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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

أحمد حسن   - البراعة األدبية في كتابة السيرة الغيرية   العزيز عواد  عبد أ.م.د. أحمد 20

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

 ٣ الدالالت الّسيكولوجية للّون في معلّقة زهير بن أبي سلمى  م.د سندس قاسم عبدللا  56

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

 عبدالفتاح مالك الجوعاني دالل  103
 أ.د. علي مطر الدليمي 

 األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي 
)ت:  ه( 926في منحة الباري للسنيكيُّ

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

 م.د. كمال عبد ناصر  181
الواقعية في شعر أبي الحسين الجّزار المصري )  

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

 م.د. مها فواز خليفة 223
الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين  

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية  
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذًجا  - الحديثة

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

 أ.م. د. هديل  رعد تحسين 310
الشعر الوارد في رسالة الغفران:    ألفاظ الحركة  في

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف  
هـ( دراسة  812بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد 

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

 م. م. كامل إبراهيم كامل هديب  447
أحرف الجواب في القرآن الكريم وعالقتها بأحرف  

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

اللغة ليوسف   توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع
هـ( من حرف  812بن إسماعيل بن ابراهيم )ت بعد 

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497

 أ.م.د. عنان جميل لويس  - 2

The Poetics of the Mundane in Frank 
O’Hara’s Selected Poems 

٢١ 

 م. اوس نصري حمد  523
A Pragma-Stylistic Analysis of Selected 
Siegfried Sassoon’s Poems ٢٢ 

 م.م قصي خلف حسين 544

Unhomeliness Vs. Hybridity: Women’s 

Suffering and Crisis of Identity in Elif 
Shafak’s Honor 

٢٣ 

 علياء عبد محسن - 1 564

 د. محمد فليح حسن - 2

Ecofeminist Reading of Woman Vision in 

Elizabeth B. Browning's A Dead Rose 
٢٤ 

 نور عزيز عبد - 1 584

 د. مجيد محمد مضعن - 2

Domestic Abuse in Caryl Churchill's The 

Hospital at the Time of the Revolution 
٢٥ 

 مروان صالح عباس - 1 598

 د.جمعة قادر حسين - 2

Rhetorical Move Analysis of Iraqi Post 

Graduate Students' MA Linguistics Thesis 
Abstracts 

٢٦ 

 شيماء محمد احمد - 1 617
 د. الن علي سعيد - 2

When Memories Haunt: A Psychological 

Approach to Trauma in Hosseini's The 

Kite Runner 

٢٧ 

632 
 نور سالم عيدان - 1

 ا.د. اسماء خلف مدلول - 2
 

Reflection of Pain in Nature: 

Psychoanalytic Reading in Stanley 
Kunitz's Selected Poems 

٢٨ 

 امنه نظام الدين جابر - 1 652

 د.لمياء احمد رشيد - 2

Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis 

Two Old Women 
٢٩ 

666 
 مريم اسعد عبد - 1
د. عمار عبدالوهاب  - 2

 العبدلي 

Iraqi EFL Learners' Comprehension of 
Indirect Speech Acts in Literary Texts ٣٠ 

694 
 رنا عبد الواحد فاضل  -1

 د. مصلح شويش احمد  -2
 

The Representation of Transitivity 

Clauses in Iraqi EFL Learners’ Literary 
Performance 

٣١ 
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سماعيل بن ابراهيم )ت سف بن إويفي معجم مشارع اللغة ل قرآنيهد التوظيف الشا
 من حرف الغين إلى نهاية حرف الالم هـ(812بعد

 
Employing the Qur’anic witness in the dictionary of 

Mashari’ al-Lughah by Yusuf bin Ismail, who died after the 

year 812 AH. From the letter Ghain to the end of the letter 

Laam. 

 
 الباحث : محمد وطبان عيد الحياني  دللا أ. د. ليث قهير عب 

Prof. Dr. Laith Quhayr. Abduallah          Mohammed Watban. Eed Al-Hayani 

كلية اآلداب   -جامعة األنبار   
 قسم اللغة العربية 

 
                     

 الملخص 
سماعيل المتوفى ليوسف بن إغة  ني في معجم مشارع الل  في توظيف الشاهد القرآهذا البحث    ينهض

م ويتألف من  حرف الغين الى نهاية حرف الل    البحثهذا    تضمنمن الهجرة وقد    (812)بعد سنة  
 مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.

 توظيف الشاهد القرآني، مشارع اللغة . :الكلمات المفتاحية
 

Abstract , 
 This research aims to employ the Qur’anic witness in the dictionary 

of Mashari’ al-Lughah by Yusuf bin Ismail, who died after the year 812 AH. 
the research process is limited from the letter “ghain” to the end of the letter 

laam and it   consists of an introduction, a preface, two chapters, and a 

conclusion 

Keywords: Employing the Quranic witness, Mashari’ al-Lughah. 
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 المقدمة 

لسانًا   العرب  يعلم، والصلة والسلم على أفصح  لم  الذي علم اإلنسان ما  الحمد هلل رب العالمين، 
 .محمد بن عبدهللا ، وعلى آله وصحبه األخياروأبلغهم حجة خير من نطق لغة الضاد 

 : أما بعد

فإن القرآن الكريم فوق النصوص العربية وأسماها فصاحة وبلغة وأكثرها ضبطًا ودقة، إذ إن جميع  
السماع   بنوا قواعدهم على أسس راسخة من  النحويين األوائل  تعتمد عليه، فإن علماءنا من  العلوم 

الستشهاد بالقرآن الكريم ، فل يستقيم أي كتاب نحو في أي حال من  والقياس ، وفي مقدمة ذلك هو ا 
  األحوال إذا كان يخلو من االستشهاد به ،فهو أفصح ما يستشهد به على اإلطلق بدليل قوله تعالى: 

اْلَعاَلِميَن  ﴿ َربِ   َلَتنزيُل  األِميُن    َوِإنَُّه  وُح  الرُّ ِبِه  َقْلِبَك    َنَزَل  اْلُمْنِذِريَن  َعَلى  ِمَن   ِلَتُكوَن 
  (1)﴾ِبِلَساٍن َعَرِبيٍ  ُمِبينٍ 

بحثتي هذا الموسوم ب )توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع اللغة ليوسف بن  قد تناولت في  و 
ه( من حرف الغين إلى نهاية حرف اللم(  يقسم بعد المقدمة    812إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد  

فيه   تمهيد عرفُت  المبحث األول منهجه في عرض  على  بالمؤلف ومعجمه ، ومبحثين تناولت في 
وضمنُت   اللغوية،  القضايا  في  القرآني  الشاهد  وظيفة  الثاني  المبحث  في  وذكرت  القرآني،  الشاهد 

 .البحث بخاتمة بينُت فيها ابرز ما توصلت إليه من النتائج ، وذيلُت البحث بالمصادر والمراجع

 

 

 

 

 
 

 . 1٩٥-1٩2( سورة الشعراء: 1)
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 التمهيد: 

 التعريف بيوسف بن إسماعيل، ومعجمه مشارع اللغة 

 أواًل: التعريف بيوسف بن إسماعيل 

المصادر لنا  تذكر  عن    (1) لم  شيئًا  اللغة  مشارع  معجم  إسماعيل صاحب  بن  ليوسف  ترجمت  التي 
الرجل،   لنا عن حال هذا  التي تفصح  الجوانب  مولده ونشأته وُأسرته وشيوخه وتلميذه وغيرها من 

 ذكرته لنا المصادر ال يزيد عن ثلثة أسطر، وقد تناولتها على النحو اآلتي:   وكل  ما 

 _ اسمه 1

، وكذلك  (2) يوسف بن إسماعيل بن إبراهيم، هكذا ورد اسمه في صفحة عنوان معجمه مشارع اللغة
 .(3)ذكرته المصادر التي ترجمت له، ولم تزد أي شيئ على ذلك

 مكانته العلمية _ 2
 .(4) اسماعيل بأنَّه لغوي  بالعربية والفارسيةُوصف يوسف بن 

 _ مؤلفاته3
لم تذكر المصادر التي ترجمت له غير معجمه مشارع اللغة، وهو معجم لغوي  في اللغة العربية، وقد  
لينتفع   العربية؛  الكلمات  أسفل  الفارسي ة  باللغة  اللغوية  المفردات  من  كثير  تفسير  فيه  المؤلُف  َأدرج 

  والفارسي  سواء.  بالكتاب العربي  
( اثنتي  812وقد فرغ المصن ِّف من تأليفه في يوم الخميس الموافق لعشرين من ذي الحجة من سنة)ه 

 .  (٥) عشرة وثماني مئة من الهجرة 
 .(2)((1) وقد وصفه حاجي خليفة بقوله: )هو لغة عربية مفسرة بالفارسية كالُصراح

 

 .362، ومعجم المعاجم 217/ 8، واألعلم 2/1687كشف الظنون  تنظر ترجمته في  (1)
 ينظر صفحة عنوان مخطوط مشارع اللغة. (2)
 .362، ومعجم المعاجم 217/ 8، واألعلم 2/1687ينظر: كشف الظنون  (3)
 .8/217ينظر: واألعلم  (4)
 .362، ومعجم المعاجم 217/ 8، واألعلم 2/1687ينظر: كشف الظنون  (٥)
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إلسماعيل بن حم اد    (3) تيب تاج اللغة وصحاح العربيةوقد رت ب المؤلف معجمه مشارع اللغة على تر 
مات مهمة في    3٩3الجوهري)ت   ة ُمقد ِّ م بين يديه بعد  ه(، وقد بالغ المؤلف في تهذيبه وتحريره، وقد 
 ُأصول اللغة.

 _وفاته4
ه( اثنتي عشرة وثماني مئة من    812ذكر الزركلي  أن  وفاة يوسف بن اسماعيل كانت بعد سنة )

، وهو مستفاد من كلم حاجي خليفة الذي ذكر أن ه فرغ من تأليف معجمه مشارع اللغة سنة  (4)الهجرة
 . (٥) ه(  812)
 

 ثانيًا: التعريف بمعجمه مشارع اللغة.

)الحرف     القافية  مدرسة  طريقة  على  اللغة  مشارع  معجم  ترتيب  أثناء  إسماعيل  بن  يوسف  سار 
وهي   القافية،  بحسب  أو  األخير  األصل  بحسب  الترتيب  أو  والفصل،  الباب  نظام  أو  األخير(، 

 .  (6) المعروفة بمدرسة الصحاح للجوهري  التي يكون الباب آلخر الكلمة، والفصل ألولها

 

 ل منهجه الذي سار عليه على النحو اآلتي: ويمكن إجما

 

( ألبي الفضل محمد بن عمر بن خالد    هو(1)  ُصراح اللغة )الُصراح في ترجمة الصحاح للجوهري 
( بعد  توفي  الفارسي ة.    702القرشي،  اللغة  إلى  ترجمة  مع  الجوهري   صحاح  مختصر  وكتابه  ه(، 

،  1/404، وتاريخ التراث العربي لسزكين  134/  2، وهدية العارفين  1077/ 2ينظر: كشف الظنون  
 .2٩٩7/ 4التراث اإلسلمي  ومعجم تاريخ

 .2/1687ينظر: كشف الظنون  (2)
 /و.1صر ح المؤلف بذلك في مقدمة معجمه، ينظر: مشارع اللغة   (3)
 .8/217ينظر: األعلم  (4)
 .2/1687ينظر: كشف الظنون  (٥)

 .2/382ينظر: المعجم العربي نشأته وتطوره  (6) 



 
 

 2022والثالثون /  السادسالعدد:   473

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 469-480 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

رت ب معجمه ترتيبًا ألفبائيًا على ثمانية وعشرين بابًا بعدد حروف المعجم على وفق الحرف   -1
 األخير.

ثم  رت ب كل  باب ترتيبًا داخليًا بتقسيمه على فصول تتفاوت هذه الفصول في عددها بحسب    -2
( فصًل، وباب الزاي  26األلف مثًل يتضم ن )  وجود األلفاظ المستعملة أو عدم وجودها، فباب

 ( فصًل... وهكذا في بقية األبواب، بحيث لم تكن كل  األبواب متساوية الفصول.    21يتضم ن ) 
سار يوسف بن إسماعيل في معجمه على مبدأ الجذر، أي: تجريد الكلمة من األحرف الزائدة    -3

مواضع من معجمه فذكر األلفاظ على وفق    واعتماد جذر الكلمة، إال أن ه قد خرج عن ذلك في 
 لفظها ال على وفق جذرها.

م الواو على الهاء.  -4 م حرف الهاء على الواو في األبواب، وأم ا في الفصول فقد قد   قد 
 دمج بين الواو والياء في باب واحد.  -٥

إلى   الغالب  في  يميل  كان  اللغة  مشارع  معجم  في  المؤلف  أن   ذكره  يجدر  بذكر  ومما  االهتمام 
ذكر   دون  اللغوي   الجذر  من  المشتق ات  يذكر  أن ه  بمعنى  المعاني،  شرح  من  أكثر  االشتقاقات 

 معانيها.
وُيلحظ أن المؤلف كان قليل االهتمام بذكر الشواهد، ونسبة األقوال إلى أصحابها، ولعل السبب  

 الة.في ذلك هو أن  المؤلف كان يميل إلى االختصار في معجمه وتجنب اإلط
 
 

 المبحث األول 
 منهجه في عرض الشاهد القرآني

 .اإلكثار من الشواهد القرآنية على المسألة الواحدة -1
بن    يوسف  وكان  المعجم،  في  ذكرت  التي  الشواهد  بين  من  األولى  المرتبة  القرآنية  الشواهد  تحتل 

الواحدة ومن األمثلة على ذلك  إسماعيل في بعض األحيان يورد أكثر من شاهد قرآني على المسألة  
)خل مادة  في  أورده  تعالى    (1) ق(ما  ِلينَ ﴿قوله  األوَّ ُخُلُق  ِإال  َهَذا  ُخُلٍق    َوِإنَّكَ ﴿وقوله    (1) ﴾ِإْن  َلَعلى 

 (2)َعِظيٍم﴾
 

 / ظ.208ينظر: مشارع اللغة )خلق(  (1)



 
 

 2022والثالثون /  السادسالعدد:   474

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 469-480 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 .تكرار بعض الشواهد القرآنية -2
الشواهد على مسائل مختلفة ومن األمثلة على ذلك ما   أورده في كرر يوسف بن اسماعيل بعض 

)لفف( تعالى ﴿  (3) مادة  اقِ قوله  ِبالسَّ اُق  السَّ تعالى    (٥) ، وفي مادة )سوق((4) ﴾َواْلَتفَِّت  ﴿َواْلَتفَِّت  قوله 
اِق﴾ اُق ِبالسَّ  .(6) السَّ

 ، (8) ﴾اَل فِّيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعْنَها ُينَزُفونَ قوله تعالى ﴿  (7) ومن األمثلة األخرى ما أورده في مادة )نزف(
 .(10)﴾اَل ِفيَها َغْوٌل َواَل ُهْم َعْنَها ُينَزُفونَ ﴿قوله تعالى  (٩) وما أورده في مادة )غول(

 

 .ذكر اآلية الكريمة كاملة -3

في كثير من المواضع أورد يوسف بن اسماعيل شواهد من اآليات القرآنية كاملة، واألمثلة على ذلك  
أورده في مادة )ردف( تعالى    (11) كثيرة منها: ما  ٱلرَّاِدَفُة﴾قوله   (13)وفي مادة )زفف(  ،(12) ﴿َتْتَبُعَها 

 .(14) ﴿َفَأْقَبُلوا ِإَلْيِه َيِزفُّوَن﴾قوله تعالى 
 .ذكر جزء من اآلية -4

 

 .137سورة الشعراء/ اآلية:  (1)
 .4سورة القلم/ اآلية:  (2)
 / و.204ينظر: مشارع اللغة )لفف(  (3)
 .2٩سورة القيامة/ اآلية:  (4)
 / ظ.211ينظر: مشارع اللغة )سوق(  (٥)
 .2٥سورة القيامة/ اآلية:  (6)
 / م.204ينظر: مشارع اللغة )نزف(  (7)
 .47سورة الصافات: من اآلية:   (8)
 / ظ.23٩ينظر: مشارع اللغة )غول(  (٩)
 .47سورة الصافات:  (10)
 / و.1٩٥ينظر: مشارع اللغة )ردف(  (11)
 .70سورة النازعات: اآلية:  (12)
 / و.1٩6ينظر: مشارع اللغة )رفف(  (13)
 .٩4سورة النازعات: اآلية:  (14)
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كاملة،   غير  مختصرة  القرآنية  من اآليات  شواهد  إسماعيل  يوسف بن  أورد  المواضع  من  كثير  في 
الشاهد،   )بلغ(مقتصرًا على موضع  أورده في مادة  تعالى    (1)واألمثلة على ذلك كثيرة منها ما  قوله 

وما أورده من   ،(4) ﴿َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُه﴾قوله تعالى    (3)وما اورده من مادة )سوغ(  ،(2) ﴾َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ ﴿
﴾قوله تعالى  (٥) مادة )افف(  (6) ﴿َفاَل َتُقل لَُّهَما ُأفٍ 

 .الشاهد القرآني بشواهد أخرى تعضيد  -5
أعتمد يوسف بن إسماعيل في منهجه على تعضيد بعض الشواهد القرآنية بأحاديث نبوية شريفة ومن  

معضدًا هذا الشاهد الكريم    (8) ﴾ َماَذا َقاَل َءاِنًفا﴿قوله تعالى    (7) األمثلة عنده ما أورده من مادة )انف(
المؤمن كالجمل األنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على بقول النبي محمد _صلى هللا عليه وسلم _: ))

 (٩).((صخرة استناخ
)خرق( مادة  من  أورده  ما  اأُلخرى  األمثلة  تعالى    (10) ومن  اأْلَْرَض﴾قوله  َتْخِرَق  َلن   (11) ﴿ِإنََّك 

(( وسلم:  عليه  هللا  صلى  محمد  النبي  بقول  الكريم  القول  هذا  في  ومعضًدا  فاطلبوها  مخرقة  الدنيا 
 (12) .((المخارق 

 
 

 

 / و.188ينظر: مشارع اللغة )بلغ(  (1)
 .231سورة البقرة من اآلية:   (2)
 / ظ.188ينظر: مشارع اللغة )سوغ(   (3)
 .10سورة إبراهيم: من اآلية:   (4)
 / و.1٩0ينظر: مشارع اللغة )افف(  (٥)
 .23سورة اإلسراء: من اآلية:  (6)
 / ظ.1٩0ينظر: مشارع اللغة )انف(  (7)
 .16سورة محمد: من اآلية:  (8)
 .٥3/ :  7مسند أحمد بن حنبل/ :  (٩)
 / و.208)خرق( ينظر: مشارع اللغة  (10)
 .37سورة اإلسراء: من اآلية:  (11)
 لم أجد له ذكًرا في كتب الحديث المطبوعة. (12)
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 المبحث الثاني
 وظيفة الشاهد القرآني في القضايا اللغوية 

 .الوظيفة الصوتية -أ 
قة   واالستقصاء جميع الدراسات التي يقوم  إن  دراسة العلماء األقدمين لألصوات ال يضاهيها في الد ِّ

بها اللغويون في الحاضر، وهذا ال يعني أًن الدراسات الحديثة ليس لها فائدة في البحث اللغوي، فل  
الدراسات   تسهيل  في  للقدماء  يعود  الفضل  أًن  الجميع  يعرفها  التي  الحقيقة  لكن  ذلك.  قول  يمكننا 

الم االجهزة  انعدام  من  الرغم  على  بن  للمحدثين  يوسف  لنا  عرض  فقد  الحديثة،  واآلالت  تطورة 
وتية  ما أورده  في  اال ان ه لم يعضدها بشاهد قرآني سوى   اسماعيل في معجمه بعض الظواهر الصَّ

فان(  (3) فقد قرأ الحسنُ   (2)﴿يخصفان﴾  :في قوله تعالى  (1) قراءة الحسن من  مادة )خصف( : )َيخِّص ِّ
اد وُحرك الخاء بالكسر، وبعضهم حول الت اء على الخاء ففتحهاغير أنه أدغم الت اء في   (4) .الص 

رفية -ب  :الوظيفة الصَّ
، وقد ورد في  (٥)التصريف في اللغة: )هو مصدر للمبالغة والتكثير بمعنى التحول والتغيير والتقليب(

ُف اآْلَياِت َلَعلَُّهْم َيْفَقُهوَن﴾القرآن الكريم على هذا المعنى، قال تعالى   (6).﴿انُظْر َكْيَف ُنَصرِ 
 .(7) اما في االصطلح: )فهو علم بأصول أبنية الكلم التي ليست بمادة إعراب(
العلوم األخرى ، وله  بين  الل غة من  العلوم    لعلم الصرف مكانة كبيرة عند علماء  تقل عن  أهمية ال 

األخرى، فمعرفة بنية الكلمة واستعماالتها في الكلم أمر مهم في عصمة الل سان؛ خوًفا من الل حن،  
 .والخروج عن المألوف عن مقاييس اللغة الصحيحة

 

 / و.1٩3ينظر: مشارع اللغة: )خصف(   (1)
 .121سورة االعراف: من اآلية:  (2)
 هــ(   110الحسن البصري )ت  (3)
 / و.1٩3ينظر: مشارع اللغة )خصف(  (4)
 .18٩/ ٩لسان العرب )صرف(  (٥)
 .6٥سورة االنعام: من اآلية:  (6)
 .1/1شرح شافية ابن الحاجب: رضى الدين االستراباذي:  (7)
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لذلك يمكن القول أن الوظيفة الصرفية أمر من األمور التي أثرت على البنية اللغوية التي تنشأ من  
 .يصيب بنية الكلمة  تغيير

وقد أهتم يوسف بن إسماعيل في معجمه اهتماًما كبيًرا ببنية الكلمة وما يطرأ عليها من تغيير، فقد  
واضحة عناية  )فصل(  عني  مادة  من  معجمه  في  ورد  ومما  األلفاظ.  تعالى:    (1) بتصاريف  قوله 

واالصل أن يقال: َفَصَل نفسُه ثمَّ َكثر حذف  ، أي خرج من بيت المقدس، (2) ﴿َفَصَل َطاُلوُت ِباْلُجُنوِد﴾
فصيُل،   وهو  طاَب،  الخِّ الحاكُم  وَفصَل  َل،  وَفصَّ المجمَل  وَفَصَل  متعدًّ،  غير  كفعٍل  صار  المفعول 

والفِّصال:    -والمِّفَصُل   ُأم هِّ،  عن  الرضيع  وَفصَل  َفصًل،  يء  الشَّ وَفصَل  الل ِّسان،  الميم:  بكسر 
 .، وَفصَل اآليات(3)الفراقُ 

 (4) ومن الشواهد األخرى التي ظهرت فيها الوظيفة الصرفية عند يوسف بن اسماعيل في مادة )فعل(
وبالفتح: مصدٌر   -بالكسر -بالكسر: االسم، والفِّعال  -والفِّعل-بالفتح  (٥) ﴿ِفْعَل اْلَخْيَراِت﴾ قوله تعالى: 

والفِّعال   قبيحٌة،  أو  حسنٌة  َفعلٌة  منه  وكانت   ، أختلق  واف  -بالكسر-كالذهابِّ أي:  كذًبا،  عليه  تعَل 
 (6).والَفَعال: الكرم 

َل _ بالكسر _ ُيوجل َوجًل وُموجًل، وهو   ومن األمثلة أيضا ما أورده في مادة )وجل( إذ قال )وجِّ
لة ، وال يقال : وجلُء ومستقبله يوجُل وييجُل ويأجُل ، وكذلك فيما   واجٌل وموجٌل ، وأوجَل فهي َوجِّ

 ، أي : أقبلت . (8)﴾َوِجَلْت ُقُلوُبُهمْ قوله تعالى ﴿ (7) المثال إذا كان الزمًا(أشبهه من بابِّ 
تعالى:   قوله  )صرف(  مادة  في  عنده  ورد  َنْصًرا﴾ومما  َواَل  َصْرًفا  َتْسَتِطيُعوَن  رُف:  (٩)﴿َفَما  فالصَّ  ،

رف   ريف: الصوت، والص ِّ يلة، ومنه قولهم إًنه ليتصرف في االمور، والصَّ رف: الحِّ التوبة، وقيل الصَّ

 

 / و.240ينظر: مشارع اللغة )فصل(  (1)
 .24٩سورة البقرة: من اآلية:  (2)
 / و.240ينظر: مشارع اللغة )فصل(  (3)
 / ظ.240ينظر: مشارع اللغة )فعل(  (4)
 .73األنبياء: من اآلية: سورة  (٥)
 / ظ.240ينظر: مشارع اللغة )فعل(  (6)
 / ظ. 246( مشارع اللغة ) وجل ( 1)
 . 2( سورة االنفال : من االية : 2)
 .1٩سورة الفرقان: من اآلية:   (٩)
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نانير، وصرفِّ الزكاة للفقراء وصرفتِّ الكلمة: إذا    -بالكسر- راهم بالدَّ وصرفه عن األمر، وصرف الدَّ
وتصَّ  المال  وصرف  وُصروفًا،  صرافًا  بالكسر  تصرف  الَفحل  عنه  اشتهت  وانصرف  فيه،  رف 

 .(1) وأصطرفه وأستصرفه
 
 .الوظيفة النحوية -ج

ُيعد معجم مشارع اللغة معجما إشتقاقيا ، إال إن المتصفح في المعجم قد يجد في طياته قليل من  
المسائل النحوية ، وقد ذكرها دون تعضيد بشاهٍد قرآني كما أورده في مادة )هلهل( إذ قال : )وهل  

 (2) نى قد(لإلستفهام ،وبمع

أما موقف يوسف بن اسماعيل في معجمه لم يكثر من المسائل النحوية ؛ ألن معجمه اشتقاقي وما  
)لعل( َلَعلَُّكْم قوله تعالى:    (3) أورده من ذلك ما جاء في مادة   َ َواتَُّقوا َّللاَّ َوَراِبُطوا  َوَصاِبُروا  ﴿اْصِبُروا 

 (٥) .تفلحوا، وهو للترجي، أي: رجاَء ان  (4)ُتْفِلُحوَن﴾

 .الوظيفة الداللية -د
ده إليه : سدَّ  .(6) الداللة في اللغة: جاء في اللسان )َدلَّه على الشيء يُدلُّه داًل وداللًة فاندلَّ

في   اللفظ  إليه هذا  ينصرف  هي  لفظ  أي  وداللة  بالمعنى،  اللفظ  تربط  هي علقة  االصطلح:  في 
 .(7) محسوسالذهن من معنى مدرك أو 

لم يخل معجم مشارع اللغة من اإلشارة إلى الداللة إذ أًنه وقف عند داللة األلفاظ والعلقات الداللية  
بين األلفاظ، ولم أجد في هذا القسم إال مثاال واحدا ورد في مادة )عدل( إذ قال: )وَعدَل الشيء ما  

 

 / و.1٩٩ينظر: مشارع اللغة )صرف(   (1)
 / ظ.247( مشارع اللغة :)هلهل(  2)
 / و.243)لعل( ينظر: مشارع اللغة  (3)
 .200سورة آل عمران: اآلية:   (4)
 / و.243ينظر: مشارع اللغة )لعل(  (٥)
 .3٩٩/ 1ينظر: الل سان )دلل(  (6)
 .٥٥االضداد في اللغة:  (7)
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ْل ُكلَّ َعْدٍل  }  يعادله، ومنه قوله تعالى :  َتْعدِّ ْنَها{َوإِّْن  ُيْؤَخْذ مِّ َتفُد كلُّ فِّداٍء ، والعِّدل  (  1)اَل  أي : وإن 
، فالوقر عدالن، وعدَل الشهوُد ، وعادلُه وعادَل به ( قرِّ  (2) بالكسر : نصُف الوِّ

 الخاتمة 
 :أبرز ما توصلت إليه من نتائج

لغوية سوى ما تطرقت  _قلة عناية المؤلف بالشواهد ،وما ذكره من الشواهد لم يبين فيه اي وظيفة  1
 .له
حاح للجوهري  -2  .جاء معجم مشارع اللغة مرتًبا على مدرسة الص 
 .عني يوسف بن اسماعيل باالشتقاقات وأهمل بيان معانيها -3
ببعضها    -4 المعاني  تلتبس  لئل  بيان معناها، وحرصًا منه  األلفاظ من اجل  المؤلف بضبط  عني 

 .التصحيف والتحريفوهذا يجعل االلفاظ في مأمن من 
 _لم يكن للظواهر الصوتية والنحوية في هذا القسم مجال كبير ؛ لكون المعجم اشتقاقيا.٥

 مسرد مصادر البحث ومراجعه

 .القرآن الكريم- 
)ت  -1 الدمشقي  الزركلي  فارس  بن  علي  بن  محمود  بن  الدين  خير  الطبعة  1٩36األعلم،  م(، 

 .م2002الخامسة عشرة 
 .1٩74، 1لغة: محمد حسين آل ياسين، مطبعة المعارف بغداد، طاألضداد في ال -2
هــ( نقله الى العربية: د. محمود فهمي حجازي    1342تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين )ت    -3

 ه. 1411وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز، ادارة الثقافة والنشر بالجامعة، 
رضي    -4 الحاجب:  ابن  شافية  دار  شرح  وآخرين،  الحسن  نور  محمد  تحقيق  االستراباذي،  الدين 

 .1٩7٥لبنان، -الكتب العلمية، بيروت
القسطنطيني    -٥ جلبي  كاتب  عبدهللا  بن  لمصطفى  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 

 .1٩41بغداد،  -هــ( مكتبة المثنى 1067المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )ت  
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العرب،   -6 )ت    لسان  منظور  بابن  المعروف  بن علي  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  ألبي 
 .1414،  3هــ(، دار صادر بيروت، ط 711

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ابو عبدهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلل بن اسد الشيباني    -7
 .م2001-هــ  1421/ 1هــ(، تحقيق: شعيب االرنؤوط، ط 241)ت 

 هــ(، مخطوط. 812، يوسف بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد مشارع اللغة -8
معجم تاريخ التراث االسلمي في مكتبات العالم، علي الرضا قره بلوط واحمد طوران قره بلوط،    -٩

 تركيا، )د. ت(. -دار الفقيه قيصرى 
ار، دار مصر للطباعة، الطبعة الرابعة،    -10   1٩88المعجم العربي نشأته وتطوره، د. حسين نص 
 م.

 .3معجم المعاجم، احمد الشرقاوي إقبال، دار الغرب االسلمي، تونس،ط -11
  13٩٩هدي ة العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين، اسماعيل بن محمد أمين البغدادي )ت  -12

 لبنان.-م، أعادت الطبع: دار إحياء التراث بيروت 1٩٥1هــ( طبع بعانية وكالة المعارف استانبول، 
 

 الرسائل واألطاريح الجامعية 
جهود الكرماني النحوية واللغوية في شرح صححي البخاري: سهيلة محمد طه البياتي، أطروحة    -1

 .1٩٩٥دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة الموصل، 
الخلف النحوي في شرح جمل الزجاجي البن عصفور: بتول عبدهللا العيثاوي، رسالة ماجستير،    -2

 .2003امعة المستنصرية،  كلية اآلداب، الج

 

 




