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 ُملّخص األطروحة

ــب( معــاني ااال عــنِ  رةَ ب ــعَ فظيــة المُ الم   بــاراتِ أو العِ  راكيــبَ الت   مــكَ تِ  راســةُ الد   ىــذهِ  لُ تنــاوَ تَ     ــِة بـــ )الت عج  نفعاليــِة الصاص 
ســاليب اانفعاليــة( أو يا بــ )األَ ســميتِ عمـى تَ   ونَ دَ ْحــالمُ  ارسـونَ الد   ْدَبــة( التـي اعتــادَ )الن  و)الَمـْد  والــذ ّم( و)ااْسـِتغاَ ة( و

 ساليب اإلفصاحية(.)األَ 
عمى  )الجممة( القائمِ لـ  عيودِ فظي المَ الم   البناءِ  نِ عَ  وِ صتالفِ فظي في ايا الم  نائِ بِ  ةُ ي  صوصِ صُ  تْ  ارَ أَ  باراتٌ وىي عِ    

 دي ا.ا و حَ ديمً غوي قَ الم   رسِ الد   نايةِ عِ  نْ ا مِ عً ا واسِ زً ي  حَ  متْ غَ شَ  متعّددةً  راسيةً دِ  شكااتٍ صمي إِ األَ  اإلسنادِ  عالقةِ 

 وا عمييانص  يَ  مْ ب ما لَ رُ  ةٍ ئيسَ رَ  ضيةٍ رَ عمى فَ  اإلشكااتِ  يذهِ لِ  مْ يِ عالجاتِ مُ  حد ونَ والمُ  ماءُ دَ القُ  ارسونَ الد   قامَ أَ  دْ قَ وَ    
ممة ن  ىا أَ فادُ مَ  تام   عمييا بوضو ٍ  ل  دُ تَ  عالجاتِ المُ  م التي اتّبعوىا في ىذهِ يِ إجراءاتِ  ولكن   بالم فظِ  َصراحةً   نْ غي أَ بَ نْ يَ  الج 

عمى  العباراتِ  ىذهِ  رِ سْ عمى قَ  ماءُ دَ القُ  ارسونَ الد   رَص لذلك حَ  ؛مكالمِ لِ  الوحيدةَ  فظيةَ الم   ةَ دَ حْ و الوَ أَ  ورةَ الص   كونَ تَ 
ممةبِ  فظي الصاص  الم   في اإلطارِ  اانتظامِ  و  أويالتِ الت   نَ ى مِ ت  شَ  روبٍ ضُ األصمي بِ  اإلسنادِ  القةِ عمى عِ  القائمِ  الج 
 ا عن مبادئِ روجً ا وصُ فً س  عَ تَ  يْم ىذا، ووَجدوا فيوِ كَ مَ سْ مَ  ماءِ دَ القُ  عمى وَأَصَذ الد ارسوَن الُمحَد ونَ  كّمفة، تَ المُ  التقديراتِ 

وا إلى أجَ لَ  ذْ إِ  لمبادئ؛ا ا عن ىذهِ دً عْ ا و بُ فً س  عَ تَ  وُ يفوقُ  آصرَ  مكٍ سْ بمَ  وِ بدالِ تِ وا إلى اسْ َسعَ فَ  ،ةِ ميمَ الس   نيجيةِ المَ  راسةِ الد  
مِ قَ مُ  بتقويضِ  العربيةِ  مةِ مْ مجُ لِ  صيلِ األَ  يومِ فْ المَ  غييرِ تَ  ُيوجدوا ليا األصمي لِ  اإلسنادِ  في عالقةِ  تم  لِ المُ  ساسِ يا األَ و 
؛ َفَأقاموا ىذا  يامَ يا اسْ حَ نْ مَ  ُم  ( الجممة) م مةِ من أَ  أو م ااً  ةً صور  راكيبِ الت   ىذهِ  علِ جَ  نْ مِ  مْ يُ مك نُ يُ  ا آصرَ فيومً مَ 

)الكالم(  صطمحِ مُ  ُمَنتَزٌع منْ  فيومٌ ، وىو مَ نى التامّ عْ المَ  فادةِ في إِ  بنفسوِ  فظِ الم   استقاللِ  ساسِ عمى أَ  المفيوَم الَيجينَ 
وَتعد َدْت َتسمياُتُيْم ِليذِه الِعباراِت ِبناًء عمى ذلك فيي  ُة الد رِس الم غوي القديِم عمى َتصصيِصِو ِبو ،يئبِ  تْ الذي استقر  

  ال ًة )الجمل اإلفصاحية( . اإلسنادية( و )الجمل غير وتارًة أصرى )الجمل الناقصة( تارةً 

تي قاَمْت ال عالجاتِ المُ  ن  أَ  نْ مِ  ى َأن  ىذِه الَفَرضيَة ىي َفَرضيٌة َغيُر َسميمٍة ، وا َأَدل  عمى َعَدِم سالَمِتيارَ ونَ    
 واطنِ المَ  رزَ بْ أَ  لُ م   تُ ِمْن  َم   تْ يَ قِ فبَ  العباراتِ  بيذهِ  قةِ تعم  المُ  لتمك اإلشكااتِ  ومناسبةً  ةً عمييا لم تُ ِمْر ُحموًا ناجع

ى رَ تَ  ضيةٍ رَ ا؛ فَ ليا تمامً  ايرةٍ بَتنا ليذِه العباراِت عمى َفَرضيٍة ُمغقار مُ  قيمَ نُ  نْ نا أَ يْ رتأَ العربي، ولذلك اِ  في النحوِ  كةِ ائِ الش  
ممة ن  أَ   ذْ الوحيدة؛ إِ  وُ صورتَ  تْ يسَ يا لَ العربي و لكن   المِ لمك الشائعةَ  المفظية األساسيةَ  أو الوحدةَ  الصورةَ  قد تكونُ  الج 
عمى سبيِل الم اِل ذلك الت ركيب المفظي الُمعب رعن  منيا صرى متنّوعةٍ أُ  فظيةٍ لَ  ورٍ في صُ  تحّققَ يَ  نْ أَ  ليذا الكالمِ  مكنُ يُ 

 راكيبُ والت   الصورُ  ىذهِ  ، ومنيامعنى الش رِط والجزاِء الذي تفادى معظُم الدارسيِن القدماِء تسميَتُو بـ ) الجممة ( 
؛ فالصصوصي ُة الداليُة الم فظيُة ليذِه الصور والتراكيب تقتضي  اإلفصاحيةِ  المعاني اانفعاليةِ  عنِ  رةُ عب  فظية المُ الم  

 بيا. ةٍ اص  ص سميةٍ ىا بتَ فرادُ إِ  مُ مزَ يَ  مستقّمةً  لفظيةً  منيا وحدةً  كل   بجعلِ  الجممةِ  ِمنَ  ُتمي زَ  نْ أَ  في رأينا

القائِم عمى  العربيةِ  مةِ مْ لمجُ  صيلِ وىري األَ الجَ  فيومِ عمى المَ  ظَ حافِ نُ  نْ أَ  لنا من جانبٍ  تيحُ تُ  ضيةِ رَ الفَ  ىذهِ  لُ  ْ مِ فَ    
ِت والصوِر المفظيِة العبارا ا من ىذهِ ضً حْ ا مَ فيّ صْ عالقِة اإلسناِد األصمي ، وَأْن َنت ِصَذ من جانٍب آصَر موقًفا وَ 

 يا.عرابِ يا وا ِ ميتِ سْ يا و تَ نيفِ صْ يدي بيما في تَ تَ سْ تَ ا َتْنماُز بِو في الجانبين الم فظي والدالي و م عمى إبرازِ  ُص فيوِ ُيحرَ 

 -أ -



 تعّمقةِ المُ  الَقديمِة والَحدي ةِ  سيةِ ار الد   معظم اآلراءِ  فةِ صالَ لى مُ إِ  القائمُة عمى ىذِه الَفَرضيةِ  بةُ قارَ المُ  ىذهِ  تْ فضَ َوَقْد أَ    
رة عن معاني ااصتصاص و القسم و النداء عب  صرى )المُ األُ  فظيةِ الم   الصورِ  ببعضِ ، و اإلفصاحيةِ  العباراتِ  بيذهِ 
لى و منيا، تْ يسَ لييا وىي لَ بوىا إِ سَ نَ فَ َأن يا ِمْن َأم مِتيا  ارسونَ الد   مَ وى  التي تَ الُممَتبسِة بيا و  و غيرىا( حضالم  تقديمِ ا 
 يسيرِ ا في تَ  يرً كَ  مَ يِ سْ تُ  نْ أَ  نُ مكِ يُ  وىي ُرؤيٌة َنُظن  َأن يا ،الَعديدِة التي ُتصاِحُبيا  اإلشكااتِ  جةِ عالَ في مُ  ديدةٍ جَ  ؤيةٍ رُ 
 النحوي. رسِ الد  

    

ٍٍ أَ  ال ةِ في  َ  راسةُ الد   ىذهِ  مُ نتظِ وتَ     ام قسالعبارات اإلفصاحّية بين أَ يسٍة: َيدوُر الباُب اأَلوُل منيا َحوَل)ئرَ  بواٍب
ٍِ في الفَ  تُ رضْ : عَ صولٍ فُ  ال ةِ عمى  َ  عَ وز  تَ  ، وقدْ (  الكالم العربي ومصطمحاتو  مِ صِل اأَلوِل منيا َمسَألَة َتقسيِم الَكِل

 ال الثَ  صلَ الفَ  رتُ صَ حد ين، وقَ المُ  ارسينَ الد   ندَ عِ  لةَ سأَ ال اني ىذه المَ  صلِ في الفَ  تُ عْ القدماء، وتابَ  ارسينَ الد   ندَ عِ 
 لة.سأَ المَ  في ىذهِ  تداولةِ المُ  ساسيةِ األَ  صطمحاتِ المُ  جةِ لَ عاعمى مُ 

ممة واألُ ال اني ) البابُ  وُيعالجُ     في  ارسينَ الد   آراءِ  ةِ شَ ناقَ عمى مُ  تُ صْ رَ ب(، وفيو حَ سمو العبارات اإلفصاحية بين الج 
 ص  تَ صْ صول، اِ فُ  ال ةِ في  َ  جاءَ العربي، فَ  مكالمِ لِ  الوحداِت الم فظيِة اأَلساسيِة ال الِث التي َمي ْزناىا فاىيمِ مَ  حديدِ تَ 

ممةول منيا بـ )األَ  الفصلُ  ال الث بـ )العبارة  الفصلُ  ص  تَ اصْ ُل ال اني بـ )اأُلسموب(، و الفص ص  تَ (، واصْ الج 
 اإلفصاحية(.

ارسين و الد   العربية القدامى فصاحية بين عمماء)العبارات اإل َفيتناولُ  راسةِ الد   ىذهِ  نْ مِ  ال الثُ  البابُ َأّما    
 لُ م   يا تُ ن  ى أَ رَ التي نَ  ةِ األربع الموضوعاتِ  في تمكَ   ينَ حدَ المُ َتَقصي ُت فيِو آراَء الدارسيَن القدامى و  ين(، وقد حدَ المُ 

 من ىذهِ  عٍ منيا بموضو  فصلٍ  ل  كُ  ِنيَ عُ َتمَل ىذا الباُب عمى َأربعِة ُفصول، اشْ في العربية، فَ  المعاني اإلفصاحيةَ 
ااْسِتغاَ ة(، وموضوُع الفصِل ال اني )الن ْدَبة(، وموضوُع ) فكاَن موضوُع الفصِل األولِ ؛ ةربعاألَ  وضوعاتِ المَ 

 . ّم(الذ  د  و )المَ  وُ صير فموضوعُ واألَ  الرابعِ  ا الفصلُ م  ب(، أَ عج  )الت   الفصِل ال الثِ 

 .الدارسةُ  إلييا ىذهِ  تْ مصَ التي صَ  البارزةَ  ةَ يم  المُ  النتائجَ  بوابَ األَ  ي ىذهِ مِ في )الصاتمة( التي تَ  تُ ي نْ وبَ    

 

 
Ministry of Higher Education & Scientific Research       
Al-Mustansriya University  

College of Arts    

Department of Arabic  

Postgraduate Studies     

 

 

 -ب -



 

Affective  Phrases in Arabic  
 

  
 

 

 

A thesis submitted by 

Abdul Khaliq Wali Fatah   

 

To The Council of College of Arts– Al-Mustansriya University As 

Partial Fulfillments For The Requirements of  PhD degree in Arabic and 

its Literatures     

 

 

 
  Supervised  

 Prof. Dr. Lateefah Abdul Rasoul Abed Ali    

 

  

 

                    
 

 

 

 

 1434 A.H.               Baghdad                          2013 A.C. 

 
 
 
 
 

Abstract  

 

The study tackles the uttered sentences and phrases expressing the 

emotional phrases like interjection, Praise and dispraise, Aiding, lamentation 

which modern scholars to call it the emotional Styles or Affective styles.  



 These are phrases whose privacy of the articulated structure lies in the 

sentence based on the relationship of the relationship on the study based a great 

deal of studies that occupied a wide space of the care of the lingual studies , old 

or new. 

The old scholars and modernist scholars had based their treatment of the 

issues on a main hypothesis which they might or stipulate explicitly but their 

procedure which they follow indicated it clearly. The hypothesis is that sentence 

should be the only unit of speech. Therefore, old scholars were keen to oblige 

these phrases on the regulation of the pronounced network in the relationship of 

the original prediction with the various types of the unsatisfactory interpretations 

and  prediction.  

The modern scholars criticized the old in the way they arbitrariness and 

found their way a deflection from the proper method of study. They urged to 

replace it with another more arbitrary than the other form and more distant than 

the principle. They resorted to replace the original concept by undermining its 

main base so that they would generate another concept through which they could 

make these structures a form or an example of the (sentence) and grant it that 

name. They hold that hybrid concept on the base of independence of the 

utterance in benefiting the total meaning.  The concept derived from the 

terminology of speech on which the environment of the old lingual lesson was 

settled and their naming were plenty based on that as it is sometimes Incomplete 

sentences and other times non-predicted sentence while the third affective  

sentence.  

We see in this hypothesis which is totally not correct. There is nothing 

indicate its wrongness other than the treatments which fruited beneficial 

solutions for these problems relating to such phrases and they remained 

representing the most hard problems in the Arabic syntax to be solved. 

Therefore, we preferred to base our approach of these phrases on another 

hypothesis a hypothesis that sees the sentence could be the image or the unit 

might be spread in the Arab speech but it is not the only image of it. Speech 

should be realized in other varied some of which are varied and expressing the 

condition and protasis which most old scholars evaded calling it sentence. This 

includes our subject of study. These should be distinguished from the sentence 

by making each of them an independent unit that should be labeled with new, 

special name.  



Such hypothesis allows us to maintain the original concept of the sentence 

based on the predict relation and to make a descriptive stance to these utterances 

and in which we are elegant to show what they are distinguished in both the 

utterances and the semantic sides and we take this as a guide in classifying them 

and naming them and their deconstruction.  

This approach concluded that we differed from most of the old and new 

approach related to these affective phrases as well as some of the other forms 

(expressing  Akhtisas specialization and oath, and the pure vocative and others). 

These are confused with the affective phrases which the scholars took as being 

examples of the affective phrase. So, they attributed to them. But, these are not 

of them. The approach also presented new view in the treatment of the many 

problems which accompany it, it is a view that, we think, could contribute to 

facilitate the syntax lesson to a great deal.     

  

         

 

 

 

 

 

 
 


