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ّالمقدمــــة 

،وعلى آله الطيبين الطـاهرين    ،والصالةُ والسالم على حبيبه محمد     ،الحمد هللا 
.وصحبه األخيار المنتجبين

 ا بعدأم:     التعبير اللغوي وسيلةٌ مهم ةٌفإن،    ؛وسـيلة أخـرى    ال توازيهـا أي
   للداللة على المعاني النفسي حاولُ  ة والفكرية التي ي التفـا  الناسـ  هم مـن   َلوالتواص

ـ        هذه الوسيلة التعبيري   ولكن ،خاللها ؛ةة تعجز أحياناً عن نقل المعاني المقصودة بدقّ
  المعاني ذلك ألن نامت غير   ة المستعملة للتعبير عـن هـذه       هية بخالف األلفاظ اللغوي

.المعاني
  ستعماللفظُ ُلومن هنا ي الواحد،  أو العنصر اللغوي تعبير عن أكثـر    لل ؛الواحد

،بالنسبة إلـى المعـاني     الحاصل في األلفاظِ   للتعويض عن النقصِ  ؛من معنى واحد  
ة تُعاني منها اللغة      ي هذا االستعمالُ  ويؤداالحتمـالِ  ظـاهرةُ  :هي ،إلى ظاهرٍة سلبي

الداللي،  حين يتردد بين معنيين أو أكثر    السامع،  فيحصل اللبس  ؛غالبـاً  وااللتبـاس
.د الدالليذا التعدبسبب ه

       من احتواء النص دومن هنا كان ال ب اللغوي   على عالمات تُعين  أو  ،الـسامع
.هي تلك العالماتةُالسياقيفكانت القرائن،على تحديد المعنى المقصودالقارَئ

سيما في الشعرِ  وال ،ةة واألدبي في تفسير النصوص القرآني    أثر كبير  فللسياِق
كـان  ف.المفهومـةَ المعاصرةَهي اللغةَ لم تَعد التي نُِظم بها     ألن اللغةَ ؛القديمِ عربيال

لتحديد  ها الشاعر ة التي يضع  على القرائن السياقي   اًكبير اًعلى الباحث أن يعتمد اعتماد    
.المعاني واألغراض التي قصدها
   نا انبثق موضوعالبنيـةِ  داللـةِ  في تحديـدِ   ر السياقِ ثََأ(:هذه الرسالةِ  ومن ه

سوِدأبي األَ  ة في ديوانِ  الصرفي َؤالدوإنّ .)لي  علـى الداللـةِ    الباحثـةُ  ِتما اقتـصر
من سائرِ    ِةالصرفي ئالجز أنواِع الدالالتِ  ألنها تمتازة بالدقَّ ي ة والعِقم، إلـى  فتحتـاج

  الص والصيغةُ .على السياقِ  واالعتمادِ ِلكثيٍر من التأمةُرفي  عنـصر  لغـوي  غيـر
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ِةالمـاد  معها عنصر  قَنطَدون أن ي  بلوحدها   بمعنى استحالة النطق بالصيغةِ    ،مستقلٍّ
ِةاالشتقاقي.

إلى  مفتقراً كلَّ االفتقارِ   الصيغةُ الصرفيةُ  ومن هنا كان المعنى الذي تدلُّ عليهِ      
.اُألخرىِةالسياقيالقرائِنِرتضافُ

موضوعاتُتْوقد اقتضقسالبحث أن ياآلتيعلى النحِوم:
،فيـه  أقواِل العلمـاءِ   لىوع ،سود الدؤلي أبي األَ  حياةِ علىمتُ  وفيه تكلَّ  :التمهيد*

.وتالميذِهشيوخِهلىوع،جهودِهأهملىوع
وفيه تناولتُ تعريف السياق لغةً     ،)ةالسياق وأثره في الداللة اللغوي    (:الفصل األول *  

وأقسام  ،وعند علماء العرب القدامى    ،والسياق عند علماء اللغة المحدثين     ،واصطالحاً
والـسياق بـين     ،وأقسام المعنى وأثر السياق في تحديدها      ،والقرائن السياقية  ،السياق

.القرآن والشعر
وفيـه تناولـتُ   ،)ديد داللة أبنية األفعال المزيدةأثر السياق في تح (:الفصل الثاني * 

بالسياق فـي    مستعينةً ،داللة أشهر األفعال المزيدة التي وردت في شعِر أبي األسود         
:على مبحثينمتهوقد قس،تحديدها

).أثر السياق في تحديد داللة أبنية األفعال المزيدة بحرٍف واحد(:المبحث األول
.)المزيدة بحرفينأثر السياق في تحديد داللة أبنية األفعال: (المبحث الثاني

مته على ثالثـة  وقد قس،)أثر السياق في تحديد داللة أبنية األسماء      (:الفصل الثالث * 
:مباحث

.)أثر السياق في تحديد داللة أبنية المصادر(:المبحث األول
.)اتثر السياق في تحديد داللة أبنية المشتقَّأ(:المبحث الثاني
.)حديد داللة أبنية جموع التكسيرأثر السياق في ت(:المبحث الثالث

وفي الخاتمة ذكرتُ أهمإليها في هذا الموضوعلتُالنتائج التي توص.
فـي دراسـة هـذا       األنسب ألنّه المنهج ؛على المنهج التحليلي   وقد اعتمدتُ 

في تحديـد المعنـى      رة التي تؤثِّ  لوقوف على العناصر السياقي   من أجل ا  ؛الموضوع
ألبنيِةل الصرفي وال يمكن الوقوف على هذه      .سودفي شعر أبي األَ    الواردةِ ِةالصرفي
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مـواد  :إلـى  الواحـدِ  الـنص  ناِتكوتحليل م  :أي ،عن طريق التحليلِ   إالَّ العناصِر
ةٍ وصيغٍ ،ٍةاشتقاقيصرفي، ومواقع وعالقاتٍ ،ٍةإعرابي االقتـرانِ  أثـرِ  لمعرفةِ ؛ٍةداللي

.المعنى الصرفيتحديدفي العناصِربين هذهالحاصِل
بمـا احتـوت عليـه مـن         ،رافٍد لهذا البحثِ   خير وقد كانت المكتبةُ العربيةُ   

:اآلتيها على النحِوتقسيميمكنو. المصادر والمراجع
ِةالـصرفي  من الكتبِ  عليهِ العطِّر لي اال  ما تيس  وتشملُ :ةالصرفي فاتالمصنَّ-١

ألن  ،ٍةشتملت علـى موضـوعاٍت صـرفي      االتي   ِةلنحويا والكتبِ ،الخالصة
وشرح التـسهيل البـن      ،كتاب سيبويه  :منهاو،الصرفَ كان جزءاً من النحوِ    

.األستراباذيللرضيوشرح شافية ابن الحاجب ،مالك
معـاني  وقد اعتمدتُ عليها في بيـانِ ،والسيما المعجمات :ةاللغوي فاتالمصنَّ-٢

.ما معجم لسان العرب البن منظوروال سي،إلى بياٍنتاجالتي تحالكلماِت
اف تفـسير الكـشّ    :، منها التفسير بعضاً من كتبِ   وتشملُ :ةالقرآني فاتالمصنَّ-٣

و،للزمخشري     وتفـسير التحريـر     ،تفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي
.والتنوير البن عاشور

وهي ديوان أبي    ،العربي الشعرِ وتشمل بعضاً من دواوين    :ةاألدبي فاتالمصنّ-٤
.ِةَئيطَالحوديوان ،يِجروديوان الع،يِلَؤالدسوِداَأل

.الداللِةفي علِمتْالتي بحثَكالكتِب:ُأخرىفاتمصنَّ-٥
.العلميِةفي المجالِتالمنشورِةِةاللغويالبحوِثعلى بعِضاًأيضواعتمدتُ -٦

،والصالة والسالم على خاتم األنبيـاء والمرسـلين       ،والحمد ِهللا رب العالمين   
.ار المنتجبينوصحبه األخي،وعلى آله الطيبين الطاهرين


