرد ابــن النبــاري فــي

إنصافه مسألة في ذلك( . 3أما الدراسات الحديثة فتـذهب إلـى أن الص أـل هـو المـادة اللغويـة
نحو :مادة (ضرب  ،ونحن في هـذا البحـث ال نريـد أن نطيـل الكـالم عـن أصـل المشــتقات؛
ـر فــي الد ارســات الســابقة؛ وكــذلك لــم نتحــدث عــن الشــاعر زهيــر بــن أبــي
ـز كبيـ ًا
لأنـه أخــذ حيـ ًا
كثير .
سلمى؛ لأنه من الشعراء المعروفين وقد ُد ِرس ًا
ِ
الفاعل:
المبحث الأ َّول :اسم

ِ
ل
وم ْك ِرم( ،)4وهو
الحدوث أ
قام به على معنى ُ
كض ِارب ُ
هو ما اشتق م ْن فعل أ
لم ْن أ
ِ
يفيد التجدد والحدوث( ،)5وقد َ
أي:
يدل على الثبوت كطاهر القلب وشـاحط الدارْ ،

()6
ويصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي المجرد على زنة (فاعل  ،ويكثر هذا
بعيدها ُ ،

 - 1أبنية الصرف في كتاب سيبويه :د .خديجة الحديثي ،ط  ،1منشورات مكتبة النهضة بغداد1385 ،
هـ  1965 -م. 246 :

 - 2ينظر :الخصائص :أبو الفتَ عثمان بن جني (ت  392هـ  ،تحقيق :محمد علي النجار ،دار
الشؤون الثقافية العامة  -بغداد ،ط 1990 ،4م ،136 -135 /2 :والمزهر في علوم اللغة،247/1 :
وأبنية الصرف في كتاب سيبويه247. :

 - 3ينظر :اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين :كمال الدين أبو البركات عبد
الرحمن بن محمد بن أبي سعيد االنباري (ت  577هـ  ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،مطبعة

الروضة النموذجية ،حمص  1988م  1989 -م. 235 /1 :

 - 4ينظر :شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب :ابن هشام النصاري (ت  761هـ  ،تحقيق:

محمد محيي الدين عبد الحميد . 496/1:واالشتقاق :عبد اهلل أمين ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة،

القاهرة ط.247 :1956 ،1

 - 5ينظر :الخصائص.103/3 :

- 6ينظر :معاني البنية في العربية :فاضل صالَ السامرائي ،بغداد ،ط 1401 ،1هـ ـ  1981م52. :.
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(1
ِ
ويصاغ من الفعل غير الثالثي
البناء من (فأ أع أل الالزم والمتعدي ،و(فأعل المتعدي ُ ،
ميما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر( ، 2قد ورد اسم الفاعل في
بإبدال حرف مضارعه ً

موضعا منها:
معلقة زهير في أربعة وعشرين
ً
الول :قوله:
أع ْن أي ِم ٍ
ين أو أح ْزأنه
ان
أج أع ْل أن القأ أن أ

أو أك ْم

ِبالقأ أن ِ
ان

ِم ْن

م ِح ٍّل

أوم ْح ِرِم

ورد في البيت السابق اسم الفاعل في موضعين ،وهما ِ
(م ِ
حرم  ،وقد
(محل و ُ
ُ
أُشتق الفعالن من فعل غير ثالثي وهو (أحل و (أحرم ؛ إذ أُبدل حرف المضارعة ميما
مضمومة و ُك ِسر ما قبل اآلخر ،وهما فعالن الزمان .ووردا بداللة اسم الفاعل الذي يدل

(م ِحل على الحالل وهو ضد الحرام ،وقد قصد الشاعر هنا
على الماضي .ودل المشتق ُ
أشهر الحل .وهذا ما جاء في كتب اللغة إذ قال ابن فارس(( :الحاء والالم له فروع كثيرة
ومسائ ُل ،وأصلها كلَها عندي فأتَْ الشيء ،ال َ
أحلَها
يشذ عنه شيء .يقال :حلأْل ُ
العقدةأ ُ
ت ُ
(3
ًّ
قال العشى(: )4
الم ْرتأ أحل ،أ
الم أح َل :أن ُ
أحال ...أ
قيض ُ
وحل :نزل  .وجاء عند الخليل :أ
إن أمــــــحالًّ وا َّن م ْرتأ أحــــــــــــــــــــــــال
َّ

ضى أمهال
وا ّن في
َّ
الس ْفر ما أم أ

الحلول بها( . 5وجاء عند
والمحلةُ :أمْن ِزل القأوم .و ْأر و
وم ُ
ض أمحالل :إذا أ أكثْأر القأ ُ
((ورجل ِح ٌّل من اإلحرام ،أي :حال ول .يقال :أنت ِح ٌّل ،وأنت ِحرم .و ِ
الح َل أيض ًا:
الجوهري:
و
أ
ْو
الح أرأم (.)6
ما جاوز أ

 -1ينظر :االشتقاق247. :
 – 2ينظر :الكتـاب ، 282/4 :وشرح الشموني على ألفية ابن مالك :علي بن محمد الشموني (ت  929هـ ،
تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،ط  ،2مطبعة مصطفى البابي ،مصر 1358 ،هـ 1939 -م،354/2 :
شرح التصريَ على التوضيَ :خالد الزهري (ت  905هـ  ،دار إحياء الفكر العربي( ،د .ت .79/2 :

3

 -مقاييس اللغة.20/2 :

 - 4ديوان العشى الكبير :ميمون بن قيس ،تحقيق الدكتور محمد حسين ،القاهرة ،ط1974 ، 1م.233 :
 - 5العين :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت  175هـ  ،تحقيق :الدكتور مهدي المخزومي والدكتور
إبراهيم السامرائي ،بغداد ،دار الرشيد للنشر 1982 ،م.26 /3 :
 - 6الصحاح :إسماعيل بن حماد الجوهري (ت  393هـ  ،تحقيق احمد عبد الغفور عطار ،القاهرة ،ط1956 ،1
م.1673/4 :
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(م ِ
حرم فجاء بداللة المنع ،وقصد الشاعر أشهر الحرم ،وقد
وأما المشتق الثاني ُ
المنع والتشديد .فالحرامِ :
ض َد
جاء عند ابن فارس(( :الحاء والراء والميم أص ول واحد ،وهو ْ
الحالل .قال اهلل تعالى(( :وحرام علأى قأر ل
كناأ أها (النبياء  ، 1( 95:وقد أعرف
أهلأ ْ
ية أ ْ
أ أأ و أ
ْ
فالن له ُح ْرمةو ،أي :تأ أحرأم منا
الح ْرمة؛ إذ قال(( :ما ال أي ِح َل أ
لك انتِها ُكه .وتقول :و
الخليل ُ
ق ،وحرم الرجل :نِساؤه وما يحمي .والمحارم :ما ال ِ
يحل استحاللُه ( . 2وأراد
أ
ُبصحبةً أ
وبح ِّ ُ أ
أ ُ
ِ
لخليليه :انظ ار إلى تلك النساء فأني مررت بهن في أشهر
الشاعر من البيت أن يقول
الحل والحرم(. 3

الثاني :قوله:
أو أوَّرْك أن ِفي

وب ِ
ان
ُّ
الس أ

أي ْعل ْو أن

أمتْ أنه

أعلأ ْي ِه َّن

أد ُّل

الن ِ
َّ
اعِم

المتأأن ِّعِم

(المتنعِّم وهم مشتقان من الفعل
وورد اسم الفاعل في موضعين هما( :الناعم و ُ
الالزم .وقد عمل اسم الفاعل في الموضعين عمل فعله ورفع فاعال وهو الضمير المستتر
(ن ِع أم وقد دل على
فيهما تقديره (هو  .والمشتق الول –الناعم -أُشتق من الفعل الثالثي أ
المتنعِّم -فقد أُشتق من الفعل غير ثالثي
الترفه وطيب العيش .وأما المشتق الثاني – ُ
(تنعم على وزن (تفعل وهذا الوزن قد أعطى الفعل معنى التكلف والشدة في الحصول
على النعمة .وهذا ما أشارت أليه كتب الصرف حيث جاء عند الصرفيين في معنى وزن

(تفعل  :يدل على التكلف ،والمراد به أن الفعل يحصل للفاعل بالمعاناة( . 4وقد تحدثت
فروعه كثيرة،
كتب اللغة عن الجذر (نعم وجاء عند ابن فارس(( :النون والعين والميم
ُ
يدل على ترفَ له ِ
أصل و ل
ل
احد َ
وطيب عيش وصالح .منه
وعندنا أنها على كثرتها راجعةو إلى
مال وعيش .يقالِ :
نعم اهلل تعالى على ِ
النِّعمة :ما ي ِ
عبده به من ل
هلل تعالى عليه نِعمة.
ُ

- 1مقاييس اللغة.45/2 :
 - 2العين.222/3 :

 - 3شرح المعلقات السبع :أبو عبداهلل الحسين بن أحمد الزوزني (ت  486هـ  ،مكتبة النقاء للطباعة
والنشر ،العراق ـ بغداد (د .ت .101 :

وشرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ،أحمد بن المين

الشنقيطي (1331هـ  ،مكتبة النهضة ،بغداد ،ط1988 ،1م.78 :

 - 4ينظر :الكتاب.82/4 :
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ِ
وطيب العيش ( . 1ومنه ما جاء عند
َم،
ُ
والنِّعمة :المنة ،وكذا الن ْعماء .والن ْعمة :التنع ُ
الخليل إن النعمة هي :المسرة( ، 2أي أن الشاعر أراد أن يقول في البيت :إِِّني ركبت وراء
تلك النسوة متوركاً ،وقد الحظت عليهن دالل طيب العيش وتكلفه(. 3

الثالث :قوله:
أوِف ْي ِه َّن

أم ْل أهى
ً

ِللَّ ِط ْي ِ
ف

أو أم ْنظأر

أ ِأن ْيق

لِ أع ْي ِن

الن ِ
َّ
اظ ِر

سِم
المتأأو ِّ

وورد اسم الفاعل في ثالثة مواضع هي :الأول قوله( :أنيق جاء على صيغة
فعيل بمعنى الم ِ
فاعال
فعل ،وهو مشتق من الفعل الالزم (أنق  ،وقد ِعمل أعمل فعله فرفع ً
ُ
المتعجب ِ
الفرح .وهذا ما
وهو الضمير المستتر فيه تقديره (هو  ،وقد دل المشتق على ُ
ل
أصل واحد ،وهو
جاء في كتب اللغة ،فقال ابن فارس(( :الهمزة والنون والقاف يدل على

ب واإلعجاب ( ، 4وجاء عند الخليل :الأأنق :اإلعجاب بالشيء ،تقول :أأنِ ْقت به،
الم ْع ِج ُ
ُ
(5
ِ
ب  .ومن هذه المعاني ما جاء عند الجوهري:
ق به أأأنقأاً ،وأنا به أأن و
وأنا أآن ُ
ق ،أيُ :م ْع أج و
يق ،أي :أح أس ون ِ
ب.
ق أأأنقاً.
وشيء أأنِ و
ق بالكسر أيأأْن ُ
ق :الفرح والسرور .وقد أأنِ أ
((الأأن ُ
معج و
و
الشيء ،أي :أعجبني ( . 6ومن المجاز ((تأنق في عمله وفي كالمه :إذا فأ أع أل
وآنقأني
أ
ُ
فعل المتأنق في الرياض ،من تتبع اآلنق والحسن ( ،)7وأما المشتق الثاني فهو قوله:
ْ
مستتر تقديره (هو وقد دل على
ًا
فاعال
(الناظر وهو مشتق من الفعل الالزم (نظر فرفع ً
التأمل والتدبر ،وقد تحدثت كتب اللغة عن معنى الفعل فجاء عند ابن فارس(( :النون
والظاء والراء أص ول صحيَ يرجع فروعه إلى معنى واحد وهو تأ َم ُل الش ِ
يء ومعاينتُه ،ثم
ُ
ً
(8
يستعار ويتسع فيه .فيقال :نظرت إلى الش ِ
عاينتأه  .وتقول العرب:
يء أنظُر إليه ،إذا ْ
ُ
ُ أ

 - 1مقاييس اللغة.446/5 :
 - 2ينظر :العين.162/2 :

 - 3ينظر شرح المعلقات السبع.101 :
4
5

 -مقاييس اللغة .148/1:

 -ينظر :العين. 221/5 :

 - 6الصحاح.1447/4 :

 - 7أساس البالغة.22/1 :
8

 -مقاييس اللغة.444/5 :
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((إِن فالناً لشديد الناظر إذا كان بريئاً من التهمة بنظر بملء عينيه ،وشديد الكاهل أي:

()1
ت في المر :تدبرت ( .)2وأما
((نظأ ْر ُ
الجانب  ،وقد يأتي بمعنى التدبر ،قال الفيومي :أ
(المتوسِّم وهو اسم فاعل مشتق من الفعل الرباعي
الموضع الثالث فقد جاء في قولهُ :
(وسم الذي يدل على البهجة والوسامة والفرح ،وقد جاء الفعل على وزن (تفعل الذي

أعطى الفعل المطاوعة أي :التكرار في التوسم ،وذلك ان كتب الصرف أشارت إلى أن

هذا الوزن يدل على المطاوعة( ، 3وأما عن المعنى اللغوي الذي تحدثت به كتب اللغة فقد
َ
وم ْعلم ...قال
جاء عند ابن فارس(( :الواو والسين والميم :أص ول واحد يدل على أثأر أ
ب الكألأ الوسمي .قال الجعدي(:)4
توس أم :طلأ أ
الصمعي :أ
على ِو ٍ
النو ِ
َّ
ٍ
متوسٍم
ظاعن
جهة من
أصب ْح أن كالد َّْوِم
ِّ
اعِم غدوةً
و أ
وسمي م ِ
ِّ
الحان أموسماً؛ لنه أم ْع ولم يجتمع إليه الناس ( . 5ومنه الوسامة :أثر الحسن،
وسم
ِّ أ أ
والجمال ،والعتق ،وُيقال :امرأة ذات ميسم إذا كان عليها أثر الجمال .وفى الحديث النبوي

الشريف( :)6تنكَ المرأة لميسمها ،أي :لحسنها من الوسامة( .)7وأراد الشاعر أن يقول :إن

هؤالء النسوة موضع لهو للمتأنق الحسن المنظر ،ومناظر معجبة لعين الناظر المتتبع

محاسنهن وسمات جمالهن(.)8
 - 1العين.155/8 :

 - 2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت 770هـ  ،المكتبة
العلمية  -بيروت( .د .ت .612/2 :

 - 3ينظر :المقتضب :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت  285هـ  ،تحقيق :محمد عبد الخالق
عظيمة ،عالم الكتب ،بيروت  -لبنان 1383 ،هـ 1963 -م ،105/2 :وشرح المفصل :الشيخ موفق

الدين ابن يعيش النحوي (ت  643هـ  ،عالم الكتب ـ بيروت( ،د .ت .279 :

 - 4ديوان النابغة الجعدي وشعره (ت نحو  50هـ ،تحقيق :الدكتور إبراهيم عوض  ،دار النهضة العربية
– القاهرة1993 ،م.123 :

 - 5مقاييس اللغة .110/6 :وينظر :العين.322/7 :

 - 6ينظر :الفائق في غريب الحديث :محمود بن عمر الزمخشري (ت  538هـ  ،ط  ،1دار الكتب
العلمية ،بيروت 1417 ،هـ.58/4 :

 - 7ينظر :لسان العرب.635/12 :

 - 8ينظر :شرح المعلقات السبع.102 :
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أفلأ َّما

أو أرْد أن

اء
الم أ
أ
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زْرقاً ِج أمامه

ض ْع أن
أو أ

ِع ِ
ص َّي

الح ِ
اض ِر
أ

المتأ أخ ِّيِم

وورد اسم الفاعل في البيت السابق في موضعين ،الول :جاء في قوله( :الحاضر
الذي اشتق من الفعل الثالثي الالزم (حضر فرفع فاعال وهو الضمير المستتر تقديره

(هو  ،ودل الفعل على الحضور ،وهو ما جاء في كتب اللغة؛ ِإذ قال ابن فارس(( :الحاء
والضاد والراء إيراد الشيء ،ووروده ومشاهدته .وقد يجيء ما يبعد عن هذا وان كان
()1
ِ
الدار
الصل و ً
الح َي إذا أح أ
احدا  .وقد تحدث الخليل عن الحاضر وقالُ :ه ُم أ
ضروا أ
ضر و ِ
ِ
ِّ
الحضار :من
التي بها ُمجتأ أمعهُم
فصار الحاضر اسماً جامعاً
الح ْ
كالحان والسام ِر و ُ
أ
أع ْد ِو الدابة والفعلِ :
ورا:
اإلحضار( ،)2وجاء في المصباح المنير:
ض أر الغائب ُح ُ
((وح أ
أ
ضً
(3
(المتخيِّم وقد أُشتق من الفعل
قدم من غيبته  ،وأما الموضع الثاني فقد جاء في قولهُ :

الالزم (تخيم فرفع فاعالً وهو الضمير المستتر فيه (هو  .ودل الفعل على اإلقامة في

المكان والثبات فيه ،وجاء الفعل على صيغة (تفعل التي منحت الفعل معنى االتخاذ،

أي :اتخاذ الخيمة مكانا لإلقامة في هذا المكان ،وقد أشارت كتب الصرف إلى أن هذه

الصيغة تأتي بمعنى االتخاذ( ، 4أما كتب اللغة فتحدثت عن داللة هذا الفعل ،جاء عند

ابن فارس(( :الخاء والياء والميم أص ول واحد َ
فالخْيمة معروفة؛
يدل على اإلقامة والثبات .أ
الخْيمة.
الخْيم:
قام به؛ ولذلك ِّ
سميت أ
عيدان تُ أبنى عليها أ
و أ
و
الخْيمة ...ويقال :أخيم بالمكان :أ أ
و ِ
ِ
مرجعه أبدًا إليها ( . 5وفي
اإلنسان ُي أبنى عليها ويكون
السجية ،بكسر الخاء؛ لن
الخيم:
أ
ُ
اللسان(( :العرب تقول :خيم فالن أخْيمةً ،إذا بناها .وتأ أخيم ،إذا أقام فيها ( .)6وقد أراد

 - 1مقاييس اللغة.75/2 :

 - 2ينظر :العين.102/3 :

 - 3المصباح المنير .140/1 :وينظر :لسان العرب196./4 :
 - 4ينظر :شرح المفصل.158/1 :
 - 5مقاييس اللغة.236/2 :

 - 6لسان العرب.193/12 :
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الشاعر أن يقول في هذا البيت :فلما وردت النسوة الماء ،وقد اشتد صفاء ما جمع منه في

اآلبار والحياض ،أع أزْم أن على اإلقامة كالحاضر المبتني الخيمة(.)1
الخامس :قوله:
تعفِّى الكلوم ِب ِ
س
أص أب أح ْت
الم أ
ئين فأأ ْ
ي أن ِّجم أها أم ْن لأ ْي أ
أ

ِف ْي أها

ِبم ْج ِرِم

(م ِ
جرم قد أشتق من فعل غير ثالثي الالزم وهو
في البيت السابق اسم فاعل هو ُ
(أجرم الذي يدل على الذنب ،أي :إن الجراح تزول بالمئات من اإلبل ،وان هذه اإلبل

الذي ليس لها عالقة بالحرب ،أي :ليس له أي ذنب بها ،وقد تحدثت كتب اللغة عن
داللة الفعل فجاء عند ابن فارس(( :الجيم والراء والميم أص ول واحد يرجع إليه الفروع.
(2
ِ
الج ْرم(( :الذ ْن ُ ِ
الم ْذنِب و ِ
الجارُم :الجاني
فالجرُم الق ْ
ْ
رمُ :
ب وف ْعلُه اإل ْجرام و ُ
الم ْج ُ
طع  .و ُ ُ
(3
قال :
ِ
سلأِم ))(.)4
وال
الجارم الجاني عليهم بم ْ
ويأتي بمعنى االحتيال قال ابن سيده(( :هو أي ْج ِرم لهله ،ويجترم :يتكسب ويطلب
ويحتال (.)5
السادس :قوله:
الح مقأ َّذ ٍ
ِ
شِ
ف
اكي
الس ِ
أس ٍد أ
لأ أدى أ أ

لأه

ِل أبد

أ ْظفأاره

لأ ْم

ت أقلَِّم

ِ
الفعل الثالثي
وورد في البيت اسم الفاعل وهو قوله( :شاكي وقد أشتق من

الثالثي الذي
الفعل
وذلك أن
يقول( :شائك
أ
أ
المتعدي وهو (شاك  ،وكان من المفترض أن أ
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
صياغة اسم
عند
معتل
يكون
أ
تقلب همزة أ
الفاعل ،إذا كانت ألفهُ
عين الجوف ُ
العين فأن أ
ُ
اء نحو( :صام فهو (صائم  ،والش ِ
منقلبةً عن و لاو أو ي ل
ك ِم أن
أصلُهُ شائ و
اكي ِم أن الس أ
ِّال ِح أ ْ
أ
أ
 - 1ينظر :شرح المعلقات التسع.103 :

 - 2مقاييس اللغة .447/1 :وينظر :الصحاح.1885/5 :

 - 3ديوان زهير بن أبى سلمى :شرحه علي فاعور ،بيروت 1988 ،م.110 :
 - 4العين.119/6 :

 - 5المحكم والمحيط العظم :علي بن إسماعيل بن سيده الندلسي( ،ت  458هـ تحقيق :عبدالحميد

هنداوي ،دار الكتب العلمية – بيروت.414/7 :
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ات الأربعة ،فأيقأا ُل :هو أش ِ
ت فأتُ ْجع ُل ِمن بن ِ
اكي( . 1ودل الفعل على القوة
الش ْو ِك ثُم ُن ِقلأ ْ
ْ أأ
ُ
أ
ُأ
حيث قال ابن فارس(( :الشين والواو والكاف أص ول و ِ
اح ود
والمتانة .وقد جاء في كتب اللغة ُ
خشونة وحد ِة طر ل
ل
َ
ف في الشيء .من ذلك الشوك ،وهو معروف ...ويشت َ
ق من
يدل على
أ

البأس ( . 2وتحدث الخليل عن الشاكي وقال(( :شاكي السالح
ذلك الش ْوكة ،وهي شدة أ
ك السالح :حديد السنان والنصل ونحوهما ( . 3وقد عبر الجوهري عن معنى ل
رجل
وشائِ ُ
شاكي السالح ،أي :إذا كان ذا أش ْو أك لة أوحد في سالحه( ،)4في البيت السابق استعارة جميلة
في كلمة السد وذلك إن اللفظ نقل من مسماه الصلي فجعل اسما له على سبيل اإلعارة
للمبالغة في التشبيه(. 5

إِلأى

أك أ ٍَل

ستأْوأب ٍل
مْ

متأأو ِّخِم

أص أدروا
فأقأ َّ
ض ْوا أم أن أايا أب ْي أنه ْم ث َّم أ ْ
السابع :قوله :وورد اسم الفاعل في البيت السابق في موضعين هما :الول :قوله:

ستأْوأبل واشتق من الفعل غير ثالثي وهو (استوبل الذي َ
يدل على الشدة والتجمع،
(م ْ
وجاء الفعل على صيغة (استفعل التي منحت الفعل معنى الوجود ،أي :وجدت الكأل
ال ،وقد أشارت كتب اللغة والصرف إلى أن صيغة استفعل تأتي بمعنى الوجود( ، 6أما
ثقي ً
عن معنى الفعل في كتب اللغة فقد جاء عند ابن فارس(( :الواو والباء والالم :أص ول َ
يدل
على شد لة في أش ل
يء وتج َمع ( ، 7والوبي ُل من المراعي :الوخيم الذي ال ُي ْستأ ْم أأُر تقول:
 - 1ينظر :لسان العرب.454 /10 :

 - 2مقاييس اللغة.230/3 :
 - 3العين.447/1 :

 - 4ينظر :الصحاح.2395/6 :

 - 5ينظر :اإليضاح في علوم البالغة :جالل الدين أبو عبد اهلل محمد بن عبد الرحمن القزويني (ت

739هـ  ،دار الكتب العلمية ،ط  ،1بيروت  -لبنان  1405هـ 1985 -م.261 :

 - 6ينظر :الممتع في التصريف :علي بن مؤمن ،ابن عصفور الشبيلي ( 669هـ  .تحقيق :الدكتور
فخر الدين قباوة .ط ،1المطبعة العربية -حلب  1390هـ 1970 -م .194/1 :.وشرح التصريف
الملوكي :أبو الفتَ عثمان بن جني( ت  392-ه تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ،المكتبة العربية

بحلب ط1973 ،1م.83 :

 - 7مقاييس اللغة.82/6 :
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صى فِرْ َع ْونُ الرَّ سُو َل َفأ َ َخ ْذ َنا ُه أَ ْخ ًذا
استوبل القوم هذه الرض ،وقوله عز وجلَ )) :ف َع َ
()1
استأْوأبلأ ِت
َو ِبيال (سورة المزمل 16:أي :شديداً في العقوبة  .وقال الفيروزآبادي(( :وقد ْ
الغنم .والوبا ُلِّ :
الشدةُ والثِّأق ُل (.)2
ُ أ
ِ
ِّ
وأما الموضع الثاني فهو في قوله( :متأأوخم وهو اسم فاعل مشتق من الفعل
غير ثالثي وهو (توخم الذي يدل على الثقل .وقد جاء الفعل على صيغة (تفعل التي
منحت الفعل معنى التكلف ،أي :التكلف والشدة في ثقل المرعى .وقد جاء في شذا العرف

أن صيغة (تفعل تفيد التكلف( . 3اما عن داللة الفعل في كتب اللغة فجاء عند ابن
فارس(( :الواو والخاء والميم :كلمةو واحدة ،هي ِ
ت
الوبِ َي من الشيء .و أ
استوخ ْم ُ
الوخم :أ
أ
(4
ِ
ساكنها .ورجل أوخم ووخيم :ثأقيل  .وفي
وبالد أو ْخ أمةو ووخيمة :ال تأو ِافق
الد،
و
البِ أ
أ
ِ
خيمةو،
فو أخ ْمتُهُ.
الصحاح(( :يقال منه :و أ
خيم ،أي :أو و
و
وشيء أو و
وو أ
بيء ،وبلدةو أوخ أمةو أ
اخ أمني أ
إذا لم توافق ساكنها (.)5
الثامن :قوله:
ِ
ْم ْم أو أم ْن ي ْه أد أق ْلبه
أو أم ْن ي ْوف ال يذ أ

إِلأى

م ْط أم ِئ ِّن

ال ِبِّر

ال

أيتأ أج ْم أجِم

ط أمئِ ِّن  ،وأشتق من فعل غير ثالثي
(م ْ
وورد في البيت اسم الفاعل وهو قولهُ :
(أطمأن وقد دل الفع ُل على السكون ،وجاء على صيغة (افعلل التي أفادت الفعل معنى
المبالغة ،وقد أشارت كتب اللغة إلى أن هذه صيغة غالبا ما تأتي للمبالغة( . 6وجاء اسم

الفاعل مضافًا إلى البر ،وقد أفادت هذه اإلضافة نوعاً من التالزم والترابط بينهما ،حتى ال
(7
ُصْي ول بزيادة همزة .يقال:
يكادان ينفكان  .وجاء في كتب اللغة(( :الطاء والميم والنون أ أ

 - 1ينظر :العين.339-338/8 :
 - 2القاموس المحيط.63/4 :

 - 3ينظر :شذا العرف في فن الصرف :أحمد الحمالوي .المكتبة الثقافية  -بيروت (د .ت .31 :
 - 4مقاييس اللغة.95/6 :
 - 5الصحاح.2049/5 :

 -6ينظر :المفصل ،282/وشرح الشافية ،113/1 :وأبنية الصرف.404 :

 - 7معلقة زهير في ضوء نظرية النظم :احمد محمد علي ،دار الحديث( ت – ط 1987م.113 :
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(1
طمأأن الرجل،
طمأنينة .وطامنت ِمنه :أسكنت  .وقال الخليل(( :ا ْ
اطمأن المكان يطمئن أ
ت أن ْف ُسه إذا أس أك أن واستأنس ( . 2وقد جمع المعنيين الزمخشري بقوله:
واطمأن أقْلُبهُ ،واطمأن ْ

((اطمأن إليه :سكن إليه ووثق به ( .)3وأراد الشاعر أن يقول في هذا البيت :من وفى
بعهده لم يلحقه ذم ،ومن هدى اهلل قلبه إلى بر يسكن إلى وقوعه موقعه لم يتردد في

الكالم(. 4

المبحث الثاني:
اسم المفعول :هو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول ،للداللة على أمن وقع عليه
الحدث مع التجدد والحدوث في معناه( ، 5أما صياغته فِإنه يشتق من الفعل المبني

للمجهول الثالثي وغير الثالثي ،ف أما الثالثي ُفيصاغ اسم المفعول منه على وزن (مفعول .
ومن غير الثالثي ،فيصاغ على وزن مضارعه مع إِبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة
وفتَ ما قبل اآلخر( ، 6وورد اسم المفعول في عدة أبيات من معلقة زهير منها:

أيميناً
الول :قوله:

ِلن ْع أم

الس ِّي ِ
دان
َّ

حال من أ ٍ
على ك ِّل ٍ
برِم
سحيل وم أ

جدتما
و ْ

وورد اسم المفعول في البيت السابق في موضعين هما :الأول :جاء في قوله:
ل
(س ِح أل على وزن فعيل ،وقد جاء في كتب الصرف إن
(سحيل وقد أُشتق من الفعل الثالثي ُ
أ
(7
هذا الوزن يأتي بدالً من صيغة مفعول وذلك ،للتوسع في اللغة  .ودل الفعل على الخيط
الذي لم ُيفتل وهو كناية عن الضعف ضد القوة .جاء عند ابن فارس(( :الس ِحيل :الخيط
- 1مقاييس اللغة .422 /3 :وينظر :لسان العرب.268/13 :
 - 2العين .14/2 :وينظر :الصحاح.2158/6 :
 - 3أساس البالغة.74/2 :

 - 4ينظر :شرح الزوزني.113 :

 - 5ينظر :المخصص ،149/14:وأبنية الصرف في كتاب سيبويه.280:

 -6ينظر :الكتاب229/2 :ـ ،331واالشتقاق254/ :ـ ،259وأبنية الصرف في كتاب سيبويه-280 :
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 - 7ينظر :حاشية الصبان على شرح الشموني :محمد بن علي الصبان (ت  1206هـ  ،دار إحياء
الكتب العربية ،مطبعة البابي الحلبي ،مصر( ،د .ت  .323/2 :واالشتقاق ،عبداهلل أمين.254 :
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ِ
المبرِم والبريم ( . 1وتحدث الجوهري عن الخيط السحيل
الذي فُتِ أل أفتْ ً
ال ِر ْخوا .وخالفُهُ
أ
ل
والمبرم فقال:
السحي ُل من الثياب :ما كان أغ ْزلُها طاقاً
((السحي ُل :الخيطُ غير مفتول .و أ
أ
ِ
الغ ْزِل طاقأ ِ
تآم :ما كان أسداه ولُ ْح أمتُهُ طاقأْي ِن طاقين ،ليس
المْب أرُم :المفتُو ُل أ
واحداً .و ُ
ين .والم ُ
ل
بمْب ل
السحي ُل من الحبل :الذي ُي ْفتأ ُل فأتْالً واحداً ،كما يفتل الخياطُ ِسْلكه (.)2
رم وال ُم ْس أحل .و أ
ُ
(م أبرِم الذي اشتق من فعل غير ثالثي وهو (أ ِ
ُبرم
وأما الموضع الثاني فقد جاء في قولهُ :
الذي َ
يدل على الخيط المفتول وهو كناية عن القوة .وجاء عند ابن فارس لهذا الفعل أربعة
ل
أصول إذ قال(( :الباء والراء والميم َ
الغ أرض به،
يدل على أربعة
أصول :إحكام الشيء ،و أ
وجنس من النبات ( . 3وقال الخليل عن البرم(( :هو إحكام الشيء،
واختالف اللونين،
و

(4
الحْب أل :أج أعلأه
ت
فيقالْ :أب أرْم ُ
أيضا((:و ْأب أرأم أ
المر أحكمتُه  .ومنه ً
أ
(5
الم أغ ِاز ُل التي ُيْب أرُم بها  .وفي
ْ
المأب ِارُم :أ
أح أك أمهُ أكأب أرأمه أب ْرماً .و أ

أمر:
طاقأْي ِن ثم فأتألأه وال أ
المحيطُ (( :ك َل أش ْي لء
الضجر والملل ،وقال

ضه أبب ْع ل
ض فقد أب أرْمتأه ،وهو أب ِرْي وم ( . 6ويأتي بمعنى
أخلأ ْ
طأ
ت أب ْع أ
فالن ْإب أراماً .وقد تأأبرمت به تأأبَرماً.
ض ِج ْرت ،وأْأب أرمني و
الزهري(( :أب ِرْمت بكذا وكذا ،أي :أ
ويقال :ال تُْب ِرْمنِي ب أكثرة فُضولك ( . 7وأراد الشاعر أن يقول :السيدان الحارث بن عوف،
وهرم بن سنان مدحهما إلتمامهما الصلَ بين عبس وذبيان وتحملهما ديات القتلى .وقد
تحملتما كل حال من شدة المر

وسهولته(. 8

الثاني قوله:
ينظر:م و ِ
اللغة :إِ ْ3ن /ن ْد ِرِ
.139/3
اس
مقاييسق ْلت أما
 - 1أوقأ ْد
140كِّ .
العين:عاً
الس ْل أ أ
 - 2الصحاح.1727/5 :

ٍ ِ
ِبم ٍ
سلأِم
ال أو أم ْعروف م أن القأ ْو ِل أن ْ
أ

 - 3مقاييس اللغة.231 /1 :
 - 4العين.272 /8 :

 - 5القاموس المحيط.1394 :

 - 6المحيط في اللغة.243 /10 :
 - 7تهذيب اللغة.159 /15 :

 - 8ينظر :شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها ،أحمد بن المين الشنقيطي ،مكتبة النهضة ،بغداد،

.80 :1988

456

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

وورد في البيت السابق اسم مفعول في قوله( :معروف وقد أشتق من الفعل

ف الذي َ
يدل على الخير الذي هو ضد المنكر .وقد ورد اسم المفعول من
(ع ِر أ
الثالثي ُ
ف في موضعين آخرين من المعلقة وهما:
(ع ِر أ
الفعل ُ
ون ِعر ِ
وم ْن ي ْجع ِل المع أ ِ
َّ
أي ِف ْره أو أم ْن ال أيتَّ ِ
شتأِم
ق
ض ِه
الشتْ أم ي ْ
أ أ أ أ أْ
روف م ْن د ِ ْ
وف ِفي أغ ِ
ير أهلِ ِه
يجع ِل ا ْل أمعر أ
أو أمن أ

أيك ْن

أح ْمده

أذ ًّما

علأ ْي ِه

أوأي ْن أدِم

وقد دل اسم المفعول في الموضعين على الخير .وقد جاء في كتب اللغة :قال

ابن فارس(( :العين والراء والفاء أصالن صحيحانَ ،
تتابع الشيء
يدل ُ
أحدهما على ُ
(1
روف:
بعضه ببعض ،واآلخر على السكون والطَ أمأنينة.
متصالً
الم ْع ُ
ُ
 .ومنه ايضاً(( :و أ
الن ْك ِر .يقال :أواله ُع ْرفاً ،أي :معروفاً (.)2
الع ْر ُ
ف :ضد ُ
ضد المنكر .و ُ
الثالث :قوله:
أص أب أح أي ْج ِري ِفيهم ِمن ِت ِالدك ْم
وأ ْ

م ِ
غانم
أ

شتَّى
أ

من

إِ ٍ
فال

م َّ
زنِم

اإل ِ
ِ
المخاض ،أ ِأفي ول والُنثى أ ِأفيلة( . 3وورد اسم المفعول في البيت
فال :بنات
أ
(زن أِّم للداللة
السابق في موضع واحد في قولهُ ( :مزنِم وقد اشتق من فعل غير ثالثي ُ
على صغار اإلبل ،وأراد الشاعر أن يقول :إن الديات تدفع لولياء المقتولين من صغار

اإلبل .وجاء عند ابن فارس(( :الزاء والنون والميم أص ول َ
يدل على تعليق شيء بشيء .من
ِ
الم أزن ُم؛ و ُشبه بزأن أمتأي العنز ،وهما اللتان تتعلقان من
ذلك الزنيم ،وهو الدع َي .وكذلك ُ
(4
ِ
غار اإلبل،
الم أزنم :ص ُ
أذنها .والزأنمة :اللحمة المتدلية في الحْلق  .وقال الخليل(( :و ُ

 - 1مقاييس اللغة.281/4 :
 - 2الصحاح.1401/4 :

 - 3ينظر :لسان العرب.18/11 :
4

-مقاييس اللغة.29/3 :
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َ
الم ْستأْل أحق في ل
وكل ُم ْستأْل أح ل
قوم ليس
ق فهو ُم أزتم ( . 1وعند الجوهري:
أ
الم أزن ُمُ :
نيم و ُ
((الز ُ
منهم ،ال يحتان إليه ،فكأنه فيهم أزنمةو .والم أزنم أيضاًِ :
صغار ِ
اإلبل (.)2
ُ
أأ
ُ ُ

الرابع :قوله:

وما هو ع ْنها ِبالح ِد ِ
يث الم أر َّجِم
أ
أ أ أ
أأ

الح ْرب إِالَّ أما أعلِ ْمت ْم أوذقْتم
أو أما أ

(الم أرجم وقد أُشتق من فعل غير
وورد اسم المفعول في البيت السابق في قولهُ :
(رِّجم الذي يدل على الكالم المظنون فيه .وجاء اسم المفعول مشتقًا من
ثالثي وهو ُ
صيغة (فُعِّل التي منحت الفعل معنى التكثير والمبالغة ،وهو أغلب معاني هذا الوزن
وأشهرها في كتب الصرف( ، 3أي أن الحرب ال تأتي إال بكثرة االحاديث المظنونة
احد ِ
يرجع إلى وج له
والمكذوبة .وقد جاء عند ابن فارس(( :الراء والجيم والميم أص ول و و
الرجام ،وهي الحجارة .يقال ُرجم
واحد ،وهي الرْمي بـالحجارة ،ثم يستعار ذلك .من ذلك ِّ

(4
الم أراجم :الكلم القبيحة(.)5
و
فالن ،إذا ُ
ض ِرب بالحجارة  .وكالم ُم أرجم :أي :غير يقين ،و أ
(6
يضا :حديث مرجم :أي :مظنون .
ومنه أ ً

الخامس :قوله:
أمتأى

وها
تأْب أعث أ

وها
تأْب أعث أ

أذ ِم ْي أم ًة

ضر
أوتأ ْ

إِ أذا

وها
ضَّرْيتم أ
أ

ض أرِم
فأتأ ْ

وورد اسم المفعول في قوله ( :أذ ِم ْي أم ًة وهو مشتق من الفعل الثالثي ( ُذم وجاء
على وزن فعيلة ،وهو جائز في اللغة كما جاء في الحديث عن اسم المفعول في هذا

البحث ،ودل اسم المفعول هنا على الحقد والكراهية والقتل وكل ذلك هو خالف الحمد.

أي :إن الشاعر أراد أن يقول :إن هيجتم الحرب هيجتموها مذمومةً قبيحة( . 7وقد تحدثت
 - 1العين.375/7 :

 - 2الصحاح.1945/5 :

 - 3ينظر :الكتاب ،56/4والمقتضب ،257/1وشرح المفصل.159/7

 - 4مقاييس اللغة.493/2 :

 - 5ينظر :المحكم والمحيط العظم ،420/7 :والقاموس المحيط.117 /4 :
 - 6ينظر :أساس البالغة.316/1 :

 - 7ينظر :شرح ديوان الحماسة ،أبو زكريا يحيى التبريزي (ت  504هـ ،عالم الكتب  -بيروت (د .ت :.

.228
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كتب اللغة عن داللة الجذر (ذم فقال ابن فارس(( :الذال والميم في المضاعف أص ول
ِ
واحد َ َ
ذميم ومذموم ،إذا كان
يدل كله على خالف الحمد ،يقال أذ أم ْم ُ
ت فالناً أ ُذ َمه ،فهو و
غير حميد ( .)1وقد عبر الخليل عن معنى الذم :باللوم في اإلساءة( ،)2وقد يأتي الذم
عيب (.)3
بمعنى العيب قال الجوهري(( :وشيء ُم ِذ ٌّم ،أي :أم و
السادس :قوله:
عد ِّوي ِب أْل ٍ
ِ
ف ِم ْن أو أرِائي م ْل أجِم
اج ِتي ث َّم أتَّ ِقي
أوقأ أ
أ
س أقْضي أح أ
ال أ
أ
المفعول في قوله( :مْل أجِم وقد أُشتق من ِ
ِ
غير ثالثي وهو (أ ِ
فعل ِ
ُلجم
رد اسم
وو أ
ُ
الذي يدل على اللجام ،أي :لجام الفرس وهو شد الحبل في فم الفرس الى قفاه ،وذلك كما
ت
ألج ْم ُ
جاء في كتب اللغة قال ابن فارس(( :الالم والجيم والميم كلمةو ،وهي اللِّجام .يقال :أ
(4
ب من ِس ِ
ِّ
مات ِ
الخدْي ِن
اإلبِ ِل في أ
ض ْر و
جام :أ
الفأ أرس . .وعرف الخليل اللجام وقال(( :والل ُ
ِّمة أمْلجوم
العُنق ،والجمعُ منهما اللَ ُج ُم ...ويقال :أْل أج ْم ُ
ت الداب أة و أ
ص ْفقأتأ ْي ُ
إلى أ
القياس في الس أ
()5
أحس ُن منه أن تقول به ِسم ِة ِ
وعرف ابن منظور اللِّجام فقال:
لج لام  ،أ
أسم ْع به و أ
أ
ولم أ
((حب ول أأو عصاً تُ ْد أخل في فم الدابة ،وتُْلزق إِلى قفاه (. 6
ْ
السابع :قوله:
الل يع ِ
لأ ٍّ ِ
إذا طأ أرقأ ْت إحدى الليالي ِبمعظأِم
الناس أ ْأمره ْم
صم
حي ح ٍ أ ْ
أ

ِ
المفعول في قوله( :بِ ُمعظأِم وقد أُشتق من فعل غير ثالثي وهو
وورد اسم
ِ
(أعظم الذي يدل على الكبر والبجل ،وجاء الفعل على صيغة (أفعل التي منحت الفعل
معنى التكثير ،أي :كثرة المصائب التي َ
تحل في هذه الليلة .وقد ذكر الفارابي هذا المعنى

- 1مقاييس اللغة.345/2 :

 - 2ينظر :العين.179/8 :
 - 3الصحاح.1926/5 :

- 4مقاييس اللغة.235 /5 :
 - 5العين.139-138/6 :

 - 6لسان العرب.534/12 :
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في (أفعل ( ، 1ووافقه بعض علماء الصرف( . 2أي :أن هؤالء القوم يدفعون كثير من

ِ
مر عظيم ،وذكر ابن
اإلبل ليعقلوا الديات ،ويدفعون ما عندهم إذا
أ
حدث في إِحدى الليالي أ و
أصل واحد صحيَ َ
يدل على ِكأبر
فارس معنى هذا الفعل فقال(( :العين والظاء والميم
و
وقُوةِ .
فالعظأم :مصدر الشيء العظيم .تقول :أعظُ أم أي ْعظُم ِعظأماً ( . 3وفي القاموس
أعظأ أمهُ :فأخ أمهُ و أكب أرهُ (. 4
((عظ أمه تأ ْع ِظيماً و ْ
المحيط :أ
الثامن :قوله:
ِ
سلأِم
الجارم ا ْل أجاني
أوال
الض ْغ ِن ي ْد ِرك تأْبلأه
ِك أرٍام فأال ذو
ِّ
عليهم ِبم ْ
ْ
وورد اسم المفعول في قوله( :بِ ُم ْسلأِم وقد أُشتق من الفعل الرباعي (أُسلِم الذي
َ
يدل على السلم والمان؛ أي :أن هؤالء القوم ال يحصل السلم على من جنى واجرم وتعدى
عليهم .وقد جاء هذا معنى في كتب اللغة؛ إِذ قال ابن فارس(( :السين والالم والميم معظم
يشذ ،و َ
بابه من الصحة والعافية؛ ويكون فيه ما َ
الشاذ عنه قليل ،فالسالمة :أن يسلم
()5
ِ
السْلم
الح ْرب ،ويقال :السْل ُم و ِّ
اإلنسان من العاهة وال أذى )  .وقال الخليل(( :والسْل ُم ض َد أ
واحد (.)6

المبحث الثالث :الصفة المشبهة :وصف يصاغ للداللة على اتصاف الذات بالحدث
على وجه الثبوت والدوام( ، 7ويكثر صياغتها من الفعل الالزم من باب (فأ ِعـل المكسور
العين في الماضي ،وباب ( أف ُعـل المضموم العين في الماضي ،وتقل في نحو (فأ أعـل

 -1ينظر :ديوان الدب ،أبو إبراهيم أسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت  350هـ تحقيق :د .أحمد مختار
عمر ،د .إبراهيم أنيس ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الميرية 1394 ،هـ1974 ،م.337/2 :

 - 2ينظر :تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد :جمال الدين محمد بن عبد اهلل (،ت  672ه تحقيق :محمد

كامل بركات ،دار الكتاب العربي ،القاهرة 1968 ،م.198 :

 - 3مقاييس اللغة.355/4 :

 - 4القاموس المحيط.152/4 :
 - 5مقاييس اللغة.90/3 :
 - 6العين.266/7 :

 - 7ينظر :شرح الكافية ،205 /2 :وشرح التصريَ  ، 80/2 :المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية
جديدة في الصرف العربي ،د .عبد الصبور شاهين ،مؤسسة الرسالة ـ بيروت 1980 ،م. 117 :
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المفتوح العين في الماضي( . 1وتشتق الصفة المشبهة من الفعل (فأ ِع أل على ثالث حاالت
هي :الولى :أفعل الذي مؤنثه فعالء ،نحو :أحمر حمراء وأبكم بكماء  ....إذا دل على

لون أو عيب أو حليه .والحالة الثانية :فأ ْعالن الذي مؤنثه فأ ْعلى ،ومن أمثلته :عطشان
الذي مؤنثه عطشى وريان الذي مؤنثه ريا ،وتكثر دالالت هذه الحالة على الخلو واالمتالء
وحزن ِ
كفرح فرحةِ ،
والح اررة الباطنية .والحالة الثالثة :فأ ِعل الذي مؤنثه فعلةِ ،
حزنة ،وأكثر

ما تأتي هذه الحالة للداللة على الفرح والحزن ،أما اشتقاقها من الفعل (فأ ُعل فتأتي على
شجاع ،وفأ أعا ول نحو
ب ،وفُ أعا ول نحو
و
عدة حاالت منها :فأ أع ول نحو أح أس ون ،وفُ ُع ول نحو ُجُن و
ان ،وفأ ِعيل نحو كريم ،وأم أذا اشتقاقها من الفعل (فأ أع أل فتكون أوزانها قليلة وأشهرها
صو
أح أ
فأيعل نحو سيد وميت( . 2وقد وردت الصفة المشبهة في معلقة زهير في مواضع منها:

الول :قوله:
جر ٍ
س ِرْيعاً أوِاالَّ ي ْب ِد ِبالظُّ ْلِم أي ْظلِِم
يء أمتأى ي ْظلأ ْم ي أعاقأ ْب ِبظ ْل ِم ِه
أ
أ
(3
ت في
ُيْب ِد :أراد بها يبدأ فأبدل الهمزة ،وأخرن الكلمة إلى ذوات الياء  .وقد ورد ْ
ال بيت صفتان مشبهتان هما :الولى :جاءت في قوله( :جريء على وزن فعيل التي
(ج ُرؤ ودلت على الشجاعة واإلقدام .وجاء في كتب اللغة :قال
اشتقت من الفعل أ
الجوهري(( :الجرؤ :المقدام ،تقول منه :جرؤ الرجل جرآءة ،بالمد ،وهو ِ
جرئ المقدم ،أي:
((الج ْ أرأةُ :اإلقدام على الشيء والهُجوم عليه
جرئ عند اإلقدام ( . 4وجاء في تان العروس:
ُ
(5
ِ
ل
يء عند اإلقدام
كأمير:
يء
الم ْق أدم أأي :أجر و
وقد أج ُرأؤ أك أك ُرأم فهو أجر و
مقدام .ورج ول أجر ُ
و
يء أ

(س ُرع الذي
(س ِرْيعاً على وزن فعيل والتي اشتقت من الفعل أ
 .والثانية :جاءت في قوله :أ
َ
يدل على السرعة وهي خالف البطء ،وقد جاء في كتب اللغة(( :السين والراء والعين

 - 1شذا العرف في فن الصرف75 :

 - 2ينظر :االشتقاق والمشـتقات ،ممدوح عبدالرحيم ،مطبعة اإلسكندرية – 2004م.132 -131 :

 - 3ينظر :سر صناعة اإلعراب ،ابن جني (ت  392هـ  ،تحقيق :د .حسن هنداوي ،ط ،2دار القلم،
دمشق 1993م.739/2 :
 - 4الصحاح .40/1 :وينظر :أساس البالغة.108/1 :
 - 5تان العروس.170 /1 :
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أصل صحيَ َ
يدل على خالف البطء .فالسريع :خالف البطيء ( . 1وعند الجوهري:

ٍّ
متعد.
ع في السير ،وهو في الصل
أس أر أ
الس أر أ
الس أر أ
الوحى أ
ع ،مثال أ
الوحى ،وأ ْ
ع أ
((وقولهم :أ
(3
سارأعةُ إلى الشيء :المبادرةُ إليه ( ، 2وأرد الشاعر أن يصف الحصين بن ضمضم
الم أ
وُ
بأنه شجاعو وال يهاب أحداً.
الثاني :قوله:
أث ِ
افي س ْفعاً ِفي م أعَّر ِ
س
أ أ
والُثِْفيةُ :اْل أح أج ُر الذي
(س ْفعاً وهي مشتقة من الفعل
ُ

ِم ْر أج ِل

أون ْؤياً

أك ِجذِْم

الح ْو ِ
ض
أ

لأ ْم

أيتأثألَِّم

وضعُ عليه اْل ِق ْد ُر( . 4ووردت الصفة المشبهة في قوله:
تُ أ
(س ِف أع وقد دل على اللون الأسود ،وذلك أن الأسفع هو
أ

السود ومؤنثه سفعاء ،أي :على وزن افعل مؤنثه فعالء ،أي :أن الشاعر أراد أن يصف
ِ
هير كان
عرفتك حجارة سوداء تنصب عليها القدر ،وعرفت ُن ًا
ديار الحبيبة فيقول فيها:
حول بيت أم أوفى بقي غير متثلم( ، 5وقد وصف ابن حجة الحموي هذا البيت بقوله :إن
زهي ار قصد تركيب البيت من ألفاظ تدل على معنى غريب لكن المعنى غير غريب فركبه

من ألفاظ متوسطة بين الغرابة واالستعمال( ، 6وجاء في كتب اللغة :قال ابن فارس:
ل
شيء باليد .فالول
تناول
((السين والفاء والعين أصالن :أحدهما و
لون من اللوان ،واآلخر ُ
الفرس،
ت
ال َس ْف أعة ،وهي الس أواد ،ولذلك قيل لألثافي ُس ْف وع .وأما الصل اآلخر فقولهم :أسفأ ْع ُ
أ
ت بمقدم رأسه ،وهي ناصيته ( ، 7وقد وصف الخليل ال َس ْفعُ فقال هي(( :أُثِْفأيةو من
إذا أخ ْذ أ

1
2
3
4
5
6

 مقاييس اللغة .152/3 :وينظر :العين.330 /1 : الصحاح.1229/3 : هو الذي قام بالصلَ بين قبيلتي عبس وذبيان مع زميله هرم بن سنان .وقد مدحهما زهير في هذهالقصيدة.
 ينظر :فقه اللغة وسر العربية،عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ت -429هـ  ،تحقيق:عبد الرزاق المهدي ،إحياء التراث العربي ،ط1422، 1هـ 2002 -م.203 :
 ينظر :شرح المعلقات السبع.100 :ِ
 -ينظر :خزانة الدب وغاية الرب :ابن حجة الحموي ( 837هـ  ،تحقيق .د .كوكب دياب ،دار

صادر بيروت ،ط  2001 ،2م.442/2 :

- 7مقاييس اللغة.84-83/3 :
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وسمي سفعاً لسواده ( . 1ويقال:
حديد يوضع عليها القدر ،الواحدة سفعاء بوزن حمراءُ ،
ف .ومثله في الغنم الغرب .والأسعف من الخيل:
سعفاء
((ناقةو
ف ،وقد ُس ِع أ
أس أع ُ
وبعير أ ْ
و
ُ
الناصية (. 2
االشيب
أ
الثالث :قوله:
أعلأ ْو أن

ِب أْن ٍ
ماط

ِعتا ٍ
ق

ِو أرٍاد

أو ِكلَّ ٍة

ِ
يها
أحواش أ

م ِ
شاك أه ِة

الدِم
ّ

ووردت الصفة المشبهة في قولهِ :
(عتا ل
ق وهي جمع لـ ـ (عتيق على وزن فعيل،

وقد أُشتق من الفعل (عتُق للداللة على الكرم والحسن ،أي :أن الشاعر أراد أن يصف
الهوادن التي على ظهر اإلبل بأنها كريمة ومستحسنة .وجاء عند ابن فارس(( :العين
وخلُقاً ،ومعنى ِ
الق أدم .وما شذ من
والتاء والقاف أصل صحيَ ،يجمع معنى الكرم ِخْلقةً ُ

ق في ِّ
ذلك فقد ُذ ِكر على حدة ( ، 3وقد حصر الخليل معنى أن ْع ِت الَنو ِ
بالعتيقةً
الش ْعر أ
جيبةو( ، 4وفرس عتيق :رائع بين العتق ،وعتاق الخيل والطير :ك ارئمها.
ْ
فاع ْلم أنها أن أ

وس ِّمي الصديق رضي اهلل تعالى عنه :عتيقاً :لجماله(.)5
وقولهم :عتيق الوجه :كريمهُ ،
الرابع :قوله:
وضع أن ِع ِ
المتخيِم
ص َّي الحاضر
الماء زْرقاً ِجمامه
فلما أو أرْد أن
ِّ
أْ
أ
ّ
(6
أجمة الماء:
مجتمعه ،والجمع ِجمام  .ووردت الصفة المشبهة في قولهُ ( :زْرقاً
أ
وعم ِ
ق الذي يدل على شدة صفاء الماءِ ،
لت
(زر أ
على وزن (فُ ْعالً وهي مشتقة من الفعل ُ
(جمامهُ  ،وأراد الشاعر أن
فاعال ،وهو قوله:
فرفعت
الصفة المشبهة في هذا الموضع
ً
ْ
ُ

فعزم أن على اإلقامة في هذا
ورد أن الماء
وجدنه صافياً
يقول :إن هؤالء النسوة عندما ْ
أ
ْ
وزأرقاً ،وازرقت
عينه ُزرقةً أ
المكان .وقد جاء في كتب اللغة :قال الخليل(( :زرق :أزِرأق ْ
ت ُ
 - 1العين.24/1 :

 - 2الصحاح.1374/4 :

 - 3مقاييس اللغة.219/4 :
 - 4ينظر :العين.146/1 :

 - 5ينظر :أساس البالغة.90/2 :
 - 6ينظر :جمهرة اللغة.495/1 :
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ِّن الزأر ِ
ق ،إذا كان شديد الصفاء .كما قال
نصل
أزريقاقاً ( . 1وقال ابن السكيت:
و
ُ
أزرق بي ُ
الشاعر(:)2
حتى

إذا

توقدت

من

حجرية كالجمر من سن الذلق

الزرق

ق(.)3
ويقال للماء الصافي :أ ْأزأر ُ

الخامس :قوله:
الس ِ
ثم أج أز ْع أنه
ظ أه ْر أن ِم أن
ُّ
أ
وبان ّ

أعلى

ِّ
كل

يني
قأ ٍ

قأ ٍ
شيب

وم ْفأِأم

(4
ل
الج ْوف( ، 5والقأْين:
الم ْفأأم من ِّ
الرجال :الواسع أ
السوبان :واد لبني أسد  .و ُ
الحداد( . 6و ِ
وردت الصفة المشبهة في قوله( :قأ ل
شيب على وزن فعيل وهي مشتقةو من
أ
الفعل (ق ُشب الذي َ
يدل على الجدة في الشيء ،وراد الشاعر أن يقول :إِن هؤالء النسوة

قطعنه مرة أخرى؛ لنه اعترض لهن في طريقهن مرتين وهن
علون من وادي السوبان ثم
أ
أ
(7
على كل رحل حيري أو قيني جديد موسع  .وجاء في مقاييس اللغة :القاف والشين والباء
ل
أصالن َ
ِ
اآلخر على ِجد لة في الشيء .فالول:
أحدهما على أخْلط
يدل ُ
شيء بشيء ،و أ
القأ ْشب ،وهو أخْلط الشيء بالطعام ،وال يكاد يكون إال مكروها .وان ذلك ِ
الق ْشب ،هو الس َم

القاتل .قال الهُ أذلي(: 8
فأ أع َّما

1

ٍ
قليل

سقاها

ِ
بذيفان

معاً

ْع ِ
مذ ِ
ف

ش ٍب
ِق ْ

ثمال

-العين.89/5 :

 - 2ديوان رؤبة ابن العجان (ضمن مجموعة أشعار العرب اعتنى بتصحيحه :وليم بن الورد ،منشورات
دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ط  1979 ،1م.107 :

 - 3ينظر :أساس البالغة.246/2 :

 - 4ينظر :معجم ديوان الدب .275/3
 - 5ينظر :مقاييس اللغة.468/4 :

 - 6ينظر :المصدر نفسه.45/5 :
 - 7شرح المعلقات السبع.103 :
8

 -شرح أشعار الهذليين للحسن بن الحسين السكري (ت  275هـ  ،ضبطه ووضحه :خالد عبدالغني

محفوظ ،دار الكتب العربية1971 ،م.20 /2 :
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ِ
القشيب :السيف الحديث العهد
الق ِشيب :الجديد من الثِّياب
وغيرها .و أ
اآلخر :أ
والصل أ
ِ
بالجالء( . 1والقشيب من الضدادُ ،يقال :ثوب قشيب أي :جديد ،وثوب قشيب ،أي:

أخلأق(. 2

السادس :قوله:

أص أب أح أي ْج ِري ِفيهم ِمن ِت ِالدكم
وأ ْ

م ِ
غانم
أ

شتَّى
أ

من

إِ ٍ
فال

م َّ
زنِم

ل (3
وردت الصفة المشبهة في قوله:
أنت ِعْندك من
مال  .و ْ
والتِّالد :ما أنتأ ْجتأه أ
(إِ ل
فال وهي جمع تكسير مفرده (أفيل على وزن (فعيل وقد أشتق من الفعل الثالثي

(أ ُفل للداللة على الصغير من اإلبل ،أي :إن الديات تعطى لأولياء المقتولين من نفائس
طى منها( . 4وجاء في كتب
الموال ،وقد خص الشاعر اإلبل الصغيرة؛ لأن الديات تُع أ
الص أغ ُار ِم أن
أح ُد ُه أما اْل أغْيأبةُ ،أوالثانِي ِّ
أص أال ِن :أ أ
اء أوالال ُم أ ْ
اللغة :قال ابن فارس(( :اْلهأ ْم أزةُ أواْلفأ ُ
ل
ِْ
اب فأهُ أو ِآف ول (. 5
اإلبِ ِل .فأأأما اْل أغْيأبةُ أفُيقأا ُل :أ أفلأ ِت الش ْم ُس أغ أاب ْ
وم أُف ول .أو ُك َل أش ْيء أغ أ
ت ،أوُن ُج و
قال الفرزدق(: 6
الش ِ
َّ
أي ِز ُّ
وجاء ِ
وجاءت أخ ْلفأه وهي زفَّف
ف
قبل إفالِها
ول
قريع
أ
ْ
وقيل الأفي ُل :الفأتِ َي من اإلبل(. 7
السابع :قوله:
شأ أأم كلُّه ْم
ان أ ْ
فأت ْن ِت ْج لأك ْم ِغ ْل أم أ

1

أح أم ِر
أكأ ْ

أع ٍاد

ث َّم

تر ِ
ض ْع
ْ

فأتأ ْف ِطِم

 -ينظر :العين .46/5 :ومقاييس اللغة.90 – 89/5 :

 - 2ينظر :الضداد في كالم العرب ،أبو الطيب عبد الواحد اللغوي الحلبي (ت  351هـ تحقيق :د 0
عزة حسن ،دمشق .368 :1963

 - 3ينظر :مقاييس اللغة.54/1 :

 - 4ينظر :شرح المعلقات السبع.105 :
 - 5مقاييس اللغة.119 /1 :
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1987م.388 :

 - 7ينظر :المصباح المنير.17/1 :
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دت الصفة المشبهة في موضعين هما :الول :جاء في قوله( :أ ْشأ أأم على
وور ْ
أفعل وهي مشتقة من الفعل (شئِم الذي َ
يدل على الشؤم الذي هو ضد اليمن .وجاء
وزن أ

عند ابن فارس(( :الشين والهمزة والميم أص ول واحد َ
اليسار .من ذلك
يدل على الجانب أ
(1
ِ
ويقال أيضاً :ما
المشأمة ،وهي خالف الميمنة .وال أشأم :و
أرض عن أم ْشأأمة القبلةُ . .
شائم ،إذا جر عليهم ال ُش ْوأم .وقد ُشئِ أم
أ ْشأ أأم فالناً! أي قد أشأ أأم و
أمهُ ْم ،فهو و
فالن على قومه أي ْشأ ُ
وم ،إذا صار ُش ْؤماً عليهم( ،)2والموضع الثاني جاء في قوله( :أحمر على
عليهم فهو أم ْشُئ و
وزن أفعل وهي مشتقة من الفعل الثالثي ِ
(حمر الذي يدل على اللون الحمر ،ولكن
الشاعر قصد أحمر ثمود وهو (قدار بن قديرة الذي عقر ناقة صالَ (عليه السالم

ب مثالً في الشؤم( . 3وجاء في كتب اللغة:
فأهلك اهللُ سبحانه وتعالى أ
فض ِر أ
ثمود بفعلهُ ،
بالح ْمرة .وقد
قال ابن فارس(( :الحاء والميم والراء أص ول و و
احد عندي ،وهو من الذي يعرف ُ

جنس من الدواب ( . 4ومن هذا المعنى ما
جعل أصلين :أحدهما هذا ،واآلخر و
يجوز أن ُي أ
بالحمرة
ورد عند ابن دريد(( :رجل أ ْ
حامر ،فِإذا أردت اللون المصبوغ ُ
أح أم ُر من قوم ُحمر وأ أ
الحمرة من ثياب ُحمر ( . 5وقد أراد الشاعر أن يقول :إِن هذه
ِّن ُ
أحمر بي ُ
لم يكن فيه إال أ أ
الحرب ستولد لكم أوالد مشائيم ،كعاقر الناقة.

المبحث الرابع :اسما الزمان والمكان :اسم الزمان :اسم مشتق يدل على زمان وقوع الفعل

ومعناه ،واسم المكان هو اسم مشتق يدل على مكان وقوع الفعل ومعناه( ، 6أما صوغهما
(م ْف ِعل وعلى وزن اسم المفعول ِم ْن غير
(م ْف أعل أو أ
فيشتقان من الفعل الثالثي على أ
ِ
(ي ْف ُعل نحو  :أيْنظُر أمْنظأر،
الم أجرد المأخوذ من أ
(م ْف أعل بفتَ العين للثالثي ُ
الثالثي ،فوزن أ
 - 1مقاييس اللغة.239/3 :

 - 2ينظر :الصحاح.1957/5 :

 - 3ينظر :فصل المقال في شرح كتاب المثال ،أبو عبيد البكري (ت  487هـ تحقيق :د .إحسان
عباس ،د .عبد المجيد عابدين ،ط  ،3مؤسسة الرسالة بيروت 1983 ،م.459 :

 - 4مقاييس اللغة.101/2 :
 - 5جمهرة اللغة.523/1 :

 - 6ينظر :موسوعة النحو والصرف واإلعراب أميل بديع يعقوب ،دار العلم للماليين – بيروت ،ط1

1988م76 ، 64 :
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ِ
أو ِمن (ي ْفعل نحو  :يذهب م ْذهب( . 1ووزن ِ
(ي ْف ِعل الصحيَ اآلخر
أ أ أ أ
(م ْفعل أمأخووذ من أ
أ
أ
(2
ِ
ِ
نحو  :أي ْجلس  ،م ْجلس أو المثال الواوي نحو  :أي ِ
وعد أم ْو ِعد  .وقد ورد اسما الزمان
أ
والمكان في المعلقة في خمسة مواضع منها:
الول قوله:
بها ِ
ين ِخ ْلفأ ًة
الع ْين أوال ْأرآم أي ْم ِش أ
أ

ض أن ِم ْن ك ِّل أم ْج ِثِم
أوأ ْطالؤ أها أي ْن أه ْ

ات الظِّْل ِ
الطال :الولد من ذو ِ
الخ ِّ
أطالء( . 3وورد اسم المكان في
ف و ُ
ف والجمعُ أ و
قوله( :م ْجثِِم وقد جاء على وزن ِ
(جثأأم
(م ْفعل بكسر العين وذلك إنه مشتق من الفعل أ
أ
أ
ِ
(يجثم من الباب الثاني .ودل الفعل على التجمع
الذي يكون مضارعه مكسور العين أي :أ
أي :إن أوالد البقر والظباء ينهضن من مكان تجمعهن .وجاء في كتب اللغة :قال ابن
فارس(( :الجيم والثاء والميم أص ول صحيَ َ
فالجثْمان :شخص
يدل على تج َمع الشيءُ .
ِ
وجثأم الطائر أي ْجثِ ُم .وفي الحديث :نهى عن
وجثأم ،إذا لأطئ بالرض .أ
اإلنسان .أ
(5
(4
((جثِ أم أي ْج ِث ُم ُجثُوماً أي:
الم أجثمة  ،وهي المصبورة على الموت  .وجاء عند الخليل :أ
ُ
(7
(6
لأ ِزأم مكاناً ال أيْب أرُح  .ومن المجاز قولهم :فالن جثامة :أي :ال ينهض للمكارم .
الثاني :قوله:
أثأ ِ
اف َّي س ْف أعاً في

معَّر ِ
س
أ

م ْر أج ِل

أونؤياً

أك ِجذْم

ِ
الحوض

لم

أيتأثألَّم

(معر ِ
س وهو مشتق من الفعل الرباعي (عرس جاء
وورد اسم المكان في قوله :أ
(مفعل ودل على المكان الذي توضع عليه قدر الطعام ،أي :إِن الشاعر أراد
على وزن ُ

أ ن يصف مكان حبيبته فقال :عرفت ذلك المكان من وجود موضع القدر فيه ،وجاء عند

 - 1ينظر :جامع الدروس العربية :مصطفى الغالييني ،راجعه ونقحه :عبد المنعم خفاجة ،منشورات

المكتبة العصرية ،صيدا  -بيروت ،ط  1408 ،21هـ =  1987م 151/1 :.ـ152
 - 2ينظر  :المصدر نفسه 152-151 /1 :

 - 3ينظر :لسان العرب.1/15 :

 - 4ينظر :السنن الكبرى :أحمد بن الحسين البيهقي (ت  458هـ  ،بيروت (د-ت .333/9 :
- 5مقاييس اللغة .505/1 :وينظر :الصحاح.1882/5 :
 - 6العين.100/6 :

 - 7ينظر :أساس البالغة.101/1 :
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فروعه إليه ،وهو المالزمة ،ومن
ابن فارس :العرس يأتي على أصل واحد صحيَ تعود
ُ
الباب التعريس :نزول القوم في سفأ لر من ِ
آخر الليل ،يقعون أوْقعةً ثم يرتحلون( ،)1وجاء
ُ
سات،
الع أر ُ
اس و ُ
الع ْر ُس :طعام الوليمة ،يذكر ويؤنث .والجمع :العر ُ
عند الجوهري(( :و ُ
ِ
ِ
يسةُ :مأوى
وأ ْ
يس بالتشديد والعِّر أ
وم ْع أر وس .والعِّر ُ
أع أر ُسوا لغةو فيه قليلة .والموضعُ ُم أعر وس ُ
السد (. 2
الثالث :قوله:
أوِف ْي ِه َّن

أم ْل أهى
ً

ِللَّ ِط ْي ِ
ف

أ ِأن ْيق

أو أم ْنظأر

لِ أع ْي ِن

الن ِ
َّ
اظ ِر

سِم
المتأأو ِّ

فعل وذلك إنهُ مشتق من الفعل
(م أ
(مْلهى على وزن أ
وورد اسم المكان في قوله :أ
الناقص (لهى الذي َ
يدل على اللهو والتسلية ،أي :إن الناظر إلى تلك النسوة يجد مكاناً
ِ
صالن
يتسلى إليه .وجاء في كتب اللغة :قال ابن فارس(( :الالم والهاء والحرف المعتل أ
ل
يدل على ُش ْغل عن أش ل
صحيحان :أحدهما َ
شيء من اليد (. 3
يء بشيء ،واآلخر على أنْب ِذ
(4
يضا ما
يت عن الشيء أْلهى لُ ِهي ًا ،إذا
أ
وجاء عند ابن دريد(( :لأ ِه ُ
سلوت عنه  .ومنه أ ً

ت بالشيء أْلهو
جاء عند الجوهري :أْلهاهُ ،أي :شغله .ولأهاهُ به تأْل ِهأيةً ،أي :علله .ولأهأ ْو ُ
لعبت به .وتأالهوا ،أي :لأها بعضهم ببعض( .)5وجاء في أساس البالغة(( :هذا
لأ ْهواً ،إذا
أ
ملهى القوم :لموضع إقامتهم وهذا ملهى الثافي ،أي :مكانها (. 6

الرابع :قوله:
فأكالً

أ أأراه ْم

أص أبحوا
أ ْ

ص ِح ْيح ِ
ات
أ أ

أي ْع ِقلوأنه

وورد اسم المكان في قوله( :بِ أم ْخ ِرِم

(يخ ِرم الذي َ
يدل
الثالثي أ
(خ أرأم ومضارعه أ

مٍ
ال
أ

طالِع ٍ
ات
أ أ

ِب أم ْخ ِرِم

على وزن (م ِ
فعل وذلك إِنه مشتق من الفعل
أ
على المنقطع من أنف الجبل ،أي :يصف

 - 1ينظر :مقاييس اللغة.264/4 :
 - 2الصحاح.948/3 :

 - 3مقاييس اللغة.213 /5 :
 - 4جمهرة اللغة.991/2 :

 - 5ينظر :الصحاح.2487/6 :
 - 6أساس البالغة.349/2 :
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الشاعر ديات القتلى بأنها تدفع من اإلبل وهذه اإلبل تكون في أعلى الجبل ،أي :مكان
انقطاع الوادي في العلى .وجاء في كتب اللغة :قال ابن فارس(( :الخاء والراء والميم

وخ ِرم
و
رمهُم الدهرُ .
أصل واحد ،وهو ضرب من االقتطاع .يقال أخ أرْم ُ
ت الش أ
يء .واختأ أ
ل
طر ِ
ت وتأرةُ ِ
ِ
َ
شيء
ف
الجدعأ .والنعت
أنفه ،ال يبلُغ
ْ
ُ
أخرم ،وكل ُمْنقأطأ ِع أ أ
الرجل :إذا قُط أع ْ أ
ُ
(1
الخ ْرُم :ما أخ أرأم سيل أو طريق في ُخف أو
أم ْخ ِرم .يقال لمنقطأ ِع أنف الجبل :أم ْخ ِرم  .و أ
ِ
وم ْخ ِرم المسيل.
رأس جبل ،واسم ذلك الموضع ،واذا
اتسع ُسمي أم ْخ ِرماً أك أم ْخ ِرم العقبة ،أ
أ
(. 2
الم ْخ ِرُم
الخ ْرُم :وهو أنف الجبل ،وهي ُ
ومن ذلك أ
الخ ُروم ،ومنه اشتق أ
وصف ُ ،يصاغ للداللة على أن شيئين اشتركا في
المبحث الخامس :اسم التفضيل:
و

صفة ،وزاد أحدهما على اآلخر فيهما(. 3ويشترط في صياغته عدة شروط( ، 4وهي :أن

قابال للتفاوت ،فال يشتق
يبنى من فعل ثالثي مجرد ،وأن يكون الفعل متصرفا ،وأن يكون ً
من الفعال التي ال تفاوت فيها نحو  :مات ،وأال يكون الوصف منه على (أفعل  ،فعالء

 .وقد اقتصر المحدثون على هذه الشروط الربعة في صياغة اسم التفضيل ،وهي التي

انتهى إليها مجمع اللغة العربية في القاهرة( ، 5أما الشروط الُخرى ،التي ذكرها الصرفيون

القدماء في اشتقاقه فيكون على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلى ،مثل أعظم وللمؤنث نقول:

عظمى .وقد ترد بعض أسماء التفضيل بدون ألف مثل :خير وحب و شر والصل :أخير

وأحب وأشر ُحذفت اللف للتخفيف( . 6وقد ورد اسم التفضيل في معلقة زهير في
موضعين هما:
الأول قوله:
أص أب ْحت أما ِم ْن أها أعـلأى أخ ْي ِر
فأأ ْ

ب ِـع أ ِ
يها ِم ْن
أ
يد ْين ف أ

أم ْو ِط ٍن

 - 1مقاييس اللغة.174 – 173/2 :
 - 2ينظر :العين.259/4 :

 - 3ينظر :التعريفات ،20/وأبنية الصرف في كتاب سيبويه.284/

 - 4ينظر اإليضاح في شرح المفصل ، 653 /1 :وشرح الكافية. 212/2 :
 - 5ينظر :المنهج الصوتي للبنية العربية.119 - 118 :
 - 6ينظر :االشتقاق والمشـتقات.154-153 :
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وورد اسم التفضيل في قوله( :خير الذي ُحذفت منه اللف للتخفيف ،وجاء اسم
التفضيل مضافًا إلى نكرة وهو كلمة (موطن أي أن الصلَ الذي توصال فيه لحل
الخالف بين القبيلتين أفضل من الحرب والقطيعة .إن لفظة (خير في أكثر كتب اللغة
تدل على المفاضلة ،قال الخليل(( :رج ول أخير وامرأةو أخِّيرةو ،أي  :فاضلةو في ص ِ
الحها
أ
و
(1
ت
و
أخأي ُر أ
كخْيور ،واذا ْ
خيار وأخيار  ،وجاء في القاموس المحيط :وهو ْ
منك أ
أرد أ
الجميع و
ُ
بالهاء وفالنةُ أخْيرهم بِتأ ِ
ِ
الت ْف ِ
ِ
الخْي أرةُ من
الناس
قلت :
ض أ
ركها أو فالنةُ أ
فالن أخْي أرةُ
و
يل أ
ُ ُْ
المر ِ
أتين(. 2
الثاني :قوله:
ِ
يم ْي ِن ِفي ع ْل أيا أم أع ٍّد ه ِد ْيت أما
أعظ أ

ِ
الم ْج ِد أي ْعظِم
أو أم ْن أي ْ
ستأِب ْح أك ْن ازً م أن أ

(عْلأيا وهي مؤنث (أعلى وجاء اسم التفضيل
وورد اسم التفضيل في قولهُ :
مضافاً إلى معرفة وهو قوله (معد ويقصد به الشاعر قبيلة معد .وجاء مطابقاً للمفضل
عليه في قوله (عظيمين وهو مثنى؛ ولكن الشاعر قد أنث اسم التفضيل وذلك حمالً على

المعنى ،أي :عظيمين في الشجاعة والمروءة .ودل الفعل على الرفعة والعظمة ،أي :أراد
الشاعر أن يصف السيدان الحارث بن عوف ،وهرم بن سنان ب أنهما في المرتبة العليا من

الشرف ب ين قبيلة معد وذلك انهما قاما بالصلَ بين القبيلتين المتخاصمتين .جاء في كتب
اللغة(( :العين والالم والحرف المعتل ياء كان أو واواً أو ألفاً ،أص ول واحد َ
يدل على السمو
ً
َ
هار ،أي:
العالأء و ُ
واالرتفاع ،ال يشذ عنه شيء .ومن ذلك أ
العلُو ،ويقولون :تأعالى الن ُ

(3
العلَُو العظمة والتجبرُ ،يقأا ُل :عال
الء ِّ
الرْف أعةُ ،و ُ
فالع ُ
العلُو أ
الء و ُ
الع ُ
ارتفع  ،ومن ذلك أ
(4
يضا بمعنى الشرف والرفعة قال الجوهري:
أملِ و
أي :أ
طغى وتعظم  .ويأتي أ ً
ك في الرضْ ،
((وفالن من ِع ِ
لية الناس ،وهي جمع ل
لي ،أي :شريف رفيع (. 5
رجل أع ٍّ
و

 - 1العين .301 /4 :

 - 2ينظر القاموس المحيط. 550 /1 :

- 3مقاييس اللغة.112 /4 :
 - 4ينظر :العين.245/2 :
 - 5الصحاح.2435/6 :
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المبحث السادس :اسم اآللة :هو اسم مبدوء ل
بميم زائدة للداللة على ما حصل الفعل
و
ِ
ِ
ِ
ِ
بواسطته( . 1يأتي اسم اآللة على أوزان هي( :م ْف أعل مثل مبرد و مْن أجل ،و(م ْف أعلة مثل
و(م ْفعال مثل ِمنشار ،و ِمحراث ،وِفعال مثـل ِ
طرقة ،و ِملعقةِ ،
ِ
(خياط الواردة في قوله
أ
أ
م ْأ
ِ
ِ
ون اْل أجنةأ
استأ ْكأب ُروْا أعْنهأا الأ تُفأت َُ لأهُ ْم أْأب أو ُ
اب الس أماء أوالأ أي ْد ُخلُ أ
تعالـى(( :إِن الذ أ
ين أكذُبوْا بِ أآياتأنا أو ْ
اط و أك أذلِ أك ن ْج ِزي اْلم ْج ِرِمين (العراف 40:ويقال ِ :
ِ ِ
ِ
ِ
الخيـاط
أ
ُ
أ
ُ
أحتى أيل أج اْل أج أم ُل في أس ِّم اْلخأي أ
وِ
الم ْخأيط ويـراد اإلبرة( . 2وورد اسم اآللة في المعلقة في موضعين هما:
الول  :قوله:
ي أن ِّجم أها

قأ ْوم

لِ أق ْوٍم

أولأ ْم أي أه ِريقوا أب ْي أنه ْم ِم ْل أء ِم ْح أجِم

ام ًة
أغ أر أ

وورد اسم اآللة في قولهِ :
(م ْح أجِم وهو اسم آلة مشتق من الفعل الثالثي أح أج أم.
الذي يدل على اآللة التي يعمل بها الحجامة أو كأس الحجامة ،أي أن الشاعر أراد أن

يقول :إن الديات يدفعها قوم ليس لهم عالقة الحرب ،ولم يسفحوا الدم حتى ولو بملء آلة

الحجام .وجاء في كتب اللغة :قال ابن فارس(( :الحاء والجيم والميم أص ول واحد ،وهو
البعير،
وح ِج أم
ضرب من ْ
و
صأ
أحج ْم ُ
ت عنهُ .
المنع والص ْدف ،ويقال :أ
ت عن الشيءِ ،إذا ن أك ْ
ُ
(3
((موضعه من
الم ْح أجم فقال:
بأدلم ولِيف  .وقد أو أ
فمه أ
صف الخليل مكان أ
إذا ُشد ُ
أ
(4
ِ
ِ
جم،
العُنق  .وأما آلة الحجم فقد أو أ
ُ
صفأها الجوهري بِقوله(( :وقد أح أج أمهُ أي ْح ُج ُمهُ فهو أم ْح و
()5
ِ
ِ
ِ
جامةُ .والم ْح أج ُم والم ْح أج أمةُ :قارورته .
واالسم الح أ
الثاني :قوله:

وم ْن ال ي ِ
ٍ
ثيرٍة
صان ْع في
أمور أك أ
أأ

ورد اسم اآللة في قوله( :ب أمْن أسِم

على خف البعير ،أي :إن الشاعر أراد

س
ي أ
ضَّر ْ

بأ ْن ٍ
ياب

ويوطأأْ

سِم
بم ْن أ
أ

(نسم الذي َ
يدل
وهو اسم آلة مشتق من الثالثي أ أ
أن يقول :إن ِ
اإلنسان الذي ال يداري وال يخالط

 -1ينظر :أبنية الصرف في كتاب سيبويه .199 :

 - 2ينظر :المهذب في علم التصريف  289:ـ .299

 - 3مقاييس اللغة.141/2 :
 - 4العين.87/3 :

 - 5الصحاح.1894/5 :
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الناس فسوف يأتي يوم ويعض هذا اإلنسان ،أو يضرب بخف البعير .وقال ابن فارس:
ِ
أصل صحيَ َ
شديدة الهبوب.
يَ غير
((النون والسين والميم
يدل على خرون أنفأس ،أو ر ل
و
المْنسمُ :خف البعير ،ويمكن
أ
ونفأس اإلنسان أنسيم .وكذا الريَ الليِّنة الهُبوب ...وشذ عنه أ

محمول على الباب ،لن ُخفه هو ما يحمل أن أسمتأه ( ، 1وقد زاد الخليل في وصف
أنه
و
ِ
َ
ومْن ِسما البعير كالظَ ْفرين في ُمقدم ُخفه بهما ُي ْستبان أثأُر
((مْنس ُم البعير ُخفه ،أ
المنسم وقال :أ
ولخف الِفيل مْن ِسم ،و ِ
الب ِ
المنسم الص ْدر (. 2
عير الضالُ ،
أ
أ

 - 1مقاييس اللغة.421/5 :
 - 2العين.275/7 :
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الخاتمة

الحمد هلل تبارك اسمه الذي أنار سبيلنا إلنجاز هذا البحث ،وبعد هذه الدراسة المستفيضة
لمعلقة زهير بن أبي سلمى ،فقد توصلنا إلى النتائج اآلتية :

موضعا ،وكان
 - 1ورد عدد المشـتقات في معلقة زهير بن أبي سلمى في تسعة وستين
ً
موضعا ،واسم المفعول في
السم الفاعل النصيب الكبر منها؛ ِإذ ورد في أربعة وعشرين
ً

موضعا ،واسمي الزمان والمكان
موضعا ،والصفة المشبهة في ثمانية عشر
ثمانية عشر
ً
ً
في خمسة مواضع ،واسم التفضيل في موضعين واسم اآللة في موضعين.

 – 2لم ترد صيغة المبالغة في معلقة زهير؛ وذلك أن الحياة في العصر الجاهلي كانت
قائمة على البساطة والسهولة بعيدة عن الصنعة والتكلف في المدح واإلطراء.

 – 3جاء اسم الفاعل من الفعل الجوف (شاك شاكي ،وكان من المفترض أن يقول:
شائك؛ لن الفعل الجوف تستبدل عينه همزة عند بنائه السم الفاعل وقد تحدثنا عنه في

موضعه من البحث.

(س ِحل علي وزن (فعيل أي (سحيل وكان من
 – 4جاء اسم المفعول من الفعل ُ
المفترض أن يكون على وزن (مفعول  ،ودل هذا االستعمال على التوسع في اللغة كما
تحدثنا عنه في موضعه.
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Derivatives in Poems of Al-Muallaqaat: A Semantic and
Morphological Study
Zuhair bin Abi Salma as a model

Najeeb Mahmoud Allawi
Abstract

The derivatives in Muallaqat Zuhair ibn Abi Salma came with
different connotations according to the context in which they are
presented and according to the position the poet is going through.
The participle's noun had the largest share of it in terms of the
number of its occurrence in the suspension, then the object's noun,
and the adjective- like. As for the approach used in writing the
topic, it was the descriptive and analytical approach. We have relied
in this research on language books, books explaining the mu'allaqat,
the meanings of structures, grammatical and morphological books
. Key words: derivatives, subject name, connotation, poet.
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