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 (اوليت للجملت الطلبيت في قصيدة )ال جصالحالدالالث الخد

 للشاعس أمل دهقل

 أ.م.د. صبيحت حصً طعيض

ت ،ولُت التربُت ألاظاظُت  الجامّت اإلاعدىفٍش

 الّشاق

 31/4/8108 اليؽش 08/4/8108 اإلاشاحّت 07/3/8108 الاظخالم

 ملخص:

 وان أو ئ الىق في الخفشف في دحّذُّ الجملت الىلبُت مً اإلاجاالث الخفبت التي حعاِذ ميص 
ً
اللت اللفَ مفشدا

 
ً
اث وملخمُاث ألاخىاٌ، فُخمىً مً ئًفاٌ ملاـذه ئلىمشهبا ، ورلً إلاا أرهان ظامُّه ، وبدعب اخخالف اإلاىلِى

لُت الى دالالث أخشي جدذدها ظُاكاث  ٌّتري ـُغ هزه الجملت مً حغحر وجلىن وخشوج هزه الفُغ ًِ دالالتها ألـا

 مً رلً حاء هزا البدث لبُان الذالالث التي اج، واهىالىق
ً
خزتها الجملت الىلبُت في كفُذة )ال جفالح( للؽاِش أمل الكا

 سام مً خالله لجملت واهذ ؼاتّت في هزه اللفُذة، رلً أن هزه ادهلل
ً
 دكُلا

ً
ُفا فها جٌى  ًِ أن الؽاِش كذ ٌو

ً
، فمال

 
ً
ىال  ًِ الخأزحر فُه ـو

ً
 ئلى ئكىاِه بخلً ألافياس. جبلُغ اإلاخللي أفياسه فمال

 ِلى جمهُذ وزالزت مباخثوكذ حاء هزا البد
ً
هٍشة في مفىلخي الىلب والخذاولُت، ، أما الخمهُذ فخممً ث مبيُا

 لجملت الاظخفهام، والثاوي جىاٌو حملت ألامش وأما اإلاباخث الثالزت
ً
أما الثالث فلذ خفق لجملت  ، فاألٌو منها وان مخففا

 .الىهي

دة ؼملذ معجماث اللغت هدى: الّحن، وملاًِغ اللغت، وهخب هزا البدث مً مفادس ومشاحْ مخّذ وكذ أفذث في

 الىدى والبالغت، هدى اللمْ في الّشبُت، وؼشح اإلاففل، ومفخاح الّلىم، وحىاهش البالغت
ً
 ًِ دًىان الؽاِش أمل ، فمال

ت مخخلفت  .دهلل، وهخب لغٍى

 الهلماث اإلافخاحيت:

 .الجملت الىلبُت، أمل دهلل، ال جفالحالذاللت، الخذاولُت، 
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Abstract: 

The order sentence is one of the fertile fields that help the originator of the text act on the meaning of 

the word alone if it was composed according to the different subjects and the requirements of the 

circumstances. 

What is the wording of this sentence of change and coloration and its departure from its original 

indications to other indications and to illustrate the indications taken by this sentence in the poem, the poet 

Amal Denkul came this research divided on the preface and three topics, either the preamble was entitled look 

at the terms of demand and deliberation, but the sections was the first dedicated to the question, and the 

second devoted to the whole thing, and the third deait with the prohibition. 
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 هظسة في مصطلحي الطلب والخداوليت: الخمهيــد

 
ا
 : الطلبأوال

  الطلب في اللغت
ً
، وأولب فالن زه ولبتي، وهزا مىلبي وهًذٌ ِلى ابخغاء الص يء، فُلاٌ: "ولبُذ الص يء أولبه ولبا

 .(0)"به أظّفه: ه، أيبما ابخغا

يىن " :وهى في الاصطالح يعني  غحر خاـل وكذ الىلب ٍو
ً
لىهي والاظخفهام والخمني باألمش واما ٌعخذعي مىلىبا

 .(8)"والىذاء

 وكذ الىلبِلى رلً فان الجملت الىلبُت هي "وبىاًء 
ً
، أو هي (3)الجملت التي ًىلب بها خفٌى ش يء لم ًىً خاـال

ىلب مّشفت أو أمىُت ًشاد جدلُلها، أو ههي ًِ ش يء مىشوه، وغحر مشغىب حملت ًشاد مً وساءها جدلُم ش يء مبخغى ه"

 .(4)"بفّل ش يء ما أمش أو ، فُه

 ئسادجه، أو هى لِغ سهحن اإلاخيلم ئسادةبخّبحر اإلاخيلم ًِ سغبخه في ِمل ما لِغ سهحن خخق هزه الجملت ِىذ الخذاولُحن "وج

 .(5)"فدعب

ً خىابي وخشوج جشاهُبها للغت واإلافعشون بهزه الجملتوكذ خفل ِلماء ا تئ؛ ورلً إلاا فيها مً جلٍى ، لى مّاٍن مجاٍص

ً في ألاظالُب الخىفالخ دشن اهدباههلٍى ثحر ؼّىسه ٍو  ابُت ًإزش في ججذًذ وؽاه اإلاخللي، ٍو
ً
 معخجُبا

ً
، فُجّله مخجاوبا

 (6)لخىلّاث اإلاخيلم
ً
. وأهثرها؛ لزلً واهذ هزه الجملت مً أهثر الجمل جذاوال

ً
 خمىسا

: الخداوليت
ا
 ثاهيا

( أي pragma( فخبنى ِلى الجزس )pragmaticusُت )( ًشحْ الى اليلمت الالجُيpragmatiqucمفىلح الخذاولُت )

 ".(7)(actionالّمل أو الفّل )

ٌ وهي في الذاللت اإلاعجمُ هـ(: "جذاولىا ألامش أخزهاه 711، فلذ كاٌ ابً مىٍىس )ثت الّشبُت حّني الاهخلاٌ والخدى

، وكالىا دوالًُ، أي ألاًذي: أخزجه  وجذاولىه، ذاولها بحن الىاطأي داسث. وهللا ً ألاًامودالذ  : مذاولت ِلى ألامش ...بالذٌو

 .(8)"ّمل وألامش بُيىا بمّنى حّاوسهاه، فّمل هزا أمشه، وهزا أمشه، وجذاولىا الهزه مشة، وهزه مشة

فاث مخّذدةولها في الا  ُفُت، بّمها اـىالح حٍّش  ِلى أهمُت العُاق أما ججه وحهت ٌو
ً
، وبّمها وان مشهضا

 .(9)جىاهب اإلاخخلفت للمّنى في الخىاـلبّمها آلاخش فلذ سهض ِلى ال

، وبّمهم (01)"ىابُتدساظت اظخّماٌ اللغت في الخىاب ؼاهذة في رلً ِلى ملذستها الخفبّمهم ِشفها بأنها "

دساظت اللغت كُذ الاظخّماٌ بمّنى ، وبزلً فهي "(00)دساظت هُف ًيىن للملىالث مّاٍن في اإلالاماث الخخاوبُت"ًشي أنها "

ت فهي دساظت اليلماث والّباساث والجمل هما الىاكُّت ال في خذودها اإلاعجمُت في ظُاكاتها دساظت اللغت ، أو جشاهُبها الىدٍى

 .(08)وعخّملها وهفهمها وهلفذ بها في ٌشوف مُّىت ومىاكف مُّىت "

له اإلاخيلم )أو الياجبفالخذاولُت جخخق في د فعشه اإلاعخمْساظت اإلاّنى هما ًـى زا فانها مشجبىت ؛ ل)أو اللاسب( ( ٍو

 .(03)بخدلُل ما ٌّىُه الىاط بألفاٌهم أهثر مً اسجباوها بما ًمىً أن حّىُه ولماث أو ِباساث هزه ألالفاً مىففلت

ومً رلً جبحن أن الخذاولُت تهخم بملاـذ اإلاخيلم والبدث في أغىاس مّاوي الىالم واإلاخيلم ومداولت اهدؽاف 

ذها اإلاشظل مً خالٌ ال ألاغشاك  .(04)اإلاّنى اإلاعختر ئلى، فلذ جخّذي الذاللت اإلاّنى الخشفي سظالخهتي ًٍش
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، فاإلاخيلم فب ُحل اهخمامهم ِلى جلً الّالكتوكذ ِني الخذاولُىن بالّالكت الخىاـلُت بحن اإلاخيلم واإلاخاوب واه

ت واإلاخاوب هى اإلاخلليفي هٍش الخذاولُحن هى اإلاىخج لؤلد الىظُلت بحن اإلاخيلم ، واللغت واظخّماالتها هي واث اللغٍى

 .(05)واإلاخاوب

 .(06)الاظخّماٌ مْ مشاِاة الٍشوف اإلادُىت به أزىاءومما جلذم ًدبحن أن الخذاولُت هي دساظت اإلاىجض اللغىي في 

 جملت الاشخفهام: اإلابحث ألاوى 

 الا  
ا
 :شخفهام لغت واصطالحا

 ِشف الاشخفهام في اللغت
ً
لاٌ: "فهمُذ الص يء فهما ًُ ، وأفهمخه ِّشفخه هى ولب الفهم ، 

ً
للخه، وفّهمذ فالها خه ِو

ّللخه  .(07)"ِو

 للعاةل مً كبلولب الّلم بٌّني " وهى في الاصطالح
ً
 .(08)"ص ي لم ًىً مّلىما

يىن حىابه ولمت: اولالظخفهام كعمان، أخذهما ، وآلاخش : اظخفهام ًِ حملت وحىابه ًيىن ظخفهام ًِ ولمت ٍو

إدي هزان ا(09)وّم أو ال  ًُ ها آلاخش ٌشوف، ، وبّمغحر ٌشوف أظماء، وبّمها ن بأدواث مدذدة، بّمها خشوفللعما، 

 ًِ اإلاّنى ألاظاط الزي ولّذ مً أحله وهى ولب الفهموليل منها مّنى خاؿ
ً
 .(81)، فمال

ّذُّ الا   ؛ رلً أن ئزاسة العإاٌ جىلذ بالمشوس ظخفهام مً وظاةل ؤلازاسة اإلاهمتوَُ
ً
، ومً زم حجاحا

ً
 وخىاسا

ً
، ة هلاؼا

ظاظُت التي ًلىم ِليها أي ؛ لزلً فهى مً اللبىاث ألا (80)مىكفه مْ مشاِاة العُاق واإلالام ئِالنفُذفْ اإلاخاوب ئلى 

 في خىاب
ً
 فّاال

ً
 إلاا ًلىم به مً خالٌ حلب اللاسب أو اإلاعخمْ في ِملُت الاظخذالٌ  ؤلاكىاُ، ئر ًإدي دوسا

ً
بالدجت هٍشا

 .(88)بما ًخمخْ به مً كىة وخفاةق

 :ىاصس الدالليت اإلانىهت لالشخفهاملعا 

 (83):، وجخمثل هزه الّىاـش فُما ًأحياللُت جخيىن منها حملت الاظخفهامهىان ِذة ِىاـش د

 الزمان: -

 باإلاعخلبلوهى ٌّني أن الا 
ً
 فُه ، ومً زم ًيىن ظخفهام ًيىن مخّللا

ً
 له، أو ؼاوا

ً
 العاةل حاهال

ً
، هما أهه ًإدي دوسا

 في الىؽف ًِ ئخذ
ً
ت التي كذ ًخشج ئمهما  .ليها الاظخفهام ًِ مّىاه الخلُليي الذالالث اإلاجاٍص

 :الامهان -

ٌ  ئميانواإلالفىد به أن جيىن ئحابت العإاٌ في   باإلحابتاإلاعئى
ً
، فان ما جخلف هزا الّىفش وئرا، ، ئر ًيىن ِاسفا

ت التي جشجبي بخخلفهالاظخفهام ًيخلل ئلى ئخذي الذال  .الث اإلاجاٍص

 :ؤلازادة -

ً أخذهماً هزا الّىفش أًخمم  جللي  ؤلاحابت: اهخٍاس مٍش
ً
شاد بزلً أن العاةل ًيىن مخىكّا ِلى ظإاله،  ئحابتٍو

 باإلحابتوآلاخش : الاهخفاء باإلحابت
ً
ّني أن ًيىن العاةل مىخفُا  .التي جدذدها كىاِذ اللغت لعإاله ، َو

 :الالث الخداوليت لجملت الاشخفهامالد 

ّذُّ حملت الاظخفهام م
ُ
 ًِ مّىاها الخلُلي وهى ولب الفهم الى دالالث مغاًشة لزلً ح

ً
ً أهثر الجمل الىلبُت جدىال

ف هزه الجملت في كفُذجه (85)ألاخىاٌ، وهزه الذالالث حعخفاد مً العُاق وكشاةً (84)اإلاّنى ؛ ولزلً هجذ الؽاِش ًٌى



 

ل  –ألاٌو الّذد  -اإلاجلذ الثالث   الالث الخذاولُت للجملت الىلبُت في كفُذة "ال جفالح" ...الذ                            8108ابٍش

090 

 الجمل وأهثرها، وسدث في هزه اللفُذة ظذ ِؽشة مشةبؽيل هبحر، ئر 
ً
( التي ٌعخفهم ابخذأث باألداة )هُف ت التيوسودا

، ئر جىشسث هزه الجملت ظبْ (87)الّامت ألاخىاٌ؛ ألنها ظإاٌ ًِ ، وجفعش باللٌى ِلى أي خاٌ(86)بها ًِ خالت الص يء

 :(88)، ئر حاءث في كىله مشاث

 ؟أبيوليف جذطى على جثت ابً 

 وليف جصير اإلاليو؟

 على أوجه البهجت اإلاصخعازة

 في يد مً صافحىك؟ ليف جىظس 

 فال جبصس الدم في مل لف

حر، ، جفالاظخفهام )هُف( + حملت فّلُت فّلها مماُس )جخىى أداةفالترهُب اللغىي لجملت الاظخفهام جيىن مً 

ت لالظخفهام باخذي ، ئر جيىهذ اللىة ؤلا جىٍش( ، لىً الجملت وهي )هُف( التي ٌعأٌ بها ًِ الخاٌ أدواجههجاٍص

ليخللذ مً مّىاها الاظخفهامُت اه خذور هزه  ، فالؽاِش في هزه الجمل ٌعدىىش مّنى معخلضم هى الاظدىياس ئلى ألـا

 .ألافّاٌ وبهزه الىُفُت

 :( 89)وفي كىله

 ليف حصخيشق السئخان اليصيم اإلادوض ؟ 

 ليف جىظُس في عيني امسأة ... 

 أهو ال وصخطيع حمايتها ؟
ُ

 أهذ حعسف

 ؟ليف جصبُح فازشها في الغسام 

 ليف جسجى غدا ... لىليد يىام 

 ليف جحلُم أو جخغنى بمصخقبل لغالم 

 بقلب ُمىنض؟ –بين يديو  –وهى ينبر 

 أساد وئهما، الذاللت الخلُلت لالظخفهام بــ )هُف(لم ًشد بها الؽاِش  لت الاظخفهامُت التي بذأث بـــ )هُف(ئن الجم

، رلً أن هزه الدعاؤالث مبىىت باالظدىياس الزي ًجٌز مجزلت الخدزًش ُهً خالٌ جىحُه هزه الدعاؤالث ئلئزاسة اإلاخاوب م

 .(31)والىهي ًِ الخىاٌص ِلى مش الضمً اللادم

ت لالظخفهام في مىالْ أخشي مً هزه اللفُذة جخم بأدواث أخشي منها الهمضة التي حّذ أم باب وهجذ اللىة ؤلا  هجاٍص

لُت فُه، وال حع ألاداة، ألنها ظخفهامالا  ، وأدواجه ألاخشي جخممً مّىاها فخدمل ِليها وحعخّمل خّمل في غحرهألـا

 .(38)، وكذ حاءث الجملت الاظخفهامُت اإلافذسة بالهمضة في كٌى الؽاِش(30)اظخّمالها

 أمل السؤوس شىاء ؟

 أقلب القسيب لقلب أديِو ؟

 أعيىاه عيىا أديو ؟
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لترهُب لم ، والجمل بهزا اظخفهام )الهمضة + حملت اظمُت(ؽاِش مترهبت مً أداة الا فالجمل الاظخفهامُت في كٌى ال

 ، وئهما كفذ بها الؽاِش دالالث معخلضمت جخمثل في جىبُخ اإلاخاوب الزي ًفذس مىه مثل رلً الفّل.جأِث بذالتها الخلُلُت

ت لالظخفهام مخدشي مً هزه اللفُذة واهذ اللىة ؤلا وفي مىالْ أخ ( م )هلللت مً اظخّماٌ أداة الاظخفهاهجاٍص

 .(33)وألافّاٌ ألاظماءالتي حعخّمل في ولب الخفذًم دون الخفىس بذخىلها ِلى 

خمثل رلً في كٌى الؽاِش  ( 34):ٍو

 هل يصير دمي بين عيييو ماء ؟       

 (35) :وفي كىله

 هل جدصاوي يد شيفها مان لو       

 بيد شيفها أثهلو       

لؽاِش مً أداة الاظخفهام )هل( + حملت فّلُت فّلها مماُس )ًفحر، كٌى ا ئر جيىهذ الجملت الاظخفهامُت في

 ؤلاحابت، رلً أن لخلُلُت لالظخفهام وهي ولب الفهم، لم ًلفذ مىه الؽاِش الذاللت اجدعاوي(، وهزا الترهُب للجملت

ت جدذ هزه  ً مؽاِشهباإلاخاوب إلزاسجه و  ، وئهما كفذ بها الاظدىياس الزي ٌؽىبه التهىمألاظئلتواهذ مىىٍى  .جدٍش

ت للجملت الاظخفهامُت مخدللت مً اظخّماٌ ئخذي أدواث الاظخفهام التي حعخّمل وكذ جيىن اللىة ؤلا  هجاٍص

ً ـفاجه   (37) :، وهجذ رلً في كٌى الؽاِش(36)وهي ما وأحىاظهللعإاٌ ًِ غحر الّاكل ِو

 فما ذهب جلو اليمامت ؟       

 .( + حملت اظمُتالاظخفهام )مافالجملت الاظخفهامُت كذ جشهبذ مً أداة 

ئهما ، و ىب هما ًىحي بزلً كىله ألٌو وهلتفالؽاِش لم ًشد بىشح هزا العإاٌ الاظخفهام ًِ ماهُت الزهب اإلاشج

 .ها في هزه الجملت الاظخفهامُت، واظخمالت فىشه هدى اللمُت التي أؼاس ئليأساد اظدثاسة مؽاِش اإلاخاوب

 جملت ألامس : اإلابحث الثاوي

ىالح فُّني (39)، والىهي ولب جشن الفّلالفّل إلًلاُ، ألهه ولب (38)ش في اللغت هى هلُن الىهيألام ، أما في الـا

لىوالذِاء مْ  ألادوىمْ   وؤلالضام"ولب خفٌى الفّل مً اإلاخاوب ِلى وحه الاظخّالء  ، (41)والالخماط مْ الىٍحر" ألِا

خدلم ألامش بخمغ ـُغ  هي:( 40)ٍو

يى فّل ألامش  خالش أو في خحز الخالش في اإلالام، هدى كىله ال مْ اإلاخاوب وهى ئ( وال ٌعخّمل ن بفُغت )أفّل: ٍو

حَن( ): حّالى ِّ اِه َْ الشَّ ىا َم ُّ َ
 َواْسه

َ
اة

َ
و ىا الضَّ

ُ
 َوآج

َ
ة

َ
ال ِكُُمىا الفَّ

َ
 . 43البلشة: َوأ

ِخِه ) :الىلب، هلىله جباسن وحّالى الفّل اإلاماُس اإلالترن بالم ألامش التي حعمى الم  َّ ًْ َظ ٍت ِم َّ و َظ
ُ
ْىِفْم ر ُُ  (ِل

 .7الىالق:

، هما في كىله ظبداهه وحّالى: وهى اظاظم فّل ألامش 
ً
وِحَي ِهَخاَبُه ): م فُه مّنى ألامش لىىه لِغ فّال

ُ
ًْ أ ا َم مَّ

َ
أ
َ
ف

هْ  َُ َشُءوا ِهَخاِب
ْ
ُم اك

ُ
ٌُ َهاؤ ُلى َُ ِمُِىِه فَ َُ  .09الخاكت: ( ِب

ًِ ِئْخَعاًها): : ومً أمثلت رلً في كىله حّالىاإلافذس الىاةب ًِ فّل ألامش 
ًْ َىاِلَذ

ْ
ر هاب اإلافذس ، ئ 83البلشة: ( َوِبال

 .( مىاب الفّل )أخعً( اإلادزوف وحىبائخعاها)
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 أن ًلاٌ )مهال ًا غالم(
ً
 ألن  ،اظم اإلافذس: ومً رلً مثال

ً
 اظم مفذس هاب ًِ الفّل )جمهل( ولِغ مفذسا

ً
فمهال

)
ً
 .اإلافذس هى )جمهال

 :( 48)خدلم الذاللت الخلُلُت لؤلمش مً خالٌ الّىاـش آلاجُت وج

اهت آلامش أِلى مً مياهت اإلاأمىس، همياهت الخالم باليعبت للمخلىق، والعُذ واإلالفىد به أن جيىن مي :علىال 

 .باليعبت لخادمه

ذ ًيىن فُه هُى مً ، فىالم آلامش كالفىحي لآلمش ألاداءوهزا الّىفش ًخفل بهُأة الًٍ ووبُّت  :الاشخعالء 

 .ِالُت أوالالغلٍت واللىة ظىاء وان آلامش را مياهت 

 .لفّل اإلاأمىس به في كذسة اإلاخاوبواإلاشاد به أن ًيىن اللُام با :ؤلامهان 

لفذ به أن ًيىن اإلاىلىب باألمش  :الزمان   .هى اللُام بالفّل بّذ وكذ الخيلمٍو

ّني أن الفّل اإلاأمىس به ًمثل :اإلاصلحت  دذده داللت ألامشمف َو  .لخت لآلمش ٍو

شاد به أن جىفُز ألامش اإلاشاد :الخقىيض   .اللُام به ًلْ ِلى ِاجم اإلاأمىس  ٍو

 الدالالث الخداوليت لجملت ألامس :

ت الخىحيهُت لى خُاس واخذ ؛ رلً أهه ًىحه اإلاشظل ئلُه ئ(43)ًفىف ألامش في الذساظاث الخذاولُت لمً آلالُاث اللغٍى

اث ألاخذارام بهولشوسة الالتز   .(44)، ومً زم فان اإلاشظل ٌعخّمله للعُىشة ِلى مجٍش

ت أفّاٌ الىالم فان فّل ألامش ًذٌ ِلى الىحىب غحر أن هزا الىحى  ب ال ًخدلم بمجشد الخلفَ وبدعب هٍٍش

 ملاـذ أخشي  ئلى، فاألمش ًخشج ًِ كفذ الخىحُه ىت اإلاشظل فان اوّذمذ هزه العلىت، وئهما ًخىلب ظلبالخىاب

 .(45)ًدذدها العُاق

ُت ِلى الشغم مً أن ُت راث خفـى ها لم جىً مىدؽشة فيها بؽيل وكذ احعمذ حملت ألامش في هزه اللفُذة بىِى

 :(46)، ئر وسدث ظبْ مشاث فلي ، فلذ حاءث في كٌى الؽاِشواضح

 : إّنهم لم يساعىا العمىمت فيمً هلوقْل لهم

 وأغسْس الصيف في جبهت الصحساء

 إلى أن يجيب العدم

 :(47)وفي كىله 

 وجرلس إذا الن قلبو لليصىة الالبصاث الصىاد

 وألطفالهً الريً جذاصمهم الابدصامت 

 :(48)وفي كىله

 وازِو قلبو بالدم 

 وازِو التراب اإلاقدس

 الساقديً أشالفووازِو 
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 الى أن جسد عليو العظام 

 : (49)وهزلً في كىله

 ع ما حصخطي –آلان  –فذر 

 مً الحق 
ا
 قليال

 في هره الصىىاث القليلت 

مش + فاِل )لمحر أفّل وجخمثل هزه الجملت في )كل، وأغشط، وجزهش، وأسِو، وخز(، ئر جيىهذ هزه الجمل مً )

 فمعختر
ً
؛ رلً أن الؽاِش كذ ي هزه اللفُذة ِلى الشغم مً كلخه( وجبحن مً هزه الجمل أن فّل ألامش حاء مىثفا

لهه لم ٌعخّمله بمّىئال أ، كاجه اإلاىحىدة في اللغت الّشبُتلفّل بيل وااظخّمل هزا ا ، اه الخلُلي الزي ولْ له في ألـا

 ِمااإلاخاوب وئسؼادوئهما أساد به هصح 
ً
، فالخىشاس في خذ راجه ًدمل دالالث أداه جىشاس هزه الجمل مً دالالث ، فمال

 .(51)الؽاِش اًفالها للمخاوب ومً زم جشظُخها في رهىهرلً مً مّاٍن كفذ  ئلىجخمثل في الخىهُذ وما  ئلافُت

، ئر خشج وؤلاسؼادومً رلً ًخطح أن حمل ألامش التي وسدث في هزه اللفاةذ اجخزث داللت معخلضمت هي الىصح 

 .لي الزي ًخمثل في ولب خفٌى الفّلفّل ألامش ًِ مّىاه ألـا

 جملت الىهي: اإلابحث الثالث

ىالح ٌّني ولب جشن الفّل ، وهى (50): نهُخه ًِ هزا فاهخهى ِىهمش، ًلاٌألا الىهي في اللغت هى خالف  ، في الـا

 .(58)وكٌى اللاةل إلاً دوهه ال جفّل

، وهىان ِىاـش جيىن داللت الىهي هي الفّل اإلاماُس اإلالترن بـــ )ال( الىاهُتوللىهي ـُغت واخذة في اللغت الّشبُت و 

لُت  :(53)وهي ما ًأحي  ألـا

ً في الخفشكت بحن دخّالءالّلى والاظ  م والذِاء والالخماط: وجىمً أهمُت هزًً الّىفٍش  .الالث الخدٍش

ّني أن ولب الىف ًِ الفّل الضمان   باإلاعخلبل: َو
ً
 .ًيبغي أن ًيىن مخّللا

 .ي أن ًيىن ممىىا في كذسة اإلاخاوب: واإلاشاد به أن الاهتهاء ًِ الفّل ًيبغؤلاميان 

 .مهم في جدذًذ داللت الىهي فش دوس : ولهزا الّىؤلاسادة 

 :الدالالث الخداوليت لجملت الىهي

ً ( ًجذ أّن حمئن اللاسب للفُذة )ال جفالح لت الىهي كذ وسدث فيها بؽيل الفذ، ئر جىشسث هزه الجملت ِؽٍش

ت ( التي اظخمذث كىتها ؤلا جفالحال ش خىابه بالىهي مْ ِىىان اللفُذة، الزي جمثل في حملت )، فلذ بذأ الؽاِمشة هجاٍص

 .مً أداة الىهي )ال( والفّل اإلاماُس )جفالح(

 بهزه الجملت ًِ داللتها  وكذ اظخّمل الؽاِش حملت الىهي في هزه اللفُذة لخدلُم دالالث معخلضمت
ً
لُتهاةُا  ألـا

ّت ليل مً ًفىش في اإلافالختالؽاِش مً خاللها اظدبّاد ول اإلابرساث التي كذ جيى  أساددالالث  ئلى ن اظخّماٌ ، فُيى ن رَس

 فُه وأهثر للمخاوب  ئكىاِا أهثرالىهي بخلً الذالالث 
ً
 .جأزحرا
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وفي ِىىان اللفُذة هلمذ أن الىهي ًذٌ ِلى ألامش الفاسم هزا ألامش هابْ مً سؤٍا الؽاِش التي ججضم بّذم حذوي 

 اإلافالخت م
ً
ا  باليعبت لفٍاِت الّذو، فهى ًْ الّذو مهما وان اإلالابل مغٍش

ً
 .بلى جافها

، وكذ حاءث هزه وؤلاسؼاد( حعخّمل للذاللت ِلى الىصح ال جفالحبّن مىالْ اللفُذة هجذ حملت الىهي ) وفي

 :(54)الذاللت في كٌى الؽاِش 

 ال جصالح ولى حرزجو الىجىم

 وزمى لو لهانها بالىبأ

 للمخاوب بّذم اإلافالخت باظخّماٌ حملت الىهي )ال جفالح(. وئسؼادهئر ًىحه الؽاِش هصخه 

لُت  أخشي مىالْ  وفي ، وهلمذ هزه داللت معخلضمت هي الخدٍشن ئلىمً هزه اللفُذة ًخشج الىهي ًِ داللخه ألـا

 :(55)الذاللت في كٌى الؽاِش

 ال جصالح على الدم حتى بدم

 ال جصالح ولى قيل زأٌس بسأس

 :(56)وهزلً وسدث هزه الذاللت في كىله  

ًْ قخلىك الطعام   ال جقدصم مع َم

( فالؽاِش مً خالٌ )جلدعم ال( + الفّل اإلاماُسهزه الذاللت مً حملت الىهي اإلاخيىهت مً أداة الىهي ) ئر جىلذث

 .لّذو مهما واهذ اإلابرساث للخفالحاظخّماله لجملت الىهي ًدشك اإلاخاوب ِلى ِذم اإلافالخت مْ ا

مىًئليها حملت الىهي في هزه اللفُذةوزمت داللت معخلضمت خشحذ   :(57)إلادها في كٌى الؽاِش ، هي الخدزًش ٍو

 ال جصالح ولى وقفذ ضد شيفو مل الصيىف 

 والسجاى التي مألتها الشسوخ 

ف حملت الىهي ) خت مهما ( في كىله هزا لخدزًش اإلاخاوب مً اللبٌى باإلافالال جفالحوهلخَ أن الؽاِش كذ ٌو

 .خفل له ِىذ سفمه للخفالح

 ًِ الذالالث الع
ً
هجذ أنها جذٌ ِلى الترغُب ، ففي بّن اإلاىالْ منها ا حملت الىهيابلت التي خشحذ ئليهوفمال

 :(58)، ورلً في كٌى الؽاِش واإلاذح

 ال جصالح فليض شىي أن جسيد

 أهذ فازس هرا الزمان الىحيد 

فالؽاِش في كىله هزا ًلجأ الى اظخّماٌ حملت الىهي للترغُب واإلاذح؛ رلً أهه سبما ٌعخىُْ مً خالٌ رلً الخأزحر 

 .بّذم حذوي اإلافالخت وئكىاِهاإلاخاوب في 
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 :الخاجمـــــــــــــــت

لى آله وصخبه، ال بذ مً بُان الىخاةج  ألاهبُاءبّذ الخمذ هلل سب الّاإلاحن والفالة والعالم ِلى خاجم  واإلاشظلحن ِو

ل  :ئليها في هزا البدث وهي ما ًأحي التي جم الخـى

مّاٍن  ئلىذن ِلماء اللغت إلاا فيها مً جلىن خىابي وخشوج جشاهُبها خٍُذ الجملت الىلبُت بأهمُت هبحرة مً ل 

ت ً في الخىاب لهمجاٍص فُجّله  ،ًٍ اهدباههؼّىسه وجدش  وئزاسة، أزش هبحر في ججذًذ وؽاه اإلاخللي ، وهزا الخلٍى

 ألفياس اإلاخيلم
ً
 .معخجُبا

 الٍشوف اإلادُىت به.الاظخّماٌ مْ مشاِاة  أزىاءالخذاولُت تهخم بذساظت اإلاىجض اللغىي في  

ذ الذالالث الخذاولُت في   ، وكذ ظاِذ العُاق واللشاةً اإلادُىت به في هزه اللفُذة بدىُى الجمل الىلبُتجىِى

 جدذًذ جلً الذالالث.

 مً بحن الجمل الىلبُت التي ؼاِذ في هزه اللفُذة وجأحي بّذها مً خُث  
ً
ا واهذ حملت الىهي أهثر ؼُِى

 حملت ألامش .الؽُُى حملت الاظخفهام 
ً
ا  واكلها ؼُِى
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 . 340الخىاب :  اظتراجُجُاثًىٍش :  -43

 . 123ًىٍش : اإلافذس هفعه : -44

ت أفّاٌ الىالم :  -45  . 91ًىٍش : هٍٍش

 . 329دهلل :  أملدًىان  -46

 . 335: اإلافذس هفعه  -47

 . 334اإلافذس هفعه : -48

 . 335اإلافذس هفعه :  -49

 . 278ًىٍش : جدلُل الخىاب الؽّشي : -51

 . 4/93ًىٍش : الّحن ) ههي ( :  -50

فاث :  -58  . 248ًىٍش : الخٍّش

الث الىلب ومدذداث الذاللت : -53  . 85-83ًىٍش : جدٍى

 . 336دًىان امل دهلل :  -54

 . 329اإلافذس هفعه :  -55

 . 334اإلافذس هفعه :  -56

 . 340 – 339اإلافذس هفعه :  -57

 . 340اإلافذس هفعه :  -58
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 :اإلاصادز واإلاساجع

 م .2008-هـ1429، ِمان ، ألاسدن ،  1، داس اإلاىاهج ، ه في الّشبُت  ألاظالُب ؤلاوؽاةُتئبشاهُم ِبىد العامشاتي ،  

ت ِشك وجىبُم ألاظالُب الىمدعً ِلي ِىُت ،    م .2007-هـ1428، ِمان ، ألاسدن ،  1س اإلاىاهج ، ه، دادٍى

ت جذاو ِبذ الهادي بً ٌافش الؽهشي   ،  1، داس الىخاب الجذًذ اإلاخدذة ، هلُت اظتراجُجُاث الخىاب ملاسبت لغٍى

 م .2004بحروث ، لبىان ، 

م مدمىد ًىظف ،   م ) غشله ِبذ الىٍش ، ظىسٍا  1الؽام ، هئِشابه ( مىبّت  –أظلىب الاظخفهام في اللشآن الىٍش

 م .2000-هـ1421، 

هـ( ، جدلُم : وه ِبذ الشؤوف ظّذ ، 911)ث، ألاؼباه والىٍاةش في الىدى حالٌ الذًً ِبذ الشخمً العُىوي ،  

ت ،   م .1975مىخبت اليلُاث ألاصهٍش

ب الجضاةشي ، حامّت ، مخبر ألابدار في اللغت وألادا في العىس اإلاذهُت بيُت الجملت الىلبُت وداللتهبللاظم دفت  

 م .2008-هـ1429مدمذ خمحر ، ظبىشة ، الجضاةش ، 

م ) ظىسة ألاهبُاء أهمىرحاد. ِبذ الخلُم بً ِِس ى ،  ، مجلت الترار الّشبي (  البُان الدجاجي في ئعجاص اللشآن الىٍش

 م .2006-هـ1427( اجداد الىخاب الّشبي ، دمؽم، 26( ، العىت )102، الّذد )

ذ ، بهاء الذًً م   م .2010، اللاهشة ،  1، داس ؼمغ لليؽش والخىصَْ ، ه الخذاولُت جبعُي دمذ مٍض

، الذاس  1، الذاس الّاإلاُت للىخاب ، ه الفىجُت في الؽّش (جدلُل الخىاب الؽّشي ) البيُت مدمذ الّمشي ،  

 م .1990البُماء ، 

الث الىلب ومدذداث الذاللت مذخل الى جدلخعام أخمذ كاظم ،   داس آلافاق  الىبىي الؽٍشف ،ُل الخىاب جدٍى

 م .2007-هـ1428، اللاهشة ،  1الّشبُت ، ه

-هـ1431، بحروث ، لبىان ،  1، جشحمت : كص ي الّخابي ، الذاس الّشبُت للّلىم هاؼشون ، هحىسج ، ًذٌ الخذاولُت  

 م .2010

ر اللغت وألادب ، حامّت ظبىشة ، الجضاةش ، ، مجلت اإلاخبر في أبداؽأة والخىىس الخذاولُت اليِبذ الخىُم سخالُت ،  

 م .2009

، اللاهشة ، 2، جشحمت : سممان ِبذ الخىاب ، مىخبت الخاهجي ، هىي للغت الّشبُت الخىىس الىدبشحؽتراظش ،  

 م .1994-هـ1414

فاث ،  هـ( ،816) ثِلي بً مدمذ بً ِلي الؽٍشف الجشحاوي ،   ، لبىان ،  ، بحروث 1داس الىخب الّلمُت ، ه الخٍّش

 م .1983-هـ1403

، ولُت آلاداب واللغاث ، ي ) ملاسبت جذاولُت ( الجملت الىلبُت وغحر الىلبُت في ؼّش أبي البلاء الشهذهذي ِلُت ،   

 م .2015-هـ1436حامّت مدمذ خمحر ، ظبىشة ، الجضاةش ، 

ت ، ـُذا ، بحروث .، اإلاىخان والبذٌْ حىاهش البالغت في اإلاّاوي والبُالعُذ أخمذ الهاؼمي ،    بت الّفٍش

ذي ،   ، ِالم  الدجاج في الؽّش الّشبي اللذًم مً الجاهلُت ئلى اللشن الثاوي الهجشي بىِخه وأظالُبهظامُت دٍس

 م.2008، أسبذ ، ألاسدن ،  1الىخب الخذًثت ، ه
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شوك الخلُل  الذلُل ئلىِلي حمُل ظلىم وخعً هىس الذًً ،    م . 1990، بحروث ،  1، داس الّلىم ، هالبالغت ِو

 دًىان أمل دهلل : داس الؽشوق ، اللاهشة ، مفش .أمل دهلل ، 

 هـ( ، ِالم الىخب ، بحروث.643ؼشح اإلاففل : مىفم الذًً بً ِلي بً ٌِّؾ الىدىي )ث

دابها ، ِلم اإلاخاوب بحن الخىحُه الىدىي والخذاولُت : د. ِمش مدمذ أبى هىاط ، اإلاجلت ألاسدهُت في اللغت الّشبُت وآ

 م .2011-هـ1432( ، 2( ، الّذد )7اإلاجلذ )

جدلُم : د. مهذي اإلاخضومي، د. ئبشاهُم العامشاتي ، داس الشؼُذ ، الّحن ، هـ( ، 175)ثالخلُل بً أخمذ الفشاهُذي ،

 م .1982

ذ ،   الجضاةش ،  ، ظىُف ، 1، بِذ الخىمت ، ه في جذاولُت الخىاب ألادبي اإلابادب وؤلاحشاءاثهىاسي ظّىدي أبى ٍص

 م .2009

بٌى ، جشحمت : ِض الذًً اإلاجذوب وآخشون ، داس ظِىاجشا ،  اللامىط اإلاىظىعي للخذاولُت : حان مىؼلش ، وآن ٍس

 م .2010جىوغ ، 

هـ ، 1414، بحروث ، لبىان ،  3هـ( ، داس ـادس ، ه117لعان الّشب : أبى الفمل حماٌ الذًً مدمذ بً مىشم )ث

 م .1994

 م .1988هـ( ، جدلُم : ظمُذ أبى مغلي ، داس مجذالوي ، ِمان ، 392ُت : أبى الفخذ ِثمان بً حني )ثاللمْ في الّشب

 م .2006، الجضاةش ،  2مبادب في اللعاهُاث : خىلت والب ؤلابشاهُمي ، داس اللفبت ، ه

-هـ1392،  هـ( ، خلله وكذم له ِلي خُذس، دمؽم567)ثأبى مدمذ ِبذ هللا بً أخمذ بً الخؽاب ، اإلاشججل 

 م .1972

 ، مىخبت لبىان . معجم اإلافىلخاث الّشبُت في اللغت وألادبمجذي وهبت ووامل اإلاهىذط ،  

اٍسب )ثِبذ هللا حماٌ الذًً بً ًىظف بً هؽام ألاهفاسي ،   هـ( ، جدلُم : مدمذ 761مغني اللبِب ًِ هخب ألِا

ت ، بحروث ،   .م 1991مديي الذًً ِبذ الخمُذ ، اإلاىخبت الّفٍش

، بحروث ،  1هـ( ، داس الىخب الّلمُت ، ه626) ثأبى ٌّلىب ًىظف بً مدمذ بً ِلي العياوي ، مفخاح الّلىم  

 م .2000-هـ1420لبىان ، 

 ، جشحمت : ظُّذ ِلىػ ، مشهض الاهماء اللىمي . فشاوعىاص أسمُىيى ، اإلالاسبت الخذاولُت 

 ( ، جدلُم : ِبذ العالم مدمذ هاسون ، داس الفىش .هـ 395) ث اللغت ملاًِغأبى الخعحن أخمذ بً فاسط ،  

 م .2004، داس الىخب الجذًذة ، بحروث ،  الذاللت والخخاوب :ملذمت في ِلمي مدمذ ًىوغ ِلي ، 

لُا ىاب الذاللي والخذاولي الىق والعُاق اظخلفاء البدث في الخفان دًً ،   ، جشحمت ِبذ اللادس كىُني ، داس افٍش

 م .2000بُماء اإلاغشب ، الؽشق ، الذاس ال

ت أفّاٌ الىالم الّامت ، هُف هىجض ألاؼُاءأوظخحن ،   لُا باليلماث  هٍٍش ، جشحمت : ِبذ اللادس كىُني ، داس ئفٍش

 م .1991الؽشق ، الذاس البُماء ، اإلاغشب ، 


