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(Abu Qasim Ash-Shabi) 
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 اإلهداء
 : إىل اجلامعي البحث هذا أهدى الرحيم، الرمحن اهلل اسم كرذ ب ابتداء

 ماض منذ ربياين واليزايل ربياين الذاين مصدوقي ووالدينور اهلداية  سييت والديت .4
 من ورزقهما وباركهما عمرمها وطّول اهلل حفظهما أجهله مستقبل إىل أجهله
 .الحيتسبا حيث

 عّلموين قد الذين وأدهبا العربية اللغة قسم  ي الكرماء ألستاذاتوا األساتيذ كافة .7
 هذا وإهناء التعلم عملية  ي وفرية محاسة ودفعواين واإلخالص لصرببا علوما

 .أمجعني فيهم اهلل وبارك عليهم اهلل يسر البحث،
 .البحث هذا وإكمال التعلم عملية  ي منشجعين وكل وقريبيت قرييب .1
الربكة  احلركة ابحوأص العلم يطلبوا أن  ي جهدهم بدلوا نالذي األصدقاء مجيع .1

 .اجلزاء أحسن اهلل جزاكم وامللع ب،ى املقه  ي يرافقوين الذين ةوخاص، 7141
 
 
 

 .فيه أنتم وزمان مكان أي  ي لكم يبارك أن اهلل عسى
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 والتقدير الشكر كلمة
 على أله وأصحابه أهلاحلمد هلل وكفى، والصالة والسالم على النيب املصطفى، و 

 ،الصدق والوىف. أما بعد

كلمة الحّب في ديوان أغاني  :العنوان حتت اجلامعي البحث هذا كتابة متت قد
 جهده يبذلأن  الباحث جيعل وشيئته تعاىل اهلل بعون ،الحياة ألبي القاسم الّشابي

جاهل  نهأ الباحث واعرتف العلمي، ثحالب هذا تصميم عملية كلإهناء  و  لبناء ووقته
 قد الباحث أن رغم والنقصان األخطاء عن الخيلوى العلم البحث هذا وأن وضعيف

 ده.وجه قوته بذل
 عيهيس ببذل ساعدين قد من كلّ  إىل قليب عميق من هنيئة حتية وحتييت شكري قدموأ

 :إىل الثناء وخوالص االحرتام فوائق أيضا وأقدم اجلامعي، البحث هذا كتابة إهناء  ي
 إبراهيم مالك موالنا جامعة مدير ،احلارس عبد احلاج رالدكتو  ربوفيسورال فضيلة .4

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية
 .اإلنسانية العلوم كلية عميدة شافية، الدكتورة فضيلة .7
 الذي أستاذيوهو أيضًا  اوأدهب العربية اللغة قسم رئيس حليمي، الدكتور فضيلة .1

 إبراهيم مالك موالنا جبامعة يالتحاق بداية منذ يرافقين أن  ي جهده بذل
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية

 .اجلامعي حبث كتابة  ي املشرفة ،فين رسفايت يوريسا املاجستريأستاذة  فضيلة .1
 .وأدهبا العربية اللغة لقسم الصابرين الكرماء واألستاذات األساتيذ ومجيع .2
 .هب أقوم كلما  ي شجعواين الذين القسم وغري القسم أصدقاء ومجيع .6

 وبارك أعمارنا ويطول بتوفيقه يشملنا أن اهلل وأسأل .اجلزاء أحسن اهلل جزاكم أخريا،
 وجود من القراء وسائر الباحث ينتفع أن رجائي يفوت وال النعيم، الدار  ي ويدخلنا فيها

 .السائلني ياجمي ب آمني .العلمي هذاالبحث
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 وزارة الشئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 لغة العربية وأدبهاقسم ال

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 املشرفة تقرير

 :قدمه الذي اجلامعي البحث هذا إن

 : أمحد شعراين  االسم
 41141441:  القيد رقم

 : كلمة احل ّب  ي ديوان أغاين احلياة ومعانيها أليب القاسم الّشايّب.  العنوان

 املطلوب الشكل على ليكون الالزمة واإلصالحات التعديالت بعض فيه وأدخلنا قدنظرنا
 العلوم لكلية( s-4) سرجانا درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط الستيفاء
 م7141-7142 الدراسي للعام وأدهبا العربية اللغة قسم  ي اإلنسانية

 
 7141ديسمرب  76 مباالنج، حتريرا

 املشرفة
 
 

 ملاجستريفين رسفايت يوريسا ا
 401214717142117111: التوظيف رقم
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 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 الجامعي البحث عن المناقشة لجنة تقرير
 :الباحث قدمه الذي اجلامعي البحث هذا مناقشة متت لقد

 : أمحد شعراين  االسم
 41141441:  القيد رقم

 : كلمة احل ّب  ي ديوان أغاين احلياة ومعانيها أليب القاسم الّشايّب.  العنوان

 لكلية وأدهبا العربية اللغة قسم  ي (S1) سرجانا درجة واستحقاقه جناحه اللجنة وقررت
 العلوم

 .ماالنج ميةاحلكو  اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جبامعة اإلنسانية
 

 7141ديسمرب  76 مباالنج، حتريرا
 (  )    دين نور خامتة املاجستري -4
 (  )    عبد اهلل زين الرؤوف املاجستري  -7
 (  )    املاجستريفين رسفايت يوريسا  -1
 

 

 
 

 املعرف
 اإلنسانية العلوم كلية عميدة

 
 شافية الدكتورة

 406610414004117117: ظيفالتو  رقم
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 وزارة الشئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها

 مباالنج احلكومية الميةاإلس إبراهيم مالك موالنا جامعة

 اإلنسانية العلوم كلية عميدة تقرير
 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة اإلنسانية العلوم كلية عميدة تسلمت
 ماالنج
 :الباحث كتبه الذي اجلامعي البحث
 : أمحد شعراين  االسم

 41141441:  القيد رقم
 ياة ومعانيها أليب القاسم الّشايّب.: كلمة احل ّب  ي ديوان أغاين احل  العنوان

 العلوم لكلية( s-4) سرجانا درجة على واحلصول هائيالن االختبار شروط الستيفاء
 .وأدهبا العربية اللغة قسم  ي اإلنسانية

 
 

 7141ديسمرب  76 مباالنج، تقريرا
 اإلنسانية العلوم كلية عميدة

 

 

 شافية الدكتورة
 406610414004117117: التوظيف رقم
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 وزارة الشئون الدينية
 كلية العلوم اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
 وأدبها العربية اللغة قسم رئيس تقرير

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس تسلم
 ماالنج
 : الباحث كتبه الذي اجلامعي البحث

 : أمحد شعراين  االسم
 41141441:  القيد رقم

 : كلمة احل ّب  ي ديوان أغاين احلياة ومعانيها أليب القاسم الّشايّب.  العنوان

 العلوم ( لكليةs-4سرجانا ) درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط الستيفاء
 .وأدهبا العربية اللغة قسم  ي اإلنسانية

 
  7141ديسمرب  76 مباالنج، ريراحت

 وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس
 
 

 حليمي الدكتور
 401410467110144112 :التوظيف رقم
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 الباحث تقرير
 

  :الطال ب بأنين علما أفيدكم

 : أمحد شعراين  االسم

 41141441:  القيد رقم
 يب القاسم الّشايّب.: كلمة احل ّب  ي ديوان أغاين احلياة ومعانيها أل موضوع البحث

تبيني أنه فعال من و  تأليفه من أنه املستقبل  ي أحد ادعى بنفسيي. وإذا وكتبته أحضرته
حبثي فأن أحتمل املسؤولية على املشرف أو مسؤويل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم 

 م اإلسالمية احلكومية ماالنج.اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهي
 
 

 7141ديسمرب  76 مباالنج، حتريرا
الباحث

 
 

 أمحد شعراين
 41141441:  القيد رقم
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 البحث ملخص

 كلمة الحّب في ديوان أغاني الحياة ومعانيها،41141441، 7141أمحد شعراين، 
 كلية وأدهبا، العربية اللغة قسم العلمي، ، البحثألبي القاسم الّشاّبي

 . مباالنج احلكومية اإلسالمية براهيمإ مالك موالنا جامعة اإلنسانية، العلوم
 املشرفة: فين رسفايت يوريسا املاجستري

 
 الكلمات الرئيسية: كلمة احل ب، ديوان أغاين احلياة، دراسة الصرفية.

ديوان أغاين احلياةعمل أديب مشهور بتدفق أديب يناقشه الكثريون عن احل ب، 
تلفة، واليت  ي كل شكل هلا لذلك  ي عمله وضع العديد من كلمات احل ب مع صيغ خم

معىن خمتلف بني كلمة ح ب واحدة بكلمة ح ب أخرى، وكذلك مع الفوائد اليت تتبع 
. لذلك، مت إعداد هذه الدراسة ويعنين معانيه بقواعد داللية أوزان وفقا لقواعد صرفيته

باستخدام دراسة صرفية هبدف أن يكون أقرب إىل املعىن من خالل رؤية صيغته هل 
 كان ذلك وفقا الحتياجات استخدامه  ي ديوان أغاين احلياة.سواء  

، الذي الوصفي الكيفيحث م الباستخدباالطريقة املستخدمة  ي هذه الدراسة 
من خالل تقنيات مجع البيانات وحتليل  لبحث لفحص حالة األشياء الطبيعيةاستخدمه ا

ذه املسألة هو معرفة البيانات االستقرائي.  ي حني أن الغرض من الباحث ومناقشة ه
وعدد كلمة احل ّب املذكورة  ي  صيغتها استخدام كلمة احل ّب من خالل تعديل املعىن مع

 .ديوان أغاين احلياة

أظهرت النتائج أن إمجايل عدد كلمات احل ب الواردة  ي ديوان أغاين احلياة بلغ 
عىن فيما وامل أنواع من صيغة 1قصيدة من خالل وجود  70كلمة. وهو مذكور  ي   14

، )اسم كلمتان، )اسم فاعل( احمل ّب  كلمة 64على  وجد بينها، )اسم مصدر( احل بّ 
، )مصدر ميم( كلمة  44 احلبي ب ، )صفة مشبّهة بسم الفاعل(كلمتاناحملبوب   مفعول(



 

 ي
 

 )اسم مفعول(، كلمتان، )فعل ماضي( حّب ب  كلمةُأِح ّب   ، )فعل مضارع(كلمةاحملّبة  
كلمات،   1كلمة، اهلوى   61معاين معنّي يعين: الوداد  6 ي اليت تنقسم  .كلمة احملبّبة

كلمات، فّضله كلمة، رغ ب فيه كلمة. وينقسم   1كلمات، ميل إىل شيء   1جذابة 
  46كلمات، ح ب إهلي   27أيضا  ي ثالثة كلمات احل ب يعين ح ب الفرد لآلخرين 

 كلمات.  41كلمات، ح ب الذات 
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 Diwan aghoni al-hayah karya Abu Qosim Ash-Shabi seorang sastrawan 

terkenal dengan aliran sastranya yang banyak membahas tentang cinta, sehingga 

dalam karyanya beliau banyak mencantumkan kalimat hubb dengan berbagai 

shighot, baik shighot fi’il madli, fi’il mudori, masdar, isim fa’il, isim maf’ul, juga 

bahkan dalam bentuk isim masdar atau shighot yang lainnya. Yang mana di setiap 

bentuknya memiliki tujuan makna yang berbeda-beda antara satu kalimat hubb 

dengan kalimat hubb lainnya, begitu pula dengan faedah-faedahnya yang 

mengikuti wazan-wazan dan konteksnya sesuai kaidah shorfiyah juga 

dalaliahnya. Maka dari itu disusunlah penelitian ini menggunakan kajian 

shorfiyah dalaliyah dengan tujuan agar lebih mendekati makna dengan melihat 

shighot dan konteksnya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penggunaannya 

dalam Diwan Aghoni Al-Hayah ini. 

Metode yang digunakan dalam membahas masalah ini, peneliti 

menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian yang digunakan meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah, dengan teknik pengumpulan data dan dengan 

analisis data secara induktif. Sedangkan tujuan pembahas dan membahas masalah 

ini adalah untuk mengetahui penggunaan kaliamat hubb dalam diwan aghoni al-

hayah dengan cara menyesuaikan makna dengan shighot-shighotnya dan berapa 

banyak kalimat hubb yang disebutkan dalam diwan karya Abu Al-Qosim Ash-

Shabi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan kata hubb 
yang terdapat dalam diwan aghoni al-hayah berjumlah 11 kata, yang disebutkan 

dalam 92 syair dengan memiliki 1 macam shighot diantaranya, (isim masdar)   الحب 
ditemukan 11 kata, (isim fa’il)   9 المحب kata, (isim maf’ul) 9 المحبوب kata, ( sifat 
musyabbihat bismi al-fa’il) 11 حبيب kata, (masdar mim) 1 المحب ة kata,   أُِحب (fi’il 

mudlori) 1 kata, (fi’il madli)  َ9 َحبَّب kata, (isim maf’ul)   1 ُمَحبَّبَة kata. Yang terbagi 
dalam 1 makna yakni: 16 الوداد kata, 1 الهوى kata, 1 جذابة kata, 1 ميل إلى شيء kata, 

له حب  :kata, dan tergolong dalam 1 macam bentuk cinta yakni 1 رغب فيه ,kata 1 فض 
 .kata 11 حب الذات ,kata 11 حب إلهي ,kata 29 الفرد لآلخرين
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 Diwan aghoni al-hayah by a well-known writer with his literary passage 

which deals mostly with love, so in his work he has included many hubb 

sentences with shighots, both shighot fi'il madli, fi'il mudori, masdar, isim fa'il, 

isim maf'ul, also even in the form of masdar or shighot isim the other. Which in 

each form has a different meaning between one sentence hubb with other hubb 

sentence, as well as with the benefits that follow the wazan-wazan according to 

the rules shorfiyah and dalaliyah. Therefore, this study was prepared using a study 

of shorfiyah with the aim to be more close to the meaning by seeing shighot 

whether it is in accordance with the needs of its use in Diwan Aghoni Al-Hayah. 

The method used in discussing this problem, researchers use qualitative 

methods, which research used to examine the condition of natural objects, with 

data collection techniques and by inductive data analysis. While the purpose of 

the discussion and discuss this issue is to know the use of Kaliamat hubb in diwan 

aghoni al-hayah by adjusting the meaning with shighot-shighotnya and how many 

sentences hubb mentioned in the diwan by Abu Al-Qosim Ash-Shabi. 

The results showed that the total number of hubb sentences contained in 

diwan aghoni al-hayah amounted to 11 sentences mentioned in 11 verses with 1 

kinds of shighot and meaning of them, الحب meaning love (isim masdar) found 11 

words, المحب means that too love and unfortunately (isim fa'il) is found 9 words, 

 means beloved / beloved حبيب ,means beloved (isim maf'ul) found 9 words المحبوب

(the nature of musyabbihat bismi al-fa'il) found 11 words, المحبة means perfect 

love (masdar mim) is found 1 words, أحب means love (fi'il mudlori) is found 1 

words, حبب make lover (fi'il madli) found 9 words, محببة means cause affection 

(isim maf'ul) found 1 words. Which is divided into 1 meanings, that is 11 الوداد 

words, 1 الهوى words, 1 جذابة words, 1 ميل إلى شيء words, له  رغب فيه ,words فض 

words. Then the various forms are: 29 حب الفرد لآلخرين words, 11 حب إلهي words, 

 .words 11 حب الذات
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 حتويات البحثم

 أ ........................................................... االستهالل
 ب ............................................................ اإلهداء

 ج ................................................ كلمة الشكر والتقدير
 د ....................................................... تقرير المشرف

 ه .............................. تقرير لجنة المناقشة عن البحث الجامعى
 و...................................... تقرير عميدة كلية العلوم اإلنسانية

 ز .................................... يس قسم اللغة العربية وأدبهاتقرير رئ
 ح ....................................................... تقرير الباحث

 ط ...................................................... ملخص البحث
 2 ..................................................فصل األول: مقدمة

 2 ............................................... خلفية البحث .أ 
 3 ............................................... أسئلة البحث .ب 
 3 .............................................. أهداف البحث .ج 
 3 ................................................فوائد البحث .د 
 4 .............................................. تحديد البحث .ه 
 4 ........................................... الدراسات السابقة .و 
 5 .............................................. منهجيّة البحث .ز 

 5 .............................................. نوع البحث .2
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 الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث . أ
. واللغة (11)جىن، صفحة هم.أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراض ياللغة ه

مكتسبة يتلقها الفرد من اجملتمع الذي قدر له أن يعيش فيه. واللغة أصوات والصوت أثر 
مسعي ناتج عّما تقوم به أعضاء النطق من حركات, ويظهر هذا  ي صورة ذبذبات  ي 

ت, وتستقبل األعضاء السمع هذه اهلواء اخلارج من الفم واألنف تالمث هذه احلركا
الذبذبات مث تنتقل عرب األعصاب إىل املخ ليقوم حبل رموزها واستخالصا معانيها. 

، 7147)حممد عبد احلميد، وليست اللغة جمردة أصوات بل إهنا أصوات حمكومة بنظام. 
إن اللغة هي أدة (11، صفحة 4007)عليان،  ل أمحد فؤاد اكما ق  .(1صفحة 

 .االّتصال بني جمموعة من اجلنس البشرّي، وهذا االّتصال ينتهي إىل نوع من التّفاهم
القول يضعنا أمام أسئلة  هذا ادم، أي إهنا أم اللغات مجيعا، و العربية هي لغة  
: إن املعروف تارخييا أن قائل كما قال  ية،بني املفاهيم التارخينه و علينا أن نوفق بيكثرية، و 

. خصوصيات اللغة (12، صفحة 4011)البوريين، األنباط  هم أول من نطق بالعربية 
أسلوب اللغة املتنوعة، العربية ميكن أن ينظر إليها من حيث املرادف، وضوح املفردت، و 

 ية قريبة من قوعد املنطق.تتورها، واللغة العاملوتقدمها و 
األربعة، وهي علم األصوات علم  عناصر اللغةعن تعلم اللغة العربية ال خيلوا  

الصرف علم النحو وعلم الداللة. أما علم األصوات يبحث عن الصوت. وعلم الصرف 
مها. وعلم النحو يبحث عن ألفاظ والرتكي ب حىت جيعل ايبحث عن شكل الكلمة وأقس

واحدة من املستوى اللغة الذي سيكون الدراسة الداللة يبحث عن املعىن. اجلملة. وعلم 
 .كلمة احل ب ي هذا البحث هو مورفولوجي من  

مورفولوجي  ي اللغة العربية معروف بعلم الصرف. وعلم الصرف هو علم يبحث 
، 7141)معرفة، عن تغيري األصل الواحد إىل صيغ متعددة ليدل على معان خمتلفة
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غة األبنية و صرف بأنه العلم تعرف به كيفية صييعرف علماء العربية علم ال .(1صفحة 
 (4، صفحة 7147)دارين، أحواهلا اليت ليست إعرابا وال بناء. 

الشخصية.  كلمة "احل ّب" ىف اللغة هو الشعور من العاطفة القوّية و اجلاذبية معىن
 و ىف السياق فلسفة احل ّب هو مسة جيدة ترث كل اخلري و مشاعر الرمحة. 

صدر ألّنه ساوى املصدر ىف الداللة اسم املمن  لدراسة الصرفية "احل ّب" هوأما ىف ا
على مجيع حروف فعله، أى نقصت حروفه حملتوى على احلدث، و لكنه مل يساوه ىف ا

هو مبعناه،  ىسم املصدر يعمل العمل املصدر الذ. واعن احلروف املوجودة ىف الفعل
 (261م، صفحة  4011-4116)الغالييين، وبشروطه، غري أّن عمله قليل.

ما أصله تكلما، يسرا أصله ايسارا ولكنه األصل مثال : وضوء أصله توضؤا، كال
 من كلمة ح ّب، حي ّب، حّبًة، حمبّا إىل أخره..

لذين حيرفون معىن كلمة احل ب وم الباحثون هبذا البحث، ألن عدد األشخاص ايق
،  ي حني أن مجلة احل ب شائعة جًدا  ي العامل االفرتاضي والعامل احلقيقي، وبسب ب نفسه

االحنراف الكثيف للمعىن الذي جيل ب معان جديدة ال تتفق مع كلمة احل ب، من ناحية 
جعل هذه الكلمة احل ب  فة حتد من كلمة احل بأو معر  أخرى أيضا ألنه ال يوجد حدّ 

الذين جيعلون كلمة احل ب هي  ،يتم تفسريها  ي اإلرادة وبشكل ذايت من قبل املستخدمني
هذا السب ب  ي أنين أجريت حبثًا ،فلجمموعة متنوعة من املعاين اعتمادا على املستخدمني

م الشاّب معروف بكات ب حول اجلملة احملورية  ي كتاب أيب قاسم الشاّّب، ألن أّب قاس
مع  احل بّ أديب يتحدث كثريًا عن احل ب، لذلك  ي عمله وضع العديد من الكلمات 

خمتلف صغة، إّما صيغة فعل ماض أو فعل مضارع أو مصدر أو اسم فاعل أو اسم 
أبو لذلك أريد أن أعرف ما هو املقصود من  .بصياغ متنوعة إسم املصدرمفعول أو 
احل ب واحدة بكلمة ح ب أخرى هذا العمل األديب، رمبا كلمة  كلمة احل ب  ي  القاسم عن

عىن خمتلف عندما تكون  ي سياق خمتلف وما إذا كانت تتناغم مع استخدام كلمة له م
احل ب من قبل املتحدثني  ي هذه احلقبة احلديثة، وهل من املناس ب مع املتحدث إذا مل 
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أيضا من حدود كلمة احل ب ميتد  الكات بم أبو القاسمن هو على خطأ؟ هل فيتطابق 
نفسه أو  ي الواقع املتحدثون  ي هذا العصر احلديث الذي هو بعيد جدا عن معىن كلمة 

 احل ب نفسه.
 أسئلة البحث . ب

أساسا عن ورود املسائل  ي خلفية البحث، حصلت الباحثة على اسئلة البحث  
 األتيبة:

 ؟قاسم الّشاّّب ألّب ال وان أغاىن احلياةيد ما صيغة كلمة احل ب الواردة  ي .4
 ؟ألّب القاسم الّشاّّب  وان أغاىن احلياةيد احل ب الواردة  يكلمات  معاين ما .7
 وان أغاين احلياة أليب القاسم الشايب؟ يع كلمة احل ب  ي دا نو أما  .1

 أهداف البحث . ج
الوصول إىل اهلدف، وحيدف الباحث هاذا  أراد الباحث استنادا إىل سؤال البحث،

 البحث إىل :
 ألّب القاسم الّشاّّب  وان أغاىن احلياةيغة كلمة احل ب الواردة ىف دملعرفة صي .4
 ألّب القاسم الّشاّّب وان أغاىن احلياةياحل ب الواردة ىف د ةكلمملعرفة معاىن   .7
 وان أغاين احلياة أليب القاسم الشايبيع كلمة احل ب  ي دا نو أملعرفة  .1

 البحث فوائد . د
 فائدة النظرية .4

ملعرفة خاصة عن كلمة احل ب الذي يتضمن أن يكون هذا البحث، أن يستفيد 
 ي كتاب أغاىن احلياة بصيغ متنوعة. واآلخر، هذا البحث يستطيع أن يساهم من 

املرتبطة بكلمة  األفكار أو األفكار للباحثني اآلخرين  ي استعراض قواعد الصرف 
 .معانيهااحل ب و 

 فائدة التطبيقية .7
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واملعلومات والرأي على أن يكون هذا البحث، أن يستفيد وتوفري اخلربة 
 املتعلمني العربية، خاصة للباحثني حول قواعد علم الصرف اليت تتعلق بكلمة احل ب.

 .ألّب القاسم الّشاّّب  باإلضافة إىل ذلك يستفيد للفراد الدوان أغاىن احلياة

 حدود البحث . ه
غ  معىن كلمة احل ب طبقًا لصي حث حولباملسألة  ي هذا ال حثد البوحدو  
 .بدراسة صرفّية ألّب القاسم الّشاّّب  ىف دوان أغاىن احلياةالىت تكون  احل ب كلمات

 الدراست السابقات . و
، الطالبة الباحثة من اجلامعة إيرالنكى سورابايا، 7110ارليسا ايكا جينيت  .4

املوضوع "استخدام اللغة  ي قصة اآليات احل ب" )دراسة األسلوب وأشكال 
 رواية  ي لكلمة )لغة( الواردة وصف تاجاللغة(، و نتيجة من هذا البحث يعىن إن

 باللغات تصويرها التصويرية، األول يتم اللغة قصة اآليات احل ب وأسلوب
 قصة اآليات احل ب، مث جيد  ي اللغة واألملانية، الثاىن أسلوب والعربية اجلاوية

 اجلاوية.  ي املثل وكذلك العربية باللغة واملصطلحات األمثال الباحث
 والية اآلداب جامعة اإلندونيسية واألدب كلية اللغة سم، ق7147مأىّل  .7

فنجوي، و نتيجة من  وليلى" لنزمي رواية "قيس  ي احل ب ماالنج، املوضوع قيم
 قيس روايات  ي وتعاىل سبحانه اهلل ح ب قيم هذا البحث يعىن األول مسألة

وحده،  اهلل إىل يقدم أو نفسه عبده يكرس كيف ناقش فنجوي لنزمي وليلى
 جتاه القلق يناقشون فاجنا ي رواية "قيسوليلى" لنزمي  ي لآلخرين احل ب ثىن قيمال

  ي البيئة احل ب لألطفال، الثلث قيم أو للبالغني أو للوالدين سواء البشر، بين
 واحليوان لإلنسان الصديقة البيئة وليلى" تناقش رواية "قيس فاجنوي مينز 

 البيئة. بفرحة تشعر لكي والنبات
ئ وكوي أ احل ب كلمات استخدام ، حتليل7141يانىت املاجستري ناليت نوف .1

احلاالت،  بعض حول اجلنس نوع اختالفإىل  استناداً ( لغة اليابان)سوقى و 
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 كلمة أكثر يستخدمون الذكور املستجيبني أن نتيجة من هذا البحث يعىن هوو 
 مت الذي كلمةكوي. االستنتاج يستخدمنّ  النساء من بينما املزيد سوكي

 الرجال خمتلف على والرأي احل ب كلمة ذلك استخدام يظهر عليه صولاحل
 اليابانيني والنساء

، قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية مجعة موالنا 7142رمحة لينور  .1
لفظ السلطان  ي القرآن املوضوع "مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

 (، ونتيجة من هذا البحث يعىن إنتاج وصفحتليلية داللية" )دراسة الكرمي
 وزارة عند القرآن ترمجة عند معان مثنية على الكرمي القرآن  ي السلطان كلمةل

 اململكة، الدليل، :يلي كما هي املعاىن وتلك ألندونيسية، جبمهورية الدينية
 أن تفسري  ي املفسرين وفسر. املعجزة السب ب، القّوة، الربهان،، احلّجة ،القدرة

 أو احلجة مبعىنيعين  معاىن أربعة على دلت الكرمي القرآن  ي السلطان الكلمة
 أو السلطة مبعىن السلطان الكلمة، املعجزة مبعىن، القدرة أو القّوة مبعىن، الربهان

 .التسليط
 منهج البحث . ز

 نوع البحث ومدخله .4
وصفية من خالل الدراسة هذا البحث العلمي تستخدم الباحثة الطريقة الكيفية ال 

 (Descriptive qualitative)  وهي حتليل الدراسة من ضالل التعبري عن بياناهتا  ي
 (47، صفحة Ainin ،7141)الشكل اللفظي دون استخدام الطريقة اإلحصائية. 

ويقول ب منهج العلمي حلل املشكلة بوجهة نظر ومقاربة اليت يستخدم الباحثة. 
(Aminuddin ،4001 4، صفحة) 
 مصادر البيانات .7

ومصادر البيانات  ي هذا البحث تنقسم على قسمني، وهو املصادر الرئيسية  
 واملصادر الثانوية.
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 املصادر الرئيسية- أ
املصادر الرئيسية هي البيانات اليت يتم احلصول عليها مباشرة من املصدر.  

(Siswantoro ،7141 24، صفحة) 
ألّب  و ي هذه البحث، املصادر الرئيسية مأخودة من دوان أغاىن احلياة 

 القاسم الّشاّّب.
 املصادر الثانوية- ب

املصادر الثانوية هي البيانات اليت يتم احلصول عليها غري مباشر أو من  
لفئات أو املعلومات اليت سيتم الرجوع خالل الوسيط، ولكن ال يزال تعتمد على ا

 (24، صفحة Siswantoro ،7141)إليها.
و ي هذا البحث، املصادر الثانوية مأخودة من الكتاب اليت تتعلق هبذا  

 البحث والشبكة الدولية وغري ذلك مما يتعلق به.
 طريقة مجع البيانات .1

جلمع البيانات هي طريقة القراءة والكتابة  الباحث ستخدمهايي ذوالطريقة ال
 وطريقة الوثائق و ي هذه الطريقة اخلطوات التالية:

 طريقة القراءة- أ
املعلومات  لبحث الرئيسي قصد له املبدأ حيث من القراءة ولسوف، عند
الرؤية،  اتساع أيضا يعطي سوف القراءة ذلك غري. و البحث ببيانات املتعلقات

 (461، صفحة 7147)كيالن،  .البحث شكل بغرض املتعلقة خاصة
 يعين: الباحثة سيعمله اليت خطوات أما

 لمة احل ب طبقًا لصياغ كلمات احل بمعىن كلواصق  النص الباحث قرأ -4
 وان أغاىن احلياة ألّب القاسم الّشاّّب.يالىت تكون ىف د
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معىن كلمة لواصق  سريعة وقراءة متفحصة بقراءة املهمة النقاط فقراءة -7
احل ب طبقًا لصياغ كلمات احل ب الىت تكون ىف دوان أغاىن احلياة ألّب 

 القاسم الّشاّّب.
معىن كلمة احل ب طبقًا لصياغ كلمات احل ب الىت  لواصق استنباط مث -1

 تكون ىف دوان أغاىن احلياة ألّب القاسم الّشاّّب.
 طريقة الكتابة- ب

تسجيل البيانات وكتابتها  ي بطاقات بيانية منظما ومرتبا  هي عمليةالكتابة  
 طرائق: كتابة البيانات بأربع التدوين يعمللتسهل مراقبة البحث فيما بعد. 

 .ترميزا البيانات كتابة،  اتراليا البيانات كتابة،  النص بشرح البيانات كتابة،  اقتباسا
 (462صفحة ، 7147)كيالن، 

 يعين: وأما اخلطوة هلذه الطريقة
وان أغاىن احلياة ألّب يصيغة كلمة احل ب الواردة ىف دكتابة أشكال  -4

 .القاسم الّشاّّب 
بصيغة كلمة احل ب الواردة ىف ديوان أغاىن احلياة  معىن اليت توافقكتابة  -7

 .ألّب القاسم الّشاّّب 

 طريقة حتليل البيانات .1
تنظيم وترتي ب البيانات  ي األمناط والفئات والشرح   حتليل البيانات هي عملية

وضع فرضية العمل كما اقرتضها  ومكان األساسية حبيث أن جيد الباحثة املوضوع
استخدمت الباحثة حتليل  (714-711، الصفحات Moleong ،7111)البيانات. 

س أن عملية  ي حتليل البيانات الكيفية واستمراريا . قال ميل(Interactive)التفاعليا
مجع البيانات، هي جيمع البيانات املتناول من  حىت تكون البيانات  ي حالة تامة.

 وأما خطوات  ي حتليل التفاعليا كما يلي: ،الكتابة والقراءة
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: هو عملية يلخص البيانات، واختارت (Data Reduction)ختفيض البيانات - أ
شياء األساسية، مع الرتكيز على األمور املهمة، والبحث عن الباحثة األ

. وهذه (07، صفحة Sugiono ،7111)املواضيع وتصميم البيانات.
الطريقة للحد البيانات عن طريق إنشاء احملضر من البيانات اليت حتصل على 

 حني الوقت البحث.

: جتتمع البيانات باملعلومات املنظمة اليت (Data Display)عرض البيانات - ب
.  (07، صفحة Sugiono ،7111)ميكن هبا الباحثة الستنتاج البيانات.

وبتقدمي البيانات، سيكون سهال للباحثة لفهم على ما حدث، يالحظ 
 العمل املستقبلة بنسبة مافهمت الباحثة.

: عملية مهمة جدا  ي دراسة كيفية. وهذه (Verification)نتائج البحث - ج
العملية مصدرا باملعلومات املنتظمة اليت حتصل على حتليل البيانات. وهي 
اإلجابات من أسئلة البحث. مث قدمت الباحثة إىل استنتاجات فكرية 

 (07، صفحة Sugiono ،7111)املكتسبة.
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 فصل الثانيال
 اإلطار النظري

 
 علم الصرف . أ

 تعريف علم الصرف .4
 (4، صفحة 7147)دارين،  الصرف مأخوذ من املادة املعجمية )ص ر ف(.

الصرف لغة التغيري، ويقال له التصريف. ومها عند املتأخرين مرتادفان. وعند سبويه 
ء النحو. واصطالحا حتويل األصل الواحد جزء من الصرف الذي هو جزء من أجزا

يل إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصودة الحتصل إال هبا كامسي الفاعل واملفعول واسم التفض
 (1، صفحة 7141)معرفة،  .والتثنية واجلمع إىل غري ذلك

تعددة ليدل علم الصرف هو علم يبحث عن تغيري األصل الواحد إىل صيغ م
مزية يقول أن علماء الصرف  مث (1، صفحة 7141)معرفة،  على معان خمتلفة.

العرب وضعوا معيارا على االشتقاق أو تشكيل الكلمة. املعيار هي  ي ثالثة األشكال 
راء األخرى آيعىن ف، ع، ل أو )فعل(. وتلك املعيار يسمى بَوَزٍن ومجعه أَْوزَان، 

)موزية،  عم الكلمة الىت تتعلق بوزن تسمى َمْوُزْون.يْززَان ومجعه َمَوازِْين، يسّمى مبِ 
 (47، صفحة 7147

من الناحية النظرية وممارسة استخدامها، مّث أنه ال يفّرق بني علم الصرف و 
كثري من الناس يعتقدون ر األساسي،  النحو والصوت وبعكسه ايضا.رمبا هلذا االعتبا

ألنه من خالل دراسة علم  .أن علمالنحو ليس هو العلم الوحيد  ي القواعد العربية
 .النحو، فهذا يعين أن دخلت علم الصرف
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 علم الصرف قنطا .7
 ي دراسة علم صرف حتتاج إىل معرفة املكونات املوجودة فيه، ألنه إن مل يكن 

ام أداة اللغة وحتديد النص، لذلك باإلضافة إىل ذلك يعرف ذلك ، فسيصع ب استخد
 .ال ميكن لتحليل وال ميكن أن متارس لتفسري كلمة واحدة

عم مكونة علم الصرف عند حلمى يعىن: الفعل املاضى والفعل مضارع وإسم 
املصدار وإسم الفاعل وإسم املفعول وفعل األمر وفعل النهى واسم الزمان واسم 

 (1-7، الصفحات 7147)حلمى،  املكان واسم االلة.
 :علم الصرف خبمسة أقسام قوينقسم نطا

سم والعكس بالعكس، املثال من فعل املاضى صار تغيري الكلمات، من اال- أ
الزمان  فعل املضارع أو اسم املصدار أو اسم الفاعل أو اسم املفعول أو اسم

 .يالحط. كذلك التغرّي يسّمى بتصريف اصةلآلأو اسم املكان أو اسم ا
الىت عبارة تغيري الكلمات، املناس ب على الضمري وكّمّية احلجوم )احملتويات( - ب

ة )كلمتان( أو اإلسم اجلمع سم املفرد إىل اسم التثنيعنه.  كتغرّي كلمة اال
الكلمات أو اكثر منها(. وكلمة الفعل املناسبة باملذّكر أو املؤنث  )ثالث

 لتها. كذلك التغرّي يسّمى بتصريف لغاوّية.وحىت مج
 ستبدال واحلذف والتحويل من اخدى االحروف إىل الكلمة أو زيادة.اال- ج
تغرّي الشكل )احلركة( الذى يوجد على الكلمة. عند الصرف هذا التغيري - د

البارز حيدث فقط باإلضافة إىل آخرشكل  ي كلمة واحدة، إذن ، ال يناقش 
 .ةشرف آخر ما مييز الكلم

 الصفة ىف الكلمة منها:- ه
 .صحيح: كلمة حتررت من حرف العّلة -4
 .مضاعف: أي أن هناك حرفني مزدوجة  ي الكلمة -7
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حرفعّلة هناك ثالثة فقط  .علّته: أي أن هناك حرفعّلةعلى كلمة واحدة -1
 وهي: ا، و، ي

 علم الداللة . ب
ية ببساطة، نستطيع أن نعرف علم الداللة بفرع من علم اللغة الذي يتناول نظر 

وقد اشتهر هذا اإلصطالح عند العلماء اللغة  (44، صفحة 7116)عمر،  املعىن.
اإلجنليزية. كان علم الداللة  Semanticsالفرنسية أو  Semantiqueالغربية بسم 

(Semantics) يصبح للجان ب  مرتبطًا بعلم البالغة التقليدية  ي الثقافة الغربية القدمية، ومل
مقالته  ي  Michel Brealالداليل كيانًا مستقال إال بعد أن نشر اللغة الفرنسي ميشل بريل 

، 4012)جماهد،  م، وهذه املقالة حتمل عنوان "مقالة  ي علم الداللة".4102عام 
يالد علم جديد يعرف باسم وقد كشفت مقالة بريل للغويني احملدثني عن م (47صفحة 

(، ومن هنا ظهر االهتمام بتحديد مفهوم هذا العلم، ألن هذا Semanticsعلم الداللة )
التحديد بعد املدخل األساسي ملعرفة أبعاد علم الداللة، ومدى عالقته بالعلوم األخرى، 

هو  وعندم ننظر  ي دراسات احملدثني، نالحظ أهنم اتفقوا علي أن مفهوم علم الداللة
 (0، صفحة 4012)الينز،  العلم الذي "يدرس املعىن".

الفرنسية  Semantiqueاشتهر اصطالح علم الداللة عند الغربية باسم سيمانتيك 
اليت تدّل على  Semainoاإلجنليزية، وكلهما مشتق من الكلمة اليونانية  Semanticsأو 

وهي تدّل  Semهي الكلمة  Semanticsاملتولدة األخرى من الكلمة املعىن "دّل على"، و 
 أو املعىن. Sensعلى املعىن العالمة وهي باألساس الصفة املنسوبة إىل الكلمة األصل 

 (2، صفحة 4004)سليمان، 
لفعل دّل، وهو وأّما عند علماء اللغة العربية، كانت الكلمة الداللة هي مصدر ا

من مادة )دّل( اليت تدل فيما تدل على اإلرشاد إىل الشئ والتعريف به. وهذا مثل 
)هالل،  الكلمة الدليل اليت تدل على املعىن ما يستدل به على شئ ويهتدي به إليه.

 (47، صفحة 7147
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( ببدأ تأسيسه  ي أواخر القرن Semantics)ولو كان عند احملدثني علم الداللة 
الثامن عشر من مالدية ولكن ليستنبط ذلك الرأي أن يطلق األمهية الداللة  ي ذلك 
القرن وحده، ألن عالقة بني األلفاظ واملعىن لدي عالقة جدارية بينهما منذ زمن قدمي. 

اللة، ألن لغتهم متتز بالد –قبل تأسيس الغربيون لعلم الداللة  –لقد اهتم علماء العريب 
والتصريف املعنوي العريض، والتطور الذي اعرتى الداللة العصور املختلفة  بالثراء الواسع،

اليت شهدت حتول اجملتمع العريب. وقد تناول علماء العريب  ي دراستهم حبوثًا تعد من هذا 
، واإلشتقاق الفّن  ي داللة اللفظ على عدة املعاين، وداللة عدة ألفاظ على معىن واحد

 واحلقيقة واجملاز والتضمني، وغري ذلك من حبوث العلم اللعة العربية منذ زمن قدمي.
 (46، صفحة 7147)هالل، 

كان البحوث الداللة العربية متتد من القرون الثالث والرابع واخلامس اهلجرية إىل 
بل مل يصبخ الداللة علم املشتقل  ي ذلك الوقت. كانت الداللة  سائر القرون التالية هلا،

هي إحدى املباحث من علم اللغة العربية  ي ذلك الوقت، وهذا كما شرحه اجلرجاين 
ه( عن هذا اإلصطالح وهي كون الشئ حبالة، يلزم من العلم به، العلم  146)املتفي 

هذا معىن عام لكل رمز إذا ُعلم، بشئ آخر، والشئ األول هو الدل، والثاين املدلول" و 
كان داال على شئ آخر مث ينتقل بااللة من هذا املعىن العام، إىل معىن خاص بألفاظ 
باعتبارها من الرموز الداللة. وترتبط داللة لفظ "الداللة"  ي اإلصطالح بداللته  ي اللغة، 

 معىن الداللة حيث انتقلت اللفظة من معىن الداللة على الطريق، وهو معىن حسى، إىل
 (1، صفحة 4006)الدية،  على األلفاظ، وهو معىن عقلى جمرد.

ويعرف بعضهم بأنه دراسة املعىن أو علم الذي يدرس املعىن أو ذلك الفروع من 
علم اللغة الذي يتناول نظرية املعىن أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواج ب توافرها 

 (0، صفحة 7116)عمر،   ي الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن.
عندما سيضع علم الداللة املعىن  ي تركيز دراستة فإننا ال نستطيع أن يكشف 
املعىن إىّل بعالقة علوم األخرى مثل اإلجتماعي أو ترخيي. عن هذا الرأي علق حممد علي 
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علم الداللة مو أحد فروع علم اللغة أو اللغويات أو اللسانيات. وهو أهم من اخلويل أن 
هذه فروع وأعقدها وأمتعها  ي أن واحد. فهو هام ألنه يبحث  ي املعىن الذى هو 
الوظيفة الرئيسة اللغة. وهو معقد ألنه اقتحامه. علم الداللة هو أحد فروع علم اللغة. 

ينقسم إىل فرعني رئيسني -انيات كما يدعوه البعضأي اللغاويات أو اللس-وعلم اللغة
مها علم اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي. علم اللغة النظري يشمل علم النحو وعلم 
الصرف وعلم األصوات أو الصوتيات وعلم تاريخ اللغة وعلم الداللة. أما علم اللغة 

عاجم والرتمجة وعلم اللغة التطبيقي فيشمل تعليم اللغات واإلختبارات اللغوية وعلم امل
 (44، صفحة 7114)اخلويل،  النفسي وعلم اللغة اإلجتماعي.

 أو اللغة علم من جزءاً  كونه ( علىSemanticsالداللة ) علم أمهية تقتصر ال لذلك
 حتديد إىل صولو   ي األساسي العمل يعد  ي الداللة علم أمهية تدلّ  من فروعه، بل فرًعا
 هو الداللة علم مفهوم كان األخرى، بعبارة أو الداليل التارخيي لأللفاظ. للتطّور دقيق
، Chaer) .والداللية والصرفية النحوية القواعدها من جهة اللغة معاىن يدرسه الذي علم

 (7، صفحة 4002

 موضوعاته و الداللة علم .4
 شيء كل أو شيء أى الداللة علم موضوع يكون أن األخري لتعريفا يستلزم

 الطريق على عالمات تكون قد الرموز أو العالمات هذه العالمة أو الرمز. بدور يقوم
 أخرى وبعبارة مجال و كلمات تكون قد كما إمياءة بالرأس أو باليذ إشارة تكون وقد
 رموزا أو عالمات تكون قد ماحتمل معىن، ك لغوية غري رموزا أو عالمات تكون قد

 خارج كان منها حىت ما وأنظمتها الرموز بدراسة الداللة علم اهتمام ورغم لغوية.
خاصة  أمهية ذات باعتبارها الرموز أنظمة بني من اللغة على يركز فإنه اللغة نطاق

(47-44، الصفحات 7116)عمر،  .بالنسبة لإلنسان
 اليت االستجابة نفس لنفسه يستدعي بديل مثري بأنه الرمز بعضهم عرف وقد

 ألهنا رموز الكلمات إن قيل هذا أجل ومن حضوره. عند يستدعيها شيء آخر قد
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 الرمز ومثال .العرفية الصوتية الرموز من نظام اللغة بأهنا وعرفت نفسها غري شيئا متثل
 نفسه غري شيئا استدعى وف". فاجلرس قد افلب" جتربة  ي اجلرس مساع اللغوي غري

 ومثال .الطعام مكان إىل ولكن إليه يتوجه ال اجلرس يسمع حني الكل ب أن بدليل
 مكتوبا الفتة أمامه جيد سيارة يقود والعائق )شخص السيارة سائق جتربة اللغوي الرمز
 االستدارة إىل سيضطر فإنه بالرمز يعبأ ومل السائق سار إذا .مغلق الطريق :عليها

 مبجرد فسيستدير الرمز  ي جاء مبا عمل إذا ولكن .العائق يصل إىل حني والعودة
 نفس لنفسه استدعى بديل نفسها وهي غري شيئا استدعت الالفتة إذن .ويعود رؤيته

 (47، صفحة 7116)عمر،  العائق(. رؤية تستدعيها قد اليت االستجابة
 من يتكون ال الكاملة الداللة ذا الكالمي النشاط أن مسلما كان حيثو 
 تتحدد مجال تكون نطقية امتدادات أو كالمية وإمنا من أحداث فحس ب مفردات
 املعىن علم فإن مسلما ذلك كان حيث .ذلك حنو أو وقفات أو بسكتات معاملها
 منها يبىن وحدات ما هي إال الكلمات ألن املفردة الكلمات معاين عند فقط اليقف

 .قائما ذاته مستقال كالميا حدثا منها كل اعتبار ميكن وال كالمهم، املتكلمون
 أية  ي الكلمات املعاىن دراسة  ي الداللة علم يرتكز أن قبل ذكرناه قد كما

 من الداللة يرى أن علينا فوج ب الداللة علم املوضوع يتحدد أن نريد إذا لذلك اللغة،
جرمان  كلود ذه ب لذلك واجلملة. فوهو الكلمة املعىن بناء  ي ةاملسامه العناصر

(Claude germainورميون ) ( لوبلونRaymond Le Blancأن ) الداللة علم املوضوع 
 لذلك، (71، صفحة 4002)لوبلون،  واجلمل. الكلمات ومها ناحيتان من يشتمل

 ناحية من املعىن بناء على نرى أن فعلينا الداللة، علم ضوعاملو  يفهم أن نريد إذا
 :كاأليت وهي اجلمل، و الكلمة

 الكلمة -
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 ستكون والداللة. الكلمة هو للداللة األول املوضوع رأى أكثر العلماءأن 
 فيما الكلمات لداللة املنضمة القواعد أساسي لتحديد دور أجل من إذن
 :كالتلي هي اهاإلجت هذا أساس على والفرضية .بينها

 Laللصوت ) التشكيلية البنية مستوى على الواقع  ي بناءات هناك
Phonologie( واملستوى الصرفية )Morphologie واملستوى النحوي )

(Syintaxiqueالعناصر .) الكلمة اليت تصبح العناصر نبني هي السابقة الثالثة 
 من أنه يرون للساننيا من كثري األخرى، جهة ومن .املعىن لديه اللغة أية  ي

 التنظيم هلذا البنيوي للنموذج الكامل التحليل إمكانية هناك أن أن نظن العبث
 (71، صفحة 4002)لوبلون،  اللغة(. املعجم )مفردات خالل من للداللة

مبعىن األخرى ولو كان هناك من السهل نسبيًا بيان بعض األقسام من 
فردات اللغة احملددة كاملصطلحات الداللة على القرابة، واأللوان، والرت ب امل

إجياد تنظيم  -حىت وقت الراهن -العسكرية وغريها، إال أنه يبدو من املستحيل
 لبقية مفردات اللغة وهي األغلبية الساحقة للمصتحات اليت نستطيع تركيبها.

 اجلملة -

، الداللة جي ب أن يهتّم أواًل -لكما رأين من قب  -بالنسبة لبعض الدالليون
وقبل كّل شيء بالكلمة،  ي حني هناك األخرون يرون أنه حىت ولو كانت داللة 
الكلمات هلا أمهيتها وهلا األفضلية إاّل أهنا البد أن تكون موافقة لدراسة الداللة 

 (11، صفحة 4002)لوبلون،  على مستوى التعبري.

مبعىن األخرى، سيكون أساسيًا  ي الداللة هو الطريقة الترتت ب وفقها معاين 
الكلمات لتكون معىن مجلة ما. مثاًل لو أتينا جبملة : الرجل يعطى نقودا إىل 
الولد، فإن هذا القول مقكونة من الوحدات املعجمية األساسية لقولنا : الرجول 

 يعطى نقوًدا إىل الرجل.
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 تطور الداليل .7
مصطلح من  semantic changeور علم الداللة يسوى على التغري الداليل : تط

مصطلحات علم الداللة احلديث، وهو عبارة عن تركي ب وصفي يدل على حدث 
موصف خال من الداللة على الزمان ويطلق هذا املصطلح على تغري معىن الكلمة 

جماز، أو حنو ذلك. على مر الزمان بفعل إعالء أو احنطاط أو توسع أو احنسار أو 
 historicalوهذا اجلان ب من الدراسة الداللية ينتمى إىل علم الداللة التارخيي 

semantics. 
وهذا الدالىل للمفردات يعد من احلقائق املقررة لدى علماء اللغة احملدثني، 
وتتعدد املصطلحات الداللة على طرق التغري الدالىل بينهم، فمنهم من يطلق عليه 

كال التغري الدالىل، وبعضهم يطلق عليه مظاهر التغري الدالىل، وبعضهم مصطلح أش
يسميه قوانني التغري الدالىل، ويشري هؤالء العلماء إىل أشكال متعددة للتغري الدالىل، 
هذه األشكال جديرة بأن ترصد حركة الداللة  ي دوراهنا، مع ألفاظ اللغة مبرور 

من املقومات اليت يقوم على عاتقها صناعة الزمان، وتعد هذه املظاهر، أهم مقوم 
املعجم التارخيي بصفة خاصة، واملعاجم األخرى بصفة عامة. وهذه األشكال املتعددة 
للتغري الداليل ناجتة عن تقدمي خطتني. وأشكل التغري الدالىل )التطور الدالىل( ستة، 

 (21، صفحة 4000)حيدر،  منها :
 ختصيص الداللة أو تضييق املعىن- أ

 تعميم الداللة أو توسيع املعىن- ب
 انتقال الداللة- ج
 رقى الداللة- د
 احناط الداللة- ه
 التحول حنو الدالالت املضادة- و
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على أنه تنبيه إىل أنه قد جيتمع لبعض األفاظ، أكثر من شكل من أشكال 
يق معناه والعكس، أو التغري الدالىل، فقد حيدث للفز انتقل دالىل يؤدى به إىل تضي

يؤدى إىل احنطاط معناه والعكس. وهكذا وسوف نفصل احلديث عن هذه 
 األشكال، بعد أن نذكر مسات التغري الدالىل.

)التواب، صفحة  ومن تطور الدالىل الذي أهم مظاهره وهي ثالثة، يعين:
401) 

 حتصيص الداللة- أ
 تعميم الداللة- ب
غيري جمال استعمال الكلمة )أن معىن الكلمة حيدث فيه تضييق أو اتساع ت- ج

 أو انتقال(.
فهناك تضييق عند اخلروج من معىن عام إىل معىن خاص. فهناك اتساع  ي 
احلالة العكسية، أي عند اخلروج من معىن خاص إىل معىن عام. وهناك انتقال عندما 

جهة العموم اخلصوص. كما  ي حالة انتقال يتعادل املعنيان أو إذا كان الخيتلفان من 
الكلمة من احملل إىل احلال، أو من السب ب إىل املسب ب، أو من العالمة الداللة إىل 
الشئ املدلول عليه. ولسانا  ي حاجة إىل القول بأن االتساع والتضييق ينشأن من 

ليها وأن انتقال املعىن يتضمن طرائق شيئ، يطلق ع، اإلنتقال  ي أغل ب األحيان
 (metonymie)النحاة أمساء اصطالحية، ممن هذه األمساء االصالحية : اجملاز املرسال 

 وغري ذلك. (metaphore)واإلستعارة 
ومن حاالت التخصيص الدالىل : تلك احلالة اليت يطلق فيها االسم العام، 

ق على طائفة خاصة، متثل نوعها خري متثل  ي نظر املتكلم، ذلك أن اإلنسان إذا وث
من أن حمدثه قادر على فهمه، أعفي نفسه من استعمال اللفظ الدقيق احملدد، واكتفي 
بالتقري ب العام، فعندما يطل ب من الفتاة الفالحة، أن تدخل )البهائم(، مل ترتدد حلظة 
 ي كون املقصود هبا، البقر الذي ال يزال  ي احلقل. ألن البقر  ي نظرها هو البهائم 
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بع لو تكلم الراعى أو احلوذى عن البهائم، كان املقصودهبا  ي مبعىن الكلمة. وبالط
حالة األوىل األغنام، و ي الثانية اخليل. والكلمات العامة ال تكاد تستخدم  ي 
االستعمال بقيمتها العامة، إال إذا كان عند الفالسفة، فكل واحد من املتكلمني، 

اللغة عن املعىن املختلفة  يطلقها على نوع خاص م أنواع النشاط. وقد تكلم علماء
لكلمة : )عملية( فإن معناها خيتلف تبعا ملا إذا كان الكالم  ي جراحة، أم  ي املالية، 
أم  ي الفن احلرّب، أم  ي شئون الغبات، أم  ي الرياضة، تبعا لذلك نعرف، ما إذا كان 
يدور حول قطع عضو من أعضاء اجلسم، أو عقد صفقة من صفقات البورصة، أو 

ادة كتيبة من اجليش  ي ميدان القتال، أو تعليم األشجار اليت جي ب أن تقطع، أو قي
حل مسألة حسابية. ومن أمثلة هذا النوع من التطور الدالىل  ي العربية، حتصيص 

 الكلمة " الطهارة" "ملعىن"  ي أذهان الناس، و" احلرمي" :ملعىن" "النساء". 
اسم نوع خاص من أنواع اجلنس على  أما تعميم الداللة فإنه ينحصر  ي إطالق

اجلنس كله. وهذه هي حال االطفال، الذين يسمون مجيع األهنار، باسم النهر الذي 
يروى البلدة اليت يعيشون فيها، هكذا يفعل الطفل الباريسى، عندما يصيح وقد رأى 

)رأى سني(. وتلك غلطة طفل، ولكن هناك أخطاء مما ثلة،  je vois une seineهنرا: 
قد استمر بقاؤها، ففي سالقية اجلنوبية، صار اسم الوردة، يطلق على الزهرة عموما. 

)زهرة( ختتفي من اللهجات  blumeوقد امتد أثر هذه الواقعة امتدادا جعل كلمة : 
 die wiese)األصل معناها : وردة( فيقال :  roseاألملانية اجملاورة، وحيل حملها كلمة : 

ist voll rosen " (402)التواب، صفحة  احلقل مملوء باألزهار.مبعىن 
أما انتقال الداللة لغري التخصيص والتعميم، فمن أمثلته استعمال كلمة: 
الشجرة مبعىن النخلة والطري مبعىن الذباب، والوغى مبعىن احلرب، وأصلها: اختالط 

ء أجزاء اجلسم، تعد امليدان التقليدى األصوات  ي احلرب، وما إىل ذلك. وأمسا
النتقاالت املعىن، فنرى عددا كبريا منها يتأرجح  ي اللغات املختلفة، وينتقل بسهولة 
من عضو إىل عضو، أو من جزء إىل جزء أخرى. فأصل واحد هو الذي أعطان 
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أم  )فم( mund)فك(، واألملانية :  mant)ذقن( والغالية :  mentumالكلمة الالتينية : 
اليت تدل على :  bucca)فم(، فقد جاءت من الالتنية :  boucheالكلمة الفرنسية : 

 اخلّد.

 

 أنواع الداللة .1

ينقسم العلماء اللغة بأّن أنواع الداللة تشمل على أربعة أنواع، وهي، املعجمية، 
 (71، صفحة 7147)هالل،  والصوتية، والصرفية، النحوية.

 الداللية املعجمية- أ

هي الداللة اليت وضعها األسالف أللفاظ املختلفة، وتكلفت ببياهنا 
القوامس اللغة حس ب ما ارتضته واصتلحت عليه، وتستعمل  ي احلياة اليومية بعد 
تعلمها بالتلقني والسماع والقراءة واإلطالع على أثار السابقني األدبية شعرًا أو نثرًا 

ذا التعليم زمنًا ليس بالقصري قبك أن يسيطر املرء على لغة األبويه. أو ويط ب ه
بعبارة األخرى، نستطع أن نفهم الداللة املعجمية مبعىن وصف املعاجم أو املعىن 
 املقابلة لإلشارة، أو املعىن املناس ب للمالحظة احلسي أو معىن حقيقي  ي حياتنا.

 (71، صفحة 7147)هالل، 

لذلك يفرق بني الداللة املعجمية للكمة، والداللة االجتماعية هلا، باعتبار 
أن الداللة املعجمية هي داللة الكلمة داخل املعجم، أما الداللة االجتماعية، فهي 

 داللة الكلمة  ي االستعمال.

قبل أن خيتلط  وترتكز هذا الدراسة  ي  ي حتليل الطابع األصيل للداللتها
اجملتمع بغريهم، ومتتد بعد االعواجاج إىل لساهنم. بيد أهنا تفسر األلفاظ دون 
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، 4001)خليل،  مالحظة ما اعرتوها من تغري  ي الفرتة اليت سبقت مجعها.
 (411صفحة 

 الداللة الصوتية- ب

نطقها وبني معنها من ارتباط.  هي ما يكون بني أصوات بعض الكلمة، وطرائق
وقد اكتشف بعض العلماء  ي طائفة من األلفاظ العربية صلة بني ألفاظها ومعاهنا 
فبينوا أن العريب يربط بني الصوت واملعىن. فيجعلها متشاهبني فيدل على املعىن 
الضعيف بأصوات ضعيفة وعاى املعىن القوّي بأصوات قوّية ومن ذلك كلمتا 

ا لسيالن املاء وحنوه إاّل أن األول سيالن ضعيف وناسبته احلاء الرقيقة )النضح( وكلهم
 (70، صفحة 7147)هالل،  والثاين سيالن قوي وناسبته اخلاء الغالظة.

فالصوت يرتبط باملعىن وطريقة األداء هلا دخل  ي التعبري عنه وهذا وإن كان 
أللفاظ وطرق أدائها فإن له أمهية  ي كشف جان ب حيوى من جوان ب خًصا ببعض ا
 داللة األلفاظ.

إن الداللة الصوتية هي ما تؤديه األصوات املكونة للكلمة من دور  ي إظهار 
املعىن، وذلك  ي نطاق تأليف جمموع أصوات الكلمة املفردة، سواء كانت هذه 

سمى بالعناصر الصوتية ( وتVowel( أو حركات )Consonatاألصوات صوامت )
الرئيسة اليت يشكل منها جمموع أصوات الكلمة اليت ترمز إىل معىن معجمي، كما 
تتحقق الداللة الصوتية كذلك من جمموع تأليف كلمات اجلملة وطريقة أدائها الصويت 
ومظاهر هذا األداء، وهذا ما يعرف بالعناصر الصوتية الثانوية اليت تصاح ب الكلمة 

 (14-11، الصفحات 7147)هالل،  املفردة.

ويوضح أحد الباحثني أن منهج الداللة الصوتية بقوله" تعتمد على تغيري 
الفونيمات، أي باستخدام املقابالت االستبدالية بني الفاظ، حىت حيدث تعديل أو 

تبدال آلخر، فتغريه أو استبداله بغريه تغيري  ي معاين األلفاظ ألن كل فونيم مقابل اس



 

21 
 

البد أن يعقبه اختالف  ي املعىن، كما نقول  ي العربية : نفر ونفذ، فبمجرد استبدال 
، الصفحات 7142)عكاشة،    الراء بالذال يتغري معىن الكلمتني بصورة آلية".

42-41) 

 

 الداللة الصرفية- ج

اليت ُتستمد عن طريق صيغ األلفاظ وأبنيتها، ودراسة تركي ب الصر ي  الداللة
ألّي لفظ يؤدي إىل بيان املعىن ووضوحه. كأن يقول الصرفيون : كل ما جاء على 
صيغة )فُعل( مضموم العني فعل الزم، أو صيغة )فُِعل( بضم الفاء وكسر العني تدل 

فاِعل( تدل على الفعل ومن على الفعل املاضي الذي اليذكر فاعله، وإن صيغة )
، صفحة 4012)جماهد،  فعله، وصيغة )مفُعول( تدل على الفعل ومن فُِعل فيه.

466) 

توجه الصيغة الصرفية للكلمة الكلمة جلهة داللية معينة، فصيغة فّعال واستفعل 
ة اجلذراللغوي، ففي األوىل تدل حمّمل الكلمة داللة زائدة على داللة صيغ -مثاًل  –

الصيغة الصرفية على املبالغة كما  ي مّحل من احلمل وهي داللة ال توجد غي صيغة 
 اجلذر اللغوي، و ي الثانية يدل السني والتاء والفاء على الطل ب كاستغفر من غفر.

 (717، صفحة 4001)حسان، 

 )الرتكيبية) النحوية الداللة- د

 على يدل معينًا موقًعا فيه واختاذها الرتكي ب،  ي بالكلمة اخلاصة الداللة وهي
  ي وغموض خلل إىل سيؤدي معناه يتطلبه الذي املوقع  ي وإن عدم وضعها قيمتها،
 من أصبح اختل لو خاًصا ترتيبًا اجلملة ترتي ب املعىن املقصود، وهذا حيتم على الداللة
 (722، صفحة 7116)سليمان ص.،  .املراد منها يُفهم أن العسري



 

22 
 

 بينهما، متبادل والتأثري وثيقة والنحو )الرتكي ب( عالقة الداللة بني العالقة
 يؤدي قد كما الداللة،  ي تغري إىل يؤدي وتغيريها الداللة الرتكيبية تؤثر  ي فالوظيفة

، 4011)أنيس،  .الداللة تشويه إىل أو يؤدي الداللة طأ  يخ إىل الرتكي ب  ي اخلطأ
 (11صفحة 

 العبارات و الكلمات فرتتي ب املعىن، أداء  ي النحوي الرتكي ب أمناط تؤثر لذا،
 لرتكي ب اخلاصة طرائق العربية ففي األخرى، لغة من ختتلف بقواعد، ونظم حمكوم
 ذات املعىن ظاهرة قلنا )دراسة فإذا .املتعددة لأللفاظ املواقع اإلعرابية فيها و اجلمل

 ترتي ب تغري فإذا املعىن خاصة، هلا اجلملة اللغوي( فهذا البحث  ي قصوي أمهية
 املعىن( ألدي ذلك اللغوي قصوي البحث  ي دراسة أمهية فقلنا )ظاهرة فيها الكلمات

 (11، صفحة 7147)هالل،  .املعىن فساد على

 المعنى مفهوم . ج

 يدرسه الذي علم أو كدراسة الداللة تعريف اللسانيات دراسة  ي معهوًدا صار
(، Signification)املعىن من مقصود حتدد ومل طاملا يفيدنا لن العامة هذا تعريف بل املعىن،

 الكلمة بني يقرتب حينما سيما وال عىنم الكلمة باملقصود لذلك مهيم علينا أن حيتدد
. الداللة والكلمة املعىن الكلمة املعاىن فهم  ي العلماء اللغة الداللة، خيتلف الكلمةو  املعىن

 واملعىن، الداللة بني بفرق جند ال خمتار عمر أمحد للدكتور الداللة علم الكتاب نقرء إذا
 الداللة، علم فبعضهم يسميه العربية اللغة  ي أما :يقول علم الداللة ألمساء عرضه ففي

الكلمة  من أخذاً  السمانتيك اسم عليه يطلق املعىن، وبعضهم علم يسميه وبعضهم
 (44، صفحة 7116)عمر،  .الفرنسية أو اإلجنليزية
 أن من الرغم على بالداللة، خمتلف املعىن بأن يعتقد الذي األخرى الرأي هناك بل

 الرموز الداللة ضمن يدخل إذ املعىن، مصطلح من وأمشل عندنا أوسع مصطلح الداللة
 أن ونرى والعالمات والرموز كاإلشارات أدوات االتصال من اللغوية )األلفاظ( وغريها
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، الصفحات 7112 )هنر، .وواضعو املناهج الداللة دارس به يهتم بينهما مما الفرق
72-71) 

 اختالفا الداللة لعلم موضوعا باعتباره "املعىن" معىن فهم  ي ون الباحث اختلف
 تعما كتاب  ي ( يضعI. A. Richardsريتشاردز ) ( وC.K. Ogdenجعل أدجن ) شديدا

 عشر ستة عن يزيد حينما حتول ( قائمةThe meaning of meaningعنوان ) حتت
 عليه مدلول شيئ كلّ  هو املعىن ( أنّ Platoشرح أالطون ) سيط،ب تعريفات. بتعبري

 (1، صفحة Richards ،.4016). الكلمة
 عن يتكون اللغوي رمز كل أن -سوسري دي فردينان عن نقال- اخلري عبد وشرح

 اللفظ هو الدال( فSignifie/signified( واملدلول )signifierالدال ) يعين عنصرين،
 به املراد البحث هذه و ي األوسع، املفهوم إىل إصطالحا يشري املعىن. املعىن هو واملدلول

، Chaer) .هلم الفهم إلعطاء اتفقها مستعملوا اللغة اليت منها باخلارج اللغة بني عالقة
 (70، صفحة 4002

 أخرى صعوبة هناك أن الدين صالح شرحة كما هو املعىن و الداللة بني الفرق أما
 املتكلمني على يعتمدولكنه  مستقر، أنه اليبدو املعىن أن ذلك تتعلق بالداللة،

 بأمثلة هتتم أن جي ب ال فإهنا علمية اللسانيات حىت كانت فلو واملستعملني والسياق،
 اللساين النظام بني حثونالبا مييز بالعموميات. وهلذا السب ب هتتم أن جي ب لكن حمدد،

 تنتمي القواعد هذه قواعد عامة هناك مثال النحو النظام. ففي هلذا املتكلمني واستخدام
القواعد ونرتك ب  هبذه نتقيد ال كالمنا  ي اللغة نستخدم عندما ولكننا اللساين النظام إىل

بة إىل أخطاء، ومع ذلك اليشكل هذا مشكلة أمام الباحث ونفس الشيء نالحظه بالنس
الشخص الذي يسيطر سيطرة تامة على النظام الصويت للغة ولكنه يفشل  ي إجزاء متييز 
فونولوجي مهم عندما يكون مريًضا مثاًل، لقد تصدى دي سوسري هلذه املشكلة عندما 

عندما ميز بني الكفاءة  4026ميز بني اللغة والكالم، ولقد أعاد هذا التميز تشومسكي 
من هذا التمييز هو استبعاد ما هو فردي أو عرضي سواء أطلقنا عليه  واألداء. إن الغرض 
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كالًما أو أداء. واهتم دي سوسري وتشومسكي بأن الدراسة اللسانية الصحيحة تركز 
على دراسة اللغة أو الكفاءة، ذلك أن اللغة أو الكفاء هي النظام املثايل وهذا النظام 

 (44)حسنني، دون سنة، صفحة  خيضع بالشك إىل أساس جترييب واحد.

 

 أنواع المعنى . د

املعىن هو أهم جان ب  ي دراسة الداللة وهذا ألن علم الداللة يرتكز دراسته إىل  
كشف املعاىن لدى الكلمة  ي أية اللغة. لذلك، مهيم لنا  ي معرفة املعىن وأنواعه لكي 

أما أنواع املعىن عند خمتار عمر تشمل على مخسة  تسهياًل لنا  ي استمرا هذا البحث.
أنواع، وهي املعىن األساسي، واملعىن اإلضا ي، واملعىن األلويب، وال/عىن النفس، واملعىن 

 (14-16، الصفحات 7116)عمر،  اإلحاء. أما شرح كّل منهم هي كما يلي:

 املعىن األساسي .4

ألساسي أو األوىل أو املركزي ويسم أحيانا املعىن التصورى أو املفهوم املعىن ا
conceptual meaning أو إدراكي ،cognitive هذه املعىن هو العامل الرئيسي .

لالتصال اللغوي، واملمثل احلقيقي للوظيفة األساسية اللغة، وهي التفاهم ونقل 
ن يكونوا متقامسني للمعىن األفكار. ومن الشرط العتبار متكلمني بلغة معينة أ

األساسي. وميلك هذا النوع من املعىن تنظيما مركبا راقيا من نوع ميكن مقارنته 
هذا النوع  nidaبالتنظيمات املشاهبة على مستويات الفونولوجية والنحوية. وقد عرف 

د من املعىن بأنه املعىن املتصل بالواحدة املعجمية حينما ترد  ي أقل سياق أي حينما تر 
 منفردة.

 املعىن اإلضا ي .7
املعىن اإلضا ي أو العرضي أو الثانوي أو التضمىن. وهو املعىن الذي ميلكه اللفظ 
عن طريق ما يشري إليه إىل جان ب معناه التصورى اخلالص. وهذا النوع من املعىن زائد 



 

25 
 

على املعىن األساسي وليس له صفة الثبوت والشمول، وإمنا يتغري بتغري الثقافة أو 
 لزمان أو اخلربة.ا

 املعىن األسلوب .1
وهو ذلك النوع من املعىن الذي حتمله قطعة من اللغة بالنسبة للظروف 
اإلجتماعية ملستعملها واملنطقة اجلغرافية اليت ينتمى إليها. كما أنه يكشف عن 
مستويات أخرى مثل التخصص ودرجة العالقة بني املتكلم والسامع ورتبة اللغة 

لغة  -لغة النثر -مبتذلة( ونوع اللغة )لغة الشعر -عامية -رمسية -املستقدمة )أدبية
تتفقان  daddyو  fatherلغة اإلعالن، والواسطة(. كمثل معىن  -لغة العلم -القانون

  ي املعىن األساسي ولكن الثانية يقتصر استعماهلا على املستوى الشخص احلميم.
 املعىن النفس .1

دالالت عند الفرد. فهو بذلك معىن فردى وهو يشري إىل ما يتضمنه اللفظ من 
ذاتى. وبالتاىل يعترب معىن مقيدا بالنسبة ملتحدث واحد فقط، وال يتميز بالعمومة، وال 
التداول بني األفراد مجيعا. ويظهر هذااملعىن بوضوح  ي األحاديث العادية لألفراد، و ي  

النفسية بصورة واضحة كتابات األدباء وأشعار الشعراء حيث تنعكس املعاىن الذاتية 
 قوية جتاه االفاظ واملفاهم املتبانية.

 
 املعىن اإلحياء  .2

وهو ذلك النوع من املعىن الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على 
( تأثريات هذا النوع من املعىن  ي Ulmanاإلحيائى نظر الشفافيتها، وقد حصر أوملان )

 ثالثة هي:
 التأثري الصويت، وهو نوعان:( أ

مباشرة : وذلك إذا كانت الكمة تدل على بعض األصوات أو  تأثري (4
الضجيج الذي حياكيه الرتكي ب الصويت لالسم. ويسم هذا النوع 
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primary onomatopoeia وميكن التمثيل له بكلمات العربية: صليل .
، crackخرير )املاء(، والكلمة اإلجنليزية  -مواء )القطة( -)السيوف(

 .zoom، و hissو 
ت الكلمة تدل على بعض األصوات ري مباشر : وذلك إذا كانغتأثري  (7

 .الضجيج الذي حياكيه أو
  redecorateو  handfulمثل  املركبة بالكلمات ويتعلق :الصر ي تأثري( ب

 صهل صهصلق )من العربية كالكلمة املنحوتة ، وكلماتhot-plateو 
 حرت(. و برت للقصري )من وصلق( وحبرت

 أى أو اجملاز على املؤسسة أو اجملازية بالكلمات قويتعل : الدالىل التأثري( ج
 leechمساه  ما املعىن من النوع هذا  ي معربة. ويدخل كالمية صورة
 حاالت  ي يثور الذي وهو املعىن reflected meaningاملنعكس  باملعىن
إلفا أثره  شيوع األكثر املعىن يرتك ما فغالبا. األساسى املعىن تعدد

 األخر. ىناملع على االحيائى

احملظورة  أو املكروهة املعاىن ذات الكلمات  ي أكرب بصورة االنكاسى املعىن ويتضح
taboo من أصبح لقد واملوت، احلاجة، قضاء ومةضع باجلنس، املرتبطة مثل الكلمات 

. اجلنسية ارتباطاهتا تثري أن دون مثال intercourseأن تستعمل كلمة  اإلجنليزة  ي الصع ب
 استعمال من حترجة عدم )رغم undertakerاستحدام االسم  على جيرؤ ليزىاإلجن يعد ومل

( حانويت(كلمات عن يقال هذا ومثل. دفن املوتى وظيفة  ي ( لشيوعهundertakerالفعل 
 حيملها صار اليت األقدم لإلحياءات معناها  ي هجرت اليت العربية (لباس) و (كنيف) و

 األحدث. معناها
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 المعنىو  اللفظ بين العالقة . ه

  ي تنطق أصوات جمرد ليست الكلمة و املعىن، و )الرمز( الرسم هلا الكلمة لكلّ 
 كلّ  يتفق حيث اخلارج العامل  ي األفكار أو ألشياء Symbolesهي رموز  وإمنا فراغ،

أحداثًا  األشياء هذه اكانت سواء حمددة، أشياء متثل معينة أصوات أن على اجملتمع
Action  أم أفكارًاIdeas.  ،(11، صفحة 4001)خليل 

العالقة  رجع إليه املعىن خارج اللغة وهذافالعالقة بني اللفظ واملعىن واملرجع أى ما ي
 .I. Aريتشاردز )( و C.K. Ogden. وكان أوجد أدجن )Referensialمسيت عالقة املرجعية 

Richardsاإلشارية  بالنظرية مىيس أن ميكن ما طور من ( أولReferensial Theory  أو
Denotational :(21، صفحة 7116)عمر،  اليت أوضحها باملثلث األيت 

 املدلول – املرجع – الفكرة
 

 
 
 
 
 

 
 االسم -الكلمة – الرمز            إليه املشار – اخلارجي الشيئ

 مباشرة عالقة توجد ال أنه يوضح و للمعىن، خمتلفة عناصر ثالثه مييز الرسم فهذا
 مها جزأين حتوي عندمها الكلمة عنه. و تعرب الذي اخلارجي الشيئ و الكلمة كرمز، بني

 .املرجع أو بالفكرة مرتبط حمتوى و بوظيفتها الرمزية، مرتبطة صيغة
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 اللفظ أصوات بني عالقة هناك ليس أي إعتمادي هو واملعناها الكلمة بني والربط
 اإلتصال ليبعد ذلك اللغة. وعلة متكلم عند ومتفًقا مرجتال املعىن ظهر واملعناها، بل

 والعالمة )الرموز( واملدلول )مشار فكرة بني العالقة  ي املوانع. لذلك، ليس عن اللفظ
 اشرةمب والفكرة العالمة بني العالقة .بينهم عالقات العديدة هناك بل واحدتًا إليه( عالقتًا
 تكون وقد ،)تالزمية )إشارية إليه (، أما العالقة بني الفكرة واملشارarbitraryواعتباطية )

 طريق عن إال تكون وال (، والعالقة بني العالمة واملشار إليه غري مباشرةIconإيقونية ) شبه
 أن ذلك، نستطع إىل إليه. باعتبار واملشار العالمة بني متقطع خط رسم لذا الفكرة؛

 (17، صفحة Chaer ،4002) :الصورة هبذه بينهم عالقة سمير 
 

 فكرة
 

 عالقة اعتباطية    عالقة إسارية
 
 
 
 

 عالمة       مشار إليه في العالم
 عالقة غير مباشًرا

 الكلمة معىن معىن. ومعرفة للكلمة بأن هو التطبيق ىف املقصود كان املعلوم، ومن
 دقيق، حنو على نستخدمها أن نستطيع األشياء، من بعدد نقوم أن أننا نستطيع يعىن

 املرتادفات. لكنّ  طريقة عن أو الصياغات وإعادة طريق لآلخرين عن نستطيع نشرحها
الكلمات.  معىن هى الكيانات من أو جمموعة املعىن هو كيان وجود ينتج عنه ال هذا
 مكان إىل تسري الطريق فتة ىف ال أن بفكرة ما حد إىل شبيه فهذا شيئا الكلمة تعىن وأن
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 نقرأ لالفتة. لكن أن نستطيع مثلما تام حنو على الكلمة معىن نفهم أن نستطيع إننا ما،
تشري  الذى هذا ما نسأل أن إال تعنيه الكلمات، الذى هذا ما نسأل أن املعقول غري من
 (24-16، الصفحات 4002)السيد،  الالفتات. إليه

 نفسها. وهنا غري شيئ إىل إشارهتا هو الكلمة معىن أن اإلشارية النظرية وتعين
 (22، صفحة 7116)عمر،  رأيان: يوجد
 إليه. تشري ما هو الكلمة املعىن أن يرى رأي .4
 إليه. يشري التعبري وما بني ةالعالق هو الكلمة املعىن أن يرى رأي .7

اللغة  علم مؤسس من ( باعتبارهDe Saussureسوسور ) دي الغوي العامل إىل انتقلنا وإذا
 يسميه ما للكلمة، وبني "اللغوي القيمة" يسميه ما بني يفرق وجدناه احلديث،

 : مها عنصرين يدرس أن رأيه  ي اللغوية القيمة لدراسة الكلمة. ويكفي من "املقصود"
 (01، صفحة 4001)خليل، 

 معينة. أصواتًا أو مسعية صورة تدعو اليت الفكرة .4
 .الفكرة تدعو اليت السمعية الصورة .7

 بني املباشرة العالقة هناك ليس أنه هي السابقة بياىن عن اجلوهرية والنقطة
 طريق اليوجد إذ مفرتضة، قةعال على لتدل النقط وضع مث واألشياء. ومن الكلمات

 تبدأ أن جي ب الكلمات. فالدوره عليها تدلّ  واألشياء اليت الكلمات بني قصرية مباشرة
 الكلمات تستدعية اليت العقل طريق احملتوي عن أي الدهين، الرمز أو الفكرية طريقة عن

 (61ة، صفحة )أوملان، دون السن بالشيئ. رتبط والذي
 العالقات الداللية . و

 قرن  ي وسننها اللغات قوانني ومعرفة األلفاظ الداللة  ي البحث أن بإضافة
عميقًا.  فيها اللغة فهم على يعني ذلك، وأسباب تطورها و وتبدهلا مبعاهنا، األلفاظ
 مشكلة ومن بالكلمة. كثريًا يرتبط واملعىن املعىن  ي دراسة يرتكز الداللة علم أنّ  وباعتبار
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 املتعددة املعىن هلا اليت الكلمة-أحينًا –ظهرت  هي الكلمة املعىن دراسة  ي موجودة اليت
 (467، صفحة 4027)مبارك،  .الواحدة املعىن على تدلّ  العديدة الكلمات أو

 ارتباهتا حبس ب-اظ األلف العلماء قسم وارتباطات. وقد عالقات واملعاىن لأللفاظ
، 7147)هالل،  التايل : الوجه على أهنا من سيبويه ذكر ما أمهها أقساما-باملعاين 
 (02صفحة 

 وذه ب. جلس حنو املعنيني الختالف اللفظني اختالف -
 وانطلق. ذه ب حنو املعنيني واتفاق اللفظني اختالف -
 وجدت املوجودة، من عليه وجدت حنو املعىن اختالف مع اللفظني اتفاق -

 وجدان الضالة. أردت إذا
 بعض لغويًا لرتصد نشاطًا العربية اللغة العلماء عند واملدلول الدالّ  بني التقابل أثار

 الرتتي ب أن من بداًل  الدارسني بعض معها ذه ب أمساء هلا اليت الظواهر، اليت اختدات
 اللفظي. واملشرتك واألضداد الرتادف قضايا وهي يل،درس الدال وتتصاعد  ي لديهم

 (22، صفحة 4006)الدية، 

 المشترك اللفظي .2

 ظاهرة تعاجل كثرية وكت ب مبكر وقت منذ العربية اللغة  ي املصطلح هذا ظهر
 أن يالسيوط وصفه معىن. وقد من أكثر حيمل الذي اللفظ اللفظى وهو املشرتك
 السواء على داللة فأكثر خمتلفني معنني الدال على الواحد اللفظ هو اللفظي املشرتك

 الداللة، هو اللفظي العمود املشرتك أن يتبني التعريف هذا من .اللغة تلك أهل عند
 أول اللفظ  ي أن البدِهيّ  أكثر. ومن أو اثنني أو معىن على يدلّ  الواحد اللفظ ألن

 ما الّتوالد وهذا معان، عّدة املعىن هذا من توّلد مثّ  واحد، معىن على يّدل كان وضعه
 (421، صفحة 7116)عمر،  نسميه: تطور املعىن. هو

 ناقشوا عندما واملفكرين الفالسفة عناية الداللية اللفظي املشرتك ظاهرة لقيت
 ي "الشفاء" و  سينا ابن جهود كما نطقي"،امل حبث "العبارة  ي إطار اللغوي املسائل
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العلم" و   ي "معيار عرًضا الغزايل وقدم الفاريب مشري إليها، وقف قبل ومن "النجاة"،
 (0، صفحة 7110)مكرم،  "املستصفى".

 أن وهو نفس، وعني الباصرة، منها كثرية معاين هلا أمثلته: )العني( فإن ومن
 معانيها من ذلك وغري واجلاسوس، بعني، فيصيبه إليه ينظر مبعىن أن الرجل يعني

 شرحه كما هو الكرمي القرآن  ي اللفظي املشرتك من ظاهرة األخرى الكثرية. واألمثلة
 السماء، هالل عن تعرب اهلالل حني هالل. فكلمة الكلمة استخدام  ي عمر خمتار
  ي اليت تشبه الظفر قالمة وعن اهلالل كلهاش  ي تشبه اليت الصيد حديدة وعن

 من تعد أن إذن يصح ال اهلالل شكله  ي يشبه الذي النعل هالل وعن اهلالل شكلها
 هذه كلّ   ي دوره اجملاز لع ب وقد هذا، كلّ   ي واحد املعىن ألن املشرتك اللفظي
 (21، صفحة 4006)الدية،  االستعماالت.

 فرق: ثالث إىل تفرقوا و الظاهرة هذه حول جداًل  أثاروا فقه األصول علماء أما
 (02، صفحة 7147)هالل، 

 وقوعه بوجوب قال من فمنهم- أ
 بدوعى عقاًل  وقوعه باستحالة قال من ومنهم- ب
 العقلية املوانع لفقدان وقوعه إمكان على واألكثرون- ج

، صفحة 7116)عمر،  وهي: أربعة، هي احملدثني عند اللفظي املشرتك وأنواع
422) 

 هامشة  أو فرعية معان عدة حول تدور للفظ املركزي املعىن وجود- أ
 خمتلفة موافق اللفظ الستعمال نتيجة املعىن تعدد- ب
 املعىن جان ب  ي تيجةن املعىن من أكثر على الواحدة الكلمة داللة- ج
 تطور نتيجة الكلمتني صورة احتدث وقد معىن على منها يدل كلمتني وجود- د

 .جان ب النطق  ي
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 الترادف .1
اسم  حتت جىن ابن أشارإليها كما الرتادف ظاهر إىل الكتاب  ي سيبويه أشار

لسليقة. وا والغريزة والطبيعة والسجية باخلليقة هلا املعاين"، ومثل وتالقي األمثلة "تعادي
 واحدة شيئ على الداللة املفردة األلفاظ بقوله : هو الرازي الرتادف الفخر وعّرف
 وهو كثرية، وأمساؤه واحدا معناه ماكان بأنه املرتادف اجلرجاين واحد. ويعرف باعتبار

 مركوب املعى كأن خلف آخر، ركوبأحد هو الذي من الرتادف أخذا املشرتك ضد
 (742، صفحة 7116)عمر،  واألسد. ليثكال عليه راكبان واللفظني

 أو الظاهرة هذه إثبات  ي واسعا اختالفاً  القدماء العرب اللغويون اختلف وقد
 أهل مجيع بأن واجتح الظاهرة، وجود أثبت العربية. ففريق  ي اللغة وجودها إنكار
 أو الكس ب، قالوا: هو اجلرح، أو العقل، هو :قالوا الل ب يفسروا ارادوا إذا اللغة

 وكذلك سواء والعقل عندما الل ب أن على يدلّ  الص ب. وهذا قالوا: هو السك ب
 أشبه ذلك. وما والسبك، والكس ب، اجلرح

، الصفحات 7116)عمر،  وهي : أقسام، ستة الرتادف عمر خمتار وينقسيم
771-771) 

 أي  ي أخرى مكان كلمة استبدال فيه أمكن ما وهو: الكامل لرتادفا- أ
 اجلملة.  ي للقيمة احلقيقية دون تغيري سياق

 غري على يصع ب حبيث شديدا تقاربا اللفظني تقارب الرتادف: وهو شبه- ب
 حول. -سنة -عام مثل التفريق بينها، املتخصص

مبعىن  كلمة كل اختصاص مع املعى  ي األلفاظ تقارب: الداليل التقارب- ج
 حلظ.-حدج-ملح-نظر-رمق حنو، واحد عام على األقل،

 الساعة فراشه من حممد هنض آخر. مثال أمرا يستلزم أمرا أن االستلزام: أي- د
 العاشرة. الساعة قبل فراشه  ي حممد أن يكون يستلزم العاشرة،

 أقسام: وهي املرتادفة، اجلمل أو املماثل التعبري استخدام- ه
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 احلجرة احلجرة، حممد دخل ببطء ببطء، احلجرة حممد التحويلي: دخل -4
 ببطء حممد دخلها

 دينار. باع 411 مببلغ كاتبة آلة حممد من العكس: اشرتيت أو التبديلي -7
 دينار. 411 كاتبة مببلغ آلة حممد

واحدة  بكلمة cevered withالتجمع  عن التعبري هو: املعجمي االندماج -1
cement  

 لغة. إىل لغة من: الرتمجة- و
 مفسرة مثال الثانية اجلملة  ي املوجودة الكلمات تكون أن: التفسري- ي

 .اجلملة األوىل  ي للكلمات املوجودة
 اإلضداد .3

 نطًقا خيتلفان لفظني وجود احملدثون اللغة علماء يعنيه ما باإلضداد النعىن
 هبا نعىن وإمنا القبيخ، مقابل  ي واجلميل الطويل مقابل  ي معىن، كالقصري ويتضادان
، صفحة 7147)هالل،  متضادين. معنني  ي وهو اللفظ املستعمل القدمي مفهومها

404) 
 كل  ي متضادين معنني  ي الواحد اللفظ استحدام ظاهرة وجود من رغم وعلى

 ورمبا ئياًل،ض كان احملدثني اللغويني من الظاهرة هذه القته الذي فإن االهتمام اللغات
 أسطر. ومن بضعة إالّ  هلا مناقشهم تستغرق ومل قدرا يسريًا، إال من اهتماهم تشغل ال

 تعدد عن حديث اللغة" أثناء الكلمة  ي املرتجم "دور كتابه أوملان  ي ذكره ما ذلك
 جن ب جنبًا إىل تعيش قد الواحدة للكلمة املتضادة املعاين أن املعروف املعىن : من

 مضايقة. أو إزعاج أي إحداث بدون طويل لقرون
 على تدل   جمملها  ي التعريفات هذه أن   اال عدة تعريفاتٍ  االضداد ُعرفت

  ي وضده الواحد الشيء على تقع اليت االلفاظ من واحٍد، هو : جمموعة   مفهوم
 املتضادين الشيئني على وأطلقوا  ي لغتهم االلفاظ هذه العرب استعمل املعىن، وقد
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 اللفظة هو انصرافُ  آخر فيه، وبتعبري ويتظرّفوا كالمهم  ي ليتسعوا حدا؛وا امسا
 متضادين. معنيني اىل الواحدة

 كلمة الحب . ز
 لغة .2

، حمب ًة، تعين أن حت ب بعمق ، أو  كلمة احل ب أصلها من كلمة ، حِي ب  أَح ب 
يقول البعض أن احل ب يأيت (742، صفحة 7110)صاحلني،  احل ب أو احل ب العميق

هذا يعين أن احل ب هو أكرب اهتمام  .من كلمة حباب املاء هو الفيضان العظيم
هي اجلمع من كلمة حب ة. وحب ة القل ب  َحب و يقال أّن كلمة احُل ّب من كلمة.بالقل ب

، 4001)محكى، . هكذا احل ب هو شيء مكتوم  ي القل بو  .هي اليت مسند هلا
 (460صفحة 

لمة "احَل ب" تأيت من كلمة ِحب ة، اليت تعين احلبوب من ، كيقال مرة أخرى 
يقول البعض، إن احل ب  .، مثل البذرة  ي النباتاتالصحراء، أي احل ب هو عمق احلياة

، ال شيء يأيت من كلمة هي ب، أي املكان الذي يوجد فيه املاء، وعندما يكون ممتلئًا
ال يوجد مكان  ي قلبه غري  ،باملثل عندما يشبه القل ب احل ب. مكان لآلخرين آخر

، لذلك (171)النيسبوري، صفحة  هذا هو ما طرحه القصريي  ي رسالته. احلبي ب
، حمَّبًة"، وهو  ميكن أن يلّخص أّما كلمة احل ّب  ي اللغة تشتق من كلمة "أح ّب، حي ب 

 .احملبة بطريقة عمق، أو احل ب العميق أو احل بيعين 

 ااصطالح .1
، اإلهلي املقرتحةمن قبل الشخصيات احل ب هناك عدة تعريفات ملصطلح

-al) منبينهم الغزايل أعطى تعريف احلبللح ب هو نزعة غريزية إىل شيء مسرور.

ghazali، 4002 166، صفحة) 
وفقا  .هز( يقول طبيعة احلبهو إذا كان هناك االحتاد 711مي )أبو يزيد البسطا

، احل ب يعنيتحتضن الصفات اليت يأخذها احلبي ب من الصفاحتبي ب. هنا يظهر للجنيد
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، حىت ينسى احلبي ب احلبي ب بعيدامن ذكرى مسات احلبي باجلنيد كيف يتم أخذ قل ب 
ون  ي حالة سكرشفقة ا يكونوال يدرك خصائصه. رمبا  ي هذه احلالة، السالك عندم

ال يتذكرون سوى اهلل . ، فهي مثلفي حضورهحلبيبه، وهذا هو اهلل سبحانه وتعاىل
أي مشاعر  حىت عندما كان بداخله مل يرتك انطباًعا طفيًفا. سبحان وتعالىوحدها

 .االعتماد على غري اهلل
 بينما أبو نصر السراج الطوسي يَقسنم احل ب إىل ثالثة مستويات:

حملبة العمامة )الرومانسية(، وهذا هو احل ب الناشئ عن الرمحة واللطف اهلل أواًل، ا
 سبحانه وتعاىل إىل عبده.

الثاين، حمابة الصادقني واحملّققني يعين احل ب الذي ينبع من وجهة نظر القل ب 
 .إىل احلقيقة واجلاللة والقدرة على املعرفة والثروة اهلل سبحانه وتعاىل

صادقني والعارفني، يعين احل ب الذي ينبع من رؤية الثالث، هو احملبة وال
معاريفهم إىل قدميه. ح ب اهلل اليوم وغدا بال غرض او قصد الشخصّي والعكس 

 .حمبةهم اهلل بال سوء. احل ب اإلهلي نظيف وغري موجودالتعكر
، nasution):يشرح هارون ناسوش بعض تعريفات احل ب على األمثال التايل

 (61، صفحة 4000
 .يعتنقون طاعة اهلل سبحانه وتعاىل ويكرهون املوقف ضده- أ

 .تسليم كل إىل أحبائهم- ب
 خيلع قل ب كل شيء ، ما عدا من احلبي ب يقصد به احلبي ب هنا هو اهلل.- ج

 
كما هي شرح الصوفيات أعاله، رمبا ،  تعاريف املصطلحات من احل ب اإلهليال

ألنه  .وجتارب الروح بنطق من الكلمات اليت فهم هلمذرة من التعبري عن مشاعر 
 .عندما يالحظ العبارة اليتم دائًما مساومة بالعباراة  ي شكل كلمات أو أحرف

ولكن لكي تكون قادرًا على فهم عبارات الشعور جي ب أن تتحقق من خالل 



 

36 
 

ولذلك، فإن جوهر احل ب يتضمن  .الكلمات أو احلروف اليت ويفهمها اآلخرون
مع هذه املعاين .ام واالنبعاث وإجتياح قل ب احل ب بكل مشاعره ووجودهاإلهل

 ح ب. ،احل ب هو  ي الواقع غري املربرة للحقيقة والسرتصوفواملستويات، وفقا خلرباء
ه( كما قال مقتبس 671حمي الدين بن عريب ). ميكن فرضه ولكن ال ميكن رفضه
من هو منقال أنه . احل ب مبعىن أنه ال يعرف عن منالقصريي، أيا كان يعرف احل ب

 (21، صفحة soekanto ،7111) .راض عناحل ب، مبعىن أنه مل يفهم عن احل ب

يقول ابن عبده الشمد أن احل ب أعمى وصم، الشخص الذي يقع  ي احل ب 
قال الشيخ . لن ينظر إىل ما بعد حبيبته.سيكون أعمى عن أي شيء آخر غري حبيبته

 بو علي الدقاق الّن احل ب هو اإلنسانية، ولكن الواقع هو االرتباك.أ

 ي اللغة العربية احل ّب يتحدث خبمس ، وفقا ملاسئنون ومصطفى عبد الرازق
على أساس كلماهتم )العرّب( الذين . أوال، احملّبة معنه نظيفة و بيضاء. طرق خمتلفة

احملبة ذات ، ثانياً ب  َب اأَلْسنَام" حَ " مع عبارة. يذكرون "نظافة وبياض األسنان الظاهرة
ُحب ة املعاء و حب ه" )أعلى منه عند هطول األمطار "كلما كلمتهم ،عىن عالية ونبيلةامل

احملبة ، الغزيرة( وباملثل مع عبارة"حّب ب الكأس" )ترتفع املياه فوق سطح الزجاج(. ثالثًا
"التيموجهة إىل مجل ال ، تعين العر ّي والعرف والثبات مثل كلمات"ح ب  البَِعري وأح ب 

مثل مجلة "قل ب قليب" )قل ب القل ب( لوصف ، احملبة تعين اجلوهر، رابعاً . يريد الوقوف
 .القل ب الداخلي

ولكنها ليست  ، وبالتايل فإن احلدود والصيغ لتعريف احل ب طبيعية وصحيحة
ال يوجد تعريف مثايل . وحتذيرات إهنا إمياءات وعالمات .كافية للتعبري عن جوهرها

ال ، فإن الكلمات اليت يستخدموهنا، ومع ذلك .ملا يشعر به الشخص الذي حي ب
. ميكن أن يلمع الضوء ما عدا الضوء وال ميكن أن يصف الشوق إال الشوق نفسه

بالنظر إىل أمساء احملتويات الرقيقة، فإن احل ب هو السر الذي ال يستطيع الشخص 
. غري معروف ما عدا أولئك الذين احلصول على نور ويعيش هلا .ش معهمعرفته والعي
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يعين أنه ، حممود الشريف قال: "كل من يشعر بالرضا مع اإلشراق والشوق ويشعر به
 (416، صفحة Nicholson ،4001) يسيطر على املنطقة ووجوده"

هو أكل اخللع. احل ب ليس سعي م( احل ب  4011-4126 ي رأي إقبال )
باطال باطال وعبثا، وال هو نار مشتعلة من الشهوة ويغذي اإلشباع املادي. بالنسبة 

 .إلقبال، احل ب شيء غري راٍض، مما يقود اإلنسان إىل طريق الفضيلة والفضيلة
 .وهكذا فإن ح ب اهلل )سبحانه وتعاىل( سيجل ب خادم شخص إىل طريقه

والتعريفات ملصطلحات احل ب اإلهلي اليت ولدها هكذا جند بعض األوصاف 
 .الصوفيون

 أنواع الحب .3
 اإلهلي احل ب- أ

وتتبلور  ي  اإلنسانية احلاسيس فيه جتتمع الذي احل ب هو الصوفية عند
 منحبه  وعضو م احمل ب فيهذ يتخ واحد بعيدا عن احملسوسات، "والذي أحساس

 ب املتبادل بني اهلل سبحانه ، ويتحدث فيه عن احلالعلية احلقيقة أو اآلهلية ذاتال
، 4061)حلمي،  واإلنسان أو بني احلق واخللق على حد تعبري الصوفية أنفسهم"

واحل ب اإلهلي يصح أن يطلق على حبني،" أحدمها ح ب اهلل سبحانه  (2صفحة 
سان فهو إرادته لإلنسان وثانيهما ح ب اإلنسان اهلل: فأما ح ب اهلل سبحانه لإلن

إلنعام خمصوص عليه مثل القربة  واألحوال العلية، أو هو مدحه له وثناؤه عليه 
باجلمال، أو هو صفة فعل اهلل عز وجل، وإحسان خمصوص يلقى اهلل العبد به 
وحاله خمصوصة يرقيه إليها، وأما ح ب اإلنسان هلل سبحانه فهو حالة جيدها العبد 

قد تغل ب عليه هذه احلالة فتحمله على تعظيم حمبوبه من قبله تلطف عن العبارة، و 
وتقديسه وإيثاره له، ورضاه عنه ... وشوقه إليه، وأنسه به، وطول التغين حببه، 

وهذه احملبة تتمثل  (16-12، الصفحات 4061)حلمي،  ودوام الذكر له بقلبه"
دون شريك وحني يسعى احمل ب للتضحية من  ي أنقى صوره حني يكون لشخص 
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أجل حمبوبه هذه هي بذاهتا صفات العابد  ي أعلى درجاته، عبادة للواحد دون 
شريك، وخروج عن هوى الذات إىل مطلق طاعته  ي أمره وهنيه تلك أحدى 
القواعد اإلسالمية اليت جاء هبا القرآن الكرمي وهي الوحدانية  ي احل ب بقوله تعاىل: 

( والتوحيد أبرز العقائد 1اهلل لرجل من قلبني" )األحزاب اآلية:  "ما جعل
اإلسالمية  ي اإلسالم ذلك أن الشرك من أكرب الكبائر وقد أكد القرآن الكرمي 
على وحدانية اهلل  ي مواطن كثرية وأشار إليها بأسالي ب متنوعة و ي أوهلا قوله تعاىل 

ه اإلحشاس باحل ب، ووحده ( فوحد4: "قل هو اهلل أحد" )اإلخالص اآلية: 
احل ب نفسه هو الغاية القصوى للرتبية اإلسالمية، وقد جتلى احل ب اإلهلي  ي 
امتداده التارخيي و ي وحدانيته عند نبيني كرميني مها نيب اهلل سبحانه إبراهيم اخلليل 
عليه السالم، بقوله تعلى: "ومن أحسن دينًا ممن أسلم وجهه هلل وهو حمسن واتبع 

 (472اهيم حنيًفا واختذ اهلل إبراهيم خلياًل". )النساء اآلية : ملة إبر 

ففي وحدة الرسالتني اإلبرامهية واحملمدية و ي مشوهلا على احل ب اإلهلي  ي 
أصدق مشاهد له، جند الرسالة اإلبرهيمية كانت وما تزال منبع للح ب اإلهلي 

ح ب اهلل سبحانه إىل الذي متثل  ي ح ب إبراهيم عليه السالم إىل اهلل سبحانه و ي 
أبراهيم، فقد أرسله اهلل سبحتنه إىل الناس كافة يدعوهم إىل اإلسالم وقد أجاد 
بروحه وأهل بيته لتثبيت دين اهلل ليس خوفًا وإمنا حبًا هلذا اآلله الواحد، و ي أنقى 
صورة هلذا احل ب قدم إبراهيم اخلليل عليه السالم أبنه الوحيد قربانًا هلذا احل ب 

حببه للبشر ألجل حبه اهلل سبحانه، ومل يكتفي نيب اهلل إبراهيم عليه ليضحى 
، 4001)املقدسي،  السالم، هبذا القربان وإمنا توالت األقوال واألفعال إىل لقاءه

 (171صفحة 

 ح ب الذات- ب
 أن  بحي فاإلنسان الذات حفظ بدوافع وثيقا ارتباطا يرتبط الذات ح ب إن

)عثمان،  والسعادة واألمن اخلري له جيل ب ما كل وحي ب ذاته وحيقق إمكاناته ينمي
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" لشديد اخلري حل ب وانه:  "تعاىل قوله هذا عن ويعرب (1، صفحة 7117
 (2)العاديات، آية : 

 دائم فهو، هلا النفع وجل ب اخلري مث ومن لنفسه احل ب شديد فاإلنسان
 الشيخ قل ب" قال اهلل رسول أن هريرة أيب فعن، والصحة واملال اخلري لطل ب الدعاء
)الرتمذي، بدون سنة، صفحة  "املال وكثرة احلياة طول اثنتني ح ب على شاب
221)  

 مقيدا األرض محأة  ي مرتكسا يظل اإلميان بصبغة يصبغ مل ما احل ب فهذا
 اكرب بعامل االتصال إال يرفعه وال يطلقه ال الذات سجن  ي سجينا العمر حبدود

 األزيل اهلل عن يصدر عامل الذات من وأعظم الدنيا احلياة من وابعد األرض من
، 4007)قبط،  انتهاء غري إىل باآلخر الدنيا فيه وتتصل األبدي اهلل إىل ويعود

 .(10-11لصفحات ا
 صلى، قال ومتاعها الدنيا هبذه الزائد وحبها النفس أنانية من احلد صدد و ي

)حممد  "لنفسه حي ب ما ألخيه حي ب حىت أحدكم يؤمن ال: "وسلم واله عليه اهلل
 بأن.وسلم واله اللهعليه صلى النيب من دعوة هذه، (4إ.، بدون سنة، صفحة 

 الشر مسه إذا هلوعا بطبيعته فاإلنسان لذاته حيبه كما اخلري لآلخرين املرء حي ب
 من على بثنائه تعاىل اهلل عاجلها وقد األنانية، قمة فيه فهذا منوعا اخلري مسه ٕواذا

 الصالة ٕواقامة اإلميان إىل الدعوة خالل ومن النفس ح ب  ي اإلسراف هذا يقاوم
 غض ب يستدعي ما عن البعد كل والبعد واملساكني فقراءال على والصدقة والزكاة

 املصلحة فتحقق اآلخرين وح ب الذات ح ب بني يوازي ميزان فاإلميان، تعاىل اهلل
 ا.مع والعامة الفردية

 لآلخرين الفرد ح ب- ج

 احل ب فيها يتعلم مسلمة اسر  ي ينشأ اجتماعي كائن بطبيعته اإلنسان
 سوية نشأة ذو العامل إىل خيرج السمحة ماإلسال معامل وحيمل الصادقة مبعانيه



 

41 
 

 اإلخوة إىل املسلمني بتوجيه الكرميرآن الق عين وقد هلم ووده للناس مبحبته يشعر
 للمهاجرين ومؤاخاهتم حملبتهم اإلنشاد إىل الكرمي القرآن أشاد إذ والرتابط واحملبة

 من حيبون همقبل من واإلميان الدار تبوؤوا والذين" تعاىل قال هلم العون يد ومد
 ولو أنفسهم على ويؤثرون أوتوا مما حاجة صدورهم  ي جيدون وال إليهم هاجر
 (0" )احلشر، آية :املفلحون هم فأولئك نفسه شح يوق ومن خصاصة هبم كان

 ويعمل بينهم االجتماعية الروابط يقوي وتعاطفهم وتوادهم الناس تراحم إن
 فإذا .اجملتمع بناء  ي لبناة هم إمنا ادفاألفر . واستقراره اجملتمع ووحدة متاسك على

 اجملتمع تفكك والشحناء البغضاء بسب ب الصلة بينهم وانقطعت الروابط تفككت
-11، الصفحات 7117)عثمان،  أجزاؤه تفككت إذا البناء ينهار كما واهنار

10) 
 توادهم  ي املؤمنني مثل" سلمو  واله عليه اهلل يقول صلى الصدد هذا و ي
 سائر له تداعى عضوا منه اشتكى إذا الواحد اجلسد كمثل وتعاطفهم وترامحهم

 جاهدا يسعى ال فاملؤمن (24)حممد، بدون سنة، صفحة " واحلمى بالسهر اجلسد
 عليه اهلل صلى الكرمي فرسولنا، ويؤلف ليألف يعمل بل فحس ب الناس ح ب إىل
 .الناس بني والوئام احملبة تنشر اليت باألعمال القيام إىل باملسلمني يدفع، وسلم واله

  ي مشكلة أول هي اجملتمع  ي باآلخرين الفرد عالقة ( أنAdlerويرى أدلر )
 ألنه اجملتمع من بالضد يوضع أن ميكن ال نظره وجهة من فاإلنسان، وأكربها احلياة

 دون من يبقى أن للمجتمع ميكن وال اآلخر دون من أحدمها يوجد أن ميكن ال
 التعامل على قادراً  يكن مل ما أهدافه إىل يصل أن الفرد ميكن ال أنه كما اآلخرين،

(711، صفحة 4012)حسني،  اآلخرين مع
 & Belongingness( إىل أن حاجة احل ب واإلنتماء )Maslowويشري ماسلو )

Love Needs) نسبياً  واألمن الفسيولوجية الفرد حاجات إشباع يتم عندما تظهر ،
 وحتديداً ، عامةً  الناس مع الدافئة احلنونة العالقات إىل حباجة الفرد يكون هنا
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 حتقيق هدفه أجل من بشدة ويكافح جمموعته  ي مكانه على حيصل لكي حاجته
(Goble ،4021 11، صفحة) 

، آخر شخص ح ب  ي الفرد برغبة يتمثل بأنه ماسلو فيقول احل ب عن أما
، Bischof ،4021)والعناية االهتمام على واحلصول باملقابل حمبوباً  يكون وأن

 فهو لعجزا أو النقص عن ناجتا يكون االول للح ب نوعني ، وهناك(211صفحة 
 تكون أن يعين ،واألخر اآلخرون حيبه بأن الفرد اهتمام فيه ويرتكز باألنانية يتسم
 أن دون من يتحقق أن ميكن ال احل ب من النوع وهذا اآلخرين حت ب أن على قادراً 
 (672، صفحة Dietch ،4021) تسبقه اليت األساسية احلاجات تشبع



 احل ب كلمة  اسأس .1
 أساس الشرع- أ

هذا  تعليم احل ب له أساسه وأساسه، سواء  ي القرآن والسنة النبوية )ص(
عموما،  ي اإلسالم ال يتم تصّوفيدل على أن عقيدة احل ب على وجه اخلصوص و 

اعتماده من عناصر الثقافة األجنبية أو األديان األخرى اليت غالبا ما يتهمها 
 (404-401، الصفحات al-ghazali ،4002) .املستشرقون

 :احلجج  ي القرآن، على سبيل املثال على النحو التايل
 :462القران سورة البقرة اآلية 

َوال ِذيَن  ۖ َوِمَن الن اِس َمْن يَزت ِخُذ ِمْن ُدوِن الل ِه أَْنَداًدا حيُِب ونَزُهْم َكُح بن الل ِه 
َولَْو يَزَرى ال ِذيَن ظََلُموا ِإْذ يَزَرْوَن اْلَعَذاَب َأن  اْلُقو َة لِل ِه مجَِيًعا  ۖ َأَشد  ُحبًّا لِل ِه  آَمنُوا

 َوَأن  الل َه َشِديُد اْلَعَذابِ 
 :21امليدة اآلية  القران سورة

يَْأيت الل ُه بَِقْوٍم حيُِبز ُهْم  يَا أَيز َها ال ِذيَن آَمنُوا َمْن يَزْرَتد  ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوفَ 
 َوحيُِب وَنُه َأِذل ٍة َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َأِعز ٍة َعَلى اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن  ِي َسبِيِل الل ِه َواَل خَيَافُونَ 

ِلَك َفْضُل الل ِه يُزْؤتِيِه َمْن َيَشاُء  ۖ لَْوَمَة اَلِئٍم   َوالل ُه َواِسع  َعلِيم   ۖ ذََٰ
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 أساس الفلسفية - ب
من خالل تطوير األساس الفلسفية لعقيدة احل ب هذه ، فإن الغزايل هو 

ووفقا له ، هناك ثالثة  .باحث  ي جمال التصوف قام بعمل جيد مبا فيه الكفاية
 :أشياء تكمن وراء منو احل ب وكيف جودته على املثال التايل

يح ب الرجل شيئًا احل ب لن حيدث بدون التعرف على التعر ف واملعرفة. س -4
لذلك ، فإن الكائنات اجلامدة لن يكون هلا  .أو شخًصا يعرفه فقط

بعبارة أخرى، احل ب هو أحد ميزات الكائنات احلية.  .إحساس باحل ب
إذا كان هناك شيء ما أو شخص ما معروف ومعروف بشكل واضح 
من قبل إنسان، فهذا شيء خيلق املتعة والسعادة له, مث  ي النهاية سوف 

نشأ إحساس باحل ب.إذا كان على العكس من ذلك، فإن شيئًا ما أو ي
شخًصا ما يسب ب البؤس واملعاناة، ومن املؤكد أنه سيكون مكروهًا من 

 (111-706)الغزايل، الصفحات قبل البشر. 
 يظهر احل ب مع مستوى االعرتاف واملعرفة.وكلما كان التقدمي املكثف -7

ومعرفة الشخص بشيء ما أكثر عمقًا، كلما ازدادت فرصة أن يكون 
وعالوة على ذلك ، إذا كان التمتع والسعادة األكرب  .الكائن حمباً 

ميكن الشعور  .املكتسبة من الكائن احمل ب، كلما كان ح ب الكائن حمبوبًا
ال يشعر املرء  .بالسعادة والسعادة من خالل حواس اإلنسان اخلمسة

والسعادة من خالل احلواس اخلمس، بل من خالل عيون  بالسعادة
القل ب، وهذه املتعة الروحية أقوى بكثري من متعة احلواس اخلمس، و ي 

 .هذا السياق تظهر حمبة اهلل
أول ما حيبه الكائن احلي هو الذات  .جي ب على الرجل أن حي ب نفسه -1

 احل ب للنفس يعين ميل الروح للحفاظ على بقائها وجتن ب .ووجوده
 .األشياء اليت ميكن أن تدمر وتدمر بقائها
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 أبو القاسم الشابي . ح
 نشأته .4

ه 4172سنة من شهر صفر لثالث افي ء بعارألم ايو، لشابيالقاسم ابو ألد و
حي اضوى حدالشابية " ة "الشابي ببلددة االونت كا  40(.4010 -7 -71)

د ي بال، وهمن منظرلتونسي.  لما حوته ب الجريد بالجنود ابالزر " كربى ينة"تومد
سعة ل شالبرتقااقعة بين بساتين وافهي ت، حاواسط و وئعة.  راجميلة فاتنة طبيعية 

لغربي ب الى جنوب. وإخر عذن ذات ماء زاليها عيواحو، ومن لنخيلمن شجر ا
لشرقي فالغربي ب اجنواء، ومن لحمرابية هلذمال الراء ذات الصحرقتد الك من ذ

بكمال  حالمة كبحرية للناظر اءى فيتر، ميقلعدىء الهاالجريد بمائه و شط ايبد
 لسنين.اث احدل واالجيا. ا71

ج قد تخر، لشابيةة اسرر من أيتحدي لذ، الشابيحممد الشيخ الده وكان وا
لتحق ا مث، لعشرينن القرائل أوافي ات، سة سبع سنود رابعد زهر، ألمع الجاافي 
، لتطويعشهادة امى يسف مكان لمطاافي نهاية ل نا، ولزيتونة في تونسمع ابجا

لقاسم ابو ء كان أثناألاذه هفي . لمناطقافي متنقال عيا شرلتونسية ايعين قاضيا و
فلم ينعم املقام، لديه حيث يستقر بهما وايتنقل برفقة ، لدنيااذه هحديث عهد في 

 ا.لد فيهولتي اطفولته في بلدته ات سنوء في قضا
 ستهدرا .7

لى إسله ، مّث أرلىوألاجة رلده بالدواعلى يد ول ألاسه درولقاسم ابو أتلقى 
سنة  صمة لعاالى م إقد، عمرهة من لثانية عشرافي ، وقابسة في بلدب لكتاا

 الفرصةله ت حيث تهيا، سةرالزيتونة للدمع التحق بجااحيث ه، 4110م /4071
ات فقضى سبع سنو، لدينيةم العلوصا اخصوولعلمي التحصيل اجل من ألحقيقة ا

تضجره مه وال يخفي تبركان لكنه ، ولعلموأهل المثفقين ا يخالط، ويطالعرس ويد
لنفسه "كّون لك فقد ومع ذلرضا. ل والقبواه رفكاأالتلقى فيه مكان في مته قامن إ
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ئع روابين ، وهرعصوأزهى لعربي في اث التراجمعت بين ، سعة عربية بحتةوافة ثقا
ال إجنبية" أ لغةف لم يكن يعر، ولمهجروايا رسواق ولعروالحديث بمصر دب األا

داب آلاتلك من لعربية ور الدانت تنشره ل ماكاخالب من لغرداب اطلع على آأنه ا
 (6-2، الصفحات 4002)بسج،  رات.لحضاوا

 ديبألانشاطه  .1
ما غربية عن طريقة ، وجهةمن سعة عربية وافة ثقالشابي جمع أن انا ذكر

لشعرية في ائحه الذلك تفتحت  قر، لغربيةداب األاعن ل نقوت وترجمامن ه أقر
"يا ة قصيدأن لك ذفي وى. يرومما عمره ة من لثانية عشرود افي حدمبكرة سن 

بية دألالصفحة شعره. وكت ب  ي ائل من أوانت م كا4071لتي نظمها سنة اح ب" 
كتاب" عا ضمن مطبوه شعرظهر م. و4076سنة ، كل اثنني، لنهضةة الجريد

تها ذالسنة افي وم. 4072ه/4111سنة بع عشر " الرن القراي لتونسي فدب األا
ب" كانت لعراعند ي لشعرل الخيا"انها اقية عنودلصاماء اقددي في ناة ضرحمالقى أ

 (6، صفحة 4002)بسج،  بعدنفسه فيما عنوانه حمل ي لذب الكتامادة ا
 صفاته .1

لنفسية واحية ولراته صفاى جان ب لإلجسدية س من ذكر صفاته االبأ
ء بابلألدبء نتهًا، وائهشقابأأ بًد، لتصاًقااليه س إلناب اقروصفها ألتي ، الخلقيةوا
ل يقووخلقا. ولمعرفة خلقا احق ب عرفوه عن قرصرهم، ولذين عااء الشعروا

وصف نصه في  ي كتاب ديوان. "أبو القاسم الشايب" ما لشابي شقيققه حممد أمني ا
د حّال، النفعااسريع ، مديد القامة، قوّي البديهة، لجسمااسم "نحيف لقابي أ

بشوشًا،  ه ؤقاأصده ايرة ذهنه. حدوعاطفته ب عرمن قة طبعه رتكفكف الّذهن، 
)احلّر،  الفكاهة األدبية.يح ب دب، ألابا لمجالس وطر، نفا، متأيعاكرميًا، ود

 (62-61، الصفحات 4002
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 فاتهو .2
في ل فنزصمة لعاالى تونس إفتوجه م،  4011سنة ض لمراعليه اشتد 

 0م بقي  فيهاحتى توفي سحر يوب غسطس آأ 76إليطالي في المسفشفى ا
)بسج،  فن فيهادحيث زر لى بلده توإنقل جثمانه م، و4011اكتوبر  -تشرين 
 (2، صفحة 4002

 هثارآ .6
ن الصغرية القصرية العمره، اليت عاشها أبو القاسم الشايب، تسىّن له رغم الس

جبهده العلمي، وذكائه، وإرادته على التحصيل منذ نعومة أظفاره، أن يغين املكتبة 
 (1، صفحة 4002)بسج،  العربية مبألفة ميكن تلخيصها مبا يلي:

 لعالم في تونسجملة ارتها قد نش، ولنبويةة الهجراقصة - أ
 ة، وهي روايةلمقبرافي - ب
 السكري، وهي مسرحية- ج
بو ي، وألحليووش، والبشرأصدقائه ومنهم: الى إتوجه بها ، سائلرعة جممو- د

 ون.آخرصر، وناوعليناجي اهيم برشادي، وإ
 4011مذّكرات، بدأ بتدوينها سنة - ه
ان يودبها م قدة بية قصيرأدسة ، وهي درالحاضرالعصر العربي في دب األا- و

 شادي.بي أللشاعر ع " لينبو"ا
لم يلقها ، وبيدألدي النااا ليلقيها في هعدأسة ب، درالمغرشعراء وا- ز

 طةكت خمطوفتر
 أخرى.قصص ، وجميل بثينة- ح
 صفحات دامية- ط
 مقاالت خمتلفة- ي
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 ديوانه .2
ّتبه رقد ة " ولحيااغاني أسماه" م و4011صيف نه في ايودلشابي اجمع 

، يعده بذلك للطبع، وكان آلخرالبعض وأمهل القصائد ن اميريد ر ما ختا، وابنفسه
لمهمة فنشر الشابي تلك حممد األمني اخوه أفتولى ، لكت منعه من ذلموالكن و
لطبعة بأنها اتلك ت تميزم.و 4021سنة شادي بو زكي أحمد ان بإشراف ألديوا
ل على تعديأ أي فلم يطر، ئدهلقصالشاعر نفسه اتضاه ي كان ارلذمت الرتتي ب التزا
دة نشوة" ،" ألحياافي ة نظر.وهي: " لشاعر اال بإضافة بعض قصائد لم يثبتها ان، إيود
ان" ألحزاغنية ، "وألح ب"ايها ، "شعري"، " ألليل"ايها م "، " ألظال، " ي الرعد"ا

 لح ب"."جدول ا
 ي ديوان أيب القسم الشايب الذي رتبه ومجعه األستاذ أمحد حسن بسج أشعار فيها 

)بسج،  ختلفة واحدها قافية الباء. وفيه هذه القافية الباء مواضع ما يلي:القوا ي امل
 (0-1، الصفحات 4002
 يا شعر- أ

 نشيد األسسي- ب
  ي سكون الليل- ج
 املابة اجملهولة- د
 الّسامة- ه
 قبضة من ضباب- و
 من حديث الشيوخ- ز

 أيها الليل- ح
 فلسفة الثعبان املقدس- ط
 الدنيا امليتة- ي
 من السماء صوت- ك
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 للتاريخ- ل
 وعود الغواين- م
 ليلة عند احلبي ب- ن
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 الفصل الثالث
 عرض البيانات وتحليلها

 لمحة كلمة الحب .أ 

جاء كلمة احل ب عند اللغة العربية إىل املعاين العديدة. قد وصف معجم الوسيط 
وجذابة  يءإىل الش املعىن الوداد وميل علىدل فه عن معىن الكلمة احل ب وهو ي ي وص

، ووصف معجم املنجد  ي وصفه وهو يدل إىل املعىن الوداد وميل إىل الشيء وعاء املاء
ذه ب منّور  ي معجمه بان استخدام كلمة احل ب إىل املعىن مث  وجهد ورغ ب فيه وفضله، 

 .اهلوى

 موقع كلمة "الحب" في ديوان أغاني الحياة ألب القاسم الشابي . ب
عن هذا البحث وحتليلها املناسبة حبس ب أسئلة  و ي هذا الباب، سيعرض الباحث

البحث كما نقدم  ي الباب األول. وجد الباحث عن صيغة كلمة احل ب ومعانيها عند 
 :الداليل اليت تكون  ي بعض الشاعرّي التايل

 
 تونس الجميلةصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر  .4

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -
 .41وإيّن قد تذّوقُت مرُّه وقراحه(  ي صفحة العميق ُحبُِّك  )ِشرعيت

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ "-
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي املزيد يُ ْفِعلُ -َأف ْ

 ي الداللة على  بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدرَ 
 :ومعىن كلمة "ح ّب" هو - احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله.

ح ب الرجل العميق المرأة يعين واليت تظهر  ي هذه اجلملة   باحلشدة أو  جذابة
 .حبُّ الفرد لآلخرين هذه الكلمة تدل إىل نوع احل بو  - ،مجيلة جدا
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 في ظالمصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .7
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 .40على الناس يداً تقصف األعمار(  ي صفحة للحّب )إن  
" هو مصدر من فعل الُحبّ مرّك ب من كلمتان  منها ل + احل ّب، و" للحبّ 

-َأَحب  سم املصدر من فعل "ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  "
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ  " هوالفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، يُ ْفِعلُ -َأف ْ

واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله 
يبدو أن ح ب الرجل جذابة : " هوالحبّ على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

، وهذه نومللكل ليلة مظلمة قبل الذهاب   اعميق، وهو دائما يفتقدهبالحلبيبه 
 .حبُّ الفرد لآلخرينالكلمة تدل إىل نوع احل ب 

 
 أيّها الليلصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .1

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ
 .72 ي صفحة  المحبوب()فيك جتثو عرائس األمل العذاب، تصّلي بصوهتا 

" على وزن "-سم املفعول من فعل "َح ب  ا" هو المحبوب" -فَ َعلَ حَيُ ب 
" هو: المحبوب" وهو الفعل الثالثي اجملّرد من بناء املضاعف، ومعىن كلمة "فُعلُ ي

حبُّ الفرد وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ، التعبري اخلاصة ملعشوقتهألنه  الوداد
 .لآلخرين

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب
 .76 ي صفحة حبيبي()إن كأس احلياة مرتعة بالدمع، فاسك ب على الصباح 

مرّكبة من ثالثة كلمات يعين من َحب  َب + ي )ياُء  "ِبييْ حبِ "
" على َيُحبُّ -َحب  بهة بسم الفاعل من فعل "ش" هو صفة املحبِْيباملتكلِم(،"

" وهو الفعل الثالثي اجملّرد من بناء املضاعف، ومعىن كلمة يَفُعلُ -فَ َعلَ وزن "
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، اقة له عند لياهلايبدو صدق ح ب املرأة حلبيبها اليت مشت الوداد " هو:حبِْيب"
 حبُّ الفرد لآلخرين.وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب 

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ج
 ي صفحة  المحبوب()فسمعت احلياة،  ي هيكل األحزان، تشدو بلحنها 

72. 
" على وزن "-سم املفعول من فعل "َح ب  ا" هو المحبوب" " يفُعلُ -فَ َعلَ حَيُ ب 

ميل إلى  " هو:المحبوبمن بناء املضاعف، ومعىن كلمة " وهو الفعل الثالثي اجملّرد
حبُّ وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب  ،عندما رغبت املرأة لتقابل إىل حبيبه الشيء

 الفرد لآلخرين.
 

 الزنبقة الذاويةصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .1
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 .17هي ب احلياْة(  ي صفحة كأسى وشعشها بل  بالحب)وقد أترع الليُل 
" هو مصدر من الُحبّ مرّك ب من كلمتان  منها ب + احل ّب، و" "بالحّب"

-َأَحب  سم املصدر من فعل "ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  فعل "
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ  " هوالفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله واسم 

يبدو رجل خملص على  الوداد: " هوالحبّ على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
حبُّ الفرد وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب حبه ولو كان ال تباليه حبيبته، 

 لآلخرين.
 

 عريا شصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .2
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ
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 .10املصارع املوت اجلور !(  ي صفحة  ؟  ي حبيبته)يبكى 
" هو حبِْيبَةمرّك ب من كلمتان  منها حبْيَبة + ه )اسم ضمري( " "حبْيبَته"

" يَفُعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيُحبُّ -َحب  بهة بسم الفاعل مؤنث من فعل "شصفة امل
 جذابة " هو:حبِْيببناء املضاعف، ومعىن كلمة " وهو الفعل الثالثي اجملّرد من

حبُّ الفرد وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب يبالغ الرجل  ي احل ّب إىل حبيبته، 
 لآلخرين.

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب
 .14(  ي صفحة ، لوالك مت  بلوعيتابيتب! يا رفيَق ص الحبيبة)يا ناَي أحالم 

" َيُحبُّ -َحب  م الفاعل مؤّنث من فعل "سابهة بش" هو صفة املالحبِْيبة"
" وهو الفعل الثالثي اجملّرد من بناء املضاعف، ومعىن كلمة يَفُعلُ -فَ َعلَ على وزن "

وهذه يس له عيشة إال خبليلته. ل زغم الرجال إىل خليلته أنّ الوداد  " هو:حبِْيب"
 حبُّ الفرد لآلخرين.الكلمة تدل إىل نوع احل ب 

 
 الحب تكون  ي الشاعرصيغة كلمة احل ب اليت .6

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ
 12صفحة  طت من السماء، فكانت ساطع الفلق(شعلة نوٍر ساحٍر، هب )الحب

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا الثي " هوالفعل الثيُ ْفِعلُ -َأف ْ

املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 
على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة 

وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب حقيقة احل ب وفًقا لشاعر،  الوداد :"الحبّ "
 حبُّ الذات.

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب
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، جمّنحة  و ر  حب)ال  ي  (يطوف  ي هذه الدنيا يامه بيضاء الفجر والشفقأح إهليٌّ
 .12صفحة 

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ

أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة  املزيد بزيادة مهزة القطع  ي
" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

حبُّ وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب حقيقة احل ب وفًقا لشاعر، الوداد  :" :هو
 الذات.

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ج
ض اجلحيم، ومل يشفق من احلرق( ي صفحة ه خاجدول مخٍر، من تذّوقالحب )

12. 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
 الداللة املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي
" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

حبُّ وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب  دنيا،على الطمع الناس  الهوى :هو
 الذات.

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- د
 .12غاية آمال احلياة، فما خو ي إذا ضّمين قربي، وما فرقي؟(  ي صفحة  الحب)

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "لُحبّ او"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ

املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 
" الحبّ على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله 
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حبُّ وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب  طمع الناس على الدنيا، الهوى: هو
 الذات.
 

 أيّها الحبصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .2
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

 .12 ي صفحة  ! أنت سر بالئ ومهومي، وروعيت، وعنائ( الحب)أيّها 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  و مصدر من فعل "" هالُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ أحرف فعله. ومعىن كلمة " على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع
ب وسقام وغري ذلك إاّل اهلوى ألن ح ب لطيف ليس له بالء وعذا الهوى: هو

 حبُّ الفرد لآلخرين.فيه، وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب 
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

 .12! أنت سّر وجودي وحيايت، وعّزين، وعبائ( ي صفحة  الحب)أيّها 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  من فعل " " هو مصدرالُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ فعله. ومعىن كلمة "على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف 
حبُّ وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ، كأن اليسعه عيشا بال حبيبته جذابةو: ه

 الفرد لآلخرين.
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ج

 .16قد جرعُت بك احلزن كؤوسًا، وما اقتنصُت ابتغائ( ي صفحة  الحب)أيّها 
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" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ "" على وزن َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ

املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 
" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

ى مغرمه إىل مرأة بتمنياته متنوعة. وهذه كان رجل يلق إلى الشيء ميل: هو
 حبُّ الفرد لآلخرين.الكلمة تدل إىل نوع احل ب 

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- د

 .16حنا نَيك يب! وهّون بالئ( ي صفحة  الحب)فبحق اجلمال، يا أيّها 
" وهو لُ يفعِ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
ان رجل يلقى مغرمه إىل مرأة بتمنياته متنوعة. وهذه ك ميل إلى الشيء: هو

 حبُّ الفرد لآلخرين.الكلمة تدل إىل نوع احل ب 
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ه

 ي  ُخلقَت، أم من ضيائ( ، قال يل : من ظالمالحب)ليت شعري ! يا أيّها 
 .16صفحة 

" وهو لُ يفعِ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ

املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 
" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
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لقى مغرمه إىل مرأة بتمنياته متنوعة. وهذه الكلمة تدل إىل كان رجل ي جذابة: هو
 حبُّ الفرد لآلخرين.نوع احل ب 

 
 الّدموعصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .1

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -
 .12 ي صفحة   ي سكون سريٍع ساعة املوتبني سخط وبؤس( الحبُّ )وقضى 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
ألن احل ب النصوح ليسّب ب التواُزن، وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب  الوداد: هو

 حبُّ إلهي.
 

 الذّكرىصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .0
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

 .21 ي صفحة  األمني( الحب)كنّا كزوجي طائٍر،  ي دوحة 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " " على وزنَيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
كان رجل راغ ب ليبلغ حبا مؤبدا كزوجي طائر، وهذه الكلمة تدل  ودادال: هو

 حبُّ الفرد لآلخرين.إىل نوع احل ب 
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب
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 .21  ي صفحة ) ي وادي الكابة واألنني الحبوأراق مخر (
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  فعل "سم املصدر من ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
حبُّ الفرد لمة تدل إىل نوع احل ب احل ب ال متناٍه حنوٍن، وهذه الك الوداد: هو

 لآلخرين.
 

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ج

 .21الوديع، فودّع العّش األمني( ي صفحة  بالحب)وأهاب 
" يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "اوهو  لفعل " هوايُ ْفِعلُ -َأف ْ
الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي 
الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة 

احل ب ال متناٍه حنوٍن، وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب  الوداد :" هوالحبّ "
 حبُّ الفرد لآلخرين.

 "  ي اجلملة :ُح بّ الكلمة "- د
 .21قد كنت ترجو أن يكون !( ي صفحة  ، وكل ماالحبيب)مات 
" على وزن َيُحبُّ -َحب  بهة بسم الفاعل من فعل "ش" هو صفة املالحبِْيب"

" حبِْيب" وهو الفعل الثالثي اجملّرد من بناء املضاعف، ومعىن كلمة "يَفُعلُ -فَ َعلَ "
وهذه الكلمة تدل إىل نوع إىل حمبوبته، أنَاة الرجل ليحافظ على غرامه  الوداد :هو

 حبُّ الفرد لآلخرين.احل ب 
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 الطّفولةصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .41
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 .22 ي صفحة  وحبّورها( حبّها)غّنت هلا الدنيا أغاين 
" هو مصدر من فعل ُحبّ مرّك ب من كلمتان  مينها ح ّب + ها، و" حبّها

-َأَحب  سم املصدر من فعل "ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "بُّ َيحِ -َحب  "
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ  " هوالفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، يُ ْفِعلُ -َأف ْ

واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله 
على كل شيء اليت  الوداد :" هولحبّ اعلى مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

 .ذاتحبُّ الوهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ، تشاء لكي سعادهتا
 

 غنية الشاعرأصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .44
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 .61تغننيين(  ي صفحة ال ثكلي،  الحب)وراحة الليل مألى من مدامعه وغادة 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  فعل " " هو مصدر منالُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ ه. ومعىن كلمة "على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعل
ألن احل ب فّوض الكائن الذي  ي كل أحناء العامل، وهذه الكلمة تدل  الوداد :هو

 حبُّ الذات.إىل نوع احل ب 
 

 في فجاجاآلالمصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .47
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -
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 .66 ي صفحة  مكينًا( حبّا)و ي الفؤاد جوني كامنًا و
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  مصدر من فعل " " هوُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" ُحبّ أحرف فعله. ومعىن كلمة "على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع 
وهذه الكلمة تدل إىل سّلم بستقرار احل ب حىّت لو سائر خبل عليه،  الوداد :هو

 حبُّ الفرد لآلخرين.نوع احل ب 
 جدول الحبصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .41
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

 .60 ي صفحة  طاهراً، يتسلسل(المحبّة )جيري به ماء 
" على وزن "-" هو مصدر ميميٌّ من فعل "َح ب  ةالمحبّ " " يفُعلُ -فَ َعلَ حَيُ ب 

احل ّب ليس له َخْيَبة  الوداد :وهو الفعل من بناء املضاعف. ومعىن كلمة "حمّبة" هو
 حبُّ الفرد لآلخرين.أمل، وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب 

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

 .60اخلِضْل( ي صفحة  الذي قد كان  ي قليب الحب)هو جدول 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ ، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "على احلدث
وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب املزِدُد  ي القل ب مع األحالم البهّية،  الوداد :هو

 حبُّ الفرد لآلخرين.احل ب 
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 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ج
 .24 ي صفحة  ،  ي أعماقه، ملا هوى(الحب)وقضت أغاين 

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  مصدر من فعل "" هو الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ

املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 
" الحبّ حرف فعله. ومعىن كلمة "على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أ

وهذه الكلمة تدل إىل نوع ، يفصح عن بشاشة على كلما متيسنر الوداد :هو
 .حبُّ الفرد لآلخريناحل ب 

 
 قلْت للشعرصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .47

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 .16، على مسمع الشباب السعيد( ي صفحة الحب الصباُح أنشودة )ويغينن 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ ماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "على احلدث، ومل يساويه  ي اشت
حبُّ الفرد وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ، يفصح عن بشاشة الوداد :هو

 لآلخرين
 

 إلى قلبي التائهصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .41
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 .07 ي صفحة  على هنر احلياة( الحب)أنت صرح ، شاده 
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" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  مصدر من فعل " " هوالُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ

املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 
" الحبّ أحرف فعله. ومعىن كلمة "على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع 

حبُّ الفرد وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ، يفصح عن بشاشة الوداد :هو
 لآلخرين
 

 يا موتصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .41
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 .02 ي صفحة  ، ومن إليه أُبث  سر ى(ُأِحبّ  )وفجعتين فيمن
" على وزن -" من فعل "اََح ب  أنَاارٍع "" هو فعل املضرع مبضُأِحبُّ " حيُِ ب 

وهو الفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، ومعىن  )للتعدية( " يُفِعلُ -فَعلَ "اَ 
وهذه ، )املعجم الوسيط( يفصح عن بشاشة وعطف الوداد :كلمة "ح ّب" هو

 حبُّ الفرد لآلخرينالكلمة تدل إىل نوع احل ب 
 

 إلى اهلليت تكون  ي الشاعرصيغة كلمة احل ب ال .42
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

 .00 ي صفحة  مجود الّساهي( حب ْبتني)أنت كّرهتين احلياة وما فيها و
" هو َحب بَ حب ْبَتين مرّكبة من ثالثة كلمات يعين من َحب  َب + َت + ين، و"

بزيادة الَتْضعْيِف،  " وهو الفعل الثالثي املزيديُ َفعِّلُ -فَ ع لَ فعل املاضي على وزن "
وهذه الكلمة تدل إىل نوع ، يفصح عن بشاشة الوداد :ومعىن كلمة "َحب  َب" هو

 .إلهيحبُّ احل ب 
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 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

 00 ي صفحة  حفنة تُزْرب تافه، من ترائ ب وجباه(أَحب  )فإذا من 
" على وزن حيُِ ب  -" من فعل "اََح ب  أنَارع مبضارٍع "ا" هو فعل املضأَحب  "

وهو الفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، ومعىن  )للتعدية( " يُفِعلُ -فَعلَ "اَ 
وهذه الكلمة تدل إىل نوع ه، يفصح عن بشاشة وعطف الوداد :كلمة "ح ّب" هو

 حبُّ الفرد لآلخرين.احل ب 
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ج

 411يد الالهي( ي صفحة ، وغنّيُت كالسعبالحب)وتغز لُت باحلياة، و
" هو مصدر من الُحبّ مرّك ب من كلمتان  منها ب + احل ّب، و" بالحبّ 

-َأَحب  سم املصدر من فعل "ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  فعل "
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ  " هوالفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، يُ ْفِعلُ -َأف ْ

ر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله واسم املصد
يفصح عن بشاشة  الوداد :" هوالحبّ على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

 حبُّ إلهي.وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، وعطف
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- د

 ي صفحة  (دواجنواألحالم، لكن قد حط مته ال ،الحبِّ )وهو ناُي اجلمال، و
414 

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ

املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 
" الحبّ ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "على احلدث، 

حبُّ وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشة وعطف الوداد :هو
 إلهي.
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 صفحة من كتاب الدموعصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .46
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

 .416 ي صفحة  ، وينشده(الحب)وعلى اهلضبات، يغننيه آيات 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ اويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "على احلدث، ومل يس
وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ، إىل رّبه هوعطف يفصح عن بشاشته الوداد :هو

 .حبُّ إلهي
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

 .416 ي صفحة  ، وتنشده(الحبّ )متشي  ي الغاب، فتَنبعه أفراح 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "بُّ َيحِ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه إىل رّبه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد :هو

 حبُّ إلهي.
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ج

 .416 ي صفحة  تغرده( الحب)ويرى األطيار، فيحسبُها أحالم 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  " سم املصدر من فعلا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 
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" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
ذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب وهه إىل رّبه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد :هو

 حبُّ إلهي
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- د

 .416توادده( ي صفحة  الحببسمات  )ويرى األزهار، فيحسبها
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا ل الثالثي " هوالفعيُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه إىل رّبه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد :هو

 حبُّ إلهي
 

  اجلملة :ُح ّب"  يالكلمة "- ه
 .412وحيمده( ي صفحة  )الحب()ونطاق الطفلن تُزَنمنُقها فيجعل 

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ

اسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، و 
" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه إىل رّبه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد :هو
 حبُّ إلهي

 
 الجمال المنشودصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .42

 "  ي اجلملة :ُح بّ الكلمة " -
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 ي صفحة  !(واألحالم، بل ياهباء هذا الوجود ،الحب)يا عذارى اجلمال، و
410. 

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ

طع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة املزيد بزيادة مهزة الق
" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه إىل رّبه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد :هو
 حبُّ إلهي.

 
 ةطريقة الهاويصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .41
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

 .441، واألحالم، بل ياهباَء هذا الوجود !( ي صفحة الحب)ياعذارى اجلمال، و
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
زيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة املزيد ب

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه إىل رّبه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد :هو

 حبُّ إلهي.
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

 444أننت  ولكنه خميف الورود( ي صفحة  للحباحلياة،  )يازهور
" هو مصدر من فعل الُحبّ مرّك ب من كلمتان  منها ل + احل ّب، و" للحبّ 

-َأَحب  سم املصدر من فعل "ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  "
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ  ة القطع  ي أّوله، " هوالفعل الثالثي املزيد بزيادة مهز يُ ْفِعلُ -َأف ْ
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واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله 
يفصح عن بشاشته  الوداد :" هوالحبّ على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

 حبُّ إلهي.وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه إىل رّبه، وعطف
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " - ج

 444 ي صفحة  ويقضى على هباء الوجود( الحب  ِي الفضيلة و)أو بشوٍك، ُيدم
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
ساوى املصدَر  ي الداللة املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه إىل رّبه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد :هو

 حبُّ إلهي.
 

 أنا أبكيك للحبِّ صيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .40
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 442 ي صفحة  ، الذي كان هباء(للحب)إمّنا أبكيك 
" هو مصدر من فعل الُحبّ مرّك ب من كلمتان  منها ل + احل ّب، و" للحبّ 

-َأَحب  " وهو إسم املصدر من فعل "يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  "
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ  طع  ي أّوله، " هوالفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القيُ ْفِعلُ -َأف ْ

واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله 
يفصح عن بشاشته  الوداد :" هوالحبّ على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

 حبُّ إلهي.وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه إىل رّبه، وعطف
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 طانابناء الشيصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .71

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 471 ي صفحة  ، فالغيت قلبها ما خورا !(الحبحسبتها معبد  ةٍ )وفتا
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
زة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة املزيد بزيادة مه

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
وهذه الكلمة ه إىل َمْعَبد الذي فيه سكينة، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد :هو

 حبُّ إلهيتدل إىل نوع احل ب 
 

 صلوات في هيكل الحبون  ي الشاعرصيغة كلمة احل ب اليت تك .74
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 477 ي صفحة  وغنْت كالبلبل الغرّيد( بالحب)وانتشْت روحى الكئبة 
" هو مصدر من الُحبّ مرّك ب من كلمتان  يعين ب + احل ّب، و" بالحبّ 

-َأَحب  سم املصدر من فعل "ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  فعل "
َعلَ " على وزن "ِحبُّ يُ  " هوالفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، يُ ْفِعلُ -َأف ْ

واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله 
يفصح عن بشاشته  الوداد: " هوالحبّ على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

الفرد  ُحبّ وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ، ِلهرأة اليت ُمَدلن امله إىل وعطف
 لآلخرين.
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 رثاء فجر صيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .77
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

476 ي صفحة  الوليد( الحب)ومضى الردى بسعاديت، وقضى على   
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  صدر من فعل "سم املا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
وهذه ى حماسن الدنيا وكل ما فيه، ه عليفصح عن بشاشته وعطفالوداد : هو

 ُحّب الذات.الكلمة تدل إىل نوع احل ب 
 

 فكرة الفنانصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .71
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 472يرقص فوقها متغنّيًا للناس، بني جداول وزهور(  ي صفحة  الحب)ال 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
وهذه الكلمة تدل إىل نوع ه  ي حياته، يفصح عن بشاشته وعطف ادالود: هو

 ُحّب الفرد لآلخرين.احل ب 
 

 قلب األمصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .71
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ
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 470(  ي صفحة الحبيب)ومضْت بروحك للسماء عرائس النّور 
" على وزن َيُحبُّ -َحب  بهة بسم الفاعل من فعل "ش" هو صفة املالحبِْيب"

" الحبِْيب" وهو الفعل الثالثي اجملّرد من بناء املضاعف، ومعىن كلمة "يَفُعلُ -فَ َعلَ "
الفرد ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ، التعبري اخلاصة ملعشوقتهالوداد : هو

 لآلخرين.
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

 414 ي صفحة  حبيبها()رخيمها، وعنيفها، وبغيضها، و
بهة ش" هو صفة املحبِْيبمرّك ب من كلمتان  يعين حبي ب + ها، و" حبيبها

" وهو الفعل الثالثي يَفُعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيُحبُّ -َحب  سم الفاعل من فعل "اب
التعبري اخلاصة  الوداد: " هوحبِْيباجملّرد من بناء املضاعف، ومعىن كلمة "

 ُحّب الفرد لآلخرين.وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ، ملعشوقته
  ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ج
 411تنبُت  ي مواطنه الشقائق، والوروْد( ي صفحة  الحب)و

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ

بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة املزيد 
" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد: هو
 الفرد لآلخرين.

 
 حديث المقبرةاعرصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الش .40
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

 412 ي صفحة  الودود( الحبيبب احمليط ومل يفجعوا  ي ا)ومل خُيفروا باخلر 
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" على وزن َيُحبُّ -َحب  سم الفاعل من فعل "ابهة بش" هو صفة املالحبِْيب"
" بحبِيْ " وهو الفعل الثالثي اجملّرد من بناء املضاعف، ومعىن كلمة "يَفُعلُ -فَ َعلَ "

ُحّب الفرد وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ، التعبري اخلاصة ملعشوقته الوداد: هو
 لآلخرين.

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

 411 ي صفحة  عند احمل بن وما صرخة القل ب عند صدود( الحب)وما نشوة 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  در من فعل "سم املصا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
ُحّب ذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب وهه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد: هو

 الفرد لآلخرين.
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ج

 411 ي صفحة  العيش إال  الفناء وال زانه غري خوف اللحود( حب بَ )فما 
" وهو الفعل الثالثي املزيد يُ َفعِّلُ -فَ ع لَ " هو فعل املاضي على وزن "َحب بَ "

ألن يوضح عن متتع الدنيا فقد  الهوى: " هوبزيادة الَتْضعْيِف، ومعىن كلمة "َحب  بَ 
 ُحّب الذات.وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب خرة، آلجل ابدون مداولة أل

 
 في ظّل وادي الموتصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .71

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -
 411 ي صفحة  واآلالَم( الحب)ونثرنا األحالم، و

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  "" هو مصدر من فعل الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
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املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 
" الحبّ عىن كلمة "على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. وم

ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد: هو
 إلهي

 لساحرةاصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر  .74
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

 411 ي صفحة  واحلياة أغانيك وخلن الشقاء َتْدمي كلومه( للحب)واتل 
" هو مصدر من فعل الُحبّ  ّب، و"مرّك ب من كلمتان  منها ل + احل للحبّ 

-َأَحب  سم املصدر من فعل "ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  "
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ  " هوالفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، يُ ْفِعلُ -َأف ْ

اشتماله واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي 
يفصح عن بشاشته  الوداد :" هوالحبّ على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

 .ُحّب الفرد لآلخرينوهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، وعطف
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

 411 ي صفحة  ينشد الشعر لليل، فكم يسكر الظالم رنيمْه( الحب)ودع 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" بّ الحعلى احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد: هو

 الفرد لآلخرين.
 ُح ّب"  ي اجلملة :لكلمة " ا- ج
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 412 ي صفحة  ، واألسي وغيوُمه(الحبِّ )فرماها بنظرة، غشيتها سكرة 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  من فعل "سم املصدر ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
ل بتمنياته متنوعة. وهذه الكلمة تدل كانت إمرأة تلقى مغرمه إىل رج جذابة: هو

 حبُّ الفرد لآلخرين.إىل نوع احل ب 
 الجنّة الضائعةصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .77
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

 412  ي صفحة ال رقي ب وال نذير( الحبيبةتها ومعى )قضي
" بُّ َيحُ -َحب  سم الفاعل مؤّنث من فعل "ابهة بش" هو صفة املالحبِْيبة"

" وهو الفعل الثالثي اجملّرد من بناء املضاعف، ومعىن كلمة يَفُعلُ -فَ َعلَ على وزن "
وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ، التعبري اخلاصة ملعشوقته الوداد :" هوةحبِْيب"

 ُحّب الفرد لآلخرين.
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

 412  ي صفحةالصغري( الحب)إاّل الطفولة حولن تلهو مع 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ اله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "على احلدث، ومل يساويه  ي اشتم
ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطفالوداد  :هو

 .الفرد لآلخرين
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 ذكرى صباحصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .71
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 467حة  ي صف أفكرِى، وأحالَم قلىَب الّضليل( الحبِّ لى يا سالسَل )كبن 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ  اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "على احلدث، ومل يساويه  ي
ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد: هو

 الفرد لآلخرين.
 

 الحاني السكرصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .71
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

 462  ي صفحة (واكتفينا يامدير الكؤوس فاصرف كؤوسكْ  حبناب)قد سكرنا 
َعلَ " على وزن "أُيِحبُّ -َأَحب  سم الفاعل من فعل "ا" هو المِحبُّ " -ف ْ

" الُمِحبّ " وهو الفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، ومعىن كلمة "يُفِعلُ 
ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد: هو

 الفرد لآلخرين.
  ّب"  ي اجلملة :حُ الكلمة "- ب

 466  ي صفحة للشباب السعيد( الحبنا املَور ِد، نتلو ُسَورَ شن )حنن  ي عُ 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة املزيد بزيادة مهزة 
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" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد: هو

 الفرد لآلخرين.
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ج

 466  ي صفحة اكتفينا طفح الكأُس، فاذهبوا ياسقاة(، و بحبنا)قد سكرنا 
" هو ُحبّ مرّكبة من ثالثة كلمات يعين من ِب + ُح ّب + نا، و" بحبّنا

سم املصدر من ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  مصدر من فعل "
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  فعل " زيادة مهزة " هوالفعل الثالثي املزيد بيُ ْفِعلُ -َأف ْ

القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة على احلدث، ومل 
 الوداد: يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "ح ّب" هو

ُحّب الفرد وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف
 لآلخرين.

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " - د
 466  ي صفحة ، والوجود، الكبرُي(الحبُّ هنا : تغيّن لنا األحالم  و)ودعونا 
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  م املصدر من فعل "اس " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
صدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم امل

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد :هو

 الفرد لآلخرين.
 

 إرادة الحياةصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .72
 ملة :ُح ّب"  ي اجلالكلمة "- أ
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 462  ي صفحة بني احلفر( صعوَد اجلبال يعش أبد الدهر يحبُّ  )ومن ال
" على وزن -" من فعل "اََح ب  هو" هو فعل املضرع مبضارٍع "ُيِحبُّ " حيُِ ب 

وهو الفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، ومعىن  )للتعدية( " يُفِعلُ -فَعلَ "اَ 
وهذه ناس الرتكاب أم ال، ة األيتعلق هبمّ  فيمافيه  رغب :كلمة "حي ّب" هو

 ُحّب الذات.الكلمة تدل إىل نوع احل ب 
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

،  461  ي صفحة احلياة وحيتقر امليَت، مهما كرب( يحبّ  )هو الكون حي 
" على وزن -" من فعل "اََح ب  هو" هو فعل املضرع مبضارٍع "ُيِحبُّ " حيُِ ب 

وهو الفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، ومعىن  للتعدية( )" يُفِعلُ -فَعلَ "اَ 
وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب آثر احلياة من املمات،  فّضله: كلمة "حي ّب" هو

 ُحّب الذات.
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ج

 461  ي صفحة مْثل خفق الوتر( ُمَحب بَة  )وقال ىل الغاب  ي رقٍة 
" على وزن يُيَحبِّبُ -َحب بَ سم مفعول مؤّنث من فعل "اهو " ُمَحب بَة  "

 :" وهو الفعل الثالثي املزيد بزيادة الَتْضعيِف، ومعىن كلمة "حُمَب َبة" هويُ َفعِّلُ -فَ ع لَ "
ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد

 الذات.
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- د

 461  ي صفحة نضر( حبيب  ، وأوراقها وأزهار عهٍد )وهتوى الغصون
" على وزن َيُحبُّ -َحب  بهة بسم الفاعل من فعل "ش" هو صفة املحبِْيب"

" حبِْيب" وهو الفعل الثالثي اجملّرد من بناء املضاعف، ومعىن كلمة "يَفُعلُ -فَ َعلَ "
ّب حُ وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد: هو

 الفرد لآلخرين.
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 تحت الغصونصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .76
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

 427  ي صفحة " مّث غّنت لقليب قباًل عبقرية التحني(الُحبُّ )قالْت : "
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "بُّ ُيحِ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
ُحّب احل ب وهذه الكلمة تدل إىل نوع ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد :هو

 الفرد لآلخرين.
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

 427  ي صفحة على حلنها العميق الرصني( الحب)قباًل، ترقص السعادة، و
" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا الثالثي  " هوالفعليُ ْفِعلُ -َأف ْ
املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 

" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد: هو

 الفرد لآلخرين.
 اجلملة : ُح ّب"  يالكلمة "- ج

 421  ي صفحة ، باجلنون(بالحبوكلها فتنة تغوى، وتغرى  –)وأجابْت 
" هو مصدر من الُحبّ مرّك ب من كلمتان  منها ب + احل ّب، و" بالحبّ 

-َأَحب  سم املصدر من فعل "ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  فعل "
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ  الثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، " هوالفعل الثيُ ْفِعلُ -َأف ْ
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واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله 
عاشق باجلنون ولْو بال  جذابة: " هوالحبّ على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

 ُحّب الفرد لآلخرين.وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب  إجابة،
  ي اجلملة :ُح ّب" الكلمة "- د

  ي صفحة غي الغاب، فأصغى حىت حفيف الغصون(الحّب )وسكْتنَا، وغّرد 
421 

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ

أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة  املزيد بزيادة مهزة القطع  ي
" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب  عاشق باجلنون ولْو بال إجابة، جذابة: هو
 الفرد لآلخرين.

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ه
 421  ي صفحة شعريًا، مشيداً على فجاج السنني( بالح)معبداً للجمال، و

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا " هوالفعل الثالثي يُ ْفِعلُ -َأف ْ

صدَر  ي الداللة املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى امل
" الحبّ على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد: هو
 .الفرد لآلخرين

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- و
 421  ي صفحة روح القرون( للحب)وجنوم السماء فيه مشوع  أوقدهتا 
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" هو مصدر من فعل الُحبّ مرّك ب من كلمتان  منها ل + احل ّب، و" للحبّ 
-َأَحب  سم املصدر من فعل "ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  "

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ  " هوالفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، يُ ْفِعلُ -َأف ْ
 الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي

يفصح عن بشاشته  الوداد: " هوالحبّ على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
 ُحّب الفرد لآلخرين.وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، وعطف

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ز
 421  ي صفحة امليمون( لحبناالغاب، فهو قيثارة الكون تغىن  ى)وامسع

" هو مصدر حبّ مرّكبة من  ثالثة كلمات منها ل + ح ّب + نا، و" بّنالح
سم املصدر من فعل ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  من فعل "

َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  " " هوالفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع يُ ْفِعلُ -َأف ْ
َر  ي الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصد

يفصح عن  الوداد :" هوحبّ  ي اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "
 ُحّب الفرد لآلخرين.وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، بشاشته وعطف

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " - ح
 421 ة ي صفح ... فابسمي، والثمني...(الحب)ومجال الظالم يعبق باألحالم و

" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  " هو مصدر من فعل "الُحبّ و"
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ -َأَحب  سم املصدر من فعل "ا الفعل الثالثي  " هويُ ْفِعلُ -َأف ْ

املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة 
" الحبّ  اشتماله على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "على احلدث، ومل يساويه  ي

ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد :هو
 الفرد لآلخرين.
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 اإلعتراف صيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .72
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

 417  صفحة ي ، واألفراح، واألحان(للحبِّ )وأعود للدنيا بقل ٍب خافٍق 
" هو مصدر من فعل الُحبّ مرّك ب من كلمتان  منها ل + احل ّب، و" للحبّ 

-َأَحب  سم املصدر من فعل "ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ " على وزن "َيِحبُّ -َحب  "
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ  " هوالفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، يُ ْفِعلُ -َأف ْ

املصدَر  ي الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله  واسم املصدر هو ما ساوى
يفصح عن بشاشته  الوداد: " هوالحبّ على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

ُحّب الفرد وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه لكي ال جيرف موت أبيه، وعطف
 .لآلخرين

 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

 412  ي صفحة الم، عدو  احلياة(الظ حبيب)أال أيّها الظامل املستبّد 
" على وزن َيُحبُّ -َحب  بهة بسم الفاعل من فعل "ش" هو صفة املحبِْيب"

" حبِْيب" وهو الفعل الثالثي اجملّرد من بناء املضاعف، ومعىن كلمة "يَفُعلُ -فَ َعلَ "
يفصح عن بشاشته  الودادألن فيه يتحّيز إىل الظالم،  ميل إلى الشيءو: ه

 ُحّب الذات.الكلمة تدل إىل نوع احل ب وهذه ه، وعطف
 الغابصيغة كلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر .71
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- أ

، من السحر اجلميل، مشي د    411  ي صفحة ، واألحالم، واإلهام(للحبِّ )بيت 
" هو مصدر من فعل الُحبّ مرّك ب من كلمتان  منها ِل + احل ّب، و" للحبّ 

-َأَحب  سم املصدر من فعل "ا" وهو يفِعلُ -فَ َعلَ ى وزن "" علَيِحبُّ -َحب  "
َعلَ " على وزن "ُيِحبُّ  " هوالفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، يُ ْفِعلُ -َأف ْ
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واسم املصدر هو ما ساوى املصدَر  ي الداللة على احلدث، ومل يساويه  ي اشتماله 
يفصح عن بشاشته  الوداد: و" هالحبّ على مجيع أحرف فعله. ومعىن كلمة "

  الذات. ُحبّ وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، وعطف
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة "- ب

  ي صفحة ، وإّنه حرم الطبيعِة واجلمال السامي(الحبيب) ي الغاب،  ي الغاب 
401 

" على وزن َيُحبُّ -َحب  سم الفاعل من فعل "ابهة بش" هو صفة املالحبِْيب"
" الحبِْيب" وهو الفعل الثالثي اجملّرد من بناء املضاعف، ومعىن كلمة "لُ يَفعُ -فَ َعلَ "

ُحّب وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد: هو
 الذات.

 فلسفة الثعبان المقّدسكلمة احل ب اليت تكون  ي الشاعر صيغة .19
 ُح ّب"  ي اجلملة :الكلمة " -

 401  ي صفحة الصايب( المحبِّ أبوثها جنوى طاهراً و  )ألقى من الدنيا حنانا
" على وزن "أ-سم الفاعل من فعل "َأَح ب  ا" هو المِحبُّ " َعلَ حيُِ ب  -ف ْ

" الُمِحبّ " وهو الفعل الثالثي املزيد بزيادة مهزة القطع  ي أّوله، ومعىن كلمة "يُفِعلُ 
 ُحبّ وهذه الكلمة تدل إىل نوع احل ب ه، يفصح عن بشاشته وعطف الوداد: هو

 .لفرد لآلخرينا
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 الرابع الفصل
 الخاتمة

 نتائج البحث .أ 
كلمة احل ّب  ي ديوان أغاين احلياة ومعانيها  موضوع  ي البحث من اإلنتهاء بعد

 : يلي كما أسئلة البحث إجابة  ي الباحث خيلص أليب القاسم الّشايب،
  14تبلغ على وان أغاىن احلياةألّب القاسم الّشايب يكلمة احل ب الواردة ىف دأّن   .4

 شاعر الواردة  ي ديوان أغاين احلياة 70، يتواجد من اتكلم
ألّب القاسم الّشايب على األكثر  وان أغاىن احلياةيكلمة احل ب الواردة ىف دصيغة   .7

كلمات، واسم الفاعل )احمل ّب(   64من اسم املصدر )احل ّب( اليت تبلغ على 
على كلمتني و)حمبّبة( كلمة، تبلغ على  كلمتني، واسم املفعول )احملبوب( تبلغ 
كلمات، ومصدر ميم    44صفة املشّبة بسم الفاعل )احلبي ب( تبلغ على 

)احملّبة( كلمة، وفعل مضارع )ُأِح ّب( كلمة، فعل املاضي )حب  َب( تبلغ على  
 كلمتني

كلمات،   61 الودادومعاين كلمات احل ّب الواردة  ي ديوان أغاين احلياة يعين:  .1
كلمات، فّضله كلمة،   1كلمات، اهلوى   1ل إىل شيء كلمات، مي  1جذابة 

 رغ ب فيه كلمة. 
  27: ح ب فرد لآلخرين كلمات احل ّب الواردة  ي ديوان أغاين احلياة يعينأنواع   .1

 كلمات.  41كلمات، ح ب الذات   46كلمات، ح ب إهلي 
 اإلقتراحات .ب 

يب كلمة احل ّب  ي ديوان أغاين احلياة ومعانيها أل عن موضوع " البحث مت لقد
 رجواي النقصان واألخطاء، فلذلك من خيلوا لن اجلامعي البحث القاسم الّشايب"، هذا

 والداللة املعارف علم الصرف لزيادة األخرى الكت ب القراءة على للقارين الباحث
 .لكلمة احل بّ  خصوصا
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احلكومية  جامعة  ي خاصة العربية اللغة ومدرسي الطالب من الباحث رجويو 
البحث  هذه وجيعلوا الدراسة هذه ويطالعوا يستمروا أن ماالنج يمهإبرا موالنا مالك

 .لديهم مرجعا
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