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مقدمة

تتسم المّغة العربية بظواىر عديدة تنفرد بيا ،وربما اشتركت معيا في ذلك بعض المّغات من

الميمة ظاىرة االشتقاق ،فالمّغة
السامية أو لغات من عائالت أخرى ومن ىذه الظواىر
عائمة المّغات ّ
ّ
العربية لغة كسائر لغات العالم  ،ليا مجموعة من المفردات و األبنية محدودة إذا ِقيست بالمعاني

التي يتداوليا ناطقو العربية و ُمستعمموىا ،ولكن تمجأ المّغة إلى مجموعة من المسالك تسم ُكيا في
لتتقبل المّغة ما يمكن أن يط أر عمييا أو
طريق تنمية مفرداتيا و أبنيتيا أو تطويع ىذه األبنية ّ
تفترضو من مفردات لغات أخرى .

االشتقاق ىو المسمك الذي تسمكو العربية في تنمية مفرداتيا من داخميا  ،و ىو أحد طرق

فإن االشتقاق
التّصريف أي ّأنو إذا كانت ىناك مجموعة من الظواىر تنطوي تحت التّصريف ّ ،
الصرف فإذا كان
أىميا  ،وقد يشتبو األمر عمى كثير من ّ
الناس فيخمطون بين االشتقاق و ّ
أحدىا و ّ

فإن التّصريف ىو ميزان ليذه الكممات المشتقّة  ،ودليل الباحث
االشتقاق ىو أخذ كممة من كممة ّ ،
أن صيغة الكممة أو وزنيا عنصر من عناصرىا األساسية  ،التي
في موضوع االشتقاق  ،وذلك ّ
تحدد معناىا و مدلوليا .
ّ
وبفضل صيغة الكممة نستطيع أن ُنزيل االلتباس و الغموض بين معاني األلفاظ المشتقّة من مادة
فالصيغة إ ًذا ىي التي تُقيم الفروق بين " َككاتِ ْ " و " َكم ْكتُو ٌ " و " ُم َككاتَكَكبة"  ،فيي التي
واحدة ،
ّ
تخصص المعنى و ِّ
تحدده .
ّ
ومن ىنا كان موضوع بحثنا المشتقات في ديوان الخنساء دراسة داللة اسم الفاعل واسم

المفعول و صيغ المبالغة  ،فنجد ليذه المشتقات دالالت مختمفة  ،وىذا راجع لمسياق الذي و ِ
ضعت
ّ
ُ
فيو الكممة المشتقة .
اختيار البحث تعود إلى:

أما عن أسبا
ّ
ألنو يتعمّق بمعرفة أصول مفردات المّغة و توليدىا و
 موضوع االشتقاق موضوع شيِّق ًجدا ّ ،
تنميتيا .
السابقة التي تناولت ىذا الموضوع .
 التطمّع إلى إضافة جيد متواضع إلى الجيود ّوىذه األسبا كمّيا دفعتنا إلى طرح التساؤالت التالية :

ما ىي داللة اسم الفاعل و اسم المفعول وصيغ المبالغة في الديوان ؟ وكيف تتبادل ىذه المشتقات

الداللة فيما بينيا ؟.

ولإلجابة عن كل ىذا ارتأينا أن نتّبع خطّة بحث تساعدنا عمى اإللمام بالموضوع واإلحاطة بو من
قدمنا فييا الموضوع وطرحنا أىم التساؤالت التي تدور
ك ّل جوانبو  ،فكان بداية البحث مقدمة عامة ّ
حولو ،بعد ذلك يأتي الفصل األول الذي قمنا فيو بتحديد جميع المفاىيم الموجودة في العنوان

أ

مقدمة
تطرقنا فيو إلى مفيوم االشتقاق ومفيوم كل من اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة وكيفية
ّ
أما الفصل الثاني فكان
تطرقنا إلى التناو ّ
ثم ّ
الداللي بين ىذه المشتقات ّ ،
صوغيم وداللتيم ّ ،

المدونة تناولنا فيو
بعنوان داللة المشتقات ( اسم الفاعل  ،اسم المفعول  ،صيغ المبالغة ) في
ّ
ثم قمنا باستخراج كل من اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ
مدخل ِّ
نعرف بالديوان وصاحبتو ّ ،

المبالغة واحصاء عددىا وتحديد داللة كل منيا .

والمنيج الذي اتّبعناه ىو المنيج الوصفي أثناء التّحميل ،باإلضافة إلى المنيج اإلحصائي.
أىميا:
أما فيما
ّ
يخص المصادر و المراجع التي اعتمدنا عمييا في البحث نذكر من ّ
ّ
النحو الوافي ل" عباس حسن "  ،معاني األبنية ل" فاضل
طماس " ّ ،
 -ديوان الخنساء ل" حمدو ّ

الصرف منيا  :المستقصى في عمم التّصريف

السامرائي "  ،كما اعتمدنا عمى بعض كت
صالح ّ
ل" عبد المّطيف محمد الخطي " ،أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك ل"ابن ىشام األنصاري "
والصعوبات التي واجيتنا أثناء قيامنا بيذا البحث:

دائما تحتاج إلى
 صعوبة التعامل مع ألفاظ الديوان ّألنو من العصر الجاىمي فألفاظو غريبة ً
ألننا نعود لممعاجم و نشرحيا .
الشرح وبالتّالي يأخذ وقت طويل ّ
وختاما نأمل أن نكون قد أعطينا بحثنا ىذا حقّو من الدراسة ،وأن يكون ذا فائدة ويغ ّذي
ً
نقدم ال ّشكر لك ّل من ساعدنا في إنجاز بحثنا ىذا وعمى رأسيم
الدراسات المّغوية ،كما ال يفوتنا أن ّ

األستاذة المشرفة ،نشكرىا عمى المجيودات التي بذلتيا في سبيل إظيار ىذا العمل في أحسن وجو

وأقيم صورة.
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التعريف بالمشتقات المدروسة وداللتها

التعريف بالمشتقات
أن ىناك مادة لغوية معينة
تتميز المّغة العربية ّ
ّ
بأنيا لغة اشتقاقية  ،وىذا يعني ّ

مثل(:ك،ت،ب) يمكن تشكيميا عمى ىيئات مختمفة كل ىيئة ليا وزن خاص وليا وظيفة
أن مثل ىذه العممية ّإنما تجري
خااة كأن نقول مثثً:كاتب أو مكتوب أو َمكتب ونثحظ ّ
داخل المادة المّغوية السابقة وتشكميا تشكيثً جديداً وىي العممية التي تعرف باالشتقاق.
-1تعريف االشتقاق:
العود َشقّاً  ،و َّش
ق َّ ،ش
الش ُّق
الش ُّق
1 1
ق :الا ْ
َّشدعُ
  -التعريف اللّغويَ « :شقَ َق :مادر قولك َ :شقَ ْقت ُ
عامةً  ،وفي التَّشيذيب َّ :ش
الش ُّق
ِ
َّشدعُ في عو د
وقيل ُ :ير
وقيل :ىو الاَّشدعُ َّش
البائنَ ،
البائنَ ،
ق الا ْ
ُ
أَو حائط أو ُز ٍ
فان َش َّش
ق...
ق ،وشقَّشقَوُ فتَ َشقَّش َ
جاجةَ ،شقَّشوُ َي ُشقُّقوُ َشقّاً ْ
اني َّ :ش
و َّش
الش ُّق
الش ُّق
ق
بالمادر ،
وق  ،كأَّشَنو ُس ّم َي
قوق _وقال المّ ْح َي ُّق
وجمعوُ ُش ٌ
َ
ق :المووض المشقُ ُ
ُ
المادر ،و َّش
الش ُّق
ق االسم.
ُ
قاق َّ ،شإنما ُّق
بالدو ِ
يكون َّش
فثن ِ
ويقالَ :بيد ٍ
اب َ ،يأْخ ُذ في
داا
وق  ،وال يقال ُش ٌ
ور ْجمو ُشقُ ٌ
الش ُ
ُ
قاق ٌ
النبت َي ُش ُّق
ق  ،و َش َّش
فان َش َّش
ِ
ق ُشقوقاً ،
ق
سس
الر ِ
الحافر أو ُّق
ت الشيا ْ
ُ
ا ُدوعٌ  ،و َشقَ ْق ُ
ُ
يكون فييما منو ُ
وذلك في أ َّول ما تَْنفَ ِط ُر عنو األرض...
و َّش
ُّقبب َي ُش ُّق
ُّقبب و َش َّش
الش ُّق
ق َشقّاً إذا طمَ َض...
ق الا ُ
ق :الا ُ
ِ ِ
ِ
الب ْرق»...
النعمانَ :ن ْب ٌ
ت واحدتُيَا َشقيقةٌُ ،س ّم َي ْ
و َشقائِ ُ
ق ّ
ت بذلك ل ُحمرتِيا عمى التشبيو ب َشقيقة َ

1

1

أبو الفول جمال الدين إبن منظور  ،لسان العرب،تب عبد المّو عمي الكبير  ،دار المعارف  ،القاىرة،طبعة جديدة  ،دس ،ج ،26باب الشين (،مادة ش ق ق)،ص.2300
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- 2-1التعريف االصطالحي:
َن يؤخذ من لفظة ما كممة أو أكثر مض التناسب في المعنى بين المفظة
االشتقاق ىو أ ْ
يميز المغة العربية بأنيا لغة
المشتقة وما أُخذ منيا ،مض االختثف في المفظ ،وىذا ما ّ
اشتقاقية.
وورد في كتاب الااحبي البن فارس تعريف االشتقاق عمى ّأنو « :أجمض أىل -إال من
أن اسم الجن
أن العرب تشتق بعض الكثم من بعض،و ّ
قياسا،و ّ
ش ّذ عنيم ّ -
أن لمغة العرب ً
الستر  ،تقول العرب ّ
أن الجيم و النون تدالن ً
مشتق من االجتنان و ّ
أجَّشنوُ
لمدرعُ :جَّشنة و َ
أبدا عمى ّ
أن اإلنس من الظيور.يقولون :آنست
المّيل.وىذا جنين،أي ىو في بطن ٍّ
أمو أو مقبور .و ّ
سائر كثم العرب ،عمِمو ذلك من عمِم وجيمو من جيل .
الشيا:أبارتو وعمى ىذا ُ
أن
مبني عمى ما ّ
،فإن الذي وقَّشفَنا عمى ّ
تقدم من قولنا في التوقيف ّ
قمنا :وىذا أيواً ٌ
أن ٍّ
الجن مشتق منو ،وليس لنا اليوم أن نخترع وال أن
االجتنان التستر ىو الذي وقَّشفنا عمى ّ
،ألن في ذلك فساد المّغة وبطثن
نقول ير ما قالوه وال أن نقيس قياساً لم يقيسوه ّ
أن المّغة ال تؤخذ قياساً نقيسو اآلن نحن».1
حقائقيا،ونكتةُ الباب ّ
وقد نقل السيوطي قول ابن دحية في التنوير « :االشتقاق من أ رب كثم العرب وىو
،ألنو أوتى جوامض الكمم
العدول عن رسول ا﵀ امى ا﵀ عميو وسمم ّ
ثابت عن ا﵀ تعالى بنقل ُ
وىي جمض المعاني الكثيرة في األلفاظ القميمة ،فمن ذلك قولو فيما َّش
اب عنو :يقول ا﵀  ﴿ :أنا
الرحم،وشقَ ْقتُ ليا من اسمي ﴾ و ير ذلك من األحاديث».
ت ُّق
الرحمن َخم ْق ُ
ّ

2

1

2

السمفية  ،القاىرة،
الااحبي في فقو المّغة وسنن العرب في كثميا ،المكتبة ّ
أحمد بن فارسّ ،دط1910،م،ص.57
الدين السيوطي ،المزىر في عموم المّغة وأنواعيا ،مكتبة دار التراث ،القاىرة ،ط ،3
عبد الرحمن جثل ّ2008م ،ج،1ص.346
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-2اسم الفاعل
يعرفو بقولو « :ىو
 -1-2تعريفه  :لقد ّ
تعددت تعار يف اسم الفاعل فنجد ابن يعيش ّ
ِ
ستخرج و ُم ِ
وم ِ
وم ِ
دحرج ويعمل عمل
ومنطمق ُ
كرم ُ
ما يجري عمى يفعل من فعمو كوارب ُ
عمرا ،وىو
الفعل في التقديم و التأخير و اإلظيار و اإلومار كقولك زيد وارب ثمو ً
عمر»
وعمر أي ووارب ًا
ًا
عمر مكرم وىو وارب زيد
ًا

1

دل عمى الحدث و الحدوث ِ
في حين نجد ابن ىشام األنااري يقول «:ىو ما َّش
وفاعمِو»

2

أن اسم الفاعل يدل عمى الحدث والحدوث والذات
من خثل ىذين التعريفين نجد ّ
تماما عن الفعل الذي يدل عمى الحدوث
الفاعمة ،كما ّ
أن اسم الفاعل ىو ثابت يختمف ً
التجدد.
و ّ
ٍ
ٍ
حادث ،وعمى فاعمو،
مجرد،
معنى
أما عباس حسن فيعرفو « :اسم مشتق يدل عمى ً
ّ
معا ىما المعنى المجرد الحادث و فاعمو ،مثل كممة
فثبد أن يشتمل عمى أمرين ً

"زاىد"

معا ىما :الزىد مطمقًا والذات التي فعمتو أو
وكممة "عادل"...فكممة زاىد تدل عمى أمرين ً
ُينسب إلييا ...
قميث  -عن المعنى
ألنو قد يدل ً -
و داللة اسم الفاعل عمى المعنى المجرد الحادث أ مبية ّ
الدائم ،أو شبو الدائم ،نبو :دائم ،خالد ،مستمر ،مستديم....
أن المعنى قميل أو كثير)...
وداللتو عمى ذلك المعنى المجرد مطمقة (أي:ال تفيد ّ
النص عمى ّ

1
2

المفال ،إدارة الطباعة المنيرية ،مار ،دط ،دس ،ج ،6ص.68
النحوي  ،شرح
ابن عمي بن يعيش ّّ
ابن أحمد بن عبد المّو بن ىشام األنااري ،أووب المسالك إلى ألفية ابن مالك ،منشورات المكتبةالعارية ،بيروت ،دط ،دس ،ج ،3ص.216
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فايغتو األساسية محتممة لكل واحد منيما ،إالّ إن وجدت قرينة تعين أحدىما دون اآلخر».

1

يتّوب لنا من ىذا القول أن اسم الفاعل ىو اسم مشتق يدل عمى المعنى المجرد
وفاعمو.
إن الفعل يدل عمى الحدوث والتجدد واالسم يدل عمى الثبوت،ثم
يعرفو قائثًّ «:
ونجد السامرائي ّ
فإن اسم الفاعل يختمف عن
إن األسماا ليست عمى درجة واحدة من الداللة عمى الثبوت ّ
ّ
المشبية.
المبالغة وكثىما يختمف عن الافة
ّ
إن اسم الفاعل كما يقول النحاة -يدل عمى الحدث و الحدوث وفاعمو،ويقاد بالحدث
ّ
مثث -اسم الفاعل يدل عمى القيام وىو
معنى المادر،وبالحدوث ما يقابل الثبوت ف "قائم"ً -
مثزما لااحبو ويدل عمى
التغير،فالقيام ليس
الحدث وعمى الحدوث أي ّ
ً

ذات الفاعل أي

ااحب القيام ».

2

عموما أن اسم الفاعل ثابت مشتق من الفعل الذي يدل عمى التجدد ،و
نستطيض القول
ً
ىو يختمف عن المبالغة وكثىما يختمف عن الافة المشبية،إذا فاألسماا ليست عمى درجة
واحدة من الداللة عمى الثبوت.
-2-2صوغه:
أ-يااغ اسم الفاعل من الثثثي عمى وزن (فاعل) فنجد عباس حسن يقول  « :يااغ
المتارف ،عمى وزن " :فَاعل"بأن نأتي بيذا المادر ميما كان
من مادر الماوي الثثثي
ّ
وزنووندخل عميو من التغيير ما يجعمو عمى وزن :فاعل ،وال فرق في الماوي بين المتعدي

1

2

عباس حسن  ،النحو الوافي  ،دار المعارف ،مار ،ط ،3دس  ،ج ،3ص.239-238
 ّ2007 ،2م،
عمار ،عمان -األردن ،ط
فاول االب ّالسامرائي  ،معاني األبنية في العربية ،دار ّ

ص.41
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ِ
ومكسورىا وموموميا ،نحو :فتب -يفتب -
و الثّزم ،وال بين مفتوح العين،

فتحا ،فيو:
ً

كرما فيوِ :
كارم ».
فاتب،حسب -يحسب -
ً
كرمُ ،
حسبانا فيو :حاسبُ ،
يكرمً ،

1

ويأتي اسم الفاعل من أفعال ثثثة وىي:فَ َعل ،فَ ِضل ،فَضُ َل:متعدًيا
الزما أو ّ
«-من فَ َع َل مفتوح الفاا والعين :واسم الفاعل منو َمقيس سواا أكان الفعل ً
ومثال ذلك :ذىب ،ذاىب ،ورب ،وارب .
ِ
ردا.
الزما
ومتعديا ومطّ ً
ً
من فَع َل مفتوح الفاا ومكسور العين يأتي ىذا الفعل ًالمتعدي :يأتي منو اسم الفاعل مثال ذلك َركبَ :راكب.
آمن.
الثزم :اسم الفاعل منو عمى "فاعل" قميل وال يأتي إالّ
َمنٌ :
ً
سماعا مثثً أ َ
من فَ ُع َل مفتوح الفاا موموم العين :واسم الفاعل منو قميل مسموع ،وىو باب الزم ومثالض :حامض».
ذلك َح ُم َ

2

ميما مومومة مض ما قبل اآلخر
ب -ويااغ من ير الثثثي باإلتيان بموارعو وقمب يائو ً
الادد « :ويااغ اسم الفاعل من مادر الماوي ير الثثثي
ويقول ّ
عباس حسن في ىذا ّ
ميما مومومة ،مض كسر الحرف الذي قبل آخره
باإلتيان بموارعو وقمب ّأول ىذا الموارع ً
مكسور من األال ،فإذا أردنا الواول إلى اسم الفاعل من الفعل :
ًا
إن لم يكن

قاوم" أتينا
" َ

بموارعو ،وىوُ :يقاوم ،وأجرينا عميو ما سبق فيكون اسم الفاعل ىوُ :مقاوم.
ج-مجيا الايغة من مادر الفعل ير الثثثي بالطريقة السالفة ال يكفي من ير قرينة -
مظيرىا ّأنيا كذلك  ،مض ّأنيا في حقيقتيا
بأنيا ايغة اسم فاعل ،فقد ُيوىمنا
لمقطض ّ
ُ

1
2

عباس حسن  ،النحو الوافي ،ص.240
 ّعبد المّطيف محمد الخطيب ،المستقاى في عمم التاريف ،دار العروبة ،الكويت ،طج ،1ص.448
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التعريف بالمشتقات المدروسة وداللتها

مشبية" ،بسبب داللتيا عمى معنى ثابت ،ومن ىذا  :الايغة الموافة إلى فاعميا في مثل:
ّ
النجم مستدير الشكل ،مستويا الوجو...فقد قامت في األمثمة السابقة قرينة لفظية ىي
إوافة الايغة إلى فاعميا ،وقرينة معنوية ىي اليقين الشائض بدوام تمك األوااف ».

1

ِ
ميما
يشير ّ
عباس حسن إلى ّأنو يمكن أن تكون الكممة ُماا ة مثل ما ُذكر أي ً
مومومة وكسر ما قبل اآلخر وىي ليست باسم الفاعل وذلك بحسب ما يأتي بعدىا من
أن الفرق بين اسم الفاعل
قرينة فإذا كانت قرينة مض تمك الكممة فيي افة ّ
مشبية ،كما ّ
أما اسم
المشبية ىو في الداللة ،إذ نجد الافة
والافة
ّ
ّ
المشبية تد ّل عمى معنى ثابت ّ
عباس حسن في ىذا
يفال لنا ّ
الفاعل فيدل عمى معنى ّ
ثم ّ
متغير بحسب حدوث الفعلّ ،
الباب فيقول:
البد من زيادة تاا التأنيث في آخر اسم الفاعل لمداللة عمى تأنيثو سواا أكان فعمو
« دّ -
ويكثُر أالّ تزاد فييا  :اسم ومنيا الفاعل
ثثثيا أم ير ثثثي ،إالّ في المواوض التي يحسن َ
ً
الخاص بالمؤنث ،كالمرأة مثثً -أي الحاار بأمر مقاور عمييا ،يناسب طبيعتيا وتكوينيا
فث يحتاج لعثمة تدل عمى التأنيث ،وتمنض المّبس مثل :الحامل ،والم ِ
روض في نحو:
ُ
مروعا".
"ولدت الحامل ،واارت
ً
ه-كسر الحرف الذي قبل اآلخر في اسم الفاعل من مادر الفعل ير الثثثي قد يكون
ظاىر كما في مثل ُ :متَ َوقٍّدُ -م ْنطَ ِفيا»...
ًا
كسر
ًا

2

1
عباس حسن  ،النحو الوافي ،ص.240
 ّ2

 -المرجض نفسو ،ص.240
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الفصل األ ّول
-3-2داللته:

ُي ُّق
الايس االشتقاقية التي تمتمك دالالت ال يمكن االستغناا عنيا في
عد اسم الفاعل من ّ
الحدث الكثمي ،فاسم الفاعل يدل عمى :الحدث و الحدوث وفاعمو.
ويمكن توويب ذلك كما يمي:
اسم الفاعل

داللة الحدث

داللة الفاعل

داللة الحدوث

وتعني ىذه الدالالت:
مثث:اسم الفاعل يدل عمى القيام
-1داللة الحدث« :يقاد بالحدث معنى المادر ف(قائم) ً
وىو الحدث».

1

مثث:تدل عمى الحدوث أي
-2داللة الحدوث « :يقاد بالحدوث ما يقابل الثبوت ف(قائم) ً
2
يتجدد في الفاعل وال يكون
التغير ،فالقيا م ليس
أن الحدث ّ
ّ
مثزما لااحبو »  « .بمعنى ّ
ً

المشبية».
مثزما لو عمى وجو الثبوت والدوام ،كما نجد ذلك في الافة
ّ
ً

3

-3الداللة على ذات الفاعل« :الفاعل يد ّل عمى ااحب الحدث ،وااحب الحدث ىو :من

1
2

السامرائي  ،معاني األبنية في العربية،ص.41
 فاول االب ّ-المرجض نفسو  ،ص.41

3
طاب ،المّوااق االشتقاقية وداللتيا في العربية،دار دجمة ،المممكة األردنية ،ط
-ريبوار عبد المّو خ ّ

2014م ،ص.314
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الفصل األ ّول
قام بالحدث أو يقوم بو عمى وجو الحدوث

التعريف بالمشتقات المدروسة وداللتها
» 1ف (قائم) مثثً يد ّل عمى ذات الفاعل أي

ااحب القيام.
والسم الفاعل داللة أخرى تدل عمى الزمن وتتمثل فيما يمي:
المضي :يد ّل اسم الفاعل عمى الزمن الماوي  ،ولكن ما ىو الفرق بينو وبين الفعل
ُ -1
السامرائي وذلك ( الفعل الماوي يدل عمى وقوع الفعل في
تطرق إليو ّ
الماوي؟ وىذا ما ّ
الزمن الماوي ولكن ىذا الحدث ال يدل عمى ثبوتو ودوامو فمثثً  :تقول (قام زيد باألمر
أن الفعل أو الحدث قد وقض أو
أمس ) وتقول :و تقول( :حفظ سعيد أمس) ّ
يتبين من ذلك ّ
قام بو ااحبو فزيد قد قام  ،وسعيد قد حفظ  ،فيذا الفعل ليس ثابت أو ال يد ّل عمى الثبوت
قادر عمى أن يابب جمس زيد أو وقف  ،...واسم
واّنما ىذا الفعل ّ
يتغير ففي المثال قام زيد ٌ
الفاعل من الفعل حفظ ىو( حافظ) ومن الفعل قام ىو(قائم) فيد ّل ىذا االسم عمى ثبوت
اط ِر السَّشماو ِ
ك فَ ِ
الواف في الزمن الماوي  ،وىذا ما يظير في قولو تعالى  ﴿:أ َِفي المَّش ِو َش ٌّ
ات
ََ
ض ﴾ ابراىيم  ،10:فاسم الفاعل في ىذه اآلية ىو ِ
و ْاأل َْر ِ
طر.
فاطر بمعنى فَ َ
َ
قمر) ونحو قولو تعالى:
-2الحال :وذلك نحو قولوِ ( :كثنا ناظر ًا

﴿ فَ َما لَيُ ْم َع ِن التَّش ْذ ِك َرِة

ِ
فإن اسم الفاعل في ىذه األمثمة يدل عمى
ين﴾ المدثر ،49 :ونحو( :مالَك واقفًا؟) ّ
ُم ْع ِرو َ
الحال
ق َب َش ًار ِم ْن ِط ٍ
ين (  )71فَِإ َذا
ال َرب َ
-3االستقبال :وذلك نحو قولو ﴿ :إِ ْذ قَ َ
ُّقك لِْم َم َثئِ َك ِة إٍِّني َخالِ ٌ
وحي فَقَعوا لَو س ِ ِ
يو ِمن ر ِ
ت ِف ِ
ين ﴾ ص ،72-71:أي :سأخمق وكقولوَ ﴿ :وِا ْذ
َس َّشوْيتُوُ َوَنفَ ْخ ُ
اجد َ
ُ ُ َ
ْ ُ

1

طاب ،المّوااق االشتقاقية وداللتيا في العربية،دار دجمة ،المممكة األردنية ،ط ،1
 ريبوار عبد المّو خ ّ2014م ،ص.316
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ُّقك لِْمم َثئِ َك ِة إٍِّني ج ِ
اع ٌل ِفي ْاأل َْر ِ
ض َخمِيفَةً
قَ َ
َ
ال َرب َ َ

التعريف بالمشتقات المدروسة وداللتها
﴾ البقرة ،30 :أي :سأجعل ،ونحو قولو

اس لِيوٍم َال رْيب ِف ِ
تعالى ﴿ :رب ََّشنا إَِّشن َك ج ِ
امضُ َّش
يو ﴾ آل عمران.9:
َ َ
َ
َ
الن ِ َ ْ
تم وثبت وافًا
أن األمر في اسم الفاعل ّ
والفرق بينو وبين استعمال الموارع ىو ّ
كأنو قد ّ
لااحبو كما ّبينا ذلك.
النوى ي ْخ ِرج اْلح َّشي ِمن اْلمي ِ
ق اْل َح ٍّ
ٍّت
-4االستمرار :وذلك نحو قولو تعالى  ﴿:إِ َّشن المَّشوَ فَالِ ُ
ب َو َّش َ ُ ُ َ
َ َ
ِ ِ
ِ َّش
ق ِْ
اح﴾ األنعام.96-95 :
ا َب ِ
ون (  )95فَالِ ُ
َو ُم ْخ ِرُج اْل َميٍّت م َن اْل َح ٍّي َذل ُك ُم الموُ فَأَّشَنى تُ ْؤفَ ُك َ
اإل ْ
ففمق الحب و النوى مستمر وفي كل يوم يفمق ا﵀ اإلاباح.
-5الداللة على الثبوت :وذلك كقولك :واسض الفم وبارز الجبين وجاحظ العينين ،وىو في
ىذه األمثمة ونحوىا يدل عمى الثبوت كالافة المشبية بل ىو افة مشبية.
النسب إلى ال ّشيا كقوليم لذي الدرع :دارع
-6داللته على ال ّنسب :قد يدل اسم الفاعل عمى ّ
ولذي النبل :نابل ،ولذي الرمب :رامب .ولذي النشاب :ناشب  ،ولذي السيف :سائف  ،ولذي
الترس :تارس ،ويقال :القوم سالحون والرجل سالب :إذا كان عمى الرجل أو القوم سثحيم ،
ويقال :القوم سامنون زابدون :إذا كثر سمنيم وزبدىم  ،ومنو قوليم  :رجل تامر :أي ذو
تمر ،والبن :ذو لبن  ،وخابز.1) ».
أن داللة السم الفاعل تختمف بحسب األزمنة  ،ولكن في داللتو عمى الثبوت فيو
نثحظ ّ
مشبية .
يابب افة ّ
ويتحدد
السياق
ّ
ّ
السياق أو خارجو بل تدرس داخل ّ
إن داللة الايس ال تدرس منعزلة عن ّ
أما إذا كانت منفردة فث يمكن تحديد معناىا.
معناىا داخل ىذا التّركيب ّ

1
السامرائي  ،معاني األبنية في العربية،ص.46-41
 -أنظر -فاول االب ّ
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التعريف بالمشتقات المدروسة وداللتها

الزمن ير
ألن ّ
الارفّ ،
« ّ
إن داللة اسم الفاعل عمى الزمن ال تدخل ومن دراسة ّ
الزمن من
إن داللة ّ
السياق  ،بل ّ
مستفاد من ايغة (:فاعل) إذا أتت منفردة ومنعزلة عن ّ
أما
السياقّ ،
اختااص الايس الفعمية حتّى إن لم تكن داخل ّ
ألن داللتيا الزمنية ارفية ّ
الزمن ،واّنما
فإنيا ال تدل داللة ارفية عمى ّ
البنى االشتقاقية الوافية –ومنيا اسم الفاعلّ -
تعدد المعنى الوظيفي لممبنى الواحد».
السياق من باب ّ
تُشرب معنى ّ
الزمن ّ
النحوي في ّ

1

الزمن داللة
فإنيا تد ّل عمى ّ
أن البنى الفعمية ،سواا أكانت توليدية أو تحويمية ّ
وىذا يعني ّ
بالسياق
فإنيا تد ّل عمى ّ
أما البنى التوليدية الوافية ّ
الزمن داللة نحوية  ،محكومة ّ
ارفية ّ ،
الزمنية
الداللة ّ
تحدث سيبويو عن ّ
و القرائن المّفظية والمعنوية والتّاريخية والقولية  « .فعندما ّ
السياق ،لذلك
السياق ،واّنما ّ
في اسم الفاعل لم ّ
حددىا إذا كان داخل ّ
يتحدث عنيا وىو خارج ّ
يدا ًدا"».
قال:ىذا
يورب ز ً
وارب ز ً
ٌ
يدا ًدا فمعناه وعممو مثل ":ىذا ُ

2

ألن
أن ّ
ومن خثل ىذا ّ
السياقّ ،
يتبين لنا ّ
الزمن ليس من دالالت اسم الفاعل خارج ّ
الارفية ير مشتقة لتأدية ىذه الوظيفة واّنما يكتسب ىذه الداللة نتيجة بعض
ايغتو ّ
السياقية.
اإلجرااات ّ
النحوية والقرائن ّ

 - 1ريبوار عبد المّو خطّاب ،المّوااق االشتقاقية وداللتيا في العربية ،ص.319
2

سيبويو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  ،الكتاب  ،تب عبد السثم محمد ىارون  ،مكتبة الخانجى،القاىرة ،ط1988 ،3م،ج،1ص.218
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الفصل األ ّول
-3اسم المفعول:

أن اسم المفعول يد ّل عمى ما وقض عميو الفعل وعمى الذي وقض
-1-3تعريفه :من المعروف ّ
مجرد ،ير دائم،
يعرفو ّ
عباس حسن بقولو « :اسم مشتق يد ّل عمى معنى ّ
عميو المعنىّ ،
معا (وىما  :المنى المجرد
وعمى الذي وقض عميو ىذا المعنى فث ّ
بد أن يد ّل عمى األمرين ً
ِ
العادل محفوظ
وااحبو الذي وقض عميو مثل كممة " :محفوظ" و "ماروع" في قوليم:
المجرد (أي
برعاية ربٍّو والبا ي ماروع بجنابة بغيو ف "محفوظ" تد ّل عمى األمرين المعنى
ّ
أيوا المعنى
الحفظ )و الذات التي وقض عمييا الحفظ و كذلك "ماروع "تد ّل عمى األمرين ً
"منسوب " من قول

الارع و الذات التي وقض عمييا ومثل ىذا يقال في كممة
المجرد أي ّ
ّ
الشاعر:
الَ تمُم المرا عمى ِفعمو

وأنت منسوب إلى مثمو.

وداللتو عمى األمرين السالفين مقاورة عمى الحدوث  ،أي عمى الحال فيي ال تمتّد إلى
الماوي ،وال إلى المستقبل ،وال تفيد الدوام إالّ بقرينة في كل اورة ».
ففي قولو تعالى :

1

ومِ ِل المَّشوُ َفمَ ْن
ين َب ْي َن َذلِ َك َال إِلَى َى ُؤَال ِا َوَال إِلَى َى ُؤَال ِا َو َم ْن ُي ْ
﴿ ُم َذ ْب َذبِ َ

يث ﴾ النساا.143 :
تَ ِج َد لَوُ َسبِ ً
فاالسم المفعول في ىذه اآلية :ىو " ُمذبذب " و ايغتو ىي ُمفَ ْعمَ ْل وىذه الايغة االشتقاقية
يتجدد فييم وعمى ذات المفعول وىو
ألن الحدث ّ
تد ّل عمى الحدث (الذبذبة) و الحدوث ّ
المواوف الذي وقض عميو أثر الفعل.

- 1عبّاس حسن ،النّحو الوايف ،ص.271
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وجاا في شرح ألفية ابن مالك :

التعريف بالمشتقات المدروسة وداللتها
«ىو ما د ّل عمى حدث ومفعولو ك

كرم"
"موروب" و " ُم َ

َل عمل مطمقًا ،وان كان
ويعمل عمل فعل المفعول ،وىو كاسم الفاعل في ّأنو إن كان بأ ْ
مجرداً عمل شرط االعتماد وكونو لمحال أو االستقبال».
ّ

1

أن اسم المفعول يد ّل عمى الذي وقض عميو الفعل
نستطيض القول من خثل ىذين التعريفين ّ
حدوثًا ال ثبوتًا ،وىو ُممحق باسم الفاعل في أحكامو وشروطو ومجيا أحدىما بايغة
اآلخر.
-2-3صوغه:
أما من ير الثثثي
من المعروف ّ
أن اسم المفعول يااغ من الثثثي عمى وزن (مفعول) ّ
الادد نجد
ميما مومومة مض فتب ما فبل اآلخر وفي ىذا ّ
فيو اإلتيان بموارعو وقمب يائو ً
قياسا عمى وزن(:مفعول) من مادر الماوي الثثثي
ّ
عباس حسن يقول « :أ -يااغ ً
ِ
ع" و "منسوب" من "نسب"
ار َ
ّ
المتارف مثل" :محفوظ" من "حفظ" و "ماروع " من " َ
و"معموم" من "عمم" و"مجيول" من "جيل" ومثل "محمود" من" حمد" في قول الشاعر:
احت األجسام بالعمَل
ورّبما ّ

لع ّل عتبك
ٌ
محمود عواقبوُ

ميما
بويااغ ً
قياسا من المادر الماوي ير الثثثي باإلتيان بموارعو وقمب ّأولو ً
مومومة مض فتب ما قبل اآلخرَ ،فممواول إلى اسم المفعول من "سارع " نجيا بموارعو
سارعٌ
سارع " نحو :الخبر ُم َ
ثم ندخل عميو التغيير السالف ،فيكون اسم المفعول ُ " :م َ
"يسارع" ّ
ِ
ستخرٌج».
إليك وىكذا :استخرج-
يستخرُجُ -م َ

2

1
2

ابن أحمد بن عبد المّو بن ىشام األنااري ،أووب المسالك إلى ألفية ابن مالك ،ص.232النحو الوافي ،ص.272-271
عباس حسن ّ ،
ّ -
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يفال في ىذا الباب فيقول  « :كما يمكننا ايا تو عمى أشكال وايس سماعية أخرى
ثم ٍّ
ّ
مختمفة قد تكون نائبة عن ايغة "مفعول" وتؤدي ما يؤديو اسم الفاعل في الداللة.
مقد ًار
ًا
أ -فتب الحرف الذي قبل اآلخر قد يكون
ظاىر كاألمثمة السالفة ،وقد يكون ّ
اد
ان،منقَ ُ
مثلُ :م َ
ستع ُ

عونُ ،م ْنقَود .
أاميماُ :مستَ َ

قمبت الواو ألفًا بعد فتب ما قبميا بنقل حركتيا إليو ،تطبيقًا لقاعدة ارفية.
ب -إذا كان اسم المفعول مؤنثًا وجب زيادة تاا التأنيث في آخره  ،كما في آخرُ :م ّنزَىة
كرمة.
وم َ
ُ
اوغ من مادر الثثثي
الم ُ
ج -قد وردت ايس سماعية تؤدي ما يؤديو اسم المفعول َ
وليست عمى وزنو ،فيي نائبة عن ايغة "مفعول" في الداللة عمى الذات والمعنى ،من تمك
الايس" :فعيل" بمعنى " مفعول " نحو" :كحيل" بمعنى "مكحول" ،وِفعل ِ
كذبب بمعنى مذبوح
َ ُ
ْ
ص بمعنىَ :مقنوص و"فُ ْعمة " كغرفة وموغة بمعنى مغروفة ومموو ة.
وفَ َع َل كقََن َ
دسبقت اإلشارة إلى ّأنو وردت ايس مسموعة عمى وزن (مفعول) ولكن معناىا ىو معنى
سماعية عمى وزن المفعول .منيا :معقول ،مجمود،
المادر ،فيي في حقيقة أمرىا ماادر
ّ
مفتون-،أي  :ع ْقل  ،جْمد  ،فتنة».

1

-3-3داللته:
يمتمك اسم المفعول داللة وىي الحدث والحدوث وذات المفعول

فنجد في القول «:

تشترك ايغة اسم المفعول واسم الفاعل في الدالالت التي تحمميا ،وىذه الدالالت ىي داللة
الحدث والحدوث ،والفرق بين اسم المفعول واسم الفاعل يكون في المواوف فقط ،ففي اسم

1

عباس حسن ،النحو الوافي ،ص.274-273
ّ -
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فإنو يدل عمى
أما في اسم المفعول ّ
الفاعل يدل عمى ذات الفاعل ،أو الذي يقوم بالفعلّ ،
ذات المفعول ،أو الذي وقض عميو أثر الفعل نحو( :مقتول  ،مظموم ،مكتوب ،محمود.»)...

1

تدل عمى :الحدث أي حدث القتل الظمم و الكتابة...
الدالة عمى اسم المفعول ّ
فك ّل األمثمة ّ
كما تد ّل عمى الحدوث.
ويتكرر ،كما ىي تدل عمى الذات الذي وقض عميو أثر الفعل ،
يتجدد
أن الحدث ّ
معنىّ :
ّ
فالمقتول يدل عمى الشخص الذي قُتل وىذا الشخص ىو ذات المفعول وىكذا في جميض
األمثمة .
أما من حيث داللتو عمى الزمن فيو يد ّل عمى:
ّ
المضي :وذلك نحو قولو تعالى:
«ُ -1

ِ
َج ٍل ُم َس ًّمى﴾ الرعد ،2 :أي ُس ِم َّشي
﴿ ُك ٌّل َي ْج ِري أل َ

ونحو"ىو مقتول" أي قُتِ َل.
محزونا؟ أنت مغموب عمى أمرك.
مسرورا ،مالك
-2الحال :نحو :أقبل
ً
ً
اب ْاآلَ ِخ َ ِرة َذلِ َك َي ْوٌم
-3االستقبال :وذلك كقولو تعالى﴿ :إِ َّشن ِفي َذلِ َك َآلََيةً لِ َم ْن َخ َ
اف َع َذ َ
َم ْج ُموعٌ لَوُ َّش
وي ْشيد ،و نحوّ " :إنك يا ابن
اس َوَذلِ َك َي ْوٌم َم ْشيُ ٌ
جمض ُ
الن ُ
ود ﴾ ىود ،103 :أي َسُي َ
أبي سممى لمقتول أي َستُقتل.
اا َ ْير م ْج ُذ ٍ
سيفُك مسموالً ،ونحو:
 -4االستمرار:نحو قولو ﴿ َع َ
وذ﴾ىود ،108:ونحو:الزال ْ
ط ً َ َ
ِ ِ
وٍ
وٍ
اب اْل َي ِم ِ
اب اْل َي ِم ِ
ود ( )29
ود ( َ )28وطَْم ٍب َم ْن ُ
ين (  )27في س ْد ٍر َم ْخ ُ
َا َح ُ
َا َح ُ
ين َما أ ْ
﴿ َوأ ْ
ٍ
ِ ٍّ
اا م ْس ُك ٍ
ٍ
وب ( ﴾)31الواقعة31-27:
َوظل َم ْم ُدود (َ )30و َم َ

1

طاب ،المّوااق االشتقاقية و داللتيا في العربية ،ص.324-323
 -ريبوار عبد المّو خ ّ
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دور الوجو ،مقرون الحاجبين ،مفتو ل
-5الداللة على الثبوت  :كالافة
المشبية نحو:ىو ُم َّش
ّ
مشبية».
الساعدين ،بل ىو افة ّ

1

السياق واّنما تدل عميو داخل
وكذلك نجد ايغة اسم المفعول ال تدل عمى الزمن خارج ّ
إن داللة اسم المفعول عمى الزمن تكون بالقوة ال
السياقية ّ (.
التركيب مض توافر القرائن ّ
السياق المّغوي ،وىذا ما يؤدي إلى
بالفعل ّ
ألن الزمن فيو ليس من داللة الايغة واّنما من ّ
زمنا ار ًفيا حااثً من الايغة
البنى الوافية زمن نحوي سياقي ،وليس ً
القولّ :
إن زمن ُ
واسم المفعول كاسم الفاعل في الداللة عمى الحدوث ،وداللتو عمى الزمن كداللة اسم الفاعل
السياق ،واّنما تد ّل عميو
عمى الزمن ً
أيوا ،فايغة اسم المفعول ال تد ّل عمى الزمن خارج ّ
السياقية).
داخل التركيب مض توافر القرائن ّ

2

-4صيغ المبالغة:
عباس حسن « :تد ّل ايغة المبالغة عمى تكثير الحدث والمبالغة فيو،
-1-4تعريفها :يقول ّ
عما ىو في الواقض ،كما
و كما ّأنيا تدل عمى الزيادة في المعنى أو الزيادة في واف الشيا ّ
أن كممة (المبالغة) تعني الواول بالمعنى إلى ايتو.
ّ
كما يجوز تحويل ايغة (:فاعل) وىي ايغة (اسم الفاعل) األامي من المادر
المتارف إلى ايغة أخرى تفيد من الكثرة والمبالغة الاريحة في معنى فعميا
الفعل الثثثي
ّ
نتحدث عن
السالفة ،مثال ىذا أن ّ
الثثثي األامي ما ال تفيده إفادة اريحة ايغة "فاعل" ّ
نبين في اراحة الحتمال
شخص يزرع الفاكية فنقول  :فثن زارع فاكية  ،فإذا أردنا أن ّ

1
2

السامرائي  ،معاني األبنية في العربية ،ص.53-52
 فاول االب ّ -أنظر :ريبوار عبد المّو خطّاب  ،المّوااق االشتقاقية و داللتيا في العربية ،ص.325
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مثث كممة
زراع فاكيةً ،
معيا كثرة زراعتو الفاكية ،ونبالس في وافو بيذا المعنى نقول :فثن ّ
زراع تفيد من كثرة زراعتو ومن المبالغة في مزاولة الزراعة ».
ّ

1

إ ًذا المبالغة تعني التكثير في الحدث  ،و ايغة المبالغة نستطيض أن تأتي بيا بتحويل
حمال تفيد
ايغة اسم الفاعل إلى ايغة أخرى تد ّل عمى المبالغة و مثال ذلك  :حامل ّ ،
كثرة الحمل  .كما ّأننا نجد سيبويو أشار إلى ذلك بقولو « :وأجروا اسم الفاعل ،إذا أرادوا أن
ألنو يريد بو ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل
يبالغوا في األمرُ ،مجراه إذا كان عمى بناا فاعلّ ،
،إالّ ّأنو يريد أن ٍّ
يحدث عن المبالغة فما ىو األال الذي عميو أكثُر ىذا المعنى:فَعو ٌل،
وفَعَّشال  ،و ِمفعالِ ،
وفع ٌل».2
َ
-2-4صو ُغها:
بما ّأننا نأتي بايغة المبالغة من خثل اسم الفاعل وذلك لمداللة عمى مبالغة ىذا
لمداللة
الحدث ،فما ىي األوزان التي نعتمد عمييا ؟ « المبالغة ىي أسماا تشتّق من األفعال ّ
ميت ايس المبالغة
ثم ُس ّ
عمى معنى اسم الفاعل مض تأكيد المعنى وتقويتو والمبالغة فيو ،ومن ّ
وىي ال تشتّق إالّ من الفعل الثثثي وليا أوزان أشيرىا خمسة:
-1فَعَّشالَ :عثَّشم.
ِ -2م ْف َعالِ :مقدام.
-3فَ ِعْيلَ :عمِيم.
-4فَ ُعولَ :ش ُكور.

1
2

النحو الوافي ،ص.257
عباس حسنّ ،
 ّ-سيبويو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،الكتاب ،ص.110
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1

وىناك أوزان أخرى لممبالغة ير تمك الخمسة ومنيا :

« وزن ( ِفعٍّيل ) نحو ِِ :س ّكيت

ووزن ( ِم ْفعيل) نحوِ :م ْعطير ووزن (فُ َعمَة) نحوُ ( :ى َم َزة لُ َم َزة) ووزن (فاعول) نحو :فاروق ،
ووزن (فُعَّشال) نحوُ ( :كبَّشار) بتشديد العين وبِغير التشديد كما في قولو تعالى :

﴿ ومكروا

الايس
مكر ُكّبار ﴾ فمممبالغة إ ًذا إحدى عشر وزًنا ،وقد تزيد المبالغة إذا أويفت لبعض
ًا
ّ
السابقة تاا التأنيث في آخرىا نحو( :عثمة ونسابة ).
ّ
سماعا نحو (أدرك َ :د َّشراك ) (أعان:
وردت بعض ايس المبالغة من أفعال ير ثثثية
ً
ِم ْعوان )»

2

-3-4داللتها
الايس
محولة من اسم الفاعل ّ
ّ
لمداللة عمى الكثرة و المبالغة  ،وىذه ّ
إن ايس المبالغة ّ
أن
تختمف في ّ
الداللة بنسب متفاوتة ،بمعنى ّ

«لممبالغة درجات ونسب » ،3وتختمف ىذه

الدرجات  ،واالّ لِم تختمف أوزان ىذه األبنية ؟ فمحال أن تختمف
الايس عن بعويا في ّ
ّ
لمداللة عمى ٍ
معان خااة
الايس ّ
األبنية والمعنى واحد  ،فمعاني تمك األبنية ّ
تتميز باختثف ّ
جميعا ببناا واحد.
في كل مووض تأتي فيو ،فموال ىذا لجاز االستغناا عنيا
ً
يتكرر فعمو أو الشيا الذي يثزم ااحبو
 -1صيغة فَ َّعال  :تأتي ّ
لمداللة عمى الشيا الذي ّ
ففي ىذا ال ّشأن يقول ابن جني:

«إ ّنيم جعموا تكرير العين في المثال دليثً عمى تكرير

الفعل ،فقالواَ :ك ّسر ،قَطّض وفتَّشب ،و مَّشق ،وذلك ّأنيم جعموا األلفاظ دليمة المعاني فأقوى المّفظ
1

الارفي ،دار المعرفة الجامعية ،دط1992 ،م ،ص.453
 أنظر-عبده الراجحي ،في التطبيق النحوي و ّالارفية في ووا عمم المّغة المعاار ،مكتبة بستان المعرفة ،مار ،ط ،1
-رموان عبد المّو ،الايس ّ

3

-فاول االب السامرائي ،معمني األبنية في العربية ،ص.105

2

2006م ،ص.91-90
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ألنيا واسطة ليما
قوة الفعل ،والعين أقوى من الفاا و الثم ،وذلك ّ
ينبغي أن يقابل بو ّ
كأنيا سياج ليا
ومكفوفة بيما ،فاا ار ّ

1
تدل عمى النسب إلى ِ
الحرف
»  .كما ّأنيا ّ

اال».
فع ً
أما ما يكون ااحب شيا يعالجو ّ
مما يكون ّ
فإنو ّ
والاناعات ففي الكتابّ « :

2

أن
-2صيغة ِم ْف َع ٌل
الّ :
تدل عمى مبالغة الحدث في ااحبو فنجد سيبويو يقول  « :زعم الخميل ّ
فعاال ...نحو قؤول و ِمقوال ّإنما يكون في تكثير الشيا وتشديده والمبالغة ».
فعوالً و ِم ً

3

تدل عمى من دام منو الفعل أو أكثر منو أقوى عميو ويظير ذلك في
 -3صيغة فَ ُعول ّ :
ابار) فيقول « :والابور القادر عمى
قول األافياني في معرض التفريق بين (ابور) و( ّ
الابار يقال إذا كان فيو ورب من التكمف و المجاىدة».4
الابر ،و ّ
أن الواف اار لو
-4صيغة فَ ِعيل ّ :
تدل عمى مبالغة الحدث في المواوف بشكل ّ
يدل عمى معاناة األمر وتك ارره  ،حتّى أابب
كالطبيعة ،فيقول السامرائي « :وىو في المبالغة ّ
كأنو ِخمقة في ااحبو وطبيعة فيو ،كعميم أي لكثرة تبحره في العمم ونظره فيو أابب العمم
ّ
سجية ثابتة في ااحبو كالطبيعة فيو».5
ّ

1

2
3

النجار ،دار الكتب المارية ،مار ،دط،
جني ،الخاائص ،تب محمد عمي ّ
أبو الفتب عثمان بن ّدس،ج،2ص.155
سيبويو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،الكتاب،ج ،3ص.381-الم ادر نفسو ،ص.384

سيد كيثني ،دار المعرفة ،بيروت-لبنان ،دط،
ّ - 4ا
الر ب األافياني،المفردات في ريب القرآن ،تب محمد ّ
دس ،ص.274

5

السامرائي ،معاني األبنية في العربية ،ص.117
فاول االبّ
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تدل عمى مبالغة الحدث في المواوف حتّى اار لو كالعادة ونجد
-5صيغة فَ ِعل ّ :
السامرائي يشير إلى ىذا فيقول « :فحين تقول( :ىو َحِذر) كان المعنى ّأنو كثر منو الفعل
كثرةً ال ترقى إلى درجة الثبوت ». 1
.II

تبادل الداللة بين المشتقّات:

ٍّ
ولكنيا تعطي معنى
لكل ايغة ارفية معنى ارفي ّ
محدد ،ورّبما تكون الايغة واحدة ّ
ٍّ
وتؤكد لنا ىذه الظاىرة الترابط
ايغة أخرى ،وذلك بمراعاة السياق أي مووض تمك الايغة،
الداللي،
القوي بين مستويات المّغة وعناارىا الداخمية أي المستوى الارفي والمستوى ّ
إوافة إلى وجود السياق بينيما ،وىذا ما أشار إليو بعض العمماا ،ومن بين تمك الايس
بعوا منيا:
سنحاول ذكر ً
-1اسم الفاعل:
-1-1فاعل بمعنى مفعول :في قولو تعالى  ﴿ :فَيو ِفي ِعي َش ٍة ر ِ
او َي ٍة ﴾ الحاقة ،21:قال« :
َ
َُ
مجاز مروية ،فخرج مخرج لفظ افتيا والعرب تفعل ذلك إذا كان من السبب في شيا
يقال نام ليمو واّنما ينام ىو فيو » .2إ ًذا راوية جاات عمى وزن فاعل و لكن معناىا
َمروية أي بمعنى مفعول.
ِ
ِ
﴿ىو الَّشِذي َج َع َل َّش
اا َواْلقَ َم َر
الش ْم َس و َي ً
-2-1فَعل بمعنى مفعول :مثال ذلك « قولو تعالى َ ُ :
ورا﴾ يونس ،5:فجعل القمر ىو النور كما تقول (جعمو ا﵀ خمقًا) ،وىو مخموق وىذا الدرىم
ُن ً

1

السامرائي ،معاني األبنية في العربية ،ص.102
 فاول االبّ

2

الفراا ،معاني القرآن ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1983 ،3م ،ج ،3ص.182
-أبو زكريا يحيى بن زياد ّ
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ورب األمير وىو موروب وقال ﴿ :وقُولُوا لِ َّشمن ِ
اس ُح ْسًنا ﴾ البقرة ،32 :فجعل الحسن ىو
َ
المفعول
سنا فقد أثارت نقا ًشا بين العمماا فقد قال القرطبي
أما كممة ُح ً
كالخمقّ ،

سنا" ناب عمى
" ُح ً

لمناس قوالً ذا حسن
ألن المعنى :ليحسن قولكم وقيل التقدير وقولوا ّ
المادر عمى المعنى ّ :
فيو مادر ال عمى المعنى».

1

-2اسم المفعول:
تتبادل المشتقات الداللة فيما بينيا ،و من بينيا ايغة اسم المفعول التي قد تنوب عن
ايس اشتقاقية أخرى فَمن بينيا نذكر ما يمي :
-1-2مفعول بمعنى فاعل :نجد الكممة عمى وزن "مفعول" ولكن ال تأتي لمداللة عميو بل
ِ
ورا﴾ اإلسراا ، 54:قال األخفش «:
تد ّل عمى "فاعل" ومثال ذلك« قولو تعالى  ﴿:ح َج ًابا َم ْستُ ً
ألن الفاعل قد يكون في لفظ المفعول ّإنك مشؤوم عمينا (ميمون) واّنما ىو ( شائم )و( يامن
ّ
مستورا ،لقد ذكر
ألنو من ( لمّو شأميم ) و( يمنيم ) والحجاب ىاىنا ىو الساتر وقال:
) ّ
ً
مستور) فيو قوالن:
ًا
مستورا ،فقد قال القرطبي (
احدا مما ذكر في معنى كممة
األخفش توجييًا و ً
ً
أن الحجاب ساتر عنكم ما ورااه ،ويكون
أن الحجاب مستور عنكم ال ترونو والثاني ّ :
أحدىما ّ
مستور بمعنى ساتر».2
ًا
َ -2-2م ْف َعلَة بمعنى فاعل  :ومثال ذلك « تفسير قولو تعالى:

الناقَةَ م ْب ِ
ا َرةً
﴿ َّش ُ

﴾

ا َرة أراد مثل قول عنترة :وال ُكفر َم ْخ َبثَة لنفس المنعم.
االسراا ،59قال «:ومن ق أَر َم ْب َ
1

2

 أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط ،معاني القرآن ،تب ىدى محمود قراعة ،مكتبة الخانجى،القاىرة ،ط1990 ،1م ،ج ،1ص.369
 المرجض نفسو  ،معاني القرآن ،تب ىدى محمود قراعة ،مكتبة الخانجى ،القاىرة ،طص.424
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موحدة مفتوحة
فإذا ووعت َم ْف َعمَة في معنى فاعل كفت من الجمض و التأنيث ،فكانت َ
جبنة َمبخمة  ،فما ورد
العين ال يجوز كسرىا ،العرب تقول :ىذا عشب َممبنة َمسمنة والولد َم َ
عميك منو فأخرجو عمى ىذه الاورة ،وان كان من الياا و الواو فأظيرىما تقول :ىذا شراب
1
أن وزن " َم ْف َعمَة"
بولة وىذا كثم َم ْي َي َبة لمرجال و َمتَْييَة وأشباه ذلك »  .إ ًذا نستطيض القول ّ
َم َ

ا َرة" التي عمى وزن َم ْف َعمَة ولكن
يأتي لمداللة عمى معنى فاعل ،وىذا ما رأيناه في كممة " َم ْب َ
ىي في معنى فاعل.
َّشل" ىو ايا ة اسم المفعول من ير الثثثي وىي
إن وزن " ُمفَع ْ
ُ -3-2مفَ َّع ْل بمعنى ُمفَ ِّعلّ :
ميما مومومة مض فَتب ما قبل اآلخر ،ووزن ُمفَعٍّل ىي ايا ة اسم
قمب ياا الموارعة ً
الفاعل من ير الثثثي  ،إذ يمكن أن نجد ايا ة " ُمفَعَّشل" في معنى " ُمفَعٍّل" وذلك عندما
معينة ىو األساس
إن استعمال العرب لأللفاظ بايس ّ
الفراا في تفسير القرآن الكريمّ « :
يقول ّ
تاب فييا
في الحكم عمى معنى الايغة وليست المسألة مسألة قياس اارم وقوالب جامدة
ّ
الايس ،فعند تفسير قولو تعالى :
معاني تمك
ّ

ع ﴾ سبأ  ، 23فقرااة الحسن
﴿ َحتَّشى إِ َذا فٍُّز َ

َّش
أما قول الحسن فمعناه
ع وقرااة ُمجاىد(حتّى إذا فََّشز َ
الباري فٍَّز َ
ع) يجعل الفعل لمو ،و ّ
أيوا:كشف عنو الفزع (عن) تدل عمى ذلك كما تقول :قد ُجمَّشي عنك الفزع والعرب تقول
لمرجلّ :إنو لَمغمَّشب وىو البَّ ،ش
وشجاعا فمن جعمو
بانا
المفََّشزع يكون َج ً
ً
وم َغمب وىو مغموب ،و ُ
ُ
ُ
جبانا فيو بيٍّن ،أراد:يفزع من كل شيا ».2
شجاعا قال :بمثمو تنزل األفزاع ومن جعمو ً
ً

1

2

الفراا ،معاني القرآن ،تب ىدى محمود قراعة ،مكتبة الخانجى ،القاىرة ،ط ،1
 أبو زكريا يحيى بن زياد ّ1990م،ج ،2ص.126
 -المرجض نفسو ،ج ،2ص.126
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اح لَ َو ِاق َب ﴾الحجر22:
-4-2مفعول بمعنى ُم ْف َعل :ومثال ذلك « قولو تعالى َ ﴿ :وأ َْر َسْم َنا ٍّ
الرَي َ
قحة تمقب الشجر ،فكيف قيل
أما من قال (الرياح لواقب ) فيو بيٍّن ولكن يقالَّ :شإنما الريب ُمْم َ
وّ
لواقب ففي ذلك معنيان :أحدىما أن تجعل الريب ىي التي تمقب بمرورىا عمى التراب والماا
فيكون فييا المقاح ،فيقال :ريب القب كما ُيقال ناقة القب ،ويشيد عمى ذلك ّأنو واف ريب
عقيما إذ لم تَمقَب ».
العذاب فقال ﴿:عمي ِي ُم ٍّ
الر َ
يب َ
قيم ﴾ الذاريات 41:فَ َج َعميا ً
الع َ

1

 -3صيغة المبالغة:
قوة وجماالً ولكن في
ايغة المبالغة من الايَّشس المشيورة المستعممة بكثرة والتي تزيد المعنى ّ
الداللة بينيا وبين مشتقّات أخرى ،نذكر منيا:
بعض األحيان تتبادل ّ
 -1-3فَ ِعيل بمعنى فاعل:

ُم ٍة
ونجد ذلك  « :في قولو تعالىَ ﴿ :وَن َزْع َنا ِم ْن ُك ٍّل أ َّش

يدا﴾القاص ،75:فشييد في مووض شاىد بمنزلة عميم في مووض عالم».
َش ِي ً

2

ِ
ِ
يم ﴾ يونس97:
-2-3فَعيل بمعنى َمفعل  :وذلك في « قولو تعالىَ ﴿ :حتَّشى َي َرُوا اْل َع َذ َ
اب ْاألَل َ
ِ
ِ
﴿وأ َّش
َن
قال مجازه المؤلم وىو المرجض والعرب توض فعيل في مووض ُمفعل وقال في آية أخرى َ
اير﴾ الحج 61:أي م ِ
ِ
َّش ِ
بار».
الموَ َسميضٌ َب ٌ
ُ

3

-3-3فعيل بمعنى مفعول :نجد ذلك « في قولو تعالى  ﴿:و َّش ِ
يحةُ﴾ المائدة . 3:قال
النط َ
َ
مجازىا مجا از المنطوحة حتى ماتت».

4

1
2
3
4

الفراا ،معاني القرآن ،ج ،2ص.87
 أبو زكريا يحيى بن زياد ّ -المرجض نفسو ،ج ،2ص.87

الم َّشثنى التّْيمي ،مجاز القرآن ،مكتبة الخانجى ،القاىرة،دط ،ج ،1ص.292
أبو ُعَب ْي َدة َم ْع َمر بن ُ -المرجض نفسو ،ص.151
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المووب ،والعرب قد توض فَعيل في معنى
-4-3فَعيل بمعنى ُم ْف َعل «:الحكيم مجازه المبين َ
يد ﴾ (ق )23مجازه ُم َع ْد ».
ُم ْف َعل وفي آية أخرىَ ﴿ :ى َذا َما لَ َد َّش
ي َعتِ ٌ

1

الم َّشثنى التّْيمي ،مجاز القرآن،ج ،1ص.272
 -أبو ُعَب ْي َدة َم ْع َمر بن ُ
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 تمهيد

بصاحب الديوان:
ة
التعريف
عد الخنساء من أشير الشعراء وىي معروفة برثاء أخييا صخر ُو َلدت الخنساء ولم
تُ ّ
يسجل يوم ميالدىا أحد ،فمم تكن ىناك وثائق تسجل مثل ىذه األحداث ،ولم يكن ىناك من
يتنبأ ليا بال ّشيرة حتّى ييتّم باليوم الذي ولدت فيو ،ومنو نجد تعريفًا ليا في معجم الشعراء« :
السمَمية من بني ُسميم ،من قيس عيالن
الشريد ،الرياحية ُّ
تُماضر بنت عمرو بن الحارث بن ّ
ىن عمى اإلطالق ،من أىل نجد ،عاشت أكثر عمرىا
من مضر ،أشير شعراء العرب ،وأشير ّ
في العيد الجاىمي ،وأدركت اإلسالم فأسمَمت.
ووفدت عمى رسول المّو صمّى المّو عميو وسمّم ،مع قوميا بني سميم ،فكان رسول المّو
َ
يستنشده ا ويعجبو شعرىا ،فكانت تُنشد وىو يقول ،ىيو يا خنساء

! أكثر شعرىا وأجوده

رثاؤىا ألخوييا ( صخر ومعاوية ) وكانا قد قُتِال في الجاىمية ليا " ديوان شعر " فيو ما
ظا من شعرىا ،وكان ليا أربعة بنين شيدوا حرب القادسية ( سنة
بقي محفو ً

16ه) فجعمت

ِ
شرفني بقتميم !».
تحرضيم عمى الثبات حتَّى قُتموا َج ً
ميعا فقالت :الحمد لمّو الذي ّ
ّ

1

لين بالتّقدم وىي تُ ُّ
عد من الطبقة الثانية من
المعترف ّ
« والخنساء من شاعرات العرب ُ
الشعر ،وأكثر شعرىا في رثاء أخوييا معاوية وصخر ،وقد أودعت الخنساء مراثييا كل ما
وصمت إليو من فنون البديع بصورة ال تسبق إلييا ،وانتقمت من بديع البيت الواحد إلى البديع
المتراكب الذي يستطرق مجموعة من األبيات أو القصيدة بأكمميا . . .ولم تقف الخنساء عند
الصنعة ال ّشكمية حيث نجد ال ّشكل والمحتوى يمتحمان في شعرىا في إطار تجربة عميقة
1

كامل سممان الجبوري ،معجم الشعراء ،دار الكتب العممية ،بيروت -لبنان ،دط،ص.371
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ورؤية ناضجة لموجود والحياة ».1
التعريف بالديوان:
يتوسط صفحتو األولى اسم صاحبة الديوان
ىذا الديوان ىو متوسط الحجمّ ،
(الخنساء) مكتوب ٍ
بخط عريض ذو لون بنفسجي ،وفي أعمى الصفحة ُكتبت كممة "ديوان"
المحاط بالّمون البني وفي أسفل الصفحة ُكتب اسم ال ّشارح ليذا الديوان وىو
بالمّون األحمر ُ
أما بالنسبة لمعمومات الطّبع فيي:
"حمدو طماس" ّ
 عدد الصفحات :مئة وثمانية وعشرون صفحة. سنة الطبع 2004 :م الطبعة :الثانية. مكان الطبع :بيروت ،لبنانتيبا
يضم ىذا الديوان مجموعة من القصائد وعددىا ستة و تسعون قصيدة مرتّبة تر ً
ّ
بائي بحسب القافية التي تنتيي بيا القصيدة ،ويتراوح حجميا ما بين بيتين إلى ستة
ألف ا
وثالثين بيت ،وكان موضوع ىذه القصائد ىو :رثاء الخنساء أخوىا صخر و المبالغة في
الشريد ،أرق و
وصفو ،ومن بين عناوين ىذه القصائد نذكر :المجد ُحمّتوَ ،خ ُ
رق قَفراء ،ابن ّ
ِ
طيب ،أقاموا جنابي رأسيا.
عم الفتى ،ال العيش ّ
نوم ،يا َ
فارس الخيل ،ن َ

1

 حسني عبد الجميل يوسف ،عمم البديع بين اإلتباع و االبتداع ،دار الوفاء ،اإلسكندرية ،ط 2007 ،1م،ص.10-09
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 .Iصيغة اسم الفاعل وداللته:

أن
من خالل عممية اإلحصاء التي قمنا بيا عمى
توصمنا إلى ّ
المدونة قيد الدراسة ّ
ّ
مرة ،ومن غير الثالثي
ّ 68

اسم الفاعل في ديوان الخنساء قد ورد من الثالثي

مرة،
ّ 30

نوضحيا كاآلتي:
فتحصمنا عمى مجموعة من النتائج ّ
ّ
1اسم الفاعل من الثالثي:
مرة.
تكرر واحد وثالثون ّ
-1-1داللته على المضي :نجده قد ّ
المثال األول :في قول الخنساء:
ار.
داء َك فييا ِخ َم َا
َج َعمَ ْ
ت ِر َ

اجرة ح ُّرىا ص ِ
اخ ٌد
َ
وى ِ َ َ َ َ

1

مار أي لثام وذلك من
في ىذا البيت تصف الخنساء أخاىا وىو يجعل رداءه ِخ َا
يوم
شدة الحر ،عند ىاجرة َح ُّرىا
ٌ
ّ
الصاخدة  :الشديدة َ
صاخد أي « الياجرة ّ
الحر ،مثل قول ٌ
صاخد وليمة صخدانة».2
ٌ
ِ
ص ِخ َد " صخدتو الشمس إذا أحرقتو
واسم الفاعل ىنا ىو صاخ ٌد من َ
وأصابتو" ،و الذات الفاعمة تعود عمى "الياجرة" التي تعني:

النيار عند زوال
« نصف ّ

3
أن داللتو الزمنية تدل عمى ثبوت الوصف أي
ال ّشمس إلى العصر »  .ومن ىنا ّ
يتبين ّ

وصف الياجرة كان في الزمن الماضي ال عمى ثبوتو ودوامو.

 حمدو طماس ،ديوان الخنساء ،دار المعرفة ،بيروت -لبنان ،ط 2004 ،02م ،قصيدة ُّتذكر وانحدار،
ّ
بيت ،07ص.51
1

2

عمار ،عمان -األردن،
 ثعمب أبو العباس أحمد بن يحيى ،ديوان الخنساء ،تح أنور أبو ُس َويمم ،دار ّط1988 ،01م ،ص.232

3
الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،51باب الياء ،مادة (ه ج ر ) ،ص.4619
 -أبو الفضل جمال ّ
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المثال الثاني :في قوليا
َضحى بو َش ِ
َِّ
امتَا
ُق ْل لمذي أ ْ َ

ِ
عار.
الم َ
وتَ ،م ًعا ،في ش ْ
َّإن َك َو َ

1

تقول الخنساء ُمخاطبة بفعل األمر ُقل ،لمّذي كان يشمت بأخي عند موتو ّأنو سيأتيو
الموت ُيالزمو ويكون معو « َك ُك ّل ٍ
ثوب يمي الجسد » 2أي الصق بو.
الموت و َ
َ
امتَا الذي يدل عمى « :ال َشماتَةُ :فَرح الع ُد ِّو ،وِقيل :الفَرح بِبمِي ِ
واسم الفاعل ىنا ىو َش ِ
َّة
َُ َ
َ
َُ َ َ
ت َش َماتَةً َو َش َماتًا ،وأَ ْش َمتَوُ المّو بو
ت بو ،بال َكسرَ ،ي ْش َم ُ
الع ُد ِّو ،والفعل منيا َش ِم َ
َ

» .3والذات

أما من حيث داللتو
الفاعمة ل اسم الفاعل شامتًا تعود عمى أعداء صخر أو الشامتين بوّ ،
ألن وصف صخر بال ّشامت كان في الزمن
عمى الزمن فيو يد ّل عمى المضي وذلك ّ
الماضي.
المثال الثالث :في قوليا
ق المنتَ ِ ِ
ِ
اب َنائمَوُ
ابكيو لمطّ ِار ِ ُ

َوفي الحقيقة واإلعطاء لممال.

4

رد طارقاً لمباب
تناشد الخنساء نفسيا بالبكاء عمى أخييا صخر عندما تذ ّكرتو وىو ال َي ّ
نال ما أراد من حاجة (مثل إعطاء المال ).
إالّ وقد َ
ونالَوُ وأََنْمتُوُ ّإياه
واسم الفاعل ىو َنائِمَو الذي يدل عمىَ « :نيل :نمت الشيء َن ْيالً َوَناالً َ
ت لَ َك
ت لَوُ َونِْمتُوُ ،ابن األعرابي :نِْمتُوُ َمعروفاً . . .ويقالَ :أنْمتُ َك َنائِالً ونِْمتُ َك و تََن َّوْل ُ
و َأنْم ُ
ِ
الني ُل و ّ ِ
َوَن َّوْلتُ َك . . .و َّ
َصاب منو َن ْيالً وال َنْيمَةً وال َن َولَةًُ . . .يقال ِمنو:
النائ ُل :ما نْمتُوُ ،وما أ َ

1
2
3
4

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة أىمي فداء لو ،بيت ،15ص.61
 حمدو ّ أحمد بن يحيى ،ثعمب أبو العباس ديوان الخنساء ،ص.61الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،24باب الشين ،مادة (ش م ت ) ،ص.2319
 أبو الفضل جمال ّالدمع التيمال ،بيت ،5ص.92
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ّ
 -حمدو ّ
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اب فَيُو َنائِل » .1والذات الفاعمة تعود عمى الطّارق الذي كان يطرق
أص َ
نال َي َنا ُل َن ْي ًال إذا َ
ألن ثبوت ىذا الوصف كان
أما داللتو الزمنية فيو يد ّل عمى الماضي وذلك ّ
باب صخرّ ،
في الزمن الماضي.
الرابع :في قوليا:
المثال ّ
َّة ح ِ
ِ
ِ
اممُوُ.
بِ َموتِ َك من َنحو القَُري َ

نين وقد أَتَى
وما ُيغني َّ
َر ً
الر ُ
نينا َ

2

ومعنى ىذا البيت في شرح الديوان « :قالوا :أتى :حال ُح َّمال َنعشك أي حالو بينك
وبين القُرية وقال :أتى أي من دونيا ولم يقبر فييا ،أي َخمَّفيا خمف القُريةِ ،
حاممُوُ :الذي
ّ
ّ
َُ
ثم ُح ِمل منيا».3
حال بينو وبين القَرية ّ
ألنو أُصيب بالقرّية ّ
واسم الفاعل ىنا ىو ِ
وحمالنا فيو
حام ُل الذي يدل عمى « :حمل ال ّشيء يحممُوُ َحمالً
ً
محمول وح ِميل ،واحتممَو . . .فمن قال ِ
حام ٌل بغير ىاء قال ىذا نعت ال يكون إالَّ لممؤنث
َ ُ
َ
ت فيي ِ
ومن قال ح ِ
حاممَة ،فإذا حممت المرأة َش ًيئا عمى ظيرىا أو عمى
اممَةٌ َبناهُ عمى َح َممَ ْ
َ
4
رأسيا فيي ِ
أما
حاممةٌ . » . . .والذات الفاعمة تعود عمى الذي حمل ْ
صخ ًار من القُرّيةّ ،

داللتو عمى الزمن فيو يدل عمى الماضي ،وذلك لثبوت الوصف في الماضي.
المثال الخامس :في قوليا
ت َن ِ
ت ٍ
اىمُ ْو.5
َى َب ْ
وماء ُم ْنيَ ٍل أ َْن َ
طَ

َن ُّ
كل و ٍاد َي ْك َرهُ َّ
وأ َّ
اس َى ْبطَوُ
الن ُ

يكرىونو ،فنيمت بو تريد الموت ،ويقال:
معنى ىذا البيتَ « :ن َزلت منزالً كان ّ
الناس َ

1
الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،51باب النون ،مادة ( ن ي ل ) ،ص.4593
 -أبو الفضل جمال ّ

الرنين؟ ،بيت ،2ص.102
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة وما ُيغني ّ
 حمدو ّ3
العباس أحمد بن يحيى ،ديوان الخنساء ،ص.249
 ثعمب أبو ّ2

4

الدين إبن منظور ،لسان العرب ،باب الحاء ،مادة ( ح م ل ) ،ص1002-1000
 -أبو الفضل جمال ّ

5
الرنني ،بيت ،6ص.103
 حمدو ّطماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة و ما يُغين ّ
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ماء ىو منيل أنت ِ
ب ٍ
النيل و َّ
ناىمُو أي أول من يشرب منو ،أخذتو من َّ
أرادتَ :وُر َّ
النيل:
1
الني ُل :أو َل ُّ
الش ِ
أما داللتو المعجمية فييَّ « :
رب
األول تقول أنت ّأول من َوَرَده » ّ .
ّ
ال ُشرب ّ

الن ِ
تقو ُل :أ َْنيْم ُ ِ
بَّ . . .
اى ُل
ت ىي إذا َش ِرَب ْ
ون ِيمَ ْ
وىو أ ََّو ُل َس ْقيِياَ ،
الم ْش َر ُ
َ
الم ْنيَ ُل َ
ت . . .و َ
ت اإلب َل َ
َس ُل،
النابغة:
في كالم العرب العطشان . . .وقال ّ
ُ
الطاعن الطعنة يوم الوغى يني ُل منيا األ َ
الن ِ
ِ
ب » .2والذات الفاعمة تعود عمى صخر الذي قام
اى ُل . . .قال أبو عبيدة ىو ىنا
ّ
الشار ُ
ُّ
أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى المضي أي ىبط صخر إلى الوادي و شرب منو
بالشربّ ،
وىذا يدل عمى ثبوت الوصف في الزمن الماضي ودوامو فيو.
مرة.
تكرر واحد وعشرون ّ
-2-1داللته على الحال :فنجده قد ّ
المثال األول :في قوليا:
بارٌز بالص ِ
لكنوُ ِ
َّ
َّحن ِم ْي َم ُار.

ِ
وما في البيت يأ ُكمُوُ
وال تََراهُ َ

3

صوُر لنا الخنساء حالة أخاىا َّ
بارز أي ُمتَقَ ِّد ٌم بالصَّحن والصَّحن ىنا ىو« :القَ َد ُح
تُ ِّ
بأنوُ ٌ
4
بأنو ِم ْي َم ُار أي كثير العطاء ،واسم الفاعل ىنا ىو
الج َفنةُ الضَّخمة » َّ ،
ثم وصفتو ّ
الكبير ،و َ
ُ

بارز َّ
البعيد الواسعُ ،واذا َخ َرَج
الفضاء من األرض
الب َرُاز بالفتح :المكان
ٌ
ُ
َ
الدال عمىَ « :ب َرَز َ
ِ
الب َرِاز
اإلنسان إلى ذلك
الموضع ِق َ
يل :قد َب َرَزْ ،يب ُرُزُ ،ب ُر ً
وزا ،أي َخ َرَج إلى َ

» .5والذات

ألنيا تصف لنا حالة
أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى الحال ّ
الفاعمة ىنا تعود عمى صخرّ ،
بارز بالصَّحن.
صخر و ىو ٌ

1
2
3
4

العباس أحمد بن يحيى ،ديوان الخنساء ،ص.250
 ثعمب أبو ّالدين إبن منظور ،لسان العرب ،باب النون ،مادة (ن ه ل ) ،ص.4562
 أبو الفضل جمال ّكأن عيني فيض لذكراه ،بيت ،25ص.46
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ّ
 حمدو ّ-ثعمب أبو العباس أحمد بن يحي ،ديوان الخنساء ،ص.388

5
الدين ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،4باب الباء ،مادة برز ،ص.256
 -أبو الفضل جمال ّ
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المثال الثاني :في قوليا:
ِمن َّ
الش ِّد ليا ُّ
أجد الفرَار.

اجر
ق ِس ْرَبالَو َى ًا
ُي َشقَّ ُ

1

يكاد ُي َشقِّق جمده لكثرة ِّ
ار من الصيد
شده في الركض فرًا
ق ِس ْربالَوُ ُ « :
قص ُد ب ُي َشقَّ ُ
ُي َ
» 2واسم الفاعل ىنا ىو ىاج ار وداللتو المعجمية ىي « :ىجر ،الي ْجر ِ
ض ُّد الو ِ
صل. . . .
َ ََ َ ُ
َ
َغ َفْمتَوُ » 3والذات الفاعمة تعود عمى قطيع من حمار
ت
الشيء َى ْج ًار إذا تَرْكتَوُ وأ ْ
ويقَال َى َج ْر ُ
ُ
َ
أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى الحال ألنو يصف حال ىذا القطيع و ّأنو
الوحش والبقرّ ،
ىاجر أي ِ
تارًكا.
ًا
المثال الثالث :في قوليا:
َذر ِب َّ
الش َب ِاة كقَ ِادِم ِّ
الن ْس ِر.
ْ

بِمقَ َّوٍم لَ ْد ِن ال ُكع ِ ِ
وب س َن ُانوُ
ُ

4

ِ
ومحددة ِّ
الش َب ِاة ( ُّ
ِّ
الحد) وىي قادمة
الرماح وىي ليِّنة الكعوب
ف الخنساء حالة ِّ
تص ُ
ت استواء الحربة وارىافَيا بِ ِ
قادِم ِّ
النسر » .5واسم الفاعل
كالنسر وفي شرح الديوان نجدَ « :شبَّيَ ْ
ّ
ََْ
ِ
الفاعل ىو ِ
ِ
البمَ َد َد َخمَيا فيو
قادِم وداللتو
ّ
قدوماَ :ر َج َع و َ
المعجمية تد ّل عمى « :قَد َم من َسفَ ِره ً
6
ِ
أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى
قادم »  .والذات الفاعمة تعود عمى (الرمح) أو (الحرب)ّ ،

الحال أي حالة الحرب واستوائيا فشبَّيَتيا بحال النسر وىو قادم.

1
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة تَ َذ َّكر وانحدار ،بيت  ،14ص.52
-حمدو ّ

- 2المرجع نفسو ،ص.52

3
الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،51باب اهلاء ،مادة( هجر) ،ص -4616
 أبو الفضل جمال ّ.4617
4
5

صخرا ،البيت ،6ص.53
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة تذ ّكروا
حمدو ًّ
 -المرجع نفسو ،ص.238

 - 6مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،و ازرة التربية و التعميم ،مصر ،دط1994 ،م ،ص.239
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الرابع :في قوليا
المثال ّ

الدىر بِ ِع ٍ
قيل.
بء ثَ ْ
ال َي ْنيَ ُ
ض َّ َ

ِ
لَ ْي َس بِ َخ ٍب َمان ٍع ظَ ْي َرهُ

1

نجد في شرح الديوان المعنىَّ « :أنو ال يثقمو ما ْ ِ
كأن الثَّقيل ِع ْن ُده خفيف».
يحممُوُ بل ّ
َ

2

الشي ِء
الرجل وبين
الم ْنعُ :أن تُ َح َّول بين َّ
واسم الفاعل ىو مانع وداللتو المعجميةَ « :م َن َعَ :
ْ
ِ
ك» .3والذات
ين ُم ْم ِس ٌ
يدهُ وىو ِخ ُ
الذي ُير ُ
ضنِ ٌ
الف ْ
ومَّناعٌَ :
اإلعطاء . . .ورجل َمُنوعٌ ومانعٌ َ
أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى حال أخييا وىو مانِع.
الفاعمة تعود عمى أخييا صخرّ ،
المثال الخامس :في قوليا
ِ ٍ
َّ
ض ِار.4
كيمةَ من ذي ل ْبدة َ
اموا الش َ
َر ُ

كأََّنيا َيوم ر ِ
أجم ِع ِي ْم
اموهُ ب ُ
َ ُ

الرُجلَّ :
تقولَّ « :
شدتو،
ض ِارًبا ،و َشكيمة َّ
َس ًدا َ
اموا قَ ْتمَوُ بِ َج َ
ماعتيم راموا أ َ
كأنيم يوم ر ُ
6
5
أما
وذي لِ َ
األسد »  .واسم الفاعل ىو َ
بدة :تعني َ
ض ِار التي تعني« :الذي اعتاد االفتراس » ّ ،

أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى حال أخييا ،وىو كاألسد
الذات الفاعمة تعود عمى َ
األسدّ ،
الذي اعتاد االفتراس.
تكرر ثالثة مرات.
-3-1داللته على االستقبال :نجده قد ّ
األول:
المثال ّ
ِ ِ
اكية
ت
أَبِ ْن ُ
الب َ
صخر تْم ُك َما َ

1
2
3
4
5
6
7

ال ب ِ
اك َي الميمة إال ِى َي ْو .7
َ

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ال تخذليني ،بيت ،12ص.96
 حمدو ّ نفسو ،ص.96الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،48باب الميم ،مادة(منع) ،ص.4276
 أبو الفضل جمال ّبعدنك المّو ،بيت ،22ص.55
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة فال ُي ّ
 حمدو ّ ثعمب أبو العباس أحمد بن يحي ،ديوان الخنساء ،ص.298طماس ،ديوان الخنساء ،ص.55
 حمدو ٍّ
عيش ،بيت  ،1ص.121
 -نفسو ،قصيدة ال خير في
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أحد إالّ ىي،
أن ىذه المّيمة لن يبكي ٌ
تُشير الخنساء إلى ابنة صخر وتصفُيا بالباكية ،و ّ
ت
وي َم ُّد . . .إذا َم َد ْد َ
قص ُر ُ
واسم الفاعل ىو (الباكية) و(باكي) وداللتو المعجمية ُ « :
اء ُي َ
الب َك ُ
ِ
ت ُّ
وخروجيا . . .قال طرفة:
ع ُ
الد ُمو َ
ت أ ََرْد َ
ص ْر َ
ت الص َ
أ ََرْد َ
مع ُ
َّوت الذي َي ُ
الب َكاء ،وا َذا قَ َ
كون َ
فإنو َذ َّكر ب ِ
ِ
ومازال ِّ
اكًيا وىي خبر
ت حتَّى ْارفَض ْ
عني ما ُكنت َي ُشوقُني وما ُقْم ُ
ين باكًياَ َ ُ َّ ،
الع ُ
َّت َ
َّت العين ذات ب َك ٍ
العين أُنثَى َّ
اء ،وا ْن كان أكثر ذلك َّإن َما
ألنوُ أ ََر َاد حتَّى ارفَض ْ
ُ
عن العين  ,و ُ
1
أما من
فيما كان معنى فاعل ال َمعنى مفعول »  ،والذات الفاعمة تعود عمى ابنة صخرّ ،
ُى َو َ

حيث داللتو عمى الزمن فيو يدل عمى االستقبال ألن البكاء َسيتم ويقع الميمة والفعل في اسم
تم وثبت وصفًا لصاحبو.
الفاعل ّ
كأنو قد ّ
المثال الثاني:
حي صائٌِر لمبِمَى
ف ُك ُّل ِّ
ومعناه َّ
أن كل َح ٍّي يصير

مرة الندثار.
و ُك ُّل َحبل َّ

2

3
ندثٌِر ،واسم الفاعل
أن كل َحَب ٍل ُم َ
«لمموت والتَّمَف » و ّ

( ِ
وصيرورةً...
صير
وم ًا
صير َ
َ
َ
صار األمر إلى كذا َي ُ
صائٌر) الذي يد ّل عمى « :صيرَ :
ص ْي ًار َ
ِ
ِ
الحاض َرةُ،
الصائِ َرةُ:
صير ,إذا َح َ
ائر ،و ّ
ض َر الماء فيو َ
الع َم ْيثَلَ :
قال أبو َ
ص ُ
الرُج ُل َي ُ
ص َار َ
ويقال :جمعتْيم ِ
ِ
ِ
الر َجال 4» .والذات الفاعمة تعود عمى
ق ِّ
َع َناَ َ
الممَوى أ ْ
ُ
َََ ُ َ
صائرةُ القَيط والصَّائ ُرُ :
ألن كل حي سيصير إلى البمى والتمف،
أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى االستقبال ّ
(الحي) ّ
وكأنو قد تم وثبت وصفا لصاحبو.

1
2
3
4

الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،4باب الباء ،مادة بكى ،ص.337
 أبو الفضل جمال ّفداء لو ،بيت  ،26ص.62
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة أىمي ٌ
 حمدو ّ -نفسو ،ص.62

الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،28باب الصاد ،مادة صير ،ص.2536
 -أبو الفضل جمال ّ
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المثال الثالث :في قوليا

وم الَّميل السَّاري.
َو َما
أضاء ْ
َ
ت ُن ُج ُ

ت ُمطَ َّوقَةٌ
ف أ َْب َ
اح ْ
وس ْو َ
كيك َما َن َ
َ

1

تقول الخنساء ّأنيا ستبكي بقدر ما ناحت حمامة وسوف تبكي بقدر ما أضاءت النجوم
الساري:
لمساري واسم الفاعل ىو ّ
في الميل ّ

« الذي يسري بالمّيل » 2أي :يسير؛ والذات

ألن الخنساء
أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى االستقبال ّ
الفاعمة تعود الشخص الذي يسريّ ،
تم وثبت وصفًا لِصاحبو.
ستبكي بقدر مشي السَّاري .وكأنو قد َّ
 -4-1داللته على االستمرار :فنجده قد تكرر اثنا عشرة مرة.
األول:
المثال ّ
فــ ِ
ـغنى وو ِارد.
ـتصادٌر بِ ـ ـ ّ

إليك
الن ـ ـ ــاس َسابمَـ ـ ـةٌ َ
وّ

3

الناس الذاىبة عمى الطريق قاصدة صخ اًر
أن الناس سابمة وىم ّ
تقصد الخنساء بقولياّ :
ص ِادٌر) و( َو ِارٌد) وداللتيما المعجمية ىي:
فمنيم الصادر ومنيم الوارد واسم الفاعل ىو ( َ
ِ ِ
اء ،فمم نحتج
بالر ِّ
ص ُد ُر عنيا َّ
« ُس ِمّي ْ
الصاد ُر ألََّنوُ َي ْ
صرفنا رو ً
ي ومنو :فأصدرنا ركبانا أي ُ
ت بو َ
إلى المقَ ِام بيا لمماء ومالُو ِ
ياني :مالو شيء وال
صادٌر و ال َو ِارٌد أي مالوُ َش ْي ٌء ،وقال المَّ ْح ُّ
َ ُ
َ
ُ
ِ
ناقتين:
لبيد َي ْذ ُكر
صادر :معناه َّأنو
قوم وطريق
يردهُ بيم قال ُ
يصدر بأىمِ ِو عن الماء ،وو ِارُدُ :
ٌ
ٌ
ُ
ِ
صواهُ قد َمثَ َل
صادٌر وىم ُ
َ

ناى َما في و ِارِد
ثم أصدر ُ
ّ

4
ويصدر عن ِ
الناس
يورُد فيو
الماء فيو» .والذات الفاعمة تعود عمى ّ
ُُ
أ ََر َاد في طريق َ

الناس
أما من حيث داللتو عمى الزمن فيو يدل عمى االستمرار فالصدور والورود
مستمر و ّ
ٌ
ّ
1
2

يبعدنك المّو ،بيت ،10ص.54
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة فال
ّ
 حمدو ّ -ثعمب أبو العباس أحمد بن يحي ،ديوان الخنساء ،ص.293

3
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة يا ابن القروم ،بيت  ،13ص.36
 حمدو ّ4
الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،28باب الصاد ،مادة صدر ،ص.2413
 -أبو الفضل جمال ّ
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ٍ
صخر.
في ك ّل يوم ذاىبة إلى
المثال الثاني:
ِ
َد َّل عمى َم ْعروِفو َو ْجيَوُ

ُب ِ
ليل
اديا من َد ْ
ور َك فيو َى ً

1

« َد َّل عمى

ىاديا وفي شرح الديوان نجد:
قامت الخنساء برثاء أخييا فذكرت ّأنو ً

َم ْع ُروِف ِو ُح ْسن َو ْج ِي ِو ُب ِ
ىاديا » 2واسم الفاعل ىو(ىادياً) وداللتو
ورك ىذا
اليادي ،وىو وجيو ً
ْ
ألنو ُي ْم ِس ُكيَا فيي تيديو تَتَ َّ
ىاديا َّ
قد ُموُ وقد
المعجمية ىي ...« :وقد يكون إَِّن َما
َّ
صا ً
الع َ
سمي َ
َ
ألنيا تَ ُدلُّوُ عمى الطريق وكذلِ َك َّ
ىاديا َّ
ون من ال ِي َد َاية َّ
ألنوُ يتقَ َّدم القوم
الدليل ُي َّ
سمى ً
َي ُك َ
3
أما من حيث
ويتَّبِ ُع َ
ونوَُ ،
وي ُ
دييم لمطريق » .والذات الفاعمة تعود عمى صخرّ ،
كون أن َي ْي ْ

مستمر.
داللتو الزمنية فيو يدل عمى االستمرار أي فعل اليداية
ٌ
المثال الثالث:
ٍِ
ِ
َورثَنِي
أ َْبكي َعمى ىالك أ َْوَدى فَأ َ

ق ُحزًنا َح ُّرهُ با ِ
عند التَفَُّر ِ
ق

4

تبكي الخنساء عمى أخييا وتصفو باليالك وتقول ّأنيا قد أورثيا ُحزًنا با ِ
ق من بعد موتو
وفي شرح الديوان نجد « :فأوردني بعد التفرق حزنا بعده باقي » .5واسم الفاعل ىو (باق)
وداللتو المعجميةَ « :ب ِق َي في أسماء اهلل الحسنى الباقي ىو الذي ال ينتيي تقدير وجوده في
االستقبال إلى آخر ينتيي إليو «.

6

والذات الفاعمة ىو الحزن أما داللتو الزمنية فيو يدل

أن الخنساء يبقى حزنيا مستمر.
عمى االستمرار أي ّ
1
2

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ال تخذليني ،بيت  ،7ص.96
 حمدو ّ -ثعمب أبو العباس أحمد بن يحي ،ديوان الخنساء ،ص.308

3

الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،51باب الياء ،مادة ىدى ،ص.4641
 أبو الفضل جمال ّ حمدو طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة أبكي عمى ِىال ٍك ،بيت ،2ص.89
ّ
 -ثعمب أبو العباس أحمد بن يحي ،ديوان الخنساء ،ص.305

6

الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،4باب الباء ،مادة بقى ،ص.330
 -أبو الفضل جمال ّ

4
5
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المثال الرابع:

ِم ْن َ ِ
الرَىائِم.
دائم ِة َّ
ص ْوب َ

يحوُ
ض ِر َ
َسقَى اإللو َ
أْ

1

تقصد بقوليا :اإللو يسقي الضريح أو القبر من« المطر الضعيف الدائم » 2واسم
ط ُر
الم َ
يءَ -د ْو ًما َ
اما و ثََب َ
تو ْ
دام ال َش ُ
استَ َّم َر و َ
ودو ً
الفاعل ىو (دائمة) وداللتو المعجميةَ « :
3
أما من حيث داللتو الزمنية فيو يدل عمى
تَتَابع ُن ُزولُو» والذات الفاعمة تعود عمى ّ
الرىائم ّ

االستمرار فَ َدوام الرىائم نزول المطر دائم ومستمر بالنسبة لمشاعرة.
المثال الخامس:
َّ
َبيض ُذو َرْوَن ِ
ق
َعطافُوُ أ ُ
تقوم الخنساء بوصف أخييا فتقول:

جع في الم ْد ِج َنةِ الس ِار ِ
ية.
كالر ِ
َّ
ّ
ُ

4

َّ
السيف وىو
« يرتدي َعطافُوُ الذي يقصد بو ّ

ِ
ِِ
السارية:
أبيض ذو رونق َّ
الماطرة ،و ّ
كالرجع كالغدير في َب َياضو َ
وصفائو والمدجنة :السحابة َ
5
أما الذات الفاعمة فيي
التي أمطرت ليالً ،أو التي تسير ليالً » واسم الفاعل ىو ( ّ
السارية )ّ ،

السحابة والداللة الزمنية فيو يدل عمى االستمرار ألن السحابة
المدجنة أي ّ
فيي تعود عمى ُ
مستمرة في المشي ليالً.
-5-1داللته على َّ
النسبُ :ذ ِك َرت مرة واحدة وىي:

1
2
3
4
5

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة أسقى اإللو ضريحو ،بيت  ،6ص.109
 حمدو ّ نفسو ،ص.109-مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.239

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ال خير في عيش ،بيت ،12ص.122
 حمدو ّ-أنظر :ثعمب أبو العباس أحمد بن يحي ،ديوان الخنساء ،ص.405
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المثال:

وتحت العج ِ
يج ِم ْزَن َج ْم ًار.
اجة ْ
َ ََ

وخ ٍ
يل تَ َك َّد َس َّ
بالد ِراعين
َ

1

ومعنى قولياَّ :
بالسريع وال البطيء
مشيا ال َّ
أن الخيل تتكدس ّ
بالدارعين أي « :تمشي ً
التكدس ّإال لمقتال قال ،ويقالُّ :
المشي ُّ
الخيل ووثبِيا
التكدس اجتماع
َ
إلى الحرب ،وال يكون َ
2
الد ِارعين ) الذي يدل عمى:
معا» واسم الفاعل ىو ( ّ
ً

« ِّ
وس الحديد . . .ورج ٌل
الدرعَُ :كُب ُ

3
ِ
أما من حيث داللتو عمى الزمن فيو يدل عمى َّ
دارعٌ :ذو ِد ْرع عمى َّ
النسب.
النسب » ّ

 -2اسم الفاعل من غير الثالثي:
تكرر عشرة مرات.
-1-2داللته على المضي :نجده قد ّ
المثال األول:
َّار.
ُم َعاتِ ٌ
ب ْ
وح َده يسدي و َني ْ

أيت َّ
الد ْى َر ليس لو
مت َّ
ُ
لما َر ُ
فق ُ

4

بعد أن وصفت أخاىا َّ
جبار .بعدىا
ىباط أودية ...و ّأنو لمعظم ّ
حمال ألوية و ّ
بأنو ّ
بالناس ،وىنا ىي
قامت تحكي لنفسيا عن ّ
عما فعل ّ
الدىر الذي قالت ّأنو ال يوجد من يمومو ّ
ب )عميو َعتًْبا
حزينة عمى أخييا ،واسم الفاعل ىو ( ُمعاتب) وداللتو المعجمية ىيَ ( « :عتَ َ
ِ
ت باب
اب َعتًْبا :وطيء َعتََبتَوُُ ،يقال ما َعتَْب ُ
اج َعوُ فيما َك ِرَىوُ منو ،ولََب َ
ور َ
الموُ َ
وعتَ ًاباَ :
عاتبوُ) معاتبةً ِ
ٍ
ب عميو » 5.والذات الفاعمة ل "معاتب" تعود عمى "الدىر"
وعتَ ًاباَ :عتَ َ
فالنُ َ (...
أن الخنساء بالنسبة ليا
أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى الماضي أي ّ
وىي شيء معنويّ ،

1
2

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة أفنى رجالي ،بيت ،9ص.70
 حمدو ّ -أنظر :ثعمب أبو العباس أحمد بن يحي ،ديوان الخنساء ،ص.276

3
الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،16باب الدال ،مادة درع ،ص.1361
 -أبو الفضل جمال ّ

فيض لذكراه ،بيت  ،21ص.47
كأن عيني ٌ
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ّ
حمدو ّ -5مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.405
4
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الدىر الذي كانت تعيش فيو ليس لو ُمعاتب واسم الفاعل يدل عمى ثبوت الوصف في
الزمن الماضي.
المثال الثاني:
َخ َب ِار.
ُمخب ًا
رج َع أ ْ
ِّر قام َي ْن ِمي ْ

خبر
ت فمم ْأبيَج بو ًا
وقد َس ِم ْع ُ

1

تقول :سمعت بمخبِّر أي ِّ
خبر بعد خبر من أخبار قد جاء بيا ،والخبر
محدث ُيظير ًا
2
يردىا ويحقّقُيا من بعد ما سمعت ،واسم الفاعل
ىو«قت ُل صخر » ولم تفرح بو ،وىذا الخبر ّ

ِّر) وداللتو المعجمية ىي:
ىو ( ُمخب ًا

« ( َخ َب َر) الشيءَ -خ ْب ًار َ
وم ْخ َب َرةً :باله و َ
امتحنوُ
وخ َب َرةً َ

ِِ
ِ
أخب َرهُ بو » .3والذات الفاعمة
وم َخبِّر ( َخب ََّرهُ) بكذاَ :
و :-عرف َخ َب َرهُ عمى حقيقتو فيو خابرُ ...
المخبِّر قد خبَّر
المضي أي ّ
أن ُ
الم َخبِّر أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى ُ
تعود عمى ال ّشخص ُ
في زمن مضى ،كما ّأنو يدل عمى ثبوت الوصف في زمن مضى.
المثال الثالث:
ت ال تُ ْحمى وال تُ ْم ِري.
أص َب ْح َ
ْ

وب ،فقد
ُك ْن َ
المفَِّرَج ما َيُن ُ
ت ُ

4

ِ
الكاشف واآلن أصبحت «ال
المفَِّرج أو
خاطبت أخاىا وىي ترثيو فقالت لو :قد ُك َ
نت ُ
أن رجالً ال يحمي وال يمري،
حموا وال ُم ًار وأصل ىذا المثل ّ
تتكمّم بحمو وال ُمر ،وال تفعل ً
فجعمت تُمري بدال من ِ
در لبنيا
تمر مراعاة لمقافية وتمري الناقة إذا َّ

1
2
3
4
5

يبعدنك المّو ،بيت ،4ص.54
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة فال
ّ
 حمدو ّ ثعمب أبو العباس أحمد بن يحي ،ديوان الخنساء ،ص291 -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.184

الدىر ،بيت ،2ص.62
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة من لحوادث ّ
حمدو ّ -نفسو ،ص.62
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الغم كشفو» 1والذات الفاعمة السم
َّعوُ َّ
المفرج) الذي يدل عمىَّ (« :
( ِّ
وفرج اهلل ِّ
فرَج )الشيء وس َ
أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى المضي ألنيا قامت بوصفو في زمن
الفاعل ىي صخرّ .
ماضي.
المثال الرابع:
فمن لمض ِ
َّت شما ٌل
َّيف إن َىب ْ

عةٌ تُ ِ
اىا.
ُم َزْع ِز َ
ص َب َ
ناو ُحيا َ

2

الرياح
أن أخاىا كان ّأول من يقوم
ّ
تقول الخنساء ّ
بالضيف ويساعده ،وذلك لوجود ّ
المزعزعة أي «محركة ألطناب البيوت » ،3فيو يخاف عمى الضيف من وقوع الخيمة عميو
ُ
وكذلك يخاف عميو من الصَّبا أي الريح الباردة ،فاسم الفاعل ىنا ىو ُمز ِ
عزعة الذي يدل
حرَكوُ َّ
بشدة » 4.والذات الفاعمة تعود عمى الرياح ( َش َما ُل) ومن ىنا نجد
عمىَ « :زْع َزَعوُ و بو َّ
الرياح تيب بشدة وىي مزعزعة
أن الداللة الزمنية السم الفاعل تدل عمى الماضي أي كانت ِّ
وصخر يقوم بالضيف ،إ ًذا كان وصف الرياح وىي مز ِ
عزعة ثابت في الزمن الماضي.
المثال الخامس:
كأن جم ًانا ىوى مر ِ
سالً
َّ ُ َ َ َ ُ ْ

أس َرعُ.
ُد َ
موعيُ َما أو ُى َما ْ

5

شبَّيت الخنساء عينييا وىي تدمع بالجمان أي ىذه الدموع كانت م ِ
رسمَة مثل الجمان:
ُ
«أ ُْرِس َل من طَ َرف ِسمك فيوى منو دموع عينييا :السمك كمو.

1
2
3

4
5
6

» 6فاسم الفاعل ىو ِ
مرسالً

 -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.465

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ليت الخيل فارسيا يراىا ،بيت  ،15ص.116
 حمدو ّثعمب أبو العباس أحمد بن يحي ،ديوان الخنساء ،ص.282 -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.288

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة فب ّكي لصخر ،بيت  ،2ص.78
 حمدو ّ -ثعمب أبو العباس أحمد بن يحي ،ديوان الخنساء ،ص.348
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1
الدموع
أما الذات الفاعمة فتعود عمى ّ
وداللتو المعجمية ىيْ « :أر َس َل الشيء أطمَقَوُ و ْ
أى َممَوُ» ّ

فيي التي تكون ِ
مرسمة ،وداللتو الزمنية السم الفاعل تدل عمى الزمن الماضي أي الدموع قد
أرسمت في زمن مضى عندما بكت الخنساء عمى أخييا.
تكرر خمسة عشر.
-2-2داللته على الحال :فنجده قد ّ
المثال األول:
أع َو ِجًيا ُم ِّ
صد ًار
فَثَ َار ْ
ت تَُب ِاري ْ

الخ ِّ
رجب.
َ
طويل َع َذ ِار َ
ؤجؤه ٌ
ب ُج ُ

2

تصف لنا الخنساء حال الناقة و الفرس وىما يتسابقان فتقول إذا ىاجت َّ
الناقة و قد
ِّ
ِّ
المتقدم الخيل بصدره،
مصدر أي
أر َادت أن تباري أو تتسابق مع الفرس الذي يكون في حالة
ثم تقوم بوصفو فتقول ىو طويل في جانب المجام أي طويل الوجو صدر رحب أي عريض
َّ
مصد ًار) الذي يعني:
في مقدمة صدره ،فاسم لفاعل ىو( ّ

ِّ
المتقدم الخيل بصدره البارز
«

3
أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى الحال أي حال
برأسو» والذات الفاعمة تعود عمى الفرس ّ

الفرس وىو ِّ
متقدم.
المثال الثاني:
ِ
ارحا.
َس َوان َح ال تكبو ليا و َبو َ

عميكم ِ
ص ِّم ًما
بإذن اهلل ُيزجى ُم َ

4

أما
الم َ
ص ِّمم( ثابت العزم) ّ
تقصد الخنساء بقوليا أن اهلل يزجي أي يدفع ويقدم ويسوق ُ
َّ
انكب عمى وجيو،
سوانح و بوارح أرادت بيا خيالً ميمونة ومشؤومة فال تكبوا من كبا إذا
ص َّم َم في َك َذا أو عميو مضى
واسم الفاعل ىو
ِّ
مصم ًما وداللتو المعجمية نجد في الوجيزَ « :
1

الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،19باب الراء ،مادة رسل ،ص.1646
 -أبو الفضل جمال ّ

4

 -نفسو ،قصيدة ذري عنك ،بيت ،3ص.27

2
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة خرق قفراء ،بيت ،9ص.15
 حمدو ّ3
 -نفسو  ،ص.15
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في رأيو ثابت العزم » .1والذات الفاعمة تعود عمى خالد بن الوليد الذي ُذ ِك َر في البيت الذي
أما من حيث داللتو عمى الزمن فيو يدل عمى الحال ،أي :الحالة التي كان عمييا خالد
قبموّ ،
وىو يسوق الخيل.
المثال الثالث:
لمخيل بم ِ
ِ
ستنظر.
َّإن َك
ُ

ٍ
وص ِ
خائف
اح ٍب ُقمت لو.
َ

2

ِ
مستنظر لمخيل و ّأنو
بأنو
تخاطب الخنساء ىنا الصاحب الذي كان خائف وتصفو ّ
ِ
متأمالً إياه بعينيو فاسم الفاعل ىنا ىو( مستنظر) وداللتو المعجمية نجد في
ناظر لو ِّ
وتأممَوُ بعينيو فيو :تدب ََّر وفَ َّك َر( ...
ظ َر إلى الشيء َن ْ
الوجيز « :ن َ
استنظرهُ) تر َقبوُ
ظ ًار َ
أبص َرهُ ّ
َ
وطمَب النظرة منو وعمى كذا :أقامو عميو ِ
ناظ ًار ،3»...وتعود الذات الفاعمة عمى الصاحب أما
َ
ِ
المستنظر
من حيث داللتو عمى الزمن فيو يدل عمى الحال أي أن ىذا الصاحب حالتو حال
الذي يطمب النظر لمخيل.
المثال الرابع:
ِ
صينا وابن سيَّار.
عند
البيوت َح ً

ِ
أو تحفروا حفرةً
ُ
فالموت ُم ْكتَنعٌ

4

بعد موت صخر ظمَّت الخنساء تبكي عمى أخييا وأنشدت باكية تقول لمن حوليا
حصينا وىو
الموت ُمكتنعٌ أي حاضر عند بيوتكم ،وذكرت
احفروا الحفرة أو القبر ألن
ً
َ
المري ،واسم الفاعل ُمكتنعٌ وداللتو
حصين بن ضميم وابن سيَّار :ىو منصور بن صيَّار ِّ

1

 -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.370

4

يبعدنك المّو ،بيت  ،19ص.55
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة فال
ّ
 -حمدو ّ

2
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ّإنك دا ٍع ،بيت  ،3ص50
 حمدو ّ3
 -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.222
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ِ
المعجمية « :وا ْكتََنع الشيء :حضر و ِ
الحاضر ،و َ َّ
ض َر َوَد َنا
اكتن َع المي ُل إذا َح َ
ُ
المكتَنعُ
َ ََ ُ
َ

».

1

والذات الفاعمة تعود عمى الموت ،وداللتو الزمنية يدل عمى الحال أي حال الموت وىو عند
ِ
حاضر.
البيوت ُمكتَنِع أي
المثال الخامس:
َج َزعُ.
قَتيالً فَ َما لِ َي ال أ ْ

َن ِع ُّي ابن ٍ
عمر وأتَى ُموِىًنا

2

ىنا الخنساء ترثي أخاىا وتقو ُل َّ
بأنوُ قد أتى ُموِىًنا أي ضعيفًا وقتيالً ولماذا ال
وىنا وداللتو المعجمية ىي:
أَجزعُ حينما أراه بيذ هالحالة فاسم الفاعل ُم ً

وىنا
«( َو َى َن) َي ِي ُن ً

األمر و ِ
العمل و ِ
ِ
ون يقال :رج ٌل
البدن (أ َْو َى َن) فالنا أضعفَوَُ ( :و َّى َنوُ) أضعفَوُ،
ف في
ض ُع َ
ُ
َ
الموى ُ
ش عنده »
موىون
ضعيف ال َب ْ
ٌ
طَ
ُ

3

والذات الفاعمة تعود عمى صخر ومن ىنا نجد َّ
أن اسم

الفاعل ُموِىًنا وداللتو الزمنية تدل عمى حالة صخر وىو قتيالً.
تكرر مرتان
 3-2داللته على االستقبال :فنجده قد ّ
األول:
المثال ّ
َّت مصر ِ
ص َرةٌ
المشبِعُ القوم ْ
إن ىب ْ ُ َ ْ
َو ُ

بص َّراد.
َن ْك َباء ُم ْغ َب َّرة َىبَّت ُ

4

المشبع القوم عند ىبوب ريح ليا صوت وىي
وقامت الخنساء تبكي صخ ار وذكرت ّأنو ُ
نكباء ولكن ىذه الرّياح ُّ
تيب بصراد أي بسحاب ال ماء فيو أي ّأنو سيشبع القوم عندما ال
يوجد الماء واسم الفاعل ىو (الم ْشبِع ) ،وداللتو المعجمية ىي « :المشبِع من َشبِعَّ ،
الش َبعُ:
َ
ُ
ُ ُ
ِ
صاحبوُ َّإن َما ىو عمى
لؤم إذا جاع
ّ
ُ
شبعا وىو َ
ضد الجوع ،شبعً ،
شبعان ...وش ْبعُ الفتى ٌ
1
2

الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،44باب الكاف ،مادة َكَن َع ،ص. .3939
 أبو الفضل جمال ّطماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة أبى طول ليمى ،بيت ،2ص.79
 -حمدو ّ

 - 3مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.683
4
المشبِع القوم ،بيت  ،6ص.34
 حمدو ّطماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ُ
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َّ
حذف المض ِ
ِ
كأنو قال :وني ُل ِش ْب ِع الفتى لُ ْؤم وذلك ّ َّ
افَّ ،
ام
ُ َ
ٌ
ألن الش َب َع ْ
جو َىٌر وىو الط َع ُ
الم ْشبِعُ .1» ...والذات الفاعمة تعود عمى صخر ،ومن ىنا نجد أن الداللة الزمنية ِالسم
ُ
المشبع فيي تدل عمى االستقبال.
الفاعل
َ
المثال الثاني:
دعا ُم ْستَ ِغًيثا َّأوًال بِالجوايح

ضيفَ ِة
لم َ
َ
يوما إذا َد َعا َ
ولمج ِار ً

2

ٍ
لمضيفة ،التي تدل عمى األمر
نجد الخنساء تصور لنا كيف أن الجار يوماً سيدعو
الذي يخاف منو ،فيدعو مستغيثاً أي مستعيناً بالجوايح ،والتي واحدتيا حائجة وىي التّيمكة
الداىية العظيمة فاسم الفاعل ىو( ُمستغيثًا) وداللتو المعجمية نجد في الوجيز(« :أغاثَوُ ):
وّ
بالم ِ
طر أرسمَو عمييم( ،استغاث) فالن
ف ِش َّدتَيُم ،و َ
َغاثَوُ ويقال أغاثَيم اهلل َبر ْح َمتِ ِو َك َش َ
أغاثَيُم َ
اإلع َانة و ُّ
الشد ِة تنزُل بالمرء
الغوث( .
فالناً ،وبو :طمب منو
ُ
ُ
ص َرة ،ويقا ُل في ّ
الغوث)َ :
الن ْ
3
أما من حيث داللتو عمى الزمن فيو
فيسأ ُل العون عمى كشفُيا( .الغياث) ما أ َ
ُغيث بو » ّ .

يدل عمى االستقبال أي الجار في يوم ما إذا دعا عمى األمر الذي يخافو استغاث ودعا لو
تم وثبت وصفًا لصاحبو ،والذات
بالتّيمكة والداىية العظيمة والوصف في اسم الفاعل ّ
كأنو قد ّ
الضيف.
الفاعمة تعود عمى ّ
تكرر 3مرات.
 -4-2داللته على االستمرار :فنجده قد ّ
المثال األول:
أن َّ
لَ ْو َّ
ميال
الد ْى َر ُمتَّ ِخ ٌذ َخ ً
1
2

3
4

4

عمرو.
لكان َخميمَوُ
ٌ
صخر بن ُ

الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،25باب ال ّشين ،مادة َشَب َع ،ص.2186
 أبو الفضل جمال ّطماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة أخو الحزم ،بيت  ،8ص.30
 -حمدو ّ

 -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.456

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة دىتني الحادثات ،بيت  ،18ص.44
 -حمدو ّ
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أحبو لكان ذلك الرجل صخر واسم الفاعل( ُمتّخ ٌذ)
أن ّ
الدىر اتَّخذ خميالً و ّ
ومعناه لو ّ
َّ
وحصمَو وبال ّشيء :أمسك . . .مؤاخذة عاقبوُ
وداللتو المعجمية ىي« :أخذ الشيء أخ ًذا َح َازهُ
1
أما من حيث داللتو عمى الزمن فيو يدل
(اتخ َذهُ) أخذهُ» والذات الفاعمة تعود عمى ّ
الدىرّ ،

الدىر.
عمى االستمرار أي أن اتخاذ الخميل مستمر عبر ّ
المثال الثاني:
أح َج ٌار.
في َرْم ِس ِو ُمقَمطِّر ٌ
ات و ْ

ٍ
قيم قد
َّ
تضمنوُ
في جوف لحد ُم ٌ

2

َّ
قيم وعميو صخور وأحجار صغار ،واسم
وقالت ترثي أخاىا وىو داخل المحد ّأنو ُم ٌ
ِ
ِ
األمر:
صَ
ياما ،و قُ َو َمةً ،انتَ َ
ب واقفًا ،و ُ
قوما وق ً
ام ً
الفاعل ىو (مقيم) وداللتو المعجمية ىي « :قَ َ
ان َّ
وطنا » .3فالذات
َ
ت فيو واتَّ َخ َذه ً
النيار :انتصف( ...أقام) بالمكان ثََب َ
اعتدل ُ
ويقال :قام ميز ُ
أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى االستمرار أي استمرار إقامة
الفاعمة تعود عمى صخرّ ،
صخر في المّحد.
المثال الثالث:
ِ
ِ
الم َمالِ ْح.
لذي القَ َرَابة و ُ

الذنب ِ
الغ ِافر َّ
يم
َ َ
َ ُ
العظ َ

4

أي ّأنو مسامح عفو حتّى وان كان الخطأ المرتكب كبير لذي القرابة ،أي الذي لو
ِ
الممالح ىو الذي عاشرهُ و اسم الفاعل ىنا ىو( ُممالِح )ويقصد بو معجميا:
صمة َرح ْم معو و ُ
« اسم فاعل من الفعل مالَ َح إذا أكل الناس وعاشرىم »  .5والذات الفاعمة تعود عمى صخر،

 -1مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.8

2
فيض ذكراه ،بيت  ،32ص.48
كأن عيني ٌ
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ّ
 حمدو ّ -3مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.521
4
5

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة يا عين جودي ،بيت ،9ص .26
حمدو ّ -نفسو ،ص.26
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عاشر لذي القرابة
صخر يبقى ُم ًا
ًا
ومن ىنا فداللتو عمى الزمن تدل عمى االستمرار أي أن
أن:
من خالل دراستنا السم الفاعل من الثالثي وغير الثالثي في المدونة توصَّمنا إلى ّ
الداللة تتغير من قصيدة ألخرى ،والنسب بين ىذه الداللة تتغير ألننا نجد داللة اسم الفاعل
ّ
ثم يأتي
عمى الزمن الماضي أكبر من جميع الدالالت األخرى ،إذ وردت واحد وأربعون ّ
مرةّ ،
أن بقية الدالالت األخرى
مرة ،في حين ّ
بعده داللتو عمى الحال الذي ورد ست وثالثون ّ
النسب لم تستعمميم بكثرة فنجد من حيث داللتو عمى االستمرار قد
االستمرار واالستقبال و ّ
أما داللتو عمى َّ
النسب فورد
ورد خمسة عشر ّ
ثم داللتو عمى االستقبال خمسة مراتّ ،
مرة ّ
مرة واحدة.
ّ
والسبب في استعمال الخنساء لمداللة عمى الزمن الماضي والحال بنسبة كبيرة ىو
ُّ
تذكرىا لصخر ورثائيا لو من خالل وصفو كيف كان في ٍ
زمن مضى أي حالتو قبل موتو
مثل قوليا وىو ِ
بالصحن كناية عن جوده وكرمو ...وكذلك حالة دموعيا بعد وفاتو
بارٌز
ّ
ِ
الدال عمى االستقبال فكان بنسبة قميمة وىذا راجع
أما استعماليا اسم الفاعل ّ
وىي ُمرسمةّ .
أن الخنساء في حالة حزن وليس ليا أي تطمّعات إلى المستقبل وتريد العيش في ذلك
إلى ّ
بالنسبة لمداللة عمى االستمرار فيي ال
الزمن الماضي الذي يحمل ذكريات جميمة ،وكذلك ّ
الناس سابمة أي مستمرة
أن ّ
تريد االستمرار في الحياة بعد فقد أخوييا وحنان عائمتيا رغم ّ
غالبا ما تعود عمى صخر أو أشياء متعمِّقة بو
في العيش .والذات الفاعمة السم الفاعل ً
النائل
مثل :الذي حمل صخر من بعد موتو ،أو الطّارق لباب صخر عندما يكون ُمحتاج ،و ّ
الذي ينال الحاجة . . .ونجدىا تعود عمى الحيوانات عند تشبيييا لو باألسد.
 .IIصيغة اسم المفعول وداللته:
أن اسم
من خالل عممية اإلحصاء التي قمنا بيا عمى
توصمنا إلى ّ
المدونة ّ
ّ
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أما من غير الثالثي فنجد
المفعول في ديوان الخنساء ،قد ورد من الثالثي تسعة عشر ّ
مرةّ ،
نوضحيا كاآلتي:
مرة،
وتحصمنا عمى مجموعة من النتائج ّ
ّ
ثمانية ّ
1اسم المفعول من الثالثي:
مرات.
تكرر سبع ّ
المضي :نجده قد ّ
-1-1داللته على ُ
األول:
المثال ّ
جودا بِ َد ْم ٍع َغ َير َم ْن ٍ
زور
َع ْي َن َّي َ

ص ْخ ًار َخ ْي ُر َم ْقُب ٍ
ور.
وأ ْ
َع ِوَال! ّ
إن َ

1

ِ
صخر خير
ًا
ألن
تدعو الخنساء عينييا لمبكاء ٍ
بدمع غير قميل ،وتقول ليما ابك َيا ونوحا ّ
ِ
الم ْق َب ُر
وأفضل مقبور ،وداللة مقبور المعجمية « :قََب َر ،الٌ ْقب ُرَ :م ْدفَ ُن
اإلنسانَ ،و َج ْم ُعو قُُبور ،و َ
ممن ُي َقبر ولم
فأقب َرهُ » عبس .21:أي جعمو
المصدر ...وفي قولو تعالىَّ « :
أماتَوُ َ
مقبوراّ ،
ً
ُ
ثم َ
القابر ىو
ألن
ممن يمقى في ّ
مما أُ ْك ِرَم بو بنو آدم ،ولَم َي ُقل فَقََب َرهُ ّ
النواويس ،كان القَ ْب ُر ّ
يجعمو ّ
َ
ِ
ألنو صي ََّره ذا ٍ
قبر ،وليس فعمو كفعل اآلدمي » .2وذات المفعول
ّ
الم ْقبُِر ىو المّو ّ
الد ُ
افن َبيده و ُ
ألن
لمقبور التي وقع عمييا أثر الفعل تعود عمى صخر و داللتو الزمنية تد ّل عمى المضي ّ
صخر أُ ْقبِر في زمن مضى.
المثال الثاني:
ولميتامى و للضي ِ
ط َرقُوا
اف إن َ
َ

أبياتنا لفَع ٍ
ال منك َم ْخُب ٍ
ور.
َ

3

الضيوف إن قصدوىا أو قصدوا صخرا،
أن ُك ِّال من اليتامى و ّ
تقصد الخنساء بقوليا ىنا ّ
ألنيم اختبروه من قبل فاسم المفعول (مخبور)
فعموا فييم الخير وساعدوىم وىذا أمر معموم ّ

1
2
3

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة من لطراد الخيل ،بيت ،1ص .58
 حمدو ّالدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،39باب القاف ،مادة قََب َر ،ص.3510-3509
 أبو الفضل جمال ّطماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة من لطراد الخيل ،بيت ،4ص .58
 -حمدو ّ
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امتح َنو»
وداللتو المعجمية « :من َخ َب َرهُ أي اختََب َرهُ و َ

 .1وذات المفعول التي وقع

عمييا أثر الفعل تعود عمى صخر ألنو ىو الذي اختبر ،أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى
الماضي ألن الوصف قد ثبت في الزمن.
المثال الثالث:
ِ
َخا كان
ً
وابكي أ ً
محمودا َشمائمُوُ

مثل ال ِي ِ
نير َغ َير َم ِ
غمور.
الل ُم ًا

2

بأنو كان محمود الخصال فشبيو باليالل المنير
نجد الخنساء ىنا تمدح أخاىا ّ
المعروف.
لقد ورد في ىذا البيت اسمين لممفعول وىما( :محمودا) و(مغمور) ،فداللة محمود
ِ
حمدا :أثنى عميو بخير ،والشيء :رضي عنو وارتاح إليو ،ويقال:
ً
المعجمية ىيَ « :حم َدهُ
» .3أما داللة
محمودا
وغيرهُ :صار
ً
أحمد إليك اهلل :أحمد نعمة اهلل معك (أحمد) ُ
الرج ُل ُ
ِ
الخام ُل الذكر والسيط ».4
مغمور المعجمية فيي« :ىو المجيول الذي لم ُيعرف بعد وىو
1
2
3
4

طماس ،ديوان الخنساء ،ص .58
 حمدو ّالخْي ُل تَ ْعثُُر باألبطال عابسة ،بيت ،2ص.59
طماس ،ديوان الخنساء  ،قصيدة َ
 حمدو ّ مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.170طماس ،ديوان الخنساء ،ص .59
 -حمدو ّ
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أما(مغمور) فتعود
وذات المفعول أو الذي وقع عميو أثر الفعل ل (محمود) تعود عمى صخر ّ

ألن صخ اًر
أما من حيث داللتو عمى الزمن فيما ّ
يدالن عمى الزمن الماضي ّ
عمى الياللّ .
كان محموداً وكذلك شبيتو باليالل غير المغمور.
المثال الرابع:

ليأخ َذ َّ
حق مقيور بقَ ْسر.
ُ

األلد إذا َّ
ولمخصم ِّ
تعدى

1

تصف الخنساء أخاىا وتقول أنو كان لمخصم األلد « :الشديد الخصومة الذي ال ُي ْق َد ُر
عمى ما وراء ظيره من َّ
وحجتو » .2إذا أظمم كان ىو الذي يأخذ ويأتي بحق
شدة خصومتو ّ

قاىر ،وقيَّاٌر » .3إ ًذا مقيور ىو مغموب ،وذات المفعول
الم ْقيُور أي « :قَيَُره قَ ْي اًر َغمََبو فيو ٌ
َ
الذي وقع عمييا الفعل فيو (الشخص) المقيور ،وداللتو الزمنية تدل عمى المضي َّ
ألن ىذا
الشخص قد قُ ِي َر ثم جاء صخر ليأتي لو بحقو.
مرات.
تكرر سبع ّ
2-1داللته على الحال :نجده قد ّ
المثال األول:
ُمي أ ُ َّ
عمى ِ
ودا.
ابن أ ِّ
مع ُم َ
َبيت الميل ْ

تد ِر ِ
يان عمى من ذا َسَبْمتُ ُكماَ؟
ىل ْ

4

تخاطب الخنساء عينييا وتسأليُما ىل يعممان عمى من ذا أسالت ليما دموعيا؟ ثم
تجيبيم :عمى ابن أميا أي أخوىا صخر فتبيت الميل وىي في حالة حزن شديد ،فاسم
المفعول ىو (معمودا) وداللتو المعجمية ىي ...« :العميد :ال ّشديد الحزن ،يقال :ما عمدك؟
ُّ
الحب عشقًا » .5وذات
وف عشقًا وقيل الذي بمغ بو
ميد والمعمود:
المشغ ُ
ُ
الع ُ
أي ما أحزنك؟ و َ
تعود عمى الخنساء ،ومن ىنا نجد َّ
أن داللتو الزمنية تد ّل
المفعول التي وقع عميا أثر الفعل ُ
عمى الحال أي حالة الخنساء وىي حزينة عمى أخييا.

1
2
3
4
5

طماس ،ديوان الخنساء  ،قصيدة دىتني الحادثات ،بيت ،5ص.43
 حمدو ّ ثعمب أبو العباس أحمد بن يحي ،ديوان الخنساء ،ص.179 -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.526

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة قد عشت فينا ،بيت ،2ص.38
 حمدو ّعم َدَ  ،ص.3098
 أبو الفضل جمال ّالدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،24باب العين ،مادة َ
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المثال الثاني:
ت فينا وال تُرمى بِفَ ِ
اح َشةٍ
قد ِع ْش َ
َْ

حتَّى تَ َوفَّاك ُّ
محمودا.
الناس
ً
رب ّ

1

يز م َك َّرما ولم يقذ ْفوُ ً َّ
توفاه
تقصد الخنساء بقوليا ّ
أن َ
ص ْخ ًار قد عاش بينيم عز ًا ُ ً
أحدا حتى َ
ِ
ُّ
ويقال َح ِم ْدتَوُ عمى فعمو...
محمودا فداللتو المعجمية ىي « :الحمد
الناس
ً
رب ّ
نقيض ال ّذم ُ
ُ
ِ
ِ
وحميد واألنثى حميدة
محمود
نادر ،فيو
ومحمدا،
حمدا
ٌ
ٌ
َ
ً
وقد حمده ً
وم ْحم َدةًٌ ،
ومحمدةٌ ومحمداً َ
أدخموا فييا الياء وان كان في المعنى مفعوالً تشبييًا ليا برشيدةَ ،شّبيوا ما ىو في معنى
مفعول بما ىو بمعنى فاعل لتقارب المعنيين » .2وذات المفعول التي وقع عمييا أثر الفعل ل
أن صخ ار
أن داللتو الزمنية تدل عمى الحال أي ّ
(محمودا) ىو صخر ،ومن ىنا يتّضح لنا ّ
محمودا.
من بعد موتو
ً
المثال الثالث:
بدمع ِ
ٍ
سكوب
منك َم
يا عين جودي ٍ

جال في األ ٍ
ِ
مثقوب.
َسماط
َكمؤلؤ َ

3

تخاطب الخنساء عينيا وتقول ليا جودي بدمع أي أسرعي سكبو ،وتشبِّيو بالمؤلؤ
لس َع ِة الثَّ ْق ِب ودقة
عندما يكون في األسماط أي السموك « فإذا ألقي المؤلؤ فيو َجال المؤلؤ َ
السمك وىذا َدمع متّ ِ
صل ٍ
بعضا».
يتبعُ بعضو ً
جار َ
ّ
ُْ ُ

4

اسم المفعول ىو (مسكوب) وداللتو المعجمية ىي:

ص ُّ
ب الماء
ب َّ
الس ْك ُ
« َس َك َ
بَ :

ب الماء و َّ
منسكب
وسيكب وأسكوبٌ :
وسكوب
ساكب
سكب
اء
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
َس َك َ
وم ٌ
الد ْم َع و نحوىماَ . . .

1
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة قد عشت فينا ،بيت ،9ص.38
 حمدو ّ2
حم َدَ  ،ص.987
 أبو الفضل جمال ّالدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،11باب الحاء ،مادة َ
3
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة نِعم الفتى ،بيت ،1ص.18
حمدو ّ4
 -ثعمب أبو العباس أحمد بن يحي ،ديوان الخنساء ،ص.315
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ِ
ٍ
حضر ».
األرض من غير
أو مسكوب يجري عمى وجو

1

وذات المفعول التي وقع عمييا

أثر الفعل تعود عمى َّ
أن داللتو الزمنية ىي الحال أي حال الدموع وىي
الدمع ومن ىنا نجد ّ
مسكوبة من العين.
المثال الرابع:
وسائِ ٍل َّ
ِ
الن ِ
حروب.
وم َم
حل بعد ّ

ِ
للضياف إذا َن َزلوا
نِ ْع َم الفَتى كان

2

تصف الخنساء أخاىا وتقول ىو نعم الفتى ألنو مضياف ويمبي حاجات السائل إذا
طَمبو في مال ألنو محروب وداللتو المعجمية ىي:

« أِ
رك دون شيء » ،3واسم
َخ َذ َمالَوُ َوتَ َ

أما ذات المفعول التي وقع عمييا أثر الفعل تعود عمى السائل ومن
المفعول ىو( محروب)ّ .
تصور لنا حالة السائل وىو محروب.
ىنا فإن داللتو الزمنية تدل عمى الحال ألن الخنساء ِّ
المثال الخامس:
الخ َّد ِ
الج ِ
ين َم ْح ُدور.
مان عمى َ
مثل ُ

مع غير َم ٍ
نزور
بد ٍ
يا عين جودي َ

4

ِّ
وصب الدموع مثل الجمان أي المؤلؤ عمى
تنادي الخنساء عينيا ببكاء غير قميل،
الخدين محدور ،فاسم المفعول ىو( محدور) وداللتو المعجمية ىيَ ( « :ح َدر) ِ
الجْم ُدَ .ح ْد ًار:
ّ
َ
أنزلَوُ من عمو إلى ُس ُف ٍل ،ويقال:
حد ًا
وغمُ َ
ور َ
ت وال ّشيء ُ
وج َحظَ ْ
ورَم ْ
َوَرَم َ
ت َ
ط و العينينُ :
5
الدمع َّ ِ
ح َد ِ
أما ذات المفعول التي وقع عمييا أثر الفعل تعود
رت
َ
ُ
وبالدمع :أسالتْو » ّ .
العين َّ َ

عمى الدمع وداللتو الزمنية تدل عمى الحال أي حالة الدمع وىو محدور عمى خدييا.

1

الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،23باب السين ،مادة سكب ،ص.2045
 أبو الفضل جمال ّطماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة نِعم الفتى ،بيت ،3ص.18
 حمدو ّ -نفسو ،ص.18

5

 -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.140-139

2
3

4
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة الخيل تعثر باألبطال عابسة ،بيت  ،1ص.59
 -حمدو ّ
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مرات.
تكرر ثالث ّ
 -3-1داللته على االستقبال :نجده قد ّ
المثال األول:
وك ّل ٍ
بيت طويل السَّمك ميدوم .

ِ
بأثافي َّ
مرجوم
الدىر
كل امرئ
ٌ

1

أن
ًا
ىنا نجد الخنساء ترثي أخاىا
بأن كل نفس بحجارة الموقد مرمية ،و ّ
صخر وتقول ّ
وم) ،فداللة
رجوم) و( َم ُ
ك ّل بيت طويل االرتفا ع ميدوم أي سييدم واسم المفعول ىو ( َم ُ
يد ٌ
وفالنا رماه بالفُ ِ
حش من
مرجوم المعجمية هيَ ( « :ر َج َموُ) َر ْج ًما :رماهُ بالحجارة َوقَتَمَوُ بيا
ً
ُ
2
جم :المّعن ،ومنو الشيطان
أما في لسان العرب ...« :و َّ
القول .و -بالغيث :قذف بالظّ ّن» ّ ،
الر ُ

مرجوم
ممعون
رجيم
ص ِر َ
ٌ
الرجيم أي المرجوم بالكواكبُ ،
ّ
ٌ
ف إلى فعيل من مفعول وقيلٌ :
مطرود».
مبعد
ٌ
بالمّعنة ٌ

3

أما داللة ميدوم المعجمية ىي:
ّ

«ى َدم :الي ْدم :نقيض البناء ى َدمو ِ
ييد ُموُ َى ْد ًما...
َ َ
َ َ َُ

ِ
تيدم من نواحي البئر فسقط فييا ،وفي حديث ال ّشيداء،
و َ
دم أفعل من اليَ ْدم ،وىو ما ّ
األى ُ
وم فَ َع ٌل بمعنى مفعول » .4وذات المفعول
اليد ُم بالتّحريك :البناء
ُ
وصاحب اليَدم َشييدَ ،
ُ
الميد ُ
أما داللتو الزمنية فيو يدل عمى
ل (مرجوم) التي وقع عمييا أثر الفعل تعود عمى امرئ ّ
أن كل امرئ سيرجم .وذات المفعول ل( ميدوم ) التي وقع عمييا أثر الفعل
االستقبال أي ّ
تعود عمى البيت فداللتو الزمنية يدل عمى االستقبال أي ّأنو سييدم كل بيت طويل.
المثال الثاني:

1
2
3
4

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة كيف أكتمو ،بيت ،1ص.105
 حمدو ّ -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.257

الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،19باب الراء ،مادة َر َج َم ،ص.1601
 أبو الفضل جمال ّ -نفسو ،باب الياء ،ج،51مادة َى َد َم ،ص.4636
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فمو أن المنون ِ
تعدل فينا
ّ َ

داللة المشتقات المدروسة في المدونة
يف و الم ْشروفَا .1
فتنال الشر َ

تتمنى الخنساء أن ِ
متقدمون
الناس ،فتأخد الشريف أي الذي لو آباء ّ
تعدل الموت بين ّ
ّ
المشروف الذي قد
شرفًا . . .و
ُ
في ال ّشرف ولو َح َسب وكرم ،والمشروف ىو « :الذي ُجعل لو َ
غيرهُ 2» .وذات المفعول السم المفعول ( َمشروفا ) تعود عمى الشخص الذي
َش َر َ
ف عميو ُ
ُجعل لو َشرف ،وداللتو الزمنية ىي االستقبال أي لو ينال الموت ك ّل من ال ّشريف و
المشروفَا.
المثال الثالث:
َّ
ث ال يبقَى لنائبيا
إن الحو ِاد َ

عموم.
إالّ اإللو ،وراسي األصل َم ٌ

3

أن كل شيء ٍ
فان وال يبقى إالّ وجو المّو وراسي األصل معموم أي ذلك اليوم
تقصد بيذا ّ
عز
ال يعممو إالّ المّو ،واسم المفعول ىو (معموم) وداللتو المعجميةَ « :عمِ َم :من صفات المّو ّ
ِ
عمما و عمم ىو تنفسو ،ورج ُل
العمم:
ُ
نقيض الجيلُ ،عمم ً
وج ّل العميم والعالم و العالّم ...و ُ
وعميم من ٍ
جميعا » .4وذات المفعول التي وقع عمييا أثر الفعل ىو
عمماء فييما
قوم
عالم
ٌ
ً
ٌ
أما داللتو الزمنية فتدل عمى االستقبال أي سيكون راسي األصل معموم.
(راسي األصل) ّ
مرتان.
تكرر ّ
 -4-1داللته على االستمرار :نجده قد ّ
األول:
المثال ّ

1
2
3
4

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة من لِذا الموت ،بيت ،3ص.84
 حمدو ّف ،ص.2241
 أبو الفضل جمال ّالدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،24باب ال ّشين ،مادة َش َر َ
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة كيف أكتمو ،بيت ،3ص.105
 حمدو ّالدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج  ،34باب العين ،مادة َعِم َم ،ص.3083
 -أبو الفضل جمال ّ

52

داللة المشتقات المدروسة في المدونة

الفصل الثاني
ّإني ت ّذكرتو و المّيل ُمعتَ ِكٌر

ِ
شعوب.
صدعٌ غير َم
ففي فؤادي ْ

1

ليل م ِ
تتذ ّكر الخنساء أخاىا في ٍ
عتكٌر أي كثير الظّ ِمم و بو ظالم حالك ففي فؤ ِادىا
ُ
حزن غير ممتئم ،واسم المفعول ( مشعوب ) وداللتو المعجمية ىي « :صدع غير مشعوب
ٌ
2
الصدع الذي
أما ذات المفعول التي وقع عمييا أثر الفعل فيي تعود عمى ّ
أي غير ممتئم » ّ

أن ىذا الصدع مستمر ما دام غير
يصيب الخنساء وداللتو الزمنية تدل عمى االستمرار أي ّ
متئم.
ُم ٌ
المثال الثاني:
ِ
وفار َس ْ
الخي َل وافتْوُ َمنيَّتُوُ

ص ْدعُ غير َم ْجُبور.
ففي فُؤادي َ

3

ص ْدعٌ غير
ثم تقول ّ
أن فؤادىا متقطّع بو َ
ىنا الخنساء تصف أخاىا بفارس الخيل ّ
ت وفي حديث َخس ِ
ف َج ْي ِ
ش البيداء :في ِي ُم
ت بمعنى قَيَ ْر ُ
َج َب ْر ُ
ت وأ ْ
مجبور أي « :يقالَ :ج َب ْر ُ
ْ
4
ِ
الصدع وداللتو
المستبص ُر و ْ
ور وابن السَّبيل . » .وذات المفعول ل مجبور تعود عمى ّ
المجُب ُ

الصدع الموجود في فؤادىا غير مجبور.
الزمنية تدل عمى االستمرار أي ّ
أن ّ
-2اسم المفعول من غير الثالثي:
مرات.
تكرر ثالث ّ
-1-2داللته على المضي :نجده قد ّ
األول:
المثال ّ
ِ
ُم َّ
ور ُ
ميم ٌ
ون نقيبتُوُ
الم ْجد ُ
ث َ

1
2
3
4
5

العزاءِ مغو ُار.
ض ْخمُ ّ
َ
الدسيعة في َ

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة نِعم الفتى ،بيت ،2ص.18
 حمدو ّ نفسو ،ص.18طماس ،ديوان الخنساء  ،قصيدة الخيل تعثر باألبطال عابسة ،بيت  ،3ص.59
 حمدو ّالدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،8باب الجيم ،مادة َجَب َر ،ص.536
 أبو الفضل جمال ّفيض ِلذكراه ،بيت ،3ص.47
كأن عيني ٌ
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ّ
 -حمدو ّ
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ِ
المجد أي النبيل و الشريف الذي َوِرثَوُ عمى
وفي رثاء أخوىا تقول عنو ىو صاحب
الدسيعة كناية عن جوده وكرمو عند ال ّشدائد
أجداده ،وىو المعطي الكثير ،وتقصد بضخم ّ
فالدسيعة ىي القدر وبيذا ىو في نظرىا مغوار .واسم المفعول ىو ُم َوَّرث ،وداللتو المعجمية
ّ
أدخمَوُ في مالِ ِو عمى
وورثَوُ تَ ْوِريثًا أي َ
الشيء ُأبوهُُ ،
أورثَوُ
َ
وىم َوَرثَوُ فُالَ ٍن ّ
ىي« :تقولَ :
1
أما ذات المفعول التي
ورثَتِ ِو ...وفي الحديثّ :أنوُ أمر أن تَ َوَّر َ
ث ،دور المياجرينّ .
النساء »ّ .

وقع عمييا أثر الفعل فيي تعود عمى صخر أخوىا ومن ىنا نجد داللتو الزمنية وىي المضي
صخر كان ُم َوَّرثًا.
ًا
ألن
ّ
المثال الثاني:
يدا عمى ما كان من ٍ
حدث
فا ْذىب َح ِم ً

ت سبيالً فيو ُمعتََبٌر.
فقد َسمَ ْك َ

2

حميدا أي :عمى ما كنت تفعل من أشياء
صخر تقول لو اذىب
ًا
وخاطبت أخاىا
ً
ْ
السبيل أو الطّريق الذي أخذت بو
حميدة
كالكرم و ّ
ثم تتباىى بو وتقول ىذا ّ
َ
النبل والجودّ ،
الناس يأخذوا بيذا الطريق الذي سم َكو واسم المفعول ىو ( ُمعتبر) وداللتو
أن ّ
ُمعتب ار أي ّ
دل بو عمى غيرِه و ِ
وي ْعتَبِر ،ليستِ َّ
االعتبار بما معنى و قيل :العبرة
الع ْب َرةُ:
ُ
المعجمية ىيُ َ « :
يع َب ُر الدنيا
الع َب ُر
االعتبار قال و ُ
ممن ْ
الفراءَ :
االسم من االعتبارّ ،
العرب تقو ُل ،المّيُ ّم اجعمنا ّ
ُ
يموت ِ
يعا ».
يعتَبِر بِيا و ال
ُ
ممن ْ
سر ً
وال َي ْعُب ُرَىا أي ّ

3

السبيل أما
وذات المفعول تعود عمى ّ

ألن سبيل صخر في عبرة ماضية.
داللتو الزمنية فيو يد ّل عمى الماضي ّ
المثال الثالث:

1
2

3

ث ،ص.4809
الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،54باب الواو ،مادة َوَر َ
 أبو الفضل جمال ّطماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة يا صخر ،بيت ،3ص.63
 -حمدو ّ

الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،24باب العين ،مادة َعَب َر ،ص.2783
 -أبو الفضل جمال ّ
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لقد كان في ك ّل األمور م َّ
يذًبا
ُ

َجميل األيادي ال ُي ْنيَنوُ َّ
بالز ْجر.

1

تصف الخنساء أخاىا عمى ّأنو كان َّ
ميذًبا في كل األمور حتى عند إعطائو المال
المعروف ويكون جميل األيادي أي ال ي ّكف عن إعطاء المعروف فاسم المفعول ىو( ُميَ َّذًبا)
ىذب:التّيذيب كالتّنقية ،ى ّذب الشيء يي ّذبو ىذبا َّ
وداللتو المعجمية ىيَّ «:
وىذ َبوُ :نقَّاهُ و ْ
صوُ
ُُ ً
ُ
أخمَ َ
و َّ
الم ُ َّ
طيَُّر األخالق
ب أي ُم َ
ورج ُل ُميَ َّذ ٌ
قي من العيوبُ ،
الميَذ ُ
ب من الرجالُ :
ُ
خمص الن ُ

».

2

كأن صخ ار كان
فذات المفعول تعود عمى صخر أما داللتو الزمنية تد ّل عمى الماضي أي ّ
م َّ
يذًبا في زمن ماضي فثبت ىذا الوصف فيو.
ُ
مرات
-2-2داللته على الحال :نجده قد تكرر ثالث ّ
األول:
المثال ّ
وتدعو أخاىا ال ُيجيبُ ُم َعفَّ اًر.

فخنساء تبكي في الظالم حزينةً

3

نجد الخنساء ترثي أخاىا فيي تصف نفسيا عندما كانت حزينة وباكية حتى في
الظَّالم فيي في حالة شديدة من الحزن ثم َّ
تتذكره وتدعوه ليأتي إلييا فيو ال يجيبيا ألنو تحت
التراب ُمعفًَّار .اسم المفعول (معفًَّار) وداللتو المعجمية ىي:

فالنا في التراب إذا
ت ً
« َعفَّ ْر ُ

العافر الو ْج ِو في الص ِ
تعفير ...المعفور :المتََّرب المعفَّر بالتراب ،وفي الحديثِ :
الة
ًا
مرْغتَوُ فيو
َّ
ّ
ُ ُ َُ
ُ َ
ب » 4.وذات المفعول ل (معفّ ار) التي وقع عمييا أثر الفعل ىي صخ ار كما نجد
المتََّر ُ
أي ُ
داللتو الزمنية تد ّل عمى الحال ألن الخنساء تصف أخاىا وىو في حالة تحت التراب.
المثال الثاني:
1
2

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة من يضمن المعروف ،بيت ،16ص.49
 حمدو ّب ،ص.4643
 أبو الفضل جمال ّالدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،51باب الياء ،مادة َى َذ َ

3
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة فخنساء تبكي ،بيت ،6ص.57
حمدو ّ4
الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،24باب العين ،مادة َعفَ َر ،ص3009
 -أبو الفضل جمال ّ
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مبب بسو ِاد المَّيل جمبابا.
ُم ْج ٌ

سابح ٌ ِ
يعود بو
ُ
ٌ
نيد مراكمُوُ

1

كأنو نيد مر ِ
اكمُوُ أي« :
ىنا تقصد بقوليا أن الفرس يجري بصخر وىو سريع ثم تصفو ّ
الدابة
السيء حيث تصيب الرجل من ّ
الفرس الحسن الجميل الجسم ،والمراكل جمع مركل :و ّ
إذا ركمت ،ويريد بذلك أن الفرس واسعة الجوف ،عظيمة المراكل

2
أن ىذا الفرس
»  .كما ّ

يكون ُم َج َمبب أي ُمغطى بسواد المَّيل مثمما ىو موجود في داللتو المعجمية ...« :والجمباب:
القميص ،والجمباب :ثوب أوسع من الخمار دون الرداء ...تغطي بو المرأة رأسيا وصدرىا
دغم َّ
ألنيا ممحقة بدحرجة
الجْم َببة ،ولم تُ َ
وقال آخر ،مجمبب :من سواد الميل جمباباً ،والمصدر َ
وجمببوُ إيَّاه.» ...

3

ب) تعود عمى الفرس ،وداللتو الزمنية تد ّل
أما ذات المفعول ل ( ُم َجْم َب ْ

مجمبب يجري سريعا بصخر.
عمى الحال أي حال الفرس و ىو
ٌ
المثال الثالث:
الناس أوىموا بإط ار ِ
إذا ىدى َّ
ق.

بدمع منك ُم ْي ار ِ
ق
يا عين جودي ٍ

4

ترثي الخنساء أخاىا صخر وىي « :تسأل عينييا أن تجود بدمعيا أذىب القوم إلى
5
ثم تصف دموعيا ب ُميراق فاسم المفعول ىوُ :ميراق وداللتو
الحرب أم قعدوا عنيا »ّ .

السماء ماءىا وىي تُ ِ
اق ،والياء في
ي َى َارقَ ِت
ىرق :األزىر ُّ
يق والماء ُمير ٌ
ير ُ
المعجمية ىيَ « :
ُ
ي :وفيو
ذلك كمو متّحركة ألنيا ليست بأصمية ّإنما ىي بد ٌل من ىمزة أراق . . .قال الجوىر ُّ
اق إىرياقاً فيو ُم ْير ٌ
يق وال ّشيء ُم ْير ٌ
يق إِ ْىرياقًا فيو ُم ْير ٌ
وميَ َر ُ
اق ُي ْي ِر ُ
َىر َ
لغة ثالثة أ ْ
يق ونظيرهُ
اق ُ

1

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة المجد حمّتو ،بيت ،4ص.13
 حمدو ّ -نفسو ،ص.13

5

 -نفسو ،ص.88

2

3
ب ،ص.649
 أبو الفضل جمال ّالدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،9باب الجيم ،مادة َجلَ َ
4
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة الفتى الما ِجد ،بيت ،1ص.88
 -حمدو ّ
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اع ،يس ِطيعِ ،
ياعا 1.» ...وذات المفعول ل " ُم ْيراق" التي وقع عمييا أثر الفعل تعود
أس َ
إسط ً
ط َ َْ ُ ْ
ْ
الدمع كيف ىي.
الدمع ،أما داللتو الزمنية فيو يد ّل عمى الحال أي حالة ّ
عمى ّ
مرتين.
-3-2داللته على االستمرار :نجده قد تكرر ّ
المثال األول:
وفارساً ال ُي َرى مث ُل لو ر ِ
اس

السن ُم ْقتََب ًال
وال َي از ُل
ُ
حديث ّ

2

إن أخي ال يزال في مقتبل العمر أي شاباِّ في ّأول
تخاطب الخنساء قوميا وتقول ليم ّ
شبابو ،وال يزال فارسا ال يرى وال يظير من بعد موتو أحد مثمو فيو ثابت فينا ،واسم المفعول
ىو( ُم ْقتََب ًال ) وداللتو المعجمية ىيُ « :م ْقتََب ًال ال تبكون فارسكم ،ورجل مقتبل ال ّشباب أي
أثر ِك َب ٍر وقال أبو كبير:
مستقبل ال ّشباب إذا لم َير عميو ُ
ولر َّ
ب من طَ ْأطَأَتْوُ بِ َح ِف َيرٍة
ُ

كالرمح ُمقتب ُل ال ّشباب ُمحب َُّر
ُّ

الجَبل أي بسفحو ووقع
الرجل إذا كاس بعد حماقة ،ويقال :انزل بقُُبل ىذا َ
الفراء :اقتبل ّ
ّ
ودُب ِرِه » 3.وذات المفعول التي وقع عمييا أثر الفعل تعود عمى صخر.
السيم بقبل ىذا ُ
داللتو من حيث الزمن فيو يد ّل عمى االستمرار أي أن صخ ار يبقى مقتبالً حديث السنن،
ومن ىنا شبابو مستمر في نظر الخنساء.
المثال الثاني:
بدمع حز ٍ
فظمت ليا أبكي ِ
ينة
ُ

وقمبي مما َّ
ذكرتني موجَّعٌ.

4

الدموع تسيل حزنا
ىنا الخنساء ترثي أخاىا صخر وتقول ّأنيا ظمّت تبكي لمحمامة و ّ
1
2

ق ،ص.4655
 أبو الفضل جمال ّالدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،51باب الياء ،مادة َى َر َ
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة أال تبكون فارسكم ،بيت ،4ص.71
 -حمدو ّ

3
الدين ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،39باب القاف ،مادة قَبِل ،ص.3522
 أبو الفضل جمال ّ -4حمدو طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة َّ
صخرا ،بيت ،2ص.80
رت
تذك ُ
ّ
ً
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عمى فقد أخييا ،وقمبيا موجَّعُ عندما ذكرتيا تمك الحمامة بصخر فاسم المفعول ىو ( ُم َو ّجعٌ)
مما نزل بو :رثى
وداللتو المعجمية « :وجع :الوجع اسم جامعٌ لكل مرض مؤلم ...وتوجَّع لو ّ
1
ٍ
مما نزل بو:
فالن :تألم وتش ّكى الوجع
تو ّجع ٌ
ولفالن ّ
لو من مكروه نازل » .وفي الوجيزَ « :
2
أما داللتو الزمنية فيو يد ّل عمى
رثى لو منو .» ...وذات المفعول تعود عمى قمب الخنساءّ .

االستمرار و ذلك َّ
ألن قمبيا مستمر في الوجع مادامت تتذ ّكرهُ.
أن
من خالل دراستنا السم المفعول من الثالثي وغير الثالثي عمى
المدونة استنتجنا ّ
ّ
بالدالالت األخرى
الزمن الماضي و الحال قد وردت بكثرة مقارنة ّ
داللة اسم المفعول عمى ّ
أما النسب فمم ترد في الديوان ،فنجد اسم المفعول من حيث داللتو
(االستقبال ،االستمرار ) ّ
ِّ
بالنسبة لداللتو عمى االستمرار
أما ّ
تكرر عشر ّ
عمى الماضي والحال قد ّ
مرات في كل منيماّ ،
مرات.
مرات ،وداللتو عمى االستقبال فورد ثالثة ّ
تكرر أربع ّ
فقد ّ
وطغيان الزمن الماضي والحال في داللة اسم المفعول راجع ألسباب وىي الظروف
ألنيا كانت تواسي نفسيا من خالل رثائيا ألخييا ُّ
وتذكرىا لو فتقول ىو
المحيطة بال ّشاعرة ّ
ثم ُّ
ورث ...وتارة أخرى
تعد خصالو وصفاتو وكيف كان وىو
وم َّ
ً
محمودا ُ
المقبور في المّحدّ ،
العدو وىو مقيور ،ونجدىا تصف حاليا وىي حزينة باكية ،ودموعيا
تصفو كيف يكون مع
ّ
الدمع وىو محدور كالمّؤلؤ ...إ ًذا سبب ورود زمن الماضي
تصور لنا حالة ىذا ّ
مسكوبة ّ
ثم ّ
وزمن الحال راجع إلى نفسية الخنساء التي تكون في حالة حزن شديد.
أما سبب ورود داللتو (اسم المفعول) بنسبة قميمة في زمن االستمرار واالستقبال راجع
ّ
أن ىذا
أن الخنساء كانت تتذ ّكر ًا
تتمّنى إالّ قميالً ،ومثال ذلك :عندما تقول لو ّ
إلى ّ
كثير وال َ
1
2

الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،54باب الواو ،مادة َو َج َع ،ص.4772
 أبو الفضل جمال ّ -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.661
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الموت الذي أخذ بِ َك وأنت الشريف لو ّأنو أخذ كذلك المشروفا (الذي اتَّخذ لنفسو شرفًا من
اطن الحزن فيي تَ ِ
بعد موتك) وداللتو عمى االستمرار يذكر غالِبا في مو ِ
المستمرة
صف حالتيا
ً
ُ
ّ
الصدع الذي ُيصيبيا فتقول ىو غير مشعوب وغير مجبور.
ليذا ّ
الزمن فيو يد ّل عمى الحدث والحدوث وذات المفعول
واسم المفعول كما ّأنو يد ّل عمى ّ
الدمع الذي
إما عمى صخر أو تعود عمى ّ
أي من وقع غميو أثر الفعل ،فتعود ىذه األخيرة ّ
الصدع كانا نتيجة
الصدع الذي أصابيا ،وك ّل ىذا متعمّق بصخرّ ،
فالدمع و ّ
ذرفتو عيناىا ،أو ّ
حزنيا عميو.
 .IIIصيغ المبالغة وداللتها:
استعممت الخنساء صيغ المبالغة بكثرة في ديوانيا مقارنة ،باسم الفاعل واسم المفعول
وتعددت أوزانيا وىذا راجع إلى بيئة الخنساء وظروفيا االجتماعية والنفسية.
إذ اختمفت ّ
ومن خالل عممية إحصاء لصيغ المبالغة التي قمنا بيا عمى المدونة قيد الدراسة
تحصمنا عمى مجموعة من النتائج سنوضحيا
معتمدين عمى أشير خمسة صيغ لممبالغة
ّ
كاآلتي:
- 1

مرة
صيغة فَع ْ
َّال ست وأربعون ّ

- 2

ال ثمانية عشر ّمرة
صيغة ِم ْف َع ْ

- 3

مرة
صيغة فَ ُع ْ
ول ثمانية عشر ّ

- 4

ِ
مرة
صيغة فَعْي ْل سبع وستون ّ

- 5

ِ
مرة
صيغة فَع ْل أربعة عشر ّ

و مجموع تواجد ىذه الصيغ في الديوان ىو مئة وثالث وستون مرة.
فعال:
-1صيغة َّ
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األول:
المثال ّ

لموتْر طالََّبا
شيَّ ُ
اد أ َْن َ
جية َ

حمال ألوية قطَّاع أودية
َّ

1

اد،
نالحظ في ىذا البيت تكرار ىذه الصيغة أربع مرات وىيَ :ح َّماُل ،قَّطَّاعَُ ،شيَّ ُ
َّ
مدة خدمة
ب ،فقد قامت الخنساء بتبيين كل المعاناة والتعب الذي رافق صخر طوال ّ
طَال ُ
قومو ،فيذه الصفات بمثابة الحرفة التّي يداوم عمييا صاحبيا ،فصخر ِ
حامل ألوية القوم في
الحرب (القائد) الذي يقطع األودية الموحشة ويستشار في مجمع القوم ،ويحرص عمى األخذ
بالثأر ألبناء قومو فيو حامي الحمى.
المثال الثاني:
وَّر ُاد مشر ِ
بة قطَّاعُ أقران
َ

طَ َّالعُ مر ِ
قبة َمَّناعُ َم ْغمَقَ ِة

2

وراد ،قطّاع ،في بيت واحد يعتبر في
إن استعمال ىذه الصيغ األربعة طالّعّ ،
ّ
مناعّ ،
ِّ
طالع مبالغة عمى أن صخ ار يتطمع إلى األفضل لقومو
حد ذاتو ضربا من المبالغة فقوليا ّ
وىو المحافظ عمى األماكن الحصينة ومن كثرة ما يقوم بيذهاألعمال صارت ممتصقة بو كما
تمتصق الحرفة بصاحبيا.
لقد استعارت الخنساء ىذه الصيغة لمداللة عمى الكثرة والمبالغة ومن ىنا تظير
مشاعر الخنساء واضحة من حيث تكرار ىذه الصيغة
المثال الثالث:
َّ
فراج َمظمِ َمة
اب َم ْح ِفمَة َّ
َخط ُ

إن ىاب مع ِ
ضمَة َسَّنى ليا بابا.
ْ َ َ ُْ

3

1
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة المجد حمّتو ،بيت ،10ص.14
 حمدو ّ -2نفسو  ،قصيدة يا عين ب ّكي ،بيت ،9ص.112
3

 -حمدو طماس ،ديوان الخنساء  ،قصيدة المجد حمّتو ،بيت  ،9ص.14
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َّ
بأنو
فراج ،بحيث نجد الخنساء تُبالغ في وصف صخر ّ
مرتين َخطابّ ،
تكررت الصيغ ّ
ّ
يجيد فن الخطابة في المجالس ،و ّأنو كثير الفرج لممعضمة وكثرة ىذه المبالغة صارت تدل
عمى الشيء الذي يالزم صاحبو.
المثال الرابع:
صخر ِ
قد ٌام إذا َرِكُبوا
ًا
وا َّن
لم َ

صخر إذا جاعوا لعقّار.
ًا
وا َّن

1

فعال وىي عقّار ،فقد قامت الخنساء بوصف أخييا
في ىذا البيت وردت صيغة ّ
ط ِ
عام الجائعين » .2فيذه
ًا
العقر وذلك لمنوق خاصة من أجل إ ْ
صخر ّ
بأنو عقار أي « :كثير َ
الصيغة ىي بمثابة الحرفة التي يداوم عمييا صاحبيا ،فعقّار بمثابة الحرفة وصخر ىو
صاحبيا الذي يداوم عمييا.
المثال الخامس:
فقد كان بسَّاما وم ْحتَضر ِ
الق ْد ِر.
َ ً ُ ََ

ِ
ٍ
اعةٌ
لََي ْبك عميو من ُسمَيم َج َم َ

3

بأنو سيبكي جماعة
بساما ،فقد قالت الخنساء ّ
فعال وىي ّ
ورد في ىذا البيت صيغة ّ
من القوم عمى من كان بساما ومعناه « :بسم ي ْب ِسم بسما إذا فتح شفتيو كالم ِ
كاشر ،وامرأة
ّ
ُ
َ ََ َ ُ َ ْ ً
ِ
ُّم ».
بسَّامةٌ ورجل بسَّام وفي صفتو صمى اهلل عميو وسممّ :أنو كان جل ضح َكوُ التبس ُ

4

أن صخر يتبسَّم كثي ار ومن كثرة ما يقوم بالتبسُّم صارت ىذه الصفة
َّاما مبالغة عمى ّ
بس ً
ممتصقة بو.
-2صيغة ِم ْفعاَل:
1
2
3
4

فيض لذكراه ،بيت  ،16ص.46
كأن عيني ٌ
 نفسو ،قصيدة ّ حمدو طماس ،ديوان الخنساء  ،ص.46 نفسو ،قصيدة لََي ْب ِك ،بيت ،2ص.66الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،5باب الباء ،مادة َب َس َم ،ص.286
-أبو الفضل جمال ّ

61

فقوليا

داللة المشتقات المدروسة في المدونة

الفصل الثاني
المثال األول:

ِ
الروِع ِم ْس َع ُار
ولمحروب َغ َداةَ َّ

ج ٌمد جمي ُل الم ْحيا ِ
كام ٌل َوِرعٌ
ُ َ
َ َ

1

بالصبر والجمال وأنو تقي ولكن أثناء الحروب يصبح
الخنساء كعادتيا تصف أخاىا
ّ
مثل آلة الحرق ففي تعبيرىا ِمسعار من سعر أي شعل جاءت عمى وزن ِم ْف َعال الدالة عمى
بأنو ال يتعب وال يمل ولكن اإلنسان يبقى إنسان يمل
اآللة التي تشعل النار ،فوصفت أخوىا ّ
ويضجر ويتعب ،والخنساء ىنا بالغت في وصف أخييا لكممة مسعار وىذا في حد ذاتو
ضرب من المبالغة.
المثال الثاني:
و ِ
ٍ
بدمع منك مدرِار.
ابكي
لصخر ِ

بدمع منك ِم ْغ َزار
يا عين فيضي ٍ

2

غزار و ِم ْدرار وىذا لمداللة عمى كثرة ُّ
الدموع
في ىذا البيت وردت صيغتان لممبالغة ِم َ
فيي تنادي عينييا لمبكاء بدمع كبير عمى صخر ،فشبيت عينييا باآللة ليذا استعممت الوزن
وكأنيا أرادت أن تقول لعينييا ابكيا بال توقف وورود صيغتين لممبالغة في
الدال عمى اآللة ّ
بيت واحد دال عمى مبالغة الحدث في صاحبو.
المثال الثالث:
ِّيت ،غير مقَبَّحِ ،م ْك َب ٍ
اب
ُحي َ
ُ

الشريد عمى ثنائي ْبينَِنا
يا َ
ابن ّ

3

ِ
اب :كثير َّ
كباب الدالة عمى . . .« :ورج ٌل ُم ِك ُّ
ظر
الن َ
كب ٌ
ب و ِم َ
وردت صيغة المبالغة م َ
4
ال كاسم اآللة ِم ْنظَ ْار أيَّ ،
كأنو آلة ينظر
إلى األرض »  .فيذه المبالغة جاءت عمى وزن ِم ْف َع ْ

1
فيض لذكراه ،بيت ،18ص.46
كأن عيني ٌ
 حمدو طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ّيبعدنك المّو ،بيت ،1ص.53
 -2نفسو ،قصيدة فال
ّ

3
الشريد ،بيت ،1ص.16
 حمدو طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ابن ّ4
الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،42باب الكاف ،مادة كبب ،ص.3803
 -أبو الفضل جمال ّ
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فقط فيذا يدل عمى مبالغة الحدث في صاحبو.
المثال الرابع:
ب َّ
حيرِة َّ
اب إذا َم َن ُعوا
وى ٌ
صْم ُ
ُ
الن َ

ِ
يء الص ِ
َّدر ميصار.
وفي
الحروب جر ٌ

1

ِ
ِ
يصار ،وىذا لمداللة عمى كثرة ِّ
دق
فعال لممبالغة وىي م َ
في ىذا البيت وردت صيغة م َ
بأنو صمب الطبيعة َّ
فشبيتو باآللة
األعناق وىصرىا ،فتصف أخاىا ّ
أما في الحروب ّ
ووىابّ ،
في ِّ
دق األعناق فيذا يدل عمى مبالغة الحدث في صاحبو.
المثال الخامس:
نين وىي ِمفتَار.
ليا عمَيو َر ٌ

ِ
ت
فما تنفك ما َع َم َر ْ
تَبكي ُخَّناُس َ

2

الخنساء تتذكر أخاىا صخر وتصف حالتيا باكية عميو ،وتقول ّأنيا ميما بكت عميو
مقصرة في إيفائو حقو فبالغت .بقوليا مفتار التي تعني:
وعاشت تبكي فيي
ِّ

« فَتََر عن

ِِ
َّر فيو » .3إ ًذا فالبكاء ال يكون فيو تقصير والخنساء بالغت في التقصير وصف
َع َممو :قَص َ
حالتيا وىي تبكي.
-1صيغة فَ ُعول:
المثال األول:
عمى َنفَ ٍر ُى ُم كانوا جناحي

اىم قَُبو ُل.
عمييم حين تَمقَ ُ

وردت صيغة المبالغة عمى وزن فَعول وىي قَبول التي تعني:

1
2
3
4

«( ...القَُبول) :الرضا

فيض لذكراه ،بيت ،8ص.45
كأن عيني ٌ
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ّ
 حمدو ّ نفسو ،بيت ،4ص.45 -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.469

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة بكت عيني ،بيت ،3ص.94
 -حمدو ّ
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بالشيء وميل َّ
النفس إليو » .1وىذه الصيغة تد ّل عمى من دام منو الفعل أو أكثر منو فينا
الخنساء تبالغ بقوليا تمقاىم قَُبو ُل أي َّ
الناس الذين تجد ِّ
النعمة دائمة عندىم.
المثال الثاني:
بدمع َىم ِ
ٍ
ول.
وابكي عمى
صخر ٍ ُ

الس ُج ِ
ول
ياعين جودي ّ
بالدموِع ّ

2

ورد في ىذا البيت صيغة لممبالغة ىي َى ُمول التي تعني:

« َى َم َل ،اليَ ْم ُل بالتسكين:

ِ
فاضت وسالَت
وى ُموالً
ً
مصدر قولكَ ،ىممت ُ
يم ُل وتَيم ُل ىمالُ َ
وىمالنا وانيممتَ :
عينو تَ ُ
ٍ
ِ
معوٌ فيو
وى َمالًَنا و ْانيَ َممَ ْ
وض ْعفَ ،
السماء ىمالً َ
َ
مطرىا مع ُس ُكون ُ
وى َممَت ّ
وى َم َل َد ُ
ت دام ُ
3
ِ
بكاءا عمى أخييا فيي تناشد عينييا
ُم ْنيَمل . » . .وىذا يد ّل عمى ّأنيا استنفذت دموعيا ً

الدمع ثم ناشدت مرة أخرى فمجأت الستعمال فعل
بالسجول لغ ازرة ّ
بالبكاء ليذا استعارت ّ
األمر جودي وىذا الزمن يدل عمى البكاء في الماضي كما والبكاء في المستقبل فداللة ىمول
ىي الدمع الدائم.
المثال الثالث:
َّ
ِ
َبحر ِ
َنم ِر.
زم ِن الغضوب األ َ
ان في ال َ

أسدان م ْحم َّار الم ِ
خالب َنجدةً
ِ ُ َ َ

4

النمر الذي يكون بين
استعممت الخنساء صيغة الغضوب لممبالغة في وصف ذلك ّ
أخوييا ورغم ذلك فيما األسدان صاحبا المخالب المحمرة ،استعارة عن شجاعتيما وىما
المنتصران في تمك الحرب ،نجد الخنساء تبالغ لتبيين قيمة أخوييا فيي حزينة عمى ذىاب
ىذين األسدين.
1

 -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص489

4

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة قمر ِ
النادي ،بيت ،1ص.66
ان في ّ
 -حمدو ّ

2
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ال تخذليني ،بيت ،1ص.95
 حمدو ّ3
الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج ،51باب الياء ،مادة ىمل ،ص.4701
 -أبو الفضل جمال ّ
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المثال الرابع:

ص ُؤول.
ص ْو ُ
الت قَ ْرٍم لقُُرومٍ َ
َ

وص ْوالتوُ
طاؤهُ َج ْزٌل َ
َع ُ

1

السيد المقدام في الحرب
تقول الخنساء عمى أخييا ّأنو كثير العطاء وىو من الرجال ّ
شدتيم وىم جماعة ،فيي تبالغ في
شدتو وىو متفرد أكبر من ّ
واستعممت صؤول لتبيين أن ّ
وصفو وىو في الحرب
المثال الخامس:
ٍ
كب.
قيم بو َر ٌ
َم ُخوف َرداهُ ما ُي ُ

ميص َد ِوي ٍ
ق كأنض ِ
اء القَ ِ
وخر ٍ
َّة
َ

2

ٍ
ب دابَّة صعبة المشي وىي
تصف الخنساء أخاىا وىو في
ورِك ٌ
أرض واسعة ليا رياح َ
بأنو م ُخ ٍ
وف فيذه الصيغة لممبالغة عمى كثرة خوف من يراه وىو
ُممجمة ّ
لكنيا ّ
ثم تصفو ّ َ
دويةّ ،
قادم ،فالكل يخاف أن يركب معو وىذا ضرب من المبالغة.
يل:
-4صيغة فَ ِع ْ
المثال األول
ِ
ىو ِ
الخطيب
المستع ُّد
الفار ُس
ُ

في ِ
الو ْع َوعُ .
القوم و َ
اليس ِر َ

3

يل وىي مبالغة لجأت إلييا الخنساء لتمدح
لقد استعممت الخنساء خطيب عمى وزن فَ ِع ْ
إن ىذه المبالغة فيو صارت لو كالطبيعة ،وىذا الوصف مبالغ فيو
صخ ار في القوم .حتى ّ
قوة
كثي ار ول ّكن الخنساء تراه قميل لوصف أخييا ،فيي تكثر من وصفوّ ،
مما زاد من المعنى ّ
فن الخطابة.
وتأثي ار وكممة خطيب تعني ّأنو يجيد ّ

1
2

طماس ،ديوان الخنساء  ،قصيدة ال تخذليني ،بيت ،10ص.96
 حمدو ّ -نفسو  ،قصيدة خرق قفراء ،بيت ،1ص.14

3
طماس ،ديوان الخنساء  ،قصيدة فب ّكي لصخر ،بيت ،6ص.78
 -حمدو ّ
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المثال الثاني:
النج ِاد رفيع ِ
الع َم ِاد
َ
طويل َّ َ
َ

عشيرتَوُ أ َْم َرَدا.
اد
َس َ
َ

1

استعممت الخنساء في ىذا البيت صيغتين ىما طويل ورفيع عمى وزن فعيل ،فطويل
أما رفيع العماد فيي كناية عن
كناية عن طول القامة ،و ّ
النجاد ىو في األصل حمائل السَّيف ّ
السيادة وال ّشرف والعماد ىو ما يسند بو في األصل أو البناء العالي المرتفع واستعمال ىذه
ّ
السعة في البيت فيي كانت ال ترى أطول منو وال أوسع منو
الصيغة لممبالغة في الطول و ّ
جراء فقدانو والبعد عنو واأللم ،وكل ىذه
بيتا وال ّ
سيدا َش ًابا في مقتبل العمر ّإال ىو ،وىذا كمو ّ
األوصاف َّ
ضخمت من شخص أخييا ،فمبالغة الحدث في الموصوف صار لو كالطبيعة.
المثال الثالث:
وبِ ُّ
عميدا .2
ت المَّيل جانِ َحة
ً

ب َك ْ ِ
ودا
اودت السُّيُ َ
وع َ
ت َع ْيني َ
َ

استعممت صيغة فعيل من خالل قوليا عميد فجانحة يقصد بيا مائمة ويروى أيضا:
وبت المّيل مكتئبا عميدا ،والعميد شديد الحزن فبالغت في وصف نفسيا بقوليا ِّ
ُّ
وبت المّيل
جانحة عميدا أي شديدة الحزن ،اعتمدت عمى ىذا الوصف لتضخيم الحزن الذي تعيشو
وتيويمو حتّى أصبحت ميزة فييا وسمة تعرف بيا.
المثال الرابع:
يء الصِ
ج ِر ِ
َّدر ِر ٍ
ط ٍر.
ئبال ِس َب ْ
َ

فترش ي ِ
ِ
َّ
ديو
كم ْث ِل الميث ُم ٍ َ

3

تشبو الخنساء أخاىا بالمَّيث في شجاعتو و اإلقدام في الحرب كما أنو جريء ومعناه:

1
2
3

 حمدو طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة أال ِتبكيان ،بيت ،3ص.31
ّ
 نفسو ،قصيدة كم من فارس ،بيت ،1ص.32طماس ،ديوان الخنساء  ،قصيدة إذا القى النايا ،بيت ،5ص.63
 -حمدو ّ
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يء » .1فيي تخبرنا بِطبع من طباعو
«( َج ُرَؤ) عمى الشيء جرأةً وجراءةً :أقدم عميو فيو جر ٌ
أن ىذه األوصاف التي وصفت بيا حقيقية .فمبالغتيا بيذه
واستعممت ىذه الصيغة لتثبت لنا ّ
الصيغة جعمت لمموصوف صخ ار صفة صارت لو كالطبيعة.
ّ
المثال الخامس:
الن َزِر.
بِ ٍ
دمع حثِيث ال َبكيء و َ

ىال تَ ِ
أع ْي َن َّي َّ
ٍ
صخر
بكيان عمى
َ

2

ثم استعممت صيغة
تصور لنا الخنساء حزنيا الشديد عمى أخييا وتدعو عينييا لمبكاء ّ
ّ
ٍ
حثيث لمتّعبير عن ىذا الحزن من خالل وصف دمعيا وىو « حثيث أي سريع ،يقال
المبالغة
حث في سيره إذا أسرع ،وبكيء :قميل

3
الدمع صفة
»  .فيذه المبالغة جعمت الموصوف ّ

صارت لو كالطبيعة.
-5صيغة فَ ِعل:
األول:
المثال ّ
يستو َش ِك ْس.
يحمي فَر َ

كالمّ ِ
َّ
خف لِ ِغيمِو
يث

4

ِ
اسةًَ :ساء ُخمُقُو
الصيغة الواردة في ىذا البيت ىي َشك ْس التي تعنيَ ( « :شكس) َش َك َ
اممَتِ ِو».
َ
وع ُس َر في ُم َع َ

5

بأنو َش ِكس أي ُمعمند ،فيذه
فالخنساء تصف أخاىا باألسد الذي يحمي فريستو ووصفتو ّ
أن ىذه العادة
الصفة تكون بكثرة في مواقف الحرب ،فقد قامت الخنساء بتوضيحيا رغم ّ

1
2
3
4
5

 -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.106

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة من يضمن المعروف ،بيت ،1ص.48
 حمدو ّ نفسو ،ص.48طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة من ذا يقوم مقامو ،بيت ،4ص.73
 حمدو ّ-مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.348
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ىي صفة مخفية فيو ،وبالتّالي دلّت ىذه الصيغة عمى مبالغة الخنساء في وصف أخييا حتّى
صارت لو كالعادة .
المثال الثّاني:
واذا ما سما لِ ٍ
حرب أباحاَ.

جيب
َ
ظ ِفٌر باألمور ٌ
جمد َن ٌ

1

ظ ِفر التي تعني:
استعممت الخنساء صيغة فَ ِعل في كممة َ

« الظَّفَُر بالفتح :الفوز

َّ
ِ
ِ
الفْم ُج من
بالمطموب ،المّ ُ
ت ،و َ
خاص ْم َ
يث :الظفَُر :الفوز بما طَمَ ْب َ
ت ،وقد ظَف َربو وعميو ،وظَف َرهُ
َ
َّ
ظ ِفر ِ
ِ
ِ
وظفِّ ٌير ،ال يحاول ًا
أمر إالّ
فرا ،مثل لَ ِح َ
ق لو ولَحقَوُ ،فيو ظَفٌرَ ...وَرُج ُل ُمظفٌَّر ،و َ ٌ
ظَ ً
ظ ِف َر بو.2»...
َ
يحص ُل عميو أخاىا حيث يطمب
وىذا االستعمال لغاية وىي التّعبير عن كثيرة ما
ُ
دائما.
ة
ال ّشيء حتّى صارت ىذه الصفة
بمثاب عادة من عاداتو أي ّأنيا تالزمو ً
المثال الثالث:
فَ ِكوٌ عمى ِ
خير الغذاء إذا َغ َدت

ِ
األطناب.
طعُ بالي
يباء تَ ْق َ
َش ُ

3

الناس في سنة مجدبة وذلك بالمبالغة فييا
قامت الخنساء بوصف أخييا وىو يطعم ّ
الرجل ،بالكسر فيو فَ ِكوٌ إذا كان
بصيغة (فَ ِكوٌ) التي تعني ...« :الفكاىة بالفتح ،مصدر فَ ِكوَ َّ
مزاحا و ِ
المزاح 4 .» ...أي يكثر من المزاح والضَّحك أثناء إطعامو الطَّعام
َ
الفاكوُ ّ
طيِّب ّ
النفس َّ ً
في ٍ
جو مرح ،فمن خالل وصفيا بيذه الصيغة قامت بإعطاء داللة أخرى ليذه الكممة وىي
الضيوف.
أن الصفة أصبحت كالعادة لو بحيث إذا أحضر الطّعام يمزح مع ّ
ّ
1
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة فارس الحرب ،بيت ،10ص29
 حمدو ّ2
ظِف َر ،ص.2750
الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج  ،31باب الظاء ،مادة َ
 أبو الفضل جمال ّ3
طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة ابن ال ّشريد ،بيت ،2ص.16
 حمدو ّ4
الدين إبن منظور ،لسان العرب ،ج  ،38باب الفاء ،مادة فكو ،ص.3453
 -أبو الفضل جمال ّ
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الرابع :
المثال ّ
ِ
معا
واذا ما البِ ُ
يض َي ْمشين ً
تقصد الخنساء بالبيض:

كبناَت الماء في الضَّحل ال َكِدر.
َ

1

يكن في
أما (بنات الماء) فيم طير بِيض ّ
« (النساء) ّ

2
الضحل ال َكِدر ،فال َكِدر ىو الماء غير
فشبيت النساء بحركة الطّيور الكثيرة في الماء ّ
الماء» ّ

ٍ
صاف فيو َكِدٌر »
در :صار غير
الماءَ -ك ًا
الصافي مثل ما جاء في الوجيزَ ( « :كِد َر)
ّ
ُ

3

تصويرا ،فيذه مبالغة في وصف النساء َّ
وىن يرتجفن بظيور صخر.
صورت المشيد
وكأنيا َّ
ّ
ً

المثال الخامس:
َي ْح ِمي َكتِ َيبتَو َش ِر ْس.

َب ْي َن َنا َن َراهُ َب ِادًيا

4

ورده عن كتيبتو ( فرقتو من الجيش ) فصيغة شرس
تقول ّإنو َش ِرس في مواجية
العدو ّ
ّ
عادة ما تطمق عمى الحيوانات المتوحشة عندما تُدافع عمى قُطعانيا ،فالخنساء بالغت في
بقوة ولذا اضطر إلى التّصرف بخمق سيء ،فيي قد أبرزت
وصف أخييا وىو يحمي ويدافع ّ
إحدى عادات أخييا وىو في مثل ىذه المواقف.
توفّرت عمى صيغ المبالغة بكثرة،
أن ىذه
من خالل ىذه الدراسة ّ
يتبين لنا ّ
ّ
المدونة قد َ
فعال )التّي وردت ست
مرة أكثر من صيغة ( ّ
تكررت سبع وستون ّ
فنجد صيغة (فَعيل) قد ّ
لكل منيما ،ثم صيغة ِ
وأربعون مرة ،لتأتي صيغتي ( ِمفعال) و (فَ ُعول) ثمانية عشر مرة ٍّ
فعل
ّ
ّ
ّ
مرة.
أربعة عشر ّ
1
2
3
4

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة يطعن الطعنة ،بيت ،3ص.56
 حمدو ّ نفسو ،ص.56 -مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،ص.537

طماس ،ديوان الخنساء ،قصيدة من ذا يقوم مقامو ،بيت ،4ص.73
 -حمدو ّ
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يل) أكثر من الصيغ األخرى راجع إلى تخيير
تكرر صيغة (فَ ِع ْ
أما سبب ّ
ّ
الدرجة من المبالغة ،وذلك لوصف أخييا بكثرة حتّى صارت لو ىذه
الخنساء وانتقائيا ليذه ّ
ألن
ثم استعممت صيغة ( فَعَّال) بدرجة أقل من الدرجة األولى ّ
الصفة كالحرفة تمتصق بو ّ
داللتيا عمى مبالغة الموصوف حتّى صارت لو كالطبيعة ،فالحرفة أقوى من الطبيعة في
ِ
ألن ىاتين
فعال ) و (فَ ُعول) بنفس ّ
الدرجة ّ
كثرة الوصف بعد ىذا استعممت صيغة (م َ
الصيغتين تدالّن عمى مبالغة الحدث في صاحبو حتّى صار كاآللة ،وعمى من دام منو
ألنيا
الفعل أو أكثر منو ،لتأتي صيغة( فَ ِعل )التي تكاد تصل نسبة صيغة ( ِمفعال) و(فَ ُعول) ّ
السابقتين.
تد ّل عمى المبالغة حتّى صار الموصوف كاآللة فيي تقترب من داللة الصيغتين ّ
الداللة عمى
أن الخنساء استعممت صيغ المبالغة األقوى درجة في ّ
ومن ىنا ّ
يتبين لنا ّ
التّكثير في الوصف.
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خاتمة
قمنا في بحثنا ىذا بدراسة المشتقات في ديوان الخنساء وذلك بعد التعامل المباشر مع الديوان
فتوصمنا بعد ذلك إلى مجموعة من النتائج ِّ
نمخصيا فيما يمي :
ّ
غنية بمختمف األساليب المّغوية عمى غرار اسم الفاعل واسم المفعول
مدونة ّ
*يعتبر ديوان الخنساء ّ
وصيغ المبالغة .
المدونة يعتبر معيار لمفصاحة والبالغة في العصر الجاىمي.
تنوع األساليب في
*ّ
ّ
إن ّ
الدالة عمى البكاء والحزن فالخنساء تستيِّل ُمعظم قصائدىا بإطاللة
السياقات ّ
*ىيمنة األلفاظ و ّ
بكائية.
ّ
*ال يقتصر اسم الفاعل واسم المفعول عمى الحدث والحدوث والذات الفاعمة أو ذات المفعول بل ليا
أما داللة المبالغة
دالالت ّ
زمنية أخرى وىي الماضي واالستقبال  ،االستمرار  ،الحال والنسب ّ ،
خاصة بيا .
فمك ّل صيغة داللة
ّ
معيًنا في الداللة والمعاني،
جد كبيرة في
*صيغة المبالغة أخذت مساحة ّ
جاىا ّ
المدونة وأعطاىا اتّ ً
ّ
المدونة مقارنة باسم المفعول
أيضا ظير بكثرة في
مرة ،واسم الفاعل ً
حيث نجدىا قد وردت ب ّ 163
ّ
أن اسم المفعول لم يتمظير بدرجة كبيرة في ىذا الديوان فقد ورد
مرة  ،في حين نجد ّ
فقد ورد بّ 98
المدونة.
مرة ،وىذا ُيظير لنا الفروقات بين ىذه المشتّقات في
بّ 27
ّ
غالبا عمى صخر أو أشياء متعمّقة بو ،أو تعود عمى
* تعود الذات الفاعمة أو ذات المفعول
ً
الخنساء وىي واصفة دموعيا.
* استعممت الخنساء داللة المضي وداللة الحال بكثرة مقارنة بداللة االستقبال و االستمرار
النسب.
وّ
السياق.
* ال تحدد داللة المّفظ إالّ بالعودة إلى ّ
تعبر عن ك ّل المستحدثات
نموىا حتى تستطيع أن ّ
*ّ
إن االشتقاق عنصر ىام في تكوين لغتنا و ّ
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خاتمة
العممية و الفكرية .
ٍ
ِّ
تعوض ليذا
الميت خسارة ال َّ
أن ّ
أن المجتمع الجاىمي يعظم الموتى ألبعد حد ويرى ّ
*استخمصنا ّ
الرثاء بمختمف مستوياتو.
ّ
خصصوا لو فن ّ
توصمنا إلييا من خالل دراستنا لموضوع البحث.
كانت ىذه أىم ّ
النتائج التي ّ
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 فيرس المصادر والمراجع :
القرآن الكريم.
أ -المعاجم:
 .1أبو الفضل جمال الدين

ابن منظور  ،لسان العرب،تح عبد المّو عمي الكبير ،

المعارف  ،القاىرة ،طبعة جديدة  ،دس.
 .2مجمع المّغة العربية ،المعجم الوجيز ،و ازرة التربية و التعميم ،مصر ،دط1994 ،م.
ب -الكتب:
 .3ابن أحمد بن عبد المّو بن ىشام األنصاري ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك
 ،منشورات المكتبة العصرية ،بيروت ،دط ،دس ،ج.3
المفصل ،إدارة الطباعة المنيرية ،مصر ،دط ،دس
النحوي  ،شرح
 .4ابن عمي بن يعيش ّ
ّ
ج.6
 .5أبو الحسن سعيد بن مسعدة األخفش األوسط ،معاني القرآن ،تح ىدى محمود قراعة
 ،مكتبة الخانجى ،القاىرة ،ط1990 ،1م،ج.1
النجار ،دار الكتب المصرية
جني ،الخصائص ،تح محمد عمي ّ
 .6أبو الفتح عثمان بن ّ
 ،مصر ،دط ،دس،ج.2
الفراء ،معاني القرآن ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1983 ،3م.
 .7أبو زكريا يحيى بن زياد ّ
الم َّثنى التّْيمي ،مجاز القرآن ،مكتبة الخانجى ،القاىرة،دط ،ج.1
 .8أبو ُع َب ْي َدة َم ْع َمر بن ُ
السمفية
الصاحبي في فقو المّغة وسنن العرب في كالميا ،المكتبة ّ
 .9أحمد بن فارسّ ،
 ،القاىرة ،دط1910،م.
سيد كيالني ،دار المعرفة
الراغب األصفياني،المفردات في غريب القرآن ،تح محمد ّ
ّ .10
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 ،بيروت-لبنان ،دط ،دس
عمار
 .11ثعمب أبو العباس أحمد بن يحيى ،ديوان الخنساء ،تح أنور أبو ُس َويمم ،دار ّ
 ،عمان -األردن ،ط1988 ،01م
 .12حسني عبد الجميل يوسف ،عمم البديع بين اإلتباع و االبتداع ،دار الوفاء ،اإلسكندرية
 ،ط2007 ،1م.
طماس ،ديوان الخنساء ،دار المعرفة ،بيروت -لبنان ،ط2004 ،02م.
 .13حمدو ّ
الصرفية في ضوء عمم المّغة المعاصر ،مكتبة بستان المعرفة
 .14رمضان عبد المّو ،الصيغ ّ
 ،مصر ،ط2006 ،1م.
 .15ريبوار عبد المّو خطّاب ،المّواصق االشتقاقية وداللتيا في العربية،دار دجمة ،المممكة
األردنية ،ط2014 ،1م.
 .16سيبويو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  ،الكتاب  ،تح عبد السالم محمد ىارون
 ،مكتبة الخانجى ،القاىرة ،ط1988 ،3م،ج.1
عباس حسن  ،النحو الوافي  ،دار المعارف ،مصر ،ط ،3دس ،ج.3
ّ .17
الدين السيوطي ،المزىر في عموم المّغة وأنواعيا ،مكتبة دار التراث
 .18عبد الرحمن جالل ّ
 ،القاىرة ،ط2008 ،3م.
 .19عبد المّطيف محمد الخطيب ،المستقصى في عمم التصريف ،دار العروبة ،الكويت
 ،ط 2003 ،1م.
الصرفي ،دار المعرفة الجامعية ،دط1992 ،م.
 .20عبده الراجحي ،في التطبيق النحوي و ّ
عمار ،عمان -األردن ،ط 2
 .21فاضل صالح ّ
السامرائي  ،معاني األبنية في العربية ،دار ّ
2007 ،م.
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 .22كامل سممان الجبوري،معجم الشعراء ،دار الكتب العممية ،بيروت -لبنان،دط2002 ،م
 ،ج.1

77

الفهرس
فهرس:
 إهداء
مقدمة..........................................................................أ-ب
ّ 
األول :التعريف بالمشتقات المدروسة و داللتها02.................................
الفصل ّ
.I

التعريف بالمشتقات02 ..............................................................

-1تعريف االشتقاق02 ..................................................................
-1-1التّعريف اللّغوي02 ................................................................
-2-1التعريف االصطالحي03 ..........................................................
-2اسم الفاعل04 .......................................................................
-1-2تعريفه04 .........................................................................
-2-2صوغه05 ........................................................................
-3-2داللته08 .........................................................................
-3اسم المفعول12 ......................................................................
-1-3تعريفه12 .........................................................................
-2-3صوغه13 ........................................................................
-3-3داللته14 .........................................................................
-4صيغ المبالغة16 .....................................................................
-1-4تعريفها16 ........................................................................
-2-4صوغها17 .......................................................................

79

الفهرس
-3-4داللتها18 ........................................................................
.Iتبادل الداللة بين المشتقات20 ...........................................................
-1اسم الفاعل20 .......................................................................
-2اسم المفعول21 ......................................................................
-3صيغة المبالغة23 ....................................................................
المدونة25...................................
الفصل الثّاني :داللة المشتقات المدروسة في
ّ
تمهيد25 ................................................................................
الديوان..........................................................
التّعريف بصاحبة ّ

25

بالديوان26 .....................................................................
التّعريف ّ
المدونة27................................................
.Iصيغة اسم الفاعل و داللته في
ّ
-1اسم الفاعل من الثالثي27 ............................................................
 -2اسم الفاعل من غير الثالثي37 ......................................................
المدونة46................................................
.IIصيغة اسم المفعول وداللته في
ّ
-1اسم المفعول من الثالثي46 ...........................................................
 -2اسم المفعول من غير الثالثي53 .....................................................
المدونة59 ..................................................
.IIIصيغة المبالغة و داللتها في
ّ
َّعال59 .......................................................................
-1صيغة فَفع ْل
ال61 .....................................................................
-2صيغة ِمم ْلف َفع ْل
ول63 ......................................................................
-3صيغة فَف ُعع ْل
يل65 .......................................................................
-4صيغة فَف ِمع ْل

80

الفهرس
-5صيغة فَف ِمع ْلل67 .......................................................................
 خاتِممة72 ............................................................................
 فهرس المصادر و المراجع75 ........................................................
 الفهرس79 ..........................................................................

81

