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ا ا ا    

  املقدمة

والصالة والسالم على ،ً     احلمد هللا الذي جعل لغتنا لغة القرآن، وكالما ألهل اجلنان

  أما بعد،. سيد اخللق واملرسلني، سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

ً     فكان الشعر وال يزال ميدانا للدرس اللغوي بكل أعصره قدميا وحديثا؛ فهو ديوان  ً ً

ًوا به ما وجدوا إىل ذلك سبيال، فعال شأنه َّلعرب وسجل آثارهم ومفاخرهم، وقد تغنا

وقد انصب االهتمام بصورة كبرية على ما يرجع منه إىل زمن . لديهم، وعظم قدره

ًاالستشهاد ومكانه، فهو ميثل ركنا أساسيا من أركان السماع والفيصل يف دعم قاعدة أو  ً

  . ترسيخ أصل

 من أمهية الشعر يف االستشهاد على قواعد اللغة وأحكامها، وخباصة شعر ً     وانطالقا

الشعراء يف عصر االحتجاج، رأى الباحث أن يتناول نصوص ديوان شعري لشاعر من 

ُالذين حيتج بشعرهم، ذلك هو قيس بن ذريح، حيث إن شعره يعد أحد املصادر يف 

  .فظه، ومجال سبكه، وجودة معناهاالستشهاد اللغوي يف معظم مستويات اللغة؛ لرصانة ل

     وملا كانت دراسة مواضيع الصرف طويلة ومتشعبة؛ اقتصرت يف هذا البحث على قسم 

ُيف ديوانه دراسة صرفية داللية، وهي دراسة تعىن بأبنية ) األبنية املزيدة( منه، وهو دراسة

د، وتأصيل هذه املعاين من األمساء واألفعال الثالثية والرباعية املزيدة بقصد توليد معىن جدي

  .كتب الصرف قدميها وحديثها
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  :وكان البحث يف هذا اجلانب حماولة لتحقيق أهداف أمهها

  . حصر األبنية املزيدة، والكشف عن الدالالت اليت حتملها تلك األبنية- 

  :وكما يسعى البحث لإلجابة عن تساؤالت أمهها

 ؟ما األبنية املزيدة اليت استعملها قيس بن ذريح - 

 ما الدالالت اليت حتملها األبنية الصرفية يف الديوان؟ - 

 هل جاءت تلك األبنية موافقة ملا قاهلا الصرفيون؟ - 

  كيف أسهمت الزيادة يف تنوع معاين األبنية؟ - 

ً      وقد اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي الذي يشكل أساسا ألية دراسة 

َّري شرحا يبنيلغوية، فهو منهج يقوم على شرح البيت الشع  داللة الزيادة يف بناء الكلمة، ً

ًواستخالص معاين الزيادة انطالقا من السياق، وعرض هذه املعاين املستخلصة على كتب 

  . الصرف قدميها  وحديثها

.        واقتضت الدراسة أن يقسم البحث يف مقدمة ومتهيد وثالث مباحث وخامتة

يته، وتساؤالت البحث، ومنهج البحث فاملقدمة اشتملت على موضوع البحث وأمه

أما التمهيد فشمل حملة موجزة عن الشاعر قيس بن ذريح . وحدود الدراسة وأقسامها

وشعره، وأما مباحثه فكان املبحث األول أبنية األفعال املزيدة حبرف، واملبحث الثاين، 

  . بثالثة أحرفألبنية ألفعال املزيدة حبرفني، أما الثالث فكان ألبنية األفعال املزيدة
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الكتاب :       أما مجع املادة فقد مت االعتماد على الكتب الصرفية وخاصة القدمية ، ومنها

لسيبويه، املقتضب للمربد، وشروح الشافية، واملمتع يف التصريف، وغريها من الكتب اليت 

  .أثرت هذا البحث وساندته

  ًوأخريا؛

طة بسيطة من حميط العلم الذي ال     فإن هذا البحث ما هو إال عمل متواضع، ونق

يدرك أغواره إال اهللا العليم بكل شيء، وهو عمل بشري كأي عمل ال خيلو من قصور، 

فما كان من إصابة فمن اهللا توفيقه وحسيبه عليه توكلت، مث من قام باإلشراف على هذا 

 البحث، وما كان من قصور فمن نفسي ومن الشيطان، واحلمد هللا الذي تفرد لنفسه

وآخر دعوانا احلمد هللا ". يأىب اهللا تعاىل الكمال إال لكتابه: " وصدق من قال. الكمال

  رب العاملني
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  التمهيد

  :قيس بن ذريح وشعره

إن احلب واجلمال نعمتان أنعم اهللا تعاىل �ما على خلقه، فبهما يسمو اإلنسان،      

ا مصدر الغزل يف كل زمان وتصفو نفسه، ويلني قلبه، ولوالمها لفقدت احلياة طعمها، ومه

ومكان، لذلك كان الغزل أكثر أبواب الشعر من حيث الكم، وأغناها من حيث الذوق 

ًوالفن والعاطفة، والغزل موجود منذ العصر اجلاهلي حيث رصد لنا قصصا للعشاق 

وعندما جاء العصر األموي وجدنا هذا اللون يتقدم ويتطور ويزدهر، وانقسم . والشعراء

غزل حسي الهي الذي شاع وانتشر يف حضر احلجاز، وغزل عذري :  قسمنيالغزل إىل

وهذا اللون من الغزل يعتمد على " عذرة" عفيف الذي نسب إىل قبيلة بدوية تسمى

املشاعر واألحاسيس املرهفة والولوع باحملبوب، واقتصار كل حمب على حمبوبة واحدة، ومن 

، ومل ٍ عن سائر خلق اهللا، فتوحدوا مبحبوبةهؤالء العشاق العذريون الذي تفردوا بعشقهم

ومنهم كان قيس بن . ًفكان التفرد والتوحد سببا للحسرة واملعاناة هلم. ًيرضوا عنها بديال

ُب بقيس لبىنَّذريح، امللق   . ُنسبة إىل حمبوبته لبىن. ُ

  :نسبه

ن من عادة ُيح بن احلباب، وكان يلقب بأيب يزيد، وال ولد له، إذ كاِهو قيس بن ذر      

ًالعرب أن يلقبوا أبناءهم تفاؤال بالولد، ويكىن بالليثي تفاخرا جبده ألبيه ليث بن بكر أما .ً
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ُأمه فال يعرف شيء عنها سوى أ�ا بنت سنة بن الذاهل اخلزاعي، وأخت للشاعر عمرو 

  .ُبن سنة 

ت املصادر ولد قيس يف السنة الرابعة أو السادسة للهجرة، أو فيما بينهما، إذ أمجع     

على أنه كان رضيع احلسن بن علي بن أيب طالب، أرضعته أم قيس، فكان منزل قومه يف 

  .) ١(ظاهر املدينة وكان هو وأبوه من حاضرة املدينة 

  

  :هُِّقصة حب

أورد أبو الفرج االصفهاين يف كتابه األغاين أخبار قيس وحبه للبىن، بعد أن مجعها من       

مر قيس ببعض حاجته خبيام بين كعب من : ا بينها لريويها، فيقولق فيمَّمصادر عدة، ونس

فوقف على - فيه خري ال من إال يبق ومل الرجال عنه غاب: خلوف -  خلوفّخزاعة واحلي

خيمة لبىن بنت احلباب الكعبية، فاستسقى املاء، فخرجت إليه فسقته، وكانت إمرأة مديدة 

انزل : ا وقعت يف نفسه وشرب املاء، فقالت لهالقامة شهلة حلوة املنظر والكالم، فلما رآه

 ٌّفانصرف قيس ويف نفسه من لبىن حر. فتربد عندنا، فنزل �م، وجاء أبوها فنحر له وأكرمه

ًمث أتاها يوما آخر وقد اشتد وجده �ا، . ُال يطفأ، فجعل يقول الشعر فيها حىت شاع وروي

بها، فبكت وشكت إليه مثل فسلم وظهرت له وردت سالمه، فشكى إليها ما جيد من ح

                                                           

 حممد ، اجلوزي، أيب الفرج بن علي بن حممد، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، حتقيق:ُ ينظر(١)

/ ٥م، ١٩٩٥، ٢دار الكتب العلمية، ط: القادر عطا، بريوت بدعبدالقادر عطا، مصطفى ع

٨٠.  
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 ما به وما رد  إىل احلسنيذلك، انصرف إىل أبيه وسأله أن يزوجه إياها، فأىب عليه، فشكى

أنا أكفيك، فمشى معه إىل أيب لبىن، فلما بصر به أعظمه : عليه أبواه، فقال له احلسني 

ُيا ابن رسول اهللا ماحاجتك؟ قال له جئتك خاطبا ابنتك ل: ووثب عليه وقال بىن لقيس بن ً

ًيا ابن رسول اهللا ما كنا لنعصي لك أمرا ، ولكن أحب إلينا أن خيطبها ذريح : فقال. ذريح

ُأقسمت عليك إال ما خطبت لبىن على قيس، : ًأبوه عليه، فأتى احلسني ذرحيا  فقال له

 .)١(طبها ذريح من أبيها، فزوجه إياهافخ

  

  مرض قيس 

ًد خشيت أن ميوت ومل يرتك خلفا، وقد حرم الولد لق: مرض قيس، فقالت أمة ألبية       

من هذه املرأة ، وأنت ذو مال فيصري مالك إىل الكاللة، فزوجها غريها لعل اهللا أن يرزقه 

ًلست متزوجا : فطلبا منه أن يتزوج بغريها، فرفض قيس فقال. ًولدا ، وأحلت عليه يف ذلك

قال . ًوال أسوءها بشيء أبدا: ماء، قال باإلَّفإن مايل سعة فتسر: ًغريها أبدا، فقال أبوه

وحلف ال يكنه سقف بيت حىت يطلق لبىن، فكان . فإين أقسم عليك إال طلقتها: أبوه

خيرج فيقف يف حر الشمس وجيي قيس فيقف جنبه فيظله بردائه ويصلي هو حبر الشمس 

 . ) ٢(أنه مكث سنة على هذا احلال مث طلقها: حىت يفيء الفيء فينصرف عنه، يقال

                                                           

دار الفكر : األصفهاين،أبوالفرجعليبناحلسينالقرشي،كتاباألغاين،حتقيق،عليمهناومسريجابر،لبنان: ُينظر(١)

  .١٧٧-١٧٦ / ٩، ١للطباعة و النشر،ط

  .٨١/ ٥ اجلوزي، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، :ُينظر(٢)
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  لبنىنهاية قيس و

اختلف يف آخر أمر قيس ولبىن، فذكر أكثر الرواة أ�ما ماتا على افرتاقهما، فمنهم       

اتت قبله بل م: ومنهم من قال. ًإنه مات قبلها وبلغها ذلك فماتت أسفا عليه: من قال

ى، َّوممن ذكر ذلك اليوسفي عن علي بن صاحل صاحب املخصل. ًومات بعدها أسفا عليها

، ماتت لبىن فخرج قيس ومعه مجاعة من أهله فوقف على قال يل أبو عمرو املدين: قال

  : قربها فقال

ْماتت َلبـيـىن َ ْ ْفمو�امويت              هل َُ ْتـنـفعن َ َ َ ٌَحسرة َْ ْ ِالفوت على َ
ْ َ.  

َوسوف ْ َ ِأبكي َ
َبكاء ْ َ َمكتئب           قضى ُ َ ٍ َِ ْ ِميت علىً وجدا ًحياة ُ

َْ  

قرب يبكي حىت أغمي عليه، فرفعه أهله إىل منزله وهو ال يعقل، فلم يزل مث أكب على ال

ِّعليال ال يفيق وال جييب مكل ًما ثالثا حىت مات، فدفن إىل جنبها ً ً
)١ ( .  

  عرهـــش

قيس بن ذريح من عشاق العرب املشهورين، معظم شعره يف لبىن، شـعر مجيـل املعـاين،       

ًشــعره مــصدرا مهمــا ألصــحاب اللغــة يف االستــشهاد، ســهل الرتاكيــب، متــني الــسبك، وكــان  ً

ْرووهــا بــل العــرب مــن ا�ــانني أشــعار َّتوقــوا َأرهــم مل وكــذلك... : أماليــه يف ُدريــد ابــن قــال" ََ 

 جمنـــــون ذريـــــح بـــــن قـــــيس بأشـــــعار باالستـــــشهاد مـــــشحونة اللغـــــة أئمـــــة ُتـــــب وك�ـــــا ُّواحتجـــــوا

                                                           

  .١٧٨ / ٩هاين، كتاب األغاين،  األصف(١)
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 يف الـصحاح وغـريهم، )٣(اجلـوهري كيستـشهد بـشعره، وكـذل)٢(جند ابن منظـور، و)١(..."لبىن

دت كتـــــب اللغـــــة والنحـــــو علـــــى شـــــعره يف أمـــــا علـــــى مـــــستوى النحـــــو والـــــصرف فقـــــد اعتمـــــ

  .)٤(االستشهاد

                                                           

: السيوطي، جالل لدين، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، حتقيق، حممد أمحد جاد وآخرين، بريوت(١)

  .١/١٠٩ت، .دار اجليل، د

  .١٠/١٨١-٢/٦٧ت، .دار صادر،د: ابن منظور،حممد بن مكرم،لسان العرب، بريوت: ُينظر(٢)

 الصحاح يف تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق، أمحد عبد الغفور اجلوهري، إمساعيل بن محاد،: ُينظر(٣)

  .١/٥١، ٤،١٩٩٠العلم للماليني، طدار : عطار، بريوت

 ،١دار العلوم للطباعة والنشر،ط: حداد،حنا مجيل، معجم شواهد النحو الشعرية، الرياض:ُينظر(٤)

  .٨٤٢، ص ١٩٨٤
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  أبنية الفعل املزيد حبرف: املبحث األول

  أبنية الفعل املزيد حبرفني: املبحث الثاين

  أبنية الفعل املزيد بثالثة أحرف : املبحث الثالث
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  املبحث األول

  أبنية الفعل املزيد حبرف

ال يستطيع الفعل ا�رد أن يفي جبميع املعاين اليت تريدها اللغة؛ لذلك جلأ العرب إىل       

ُّهو كل: والفعل املزيد.الزيادة؛ �دف الوصول إىل معان مل يصل إليها ا�رد  فعل زيد على ُ

والزيادة ال . ًأو رباعيا ًويكون ثالثيا.ان، أو ثالثة أحرفأحرفه األصلية حرف، أو حرف

  . ألن كل زيادة يف املبىن تؤدي إىل زيادة يف املعىن؛ ًتكون عبثا

فالفعل من حيث الزيادة ينقسم إىل مزيد ثالثي، ومزيد رباعي، واملزيد الثالثي ينقسم       

 . وحبرفنيٍوحبرفني، وبثالثة أحرف، ومزيد الرباعي ينقسم إىل مزيد حبرف، ٍمزيد حبرف: إىل

  . يف هذا املبحث سنتناول الثالثي املزيد حبرف، وكذلك الرباعي املزيد حبرفو

  

  :أبنية الفعل الثالثي المزيد بحرف: ًأوال

: (  حنو أي قبل الفاء،تكون زيادة احلرف يف الفعل الثالثي إما يف أول الكلمة      

َأفـعل ّفـع:(  حنو، وإما بتضعيف العني)ْ :  حنوء والعني، وإما بزيادة ألف بني الفا)لَ

قمنا كل زيادة يف املبىن زيادة املعىن ومبا أن لواستعمل الشاعر هذه األبنية مجيعها، ).فاعل(

) قيس لبىنديوان (ببيان املعاين اليت أفاد�ا الزيادات كما وردت يف الديوان املختار للدراسة 

 :كما يليوهي 



      
 
 

    
 
 

٥٩٣
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َبناء أفـع  ) أ( ْ   : َلَ

التعدية، والصريورة، والسلب، : ٍ معان كثرية منهاللداللة على) أفعل(يستخدم بناء       

ٍوالدخول يف زمان أو مكان، والداللة على احلينونة، واالستحقاق، والوصول إىل العدد، 

 .) ١(صفة على الشيء والتكثري،ومصادفةض،والتعري، )فعل(والداللة على معىن 

 : خمتلفة، هيٍ معانوقد ورد هذا البناء يف ديوان قيس بن ذريح مخسني مرة، وأدى إىل

 :التعدية -١

  وهو حتويل الفعل-  وهو املعىن الغالب فيه-عىن حمدد يف األساس مل)أفعل(      يرد بناء

 الفعل الالزم إىل مفعول، قال  وبزيادة اهلمزة يتحول فاعل. الالزم إىل متعدالثالثي

ًيف أفـعل تعدية ماكان ثالثيااعلم أن املعىن الغالب : " سرتاباذياال ُ َ ، وهي أن جيعل ما كان ْ

ًفاعال لالزم مفعوال   .)٢("ًعل فاعال األصل احلدث على ماكان ملعىن اجلً

                                                           

يلي، املمتع يف التصريف، حتقيق،  فخر الدين ابن عصفور، أبو احلسن علي بن مؤمن اإلشب: ُينظر(١)

وابن عقيل، �اء الدين عبداهللا، شرح . ١٨٨/ ١م، ١،١٩٧٠املكتبة العربية، ط : قباوة، حلب

-اهـ٤٠٠، ٢٠دار الرتاث، ط: ألفية ابن مالك، حتقيق، حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة

   نور الدين، عصام ، أبنية الفعل يف. ٤/٢٦٣ام ، ٩٨٠

. ١٤٦ ام، ص٩٨٢ ،١املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط: شافيةابن احلاجب، بريوت

 - ٣٩ م، ص ١٩٩١ دار الفكر،: احلمالوي، أمحد حممد، شذا العرف يف فن الصرف، بريوت

٤٠. 

  حمي الدين عبداحلميد،، شرح شافية ابن احلاجب، حتقيق االسرتباذي، حممد بن احلسنالرضي(٢)

  .١/٨٦ ،م١٩٧٥ط، .ددار الكتب العلمية، : ون، بريوتوآخر



      
 
 

    
 
 

٥٩٤
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 :)١(من مواضع ورود هذه الداللة يف ديوان قيس قولهو

ُنحن إذا ْ َأنـفدنـا َ ْ َ َالبكـاء ْ َ ِعش ُ ِ    فموع       ًـة  َّيَ
ْ َ ٌقرن ُدناَ ِمسَّالش َنِم َ   ُعِطال ْ

َأنـفد(:       فقوله َنفد"، وجاء يف املصباح املنري )أفعل( جاء على وزن )ْ
ُيـنـفد َِ َ ًنـفادا َْ َ،فين ََ

َِ 

َوانـقطع َ َ ْ َّويـتـعدى َ َ ََ َِباهلمزة َ َْْ
ُفـيـقال ِ َ ُُأنـفدته َُ َْ ُ أفـنـيتهَإذا َْ  كانت الزمة  قبل الزيادةفبنية الفعل. )٢("َََْْ

الزيادة أصبح  ا دخلتفالبكاء فاعل، ولكن عندم) نفد البكاء(حمصورة على الفاعل، وهي

ِّ، فسلب الفاعل املؤثًمفعوال به) البكاء(الفاعل
ُر رتبته، وأعطي رتبة املفعول به الذي يقع ُ

  .عليه التأثري

  :الزمان في الدخول -٢

أي : ، حنو أصبح وأمسى وأفجر وأشهر)أفعل( دخول الفاعل يف الوقت املشتق منه "وهو

ا منه دخول الفاعل يف وقت ما اشتق منه دخل يف الصباح واملساء والفجر والشهر، وكذ

  .)٣("أي دخلنا يف أوقات هذه الرياح: ، حنو أمشلنا وأجنبنا وأصبنا وأدبرنا)أفعل(

 و أسحرنا و وأمسينا أصبحنا: وتقول: "قال احلني، يف صريورة فعدها سيبويه أما      

 ابن يعيش وهذا ما ذهب إليه.)٤("وسحر ومساء صبح حني يف صرت إذا وذلك أفجرنا،

                                                           

، ١عامل الكتب، ط :  بريوت مجع، عدنان درويش،،ديوان قيس لبىنِبن ذريح، قيس بن احلباب، ا(١)

  .٢٩م، ص ١٩٩٦

 ٢ ط،دار املعارف: القاهرةالفيومي، أمحد بن حممد بن علي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، (٢)

  . ١/٦١٦م،١٩٨٧

  .١/٩٠، شرح شافية ابن احلاجب، الرضي(٣)

اهليئة املصرية :  حتقيق، عبدالسالم هارون، القاهرة الكتاب، أبو بشر عمرو بن قنرب،سيبويه،(٤)

  .٦٣-٤/٦٢ م،١٩٧٧للكتاب، 
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رنا يف هذه ِأصبحنا وأمسينا وأفجرنا، أي ص: أن يكون للصريورة، حنو قولك:" حني قال

  .)١("األوقات

  :)٢(يح، قالِ يف شعر ابن ذرورد هذا املعىن وقد 

ُت الغداة ألوم نفسيْفأصبح َ َ ِ  على أمر وليس بمستطاع            ُ َُ َ ٍ  

، وجاء يف )الصباح(دخل فيه، وهو   الوقت الذيدلت على) أصبحت ( :قوله      ف

أمسوا دخلوا يف املساء، : دخلوا يف الصباح، كما يقال: وأصبح القوم: " لسان العرب قوله

: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لألجر أي صلوها عند طلوع الصبح؛ يقال: ويف احلديث

 ُّردة رهمبقدو يكن مل شيء علىوهو يتحسر ويتندم ) ٣("أصبح الرجل إذا دخل يف الصباح

  .ه زيادة اهلمزة على هذه الصيغة هو الدخول يف الزمانّفاملعىن الذي أدت .ُواستعادته

  :)٤(ومنه قوله 

ِلعمري ْ ْلمن ََ َ َأمسى َ ْ ِوأنت َ ُضجيعه َْ
ِ ِاخت ما ِالناس  من               َ ِيرت عليه المضاجْ َ ْ   عَ

َأمسى: (فقوله ت يقسم أن من أمسى من دل على دخول املساء، فالشاعر يف هذا البي) َْ

َّالناس ، وكانت لبىن زوجة له يضمها وإياه مضجع واحد، لعاف دو�ا كل مضجع، وكل ُ ُ 

  .  امرأة

                                                           

 حتقيق، فخر الدين شرح امللوكي يف التصريف، ابن يعيش، أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي، (١)

  .٦٩ص ام، ٩٧٣كتبة العربية، ط ا، امل: قباوة، حلب

  .٦٨، ص هِابن ذريح، ديوان(٢)

  .٢/٥٠٢، )ص ب ح(ر، لسان العرب، مادة ابن منظو(٣)

  .٦١، ص ِابن ذريح، ديوانه(٤)
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  :السلب واإلزالة -٣

أشكيته وأعجمت الكتاب " حنو ، )١("سلبك عن مفعول أفعل ما اشتق منهجيي ل " :أي

  .)٢(" الشكاية والعجمةإذا أزلت

  

 :)٣(قولهومما ورد على هذا املعىن 

َّأن ََلو ًَامرأ َ
ُّضميره       لمت َعن َالهوى َأخفى ِ ُ َ

ِِ َيعلم ََولم َ َبذاك َ ُضمير ِ َ  

ًخفا الربق خفوا " ، وجاء يف لسان العرب)خفى( من الفعل )َأخفى (      فالفعل  ُ
ُوخفو ًظهر، وخفى الشيء خفيا وخفيا : ًوخفا الشيء خفوا. ملع: اًُّ ... أظهره واستخرجه: ًُ

ُأخفيها يكون أزيل خفاها أي غطاءها، كما تقول أشكيته إذا زلت له عما : ال ابن جينوق

أي أظهرها ألنك تقول خفيت السر أي : يشكوه؛ قال األخفش وقرئت أكاد أخفيها

 ُطاءه، فالشاعرِغ وُ أزال خفاءه: أظهره، أي:في هذا البيت جاء مبعىنف )٤(..."أظهرته

فالفعل أخفى دل على السلب . ر هذا احلب للناسيفضل املوت قبل أن ينكشف ويظه

  . واإلزالة، ومعىن البيت يؤيد ذلك

                                                           

  .٩١/  ١الرضي،شرح شافية ابن احلاجب،(١)

عساين،  بعناية، الن، يف صنعة اإلعراباملفصلالزخمشري، أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر، (٢)

  .٢٨١ هـ، ص١٣٢٣، ٢مصورة دار اجليل، ط: بريوت

  .٥٢ ص،ِابن ذريح، ديوانه(٣)

  .٢٣٤/ا٤، )خ ف ى (ابن منظور، لسان العرب، مادة(٤)
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  :)١( الدعاء-٤

  :) ٢(ومنه قول ابن ذريح 

ُالقلب ُّأيها أال ْ ُقاده الذي َ ْالهوى      أفق َ ِ
َ َّأقـر ال َ َ َمن عينكُ اهللا َ

ِقـلب ِ ْ َ  

معناه بردت وانقطع : ، قال بعضهمّت عينه تقرّوقر: "      جاء يف لسان العرب قوله

هو من : وقيل: بكاؤها واستحرارها بالدمع فإن للسرور دمعة باردة وللحزن دمعة حارة

أعطاه حىت :  اهللا عينه وبعينه، وقيلّوأقر. ت ونامتّقة إليه فقرّالقرار، رأت ماكانت متشو

ينه ت عّقر: وقال بعضهم. حىت تربد وال تسخن:  فال تطمح إىل من هو فوقه، ويقالّتقر

هو من القرار، وهو اهلدوء، : مأخوذ من القرور، وهو الدمع البارد، خيرج مع الفرح، وقيل

أقر اهللا عينه أنام : أبرد اهللا دمعته؛ألن دمعة السرور باردة، وقال أبو طالب: وقال االصمعي

  .) ٣(" ًاهللا عينه، واملعىن صادف سرورا يذهب سهره فينام

 اهللا عليك َّق من عماك أيها القلب، ال منِأف: عىن الدعاء، أيجاءت مب) َََّأقـر: (      فقوله

  . مبا حتب وتشتهي

  

  

  

  

                                                           

  .٩١/ ١، شرح شافية ابن احلاجب، الرضي: ُينظر(١)

  .٣٦، صديوانهِابن ذريح، (٢)

  .٨٦/ ٥، )ق رر(ابن منظور، لسان العرب، مادة (٣)
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 ):ّفعل( بناء)ب(

  التعدية، واجلعل، التكثري، :منها متعددة، ٍمعان على للداللة) لّفع(       يستعمل بناء 

 ،ومبعىناحلكاية التوجه،واختصار جمرده،وعلى على والداللة الشيء، على والقيام والدعاء،

  .)١( منههو املشتق الوقت يف الشيء عمل

 :،منهاخمتلفة ٍمعان إىل      وقد ورد هذا البناء يف الديوان ست وعشرين مرة،وأدى 

  :التكثير والمبالغة -ا

ا بني ًذهب ابن جين إىل أن هناك ارتباط.       وهو تكرار حدوث الفعل مرات ومرات

وتشديد العني منها دون الفاء والالم، والسبب هو  ، على التكرار والتكثريالبناءداللة 

يعرض هلا اختيارهم أقوى احلروف للمعىن القوي، وأقوى احلروف العني لتوسطها ولقلة ما

ر�ا تقول كس" :وجاء يف الكتاب ، )٣("والتكثري هو املعىن الغالب عليها.")٢(من إعالل

) ّفعل (صيغة حتمل وقد.)٤("قتهّمزعته وّرته وقطّكس: وقطعتها، فإذا أردت كثرة العمل قلت

  .آخر معىن التكثري معىن جانب إىل

                                                           

 ٦٣/ ٢، شرح ألفية ابن مالك،  ابن عقيل.ا٨٨ -١٨٩/ن عصفور، املمتع يف التصريف، ا اب:ُينظر(١)

  .ا ٥٣، ١٥١ص ،  أبنية الفعل يف شافية ابن احلاجب عصام، نور الدين،.

:  حتقيق، حممد بن النجار وآخرون، القاهرةاخلصائص،ابن جين، أبو الفتح عثمان، : ُ ينظر(٢)

   . ا٥٥/ ٢ ام، ٩٥٤مصطفى حليب،

  .٢٨الزخمشري، املفصل يف صنعة اإلعراب ، ص ا(٣)

  .٦٤/ ٤سيبويه، الكتاب، (٤)
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) ١(يقول ابن ذريح
: 

ُمسحت والذيَ فال ْ َّ ُبيته          أطوف َأركان َ ُ ْفيمن ِِبه ِ َ
ُيطوف ِ ُ ُويحصب َ

ِ ْ َ َ  

ْمسح:(      فقوله  َّ  بالغ: ّالشيء ّمسح" يف املعجم الوسيط جاءو). حمس( من الفعل )ُتَ

ُمسحت(فداللة .)٢("أثر من عليه ما إزالةمسحه،و يف ْ َّ  على املبالغة دلتيف هذا البيت ) َ

  . وكذلك دلت على معىن اإلزالة. ً بأركان الكعبة، إعالنا بأنه مؤمن تائبوالتكثري يف املسح

  :التصيير-٢

)٣(جعلته ذا أصله:"أي
 :) ٤(ومما ورد على هذا املعىن قوله.

ْبـرت َ َنـبـلها َ ْ ِللصيد َ
ْ ْوريشت َنىُْلبـ َّ َ ََّ ُوريشت            َ ْ َأخرى َّ َمثلها ُ

ُوبـريت ِ ْ َ َ َ  

َريش       كسوة الطائر، واجلمع أرياش : يشّالر: وريش" )ريش(من الفعل : ََّ

َريش: (داللة قولهو.)٥(" ألزق عليه الريش: ًيشة وراش السهم ريشاِواحدته ر...ياشِور النبل  َّ

بل لبىن بأ�ا حنتته وأحسنت بريه، وألزقت عليه  جعله ذا ريش، فابن ذريح يصف ن:أي) 

  . لصيدهامثلها، و�يأ هو شهّوري الريش حىت جعلته ذا ريش وراحت تصيد، فربى نبله

                                                           

  .٣٢ص ِابن ذريح، ديوانه، (١)

  . ٢٢٢ /١، ٢٠٠٤، ٤ مكتبة الشروق الدولية، ط :املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، (٢)

   .٩٣/ ١ شافية ابن احلاجب، شرح الرضي،(٣)

   .٣٩ ِابن ذريح، ديوانه ، ص(٤)

ا، ٩٩٩ي، زين الدين أبو عبداهللا احلنفي، خمتار الصحاح، حتقيق، يوسف الشيخ حممد، بريوت، الراز(٥)

  .ا٣٢/ ا



      
 
 

    
 
 

٦٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  : المجرد) َفعل(ل عن ّ االستغناء بفع-٣

َه، إذا عابهّعري:  حنو، ا�رد منهلعدم ورود" فعل" عن " لّفع " ـــــيستغىن ب َ
)١(. 

)٢(قولهيف رد هذا املعىن وو
: 

َُوعذبه ُبـراه َّحتى َالهوى َّ َ ِكبـري               َ ْ َ ِالقين َ ْ ِبالسفن َ   َالقداحا َّ

ُعذبه(فالفعل          أضناه فقد احلب مع حاله، فالشاعر يبني )عذب(من الثالثي ) َّ

  .باملربد ّالسهام ّاحلداد كربي فأهزله عظمه عن حلمه وبرى ّوعذبه،

ُعذبه: (       فقوله ًبه تعذيبا، ومل يستعمل ّوقد عذ" ... ًاستخدم مزيدا، يقول ابن منظور) َّ

.  بالتشديد)بّعذ( للمعىن نفسه الذي تؤديه )بّعذ(فال يستخدم جمرد . )٣(" غري مزيد

  . الزيادة التكثري واملبالغةكما أفادت هذه 

 الدعاء -٣

" اهللا وعقرك اهللا جدعك: له قلت أي ّوعقرته، ّجدعته وقالوا " الكتاب يف جاء      

: له قلت: أي ّورعيته، سقيته: اهللا،كقولك حبياك استقبلته: أي ّحييته: " ًأيضا وجاء)٤(

  .)٥(" اهللا ورعاك اهللا سقاك

  

                                                           

:  حممد املختون- عبد الرمحن السيد ،ابن مالك، حممد بن عبداهللا ،  شرح التسهيل، حتقيق: ُينظر(١) 

  ٥٠و احلمالوي، أمحد حممد، شذا العرف يف فن الصرف، ص . ٤٥٢/ت، ا.دار هجر، د

  .٤٣، ص ِابن ذريح، ديوانه(٢)

  ).ع ذ ب( ، مادة١/٥٨٥ ابن منظور، لسان العرب، (٣)

  .٤/٨٥ سيبويه، الكتاب، (٤)

   .٤/٨٥سيبويه، الكتاب، (٥)



      
 
 

    
 
 

٦٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  : ) ١(وجاء هذا املعىن يف قوله 

َفـليس َ ٍألمر َ َ َحاول ِ ُالله َ ُجمعه َ َ ُّمشت           َ ِ
َفـرق َوالما ُ َّ ُالله َ ُجامع َ

ِ  

َفـرق(:       فقوله   .  ًال يفرق اهللا أمرا مجع شتاته: جاءت مبعىن الدعاء، أي ) ََّ

 :)لَفاع( بناء )ج(

 والتعدية، والتكثري، ، املشاركةالداللةعلى: منها ٍمعان على للداللة) لَفاع( يستخدم بناء

َأفـعل(ومعىن ،)َلَعَفـ(ومبعىن واملواالة، َ َْ()٢(.  

َفاعل(      وقد وردت بناء  َ  ذريح سبع عشرة مرة، وأدى إىل دالالت يف شعر ابن) َ

  :خمتلفة، منها

  :المشاركة – ١

، مثل ماكان َُْفاعلته، فقد كان من غريك إليك: اعلم أنك إذا قلت: " يقول سيبويه      

ُفاعلته:  قلتمنك إليه حني أ�ا تكون بني :  أي.)٣("ُ ذلك ضاربته، وفارقته، وكارمتهومثل. َ

 .دمها ما يكون لآلخراثنني أو أكثر، فيكون ألح

 :)٤(      ومما جاءعلى هذه الداللة قول ابن ذريح

                                                           

  ٨٥ِابن ذريح، ديوانه، ص (١)

وابن عقيل، شرح .ا٨٨/ ١وابن عصفور، املمتع يف التصريف، . ٦٨/ ٤ سيبويه، الكتاب، :ُينظر(٢)

  . ٤/٢٦٣، ألفية ابن مالك

   .٦٨/ ٤سيبويه، الكتاب، (٣)

  .٣٥، ص ِابن ذريح،  ديوانه(٤)



      
 
 

    
 
 

٦٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

َشارف       وحالفن َّمنهن ُتنحاش فما َرئمن َْ ٌَ َ ًحبسا ِ ْ ِالمحول في َ ُ ِالجدب وفي ُ ْ َ  

      

َحالف الفعل  ف َحلف(" ، )حلف(الثالثي من َ َ ُحيلف) َ
ِ
ِبالكسر َْ ْ َ ْ ًِحلفا (ِ ِبكسر) َ ْ َ ِالالم ِ  َو َّ

ًلوفاَْحم( َوهو) ُ ُ ُأحد َ َ َجاء َما َ َمن َ
ِالمصادر ِ ِ َ َ ٍمفعول ََعلى ْ

ُ ْ ُأحلفه (َو َ ََ ْ ُحلفه (َو) َ ََّ ُاستحلفه (َو) َ ََْ ْ َ (

ُكله ًمبعىن ُُّ َْ
ُاحللف (َو. ِ ْ ِبوزن) ِْ ْ َ

ِاحلقف ِ ُالعهد ِْْ ْ َ ُيكون ْ ُ َبـني َ ْ ِالقوم َ
ْ ْوقد َْ َ ُحالفه (َ ََ ْأي) َ ُعاهده َ َ َ  َو َ

َُحتالفوا( ُعاهدواَتـ) ََ َ َحالف" جاء يف معجم اللغة العربية املعاصر و.) ١(" َ ُرفيقه، أي َ َ َ :  

ُعاهده َ فالشاعر يف هذا البيت  يصف حال النوق اهلرمة اليت فقدت ولدها، فعمل هلا .)٢("َ

ُّبو
 معىن املشاركة أدى) حالفن: (فقوله. ، ويوضع بقر�ا حىت ال جيف لبنهامن جلد ابنها)٣(

نقطع املطر ويبست ان ال يرتكن هذا الولد حىت وإأً مجيعاق تعاهدن وحتالفنفكأن هذه النو

  . األرض

  

                                                           

  .٧٨ الرازي، خمتار الصحاح، (١)

ا ٤٥٣م ، ص ٢٠٠٨عامل الكتب، ط ا، :  خمتار، أمحد عمر، معجم اللغة العربية املعاصر، القاهرة(٢)

.  

ِ، قيل جلده حيشى ت ولد الناقة(٣) ًبنا أو حشيشا لتعطف عليه الناقة إذُ ا مات ولدها، مث يقرب إليها ً

ِلرتأمه فتد
  .١٤/٩٩، )ب و و(ابن منظور، لسان العرب، مادة .  عليهَّرُ



      
 
 

    
 
 

٦٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  :)١()فعل(بمعنى " فاعل" مجيء  - ٢

) ٢(يقول ابن ذريح
: 

َأولعت ََلقد ِ َالقـيت ال ُ ْ ًخيرا َ ِبتفريق               َ ِّالمحب َِ ِ
ِعن ُ ِالحباب َ ُ  

وت بغيض مولع بتفريق احملب عن ، فهو صالشاعر هنا يتشاءم من صوت الغرابف      

ال لقي :  وجاءت معىن الدعاء، أي،)لقي(مبعىن الفعل ا�رد جاء )ََالقى (:فقوله.حمبوبه

 .ًخريا على هذا الصوت البغيض

َفـعل(االستغناء عن  - ٣ َ َ:(  

 :)٣(، حنو قوله  منهلعدم ورود ا�رد) َلَعَفـ( عن مغين) َلَاعَف (يأيت بناء:  أي      

َفـليس َ ٍألمر َ َ َحاول ِ ُالله َ ُّجمعه       مشت َ ِ
ُ َُ َفـرق َوالما َ َّ ُالله َ ُجامع َ

ِ  

، فالشاعر يريد أن يبني )حول (جمرده عن واستغين،ًاستخدم مزيدا) حاول : (       فقوله

ّأن تلك مشيئة اهللا، فإذا أراد أمرا مجع شتاته، وإذا قد  أن أحد يستطيع الر تشتيت مشل ً

  .معهوجي اهللا قضاء خيالف

                                                           

عامل : ابن يعيش، موفق الدين يعيش علي، شرح املفصل، بريوت.٦٨/ ٤سيبويه، الكتاب، : ُينظر(١) 

لم السيوطي، جالل الدين، مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع يف ع.  ا ٥٩/ ٧ت، .الكتب، د

  .٢٤/ ٦ت، .دار البحوث العلمية، د:  عبدالعال سامل مكرم،الكويت،العربية، حتقيق

   .٣٤، ص ِابن ذريح، ديوانه(٢)

   .٥٨، ص ديوانهِابن ذريح، (٣)



      
 
 

    
 
 

٦٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  : بحرف المزيد الرباعي الفعل: ًثانيا 

َتـفعلل(       له بناء واحد وهو  َْ َ َفـعلل( وزيدت التاء يف أوله ملطاوعة ) َ َْ الرباعي ) َ

 وجلببته فتجورب كجوربته فعلل مطاوع جييء وتفعلل: " الزخمشري قال.املتعدي

َتـفعلل( فالزيادة يف بناء . )١("فتجلبب َْ َ ًرا على الفاعل بعد أن كان  جعلت الفعل قاص)َ

 يف يتعدى،ألنه ال مثال وهذا وتسرهف، تدحرج:حنو وذلك" :قال املربد. ًجمرده متعديا

 .)٢("فتسرهف سرهفته و فتدحرج دحرجته : قولك لذلك االنفعال معىن

  :)٣(قولهقد استعمل بن ذريح هذا البناء مرة واحدة، وذلك يف و      

ًصدوعا ْطارت ًكبدا أيا ُ َتغلغل َحسرتا،ماذا ويا             ًوافذاَن ُ َ   ِالقلب؟ في َْ

َتغلغل(: قوله     ف  فيه إىل الزيادة أدت، و)غلغل(  وهو من الفعلالتاء حبرف مزيدرباعي )َ

دخل :  هذا احلب غلغل يف قلبه فتغلغل، أيَّ فالشاعر يريد أن يبني أناملطاوعة، معىن

 املعىن وهو املطاوعة معىن أدت إىل فعلل يف التاء ةفزياد. ًوانتشر، وكان سببا هلمه وحزنه

  .الصرفيون عليه نص كما فعلل صيغة يف لزيادة تؤديها الذي الوحيد

 وتسعين مرة على اًبعد استعراض الفعل المزيد بحرف في الديوان تبين أنه ورد أربع

  : النحو التالي

                                                           

  ٢٧٩الزخمشري، املفصل يف صنعة اإلعراب، ص(١)

 ٨٦/ ت، ا.دعامل الكتب، : اخلالق عضيمة، بريوت  عبد، يزيد، املقتضب، حتقيق بناملربد، حممد(٢)

.  

   .٣٥، ص ِابن ذريح، ديوانه(٣)



      
 
 

    
 
 

٦٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  النسبة  عدد مرات وروده  البناء

َأفـعل وما تصرف منه ْ َ  ٥٣  ٥٠ ٪  

ّفـع   ٪٢٨  ٢٦  ل وما تصرف منهَ

  ٪١٨  ١٧  فاعل وما تصرف منه

  ٪١  ١  تفعلل

ًأكثر األبنية املزيدة حبرف ورودا حيث وردت مخسني مرة ) أفعل(      و�ذا يتضح أن بناء 

  ).٪١(ًأقلها ورودا حيث ورد مرة واحدة بنسبة) تفعلل(وكان بناء ) ٪٥٣(بنسبة 



      
 
 

    
 
 

٦٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  املبحث الثاين

  رفنيالفعل املزيد حب

َّتـفع(و) َلَاعَفَتـ( :       للفعل الثالثي املزيد حبرفني مخس أبنية هي َ ) انفعل(و) علَتْافـ( و) لَ

 ومجيعها وردت يف ديوان ابن ذريح، ومل يرد يف الديوان الفعل الرباعي املزيد ).ّافعل(و

  .حبرفني

  : )َلَاعَفَتـ( بناء   ) أ(

 فاعل، ومطاوعة ف،ُّلَّوالتك املشاركة،: هامن ٍمعان، على للداللة لَاعَتف      يستخدم بناء 

  .)١( واإليهاموالطلب، والقصد، رجُّالتد على والداللة ،)َلَعَتـْوافـ لَّعَفَوتـ َلَعْأفـ( ومبعىن

َتـفاعل(     ورد بناء  َ َ   : خمتلفة، هيٍ على معانَّيف ديوان ابن ذريح ست مرات، ودل) َ

 :المشاركة -١

 وذلك ا،ًفصاعد اثنني لْعِف تريد وأنت إال يكون الف تفاعلت وأما" الكتاب يف جاء      

  .)٢("قولك تضاربنا، ترامينا، تقاتلنا

  :)٣(قوله املعىن هذا على ورد ومما

َتجاوبن ْ َ َفاستبكين َ ْ ْمن َ ًهوى ذا َكان َ ّلهـن ْتجـري ما ُنوائـح             َ ُ ُدموع َ ُ  

                                                           

ا، ابن عقيل، ١/٠٨٢وابن عصفور ،املمتع يف التصريف، .٧٠ -٤/٦٩ سيبويه، الكتاب، :ُينظر(١)

   .٤٤واحلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف، ص . ٤/٢٦٤شرح ألفية ابن مالك، 

  ٦٩/ ٤ سيبويه، الكتاب، (٢)

  .١١٣، صِابن ذريح،ديوانه(٣)



      
 
 

    
 
 

٦٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

َجتاوب       َ ُوجتاوب القوم: " ، يقول ابن منظور)جوب ( الفعل من: ََ َ َجاوب بعضهم : َ

ُا زادين، فاهتجت شوقا، غناء َّومم: بعضا، واستعمله بعض الشعراء يف الطري، فقال جحدر ً ُ

 احلمام فتلك الفعل، يف املشاركة معىن إىل أدى) جتاوبن ( فالفعل. )١(" محامتني جتاوبان 

 أخرى جاوبتها واحدة ما ناحت فإذا والبكاء، َّلنواح يف اشاركاتتم ويتداعني يتجاوبن

 . وبعده احلبيب هجر من يشتكي حمب كل عني دموع أجرين حىتبالنواح 

  :الفعل حدوث في التدرج -٢

"اًا فشيئًحصلت الزيادة بالتدرج شيئ": أيا، ً حصول الشيء تدرجييوهو
)٢(

. 

 :)٣(قوله يف وقد ورد هذا املعىن     

َوقال َ ُتـباعد ًغدا: َ َ ُدار ََ َلبـنى َ َبـعد َوتنأى          ُْ ْ ٍّود َ   ِواقتراب ُ

( ، وهو من الفعل )تباعد(:وتشاؤمه بقولهالغراب بن ذريح قول ايف هذا البيت يذكر      

الشيء بالضم بعدا فهو بعيد، ويتعدى بالباء وباهلمزة فيقال بعدت به ) بعد( و"  ، )بعد

 سيحصل التباعد  أنهفدل قوله يف هذا البيت على. )٤(..." وأبعدته، وتباعد مثل بعد 

بينك وبني ديار لبىن، حىت يصبح هناك مسافات شاسعة بعيدة، فتبتعد عنك وتغيب بعد 

                                                           

  ).ج و ب( ، مادة ١/٢٨٤نظور، لسان العرب،  ابن م(١)

   .٤٦  احلمالوي، شذا العرف يف فن الصرف، ص (٢)

   .٣٤ص ِابن ذريح، ديوانه، (٣)

  .١/٢١ الفيومي، املصباح املنري، (٤)



      
 
 

    
 
 

٦٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

 على التدرج يف تدل،)َتباعد(مضارع ) ُتتباعد(  أصلها)ُتباعد ( :فقوله.ِ واتصالِّ ودِصفاء

  .  ا ًا فشيئًا شيئً، وحصوله تدرجيي)البعد(حدوث الفعل وهو 

  

  :واإليهام التظاهر -٣

:  لرييك أنه يف حال ليس فيها، ومن ذلكُتْلَاعَفَوقد جييء تـ" جاء يف الكتاب      

َإذاختازرتومابيمنخزر  فقوله: ميت، وتعاشيت، وتعارجت، وجتاهلت، قالتغافلت، وتعا
ِ ُ: )

 .)١("يدلك على ماذكرنا) مايب من خزر و

 :)٢(      ومما ورد على هذا املعىن قوله

ْتـناسيت            ًوسلوة ًصبرا ُطيعتأس َّأنني َْولو َ َلبـنى ََ َغيـر ُْ ٍمضمر َما َْ ِ ْ َحقدا ُ ْ ِ  

ِنس(  وهو من الفعل الثالثي،)َلَاعَفَتـ(على وزن ) تناسى(فالفعل   نسى َفالن:يقال" ، )َيَ

َاشتكى َ َفـهو نساه ْ ُ ِوهي نس َ َوهو نسية َ ُ ِوهي أنسى َ ْوالشيء نسياء َ َّ َنسوة َ  ونسيانا ونساوة ْ

ُذهول على َتركه َأوتركه وغفلة ُ َواألمر عمد على َ ْ ْالشيء) تناسى(، ويعه َومل ذاكرته أمهلته َ َّ 

َنسيه َأنه وتظاهر ينساه َأن حاول دل معناه يف هذا البيت على ) تناسى (فالفعل)٣( " َ

  .التظاهر واإليهام، وأنه يف حالة ليس فيها وهي نسيان لبىن

                                                           

   .٧٠ -٦٩/  ٤ سيبويه، الكتاب، (١)

  ٤٤، ص ِابن ذريح، ديوانه(٢)

  .٩٢٠ جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، (٣)



      
 
 

    
 
 

٦٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  :الصيرورة - ٤

 :) ١(وقد جاء هذا املعىن يف قوله

َلكِت أال َلبـنى ْ ْقد ُْ َتـراخى َ َ ُمزارها َ َ ِلبـينِول              َ َ ٌّغم َْ ُيـزال ما َ َ ُيـنازع َ َُ  

َتـراخى        وأرخيت السرت باأللف " ... ، جاء يف املصباح املنري )و  رخ(من الفعل : ََ

ّفاسرتخى، وتراخى األمر تراخيا امتد : خاهتقاعس، ورا: تراخى عين" و . )٢(.." زمانهً

أبطأ : أبطأ املطر، وتراخى فالن عين أي: فرت، وتراخى السماء: باعده، وتراخى عن حاجته

َتـراخى(فالفعل . ) ٣(" عين أنه تباطأ يف مزار : دل معناه يف هذا البيت على الصريورة ، أي)ََ

لبىن بعدما كان يصلها باستمرار، فاملعىن أفاد االنتقال من حال  الوصل واالتصال إىل 

  .  الفتور والرتاخيحال

  : )لَّتفع(بناء  ) ب(

 ٍانوأدى هذا البناء مع وعشرين مرة، اًبن ذريح أربعايف ديوان ) َّتفعل (      ورد بناء

  : وهيخمتلفة، 

  :لَّمطاوعة صيغة فع -١

َّ وتـفع" :     يقول الرضي َ َّل ملطاوعة فعَ  ) ٤(" رَّرته فتكسَّل حنو، كسَ

                                                           

  ٦١، ص ِابن ذريح،ديوانه(١)

  . ١/٨٥ الفيومي، املصباح املنري، (٢)

  .٣ا٥/ا٤ ابن منظور، لسان العرب، (٣)

   .١/١٠٤، شرح شافية ابن احلاجب، الرضي(٤)



      
 
 

    
 
 

٦١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

 :)١(ومما جاء على هذا املعىن قوله

َّلكنَو ْقـلبي ِ ُتـقسمه قد َ َ َّ َ ًالهوى       شتاتا َ َ َفما َ َأْلفى َ َوالجلدا ًصبورا ُ َ  

ا وال ًم وشتت عراه، فهو ال جيد يف نفسه صربَّمه اهلوى فتقسَّيبني الشاعر أن قلبه قس      

َتـقسم (فقوله.  يف بعاد لبىن عنهًحتمال َّ َ   .)مَّقس (للفعل مطاوع جاء ) َ

  

  :)٢( بالتدريجتكرار حدوث الفعل-٢

 :)٣(ومنه قوله، مرة بعد مرة وهو حدوث الفعل

َِّتمـن ًنـيال يَِيننُ ْ ِوتـلو َ ْ ِفـنـفس          ِهِب َيننيَ ْ ًشوقا َيََ ْ َّكل َ ٍيـوم ُ
ْ َّتـقط َ َ  ُعَ

ُتقطع: (       فقوله ، التكثري واملبالغةفقد دل على ) َعّتقط(مضارع ) ُعُّتتقط(، أصلها )َّ

ً شوقا وحزنا ومي كل ّتتقطع نفسه فهذه ُ ، وهذا الفعل يتكرر حدوثه عندما اللقاء أمل علىً

  . تعده لبىن بالوصل ومتاطله بالوفاء به

  

                                                           

   .٤٤ص ِابن ذريح، ديوانه، (١)

: ابن جين، أبو الفتح عثمان بن جين، املنصف، حتقيق إبراهيم مصطفى وعبداهللا أمني، مصر: ُينظر(٢)

 -١٠٤/ ١ ،  ابن احلاجب، شرح شافيةالرضي. ١/٩١م، ١٩٥٤، ١ارة املعارف العمومية، طوز

١٠٥ .  

  .٦٥، ص ِابن ذريح،ديوانه(٣)



      
 
 

    
 
 

٦١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

 :)١()َفعل( ل بمعنىَّمجيء تفع - ٣

 :)٢(جاء هذا املعىن يف قولهو

ٍكمغبون
ُْ َ ُّيـعض َ َ ِيديه على َ

ْ َ َّتـبـي             َ ُبـنهِغ َنََ َ َبـعد ْ ْ   ِياعِالب َ

َتـبـني        َّ َبان(و" من الفعل بان،  ََ ُالشيءيبني) َ َِ
ُ ْ ًبـيانا (َّ ٌبـني (وَّاتضح فه) ََ َأبان (ا،وكذ)َِّ ََ (

ٌمبني (الشيءفهو ُأبـنته (،و)ُِ ُتهأوضح:أنا أي) ََُْ َاستبان (،وُ ََ ُاستبـنته (ظهروُءَّالشي) ْ ُْ  َو ََُُْعرفـتهأنا) ََْ

َتـبـني( َّ كلوم من عد طالق لبىن ورحيلها، يصف الشاعر لومه لنفسه ب.) ٣("  ظهرُءَّالشي) ََ

َتـبـني (:فقوله. ُغنب يف مثن بيعه َّ أنه : ، أي)بني( من) بان(  منهمعىن الفعل ا�رد، أدى إىل )ََ

ً أسفا وندمايديه على ضعي فأخذ البيع، مت أن بعد غبنه له بان ً  . 

ُّكلّالت - ٤   :فَ

يحصل له باملعاناة أصل ُالداللة على أن الفاعل يعاين الفعل ل: "واملراد به       

يدخل نفسه يف أمر حىت يضاف إليه وذلك إذا أراد الرجل أن : "يقول سيبويه.)٤("الفعل

 .)٥("ّأد ومترّم وجتلّر، وحتلّع، وتبصّل،وذلك تشجّتفع: ويكون من أهله فإنك تقول

                                                           

  ٢٦/ ٦مهع اهلوامع،  السيوطي، ، ٧٢/ ٤سيبويه، الكتاب، : ُينظر(١)

  ٦٨ ِابن ذريح،ديوانه،ص(٢)

  .٤٣الرازي، خمتار الصحاح، (٣)

م، ص ١٩٩٥، ١املكتبة العصرية، ط: ين، دروس التصريف، بريوتاحلميد، حممد حميي الد   عبد(٤)

٧٨.  

  .٧١/ ٤ سيبويه، الكتاب، (٥)



      
 
 

    
 
 

٦١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

 :)١(وجاء هذا املعىن يف قوله

َّفمنـهن ُ ْ ِ ٌّحب َ ِللحبيب ُ ِ َ ٌورحمة ِْ َ َ َِِبمعرفتي           َْ ْ َ
ُمنه ِ ْ

َبما ِ
ُيـتكلف ِ َّ َ ََ  

ُيـتكلف : (       فقوله َّ َ ف ّفتكل" ، احلقيقة غري على باحلب والتظاهر التصنعدلت على ) ََ

  .له على مشقة، أو على خالف عادتهّتحميمه وّجشفهو يت.)٢(" الشيء جتشمه

  ):انفعل( بناء)  ج(

 إىل الفاعل يتعدى ال بناء وهو: " املربد قال ،ً الزماانفعل بناء يكون       و

ّاملتعد للثالثيته مطاوع تكون ما وأكثر للمطاوعة جييءو.")٣("املفعول
ُ

 يأيت وقد لواحد، ي

وهو يف كالم العرب للمطاوعة، وهي قبول األثر، وذلك فيما يظهر .)٤("صيغةأفعل ملطاوعة

 .)٥(للعيون، كالكسر والقطع واجلذب 

َفـعل( هذا البناء مرتني، وجاء فيهما ملطاوعة        وقد استعمل قيس بن ذريح ، حنو )َ

 :)٦(قوله

ُغراب َوناح ِالبـين ُ ْ َّوانشقت َ َ ٍببـين،كما        العصا ْ ْ َّشق َِ َاألديم َ
ِ ِالصوانـع َ َّ  

                                                           

  .٧١، ص ِابن ذريح،ديوانه(١)

  .٢٧٢ الرازي، خمتار الصحاح، (٢)

  .٧٥/ ١ املربد، املقتضب، (٣)

  .٤/٢٦٣ابن عقيل، شرح ألفية ابن مالك، (٤)

  .١/١٠٨، شرح الشافية، الرضيُ ينظر، (٥)

  .٥٧، ص ِ ذريح،ديوانهابن(٦)



      
 
 

    
 
 

٦١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

ْشققت: "       يقول ابن منظور َ َّفانشق الشيء َ َ َّوشق...ْ َامره َ ُّيشقه ْ ُ ًشقا َ ّ َّفانشق َ َ َانـفرق: ْ َ َ ْ 

َّوشق ً.ختالفاا ّوتبدد َّاجلماعة،وشق فارق أي العصا ٌفالن َ َّفانشقت الطاعة عصا َ َ  وهو ْ

 .) ١("منه

. ) ٢(" األمرتفرق أي العصا وانشقت: "ق عليه بقولهَّ      واستشهد ببيت قيس هذا وعل

ا الغراب نذير الشؤم صاح بالفراق، فانفرط مشل األحبة فالشاعر يف هذا البيت يبني أن هذ

هذه الكلمة  مطاوعة للفعل  كناية عن االفرتاق، وجاءت) انشقت العصا ( :، فقولهوتفرقوا

  .َ على وزن فعلّشق

  ):افتعل( بناء)  د(

 املطاوعة، على والداللة االختاذ،: ٍمعان،منها على للداللة افتعل       يستخدم بناء 

 الجتهادوا فّالتصر وعلى التشارك، على وللداللة ،)لّأفعل،وفع( بناء  مطاوعة

  الفعل، حتصيل واالضطراب يف

  .)٣( فعلومبعىن االختيار، وعلى

  : تسع مرات، ملعان خمتلفة، منها) افتعل( استعمل ابن ذريح بناء 

                                                           

  .١٠/١٨١، )شقق( ابن منظور، لسان العرب، مادة (١)

  .١٠/١٨٣، )شقق(ابن منظور، لسان العرب، مادة (٢)

ابن . ١٩٢-١٩٣/ ١ابن عصفور، املمتع يف التصريف، . ٧٥-٧٣/ ٤ سيبويه، الكتاب، :ُينظر(٣)

 فن الصرف، ص احلمالوي، شذا العرف يف. ٢٦٣-٢٦٤/ ٤عقيل، شرح ألفية ابن مالك، 

٤٢ -٤٣.   



      
 
 

    
 
 

٦١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  :الفعل حدوث في المبالغة -ا

  :) ١( قوله  ومن ذلك

َذكرت ِإذا
ِ َتأوه ُلبنى ُ َواشتكى            تأوه َََّ ََُّ َ َ ْ ٍمحموم َ

ِعليها َ َ ِلبالب َ   ُلَ

ه من أصابته احلمى واشتدت ّه واشتكى تأوّتأو       يذكر بن ذريح أنه كلما ذكر لبىن 

 وتكرار هذا الفعل عند ذكر ،دل على املبالغة يف الشكوى) اشتكى(:عليها حرار�ا، فقوله

  . احلبيبة

  :االجتهاد في الطلب والتحصيل-٢

  : )٢( ورد هذا املعىن يف قوله 

َأراك َاجتـنبت َ َْ َ َّحيال ْ ِغير ِمن َ ََبغضة             ولو َ
ٍ َ َشئت ِ َتجنح َلم ِ َإليك َ ُاألصابع َِ ِ َ  

َاجتـنبت(: فقوله         ْ به وجانبه وجتانبه ّوجنب الشيء وجتن" و ) جنب( من الفعل )ََْ

إنه : ، أيعلى االجتهاد يف طلب احلصول على البعدفدل قوله . ) ٣(" بعد عنه: واجتنبه

 لكنه خلالطهم، شاء لو له،وأنه كراهية أو بغض غري عن ّويتجنبه ِّياحل عن يبتعد أصبح

  .وهيام حب من به ملا عليه واحلصول االجتناب يف اجتهد

                                                           

  .٧٨، ص ِابن ذريح،ديوانه(١)

  .٦٤، ص ِابن ذريح،ديوانه(٢)

  .٢٧٨/ ابن منظور، لسان العرب، ا(٣)



      
 
 

    
 
 

٦١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  :ًحصول الفعل تدريجيا-٣

  :)١(وقد ورد هذا املعىن يف قوله

َّتشم َ ُمنهَ َ ِيستط لو ْ
َ ْ َعنَ ُارتشفنه ْ َ ْ َ ُسفنه إذا            َْ َ ْ َيـزددن ُ ْ َ ْ ًنكبا َ ْ ِنكب لىع َ ْ َ  

 لو فهن ابنها، جلد من ّبو هلا لِمُوع ولدها فقدت اليت النوق حال الشاعر يصف        

 مسعت" : َيقول األزهري. عليه وعطفها حد�ا شدة منً قليال ًقليال رتشفنه اليستطعن

�أعرابيا  ُاجلرع: يقولَ َأروى َْ ُوالرشيف َْ
ِ ُأشرب؛ َّ َ ْ ِصادفت إذا اإلبل َأن وذلك: قال َ َ َاحلوض َ َْ 

َمآلن ْجرعت َ َ َ ْجر َماءه َ ُميألًعا َ َأفواهها َْ ُأسرع وذلك َْ َ ْ ِِّلريها، َ ْسقيت وإذا ِ َ
ِ
ِأفواهها على ُ  قبل َْ

ِاحلوض َملء ِتـرشفت َْ َ ّ ِِمبشافرها املاء ََ ً قليال قليالَ َتـروى والتكاد ،ً   .)٢("منه َْ

ُارتشفنه" :فقوله        َ ْ َ فهذه النوق ال تستطيع جرع هذا ، اًدل على حصول الفعل تدرجيي" َْ

ً شيئا فشيئاارتشافه لو استطعن بن دفعة واحدة، وإمنااال  قوة حبها عن كناية  وهذا،ً

  . بنالوعطفها على هذا ا

  :الخطفة - ٤

 كقولك انتزع واستلب أخذه بسرعة، فأما نزع فهو : " بقوله هذا املعىنيذكر ابن عصفور

  . )٣("ذب واجتذب، وكذلك قلع واقتلع وجحتويلك إياه

                                                           

  .٣٥، ص ِابن ذريح،ديوانه(١)

  .٩/١١٨، )رشف(ن منظور، لسان العرب، مادة با(٢)

  . ١/١٩٤ابن عصفور، املمتع يف التصريف، (٣)



      
 
 

    
 
 

٦١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  :)١(وجاء هذا املعىن يف قوله

ْإذاافـتـلتت َ ََ ْ ٍمودة ذا َّالنوى منك ِ َّ َ ً حبيبا           َ ٍبتصداعَ ْ ِالبـين من َ ْ ِشعب ذي َ ْ َ
  

 بسرعة، منه لبىن اختطفت والفراق البعد نوائب أن البيت هذا يف الشاعر       يرى 

) افتلتت (:فقوله.  والبعداهلجر آالم نواعأ ّبشىت وأصابتهم مشلهم، ّوشتت بينهما، ّوفرقت

 " :بقولهق عليه َّ�ذا البيت وعل ابن منظور يستشهدخذت بسرعة، وُ وأْفتِطُ خ:مبعىن

 و تدبر عن يكن مل إذا فجأة، أي فلتة األمر ذلك كان: يقال. فجأة أي فلتة ذلك وكان

  .)٢("غريإحكام من يقع األمر: والفلتة. تردد ال

ّعلْبناء افـ)   ه(  َ: 

وهو فعل ال يتعدى : "ّاملربد عن افعل قال. )٣(ه هذا البناء من الفعل الالزم سيبويّعد       

"ّ اعورّامحر: إمنا هو ملا حيدث يف الفاعل، حنو الفاعل، ألن أصل هذا الفعل
 وخيتص.)٤(

ل  لطوّهو مقصور من افعال: "  ابن عصفوريقول عنه. ّواسود ّامحر: باأللوان والعيوب حنو

  .)٥("ّ إال يقال فيه افعالّالكلمة ومعناها كمعناها، بدليل أنه ليس شيء من افعل

                                                           

   .٣٦، ص ِابن ذريح،ديوانه(١)

  .٢/٦٧، )فلت(ن منظور، لسان العرب، مادة اب(٢)

  .٧٧/ ٤سيبويه، الكتاب، : ُينظر(٣)

  .٧٦/ ١ املربد، املقتضب، (٤)

  .١٩٦ -١٩٥ ابن عصفور، املمتع يف التصريف، ص (٥)



      
 
 

    
 
 

٦١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

، فقد ورد مرتني فقط، للداللة  يف الديوانًنالحظ إن حضور هذا البناء قليل جداو      

  :)١(على املبالغة، حنو قوله

ْوماأمطرت ََ ًيـوما ْ ْ ٍبنجد َ
ْ ٌَسحابة َ َ        وماََ َّاخضر َ َ ِباألجراع ْ ٌطلح ْ ُوتـنضب َْ ُ ْ َ  

ََّاخضر (:فقوله      ، ودل على املبالغة يف وصف الرمال القاحلة )ّافعل(بناء جاءت على ) ْ

  . فداللة املادة هنا أفادت االتصاف باللون األخضر.نضبَّلح والتَّبأشجار الط

عدو وارعوى  يف الّارقد:  مثلّ أخرى جاءت على افعلًوذكر ابن عصفور أفعاال     

  .)٢( وجوز ذلك بالقياسّمل يسمع منها على افعالوى، فهذه األفعال واقت

  : ) ٣(ومن ذلك قوله 

َوإنك َِّ ُأبلغتها َلو َ َ َقيلك َ ََاسلمي            طوت َ
ِ ًهزنا ِ َ َّوارفض َ َ ِ

ُالمدامع ِمنها َ
ِ

َ
 

 الدمع ّارفض: " ّ وترشش، وجاء يف تاج العروسسالمبعىن،)  الدمعّارفض( : فقوله     

 ) .٤(" ًسال وتفرق، وتتابع سيالنه وقطرانه، وقيل إذا ا�ل متفرقا: ًفضاضاار

                                                           

  .٣٣، ص ِابن ذريح،ديوانه(١)

  .١٩٦ ابن عصفور، املمتع يف التصريف، ص:ُ ينظر(٢)

  .٥٨ ص ِابن ذريح،ديوانه،(٣)

/ ٢٢، ٢ الكويت، طاتاج العروس من جواهر القاموس،ي، حممد حممد عبدالرزاق املرتضي،الزبيد(٤)

٢٥٠.  



      
 
 

    
 
 

٦١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

 �ا من أمل ، وماعلى اتصاف عينيها بكثرة الدمع) الدمع ّارفض( :         فدل قوله

 الذي فهمناه من معناها تدل على عيب أو لون ملا  مليف هذا البيت) ّافعل( فبناء . وحزن

  . صفة لعيون لبىندل على 

ربعين مرة على النحو ا وأًعد استعراض المزيد بحرفين في الديوان تبين أنه ورد ثالثب

  : التالي

  النسبة  عدد مرات ورودها  البناء

  ٪١٤  ٦  َتفاعل وما تصرف منه

  ٪٥٦  ٢٤  ل وما تصرف منهّتفع

  ٪٥  ٢  انفعل وما تصرف منه

  ٪٢١  ٩  افتعل وما تصرف منه

  ٪٥  ٢  ّافعل

  

 ( يليها بناء، )٪٥٦( ً املزيدة حبرفني ورودا، بنسبةاألبنيةأكثر ) لّتفع(بناء و�ذا يتضح أن 

أقلها ) ّافعل(و) انفعل ( ،  وكان بناء)٪١٤(بنسبة ) تفاعل( يليها ،)٪٢١(بنسبة) افتعل

  ).٪٥(ًورودا بنسبة 



      
 
 

    
 
 

٦١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  املبحث الثالث

  الثالثي املزيد بثالثة أحرف

  

( ، و)افعوعل( ، و)استفعل( ربع أبنية،        يأيت الثالثي املزيد بثالثة أحرف على أ

ً، وقد ورد منها يف ديوان قيس بن ذريح بناء واحدا، وهو)ّافعال( ، و)لّافعو بناء : ً

  ).استفعل(

  : بناء استفعل ودالالته

  :ً مرات، وجاء داال على املعاين التاليةثالثبن ذريح  ديوان اورد هذا البناء يف      

  : الصيرورة-١

  :)١(، كقول ابن ذريححال إىل حال من نتقالاال     وهي 

َفكاد َ ُيذيقه َ ُ ِ
َجرعا ُ َ ْلمنايا    ولو ُ ََ َ ُسقاه ََ ّ َذلك َ َالستـراحا ِ َ َ ْ

  

:  يقول ابن منظور.على التحول واالنتقال من حال إىل حال) اسرتاحا ( :يدل قوله      

 حىت بري حلمه من  الشاعر وعذبه،احلب أضىنف. )٢(" مات، كأنه اسرتاح: ُوأراح الرجل" 

  . فكاد يذيقه سكرات املوت، ولو أنه فعل ذلك لصار مرتاحا من عذابه وآالمهعظمه، 

  

                                                           

  .٤٣، ص ِابن ذريح،ديوانه(١)

  ).روح( ، مادة٢٦٢/ ٢ ابن منظور، لسان العرب، (٢)



      
 
 

    
 
 

٦٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

 :)١(مجيء استفعل بمعنى أفعل  -٢

  :)٢(مما ورد على هذا املعىن قوله      و

ُاستـفقت حتى ْ َ َ ِنك ما بعد ًأخيرا ْ ْحتُ ُالقلب ذاك كان ماّكأن         َ ْ   حيرانا َ

    

َاستـف(: فقوله َ ُقتْ ٍّأفاق يفيق إفاقة وفواقا؛ وكل مغشي: تقول" مبعىن أفاق على وزن أفعل،) ْ ً 

 أفاقفالشاعر . ) ٣(" قد أفاق واستفاق : عليه أو سكران معتوه إذا اجنلى ذلك عنه قيل

، ًااحريانًضائع قلبه كان فلطاملا غريه، من تزوجت أ�ا علم بعدما احلرية هذه  من وصحا

  . ومعىن البيت يؤيد ذلكعل،فجاء استفعل مبعىن أف

  :) ٤(وكذلك قوله 

َتجاوبن ْ َ َفاستبكين َ ْ ْمن َ ًذاهوى    َكان َ ّلهـن ْماتجـري ُ     نوائـح   َ ُ ُدموع َ ُ
  

َفاستبكني (:فقوله        ْ  كل حمب بكني عيون أ:أي. جاءت مبعىن أبكني على وزن أفعل) َ

  .يشتكي هجر احلبيب وبعده

                                                           

  . ٧٠/ ٤سيبويه، الكتاب، : ُينظر(١)

  .٨٩، ص ِابن ذريح،ديوانه) ٣(

  ).فوق(ةماد. ١٠/٣١٨ ابن منظور، لسان العرب، (٣)

  .١١٣، ص  ِابن ذريح،ديوانه(٤)



      
 
 

    
 
 

٦٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

المزيد بحرف وبحرفين وبثالثة أحرف في الديوان تبين وبعد استعراض الفعل       

  :أنها كانت على النحو التالي

  النسبة  عدد مرات الورود  الفعل

  ٪٦٧  ٩٤  المزيد بحرف

  ٪٣٠  ٤٣  المزيد بحرفين

  ٪٣  ٣  المزيد بثالثة

  

، وتلتها )٪٦٧(ومن هنا يتضح أن نسبة ورود الفعل املزيد حبرف كانت مرتفعة، إذ بلغت 

  ). ٪٣(وبعدها املزيد بثالثة أحرف بنسبة ) ٪٣٠(زيد حبرفني بنسبة  نسبة امل

  



      
 
 

    
 
 

٦٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  

  اخلامتة

 يف ودالال�ا الصرفية الدراسة لألبنية هذه أمتمت وبفضله بنعمه؛ َّعلي َّمن الذي هللا احلمد

ُوخلصت ، قيس بن ذريحديوان   :التالية النتائج إىل الدراسة َ

غة وقواعدها من حيث استخدام أبنية ًجاء شعر قيس بن ذريح موافقا ألحكام الل - 

 . األفعال املزيدة ودالال�ا

 ).٪٦٧( ًأكثر أبنية الفعل املزيد ورودا مزيد الثالثي حبرف واحد، إذ بلغت نسبته - 

َأفعل( سيطر بناء  -   املعىن على أبنية األفعال املزيدة حبرف يف الديوان، وكان) ْ

 .التعدية هو فيه الغالب

 . معىن التكثري واملبالغة فيهعليه غلبلديوان ملعان عديدة، يف ا) لَّفع(ورد بناء  - 

 ).٪٥٦ (األبنية املزيدة حبرفني، إذ بلغ نسبته) لَّتفع ( ّتصدر بناء - 

 من يرد مل وكذلك. حبرفني املزيد الرباعي الفعل ابن ذريح قيس ديوان يف يرد مل -

   ).استفعل (صيغة وهي واحدة صيغة إال أحرف بثالثة املزيد الثالثي

  

  



      
 
 

    
 
 

٦٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  املصادر واملراجع

 ،احلسن، بن حممد الدين رضي اإلسرتباذي  

 دارا: بريوت عمر، حسن يوسف حتقيق، احلاجب، البن الكافية الرضي شرح - 

  .م٢،١٩٧٥ العلمية،ط لكتب

 العلمية، الكتب دار: احلميد عبد الدين حتقيق،حمي احلاجب، ابن شافية شرح - 

  .م٢٠٠٠

 و مهنا علي األغاين،حتقيق، القرشي،كتاب احلسني بن علي الفرج األصفهاين،أبو 

 .١النشر،ط و للطباعة الفكر دار: جابر،لبنان مسري

 عثمان، الفتح جين،أبو ابن  

  .ام٩٥٤حليب، مصطفى: وآخرون،القاهرة النجار بن حممد اخلصائص،حتقيق، - 

 املعارف وزارة: أمني،مصر وعبداهللا مصطفى إبراهيم املنصف،حتقيق، - 

  .م١٩٥٤ ،١العمومية،ط

 ،حتقيق، وامللوك، األمم تاريخ يف املنتظم حممد، بن علي بن الفرج أيب اجلوزي 

 ،٢العلمية،ط الكتب دار: عطا،بريوت عبدالقادر مصطفى عطا، عبدالقادر حممد

  .م١٩٩٥

 للطباعة العلوم دار: الرياض الشعرية، النحو شواهد مجيل،معجم حداد،حنا 

  .م١٩٨٤ ،١والنشر،ط



      
 
 

    
 
 

٦٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

 ،١٩٩١ الفكر، دار: بريوت الصرف فن يف العرف ذاش حممد، أمحد احلمالوي 

 .م

 ،بعناية اإلعراب، صناعة يف املفصل عمر، بن حممود اهللا جار أبوالقاسم الزخمشري 

  .هـ ١٣٢٣ ،٢اجليل،ط دار مصورة: بريوت النعساين،

 درويش، عدنان وشرح، مجع لبىن، قيس ديوان احلباب، بن قيس ِذريح، ابن 

  .م١٩٩٦ ،١ ط الكتب، عامل: بريوت

 القاهرة هارون، عبدالسالم حتقيق، الكتاب، قنرب، بن عمرو بشر سيبويه،أبو :

  .ام٩٧٧ للكتاب، العامة املصرية اهليئة

 الدين، السيوطي،جالل 

 دار: بريوت وآخرين، املوىل جاد أمحد حممد حتقيق، وأنواعها، اللغة علوم يف املزهر - 

  .ت.د اجليل،

 مكرم، سامل عبدالعال حتقيق، العربية، علم يف اجلوامع مجع شرح اهلوامع مهع - 

  .ت.د العلمية، البحوث دار: الكويت

 ١العصرية،ط املكتبة: بريوت التصريف، دروس الدين، حميي حممد احلميد، عبد، 

  .م١٩٩٥

 حتقيق، التصريف، يف املمتع اإلشبيلي، مؤمن بن علي احلسن أبو عصفور، ابن 

  .م١٩٧٠، ١ ،طالعربية املكتبة: حلب قباوة، الدين فخر

 الدين حميي حممد حتقيق، مالك، ابن ألفية شرح عبداهللا، الدين �اء عقيل، وابن 

  .ام٩٨٠-اهـ٤٠٠ ،٢٠الرتاث،ط دار: القاهرة احلميد، عبد



      
 
 

    
 
 

٦٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

 ٢٠٠٤، ٤ ط الدولية، الشروق مكتبة: الوسيط املعجم العربية، اللغة  جممع.  

 هـ١٤٢٩ الكتب، عامل: هرةالقا املعاصر، العربية اللغة معجم خمتار، عمر،أمحد - 

  .م٢٠٠٨

 لبنان الكبري، الشرح غريب يف املنري املصباح علي، بن حممد بن الفيومي،أمحد :

  .م١٩٨٧ لبنان، مكتبة

 عبدالرمحن حتقيق، مالك، البن التسهيل شرح عبداهللا، بن حممد مالك، ابن 

  .ت.هجر،د دار: املختون حممد – السيد

 القاهرة عضيمة، عبداخلالق حممد حتقيق، املقتضب، يزيد، حممد العباس املربد،أبو :

  .م١٩٦٥ اإلسالمية، للشئون األعلى ا�لس

 ٢٠٠٤، ٤ الدولية،ط الشروق مكتبة: الوسيط املعجم العربية، اللغة جممع.  

 ت.د صادر، دار: بريوت العرب، مكرم،لسان بن حممد منظور، ابن.  

 اجلامعية املؤسسة: بريوت اجب،احل ابن شافية يف الفعل أبنية عصام، الدين، نور 

  .ام٩٨٢ ،١ط التوزيع، و والنشر للدراسات

 شرح امللوكي يف  علي، بن يعيش الدين موفق البقاء أبو يعيش، ابن

  .ام٩٧٣ ،١العربية،ط املكتبة: حلب قباوة، الدين فخر التصريف،حتقيق،



      
 
 

    
 
 

٦٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 دراسة رصفية داللية -األفعال املزيدة يف ديوان قيس بن ذريح 

  ات

  الصفحــة  املوضـــــــوع

  ٥٨٢  اإلهداء

  ٥٨٣  المقدمة 

  ٥٨٦  التمهيد

  ٥٩٢  أبنية الفعل المزيد بحرف: المبحث األول

َبناء أفـعل  ) أ( ْ ٥٩٣  

َّبناء فـع  ) ب(   ٥٩٨ لَ

  ٦٠١ بناء فاعل  ) ج(

  ٦٠٤ الفعل الرباعي املزيد حبرف: ًثانيا 

  ٦٠٦  أبنية الفعل املزيد حبرفني: املبحث الثاين

  ٦٠٦ بناء تفاعل   ) أ(

َّبناء تـفعل  ) ب( َ َ ٦٠٩  

  ٦١٢ ْبناء انفعل  ) ج(

  ٦١٣ عل بناء افت  ) د(

َّبناء افـعل  ) ه( َ ْ ٦١٦  

  ٦١٩  أبنية الفعل املزيد بثالثة أحرف: املبحث الثالث

  ٦١٩  ) استفعل (بناء

  ٦٢٢  الخاتمة

  ٦٢٣ قائمة المصادر والمراجع

  


