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د

اإلهداء
إلى َمنْ علمالمتعلمٌنوبعثاألملفًقلوبالٌابسٌننبًاإلنسانٌةسٌدنامحمد(ﷺ) 
إلى َمنْ علمنًالتحديوالصبر.....إلىالنورالذيٌنٌرلًدربالنجاح....إلىأبًالؽالً .
إلىوالدتًالؽالٌةالتًأنارتدعواتهالًمسٌرتً،أطالهللافًعمرها،وأمدهابالصحةوالعافٌة .
إلى َمنْ ساندانًوشجعانًإلكمالالطرٌقالؽالٌٌناألستاذالدكتورناصرالمخزومًوأمأشرؾ .
إلىمنأوقدتحقٌقالحلمبداخلًواقدالحبٌب 
إلىالحسنوعبدالرحمنمهجةالقلب 
إلىمحمدوأسامةوتقىرمزالؤلخوةالحَّقة 
ً
إلىالذٌنوقفواأقبلمهمللدفاععنالعربٌةلؽةالقرآنالكرٌم 
بلًالمولىعزوجلأنٌوفقنًوالمإمنٌنلمافٌهالخٌرآمٌن 
أهديإلٌهمهذاالجهدالمتواضع،ساب 

سجىعمرطعامنة

ه

الشكر والتقدٌر
الحمدهللالذيأنارقلوبعبادهالمتقٌن،وجعلالقرآنشفاءللعالمٌن،وهدىورحمةللمإمنٌن،
والصبلةوالسبلمعلىخاتماألنبٌاءوأشرؾالمرسلٌن،سٌدنامحمدالنبًاألمٌنﷺ،الذيفتح
هللا بهأعٌننا،ونوربهطرٌقنا،وأخرجالناسمنالظلماتإلىالنور،وعلىآلهالطٌبٌنالطاهرٌن،
وأصحابهالمهدتٌن،ومنتبعهمبإحسانإلىٌومالدٌن .
الٌسعنًوقدأنهٌتإعدادهذهالرسالةإالَّ أنأعترؾلكلذيفضلعلًَّ بفضله،فإنَّ أهل
الفضلوالعطاءهمأهلٌللشكروالثناء .
أتقدم بالشكر الجزٌل لؤلستاذ الدكتور محمود الدٌكً الذي منحنً شرفا باإلشراؾ على هذه
الرسالة ،وعاش معً متاعبها ،فقد قدم لً من وقته وعلمه ،وخبراته الشًء الكثٌر ،مما أنار لً
دربالبحث،وساعدنًفًالتؽلبعلىكثٌرمنصعوباته،فلهمنًكلالشكروالتقدٌرواالحترام،
فجزاههللاعنًكلخٌرواستبدلجهدهبالخٌروالفرحوالسرور .
كما أتقدم بالشكر الجزٌل لؤلساتذة األفاضل أعضاء هٌبة المناقشة الذٌن قوَّ موا هذه الرسالة
وقٌموها الدكتورزٌد القرالة ،والدكتور عمرخزاعلة ،والدكتور حسٌن ؼوانمة  ،ولكل من أبدى
نصحً اإلخراجهذاالعملإلىحٌزالوجود .
وأخٌرً افإننًأتقدمبعظٌمالشكروالتقدٌرلؤلستاذالدكتورإبراهٌمالشمسانعلىحسنتعاونه،
حٌثأم َّدنًبماأحتاجإلٌهمنمصادركانلهااألثرفًإخراجهذهالدراسة،وإنًألدعوهللاأنٌم َّد
بعمرهلٌقدمللعربٌةماتستحقهمنعطاء .
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ملخص الرسالة
تهدؾهذهالدراسةإلىالكشؾعنأهمجهوداألستاذالدكتورإبراهٌمسلٌمانالشمسانوإسهاماته
فًالدرساللؽوي،حٌثقامتالباحثةبدراسةعددمنإنتاجهالعلمً،وتمكنتمنالنظرفًأهم
جهوده .
وجاءتهذهالدراسةفًمقدمةوثبلثةفصول،وقدتناولتالمقدمةأهمٌةالدراسةوإشكالٌتها
ومسوؼاتهاومنهجها،أمَّاالفصلاألولفقدتح َّدثتالباحثةفٌهعنأبرزالمسابلالنحوٌةالتًتناولها
الشمسانفًكتبه،نحو(حروؾالجر،ومسابلالتعديواللزوم،ومسابلتخصالجملة الشرطٌة،
ودونوأحكامها،والعددونظاماألسهم)،وفًالفصلالثانًنظرتالباحثةفًالمسابلالصرفٌة
والصوتٌة،نحو(االشتقاق،واإلبدال،والتصؽٌر،والوقؾ،وظاهرةاإلشمام،وتؽٌرالقاؾ)،وكان
الفصلالثالثواألخٌربعنوانالمسابلالداللٌة،نحو(اللؽةوعبلقتهابالمجتمع،والداللةالوظٌفٌة،
وقضاٌامتعلقةبفلسفةالتسمٌة) .
والمنهجالمتبعفًهذهالدراسةهوالتحلٌلًاالستقرابً .
وخلصتالدراسةإلىأنَّ شخصٌةالشمسانفًالنحووالصرؾتبدوجلٌة،فقدأفادمنالمادة
المسموعةوالمنقولهوقامبتحلٌلها،كماحاولتقدٌمدرستعلٌمًفًمجالالصرؾوبعضالظواهر
الصوتٌة،وكانالتراثالعربًاألصٌلمنبعتلكالمسابل.

ط

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف الخلق والمرسلين ،سيدنا محمد – ﷺ –
وعلى آله وصحبه الغر الميامين ،أ َّما بعد،
ظهر فً العصر الحدٌث عد ٌد من العلماء اتسموا بؽزارة العلم والمعرفة المتنوعة ،مقدمٌن
للعربٌة ما ٌساعد على إبراز صورتها وإظهار ما فٌها من سهولة وٌسر؛ لذا أرى أنَّ تقدٌر مثل
هإالءالعلماءواجبٌقععلىعاتقنا،ومنطرق تقدٌرهمإبرازأهمجهودهمالعلمٌةالتًأسهمت
فًإثراءالمكتبةالعربٌة؛فجاءتهذهالرسالةمحاولةإلظهارأبرزجهوداألستاذالدكتورإبراهٌم
سلٌمانالشمسانفًالدرساللؽوي،بتتبعبعضالمسابلالنحوٌةوالصرفٌةوالداللٌةوالصوتٌةفً
كتبهباالستقراءوالتحلٌل،كماتهدؾهذهالدراسةإلىبٌانموقعهبٌنأقرانه منالباحثٌنالعرب
المحدثٌن .
وقداخترتهذاالموضوع؛لمالهذاالعالمالجلٌلمنفضلفًخدمةاللؽةالعربٌة،فهوٌع ُّد
علمًامنأعبلمالدراساتاللؽوٌةالمعاصرة،وق َّدموماٌزالٌقدمللمكتبةالعربٌةمإلفاتقٌمةفً
خدمةاللؽةالعربٌةوتعزٌزمكانتها،ولعلَّأبرزماٌمٌزالشمسانأ َّنهجمعبٌنالحداثةوالتراث،وقد
جاءتآراإهمتسمةبالجدةخاصةماٌتعلقبالتعلٌلومؽاٌرةالتفسٌرفًبعضآراءمنسبقه .
وقد جاءت هذه الدراسة لما لمسته الباحثة من حاجة لدرس إسهامات الشمسان فً الدرس
اللؽوي؛ألنإسهاماتهلمٌسبقألحدأنقامبدراستها،فاتكلتعلىهللا وعكفتعلىمصادرالبحث
المتمثلةفًأشهركتبالنحووالصرؾ .
وقدرأٌتأنَّ المنهجاالستقرابً التحلٌلً هوأنسبالمناهجلدراسةإسهاماتإبراهٌمالشمسان
اللؽوٌةورصدبعضالجهودالتًبذلهافًخدمةالدرساللؽوي .
وتنهضهذهالدراسةمنإشكالٌةمفادها:أنَّ الشمسانكانمؽاٌرً افًبعضأرابهلمنسبقهأو
جاٌلهمنالمحدثٌن،وقد حاولتاإلجابةعنهذهاإلشكالٌةالتًطرحتهاالدراسة،وتوصلتإلىأنَّ 
ً
جدٌدا فً أُسلوبه وطرٌقة عرضه للمادة ،واتفق مع
الشمسان خالؾ بعض المحدثٌن وانتهج نهجً ا
البعضاآلخر .
خصصالتمهٌدللتعرٌؾبإبراهٌم
وقدجاءتالدراسةفًتمهٌدومقدمةوثبلثةفصولوخاتمةُ ،
الشمسان ومكانته العلمٌة والعملٌة ،وفً الفصل األول بحثت فً المسابل النحوٌة التً تناولها
الشمسان نحو الجملة الشرطٌة وما ٌختص بها من مواضٌع ،والتعدي واللزوم ،وحروؾ الجر،
ٔ

وبعضآرابهالنحوٌة،وقدخصصالفصلالثانًألهمالمسابلالصرفٌةوالصوتٌةالتًتناولها،
فتح َّدثعنجهودهوإسهاماتهفًتعلٌمالصرؾواألصوات،فاشتملعلىوسابلنموالعربٌةالتً
تح َّدثعنها؛كاالشتقاقواإلبدال،والمٌزانالصرفً،والوقؾ،والتصؽٌر،وبعضالمسابلالصوتٌة
نحو ظاهرة اإلشمام ،والمماثلة ،واإلتباع ،أمَّا الفصل الثالث فقد خصص للمسابل الداللٌة التً
تناولها ،فتحدث عن أبرز الصفات الداللٌة التً تناولها نحو اللؽة وعبلقتها بالمجتمع ،والداللة
الوظٌفٌة،وفلسفةالتسمٌة.

ٕ

تمهٌد
االسم والكنٌة :
هوإبراهٌمسلٌمانرشٌدالشمسان،وٌكَّنىبؤبًأوس،ولدسنةسبعوأربعٌن وتسعمبةوألؾ،
فًمحافظةالمذنبفًمنطقةالقصٌمفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة .
المؤهالت :
تخرجفًكلٌةاآلدابفًجامعةالملكسعود،وحصلعلىالدرجةالجامعٌةاألولىسنةثبلثة
وسبعٌنوتسعمبةوألؾ،وقدحصلعلىالماجستٌرسنةتسعوسبعٌنوتسعمبةوألؾ،وكانعنوان
رسالته:الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،وقدأشرؾعلىرسالتهاألستاذالدكتورمحمودفهمً
حجازي .
كماحصلعلىدرجةالدكتوراه فًاآلداب(منكلٌةاآلداب– جامعةالقاهرة)سنةخمس
وثمانٌن وتسعمبة وألؾ ،وكان موضوعها :الفعل فً القرآن الكرٌم تعدٌته ولزومه ،وكانت هذه
الرسالةتحتإشراؾاألستاذالدكتورٌوسؾعبدالقادرخلٌؾ .
أمابالنسبةلتخصصهفهوفًالنحووالصرؾ .
التدرج الوظٌفً :
ً
براهٌمالشمسانفًمراتبالتعلٌمالجامعً،فعٌنمعٌدافًقسماللؽةالعربٌة
تدرجالدكتورإ
فًكلٌةاآلدابفًجامعةالملكسعود،سنةثبلثوسبعٌنوتسعمبةوألؾمنالمٌبلد،وبعدذلك
ً
ً
امساعدافًقسماللؽةالعربٌةفًكلٌةاآلدابفًجامعةالملكسعودسنةخمسوثمانٌن
عٌنأستاذ
وتسعمبةوألؾمنالمٌبلد،بعدذلكرقًَّ إلىدرجةأستاذمشاركعامواحدٍوتسعٌنوتسعمبةوألؾ
منالمٌبلد،كماتمتترقٌتهبعدذلكإلىدرجةاألستاذٌةعامواح ٍد وألفٌنمنالمٌبلد،وهوٌعمل
ً
أستاذاؼٌرمتفرغمنذعامخمسةوألفٌنمنالمٌبلد .
وقد تعدد إنتاجه العلمً وتنوع فله ما ٌرنو على اثنٌن وعشرٌن كتاًبا ،وخمسة وثبلثٌن ً
بحثا
وإحدىوعشرٌنمقالة(ٔ) .


ٔ

ٌ-نظرالملحقرقمٔ،منالسٌرةالذاتٌةللدكتورإبراهٌمالشمسان .

ٖ

أبرز ذكرٌاته :

(ٔ)

بدأ تعلٌمه فً المدرسة الخالدٌة االبتدابٌة ( نسبة الى خالد بن عبد العزٌز ) ،فً ضاحٌة
فًذلكالزمانقرٌةتتبعهاضواحعدٌدة .
ٍ
(نبعة)إحدىضواحً(المذنب)،وكانت
كانتتلكالمرحلةؼابمةمنالذكرٌاتاألولٌةالتًمكثفٌهاعا ًماأوعامٌن،وبعدذلكانتقل
إ لى مدرسة القرٌة وهً ( المدرسة السعودٌة ) ،والسبب فً انتقاله هو استقرار إخوته الكبار
( محمد ،ورشٌد ،وعبد هللا ) فً القرٌة ،أما محمد فلتعٌنه فً تلك المدرسة ،وأ َّما األخوان؛
فبللتحاقهما بمعهدتعلٌمالمعلمٌن .
مضت السنة األولى والثانٌة ،ث َّم انتقل إلى الثالثةحٌثنقل إلى المدرسة الجدٌدة ،وكانت نقلة
بكراس خشبٌة ذات
نوعٌة من حٌث المكان؛ فالنظافة واالرتفاع عن األرض ،حٌث كانت مإثثة
ٍ
أدراج،وقدشؽلتالمدرسةالطابقاألرضًوالثانً،وأماالثالثفجعللمعهدالمعلمٌن .
 كانتالسنةالرابعةتعدبداٌةلدراسةجادة؛ففًهذهالسنةبدأتعلٌمهمالنحوالعربًالذيوجد
فٌه متعة بالؽة ،وأقبل على إنجاز تدرٌباته بجد ومحبة ،وكان رشٌد الشمسان أحد إخوة إبراهٌم
الشمسانهومعلمهم،وكانمنشؤنهأنحَّببإلٌهمدروسالمطالعةوالقراءة .
نجحأخوهعبدهللافًاالنتقالإلىالمدرسةالسعودٌة،فاجتمعفًتلكالمدرسةاإلخوةاألربعة،
محمد مدٌرٌ للمدرسة ،ورشٌد معل ٌم لعلوم اللؽة،وعبدهللا معل ٌم لمقرر الحدٌث ،وهوضمن طبلب
المدرسةالمحسودٌن؛الجتماعإخوتهمعه .
جعلتفًمدرستهممكتبة،وهًوإنكانتصؽٌرةقلٌلةالكتبإالأنهاقدفتحتأمامهمطاقات
لعوالم من الخٌالوالمجهول ،وتمكن من قراءة ألؾ لٌلة ولٌلة بصٌاؼة األستاذ محمد أحمد برانق
ورفاقه،كماقرأؼٌرهامنسلسةأوالدنا،ومنالكتبالتًصادفهافًبٌتهعلىشحهاكتابجواهر
األدبألحمدالهاشمً،وكتابالقصصوالحكاٌاتالقدٌمة،أماالشعرالجاهلًفلمٌفهممنهشٌبا،
وبدتهناكفجوةوعقدة لمٌشؤ هللالهاأنتحلإالبعدسنوات،حٌنوقعفًٌدٌهكتاب(حدٌث
األربعاء)،الذيحوَّلهإلىعاشقلهذاالشعر(ٕ) .

ٔ

الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتًبقلمأبًأوسنفسه،الذكرى(ٔ) .ٕ
-الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،،الذكرى(ٓٔ) .

ٗ

انتقلبعد ذلك إلى المرحلة المتوسطة،وتلقى العلم على أٌدي أساتذة أفاضل ،وكانت المرحلة
المتوسطةتمثلنقلةمختلفةعنالمرحلةاإلبتدابٌة .
من أبرز األساتذة فً تلك المرحلة األستاذ عبد القادر محمد محمد علً ،معلم من السودان،
شجعهعلىمزٌدمنقراءةالكتب،وكتابةتقارٌرعنها،وكانٌقرأماٌكتبوٌعلقعلٌه(ٔ) .
ومن األساتذة معلم العلوم الدٌنٌة محمد السلمان ،كان إذا سؤلهم عن األمور المستفادة من
الحدٌثأتوالهبمافًالكتابومالٌسفًالكتاب،بفضلماعلموافًالمرحلةاالبتدابٌةمنآلٌة
استنتاجالفوابدمننصالحدٌث،ولكنَّاألستاذمحمدانتقلفًنهاٌةالسنةالثالثةالىبلدةعنٌزة(ٕ) .
فًصٌؾالسنةالثالثةؼادرأستاذالعربٌةوالدٌنوطابفةمنالمعلمٌناألوابلإلىالرٌاض؛
ألنهاشهدتحركةتوظٌؾواسعة،وأماالسنةالثالثةمنالمرحلةالمتوسطةفقدكانتسنةفراغله
وللبلدةعامة؛ألنهاشهدتمؽادرةروادالتعلٌمفًبلدتهإلىالرٌاضللعمل .
 كانتمدرسةالٌمامةالثانوٌةالوحٌدةفًالرٌاض،وهًالتًٌمكنأنٌتقدمإلٌها،وكانتأعداد
الطلبةفًالسنةاألولىكثٌرة؛إذاستؽرقتعشرةفصول .
انتهتالسنةاألولى،وبعدهاانتقلواإلىالسنةالثانٌة،منهممنصنؾفًالقسماألدبًلضعؾ
درجاته ،وأ َّم ا أصحاب الدرجات المرتفعة منهم ،فصنفوا فً القسم العلمً ،أما هو فقد صنؾ فً
الفرعالعلمً؛هربًامنمقرراتالجؽرافٌاوالتارٌخوأشٌاءأخرى .
أمامعلماللؽةالعربٌةفعراقً،وكانٌرقمالعبلمةالكاملةعلىموضوعاتاإلنشاءالتًٌكتبها
الشمسان،وهذااألمركانٌؽٌظبعضالطلبة،فٌحتجونولكَّنهٌدافععنهدفاعًاقوًٌا .
 انتهتالسنةالثالثةوكانتامتحاناتهاالتخلومنالمفاجآتمنهاالسإالعنمإلؾكتابالزنبقة
السوداء،وهًقصةباإلنجلٌزي،ولمتختلؾالسنةالثالثةعنالسنةالثانٌة،ؼٌرأَّنهاالسنةالنهابٌة
التً ٌنال الناجح فٌها شهادة التوجٌهٌة ،بعدها خرجت نتابج الثانوٌة العامة ،وكان أمام كل طالب
سبلمختلفة،ونرىأنَّ الشمسانقداختاركلٌةاآلداب،فتعجباألستاذعبدالرحمنالمٌمانوهو
الوكٌلمناختٌارالشمسان،فكٌؾٌختارطالبقسمعلمًتخرجبنسبةعالٌةكلٌةاآلداب .

ٔ

الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى(ٔٔ) .ٕ
-المصدرنفسه،الذكرى(ٖٔ) .

٘

وٌتحدثالشمسانواصًفاكلٌةاآلدابقاببلً :تقعكلٌةاآلدابفًحًالملزأحدأحدثأحٌاء
مدٌنة الرٌاض وأرقاها ،تدخل الكلٌة فٌواجهك سلم صاعد ٌفضً إلى مكاتب إدارٌة ألقسام الكلٌة
سلَّمان
األربعة:اللؽةالعربٌة،واللؽةاإلنجلٌزٌة،والتارٌخ،والجؽرافٌا،وٌرتفعمنهذاالمستوى ُ
متوازٌانٌفضٌانإلىقاعتٌندراسٌتٌنواسعتٌنخصصتالطبلبالسنةاألولى،وهًالتًتسبق
ثبلثسنواتالتخصص(ٔ) .
 كانتتلك السنةبالنسبة للشمساننقلة نوعٌة بتعدد المعلمٌن،واختبلؾ طرابقهم،ومنهإالء
الدكتورحسنشاذلًفرهود-رحمههللا -كانٌقٌسمهاراتهمفًالقراءةالجهرٌة،وٌتعرؾجوانب
الضعؾفٌها،بجعلالتبلمٌذٌقرأونمنكتاب(األٌام)لـطهحسٌنفًذلكالوقت،وبعدذلكرأى
إعداد مذكرة تزوي أهم أحكام النحو مما له عبلقة ماسة باألداء ،كالنواسخ الفعلٌة والحرفٌة،
ونواصبالمضارعوجوازمه،وقدمذلكبلؽةسهلةواضحةوضرباألمثلةالدالةعلىذلك،ولم
ٌحشدالشواهدولمٌوردالنوادروالشواذ .
ومنطرابؾماحدثأنَّ اسمهفًجدولالمحاضراتكانٌكتب(الشاذلً)،وفًفصلمن
الفصولؼٌَّركاتبالجدولبؤنوضعأماممقرره(فرهود)،فكانأنتباشرالطبلبوعمتالفرحة
أوساطهم؛فالذيسٌدرسهملهذاالفصلهومدرسجدٌدٌدعى(فرهود)،تبٌَّنللطبلببعدذلكأنَّ
ً
فرهودا هو الشاذلً نفسه ،وٌذكر الشمسان أنَّ الشاذلً كان من أهم األساتذة الذٌن جذبوه لدراسة
اللؽةالعربٌة،فقددفعهوهوفًالسنةاألولىوهًسنةتحضٌرٌةعامةإلىأنٌتخصصفٌهافً
ً
ً
افًالنحو،فكتببحثاعنحروؾالجر(ٕ) .
ذلكالوقت،ودفعهأنٌكتببحث
أمابالنسبةلدروساألدبفقدحولهااألستاذالفرٌحإلىمتعةحقٌقٌة،فقدقرأوامعهعدةكتب
منهااألٌامواإلمتاعوالمإانسة .
أجرٌت االختبارات وتوزعت جموع الطبلب على األقسام المتاحة فً ذلك الوقت :
اللؽةالعربٌة،اللؽةاإلنجلٌزٌة،التارٌخ،الجؽرافٌا،ومضىالشمسانإلىقسماللؽةالعربٌة .

فً السنة الثانٌة ٌبدأ التخصص فً كلٌة اآلداب ،كانوا مجموعة صؽٌرة من الطبلب
مقبلٌن على الدرسوالتحصٌل،بادر الشمسان وقدعلم أنَّ الدكتور أحمد الضبٌب سٌعلمهم األدب
ً
الجاهلًواألمويإلىاقتناءكتابالدكتورشوقًضٌؾاألدبالجاهلًاستعدادالفهمالدروس،لكنَّ
ٔ

الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى(ٖٕ) .ٕ
-الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى(ٕٗ) .

ٙ

المفاجؤةلهمجمٌعًاأنَّ األستاذالضبٌبقامبتدرسهمشرحالمعلقاتلـالزوزنً،وطالبهمبقراءتها
والتحلٌل األسلوبً لها ،فكان الواحد منهم ٌجتهد فً كتابة تحلٌله للقصٌدة ،ثم ٌؤتً لٌقرأها أمام
الزمبلءلٌناقشهااآلخرونمناقشةناقدةمستفٌدٌنجمٌعامنمبلحظاتاألستاذوتعدٌبلته(ٔ) .
أمابالنسبةلؤلستاذمحمدصالحالتكرٌتًفهوعراقً،كانٌدرسهمعلمالنحووعلمالعروض،
وقدقرأمعهمفًالسنةاألولىشٌ ًبامنالبٌانوالتبٌٌن،وقدعرفهمإلىجهودمهديالمخزومًفً
َ َّ َ ُ َ
انش َّل ْ
ت)(االنشقاق:اآلٌةٔ)،وكان
النحو،أمافًاالختبارالنهابًفقدسؤلهمعنإعراب( إِذا الصٍاء
األستاذٌحبالعروض؛لذلكحاولتعوٌدهمعلىمعرفةالبحوروالوزنالعروضً معتدمٌنعلى
السماع(ٕ) .
 أمااألستاذأحمدالضبٌبفكانٌعلمهماللهجاتالعربٌةعلىشكلمادةتدرسفًقسماللؽة
العربٌة،وقامالضبٌببترجمةكتاب(دراساتفًلهجاتشرقًالجزٌرةالعربٌة)جعللهمقدمة
رابعة،كاننواتهاأمالٌهلهم،واتصؾأسلوبهبجمالهودقتهالعلمٌة(ٖ) .
قامبتدرٌسهممادةالتارٌخالدكتورعبدهللابنناصرالوهٌبً–رحمههللا–مستخدمًاالتحلٌل(ٗ) .
أستاذ من جامعة القاهرة وهو الدكتور محمد كامل جمعة  -رحمه هللا – كان
ٌ
وأقبل علٌهم
ٌدرسهمالنحومنشرحابنعقٌلعلىالخبلصةوهًألفٌةابنمالك،واستقرالرأيبعدالتشاور
علىاختٌارهذاالكتاب؛لماٌمتازبهمنجمعبٌنالتراثٌةووضوحالعبارة،ومنالدروسالجدٌدة
علٌهمدرسعلماللؽة،كانٌدرسهمحسنالش َّماع،وبدأالحدٌثعنموضوععلماللؽةوفقهاللؽة،
وأطلعهمعلىبعضالكتبومنهاأسراراللؽةإلبراهٌمأنٌس،وفقهاللؽةلصبحًالصالح .
 النعمانالقاضً،هكذاكاناسمالدكتورالذيجاءمنجامعةالقاهرةلٌعلمهماألدبالعباسً،
وٌذكرالشمسانأَّنهمتعلموامعهدقةتصوٌرابنالرومًونزعتهالتشاإمٌه(٘) .


ٔ

الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى(ٕٖ) .ٕ
الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى(ٖٖ) .ٖ
المصدرنفسه،الذكرى(ٖٗ) .ٗ
المصدرنفسه،الذكرى(ٖ٘) .٘
-المصدرنفسه،الذكرى( .)ٗٙ
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ً
شهدتتلكالسنةحدثامهما،حٌثدعتاللجنةالثقافٌةالدكتورشوقًضٌؾالذيذاعصٌته

فًالعالمالعربً،فهوتلمٌذطهحسٌنوهومنعكؾعلىكتابةسلسلةمنالكتبالرصٌنةٌإرخ
فٌهالؤلدبالعربً(ٔ) .
بعد ذلك  سارع الشمسان فً التقدم  الختبار عقدته لجنة كانت قد أرسلت من شركة آرامكو
الختٌاربعضطبلبالجامعةللعملفٌهاأثناءالعطلةالصٌفٌة،طلبمنهأنٌكتبموضوعًاباللؽتٌن
العربٌةواإلنجلٌزٌةعنانتقالالثقافةالعربٌةإلىأورباعنطرٌقاألندلسوؼٌرها،وكانالشمسان
منضمنالمقبولٌن،سافرفًالصٌؾوكانفًاستقبالهزمٌلهعبدهللاحسٌنالؽامدي،وهومبعوث
آرامكوللدراسةفًالجامعةوكانٌجلسفًالفصلإلىجوارهوكاناٌشتركانآخرالعامبمراجعة
الدروس،لمٌكنالعملكثٌفاأومرهقافكانتلهفسحةمنالوقتممامكَّنهمناالطبلععلىالمكتبة
التً تقع على خطوات من المكتب ،واستطلع كتبا ال تتاح فً أي مكان ،شهدت ثبلثة أشهر التً
عملها الشمسان فً شركة آرامكو جملة من النشاطات منها زٌارة معرض آرامكووأهم مواقعها،
ومنها أنَّ تلفزٌون الدمام دعا بعض الطبلب للمشاركة فً برنامج للمسابقات ،وكان هو وزمٌله
الؽامديمنالمشاركٌن .
شهدقسماللؽةالعربٌةفًتلكالسنةتؽٌراً نوعٌا،فكانتؽٌرفًالنشاطات،وكانأنوفدإلى
القسمأساتذةجدد،منهمالعالماللؽويالمحققالدكتوررمضانعبدالتواب،علَّمالطبلبعلماللؽة
الحدٌث ،ولم ٌكن للشمسان نصٌب من ذلك ،أما تارٌخ النقد العربً فقد سعدوا بتلقٌه من األستاذ
الدكتورمنصورالحازمً .
أهم األساتذة الذٌن تتلمذ إبراهٌم الشمسان على أٌدٌهم واستفاد من علمهم :
 -0أحمد محمد الضبٌب :
ٌذكر الدكتور الشمسان أنَّ الدكتور الضبٌب كان سٌعلمهم األدب الجاهلً واألموي ،وبدأ
بتعلٌمهم شرح المعلقات السبع للزوزنً ،وكان ٌطالبهم بالتحلٌل األسلوبً األدبً لتلك القصابد
مراعٌنأثرالجرسفًالتعبٌرعنمضامٌنالقصابدوعبلقةالمعجمبمقتضٌاتالوفاءبالتعبٌرعن
تلكالمضامٌن(ٕ).

ٔ

الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى(ٔ٘) .ٕ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبلتلؽوٌة(ٔ)شهاداتومتابعات،د.ن،الرٌاضٖٔٗٙ،هـ،صٔٔ .
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 -0منصور إبراهٌم الحازمً :
هوالمعلماألكادٌمً،وهواألدٌبوالشاعروالناقد،واشتهربتعلٌقاتهونوادرهاللطٌفةالتًتسعد
منحوله،وكانٌجمعبٌنالجدوالهزل،وٌذكرأَّنهكانمتصًفا بالحكمةوالمرونةوالمبادرة،وكان
جبالطبلب(ٔ) .
قسماللؽةالعربٌةفًأٌامرباستهمزدهرً اٌع ُّ
 -0حسن شاذلً فرهود :
قام بتدرٌسهم فً السنة األولى ،وهً سنة تمهٌدٌة ،عملعلى إعداد مذكرة تزوي أهم أحكام
النحوومالهعبلقةماسةباألداءكالنواسخالفعلٌةوالحرفٌةونواصبالمضارعوجوازمه(ٕ) .
 -4النعمان القاضً :
علمهماألدبالعباسً،وقدتعلموامنهالدقةفًتصوٌرابنالرومًوالنزعةالتشاإمٌةله(ٖ) .
 -1محمد عبد الرحمن الشامخ :
كلِّؾ بتعلٌمهمالشعرالحدٌث،وهوموضوعواسعبدأبالشاعرمحمودسامًالباروديثمأحمد
شوقً،وقدألموابمدرسة الدٌوانلمحمودعباسالعقادوأصحابه،ومدرسةأبولوألحمدأبو شادي،
ووقفوامعهوقفةمطولةعندمدرسةالمهجرإٌلٌاأبوماضًوؼٌره(ٗ) .
ومن األساتذة الذٌن تتلمذ على أٌدٌهم  :محمد لطفً الصباغ ،محمد شكري عٌاد ،عثمان الفرٌح،
عبد هللا الوهٌبً ،عبد هللا العنقاوي .




ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبلتلؽوٌة(ٔ)شهاداتومتابعات،مصدرسابق،ص .ٔ2ٕ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٕٔ .ٕٕ-ٖ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،منذكرٌاتً،مصدرسابق،الذكرى( .)ٗٙٗ
ٌ-نظرملؾالثقافة،الجزٌرة،السبتٗٔاكتوبرٕٓٔ2م .culture@al-jazirah.com.sa،

4

أبرز صفاته  :
 ٌذكر األستاذ الدكتور محمود فهمً حجازي أثناء تقدٌمه لكتاب الجملة الشرطٌة ألبً أوس
الشمسان أَّن ه عرؾ صاحب هذا الكتاب عند بداٌة دراسته اللؽوٌة العلٌا فً كلٌة اآلداب بجامعة
القاهرة،فكانمزودابخٌرماٌعرفهالمتخرجونالجادونفًقسماللؽةالعربٌةبكلٌةاآلداببجامعة
ً
الرٌاض،وقدسارفًدربالعلمالٌعرؾالملل،وٌسعدبالتدقٌقوراءالمصطلحالنحويوبالبحث
فًالفكرةالجزبٌةهادًف اإلىتجاوزكلهذاإلىالرإٌاالشاملةلتراثناوإلىمعرفةنحوالعربٌةفً
عمقوموضوعٌة )ٔ(.
وٌذكرالدكتورسعدمصلوحأنَّ للشمسانخلٌقةمنكرابمأخبلقالعلماء،التجدهاعندكثٌر
ممنتراهموتقرألهممنالمنتسبٌنإلىالدرسالنحويوالصرفً،وإَّنهالٌكتبإالفًماٌجٌد
وٌفٌد،ؼٌرآبهأنٌقتحمعلىمحافلقدتزٌنتبتخاٌٌلالحداثةزورًاودعوى،معرضاعنأولبك
الذٌنٌتحككونبحداثةمالهمفٌهامنخبلق،الٌقومكبلمهإالعلىالقطؾوالخطؾ،مستعظ ًما
صؽٌرماٌصلإلٌه،عارضاإٌاهعلىالناسمختاالنظارافًعطفه،وقلٌبلماتجدمنأهلفنه
َّ
اكذوقهوفوقه،وكانالٌتمزىبعلمهعلىأحدمنالخلق(ٕ) .
َّ
متواضعًاكتواضعه،ذابًقافابًق
وٌذكر الدكتور إبراهٌم البلحم أنَّ من سمات الدكتور إبراهٌم الشمسان الشخصٌة تلك العبلقة
الحمٌمٌةالتًتنشؤبٌنهوبٌنطبلبه،وتجعلصلتهبطبلبهمستمرةحتىبعدانتهاءالتدرٌسلهمأو
اإلشراؾعلٌهم،وٌذكرالبلحمأنَّ منأوجدهذهالعبلقةفًنظرههوذلكالتواضعالجمالذيشمل
كل مظاهر حٌاته؛ كبلمه وهٌبته وتعامله داخل القاعة الدراسٌة وخارجها ،وأوجدها ذلك التروي
والحكمةوالهدوءالذيٌتحلىبهالعلماء،كماأوجدهاالبذلوالسعًفًتٌسٌٌرأمورطبلبهوإزالة
ما قد ٌعٌق مسٌراتهم الدراسٌة ،فتراه ٌنتقل فً مبانً الجامعة ومكاتبها لٌنجز إجراء إدار ًٌّا ألحد
لبلحمعدةجوانبمنشخصٌة
طبلبه،وتراهٌحملفًسٌارتهالكتبلٌوصلهاألحدطبلبه،وتجلت ّ
الشمسان العلمٌة والبحثٌةٌ ،ذكر منها  :عمق المبلحظة ودقتها فً البناء والصٌاؼة للجمل
والتراكٌب ،وٌمنح طبلبه الذٌن ٌشرؾ علٌهم حرٌة واسعة فً طرح آرابهم ،وفً تعامله مع
االختبلؾالعلمًٌذكررأٌهمقرونابالدلٌلوالتعلٌل،وتخلوعباراتهمنالمبالؽةوالتسفٌه(ٖ) .

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مطبعةالدجوى،القاهرةٔ42ٔ،م،ص .4ٕ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبلتلؽوٌة(ٔ)شهاداتومتابعات،مصدرسابق،ص .2-2ٖ
-ملؾالثقافة،الجزٌرة،السبتٕ2رجبٖٔٗ4هـ،عٖٗ .culture@al-jazirah.com.sa،ٔٙٙ

ٓٔ

وقدوصفهالدكتورمنذرذٌبكفافًبؤ َّنهأستاذفًاألدبمعلم،وفًالنحوجبل،وفًالثقافة
بحر ،وفً الكتابة والتحدث بالفصحى كتابٌ نحوي ،وفً الفكر عل ٌم شامخ ،وذكر الدكتور عبدهللا
هرجلعلمومعرفة،ورجلوفاءمعأساتذته،ورجلنبل مع
الوشمًبعضصفاتهالمتمثلةفًأ َّن
ٍ
أصدقابه ،وال ٌعترؾ بحاجز السن لٌمنعه من الولوج فً مظاهر الحداثة ،ورجل تواضع وخفاء؛
ً
فظلبعٌداعناإلعبلمسنواتطوٌلة(ٔ) .
















ٔ

-ملؾالثقافة،الجزٌرة،السبتٕ2رجبٖٔٗ4هـ،عٖٗ .culture@al-jazirah.com.sa،ٔٙٙ

ٔٔ



الفصل األول
المسائل النحوٌة
سؤتناولفًهذاالفصل-بإذنهللا -أهمالمسابلالنحوٌةالتًتعرَّضلهاإبراهٌمالشمسانفً
كتبه،علماأنَّهذهالمسابلكانتالبارزةمنوجهةنظرالباحثةوهًماٌؤتً :

 -0حروف الجر .
 -0مسائل الجملة الشرطٌة:
أ-تقدٌمفاعلفعلالجوابومفعوله .
ب-الحذؾ .
ج-التوسعبالعطؾ .
 -0دون وأحكامها.
 -4العدد ونظام األسهم.
 -1التعدي واللزوم.
 -0متفرقات من آراء الشمسان النحوٌة.

ٕٔ

الفصل األول
المسائل النحوٌة
لقد دأب النحاة العرب القدماء إلى التؤلٌؾ بعد إعجابهم بكتاب سٌبوٌه ،الذي ٌمثل البإرة فً
النحوالعربً،وتابعهمبعدذلكالعدٌدمنالعلماءالمحدثٌن،منهنااتجهالشمسانإلىمطالعةما
خلفهالنحاةالقدماءواالستفادةمنمادتهم؛منأجلأنٌكملالمسٌرةالتًسارعلٌهاالعلماءالسابقٌن
ً
جاعبلً
منالتٌسٌروالتسهٌلالنحويطرٌقةلذلك .
وقدحاولتفًهذاالفصلأنأعرضلبعضالمسابلالنحوٌةالتًتعرضلهاالشمسانفً
بعضكتبهومنها :
أوالً :حروف الجر:
ذكرالشمسانحروؾالجرفًكتابه(حروؾالجرداللتهاوعبلقاتها)،حٌثتح َّدثعنالمعانً
الوظٌفٌةالتًاكتسبتهاالحروؾفًالسٌاقاتالمختلفة،وتح َّدثعنعبلقاتحروؾالجرببعضها،
وٌُعرَّؾالحرؾبؤَّنه:كلمةالتدلعلىمعنىفًنفسها،وإ َّنماتدلعلىمعنىفًؼٌرها(ٔ) .
وأشٌر إلى أنَّ الشمسان قد تناول حروؾ الجر كافة ،ولكنً اقتصرت على تناول بعض
الحروؾ؛نظرً االتباعهالنهجنفسهفًتناولهلتلكالحروؾ .
وفًهذاالمبحثرأت الباحثةأنتختارمجموعةمنحروؾالجرالتًتح َّدثعنهاالشمسان
ومنها :



ٔ

ٌ -نظرعبدالحمٌد،محمدمحًالدٌن،شرحابنعقٌلعلىألفٌةابنمالك،دارالطبلبع،القاهرةٕٓٓ4،م،جٔ،صٓٔ .

ٖٔ



 -0حرف الجر (إلى):
عملالشمسانعلىجمعالدالالتوالمعانًالتًٌإدٌهاحرؾالجر(إلى)،منخبللرجوعه
إلىعددمنكتبالنحو،فذكرماقالهسٌبوٌهوالفراءوؼٌرهم(ٔ)،وأهمهذهالدالالت :
أ -انتهاءالؽاٌةفًالزمانوالمكان(ٕ )،قالسٌبوٌه":وأماإلىفمنتهىالبتداءالؽاٌةتقول:منكذا
إلىكذا"(ٖ) .
ب-أنتكونزابدة.وهذاالٌقولبهالجمهور،وإ َّنماقالبهالفراء(ٗ) .
ج-وذكرأنَّ بعضالنحوٌٌنٌذهبونإلىأنَّ (إلى)تؤتًبمعنىحروؾجرأخرى(٘) .
 -0حرف الجر (الباء):
ذكرالشمسانرأيبعضالنحاةفًالدالالتالتًٌخرجحرؾالباءإلٌهاومنها :
أ -التعدٌة:
وذكر فً ذلك رأي المالقً الذي ٌرى أنَّ الفعل الذي ال ٌتعدى ٌصبح ٌتعدى إذا دخلت علٌه
الباء ،كما فً المثال :قام زٌد ،ثم نقول :قام زٌ ٌد بعمرو فٌصٌر ٌتعدى(  ،) ٙكما ٌذكر ما أورده
المرادي":وقدوردتمعالمتعديفًقولهمصككتالحجربالحجر ودفعتبعضالناسببعض.
فلذلكقٌلالصوابقولبعضهم:هًالداخلةعلىالفاعل،فتصٌرهمفعوالًلٌشملالمتعديوالبلزم،
فإنقٌلهذهالعبارةالتشملالمثالٌن؛ألنالباءفٌهماهًالداخلةعلىماكانمفعوال:إذاألصل
الحجر،ودفعبعضالناسبعضً ا.قلتلٌسكذلكبلهًشاملةلهما.والباءفٌهماداخلة
صكالحجرُ
َ
ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مطبعةالمدنً،جدةٔ422،م،صٗ .ٕ
المرادي،بدرالدٌنالحسنبنقاسم( 2ٗ4هـ)،الجنىالدانًفًحروؾالمعانً،تحقٌقفخرالدٌنقباوةومحمدندٌمفاضل،المكتبةالعربٌة،حلبٔ42ٖ،م،ص .ٖ24
ٖ
سٌبوٌه،أبوبشرعمروبنقنبر(ٓٔ2هـ)،الكتاب،تحقٌقعبدالسبلمهارون،الهٌبةالمصرٌةالعامةللكتاب،القاهرةٔ422،م،جٗ،صٖٕٔ .
ٗ
ٌنظرالمرادي،الجنىالدانً،مصدرسابق،ص .ٖ24٘
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص٘ .ٙ
ٌنظرالمالقً،أحمدعبدالنور(ٕٓ2هـ)،رصؾالمبانًفًشرححروؾالمعانً،تحقٌقأحمدمحمدالخراط،مجمعاللؽةالعربٌة،دمشقٔ42٘،م،صٖٗٔ .

ٗٔ

علىماكانفاعبلً المفعوالً "(ٔ )،وٌع ِّقبالشمسانعلىرأيالمراديبؤ َّنهالٌنطبقعلىالمثال
الذي أورده المالقً ،فالباء عند المرادي لبلستعانة ،وٌرى الشمسان أنَّ التعدٌة ال تع ُّد من
معانًالباء(ٕ) .
وأتفقمعرأيالشمسان؛لكونمعنىالتعدٌةؼٌرمستقلبذاتهوٌصاحبهمع ًنىآخر،فمثبلًقولك:
(قامزٌ ٌدبعمرو)صاحبمعنىالتعدٌةمع ًنىآخر،وهواستعانةعمروبزٌدلتحقٌقفعلالقٌام .
ب -اإللصاق:
ذكرالشمسانماجاءعندسٌبوٌهفًالكتابفقال:إ َّنماهًلئللزاقواالختبلط(ٖ)،وٌوردأنَّ 
المبردفرّ قبٌنالباءالتًتجًءلئللصاقوالباءالتًتجًءلبلستعانة(ٗ)،وأرىأنَّ المعنىٌنصب
على ما بعد الحرؾ ،فالذي ٌلً الحرؾ هو الذي ٌحدد ما المعنى المراد ،فعندما نقول( :مررت
بزٌد)نفهمأنَّ المعنىالمرادهواإللصاق،وعندمانقول(:كتبتبالقلم)نفهمأنَّ المعنىالمرادهو
االستعانة .
ج -االستعانة:
جمع الشمسان آراء النحاة حول خروج الباء لمعنى االستعانة ومنهم :ابن فارس الذي أطلق
علٌها معنى (االعتمال)( ٘ ) ،ونقل ما شرحه ابن عصفور عند ذكره المثال التالً :كتبت بالقلم ،
شارحً اأنَّ القلمهوالذيوصلإلىإٌقاعالكتابة(،) ٙوكذلكالمرادي الذيٌراهالبلستعانةبذكره
المثالاآلتً(بسمهللاالرحمنالرحٌم)(،)2كماذكرأنَّ ابنمالكلمٌدرجباءاالستعانةفًالتسهٌل
وأدرجها فً السببٌة؛ وقد فضَّل السببٌة من أجل األفعال المنسوبة إلى هللا ،فٌرى أنَّ استعمال
االستعانة فٌهاالٌجوز( ،)2وٌرىالشمسانأنَّ االستعانةوالسببٌةكبلهمافًحقهللامجازٌقتضٌه
التعبٌراللؽ ويالمفرمنه،وكلالموضوعاتمهمابلؽتمنالجبللةالبدأنتخضعلشروطاللؽة
وقواعدهادونأنٌنالمنقداسةالموضوعوجبللهشٌ ًبا(،)4وأتفقمعالشمسانفًأنَّ الباءتؤتً
ٔ

المرادي،بدرالدٌنالحسنبنقاسم( 2ٗ4هـ)،الجنىالدانًفًحروؾالمعانً،تحقٌقفخرالدٌنقباوةومحمدندٌمفاضل،المكتبةالعربٌة،حلب،ٖٔ42م،ص .ٖ2
ٕ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص٘ .ٙ-ٖ
سٌبوٌه،أبوبشرعمروبنقنبر(ٓ ٔ2هـ)،الكتاب،تحقٌقعبدالسبلمهارون،الهٌبةالمصرٌةالعامةللكتاب،القاهرة،ٔ422،جٗ،ص .ٕٔ2ٗ
ٌنظرالمبرد،أبوالعباسمحمدبنٌزٌد(٘ ٕ2هـ)،المقتضب،تحقٌقمحمدعبدالخالق،المجلساألعلىللشإوناإلسبلمٌة،القاهرةٔ4ٙ٘،م،جٔ،ص .ٖ4
٘
ابنفارس،أبوالحسنأحمدبنفارسبنزكرٌا(ٖ٘4هـ)،الصاحبً،تحقٌقمصطفىالشوٌمًوسالمبندامرجً،مإسسةأبدران،ص٘ٓٔ .ٙ
ٌنظرالمالقً،أحمدعبدالنور(ٕٓ2هـ)،رصؾالمبانًفًشرححروؾالمعانً،مصدرسابق،صٖٗٔ .2
المرادي،بدرالدٌنالحسنبنقاسم(2ٗ4هـ)،الجنىالدانًفًحروؾالمعانً،مصدرسابق،ص .ٖ22

ٌنظرالمصدرنفسه،ص .ٖ4-ٖ24
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص .2

٘ٔ

لبلستعانةوالسببٌة،وأختلؾمعماأوردهابنمالكفًمنعداللةاالستعانة،حٌثإنَّ الجملةهًالتً
تحددالمعنى .
معان منها:
د -كما ذكر الشمسان أنَّ الباء تخرج لعدة
ٍ

(ٔ)

(السبب والتعلٌل ،المصاحبة ،الحال ،الظرفٌة ،البدل والعوض ،المقابلة) .
 -0حرف الجر (عن):
ومنأهمالدالالتالتًذكرهاالشمسانلهذاالحرؾ :
أ -المجاوزة:
أورد الشمسان ما ذكره سٌبوٌه والمالقً والمرادي الذيٌرى أنَّ المجاوزة أشهر معانٌهاولم
ٌثبتالبصرٌونلهاؼٌرهذاالمعنى(ٕ )،وقداتفقواجمٌعً اعلىكونهذهالداللةمندالالتحرؾ
الجرعن(ٖ) .
ب-البدل:
َّ ُ ْ
َ َّ ۡ
َۡ
َ ۡٗ
َّ َ ۡ
َّ
ذكرمامثلهالمراديبقولهتعالىَ (:وٱتلٔا يَ ۡٔ ٌٗا َّل َت ِزي نف ٌس غَ نف ٖس شئا ) (البقرة،) ٗ2:

وبقولهم:حجفبلنعنأبٌهوقضىعنهدًٌنا(ٗ)،والمرادهناأنَّفبل ًناقدح َّجبدالًمنأبٌه،وقضى
الدٌنبدالًمنأبٌه،وٌعقبالشمسانعلىبٌتالفرزدقالقابل :
ً
تلهللازٌاداع ِّنً(٘) 
كٌؾترانً،قالبًامِج ّنًقدق
فٌرىأنَّ (عن)فًهذاالبٌتتعطًأكثرمناحتمال( :)ٙ
ً
أنٌكونالمعنىقدقتلهللازٌادابدالًمنقتلهللاالفرزدق .
ٔ-

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص .ٔٔ-4ٕ
المرادي،بدرالدٌنالحسنبنقاسم(2ٗ4هـ)،الجنىالدانًفًحروؾالمعانً،مصدرسابق،صٕ٘ٗ .ٖ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،صٗٔ .ٗ
المرادي،بدرالدٌنالحسنبنقاسم(2ٗ4هـ)،الجنىالدانًفًحروؾالمعانً،مصدرسابق،صٕ٘ٗ .٘
لمٌردالبٌتفًدٌوانالفرزدق،التبرٌزي،شرحدٌوانالحماسةألبًتمام،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،،ٔ42ٔ،جٕ،صٖٕٗٔ،والبستانً،بطرس،محٌطالمحٌط،اعتنىبهمحمدعثمان،بابالجٌم،دارالكتبالعلمٌة،بٌروتٔ22ٖ،م،جٕ،ص.ٕٗ4
ٙ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،صٗٔ .

ٔٙ

قتلهللازٌادابدالً
ً
ً
منقتلالفرزدقزٌادا .
ٕ-
ً
وٌرىفًالمعنىاألولبدالً
،وفًالثانًنٌابة،والمعنىفًعمومهداخلفًالمجاوزة،فالنابب
مجاوز لمن ٌنوب عنه ،وفً البدل تجاوز عن المبدل عنه( ٔ ) ،وأشٌر إلى أنَّ الفاعل فً المعنى
األولهونفسهوهوهللاسبحانهوتعالى،وفًالمعنىالثانًالفاعلاختلؾ،ففًالبداٌةهللاهوالذي
قتلبدالًمنقٌامالفاعلالثانًالفرزدقبعملٌةالقتلفنابعنهبالقٌامبالفعل .
ج -التعلٌل :
َّ
ذكرالشمسانقولالمالقًوالمرادي":أنتكونبمعنىأجل"،ومثللهبنحو:قامفبلنلكعن

إكرامكوشتمكعنمزاحمعكوالمعنىمنأجل(ٕ) .
َ َ َ
َۡ
َّ
َّاالمراديفقدمثللهابقولهتعالىَ (:و ٌَا َن َُ بِتَارِ ِِكٓ َءال َِٓت ِ َِا غَ ك ۡٔل ِم )( هود،) ٖ٘ :فٌرى
أم
الشمسانأنَّ التركصادرعنالقول،وهذامتصلبمعنىالمجاوزة( ٖ )،وأرىأنَّ المعنىاألقرب
هناهوالتعلٌلوالسببٌة؛فقولكلنٌكونمسببًافًتركناألهتنا .
أمَّاالجانباآلخرالذيتح َّدثعنهالشمسانبالنسبةلحروؾالجرفهوعنعبلقةكلحرؾمن
حروؾالجربؽٌرهمنحروؾالجراألخرى،واخترت فًهذاالصددعبلقةحرؾالجر(عن)
بؽٌرهمنحروؾالجراألخرى :
عالقة (عن) بحروف الجر:
أ -عن والباء :
عملالشمسانعلىجمعمجموعةمناألمثلةالتًتكونفٌهاعنمكانالباءومثالذلك :
َ ۡ
قولهتعالىَ (:و ٌَا يَِ ِط ُق غ َِ ٱل َٓ َٔى)(النجم،)ٖ:وقولالعرب(:رمٌتعنالقوس)(ٗ) ،

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،صٗٔ .ٕ
المالقً،أحمدبنعبدالنور(ٕٓ 2هـ)،رصؾالمبانًفًشرححروؾالمعانً،مصدرسابق،ص،ٖٙ4وٌنظرمؽنًاللبٌب،جٕ،ص .ٖ42
ٖ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،صٗٔ .ٔ٘-ٗ
ٌنظرالهروي،أبوالحسنعلًبنمحمد(٘ٔٗهـ)،األزهٌةفًعلمالحروؾ،تحقٌقعبدالمعٌنالملوحً،مجمعاللؽةالعربٌة،دمشق،ٓٔ42م،ص .ٕ24

ٔ2


َّ
ابنمالكمثلبهللداللةعلىمعنىاالستعانةفًعن( ٔ )،وٌقصد
أيرمٌتبالقوس،وٌذكرأنَّ
بذلكرمٌتمستعٌ ًنابالقوس .
وترىالباحثةأنَّ هذهاآلراءصحٌحة؛ألنالمعنىلمٌختلولمٌحدثلبس،واللفظالذيصٌػ
لهالٌستحٌلالمعنىبه،وٌرىالصفديأنَّ إقامةبعضحروؾالجرمقامبعضجوِّ زفًالمواطن
التًٌنتفًفٌهااللبسوالٌستحٌلالمعنىالذيصٌػلهاللفظ،ومثالذلك(رمىبالقوس) ٌدلأ َّنه
نبذهامنٌدهوهذاضدالمرادبلفظه،فلمٌجزالتؤوٌل(ٕ) .
ب -عن وبعد :
ذكر الشمسان ما قاله الرمانً :تؤتً بمعنى بعد( ٖ ) كقوله تعالىَ  (:ع ٍَّا كَي ِيو ََّّلُ ۡصب ُ
ح ََّ
ِ
ٖ

َنَٰ ِدٌ َ
ِي )(المإمنون،)ٗٓ:أيبعدقلٌل،أيبسببأعمالكمالتًقمتمبهابعدفترةمنالزمنسوؾ
تندمون .
ج -عن وعلى:
ذكرالشمسانماقالهالرمانً:إَّنهاتؤتًبمعنىعلىنحوقوله :
الهِابنُ عمِّكالأفضلتفًحسبٍع ِّنً،والأنتدٌّانًفتخزونً(ٗ) 
أرادعلى(٘) .
د -عن وفً:
ذكرالشمسانماقالهالمرادي:أَّنَّمنمعانًعنأنتكونبمعنىفًكقولالشاعر :

ٔ

ٌنظرالمرادي،بدرالدٌن،الجنىالدانًفًحروؾالمعانً،مصدرسابق،ص .ٕٕٗٙ
الصفدي،صبلحالدٌنخلٌلبنأٌبك(ٗ2ٙهـ)،تصحٌحالتصحٌؾوتحرٌرالتحرٌؾ،تحقٌقالسٌدالشرقاوي،راجعهرمضانعبدالتواب،القاهرة،مكتبةالخانجًٔ422،م،ص .ٕ24–ٕ22
ٖ
الرمانً،أبوالحسنعلًبنعٌسى(ٖٗ2هـ)،معانًالحروؾ،تحقٌقعبدالفتاحشلبً،دارالنهضة،القاهرةٔ42ٖ،م،ص٘ .4ٗ
 العدوانً،حرثانبنمحرث،دٌوانذياألصبعالعدوانً،تحقٌقعبدالوهابمحمدعلًالعدوانًومحمدالدلٌمً،مطبعةالجمهور،الموصلٔ42ٖ،م،صٕ٘ .
٘
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروؾالجر:دالاللتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،صٖٗ،وٌنظرمعانًالحروؾللرمانً،ص٘ .4
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ُ
ُ،عنحملالرباعة،وانٌا(ٔ) 
،حٌثلقٌتهُموالتك
القوم
وآسسرا َة
ِ
ِ
ِ
أيفًحملالرباعة،ولٌسالبعدعنحملالرباعة .
والبد لنا أن ننوه بؤنَّ الشمسان قد توسع بعرض حروؾ الجر كاملة ،وعبلقة كل حرؾ من
حروؾ الجربؽٌرهامنالحروؾاألخرىولكنًاقتصرتعلىذكربعضمنهاألناألسلوبفً
كبلالجانبٌنكاننفسه .
ترى الباحثة أنَّ الجهد الذي ق َّدمه الشمسان بالنسبة لمبحث حروؾ الجر ٌكمن فً جمع آراء
النحاة حول داللة كل حرؾ من تلك الحروؾ وتحلٌل وشرح بعض األمثلة وموافقته آراء بعض
النحاةفٌماتوصلواإلٌهمنداللةالحروؾ .
نلحظ أنَّ هناك نوعًا من االنتقاء عند حدٌث الشمسان عن حرؾ الجر(عن)؛ ألنَّ كتب النحو
ً
ةعرضتعدداأكبرمنمعانً(عن)فكانٌذكرالمثالالذيقٌلفٌهالمعنى،وبهذانقول:
القدٌم
األصلفًعنالمجاوزةولكنقدٌتعددالمعنىحسبالسٌاق .
أمَّا إذا ما قارنا الجهد الذي قام به الشمسان مع ؼٌره من المحدثٌن فنجد أ َّنه وافق بعضهم،
وأضاؾإلىبعضهمأشٌاءًأخرى .
فقد  تحدث أنطوان الدحداح عن حروؾ الجر فً كتابه معجم قواعد اللؽة العربٌة فً جداول
ولوحات ،بطرٌقة عرض مختلفة عن الطرٌقة التً عرض بها الشمسان ،فنرى الدحداح ٌذكر
حروؾالجرمنضمنحروؾالمعانًعلىشكلجداول،موضحً االحرؾ،وفًالخانةالمجاورة
لهٌذكرالمعانًالتًٌخرجحرؾالجرآلدابها،فمثبلًخانة(الحرؾ)ٌذكرحرؾالجرعلى،وفً
خانة  (من معانٌها) ٌذكر أبرز معانٌها وهً ( :االستدراك – التعلٌل – الشرط – الظرفٌة
بمعنىب)(ٕ) ،ث َّم ٌنتهجنفسالمنهجباستخدامطرٌقةالجداولمرةثانٌة،ولكنفًهذهالمرةٌذكر
فً الخانة األولى المعنى الذي ٌإدٌه حرؾ الجر ،وفً الخانة الثانٌة ٌذكر الحروؾ التً تعطً
المعنى ،ث َّم بعد ذلك ٌذكر الحرؾ فً الخانة األولى من الجدول وعملها اإلعرابً فً الخانة
المجاورة لها فمثبلً حرؾ الجر(على)عمله اإلعرابًهو الجر( ٖ )،وبعد ذلك ٌقومبذكر الحرؾ

ٔ

 األعشى،مٌمونبنقٌس،دٌواناألعشىالكبٌر،تحقٌقمحمدحسٌن،مكتبةاآلداب،المطبعةالنموذجٌةٕٓٔ٘،م،مجٔ،ص ..ٕٙٙ
ٌنظرالدحدادح،أنطوان،معجمقواعداللؽةالعربٌةفًجداولولوحات،تحقٌقجورجمتري،ط،2مكتبةلبنانناشرون،بٌروت،ٔ44ٙم،صٖٕ .
ٖ
ٌ-نظرالدحدادح،أنطوان،معجمقواعداللؽةالعربٌةفًجداولولوحات،مصدرسابق،صٕٗ .ٕ٘-
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بنفس الطرٌقة ،وتجاوره فً الخانة الثانٌة المعانً التً ٌإدٌها الحرؾ مرتبة ،وفً الخانة الثالثة
الًعلىكلمعنىمنالمعانًالتًٌإدٌهاالحرؾمنالقرآنالكرٌم(ٔ) .
المجاورةٌذكرمثا 
نجدأنَّ طرٌقةالشمسانكانتمختلفةعنطرٌقةالدحداحفًموضوععرضحروؾالجر،
فالشمسانعملعلىجمعآراءالنحاةفًكلمعنىٌخرجإلٌهكلحرؾمنحروؾالجرمحلبلً
بعض تلك اآلراء ،وذاكرًا بعض األمثلة وموضحً ا ومعقبًا على بعضها اآلخر ،مستخدمًا طرٌقة
الشرح،أمَّاالدحداحفقدجمعالمعانًالعامةالتًتإدٌهاحروؾالجر،وذكرأمثلةعلىكلمعنى،
وكاننهجهفًذلكاستخدامطرٌقةالجداول .
أمَّاالراجحًفقدتح َّدثعنحروؾالجربشكلسرٌعفًكتابه التطبٌقالنحويتحتمبحث
البناء،عندماتحدثعنالكلماتالمبنٌةمعتبرً اكلالحروؾمبنٌة،وكانتطرٌقتهبالحدٌثعنهاأ َّنه
عرض مثاالً على الحرؾ ،ث َّم وضَّح مكانه اإلعرابً ،والذي ٌراه أ َّنه ال محل له من اإلعراب،
وٌضربمثاالًعلىذلك:حرؾالجرالباء(أكتببالقلم)،ث َّم ٌعرب الباءعلىأ َّنهحرؾجرمبنً
علىالكسرالمحللهمناإلعراب(ٕ)،فنجدهكانضٌ ًقافًهذاالمبحثؼٌرمتوسعبالشكلالذي
توسعبهالشمسان .
ثان ًٌا :مسائل الجملة الشرطٌة:
أ -تقدٌم فاعل فعل الجواب ومفعوله:
لقدحلَّلالشمسانتقدٌمفاعلفعلالجوابومفعولهعنداجتهادهفًشرحماجاءبهسٌبوٌهفً
ً
ٌقلذاك،جازعلىقولمنقال:زٌداضربته،
الكتابحٌثٌقولسٌبوٌه":فإنقلت:إنتؤتنًزٌ ٌد
وهذاموضعابتداء.أالترىأنكلوجبتبالفاءفقلت:إنتؤتنًفؤناخٌرٌ لك،كانحسنا.وإنٌحملوا
علىذلكرفعوجازفًالشعركقوله:هللاٌشكره"(ٖ) .
فٌجتهدفًتحلٌلالمثالفٌرىأ َّنهٌتحدثعن(إنْ)وحدها،ولمٌشرإلىاألدوات،وهوٌتحدث
عنالظاهرةاللؽوٌةفًالكبللمبقوله(فإنقلت)،وٌتساءلهلٌقصرهذهالظاهرةفًالكبلمعلى
(إنْ) كما فعل فً تقدٌم فاعل فعل الشرط؟ ،كما ٌرى أنَّ فعل الجواب مجزوم كفعل الشرط( ٗ )،
ً
وٌكملتحلٌلهلقوله(:علىقولمنقال:زٌداضربته)فٌرىأنَّ هذاهوالمنهجالذيتخرجعلٌه
الجملة،فالمتقدملٌسفاعبلًللفعلالمذكوربعده،وإ َّنماالبدمنتقدٌرفعلمضمرٌفسرهالظاهر،فـ
ٔ

ٌنظرالمصدرنفسة،ص .ٖٗ-ٕ2ٕ
ٌنظرالراجحً،عبده،التطبٌقالنحوي،دارالنهضةالعربٌة،بٌروتٔ42٘،م،ص .ٕ4ٖ
سٌبوٌه،أبوبشرعمروبنقنبر(ٓٔ2هـ)،الكتاب،تحقٌقعبدالسبلمهارون،الهٌبةالعامةللكتب،القاهرةٔ42ٖ،م،،جٖ،صٗٔٔ .ٗ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مطبعةالدجوى،القاهرةٔ42ٔ،م،صٖٖٓ .

ٕٓ

ً
(زٌدا) ال ٌصلح أن ٌكون مبتدأ؛ ألنه منصوب ،وال مفعوالً مقدمًا؛ ألن الفعل الذي بعده شؽل
بضمٌره،أمَّاقوله(وهذاموضعابتداء)ٌجوزأنتكونجملةالجواباسمٌةمإلفةمنمبتدأوخبر،
وهذاٌعنًأنَّ االسمالمق َّدمٌكونفاعبلًأومبتدأً،وٌذكرلهذااالسمثبلثأحوال(ٔ) :
ٔ-أنٌكونالفعلبعدهمجزومًا .
ٕ-أنتكونالفاءقبلهوالفعلؼٌرمجزوم .
ٖ-أنٌكونعارًٌامنالفاءوالفعلؼٌرمجزوم .
وٌصلبعدذلكإلىأنَّ االسمالمرفوععندسٌبوبهٌتصدرجملةالجوابعلىأنٌكونالفعل
بعدهمجزومًا،وٌكونالفاعلمرفوعًابفعلمضمر،وذلكفًالكبلم،أوٌكونالفعلمرفوعًاواالسم
مبتدأعلى إرادة الفاء فً الشعر ،ولمٌشر سٌبوٌه إلى تقدٌم المفعول به على فعل الجواب بشًء
والسببٌرجعلكونهفضلةولٌسعمدة(ٕ) .
وجدالنصبعلىالمفعولٌةفًهذاالمثالاهتمامًاعندالكوفٌٌن،وفًهذاالصددجمعالشمسان
آراءعددمنالنحوٌٌنومنهمالفراءالذيلمٌجزأنٌتقدماالسمجملةالجواب،فٌضربلنامثاالً
هللاٌق ْمٌقمأبوه،والٌجوزأبوهٌُقم،والأنتجعلمكاناألبمنصوبًابجوابالجزاء.
بقوله:إنْ عب ُد ِ
ً
فخطؤأنتقول:إنْ
تؤتنًزٌداتضربْ(ٖ) .
ً
مفعوالبهفًجملةالجواب .
نخلصإلىأنَّ الفراءلمٌجزتقدٌماالسمأفاعبلًكانأم
وقدبٌَّنالشمسانرأيالكسابًحٌثٌرىأ َّنهٌجٌزتقدٌم(المنصوب)،والٌجٌزتقدٌمالمرفوع
(الفاعل)،وبٌَّنسببالعلةفًأنَّ الفعلإنكانلؤلولعادفًالفعلراجعذكراألول،فلمٌستقم
إلؽاءاألول،وأجازهفًالنصبألنالمنصوبلمٌعدذكرهفٌمانصبه(ٗ )،أمااألنباريفقدصاغ
رأيالكوفٌٌنعلىالنحواآلتً:ذهبالكوفٌونإلىأ َّنهإذاتقدماالسمالمرفوعفًجوابالشرط
فإنهالٌجوزفٌهالجزمووجبالرفع،نحو(إنْ تؤتٌنًزٌ ٌدٌكرمك)واختلفوافًتقدٌمالمنصوبفً
ً
جوابالشرطنحو(إنْ
تؤتنًزٌداأُكر ْم)فهناكمنأباهوهناكمنأجازه(٘) .

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،تعمٌمقاعدةالنمطفًالنحوالعربً،ص٘ٗ .ٕ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مطبعةالدجوى،القاهرةٔ42ٔ،م،صٖٖٔ .ٖٖٕ-ٖ
ٌنظرالفراء،أبوزكرٌاٌحٌىبنزٌاد(ٕٓ2هـ)،معانًالقرآن،تحقٌقمحمدعلًالنجاروأحمدٌوسؾنجاتً،طٖ،عالمالكتب،بٌروتٔ42ٖ،م،جٔ،صٕٕٗ .
ٗ
ٌنظرالفراء،معانًالقرآن،مصدرسابق،صٕٕٗ .٘
ٌنظراألنباري،أبوالبركاتكمالالدٌنعبدالرحمنبنمحمد(٘22هـ)،اإلنصاؾفًمسابلالخبلؾ،تحقٌقمحمدمحًالدٌنعبدالحمٌد،طٗ،المكتبةالتجارٌةالكبرى،القاهرةٔ4ٙٔ،م،جٕ،صٕٓ .ٕٙٔ-ٙ

ٕٔ

وبعدذلكٌ َُحلّل الشمساناآلراء،فٌقول:الفراءٌقرإمكانٌنلرأيسٌبوٌهأحدهماإمكانوجود
اسم بعده فعل مجزوم مرفوضة لدٌه ،وعلة ذلك من وجهة نظر الشمسان أنه ال ٌقبل تقدٌر فعل
محذوؾٌفسرهالموجود،وهذاالتقدٌرهوالمخرجالذيأجازبهالبصرٌونالتقدٌم،وٌرىأنَّ هذا
ٌنسجممعرأيالفراءفًإعراباالسمالمرفوعبعداألداة(ٔ) .
أمَّاالشمسانفٌرىأ َّنهالبؤسفًتقدٌمالفاعلأوالمفعولأمجزومًاكانالفعلأوؼٌرمجزوم،
علىأنٌحتفظبوظٌفتهفبلنعربهمبتدأوإ َّنمافاعبلًمقدمًا(ٕ) .
وتتفقالباحثةفًهذاالصددمعالرأيالذيجاءبهالشمسانمادامالٌُحْ ِدثخلبلًفًالمعنى .
ب -الحذف :
تتعرضالجملةالشرطٌةأللوانعدةمنحذؾبعضأجزابها،أمَّابالنسبةلماقامبهالشمسان
فً هذاا لمبحثفنجدهقدجمعبعضآراءالنحوٌٌنفًهذاالموضوعوقدتحدثعنعدةألوان
للحذؾمنالجملةالشرطٌةومنها :
(األداة،فعلالشرط،جملةالشرط،العبارةالشرطٌة،المصدرالمإول،العبارةالجوابٌة) 
 -0حذف األداة :نقللناالشمسانماجاءعندالسٌوطًفًهمعالهوامعقاببلً(:الٌجوزحذؾأداة
الشرط،ولوكانت(إنْ) فًاألصحكماالٌجوزحذؾؼٌرهامنالجوازم،والحذؾحرؾالجر
( ٖ

) ،وخرج علٌه قوله تعالى:

وجوز حذؾ (إنْ) فٌرتفع الفعل وتدخل الفاء إشعارً ا بذلك
َّ
َّ
َۡ
َّ َ َ ُ ۡ َ
َۡ ُ َُ َ
هناكمنجوزحذؾ
َّ
ان بِٱّلل ِ)(المابدة،)ٔٓٙ:نفهممنذلكأنَّ
(َتبِصٔنٍٓا ٌَِ بػ ِد ٱلصي َٰٔة ِ فيلصٍِ ِ
األداةمنالنحوٌٌن،وهناكمنلمٌجزذلك،والذيجوَّ زالحذؾٌرىأ َّنهالبدأنتدخلالفاءإشعارً ا
بالحذؾ .
 -0حذف فعل الشرطٌ :ذكرالشمسانرأيالقٌسًالذيٌرىأ َّنهالٌجوزحذؾفعلالشرط من

شًء مع حروؾ الشرط العاملة إال مع إنْ وحدها( ٗ )،وهذا مر ّده فكرة قوة العامل من حٌث إنَّ 

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مصدرسابق،صٖٖٖ .ٕ
 ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،تعمٌمقاعدةالنمطفًالنحوالعربًدراسةفًمنهجالتقعٌد،ص .ٖٗٙ
السٌوطً،جبللالدٌنعبدالرحمنبنكمالالدٌنأبًبكر(ٔٔ4هـ)،همعالهوامع،دارالمعرفة،بٌروت،د.ت،جٕ،صٖ .ٙٗ
ٌنظرالقٌسً،مكًابنأبًطالب(ٖٗ2هـ)،مشكلإعرابالقرآن،تحقٌقٌاسٌنمحمدالسواس،مجمعاللؽةالعربٌة،دمشقٗٔ42م،جٕ،ص .ٖٔٙ

ٕٕ

(إنْ ) هً األصل فً أدوات الشرط ؛ فتدخل على الماضً والمضارع وتع ُّد حر ًفا مختصًا
بلً(ٔ) .
عام 
أمارأيالكوفٌٌنفٌرونأ َّنهالحذؾ،فهمٌجعلونفعلالشرط مابعداالسمالذيٌلًاألداة
بلً فحذؾ،فهذاالقولٌقضًباعتبارما
فاالسمفاعلمقدم،والٌكونكماذكراألخفشأنَّ هناكفع 
بعداألداةمبتدأ

(ٕ)

 .

هناك من أجاز حذؾ فعل الشرط ولكن الحذؾ فً هذه الحالة قصر على األداة (إنْ)،
وهناكمنٌرىأنَّ فعلالشرطالٌحذؾوإنْ جاءاالسمفًالبداٌةكانفاعبلًمقدمًاومنهممنٌقول
إ َّنهمبتدأ،وأوافقالرأيالواردفًكتابشرحشذورالذهبالقابل:إنَّ حذؾفعلالشرطوحدهقد
ٌحدث،ولكنإذادلَّعلٌهدلٌل،وكانالشرطواقعً ابعدإال(ٖ) .
 -0حذف جواب الشرطٌ:ع ُّدهذاالمركبمنأكثرأجزاءالجملةالشرطٌةتعرضً اللحذؾبشرطٌن:
أحدهما أن ٌكون معلومًا ،والثانً أن ٌكون فعل الشرط ماضًٌا( ٗ ) ،وقد بٌَّن الشمسان أنَّ حذؾ
العبارة الجوابٌة تكون فً عدة حاالت منها  :أن ٌكون الجواب معرو ًفا ،وأن تتوالى عبارتان
شرطٌتانفؤكثر،وأنٌتوالىالقسموالشرط،وأنتتوسطاألداة(٘) .
ونخلصإلىأنَّ حذؾالعبارةالجوابٌةٌقعإذاكانمضمونهامعرو ًفاأودعاالسٌاقإلىحذفه،
والٌكونوجودماٌسدمسدهأوماٌكونسببًافًحذفه .
وتتفقالباحثةمعماأوردهالشمسانهنا،وتضٌؾأٌضًالما قالهطولالكبلم؛ لكونهاترىأنَّ 
ۡ ََ ۡ َ َ
َ
َ َ ََُ َ َ َ ۡ ُ
ت أن
ب غي ۡيم إِغ َراض ُٓ ًۡ فإ ِ ِن ٱشتطػ
هذامماٌحسنمعهالحذؾ،ومثالذلكقولهتعالىِ(:إَون َكن ن

َّ ٓ َ ۡ
َۡ
َ َّ
ََۡ َ ََٗ
غ نفلا ِف ٱۡل ِ
ٱلص ٍَاءِ ف َتأت َِي ًُٓ أَِبيَ ٖة )(األنعام،)ٖ٘:تقدٌرهفافعل،فقدانضملوجود
ۡرض أ ۡو ُشي ٍٗا ِف
تبت ِ
الشرطٌنطولالكبلم؛فحسنالحذؾمعه( .)ٙ
ج -التوسٌع بالعطف :

ٔ

ٌنظراألنصاري،ولٌدعاطؾ،نظرٌةالعاملفًالنحوالعربًعرضً اونق ًدا،دارالكتابالثقافً،اربدٕٓٔٗ،م،صٓ .ٕٔٙ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مصدرسابق،ص .ٖٖ2ٖ
 ابنهشام،شرحشذورالذهبفًمعرفةكبلمالعرب،تحقٌقمحمدمحًالدٌن،دارالفكر،بٌروت،د.ت،صٖٖٗ .ٗ
ؼوانمة،حسٌنمصطفى،ببلؼةالحذؾفًالتراكٌبالنحوٌةفًسورةالبقرة،رسالةماجستٌر،جامعةالٌرموك-األردنٕٓٓٓ،م،ص .ٔٓ4
٘
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مصدرسابق،صٖٓٗ .ٖٗ٘-ٙ
-ابنهشام،شرحشذورالذهبفًمعرفةكبلمالعرب،مصدرسابق،صٖٖٗ .

ٖٕ

التوسعه:هًنمطمنأنماطالتحوٌل،وهًتتمثلفًجعلمجالعنصرمنعناصرالجملة
أكثراتساعًامماكانعلٌهقبلالتحوٌل،وقد ُعبِّرعنهارٌاضٌاكاآلتً :
أأ+ب:بأ 
أيأن(أ)تتحولإلى(أ)(+ب)،حٌث(ب)متضمنةفً(أ)(ٔ) .
الجملة الموسعة :التً تضاؾ عناصرجدٌدة إلٌها،وٌكون ذلك بوسابل مختلفة مثل  :إدخال
جملة فعلٌة بعد جملة الشرط ،وإضافة عبارة شرطٌة بعد العبارة الشرطٌة ،وإقحام بعض الجمل
المعترضةبٌنركنٌها،وٌكونبالعطؾعلىالجملةالشرطٌةأوعلىبعضعناصرها(ٕ) .
ٌعرؾالشمسانالتوسعبالعطؾعلىأ َّنه:ماٌجريفًالجملةالشرطٌةمنزٌادةفًتركٌبها
نتٌجةللعطؾعلىبعضأجزاءذلكالتركٌبوٌجريالعطؾعلىاآلتً )ٖ(:
ٔ-فعلالشرط .
ٕ-فعلجوابالشرط .
ٖ-جوابالشرطالمربوطبالفاء .
حٌثجمع الشمسانآراءالنحاةالمختصةبهذاالموضوعدارسً االجوانبالثبلثةالتًذكرت،
ولكنًاخترتمنهااآلتً :
العطف على فعل جواب الشرط :ذكر الشمسان فًهذا المبحث أنَّ الفعلبعد أدوات العطؾٌؤتً
علىثبلثأحوال(ٗ) :
 -0حالة الجزم:وذلكإذاعطفتتلكاألدواتالفعلعلىفعلجوابالشرط(٘) .
 -0حالة النصب :تتحقق باستخدام الفاء أو الواو(  ،) ٙوٌكون النصب فٌهما على تقدٌر(أنْ) عند
سٌبوٌه(،) 2وعلىالصرؾعندالفراء(،) 2وٌذكر الشمسان رأيسٌبوٌهالذيٌذهبإلىأنَّ نصب
ٔ

ٌنظرعماٌرة،حلٌمةأحمد،االتجاهاتالنحوٌةلدىالقدماءفًضوءالمناهجالمعاصرة،طٔ،داروابلللنشروالتوزٌع،األردن،ٕٓٓٙم،ص .ٕٖٙ
ٕ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مصدرسابق،صٓ .ٖ4ٖ

ٌنظرالمصدرنفسه،صٖٓٗ.ٗ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مصدرسابق،ص .ٗٓ4-ٗٓ2٘
سٌبوٌه،أبوبشرعمروبنقنبر،الكتاب،مصدرسابق،جٖ،ص .24ٙ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .242
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .222
ٌ-نظرالفراء،معانًالقرآن،مصدرسابق،جٔ،ص .ٔ٘2

ٕٗ

الفعل المعطوؾ على فعلجواب الشرط ضعٌؾ،أل َّنه لٌس فً سٌاق نفً أو طلب والمسوغ هنا
مشابهةالشرطلبلستفهام(ٔ) .
 -0حالة الرفع :وتتحققبالواووالفاءوثم(ٕ ).والرفعمعالواوعلىوجهٌن،أحدهماعلىالحالٌة
عندالمبرد(ٖ)،والثانًعلىاالستبناؾ(ٗ) .
ناقشقاسممحمدصالحموضوعالجملةالشرطٌةفًكتابه(الظاهرةالنحوٌةبٌنالزمخشري
وأبًحٌان)بطرٌقةمقاربةلماقامبهالشمسان،ؼٌرأَّنهكانمنصبًاعلىرأيكل منالزمخشري
وأبًحٌان،فقدعرضقضٌةجوازالرفعوالجزمفًجوابفعلالشرطذاكرً ارأيالزمخشري
وأبً حٌان ،وقد ناقش هذه القضٌة فً الشواهد القرآنٌة موضع الخبلؾ ،ونقل أنَّ أبا حٌان قد
اعترضعلىالزمخشريحٌثٌرىأبوحٌانجوازرفعالفعلالمضارعالواقعفًجوابالشرط،
فكانت هذه المسؤلة موضع خبلؾ بٌن الزمخشري وأبً حٌان ،و ٌرى الزمخشري أ َّنه إذا وقع
الشرطماضًٌاجازفًجزابهالجزموالرفع ،فذكر ماأوردهالزمخشريفًاآلٌةالكرٌمة( َت َب َ
ار َك
َّ
َْ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ً ّ َ َ َ َّ
م كُ ُص ً
ٔرا)(الفرقان)ٔٓ:
ات َت ِري ٌَِ َتتِٓا اۡلنٓار ويجػو ى
اَّلِي إِن شاء جػو لم خْيا ٌَِ ذَٰل ِم جِ ٍ

ل) ألنّ الشرط إذاوقع ماضًٌا جاز فً جزابه
فقال  " :وقُرئ:وٌجع ُل بالرفع عط ًفا على( :جع َ
الجزم والرفع "( ٘ )  ،وٌذكر أنَّ أبا حٌان اعترض على الزمخشري فٌرى أنَّ هذا لٌس مذهب
سٌبوٌه،وإذاكانالجوابمحذو ًفاالٌكونفعلالشرطإالبصٌؽةالماضً،حٌثٌرىأَّنهالٌصلح
العطؾ على الجواب ،فإن تؤول (وتطبع) على معنى وتستمر على الطبع على قلوبهم أمكن
التعاطؾ؛ألنّ االستمرارلمٌقعبعد(،)ٙوجمعبعدذلكآراءبعضالنحاةومنهمسٌبوٌهوابنعقٌل
فًشرحألفٌةابنمالك،وٌذكرفًالنهاٌة رأٌهوهو أنَّ بعضالنحاةمثلسٌبوٌهلمٌتطرقإلى
مناقشةمسؤلةجوابشرطالمضارعالمجزومبعدفعلالشرط،كماٌعتقدسبلمةالمنهجالذيقالبه
الزمخشري( .)2
أمَّامنهجالشمسانومنهجصالح،فنلحظأنَّ المنهجٌنفٌهمانوعمنالتقاربؼٌرأنَّ الشمسان
توسعفًتحلٌلاآلراءمحاوالًعرضاجتهادهفًهذهالمسؤلة .
ٔ

سٌبوٌه،أبوبشرعمروبنقنبر،الكتاب،مصدرسابق،صٕ .4ٕ
المصدرنفسه،ص .24ٖ
المبرد،المقتضب،مصدرسابق،ص .ٙ2ٗ
سٌبوٌه،أبوبشرعمروبنقنبر،الكتاب،مصدرسابق،صٔ .4ٕ-4٘
الزمخشري،جارهللاأبوالقاسممحمودبنعمرو(ٖ٘2هـ)،الكشاؾ،مجٖ،دارالمعرفة،بٌروت،ص .4ٓ-24ٙ
أبوحٌان،محمدبنٌوسؾاألندلسًالؽرناطً(ٗ٘2٘ٗ-ٙهـ)،البحرالمحٌطفًالتفسٌر،بعناٌةالشٌخزهٌرجعٌد،دارالفكر،بٌروتٕٓٔٓ،م،ج٘،صٕٕٔ .
2
ٌ -نظرصالح،قاسممحمد،الظاهرةالنحوٌةبٌنالزمخشريوأبًحٌان:مسابلمنالبحرالمحٌط،طٔ،عمّانٔ44ٔ،م،ص .ٕٗٗ-ٕٖ4

ٕ٘

وأشٌرفًهذاالصددإلىأنَّ كتاب(الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب)لم ُت ْت َركفٌهشاردةٌوال
واردة تتصل بهذا الموضوع ّ
إال قام الشمسان بذكرها ومناقشتها واستعراض اآلراء التً دارت
حولها ،وهذا ٌدل على إلمامه بالمصادر والمراجع والدقة العالٌة والقدرة على الموازنة بٌن آراء
النحوٌٌن،أمَّااألسلوبالذيقامبعرضهفؤرىأ َّنهأسلوبٌ خاصٌ ومتفر ٌد،حٌنتتبعآراءالنحوٌٌن
للجملةالشرطٌةفًمراحلهاالثبلث،ومنالجهودالبارزةفًهذاالكتابأَّنهقامبعملمعجمٌتضمن
المصطلحاتالخاصةبالجملةالشرطٌةومكوناتهافًالتراثالنحوي،ونلحظأ َّنهتتبعماوردفً
التراثوقامبتحلٌله،وقدعملعلىترتٌبمواضعورودكلمصطلحمنهذهالمصطلحاتترتٌبًا
بلًٌ(:ضعفًالعنوانالربٌس(أداة
تارٌخًٌامبٌ ًنااسمالمإلؾواسمالكتابوموضعاالستخدامفمث 
الشرط) واسم المإلؾ (ابن ٌعٌش) واسم الكتاب (شرح المفصل) وموضع االستخدام
(،))ٔ()ٔٔ-ٔٓ/4وقدبلػفهرسالمحتوٌاتنحوأكثرمنثبلثٌنصفحة،وٌع ُّدهذاالجهدالذيقام
بهجهداعلمٌ ً
ً
ًاجادافًمجالالمصطلح .
وأشٌرإلىأنَّ الشمسانقدتوسعفًمبحثالجملةالشرطٌةكاملةفدرسجمٌعجوانبالجملة
الشرطٌةإالأننًقداقتصرتعلىالمواضٌعاآلنفةالذكرنظرً االتباعهالمنهجٌةنفسها فًدراسة
الجملةالشرطٌةوتتبعهاتتبعًاتارٌخًٌا .
ثال ًثا :دون وأحكامها:
عملالشمسانعلىتقدٌمشرحمفصَّلللفظ(دون)،مشٌرً اإلىأ َّنهامنأكثراأللفاظاستعماالً،
وقدمٌزاللؽوٌون والنحوٌونبٌنحالتٌنالستعمالها،أمَّاالحالةاألولىفهًاستعمالهاظر ًفامبهمًا،
وأمَّااألخرىاستعمالهااسمًاعامًا .
ونلحظأنَّ الشمسانبٌَّنأحكامدونالظرفٌةودوناالسمٌةوبعدهاانتقلإلىإعرابهاوبنابها،
وبٌَّنتصؽٌرهاوالفعلمنهاواسمالتفضٌلواسمالفعل،ودالالتهاالسٌاقٌة،فعملعلىجمعماأورده
النحوٌونالقدماءمبٌ ًنارأٌهفًكلجزبٌة(ٕ) .
وبعد ذلك وصل إلى أنَّ (دون) ظرؾ مبهم متصرؾ  ،نقل لبلسمٌة فؤخبر به ووصؾ به،
واستعمل(دون) اسمفعلأمربمعنى(خذ) المتعديأوبمعنى(توقؾ)أو(تؤخر) البلزم،وأخذمن
دوناسمتفضٌلللداللةعلىتفا وتالمكانأوالمكانة،واستعملتدونفًالسٌاقبدالالتوظٌفٌة
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مختلفة ،فجاءت بمعنى (ال ،وقبل ،وقُ َّدام ،وتحت ،وؼٌر ،ومن ؼٌر) ،وتتركب دون مع حرؾ
نعدةمعان(ٔ) .
ٍ
الجر(من)و(الباء)وتكوِّ
نستطٌع أننقول :إنَّ الشمسان درس (دون) بشكل تفصٌلً حٌث عمد إلىما أورده القدماء،
مناق ًشاآراءالنحاةومرجحً ابعضها،وقدأجملأهمالنتابجالتًتوصلإلٌهافًخاتمةدراسته .
رابعا :العدد ونظام األسهم:
ً
اقترحلناالشمسانطرٌقةجدٌدةمنأجلمعرفةمدىالمطابقةبٌنالعددوالمعدود؛بهدؾتمٌٌز
العددمنحٌثالتذكٌروالتؤنٌث،وٌرىالشمسانأ َّنهمماٌٌسرالضبطعندالكتابةأننضعسهمًا
فوقالرقم؛لٌدلعلىالموافقةأوالمخالفة،فالسهماألٌمنالصادر()ٌدلعلىمخالفةالعدد
للمعدود،وأماالسهماألٌسرالوارد()فٌدلعلىموافقةالعددللمعدود،مثال(ٕ) :
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هذاٌعنًأنَّ هذهاألعدادتخالؾمعدودها .
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هذاٌعنًأ َّنهماٌوافقانالمعدود .
أمَّااألعدادالمركبةفتكتبكاآلتً :
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هذاٌعنًأنَّ العدد(ٖ)مخالؾوالعدد(ٓٔ)موافق .
أمَّااألعداد :
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وهذاٌعنًأنَّ الواحدوالعشرةموافقان .
ثمٌقومبطرحمجموعةمناألمثلةللتوضٌح(ٔ) :
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كتب 

ثبلثةكتب 
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كتابًا 

ثبلثةعشركتابًا 
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كتابًا 

ثبلثةوعشرونكتابًا 

وٌذكر الشمسان أ َّنه لم ٌضع سهمًا أمام العشرٌن؛ ألنَّ ألفاظ العقود محاٌدة لفظها واحد مع
المذكروالمإنث(عشرونكتابًا،عشرونمجلة)(ٕ) .
المبلحظأنَّ الرقم(ٖ)أَّتىقبلالكتابأمَّاالرقم(ٓٔ)كتبفنقول :
ب
ٓٔكتبعشرةكت ٍ
ٓٔكراساتعشركراسات 
هذهحالالعشرةمنفردة ،أمَّاألفاظالعقودفهًمحاٌدةلفظهاواحدمعالمذكر والمإنث( ،عشرون
،عشرونمجلة)(ٖ) .
ً
كتابًا
نستطٌع أن نع ّد هذه المحاولة من المحاوالت التً سعى فٌها الشمسان لتٌسٌر الضبط ومعرفة
قواعد العدد بطرٌقة مٌسرة وسهلة ،فطرٌقة األسهم فً نظري تبعث نوعًا من التركٌز أكثر من
عملٌةكتابةاألعداددونها،وهًطرٌقةتعلٌمٌةٌمكنالحكمعلٌهابعدتطبٌقهافًواقعاالستعمال .
خامسا :التعدي واللزوم:
ً
جمعالشمسانماأوردهالنحوٌونمنقضاٌافًهذاالمبحث،واجتهدفًتصنٌفهامحلبلً إٌاها
ومناق ًشالها،فًكتابهالموسومبـ (قضاٌاالتعديواللزومفًالدرسالنحوي)(ٗ )،وهذاالجهدفٌه
نوعمنالتداخلوالتكاملمعكتابهاآلخرالموسومبـ(الفعلفًالقرآنالكرٌم:تعدٌتهولزومه)(٘)،
حٌثٌجدالباحثفً الكتابالثانًنوعًا منالتطبٌقالمختصبؤفعالالتعديواللزومالواردةفً
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القرآن الكرٌم ،وقد اكتسب هذا الكتاب أهمٌته من كونه ٌعالج قضٌة التعدي واللزوم فً القرآن
الكرٌم،لكونهنصً الؽو ًٌّا ٌمثلاللؽةفًأعلىمستوٌاتها،فنراهعملعلىتقدٌمطابفةمناألفعال
التًال ٌمكن وصفها بالتعدي أو اللزوم؛ لكونها تسلك سلوك األدوات ،وقد ذكربعض أنواعهذه
األفعال ومنها :كان وأخواتها ،وأفعال الشروع ،وأفعال المقاربة  ،متناوالً هذه األفعال فً آٌات
القرآن الكرٌم ،ثم ٌقوم بعملٌة تحلٌل آراء القدماء فً هذا الشؤن ،ثم عمل على تصنٌؾ األفعال
الواردةفًالقرآنالكرٌمانطبل ًقامنفكرةالثنابٌةبٌنالمعنىوالمبنى،مراقبًاأثرالمبنىوالمعنى
لٌ:فعل)أنَّ من
َ
فًالتعديواللزوم،فنراهدرسأبنٌةالبلزمالمجرد ودالالتهافٌذكرمثبلً البناء( َ
فع
ي ٌَ َۡ َ َّ
دالالتهاالتعبٌرعلىحالةفسٌولوجٌةكمافً(حًَّ ٌ:حٌا)(ٔ) وٌذكراآلٌةالكرٌمة( َو َي ۡح َ َٰ
ح
َ
عَ بَ ّي ِ َِ ٖ )(األنفال،)ٕٗ:كمادرسعبلقةكلمنهماباآلخر،فدرسالسلوكاللزومًللفعلالمتعدي
وتعدٌة البلزم وإلزام المتعدي ،حٌث إ َّنه عمل على دراسة األفعال البلزمة التً تخرج فً بعض
ََََ َ َۡ ۡ َ
َٰ
ِ
ِي) (السجدة،)2:
ط
َ
ٌ
َ
نس
اآلٌاتللتعديكمافًالفعل(بدأ)كمافًاآلٌةالكرٌمة(وبدأ خيق ِ
ٖ
ٱۡل ِ
َ َ ٓ َ
َ َ َ
وٌتعدىهذاالفعلبنفسهأوبحرؾكمافًقولهتعالى(:فبَ َدأ بِأ ۡوع َِيت ِ ِٓ ًۡ ق ۡبو وِ ََعءِ أخِيِّ )(ٌوسؾ،)2ٙ:

وٌعدالشمسانهذاالفعلالزمًالعددمناألمور(ٕ) :
أ -وروده معدى بحرف جر.
ب -وجود الصٌغتٌن ( :فعل وأفعل) وهما متساوٌتان من حٌث المعنى.
ج -الفعل (بدأ) ٌتحدث عن الفاعل دون اإلشارة إلى مفعول ما.
وتشٌرالباحثةإلىأنَّ الشمسانأع َّد فهرسًاضماألفعالالواردةفًالقرآنالكرٌم،حٌثعمل
على صنع جداول تضمنت أفعال البناء تحت أربعة حقول ،تضمن الحقل األول الفعل والمفعول
المباشر،والحقلالثانًحرؾالجرومفعولهؼٌرالمباشر،والحقلالثالثداللةالحرؾ،أمَّاالحقل
الرابع فقد احتوى اآلٌة التً اقتبس منها والسورة ،ومثال ذلكنجدهٌذكر فًحقل الفعلومفعوله
المباشر(دفعأموالهم)ثمفًالحقلالثانً(إلٌهم)،والثالثٌذكرفٌهاالتجاه،أمَّاالحقلالرابعفٌذكر
فٌه (اآلٌة  ٙمن سورة النساء)( ٖ ) ،والشًء الذي تراه الباحثة ؼٌر مسبوق من نوعه أ َّنه عمل
موازنةبٌندرسالتعديواللزومفًالقرآنالكرٌمودرسهفًالنحوالعربً،وبعدذلكخلصإلى
عدةنتابجأذكرمنها(ٗ) :
ٔ
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تقسماألفعالإلىالزمةومتعدٌةوأفعالواسطةالتوصؾبتعدواللزوم .  الٌمكن االعتمادعلى أبنٌة األفعال فًتصنٌؾ األفعال إلى متعدٌة والزمة،ألنبعض األبنٌةمشتركٌؤتًعلٌهكبلالفعلٌنالمتعديوالبلزم .
 ٌعبرالفعلالبلزمعنأفعالونشاطالفاعلواألفعالالمجردةمنهبمادتهاتدلعلىمجاالتداللٌةمتعلقةبالفاعلومنها(:حركةالفاعل،وظهورالفاعلوخروجه،واختفاءالفاعلودخوله ،وفراغ
الفاعل،والسلوك،واإلصابات) .
وأشٌرهناإلىأنَّ ثمَّةدراسةمشابهةللباحثمرادؼالبالذنٌباتتحتعنوان(التعديواللزوم
ً
اءتدراستهلتوضحإشكالٌةالتعديواللزوممتحدثاعن
بٌنالدرسالنحوي،والتطبٌقاللؽوي)،ج
الفعلفًالقرآنالكرٌموالحاالتالتًٌؤتًفٌهاالفعلالزمًاأومتعدًٌا،وقداختلفتهذهالدراسةمع
كتابالشمسان،لكونهاترفضأنٌكونالفعلالواحدٌتعدىوٌلزم،بلهمافعبلنالزمومتعدٌجمع
بٌنهماالبناءالصرفً،فحاولفًدراستهأنٌبٌنأنَّ الفعلالواحدٌكونمتعدًٌاوٌكونالزمًافً
نفس الوقت ،فعمل على جمع مجموعة من األفعال محاوالً االستشهاد علٌها من كبلم العرب فً
إثباتمجٌبهاالزمةومتعدٌة،كماعملعلىجمعماجاءعندالنحاةالقدماءومناقشتها،وإمكانٌة
لزوما لفعلالواحدوتعدٌتهحسبماتإدٌهالداللةالببلؼٌةوفًالنهاٌةتوصلإلىعدةنتابجأذكر
منها(ٔ) :
وردفًالقرآنالكرٌموالشعرالعربًأفعال،قٌلفٌهاإ َّنهاالزمةولكنهاأخذتمفعوالً .بلً لروحاللؽة
 الفصل بٌنأفعالاللؽةوالجزم بؤنَّ لكلمنها استخدامًاثاب ًتا(متعد أوالزم)ٌع ُّد قت وببلؼتها .
إلؽاءفكرةنزعالخافضوالمنصوبعلىنزعالخافض،واعتبارذلكمنبابالمفعولبه .وترىالباحثةأنَّ فكرةالتعديواللزومالٌمكنالنظرإلٌهامنعزلةعنفكرةالتطوراللؽوي،إذ
ٌبدوأنَّ بعضاألفعالكانتتتعدىبواسطةحرؾالجرفًمرحلةمنمراحلاللؽة،ث َّمسلكتاللؽة
سل ًكاتع َّدىبهالفعلإلىمفعولهدونحرؾالجر،ولربماتعاٌشتالصٌؽتانفًمرحلةمنالمراحل
بٌنماأفضتاللؽةإحدىالصٌؽتٌنفًمرحلةالحقة،كماهًالحالفًأفعالمثل(:جاء)فالعربٌة
تجٌز(جاءه)و(جاءإلٌه)وؼٌرها،وهوماأشارإلٌهالنحاةبـ(النصبعلىنزعالخافض) .
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سادسا :متفرقات من آراء الشمسان النحوٌة:
ً
 حاولالشمسانمعاودةالنظرفًمقوالتالنحوٌٌنومناقشةأفكارهموإبداءالرأيالذيٌوافقه
أوٌخالفه،وقدتبٌَّنذلكبعداطبلعالباحثةعلىكتاب(مداخبلتلؽوٌةٔ/مسابلنحوٌة)،وأنَّ هذا
الكتاب عبارة عن مجموعة من المداخبلت اللؽوٌة التً جاءت موثقة توثٌ ًقا علمًٌا ٌدل على دقته
الصارمة ومبلزمته لمصادر التراث ،ورأت الباحثة أن تذكر بعض ما أورده الشمسان من آراء
نحوٌةفًهذاالكتاب :
أ -االستثناء :
ٌرىالشمسانأنَّ المستثنىقدٌذكرمعهالمستثنىمنهوقدالٌذكر،فإنكانالتركٌبمفر ًؼامن
المستثنىمنهفبلعملألداةاالستثناء،حٌثتكونأداةحصروٌكونمابعدهابحسبموقعهمن
ً
ماأكرمتإالمحمدا)،وإنكانالمستثنى
الجملة،فهوفاعل(ماجاءإالمحمد)،ومفعولبهفً(
موجودا نصب المستثنى ما لم ٌسبق بـ(ؼٌر ،سوى) ،فهما تجرانه وٌظهر النصب
ً
منه
علىؼٌر(ٔ )،وهوفًذلكلمٌخرجعمَّاقالهالنحاةفًهذاالبابعلىمافٌهمنإشكالٌاتتتعلق
بالعملوالعامل .
ب -أحوال اسم التفضٌل:
ٔ-إن كان اسم التفضٌل عاطالً من (أل) فإ َّنه ال ٌخلو من أن ٌكون مضا ًفا أو غٌر مضاف ،فإن كان
غٌر مضاف وجب تذكٌره وتنكٌره وإفراده واقترانه بـ(من) بغض الطرف عن جنس المفضل
وعدده ،فٌقال(:زٌ ٌدأكبرمنعمرو)(ٕ) .
سوؼة ذلكفًوقوعالخطؤفًالجملة
ً
وتتفقالباحثةمعماأوردهالشمسانفًهذهالقضٌة،م
إنقلنا(:زٌ ٌدأكبرعمرو)،لكوناالسمعمرولمٌقترنبحرؾالجر(من)،ولوقلنا(:زٌ ٌداألكبر
منعمرو)،و(زٌ ٌدالكبرىمنعمرو)،فإنكلتاالجملتٌنٌنقصهماشًءٌمنالصحة .
ٕ -وإن كان مضا ًفا ،فإ َّنه ال ٌخلو من أن تكون إضافته إلى نكرة أو إلى معرفة ،فإن كانت إضافته
إلى نكرة فإن المضاف إلٌه ال ٌخلو من أن ٌكون اس ًما أو وص ًفا ،فإن كان اس ًما وجب تذكٌر اسم
التفضٌل وتنكٌره وإفراده ،وأن ٌكون المضاف إلٌه مطاب ًقا للموصوف فً جنسه وعدده ،مثل:
(زٌ ٌدأكرمرجل)،وإنكانوص ًفاجازإفرادماأضٌؾإلٌهاسمالتفضٌلمثل(:الزٌدانأتقىمإمن
أوأتقىمإمنٌن)(ٖ) .


ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌةٔ/مسابلنحوٌة،طٔ،مكتبةالملكفهدالوطنٌة،الرٌاض،ٕٓٔ٘،ص .ٕٔٙ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌةٔ/مسابلنحوٌة،صٕٗ .ٖ
ٌ-نظرالمصدرنفسه،صٕٗ .ٕ٘-

ٖٔ

وتتفقالباحثةمعماأوردهالشمسان،فعندقولك(:زٌ ٌدأكرمرجل)فاسمالتفضٌلأكرممطابق
لزٌدفًالجنسوالعدد،أمَّاعندقولك(:الزٌدانأكرمرجلأوأكرمرجلٌن)،فحالةالوصؾهذه
الٌختلالمعنىفٌها،فبلبؤسفًاإلفرادوفًالتثنٌة .
ٖ -إن كان اسم التفضٌل مضا ًفا إلى معرفة جاز تذكٌره وإفراده ،وجازت مطابقته لموصوفه ،مثل :
(زٌنبأفضلالنساء–وفضلىالنساء)،فإنَّمعنىالجملةثابتوتركٌبهصحٌح .
 -4اسم التفضٌل ال ٌكون على بناء (فُعلى) مجردًا من (أل)؛ ألنَّ اسم التفضٌل المجرد منها ال
ٌكون إال على بناء (أفعل) ،فعلٌنا أن نقول( :الفعلى) ،فإن حذفنا (أل) وجب الرجوع إلى
(أفعلمن .)ٔ().....
ولمٌقدمالشمسانفًبابالتفضٌلرأًٌامخال ًفالماجاءعندالنحاةفًهذاالباب .
ج -الجر والرفع بعد منذ ومذ :
انتهىالشمسانإلىأنَّ (منذ/مذ)حرفاجر،ألن(مِن)ٌجراألسماءبعده،وقدٌكتفًبالتركٌب
فبلٌجراالسمجرً الفظًٌابلمعنوًٌابمعنىأَّنهٌجعلهمعموالً للفعلقبلهفٌقالإنَّ (منذ/مذ)حرؾ
ٌدلعلىابتداءالؽاٌةوٌجراالسمبعدهأوٌرفع(ٕ) .
على أنَّ بعض النحاة قد سلكوا (منذ) و(مذ) فً باب الظروؾ ،فقد قال األخفش والزجاج
والزجاجً هما ظرفان مخبر بهما بعدهما ،وورد أٌضً ا أ َّنهما ٌعتبران ظرفان مضافان إذا جاء
بعدهماجملةفعلٌةأواسمٌة(ٖ)،وقدع ّدهابعضالنحاةمنالحروؾحٌثوردفًشرحابنعقٌل
أَّنهمامنحروؾالجر،والتجرمناألسماءالظاهرةإالّأسماءالزمان(ٗ) .
د  -إعراب المضاف إلى ٌاء المتكلم:
ٌرىالشمسانأنَّ العبلماتاإلعرابٌةنهاٌةاالسمالمضاؾإلىٌاءالمتكلمتماثلالٌاءفتصٌر
كسرة،وتحذؾٌاءالمتكلمبفتحها،فٌعوضعنهابمطلالكسرة،فماٌسمعٌا ًءفًكلمة(قومًْ )لٌس
ًِ)بعدالحذؾومطلالكسرة(٘)،وفًهذامخالفةلماأوردهالنحاةحٌثوجد
سوىالكسرةفً(قوم َ
أنَّ ٌاءالمتكلمالتحذؾفًهذهالحالةولكنٌكسرآخرالمضاؾإلىٌاءالمتكلمإنلمٌكنمقصورً ا
والمنقوصً اوالمثنىوالمجموعًاجمعسبلمةٍلمذكر،كالمفردوجمعًّ التكسٌرالصحٌحٌن،وجمع
السبلمة للمإنث ،والمعتل الجاري مجرى الصحٌح ،فما ٌحصل للٌاء إمَّا إدؼام وفتح ٌاء المتكلم،

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌةٔ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،صٕٖ .ٕ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٓ٘ .ٖ
ٌنظرابنهشام،أبومحمدعبدهللاجمالالدٌنبنهشاماألنصاري(ٔ2ٙهـ)،مؽنًاللبٌبعنكتباألعارٌب،مصدرسابق،ص .ٖٙ2–ٖٙ2
ٗ
ٌنظر ابنعقٌل،بهاءالدٌنعبدهللاالهمذانً،شرحابنعقٌلعلىألفٌةابنمالك،،تحقٌقمحمدمحًالدٌنعبدالحمٌد،دارالطبلبع،القاهرةٕٓٓ4،م،جٖ،ص .ٙ
٘
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌةٔ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،صٖ .ٙ

ٕٖ

وإمَّاقلباأللؾٌا ًء وإدؼامهافًٌاءالمتكلم( ٔ )،وترىالباحثةأنَّ الشمسانقدتؤثرهنابظاهرة
المطلفًبعضلهجاتالجزٌرةالعربٌة .
هـ  -اسم اإلشارة:
ٌرىالشمسانأنَّ اسماإلشارةلٌسلهمحلمناإلعراب،ففًقولنا(:هذاالرجلكرٌم)،نقول
فً إعرابها :هذا اسم إشارة ال محل له من اإلعراب ،والرجل مبتدأ مرفوع ،وكرٌم خبره ،وفً
قولنا(:جاءهذاالرجل)،نقول:جاءفعلماض،وهذااسمإشارةالمحللهمناإلعراب،والرجل
ٍ
فاعلمرفوع(ٕ) .
ً
ً
َّاالشمسانفٌعدهفاعبل .
فالنحاةٌعدونالرجلبدال،أم

و -إنَّ حرف زائد:
ً
ً
اكماجرلفظا
مابعدهامبتدأمنصوبلفظ
ع َّد الشمسان(إنَّ)عمبلً شكلًٌاالٌتعدىاللفظوأنَّ
ً
خبرلٌسلفظابالباءالزابدة،والذيٌإٌدهذاكون(إنَّ )للتؤكٌدفهًبهذاتكون
بعد(ربَّ )،وكماجر
ً
ازابداكماكانتالباءالمإكدةزابدة،وٌقولإنَّ ماقدتكفهاعنعملهاحٌنتقول(:إنمازٌ ٌد
حر ًف
عندك)،ومتىخففتقدٌتركعملهانحو(إنْ زٌ ٌد لعندك)( ٖ )،وفًهذهالمسؤلةٌخالؾالشمسان
البصرٌٌنالذٌنٌرونأنَّ (إنَّ )تعملفًالجزأٌنمناالسم،وٌوافقالكوفٌٌنالذٌن ٌرونأ َّنهاال
عمللهافًالخبرحٌثٌبقىعلىرفعهقبلدخول(إنَّ)وهوخبرالمبتدأ(ٗ) .
ز -أٌها:
ٌرىالشمسانأنَّ (أٌُّها)المحللهامناإلعراب،واكتفىبع ِّدهاوصلةللنداء،وٌذكرفًذلك
مجموعة من الحجج التً ٌحتج بها ،ومنها أنَّ إعرابها لٌس سوى عمل شكلً بسبب تؽٌر حركة
آخرها ،وٌنبؽً أن ٌكون ؼرضها المعنى مقدمًا على اللفظ ،وعلة الضمة عنده فً (أٌُّها) أنَّ كل
معرباألصلفٌهالضموالحاجةلتفسٌرعلةالضممادامتهًأصلحركةالمعرب،ونجدأنَّ 
الشمسانخالؾماأوردهبعضالنحاةفًهذاالباب .


ٔ

ٌنظرابنعقٌل،بهاءالدٌنع بدهللاالهمذانً،شرحابنعقٌلعلىألفٌةابنمالك،تحقٌقمحمدمحًالدٌنعبدالحمٌد،مصدرسابق،جٔ،صٕٗ .
ٕ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌةٔ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،ص .ٙ2ٖ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .22-2ٙٗ
ٌ-نظرابنعقٌل،شرحابنعقٌلعلىألفٌةابنمالك،تحقٌقمحمدمحًالدٌنعبدالحمٌد،مصدرسابق،جٔ،صٓ .ٔٙ

ٖٖ

ح -رأٌه فً أصول النحو:
 -0السماع والقٌاس:
* السماع:
لخصابنجنًموقؾجمهورالنحاةمنالسماع قاببلً":إذاأ َّداكالقٌاسإلىشًء،ثمسمعت
 َّ
العربنطقتفٌهبشً ٍءآخرعلىقٌاسؼٌره،فدعماكنتعلٌهإلىماهمعلٌه"(ٔ) .
وقداتفقالشمسانمعماقالهالسابقونفًموضوعالسماع،ملخصًارأٌهفًقضٌةاالحتجاج
به فً أنَّ "السماع ال ٌكون أصبلً ٌحتج به إال فٌما اطرد استعماله عند العرب وخالؾ نظابره
المقٌسة"(ٕ)،وقدأفادالشمسانمنالمادةالمسموعةوقامبتحلٌلهاومناألمثلةالتًأفادمنهاوطبَّق
فٌهامفهومهللسماعماأوردهتمامحسانبقول(أكرمكهللا)،فٌرىأ َّنهالجدالفًتقدٌمالمفعولبه
ْ ُ ْ َ ُ َّ
وتؤخٌرالفاعل،ولكنهذاالٌؽٌرالرتبة( ٖ )،وبعدذلكٌنقلقولهتعالى( َو َي ْص َِ ُع اىفيم َوُك ٍَا َم َّر

ََ َ ٌَ ّ َ
ْ
خ ُروا ٌِِ ُّ)(هود،)ٖ2:وفًهذاتقدملجملةالحال(ٗ)،فالشمسانٌعتمدعلى
غييِّْ مَل ٌَِ ك ْٔ ٌِِّ َش ِ
النقلكؽٌرهمنالنحاة،وٌؤتًبالدلٌلمنالقرآنالكرٌمأواألقوالالمعروفةعندالعلماءالقدماء .
* القٌاس:
عرِّؾالقٌاسبؤَّنه":حملؼٌرالمنقولعلىالمنقولإذاكانفًمعناهكرفعالفاعل،ونصب
 ُ
المفعولفًكلمكان،وإنلمٌكنكلذلكمنقوالًعنهم،وإنمالماكانؼٌرالمنقولعنهممنذلك
فًمعنىالمنقولكانمحموالًعلٌه،وكذلككلمقٌسفًصناعةاإلعراب"(٘) 
تحدث الشمسانعن موضوع القٌاس،وكان له رأي فً قضٌة االحتجاجبه فٌرى أنَّ القٌاس
ٌكونأصبلً ٌحتجبهفًمالمٌسمعمنكبلمالعرب،ولكنوافقنظابرهالمطردةاالستعمالمما
سمع منهم(  ،) ٙوقد ظهر تطبٌق الشمسان للقٌاس فًعد ٍد من كتبه كقولهٌ :قولون القضٌة األهم،

ٔ

ابنجنً،أبوالفتحعثمانبنجنً(ٕٖ4هـ)،الخصابص،بؽداد،دارالشإونالثقافٌةالعامةٔ44ٓ،م،جٔ،صٕ٘ٔ .ٕ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌةٔ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،صٖ .ٔ4ٖ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌةٔ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،صٓ .ٔٙٔ-ٔٙٗ
ٌنظرحسان،تمام،البٌانفًروابعالقرآن،طٔ،عالمالكتب،القاهرةٔ44ٖ،م،صٖ .4٘
ابناألنباري،كمالالدٌنعبدالرحمنبنمحمد(٘22هـ)،اإلؼرابفًجدلاإلعرابولمعاألدلةفًأصولالنحو،تحقٌقسعٌداألفؽانً،طٕ،دارالفكر،بٌروتٔ42ٔ،م،ص٘ٗ .ٗٙ-
ٙ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌةٔ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،صٖ .ٔ4

ٖٗ

والحدٌقةاألجمل،والصوابأنٌقولوا:أهمقضٌةٍوأجملحدٌقةٍ،موضحً افًذلكالسببفٌماأورده
منأحكاماسمالتفضٌل(ٔ)،فنجدالشمسانلمٌخرجعمَّاجاءفًقواعدالعرب .
 -0اإلجماع فً النحو:
والرأيالذيانتهىإلٌهالشمسانهنا"أنَّ إجماعالنحوٌٌنلٌسأصبلمنأصولالنحو؛ولكنه
حجةلدفعقولالمخالؾفًمسابلالخبلؾ )ٕ(".
وأضٌؾإذاكانتالعلةفًالقٌاسقوٌةفٌكونأصبلًٌحتجبهبقوة،وفًهذاٌرىالملخأنَّ العلة
شؤنها شؤن النحو إذا التمس النحاة فٌها أن تكون محامًٌا ٌدافع عن قواعدهم وال سٌما المعٌارٌة
منها(ٖ) .
فاطراد
ِّ
وتتفق الباحثة مع رأي الشمسان فٌما عرض إلٌه من آراء تخص أصول النحو،
االستعمالوكثرةالسماعمنالعربٌإهلالكبلمألنٌحتجبه،وكذلكالقٌاسإنكانمواف ًقالنظابره
المطردةاالستعمالفٌكونأصبلً ٌحتجبه،أمَّااإلجماعفًالنحوفمسابلالخبلؾكثٌرةوقدتكون
مسؤلةم نمسابلالخبلؾصحٌحةواإلجماعقدالٌكونبنفسالدرجةمنالصحةالتًقدٌكونفٌها
مسؤلةالخبلؾ؛لذلكتتجهالباحثةإلىمااتجهإلٌهالشمسانفًأنَّ اإلجماعلٌسمنأصولالنحو .
وفًختامالفصلاألولأشٌرإلىأنَّ العرضالموجزلتلكالمواضٌعالنحوٌةالتًت َّم اختٌارها
فًالفصلاألولكانمنأجلجعلالقارئعلىمعرفةبؤبرزالمواضٌعالتًانبثقتعنهابعض
جهودالشمسانالنحوٌة،وأشٌرإلىأنَّ الشمسانقدتعمقفًتلكالمواضٌعبشكلأكبروأعمقمما
وُ صؾوعُرض،فهذاالوصؾالٌعتبرمس ً
وؼالعدمالعودةلتلكالمواضٌعودراستهادراسةمتؤنٌة،
كانلهاألثرفًحُسنماوضعهبٌنأٌدٌنا .
وتشٌرالباحثةإلىأنَّ تؤنًالشمسانودقته
ِ





ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،مداخبللتلؽوٌةٔ/مسابلنحوٌة،مصدرسابق،صٕٗ .ٕ
المصدرنفسه،صٕٓٓ.ٖ
ٌ-نظرالملخ،حسنخمٌس،األصلوالفرعفًالنحوالعربً،دارالشروق،عمّانٕٓٓٔ،م،ص .ٔ٘4

ٖ٘

الفصل الثانً
جهود إبراهٌم الشمسان فً الدراسات الصوتٌة والصرفٌة
سؤتناول فً هذا الفصل -بإذن هللا -أهم المسابل الصوتٌة والصرفٌة التً تعرَّض لها إبراهٌم
الشمسانفًكتبه،علماأنَّ هذهالمسابلهًالتًرأٌتأ َّنهابارزةفًكتبهوعلٌهامدارشخصٌته
فًالصوتوالصرؾ .
أوالً :جهوده الصوتٌة :

ثان ًٌا :المسائل الصرفٌة :

ٔ  -اإلدؼام .

ٔ  -التخطٌطاللؽويوتحلٌلاألخطاء 

ٕ  -الربطبٌنالمنطوقوالمكتوب .

 -الصحٌح(السالم–المهموز–المضعؾ) .

ٖ  -اإلشمام .

ٕ  -الجداولالصرفٌة .

ٗ  -المماثلة .

 -االشتقاق .

٘  -تؽٌرالقاؾوالذال .

 -الوقؾ .

-  ٙمطلكسرةتاءالمخاطبة .

ٖ  -المٌزانالصرفً .

-  2اإلتباع .

ٗ  -اإلبدال .

-  2اإلمالة .

٘  -التصؽٌر .









ٖٙ

الفصل الثانً
أوالً :جهوده الصوتٌة :
أدركعلماءاللؽةأهمٌةالدرسالصوتًباعتبارهالعنصراألساسًفًالدراساتاللؽوٌة،وقد
كانتالدراساتالصوتٌةدونتوسعأوزٌادةتذكرإلىأنظهرتالدراساتالصوتٌةفًالؽرب،
فتؤثرعلماءاللؽةالمحدثٌنبها،وأخذواٌدرسونأصواتالعربٌةمنطلقٌنمنهذهالدراساتومن
الدراسات العربٌة القدٌمة ،ومن هإالء العلماء إبراهٌم أنٌس و كمال بشر وعبدالرحمن أٌوب
ورمضانعبدالتوابوؼٌرهم .
وقد كان للشمسان إسهامات فً مجال الدراسات الصوتٌة؛ فق َّدم مباحث مهمة فً دراسة
األصواتهاجسهاالتجدٌد،منطل ًقامنالدراسةالتطبٌقٌة،وتتبعالظواهرالصوتٌةفًضوءاللهجات
العربٌةالسعودٌة،وأسماءاألعبلمفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،ومعالجةبعضالظواهرالصوتٌة
منبابالجدلٌةوالتحدثعنالظواهرالتًتساهمفًتسهٌلالنطق .
 -0اإلدغام:
اإلدؼاملؽة:اإلدخال(ٔ) .
مشدداكالثانً.
واحدا ً
إصطبلحً ا:إدخالحرؾفًحرؾبحٌثٌصٌرانحرًفا ً

(ٕ) 

 واستعملسٌبوٌهمعنىاإلدخالفًتعرٌفٌهلئلدؼام،قال":واإلدؼامإنماٌدخلفٌهاألولفً
اآلخرواآلخرعلىحاله ،وٌقلباألولفٌدخلفًاآلخرحتىٌصٌرهوواآلخرمنموضعواحد،
نحو:قد ّتركتك(ٖ) .
ً
عالجالشمسانموضوعاإلدؼامتحتمبحثالتخلصمنالمتماثبلتلفظافًكتابهالشاذلٌات،

فجعل من اإلدؼام وسٌلة للتخلص من المتماثبلت ،حٌث إنَّ العرب تكره اجتماع األصوات
المتماثبلت كاجتماع الهمزات والواوات والٌاءات وؼٌرها( ٗ ) ،وفً هذا ٌقول سٌبوٌة " اعلم أنَّ
التضعٌؾٌثقلعلىألسنتهم،وأنَّاختبلؾالحروؾأخؾعلٌهممنأنٌكونمنموضعواحد"(٘)،
ٔ

 شكري،أحمدخالد،المنٌرفًأحكامالتجوٌد،اللجنةالمركزٌةللتبلوةواإلجازة،األردنٕٓٓ2،م،ص .ٗ4ٕ
المصدرنفسه،ص .ٗ4ٖ
سٌبوٌه،أبوبشرعمربنعثمان،الكتاب،مصدرسابق،جٗ،صٗٓٔ .ٔٓ٘-ٗ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمانوآخرون،الشاذلٌات،جامعةالملكسعودٕٓٓ2،م،ص .4٘
-سٌبوٌه،أبوبشرعمربنعثمان،الكتاب،مصدرسابق،جٗ،ص .ٗٔ2
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وٌرى الشمسان أنَّ اإلدؼام ٌع ُّد من أهم الوسابل التً تتوسل بها العربٌة للتخلص من األصوات
المضعفة،وذلكبإدؼامها،وتعودتلكاألهمٌةإلىأَّنهٌجمعبٌنالمحافظةعلىالمتماثلٌنوالتخلص
من ثقل اجتماعهما ،وٌذكر لنا مثاالً على ذلك وهو التخلص من اجتماع المتماثلٌن فً الفعل
المضعؾ،قولسٌبوٌه":أمَّاماكانتعٌنهوالمهمنموضعواحدفإذاتحركتالبلممنهوهوفعل
ألزموهاإلدؼاموأسكنواالعٌن"(ٔ) .
وٌرىالشمسانأنَّ هناكاختبل ًفابٌنبعضالمناطقكالحجازوتمٌمفًإدؼامالفعلالمجزوم،
ً
الفعلمسندا إلىضمٌر
وعلىالرؼممنهذااالختبلؾفٌرىأنَّ فكاإلدؼامهوطرٌقتهمإنكان 
رفعمتحرك( ٕ )،وبٌَّنالشمسانأنَّ إدؼامالتاءفًعٌنالفعلالمماثلةلها حٌنتكونتا ًء فًبناء
ل) كان من قبٌل كراهٌتهم للمتماثبلت ،فجعلوا من اإلدؼام طرٌقة للتخلص منه ،وخلص
(ا ْف َت َع َ
الشمسانإلىأنَّ التخلصمنالمتماثلٌنباإلدؼاممنهماهومنقبٌلالواجبالذياتفقعلٌهالعرب
ومنهماهومنقبٌلالجابز،وٌكوناألمرسمةمنسماتاللؽةالخاصة(ٖ) .
نلحظ أن الشمسان أعاد قراءة التراث فً ضوء معارؾ العصر من خبلل دراسة ظاهرة
ً
اإلدؼامجاعبلً
منهاطرٌقةللتخلصمنالمتماثبلتفًاللفظ،فٌصؾالكٌفٌةالتًتتخلصبهاالعرب
مناجتماعالمتماثبلتفًاللفظ،وٌبٌنعلةذلكالتخلص .
 -0الربط بٌن المنطوق والمكتوب:
درسالشمسان هذاالمبحثفًالفصلالثالثفًبحثةجدلٌةالملفوظوالمحفوظ،حٌثدرس
ً
رمزا للعربٌة ،واق ًفا فٌه على
العبلقة بٌن الصوت والكتابة من خبلل حرؾ الضاد الذي جعل
مجموعةدعاوىفًهذاالمجالمنها :
 القولبلؽةالضادوماٌرتبطبهامن قولبالفصاحةوتفردالعربٌةبنطقها،وفًهذاٌرىإبراهٌمأنٌسأنَّ علماءاللؽةحتىأواخرالقرنالثانًمنالهجرةلمٌشٌرواإلىصوتالضادعلى أَّنهمما
تمٌزتبهالعربٌةوحدها(ٗ )،وٌذكرالشمسانأنَّ المتخصصٌنبدراسةاللؽاتالسامٌةٌذهبونإلى
أ َّنهاعرفتفًالسامٌاتولكنهاتحولتإلىأشكالصوتٌةأخرى،وفًهذاٌرىحسنظاظاأنّ 
هناكمنذهبمنالعلماءإلىالقولبؤنَّ الضادكانت موجودةفًاللؽةالسامٌةاألمولكنهاكانت
ٔ

سٌبوٌه،أبوبشرعمربنعثمان،الكتاب،مصدرسابق،جٗ،ص .ٗٔ2ٕ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمانوآخرون،الشاذلٌات،مصدرسابق،صٖٔ .ٖ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٗٔ .ٔ٘-ٗ
-أنٌس،إبراهٌم،األصواتاللؽوٌة،ط٘،مكتبةاألنجلوالمصرٌة،القاهرةٔ42٘،م،صٓ٘ .
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صو ًتامزدوجً امنقاؾوسٌن(قساد)(ٔ )،وٌرىالشمسانفًهذاأنَّ الباحثٌنالذٌنٌ ّدعون وجود
الضادفًالسامٌةإلىدرجةاالفتخارباستمرارهفًالعربٌةعندظاظاأوالذٌنٌنفونذلكٌنطلقون
من مصادرة أولٌةهً وجود صوت متمٌزبؤ َّنهوحدة صوتٌةتس َّمى (الضاد)؛ لذلك ٌشٌرون إلى
مقاببلتها أو تحوالتها ،كما ٌرى أنَّ وجود الضاد فً العربٌة لٌس بدلٌل استمراره فٌها فقد ٌكون
حصلفًأيمرحلةمنمراحلاستعمالها )ٕ(.
ونلحظأنَّ الشمسانعملعلىتتبعسماتالنطقفًاللهجاتلعددمنالكلماتواألسماء،حٌث
عملعلىدراسةآثارالخلطبٌننطقاألسماءالتًتتظمنالضادإذتنطقظاء،وانعكاسهذاالخلط
علىالرسمحٌثوجدأنَّ بعضاألسماءلهرسمانأحدهمابالضادواألخربالظاء،وتمثلهذاالجهد
فًجمععددمنأسماءاألعبلمالتًتتضمنالضاد،وتنطقظاءعلىالدوام،ومنها )ٖ(:
(خضران)وتنطق(خظران) 
(ضاحً)وتنطق(ظاحً) 
وبعضاألسماءالتًٌجبأنترسمبالظاءرسمتبالضادمثل :
(حظاظ)وتنطق(حضاض) 
(ظافر)وتنطق(ضافر) 
وٌذكرالشمسانماأوردهإبراهٌمأنٌسفًتعلٌلالخلطبٌنالحرفٌنأنَّ ذلككانسببهأنَّ هذٌن
الصوتٌن على حسب وصؾ سٌبوٌه لهماٌشتركان فً بعض النواحً الصوتٌة ،أو بعبارة أخرى
كانوقعهمافًاآلذانمتشابهًا(ٗ) .
ي فً قضٌةالربط بٌن المنطوقوالمكتوب َّ
ونخلص إلى أنَّ الشمسان كان له رأ ٌ
تمثل فً أنَّ 
الفرقبٌنالضادوالظاءالأساسله،وقدوصلإلىهذهالنتٌجةمنخبللمعالجتهلقضٌةالمنطوق
والمكتوببطرٌقةجدٌدةوهًالبحثفًالجدلٌةالتًتنبثقمننطقوكتابةحرفًالضادوالظاء،
حٌثإنَّالبعضٌنطقالكلمةبالضادوٌكتبهابالظاء،والبعضاآلخرٌنطقهابالظاءوٌكتبهابالضاد،

ٔ

ٌنظرظاظا،حسن،كبلمالعرب:منقضاٌااللؽةالعربٌة،االسكندرٌة،مطبعةالمصرئ42ٔ،م،ص .ٕ4ٕ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جدلٌةالملفوظوالمحفوظ،طٔ،مركزحمدالجاسرالثقافًٕٓٓ4،م،صٖٖٔ .ٖ
ٌنظرٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جدلٌةالملفوظوالمحفوظ،مصدرسابق،ص .2ٙٗ
ٌ-نظرأنٌس،إبراهٌم،األصواتاللؽوٌة،مصدرسابق،ص٘٘ .
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نهجالذيبحثاألسماءمنخبللهمثلماٌسمىإعادةقراءةالتراثمنخبللتتبعه
ًّ
ونلحظأنً ال
لمدونةمناألسماءالمعاصرةودراسةهذهالقضٌةمنخبللهاوهذاجهدعظٌمٌذكرله .
-0اإلشمام:
ٌرىالشمسانأنَّ اإلشمامظاهرةصوتٌةلمتعدتسمعالٌومعلىنحوطبٌعًفًعربٌتنا،ولٌس
منالمٌسورالتعرؾإلىهذهالظاهرةاللؽوٌةتعر ًفاعلمًٌادقٌ ًقا

(ٔ) 

.

أمَّابالنسبة لمابذله الشمسان من جهود فًهذا الصدد ،فقد حاول الخلوصمن جملة ما قاله
علماءاللؽةإلىفهمٌقربهمنالذهن،فعمدإلىتعرٌؾاإلشمامفًاللؽةكماأوردهالفراهٌديقاببلً:
"الشممنقولك:شممتالشًءأشمّه،ومنهالتشمّمكماتشم ّم البهٌمةإذاالتمسترعٌا.والمشامة:
المفاعلةمنالشم،فًقولكشاممتالعدوٌعنًالدنومنالعدوحتىٌروكوتراهم،والشمم:الدنو،
اسممنه.تقول:شاممناهموناوشناهم"(ٕ) .
 عمل على جمع عدة تعرٌفات لئلشمام فً االصطبلح ومنها تعرٌؾ ابن ٌعٌش القابل:
"واشتقاقاإلشماممنالشمكؤنكأشممتالحرؾرابحةالحركةبؤنهٌؤتالعضوللنطقبه"(ٖ )،
وٌرى الشمسان أنَّ ابن ٌعٌش ٌتحدث عن اإلشمام المقابل للروم فً ظاهرة الوقؾ ،كما ٌرى أنَّ 
اإلشمامحركةضعٌفة،أطلقعلٌهاالنحوٌونمصطلحالروم(ٗ) .
تحدَّثالشمسانعناإلشمامفًالوقؾ،ذاكرً الهأربعةأوجهومنها(٘) :
أ-اإلشمام .
ب-السكون .
ج-الروم .
د-التضعٌؾ .

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلشمام:ا لظاهرةومفهومالمصطلح،الدارة،دارةالملكعبدالعزٌز،الرٌاضٔٗٔ٘،هـ،ص٘ .ٔ2ٕ
 الفراهٌدي،أبوعبدالرحمنالخلٌلبنأحمد،كتابالعٌن،تحقٌقمهديالمخزومًوإبراهٌمالسامرابً،وزارةالثقافةواإلعبلم،دارالرشٌدللنشر،بؽدادٔ42ٕ،م،ج،ٙصٖٕٕ .ٕٕٗ-
ٖ
ابنٌعٌش ،أبوالبقاءموفقالدٌنٌعٌشبنعلً،شرحالمفصل،دارالطباعةالمنٌرٌة،القاهرة،د.ت،ج،ٙص .ٙ2ٗ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلشمام:الظاهرةومفهومالمصطلح،مصدرسابق،ص .ٔ2ٙ٘
ٌ-نظرالمصدرنفسه،ص .ٔ22-ٔ22

ٓٗ

وبعدها ناقش إشمام اإلدؼام واإلشمام فً المبنً للمفعول ،واضطراب مفهوم إشمام المبنً
للمفعول ،والوصؾ الصوتً إلشمام المبنً للمفعول ،واإلشمام فً بناء المضعؾ ،واتساع مفهوم
اإلشمام(ٔ) .
وبعدذلكلخص َ
ماخلُصإلٌهباآلتً )ٕ(:
ٔ-اإلشماماستخدمفًالتراث؛لٌدلعلىأكثرمنمفهوم .
ٕ-اإلشمامفًالوقؾواإلدؼامشًءواحدعند َمنْ ٌذهبإلىأنهضمالشفتٌندونصوت .
ٖ -مرد االضطراب فً استخدام مصطلح اإلشمام ٌعود إلى عدة أسباب منها :تعاند مفهوم
مصطلحً(اإلشماموالروم)عندالمدرسةالبصرٌةوالمدرسةالكوفٌة .
ٗ-بعضأقوالالعلماءٌنطلقفًوصفهمنخبرةصوتٌة،وبعضهاٌنطلقمنتصوراتنظرٌة .
 -4المماثلة:
ً
عالجالشمسانعددا منالظواهرالصوتٌةالتًتثٌرهااألسماءفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،

وظهرذلكفًشكلهاالصوتًوالكتابً،وتعتبرالمماثلةمنهذهالظواهرالتًعملالشمسانعلى
دراستهاعلىأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة .
وٌذكر أنَّ األصوات ذات المخرج الواحد ،أو المتقاربة عندماتتجاور قدتتماثل تماثبلً تامًا أو
ناقصً
ا،ومثلعلىذلكباسمالعلم :
َّ
سلطانالذيٌنطقبالمماثلةصلطان 
بلً:السٌنوالطاءمنمخرجٌنمتجاورٌنوالطاءمطبقة،أيأنَّ مإخرةاللسان
وٌحلَّلذلكقاب 
ترتفع عند النطق بها ،وهذا التهٌإ لبلرتفاع من اللسان أثر على السٌن فاكتسب صفة اإلطباق،
ً
والسٌنإذااكتسبتهذهالصفةسمعتصادا(ٖ) .
وتخلصالباحثةإلىأنَّ ظاهرةالمماثلةتصٌبالكلماتالتًتحتويأصوا ًتامننفسالمخرجأو
المتقاربةفًمخرجها،فنستطٌعأنَّ نسمعاسمًامختل ًفاعننطقهصوتًٌاإنوجدفٌهظاهرةالمماثلة،
وهذاماذهبإلٌهعلماءاألصوات .
ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلشمام:الظاهرةومفهومالمصطلح،مصدرسابق،صٓ .ٕٖٓ-ٔ4ٕ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٕٗٓ .ٕٓ٘-ٖ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مكتبةالرشٌد،الرٌاضٕٓٓٙ،م،صٓ٘ .

ٔٗ

وبعد ذلك جمع األسماء فً المملكة العربٌة السعودٌة التً تنطبق علٌها هذه الظاهرة
الصوتٌة،ووضعهافًجدولبٌَّنفٌهاالسم،ثمنطقهالمحلً،ثمالرسماإلمبلبًله،كاآلتً )ٔ(:
االسم 

النطقالمحلً 

الرسماإلمبلبً 

ساطً 

صاطً 

ساطًصاطً 

سِ لطان 

صِ لطان 

سِ لطانصِ لطان 

 
وٌذكر عدة أمثلة أخرى منها:
جنبً



قلب النون الساكنة مٌما إذا جاء بعدها الٌاءجمبً 

الروٌلًمماثلة الالم الشمسٌة لألصوات بعدهااروٌلً 
تبلحظالباحثةأنَّ النونالساكنةفًكلمة(جنبً)قاربتالمٌمالساكنةفًنطقهافقلبتمٌمًا
فحدثالتماثل،وهذاماٌسمٌِّهعلماءالتجوٌدباإلقبلب .
تستنتجالباحثةأنَّ ظاهرةالمماثلةهًظاهرةصوتٌةتصٌبالكثٌرمناألسماءالمتقاربةفً
مخرجها،أوذاتالمخرجالواحد،والجهدالذيبذلهالشمسانتمثلفًجمعأسماءأعبلمالناسفً
المملكة العربٌة السعودٌة التً تصٌبها ظاهرة المماثلة وقد قام بتحلٌلها ،وهذا ما ذهب إلٌه علماء
األصوات.
 -1تغٌر القاف والذال :
ً
عالجالشمسانعددامنالظواهرالصوتٌةفًمناطقمحددةفًالمملكةالعربٌةالسعودٌةفً

ضوءأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،ومنهذهالظواهر :
أ -تغٌر القاف :
وجدالشمسانهذهالظاهرةجلٌةفًحوطةبنًتمٌموالمنطقةالشرقٌةوماٌجاورهامندول
الخلٌجالعربً،فقامالشمسانبدراسةاألسماءالتًتنالهاهذهالظاهرة،وقدوجدأنَّ هذهالظاهرة
كانتجلٌةفًاألسماءومنمظاهرها :

ٔ

ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،صٕ٘ .

ٕٗ

َّ
إبدالهاإلىجٌم:ومثللهابعدةأمثلة )ٔ(:
أ-
قابل:جابل/قاسم:جاسم/عقٌل:عجٌل/الشاٌقً:الشاٌجً .
ب-إبدالالقاؾإلىصوتمركب(دز) :
ٌنطقاالسمالمشتملعلىالقاؾفًبعضاللهجاتالسعودٌةإلىالصوتالمركب(دز)( ٕ )،
أطلقعلٌهالشمسانالدزدزةمثل(ٖ) :
مقبلم ِْدزبل 
مقرنم ِْد َر ِزن
قرناسدِزرْ ناس 
وٌرىالشمسانأنَّ هذاالتحولفًالتؽٌربسببالتعلٌمواختبلطاللهجاتواإلعبلم(ٗ)،فٌبدوأنَّ 
التحولالذيحصلنحوقاؾطبقٌةمجهورةوهًماتماثلالجٌمالسامٌةفًنطقها(٘).
بذل الشمسان فً هذا العمل  ً
جهدا عظٌ ًما حٌن جمع أسماء الناس معالجً ا الظواهر الصوتٌة،
وأشٌرإلىأنَّ جهودهفًهذاالكتابلمتقؾفقطعلىالدراسةمنالناحٌةالصوتٌةوإنماتعدتهاإلى
دراسةأسبابالتسمٌةواتجاهاتها،والقضاٌاالتصرٌفٌةوقضاٌاالرسم .
أمَّاعنالجهدالذيقامبهفًهذا الصددفؤرىأ َّنهجهدعظٌممنالجدةبمكان،حٌثلمأجد
َمنْ تح َّدث عن الظواهر الصوتٌة من خبلل أسماء الناس فً حدود معرفتً واطبلعً ،فقد حلَّل
أسماءالناسوماٌصٌبهامنظواهرصوتٌةتحلٌبلً دقٌ ًقا،وأشٌرإلىأنَّ الشمساندرسالظواهر
الصوتٌةهناجاعبلًمنأسماءالناستطبٌ ًقالهذهالدراسة؛بهدؾمعالجةهذهالظواهر .
ب -تغٌر الذال:
تقلبالذالفًبعضاللهجاتالعربٌةومنهالهجةالمدنالحجازٌةومنها(مكة والطابؾوجدة
والمدٌنةالمنورة) :

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ص .22ٕ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .22ٖ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .22ٗ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ص .22٘
ٌ-نظربشر،كمالمحمد،علماللؽةالعام،القاهرة،دارالمعارؾ،جٕ،صٓٔٔ .

ٖٗ

 -0إبدالها داالً :
وبرزذلكفًبعضاألسماءومنها :
(ذٌب)حٌثتقلبإلى(دٌب) 
(ذهب)حٌثتلقبإلى(دهب) 
 -0إبدالها ضادً ا:
وبرزذلكفًبعضاألسماءومنها :
(مذخر)حٌثتقلبإلى(مضخر) 
وٌذكرالشمسانأنَّ النظٌرلهذاالقولهوالضادالمسموعةمنالمحدثٌن،وٌحلَّلالشمسانإبدال
الدالإلىضادفًاالسم(مذخر)إلىأ َّنهٌعودإلىأنَّ الخاءصوتطبقًأثرعلىنطقالذال،وكان
المتوقعأنتنطق(مظخر)،وٌعزوالسببفًذلكإلىالخلطبٌنالرسموالنطقبٌنالظاءوالضاد
هوالذيجعلهمٌكتبوناالسمبهذهالصورة(ٔ) .
وتشٌر الباحثة إلى أنَّ الشمسان درس بعض الظواهر الصوتٌة نحو (المماثلة ،وتؽٌر القاؾ،
وتؽٌرالذال)فًضوءأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،وتع ُّد هذهالطرٌقةمنمجاالت
التجدٌدالتًقامبهاالشمسانلمعالجةبعضالظواهرالصوتٌة .
 -ٙمطل كسرة تاء المخاطبة:
عالجالشمسانهذهالظاهرةمنخبللدراستهافًلهجاتالجزٌرة،فوجدأ َّنهاأكثرماتسمعفً
لهجاتالجزٌرة،فنجدهمٌقولونفًذهبتِ(ذهبتً)،وٌستشهدهنابقولالشاعر )ٕ(:
ُبٌن(ٖ) 
ُّبضرْ بٍفًشواكِ م ِ
فؽٌرعجٌبإنْ رأ ٌْتٌِهِأن َت َريتله
َ


ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،صٓ .4ٕ
 ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أصولفصٌحةلظواهرلهجاتالجزٌرةالعربٌة،المدٌنةالمنورةٕٕٓٔ،م،ص .2ٖ
البحتري،أبوعبادةالولٌدبنعبٌد(ٕ٘ٓ–ٕٗ2هـ)،دٌوانالبحتري،مجٕ،داربٌروتللطباعةوالنشر،بٌروتٔ42ٖ،م،ص .ٔٓٙ

ٗٗ

حٌثٌقولأبوالعبلءالمعري":إنروي(رأٌته)بٌاءقبلالهاءفًلؽةٌقالإنهالعديّ الرباب،
وٌقولونفًرمٌته(:ر َم ٌْتٌِ ِه)(ٔ) .
َ
فنلحظأنَّ مطلالكسرةجاءفًالفعل(:رأٌته) .
وترىالباحثةأنَّ المطلقدٌكونناش ًباعنالسماعالمتكرر،فؤصبحٌقاسعلٌه،ومنالممكن
أنٌكونهناضرورةشعرٌة .
 -7اإلتباع:
 َّ
ومثلالشمسانلهذهالظاهرةالصوتٌةبجملة(الحم ِد هلل)بكسرالدال،وهوٌرىأنَّ هذهالقراءة
منقراءاتالقرآنالكرٌم،ونسبتإلىأهلالبدو،وهًلٌستمنابتداعالعامٌة،وهناعمدالشمسان
إلىجمعآراءالنحاةفٌماأوردوهعنهذهالقضٌة،فذكررأيالفراء القابل":وأمامنخفضالدال
من(الحمدِ)هللفإنهقال:هذهكلمةكثرتعلىألسنالعربحتىصارتكاالسمالواحد،فثقلعلٌهم
أنٌجتمعفًاسمواحدمنكبلمهمضمةبعدهاكسرة،أوكسرةبعدهاضمة،ووجدواالكسرتٌنقد
تجتمعانفًاالسمالواحدمثلإبل؛فكسرواالداللٌكونعلىالمثالمنأسمابهم"(ٕ)الذيفسررأٌه
فًأنَّ الضمةالتًتعتبرعبلمةرفعماثلتكسرةالبلمفً(هلل)فصارتكسرةمثلهاتجنبًاللثقل،
ونجدالشمسانٌرىأنَّ ماجاءبهالفراءمنالتفسٌرالصوتًصحٌح(ٖ)،ومعنىذلكأنَّ هذاالنسق
ٌمثلالثقلمنوجهةنظرالباحثة،وذكرماأوردهابنالشجري الذيٌقول:أالترىأ َّنهمقدأتبعوا
هلل)بكسرالدال،وأتبعواحركةالبناءحركة
حركةاإلعرابحركةالبناءفًقراءةمنقرأ(الحّ مْ ِد ِ ِ
هلل) بضم البلم ،وأتبعوا حركة البناء حركة اإلعراب فً نحو
اإلعراب فً قراءة من قرأ (الحمْ ُد ُ َّ
ٌازٌدبنعمروفًفتحدالزٌد(ٗ)،وجمهرةالنحوٌٌنالمتؤخرٌنالذٌنٌرونتقدٌراإلعرابعلى
الدال(٘) .
والرأيالذيٌراهأقرب إلىالصوابهوأنَّ الكسرةلٌستللبناءوالواسطة،بلهًعبلمة
اإلعرابالظاهرة،ولكنها ُؼٌِّرت،منالضمإلىالكسربهدؾالمماثلةأوالتجانس( .)ٙ

ٔ

 أبوالعبلءالمعري،عبثالولٌدفًالكبلمعلىشعرأبًعبادةالولٌدبنعبٌدالبحتري،تحقٌقنادٌاعلىالدولةٔ422،م،ص-٘ٓٙ .٘ٓ2
ٕ
الفراء،أبوزكرٌاٌحًبنزٌاد،مصدرسابق،صٖ .ٖ
 ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أصولفصٌحةلظواهرلهجاتالجزٌرةالعربٌة،مصدرسابق،ص .2ٗ
ٌنظرابنالشجري،هبةهللابنعلًبنمحمد،األمالًالشجرٌة،تحقٌقمحمودالطناحً،طٔ،مكتبةالخانجً،القاهرة،جٕ،ص .ٖٙ2٘
ٌنظر ابنجمال،أبوعبدهللابدرالدٌن،شرحابنالناظمعلىألفٌةابنمالك،تحقٌقمحمدباسل،طٔ،دارالكتبالعلمٌة،بٌروتٕٓٓٓ،م،صٗ .ٕ4
ٙ
ٌ -نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أصولفصٌحةلظواهرلهجاتالجزٌرةالعربٌة،مصدرسابق،صٓٔ .

٘ٗ

كماٌرىأنَّ التؽٌرالصوتًفًحركةالضمٌرنقول(:له)بالضمولكننكسرفً(به)،وإ َّنه
منالتكلؾالذيالحاجةإلٌهتقدٌرحركةإعراببسببتؽٌرصوتهالٌسإال )ٔ(.
 -8اإلمالة:
وهًأنتنحوبالفتحةنحوالكسرةفتمٌلاأللؾنحوالٌاءفتقاربها(ٕ) .
وٌذكرالشمسانأنَّ منالممكنأنتمالاأللؾللكسرةإذاجاءبعدهاحرؾمكسور،وفًهذا
ٌحلل قول سٌبوٌه ":فاأللؾ تمال إذا كان بعدها حرؾ مكسور وذلك قولك :عابد ،وعالم ومساجد
ومفاتٌح وعُذافر ،وإنما أمالوها للكسرة التً بعدها .أرادوا أن ٌقربوها منها كما قربوها منها فً
اإلدؼام"(ٖ) .
وحلَّل لناالشمسانماٌفهممنقولسٌبوٌهفًأنَّ األلؾتتؤثربالكسرة،فٌكونبٌنهماشًءمن
التماثلالحركً،كماأ َّنهٌحدثبٌنالصوامتتماثل،وذلكللخفةوهوماعبرعنهالمحدثونبتوفٌر
الوقت(ٗ) .
وٌذكرلناالشمسانأنَّ اإلمالةلٌستمختصةبكلاللهجات،فنرىأنَّ أهلالحجازومنهمقرٌش
الٌمٌلون،وأنَّ بعضالحجازوهمقبٌلةخزاعة وهًقبٌلةحجازٌةتمٌلإمالة ُكثٌّرألنهخزاعً،
وهنادرسالشمسانبعضاأللفاظالتًتصٌبهاظاهرةاإلمالةفًلهجةسدٌرالتًتقعإلىالشمال
الؽربًمنمدٌنةالرٌاضوبٌنذلكفًقولهم )٘(:
(مِا)فًماء 
و( ِجا)فًجاء 
و(شِ تا)فًشتاء 
تلحظالباحثةفًهذهالكلماتأنَّ الهمزةمالتنحوالٌاءفقاربتهامنخبللجعلحركةالمٌم
كسرةبدالًمنالفتحة،فكؤنصوتالهمزةقداختفىمنالكلمة .
وٌخلصالشمسانإلىأنَّ اإلمالةظاهرةعربٌةأصٌلةمستقلةإلىٌومنافًلهجةسدٌر .

ٔ

ٌنظرالمصدرنفسة،صٓٔ .ٕ
الفارسً،أبوالحسنبنأحمد،التكملة،تحقٌقحسنشاذلًفرهود،طٔ،جامعةالرٌاض،الرٌاضٔ42ٔ،م،ص .ٕ٘2ٖ
 ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أصولفصٌحةلظواهرلهجاتالجزٌرةالعربٌة،مصدرسابق،صٔٔ .ٗ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٔٔ .ٕٔ-٘
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أصولفصٌحةلظواهرلهجاتالجزٌرةالعربٌة،مصدرسابق،صٗٔ .

ٗٙ

وتشٌرالباحثةإلىأنَّ الشمساندرسبعضالظواهرالصوتٌةنحو(مطلكسرةتاءالمخاطبة
واإلتباع ،واإلمالة) فً ضوء لهجات الجزٌرة العربٌة ،حٌث كانت دراسة كل ظاهرة فً منطقة
لهجتهامختلفةعناألخرى .
وكذلكتوصلإلىنتٌجةمهمةمفادها:إنَّ بعضاللهجاتالعربٌةكانٌعتقدأنهاعامٌة،فكان
ٌُظنأ َّنهامنانحراؾاللهجةعناللؽةالفصٌحة،ولكنبعدهذهالدراسةالتًقدمهاالشمسانتبٌن
أنهاذاتأصلفصٌح(ٔ)،ومثالذلكحذؾٌاءالمتكلممناألفعالفًلهجةالقصٌم،واالكتفاءبما
ٌسمى(بنونالوقاٌة)عندعلماءاللؽةالقدماء،حٌثكانٌعتقدأنَّ هذااالستخدامحدٌثطارئكما
فًالمثال(أكر َمن،أيأكرمنً)،وكانبعضهامنقراءاتالقرآنالكرٌم،وأرىأنَّ هذهالنتٌجة
نتٌجةعظٌمةفٌهامنالجدةمافٌها .
كماأّنَّ بعضالسماتاللهجٌةالمتصلةإلىٌومناهذا فًاستعمالالناساتصفتهنابؤصالتها،
حٌث إنَّ هذه السمات اللهجٌة معروفة فً اللؽة القدٌمة والحدٌثة ،فكان هذا العمل جامعًا القدٌم
بالحدٌث،منخبللدراسةالظاهرةالقدٌمةعلىاألسماءفًعصرناالحالً،وهذامامٌَّزالشمسان
فًهذاالجهد .









ٔ

ٌ -نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أصولفصٌحةلظواهرلهجاتالجزٌرةالعربٌة،مصدرسابق،صٖ٘ .

ٗ2

ثان ًٌا :جهود الشمسان فً الصرف 
أؼلبمسابلهذاالبابتندرجضمنمهاراتتعلٌمالصرؾالعربً،ونحنأحوجمانكونلهذه
المسابلفًتعلٌمصرؾاللؽةالعربٌة .
المسائل الصرفٌة :
 -0التخطٌط اللغوي وتحلٌل األخطاء:
الصحٌح :
الصحٌح:هوماكانتحروفهاألصلٌةحرو ًفا صحٌحةأيأنَّ أصولهخلتمنأحرؾالعلة
وهًاأللؾوالواووالٌاءنحو(كتب،وجلس)(ٔ) .
عملالشمسانعلىتتبعأخطاءالطبلبأثناءوزناألفعالالصحٌحة،وبٌَّنالمٌزانالصرفً
بالشكلاإلمبلبً،والٌقصدبالشكلاإلمبلبًماتردعلٌهالكلمةفًالنصالقرآنً،بلبماٌتصل
بهامنسوابقولواحق،أيأنَّ المقصودهناالكلمةفًاالصطبلحاإلمبلبًالاالصطبلحالنحوي،
فنراهٌذكرالخطؤالذيوقعفٌهالطالبأثناءوزنالفعلالصحٌح،وبعدذلكٌوضحالوزنالصحٌح
للكلمةوٌبٌنماالمشكلةالتًحصلتحتىوقعالطالبفًمثلذلكالخطؤأثناءعملٌةالوزن،عل ًما
أنَّ األمثلة التً ٌطرحها هً من القرآن الكرٌم ،وعٌنة الدراسة التً أُجري البحث علٌها هً من
طبلبوطالباتجامعةالملكسعود(ٕ)،وأنااتفقمعالشمسانفًعملٌةتصوٌبهذهاألخطاء؛ألن
هذااألمرٌمكننامنرصدهذهاألخطاءوتحلٌلها،ومعرفةالمشكبلتالصرفٌةالتًتواجهالطلبة،
وبعدهاٌتمتوجٌهالعناٌةإلٌهاعندالقٌامبعملٌةتعلٌمالطلبةوتدرٌبهمعلىالتحلٌلالصرفً .
أ -الفعل الصحٌح السالم  :
ٌوردالشمسانأهماألخطاءالتًٌقعفٌهاالطلبةأثناءوزنالفعلالصحٌحالسالم،ذاكرً امثاال
علىالمشكلةوتصحٌحالوزنكاآلتً :

ٔ

 السامرابً،محمدفاضل،الصرؾالعربًأحكامومعان،كتابمنهجًٌجمعاألحكامالصرفٌةومعانًاألبنٌة،طٔ،دارابنكثٌر،ٖٕٔٓم،ص .ٔ2
ٕ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،طٔ،مركزالبحوث،الرٌاضٔ44٘،م،صٗ .

ٗ2

ٔ -الخطأ فً القراءة وٌمثل لذلك بعدة أمثلة مثل :وزنالفعل(ٌَضْ ِربون)(محمدْ ٌَ = ) ٕ2:فعِلون
على< ٌَ ْف َعلون>ألنالطالبكتبالفعلبكسرالباء،واالنتقالمنالكسرالىالضممخالفةلقوانٌن
العربٌة(ٔ) .
 -0الخطأ فً تحدٌد باب الفعل الثالثً:فٌجعلالفعلعلىؼٌربابهوٌضربعلىذلكمجموعةمن
األمثلةمنهاَ (:ي ۡػبُ ُدون )(الحجْ ٌَ = ) 2ٔ:ف ُعلُونعلى< ٌَ ْف َعلَون>حٌثجمعبٌنفتحالعٌنوهً
مضمومةوفتحماقبلالواو(ٕ) .
َ
 -0الخطأ والتوهم فً الكتابة ومن ذلكَ  ( :ي ۡػ ُب ُدوُ ِن )( النور ْ ٌَ  =) ٘٘ :ف ُعلُو َننً جاء وزنه على
<  ٌَ ْف َعلُوننً> وثمة وزنٌ خاطاٌ آخر وهو <  ٌَ ْفعُل ُننًِ >  ،وٌفسر الشمسان هاتٌن الحالتٌن ،أمَّا
األولىفٌرىأنَّ الطالبقدنسخالكلمةمنالمصحؾخطؤفكتبهاخطؤ،أماالوزنالثانًفٌذكرأَّنه
لم ٌجد له تفسٌرً ا مقنعً ا ،ؼٌر أنَّ الطالب قد ٌكون توهم أن الواو فً الفعل ضمة للدال وفً
هذابعد(ٖ)،وأرىأنَّ الطالبقدتوهمفًأنَّ الواوحركةقصٌرة .
بناء آخر ،كما فً وزن الفعل:
 -4أن ٌنقل الطالب الفعل من باب إلى باب ،أو من بناء إلى
ٍ
َۡ ُ
فعل>(ٗ) .
( في َيِظ ۡر )(الحجَ =)ٔ٘:ف ْل ٌَ ْف ُعلعلى< َف ْل ٌَ َ
 -1نقل فعل األمر إلى الماضً  :وفًهذاتؽٌٌرلصٌؽةالكلمة،وإعطاءمعنىجدٌدوفًهذاتوافق
الباحثة الشمسان لكون المستوى الصرفً هو المسإول عن التؽٌر فً المعنى ،وٌذكر الراجحً
ً
أنَّ "المستوىالصرفًٌدرسالتؽٌراتالتًتطرأعلىصٌػالكلماتفتحدثمعنىً
جدٌدا"(٘ )،
َ
ُ
ُ
واعلىوزن<أفعلُوا>إذا
ل
ع
=أف
)

ٕٖ
(النور:
)

ٔا
ح
ل
ُ
ِ
وٌطرحالشمسانأمثلةعلىذلكومنها(أ ِ
َ
كتبها<ان َكحُ وا>( .)ٙ

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،صٕٔ .ٕ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٕٔ .ٖ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٖٔ .ٗ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،صٗٔ .٘
الراجحً،عبده،التطبٌقالصرفً،دارالنهضةالعربٌة،بٌروتٔ42ٗ،م،صٓ .4ٙ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،ص٘ٔ .

ٗ4

 -0إهمال حركة اإلعراب :وٌرىالشمسانأنَّ ذلكٌحدثعندماٌُْنزعالفعلمنسٌاقه،فبلٌلتفت
إلى الحال اإلعرابٌة المقتضٌة لحاله لحركة خاصة ،فٌعامل الفعل بالرفع ،ومثال ذلك على وزن
َۡ ُ ۡ ُ
الفعل(:تأخذكً)(النورَ =)ٕ:ت ْفع ُْلكمعلى< َت ْف ُعلُكم>(ٔ) .
َۡ ۡ َ ُ ْ
ح ٓٔا)(النور=)ٕٕ:لِ ٌَ ْف َعلُوافقد
 -7اإلهمال التام لحركات المٌزان:ومثالذلكوزنالفعلَّ(:لصف
وزنعلى<لٌفعلوا>(ٕ) .
َۡ ُ ۡ ُ
 -8إهمال ما ٌقع من اختالف إمالئً بٌن الوزن والموزون :ومثالذلك(:تأخذكً)(النور)ٕ:
= َت ْفع ُْل ُكمفقدوزنعلى< َت ْف ُعلْكم>(ٖ)،وٌبدوهناأنَّ الطالبقرأالكلمةقراء ًةمجزأ ًة .
 -9الجهل بالرسم اإلمالئً للقرآن الكرٌمٌ :قتضًالرسمكتابة(صاد)صؽٌرةفوقهمزةالوصل،
َ ۡ ُ ْ
ِلوا )( النور <:) ٕ :فؤفعِلوا>
وٌتوهمبعضالطلبةأنَّ هذهالصادهمزة،كمافًالفعل(:فٱج ِ
ْ
ۡ
ج ُػٔاۖ)(النور=)ٕ2:اف ِعلُوا،فقدوزنعلى<أ ْفعِلوُ ا>(ٗ) .
والفعل( ٱر ِ
وهناكمنٌرىأنَّ رسمالحروؾفًكثٌرمناألحوالتحددهالمعرفةبقواعدالنحووالصرؾ
أوقواعدالصوت .
َۡ َ
 -06نقل الفعل المجرد إلى المزٌد من األفعال :ومثال ذلك( :تذْو )( الحج َ = ) ٕ :ت ْف َع ُل على
<  ُت ْفعِل > بضم حرؾ المضارعة ،وهذا من أوزان الفعل الثبلثً المزٌد بحرؾ( ٘ ) ،وقد ٌكون
الطالبحوَّلالفعلمنالمبنًللمعلومإلىالمبنًللمجهول .



ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،ص .ٕٔٙ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .ٔ2ٖ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .ٔ2ٗ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،صٕٓ .ٕٔ-٘
ٌ-نظرالمصدرنفسه،صٕٔ .

ٓ٘

ب -الصحٌح المهموز:
ٌرى الشمسان أنَّ أدل شًء على ما ٌثٌره هذا الفعل من المشكبلت تعدد أوزان الفعل:
َُ ۡ َُ
سٔي ََّ)(التكاثر=)2:لَ ُت ْف َعلُنَّ ،فقدبلؽتاثنًعشروز ًنا(ٔ)،وأبرزهذهاألخطاءهً(ٕ) :
(ىت
ٔ-الخطؤفًتصنٌؾالفعلفًبابهالثبلثً .
ٕ-الخطؤفًحركةالبلمالسابقةللفعل .
ٖ-الخطؤفًإؼفالأنَّ الفعلمبنًللمفعولالللفاعلوالوزنهنا<لِ َت ْف ِعلُنّ > .
ٗ-إهمالكونهمبنًٌاللمفعول،والوزنهنا<لَ َت ْف َعلُنّ > .
٘-إهمالالشدةالتًعلىنونالتوكٌد .
-ٙتحرٌكالحرؾالذيٌلًحرؾالمضارعة<ل ُت َف َعل ُ َن> .
 -2إهمال كونه مبنًٌا للمفعول ،وإهمال رسم الضمة الدالة على الواو المحذوفة من اللفظ اللتقاء
الساكنٌن،وذلك<ل َت ْف َعلنّ > .
-2جعلالفعلمسندللمفردالمخاطب،وذلك<لَ َت ْف َعلَنَّ > .
فعلَنَّ > .
-4وهماإلسنادإلىالمخاطبالمفرد،وذلكالوزن<ل ُت َ
ٓٔ -الجهل فً اإلسناد للجماعة أو المفرد ،والجهل بالبناء للمعلوم أو المجهول وذلك
<لت ْف َعلنّ > .
ٔٔ-خلوالوزنمنأيحركاتمثلالوزن<لتفعلون> .
ًاجعلهمٌثبتونهاكمافً<لتفعؤلن> .
ٕٔ-توهمزٌادةالهمزةتوهم
َ
ٖٔ-جعلنونالتوكٌدجزءًامنحروؾالفعلوذلكالوزنهو<لتفعللَّ> .


ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،صٕ٘ .ٕ
ٌ-نظرالمصدرنفسه،ص .ٕٙ

ٔ٘

ج -الصحٌح المضعف:
وهو ما كان أحد أحرفه األصلٌة مكررً ا لؽٌر زٌادة .وهو قسمان :مضعّؾ ثبلثً ومضعّؾ
رباعً(ٔ) .
عمل الشمسان على تتبع أخطاء الطبلب فً المٌزان الصرفً أثناء وزن الصحٌح المضعؾ
وذكرالوزنالصحٌح،ومنهذهاألخطاء :
ٔ -استبدال حروؾ المٌزان بحروؾ الفعل وحذؾ البلم .فٌتوهم أنَّ الشدة مثل الفتحة والضمة
وؼٌرهمامنالحركاتهًمتماثلةفًالموزونووزنه؛لذلكحذفتالشدةكماتحذؾفًالحركات
ُ
مثلوزن(َت ُِّبٔن)(النورُ =)ٕٕ:ت ْف ِعلُونعلى<تفعون>(ٕ)،وأرىأنَّ الطالبكانٌجهلكٌفٌة
إرجاعالكلمةإلىأصلها .
َ
ٕ-نقلالشدةكماٌتمنقلالحركاتمثلوزن(ظ ََّ)(النورَ =)ٕٔ:ف َع َلعلى< َف َّع َل>(ٖ) .
ُ َ
ً
مزٌدا بحرؾ مثل وزن ( ُي ُِّبٔن )( النور ْ ٌُ  = ) ٔ4 :ف ِعلُونعلى
ٖ -الؽفلة عن كون الفعلثبلثًٌا
< ٌَ ْف ِعلُّون>(ٗ) .
ُ ُّ ْ
ٗ-مطابقةبٌنحركاتالفعلالمدؼموالوزنمثل( َيغضٔا)(النورْ ٌَ =)ٖٓ:فعُلواعلى< ٌَفُعْ لُوا>(٘) .
َ ُ ُّ ْ
ُضوا)(محمدْ ٌَ =)ٖٕ:ف ُعلُواعلى< ٌَ ْف َعلَوا>( .)ٙ
٘-الخطؤفًالحركات،كمافًوزن(ي
ُّ
-ٙجعلالمبنًللمفعولمبنًٌاللفاعلكمافًوزن(يُ َرد)(الحجْ ٌُ =)٘:ف َعلُعلى< ٌَ َفعّل>( .)2


ٔ

السامرابً،محمدفاضل،الصرؾالعربًأحكامومعان،طٔ،دارابنكثٌرٕٖٓٔ،م،ص .ٔ2ٕ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابقصٖٔ .ٖ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٕٖ .ٗ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٖٖ .٘
ٌنظرالمصدرنفسه،صٖٗ .ٙ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٖٗ .2
ٌ-نظرالمصدرنفسه،صٖ٘ .

ٕ٘

 -2التوهم فً أنَّ التضعٌؾ فً الفعل ٌقابل بتضعٌؾ فً المٌزان كما فً وزن
ۡ ُ ۡ
( َيغضض ََ)(النورْ ٌَ =)ٖٔ:فع ُْل َنعلى< ٌَ ْفع ُْللن>(ٔ) .
ً ومثالذلكوزنالفعل (:أُح َِّي ۡ
ت )(الحج=) ٖٓ:أُف ِعلَ ْ
ت
 -2التوهمبؤنَّ الحرؾالمزٌدحرؾٌ أصل ٌ
على<فُ ِعلّت>(ٕ) .
وترى الباحثة أنَّ الجهد الذي اتبعه الشمسان فً حصر األخطاء وتصحٌحها والمحاولة فً
ً
ً
ومفٌدا؛ لكونه منظمًا وٌساعد الطلبة
جهدا كبٌرً ا
إعطاء السبب الذي ٌكمن وراء ذلك الخطؤ ،كان
على التقلٌل من حصول تلك األخطاء ،كما أ َّنه من الممكن أن نعد هذا الكتاب مرجعً ا للطبلب
والمعلمٌن والباحثٌن ٌرجعون إلٌه إذا التبس علٌهم شًء فً المٌزان الصرفً ،كما ٌعد نوعًا من
الجدةوالتجدٌد،لكونالباحثةلمتجدمنتعرضألخطاءالطبلبوتصحٌحهابمثلهذهالطرٌقةفً
القرآن الكرٌم ،كذلك اتسم منهجه بالوضوح والشمول ،وأضٌؾ أ َّنه عمل كراسة تدرٌبٌة فً هذا
الشؤنذاتأمثلةمحلولةوصفحاتمعدةللتدرٌب .
وتشٌرالباحثةإلىأنَّ الشمسانقدعالجهذهاألخطاءفًبنودكثٌرةأذكرمنها :
أ-الفعلالصحٌحبؤنواعه .
ب-الفعلالمعتلبؤنواعه .
ج-دراسةأخطاءوزناألسماء .
ورأتالباحثةفًهذاالصددأنتختارالفعلالصحٌحبؤنواعهمنضمنتلكالجهودالتًق َّدمها
الشمسان؛وذلككوناآللٌةالتًاتبعهاموحدة،كماترىالباحثةأنَّ هذاالجهدٌساعدالطبلب على
التقلٌلمنارتكاباألخطاء؛لكونهذهاألخطاءأكثرشٌوعًالدٌهم .
وتشٌر الباحثة إلى أنَّ الشمسان قد تح َّدث عن الفعل الصحٌح فً كتابه ( دروس فً علم
الصرؾ)(ٖ)مقدماًشرحً امفصبلًله .
وإذاماقارناالجهدالذيقامبهالشمسانبؽٌرهمنالذٌنتناولواموضوعالفعلالصحٌحسنجد
أ َّنهانتهجنهجً امختل ًفاعنهم،فنرىالحمبلويقدعرضألقسامالفعلالصحٌحوذكرأقسامهعلى
شكل شرح فً كتابه (شذا العرؾ فً فن الصرؾ)( ٗ ) ،وكذلك عرض هادي نهر لمبحث الفعل
الصحٌح بطرٌقة الشرح التً عرضها الحمبلوي فً كتابه (الصرؾ الوافً)( ٘ ) ،وكذلك نجد
ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،ص .ٖ2ٕ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفً،مصدرسابق،ص .ٖ4ٖ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،دروسفًعلمالصرؾ،طٖ،مكتبةالرشد،الرٌاضٕٓٓٗ،م،جٔ،صٕٗٔ .ٗ
ٌنظرالحمبلوي،أحمدبنمحمد(ٖ٘ٔٔهـ)،شذاالعرؾفًفنالصرؾ،دارالكٌان،الرٌاض،د.ت،صٖٓٔ– .ٔٓٙ٘
ٌ-نظرنهر،هادي،الصرؾالوافً،طٔ،عالمالكتبالحدٌثة،اربدٕٓٔٓ،م،ص٘ .ٕ4ٙ–ٕ4

ٖ٘

الراجحًفًكتابه(التطبٌقالصرفً)(ٔ ) قدوافقكبلً منالحمبلويونهرفًطرٌقةعرضهما
مقدمًاالمبحثعلىشكلشرح .
بذلككانتآلٌةالشمسانفًجمعأخطاءالطبلبفًالمٌزانالصرفًآلٌةجدٌدةتحدمنوقوع
األخطاءعندالطبلبوالمعلمٌنوالباحثٌن .
ولعلأهمماٌمٌزعملالشمسانأ َّنهانتهجنهجً اتطبٌقًٌابح ًتافًمجالتحلٌلاألخطاء،بٌنما
كانعملالحمبلويونهروالراجحًٌنظرفًالمسابلالصرفٌةدوناإلتكاءعلىجوانبالقصور
فًفهمالطلبةلهذهالمسابل .
 -0الجداول الصرفٌة:
ً
انتهجالشمسانمنالجداولالصرفٌةطرٌقةجدٌدةلتعلٌمالصرؾوهًمنالطرقالحدٌثةالتً
تنظمالمعلوماتوتسهلها،وتع ُّد منالطرق الحدٌثة التًاستخدمهاالشمسانفًالتٌسٌرالصرفً،
ً
وعالجمنخبللهاعددامنالقضاٌاالصرفٌةومنها :
أ -االشتقاق:
االشتقاق"أخذكلمةمنكلمةأوأكثرمعتناسببٌنهمافًاللفظوالمعنى"(ٕ) .
وعرَّ فهالسٌوطًبؤ َّنه":أخذصٌؽةمنأخرىمعاتفاقهمامعنىومادةأصلٌة،وهٌبةوتركًٌبا لها،
لٌدل بالثانٌة على معنى األصل ،بزٌادة مفٌدة ألجلها اختلفا حرو ًفا أو هٌبة ،كضارب من ضرب
َ
وحذرمنحذِر"(ٖ) .
أمَّا بالنسبة للجهد الذي قام به الشمسان فً هذه المسؤلة الصرفٌة ،فقد ق َّدم تدرٌبات حول
موضوع االشتقاق ،وهذه التدرٌبات انتهجت طرٌقة الجداول واالستبٌانات التً تتصؾ بسرعة
اإلنجازوبوضوحالتحلٌل،وتعدداإلمكاناتكماتنظمالتدرٌبوتكشؾعناألخطاءبسهولةتساعد
المعلمعلىالتقوٌم،وقدقُ ِّدملكلتدرٌبشرحمفصلٌبٌَّنكٌفٌةتنفٌذالتدرٌب،ث َّمذكرمثاالًللتدرٌب
وتنفٌذهعلىالجدولالمطلوب،وعلىالمعلمأنٌحددلطبلبهماشاءمنالنصوصمنالقرآنالكرٌم
أوالشعروالنثرالموثوقبسبلمتهااللؽوٌة(ٗ) .
قام الشمسان بشرح التدرٌب بالطرٌقة اآلتٌة(٘) :
ٌكتب األسماء التً ٌعالجها الصرؾ كما وردت فً النص موضوع التدرٌب فًحقل االسم،
وبعدها ٌقوم بذكر جذور االسم التً هً حروؾ االسم األصول وهً األحرؾ المشتركة بٌن
ٔ

ٌنظرالراجحً،عبده،التطبٌقالصرفً،دارالنهضةالعربٌة،بٌروت،د.ت،صٕٕ .ٕ٘-ٕ
ابندرٌد،محمدبنالحسن،االشتقاق،تحقٌقعبدالسبلمهارون،مكتبةالخانجً،طٖ،القاهرةٔ4٘2،م،ص .ٕٖٙ
السٌوطً،جبللالدٌنعبدالرحمنبنأبًبكر(ٔٔ4هـ)،المزهرفًعلوماللؽةوأنواعها،شرحوضبطمحمدأحمدجادالمولىوآخرون،دارالجٌل،بٌروت،د.ت،جٔ،ص .ٖٗٙ
ٗ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جداولالتدرٌباتالصرفٌة،مكتبةالرشد،الرٌاضٔ442،م،المقدمة .٘
ٌ-نظرالمصدرنفسه،ص .ٔٙ
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تصارٌؾاالسمالمختلفة،وجذوراالسمقدتكونثبلثٌةأورباعٌةأوخماسٌة،وٌجبأنٌفصلبٌن
كلجذروآخربمابل()/فًحقلالجذر ،وبعدهاٌتموضععبلمة()+فً الفرعالمناسبلبلسم
وعبلمة ( )-فً الفرع المناسب لهذا المصدر ،والعبلمة ( )-فً الفروع األخرى فً حقل حالة
التصرؾ،وبعدهاٌبٌَّننوعالمصدرفًخانته،فإنكاناالسمالمدروسمصدرً اٌتموضععبلمة
()+فًالفرعالمناسبلهذاالمصدر،والعبلمة()-فًالفروعاألخرى،وبعدهاٌنتقلإلىحقلفعل
المصدرفإنكاناالسمالمدروسمصدرً انؤتًفًالحقلبالفعلالمقابلله،ثمٌنتقلإلىحقلنوع
المشتق،فإنكاناالسمالمدروسمشت ًقامنفعلٌتمبٌاننوعالمشتقبوضععبلمة( )+فًالفرع
المناسب ،والعبلمة ( )-فً الفروع األخرى ،وأخٌرً ا ٌنتقل إلى حقل فعل المشتق ،فإن كان االسم
المدروسمشت ًقاٌإتىفًهذاالحقلبالفعلالذياشتقمنهاالسم .
بعدذلكٌقومبطرحمثالعلىالتدرٌبوهوكاآلتً(ٔ) :
اقرأاآلٌاتالكرٌماتثمادرسماتحتهاخطفًجدولالتدرٌب :
ٔ-قالهللاتعالىَ ( :و ۡٱى َعَٰد َِيَٰت َض ۡب ٗحا ١فَٱل ۡ ٍُٔر َي َٰ َ ۡ ٗ
ت كدحا() ٢العادٌات .)ٕ-ٔ:
ِ ِ
ِ
َ ۡ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ
ۡ ُۡ
اس نٱىف َر ِ
ٔث()٤القارعة .)ٗ:
ٕ-قالهللاتعالى(:ئم يلٔن ٱنل
اش ٱل ٍَبث ِ
ُّ
َۡ ّ ُّ ُ
ِك ْ ٍَ َزة ٖ ل ٍَ َز ٍة()١الهمزة .)ٔ:
ٖ-قالهللاتعالى(:ويو ى ِ

َ َّ ُ َ ۡ َ َ ُ ُ َ َ َ ّ ۡ ُ َ َ َ
ُ
اب أ َِّل ٍم()٢٤االنشقاق .)ٕٗ-ٕٖ:
ٗ-قالهللاتعالى(:وٱّلل أغيً بٍِا ئغٔن ٢٣فب ِّشًْ بِػذ ٍ
ۡ ۡ
َ
٘-قالهللاتعالى(:فَإ َّن ۡ َ
ٱۡل َِّ َ ِ َ
َٰ
ِه ٱل ٍَأوى()٤١النازعات .)ٗٔ:
ِ
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ث َّم ٌقوم بعملٌة حل التدرٌب( :) 0
حالة الصرف

نوع المشتق

نوع المصدر

جامد

مصدر

مشتق

مصدر عام

اسم مصدر

اسم مرة

اسم هٌئة

مصدرمٌمً

مصدرصناعً

اسم فاعل

صفة مشبهة

صٌغة مبالغة

اسم مفعول

اسم تفضٌل

قدحا 

ق/د/ح 

-

+

-

+

-

-

-

-

-

قدحٌ:قدح 

-

-

-

-

- - - -

-

الناس 

ن/و/س 

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

-

المبثوث 

ب/ث/ت 

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

- - - -

بثٌ:بث 

همزة 

هـ/م/ز 

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

- - - -

همزٌ:همز 

أعلم 

ع/ل/م 

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - +

علٌمٌ:علم 

بعذاب 

ع/ذ/ب 

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

-

ألٌم 

أ/ل/م 

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

- - - -

أَلٌمٌ:ؤلم 

المؤوى 

أ/و/ى 

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- + - -

أوىٌ:ؤوي 

اسم زمان

المورٌات 

و/ر/ي 

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

- - - -

أَ ْورَ يٌُ:وري 

اسم آلة

ضبحا 

ض/ب/ح 

-

+

-

+

-

-

-

-

-

ضبحٌ:ضبح 

-

-

-

-

- - - -

-

اسم مكان

العادٌات 

ع/د/و 

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

- - - -

عداٌ:عدو 

االسم

جذره

فعل المصدر

فعل المشتق

 
وترىالباحثةأنَّ جهدالشمسانهناتمثلفًاستخدامإحدىطرقالتٌسٌرالصرفًالتًتساعد
كبلًمنالمعلموالمتعلم،بعرضاالشتقاقبهذهالطرٌقةٌمكننامنمعرفةالعبلقةالتًتجمعبٌنهذه
الكلمات .
سماألسماءإلى:جامدة
أمَّاهادي نهرفقدعرضهابشكلمختلؾعمّاجاءبهالشمسان،حٌث ق َّ
ومشتقة،وذكرأقسامالجامدمنهاوهوذاتومعنى،وقدتناولالمشتقاتالسبعة(اسمالفاعل،صٌؽة
المبالؽة ،اسم المفعول ،الصفة المشبهة ،اسم التفضٌل ،اسما الزمان والمكان ،اسم اآللة) ،وكذلك
اعتبرالمصدرالمٌمًواسمالمرةواسمالهٌبةمنالمشتقات،كماعمدإلىتعرٌؾكلمشتقمن
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المشتقات،وطرٌقةصوؼهمنالثبلثًوؼٌرالثبلثً،ث َّم عرضلبعضالتعقٌباتعلىالموضوع
ً
وفًالنهاٌةوضععددامنالتطبٌقاتعلىتلكالمشتقات(ٔ) .
وأمَّا نهاد الموسى فعمد إلى تعرٌؾ االشتقاق وبٌان أنواعه ،ورجع إلى أقوال النحاة فً
موضوعه،مناق ًشاالموضوعبشكلأقربإلىالنظرٌةمنهإلىالعملٌةوالتطبٌق(ٕ) .
وترىالباحثةأن الشمساناتخذطرٌقةجدٌدةأثناءعرضهلمبحثاالشتقاق،وهًمنالطرق

َ
الحدٌثةالتًأثبتتاألبحاثفعالٌتهاحٌثتساعدفًالتنظٌمواٌصالالمعلومة ،وكذلكتجسدمهارة
التصنٌؾ الذي ٌظهر للطالب مدى تطبٌق مهارة الفهم ،مستخدمًا الجداول الصرفٌة ،بذلك ٌعتبر
الجهدالذيقامبهمكمبلًلماجاءبهكبلًمننهروالموسىحٌثكانجهداهمانظرًٌا،بٌنماكانجهد
ً
الشمسانجهداتطبٌقًٌامٌسرً ا .
ب -الوقف:
هوقطعالنطقعند آخرالكلمة(ٖ )،وٌعدمنالمباحثالمهمةفًعلمالصرؾ،ولعلأهمٌته
ترجعإلىارتباطهالوثٌقبقراءةالقرآنالكرٌموتجوٌده(ٗ) .
وقؾ الشمسان على هذا الموضوع فً كتابه جداول التدرٌبات الصرفٌة ،فقد قدم تدرٌبًا على
الوقؾعلىشكلجداولصرفٌةمنأجلمساعدةكلمنالطلبةوالمعلمٌن،فعمدإلى(٘) :
ٔ -شرحالتدرٌببشكلمفصل،مبٌ ًناالخاناتالموجودةفًالجدولوكٌفٌةملبهافوضحأ َّنه ُكتبت
المعلوماتاآلتٌةضمنكلحقلمنالحقولباآللٌةاآلتٌة :
اللفظالموقوؾعلٌهُ :كتبتاأللفاظالتًسوؾندرسحكمالوقؾعلٌها .حالةآخراللفظأونوعه:توضع عبلمة()+فًالفرعالموافقلحالةآخراللفظ،أونوعاللفظإنً
استدعىلفظامعٌ ًناوعبلمة()-فًالفرعالمخالؾ .
كٌفٌةالوقؾ:توضععبلمة()+فًالفرعالموافقللكٌفٌة،وعبلمة()-فًالفرعالمخالؾ . كٌفٌةوقؾجابزةٌ:مثلاتجاهاتلهجٌةفٌشارهناإلىهذهالكٌفٌاتاإلضافٌةعلى أنهاحاالتجابزة،فنضععبلمة()+فًالفرعالموافقلها،وعبلمة()-فًالفرعالمخالؾ .
ٔ

ٌنظرنهر،هادي،الصرؾالوافً،الطبعةالعربٌة،دروبللنشروالتوزٌع،عمّانٕٓٔٓ،م،ص .ٔ2ٙ-ٔٔ2ٕ
ٌنظرالموسى،نهاد،النحتفًالعربٌة،طٔ،دارالعلوم،الرٌاضٔ42ٗ،م،ص .ٕ٘-ٗ4ٖ
 الحمبلوي،أحمدبنمحمد،شذاالعرؾفًضبطالصرؾ،تدقٌقمصطفىأحمدعبدالعلٌم،طٔ،بٌروتٕٓٓٔ،م،صٕ .ٔ2ٗ
الدبابسه،فتحٌةمحمد،نهادالموسىوجهودهاللؽوٌة،رسالةماجستٌر،ص .ٕٓ4٘
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جداولالتدرٌباتالصرفٌة،مصدرسابق،ص .ٔٓ2
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قامبعدذلكبإعطاءمثالعلىالتدرٌب،وهو :
ٕ-
ٍ
إقرأاآلٌاتالكرٌماتثمادرسمامٌزبلونأحمرفًجدولالتدرٌب(،)ٔ4وقداخترتمناآلٌات
المطروحةاآلتً :
َ َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ ۘۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ ِ َ َٰ َ ۡ ُّ ُ
َشءٖ ُل ٍر()٦القمر )ٙ:
قالتعالى(:فتٔل عًِٓ ئم يدع ٱدلاع إَِل
ۡ ُ
َ َ
ت ٱل َٔاك َِػ ()١الواقعة )ٔ:
قالتعالى(:إِذا َوق َػ ِ
َ
ّ ٗ
َ َ َ َٰ َ َ ۡ
َنزِي ٌََ َشه َر()٣٥القمر )ٖ٘:
قالتعالى(:ن ِۡػ ٍَ ٌّ َِۡ غِِدُِا ۚ نذل ِم
َۡ ُ ٗ
َ َّ
ت ٱۡلۡرض َر ّجا()٤الواقعة)ٗ:
قالتعالى(:إِذا ُرج ِ



ٌٖ-حُلالتدرٌبعلىشكلجداولواضحةومٌسرة،عارضً الكلحقلماالمرادمنه .
جدولالتدرٌباتالصرفٌةالخاصبالوقؾ(ٔ) 
حالة آخر اللفظ أو نوعه

كٌفٌة وقف جائزة

كٌفٌة الوقف

علٌه

ساكن

مضموم/مكسور

مفتوح غٌر منون

مفتوح منون

منقوص بال ٌاء

منقوص غٌرمنون

ٌنتهً بألف

ن توكٌد خفٌفة

بنتهً واو ٌ /اء

ت مربوطة

ت مبسوطة

أمر لفٌف مفروق

اسم استفهام

بالسكون

باأللف

و ر ي ساكنة

هاء ساكنة

هاء السكت

ت ساكنة

رد ٌاء المنقوص

حذف ٌاء منقوص

قلب الباء جٌما

هاء السكت

حذف الٌاء

نقل الحركة

التاء

اللفظ

نكر

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الواقعة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

عندنا

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ً
رجا

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الموقفوف
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قدملناالشمسانشرحالوقؾبطرٌقةسهلةومٌسرة،مستخدمًاطرٌقةالجداولالصرفٌةالتًمن
شؤنهاأنتنظمالمعلوماتوخاصةالمعلوماتالجمَّة،وتعتبرهذهالطرٌقةمنالطرقالحدٌثةالتً
أثبتتفعالٌتهابعدأنطبقهاالمعلمونعلىالطلبة،وبٌَّنأثرهافًتسهٌلوصولالمعلومةللطالب،
وتسهٌلالشرحللمعلم،وتسهٌلعملٌةتقوٌمالطلبة .
عرضالراجحًلمبحثالوقؾبطرٌقةمختلفةلماعرضهالشمسان،فقدعرضالراجحًلهذا
المبحثعلىشكلشرحمبٌ ًناقواعدالوقؾفًالعربٌةوقدعرضهاعلىاآلتً :
(ؼٌر المنون ،االسم المنون ،االسم المقصور ،االسم المنقوص ،هاء الضمٌر ،تاء التؤنٌث ،هاء
السكت)،شارحً ؤالقواعدواألبٌاتلكلنوعمناألنواعالسابقة(ٔ) .
أمَّا الوقؾ عند نهاد الموسى فقد أورد حاالته ومقتضى الوقؾ عند كل حالة ،وأذكر من هذه
الحاالت :
الوقؾعلىاالسمالمختومبتاءالتؤنٌثالمتحركة؛فالوقؾعلٌهٌكونبإبدالالتاءهاءساكنة،فإذاوقؾأحدناعندكلمة"القرٌة"فًمثل:هلتحبحٌاةالقرٌة؟قرأهكذا:هلتحبحٌاةالقرٌهْ؟

(ٕ) 

ً
معتمدا ومكمبلً لما
نرى أنَّ الشمسان فٌما عرضه لمبحث الوقؾ كان فٌه شٌى ٌء من التطبٌق
عرضه الراجحً والموسى فً كتابٌهما ،فهو جاء بتدرٌبات صرفٌة على شكل جداول صرفٌة
بنودهاواضحة،والراجعإلىكتابالراجحًوالموسىٌستطٌعبكلسهولةوٌسرأنٌحققكلما
جاءفًالجداولالصرفٌةالمختصةبالوقؾ،فكانجهدالشمسانمكمبلًلجهودؼٌره .
وتودالباحثةأنتشٌرإلىأنَّ الشمسانعرضفًكتابهجداولالتدرٌباتالصرفٌةألكثرمن
موضوع صرفً ومن هذه المواضٌع (الجمود واالشتقاق ،التصؽٌر ،النسب ،اإلبدال واإلعبلل،
اإلدؼام،اإلمالة،الوقؾ،وؼٌرها) .
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 -0المٌزان الصرفً:
هومقٌاسدقٌقللكلمةُتعْرؾبهأحوالهاوحركاتها،والمزٌدوالمجردمنالكلمة،وقدٌطلقعلى
المٌزانالصرفًأحٌا ًنااسم(المُثل)،فالمُثلهًاألوزانالصرفٌة(ٔ) .
وقداستعرضالشمسانفًكتابه(دروسفًعلمالصرؾ)المٌزانالصرفًبؤسلوبمٌسر،
مبٌ ًنا كٌفٌة وزن الكلمة والهدؾ منه ،فٌرى أَّنه "إظهار الشكل المجرد للكلمة"( ٕ ) ،وٌب ٌِّن كٌفٌة
معرفةالحروؾاألصولأوحروؾالمجرد،ث َّم ٌنتقلبعدذلكإلىوزنالمزٌدوٌوضحأنَّ وزنه
ٌختلؾباختبلؾزٌادتهموضحً احاالتالزٌادة،وبعدهاتح َّدثعنوزنال ُم َتؽٌَّروبٌَّنأنَّ للمتؽٌر
نوعٌن:نوعٌوزنحسبأصله،ونوعٌوزنحسببنابهالظاهر(ٖ) .
وبعدذلكٌذكرأهمالمواضعللنوعٌنوٌذكرأنَّ لؤلولعشرةمواضع،وأنَّ للثانًسبعةمواضع
ومنها (اإلعبللبالحذؾوالقلب المكانً وؼٌرها) ،وٌتحدث عن حالة القلب المكانًبشكل مفصل
عن(تعرٌفه/أماراته/رأيبعضالنحاةالقدماءفًقضٌةالقلب /رأيبعضالمحدثٌنفًقضٌة
القلب )وٌستعرضرأيإبراهٌمأنٌسالذيتمثلفًذكرتفسٌربعضالظواهرالصرفٌة،ومنهذه
ً
الظواهرظاهرةالقلبالمكانًمعتمداعلىاإلحصاءاتالمعجمٌةالتًأجرٌتعلىالحاسوب .


وأجد أنَّ الشمسان فً طرٌقة عرضه للمٌزان الصرفً قد وافق الراجحً فً كتابه (التطبٌق
الصرفً)،الذيٌرىفٌهأنَّ المٌزانالصرفً":مقٌاسوضعهعلماءالعربلمعرفةأحوالبنٌة
الكلمة،وهومنأحسنماعرؾمنمقاٌٌسفًضبطاللؽاتوٌسمى (الوزن)فًالكتبالقدٌمة
أحٌا ًنامثاالً؛فالمثلهًاألوزان"(ٗ)،حٌثقامبعرضمكوناتالمٌزانالصرفً،ث َّم وضحكٌفٌة
وزنالكلماتالزابدةعنثبلثةأحرؾ،ذاكرً االحاالتالتًمنالممكنأنتصٌبالكلمةأثناءالوزن
مثل الحذؾ ،وبعد ذلك انتقل إلى قضٌة القلب المكانً موضحً ا إٌاها دون أن ٌتطرق إلى آراء
المحدثٌن والقدماء كما فعل الشمسان ،كذلك وافقهم نهر فً طرٌقة عرضه لمبحث المٌزان
الصرفً( ٘ ) ،حٌث شرح هذه القضٌة بنفس اآللٌة والصورة تقرٌبًا التً عرض لها الراجحً
والشمسانمعاالختبلؾالبسٌطفًطرحبعضاألمثلةأثناءالشرح .


ٔ

ٌنظرنهر،هادي،الصرؾالوافً،الطبعةالعربٌة،مصدرسابق،ص .ٔ2ٕ
الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،دروسفًعلمالصرؾ،طٖ،مكتبةالرشد،الرٌاضٕٓٓٗ،م،جٔ،صٕٔ .ٖ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،دروسفًعلمالصرؾ،مصدرسابق،صٖٕ .ٗ
الراجحً،عبده،التطبٌقالصرفً،مصدرسابق،صٓٔ .٘
ٌ-نظرنهر،هادي،الصرؾالوافً،الطبعةالعربٌة،مصدرسابق،ص .ٕٔ-ٔ2

ٓٙ

كما ق َّدمالشمسانلناتوضٌحً اللمٌزانالصرفًعلىشكلدرسمفصلومقسموشاملبطرٌقة
سهلةوواضحةوبؤسلوبتعلٌمًمحض،حٌثتدرجفًعملٌةالشرحمستخدمًااألسلوبالمٌسر
ً
ً
اإلىالكتبالنحوٌةاألصٌلة،رابطابٌنالتراثوالحداثة،حٌثاستعرض
البعٌدعنالتعقٌد،عابد
آراءالقدماءوالمحدثٌنفًهذاالمبحث .
 -4اإلبدال:
ٌعرِّؾالنحاةالعربالقدماءاإلبدالعلىأنه":أنتقٌمحر ًفامقامحرؾإمَّاضرورةوإمَّاصنعة
وإمَّا استحسا ًنا "( ٔ ) ،وهم ال ٌقصدون (الحرؾ) الصوت ،وٌبدو أ َّنهم لم ٌفرقوا فً مرحلة من
مراحلالدرسالنحويبٌناإلبدالالواقعبٌناألصواتالصحٌحةوأصواتالعلة،الذيأصبحوا
ٌطلقونعلٌهاإلعبللواستقلمصطلحاإلبدالباألصواتالصحٌحة .
وفً قضٌة اإلبدال عمل الشمسان على تتبع جهود القدماء بما ذكره ابن جنً فً كتابه سر
صناعةاإلعراب؛لكونهٌرىأنَّهذاالكتابٌكادٌكونمشتمبلًعلىلبالنظرٌةالتصرٌفٌةالعربٌة
صلالشمسانهذهالقضٌةفًكتابه(اإلبدال
فهومعتمدعلىكتبأبمةالتصرٌؾمنذسٌبوٌه،وقدف َّ
إلىالهمزةوأحرؾالعلةفًضوءكتابسرصناعةاإلعرابالبنجنً)،وسؤختاربعضً امنهذه
اإلبداالت :
أ -إبدال الهاء همزة :
قال ابن جنً " وأمَّا إبدال الهمزة عن الهاء فقولهم (ما) وأصله ( َم َوهٌ) لقولهم (أمواه) ،فقلبت
الواو أل ًفا ،وقلبت الهاء همزة ،فصار (ماء) كما ترى ،وقد قالوا أٌضًا فً الجمع( :أمواء) فهذه
الهمزةأٌضًابدلمنهاء(أمواه)"(ٕ) .
وٌرىالنعٌمًأنَّ هذاالقٌاسخاطاحٌثٌقول":وٌمكنأنٌفسرهذااإلبدالبؤَّنهمنالقٌاس
الخاطا إذا سمع المتكلم كلمة ماء بالهمز فً المفرد فجاء بها فً الجمع ،أو ألَّنه ممن ٌمٌل إلى
الهمزفوجدفًهمزالمفردماٌعٌنهعلىهمزالجمع"(ٖ) .


ٔ

ابنٌعٌش،موفقالدٌن،شرحالمفصل،طٔ،دارالعلمللمبلٌٌن،بٌروتٔ422،م،ج،2صٓٔ .ٕ
ابنجنً،ابوالفتحعثمان(ٕٖ4هـ)،سرصناعةاإلعراب،دراسةوتحقٌقحسنهنداوي،طٔ،دارالقلم،دمشقٔ42٘،م،جٔ،صٓٓٔ .
ٖ
  النعٌمً،حسامسعٌد،الدراساتاللهجٌةوالصوتٌةعندابنجنً،دارالرشٌدللنشر،منشوراتوزارةالثقافةواإلعبلم،سلسلةدراسات(ٖٕٗ)،العراقٔ42ٓ،م،صٔٔٔ .

ٔٙ

وٌرىالشمسانأنَّ الهمزفًالمفردوالجمعهومنبابإقفالللمقطعبعدحذؾالٌاء :
ماه

ماماء(ٔ) 

وتتفقالباحثةمعماأوردهالشمسانفًأنَّ الهمزفًالمفردوالجمعهومنبابإقفالالمقطع،
وذلكمطلبًاللوقؾ،فالهمزةصوتوقفًوالهاءاستمراريوالوقؾأولى ،وٌطرحالشمسانمثاالً
آخرمنكتابسرصناعةاإلعرابمنبابإبدالالهاءهمزةفً(أهل)حٌثتصٌر(آل)حٌث
قلبتالهاءهمزة،ثمقلبتالهمزةأل ًفا،وٌرىالشمسانأنَّ ابنجنًقدأحسناإلطالةفًتفسٌره،
فؤوردسإاالًعنعلةقلبهاهمزة الأل ًفاابتدا ًء(ٕ )،والسإالالواردهو"ولمزعمتأنهمقلبواالهاء
همزة،ثمقلبوهاأل ًفافٌمابعد،وماأنكرتمنأنٌكونواقلبواالهاءأل ًفافًأولالحال؟"(ٖ) .
وقد ذكر النعٌمً هذا األمر وتوسع فً مناقشته ،ورأى أنَّ األلؾ مبدلة عن هاء بالتكلؾ
الظاهر( ٗ ) ،وٌرى الشمسان أ َّنه من األسهل واألوضح القولبحذؾ الهاء والتعوٌض عنها بمطل
الفتحةالسابقةعلٌها )٘(:
 َء–هل

ء_َøلء_َ_َل=ءال=آل .

وأذهبمعماذهبإلٌهالشمسانهنالكونًأرىأنَّ مطلالحركةالقصٌرةوهًالفتحةالواردة
فوقالهمزةفٌهاسهولةفًالنطق .
ب -اإلبدال إلى ألف:
 إبدال الهمزة أل ًفا:ٌفترضالصرفٌونأنَّ الهمزةجعلتأل ًفاوٌمثللهاابنجنًبعدةأمثلةأختارمنها :
األلؾفً(لمترا)ٌ:رويابنجنًلنامثاالً ثبتفٌهاأللؾ،فقال:جاءبهعلىأنَّ تقدٌرهمحق ًقا
(كؤنلم َترْ أَ)ثمإنَّ الراءلماجاورتوهًساكنةالهمزةمتحركةصارتالحركةكؤنهافًالتقدٌر
قبلالهمزةواللفظبها:كؤنلمترأَ،ثمأبدلالهمزةأل ًفالسكونهاوانفتاحماقبلها،فصارت(ترا)،

ٔ

 الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلبدالإلىالهمزةوأحرؾالعلةفًضوءكتابسرصناعةاإلعرابالبنجنً،الحولٌةالثانٌةوالعشرون،الرسالةالسادسةوالثمانونبعدالمابة،مجلسالنشرالعلمً،جامعةالكوٌتٕٕٓٓ،م،ص .ٗٙ
ٕ
ٌنظرابنجنً،ابوالفتحعثمان(ٕٖ4هـ)،سرصناعةاإلعراب،مصدرسابق،صٓٓٔ .ٔٓٔ-ٖ
ابنجنً،ابوالفتحعثمان(ٕٖ4هـ)،سرصناعةاإلعراب،مصدرسابق،صٔٓٔ .ٗ
النعٌمً،حسامسعٌد،الدراساتاللهجٌةوالصوتٌةعندابنجنً،مصدرسابق،صٖٔٔ .٘
  ٌنظر الشمسان ،إبراهٌم سلٌمان ،اإلبدال إلى الهمزة وأحرؾ العلة فً ضوء كتاب سر صناعة اإلعراب البن جنً ،مصدرسابق،ص .ٗٙ

ٕٙ

أللؾ على هذا التقدٌر بدل من الهمزة التً هً عٌن الفعل ،والبلم محذوفة للجزم ،على مذهب
التحقٌقوقولمنقال:رأىٌرأى،قالسراقة(ٔ) :
ت
أُريعٌنًّ مالم َترْ أٌَاهُكبلناعال ٌمبالترَّ ها ِ
وقدرواهأبوالحسن(مالمترٌاه)علىالتخفٌؾالشابععنهمفًهذاالحرؾ(ٕ) .
ث َّمٌفسِّرالشمسانذلكفٌقول":والفعلحسبالتفسٌرالذيساقهابنجنًقدمرَّ بمراحلهً :
َترْ أَى َت َر ْأى َت َراى(بالجزم)لم َتراعلىوزنتفع .


وٌرىأنَّ هذهالمراحللٌسمنالسهلقبولها؛ألنوجوداأللؾفًالفعلالمعتللٌسعلةكافٌة
للقولإَّنهامنقلبةعنعٌنالفعل(الهمزة)،حٌثٌمكنالقولإنَّ الجزمأُهملوبقًالفعلمرفوعًا
رعاٌةلمقتضٌاتشعرٌة،وهذاٌمثلالوجهاآلخرالمقبولعندناالذيٌذكرهابنجنً(ٖ) .
قالابنجنً":والوجهاآلخر:أ َّنهعلىالتخفٌؾالشابع،إالأنهأثبتاأللؾفً موضعالجزم
تشبٌهًابالٌاءفًقولاآلخر(ٗ) :
بنًزٌادِ"
ألمٌؤتٌك،واألنباءتنمًبماالقتلَبُونُ
َ
ِ

(٘) 

نلحظأنَّ الشمسانقدخالؾابنجنًفًالمراحلاألولىالتًعرضتوبٌَّنماهوالتعلٌلفٌه
وبٌَّنالبدٌلالذيذكرهابنجنًوأٌدهفٌهالشمسان،وتتفقالباحثةمعماأوردهالشمسانفًالوجه
اآلخرالذيتمذكرهلكونالضرورةالشعرٌةتسمحبمثلهذهاألمور .





ٔ

البارقً،سراقه،دٌوانسراقهالبارقً،تحقٌقحسٌننصار،طٔ،لجنةالتؤلٌؾوالترجمةوالنشر،القاهرةٔ4ٗ2،م،ص .22ٕ
ابنجنً،ابوالفتحعثمان(ٕٖ4هـ)،سرصناعةاإلعراب،مصدرسابق،ص .22ٖ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلبدالإلىالهمزةوأحرؾالعلةفًضوءكتابسرصناعةاإلعرابالبنجنً،مصدرسابق،صٖ٘ .٘ٗ-
ٗ
ابنجنً،ابوالفتحعثمان(ٕٖ4هـ)،سرصناعةاإلعراب،مصدرسابق،ص .2ٙ٘
-البٌاقً،عادلجاسم،شعرقٌسبنزهٌر،مطبعةاآلداب،بؽدادٔ42ٕ،م،صٖٔ .

ٖٙ

ج-اإلبدال إلى واو:
واوا:
 إبدال الهمزة ً -0الهمزة األصلٌة والواقعة بٌن حركتٌن :
ومثلها الهمزة المبدلة ،قال ابن جنً" :وأما إبدال الواو من الهمزة المبدلة فقولك فً تخفٌؾ
ع َش َر)وفً(ٌضربأنا ًة:هوٌضربونا ًة)وذلكأنالهمزةفً
أحدَ  َع َش َر
(ٌمل ُ
:وهوٌملكو َحدَ َ
َ
ك َ
(و َح ٌد) ألنه هو الواحد ،و (امرأة وناة) من (الوُ نًّ ) وهو
(أحدٍ) و (أناة) بدل من واو ،وأصله َ
َ
الفتور"(ٔ) .
وٌذكرالشمسانأنَّ ابنجنًاكتفىبالوصؾمنؼٌرتفسٌر،وٌذكرأنَّ رمضانعبدالتواب
ٌرىأنَّ الهمزةحذفتفالتقتحركتان،وٌتحققذلكبحدوثوقفةلطٌفةبٌنالحركتٌن )ٕ(.
ً
آخٌتزٌدا:واخٌ ُته)فهذه
وٌذكرأنَّ الهمزةتقعمفتوحةبعدفتحة،قال":ومنذلكقولهمفً(
الواوبدلمنالهمزةالمحالة )ٖ(.
وٌوافقالشمسانابنجنًعلىأنَّ هذهالواوبدلمنالهمزة،ولكنعلىسبٌلالحذؾتخف ًفا،
واجتلبتالعلةلتفصلبٌنالحركتٌنفهًحرؾوقاٌة.والدلٌلعلىأنَّ األمرفص ٌل بٌنالحركتٌن
ً
ألخفشواواوجعلهاالمازنًٌا ًء(ٗ ) ،وتذهبالباحثةإلى
اختبلفهمفًالعلةالفاصلة،حٌثجعلهاا
أنَّ اجتماعأكثرمنألؾفٌهصعوبةفًالنطقفقلبواحدةتحلالمشكلة .
 -0الهمزة المنقلبة عن ألف التأنٌث:
 قال ابن جنً" :وقد أبدلت الواو من همزة التؤنٌث المبدلة من األلؾ على ما قدمناه فً باب
الهمزةف ًثبلثةمواضع،وهً:التثنٌة،والجمعبالتاء،والنسب،فالتثنٌةنحوقولكفً(حمراء،
ُ
وخ ْنفُساوان) والجمع نحو قولك فً (صحراء:
وصفراء ،وخنفساء :حمروان وصفروان،
ُ
ْراء:خبْراوات)وفً( ُخ ْنفُ
َ
َ
ساء:خ ْنفُساوات)والنسبنحوقولك (صفراويّ )و
صحروات)وفً(خب
(حمراويّ )و(صحراويّ )و( َخبْراوي)و( ُخ ْنفساويّ)"(٘) .

ٔ

ابنجنً،ابوالفتحعثمان(ٕٖ4هـ)،سرصناعةاإلعراب،مصدرسابق،صٗ .٘2ٕ
ٌنظرعبدالتواب،رمضان،مشكلةالهمزة،طٔ،مكتبةالخانجً،القاهرةٔ44ٙ،م،ص .ٕ2ٖ
ابنجنً،ابوالفتحعثمان(ٕٖ4هـ)،سرصناعةاإلعراب،مصدرسابق،صٗ .٘2ٗ
 ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلبدالإلىالهمزةوأحرؾالعلةفًضوءكتابسرصناعةاإلعرابالبنجنً،مصدرسابق،صٓ .2٘
-ابنجنً،ابوالفتحعثمان(ٕٖ4هـ)،سرصناعةاإلعراب،مصدرسابق،ص٘ .٘2ٙ-٘2

ٗٙ

والتفسٌر الذيٌراه الشمسانهو أنَّ الهمزة التً فً األصل مجتلبة لقفل المقطع حذفت وأتً
بواوالوقاٌةللفصلبٌنالحركتٌنالطوٌلتٌنفًالتثنٌةوالجمعأوبٌنطوٌلةوقصٌرةفًالنسب،
كماجًءبهاللفصلبٌنالحركتٌنالقصٌرتٌن(ٔ) .
نخلصإلىأنَّ الشمسانقداتفقمعابنجنًفًبعضآرابه،وقدخالؾمنهجابنجنًفً
بعضالتعلٌبلتالتصرٌفٌة،وهذاجه ٌدعظٌمٌذكرله،لكوناإلبدالمنالموضوعاتالصرفٌةالتً
تحتاجإلىدقةومعرفةباللؽةوتفاصٌلها .
أمَّا الدكتور عبده الراجحً فقد ناقش موضوع اإلبدال بشكل عام ،فعمد إلى اختٌار عدد من
بعض مواضع اإلبدال ومنها إبدال الواووالٌاء تاء ،إبدال تاء االفتعال طاء  ،وإبدال تاء االفتعال
داالً،ذاكرً اشروطاإلبدالوبعضاألمثلةعلىكلمنها(ٕ) .
أمَّانهادالموسىفقدوقؾعندظاهرةاإلبدالذاكرً ارأيابنفارسوأبًالطٌباللؽوي،وٌذكر
أنَّ ابنسٌدهالتمسلئلبدالتفسٌرً اجامعًاٌنظمأمثلتهوأبنٌتهفًاللؽةوالصرؾ،وذكرأنَّ اإلبدال
فًالعربٌةٌقعألسبابعدةمنأهمهااختبلؾاللهجات(ٖ) .
نرى أنَّ الشمسان جمع وحلَّل وناقش وأعاد صٌاؼة ما طرحه ابن جنً وهذا ٌجسد مفهوم
اإلبداععنده .
 -1التصغٌر:
التصؽٌرلؽة:هوالتقلٌل(ٗ) .
التصؽٌراصطبلحً ا":مازٌدفٌهالشًءحتىٌدلعلىتقلٌل"(٘) .
ذكرالشمسان أنَّ التصؽٌر ٌكشؾ عن جانب من جوانب اللؽة الذي ٌمثل نظرة اإلنسان إلى
الكونحوله،وهًنظرةجعلتهٌصنؾالموجوداتتصنٌ ًفاٌختلؾحسباالعتبارالذيجُعلأساسًا
لهذاالتصنٌؾ( .)ٙ


ٔ

 ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلبدالإلىالهمزةوأحرؾالعلةفًضوءكتابسرصناعةاإلعرابالبنجنً،مصدرسابق،صٓ .2ٔ-2
ٕ
ٌنظرالراجحً،عبده،التطبٌقالصرفً،مصدرسابق،صٕٖٔ .ٖٔٗ-ٖ
ّ
ٌنظرالموسى،نهاد،اإلبدالفًاللؽة،موسوعةالحضارةالعربٌة،المجمعالملكًلبحوثالحضارةاإلسبلمٌة،مإسسةآلالبٌت،عمان،ٖ،ٔ44ص .٘2-٘ٙ
ٗ
االستراباذي،محمدبنالحسنالسمنابً،شرحكافٌةابنالحاجب،تحقٌقحسنبنمحمدبنإبراهٌموٌحٌىبشٌرمصطفى،طٔ،جامعةاإلماممحمدبنسعودٔ4ٙٙ،م،جٔ،صٓ .ٔ4
٘
ابنمنظور،أبوالفضلجمالالدٌنمحمدبنمكرمبنعلً،لسانالعرب،طٖ،بٌروت،دارصادرٔٗٔٗ،هـ،ص .ٗٗ٘2ٙ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،دروسفًعلمالصرؾ،مكتبةالرشد،الرٌاضٔ44٘،م،ص٘ .ٔ2

٘ٙ

وتح َّدث الشمسان عن مسؤلة التصؽٌر فبٌَّن دالالته المجازٌة ذاكرً ا مثاالً على كل داللة ،كما
تح َّدثعنشروطالمصؽروذكرأنَّ بعضاألسماءالٌمكنقبولتصؽٌرها،وعزاذلكإلىاألخبلق
الدٌنٌة ،ومن ذلك تصؽٌر أسماء هللا وصفاته ،وكان للشمسان رأي فً هذه القضٌة حٌث أجاز
تصؽٌر ما ٌمنع تصؽٌره فً حال وروده فً سٌاق فنً أو أدبً ،فؤسماء األٌام ال تص َّؽر ولكنَّ 
ت)بعٌنهمعهود،فإ َّنهٌمكنتصؽٌرهفً
السٌاقهوالفٌصلفًتحدٌدذلك،فإنكانالحدٌثعن(سب ٍ
سٌاقأدبًأوفنً(ٔ) .
كماتح َّدثعنصٌػالتصؽٌروعرَّفهابؤنها":الشكلالمجردالذيٌصاغفٌهاالسمالمصؽر،
وٌع ُّدمنالموازٌنالتً ٌُ َتوسلبهاعلمالعربٌةلقٌاسالكلمات"(ٕ)،وبٌَّنأنَّ صٌػالتصؽٌرقدتتفق
الصرفً،وطرحعددا مناألمثلةبٌَّنفٌهااالختبلؾبٌنالصٌؽة
ً
فٌهاالكلماتوتختلؾفًالوزن 
التصؽٌرٌة والمٌزان الصرفً على شكل جداول تضمنت حقولها االسم والمصؽر منه وصٌؽته
ضح كٌفٌة تصؽٌر الثنابً
ووزنه الصرفً ومثال ذلك ( :كاتبُ  ،ك َوٌتب ،فُ َعٌعل ،فُ َوٌعِل) ،كما و َّ
والثبلثًوالرباعًوالخماسًوتصؽٌرالجمعوجموعالقلةوالتصؽٌرالترخٌمً .
وقدوجدالشمسانظاهرةالتصؽٌرواسعةاالنتشارفًبٌبة(نجد)بعامةوفً(القصٌم)خاصة،
وقدعزا ذلكإلىماكانتعلٌهالبٌباتمنفاقةوشظؾالعٌش،فكانالناسٌعمدونإلىتصؽٌر
الموجوداتمنحولهمتعبٌرً اعنقلتهاأوشدةتعلقهمبها،كماالحظأنَّ هذهالظاهرةمنحسرةمع
التؽٌراتالتًحسنتفٌهااألحوالالمادٌة(ٖ )،وٌلجؤأهلالبادٌةإلىالتصؽٌرأكثرمنؼٌرهمإمَّا
للتحببأوخشٌةالحسد .
كذلكعالجالشمسانمسؤلةالتصؽٌرمن جانبتطبٌقًوتٌسٌريفًكتابه(جداولالتدرٌبات
الصرفٌة)(ٗ)حٌثبٌَّنكٌفٌةالقٌامبالتدرٌبمنبابالتٌسٌرالصرفً،وطرٌقةالجداولالتًاتبعها
هنا من شؤنها أن تساعد على تنظٌم المعلومات وإدخالها إلى الدماغ بشكل أفضل من الطرٌقة
التقلٌدٌة،وخصوصً افًالمواضٌعالتًتحتويمعلوماتكثٌرة .
كما قام الشمسان بدراسة اللفظ (آٌة) ،مفر ًقا بٌن (الصٌػ التصؽٌرٌة) و(المٌزان الصرفً)،
وذاكرًا أنهم ٌرجحون استخدام (صٌؽة التصؽٌر) إشارة إلى الثبات الذي تعامل به األسماء ،فكؤنَّ 

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،دروسفًعلمالصرؾ،مصدرسابق،ص .ٔ22-ٔ2ٕٙ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .ٔ44-ٔ22ٖ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .ٔ2ٙٗ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جداولالتدرٌباتالصرفٌة،مصدرسابق،ص٘ .ٙ2-ٙ
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األسماءعندتصؽٌرهاإنماتفرغفًقالبمحددهوالصٌؽة؛لذلكقدٌختلؾالمٌزانالصرفًعن
صٌؽةالتصؽٌر،فالمٌزانالصرفًٌزناألسماءالمصؽرةوالمكبرةأٌضً ا(ٔ) .
وقدجمعآراءالنحاةالمختصةبتصؽٌراللفظ(آٌة)،ومنهذهاآلراء :
منذهبإلىأنَّ األلؾمن(آٌة)منقلبةعنٌاء،فٌعالجونأمرتصؽٌرهافًضوءماذكره
سٌبوٌه( ٕ ) ،قال سٌبوٌه " :وذلك نحو  :بٌت وشٌخ وسٌّد  .فؤحسنه أن تقولُ  :
شٌٌخ وسٌٌُد؛ ألن
التحقٌربضمأوابلاألسماء،وهوالزمله،كماأنَّ الٌاءالزمةله .ومنالعربمنٌقول:شِ ٌٌخ
وبٌٌتوسِ ٌٌد،كراهٌةالٌاءبعدالضمة"(ٖ) .
ِ
وٌختلؾتصؽٌرهاعلىرأيأوردهابنفارس،وهوجعلاأللؾهمزةمخففة وأنهاعلىزنة
(أعْ ٌة)،وذكرقولابنجنً":وإذاأبدلتالهمزةعلىهذاجرتاأللؾالتًهًبدلمنهامجرى
ماالأصللهفًهمزالبتة"(ٗ) .
وٌوضحالشمسانأنَّ صٌؽةالتصؽٌرهً(فُ َعٌْل)والمٌزانالصرفًهو(فُ َعٌْلة)لها،والتصؽٌر
بنا ًء علىذلك(أ ُ َوٌَّة)،فالذٌنٌذهبونإلىزٌادةلؤللؾفإنَّ علٌهممراعاةأحكاماأللؾالزابدةفً
التصؽٌر،وماٌجلبهثبلثٌاءاتمنالثقلآخراالسمفتحذؾإحداها(٘) .

وٌذكر الشمسان أنَّ صٌؽة التصؽٌر هنا تختلؾ عن المٌزان فالصٌؽة (فُ َعٌْل)

وأما المٌزانفهو(فُو ٌْلَة)(،) ٙوذكرقولالفراء:أ َّنهلوكانكذلك ماصؽرها(إ ٌٌََّة)بكسراأللؾ،
وكذلك ذكر أنَّ الجوهري نسب إلى سٌبوٌه أنَّ (آٌة) فً األصل (أَ َو ٌَة)،
فلعلهٌصؽرهاعلى(أوٌَّة)( ، ) 2فنرىفًهذهالحالةإجراء عملٌةإبدالالواوألًفا،فترىالباحثة
َ
أنهامنالممكنأنَّ تكونللخفة .



ٔ

الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جوانبالدرسالتصرٌفًللفظ(آٌة)،مجلةكلٌةاآلداب،جامعةاالسكندرٌة،جمهورٌةمصرالعربٌة،ٔ442/4ٙم،مج٘ٗ،صٔٔ 
ٕ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٔٔ .ٖ
سٌبوٌه،الكتاب،مصدرسابق،جٖ،صٔ .ٗ2ٗ
ابنجنً،عثمان،سرصناعةاإلعراب،جٕ،ص٘ .ٙٙ٘
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،جوانبالدرسالتصرٌفًللفظ(آٌة)،مصدرسابق،صٕٔ .ٙ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٕٔ .2
ٌ-نظرالمصدرنفسه،صٕٔ .
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خلصالشمسانإلىأنَّ صٌؽةالتصؽٌرللفظ(آٌة)هً(فُ َعٌْل)،وتتفقالباحثةمعماخلصإلٌه
الشمسانعندماقال:إنَّ صٌؽةالتصؽٌرللفظة(آٌة)هً(فُ َعٌْل)؛لكونهذهالصٌؽةتستخدملتصؽٌر
االسمالثبلثً،ولكونثانًأحرؾهذهاللفظةهوحرؾعلةكمافًباب(ب َُوٌْبٌ)(ٔ) .
)منعدةنواحصرفٌةمناق ًشا
وتجدربنااإلشارةإلىأنَّ الشمسانقدتعرَّ ضلدراسةاللفظة(آٌة
ٍ
جوانبالدرسالتصرٌفًلهابشكلمفصلعنطرٌقجمعآراءالصرفٌٌنواللؽوٌٌن علىالنحو
اآلتً :
(البحثعنالجذور/مشكلةالبنٌة/التؽٌٌرات الصوتٌةالصرفٌةلها/والقضاٌاالتصرٌفٌةبما فً
ذلك(التصؽٌر/الجمعالنسب)) .
وقدعرَّ ؾ عبدهالراجحًالتصؽٌربؤ ّنه":ظاهرةلؽوٌةمعروفةتحتاجهااللؽاتألؼراضمعٌنة،
وٌقالإنالعربٌةتستعملالتصؽٌرألؼراضكالتحقٌروتقلٌلالحجموتقلٌلالكمٌةوالعددوتقرٌب
الزمان والمكان والتحبب ،وقد ٌكون للتعظٌم( ٕ )" ،وقد عرض لموضوع التصؽٌر بشكل شرح
مفصلفبدأبـكٌفٌةصٌاؼةالتصؽٌر،وماهًالشروطالتًٌجبأنتتوافرفًاالسمحتىٌمكن
تصؽٌره ،ووضح كٌفٌة التصؽٌر من االسم الثبلثً والرباعً والخماسً ،وتعرَّ ض إلى موضوع
تصؽٌرالترخٌم(ٖ)،فطرٌقةالراجحًكانتبمثابةتقدٌمدرسوشرحآللٌةالتصؽٌر .
كما تناول نهاد الموسى مسؤلة التصؽٌر فذكر المراد به وبٌَّن قواعده وأحكامه وذكر وظابفه
المعنوٌة مع ذكر مثال على كل نوع( ٗ ) ،وقد اتفق مع الشمسان فً طرٌقة عرضه لموضوع
التصؽٌر .
وقدتناولهادينهرمسؤلةالتصؽٌر،فقدعمدإلىتعرٌفهوتوضٌحأؼراضهوشروطهوبٌَّن
صٌؽة التصؽٌروطرابقهاواستعماالتهاوكٌفٌةالتصؽٌر،وبعدذلكعرضمجموعةمنالتطبٌقات
والتمارٌنعلىمسؤلةالتصؽٌر(٘)،وقداتفقمعالشمسانعندعرضهللتمارٌنوالتطبٌقاتلمسؤلة
التصؽٌر .
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ٌنظرالدحداح،انطوان،معجمقواعداللؽةالعربٌةفًجداولولوحات،مصدرسابق،ص ٕ
ٌنظرالراجحً،عبده،التطبٌقالصرفً،مصدرسابق،ص .42ٖ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .ٔٓٗ-42ٗ
ٌنظرالموسى،نهاد،علمالصرؾ،جامعةالقدسالمفتوحة،عمانٔ442،م،صٖ .ٖ2ٙ-ٖٙ٘
ٌ-نظرنهر،هادي،الصرؾالوافً،مصدرسابق .ٕ2ٓ-ٕ٘٘،
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ترىالباحثةأنَّ ثمةتواف ًقابٌنالطرٌقةالتًعرضبهاالشمسانوكبلً منالراجحًوهادي
نهرونهادالموسىمنجانبالشرحوعرضالمادة،وأنَّ ثمةاختبل ًفافً الجانبالتطبٌقً،حٌث
استخدمالشمسانإحدىاألسالٌبالحدٌثةفًعملٌةتٌسٌرالتعلٌموهًالجداول .
إنَّ إسهامات الشمسان الصوتٌة والصرفٌة لم تنحصر عند هذه المواضٌع ،بل طالت
مواضٌع أخرى متعددة ومتنوعة ،ومنها (النسبة ،والجمود  ،وبناء الفعل للفاعل أو المفعول)
و(المطلوالقلب،والحذؾ،وقراءةفًدراساتعلمأصواتالعربٌةلـداودعبده)،إالأنَّ المسابل
الصوتٌةوالصرفٌةالتًتمإٌرادهاتع ُّدمنأبرزالقضاٌافًاسهاماتالشمسانالصوتٌةوالصرفٌة .
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الفصل الثالث
المسائل الداللٌة
سؤتناول فً هذا الفصل -بإذن هللا -أهم المسابل الداللٌة التً تعرَّض لها الشمسان فً بعض
كتبه،علمًاأنَّ هذهالمسابلهًالتًرأٌتأنهابارزة،وتراءىللباحثةأنَّأبرزالمسابلالداللٌةعنده
هً :

 -0اللغة وعالقتها بالمجتمع .
 -0الداللة الوظٌفٌة .
 -0المعجم والداللة .
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الفصل الثالث
المسائل الداللٌة
ٌعرَّ ؾعلمالداللةبؤ َّنهدراسةالمعنىأوالعلمالذيٌدرسالمعنى(ٔ)،أيإنَّ دراسةاللؽةالبد
أنتسعىإلىالوقوؾعلىالمعنىالذيهوالهدؾمنإنتاجالمتكلملكبلمه ،وقدبحثالعدٌدمن
علماء اللؽة والفبلسفة وعلماء النفس فً موضوع الداللة؛ ألنَّ الداللة ؼاٌة ٌسعى إلٌها المتكلم
والكاتب؛منأجلأنٌتمكنمنإٌصالرسالتهبسهولةووضوح .
اللغة وعالقتها بالمجتمع :
أما عبلقة اللؽة بالمجتمع ،فقد تناولها الشمسان فً إحدى محاضراته فً نادي القصٌم
بمحافظة المذنب ،والذي ٌقدم الفابدة للدراسة هنا هو آراإه التً اختصت بالحدٌث عن التؤثٌر
المتبادلبٌناللؽةوالمجتمع .
ٌرىالشمسانأنَّ اللؽةوسٌلةصوتٌةٌستعٌنبهاكلمجتمععلىقضاءأؼراضه،وهًشاملة
لكل حاجات المجتمع التواصلٌة ،وٌخص الشمسان المستوى الفصٌح والمستوٌات العامٌة األخرى
عندماٌتمالتحدثعنالعربٌة،وٌقصدبهاشكلهاالمسموعوالمكتوب(ٕ) .
كماٌرىالشمسانهناأنَّ اللؽةنتاجاجتماعً،حٌثارتبطتنشؤةاللؽةبوجودمجتمعاقتضى
شكبلً موف ًقا من أشكال التواصل بٌن أفراده ،فاللؽة من هذا المنطلق نتاج اجتماعً؛ ألن اللؽة فً
المقاماألولهًوسٌلةتواصلأفرادالمجتمع(ٖ ) ،وٌقصدبذلكأنَّ المجتمعهوالذيٌقومبصنع
اللؽةوتشكٌلها .
وٌجملأهمفوابداللؽةفًاآلتً(ٗ) :
ٔ -إنَّ اللؽة تعطً للمولود عندما ٌسمَّى إنتماءه إلى المجتمع اإلنسانً ،وهً الوسٌلة التً تسهل
االتصالبهمنحٌثهوفرد .

ٔ

عمر،أحمدمختار،علمالداللة،طٗ،عالمالكتب،القاهرةٔ44ٖ،م،صٔٔ .ٕ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌم،التؤثٌرالمتبادلبٌناللؽةوالمجتمع،دوحةالمذنب،ناديالقصٌماألدبً-فرعالمذنب،عٕٔٓٔٓ،م،
ص٘ٔ .
ٖ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،التؤثٌرالمتبادلبٌناللؽةوالمجتمع،مصدرسابق،ص .ٔٙ
ٗ
ٌ-نظرالمصدرنفسه،ص .ٔ2-ٔٙ
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ٕ -اللؽة وسٌلة اإلبداع األدبً والطرٌق إلٌه ،حٌث ٌع ُّد اإلبداع األدبً نتاجًا اجتماع ًٌّا متوج ًها به
المجتمعإلىالمجتمعبشكلهاللؽوي .
ٖ -قد ٌكون األدب سجبلً للمجتمع ،فإنَّ دٌوان العرب الذي سجل لنا طابفة من عاداتهم وآمالهم
وآالمهم وشٌمهم وأخبلقهم تكشؾ عن ؼٌر قلٌل من أحوال المجتمع الذي كان األدب من نتاجه
وانتهىإلٌه.



وترى الباحثة أنَّ الشمسان أراد أنْ ٌوصل أنَّ األصل فً األدب هو اللؽة،واألدب ٌعبر عن
المجتمع،فباللؽةواألدبٌنقلكلماٌتعلقبالمجتمع .
ٗ -اللؽةتعبٌرعنموقؾاإلنسانمنالكون،فمامنأسماءمطلقةعلىمفرداتالكونهًفعل
إنسانًدالومعبرعنرإٌاملبٌةلحاجتهاالصطبلحٌةبٌنأفرادالمجتمع .
٘-تعبراللؽةعنإدراكالحقابق،وكللؽةتختلؾفًتعبٌرهاعنالقراءةوالتعدد .
-ٙتعبٌراللؽةعنظاهرةالتؤنٌثوالتذكٌر .
وبعدذلكٌنتقلللحدٌثعنالعبلقةالتًتربطبٌناللؽةوالمجتمع،حٌثٌرىأنَّ حالاللؽة
تمثل صورة للمجتمع ،كما ٌذكر أنَّ بعض الناس ٌتهمون العربٌة بالضعؾ ألسباب تنطوي علٌه
ً
أنظمتها،وٌذكرلناحدثامرمعه،وهوأنَّ أحدطلبتهالمتخصصٌنباللؽةالعربٌةوهوطالبدرس
عنده مقرر التطبٌقات النحوٌة ،وهو ٌعلم مدى ضعفه ،ومثار العجب أ َّنه ٌكتب بلؽة أكثرها
العامٌة(ٔ)،فإنكانالمجتمعٌمتلكلؽةقوٌةصحٌحةكانالمجتمعقوًٌاٌستطٌعأنٌواجهتحدٌاته .
ً
كانتلؽتهضعٌفة،كما
وتخلصالباحثةمنذلكإلى أنَّ :إنكانالمجتمعضعٌ ًفافًلؽته
ٌشٌرهناأنَّ العامٌةواألجنبٌةقدؼزتفصولالعلمفًجامعاتنا؛فصارتهًاللؽةاألم،وٌرىأنَّ 
قوةالعربٌةمرهونةبإرادةالمجتمعات،وٌشٌرإلىأنَّ الٌهودقداقتبسوانحوالعربٌةلنحولؽتهم،
وكتبوانحوالعربٌةباللؽةالعبرٌةٌومكانتلؽةالعلم(ٕ) .

ٔ

ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،التؤثٌرالمتبادلبٌناللؽةوالمجتمع،عٔ،دوحةالمذنبٕٓٔٓ،م،ص .ٔ2
ٕ
ٌ-نظرالمصدرنفسه،ص .ٔ4

ٕ2

وفًالختامٌذكرالشمسانأنَّ الٌهودٌدرِّ سونجمٌعالعلومبالعبرٌة،ونحنعاجزونعنذلك
ألٌسهذاأقوىدلٌلعلىتؤثٌرالمجتمععلىاللؽة!فهوٌحٌٌهاإنأرادوٌقتلهاإنأراد(ٔ) .
تتفقالباحثةمعماأوردهالشمسانمنآراء،حٌثإنَّ المجتمعٌإثرفًلؽتهفهوالذيٌحٌٌها
وٌقوٌها إذا استخدمها بصورتها الصحٌحة واعتنى بها ،وهو الذي ٌقتلها إذا أهملها واستخدمها
بصورةخاطبة،واللؽةكذلكهًالتًتصدرمنالمجتمعفؤساساللؽةهوالمجتمع،فهًتإثرعلٌه
وترفع من شؤنه وهو ٌإثر فٌها وٌقوٌها وٌعززها؛ فالعبلقة بٌن المجتمع واللؽة هً عبلقة تؤثٌر
تبادلًكماٌراهاالشمسانوالباحثةكذلك .
ونلحظهناأنَّ الشمسانأعادقراءةالتراثالعربًفًضوءمعارؾالعصر،فاللؽةهًشًء
ظ ِهر اللؽة صورة
قدٌم وأعاد دراستها فً ضوء التقدم والحال الذي ٌعٌشه المجتمع ،وكٌؾ ُت ْ
مجتمعها .
الداللة الوظٌفٌة :
ً
لىحصردالالتأبنٌةاألفعالفًالعربٌة،معتمداعلىأمهاتالكتبالصرفٌة
عملالشمسانع
والنحوٌة فً كتابه (أبنٌة األفعال عبلقاتها وداللتها) فً جانبٌن ،أ َّما الجانب األول فهو حصر
لدالالتاألبنٌةنفسها،أ َّماالجانبالثانًفهوحصرلعبلقاتاألبنٌةالداللٌة .
ٌبدأالشمسان بذكرالبنٌةث َّم ٌقومبذكرماأوردهالقدماءمنمعانلتلكالبنٌة،فمثبلً
البنٌةفعل
َ
فعلباإلضافةإلىداللتهعلىؼلبةالمقابلونٌابتهعنفعُل
ٌذكرأنَّ ابنمالكقدذكرفًالتسهٌلأنَّ َ
ٌجًء على معان أخرى منها ( ٕ )"الجمع والتفرٌق واإلعطاء والمنع واالمتناع واإلٌذاء والؽلبة
والتحوٌلواالستقراروالسٌروالستروالتجرٌدوالرمًواإلصبلحوالتصوٌت"

(ٖ) 

َّ
السٌوطًقدمثللكلمعنىمنهذهالمعانً،ونذكربعضها )ٗ(:
وٌذكرأنَّ
ر،قسر .
الؽلبة:أيؼلبةالمقابل،نحوكارمنًفكرمته.أوالؽلبةمطل ًقانحو:ق َه
ٔ-
َ
َ
َ
ج،مزج .
د،ومنهمادلعلىوصل:مر
ٕ-الجمع،نحوح َشر،ح َش
َ
ح،نحل .
ٖ-اإلعطاء:م َن
َ
ٔ

ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،التؤثٌرالمتبادلبٌناللؽةوالمجتمع،مصدرسابق،ص .ٔ4
ٕ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أبنٌةالفعل:داللتهاوعبلقاتها،مطبعةالمدنً،جدةٔ422،م،ص .ٙ
ٖ
 -ابنمالك،تسهٌلالفوابدوتكمٌلالمقاصد،تحقٌقمحمدكاملبركات،دارالكتابالعربً،القاهرةٔ4ٙ2،م،ص .ٔ42–ٔ4ٙ
ٗ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أبنٌةالفعل:داللتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص .2

ٖ2

َ
َ
ل،حظر .
المنع:حظ
ٗ-
التحول:رحل .
٘-
َ
-ٙالسٌر:ر َمل،ذ َمل .
-2الدفع:درأ،ردع .
ؤ،حجب .
-2السر:خ َب
َ
َ
َ
ؾ،حذؾ .
الرمً:قذ
-4
أمَّاالبنٌاتالتًتجًءالزمةومتعدٌةفذكرلنامعانًالبلزممنهاأوالً،ثمذكرمعانًالمتعدي
منها،ومثللنابالبنٌة(أ ْف َعل)مثبلً حٌثٌقول:إ َّنهٌجًءالزمًاومتعدًٌا(ٔ ) ،وٌذكرأنَّ منمعانً
َّ
أ ْف َعل البلزم ما أورده سٌبوٌة فً الكتاب االستحقاق ( ٕ )  ،وما أورده أبو حٌان فً المبدع فً
(ٖ) 

التصرٌؾوهوصٌرورةالصحبة.

وكذلك أورد معانً أ ْف َعل المتعدي ومنها ( ٗ ) :الجعل والتعرٌض والكثرة وصار إلى كذا
والوجدانوالسلب،والدعاءوالهجوموالضٌاء،والتسمٌةوالوجود،والوصول .
وبعدذلكنجدهٌنتقلالىعبلقاتاألبنٌةمعبعضها،والبدأننذكرفًهذاالصددأنَّ كتب
النحو العامة لم تفرد بابًا منفصبلً لهذه العبلقات ،ولكنها تعرضت لما بٌن األبنٌة من عبلقات فً
تضاعٌؾدرسمعانًتلكاألبنٌة(٘) ،وتدورالعبلقاتبٌناألبنٌةفًأمورأهمها:مجًءبناءٌن
بمعنىواحد،مجٌبهمابمعنٌٌنمختلفٌن،مجٌبهمامتضادٌن،مجًءأحدهمامطاوعً الآلخر،إؼناء
أحدهماعناآلخر( .)ٙ
ٌبدأ بذكر عبلقة (فعُل مع فعِل) وٌذكر ما أورده النحاة فً ذلك من معان ،ومنها
()2
ُبوشهبوشهُب"(،)2ومنالمعانًالوظٌفٌة
،كماوردفًالكتابمثل"كهبوكه
المشاركة
ِ
ِ
ٔ

ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أبنٌةالفعلداللتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص.2
ٕ
ٌ-نظرسٌبوٌة،أبوبشرعمربنقنبر(ٓٔ2هـ)،الكتاب،تحقٌقعبدالسبلممحمدهارون،الهٌبةالمصرٌةالعامةللكتاب،القاهرة،
ٔ422م،صٓ .ٙ
ٖ
-أبوحٌان،أثٌرالدٌنأبوعبدهللامحمدبنٌوسؾ(ٗ٘2هـ)،المبدعفًالتصرٌؾ،تحقٌقالسٌدعبدالحمٌدالسٌدطلب،دارالعروبة
للنشروالتوزٌع،الكوٌتٔ42ٕ،م،صٕٔٔ .
ٗ
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أبنٌةالفعلداللتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،ص .ٕٔ-4
٘
ٌ-نظرالمصدرنفسه،ص .ٕ4
ٙ
ٌ-نظرالمصدرنفسه،ص .ٕ4
2
ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أبنٌةالفعلداللتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،صٖٓ .
2
-سٌبوٌة،أبوبشرعمربنقنبر(ٓٔ2هـ)،الكتاب،مصدرسابق،صٕ٘ .

ٗ2

التًٌشتركانبهااإلؼناءحٌثٌؽنً(فعِل)(فعُل)لزومًافًالٌابًالبلمسماعهافًؼٌره( ٔ ) ،
(  ٕ )
،ومنؼٌرالٌابًحرد( ٖ )،وقدسارالشمسانعلىنفسالمنهجفًإكمال
ومثالالٌابًؼنًِ
ِ

دراساتعبلقاتاألبنٌة .
ونخلصإلىأنَّ الجهدالذيقامبهالشمسانفًهذاالصددهوعملٌةجمعماأورده النحاةمن
معانألبنٌةاألفعالوعبلقاتاألبنٌةمعبعضهافًبابواحد،وهذامنشؤنهأنٌسهلعلىالمتعلم
ٍ
وٌٌسرعلٌه،فٌعتبرهذاالعملالمتمثلفًدراسةعبلقاتاألبنٌةمعبعضهامنبابالتٌسٌر،أ َّما
بالنسبةللجانبالثانًمنهذاالعملالمتمثلفًدراسةعبلقاتاألبنٌةمعبعضهافنلحظأنَّ كتب
النحوالعامةلمتفردلهذهالقضٌةبابًامنفصبلً،ولكنهاتعرضتلمابٌناألبنٌةمنعبلقات،وهذا
ً
جهدعظٌمٌذكرله،فكانجهدههناجهداتٌسٌرًٌاٌفٌدالطلبةوؼٌرهم .
فً فلسفة التسمٌة:
أ -أنماط األسماء وأسبابها:
عمل الشمسان على تقسٌم (األعبلم) إلى أنماط مختلفة بحسب االعتبارات المختلفة إلى االسم
فقسماالسممنحٌث :
سم االسم إلى االسم الرسمًواللقب مثل ( َش َح َم راس) لرجل اتصؾببٌاض
ٔ -الوظٌفة:حٌث ق َّ
ٌمٌلإلىحمرة،والكنٌةكمافً(أبًسعود)لعبدالعزٌز،ولـ(سعود)أبوعبدالعزٌر؛الرتباط
االسمبالمؽفورلهماالملكعبدالعزٌزوابنهسعود،وأسماءالتملٌحوالتقبٌحكما فً(عبدهللا :عبٌد

هللا  ،وعبود للتملٌح) ،واألسماء المستعارة كاالختصار باالقتصار على اسمٌن كما فً
(سعادعبدهللا)(ٗ) .
ٕ-الوضع:وقدعرّ ؾالوضعبؤ َّنه:جعللفظبداللةٌستدعٌهاللذهن،وقدٌكونبابتداعاللفظابتداءً
أونقلاللفظمنمجالهالداللًإلىمجالآخر(٘) .

ٔ

ٌ-نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أبنٌةالفعلداللتهاوعبلقاتها،مصدرسابق،صٖٓ .
ٕ
ٌ-نظرسٌبوٌة،أبوبشرعمربنقنبر(ٓٔ2هـ)،الكتاب،مصدرسابق،صٖٕ .
ٖ
-الرضً،محمدبنالحسناالستراباذي(ٙ2ٙهـ)،شرحشافٌةابنالحاجب،تحقٌقمحمدنوروآخرٌن،مطبعةحجازي،القاهرة،
ٖٔ٘ٙهـ،صٗٓٔ .
ٗ
 ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مكتبةالرشد،الرٌاضٕٓٓٙ،م،ص .ٕٕ-ٔ4٘
-المصدرنفسة،صٕٕ .

٘2

سمهاإلىاألسماءالمنقولة واألسماءالمرتجلة:وعرَّ ؾ العلمالمنقول كماأوردهابنمالك
وقدق َّ
سم المنقولة إلى أسماء متداولة فً البٌبة المحلٌة
وهو( :ما استعمل قبل العملٌة لؽٌرها)( ٔ ) ،وق َّ
كـ(عابشةونورة)،وأسماءتراثٌةكمافً(بثٌنةوأروى)،وأسماءمنقولةكمافً(سلسبٌل)وهواسم
عٌن فً الجنة ،وأسماء أعجمٌة كما فً (نارٌمان -فارسً) ،وأسماء منقولة من األفعال كما فً
(ٌزٌد)،واألسماءالمرتجلة:مثل(عثمانوزٌنب)(ٕ) .
ٖ-التصرُّؾ:وقدقسماالسمإلىجامدومشتق .
سماألسماءحسبالمجاالتالداللٌةالتًنقلتأسماءاألعبلمعنهاإلى(ٖ) :
وبعدذلكق َّ
أ-نباتمثل(:أزهار) .
ب-حٌوانمثل(:جحٌش) .
ج-أدواتمثل(:محماس) .
د-حلًونقدمثل(:جوهرةوجواهر) .
ه-أماكنمثل(:أؼادٌروزمزم) .
و-أزمنةمثل(:جمعةورجب) .
ي-ألوان(:أسمروبٌضاء) .
ٗ -الجنس :حٌث قام بتقسٌم األسماء إلى مذكرة ،كما فً (خالد) ،ومإنثة كما فً(خالدة) ،ومذكر
ٌنتهًبـ(ان)كمافً(حمدان)(ٗ) .



ٔ

ابنمالك،أبوعبدهللاجمالالدٌنمحمدبنعبدهللا،تسهٌلالفوابدوتكمٌلالمقاصد،تحقٌقمحمدكاملبركات،دارالكتابالعربً،القاهرةٔ4ٙ2،م،صٖٓ .
ٕ
 ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،صٕٗ .ٕ2-ٖ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .ٖٔ-ٕ2ٗ
ٌ -نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،صٕٖ .

2ٙ

ب -أسباب التسمٌة:
اجتهدالشمسانفًإٌجادعددمناألسبابالتًتسمّىاألعبلمبناءًعلٌها،ومنها(ٔ) :
ٔ-البربالوالدٌن:كؤنٌسمّىالولدعلىاسمجدهنحو(دهمانوسراجووسام) .
ٕ -زراعةاالسم :عنطرٌقتوسعاألسربحٌثٌكوناسمالعابلةكالبذرةالتًتزرعمنجدٌدفً
هٌبةاسمالمولود،ومنهذهاألسماء(مرجانمباركمرجانالمرجان) .
ٖ-االعجاببالمسمّىباسمه :مثلاالعجاببالشخصٌاتالسٌاسٌةنحو(عبدالعزٌز)نسبةإلىجبللة
الملكعبدالعزٌزبنعبدالرحمنآلسعود .
ٗ -االتجاه الدٌنً :كالتسمٌة بؤسماء األنبٌاء نحو(محمد وإبراهٌم) ،وقام الشمسان هنا بعمل جدول
أحصىفٌهأعداداألعبلمفًجامعةالملكسعودفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة لعام(ٔٗٓٙهـ-
ٔٗٓ2هـ)،فوجداسمالعلم(محمد)وردحوالً(ٔ)ٕٔ4واسمالعلم(إبراهٌم)وردحوالً(ٕ .)٘ٙ
٘-أثرالكنٌة:نحواسمه(محمد)وكنٌته(أبوالقاسم) .









ٔ

ٌ -نظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،صٖٗ .٘4-
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معجم أسماء الناس فً المملكة العربٌة السعودٌة:
ً
جهدا ق ٌِّ ًما ،قام به الشمسان بهدؾ معرفة دالالت األسماء الخفٌة ومعرفة
ٌمثل هذا المعجم
معانٌها،ومناألسبابالتًدعتهإلىتؤلٌؾالمعجمرفعالضٌمالذيأصابأسماءالناسفًالمملكة
العربٌةالسعودٌةفًموسوعةالسلطانقابوس،فبعداطبلعالشمسانعلىموسوعةالسلطانقابوس
وجدأنَّ أسماءببلدهنالهاحٌؾفًهذهالموسوعة؛ألنماأُدخلفٌهامناألسماءاعتمدفٌهعلى
نسبة السكان ،ووجد أنَّ تعرٌؾ بعض األسماء فً الموسوعة ؼٌر دقٌق؛ نظرً ا لؽٌاب المعرفة
بالثقافة المحلٌة فً بٌبات الجزٌرة العربٌة ،من هنا جاءت فكرة اجتهاد الشمسان فً إٌجاد معجم
ٌحاولماأمكناستقصاءاألسماءوتفسٌرهافًنهج مختلؾعننهجموسوعةالسلطانقابوس(ٔ )
ٍ
التً ُتعنىباألسماءالعربٌةمستخد َم ًة أحدثالوسابل العلمٌةواإلحصابٌة،وت َّم جمعالمادةفٌهامن
اثنتًعشرةدولةعربٌة،بمعرفةخبراءفًالعلوماللؽوٌةواالجتماعٌةمن(األردن،وسلطنةعُمان،
ومصر ،والسعودٌة ،وتونس ،والمؽرب ،والجزابر ،والعراق ،والٌمن ،والكوٌت ،والبحرٌن،
وقطر)،وقدشملتالموسوعةتحلٌبلتلؽوٌةواجتماعٌةوتارٌخٌة،مركز ًة علىماٌقاربسبعة
مبلٌٌناسمعربً(ٕ)،وقدضمتالموسوعة(ٖ) :
معجمأسماءالعربفًمجلدٌن .سجلأسماءالعربفًأربعمجلدات .دلٌلأعبلمعُمان .منهجالبحثفًأسماءالعرب .نهج الشمسان فً معجم أسماء الناس فً المملكة العربٌة السعودٌة:
حاولالشمسانفًهذاالمعجمبٌانمعانًأسماءاألفرادالسعودٌٌن،ورَّتباألسماءفٌهترتٌبًا
هجبًٌا،معتبرً االمعرؾبؤلالتعرٌؾفًحرؾاأللؾ،بعدهاٌبدأبذكرمدخلباالسم،ولمٌفرقبٌن
ً
رامزا للذكر بـ (ذ) ولؤلنثى بـ (أ) ،وإن كان االسم
الذكور واإلناث ،بل أشار إلى جنس مسماه،
ٌستعملللذكرواألنثىكانالرمز(ذ/أ)ٌ،لٌهالجذراللؽويالذيأخذمنهلفظهبٌنمعقوفتٌنإن
ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ص .4ٕ
ٌنظرالموقعااللكترونً http://www.sultanqaboos.net/article-action-s-id-22.htmٖ
ابنالزبٌر،محمد(مشرؾ)،موسوعةالسلطانقابوسألسماءالعرب/سجلأسماءالعرب،طٔ،جامعةالسلطانقابوس،مكتبةلبنان،ٔٔ44م،مجٔ،ص .2
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ً
ًابسٌطا،وإنكانمركبًاكتب(مركب)،وإنكانؼٌرعربًكتب(أعجمً)،ولمٌفرق
كان عربٌ
بٌنالدخٌلوالمعرّ بفدخلفًذلكالمصؽروالمنسوب،وتحتمدخلاالسمٌكونالتعرٌؾبه،فإن
كاناالسممتؽٌرً اعنأصلهالفصٌحذكراألصلبعدلفظ(أي)،وٌبٌنالحكمعلٌهمنحٌثكونه
منقوالً أومرتجبلً،وٌبٌنمنأيشًءنقل،وإنكانمشت ًقابٌننوعالمشتقوفعله،وقدٌبٌنمبناه
الصرفًعندالحاجة،وكذلكشرحبعضمانالبعضاألصواتمنتؽٌرصوتًأوصرفً،وإن
كانمركبًابٌننوعالتركٌبوداللته،وإنكاناالسمأعجمًٌابٌّنمنأيلؽةدخلومعناهفًلؽته،
وقدٌشٌرإلىعلةتسمٌةبعضاألسماءالتًٌرىلبٌانهاأهمٌة،وإنكاناسماألنثىبزٌادةالتاء
علىالمذكرحالهإلىمعناهالواردفًتعرٌؾالمذكر،وإنكاناالسممشت ًقاأحالهبنفسالطرٌقة،
أمّاداللةاالسماللؽوٌةفقدمداللتهالشعبٌةإنأمكنأوداللتهاللؽوٌةمستعٌ ًنابالمعاجمالعربٌة،وما
الٌجدلهداللةمنقولةاجتهدفًتفسٌرة،وفًبٌانالمعنىالبٌبًفقدٌقولفًلهجةنجد،وقدٌقول
فًلهجاتالجزٌرة )ٔ(.
أمَّا بالنسبة للمصادر التً حصل الشمسان منها على تلك األسماء فهً من أدلة الهاتؾ
السعودي،ومنأسماءالطبلبوالطالباتفًوزارةالتربٌةوالتعلٌمالسعودٌة،ومنبعضأسماء
المقترضٌنمنالبكالعقاري،ومنسجبلتمكتبالموالٌدفًالرٌاض،ومنأسماءطبلبجامعة
الملكسعود،ومنعٌنةعشوابٌةمنوزارةالداخلٌة )ٕ(.
رَّتبالشمسانمعجمهترتٌبًاهجابًٌامبتد ًباباسمالعلمابتسام،واضعً احرؾ(أ)بجواراالسم
للداللةأنَّ هذااالسمٌدلعلىالمإنث،وبجانبالرمزٌذكرالجذراللؽويالذيأخذمنهاسمابتسام
بل ،وبٌَّن أ َّنه نقل من
بٌن معقوفتٌن وهو(ب/س/م) ،وبعد ذلك ذكر نوعه بؤ َّنه منقول ولٌس مرتج ً 
مصدر الفعل ابتسم ،وبٌن نوع المشتق وفعله :ابتسم ٌبتسم ،ابتسامًا ،فهو مبتسم ،وبعد ذلك ذكر
المعنى،فٌقول:ابتسمالشخصٌ:بتسم،انفرجتشفتاهعنثناٌاهضاح ًكادونصوت )ٖ(.
ل من األسماء كما فً االسم ( ْب َهمان)واضعًا بجانبه حرؾ الذال بٌن
وٌذكر لنا ما هو مرتج ٌ
قوسٌن،والجذراللؽويبٌنمعقوفتٌنوهو(ب/ه/م)ونرىأنَّ هذااالسممتؽٌ ٌر عنأصلهالفصٌح،
فذكرأصلهقاببلً:أي َبهْمانوذكرإنَّارتجالهعلى(فعبلن)،منال ُب ْه َمة،وٌذكرماجاءفًالصحاح

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،معجمأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ص .ٔٓ-4ٕ
ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،معجمأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،صٔٔ .ٖ
ٌ-نظرالمصدرنفسه،ص٘ٔ .

24

فًالنهاٌةلعرضالمعنى"البُهمةبالضم:الفارسالذيالٌدرىمنأٌنٌإتىمنشدةبؤسه"وقد
ٌكونمن(البهٌم)أياألسود )ٔ(.
وٌذكرماهومصؽرترخٌمًكـ(حمٌّد)علىأ َّنهمصؽرترخٌمًلبلسممحمدأوحمد( ٕ )،
وٌذكر اٌضً ا ما هو اسم مركب كـ(حمٌد هللا)  ،وٌبٌن نوع التركٌب أ َّنه من الوصؾ حمٌد ولفظ
الجبللةللتبرٌكوالتٌمن( ٖ )،ومناألسماءاألعجمٌةالتًٌمثللهاالشمساناالسم(إٌبلن)،وهو
ٌدلعلىاألنثىوٌبٌنأ َّنهدخلمناللؽةالعبرٌة،وٌذكرلناأ َّنهجاءفً(سجلأسماءالعرب)"عن
العبرٌةإٌبلنبمعنىشجرةالبلوط"(ٗ) .
وترىالباحثةأنَّ وروداألسماءاألعجمٌةفًمعجمأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة
لم ٌكن بنسبة عالٌة ،ولربما ٌرجع ذلك إلى كون المجتمع السعودي من المجتمعات المحافظة فً
العالمالعربً .
ومن األسماء التً اجتهد فً بٌان المعنى البٌبً لها (بْجاد) وهو للذكر من الجذر اللؽوي
(ب/ج/د)،ونلحظأنَّ االسممتؽٌرعنأصلهالفصٌحوالذيٌذكرهالشمسانبعدلفظأيوهوبجاد،
همنقولمنالبجاد،وجاءفًالمحكم"والبجاد:كساءمخطط"،و"ب َجاد:اسمرجل"،وٌرى
وٌذكرإَّن
ِ
أ َّنهمنالممكنأنٌكونمرتجبلًمن(البجد)،ومعناهالبٌبًفًبعضلهجاتالجزٌرةالشق.

(٘) 

ًااالسم(رضاء)منالجذراللؽوي(ر/ض/و)وهً
ومناألسماءالتًتستخدمللذكرواألنثىمع
ِ
من الصورة الممدودة لبلسم رضا(  ،) ٙومن األسماء التً ذكرها بزٌادة التاء على المذكر االسم
(عتٌِقِة)منالجذر(ع/ت/ق)،وٌذكرإ َّنهمنقولمنمإنث عتٌق،وكؤَّنهٌحٌلالقارئإلىالرجوع
َ
إلى معنى عتٌق ،وكذلك االسم (عجابب) المؤخوذ من الجذر(ع/ج/ب) حٌث أورد انظر:
عاجب(،)2ومناألسماءالتًبٌَّنأنَّ لصوتالقاؾفٌهاصورً اصوتٌةمختلفةاالسم(قالط)للداللة
علىالذكر،وهومنالجذراللؽوي(ق/ل/ط)منقولمناسمالفاعلمنالفعلقلط،وفًعامٌةنجد
قلط الضٌؾ بمعنى دخل والقالط المتقدم (  ،) 2ومن األسماء التً ٌتم فٌها نطق القاؾ جٌم

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،معجمأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ص .22ٕ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٔ .ٔ2ٖ
ٌنظرالمصدرنفسه،صٕ .ٔ2ٗ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .٘ٙ٘
ٌنظرالمصدرنفسه،ص٘ .ٙٙ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .ٕ222
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .٘ٓٙ2
ٌ-نظرالمصدرنفسه،ص .ٔٓٙ

ٓ2

االسم(عجٌل)للداللةعلىالذكرمنالجذراللؽوي(ع/ق/ل)أيعقٌلأبدلتالقاؾجٌمًافًلهجات
الخلٌج(ٔ) .
ً
جهدا طٌبًا؛ لرصد أسماء الناس المنتشرة فً المملكة العربٌة
بذل الشمسان فً هذا العمل
السعودٌة،فًبٌباتلؽوٌةمتباٌنةاختلفتفًنطقأصواتها،حٌثأوردتكرارً البعضاألسماء،إذ
ً
تردتار ًة محبل ًة بؤداةالتعرٌؾ،وتردتار ًة عاطلةمنها،وبٌَّنأنَّ هناكصورً
امختلفة لنطقبعض
الحروؾ كالقاؾ والجٌم وؼٌرها ،وهذا ٌضٌؾ على الموضوع أهمٌة بالؽة ،لتجعله معجمًا مهمًا
ومهتمًاباللؽاتواللهجات،فٌع ُّدمعج ًماخاصًاوعا ًّماعلىدرجةعالٌةمنالدقةوالبٌانوالشمولٌة .
 وفًهذاالصددسؤقومبعرضالجهدالذيقامتبهالباحثةناٌفةالشرعةمنعرضألسماء
أعبلم من البادٌة ،فً محاولة لبٌان أوجه الشبه بٌن أسماء األعبلم فً المملكة العربٌة السعودٌة،
ومنطقةالبادٌةفًالمملكةاألردنٌةالهاشمٌة .
 حاولت الشرعة فً هذا العمل أن تبٌن داللة األسماء ؼٌر الشابعة ،أو التً ٌعتقد أنها قلٌلة
االنتشار،وقدتندثرمعتقدمالزمن،وأشارتالشرعةإلىأنَّ هذهاألسماءالتقتصرفًتسمٌتها
علىأبناءالبادٌةالشمالٌةفًمحافظةالمفرق،وإ َّنماقدتنتشرفًمناطقمختلفة،سواءفًالبادٌة
أو الرٌؾ أو المدن ،وقد ٌتسع انشارها لٌشمل الدول العربٌة المجاورة ،التً ٌتوزع فٌها البدو،
واقتصرتهذهالدراسةعلىدراسةاألسماءؼٌرالشابعةفًمحافظةالمفرقوالمسجلةلدىدابرة
األحوالالمدنٌةفًمدٌنةالمفرق(ٕ) .
ًامبتدبة باالسم(ا ْب َنٌَّة)ونرىأنَّ الشرعةبدأتبذكر
ً
قامتالشرعةبترتٌبالمعجمترتٌبًاهجابٌ
معنىاالسمكماأوردهلهاصاحباالسم،حٌثقامتبعملٌةمسحمٌدانً،وتبٌنأ َّنهربماصؽر
حجمالمولودكانسببًافًالتسمٌة،وهومناألسماءالمذكرةولٌسالمإنثةعلىالرؼممنالتؤنٌث
الظاهرعلىالتسمٌة،ولمٌتوصللمعرفةذلك،وقدرجعتالشرعةإلىمعجملسانالعربمنمادة
(بنً)،وذكرتأ َّنهتصؽٌربنت،وبنتمإنثابن،وابنةمنابنوهًمإنثة،وبعدذلكنجدهاتقوم
بالبحثعنمعنىاالسمفًالمصادراألجنبٌةبعدأخذالجذر(ب/ن/ت)،ونجدأ َّنهوردفًالنقوش

ٔ

ٌنظرالشمسان،إبراهٌمسلٌمان،معجمأسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مصدرسابق،ص .٘ٓ4ٕ
ٌنظرالشرعة،ناٌفةفرحان،أسماءأعبلممنالبادٌةدراسةمقارنة(صفوي،ثمودي،لحٌانً)،طٔ،األكادٌمٌةللنشر،المفرق،ٕٓٓٓم،صٗٔ .

ٔ2

الصفوٌة،وٌفسره(لٌتمان)بمعنىشجرالصفصاؾ،أمَّا(هاردنج)فٌفسرهبمعنىأرٌج،وتذكرإَّنه
وردفًاللحٌانٌة،فهوبمعنىبنت،وكذلكفًالثمودٌة(ٔ) .
وقامت الشرعة بالتعرؾ على بعض معانً األسماء من األشخاص أنفسهم ،كما فً االسم
(اجْ َرٌِّد)حٌثذكرصاحباالسمإَّنهولدفًشهرجرٌدان،وٌعنًعندالبدوآخرأشهرالخرٌؾ
حٌنتتجرداألشجارمنأوراقها،وقٌلربماولدسنةانتشارالجرادفًالمنطقة،فس ِّمًالطفلاجرٌد
أوجرادأوجرٌدان،وإنكانتأنثىسمٌتجرداأوجرادة(ٕ) .
ومن األسماء التً تتعلق بالحٌوانات االسم ْ
(ذ ِوٌْخ) وهو من األسماء التً تطلق على الكبلب
وربماسمًِّ المولودبهذااالسملردالحسدوالشر،ومنهذٌخان،وٌرداالسم(ذ/ي/خ)فًالنقوش
الثمودٌةبمعنىذبب(ٖ) .
تعرضت إلى عرض بعض األسماء التً وردت فً كبل المعجمٌن ،والحظت أنَّ بعض
ُ
وقد
المعانًالمعطاةكانتمتشابهة،وهذاٌقودوناإلىأنَّ بٌبةالبادٌةفًالمملكةاألردنٌةوبٌبةالمملكة
ُ
منالتشابه،وقدقمت بعرضبعضاألسماءالمشتركةالواردة فًكبل
العربٌةالسعودٌةفٌهمانو ٌع
المعجمٌنومنها :








ٔ

 ٌنظرالشرعة،ناٌفةفرحان،أسماءأعبلممنالبادٌةدراسةمقارنة(صفوي،ثمودي،لحٌانً)،مصدرسابق،ص .ٕ4ٕ
ٌنظرالمصدرنفسه،ص .ٕ4ٖ
ٌ-نظرالمصدرنفسه،ص .42

ٕ2

بعضأسماءاألعبلمالمشتركةبٌنماوردفًمعجمأسماءالناسفًالمملكةالعربٌة
السعودٌةللشمسانوأسماءأعبلممنالبادٌةللشرعة 
اسمالعلم

رقمالصفحةفًمعجمأسماء

رقمالصفحةفًأسماء

المشترك 

الناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة 

أعبلممنالبادٌة 

جْ لِوي 

ٖٗٔ 

 ٙٙ

الجبلءوالترك 

حابس 

 ٔٗ2

 ٙ4

اإلمساكوالمنع 

حاٌس 

ٕ٘ٔ 

ٓ 2

االضطرابوالحركة 

فازع 

 ٘22

 ٔ٘2

المساعدة 

قناص 

 ٕٙ4

ٔ ٔ2

داللةعلىالصٌد 

الفً 

ٖ٘ ٙ

 ٔ2ٙ

قدومالضٌؾ-المولودالجدٌد 

ْل ِوٌْفً 

ٕ ٙٙ

 ٔ22

قدومالضٌؾ 

مْ حارب 

ٖ ٙ2

ٔ ٔ2

المقاتلة 

مخٌِؾ 

 ٙ42

ٖ ٔ2

الهلعوالفزع 

نازل 

 2ٖ2

 ٕٓٙ

االنتقالمنأعلىإلىأسفل 

نامً 

ٖٗ 2

 ٕٓٙ

ارتفاعالشؤنوالكثرة 

هاٌش 

ٖ 22

ٕٔٔ 

العنؾوالشدة 

و ّقاع 

 4ٕٙ

ٕٕٔ 

السقوط 

فلٌحان 

 ٘4ٙ

ٓ ٔٙ

الفبلحة 

فهد 

 ٘44

ٖ ٔٙ

الشجاعة 

فهّاد 

 ٘44

ٕ ٔٙ

القوةوالشجاعة 

فٌّاض 

ٔٓ ٙ

ٖ ٔٙ

الكثرة 

قاٌم 

 ٙٓ2

ٗ ٔٙ

الوقوؾ 

ْق َعٌد 

ٕٗ ٙ

 ٔٙ4

القعود 
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المعنىالمشترك 

ترى الباحثة أنَّ استقامة منهج الشمسان كانت واضحة ،كذلك وضحت قدرته على التصنٌؾ
وهً من المهارات التً تدل على اإلبداع وكذلك التوضٌح واالجتهاد ودقة الوصؾ ،ومن هنا
نستطٌع أن نقول :إنَّ معجم أسماء الناس فً المملكة العربٌة السعودٌة من المعاجم التً تستحق
االطبلع والقراءة؛ لعدة أسباب أجمل بعضها  :اشتماله على أؼلب األسماء المندثرة والشابعة
والمركبةوؼٌرها،وعدماقتصارهعلىفبة معٌنةمنالفبات،كمااتسمبعدمتكراراألسماءالتًال
تستحقالتكرار،وذكربعضاألسماءكماتنطقفًاللهجاتمشٌرً اإلىذلك،ومنهنانستطٌعأن
لبشكلكبٌرجمعبٌنالقدٌموالحدٌثوبٌنالمؤلوؾوالؽرٌب .
ص ٌ
سعٌومف َّ
نقول:إ َّنهمعج ٌممو َّ
وأخٌرً اأشٌرإلىأنَّ العرضالموجزلتلكالمواضٌعالداللٌةلمٌوفهاحقها،حٌثإنَّ الشمسان
قدتعمقفًتلكالمواضٌعبشكلأكبروأعمقمماوصؾوعرض،فهذاالوصؾالٌع ُّد مس ً
وؼا
لعدمالعودةلمواضٌعهالداللٌةودراستهادراسةمتؤنٌة.
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الخاتمة
تبدوشخصٌةالشمسانجلٌة فًالنحووالصرؾ،فقدأفادمنالمادةالمسموعةوالمنقولةوقام
بتحلٌلها ،واتسمت آراء الشمسان بالجدة خاصة فٌما ٌتعلق بموضوع التعلٌل ومؽاٌرة بعض آراء
السابقٌن،وجاءتآراءالشمسانفًدراستهلفروعاللؽةالمختلفةتتوافقمع بعضالقدماء،ووافق
فً منهجه بعض المحدثٌن واختلؾ مع بعضهم اآلخر ،وكانت أؼلب إسهامات الشمسان من باب
التٌسٌر ،فحاولتقدٌمدرس تعلٌمً فًمجالالصرؾوبعضالظواهرالصوتٌة ،وقدعالجأؼلب
المسابلالصوتٌةوالصرفٌةفًضوءمعارؾالعصروإعادةإحٌاءالتراث ،وحاولأنٌؤتًبرأي
جدٌد فً كثٌر من المسابل النحوٌة ،لكنَّ رأٌه ٌصبح فٌه نظر إذا عرض على التحلٌل العلمً
للمسؤلة ،كما تمٌز الشمسان بالربط بٌن الحداثة والتراث خاصة فٌما ٌتعلق بالصرؾ واألصوات
والداللةوهذامامٌزالشمسانؼٌرهمنالعلماء،وبرزالمنهجالشمولًللشمسانفًمعالجته أؼلب
المسابلالنحوٌةوالصرفٌةوالصوتٌةوالداللٌة،التًٌسعىبهاإلىرفعةالعربٌةوتقدمها .
ً
محاولة لكشؾ
وبعد ،فإنً ال أزعم بؤِّنً أوفٌت الشمسان حقه ،ولكنَّ هذه الدراسة جاءت
إسهامات الشمسان فً الدرس اللؽوي ،وتعرٌؾ القارئ بها ،وأرى أنَّ الباب ما زال مشرَّعًا
لدراساتأخرىفًإبرازجهودهبشكلأعمقوأوسع،وحسبًأنًبذلتكاملجهدي .
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المصادر والمراجع
* القرآن الكرٌم.
ٔ -اإلستراباذي،محمدبنالحسنالسمنابً،شرح كافٌة ابن الحاجب،تحقٌقحسنبنمحمدبن
إبراهٌموٌحٌىبشٌرمصطفى،طٔ،جامعةاإلماممحمدبنسعودٔ4ٙٙ،م .
ٕ -األعشى،مٌمونبنقٌس،دٌوان األعشى الكبٌر،تحقٌقمحمدحسٌن،مكتبةاآلداب،المطبعة
النموذجٌةٕٓٔ٘،م .
ٖ -األنباري ،أبو البركات كمال الدٌن عبدالرحمن بن محمد ( ٘22هـ ) ،اإلنصاف فً مسائل
الخالف،تحقٌقمحمدمحًالدٌنعبدالحمٌد،طٗ،المكتبةالتجارٌةالكبرى،القاهرةٔ4ٙٙ،م .
ٗ-األنباري،أبوالبركاتكمالالدٌنعبدالرحمنبنمحمد(٘22هـ)،اإلغراب فً جدل اإلعراب
ولمع األدلة فً أصول النحو،تحقٌقسعٌداألفؽانً،طٕ،دارالفكر،بٌروتٔ42ٔ،م .
عرضا ونقدًا ،دار الكتاب الثقافً،
٘ -األنصاري ،ولٌد عاطؾ ،نظرٌة العامل فً النحو العربً
ً
اربدٕٓٔٗ،م .
-ٙأنٌس،إبراهٌم،األصوات اللغوٌة،ط٘،مكتبةاألنجلوالمصرٌة،القاهرةٔ42٘،م .
 -2البارقً ،سراقه ،دٌوان سراقه البارقً ،تحقٌق حسٌن نصار ،طٔ ،لجنة التؤلٌؾ والترجمة
والنشر،القاهرةٔ4ٗ2،م .
 -2البحتري ،أبو عبادة الولٌد بن عبٌد ( ٕٕ٘ٓ2ٗ-هـ ) ،دٌوان البحتري ،مجٕ ،دار بٌروت
للطباعةوالنشر،بٌروتٔ42ٖ،م .
-4بشر،كمالمحمد،علم اللغة العام،القاهرة،دارالمعارؾٔ4ٕٙ،م .
ٓٔ -البستانً ،بطرس ،محٌط المحٌط ،اعتنى به محمد عثمان ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
ٖٔ22م .
ٔٔ-البٌاقً،عادلجاسم،شعر قٌس بن زهٌر،مطبعةاآلداب،بؽدادٔ42ٕ،م .
ٕٔ-التبرٌزي،شرح دٌوان الحماسة ألبً تمام،دارالكتبالعلمٌة،بٌروتٔ42ٔ،م .
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ٖٔ -ابنجمال،أبوعبدهللابدرالدٌن،شرح ابن الناظم على ألفٌة ابن مالك ،تحقٌقمحمدباسل،
طٔ،دارالكتبالعلمٌة،بٌروتٕٓٓٓ،م .
ٗٔ-ابنجنً،أبوالفتحعثمان(ٕٖ4هـ)،سر صناعة اإلعراب،دراسةوتحقٌقحسنالهنداوي،
طٔ،دارالقلم،دمشقٔ42٘،م .
٘ٔ -ابن جنً ،أبو الفتح عثمان بن جنً( ٕ ٖ4هـ ) ،الخصائص ،بؽداد ،دار الشإون الثقافٌة
العامةٔ44ٓ،م .
-ٔٙحسان،تمام،البٌان فً روائع القرآن،طٔ،عالمالكتب،القاهرةٔ44ٖ،م .
-ٔ2أبوحٌان،محمدبنٌوسؾاألندلسًالؽرناطً(ٗ٘2٘ٗ-ٙهـ)،البحر المحٌط فً التفسٌر،
بعناٌةالشٌخزهٌرجعٌد،دارالفكر،بٌروتٕٓٔٓ،م .
 -ٔ2أبوحٌان،أثٌرالدٌنأبوعبدهللامحمدبنٌوسؾ(ٗ٘2هـ)،المبدع فً التصرٌف،تحقٌق
السٌدعبدالحمٌدالسٌدطلب،دارالعروبة،الكوٌتٔ42ٕ،م .
 -ٔ4الحمبلوي،أحمدبنمحمد،شذا العرف فً ضبط الصرف،تدقٌقمصطفىأحمدعبدالعلٌم،
طٔ،بٌروتٕٓٓٔ،م .
ٕٓ-الدحداح،أنطوان،معجم قواعد اللغة العربٌة فً جداول ولوحات،تحقٌقجورجمتري،ط،2
مكتبةلبنانناشرون،بٌروتٔ44ٙ،م .
ٕٔ -ابن درٌد ،محمد بن الحسن ،االشتقاق ،تحقٌق عبدالسبلم هارون ،مكتبة الخانجً ،طٖ،
القاهرةٔ4٘2،م .
ٕٕ-الراجحً،عبده،التطبٌق الصرفً،دارالنهضةالعربٌة،بٌروتٔ42ٗ،م .
ٖٕ-الراجحً،عبده،التطبٌق النحوي،دارالنهضةالعربٌة،بٌروتٔ42٘،م .
ٕٗ -الرمانً،أبوالحسنعلًبنعٌسى(ٗ ٖ2هـ) ،معانً الحروف،تحقٌقعبدالفتاحشلبً،
دارالنهضة،القاهرةٔ42ٖ،م .
ٕ٘ -ابن الزبٌر ،محمد ( مشرؾ ) ،موسوعة السلطان قابوس ألسماء العرب /سجل أسماء
العرب،طٔ،جامعةالسلطانقابوس،مكتبةلبنانٔ44ٔ،م .
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-ٕٙالزمخشري،جارهللاأبوالقاسممحمودبنعمرو(ٖ٘2هـ)،الكشاف،مجٖ،دارالمعرفة،
بٌروت،د.ت .
 -ٕ2السامرابً ،محمد فاضل ،الصرف العربً أحكام ومعان ،طٔ ،مركز البحوث ،الرٌاض،
٘ٔ44م .
-ٕ2السٌوطً،جبللالدٌنعبدالرحمنبنكمالالدٌنأبًبكر(ٔٔ4هـ)،المزهر فً علوم اللغة
وأنواعها،شرحوضبطمحمدأحمدجادالمولىوآخرون،دارالجٌل،بٌروت،د.ت .
 -ٕ4السٌوطً ،جبلل الدٌن عبدالرحمن بن كمال الدٌن أبً بكر( ٔٔ4هـ ) ،همع الهوامع ،دار
المعرفة،بٌروت،د.ت .
ٖٓ -سٌبوٌة ،أبو بشر عمرو بن قنبر( ٓٔ2هـ ) ،الكتاب ،تحقٌق عبد السبلم هارون ،الهٌبة
المصرٌةالعامةللكتاب،القاهرةٔ422،م .
ٖٔ -الشجري،هبةهللابنعلًبنمحمد،األمالً الشجرٌة،تحقٌقمحمودالطناحً،طٔ،مكتبة
الخانجً،القاهرة .
ٕٖ-الشرعة،ناٌفةفرحان،أسماء أعالم من البادٌة،طٔ،األكادٌمٌةللنشر،المفرقٕٓٓٓ،م .
ٖٖ -الشمسان ،أبو أوس إبراهٌم سلٌمان ،اإلبدال إلى الهمزة وأحرف العلة فً ضوء كتاب سر
صناعة اإلعراب البن جنً،حولٌاتكلٌةاآلداب،جامعةالكوٌت،الكوٌتٕٕٓٓ،م .
ٖٗ -الشمسان ،أبو أوس إبراهٌم سلٌمان ،أبنٌة الفعل :داللتها وعالقاتها ،مطبعة المدنً ،جدة،
ٔ422م .
ٖ٘-الشمسان،أبوأوسإبراهٌمسلٌمان،أخطاء الطالب فً المٌزان الصرفً،مركزالبحوث،كلٌة
اآلداب،جامعةالملكسعود .ٔ44ٓ،
 -ٖٙالشمسان ،أبو أوس إبراهٌم سلٌمان ،أسماء الناس فً المملكة العربٌة السعودٌة ،مكتبة
الرشد،الرٌاضٕٓٓٙ،م .
 -ٖ2الشمسان ،أبو أوس إبراهٌم سلٌمان ،جداول التدرٌبات الصرفٌة ،مكتبة الرشد ،الرٌاض،
ٔ442م .
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 -ٖ2الشمسان ،أبو أوس إبراهٌم سلٌمان ،جدلٌة الملفوظ والمحفوظ ،طٔ ،مركز حمد الجاسر
الثقافًٕٓٓ4،م .
 -ٖ4الشمسان ،أبو أوس إبراهٌم سلٌمان ،الجملة الشرطٌة عند النحاة العرب ،مطبعة الدجوى،
القاهرةٔ42ٔ،م .
ٓٗ-الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،حروف الجر :دالالتها وعالقاتها،مطبعةالمدنً،جدةٔ422،م .
ٔٗ -الشمسان ،أبو أوس إبراهٌم سلٌمان ،دروس فً علم الصرف ،مكتبة الرشد ،الرٌاض،
ٔ442م .
ٕٗ-الشمسان،إبراهٌمسلٌمانوآخرون،الشاذلٌات،جامعةالملكسعودٕٓٓ2،م .
ٖٗ-الشمسان،أبوأوسإبراهٌمسلٌمان،الفعل فً القرآن الكرٌم :تعدٌته ولزومه،جامعةالكوٌت،
ٔ42ٙم .
ٗٗ -الشمسان ،أبو أوس إبراهٌم سلٌمان ،قضاٌا التعدي واللزوم فً الدرس النحوي ،مطبعة
المدنً،جدةٔ422،م .
٘ٗ-الشمسان،أبوأوسإبراهٌمسلٌمان،مداخالت لغوٌة (  ) 0شهادات ومتابعات،د.ن،الرٌاض،
ٖٔٗٙهـ .
 -ٗٙالشمسان ،أبو أوس إبراهٌم سلٌمان ،مداخالت لغوٌة (  ) 0مسائل نحوٌة ،د.ن ،الرٌاض،
ٖٔٗٙهـ .
 -ٗ2الشمسان ،أبو أوس إبراهٌم سلٌمان ،مساحة لغوٌة ،نادي المدٌنة األدبً ،المدٌنة المنورة،
ٕٓٓٓم .
-ٗ2الشمسان،أبوأوسإبراهٌمسلٌمان،معجم أسماء الناس فً المملكة العربٌة السعودٌة،طٔ،
مجمعاللؽةالعربٌةعلىالشبكةالعالمٌة،مكةالمكرمةٖٔٗ2،هـ .
 -ٗ4شكري ،أحمد خالد ،المنٌر فً أحكام التجوٌد ،اللجنة المركزٌة للتبلوة واإلجازة ،األردن،
ٕٓٓ2م .
ٓ٘ -صالح،قاسممحمد،الظاهرة النحوٌة بٌن الزمخشري وأبً حٌان،مسابلمنالبحرالمحٌط،
طٔ،عمّانٔ44ٔ،م .
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ٔ٘ -الصفدي ،صبلح الدٌن خلٌل بن أٌبك ( ٗ2ٙهـ ) ،تصحٌح التصحٌف وتحرٌر التحرٌف،
تحقٌقالسٌدالشرقاوي،راجعهرمضانعبدالتواب،القاهرة،مكتبةالخانجًٔ422،م .
ٕ٘-ظاظا،حسن،كالم العرب :من قضاٌا اللغة العربٌة،اإلسكندرٌة،مطبعةالمصرئ42ٔ،م .
ٖ٘ -العدوانً ،حرثان بن محرث ،دٌوان ذي األصبع العدوانً ،تحقٌق عبد الوهاب محمد علً
العدوانًومحمدالدلٌمً،مطبعةالجمهور،الموصلٔ42ٖ،م .
ٗ٘ -ابنعقٌل ،بهاء الدٌن عبدهللا الهمذانً ،شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك ،تحقٌق محمد
محًالدٌنعبدالحمٌد،دارالطبلبع،القاهرةٕٓٓ4،م .
٘٘-عماٌرة،حلٌمةأحمد،االتجاهات النحوٌة لدى القدماء فً ضوء المناهج المعاصرة،طٔ،دار
وابلللنشروالتوزٌع،األردنٕٓٓٙ،م .
-٘ٙعمر،أحمدمختار،علم الداللة،طٗ،عالمالكتب،القاهرةٔ44ٖ،م .
 -٘2ابن فارس ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرٌا( ٖ٘4هـ ) ،الصاحبً ،تحقٌق مصطفى
الشوٌمًوسالمبندامرجً،مإسسةأبدران،د.ت .
 -٘2الفارسً ،أبو الحسنبن أحمد ،التكملة ،تحقٌقحسن شاذلً فرهود ،طٔ،جامعة الرٌاض،
الرٌاضٔ42ٔ،م .
 -٘4الفراء،أبوزكرٌاٌحٌىبنزٌاد(ٕٓ2هـ)،معانً القرآن،تحقٌقمحمدعلًالنجاروأحمد
ٌوسؾنجاتً،طٖ،عالمالكتب،بٌروتٔ42ٖ،م .
ٓ -ٙالفراهٌدي ،أبو عبدالرحمن الخلٌل بن أحمد ،العٌن ،تحقٌق مهدي المخزومً وإبراهٌم
السامرابً،وزارةالثقافةواإلعبلم،دارالرشٌدللنشر،بؽدادٔ42ٕ،م .
ٔ -ٙابن قتٌبة ،محمد عبدهللا بن مسلم ( ٕٙ2هـ ) ،أدب الكاتب ،تحقٌق محمد الدالً ،مإسسة
الرسالة،بٌروتٔ42ٕ،م .
ٕ -ٙالقٌسً ،مكً بن أبً طالب ( ٖٗ2هـ ) ،مشكل إعراب القرآن ،تحقٌق محمد ٌاسٌن محمد
السواس،مجمعاللؽةالعربٌة،دمشقٔ42ٗ،م .
ٖ -ٙابنمالك،تسهٌل الفوائد وتكمٌل المقاصد،تحقٌقمحمدكاملبركات،دارالكتابالعربً،
القاهرةٔ4ٙ2،م .
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ٗ -ٙالمالقً،أحمدبنعبدالنور(ٕٓ2هـ)،رصف المبانً فً شرح حروف المعانً،تحقٌق
أحمدمحمدالخراط،مجمعاللؽةالعربٌة،دمشقٔ42٘،م .
٘ -ٙالمبرد،أبوالعباسمحمدبنٌزٌد(ٕ٘2هـ)،المقتضب،تحقٌقمحمدعبدالخالق،المجلس
األعلىللشإوناإلسبلمٌة،القاهرةٔ4ٙ٘،م .
 -ٙٙالمرادي،بدرالدٌنالحسنبنقاسم(2ٗ4هـ)،الجنى الدانً فً حروف المعانً،تحقٌق
فخرالدٌنقباوةومحمدندٌمفاضل،المكتبةالعربٌة،حلبٔ42ٖ،م .
-ٙ2الملخ،حسنخمٌس،األصل والفرع فً النحو العربً،دارالشروق،عمّانٕٓٓٔ،م .
  -ٙ2ابنمنظور،أبوالفضلجمالالدٌنمحمدبنمكرمبنعلً،لسان العرب،طٖ ،بٌروت،
دارصادرٔٗٔٗ،هـ .
-ٙ4الموسى،نهاد،اإلبدال فً اللغة،موسوعةالحضارةالعربٌة،المجمعالملكًلبحوثالحضارة
اإلسبلمٌة،مإسسةآلالبٌت،عمانٔ44ٖ،م .
ٓ-2الموسى،نهاد،علم الصرف،جامعةالقدسالمفتوحة،عمانٔ442،م .
ٔ-2الموسى،نهاد،النحت فً العربٌة،طٔ،دارالعلوم،الرٌاضٔ42ٗ،م .
ٕ -2النعٌمً ،حسام سعٌد ،الدراسات اللهجٌة والصوتٌة عند ابن جنً ،دار الرشٌد للنشر،
منشوراتوزارةالثقافةواإلعبلم،سلسلةدراسات،ٕٖٗ،العراقٔ42ٓ،م .
ٔ-2نهر،هادي،الصرف الوافً،الطبعةالعربٌة،دروبللنشروالتوزٌع،عمّانٕٓٔٔ،م .
ٖ -2ابنهشام،شرح شذور الذهب فً معرفة كالم العرب البن هشام،تحقٌقمحمدمحًالدٌن
عبدالحمٌد،دارالفكر،بٌروت،د.ت .
ٗ-2ابنٌعٌش،موفقالدٌن،شرح المفصل،طٔ،دارالعلمللمبلٌٌن،بٌروتٔ422،م .
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الرسائل الجامعٌة:
ٔ -الدبابسة ،فتحٌة محمد ،نهاد الموسى وجهوده اللغوٌة ،رسالة ماجستٌر ،جامعة الخلٌل،
ٕٔٔٓم .
ٕ-الذنٌبات،مرادؼالب،التعدي واللزوم بٌن الدرس النحوي والتطبٌق اللغوي،رسالةماجستٌر،
جامعةمإتةٕٓٓ4،م .
ٖ -ؼوانمة ،حسٌن مصطفى ،بالغة الحذف فً التراكٌب النحوٌة فً سورة البقرة ،رسالة
ماجستٌر،جامعةالٌرموك،األردنٕٓٓٓ،م .

الدورٌات:
ٔ -الشمسان ،إبراهٌم سلٌمان ،أحكام دون وداللتها السٌاقٌة ،مجلة الحركة ،جامعة موالنا مالك
إبراهٌمالحكومٌة،ماالنج،إندونٌسٌا،مج،ٔ2عٕٕٓٔٙ،م .
ٕ-الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،اإلشمام :الظاهرة ومفهوم المصطلح،الدارة،دارةالملكعبدالعزٌز،
الرٌاضٔٗٔ٘،هـ .
ٖ -الشمسان ،إبراهٌم سلٌمان ،أصول فصٌحة لظواهر لهجات الجزٌرة العربٌة ،المدٌنة المنورة،
ٕٕٔٓم .
ٗ -الشمسان ،أبو أوس إبراهٌم سلٌمان ،جوانب الدرس التصرٌفً للفظ آٌة ،مجلة كلٌة اآلداب،
مج٘ٗ،جامعةاالسكنرٌة،جمهورٌةمصرالعربٌةٔ442/4ٙ،م .
٘ -الشمسان،أبوأوسإبراهٌمسلٌمان،التأثٌر المتبادل بٌن اللغة والمجتمع،عٔ،دوحةالمذنب،
فرعالمذنبٕٓٔٓم .




ٕ4

المواقع اإللكترونٌة:
ٔ-الشمسان،إبراهٌمسلٌمان،تعمٌم قاعدة النمط فً النحو العربً ،
 https://fac.ksu.edu.sa/ishamsan/course/238697
ٕ-ملؾالثقافة،الجزٌرة،عٖٗ،ٔٙٙالسبتٗٔنٌسانٕٓٔ2م،



 #http://www.al-jazirah.com.sa/writers/20171519.html
ٖ-موسوعة السلطان قابوس لألسماء العربٌة ،
 http://www.sultanqaboos.net/article-action-s-id-22.htm
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المالحق
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ملحق رقم ( ) 0
من السٌرة الذاتٌة لألستاذ الدكتور إبراهٌم سلٌمان الشمسان :
إنتاجه العلمً :
توزعتكتاباتالشمسانبٌنعدةمجاالتمنها:الكتبالمإلفة،البحوثوالمقاالتالمنشورة،
والمراجعات،وهًعلىالنحواآلتً :
الكتب المنشورة :
ٔ-الجملةالشرطٌةعندالنحاةالعرب،مطبعةالدجوي،القاهرةٔ42ٔ،م .
ٕ-الفعلفًالقرآنالكرٌم:تعدٌتهولزومه،جامعةالكوٌتٔ42ٙ،م .
ٖ-قضاٌاالتعديواللزومفًالدرسالنحوي،مطبعةالمدنً،جدةٔ422،م .
ٗ-أبنٌةالفعل:دالالتهاوعبلقاتها،مطبعةالمدنً،جدةٔ422،م .
٘-حروؾالجر:دالالتهاوعبلقاتها،مطبعةالمدنً،جدةٔ422،م .
 -ٙأخطاء الطبلب فً المٌزان الصرفً ،مركز البحوث ،كلٌة اآلداب ،جامعة الملك سعود،
٘ٔ44م .
-2دروسفًعلمالصرؾ،مكتبةالرشد،الرٌاضٔ442،م .
-2جداولالتدرٌباتالصرفٌة،مكتبةالرشد،الرٌاضٔ442،م .
-4مساحةلؽوٌة،ناديالمدٌنةاألدبً،المدٌنةالمنورةٕٓٓٓ،م .
ٓٔ -اإلبدالإلىالهمزةوأحرؾالعلةفًضوءكتابسرصناعةاإلعرابالبنجنً،حولٌات
كلٌةاآلداب،ٔ2ٙجامعةالكوٌت،الكوٌتٕٕٓٓ،م .
ٔٔ-أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة،مكتبةالرشد،الرٌاضٕٓٓٙ،م .
ٕٔ-حصادالٌوم،ناديالقصٌماألدبً،برٌدةٕٓٓ2،م .
ٖٔ-الشاذلٌات،جامعةالملكسعود،الرٌاضٕٓٓ2،م .

٘4

ٗٔ-جدلٌةالمحفوظوالملفوظ،مركزحمدالجاسرالثقافً،الرٌاضٕٓٓ4،م .
٘ٔ-مقدمةفًتارٌخالنحو،مركزالملكفٌصلللدراساتاإلسبلمٌة،الرٌاضٖٕٔٗ،ه .
-ٔٙدراساتلؽوٌة،كرسًعبدالعزٌزالمانعلدراساتاللؽةالعربٌةوآدابهأٖٖٗ،هـ .
-ٔ2دروسفًاللؽةاإلدارٌة،وزارةالثقافةواإلعبلم،الرٌاضٖٔٗٙ،هـ .
-ٔ2مداخبلتلؽوٌة(ٔ)شهاداتومتابعات،د.ن،.الرٌاضٖٔٗٙ،هـ .
-ٔ4مداخبلتلؽوٌة(ٔ)مسابلنحوٌة،د.ن،.الرٌاضٖٔٗٙ،هـ .
ٕٓ-مداخبلتلؽوٌة(ٔ)مسابللؽوٌة،د.ن،.الرٌاضٖٔٗٙ،هـ .
ٕٔ -معجم أسماء الناس فً المملكة العربٌة السعودٌة ،طٔ ،مجمع اللؽة العربٌة على الشبكة
العالمٌة،مكةالمكرمةٖٔٗ2،هـ .
ٕٕ-مداخبلتلؽوٌة(ٕ)منشجوناللؽة،ناديالقصٌماألدبً،برٌدةٖٔٗ2،هـ .
البحوث المنشورة :
ٔ-فًالتصحٌحاللؽويالمعاصر،عٕ٘ٔ،مجلةالبٌان،الكوٌتٔ42ٗ،م .
ٕ-اإلشمام:الظاهرةومفهومالمصطلح،الدارة،دارةالملكعبدالعزٌز،الرٌاضٔٗٔ٘،ه .
ٖ -جوانب من االستخدام الوظٌفً للؽة ،المجلة العربٌة للعلوم اإلنسانٌة ،ع ،ٖ2جامعة الكوٌت،
الكوٌتٔ44ٓ،م .
ٗ -نظام التسمٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ،موسوعة السلطان قابوس ألسماء العرب :منهج
البحثفًأسماءالعرب،طٔ،جامعةالسلطانقابوس،مكتبةلبنان،بٌروتٔ44ٔ،م .
٘ -جوانبالدرسالتصرٌفًللفظ(آٌة) ،مج٘ٗ،مجلةكلٌةاآلداب،جامعةاالسكندرٌة،جمهورٌة
مصرالعربٌةٔ442/4ٙ،م .
 -ٙأسماء الناس فً المملكة العربٌة السعودٌة ،مج ،4مجلة جامعة الملك سعود ،اآلداب ٕ،
الرٌاضٔ442،م .
-2مجابهةالضعؾاللؽوي،مجٖٕٕٗ-ملحقالعقٌق،النادياألدبً،المدٌنةالمنورةٔ444،م .
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-2قضاٌالؽوٌة،كتابإلىٌوسؾخلٌؾمنزمبلبهوطبلبه،إشراؾاألستاذالدكتورمحمودفهمً
حجازي،جٕ،مركزاللؽةالعربٌة،جامعةالقاهرة،القاهرةٔ44ٙ،م .
 -4اإلدؼام:مفهومه وأنواعه وأحكامه ،عٕ٘ ،مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة،
الرٌاضٕٔٗٓ،ه .
ٓٔ -تباٌنكتابةاألسماءالعربٌةفًالحروؾوالتشكٌل:صورهوأسبابه ،كتابتوحٌدمعاٌٌرالنقل
الكتابًألسماءاألعبلمالعربٌة:األبعاداألمنٌة،أكادٌمٌةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة،الرٌاض،
ٖٕٓٓم .
ٔٔ -أقوال العلماء فً صرؾ "أشٌاء" ،مجٖٔمجلة جامعة الملك سعود ،اآلداب ٔ،
الرٌاضٕٓٓٔ،م .
ٕٔ -األصالة واالتصال فً لهجات الجزٌرة العربٌة ،مجلة حوار العرب ،السنة األولى ،العدد٘،
ٕ٘ٓٓم .
ٖٔ -حكاٌات من نجد (تحٌة ووفاء :كتاب تذكاري للمرحوم محمد رجب النجار ،طٔ ،قسم اللؽة
العربٌة،كلٌةاآلداب،جامعةالكوٌتٕٓٓٙ،م .
ٗٔ-كتابالشاذلٌات،جامعةالملكسعود،الرٌاضٕٓٓ2م .
٘ٔ-المذكروالمإنثماهٌتهوأحكامه:مقارباتفًاللؽةواألدبٔ،قسماللؽةالعربٌة،جامعةالملك
سعود،الرٌاضٕٓٓ2،م .
-ٔٙالضادبٌنالشفاهٌةوالكتابٌة،مجلةالخطابالثقافًٕ،جامعةالملكسعود،الرٌاضٕٓٓ2،م .
 -ٔ2نظراتفًاللؽة:فقٌداللؽةالعربٌةالعالمالرابداألستاذالدكتورأحمدمختارعمر،قسماللؽة
العربٌة،كلٌةاآلداب،جامعةالكوٌتٕٓٓ2،م .
 -ٔ2التؤثٌر المتبادل بٌن اللؽة والمجتمع ،كتاب المإتمر الدولً للؽة العربٌة من المنظور الثقافً
واالجتماعً،مٌدان،إندونٌسٌإٓٓ4،م .
  -ٔ4صعوباتتعلمالعربٌةوتعلٌمهافًعصرالتقنٌة،كتابالمإتمرالدولًعناللؽةالعربٌةبٌن
االنقراضوالتطور،جاكرتا،أندونٌسٌإٓٔٓ،م .
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ٕٓ -الدالالتالمشتركةبٌناألمثالالفلسطٌنٌةوالعربٌة:األمثالالنجدٌةأنموذجً ا مقارباتفًاللؽة
واألدبٗ،جامعةالملكسعود،الرٌاضٕٓٔٓ،م .
ٕٔ-أٌننرسمتنوٌنالمنصوب؟:فقٌداللؽةالعربٌةاألستاذالدكتورمصطفىالنحاسسٌرةوتحٌة،
جامعةالكوٌت،الكوٌتٕٓٔٓ،م .
ٕٕ-التؤثٌرالمتبادلبٌنالنطقوالكتابة،المإتمرالدولًالسابعللؽةالعربٌة،إندونٌسٌإٓٔٔ،م .
ٖٕ-المدخلالصوتًلدراسةالنحوالعربً،ورشةمساراتالتجدٌدفًالنحوالعربً،كرسًبحث
صحٌفةالجزٌرةللدراساتاللؽوٌةالحدٌثة،الثبلثاءٖٖٖٔٗ/ٙ/هـ .
ٕٗ -أصول فصٌحة لظواهر لهجات الجزٌرة العربٌة :اللؽة العربٌة ومواكبة العصر ،المدٌنة
المنورةٕٕٓٔ،م .
ٕ٘-قراءةفًكتاباللؽةالعربٌةفًعصرالعولمة(،مستقبلالعربٌةفًعصرالعولمة:بٌناألمل
والٌؤس)،جامعةشرٌؾهداٌةهللااإلسبلمٌةالحكومٌة،جاكرتا،إندونٌسٌأٖٖٗ،هـ .
-ٕٙاستعادةالهوٌة،كتابالحلقةالنقاشٌةاألولى:آفاقالرٌادة،طٔ،الرٌاضٖٔٗٗ،هـ .
 -ٕ2صعوبات تعلٌم العربٌة وتعلمها فً عصر التقنٌة ،كتاب عبدالعزٌز المانع الباحث المحقق،
مركزحمدالجاسرالثقافًٕٖٓٔ،م .
  -ٕ2من قضاٌا األلؾ الم ّدٌة ،الدكتور خالد عبدالكرٌم جمعة المٌعان :الؽابب الحاضر ،جامعة
الكوٌت،الكوٌتٕٓٔٗ،م .
  -ٕ4أخطاء فً لؽة الرواٌة السعودٌة نماذج مختارة ،نشر فً كتاب نادي األحساء األدبً ،عن
مهرجانجواثىالثقافًالرابع(العربٌةفًأدبالجزٌرةوالخلٌج:الواقعوالمؤمول):قراءةفً
لؽةاإلبداعاألدبًٕٓٔٗ،م .
ٖٓ-منأثرالرسمالكتابًفًالتحلٌلاللؽوي،كتابتذكاريلسعدمصلوح،القاهرةٕٓٔٙ،م .
ٖٔ-الخللفًاستعمالالمنهجالوصفً:نقدفوزيالشاٌبللصرؾالعربًأنموذجً ا،نشرفًكتاب
المإتمر الدولً الثانً عن :اللؽة العربٌة فً الجامعات بٌن التراث والمعاصرة ،قسم اللؽة
العربٌةوآدابهابكلٌةاللؽةالعربٌةوالدراساتاالجتماعٌةبجامعةالقصٌمٕٓٔٙ،م .
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ٕٖ -أحكام (دون) ودالالتها السٌاقٌة ،عٕ ،مج ،ٔ2مجلة الحركة ،جامعة موالنا مالك إبراهٌم
الحكومٌة،إندونٌسٌإٓٔٙ،م .
من مقاالت الدكتور إبراهٌم الشمسان  :
ٔ-اللؽةوالحٌاة،جرٌدةآفاق،جامعةالكوٌتٔ42ٔ،م .
ٕ-االستخدامالوظٌفًللؽة،القافلةٔٗٓ2،هـ 
ٖ-فًمنهجٌةالتعلٌماللؽوي،مجلةالٌمامة،عٕٔٗٔ،ٕٔٓ2هـ .
ٌٗ-اوزارةالمعارؾ:عوديإلىالتعلٌمالصوتً،الٌمامة،عٖٓٗٔٔ44٘،م .
٘-قراءةفًالطرابؾالنحوٌة،العقٌق،ع،2/2النادياألدبً،المدٌنةالمنورةٔٗٔ٘،هـ .
-ٙتداعٌاتزمن،العقٌق،النادياألدبً،المدٌنةالمنورة،مجٕٔ،عٕٖٔٗٔٗ،ٕٗ/هـ .
 -2التؤثٌر المتبادل بٌن اللؽة والمجتمع ،دوحة المذنب ،نادي القصٌم األدبً ،فرع المذنب ،عٔ،
ٕٔٗٔهـ .
-2حكاٌاتمننجد،عٔ،دوحةالمذنب،ناديالقصٌماألدبً-فرعالمذنبٕٕٔٗ،هـ .
  -4قراءةفًرسالتًأ.د.عبدالعزٌزبنعبدالكرٌمالتوٌجري،بحوثمحكمةوشهاداتمهداةإلى
عبدالعزٌزبنعبدالكرٌمالتوٌجري،جامعةالملكسعود،الرٌاضٕٖٓٔ،م .
ٓٔ-فًزمانمضى(ٔ)،مجلةالشمسانعٗسنةٖ٘ٗٔهـ .
ٔٔ-فًزمانمضى(ٕ)،مجلةالشمسان،ع٘،سنةٖٔٗٙهـ .
ٕٔ-منزمنمضى(ٖ)،مجلةالشمسان،ع،ٙسنةٖٔٗ2هـ .
ٖٔ -معانًأسماءبعضاألماكنفًالمذنب،ع،ٙمجلةدوحةالمذنب،ناديالقصٌماألدبً ،فرع
المذنب،سنةٖٔٗٙهـ .
ٗٔ-المذنبوثقافةالوادي،مجلةدوحةالمذنب،ع،2ناديالقصٌماألدبً،فرعالمذنبٖٔٗ2،هـ .
٘ٔ-مننباتاتالمذنب،ع،2مجلةدوحةالمذنب،ناديالقصٌماألدبً،فرعالمذنبٖٔٗ2،هـ .
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المراجعات :
ٔ-حولمقالأخطاءلؽوٌةمعاصرة،الدوحة،ع،42فبراٌرٔ42ٗ،م .
ٕ-عرضحولٌةنظرةفًقرٌنةاإلعراب،مجلةالبٌان،عٕٕٔ،الكوٌتٔ42ٗ،م .
ٖ -من أدب الحرب ،عرض للمجموعة القصصٌة :طلقة فً صدر الشمال ،لولٌد الرجٌب ،مجلة
الٌمامة،عٕٖ٘ٔٔٔٗٔ،هـ .
ٗ -مراجعةلكتاب النصالفكاهًفًدرسالنحولمحمدصالحبنعمر،عالمالكتب،مج،ٔٙع،ٙ
دارثقٌؾللنشروالتؤلٌؾ،الرٌاضٔ44٘،م .
٘-عرضلكتابحدابقاآلدابألبًمحمدعبٌدهللابنمحمدبنشاهمرداناألبهري،ملؾالعقٌق،
النادياألدبً،المدٌنةالمنورةٔ442،م،.مج،2عٖٔ ٔٗ./
  -ٙعرضلكتاب"الجملةفًالشعرالعربً"لمحمدحماسةعبداللطٌؾ،ملؾالعقٌق،النادياألدبً،
المدٌنةالمنورةٔٗٔ٘،ه .
 -2مبلحظات على مراجعة محمد السدٌس لدٌوان األعشى مٌمون بن قٌس  ،مجٕٓ ،عٔ ،عالم
الكتب،دارثقٌؾللنشروالتؤلٌؾ،الرٌاضٔ442،م .
-2مراجعةلموضوعاالستصحاب،مجلةالدراساتاللؽوٌة،إبرٌلٌ/ونٌةٕٓٓٓ،م .
-4مبلحظاتعلىكتاب"تصحٌحاتلؽوٌة"لمإلفهعبداللطٌؾأحمدالشوٌرؾ(ٔ)،ج،ٔٓ-4مجلة
العرب(دارالٌمامةللبحثوالترجمةوالنشر/الرٌاضٕٕٓٓ،م) .
ٓٔ-مبلحظاتعلىكتاب"تصحٌحاتلؽوٌة"لمإلفهعبداللطٌؾأحمدالشوٌرؾ(ٕ)،جٔٔ،ٕٔ-
مجلةالعرب(دارالٌمامةللبحثوالترجمةوالنشر/الرٌاضٕٕٓٓ،م) .
ٔٔ-قراءةلماوردفًالمجلدالخامسفًالعددالرابعٕٗٗٔه،التقدٌم(،مجلةالدراساتاللؽوٌة،
مركزالملكفٌصلللبحوثوالدراساتاإلسبلمٌة/الرٌاضٕٔٗ٘،ه) .
ٕٔ -حول بحث(السماء بٌن التذكٌر والتؤنٌث) لحامد عبدالمحسن كاظم،مجلة العرب(دار الٌمامة
للبحثوالترجمةوالنشر/الرٌاضٕٓٓٗ،م) .
ٖٔ -قراءة فً رسالتً أ.د .عبدالعزٌز بن عبدالكرٌم التوٌجري ،كتاب بحوث محكمة وشهادات
مهداةإلىعبدالعزٌزبنعبدالكرٌمالتوٌجري(جامعةالملكسعود/الرٌاضٕٖٓٔ،م) .
ٓٓٔ

مساهماته فً الهٌئات العلمٌة والندوات والمؤتمرات :
شارك الشمسان فً عدد من المإتمرات وورش العمل ،والندوات ،والمحاضرات وحلقات
البحث،والدوراتأذكرمنها :
المؤتمرات وورش العمل :
ٔ-المإتمرالذيعقدتهجامعةاإلماراتفًمدٌنةالعٌنفًٕٓ-ٔ2ابرٌلٕٔ44م.وعنوانه"تعلٌم
اللؽةالعربٌةفًالمستوىالجامعً".وقدشاركفًبحثعنوانه"أخطاءالطبلبواالستفادةمنها
فًالتعلٌمالجامعً"وقدطوره ونشره فًمركزالبحوثفًكلٌةاآلداببعنوان"أخطاءالطبلب
فًالمٌزانالصرفً" .
ٕ -مإتمر التعلٌم العالً فً العالم اإلسبلمً :تحدٌات وآفاق ،مالٌزٌإٔٗ4،هـ ،شارك فً بحث
عنوانه:مقوماتالكتابفًالتعلٌمالعالً .
ٖ  -المإتمر الدولً فً اللؽة العربٌة من المنظور الثقافً واالجتماعً ،أندونٌسٌا ،ما بٌن ٕٔ-
ٗٔأكتوبرٕٓٓ4م.شاركفًبحثعنوانه:التؤثٌرالمتبادلبٌناللؽةوالمجتمع .
ٗ -المإتمر الدولً عن اللؽة العربٌة بٌن االنقراض والتطور ،أندونٌسٌا ،ما بٌن ٌٕٕ ٕ٘-ولٌو
ٕٓٔٓم.شاركفًبحثعنوانه:صعوباتتعلمالعربٌةوتعلٌمهافًعصرالتقنٌة .
٘ -المإتمر الدولً للتعلٌم األلٌكترونً والتعلٌم عن بعد ،وزارة التربٌة والتعلٌم ،الرٌاض،
ٖٕٔٗ/ٖ/ٕٔ-ٔ4هـ .
 -ٙورشة تقوٌم الكتابة فً اللؽة العربٌة ،المركز الوطنً للقٌاس والتقوٌم ،الرٌاض،
ٖٖٕٔٔٗ/٘/ٔ٘-هـ .
-2المإتمرالدولًالسابعللؽةالعربٌة(دوراللؽةالعربٌةفًعملٌةالبناءالحضاري)،إندونٌسٌا،فً
ٌٗٔٔ2-ولٌهٕٔٔٓم .
 -2ملتقى اللسانٌات الحاسوبٌة ،كرسً بحث صحٌفة الجزٌرة للدراسات اللؽوٌة الحدٌثة ،جامعة
األمٌرةنورةبنتعبدالرحمن٘-ٖ،محرمٖٖٗٔهـ .

ٔٓٔ

 -4ملتقى تحوالت العصر الرقمً وآثارها على اللؽة العربٌة ،كرسً بحث صحٌفة الجزٌرة
للدراسات اللؽوٌة الحدٌثة ،جامعة األمٌرة نورة بنت عبدالرحمنٖٔٗٗ /ٖ /ٕٖ-ٕٕ ،هـ  ،شارك
بموضوع(أثراإلعبلمالجدٌدفًاللؽةوالثقافة) .
ٓٔ -الحلقة النقاشٌة األولى مركز الملك عبدهللا لخدمة اللؽة العربٌة ،آفاق الرٌادة والتمٌز،
ٕٔ-ماٌؤٕٕٓم،شاركبورقة"استعادةالهوٌة" .
ً
ًٔٔ  -
متخصصة بعنوان (المواقع الحاسوبٌة الخادمة للؽة العربٌة :منهجٌتها
حلقة نقاشٌ ًَّة
وأسلوبعرضها،والعقباتالتًتواجهها)ٕٕٓٔ/ٕٙ/ٕ٘،م .
ٕٔ -حلقة نقاش اللؽة العربٌة واإلعبلن ،مركز الملك عبدهللا الدولً لخدمة اللؽة العربٌة ،فً
ٕٖٔٔٗٗ/ٙ/ٖٔ-هـ .
ٖٔ -الملتقى التنسٌقً للجامعات والمإسسات المعنٌة باللؽة العربٌة فً دول مجلس التعاون لدول
الخلٌجالعربٌة،مركزالملكعبدهللاالدولًلخدمةاللؽةالعربٌة4-2،ماٌؤٖٕٓم .
ٗٔ -حلقة نقاش بعنوان (قاعدة بٌانات المواقع والمنتدٌات والحسابات اإللكترونٌة المعنٌة باللؽة
العربٌة)فًمركزالملكعبدهللابنعبدالعزٌزالدولًلخدمةاللؽةالعربٌة،أؼسطسٕٓٔٙم .
٘ٔ-الدورةالتدرٌبٌةللمراجعةالمعجمٌةفًقطرالدوحة٘ابرٌلٕٓٔ2م .
النـدوات :
ٔ -ندوة االحتفال بمرور ربع قرن على إصدار مجلة جامعة الملك سعود (اآلداب)،فً
.ٔٗٔٙ/2/ٔ2،ٔ4شاركتبالبحث:أسماءالناسفًالمملكةالعربٌةالسعودٌة .
ٕ -ندوةمكتوبةعنوانها"عالمٌةاللؽةالعربٌة"وضعمحاورهاوصاغأسبلتهاوأدارهاوحررهاأبو
أوس إبراهٌم الشمسان واشترك فٌها عدد من األساتذة .نشرت فً :ملؾ العقٌق ،النادي األدبً،
المدٌنةالمنورةٔ44ٙ/ٔ44٘،م،مج٘،ع .ٔٓ/4
ٖ -ندوةمكتوبةعنوانها"األمٌةالثقافٌة:العزوؾعنقراءةالكتاب"وضعمحاورهاوصاغأسبلتها
وأدارهاوحررهاأبوأوسإبراهٌمالشمسانواشتركفٌهاعددمناألساتذة.نشرتفً:ملؾالعقٌق،
النادياألدبً،المدٌنةالمنورةٕٓٓٓ،م،مج،ٔ2عٖ٘ .ٖٙ/
ٗ  -ندوة اجتماع رإساء أقسام اللؽة العربٌة فً جامعات دول الخلٌج العربٌة.شارك بورقة عن
"مقوماتالكتابالجامعً"ٕٕٔٗ،هـ .
ٕٓٔ

٘ -ندوة توحٌد معاٌٌر النقل الكتابً ألسماء األعبلم العربٌة :األبعاد األمنٌةٕٖٓٓ/٘/ٔ4 ،م،
الرٌاض،أكادٌمٌةناٌؾالعربٌةللعلوماألمنٌة .
-ٙندوةاللؽةالعربٌةوالمجتمعفًأسبوعالجامعةوالمجتمعٕ٘ٗٔهـ .
-2ندوةالقدسرٌحانةالضمٌرالعربً،جامعةالكوٌتٖ-ٕ،نوفمبرٕٓٓ4م .
-2ندوةأزمةلؽتناالعربٌة،المكتبالثقافًالمصري،الرٌاضٗ،مارسٕٓٔٓم .
  -4ندوة قضاٌا المنهج فً الدراسات اللؽوٌة واألدبٌة :النظرٌة والتطبٌق ،جامعة الملك سعود،
الرٌاضٕٓٔٓ/ٖ/ٔٓ-2،م .
ٓٔ  -ندوة اللؽة واإلعبلم التً نظمها كرسً الدكتور عبدالعزٌز المانع لدراسات اللؽة العربٌة
وآدابهإٓٔٔ/ٔ/ٔ2،م،البحث(أخطاءلؽوٌةفًالكتابةالصحافٌة) .
ٔٔ-ندوةاللؽةالعربٌةوالمجتمع،خرٌؾالدوادمًٖٕٔٗ/ٔٔ/ٕٔ،هـ .
ٕٔ  -ندوة :اللؽة والهوٌة ،افتتاح الحلقة النقاشٌة (آفاق الرٌادة والتمٌز) مركز الملك عبدهللا بن
عبدالعزٌزالعالمًلخدمةاللؽةالعربٌة،الرٌاض/ٖ-ٔ،ماٌوٕٕٓٔ/م .
ٖٔ -ندوةاحتفالقسماللؽةالعربٌةوآدابهابٌوماللؽةالعربٌةالعالمًٕٕٓٔ/ٕٔ/ٔ2،م،شاركت
بموضوع"واجبنانحولؽتنا" .
ٗٔ -ندوة بعنوان (شبابنا واللؽة العربٌة) األربعاء الموافق ٕٖ٘ٔٗٗ/ٕٔ/هـ ،مركز ابن صالح
االجتماعً،عنٌزة .
٘ٔ -ندوة احتفال قسم اللؽة العربٌة وآدابها بٌوم اللؽة العربٌة العالمًٕٖٓٔ/ٕٔ/ٔ2 ،م ،شارك
بموضوع"واجبنانحولؽتنا" .
 -ٔٙملتقى(الشبابوالمجتمع..قضاٌامعاصرة)،كلٌةالعلوماالجتماعٌةفًجامعةالكوٌتٖ-ٔ،
ابرٌلٕٗٔٓم .
  -ٔ2ندوة "الشباب واللؽة" شارك فٌها :د .محمد الهدلق ،ود .أبو أوس الشمسان ،وأدارها
د.عبدالعزٌزالمانعفًمجلسحمدالجاسرالثقافًٌومالسبت٘جمادىاآلخرةٖ٘ٗٔهـ .

ٖٓٔ

 -ٔ2اإلعبلم اإللٌكترونً وثقة المتلقً ،معرض ومنتدى الرٌاض اإلعبلمً السادس ،مجموعة
عبلقاتًالدولٌةٕٕ-ٕٔ،نوفمبرٕٗٔٓم .
  -ٔ4ندوةالتحكٌمالعلمًبٌنالموضوعٌةوالذاتٌة،جامعةالقصٌم،كلٌةاللؽةالعربٌةٗٔشعبان
ٖٔٗ2هـ .
المحاضرات وحلقات البحث :
ٔ -محاضرةعناالستخدامالوظٌفًللؽةفًناديالطبلبالسعودٌٌنفًمتشجن.الوالٌاتالمتحدة
األمرٌكٌة .
ٕ-تنوٌنالمنصوب،ندوةقسماللؽةالعربٌة .
ٖ-االستعمالالوظٌفًللؽة،ناديالقصٌمببرٌدة .
ٗ-الضادبٌنالشفاهٌةوالكتابٌة.ندوةقسماللؽةالعربٌةٕٓٓ2م .
٘-االستعمالالوظٌفًللؽة،خمٌسٌةحمدالجاسرٕٓٓ2م .
-ٙالتؤثٌرالمتبادلبٌناللؽةوالمجتمعناديالقصٌماألدبً(محافظةالمذنب)ٕٔٗ4هـ .
-2معوقاتتعلٌماللؽةالعربٌة،محافظةالزلفًٕٓٓ4،م .
-2فًالتعبٌرعنمحبةالوطن،فًاحتفالمحافظةالمذنبفًالٌومالوطنًٖٗٔٗٓ/ٔٓ/هـ .
-4تجربتًفًدراسةأسماءالناس،أحدٌةراشدالمباركٖٔٗ2/٘/٘،هـ .
الدورات :
ٔ-الدورةالتدرٌبٌةلمعلمًاللؽةالعربٌةلؽٌرالناطقٌنبها،الكوٌتٕٔ-ٔٔ،أبرٌلٔٔ42م .
ٕ-دوراتفًبرامجالحاسوب .
ٖ-دورةالتشكٌلاآللًفًمدٌنةالملكعبدالعزٌزللتقنٌةٕٔٗ2/٘/ٕٕ.هالموافقٕٓٓٙ/ٙ/ٔ2م .
ٗ-دورةفًالقٌاسلوضعأسبلةللؽةالعربٌة .ٕٓٓ2،


ٗٓٔ

دوره فً خدمة الجامعة والمجتمع :
توزعتنشاطاتهفًخدمةالجامعةوالمجتمعبٌنعددمنالمجاالتأهمها :
الحكم على البحوث  ،وعضوٌة الجمعٌات واللجان ،والمشاركات العلمٌة ،وعضوٌة التحرٌر فً
الدورٌات ،والتصحٌحات ،وإدارة الندوات واللقاءات ،واإلشراؾ على الرسابل العلمٌة ،ومناقشة
الرسابل .
الحكم على البحوث :
*الحكمعلىبحوثعددمنالدورٌاتهً :
ٔ-الدارة(دارةالملكعبدالعزٌز) .
ٕ-مجلةجامعةالملكسعود-اآلداب .
ٖ-المجلةالعربٌةللعلوماإلنسانٌة/جامعةالكوٌت .
ٗ-حولٌةكلٌةاآلداب،جامعةالكوٌت .
٘-مجلةجامعةأمالقرى .
-ٙمجلةجامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسبلمٌة .
-2مجلةالعلوماإلنسانٌة/جامعةالبحرٌن .
-2مجلةجامعةمإتة .
-4مجلةالجامعةاألردنٌة .
ٓٔ-مجلةالدراساتاللؽوٌة،مركزالملكفٌصلللدراساتاإلسبلمٌة .
ٔٔ-مجلةالجمعٌةالعلمٌةالسعودٌةللؽةالعربٌة،جامعةاإلماممحمدبنسعوداإلسبلمٌة،الرٌاض .
ٕٔ  -الحكمعلىأعمالبعضالمتقدمٌنللعملفًقسماللؽةالعربٌة،أعمالالمتقدمٌنللترقٌةفًجامعات
سعودٌةوعربٌة .


٘ٓٔ

عضوٌة الجمعٌات واللجان :
*عضومجمعاللؽةالعربٌةعلىالشبكةالعالمٌة .
*عضوالجمعٌةالعلمٌةالسعودٌةللؽةالعربٌة .
*مقررلجنةاللؽةوالنحوفًقسماللؽةالعربٌة(ساب ًقا) .
*عضولجنةمقابلةطالبًاإلعادةفًقسماللؽةالعربٌةوالمتقدمٌنللدراساتالعلٌا(ساب ًقا) .
*مقررلجنةالخطط .
*عضولجنةإعدادخطةلمقرراتاللؽةالعربٌةفًكلٌةاللؽاتوالترجمة .
*عضولجنةاختباراإلعدادالعام(ساب ًقا) .
*عضولجاناختبارشامل .
ً
*عضولجنةالدراساتالعلٌافًقسماللؽةالعربٌة(سابق) .
*عضواللجنةاالستشارٌةفًمركزالملكعبدهللاالدولًلخدمةاللؽةالعربٌة(سابقا) .
*عضولجنةاألمناءفًمركزالملكعبدهللاالدولًلخدمةاللؽةالعربٌة .

المشاركات العلمٌة :
كانللشمسانعددمنالمشاركاتالعلمٌةأذكرمنها 
ٔ)شاركفًإعدادموسوعةالسلطانقابوسألسماءالعربخبٌرً اعنالمملكةالعربٌةالسعودٌة .
ٕ)شاركفًإعدادالموسوعةالعربٌةالعالمٌةمستشارً الؽوًٌا،وكاتبًالبعضمداخلها .
ٖ)إعدادبرنامجتعلٌمالكبٌراتوتؤلٌؾثمانٌةكتبلتعلٌمهن .
ٗ)المشاركةفًاللجنةالوطنٌةلمراجعةمناهجاللؽةالعربٌةفًوزارةالتعلٌم .
٘)شاركفًكتابةمذكرةلدورةتدرٌبالموظفٌنفًكلٌةاآلداب .
)ٙشاركفًكتابةوثٌقةتعلٌمالعربٌةلكلٌةاللؽاتوالترجمة .
ٔٓٙ

)2شاركفًإعدادنظامالتشكٌلاآللًفًمدٌنةالملكعبدالعزٌزللتقنٌةٕٓٓٙ/ٙ/ٔ2،م .
)2شاركفًإعدادومراجعةمعجمالطالبللمرحلةالمتوسطةوالثانوٌة .
)4عضولجنةاإلعدادوالمراجعةاللؽوٌةلمعجمالطالبللمرحلةالمتوسطةوالثانوٌة .
ٓٔ)عضولجنةالمراجعةلمعجمالدوحةالتارٌخً .
عضوٌة التحرٌر فً الدورٌات :
كانللشمساننصٌبفًعضوٌةالتحرٌرفًالدورٌاتوأذكرمنها :
عضوهٌبةتحرٌرملؾالعقٌق-ناديالمدٌنةالمنورة . عضو الهٌبة االستشارٌة لتحرٌر مجلة الدراسات اللؽوٌة ،مركز الملك فٌصل للبحوث والدراساتاإلسبلمٌة .
عضوالهٌبةاالستشارٌةلمجلةالتخطٌطوالسٌاسةاللؽوٌة .التصحٌحات :
ٔ-كتابالمرشدفًاإلمبلءلمعلماتالمرحلةاالبتدابٌة(.الرباسةالعامةلتعلٌمالبنات) .
ٕ-النحوالعربًالمبرمجللتعلٌمالذاتً(.جامعةالملكسعود) .
ٖ-الكهربٌةوالمؽناطٌسٌة(.جامعةالملكسعود) .
ٗ-تفسٌرالسٌاسةالخارجٌة(.جامعةالملكسعود) .
٘-األسالٌبالرٌاضٌةلبلقتصادٌٌن(.جامعةالملكسعود) .
-ٙالمحاسبةالضرٌبٌةوالزكاةالشرعٌة(.جامعةالملكسعود) .
-2نظرٌةالقراراتالتجارٌة(.جامعةالملكسعود) .
-2المراجعة:المفاهٌموالمعاٌٌرواإلجراءات(.جامعةالملكسعود) .
-4أساسٌاتالتقنٌةاألحٌابٌة(.جامعةالملكسعود) .
ٓٔ-مبادئاإلحصاءواالحتماالت(.جامعةالملكسعود) .
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ٔٔ-موسوعةالملكعبدالعزٌز(.دارالدابرةللنشروالتوثٌق) .

اإلشراف على الرسائل العلمٌة :
أشرؾإ براهٌمالشمسانعلىرسابلجامعٌةعدة،وكانعددمنهاٌدورحولموضوعاتمستوحاةمن
مإلفاته،وكذلكناقشالشمسانالعدٌدمنالرسابلالجامعٌةالمختصةفًاللؽةالعربٌة .

الصحافة واإلعالم :
كانللشمساندورفًالكتابةالصحفٌة،وبعضالبرامجاإلذاعٌةوالتلفازٌة،ومنأهمها :
الكتابة الصحفٌة :
 كتابة زاوٌة ثابتة فً صحٌفة رسالة الجامعة بعنوان (مساحة لؽوٌة) على مدى فصولمتتابعة(توقفت) .
كتابةزاوٌةأسبوعٌة(ٌومالجمعة)بعنوان:مساحةفًجرٌدةالٌومالسعودٌة(توقفت) .عددمنالمقاببلتفًصحٌفةالرٌاضوالجزٌرة .كتابةزاوٌة(مداخبلت)فًالمجلةالثقافٌة-صحٌفةالجزٌرة(مستمرة) .
برامج إذاعٌة منها :
أربعحلقاتمنبرنامج:قضاٌاوآراء .ثبلثحلقاتمنبرنامج:كتابوقارئ .حلقةمنبرنامج:حقٌبةالضٌؾ .حلقةمنبرنامج:شهاداتعلٌا .حلقةمنبرنامج:سهرةثقافٌة .حلقةمنبرنامج:بٌنذوقٌن .ٔٓ2

سبعحلقاتمنبرنامج(:خمسدقابقمع)..ونشرتالحلقاتفًجرٌدةالجزٌرة .حلقة(ضٌؾعلىالهواء)عناألدبواللؽةمعالدكتورعبدهللاالحٌدري .حلقةمعصالحالمحمود .
برامج تلفازٌة :
برنامجتارٌخوحضارةبتقدٌمد.عبدالرحمنالفرٌح،القناةالثقافٌةٔ2،ربٌعاألولٖٔٗٙهـٌ4/ناٌرٕ٘ٔٓم.
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Abstract
The aim of this study is to shed light on the important efforts of Professor
Ibrahim Sulaiman Al Shamsan and his contribution to the linguistic field. The
researcher studied a large number of his scientific production and was able
to consider the overall production.
This study consisted of an introduction and three chapters. The introduction
dealt with the importance of the study, its problems, its rationale, and its
methodology. The first chapter talked about the most important
grammatical issues dealt with Al Shamsan in his books such as: prepositions,
transitive intransitive issues, conditional issues, sentence without
conditions, the number and the system of shares. In the second chapter, the
researcher examined the morphological and phonological issues such as:
derivation, substitution, reduction, stop, and the phenomenon of
Aleshmam and Similar. The third and the final chapter was entitled with
Semantic Issues such as: language and its relation to society, functional
significance and issues related to the philosophy of naming.
The study concluded that the personality of the Al Shamsan in grammar and
morphology is clear. He used the spoken and transcribed material and
analyzed it. He also tried to provide an educational lesson in the field of
exchange and sound phenomena. The original Arab heritage was the source
of these issues.
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