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  الكريمين  ىَّ دــوال ىإل    
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  }شكر وتقدير{
ض علمه  ووافر عطفه يبف ىه ، وغمرنعقلُ  ىه ، وأرشدنقلبُ  ىَمْن وسعن ىإل  

  / ورــدكتـــــاذ الـــالجليل األست ىأستاذ ىوطول صبره ، إل
ف د يوس ذ ىعل أحم ذة عل ىال رف بالتلم ه ىأتش ون ،يدي اء أ ىوبك د أبن ح

ذا ف يل ، ل نھج األص ته ذات الم ه  ىننإمدرس دم إلي مأبأتق كر ى س ات الش آي
اء  وِّ نُفي سيادته من حُ  والعرفان ؛ لما وجدتُ  اء ، اآلب ذل ، وتواضع العلم وب

رَ  ىعنّ فجزاه هللاُ ،  هوتقويم الجھد الوافر في ضبط ھذا البحث  ، الجزاء خي
  .الصحة والعافية  وأسبغ عليه تمامَ  ، لعلم والمعرفةلظه وحف

  
ة     ى العالم دير إل كر والتق ر الش ان وواف يم االمتن دم بعظ ا أتق كم

يس  على محمد أبو المكارم/ أستاذنا الدكتور ،الجليل  ه النف الذى بذل من وقت
ث ذا البح راءة ھ ى ق ع ف ده الرائ ه وجھ ره،  وضبطه وتقييم ال هللا عم ، فأط

ار ه وب ى علم ا ف رَ ، ك لن ه خي م وطالب زاه هللا عن العل دنيا  وج ى ال الجزاء ف
  .واآلخرة 

  
األستاذ المساعد  وحيد عبد الحكيم الجمل/ الدكتور ، وإلى أستاذى الجليل    

ة ديم بالكلي ى الق ألدب العرب ه  ،ل ى يدي ذة عل رفت بالتلم ذى ش ا ، وال وطالم
و ة ح اته الثري ع ومناقش ه الواس ن علم تفدت م ل بعض نصوص اس ل تحلي

ى  ة، األدب العباس ه مناقش كر والتقدير؛لقبول ل الش يادته جزي إلى س ذا  ف ھ
   . هوتقييم البحث

  
راھيم سعيد/ الدكتور  ،ى الجليلأستاذى لإو     انيات  شلتوت إب مدرس اللس

عد  نظره ة من بُ الجمّ  ىإلفادت؛ وخالص الشكر ، أتقدم بعظيم االمتنان  بالكلية
ه الص اً  ل هللاَ أ، وأس ئباورأي ده علم حة أو، أن يزي ام الص ه بتم ن يمتع

  .والعافية 
  

اتذتى األجالء     ع أس ى جمي وال يفوتنى أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى إل
ى البحث  دُ جحَ وأياٍد ال تُ  رُ بقسم اللغة العربية بالكلية الذين لھم فضٌل ال يُنكَ  عل

رَ فاللھم  اجزِ ، والباحث  ى خي دنيا واآلخرة  الجزاء فى ھم عن  سميعٌ  إنكَ . ال
  . مجيبٌ 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ، األمـين والصـالة والسـالم علـي المبعـوث رحمـة للعـالمين سـيدنا محمـد النبـى األمـى  ، الحمد هللا رب العـالمين   
  .....وبعد،وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين 

مـن منظـور ) هــ٢٤٩ت (عنـى بدراسـة التراكيـب اللغويـة للجملـة الخبريـة فـي شـعر علـى بـن الجهـم بحث يُ هذا ف    
نـدرة البحـث الجـامعي عـن الشـاعر رغـم حسـن  : إلـى هـذا البحـث أسـباب عديـدة منهـا ىوقـد جـذبن .تركيبي داللـي 

 ، لمــح البــرق أو لهــب الضــراملكونــه علــى حــال متفــردة مــع الشــعر الــذي يأتيــه خصوصــا بالليــل ك تراكيبــه وتآلفهــا ؛
وٕان نازعناهــا  ، لهامــاً  مــن الســيوف إن القينــا بهــا جيشــاً  فيمســك بأعنتــه ويــروض قوافيــه الشــاردة التــي هــي أمــضُّ 

  :ىيقول واصفا قوة طبعه وقدرته على اإلبداع الشعر .*الشرب فهي مدام أو ألذ 
  المِ ـــالكــ و حشىَّ  الليلُ  أتاحَ     ا              ـك بي إذا مما أعزَّ  لَ اذِ ـعأَ                
  رامِ ـــالضَّ  أو لهبِ  البرقِ   كلمحِ                   رودٍ ـــشَ  ةٍ افيق  كلُّ  تْ نَّ وعَ                
  امِ ـــفى تمــ أوجزَ  القولُ  ناهُ عَ      ـا             ـإذا م ◌ُ  مُ رْ ها قَ على أعجازِ               

  امِ ـــهـاللٌّ  الجيشِ  ةَ معرَّ  نَ صرفْ                   اـً جيش نَّ هِ يت بِ قِ لَ  إنْ  دُ شوارِ                
  دامِ ــــــالمُ  نْ ِم◌ِ  أو ألذَّ  داماً مُ                   تْ ـكان بَ رْ الشَّ  نَّ هُ تَ عْ نازَ  وٕانْ                

وقــدرة ، وأســلوب غنــى مرهــف  ،لمــا يملكــه مــن أداة فنيــة طيعــة  فشــاعر مبــدع كهــذا يســتحق دراســة متأنيــة ؛     
ومـن هنـا  ،وأن يصور لنا بعض مالمـح الحيـاة فـى عصـره ، لغوية واضحة استطاع بها أن يعكس إحساسه بذاته 

  .كان توجيه أستاذي الجليل لى للقيام بهذه المهمة 
  : أهداف الدراسة

  :يهدف البحث إلى
تقــديم  وتحديــد مــا يطــرأ علــى هــذه األنمــاط مــن، ـــ دراســة أنمــاط تراكيــب الجملــة الخبريــة كمــا وردت لــدى شــاعرنا ١

ـ دم مـر تحقيق خليل (من خالل شعر الشاعر المجموع في ديوانه  ،وحذف وغير ذلك ، وٕاظهار وٕاضمار ، وتأخير
  ).م١٩٩٦ـ ٣طـ بيروت ـ دار صادر 

؛ ألنـه إذا  وومـا أقـره النحـاة فـى بعـض أبـواب النحـتفاق واالختالف بين أنماط وصور الشـاعر إثبات أوجه اال -٢
كان ُمحتَّمًا على الشاعر معرفُة القيود اللغوية والنحوية التى يسُلك مـن خاللهـا إلـى البنـاء السـليم فيمـا يصـدر عنـه 

فمن حقـه فـى مقابـل ذلـك أن يتعـرف علـى مـا تتيحـه لـه اللغـة مـن المسـالك الفرعيـة التـى يميـل بهـا عـن " من نظم 
صياغة يستهدفها ضمن البناء الشـعرى ، ومـا يتميـز بـه مـن الـوزن  أصولها من أجل الوصول إلى معنى محدد أو

  ؛ حيُث إنَّ مخالفة ) ١" (والقافية دون أن ُيَعدَّ انحرافه إلى هذه الفروع مغمزًا أو شبهة أو إخالًال 
  ـــــــــــــــ
 ديـوانوينظـر ،٧٩ص_م٢٠٠٤ـهرة القاـصـرية األنجلـو المـ شـعراء العباسـيين المفهـوم الشـعر عنـد : أحمـد يوسـف علـى:نقـال عـن * 

  .)الوافر(٢٠٦ ،٢٠٥م ـ ص  ١٩٩٦ـ  ٣تحقيق خليل مردم ـ دار صادر ـ بيروت ـ ط  :على بن الجهم
  .٥م ـ ص  ١٩٨٣ـ ١فى الضرورة الشعرية ـ ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ ط : ـ خليل بنيان الحسون ١

  )أ ( 
  

  يخرج على نظام هذه هو وٕانما  ،فهو ال يخرج على قواعد اللغة العادية" يست مطلقة الشاعر فى الحقيقة ل



  .) ١ ( "اللغة في التأليف بين الكلمات ونظمها وسياقها و تركيبها
ألننا فى حاجة إلى التمييز بين ما قد يبـدو أنـه معنـى عـادى للكلمـة  " ربط التركيب النحوى بالمعنى الداللى  ؛ـ ٣

ـــة وم ة مـــلكوهـــذا بالضـــبط هـــو التمييـــز بـــين معنـــى ال ،عناهـــا الـــذى تكتســـبه فـــى ظـــروف خاصـــة محـــددة أو الجمل
األلفاظ من  هو أساس المعنى بما تحمله ـ إذنـ  فالتركيب. )٢"(المعجمى فى مقابل المعنى الناتج عن االستخدام 
فالكاتــب " ه؛إبــداع مــا يقــرؤ ئ الــذى يعيــد ثــرعظيم فــى نفســية القــار أدالالت وبمــا تشــعه التراكيــب مــن إيحــاءات لهــا 

  .)٣("والقراء هم الذين يغلقون الدورة ويعطون المعنى النهائى لألدب  ،يخضع عمله لتأمل القراء 
  :الدراسات السابقة

 :لم أجد فيما اطلعـت عليـه مـن دراسـات سـابقة تناولـت شـعر علـى بـن الجهـم إال رسـالة ماجسـتير بعنـوان         
ـ  شـوقى ضـيفللباحـث عبـد الـرحمن رأفـت الباشـا تحـت إشـراف األسـتاذ الـدكتور ) هحياتـه وشـعر ..علـى بـن الجهـم(

وتنقســم أربعــة فصــول حيــث تحــدث الباحــث فــى . م١٩٦٥وقــد نوقشــت بكليــة اآلداب جامعــة القــاهرة ـ  رحمــه اهللا
 ،وفتوتـــه ،ومذهبـــه الـــدينى والسياســـى ،و الثقافـــة ، والنشـــأة،الفصـــل األول عـــن حيـــاة الشـــاعر مـــن حيـــث النســـب 

وتحدث فى الفصل الثانى عن أغـراض . وصالته مع معاصريه من الخلفاء وغيرهم ،ومقومات شخصيته ، رفهوظُ 
، والوصــــف ، والغــــزل ، والهجــــاء ، والرثــــاء ، والفخــــر ، الشــــعر العامــــة لشــــاعرنا ورآهــــا تــــدور فــــى فلــــك المــــديح 

وشــعره فــى  ، وتحــدث فــى الفصــل الثالــث عــن أغــراض  الشــعر الخاصــة عنــده فتنــاول شــعره المــذهبى. والحكمــة 
 خصــائصليعــرض خصــائص شــعره العامــة وقســمها إلــى  ؛وجــاء الفصــل الرابــع.وأرجوزتــه فــى التــاريخ ، الســجن 
  .و موسيقية،  وأسلوبية، معنوية 

  :رعيها من منظور تركيبي دالليتناولت الجملة الخبرية أو أحد ف ىالت القيمة ومن الدراسات
ــ ١ كليــة ـ  للباحــث علــى محمــد أحمــد هنــداوى ،) دراســة تركيبيــة دالليــة(الجملــة االســمية فــى ديــوان حــافظ إبــراهيم ـ

  .م١٩٨١ـ جامعة عين شمس ـ  اآلداب
ــ ٢ للباحــث أشــرف الســيد محمــد ، خصــائص التراكيــب اللغويــة للجملــة الخبريــة فــى شــعر محمــود حســن إســماعيل ـ

  . م٢٠٠٠ـ  جامعة الزقازيق ـ كلية اآلدابـ  )ماجستير ( محمد
  :عن نمط أصل ومن الدراسات التى أوضحت أنماط الجملة فى اللغة العربية وما كان فرعاً 

 ـ  كليـة اآلدابــ ) رسـالة دكتـوراه(ـ  للباحـث طـارق محمـد عبـد العزيـز ، القول باألصـول والفـروع فـى النحـو العربـى 
  .م٢٠٠٠ـ بنها 

  
  ـــــــــــــــ      
  ١١، ١١٤صـ  م١٩٧٨ـ القاهرة ـ  دار الثقافةـ  مداخل إلى علم الجمال األدبى: عبد المنعم تليمة ـ١

  .١٣صـ  م٢٠٠٥ـ ١طـ  القاهرةـ  بادمكتبة اآلـ الداللة والنحو: صالح الدين صالح حسانينـ ٢
  ـ  م٢٠٠٠ـ  القاهرة ـ  دار الهانىـ  أحمد مكىاهر طترجمة الـ مناهج النقد األدبى  : رتـإنريك أندرسون إمب ـ ٣

  .١٩٩ص                                 
  )ب ( 

  



حيـث يجـب أال ،ربـط المعنـى النحـوى بالداللـة  ةوبذلك يتضـح مـدى الحاجـة لهـذا البحـث الـذى يضـطلع بمهمـ     
نحــــو "إلــــى مـــا يســــمى بـــــس النحــــو منفصــــال عــــن الداللـــة أو عــــن حيــــاة الشــــاعر وشخصـــيته ونفســــيته كــــدعوة درَ ُيـــ

التوجه إلى النصوص األدبية ومحاولة تفسـيرها مـن مـدخل األبنيـة النحويـة وكشـف طاقـة النحـو "حيث إن ،" النص
  .)١("معاً فى بناء داللتها سوف يعود بأعظم النتائج على النحو واألدب 

  :منهج الدراسة 
  سات اشكل بل ويجب أن يشكل األساس للدر ي" الوصفى الذى ةتدخل قضايا تحليل بناء الجملة فى علم اللغ   

ظـاهرة تفسـير المـادة اللغويـة والتعليـل والتأويـل هـى المرحلـة التاليـة بعـد مرحلـة الوصـف الشـكلى "؛ألن )٢("اللغوية 
  ).٣("غ المفردات وأصواتها ياللغوية وألنماط التراكيب وص للمادة
صفى القائم على تحليل النصـوص واسـتخراج األنمـاط وبناء على ذلك فإنى أسلك فى هذا البحث المنهج الو       

ثـــم تصـــنيفها ، المختلفـــة للجملـــة الخبريـــة والصـــور المتعـــددة التـــى تمثـــل هـــذه األنمـــاط مـــن خـــالل ديـــوان الشـــاعر 
نســب ورود أنمــاط و  تهــدف إيضــاحَ  باإلحصــاء بوصــفه وســيلة اً نيعواكتشــاف مــا ابتكــره منهــا بنســبه وداللتــه مســت

لمعرفــة أى األنمــاط والصــور أكثــر شــيوعا واســتخداما لــدى الشــاعر وأيهــا أقــل  وصــورها؛ يــةتراكيــب الجملــة الخبر 
  .شيوعا وأشد ندرة بالمقارنة بما سواها وداللة ذلك

ويقوم منهج الدراسة على عرض تراكيب الجملة الخبرية المختلفة التى استخدمها الشـاعر علـى األحكـام التـى      
فـى هـذه التراكيـب مـن اخـتالف ومـا  وكشـف مـا نـدَّ ، ق فيـه الشـاعر مـع النحـاة لكشف ما اتف ؛ تضمها كتب النحو

ف فيه الشاعر خالفا للقياس مع عرض جداول توضح نسب ورود التراكيب عند الشاعر والتعليـق عليهـا مـن تصرَّ 
  .مما عرض له البالغيون فى هذا الميدان قدر طاقتى منظور داللى مستفيداً 

و ،البحث إلى خمسة فصول يسبقها تمهيد وتعقبها خاتمة يليها ثبـت بالمصـادر والمراجـعومن ثم فقد تم تقسيم     
  .ثم نبذة عن التركيب فى اللغة ، شتمل التمهيد على تعريف بالشاعر ا

بالحـــــــديث عـــــــن  اســـــــمية وفعليـــــــة مبتـــــــدئاً :وتنـــــــاول البحـــــــث فـــــــى الفصـــــــل األول الجملـــــــة الخبريـــــــة المثبتـــــــة      
ودخول النواسخ الحرفية والفعليـة علـى ،والرتبة ،ومواضع حذف كل من المبتدأ والخبر ، واالبتداء بالنكرة ،المعارف

  .ثم كان الحديث عن الجملة الفعلية بأنواعها،الجملة االسمية البسيطة 
ومـا ورد فـى  ، فيـه عـن مفهـوم النفـى الثـانى الجملـة الخبريـة المنفيـة حيـث تحـدثتُ  لوتناول البحـث فـى الفصـ     

مــع بيــان أوجــه اتفــاق  ،ودخــول تلــك األدوات علــى الجملتــين االســمية والفعليــة ،هــم مــن أدوات النفــىشــعر ابــن الج
  .واختالف النحاة فى تلك األدوات

  
  ــــــــــــــ
  .٢٢٠صـ  م١٩٩٠ـ ١طـ  القاهرةـ  مكتبة الخانجى ـ الجملة فى الشعر العربى :محمد حماسة عبد اللطيف  ـ١
  .٢٣٨صـ  م١٩٨٣ـ ٢طـ  القاهرةـ  عالم الكتبـ ترجمة أحمد مختار عمرـ ة أسس علم اللغ: ماريو باىـ ٢
  ـ   بنهاجامعة  ـ دابـ كلية اآل رسالة دكتوراهـ  القول باألصول والفروع فى النحو العربى: طارق محمد عبد العزيزـ ٣

  .٢٥٦صـ  م ٢٠٠٠                                
  )ج ( 



والفـارق بـين تنـاول ،له بتعريف التوكيد بقسـميه  يبحث الجملة الخبرية المؤكدة فمهدتُ وجاء الفصل الثالث ل       
 : ثــم تطبيــق دخــول أدوات التوكيــد المسـتعملة لــدى شــاعرنا علــى الجملتــين ،النحـويين والبالغيــين لــه فــي دراسـاتهم 

    .االسمية والفعلية 
تبعيــــة واإلضــــافة حيــــث كــــان التخصــــيص جــــاء الفصــــل الرابــــع ليعــــرض مكمــــالت اإلســــناد كالتخصــــيص والو     

ثـم كانـت ،والتوكيـد،والبـدل،والعطـف،وكانت التبعية عـن طريـق النعـت،واالستثناء ، والتمييز ، والحال ، بالمفعوالت 
  .وغير المحضة،المحضة  :اإلضافة بنوعيها 

ا النحــاة كوقوعهــا التــى أقرهــ المواقــعَ  وفــى الفصــل الخــامس قمــت بتوضــيح مواقــع الجملــة الخبريــة حيــث وردتِ      
ثـم جـاءت خاتمـة البحـث وفيهـا أهـم النتـائج التـى توصـلت .إلـخ...أو حـاالً ،  أو نعتـاً ،  أو خبراً ،  أو مفعوالً  ، فاعالً 

   . إليها الدراسة
يحتـــاج إلـــى صـــبر ومثـــابرة   دراســـة التراكيـــب النحويـــة وربطهـــا بالداللـــة وحيـــاة الشـــاعر لعمـــلٌ  نَّ إوالحقيقـــة       

ومــن ناحيــة ثانيــة يحتــاج إلــى وضــوح رؤيــة وتبلــور مــنهج متكامــل يعتمــد علــى ،هــذا مــن ناحيــة  ، انومعايشــة للــديو 
بمجموعـة مــن ـ  أحمـد يوســفبإرشــاد مـن أسـتاذى الجليــل الـدكتور  لـذا فقـد اسـتعنتُ ،قـراءة متأنيـة للـنص الشــعرى 

 ،لداللــة ا و ومثــل النحــ يــفحماســة عبــد اللطمحمــد  الكتابــات الرائــدة فــى هــذا الميــدان أبرزهــا مــا كتبــه الــدكتور 
.حسانين الدين صالـح  صالح/للدكتور  الداللة والنحو: وكذلك كتاب.ولغة الشعر،والجملة في الشعر العربي  

إبراهيم  د ــــمحم /وما كتبه الدكتور،م حسان مثل اللغة العربية معناها ومبناها اكما أفدت من مؤلفات الدكتور تم
، اب لسيبويه ـكما استعنت بكثير من كتب النحو التراثية كالكت،دراسة لغوية نحوية ..عبادة مثل الجملة العربية

و الهمع  ، وشرح ابن عقيل ، ومغنى اللبيب البن هشام ، وشرح المفصل البن يعيش ، ب للمبرد ـوالمقتض
.وغيرها، للسيوطى   

:دــوبع  
فيه  دَ جِ فإن وُ ، منهجيِا◌ً  أن أسير فيه سيراً وحاولت ، لبحثه ودرسه وتحليله  ت فيه جهداً ـفهذا عمل متواضع بذل

األجالء الذين اكتنفتنى توجيهاتهم التى لم تنقطع  ىثم إلى أساتذتـ  سبحانه وتعالى ـ    اللــههد فمردُّه إلى من جُ 
عمل اإلنسان  و ، العذر فكل ابن آدم خطاء ىى وحدى وألتمس ألساتذتفمنَّ ـ  وال شكـ وٕان كان تقصير  ، يوماً 
.ابه القصور دائما ينت  

 

                          َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِالّلِه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيِه أُنِيبُ .                 
  

                                                                                                                           
       

الباحث                                                                                                            
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 ١

  ) هـ ٢٤٩:  ١٨٨( التعريف بالشاعر: أوالً 
بـن كعـب بـن جـابر بـن ) كـراز(بـن ُأسـيد بـن أذينـة بـن كـّراربـن مسـعود  بن الجهـم  هو  على بن الجهم بن بدر   

مالك بن ُعتبة بن جابر بن الحارث بن قطن بن ُمدلج بن قطن بـن أحـزم بـن ُذهـل بـن عمـرو بـن مالـك بـن ُعبيـدة 
  .، وُيكنَّى بأبى الحسن ) ١( القرشى السامىؤى بن غالب ابن الحارث بن سامة بن ل

هــ نفـى المتوكـُل  ٢٣٩ففـى عـام " هــ  ؛  ١٨٨وتاريخ ميالده غير ُمثبت فى كتب التراجم ، لكن ُيرجح أنه ولـد    
، وذكـر األصـفهانى فـى أغانيـه أن المتوكـل حـبس ابـن الجهـم سـنًة كاملـًة قبـل ) ٢" (علىَّ بن الجهـم إلـى ُخراسـان 

 ١٨٨فهـذا يعنـى ـ إذن ـ أنـه ولـد *.، وفـى هـذه األثنـاء كـان سـنه يزاهـى الخمسـين سـنة ) هــ ٢٣٨أى ( أن ينفيـه 
  .هـ 

ــــف فــــى أصــــله ومكــــان والدتــــه فقيــــل  ــــة : " ، وقيــــل ) ٣" (إن أصــــل علــــى مــــن ُخراســــان : " و اختِل إنــــه مــــن ناقل
  ) . ٤" (ُخراسان إلى العراق ) مهاجرى( 

، و ألحقــه أبــوه بُكتـَّـاب الحــى ، وكــان فــى ) ٥" (ى منزلــه ببغــداد فــى شــارع الــُدجيل فــ" اســتقر علــى مــع أبيــه    
طفولته كثير اللعب والضجيج حتى أقلق أباه بضوضائه فطلب أبوه من شيخه حبسه فـى الُكتـَّاب ، فلّمـا رأى علـٌى 

  :انصراف زمالئه إلى ديارهم وهو حبيس ضاق صدره فأخذ لوحه وكتب إلى أمه أول شعر له 
  مِ ـــــالجه فظاظةَ  شكو إليكِ من أم                أَ  ا أفديكِ ـــــــــتَ مَّ يا أُ  ـ          

   )٦(مِ رْ ــــبال ج محصوراً  وبقيتُ                 كلهمُ  انُ ــــــــح الصبيرِّ قد سُ             
أحد جانبى بغداد والشرطة للواثق  ولى" ألسرة من علية القوم فأبوه هو الجهم بن بدر السامى الذى وهو ينتمى   

  ) .   ٧" (، وولى قبل ذلك ألمير المؤمنين المأمون بريد اليمن وطرازها والثغر 
حدثت له من المتوكل محنة بالغة بسبب الخصوم اللد ، فحبسه ، ونفاه لخراسان ، وأوصى بصلبه بعدما كان 

  **. متالحقة أثر عظيم فيما ينظم من شعر أكثر المقربين منه نحو سبع سنوات ، وكان لهذه الحوادث ال
  ـــــــــــــــــــــــ

  بدون (ـ٣/٣٥٥ـ  بيروتـ دار صادرـ  تحقيق إحسان عباسـ  اء أبناء الزماننبيان وأعوفيات األ: ابن خلكانـ  ١
  . ٧/٢٤٠غدادى ـ ، وتاريخ بغداد للخطيب الب ١٠/٢٤٧، واألغانى ألبى الفرج األصفهانى ـ ).تاريخ                   

  م ـ  ١٩٨٧ـ  ١الكامل فى التاريخ ـ تحقيق محمد يوسف الدقاق ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط : ـ ابن األثير ٢
                ٦/١١٩ .  

  ـ  م١٩٩٢ـ٢ـ طبيروت  ـ  دار الكتب العلميةعلى مهنا ـ شرح سمير جابر و ـ  األغانى: أبو الفرج األصفهانى: ينظر * 
                            ٢٥٦:  ١٠/٢٥١.  
  .١٤٠صـ  م٢٠٠٣ـ القاهرةـ  الهيئة العامة لقصور الثقافةـ ط  معجم الشعراء: المرزبانىـ ٣
  .٣/٣٥٦المرجع نفسه ـ : ابن خلكانـ ٥                    .٣/٣٥٥ـ  مرجع سابقـ وفيات األعيان : ابن خلكانـ ٤
  ـ  ٣١٩ـ ص  ٤ـ تحقيق عبدالستار أحمد فراج ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ ط طبقات الشعراء : ـ  ابن المعتز ٦

  ) .الكامل(  ٢١٢: ، وينظر الديوان ) ت. د(                  
جمهرة أنساب : ابن حزم : ، وينظر ) ت. د (ـ  ٧/٢٤٠تاريخ بغداد ـ ط المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة ـ : ـ الخطيب البغدادى  ٧

  .١٧٣م ـ ص  ١٩٨٣ـ  ١ـ مراجعة وضبط لجنة من العلماء ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط العرب 
  .وما بعدها  ١٣مقدمة ديوان على بن الجهم ـ ص : ينظر تفاصيل هذه المحنة ** 

 



 ٢

  :، ويشير أبو تمام الطائى لذلك بقوله  اتسم على بن الجهم بالسماحة
     )١(القائِد امحًا                 سلسًا َجريُرَك فى يميِن َصعٌب فإْن ُسوِمحَت كنَت ُمس         

  : ، ويشير البحترى بسحر جماله بقوله كما كان وسيم الوجه    
  )٢(يا علّى بل يا أبا الَحَسِن المـــا                  لُك ِرقَّ الظريفِة الحسنــاِء        

ــ "كــان علــى بــن الجهــم     ، وعمــل علــى صــقل ) ٣" (ه ، مطبوعــًا مقتــدرًا عــذب األلفــاظ جيــد الشــعر عالمــًا بفنون
موهبته الشعرية فكان يختلف إلى قبة الشعراء فى المسجد الجامع ببغداد وكانت أشبه بناٍد يجتمع فيـه الشـعراء كـل 

ضـل بصـيرًا بنقـد الشـعر يفا" ، ونتيجـة لـذلك فقـد أصـبح * جمعة يتناشدون ما يقولونه من الشعر أسبوعًا فأسـبوعًا 
حـدثنى : حدثنى على بن العباس النوبختى قـال: " يقول صاحب كتاب األوراق ) . ٤" (بين الشعراء ويحكم بينهم 

: كنت فى مجلٍس فيـه علـى بـن الجهـم فتـذاكرنا الشـعراء المحـدثين فمـر ذكـر أشـجع فقـال فيـه علـى : البحترى قال 
نصـرفت إلـى منزلـى فنظـرت فـى شـعر أشـجع فـإذا فلـم أدر مـا قـال و أنفـت مـن سـؤاله عـن معنـاه ، فا. ربما أخلى 

هو ربما مرت له األبيات مغسولة خاليـة مـن المعـانى واللفـظ ، فعلمـت أنـه أراد ذلـك ، وأن معنـاه أن الرامـى إذا لـم 
  ).٥" (ُيصْب من رشقه كله الغرَض بشىء قيل أخلى فجعل ذلك قياسًا 

" كـان متعاليـًا علـى ندمائـه متصـفًا بالكـذب :" ، وقيـل) ٦( "كـان متـدينًا فاضـًال : "و اختِلف بشأن سـلوكه فقيـل    
و أرى أن اإلجابـة عـن هـذا التسـاؤل البـد أن تنبـع أساسـًا مـن ! ؟الـنفس  طمـئنفمع أى الرأيين المتناقضـين ت). ٧(

فمــن يتصــفح ديوانــه يجــد شــعر الحكمــة يشــيع  لديــه ، ويــذكر الكتــاب . ميــراث الشــعر وهــو شــعره الــذى بــين أيــدينا 
فعـالم يـدل ـ إذن ـ استحضـار الشـاعر للفــظ . مـرة ذكـرًا صـريحًا )  ١٣٩( نة، كمـا يجـده يـذكر لفـظ الجاللـة والسـ

أتطمـئن الــنفس للعبــارة  ـ مــع ذكـره للكتــاب والسُّنَّـةـــ الشـريف فــى مخيلتـه وهــو يــنظم شـعره ؟ وبجانــب هــذا اإلحصـاء
   !   األولى أم للعبارة الثانية ؟

  : للخالفة العباسية فخورًا باالنتماء إليها ، وأعلن ذلك بقوله للمتوكل عاش ابن الجهم مخلصًا     
  )٨( ولُ ــــــــكم موصعزَّ ى بِ زَّ ا            ن وعِ ــــوأصلى ُخراس مذهبى واضحٌ    

ة فمـن يتصـفح المحبـر مـام عليًاــ كـرم اهللا وجهـه ـ بسـوء ؛ يمـس اإل ورغم تشيعه للخالفة العباسية فإنـه لـم           
  :التاريخية يجد تعظيمه له بقوله 

  ــــــــــــــــ
  . )الكامل(ـ ١٧٣م ـ ص ١٩٨١ـ  ١ديوانه ـ شرح إيليا الحاوى ـ دار الكتاب اللبنانى ـ بيروت ـ ط: ـ أبو تمام ١
  . )الخفيف(ـ٢/١٣٢م ـ  ١٩٧٨ـ ١ديوانه ـ شرح يوسف الشيخ محمد ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط : ـ البحترى٢
  .٣/٣٥٥وفيات األعيان ـ مرجع سابق ـ : ابن خلكان  ـ٣
  . ٩مقدمة ديوان على بن الجهم ـ ص : ينظر * 
  .٣/٣٥٥وفيات األعيان ـ مرجع سابق ـ : ـ  ابن خلكان ٤
  دن ـ تقديم منير سلطان ـ ط الهيئة . هيورث.ـ تحقيق ج ) قسم أخبار الشعراء ( كتاب األوراق : ـ أبو بكر الصولى ٥ 

  . ٨١م ـ ص  ٢٠٠٤العامة لقصور الثقافة ـ القاهرة ـ                         
  .٣/٣٥٥وفيات األعيان ـ مرجع سابق ـ : ابن خلكان ـ ٦
  . ٢٥٦:  ١٠/٢٥٣األغانى ـ مرجع سابق ـ : ـ األصفهانى ٧
  ).الخفيف(  ١٨٢: الديوان  ـ ٨



 ٣

  ىّ ـالذك لِ ـالفاض ىَّ ــالهاشم        ىّ ـــى علـإل رُ ـــاألم َض وَّ وفُ 
  اـعَ رَ شَ  ورٍ ــن شهمِ  ا        وتسعةً ـَـــأربع سنينَ  رِ ـــباألم فقامَ 

  اومضى مفقودَ  داً ـحمي عاَش  ا        ودَ ــمحم داً ـــمستشه ىَ ضَ ثم مَ 
  )١(نا يالسن ةِ دَّ من عِ  ا          منها انقضتْ ـــــأربعين امَ ـــوكان هذا ع   

كــان ابــن الجهــم يمثــل الفتــوة والظــرف فــى عصــره : " بــن الجهــم بقولــه وقــد جمــع أحــد البــاحثين جملــة صــفات علــى 
أصــدق تمثيــل و أكملــه حيــُث اجتمــع لــه مــن خــالل الشــجاعة ، والمــروءة  ، والنجــدة ، والكــرم ، والوفاء،والــذكاء ، 

ًا بـه صـادقه بعضـهم إعجابـ...والوسامة ، وكرم األصل ، والترفع عن الدنايا ما وضعه فى طليعة الفتيان الظرفـاء 
  ) .*هـ٢٤٩(وتوفى على بن الجهم فى شعبان سنة ) . ٢" (، وعاداه بعضهم حسدًا له 

  :ديوانه 
بيتًا ، منها ثمانون بيتًا مكررًا ، ومعظمه مقطوعات صغيرة ؛ فعدد )  ١٦٤٨(هو ديواٌن صغير يبلغ عدد أبياته   

فـًة ، وتلــك التـى تتكـون الواحــدة منهـا مـن ثالثــة األبيـات المفـردة المتنوعـة تســعة عشـر بيتـًا ، وعــدد الُنتـف سـتون ُنت
  .أبيات تبلغ سبعًا وعشرين مقطوعًة ، كما نجد ثمانى وسبعين قصيدة مختلفة األحجام 

وقـــد تبنـــى المجمـــع العلمـــى العربـــى بدمشـــق إصـــدار طبعـــة أنيقـــة لـــديوان علـــى بـــن الجهـــم وأخرجهـــا للقـــراء ســـنة    
ـــدة ) ** م ١٩٤٩( ـــديوان ســـنة ، وقامـــت دار اآلفـــاق الجدي ـــة مـــن ال ، ) م  ١٩٨٠( ببيـــروت بإصـــدار طبعـــة ثاني

وهــى آخــر مــا ظهــر للــديوان مــن ) م  ١٩٩٦( وقامــت دار صــادر اللبنانيــة بإصــدار وتوزيــع طبعــة ثالثــة منــه ســنة 
  .طبعات ، وهو فى صورته هذه مضبوٌط ومرتٌب على حروف المعجم دون نسبة األبيات لبحورها الشعرية

لغــت نحــو خمســين صــفحًة تحــدثت باستفاضــة عــن علــى بــن الجهــم ، وحياتــه  ، وعلمــه ، و ويبتــدئ بمقدمــة ب    
أدبه  ، وصفته  ، وأخالقه  ، ومذهبه فى الدين والسياسة ، وأهم أبواب شعره وخصائصه ، وسمات لغته، وكيفيـة 

األمكنــة  ، فــالمراجع ويــذيل الــديوان بفهــارس عامــة اشــتملت فهرســت القوافى،فــاألعالم ،فالبلدان،ف.جمــع هــذا الــديوان
  ) .صفحةً ٢٧٥(ويبلغ عدد صفحات الديوان فى طبعته هذه . التى وردت بالديوان 

وبعــد ، فــإن الفضــل فــى إحيــاء شــعر علــى بــن الجهــم يرجــع إلــى المغفــور لــه األســتاذ خليــل مــردم بــك رئــيس     
وتوثيـق مـا جـاء فيهـا عـن طريـق المجمع العلمى العربى بدمشق حيُث بذل جهدًا بينًا فى تحقيق مخطوطة الـديوان 

مضاهاته بما ورد فى أمهات الكتب حتى هداه التنقيب إلى أّن نسخة الديوان التى بين يديه لم تسـتقِص شـعر ابـن 
الجهــم كلــه فتتبــع كتــب األدب والتــاريخ والتــراجم وتنخلهــا بآنــاة وصــبر حتــى اســتخرج مــن بطونهــا مقــدارًا مــن شــعر 

  .طة الديوان فأضافه إليه ونبه عليه الشاعر ال يقل عما جاء فى مخطو 
  . فجزى اهللا األستاذ المرحوم خليل مردم خير الجزاء كفاء ما بذل من جهد وما تجشَّم من عناء 

  ـــــــــــــــــــــ
  ـ ) رسالة ماجستير(ـ على بن الجهم حياته وشعره : حمن رأفت الباشار عبد ال - ٢).           الرجز( ٢٤٤ـ الديوان ١

  .٢٠٦ـ  ص م١٩٦٥ـ جامعة القاهرةـ كلية اآلداب                                              

  ذكر األستاذ الدكتور أحمد يوسف على أن الطبعة الثانية من **    .٣/٣٥٦وفاة األعيان  ـ مرجع سابق ـ : ابن خلكان
لى هذا فإن تاريخ إصدار الطبعة األولى يظل م وع ١٩٤٩ديوان الشاعر قد صدرت عن لجنة التراث العربى بلبنان سنة 

  .١١٥مفهوم الشعر عند الشعراء العباسيين ـ مرجع سابق ـ ص: أحمد يوسف على : ينظر . مجهوالً 



 ٤

  ًالتركيب فى اللغة :   ثانيا 

ظل اإلنسان طوال تاريخه الفكري يسعى للوصول لمعرفة ذاته من خالل سعيه لفهم اللغة حيث تمثـل اللغـة المـادة 
أداة التخاطب ووعـاء الفكـر وأداة اإلنسـان األولـى "جتماعى فهى فى مستواها العادى ألساسية لوجودنا ونظامنا االا

  .)٢("أكثر ملكات النوع اإلنساني إنسانية على وجه الخصوص"كما أنها تمثل ، ) ١(للتعرف على واقعه 
ه هو تعامل خاص مع الكلمات يكشف عـن طاقتهـا لمعرفة الواقع سبيل اً خاص اً معرفي اً ضرب" الشعرَ  عددناوٕاذا     

فإن محاولـة )٣(النغمية والرمزية بإقامة صالت جديدة بينها وبإقامة تأثيرات متبادلة وعالقات وأنظمة ترتيب وتآلف
  .تسعى المناهج الحديثة إليه  سامياً  هدفاً ـ  بحقـ  من خالل لغته لتمثل ـ إذنـ فهم الشعر 

فهــم ليســت وليــدة اليــوم فقــديما حــاول عبــد القــاهر الجرجــانى فــى دالئــل اإلعجــاز الــدفاع ال ان محاولــة هــذوالحــق إ  
عــن النحــو وٕاثبــات قيمتــه وفاعليتــه وفهــم الشــعر مــن خاللــه لغتــه والعالقــات التركيبيــة للــنص فجــاءت نظريــة الــنظم 

روابط عنـــــده ذات أســـــاس متـــــين وهـــــو البحـــــث فـــــى عالقـــــات الكلمـــــات المتجـــــاورة أو المتباعـــــدة عـــــن طريـــــق الـــــ
  ،المشهد األخير فى سلسلة الجهود السابقة عليه فى مجال النقد و النحو والبالغة "ولذلك فهو يمثل ،النحوية 

كما يمثل كمال اإلفادة من هذه العلوم الثالثة فى بلورة مفهوم نحوى جديد يكون فى جوهره نظرية مكتملة فـى فهـم 
  .)٤("النص األدبى من خالل صياغته 

بــدأت رحلــة تنميــة نقــد لغــوى يكشــف فــى العمــل األدبــى حيــاة صــيغه ومــا يعترضــها مــن صــعوبات  انــومــن ه      
الكلمـات ال معنـى لهـا علـى اإلطـالق  "أن  وُرِئـىَ  ،كامنة وراء تمييز التراكيب بعضها من بعض وتعلقها بالمعانى 

يتها بوضـعها فـى تركيـب بينما هـى فـى نظـم تختلـف تمـام االخـتالف إذ تتميـز شخصـ) ٥("النظم  ىخارج مكانها ف
إن األلفـاظ ال تكتسـب محتواهـا إال فـى إطـار تركيبـى ":اذى الجليـل تيكشف داللتها ويجعلها متأللئة وكمـا يقـول أسـ

أو نحويـــة ولكنهـــا داللـــة فـــى النهايـــة حـــددتها طبيعـــة الســـياق  ،يـــؤدى إلـــى داللـــة محـــددة قـــد تكـــون داللـــة معجميـــة 
ال بد أن يكون لها وظيفـة نحويـة مـن خـالل موقعهـا وداللـة مرتبطـة ـ  إذنـ  فكل كلمة فى التركيب ).٦(" والموقف

  .ارتباطا وثيقا بهذه الوظيفة
  ــــــــــــــــــوعندما تطور الدرس اللسانى فى العصر الحديث حدث أن اهتم عدد من المدارس اللغوية بمسائل التركيب 

  .٤٠٢صـ  مرجع سابقـ شعراء العباسيين المفهوم الشعر عند : أحمد يوسف علىـ ١
  المجلس الوطنى للثقافة والفنون ط  ـ ترجمة أحمد عوض ـ موجز تاريخ علم اللغة فى الغرب: روبرت هنرى روبنزـ ٢

   .٣٦٤صـ  م ١٩٩٧ ـ الكويتـ  واآلداب                             
  .١١١ص ـ مرجع سابقـ مداخل إلى علم الجمال األدبى :عبد المنعم تليمة ـ  ٣
  / نوفمبر/أكتوبر :األول دالعدـ  المجلد الخامس( مجلة فصولـ مسكى النحو بين عبد القاهر وتشو : طلب محمد عبد المـ ٤

  .٢٥صـ  م١٩٨٤ـ المصرية العامة للكتاب  الهيئةـ  ) ديسمبر                          
  .٦٨صـ  م١٩٩٧ـ١٢طـ  القاهرة ـ دار غريبـ ترجمة كمال بشرـ دور الكلمة فى اللغة : ستيفن أولمانـ ٥
  .٤٠٧صـ  مرجع سابق ـ شعراء العباسيينالمفهوم الشعر عند : أحمد يوسف علىـ ٦
  

 ـبه التركيب ههنـا والمقصودـ ولكن لم يحدث ربط بين النحو، واهتمت بدراسته دراسة شكلية أى بعيدة عن المعنى 
 فَ ِصــوُ  مَّ ومــن ثَــ،بوجــوب مــزج التركيــب بــالمعنىنــادى ت األمــور هكــذا حتــى ظهــر تشومســكى  الــذى والداللــة وظلــ



 ٥

ور ممــا أدى إلـــى ظهــور النحـــو مـــر و فيلو وتطور هــذا المـــنهج  علــى أيـــدى كــاتس وفــود،منهجــه بــالنحو التفســـيرى
و جعلهمـا علـى قـدم ،فـاهتم بـدمج العنصـر الـداللى بالعنصـر التركيبـى، تشومسـكى  ـهناـهـ الريـادة  يـدى وتـولىلالتو 

  *.الدمج بين الداللة والنحو وأدى ذلك فى النهاية إلى ما يسمى بداللة النص  وبذلك حقق.المساواة 
يـربط النحـو بالداللـة ويـرى أن النحـو هـو  اً تجاهين فى الدرس اللغوى المعاصـر اتجاهـاوالخالصة أن هناك "      

لــة هـــى التركيـــب آخــر يـــرى أن الدال اً واتجاهـــ ،األســاس والداللـــة عنصــر تفســـيرى  هــذا االتجـــاه تبنـــاه تشومســكى  
العميق للجملة وأن النحو ليس سوى وسيلة لتحويل التركيب العميق إلى تركيب سطحى وهذا هـو االتجـاه المسـمى 

   .)١("بالداللة التوليدية 
ولما كان الوصول إلى المعنى الحقيقى للكلمـة يكـاد يكـون مسـتحيال لـذلك تبقـى الحاجـة إلـى البحـث فـى الداللـة    

رغـم وجـود صـعوبات تواجـه البـاحثين فـى مجـال الداللـة  ملحـاَ  قائمـاً  لمعنـى النحـوى الـداللى مطلبـاً أو ا**التركيبية 
التضـمن  ختلفة بعضـها بطريـقـعانى مــدة مــتمل عــالجملة قد تصاغ بصيغة معينـة وتحـ"التركيبية للجملة حيث إن 

  .)٢("اإليحاء أو الرمز إلى أخره قوبعضها بطري ، الداللة المباشرة وبعضها بطريق، االلتزام  وبعضها بطريق، 
األول أن :"يـد للنحـو أن يكـون لـه دور بـارز فـى حياتنـا أن يسـلك سـبيلينرِ ومن هنا كانت الدعوة إلى أنـه إذا أُ      

 ويقــدم وصــفاً ، ويصــف أنماطهــا ، فيجمــع تراكيبهــا ، يحة صــيتجــه النحــو إلــى العربيــة المعاصــرة فــى نصوصــها الف
ومـا كـان  ،د لهـا فـى الماضـى أبقـى علـى مصـطلحاته المعبـرة عَّـعلـى نسـق العربيـة التـى قُ  يـاً لها فما كان جار  دقيقاً 

معـين  لـهخارجا عن األصل القديم وذا داللة وليس له قواعد فى النحو كان ال بد من تقديم وصـف نحـوى مناسـب 
فيحــاولوا  ، ها وحــديثهاأن يعمــد النحويــون المعاصــرون إلــى النصــوص العربيــة قــديم: الثــاني. علــى فهمــه وتيســيره 

ويبينوا ما تقوم به المصطلحات النحوية فى تركيبها وترابط أجزائها ومـا تقدمـه ، الكشف عن دور النحو فى بنائها 
  .)٣("فى إنتاج داللتها 

إن دراسة التراكيب فى الشعر بما تتضمنه من أنظمة صوتية وصيغ صرفية وعالقـات نحويـة وبيـان داللتهـا يسـهم 
التراكيـب  للشاعر وخصائص أسلوبه ومع ذلـك فيجـب الحـذر عنـد التعامـل مـع ىفى تجلية العالم الشعر بقدر كبير 

  للغة الشعرية طبيعة خاصة تعتمد اعتمادا كبيرا على"إذ ألنه تعامل مع الفن ؛ اللغوية فى الشعر ؛
  ـــــــــــ
  ).بتصرف( ٦،  ٥الداللة والنحو ـ مرجع سابق ـ ص : صالح الدين صالح حسانين : ينظر * 
   .١١٥صـ  المرجع نفسه: صالح الدين حسانين ـ١
ومن مطابقة الجملة لقواعد اللغة  الكلمات أى داللة،الداللة الناشئة عن مجموع الدالالت الجزئية : أعنى بذلك المصطلح **

  .فوقلسياق المكله وبحسن بنائها وموافقة ذلك  العربية نحويا 
   ١دار الشروق ـ القاهرة ـ طـ  مدخل لدراسة المعنى النحوى الداللى..لنحو والداللةا: محمد حماسة عبد اللطيف ـ ٢

  .٢٠صـ  م٢٠٠٠ـ                                 
  .)بتصرف(ـ  ١٧، ١٦صـ  مرجع سابقـ  الجملة فى الشعر العربى:محمد حماسة عبد اللطيفـ ٣

الشـعرى تتمثـل أقـوى مـا تتمثـل فـى  اإلبـداعحيـُث إن عمليـة  )١("األلوان والظالل المختلفة التـى تثيرهـا الكلمـات   
فــال يمكــن للشــاعر المبــدع أن يســتخدم فــى شــعره اللغــة كمــا يســتخدمها النــاس فــى حيــاتهم المعيشــية " إبــداع اللغــة 

ومــن هنــا يبــدو أننــا نتطلــب فــى . العاديــة؛ فــالمفروض فــى لغــة الشــعر أن تكــون ذات طاقــة تعبيريــة مصــفاة ومكثفــة



 ٦

ولكـّن الحقيقـة أن ، وفـى هـذا تنـاقض ظـاهر . شعر أال تكون هى لغة الناس و أن تكـون لغـتهم فـى آٍن واحـدلغة ال
وهــذا مــا يفســر لنــا وجــود   ،) ٢" (وهــذا التنــاقض الظــاهر هــو ســر الشــعر فيهــا ، لغــة الشــعر هــى دائمــًا  كــذلك 

حتــى مــع تعــدد "النحــوى الــداللى ؛ ألنــه صـعوبات كامنــة فــى تحديــد الداللــة التركيبيــة للجملــة الشــعرية ، أو المعنــى 
المعــانى للجملــة أو تركبهــا يظــل المعنــى النحــوى الــداللى مطلبــًا ضــروريًا يقــدم لنــا تفســيرًا مــن طبقــات المعنــى وهــى 
الطبقة األولى من طبقات تفسيره ، والطبقة األولى هى األساس الذي ُيبنى عليـه  مـا يليـه مـن طبقـات ، وال يمكـن 

دالالت  ولــذلك يــأتى الشــعر دائمــًا  بفهمهــا أوًال ومعرفــة مــداخلها واألســس التــى تــنهض عليهــا  فهــم مــا بعــدها إال
 ).٣("  وكلمـــا كـــان الـــنص جيـــدا ازدادت طبقـــات المعنـــى فيـــه تعـــدداً  ،التركيـــب فيـــه طبقـــات بعضـــها فـــوق بعـــض 

ب يعتقـد أنهـا أدل علـى المعنـى لغة انفعالية يلجأ فيها الشاعر تحت تأثير االنفعال إلـى ألفـاظ وتراكيــ  إذن ـفالشعر
  .وما دامت لغة الشعر انفعالية فليس من الممكن وضع قواعد صارمة لها تتسم باالطراد واالستمرار ،  من غيرها

وأبناء اللغة الواحدة متساوون فى معرفتها ،  األنماط التركيبية فى اللغة ثابتة ومحددة"ويجدر بنا أن نعرف أن     
وبنــاء  .)٤("ألنــه متجــدد أبــدا ال ينفــد  لكلمــات فهــو جانــب إبــداعى يختلــف فيــه أبنــاء اللغــة ؛أمــا مجــال اختيــار ا ،

  أن أحلل األنماط التركيبية للجملة الخبرية في شعر على بن الجهم من منظور على ما سبق يلزم علىَّ 
غويـة المتاحـة وتقــدم النصـوص األدبيـة مقـوالت لغويـة ذات دالالت خاصــة تتكـون مـن األبنيـة الل" تركيبـى داللـى إذ

كضــرورة  عنهــا* ومــا جــاء منحرفــاً ،  ونعمــت فبهــافمــا جــاء مــن هــذه األنمــاط وفــق قواعــد النحــاة ).٥("مــن خاللهــا 
إذ ال بـد للشـاعر أن تكـون لـه سـمة تميـزه  ؛ تـهودالل هاجتهـدت رأيـى فـى توضـيح سـببشعرية  ـ وهـو أمـر طبيعـى ـ 

وبـذلك أكـون قـد أسـهمت ـ ولـو بقـدر  ، متماثلـة بعضـها مـن بعـضعن غيره من الشعراء و إال كان الشعراء صورا 
  .ر على بن الجهمـــــفى الكشف عن جانب من جوانب شع يسير ـ

  ــــــــــــــــ  
  .٢٢١صـ  م١٩٩٩ـ القاهرةـ  دار الفكر العربىـ  مقدمة للقارىء العربى..علم اللغة :محمود السعرانـ ١
  .١٥٤ص م ـ  ١٩٩٤ـ ٥ى المعاصر ـ المكتبة األكاديمية ـ القاهرة ـ ط الشعر العرب: ـ عز الدين إسماعيل ٢
  .)بتصرف(ـ  ٢٠صـ  مرجع سابقـ النحو والداللة :محمد حماسة عبد اللطيفـ ٣
  . ١٨٢صـ  م١٩٨٦ـ  القاهرةـ دار الثقافة ـ علم اللغة بين القديم والحديث :عاطف مدكورـ ٤
  / يناير :العدد الثانى ـ المجلد الثالث (مجلة فصولـ  فى ديوان حافظ إبراهيممالحظات على بناء الجملة : على هنداوى ـ٥

  .٦٣صـ  م١٩٨٣ـالهيئة المصرية العامة للكتاب ـ  )مارس/ فبراير                   
اهر ين بــالخروج عــن األصــل ، ويســمى فــى الشــعر بالضــرورة الشــعرية ، وبمــا أن ظــو ييســمى االنحــراف فــى مصــطلح النحــاة واللغــو * 

من ضروب التوليد فى اللغة يثرى بها الشاعر اللغة وينحو بهـا نحـوًا "األسلوبية ضربًا  الضرورة الشعرية نوٌع من االنحراف فقد عدتها
   ٣الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية ـ دار األندلس ـ بيروت ـ ط : السيد إبراهيم محمد : [ينظر " . جديداً 

  ]. ٦٨م ـ ص  ١٩٨٣ـ                            
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  الفصل األول 
  

  الجملة الخبرية المثبتة
                    
  : ويشتمل على                 

  . تمهيــــــد                   
  .الجملة االسمية المثبتة  :  أوال              

  .ة ـالجملة الفعلية المثبت:  ثانيا              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  تمهيد (
لما كان مفهوم الجملة مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالداللة التركيبية من حيـُث كـون الجملـة هـى الميـدان الـذى تظهـر     

  .فيه تلك الداللة أضحى من المناسب أن أبدأ بتعريف الجملة عند نحاة العربية 
لجملــة كـالمبرد وابــن جنـى وابــن والحـق إن كثيـرًا مــن نحـاة العربيــة القـدامى قــد سـاووا بـين مصــطلحى الكـالم وا     

عبــارة عــن كــل لفــظ مســتقل بنفســه مفيــد " فهــذا ابــن يعــيش يعــرف الكــالم بأنــه  . فــارس والزمخشــرى وابــن يعــيش 
لكــــّن بعضــــًا مــــن نحــــاة العــــرب قــــد فــــرق بــــين ). ١" (زيــــد أخــــوك ، وقــــام بكــــر : لمعنــــاه ، ويســــمي الجملــــة نحــــو 
الكـالم هـو القـول : " رى أن الكـالم أخـص مـن الجملـة فيقـول فهـذا ابـن هشـام يـ. المصطلحين كالرضى وابن هشام

قـام عبـارة عـن الفعـل وفاعلـه كــ : والجملة . والمراد بالمفيد مادلَّ على معنى يحسن السكوت عليه .المفيد بالقصد 



 ٨

كان زيٌد قائمـًا ُضِرب اللُص ، و أقائٌم الزيدان؟ و : ، وما كان بمنزلة أحدهما نحو  زيٌد قائمٌ ، والمبتدأ وخبره كـ  زيد
  ).٢" (، وظننته قائمًا 

هـــذا هـــو المشـــهور عنـــد .الكـــالم هـــو كـــل جملـــة مســـتقلة مفهومـــة " وذكـــر صـــاحب شـــرح عيـــون اإلعـــراب أن     
  ).٣"(النحويين ، ومنهم من يطلق الكالم على الجزء من الجملة

" بلـة للتحليـل فـي المـادة اللغويـة أكبـر وحـدة قا" كما تنوع تعريـف الجملـة عنـد المحـدثين فبعضـهم عرفهـا بأنهـا     
الصورة اللفظية الصـغرى للكـالم المفيـد فـى أيـة لغـة مـن اللغـات ، وهـى المركـب الـذى " وعرفها بعضهم بأنها ) ٤(

يبين به المتكلم أن صورة ذهنية قد تآلفت أجزاؤها فى ذهنه ، ثم هى الوسيلة التـى تنقـل مـا جـال فـى ذهـن المـتكلم 
  ).٥"(إلى ذهن السامع 

الجمـل المثبتـة ، :، وتشـمل خبريـة" وقد ظهرت تقسيمات عديدة للجملة عند المحـدثين فقسـمها بعضـهم إلـي       
وقسـمها بعضـهم ) . ٦"(الجمـل الطلبيـة ، و الشـرطية ، و اإلفصـاحية : وتشـمل  إنشـائيةو المنفية ، والمؤكدة ، و

، والجمـل المـوجزة. سمية ، و الفعليـة ، و الوصـفية الجمل اال: ، وتشمل ) اإلسنادية( الجمل التامة" ثالثة أقسام 
: ،وتشـمل  والجمـل غيـر اإلسـنادية. الجملة االسمية الموجزة ، و الفعليـة المـوجزة ، و الجوابيـة المـوجزة : وتشمل 

جملـــة الخالفـــة ، والجملـــة التعجبيـــة ، وجملـــة المـــدح والـــذم ، وجملـــة خالفـــة الصـــوت ، والجملـــة الندائيـــة ، والجملـــة 
  ).٧" (مية ، والجملة التحذيرية و اإلغرائية القس

  ـــــــــــــــ       
  ، والخصائص ١/١٤٦المقتضب للمبرد : ، وينظر )ت.د(– ١/٢٠ –بيروت  –عالم الكتب  –فصل مشرح ال: ابن يعيش  – ١

  .٨١، الصاحبى فى فقه اللغة العربية البن فارس الرازى ص  ١/١٧البن جنى                  
  مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ـ تحقيق مازن المبارك ومحمد على حمداهللا ـ دار الفكر ـ بيروت ـ : ابن هشام ـ ٢

  .١/٨شرح كافية ابن الحاجب للرضى : ، وينظر٣٥٧م ـ ص  ٢٠٠٥ـ١ط                 
  .٣٨م ـ ص٢٠٠٥ـ ٢طشرح عيون اإلعراب ـ تحقيق عبدالفتاح سليم ـ مكتبة اآلداب ـ القاهرة ـ :ـ المجاشعى ٣
  . ٣ص  –م  ١٩٨٠ – ١ط  –دار البحوث العلمية  –دراسة لغوية إحصائية  ..األسلوب : سعد مصلوح  -ـ ٤
  .٣١ـ ص  م١٩٦٤نقد وتوجيهـ المكتبة العصرية ـ لبنان ـ..فى النحو العربى: ـ مهدى المخزومى ٥
  .١٢٤ص  –م  ١٩٩٨ ٣ط –لقاهرة ا –عالم الكتب  –اللغة العربية معناها ومبناها : تمام حسان  ـ٦
     –م  ٢٠٠١ –القاهرة  –دار غريب  –العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث :  فمحمد حماسة عبد اللطي -٧

   .وما بعدها ٧٨ص                                  
الجملة "إلي اسمية وفعلية ، وأن وتنقسم ، وسأعتبر في دراستي هذه أن الجملة الخبرية هي التي تخبرنا بشىء 

الخبرية بنوعيها تشير إلي محتوى قضية يوصف بالصدق أو الكذب ؛ ألنه يخضع لمبدأ التحقق أوالتفنيد أو 
مطابقًا للواقع كان قائلها صادقًا ، وٕان كان غير ) محتوى القضية (إيضاح موقف ما ، فإذا كان معني الجملة 

مع العلم أّن الجملة االسمية تفيد ثبوت شىء لشىء، والجملة الفعلية تفيد ). ١"(مطابق له كان قائلها كاذبًا 
الحدوث في زمن معين ، وكل من الجملتين البد أن يشتمل علي محتوي قضية إما أن يكون مطابقًا للواقع أو 

  . مخالفًا له 
  الجملة االسمية المثبتة: أوًال 

   المثبتة الجملة االسمية البسيطة) أ ( 
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زيد قام أبوه ، : هى االسمية التى خبرها جملة نحو : رى الكب" ى وصغرى ، و كبر : قسم الجملة قسمين تن   
  ).٢" (هى المبنية على المبتدأ كالجملة الُمخبر بها فى المثالين : وزيٌد أبوه قائم ، والصغرى 

مــن الكــالم يفيــد الســامع  أقــل قــدر "والجملــة الصــغرى هــى مــا عنــاه بعــض المحــدثين بالجملــة البســيطة ، وهــى    
وعلـى هــذا فالجملـة االسـمية تتشــكل  ).٣(" معنـًي مسـتقًال بنفسـه ســواء تركـب هـذا القــدر مـن كلمـة واحــدة أو أكثـر 

زيــد منطلــق ، والمبتــدأ هــو الــذي يشــكل موضــوع الحــديث حيــث إن : فــي أبســط صــورها مــن مبتــدأ وخبــر كقولنــا 
اق الخـــارجي والـــداخلي وتحديـــدها ال يـــتم إال فـــي ضـــوء فهـــم الوضـــع وظيفـــة المبتـــدأ تداوليـــة ؛ألنهـــا مرتبطـــة بالســـي"

يعنــي زيـــد : االتصــالي بــين المــتكلم والمتلقــي هــذا هــو الســياق الخــارجي أمــا مــن حيــث الســياق الــداخلي فــإن قــولي 
أنني سأشرح شيئًا عن زيد أو سأورد معلومات عـن زيـد وبـالطبع فـإن مجـرد نطقـي بزيـد سـيفهم المتلقـي أننـي أتكلـم 

  ). ٤" (عن زيد معين أعرفه أنا ويعرفه هو أيضاً 
وهـذا هـو ).٥" (وذلك أن المعـانى هـى العاملـة وٕانمـا ُجعلـت األلفـاظ داللـة عليهـا "والرافع للمبتدأ هو االبتداء ؛     

ــدأ يرتفــع بتعريــه مــن العوامــل اللفظيــة ، وُيخــص "مــذهب ســيبويه ومــن تابعــه مــن البصــريين حيــث يــرون أن  المبت
أن المبتدأ وقـع فـى أقـوى أحوالـه ، وهـو االبتـداء ، فـُأعطى أقـوى الحركـات : األول : ون غيره لثالثة أوجه بالرفع د

أن المبتـدأ ُمخبــر عنـه كمــا : الثالـث . أن المبتـدأ أول ، والرفـع أول ، فــُأعطى األوُل األوَل  : الثــانى . وهـو الرفـع 
     )  ٦" (هه أن الفاعل ُمخبر عنه ، والفاعل مرفوع ، فكذلك ما أشب

وســيتم عليــه عمليــة بنــاء المعنــي ،اســم مرفــوع، أو فــي محــل رفــع ،أو حكمــه فـي األصــل الرفــع –إذن  –فالمبتـدأ    
المبتـدأ ُمسـند إليـه وُمثَبـٌت لـه المعنـى ،والخبـر ُمسـَنٌد ومثبـت بـه :عن طريـق الخبـر المرفـوع أيضـًا ، أو بمعنـي آخـر

  : لكن يُبتدأأحيانًا بنكرة وذلك بشروط ذكرها النحاة علي نحو ما سيأتىواألصل أن يكون المبتدأ معرفًة .المعني
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).بتصرف(ـ  ١٨٨ص  ـ ـ مرجع سابق الداللة والنحو : صالح الدين صالح حسانين  ـ ١
  . ٣٦١مغنى اللبيب ـ مرجع سابق ـ ص : ـ ابن هشام ٢
  . ٢٧٧،  ٢٧٦ص  –م  ١٩٧٨ – ٦ط  –القاهرة  –نجلو المصرية األ –من أسرار اللغة : إبراهيم أنيس ـ ٣
  . ٢٠١ص  –مرجع سابق  –الداللة والنحو : صالح الدين صالح حسانين ـ ٤
  . ٩٥شرح عيون اإلعراب ـ مرجع سابق ـ ص: ـ المجاشعى ٥
  .٥٥م ـ ص١٩٩٧ـ١ـ ط أسرار العربية ـ ت محمد حسين شمس الدين ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت: ـ ابن األنبارى ٦

  االبتداء بالمعرفة - ١
، أو بمعنــى )١"(المبتــدأ مخبــٌر عنــه ، واإلخبــار عمــا الُيعــرف الفائــدة منــه "أصــل االبتــداء للمعرفــة ؛ ألن    

المبتـــدأ محكـــوم عليـــه ، والخبـــر حكـــم ، واألصـــل فـــي المبتـــدأ أن يتقـــدم علـــي الخبـــر ، والحكـــم علـــي " : "آخـــر 
لمجهــول أول األمــر يــورث الســامع حيــرة فتبعثــه علــي عــدم اإلصــغاء لحكمــه ، المجهــول ال يفيــد ؛ ألن ذكــر ا

     ). ٢" (ومن أجل هذا وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتي يكون ُمعينًا أو نكرًة مخصوصًة 
موضعًا فى صدر الجملة ، و )  ٤٧٤( موضعًا منها )  ٥١٦( وقد ورد االبتداء بالمعرفة لدى شاعرنا       
  :وورد االبتداء بالمعرفة   في صدر الجملة على األنماط اآلتية ، متأخر عن الخبر موضعاً )  ٤٢( 

  ]) معرفة( الخبر) + معرفة ( المبتدأ  [:  النمط األول



 ١٠

عندما يجتمع معرفتان تظهـر الفائـدة مـن اجتماعهمـا ، لكـن اختلـف النحـاة فـي تحديـد المبتـدأ مـن الخبـر فيهمـا     
أن : الثـاني . الفارسي وظاهر قول سيبويه إنك بالخيار فما شئت منهما فاجعلـه مبتـدأً أحدها وعليه "وظهرت أقوال 

أنـه بحسـب المخاطـب فـإن علـم منـه أنـه : الثالـث . إن كان له أصدقاء غيـره  زيد صديقي: األعم هو الخبر نحو 
. فـالمجهوُل الخبـُر  ئم زيـدالقـا: ؟ فقيل في جوابه  القائم َمنْ : في علمه أحد األمرين أو يسأله عن أحدهما بقوله 

إن اختلفــت رتبتهمــا فــي التعريــف : الخــامس . أن المعلــوم عنــد المخاطــب هــو المبتــدأ والمجهــول الخبــر : الرابــع 
ــدٌ : أن االســم متعــين لالبتــداء والوصــف متعــين للخبــر نحــو : الســادس . فأعرفهــا المبتــدأ إال فالســابق  ــائُم زي "  الق

  :موضعًا حسب الجدول اآلتى )  ١٦٠( أ المعرفة بالخبر المعرفة لدي شاعرنا وقد ورد اإلخبار عن المبتد).٣(
  العدد  نوع الخبر

  ) علماً (معرفة  
  ) معرفًا باإلضافة(معرفة 
  ) محلى بأل(معرفة 
  ) اسمًا موصوالً (معرفة 

١٠  
١٠٣  
٣٦  
١١  

  ١٦٠  عدد المواضع 
  : وقد ورد هذا النمط علي الصور اآلتية 

  ) ] علماً (الخبر) + ضمير الغائب(المبتدأ : [ ىالصورة األول
  )٤(أبوكم وهل في الناِس أشرُف من عمرو        وهو هاشٌم أبو َنْضلٍة عمرو الُعلي                 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .٥٦أسرار العربية ـ مرجع سابق ـ ص: ـ ابن األنبارى ١
  ـ ٢٠ـ ت محمد محيى الدين عبدالحميد ـ دارالتراث ـ القاهرة ـ طـ ابن عقيل ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٢

  . ١/٢١٦م ـ  ١٩٨٠                 
  ـ   ١طـ  بيروتـ دار الكتب العلمية الخراط ـ تحقيق أحمد شمس الدين ـهمع الهوامع بشرح جمع الجوامع : السيوطي  -٣

  )           الطويل(١٤١: الديوان  - ٤              .                          ٣٢٦، ٣٢٥/  ١               
  ) ] علمًا ( الخبر ) + محلى بأل ( المبتدأ : [  انيةثالصورة ال

  )١(ـرُ ـوالخليفــٌة جعفـوالحقُّ َأبلـُج                 النبــّيُ  محمـُدُ◌ُ◌ُ◌ُ◌◌ُ أهللا أكبُر و               
  ) ] مضافًا لمعرفة (الخبر )  + ضمير المتكلم (المبتدأ : [  ثةلاثالصورة ال

  )٢(الِخَرِق السُّــو             ِد و أهُل التشيُّـــِع المحمــــودِ  نحن أبناُء هذه              
  ) ]مضافًا لمعرفة(الخبر ) + ضمير الغائب(المبتدأ: [  رابعةالصورة ال

  )٣(يشاِهـــــدُه َمْشهـــدا  ِلئال             َدىى الهــوهو نبّـــ فأقصاُه                
  ) ] لمعرفة  اً مضاف( الخبر ) + ضمير المخاطب (المبتدأ : [ خامسةالصورة ال

  )٤(امِ ــــالعظ مِ ـــعالُخلَفاِء بالنَّ  ىعل            َعلَّــــىالمُ  وأنَت خليفُة اهللاِ                
  ) ]ضافًا لمعرفة م( الخبر ) + اسم إشارة ( المبتدأ : [  سادسةالصورة ال



 ١١

  )٥(َزيـــّاتُ  وزيـــُر اإلمــامِ  هذا    فاِعتبرى          قالْت ولَم ذاَك قلُت                 
  ) ] مضافًا لمعرفة ( الخبر )  +  محلى بال ( المبتدأ : [  بعةالصورة السا
  )٦( و المغبوُط َمن َذلَّ كاِشُحـهْ  ِغنَى النفسِ          والِغنىَ هل العيُش إال الِعزُّ واألمُن              
  ) ]محلى بأل (الخبر ) + ضمير الغائب ( المبتدأ :[ منةالصورة الثا

ــْر           فقلُت أجــــْل ولكن ال ُيجيــبُ  هو الشفــاءُ فقال                   )٧(فال تُقصَّ
  ) ] محلى بأل(الخبر ) + ضمير المتكلم (المبتدأ : [  ةتاسعالصورة ال

  )٨(إنمـا              ُنضىء لمن َيسِرى إلينــا وال َنقِرى نحن األهلَّـــةُ وقلن لنا              
  ) ] بأل  محلى( الخبر ) + ضمير المخاطب (  المبتدأ: [  لعاشرةالصورة ا

  )٩(المحــذورُ  لُ أنت المؤمّ يا أبا الفضِل يا بَن عمَّ رسوِل اللَّـــــــــــِه               
  ) ]محلى بأل  ( الخبر ) + اسم إشارة ( المبتدأ : [  ةالحاديةعشر الصورة 

  )١٠(الذي تبقى مياسُمُه             على جباِهكـــم ما َأورَق الشجــرُ  هذا الهجاءُ                
  ) ]محلى بأل ( الخبر ) + مضافًا لمعرفة ( المبتدأ : [  الصورة الثانية عشرة

  )١١(وَأفضُل أخالِق الرجــاِل التفٌضُ◌ـــلُ اقبُة الصبِر الجميِل جميلُةُ◌ُ◌ُ             وع              
  ) ]  اسمًا موصوًال ( الخبر ) + محلي بأل ( المبتدأ : [  ة عشرةثالثالصورة ال

  )١٢(ــهْ َذلَّ كاِشح والمغبوُط َمنهل العيُش إال الِعزُّ واألمُن والِغني          ِغنى النفِس             
  ـــــــــــــــ
  ).الخفيف( ١١٠: ـ الديوان ٢).                             الكامل( ١٢٤: ـ الديوان  ١
  ).الوافر( ٢٠٨: ـ الديوان ٤).                           المتقارب( ١٠٣: ـ الديوان ٣
ـ ٧).                                      الطويل( ٨٦:ـ الديوان٦                            ٠)المنسرح( ٨١: ـ الديوان ٥

  ).        الطويل( ٢٥٣: ـ الديوان٨).                              الوافر(  ٦٩: الديوان 
  . )البسيط(١٢٢ :الديوان - ١٠).                          الخفيف( ١٣٢: ـ الديوان ٩
                 ) .       الطويل( ١٧٢: ـ  الديوان ١١ 
  ) .الطويل (  ٨٦: ـ الديوان ١٢ 

  ) ] اسمًا موصوًال ( الخبر ) + ضمير الغائب ( المبتدأ : [  عشرة الصورة الرابعة
  )١(قلَّدنـــى أمـــَرُه           إْن أنا لم أشكــْر فمــن َيْشُكــرُ فهو الذي              

  ) ] اسمًا موصوًال ( الخبر ) +  ة اسم إشار (المبتدأ : [  ةالصورة الخامسةعشر 
  )٢(كانت إلي ُملكــِه          أبصاُرنا طامحـــًة َتنظــــــرُ  ىذاَك الذ                

  ) ]اسمًا موصوًال ( الخبر ) + مضافًا لمعرفة ( المبتدأ : [  ة عشرةسادسالصورة ال
  )٣(األتـراِك ُمْشرعــَة السِّهـــامله سبعون ألفــًا           ِمن  إمامي َمن               

  ) ]نكرة ( الخبر ) + معرفة ( المبتدأ : [  ىالنمط الثان
أصل المبتدأ أن يكون معرفًة وأصل الخبـر أن يكـون نكـرًة ؛ ألن الغـرض فـى اإلخبـارات إفـادة المخاطـب مـا "     
  ).٤" (عنده وتنزيله منزلتك في علم ذلك الخبر سلي



 ١٢

  :حسب الجدول اآلتي  موضعاً )  ٢٢١( المبتدأ المعرفة بالخبر النكرة لدى شاعرنا وقد ورد اإلخبار عن 
  العدد  نوع الخبر النكرة 

  )وصفًا (الخبر 
  ) جامـداً (الخبر 

١٤٣  
٧٨  

  ٢٢١  اإلجمالى 
  )وصفًا نكرة( الخبر : أوًال 

  ]الخبر  ) + ضمير المخاطب(المبتدأ :  [  الصورة األولي
  ) ٥(موردًا       وأنفُع للراجـي نداَك وأشمـــُل  أنَت أعذبُ ببحٍر  ولستَ                 
  ]الخبر  ) + ضمير الغائب ( المبتدأ : [  الصورة الثانية

  )٦( اهلُ ـهو جاهللا يعلُم حيُث يجعُل أمــَرُه       ما عالُم  أمرًا كمــْن                  
  ]ر  الخب) + علمًا ( المبتدأ [  : الصورة الثالثة

  )٧(علـــي َمـن تابــا   واُهللا تّواُب◌ُ َفَأِمَن السخطــَة والِعقابـا                        
  ]الخبر  ) + محلي بأل ( المبتدأ [  :الصورة الرابعة  

  )٨(له برزُخُ          والجــوُد في َكفَّْيــِه ال ُيْحَصُر  البحُر محصورٌ                 
  ) جامدًا نكرة ( الخبر : ثانيًا 

  ] الخبر) + ضمير المتكلم ( المبتدأ [   :الصورة األولى 
  )٩(إنَّ ِرقَّ الَهوي َلِرقُّ شديــــُد          ونحٌن عبيـــدُ أنفُس ُحرَُّةُ                  

  ـــــــــــــــــــ
  ).سريعال( ١٢٦: الديوان  -٢                               .)السريع( ١٣٠: الديوان  -١
  . ١/٨٥ ـمرجع سابق  ـشرح المفصل : ـ ابن يعيش ٤).                               الوافر(  ٢١١: الديوان  -٣
  .  )الكامل(١٨٤: الديوان  -٦      .                         )الطويل( ١٧٥: الديوان  -٥
  )الخفيف(٩٧ :ـ الديوان ٩     .)السريع( ١٢٨:الديوان  – ٨        .                          )الرجز(٢٢٨ :الديوان -٧

  ] الخبر) + مضافًا لمعرفة ( المبتدأ [  :الصور الثانية 
ـــم فيــه يوُم ِفـراِق  ُ َشْملُ         وَأَشدٌّهاُ◌  ٌنَوُب الزماِن كثيرُة◌ُ                    )١( تحكَّ

  ) ]جملة  (الخبر ) + معرفة ( المبتدأ : [  النمط الثالث
األصــل أن يكــون الخبــر مفــردًا ، لكــن قــد يحــدث ويــأتي الخبــر جملــًة وعندئــٍذ ينــوب الخبــر الجملــة عــن       

يشـترط فـي الجملــة التـي تقـع خبـرًا لمبتـدأ وجــود " و * .الخبـر المفـرد ويقـع موقعـه وُيحكـم علــي موضـعه بـالرفع
، وقـد يكـون الضـمير مقـدرًا  زيـُدُ  قـام أبـوه: أ نحـو رابط يربطها بالمبتدأ ، والرابط إما ضمير يرجع إلي المبتـد

َولِبَـاُس التـَّْقـَوَى  :(، أو إشارة إلي المبتـدأ كقولـه تعـالى  منوان منه بدرهم: ، والتقدير السمُن منوان بدرهم: نحو 
ــرٌ  كقولــه  ، أو تكــرار المبتــدأ بلفظــه وأكثــر مــا يكــون فــى مواضــع التفخــيم]  ٢٦مــن اآليــة :األعــراف) [ َذِلــَك َخيـْ



 ١٣

، أو عمــوم  زيــُد مــا زيــدُ : ، وقــد يســتعمل فــى غيرهــا كقولــك ]  ٢،  ١: الحاقــة ) [ َمــا اْلَحاقَّــةُ *  اْلَحاقَّــةُ : (تعــالي
  ).٢" ( زيُد نعَم الرجلُ : يدخل تحت المبتدأ نحو 

  :موضعًا حسب الجدول اآلتي )  ١٤٤(وقد ورد اإلخبار عن المبتدأ المعرفة بالخبر الجملة لدي شاعرنا 
  

  العدد  نوع جملة الخبر
  جملة اسمية 
  جملة اسمية بسيطة  –           

  جملة اسمية موسعة  -
  جملة فعلية 

٢٩  
٢٠  
٩  

١١٥  
  ١٤٤  اإلجمالي

  :الصور اآلتية  موضعًا على) ٢٩(الخبر جملة اسمية وورد اإلخبار عن المبتدأ المعرفة ب       
  ) ] جملة اسمية بسيطة ( الخبر +  )مضافًا لمعرفة ( المبتدأ : [  الصورة األولي

  ) ٣(بـعنـــد الرضـــــا بالغضـ     منطقُـــــــــهُ  وُكلُّهم                
  ) ] جملة اسمية موسعة ( الخبر ) + مضافًا لمعرفة ( المبتدأ : [  الصورة الثانية

ِم ُيعــــــَذرُ وليس علي ترك الت     ليس ُينَكرُ  صبُرهُ صبْرُت وِمثلي                    )٤(قحُّ
  )] جملة اسمية بسيطة (الخبر ) + محلي بأل (المبتدأ : [ الصورة الثالثة

  ) ٥(يمنـــُع من تفخيمهــا اإلســالم       لهم أيـــامُ  والفرُس والرومُ                 
  ــــــــــــــــ
فرق اهللا : ما تشتت من أمرهم ، ويقال : هللا شملهم ، أى جمع ا: يقال . ، والشمل هو االجتماع)الكامل(  ١٦٤: ـ الديوان ١

ـ  ) ش م ل ( م ـ مادة ١٩٩٧ـ١لسان العرب ـ دار صادر ـ بيروت ـ ط: ابن منظور: [ينظر .ما اجتمع من أمره : شمله ، أى 
       . ١/٨٨ ـمرجع سابق  ـشرح المفصل : ابن يعيش : ينظر .                              *  ]٣/٤٧٦
        .                     )مجزوء الرجز(٧٧:الديوان  -٣.        وما بعدها  ١/٢٠٣شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ : ـ ابن عقيل ٢
  . )الرجز(٢٤٢ : الديوانـ ٥).                                                 الطويل( ١١٩: الديوان  –٤

  ) ]جملة اسمية موسعة (الخبر ) + محلى بأل ( المبتدأ : [  لرابعةالصورة ا
  ) ١( ــبُ ـليـس له طبيـــ الحبُّ فحّرَك رأَسُه عجبًا ِلقولــى        وقال               

  ) ]جملة اسمية موسعة ( الخبر ) + علمًا (المبتدأ : [  الصورة الخامسة
  )٢(وكفى بربـــَك ناصــرًا ووكيـًال        ِه ليس بغافٍل عن أمــرِ  واهللاُ               

  ) ]جملة اسمية بسيطة ( الخبر ) + علمًا ( المبتدأ : [  الصورة السادسة
  ) ٣(وكلُّ امـــرى عليه دليـــُل  ـرِ        وجهُه يدُُّل علي الخيــ جعفر              

  
  :موضعًا علي الصور اآلتية )  ١١٥( بينما ورد اإلخبار عن المبتدأ المعرفة بالخبر جملة فعلية



 ١٤

  
  ) ]جملة فعلية مثبتة ( الخبر ) + ضمير المتكلم ( المبتدأ :[  الصورة األولي
  )   ٤(و أجل الــ         َخْطِب موت الســـاداِت واألعـالِم ُمتنا بموتِه  نحنُ               
  ) ]لة فعلية مثبتة جم( الخبر ) + ضمير المخاطب ( المبتدأ : [  الصورة الثانية
  ) ٥(وقد كنـ           ُت زمانًا ال أهتــدى لحســــود  ىَّ كَّثرَت حاسدِ  أنتَ              
  ) ]جملة فعلية مثبتة (الخبر ) + ضمير الغائب ( المبتدأ : [  الصورة الثالثة
  )٦( رُ ــيــز يَ  وهوفرأيَت العدوًّ يبكى دمـــاًء           ورأيت العـــدوَّ             

  ) ] جملة فعلية مثبتة ( الخبر ) + اسم إشارة ( المبتدأ : [  الصورة الرابعة
  ) ٧(وذاَك علي            هذا وعيُن حليِف الحـزِم لم َتنـَــِم  هذا ىُيغيُر عل هذا           

  ) ]جملة فعلية مثبتة ( الخبر ) + علمًا ( المبتدأ : [  الصورة الخامسة
  )٨(ما عاِلُمُ◌ أمرًا كمْن هو جاهـــــُل               َيعلُم حيُث يجعُل أمـَرهُ  اهللاُ            

  ) ] جملة فعلية منفية ( الخبر ) + علمًا ( المبتدأ : [  الصورة السادسة
  ) ٩(وال             ِمثلـى علي تقصيره ُيْعــــــَذُر  ال ُيعَبـُد ســـراً  واهللاُ           
  ) ]جملة فعلية مؤكدة ( الخبر) +  علم ( المبتدأ : [  ابعةالصورة الس
  )  ١٠(لو َأغنـــِت الَمنــــاِذرُ  ذراــقد َأن            الطاهرُ  ويحيىَ   وزكرّياءُ           

  
  
  ــــــــــــ

           . )الكامل( ١٨٦ :الديوان – ٢                .                  )الوافر (٦٩ :الديوان – ١
  .                         )الخفيف(  ٢١٤ :الديوان -٤                                . )الخفيف(١٨١ :الديوان – ٣
                . )الخفيف( ١١١ :الديوان –٥
  .ر سهلت الهمزة فصارت يزير ، أي صوَّت من صدرهَيزئِ : ويزير أصلها .  )الخفيف(١٣٢ :الديوان -٦
  .  )الكامل(١٨٤ :الديوان – ٨          .                       )البسيط(٢٠٣ :الديوان -٧
  . )الرجز(٢٤٠ :الديوان – ١٠          .                     )السريع(١٣٠ :الديوان -٩
  

  ) ]جملة فعلية منفية ( الخبر ) + مضافًا لمعرفة ( المبتدأ : [  ثامنةالصورة ال
ْتُه أسنا            ) ١(  ـدُ ـال َتْرقُـ عيُنــــهُ ُن الحديــــِد َفُرُحُه           بيَن اللَّهاِة و َحزَّ
  ) ]جملة فعلية مؤكدة ( الخبر ) + مضافًا لمعرفة ( المبتدأ : [  ةتاسعالصورة ال
  )٢(ِمن الناسِ  يتلو بعُضهـــا بعضـًا              قد َحمَّْت وَعمَّْت َمعاِشـراً  أياديكَ          
  ) ]مصدرًا مؤوالً ( الخبر ) +  مضافًا لمعرفة ( المبتدأ : [  شرةاعالالصورة 
  ) ٣(ى             َوُودُُّ  كماِء الُمــْزِن غيـُر َمُشـوِب أْن أقيِك ِمن الرَّدعندى َمزيُدِك         
   ) ]جملة فعلية مثبتة (الخبر ) +  مضافًا لمعرفة ( المبتدأ : [  عشرة حاديةالصورة ال



 ١٥

  )٤(من حيُث أدِري وال َأدِري  َجلْبَن الهويبيَن الرصافِة والِجْسِر           عيوُن المها          
  ) ]جملة فعلية مثبتة ( الخبر ) + محلى بأل ( المبتدأ : [  عشرة ثانيةالصورة ال
  ) ٥(ــُب  وَينتِحــ ينُدُب أشجانــاً  ىُ الناو           تصطخبُ ر ألوتاوا يضحكُ  الوردُ         
  ) ] جملة فعلية منفية ( الخبر ) + محلى بأل ( المبتدأ : [  عشرة ثالثةالصورة ال
  ) ٦(  ال تعتــدي علي األشـــرافِ  رافُ            األشـــلي نفُسُ  تأبَى الدنيََّة و         

  ) ]جملة فعلية مؤكدة ( الخبر ) + محلى بأل ( المبتدأ : [  عشرة رابعةالصورة ال 
  ) ٧(َوجـــذوُةُ  تتوّقــَُد  الثقــــافُ             ال ُيقيم ُكعوَبهــا إال الزاعبيَّةو         

  
  
  
.  
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــ

                           . )الكامل(٩٥ :الديوان – ١
  ).              الطويل( ١٥٥: الديوان -٢
       ).                     الطويل( ٧٢: الديوان  –٣
  ).                  الطويل(١٣٥: الديوان -٤
                 . )البسيط( ٦٧: الديوان  –٥
                   .       )الخفيف(١٦٣: الديوان  -٦
               . )الكامل(٩٠ :الديوان –٧

  ) ]شبه جملة ( الخبر ) + معرفة ( المبتدأ : [  النمط الرابع
 والحمـــد هللا رب،  االمتحـــاُن يـــوَم الســـبت: ا أن يكـــون ظرفـــًا أو جـــارًا ومجـــرورًا كقولنـــا شـــبه الجملـــة أمـــ      

أن يكونـا تـامين بمعنـى أن يكـون  –الظـرف أو الجـار والمجـرور  –ويشـترط لإلخبـار بشـبه الجملـة .  العالمين
علـق المحـذوف ،  وهـذا ا المتمـفي اإلخبار بهما فائدة َيْحُسُن السكوت عليها ، أو بمعنى آخـر عنـدما ُيفهـم منه

أن يكون : والثانية .  وزيُدُ◌ في الدار،  زيُدُ  عندكَ أن يكون المتعلق عامًا نحو :  األولى:" يأتي في حالتين 
، فتقـول  زيـد مسـافر اليـوَم وعمـرو غـداً : المتعلق خاصًا وقد قامـت القرينـة الدالـة  عليـه كـأن يقـول لـك قائـل 

  ) .١( "بل عمرو اليوَم وزيُدُ  غداً : له 



 ١٦

وحين اإلخبار بشبه الجملة يكون الظرف أو الجار والمجرور متعلقًا بمحذوف وجوبًا ، وهذا المتعلق        
/ كائن ( أن يكون المحذوف اسمًا أو فعًال نحو  *من النحاة المحذوف هو الخبر في األصل ، وأجاز قومُ 

كان ) استقر ( يل اإلخبار بالمفرد ، وٕان قدرنا كان من قب) مستقر/ كائن (فإن قدرنا ) استقر ( ، أو ) مستقر
  . اإلخبار بالجملة الفعليةمن قبيل 

  :موضعًا حسب الجدول اآلتي )  ١٥٤( وقد ورد اإلخبار عن المبتدأ المعرفة بشبه الجملة لدي شاعرنا   
  

  عدد المواضع   نوع الخبر شبه الجملة 
  )جارًا ومجروراً (الخبر 
  ) ظرفاً (الخبر 

١٣٥  
١٩  

  ١٥٤  اإلجمالي
    

  : لقسمين اآلتيينوقد ورد هذا النمط لدي شاعرنا علي ا
  )جارًا ومجرورًا ( الخبر : أوًال 

  ] الخبر ) + علمًا + ( المبتدأ :[  الصورة األولى 
  ) ٢(بِن إَرْم          وِمن بنى ُعوٍص َجد يٌس و َطَسـْم  ِمن أوالِد ُعوصِ  عادُ و             
  ] الخبر  ) + محلى بأل ( المبتدأ : [  ةنيالصورة الثا

  )٣(ال سيمـــا في أّوِل الزمـــاِن           انـمن خليقِة اإلنس الضعفُ و             
  ] الخبر ) +مضافًا لمعرفة ( المبتدأ : [  ثالثةالصورة ال

  ) ٤(وليـــس لألياِم إغفــــاُل               فى غفلــةٍ  وصاحُب األيامِ              
  ـــــــــــ
  .١/٢١١المرجع نفسه ـ: ابن عقيل : ينظر  *  . ٢١٠/  ١ص  ـمرجع سابق  ـبن عقيل اشرح  : ابن عقيل -١

  .)الرجز( ٢٣٢: الديوان  –٢     
       ).الرجز(٢٢٨ : الديوان -٣
              ) .                               السريع(١٧٨: الديوان ـ ٤

  ] الخبر ) + اسم إشارة ( المبتدأ : [  رابعةالصورة ال
  )١(كيف بخالٍق             لعقابِه يوَم القيــامِة َمْوِعــــُد   ِمن المخلوقِ  هذا             

  ] الخبر) + ضمير المتكلم ( المبتدأ : [ خامسةالصورة ال
  ) ٢(بـأٍس وجـــوِد أرحِم الناِس بالنا              ِس وأوالدهــم بفى ِظّل  نحنُ            

  ] الخبر ) + ضمير الغائب ( المبتدأ : [ الصورة السادسة 
  ) ٣(ثالِثهم في عهـــــدِه المشتــرِك            مـْن أوالِد عبدالمـــلكِ  هوو           

  ] الخبر) + ضمير المخاطب ( المبتدأ : [  السابعةالصورة    



 ١٧

  )٤(ْفـ             َو ولم يمنعــــوُه عنَد اقتــداِر لقد شرعوا العَ  من َمعشرٍ  أنتَ           
  

  )ظرفًا ( الخبر : ثانيًا 
  

  ] الخبر) + محلي بأل (المبتدأ : [  األولى الصورة 
ــْؤَدُد  دوَن ِفناِئـــهِ  الِعزُّ وكذا المْلِك في تدبيــرِه              و                  ) ٥(والسُّ

  ] الخبر) + مضافًا لمعرفة ( أ المبتد: [  الثانية الصورة 
  ) ٦(الخـافِق  فوَق الفـــَُؤادِ  ويساُرهُ فيميُنُه َتحكي الِوساَد لخــّدِه                          

  ]الخبر) + اسم إشارة (المبتدأ : [ الثالثةالصورة 
  ) ٧(الِغناءِ  قبلَ ُر المقـدا هذاَفَذَرْعُت الِبساَط ِمّني إليــِه               قلـــُت             
  ] الخبر) + ضمير المتكلم ( المبتدأ : [  ةبعار الصورة ال
  ) ٨(بيَن األبارِق والسبيــِل الغـاِمِر             تحَت الحاِجرِ  نحنُ ُعْجنا المطيَّ و           

  
         

  
  
  

  ــــــــــــــــــ
      ) .                             الكامل(٩٥: الديوان  -١
  ).الخفيف(١١٠: الديوان  – ٢
  ) .  الرجز( ٢٤٦: ـ الديوان ٣
  .                 )الخفيف( ١٤٥: الديوان  -٤
  .)الكامل(٩٥: الديوان  – ٥
  ).الكامل( ١٦٥: ـ الديوان ٦
  ).الخفيف( ٥٨: ـ الديوان ٧
  ).الكامل(  ١٤٢: ـ الديوان ٨

  :في صدر الجملة  لدي ابن الجهم نالحظ  وصور االبتداء بالمعرفةعلي أنماط  ِبناءً      
موضــعًا ـ كمــا )  ٣٣( فــى حــين أنــه ابتــدأ بــالنكرة فــي  –موضــعًا )  ٤٧٤( ابتــدأ الشــاعر بالمعرفــة فــي *   

المبتـدأ محكـوم " سيأتي ذكره ـ ، وهذا يؤكد حقيقة مـا قـرره النحـاة مـن أن االبتـداء بالمعرفـة هـو األصـل ؛ ألن 
صـل فـي المبتـدأ أن يتقـدم علـي الخبـر ، والحكـم علـي المجهـول ال يفيـد ؛ ألن ذكـر عليه ، والخبر حكـم ، واأل

المجهول أول األمـر يـورث السـامع حيـرة فتبعثـه علـي عـدم اإلصـغاء لحكمـه ، ومـن أجـل هـذا وجـب أن يكـون 
                     ). ١" (المبتدأ معرفة حتي يكون ُمعينًا أو نكرًة مخصوصًة 
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موضــعًا ، وضـميرًا فــي )  ١٥٦( موضـعًا ، ومعرفـًا باإلضــافة فـي )  ١٦٠(حلــًى بـأل فــي جـاء المبتـدأ م *   
موضــــعًا ، واســــمًا موصــــوًال فــــي )  ١٩( موضــــعًا ، واســــَم إشــــارة فــــي )  ٣٣( موضــــعًا وعلمــــًا فــــي )  ١٠٤( 

دم وقــ وقــد اختلــف النحــاة فــي ترتيــب المعــارف فقــدم ســيبويه الضــميَر علــى المعــارف كافــة ،. موضــعين اثنــين 
، ومــع ذلــك نــرى شــاعرنا قــد جعــل قصــب *، وقــدم البصــريون العلــم ) اســم اإلشــارة (الكوفيــون االســم المــبهم 

لــه داللتــه والتــى تكمــن فــى أنــه يريــد أن ينبــه إلــى حقيقــة ذلــك االســم  –فــي رأيــي  –الســبق للمحلــي بــأل ، وهــذا 
  :كقوله فى محبسه) ال(تحقق من استخدام المعانى التي ت –قلبًا وقالبًا  –وأن يثير في المتلقى) المحلى بأل(

  ـ والشمس لوال أنها محجوبـٌة         عن ناْظريِك لما أضاَء الفرقــدُ                   
  والبدُر يُدرُكُه الّسراُر فتنجلي          أياُمُه وَكأّنــُه   ُمتجــــّددُ                      
  الغماُم فما ُيَري        إال َوَريَّـقُـــُه ُيراُح وَيْرُعـدُ  والغيُث َيْحُصرهُ                     

  )٢(والناُر في أحجاِرها مخبوءُةُ          ال ُتصطلي إْن لم تُثــرها األْزُندُ                      
يمكـن أن وأرى أنـه ال ) النـار  –البـدر  –الغيـث  –الشـمس ( نرى أن المبتدأ جاء محلًى بـأل فـي قـول الشـاعر     

فـي الكلمـات السـابقة حيـث أفـاد حـرف ) ال(يحمل الضمير أو اسم اإلشارة أو أية معرفة أخرى ما يحمله التعريف بــ
  العهدية الذهنية  بين الشاعر والمتلقى فكأنه يشبه نفسه بالشمس المعهودة لنا فى ) ** ال ( التعريف  
  ـــــــــــــــــ

  . ٢١٦/  ١ ـ سابق  مرجع ـشرح ابن عقيل : ابن عقيل  -١
  تحقيق محمد  – بين النحويين البصريين والكوفيين اإلنصاف في مسائل الخالف: نباري ابن األ: [ ينظر تفصيل ذلك * 

  .                      ] وما بعدها ٢٢٨/  ٢  –م  ٢٠٠٥ –القاهرة دار الطالئع ـ  –محيي الدين عبدالحميد                       
    .)الكامل( ٨٩: ن الديوا -٢

إمـا أن يكـون مصـحوبها معهـودًا : فالعهديـة :عهدية وجنسية ، وكل منهمـا ثالثـة أقسـام : التى هى حرف تعريف نوعان )  ال**  (
إذ همـا فـى : ( ، أو معهـودًا ذهنيـًا نحـو ]  ١٦، ١٥: المزمل) [ فعصى فرعون الرسول. كما أرسلنا إلى فرعون رسوالً : ( ذكريًا نحو 

  .جاءنى هذا الرجل ، ويأيها الرجل : ، أو معهودًا حضوريًا نحو ]  ٤٠من اآلية : التوبة ) [ ر الغا
ــًة  نحــو ) كــل(إمــا الســتغراق األفــراد ، وهــى التــى تخلفهــا :  والجنســية     ، أو ]  ٢: العصــر ) [ إن اإلنســان لفــى خســر : ( حقيق

الكامـل فـى هـذه الصـفة ، أو لتعريـف : زيـد الرجـُل علمـًا ، أى : ًا نحـو مجـاز ) كـل ( الستغراق خصائص األفراد ، وهى التـى تخلفهـا 
] . ٣٠مــن اآليــة : األنبيــاء ) [ وجعلنــا مــن المــاء كــل شــىء حــى : ( ال حقيقــًة وال مجــازًا نحــو ) كــل(الماهيــة ، وهــى التــى ال تخلفهــا 

إنـه قســم : التـى لتعريـف الماهيـة ، فقيـل ) ال(و اختلـف فـى ]. ٥٦،  ٥٥مغنـى اللبيـب ـ مرجـع سـابق ـ ص : ابـن هشـام : ينظـر [ 
الجنـى الـدانى فـى حـروف المعـانى ـ تحقيـق : المـرادى : ينظـر [   .قسم برأسه:يرجع إلى الجنسية ، وقيل: يرجع إلى العهدية ، وقيل 

  ] .    ١٩٣م ـ ص  ١٩٩٢ـ  ١فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل ـ دار الكتب العلمية ـ يروت ـ ط
تها وأثرها في الحياة ، ويشبه نفسه بالبدر وٕاحيائه لمظـاهر الجمـال والبهجـة بـأنواره الصـافية السـاطعة ال سـيما قو   

فى فترات اكتماله ، ويشبه نفسه بالغيث المحيى لـألرض بمـا عليهـا مـن كائنـات ، ثـم يشـبه نفسـه بالنـار المتأججـة 
لقي ـ ال سيما خصوم الشاعر ـ معانى القوة والتجلـد التـي المخيفة لغيرها ، ولعله بذلك يريد أن يكرس في نفس المت

حيــث لــم ُيظهــر جزعــًا أو هلعــًا فــي محنتــه وأن مــا أصــابه إنمــا هــو  وأبصــارنايتمتـع بهــا والتــي نعهــدها فيــه بأذهاننــا 
  .سحابة صيف عما قليل ستنقشع وتعود بعدها الشمس تشرق على العالم من جديد كسابق العهد بها 
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دأ أعرف من الخبر فإن هذا ليس بقاعدة مطردة ؛ فقد تساوى فى بعض تراكيب الشاعر كل إذا كان المبت*
  :من المبتدأ والخبر ، نحو 

  وتصغيُر ما أعظَم الُمْنِعـــُم          وشيك النجاحِ  وَخْفُض الجناحِ ـ                 
  واألعالمِ  ُت الساداتِ مو  َخْطبِ           وأجلُّ الـــ نحُن متنا بموتِه                 
  )١( نســُل حـامِ  أكثُر السودانِ و           َنْسُل ســامِ  أكثُر البيضانِ ـ ف                

ولم يغفـل النحـاة هـذه القضـية فـذكروا أن الخبـر إذا كـان كالمبتـدأ لـم يجـز تقـديم الخبـر علـي المبتـدأ ؛ ألن     
وال شـك أن . خبرًا ومخبرًا عنـه ، فأيهمـا تقـدََّم كـان المبتـدأ  ذلك يؤدى للبس إذ كل واحد منهما يجوز أن يكون

لغـة الكـالم تقتضـي عنصـرى الوضـوح " التقدم هو خير وسيلة لرفع اللبس وٕابانـة المسـند مـن المسـند إليـه ؛ إذ 
  ).٢" (والمطابقة ، وٕان لغة األدب تقتضيهما ومعهما عنصر الجمال 

   
إذ بـه تتعـين ، : ومـا يتصـل بـه هـو مسـتقر الفائـدة ) الخبـر ( سـند ظهر من خالل األنماط والصور أن الم*  

والخبر عند شاعرنا هـو الـذى اسـتفاده السـامُع ، ومعـه صـار المبتـدأ  –كما سبق ذكره  –وهو أمر قّرره النحاة 
  ،موضعاً )  ١٤٤( وجملة ،موضعًا )  ٣٨١/ معرفة أو نكرة( كالمًا مفهمًا ، وقد ورد الخبر مفردًا 

وكان اإلخبار بالمفرد هـو األكثـر اسـتعماًال لـدى شـاعرنا ؛ ألن الخبـر المفـرد ، موضعًا )  ١٥٤( ة وشبه جمل
فـإذا .  أو التعـدد ، أو التوكيـد، من شأنه أن يعطى للشاعر فسـحًة لإلخبـار وطـول الجملـة عـن طريـق العطـف

التضــح لنــا وعــى ) ٣"(اعر التراكيــب ذات طبيعــة إيجابيــة فــى خدمــة المعنــى واإليحــاء بنفســية الشــ" علمنــا أن 
شــاعرنا بخلــق لغــة خاصــة بــه  ُيــؤثر فيهــا اإلخبــار بــالمفرد؛ ليعبــر عمــا يخــتلج فــى جنبــات نفســه مــن مشــاعر 
جياشــة خصوصــًا أن حياتــه حفلــت بالتقلبــات المثيــرة التــي تــدعو صــاحبها للتعبيــر عنهــا و اإلطالــة فــى ســرد 

  .له أحداثها فربما أعطاه ذلك نوعًا من التنفيس عما بداخ
  
  
  
  ــــــــــــ

  ) .  الرجز(٢٣٢ –)الخفيف( ٢١٤ –)المتقارب( ١٩٧: الديوان  -١
  . ٥٨ص  ـم  ١٩٥٨ـ القاهرة  ـنجلو المصرية األـ اللغة بين المعيارية والوصفية : تمام حسان  - ٢
  ) .ت .د (ـ ٦٣ـ ص هرةالقا ـ نجلو المصريةاأل ـالنواس  ىدراسة في شعر أب.. رمز البحر: وحيد عبدالحكيم الجمل  ـ٣

ـــر نكـــرة وصـــفًا  *    موضـــعًا وأري أن ذلـــك )  ٧٨( موضـــعًا فـــي حـــين ورد نكـــرة جامـــدًة )  ١٤٣( ورد الخب
  .الحرية في طول الجملة والتي يحرص علي إطالتها بوسائل متعددة  –كما ذكرت  –الوصف يتيح للشاعر 

موضعًا ، وهـذه النسـبة المرتفعـة للجملـة )  ٢٩(  موضعًا ، وجملة اسميةً ) ١١٥( ورد الخبر جملًة فعليًة  *  
الفعلية تعكس لنا تركيـز الشـاعر علـي األحـداث التـي يمـوج فيهـا ، وأَملـه أن تتغيـر حالـه وأن يحقـق مـا تصـبو 

كما أن اإلخبار عن المبتـدأ بالجملـة الفعليـة يـوحى بالثبـات وتحقـق نسـبة الخبـر للمبتـدأ إن .إليه نفسه مستقبًال 
  :فعًال ماضيًا نحو كان الخبر 
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  )١(من حيُث أدِرى وال َأدِرى ىَجلْبَن الهو بيَن الرصافِة والِجْسِر           عيوُن المها          
  : نحوبينما اإلخبار عن المبتدأ بالفعل المضارع يوحى باستمرار هيئة المبتدأ وكأنه مصوٌر أمام أعيننا 

  ) ٢(وَينتِحــــُب  ينُدُب أشجانــاً  ىُ الناو           تصطخبُ ر ألوتاوا يضحكُ  الوردُ          
موضعًا فقط ، لكن ُحمَّل االسم )  ١١( وقع الخبر اسمًا موصوًال بعدٍد محدوٍد لدي شاعرنا حيث ورد  *  

  : الموصول في بعض تراكيب الشاعر الداللة علي الماضي كقوله  
  ) ٣(أنا لم أشكــْر فمْن يشكــــرُ  قلـــّدني أمـــَرُه         إنْ  الذي فهو              

  :كما ُحمَّل في بعض التراكيب األخرى الداللة علي الحال واالستمرار كقوله  
  ) ٤(َذلَّ كاِشُحـْه َمْن  لمغبوطُ هل العيُش إال الِعزُّ واألمُن والِغني         غني النفِس وا            

و المضــارعة علــي االســم الموصــول ، فهــو نفســه بمعــزل فالســياق وحــده هــو الــذي يخلــع معنــي المضــى أ     
وعلــى جانــب .جملــة الصــلة أيــًا كانــت صــيغة فعلهــا  ههــذا المعنــي أو ذاك كمــا ال تحملــ لعــن الســياق ال يحمــ

آخـر يتميـز اإلخبـار باالسـم الموصـول ـ والمعـرف أيضـًا ـ بضـرٍب مـن توكيـد عالقـة اإلسـناد حيـُث ِجـىء بـه ؛ 
  .ذكر الشيِء بجملة قد عرفها السامع له وبين أال يكون األمر كذلك لُيفصَّل بين أن ُيراَد 

مــــــن داللــــــة يكشــــــف عنهــــــا  مموضــــــعًا ، وال يخلــــــو هــــــذا االســــــتخدا)  ١٥٤( ورد الخبــــــر شــــــبه جملــــــة *   
  : فعندما يمتدح بقوله .السياق 

  الخطوبِ  فى حفاِظَك للودَّ              وكالتيِس فى قراعِ  كالكلبِ  أنتَ ـ                    
  )٥(ال عدمناَك دلـوًا              من كباِر الدَّال كثيَر الذنوِب  كالدلوِ  أنتَ                     

فى البيتين يؤكد علي تفرد ممدوحه بمعانى * اإلخبار عن المبتدأ بشبه الجملة  عن طريقنجد أن شاعرنا  
  .فضال عن تفرده بالحظ العظيم  ،واقتحام صفوف األعداء والنيل منهم ،والوفاء ، اإلخالص

  ـــــــــــــ
  ).                       الطويل( ١٣٥: ـ الديوان ١
  ).                     البسيط( ٦٧: ـ الديوان ٢
  ).                            السريع( ١٣٠: ـ  الديوان ٣
  ).الطويل( ٨٦: ـ الديوان ٤
  ) .الخفيف( ٧٨: ـ الديوان ٥
                   ٠من هذه الدراسة  ١٦ينظر ص . خبر بشبه الجملة على الحقيقة ، لكنه متعلق بخبر محذوف ال ي* 
  

  صدارة الجملة ىاالبتداء بالنكرة ف ـ٢
 غذكرنــا أن المبتــدأ محكــوم عليــه بــالخبر ، واألصــل فــي الكــالم أن يكــون المحكــوم عليــه معلومــًا ؛ إذ ال يســو     

وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتي يكون معلومًا ، والنكرة غير معلومة فال يصـح الحكـم الحكم علي مجهول لذلك 
  .عليها ومن ثم وجب أال تقع النكرة مبتدأ 

بشــرط أن تكــون مفيــدة ، وبالتــالي يكــون الحكــم عليهــا بــالخبر مفيــدًا ، وال * وقــد ّجــوز النحــاة وقــوع النكــرة مبتــدأ    
قولــُة : مــن المعرفــة ، وذلــك بــأن يحــدث لهــا شــىء مــن التخصــيص بإضــافة نحــو تكــون النكــرة مفيــدة إال إذا قربــْت 
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: ، أو التخصـيص بجـار ومجـرور نحـو  فـي الفصـل طالٌب مجتهدٌ :  ، أو التخصيص بنعت نحو  ُ فاصلةُ  حًقَ◌◌ّ 
الشـعراء يضـطرون فيجعلـون االسـم نكـرة " ومـع مـا سـبق ذكـره فـإن .  عطاٌء في السر خيـٌر مـن عطـاٍء فـي العلـن

  ).١" (بر معرفة ، وٕانما حملهم علي ذلك معرفتهم أن االسم والخبر يرجعان إلي شىء واحدوالخ
  :وقد جاء االبتداء بالنكرة فى صدر الجملة لدي شاعرنا حسب الجدول اآلتي      

  
  عدد المواضع  نوع النكرة

  مخصصة بجار ومجرور 
  مخصصة بظرف
  مخصصة بإضافة
  ُقِصَد بها التنويع

  مخصصة باعتراض

١٤  
٢  
١٣  
٢  
٢  

  ٣٣  اإلجمالي
  : وقد ورد االبتداء بالنكرة في صدر الجملة لدي شاعرنا علي الصور اآلتية     

  ] الخبر ) +  نكرة مخصصًا بجار ومجرور ( المبتدأ : [  الصورة األولي
   )٢(ما صنعا  كلُّ  من اهللاعدٌلُ◌ يقول في نأتِه وغربتــِه                                     
  ] الخبر ) + نكرة مخصصًا بظرف ( المبتدأ :[  الصورة الثانية

  مْع أديٍب فى مـــذاكرٍة          أنفى بها الَهمَّ أو أستجلُب الطربـا  لجلسةٌ ـ             
  )٣(إلىَّ من الدنيا وزخِرفــها         وملِئها فضــًة أو ملِئها ذهبـًا  أشهى               

  ـــــــــــــــ
  . ١٣٨: ضيف ص  ، وتجديد النحو لشوقي ١/٢١٦، شرح ابن عقيل  ١/٣٢٩الكتاب لسيبويه : يل ذلك ينظر تفص *
  م ـ  ١٩٩٤عضيمة ـ ط المجلس األعلي للشئون اإلسالمية ـ القاهرة ـ  قالمقتضب ـ تحقيق محمد عبد الخال: المبرد  -١

            ٤/٩١                      .  
  .    )المنسرح( ١٥٩الديوان  -٢
  ).         مع(والوزن يقتضى تسكين عين ، )البسيط(٧١،  ٧٠: الديوان ـ ٣

  ] الخبر ) + نكرة مخصصًا بإضافة ( المبتدأ :[  الصورة الثالثة
  )  ١(وطرُفُ◌ُ  وٕاْن لم يألِف الُكْحَل أكحـُل            َيْقُصُر الطرُف دَونهُ  فنضرُة وجهٍ                

  ]الخبر +* )لتنويع نكرة ل ( المبتدأ: [ رة الرابعةالصو 
   برُ ـنوعا مخانيث فى أعناقهما الك           ةٍ ـــمن كل ناحي اً صبَ م عُ فجئتُ ـ             

  )٢( رُ ـــتبَ حين يخُ  وآخر قرشـــّى           ـــهِ فى قراطق فواحٌد كسروىٌّ                
  :كقوله،بالجملة االعتراضية  كساب االسم النكرة تخصيصاً يتجه إل الشاعرَ  وقد الحظتُ      

   عـداوُة غيِر ذى َحَســـٍب ودينِ         ـ  الءٌ ــب هُ ــشبهُ ليس يُ ـ  بالءٌ   ـ           



 ٢٢

  )٣( أكحلُ ـ  وٕان لم يألف الكحلَ ـ  طرفو   ه       ـفنضرة وجه يقصر الطرف دونـ             
النكــرة المخصصــة بحــرف الجــر أكثــر األنــواع  حــظبــالنكرة لــدى شــاعرنا نجــد أن  وبنــاء علــى صــور االبتــداء      

المخصصـة بلغـت و ، موضـعاً ) ١٣(فـى حـين بلغـت النكـرة المخصصـة باإلضـافة  موضـعاً )١٤(ورودا حيث بلغت 
وأرى أن مـرد إكثـار .التـى خصصـت بـاالعتراض  تلـك كـذلك، و التـى قصـد بهـا التنويـع  تلك و، بظرف موضعين 

مــن تخصــيص المبتــدأ النكــرة بالجــار والمجــرور يكمــن فــى المعــاني المتنوعــة المســتفادة مــن حــرف الجــر الشــاعر 
  .الخ.... ةأو ابتداء الغاية المكانية أو الزما ني، أو المجاورة ،كالتبعيض 

لـة فـى الحقيقـة يمثـل جم ألنـه؛ قد يكون وصفا للنكـرة إذا وقـع بعـدها  الجار والمجروروثمة سبب آخر وهو أن    
والصــالت ال تكــون إال  ،جملــة أنــه يقــع صــلة  علــى كونــهويــدل ،ـ وهــو فعــل ـ  )اســتقر(ـمتعلقــا بــ مــن حيــث كونــه

بعـد النكـرة  الجـار والمجـرورألن السـامع إذا وقـف علـى ؛  بالجار والمجـرور النكرة صيصولذلك حسن تخ،جمال 
  :شاعرنا فعندما يقول . لبٌس  ئذٍ خبر فيحدث عند الجار والمجرورقد يتوهم أن 

  ) ٤(ما صنعا  كلُّ  من اهللاعدٌلُ◌ يقول في نأتِه وغربتــِه                             
بمعنــى وصــف هــذا )عــدل اســتقر مــن اهللا(فــى موضــع جملــة حيــث التقــدير ) مــن اهللا(نلحــظ أن الجــار والمجــرور 

  .عارف و بالتالي تخصص هذا المبتدأ النكرة وارتقى لمرتبة الم،العدل بأنه عدل إلهي 
  
  
  
  
  ــــــــــــ
  ).الطويل(١٧٤: الديوان  -١
   أجرُّ  وثوبٌ  لبستُ  فثوبٌ                على الركبتينِ  زحفاً  فأقبلتُ :من أمثلة ذلك قول امرىء القيس  * 

لموضعين فى ا)ثوب(قوله :والشاهد فيه ).ثوب أجر(وكذلك ،خبره )ولبست ونسيت أ (،مبتدأ)ثوب(قوله و ، البيت من بحر المتقارب
نه قصد التنويع إذ جعل أثوابه أنواعا فمنها نوع أذهله حبها فنسيه ومنها نوع قصد أن ـ؛أل مع كونه نكرةـ حيث وقع كل منهما مبتدأ 

  .٢٢٠، ١/٢١٩_نقال عن شرح ابن عقيل .[ا أحد ميها حتى ال يعرفهفليع ؛يجره على آثار سيرهما
  ).نوعى: (عل الصوابلو ،كذا بالديوان ). البسيط(١٢٢:الديوان ـ ٢
         .              )الطويل(١٧٤ـ)الوافر( ٢٢٠:الديوانـ ٣
  .)المنسرح( ١٥٩:الديوانـ ٤

  )عدم التقيد بالرتبة(تقديم الخبر على المبتدأ ـ ٣
دل ذلـك الوضـع أو الترتيـب زالـت تلـك ُبـفـإن  ،تدل العبارة داللة تامة بوضـع مخصـوص وترتيـب مخصـوص      

لــو اختــل أصــبح مــن العســير أن يفهــم المــراد  يحــتم نظــام الجملــة العربيــة أو هندســتها ترتيبــا خاصــاً "ث حيــ؛ الداللــة 
  ).١( "منها

ولعـل التركيـب الشـعرى . العالمة اإلعرابية وحرية الرتبة : ويساعد على إمكان التقديم والتأخير عامة أمران       
فضــال عمــا يريــد إليــه  ،يقتضــيه ضــبط الــوزن وٕاحكــام القافيــةلمــا "؛  أحــوج إلــى التقــديم والتــأخير مــن غيــره تحديــداً 



 ٢٣

و شريطة ذلك كلـه وضـوح  ،معينة بتقديم بعض أجزاء الكالم وتأخير بعضه اآلخر  من إثارة معانٍ  الشاعر أحياناً 
  ).٢("المعنى بالقدر الذى يسمح بالفهم 

إنمـا هـى فـى حقيقتهـا مـن صـنيع   )ةبـالرت(ير ظـاهرة التقـديم والتـأخ" نأوهو ،ينبغى التأكيد عليه  لكن ثمة أمراً     
وبمعنــى آخــر فليســت ظــاهرة تحويليــة عنــد ، النحــاة وجهــدهم فــى اســتقراء اللغــة وليســت مــن صــنيع المــتكلم العربــى 

عنــد النحــاة عــن محــاولتهم تحقيــق  وبــالطبع فهــى ناشــئةٌ  ،المــتكلم نفســه ولكنهــا ظــاهرة تحويليــة عنــد النحــاة أنفســهم 
  ).٣("للجمل االسمية والفعلية األصل الذى جردوه 

إذ تســتعيض هــذه اللغــات فــى " ؛ ظهــر بجــالء أهميــة الرتبــة وتــزدادتوبالنســبة للغــات الخاليــة مــن اإلعــراب فإنــه     
ــتأديــة العالقــات التــى كــان يُ  كــل كلمــة بالنســبة للكلمــات  عوضــبوٕامــا  ،ر عنهــا بــاإلعراب إمــا بكلمــات مســاعدة عَب

  ).٤("األخرى
الخبــــر وصــــف فــــى المعنــــى للمبتــــدأ فاســــتحق التــــأخير "ن أن يتقــــدم المبتــــدأ ويتــــأخر الخبــــر ؛أل واألصــــل        
وذكر النحاة أن الخبـر يتقـدم علـى المبتـدأ وجوبـا .)٥("لم يحصل بذلك لبس أو نحوه  اويجوز تقديمه إذ، فكالوص

لخبـر ظـرف أوجـار ومجـرور وا،ن يكون المبتدأ نكرة لـيس لهـا مسـوغ إال تقـدم الخبـر أ:  األول: فى أربعة مواضع 
ـــدك رجـــل:نحـــو  ـــ: الثـــانى.  عن ـــدار : ضـــمير يعـــود علـــى شـــىء فـــى الخبـــر نحـــو  ىأن يشـــتمل المبتـــدأ عل ـــى ال ف

إنمـا :نحـو  اً أن يكـون المبتـدأ محصـور :والرابـع  ؟أيـن زيـد:أن يكون الخبر له صدر الكالم نحـو :الثالث . صاحبها
إذا كـان المبتـدأ معرفـة والخبـر شـبه جملـة  خبـر علـى المبتـدأ جـوازاً ويتقدم ال. *وما فى الدار إال زيد، فى الدار زيد

  .النصر للعرب حين يتحدون :كن القول مفي،  للعرب النصر حين يتحدون: كقولنا 
  : موضعا حسب الجدول اآلتي ) ١٠٤(أ لدى شاعرنا فى وقد تقدم الخبر على المبتد

  
  ـــــــــــ

  .٤٨صـ م ١٩٩٧ ـالقاهرة ـ نجلو المصريةاأل ـ داللة األلفاظ :إبراهيم أنيس ـ ١
  م ـ ١٩٩٦ـ  ١طـ  القاهرةـ دار الشروق ـ دراسة فى الضرورة الشعرية ..لغة الشعر: محمد حماسة عبد اللطيف ـ ٢

  .٢٩٠ص                                 
  .٢٢٦صـ مرجع سابق ـ القول باألصول والفروع فى النحو العربى : طارق محمد عبد العزيز ـ ٣
  .)ت.د(ـ ١١١صـ  القاهرةـ األنجلو المصرية ـ ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص ـ اللغة:فندريسـ ٤
  .١/٢٢٧ـ مرجع سابقـ شرح ابن عقيل :ابن عقيل ـ ٥
  . وما بعدها ١/٢٤٠ ـ  شرح ابن عقيل: ينظر تفصيل ذلك * 

  عدد المواضع   نوع المبتدأ المتأخر عن خبره شبه الجملة
  )محلى بأل(معرفة 
  )اسمًا موصوالً (معرفة 
  )علماً (معرفة 
  )مضافًا لمعرفة(معرفة 

١٤  
٤          
٤٢       ٤  
٢٠  



 ٢٤

  ٦٢  نكــرة     
  ١٠٤  اإلجمالي

  
  :وقد جاء التقديم على النمطين اآلتيين 

  
  )]معرفة( المبتدأ ) +شبه جملة(الخبر :[النمط األول 

  :الصور اآلتية موضعا على)٤٢(وقد ورد هذا النمط 
  )]محلى بأل (المبتدأ )+ ًا◌َ ومجرور  اً جار (الخبر :[ الصورة األولى
  )١( انُ ـوالبي الصــدقُ  وفى القرآنِ           القرآنُ  هُ ـــى شرحَ ما قد تولّ                
  )] موصوالً  اً اسم(المبتدأ )+ًا◌َ ومجرور  اً جار (الخبر :[ ةالصورة الثاني

  )٢(ا ــــــهأحرارِ  مأثورُ  وللفرسِ         ونَ ــــلاألوَّ  هُ شادَ  ما فللرومِ                
  ]  )اً علم(المبتدأ +)اً ومجرور  اً جار (الخبر :[الصورة الثالثة

  )٣(و َطَســمْ  َجديٌس  وِمن بنى ُعوصٍ بِن إَرْم           ِمن أوالِد ُعوصِ  وعادُ                
  )]لمعرفة  ِا◌ً مضاف(المبتدأ ) + اً ومجرور  اً جار ( الخبر:[ : الصورة الرابعة
  )٤(غدًا والَمـــْوِردُ  مصـدُرنا وٕاليهِ ي خلقــِه         واُهللا بالـــُغ أمِرِه ف              

  ])محلى بأل(المبتدأ )+ اً ظرف(الخبر [ الصورة الخامسة
  )٥(  ودُ ـــالجنو  األمـــوالُ  وعنَدهُ         دُ ــالولي هُ ـــابنُ  الناسِ  كَ لَ مَ وَ               

  )]لمعرفة  اً مضاف(المبتدأ +   )اً ظرف( الخبر:[ دسةالصورة السا
  )٦(بيدِ  ولةٍ ـــــموص يدٍ  نْ مِ  هُ وسير           مضجُعهُ  بين النديميِن والِخلَّْينِ                

  ــــــــــــــ
   ).الرجز(٢٣٤:ـ الديوان ١
  .     )المتقارب(١٤٦:الديوان  ـ٢
  .        )الرجز(٢٣٢:الديوان ـ ٣
            .                                    )الكامل(٩٣:الديوان ـ  ٤
                                                      .)الرجز(٢٤٦:الديوان  ـ٥
                                                  .)البسيط(١٠٥:الديوان ـ ٦

  )]   نكرة(المبتدأ )+شبه جملة(لخبر ا:[النمط الثانى 
  :موضعا على الصور اآلتية) ٦٢(وقد ورد هنا النمط 

  )]اً نكرة وصف(المبتدأ )+ اً ومجرور  اً جار (الخبر :[ الصورة األولى
  )١( المِ ظال ازَ ــــــعنه أعج ُص لَّ قَ تُ         ُمعقَّباتٌ  للصبـــاحِ و  نَ رْ وثُ               
  )]بنعت  اً مخصص اً نكرة جامد(المبتدأ )+اً ومجرور  اً جار (بر الخ:[ الصورة الثانية
  )٢(كالَبنــــِْد يوَم الشَّغـــــــَِب         فٌ رِ ــشْ مُ  شــــراعٌ  لهُ              



 ٢٥

  )]نكرة جامدًا مخصصًا بجار ومجرور(المبتدأ )+ظرفاً (الخبر :[ الصورة الثالثة
  )٣( ِمْن الذهـبِ  َشـْذرٌ  َوْسَطهـازبرجـٌد       كأنهن يواقيٌت ُيطيُف بهــا                

ِبناًء على ما سبق من نمطى وصور تقديم الخبر على المبتدأ نالحـظ أن للرتبـة دورًا كبيـرًا فـى تماسـك أجـزاء      
الجملــة عنــد شــاعرنا ، ولــيس هــذا مــن إبداعــه وٕانمــا هــو النظــام اللغــوى الــذى يســاعده علــى ذلــك،وليس ذلــك النظــام 

فالمقصــود بالرتبــة الموضــع األصــلى للعنصــر " ا علــى شــاعر دون ســواه بــل مشــتركًا بــين الشــعراء جمــيعهم مقصــور 
إن المفعــول بــه رتبتــه التــأخر عــن الفاعــل ، والخبــر رتبتــه التــأخر عــن المبتــدأ ، وأمــا التقــديم والتــأخير فــال : فيقــال

لــذى يلــزم ا تبــاع الرتبــة فــى مواضــع ، ويتــيح يكــون إال بــالنظر إلــى البنيــة األساســية التــى يحــددها نظــام الجملــة ا
وقــد ورد ).٤"(الحريــة فــي عــدم االلتــزام بهــا فــي مواضــع أخــرى ، ومــدار ذلــك كلــه هــو التــرابط ومقتضــيات الســياق 

موضعا ، وكان مدار التقديم والتأخير عنده راجعًا للسـياق ، وغالبـًا ) ١٠٤(تقديم الخبر على المبتدأ لدى شاعرنا  
  :يم بطول الجملة عن طريق طول التبعية حيث يأتى النعت مفردًا كقوله مادحًا المتوكلما يتبع التقد
  ) ٥(على كل مسلٍم         وطاعتُـــُه فـــرٌض من اِهللا ُمْنَزلُ  الُعظمى الِمنَّةُ  له           

فــــى التوكيــــد  فالشــــاعر فــــى هــــذا البيــــت قــــد نظــــر إلــــى البنيــــة األساســــية لنظــــام الجملــــة فــــرأى أن التقــــديم أصــــلح 
والتخصيص وبيان ما يتصف به أصحاب الخير واإلحسان من سعادة بفعلهم المستمر للخير وكأن هـذا الخيـر قـد 
اقتصر عليهم واختص بهم دون سواهم ،ولذلك نجد شـاعرنا يؤكـد ذلـك المعنـى بنعـت المبتـدأ المـؤخر بجملـة فعليـة 

  :أيضا فى القصيدة نفسها فعلها مضارع ـ وهذه ظاهرة تركيبية لدى شاعرنا ـ كقوله
  )٦( أحــــــواٌل بهم تتنقَّلُ  وللنـــاسِ وللخيِر أهٌل يسعدون بفعلـِه                    

وبنعت هذا المبتدأ المؤخر بالجملة الفعلية ذات الفعل ) أحوال( على المبتدأ ) للناس(فالشاعر يلجأ بتقديم الخبر 
ل ألخرى ، وربما أدى ذلك التغيير النتقال حال ـ أي الشاعرـ المضارع يؤكد على تغيير حال الناس من حا

وهكذا تطول الجملة لدى شاعرنا عن طريق . لألفضل ونيل الحظوة من المتوكل ذي الخير واإلحسان المستمرين 
  .طول التبعية الذى يتيح للشاعر فرصة تأكيد المعنى 

  ــــــــــــــ
  .          ) الوافر(٢٠٧:الديوان ـ ١
  .              )البسيط(  ٧٣الديوان  ـ٣).                 مجزوء الرجز(٧٦:الديوان   ـ٢
  .٧٩و٧٨صـ  م١٩٩٦ـ ١طـ القاهرة ـ  دار الشروقـ بناء الجملة العربية : محمد حماسة عبد اللطيف ـ ٤
  .)الطويل( ١٧٣:الديوان ـ ٦           .            )الطويل(١٧٣:الديوان ـ ٥

  ذفـــــالحـ ٤
تــدفع داللــة الســياق المــتكلم فــى كثيــر مــن األحيــان إلــى االختصــار ، أو حــذف بعــض عناصــر الجملــة واكتفــاء     

والصمت عن ، إن ترك الذكر أفصح من الذكر "ببعضها اآلخر ؛ ِسعًة فى الكالم ؛ لعلم المخاطب للمعنى حيث 
؛ ألن نفــس الســامع تتســع فــى الظــن والحســاب اإلفــادة أزيــد فــى اإلفــادة ؛ألن الصــمت يحمــل معــانى كثيــرة وذلــك 

  ).١"(،وكل معلوم فهو هين ؛ لكونه محصورا 
ولكــن غيــر ، أحــدهما منطــوق واآلخــر غيــر منطــوق "وتكمــن بالغــة الحــذف فــى وجــود مســتويين مــن الكــالم      

عنـى الـذى يـؤتى وألن المعـول علـى فهـم الم، المنطوق يتحكم فى المنطوق ويوجه تفسيره ؛ ألنه مـراد حكمـا وتقـديرا
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باأللفاظ من أجل التعبير عنه ، فإذا فهم هذا المعنى من غيـر النطـق بـبعض األلفـاظ فـإن المـتكلم بالخيـار فـى أن 
ومـــن هنـــا فإننـــا ال ).٢"(يحـــذف هـــذا اللفـــظ أو يـــذكره مـــا دام هنـــاك دليـــل لفظـــى أو حـــالى فـــى الكـــالم ومـــا يالبســـه 

الجملــة ودورهــا فــى الحكــم علــى مــا يوجــد مــن حــذف فــى بنــاء نســتطيع أن نغفــل داللــة المفــردات المســتخدمة فــى 
الجملة من حيث إن هذه المفردات بالعالقات النحوية التى تقع بينها تعد قرينة لفظية أو حالية تساعد علـى الحكـم 

لغــوا مــن الحــديث ال يجــوز بوجــه أو  دبالحــذف ، فــإن لــم يكــن ثمــة دليــل علــى المحــذوف فــإن الحــذف حينئــذ يعــ
  . سبب 

ـــدًا دون الجمـــل : األول ، وثمـــة ســـؤاالن يتعلقـــان بالحـــذف      لمـــاذا يكثـــر الحـــذف فـــى النصـــوص الشـــعرية تحدي
صـالح الـدين حسـانين اإلجابـة عـن / أى الجمل يكثر فيهـا الحـذف ؟ ولـَم ؟ ويتـولى الـدكتور: المنفصلة ؟ و الثانى

وهـذان العـامالن يسـاعدان منشـئ الـنص ، إن الـنص بنـاء يقـوم علـى التماسـك و االتسـاق : "هذين السـؤالين بقولـه 
علــى االختصــار وعــدم اإلطالــة بــذكر معلومــات فائضــة لــذا يشــترط فــى الحــذف أن يبــدأ الــنص بجملــة تامــة تراعــى 

تبعيـة : أى ، أما فى الجمل التالية فإن علماء الـنص يعتمـدون علـى مـا يسـمى بالتبعيـة النحويـة ، القواعد النحوية 
ويكثــر الحــذف فــى الجمــل .ابقة أو علــى مــا يســميه اللغويــون العــرب بالجمــل المســتأنفة الجملــة التاليــة للجملــة الســ

  ).٣"(والمفعول ،والمسند ،ويكثر الحذف فى المسند إليه ، المستأنفة حتى يفيد االختصار 
  

  )المسند إليه (حذف المبتدأ ـ أ 
وذلــك أنــك : "از يوضــحه ســيبويه بقولــه فأمــا الجــو . يحــذف المبتــدأ  جــوازًا ويحــذف وجوبــا إذا دل عليــه دليــل       

هـذا أو  ذاك عبـداهللا: كأنـك قلـت،  عبـداهللا وربـى:رأيت صورة شخص فصار آيًة لك على معرفة الشـخص فقلـت 
  ).٤"(عبداهللا 

  مررت: النعت المقطوع إلى الرفع فى مدح نحو : ويحذف المبتدأ وجوبا فى مواضع متعددة  منها      
  ــــــــــــ
  دار الجيل ـ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد  ـدابه ونقده آالعمدة فى محاسن الشعر و : ق القيروانى ابن رشيـ  ١

  .١/٢٥١ـ م ١٩٧٢ـ٤ط ـبيروت ـ                              
  .١٣٤صـ مرجع سابق ـ النحو والداللة :  فمحمد حماسة عبد اللطي ـ٢
  .٢٣٩صـ مرجع سابق  ـ حوالداللة والن:صالح الدين صالح حسانين ـ ٣
  .                        ٢/١٣٠م ـ  ١٩٩١ـ ١ـتحقيق عبدالسالم محمد هارون ـ دار الجيل ـ بيروت ـ ط الكتاب:سيبويه ـ ٤
هو :والتقدير ،ُ◌ المسكين مررت بزيدٍ :أو ترحم ، نحو ،  الخبيثُ  مررت بزيدٍ : أو ذم ، نحو ، ُ◌ الكريم بزيدٍ  

صبر : أن يكون الخبر مصدرًا نائبًا مناب الفعل  ، نحو : ومنها .  وهو المسكين،  الخبيث وهو،  الكريم
نار  ٠وما أدراك ما الحطمة : ( كما يحذف بعد جواب االستفهام ، نحو *. جميلٌ  صبرى صبرٌ : والتقدير،  جميل
حًا فلنفسه ومن أساء من عمل صال: ( هى نار اهللا ، وبعد فاء الجواب ، نحو : أى ]  ٦،  ٥: الهمزة ) [ اهللا 

  .**فعمله لنفسه وٕاساءته عليها : أى ]  ١٥من اآلية : ، والجاثية  ٤٦من اآلية : فصلت ) [ فعليها 
  :وقد ورد حذف المبتدأ لدي شاعرنا حسب الجدول اآلتي      
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  عدد المواضع  حذف المبتدأ  عدد المواضع  حذف المبتدأ
  بعد القول في جواب االستفهام 

  واالستئنافبعد القطع 
  بعد دليل يدل عليه 

  يقدر في ذهن الشاعر

٤ 
٥١ 
١٥ 

٧  

 بعد فاء جواب أّما
 بعد فاء جواب الشرط
 بعد همزة االستفهام 

  مواضع أخرى 

١  
١٤  
٤  
٢  

  ٩٨  اإلجمالي
  :وقد جاء الحذف علي الصور اآلتية      

  ]بعد القول فى جواب االستفهام :[ الصورة األولى
  ما رأْت برأسى فقالـــْت         أمشيٌب أم لؤلٌؤ منظـــــــوُم ـ أنكرْت             

  وليس عيبــــًا فَأنَّْت          أنًَّة يستثيــــُرها المهمـــومُ  شيبٌ  قلت                
  ـ  وأيقنتا أْن قد سمعـــــُت فقالتا          َمن الطارُق الُمْصِغى إلينا وما َندرى           

  )١(إْن شئتما كتَم الهــوى          و إال فخّالُع األعّنــِة والُعــــْذِر  فتىً فقلُت                
  ).الجملتان فى محل رفع مقول القول .(الطارق فتى : هذا شيب ،  فقلت :قلت :والتقدير     

  ]بعد القطع واالستئناف : [ الصورة الثانية
  العيـ             ـِد وفى كل طــارٍف و تليـِد  ـ  بارَك الُله للخليفـــِة فى         

  نحُن فى ظلَّ أرحِم الناِس بالنــا            ِس وأوالهم ببـــأٍس وجــودِ              
  )٢(وابُن عمَّ نبىَّ اللــــــــــه  وابُن المهــدىَّ وابُن الرشيـدِ  صفوُة اهللاِ             

  .ليفة صفوة اهللا أو الخ،هو صفوة اهللا :والتقدير 
  
  ـــــــــــــ
  .٢٥٦، ١/٢٥٥ـ مرجع سابق ـ  شرح ابن عقيل :  ابن عقيل :ينظر*

  . ٥٨٧،  ٥٨٦مغنى اللبيب ـ مرجع سابق ـ ص : ابن هشام :ينظر** 
  ).         الطويل(١٣٨ـ)الخفيف(١٩٦: الديوان ـ ١ 
  .)الخفيف(١١٠:الديوان  ـ٢

  ]مبتدأ دليل ؛ لالختصار وعدم العبثإذا دل على حذف ال:[الصورة الثالثة 
  نِ ـوفى لي فالنــاس فى خفـــضٍ ـ وَعـمَّ باإلحساِن ِمْن ِفْعلــــِه                         
  )١(فى قراِع الخطـــــوبِ  وكالتيسِ ـ أنَت كالكلِب فى حفاِظـــَك للودَّ                         

  . فى الشاهد األول ، و أنت كالتيس فى الشاهد الثانى فالناس فى خفض والناس فى لين:والتقدير 
  ]ويدل عليه بعض من صفاته ،المبتدأ مقدر فى ذهن الشاعر:[ الصورة الرابعة

  :وذلك على سبيل األحجية التى تحدث حيرة للسامعين كقوله فى الكتاب 
  ما فيه ِمن ألِم الوجـــــِد إذا جالسَتُه كان ُمْسِلَيــًا         فؤاَدَك م سميرٌ ـ                  
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  )٢(يفيُدَك علمًا أو يزيُدَك  حكمــًة         وغيُر حسوٍد أو ُمِصرٌّ على الحقــدِ                    
  .الكتاب سمير: والتقدير

  :وكقوله فى الورد 
  ُيهِدى إلينـــــا          نفَســـــه فى كــلَّ عــاِم  زائـــرٌ ـ                 

  حسُن الوجِه  ذكىُّ الـــــر          يِح   إلٌف للُمـــــــــداِم                    
  )٣(عمُرُه خمســـوَن يومـــًا          ثٌمَّ َيمضـــــى بســــالمِ                    

  .الورد زائر: والتقدير 
ـــا [  :الصورة الخامسة    ] بعد فاء جواب أمَّ
  ) ٤(فمن حمامــــــاِت الَحَرمْ ا الرغيُف لدى الُخـــــوا           ِن أمَّ                  

  .فهو من حمامات الحرم : والتقدير 
  ]  بعد فاء جواب الشرط [  :الصورة السادسة 
  )  ٥(وٕاال فحائٌن مخـــــذوُل  رُ              فمنصــووٕاذا ما نصرَت شيئًا                 

  ).   أى هالك ( إال فهو حائٌن فهو منصور و : والتقدير
  ] بعد همزة االستفهام : [ الصورة السابعة 

   لؤلٌؤ منظـــــــومُ أم  أمشيبٌ ـ أنكرْت ما رأْت برأسى فقالـْت                          
  ) ٦(وجُه اإلمــــامِ  أمْ  َأضوُء الصبحِ ـ فلّما أْن َتجلَّى قال صحــبى                       

  .أهذا مشيب أم هذا لؤلٌؤ منظوم ، و أهذا ضوء الصبح أم هذا وجه اإلمام: ير والتقد
بناًء على صـور حـذف المبتـدأ يتبـين لنـا أن هـذا الحـذف جـاء موافقـًا لقواعـد النحـاة حيـث دل علـى الحـذف دليـل   

  ذاك فإن الحذف لن  وال فرق بين أن يكون الدليل لفظيًا أو سياقيًا فإن لم يكن هذا وال "، جائز أو دليل واجب 
  ـــــــــــــــــ  

  ).الطويل(١١١: ـ الديوان ٢                   .) الخفيف( ٧٨ـ ) السريع(٢٢١: الديوان  ـ١
               ).             مجزوء الرمل(٢١٣: ـ الديوان ٣
  ).مجزوء الكامل(  ١٩٨: ـ الديوان ٤
                                  ).الخفيف(١٨٢: ـ الديوان ٥
  .)الوافر(٢٠٧ـ ) الخفيف(  ١٩٦: ـ الديوان ٦

وال شــك أن ).  ١"(يكــون مــن البالغــة فــى شــىء وســوف يــؤدى إلــى فســاد الرســالة المــراد توصــيلها إلــى الملتقــى 
وذلــك ال يــتم إال إذا كــان البــاقى  فــى بنــاء الجملــة بعــد الحــذف مغنيــًا فــى "الحــذف يــؤدى لإليجــاز و االختصــار 

، وقد يحذف أحد العناصر ؛ ألن هناك قرائن معنوية أو مقالية  تومئ إليـه وتـدل عليـه ، لة كافيًا فى المعنى الدال
ويالحـظ أن حـذف المبتـدأ فـى القطـع واالسـتئناف قـد فـاز بنصـيب ). ٢"(ويكون فى حذفه معنًى ال يوجد فى ذكـره 

  :موضعا كقوله فى المتوكل)٥١(األسد من إجمالى حذف المبتدأ حيث حذف المبتدأ لهذا السبب فى 
  ـ جعفٌر وجهه يدل على الخيــ          ـر وكلُّ امرئ عليــه دليــُل                 

  )٣(ُيِصحُب  الملوَك وُيشكـى         وتصوُل األرضوَن  حيـن يصوُل  ملكٌ                         



 ٢٩

ولو أن شاعرنا ذكر ، فى هذا الموضع هو التعظيم والغرض من الحذف . أو هو ملك ،جعفر ملك :والتقدير     
فالمبتــدأ لــيس فــى احتيــاج لتعريــف فــإذا مــا ذكــر ،المبتــدأ لضــاعت الفائــدة ؛ألن فــى عــدم ذكــر المبتــدأ إظهــارًا لشــأنه 

  .الخبر ُعِرف المبتدأ 
ذهنـه واإلخبـار عنـه وثمة ظاهرة تركيبية تفرد بها شاعرنا فـى حـذف المبتـدأ أو بمعنـى أدق تقـديره المبتـدأ فـى      

وكـأن الشـاعر ، *)و الثـدى ، والورد ، والشطرنج، والحية، والجواد ، الكتاب (بذكر بعض صفاته وذلك كقوله فى 
بذلك يريد إحداث حيرة للسامع أو المتلقى بتوجيه إليه ما يمكن أن نسميه فـى عصـرنا بـالفزورة ممـا يجعـل المتلقـى 

ولعــل مــرد ذلــك هــو رغبــة ، ) بتــدأ المحــذوف أو المقــدر فــى ذهــن الشــاعر وهــو الم(يفكــر باهتمــام لمعرفــة الجــواب 
الشـاعر فـى إشـراك غيــره فـى حيـرة مثلمـا يعــيش هـو اآلخـر فـى حيــرة مـن أمـره ؛فقـد نــادم المتوكـل نحـو سـبع ســنين 

ى عقـاب وُصِلب وُنفى وال يدرى ما جنت يداه ليلقـ نجِ فسُ كاملة وحظى منه بالمنزلة الرفيعة ثم تغيرت الحال تماما 
ذلك فأراد أن يجسد هذه الحيرة التى يعانيها فى صورة شعر يجعل المتلقى يعيش معـه األجـواء عينهـا ويشـرب مـن 

وفى رأيى أننا لو سـلكنا هـذه الظـاهرة عنـد ابـن الجهـم فـى تعلـيم النصـوص الشـعرية . بحار الحيرة التى يسبح فيها 
  .للنشء فى مدارسنا ألثمرت ثمارا يانعة 

  : مبتدأ فى موضعين آخرين لدى الشاعر ، وهما كما حذف ال
  إنَّ ِرقَّ الَهوي َلِرقُّ شديــــُد              ونحٌن عبيــــدُ ُحرٌَّة  أنفٌس ـ                
  )٤(وريحاٌن وراٌح  وصاحٌب           حبيٌب إلينا ما يقوُل ويفعـــلُ  سماعٌ ـ                

  . سماٌع ) أو ليلنا( ، والحياة  أنفسنا أنفٌس حرةٌ : والتقدير 
و ال شــك أن لهــذا الحــذف داللــة يقصــدها الشــاعر ؛ حيــث يــدل حــذف المبتــدأ مــن البيــت األول علــى تأكيــد مثاليــة 
الشاعر واعتزازه بنفسه وحرصـه علـى صـون نفسـه ممـا قـد يلحـق بهـا ويشـوب صـفاءها ، وفـى الشـاهد الثـانى جـاء 

انغمــاس الشــاعر فــى ملــذات الحيــاة مــن ســماٍع وريحــاٍن وكأنــه ال يريــد أن حــذف المبتــدأ ؛ ليــوحى لنــا بمــدى ســرعة 
  . يعطله شىٌء عن التلذذ بالحياة ومتاعها 

  ــــــــــــــــ 
ـ  م٢٠٠٢ـالزقازيق ـ جامعة داب ـ كلية اآلماجستير أسلوبية ـرسالة  دراسة..  شعر عفيف الدين التلمسانى:زكريا توفيق إسماعيل ـ ١

  .٢٠٨صـ  مرجع سابقـ  بناء الجملة العربية: محمد حماسة عبد اللطيف ـ ٢                   .١٧ص
  . ٢٢٠ – ٢١٣ – ٢٠٣ – ١٧٠ – ٥٨ - ١١١ :الديوان.            * )الخفيف( ١٨١:الديوان ـ ٣
  ) .الطويل (  ١٧١ـ ) الخفيف(  ٩٧: ـ الديوان ٤

  )المسند(حذف الخبر  ـب 
مـــن :جـــواب االســـتفهام كقـــول القائـــل : لســـامع وذلـــك فـــى مواضـــع متعـــددة مثـــليحـــذف الخبـــر جـــوازا لعلـــم ا      
ـــــدك ـــــأتى الجـــــواب عن ـــــد:؟في ـــــدى:أى ، زي ـــــد عن ـــــة نحـــــو زي ـــــإذا:، و يحـــــذف جـــــوازا بعـــــد إذا  الفجائي  خرجـــــت ف
ــإذا الســبع حاضــر: والتقــدير ، الســبع وقصــدًا لالختصــار عنــدما يــدل علــى ، كمــا يحــذف احتــرازًا عــن العبــث،  ف

؛ حيـث دل خبـر  نحـن بمـا عنـدنا راضـون:والتقـدير ،  نحن بما عندما وأنت بمـا عنـدك راض:الحذف دليل نحـو 
كــم يحــذف .والحــذف هنــا وٕان كــان مخالفــا للقاعــدة إال أنــه يفيــد التشــويق ، المبتــدأ الثــاني علــى خبــر المبتــدأ األول 

، كمــا يحــذف الخبــر بعــد ال النافيــة  لــوال زيــٌد موجــوٌد ألتيتــك: لــوال زيــٌد ألتيتــك أى : الخبــر وجوبــًا بعــد لــوال ، نحــو 



 ٣٠

ال ضــير علينــا ، وقــد كثــر حــذف خبــر ال هــذه : أى ]  ٥٠مــن اآليــة : الشــعراء ) [ قــالوا الضــيرَ :( كقولــه تعــالى 
  * .حتى قيل إنه ال ُيذكر 

  : موضعًاحسب الجدول اآلتى )  ٣٠(وقد ُحِذَف الخبُر  لدي شاعِرنا في 
  

  عدد المواضع   حذف الخبر
  نافيةبعد ال ال

  إذا دل عليه دليل
  بعد لوال 

١٧  
٨   
٥  

  ٣٠  اإلجمالي
  : وقد جاء هذا الحذف علي الصورتين اآلتيتين      

  ] بعد ال النافية :[ الصورة األولي
  )١(وال على جليســـِه َهـــرَّاُر                وال َختًـــَارُ ال جاهُلُ  فيهم               

  .وال ختار فيهمال جاهل فيهم ، :والتقدير 
  ]ث عبإذا دل على حذف الخبر دليل ؛ لالختصار وعدم ال:[ الصورة الثانية
  )٢(وعيًن حليِف الحـزِم لم َتنـَــمِ  هذا            وذاَك علي ُيغيُر علي هذا هذا             

علــى الخبــر المحــذوف )  يغيـر(حيــث دل خبــُر المبتـدأ األول الجملــُة الفعليــة .وذاك يغيــر علــى هـذا :والتقـدير      
  ) .ذاك(للمبتدأ 

  ] بعد لوال : [  الصورة الثالثة
   )٣(على قدر           فإن أفق منه يومًا ما فسوف ترى لوال الهوى  لتجارينا                    

  .لوال الهوى موجوٌد : والتقدير 
  ـــــــــــــــــ

  مغنى اللبيب ـ مرجع سابق ـ : وما بعدها ، وابن هشام  ٢٤٤ /١ –مرجع سابق  –شرح ابن عقيل :  ابن عقيل:ينظر* 
  .)الرجز( ١٢٥:الديوان ـ ١                                      .٥٨٩ص                

  ).البسيط (  ١٣٥: ـ الديوان ٣) .                                البسيط ( ٢٠٣: الديوان ـ٢
وهذا ال ، موضعا )١٧(النافية حيث حذف فى ) ال(ف الخبر جاء مطردا بعد يتبين من اإلحصاء أن حذ     

كاإليجاز ، واالختصار ، وصيانة الجمل من الثقل والترهل اللذين يحدثان من ذكر ما "يخلو من مزايا سياقية 
اعرنا مادحا ومن ذلك قول ش) .١"(وٕاثارة الفكر والحس بالتعويل على النفس فى إدراك المعنى ،تدل عليه القرنية 

  :المتوكل
  )٢(وال مقهــورُ  فال خائـــــفٌ َأِمَن الناُس واستفاَض بِه العـد           ُل              

ولم يصرح ، ) فال خائف فيهم وال مقهور فيهم( أو ، وال مقهور موجود ، فال خائف موجود :والتقدير        
يقرر حقيقة واضحة وهى أن الناس فى زمن المتوكل قد فالشاعر ، الشاعر بالخبر ؛ ألن السياق يقتضى ذلك 



 ٣١

ساد األمن بينهم وانتشر فيهم العدل فأصبح ال ُيَرى  فيهم خائف أو مقهور فجاء حذف الخبر؛ ليكــرس ذلك 
.                 وهنا تكمن داللة حذف الخبر  ،المعنى المقصود   

ر بذلك يسير مع آراء معظم  النحاة فى وجـوب حذف وجاء حذف الخبر بعد لوال فى خمسة مواضع ، والشاع   
فإذا وقع المبتدأ بعد لوال االمتناعية ؛ ألنه معلوٌم بمقتضاها  إذ هى دالة " الخبر ال سيما إن كان كونًا مطلقًا 

ٌد لوال زي: على امتناع لوجود ، فالمدلول على امتناعه هو الجواب ، والمدلول على وجوده هو المبتدأ ، فإذا قيل 
وجاز الحذف لتعييـــن المحذوف ، ووجب . وجود زيد منع من إكرام عمرو :ألكرمُت عمرًا ،لم يشك فى أن المراد

).                                                ٣"(لسد الجواب وحلوله محله   
  تعدد الخبر لمبتدأ واحدـ ٥

بغيــر عــاطف حيــث ذهــب قــوم إلــى جــواز ذلــك ســواء كــان اختلــف النحــاة فــى جــواز تعــدد خبــر المبتــدأ الواحــد      
ٌ◌ زيـد: أم لـم يكونـا فـى معنـى خبـر واحـد نحـو ، ) ُمـزٌّ أى (ٌ◌ حامض هذا حلوٌ : الخبران فى معنى خبر واحد نحو

فـإن لـم يكونـا ، وذهب بعض النحاة إلى أنـه ال يتعـدد الخبـر إال إذا كـان الخبـران فـى معنـًى واحـٍد ، ٌ◌ ضاحك قائمٌ 
َوُهـَو اْلَغُفـوُر  :(فإن ورد من لسان العرب شـىٌء بغيـر عطـف قُـدَّر لـه مبتـدأ آخـر  كقولـه تعـالى، لعطف كذلك تعين ا

  ]*. ١٥، ١٤:البروج ) [ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيدُ  * اْلَوُدودُ 
أن يكـون كـل خبـر صـالحًا لإلخبـار عـن المبتـدأ : األول : وأرى أنه يجوز تعدد خبر المبتـدأ الواحـد بشـرطين      

 العقــادُ :فــإن ُفِصــَل بــين األخبــار بحــرف عــاطف نحــو، أال ُيــذكر بــين األخبــار المتعــددة عــاطف : الثــانى .مســتقًال 
هـذا وقـد بلغـت .وهـذا يناسـب طبيعـة اللغـة ،ُأعرب ما بعد حرف العطف معطوفـًا علـى الخبـر  وناقدٌ  وشاعرٌ  كاتبٌ 

ــرًا توزعــت)١٨٤(األخبــار المتعــددة لمبتــدأ واحــد لــدى شــاعرنا  حســب الجــدول موضــعا فــى الــديوان ) ٧٦(علــى خب
  : ىاآلت
  
  
  ــــــــــــ
  .١١٨صـ  م١٩٨٠ـ ٢طـ القاهرة ـ مكتبة وهبة ـ خصائص التراكيب :محمد أبو موسى ـ ١
  .)الخفيف(١٣٢:الديوان ـ ٢
  .١/٣٣٧همع الهوامع ـ مرجع سابق ـ : ـ السيوطى ٣
  .١/٢٥٧ص ـمرجع سابق ـ شرح ابن عقيل :يل ذلك صينظر تف* 

  خبرًا  ١٨٤= الخبر   موضعًا  ٧٦= المبتدأ 
  ٥١)    = مفردًا (الخبر األول   

  ٧) = جملة فعلية(الخبر األول 
  ١٨)  =شبه جملة(الخبر األول 

  موضعًا  ٧٦= اإلجمالي 
  :وقد جاءت هذه األخبار المتعددة على النحو اآلتى   



 ٣٢

  أـ اإلخبار بخبرين
  ) ]نكرة( الخبر الثانى ) +نكرة(الخبر األول)+ لمعرفة مضافاً ( المبتدأ :[ ولىالصورة األ 
دُ  بادئاتٌ الليالى  ِغَيرُ               )١(والمــــاُل عاريــــٌة ُيفاُد وَيْنفـَُد          ُعـــــــوَّ
  ) ]نكرة ( الخبر الثانى )+ جملة فعلية مثبتة(الخبر األول ) + مضافًا لمعرفة (المبتدأ :[ ثانيةالصورة ال

  )٢(ِهللا من أعدائـــــــِه  منتقـــــمٌ           يطمـــــُع فى إسداِئــهِ  وكلُّها           
  ) ]جملة فعلية مثبتة ( الخبر الثانى ) + نكرة ( الخبر األول ) + محلى بأل (المبتدأ :[ ثالثةالصورة ال 

ُد                         )٣(وَيْنَفدُ  ُيفادُ  ـةٌ ـعاريـــ ـالُ والمـــِغَيُر الليالى بادئاٌت ُعـــــــوَّ
  )]مضافًا لمعرفة( الخبر الثانى ) + نكرة ( الخبر األول ) +محلى بأل(المبتدأ :[رابعةالصورة ال

  )٤(اإلنتقـــاِم واإلنعـــــــاِم  دائمُ            حىٌّ طاهــــُر  واألميرُ لم َيُمْت               
  ) ]محلى بأل ( الخبر الثانى ) +محلى بأل (الخبر األول ) +ضميراً (المبتدأ :[ لخامسةالصورة ا

  )٥( الخبيرُ  ـفُ ـاللطيـــ هوكان يبلوَك بالرجاِء وبالخـــــو          ِف اختبارًا و              
  )]شبه جملة  ظرفاً (الخبر الثانى   ) +شبه جملة ظرفاً ( الخبر األول ) +ضميرًا (المبتدأ :[ السادسةالصورة 

  )٦(والسبيــِل الغـــــاِمِر  بيَن األبارقِ           رِ ــتحَت الحاجِ  نحنُ ُعْجنا المطيَّ و             
  ب ـ اإلخبار بثالثة أخبار

  ) نكرة(الخبر الثانى ) +مضافًا لمعرفة(الخبر األول )+ محلى بأل (المبتدأ :[ الصورة األولى
  )]تةجملة فعلية مثب(الخبر الثالث +                 

  أسودُ الدوالى  مضروبُ  والليلُ ـ وزجاجٍة عرضْت عليها شعاعتها                         
  )٧(الثريا فى ســواِد جناحِه               وُيِضلُّ فيه عن ُسـراُه الَفْرَقـدُ  فىخت              

  
  
  ـــــــــــــ  
  .                )الرجز(٢٣٩:الديوان  ـ ٢                        .  )الكامل(٩٠: الديوان ـ ١
      .وقطعت همزة الوصل؛ لضرورة الوزن )الخفيف(٢١٤: لديوانـ ا٤                           .)الكامل(٩٠:الديوان  ـ٣
  .     )الكامل(١٤٢: الديوان ـ ٦              .           )الخفيف(١٣٢:الديوان ـ ٥
           .)الكامل(٩٤:الديوان ـ ٧

       
  جملة فعلية (الخبر الثانى)+ شبه جملة جارًا ومجروراً (الخبر األول )+علماً (المبتدأ :[ الصورة الثانية

  )]جملة فعلية مثبتة(الخبر الثالث )+مثبتة                
  راِئهاـِمن ُأمــــــــاُل اَألعــــوُر الـــدَّ            جَّ  والرَُّخِجيُّ ـ          

  األمــــوَر معاِندًا           هللا فى إمضاِئهــــــــــا  ُيمضـــى            
  )١(بقـــــــذِف المحصنا          ِت وليـــس ِمن أبناِئهـــــا  ُيغرى            

  ) محلى بأل( الخبر الثانى )+ محلى بأل (الخبر األول )+  مضافًا لمعرفة( المبتدأ : [  الصورة الثالثة



 ٣٣

  )]محلى بأل ( الخبر الثالث +                   
  )٢(فى أفعــالهِ  المجمــلُ  المحسنُ فى مقاِلـــــِه            الصادقُ  صديقها            

  جـ ـ اإلخبار بأكثر من ثالثة أخبار                              
  جملة فعلية (الخبر الثانى ) +عليه مثبتةجملة ف(الخبر األول ) +مضافًا لمعرفة (المبتدأ :[ الصورة األولى

  )]جملة فعلية مثبتة(الخبر الرابع)+جملة فعلية مثبتة(لخبر الثالث )+مثبتة                 
  من حيـُث أدِري وال َأدِرى لهويَجلْبَن ابيَن الرصافِة والِجْسـِر           المها عيونُ  ـ       

  أكــْن         سلوُت ولكْن زدَن جمرًا على جمــــرِ  ولم لَى الشوَق القديَم  أعدنَ           
  وأسلمَن القلــوَب كأنمــا         ُتَشكُّ بأطراِف المثقفِة السُّْمـــــــرِ  سلمنَ            
  لنا نحن اَألِهلَّــُة إنمـــا         ُتِضىُء لمن َيسِرى بليٍل وال َتْقــــرى وُقْلنَ            

د ناظـــــٌر        وال َوْصَل إال بالخياِل الذى َيْســــِرى              فال َبْذَل إال ما تزوَّ
  )٣(رسيَس القلِب عن ُمستَقـّرِه         وألهْبَن ما بيَن الجوانِح والصـــــدرِ  أزحنَ        

  الخبر الثالث )+فعلية مثبتة جملة(الخبر الثانى) +علماً (الخبر األول )+ضميرًا (المبتدأ :[ الصورة الثانية
  )]مضافًا لنكرة(الخبر الرابع )+جملة خبرية لفظًا إنشائية معنىً (                

   صلَّى عليه ربُّنــــــا وسلَّمـــا            بالبيان َأعجمــا حنوخُ  وهوـ            
  )٤(يــــــِر والرشــــادِ مبعوٍث إلى العبـــاِد             وآمِر بالخ أولُّ              
  ) جملة فعلية مثبتة(الخبر الثانى )+نكرة(الخبر األول )+مقدرًا فى ذهن الشاعر (المبتدأ:[ الصورة الثالثة

  الخبر الخامس )+مضافًا لمعرفة (الخبر الرابــع)+مضافًا لمعرفة (الخبر الثالث+                  
  )]جملة اسمية بسيطة (سالخــبر الساد)+نكرة(                 
  إلينـا             نفَســـــُه فى كــــــلَّ عاِم  يهــــدى زائرٌ ـ                 

  للُمـــــــــــداِم  إلفٌ الــر             يِح    ذكىُّ الوجِه   حسنُ                    
  )١(مضــــــــى بســـالمِ ثٌمَّ يَ              عمُرُه خمســـوَن يوماً                     

  ــــــــــــ
                              ).الرجز(٢٤٣:الديوان ـ ٢                                 .)مجزوء الكامل(٦٣: الديوان ـ ١
  .)الرجز(٢٣٠:الديوان ـ ٤                          ).الطويل(١٣٧:  ١٣٥: الديوان  ـ٣
  ...الورد   زائر :  والتقدير.   )وء الرملمجز (٢١٣:الديوان  ـ ٥

ُيالحــــظ مــــن اإلحصــــاء تنــــوُُّع الخبــــر المتعــــدد للمبتـــــدأ الواحــــد لــــدى شــــاعرنا فجــــاء الخبــــر األول مفــــردًا فـــــى     
وٕايثـار الشـاعر للبـدء بـالخبر المفـرد . موضـعا )١٨(وشـبه جملـة فـى،مواضـع ) ٧(وجملة فعليـة فـى ،موضعا )٥١(

شــبه الجملــة ـ  مــع كــون أغلــب األخبــار الثانيــة جــاءت مفــردًة أيضــًا ـ يــدل علــى أن  ر مــن الجملــة أوبــبصــورة أك
، يحه له عبقرية اللغـة فـى طـول الجملـة عـن طريـق التعـدد تت وهذا النظام من الشاعر،شاعرنا كان مولعًا باألسماء

لبنـاء راجعـا لطاقاتـه الشـعرية وٕانمـا كـان ا،ونالحظ أن شاعرنا لـم يـرد لنفسـه نظامـًا واحـدًا معينـًا يلتـزم بـه فـى أخبـار
      .ولو أراد نمطًا معينًا لسلكه ليصل للظاهرة األسلوبية التى يبتغيها ،وامتالكه ألدواته الفنية

  إحصاء تفصيلى للجملة الخبرية االسمية البسيطة المثبتة



 ٣٤

  ٧٠٩= المبتدأ 

  ٩٨=محذوف  ٦١١= مذكور 

  
  ٥٠٧=له الصدارة في الجملة 

ه شب خبرمؤخر بعد 
  ١٠٤=ملة ج

  ٤=   في جواب االستفھام
  ٥١=بعد القطع واالستئناف

  ١٥=                بعد دليل 
  ٧=    ھن الشاعربذمقدر 

ا         ١=بعد فاء جواب أمَّ
 ١٤=بعد فاء جواب الشرط 
  ٤=بعد ھمزة االستفھام    
  ٢=مواضع أخرى          

  

  
  ٤٧٤=معرفة 

  
  ٣٣=نكرة

   ٦٢=نكرة - ١

  ٤٢=معرفة - ٢

  
  ١٦٠=         بأل ىمحل

  ١٥٦=باإلضافة معرف 
  ١٠٤=             ضمير
  ٣٣=                 علم

  ١٩=         شارةإاسم 
  ٢=      اسم موصول

  

  
 ١٤=مخصصة بجار ومجرور

  ٢=          بظرف مخصصة
 ١٣=         بإضافةمخصصة 

  ٢=            قصد بھا التنويع
  ٢=      باعتراض مخصصة

  
  ١٤=حلى بأل      م

  ٤=اسم موصول   
  ٤=علم              
 ٢٠=مضاف لمعرفة

  

  ٨٨٧= الخبــــر 
  ٧٠٩=أ ـ الخبر الواحد لمبتدأ 

 ٣٠=محذوف   ٦٧٩= مذكور 

  ١٧=  )ال(بعد   ١٥٤=شبه جملة   ١٤٤=جملة   ٣٨١=مفرد 
   ٨= بعد دليل
  ٥=بعد لوال 
  

  ١٣٥=ر ومجرورجا ١١٥=فعلية ٢٩=اسمية  ٢٢١=نكرة   ١٦٠=معرفة 
  ١٩=ظرف         

  ١٠=             علم 
  ١٠٣=باإلضافةمعرف 
  ٣٦=      بأل ىمحل

  ١١=اسم موصول 
  

 ١٤٣=وصف
  
  ٧٨=جامدة

 ٢٠=بسيطة
 ٩=موسعة

  

  
  موضعاً  ٧٦خبرًا موزعًا علي  ١٨٤= ب ـ الخبر المتعدد لمبتدأ واحد

  ١٨= الخبر األول شبه جملة    ٧= الخبر األول جملة فعلية    ٥١=الخبر األول مفرد 
  الجملة االسمية الموسعة المثبتة)ب(

هــى التــى ُيضــاف إلــى ركنيهــا األساســيين عنصــر أو أكثــر يــؤثر فــى مضــمونها أو "الجملــة االســمية الموســعة      
ودخـــول األدوات علـــى ".وهـــى تعنـــى الجملـــة المنســـوخة فـــى اصـــطالح معظـــم النحـــاة ،) ١"(يوســـع أحـــد عناصـــرها 

واآلخـر فـى حالـة  ،حدهما فـى حالـة الرفـع أفيبدو  ،سمية يتطلب المخالفة فى الحالة بين طرفى اإلسناد الجملة اال
النافيـة للجـنس ُيالحـظ  الو  نإومـع ، تهن  األول مرفوع والثـانى منصـوب خواأو  ليسوكاد وكان فمع  ،النصب 
  .)٢"(العكس 

  إن وأخواتها مع الجملة االسمية البسيطة_ ١



 ٣٥

خمســــة فأســــقط *وقــــد عــــدها ســــيبويه،  ولعــــلّ ،  وليــــتَ ،  ولكــــنّ ،  وكــــأنّ ،  وأنّ ،  إنّ :  هــــى لناســــخةالحــــروف ا   
  .المكسورة )إنّ (المفتوحة وجعل أصلها هو )أنّ (

نصــب االســم ويرفــع الخبــر فيعــرف بــذلك ضــام الجملــة االســمية يُ وعنــدما تُ " ،وهــذه الحــروف ناســخة لالبتــداء       
  .)٣"( اً ومجرور  اً تأخر المسند إليه إذا كان الخبر ظرفا أو جار المسند إليه من المسند حتى لو 

  :موضعا حسب النمطين اآلتيين )١٧٦(وقد وردت إن وأخواتها لدى شاعرنا      
  ]خبره + اسمه + حرف ناسخ [ النمط األول 

  : ورد هذا النمط لدى شاعرنا على الصور اآلتية 
  ) ]جملة فعلية مثبتة(خبره ) + لمحلى بأ(اسمه + حرف ناسخ [  : الصورة األولى

  :  **مع إنّ 
  )٤(ــــّوادِ لما أتتَك مواكـــُب العُ               تفّرجوافى السجوِن  اُألَساَرى إنّ            

  : مع أن
  )٥(اــركض تركُضناالدهِر  بناِت  وأنّ الخطوَب سعْت بنا              كفى حزنًا أنّ              

  : مع كأنّ  
  )٦(بأنــــواِرها كســاها الرياَض                ــعَ ــالربي كأنّ  لها ُشُرفاتٌ              

  ــــــــــــــ
  . ٢٤م ـ ص  ١٩٨٨مدخل إلى دراسة الجملة العربية ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ـ : محمود أحمد نحلة  ـ١
  .٢٠٩ص ـ م١٩٩٠ـ رةالقاهـ األنجلو المصرية ـ  مناهج البحث فى اللغة:تمام حسان ـ ٢
  . ٢/١٣١الكتاب ـ مرجع سابق ـ : سيبويه * 
  .٣١٤صـ مرجع سابق ـ ة اإلعرابية مالعال:محمد حماسة عبد اللطيف ـ  ٣

األولـى ليحـدث اإللتقـاء  علـى الـربط بـين الجمـل بحيـث يحـدث عمليـة تراجـع بالجملـة الثانيـة إلـى ةقـدر  إنّ  قد يكون لحرف اإلثبات** 
منتظمــــا كقولــــه  بكتا ســــبكاً فرغتــــا فــــى قالــــب واحــــد وُســــيعمــــق أبعــــاد الداللــــة فيؤكــــدها ويجعــــل الجملتــــين كأنمــــا أُ  الرأســــى نفســــه  ممــــا

فـراد والتركيـب فـى جدلية اإل: محمد عبد المطلب ]".[ ١٧من اآلية :لقمان)[واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم األمور :( تعالى
  ].١٧٩صـ  م١٩٩٥ـ  ١طـ القاهرة ـ عالمية للنشر لونجمان الشركة المصرية الـ طبع النقد العربى القديم 

  ).                 الكامل(  ١٠٧: الديوان  ـ ٤
  ).الطويل( ١٥٤: ـ الديوان ٥
  ).المتقارب(  ١٤٧: ـ الديوان ٦

  ) ]مضافًا لمعرفة ( خبره ) + محلى بأل( اسمه + حرف ناسخ [ : الصورة الثانية 
  : مع أن

  )١( هْ ـــفاِضحُ  بالمالِ  الجودَ  أنّ الحقَّ إال لنفســــِه              عليه و  يرى أنَّه         
  : مع لكّن 

  )٢(مأموُن المغيــــِب  وفىُّ العهدِ أبا هشاٍم                   الّجــــوادَ  لكنّ و           
  

  ) ] نكرة(خبره ) + مضافًا لمعرفة( اسمه + حرف ناسخ : لثةالصورة الثا



 ٣٦

  : مع إن 
  )٣(صعبــٌة على األحـــرارِ  ُخطَّةٌ  عتــــذاِر        واإل ذَل السؤالِ  إنّ               

  : مع أن 
  )٤(إليها أقامْت بالعـــراِق تجوُدها            فقيــــرةٌ  أقاليَم العراقِ  أنّ و               

  :مع كأنّ 
  )٥(لُ ِصـناخضاٌب  آخــَرهُ  كأنّ و    حتى تولَّى الليُل ثانَى ِعطفِه                           

  ) ] جملة فعلية مثبتة(خبره ) + علمًا ( اسمه + حرف ناسخ : [  الصورة الرابعة
  : مع أن 

  )٦(ولى األمرِ وحى أْن أطيعوا أُ ليكم وأَ إ               فّوَض أمـَرهُ  اهللاَ  بأنّ كفاكم                 
  ) ]شبه جملة(خبره ) + لمًا ع( اسمه + حرف ناسخ [ :الصورة الخامسة 

  : مع إن
  )٧(وٕانَّه قد كان فى زمـــــانهِ              ِمْن إخواِنــهِ  الخضرَ  إنّ وقيل               

  )]جملة فعلية مؤكدة(خبره ) + اسمًا موصوًال ( اسمه + حرف ناسخ [ :الصورة السادسة 
  وَمـــن له العزُة والبقــاُء     يفعُل ما يشــــاُء            الذى أنّ ـ             

  )٨(وَقّد منه زوَجــــُه حـّواءَ                أنشأ خلَق آدٍم إنشـــــاءَ                
  )]جملة اسمية موسعة منفية(خبره ) + ضميرًا متصًال ( اسمه + حرف ناسخ : [ الصورة السابعة

  : مع أن
  )٩(وكيـــف أذكُرُه إذ لسُت أنساهُ               ـُرهُ لسُت  أذك أنىاهللا يعلُم                  

  
  ـــــــــــــ
  ).الوافر( ٧٣: ـ الديوان ٢).                                              الطويل(  ٨٦: ـ الديوان ١
  ).الطويل( ١١٤: ـ الديوان ٤.       ، وقطع همزة الوصل لضرورة الوزن) الخفيف(١٤٤: ـ الديوان ٣
  ).الطويل( ٢٥٦: ـ الديوان٦).                                               الكامل(١٧٧: ـ الديوان ٥
  ).الرجز(  ٢٢٧: ـ الديوان ٨).                                              الرجز( ٢٤٠: ـ الديوان ٧
  ).البسيط( ٦٦: ـ الديوان ٩

  :مع كأنّ 
  )١(أّن بيعــًة            أحاطْت بأعناِق الرجاِل عقــــوُدها لموالم يع كأّنهم             

  )]نكرة(خبره ) + ضميرًا متصًال ( اسمه + حرف ناسخ [: الصورة الثامنة 
  :  مع إن
  )٢(ذاهــبُ  ىإنثم تنبَّا وقفـــاُه كـــالُب                  وقاَل لألسبــــاِط       
  : مع أن

  )٣( إنسانُ  أنكَ ضرُب حلقى على                توهمـــــــــى   أقُل حقِّى          



 ٣٧

  :مع كأنّ 
  )٤(والخمرِ من ماِء الغمامـــِة  خليطانِ ا               نـكأنَّ وبتنا على رغِم الوشاِة           
  : مع لكّن 

  )٥(ْكَتســـــبِ غيُر مُ  عٌ أّدْت إلى ِرَفـــٍع              وكلُّ ذلك طب ِهَممٌ  لكنها           
  )]جملة فعلية مثبتة (خبره ) + ضميرًا متصًال ( اسمه + حرف ناسخ [ :الصورة التاسعة 

  :  مع إن
ـاكا                حتى تحدّ  ُحِممتُ  إنى            )٦(َث ُعـــوَّادى بشكواكـاولْم أشعْر بُحمَّ
  : مع أن

  )٧(تسليِم البشاشِة والبشــــرِ بعليِه        وُبْخَلهـا            يشكو ظلومَ  هنّ أ على         
  :مع كأنّ 

  )٨(نميُل على أبينالعزتنــــــا                  كأّنانميُل على جوانبـــِه             
  )]جملة فعلية مؤكدة (خبره ) + ضميرًا متصًال ( اسمه + حرف ناسخ : [ الصورة العاشرة

  :  مع إن
ــــــَر ألَف عامِ  لنرجو             ٕاّناـاروَن و فأيْدنا بهـــــ              )٩(أن ُتعمَّ

  : مع أن
  )١٠(َرِكَبا *لــه               صيـــاَم شهٍر إذا ما أحمدٌ  قد نذرتُ  أنىأُهللا يعلُم             

  ــــــــــــــ
  )الرجز( ٢٣٧: ديوان ـ ال ٢) .                                          الطويل( ١١٥: ـ الديوان ١
  ).الطويل( ١٣٧: ـ الديوان  ٤).                                           السريع( ٢١٥:ـ الديوان  ٣
  ).البسيط( ١٦٨: ـ الديوان  ٥).                                            البسيط( ٧٢: ـ الديوان  ٥
  ).الوافر(٢١٧:ـ الديوان  ٨                             ).                الطويل( ٤٠:ـ الديوان  ٧
  ).                                            الوافر( ٢١٠:ـ الديوان  ٩
   رــــمادام ذلك غي من الصرف أو ممنوعاً  ينفرد الشعر بحرية استعمال االسم مصروفاً " * .)البسيط( ٧٠:الديوان ـ  ١٠

  دراسة فى..لغة الشعر :اللطيف  عبدمد حماسة مح" [وال سيما إن كان هذا االسم علما،ملبس                                
  ].٢٨٢ص ـ مرجع سابق ـ الضرورة الشعرية                                 

  
  )]مضافًا لمعرفة (خبره ) + ضميرًا متصًال ( اسمه + حرف ناسخ [: الصورة الحادية عشرة 

  : مع أن
  )١(الذى ُتطوى عليه جواِنُحـهْ  أخوهُ              أننى سأصبُر حتى يعلَم الصبرُ              

  :مع كأنّ 
  )٢(الُكهــــولِ من  يسوُسُه  كهلٌ                 معتلُج السيــــــولِ  كأنه           

  )]جملة فعلية مثبتة (خبره ) + نكرة( اسمه + حرف ناسخ [: الصورة الثانية عشرة 
  :  مع إن



 ٣٨

  )٣(فى صبـــــاِحه أو فى مسا أتاهُ            َفَرســـا إنّ وقيل فى التوراِة            
  

  ]اسمه + خبره + حرف ناسخ [ :النمط الثانى 
  : ورد هذا النمط على الصورة اآلتية 

  ])نكرة مؤخراً (اسمه + ) شبه جملة جارًا ومجرورًا مقدماً ( خبره+ حرف ناسخ [
  :  مع إن

  )٤(أحمـــــــُدها ال أزالُ  سجيةً           لُه  فإنّ أوصيَك خيـــــرًا به          
  :مع كأنّ 
  )٥(ِمن صبابتـــــِه           أو مانعًا َجْفَن عينيِه  من السََّهــدِ  شفاءً  فيه كأنّ        

  :     وأخواتها حسب الجدول اآلتى إنَّ ويمكن تلخيص ورود 
  موضعاً  )١٧٦( = ا استخدام إّن وأخواته  

  الخبـــــــــــــــر  الحرف الناسخ 
  ٤٩= إّن  
   ٦٥= أّن  
  ٤٨=كأّن 
  ١٤= لكّن 

ــــــــدم علــــــــى   ١٧٢= مؤخر عن اسم الحرف الناسخ  مق
اســـــم الحـــــرف 

   ٤=الناسخ 
جار (شبه جملة   ٧٨= جملة   ٨٤= مفرد 

  )رومجرو 
 =١٠  

  

اسمية 
=٣  

  ٧١=فعلية 

فعل مضارع   ٣٥=فعل ماض
= ٣٦  

  
  ــــــــــــــــ
  ).                               الطويل(  ٨٥: ـ الديوان  ١
  ).الرجز( ١٩٢: ـ الديوان  ٢
  ).الرجز( ٢٣٨: ـ الديوان  ٣
  ).المنسرح( ١١٨: ـ الديوان  ٤
  ).البسيط( ١٠٥:ـ الديوان  ٥

ر مــن بقيــة كبــبصــورة أ) أنّ (رنا اســتخدم نجــد أن شــاع ـمــع اإلحصــاء ـ علــى صــور تراكيــب إن وأخواتهاــ بنــاءً *    
إال فـى موضـع األسـماء  ـ كمـا يقـرر النحـاة ـ وال تكـون  ،فى موضع المصدر ) وصلتها أنّ ( ومرد ذلك أنّ  ،أخواتها 

  وذلك يكشف لنا اهتمام الشاعر باألسماء  ،ألنها مصدر والمصدر إنما هو اسم  دون األفعال ؛
نه فى هذه الحياة التى يريد أن ينسى أحزانها المحيطة به وأن يستمتع بمـا فيهـا ألنها هى التى تشغل ذه األشياء ؛و 

  .من مظاهر جمال 
 ،مواضـــع )٣(فــى حـــين ورد جملــة اســمية ، موضــعاً ) ٨٤)(نكـــرة أو معرفــة (ورد خبــر إن وأخواتهــا مفــردا *      

الخبـر الجملـة الفعليـة ذا الفعـل  ويالحظ أن.  مواضع)١٠( اً وشبه جملة جارًا ومجرور  ،موضعًا )٧١(وجملة فعلية 



 ٣٩

أراد بـــه الشـــاعر التوكيـــد والداللـــة علـــى التجـــدد واالســـتمرار واستحضـــار صـــورة و ، موضـــعاً )٣٦( قـــد ورد المضـــارع
  : كقوله فى مديح المتوكل :ة القارئ أو السامع لالحدث أمام مخي
  )١(ــدر أخطاِرهاعلى قــــ بنىتَ  ك             ـوــأّن الملـمازلُت أسمع               

جملة فعلية ) أنّ (فالشاعر هنا يؤكد على استمرارية الممدوح فى البناء وٕاصالح شئون الدولة باستخدام خبر      
وربما أراد الشاعر بذلك أن يستمر  ،الدالة على االستمرار )مازلت(وكذلك باستخدام،  )سمعأ(ذات فعل مضارع 

  .عنه  المتوكل  راضياً 
تأكيد إفادة نا أراد بذلك اعر ش نجد أن موضعاً ) ٣٥(التي وردتالفعلية ذات الفعل الماضى  وفى الجملة     

  : نحو قوله فى مديح األسرة العباسية أسرة المتوكل  ،ها السياق نودالالت أخرى يكشف ع،الثبوت أو الدوام 
  )٢(طيعوا أولى األمرِ وحى أن أأمـــَرُه              إليكم وأَ  فّوَض  اهللا أنّ كفاكم ب            

ه لألسرة ابَ باألمر واستت ثباتَ ) ضفوّ (فهو يريد أن يبين عن طريق الخبر الجملة الفعلية ذى الفعل الماضى       
ولعل دخول ،وفق مقتضاه  قبوله والعملَ  فرضه اهللا على عباده وأوحى إليهم وجوبَ  ثابتٌ  العباسية وكأن ذلك حكمٌ 
  .يؤكد هذا األمر المفوض إلى األسرة العباسية) أنّ (حرف الباء الزائد على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــ
  .             )المتقارب(١٤٦: ـ الديوان ١
   .)الطويل( ١٤٠: ـ الديوان ٢

  كان وأخواتها مع الجملة االسمية البسيطة -٢
هنـا )قائمـاً (نجـد أن    قائمـاً  كـان زيـدٌ :نـا ألننـا لـو قل بمنزلة االبتـداء والخبـر ؛)كان(الجملة التى يدخل عليها       

إال مـن بـاب التقريـب والتيسـير )خبـر كـان(ـالنحويين للخبر بـ ةوما تسمي ،مثل االبتداء تماما ) زيد(خبر عن االسم 
وأن دخـول كـان أو  ،اسمية وليست فعلية كما يظن بعض دارسى النحو)كان(وهذا يعنى أن جملة  ، ئعلى المبتد

تخبـر أن ذلـك وقـع فيمـا مضـى  ولـيس بفعـل وصـل منـك إلـى ل:  "أى، إلفادة معنى خـاص هو ماإحدى أخواتها إن
  ).١" (غيرك



 ٤٠

ولـذلك  ، على الزمن والحدث معاً تدل بينما بقية األفعال  ، على الزمن دون الحدثـ  إذنـ كان وأخواتها تدل      
أخواتها الجملة االسـمية ُيرفـع االسـم وُينصـب  ىأو إحد كانوعندما ُتضام " وأخواتها باألفعال الناقصة  كانتسمى 

  ).٢"(غير زائدة  كان الخبر ، فُيعَرف بذلك المسند إليه من المسند ، وُيعرف بذلك أنّ 
تصـرفت تصـرف األفعـال فعملـت عملهـا ، وُرِفـع االسـم "وعلة رفـع كـان و أخواتهـا للمبتـدأ ونصـبها للخبـر أنهـا     

  ).٣" (ر على التشبيه بالمفعول على التشبيه بالفاعل ، وُنِصب الخب
  : موضعًا على األنماط اآلتية )  ١٨٣(لدى شاعرنا * وقد وردت تراكيب كان وأخواتها    
  

  ]خبره + اسمه + فعل ناسخ : [النمط األول 
  : وقد جاء هذا النمط على الصور اآلتية 

  ) ]شبه جملة(خبره ) + محلى بأل( اسمه + فعل ناسخ : [  الصورة األولى
  : مع كان 

  )٤(فصلَح النقُض علي إبرامــــهِ                أيامه ىف الــــــردةُ  وكانت             
  :مع صار

  )٥(ا ــٌة راميهـــــيَّ مِ وصادفْت رَ                إلى باريهــا القوُس  وصارتِ                
  ) ]فًا لمعرفةمضا(خبره ) + محلى بأل( اسمه + فعل ناسخ [ : الصورة الثانية 

  :مع صار
  ) ٦(ى إليــــه ـــــــإلى شفيع               ىـــــشفيع األميرُ  صار               

  : مع مازال 
  )٧( رامِ ــــممنوَع الم  عزيَز النصرِ منهــا                الدينُ  ال يزالُ مناظُر                

  ــــــــــــــ
  .         ٩٧/  ٣  –ابق مرجع س –المقتضب : المبرد  -١
  . ٣١٤ص  –مرجع سابق  –العالمة اإلعرابية : محمد حماسة عبداللطيف  -٢
  . ١٠٦شرح عيون اإلعراب ـ مرجع سابق ـ ص : ـ المجاشعى ٣
   .هذا البحث  من ٨٩،  ٨٨ص : نظر تراكيب ليس يُ *
  ).الرجز( ٢٣٥ :الديوان ـ ٥).                            الرجز(  ٢٤٤ :الديوان  ـ٤
  ).الوافر( ٢٠٨:الديوان ـ ٧                            ).المجتث( ٢٢٣ :الديوان ـ ٦

  ) ]نكرة(خبره ) + مضافًا لمعرفة( اسمه + فعل ناسخ [ : الصورة الثالثة 
  : مع كان 

  )١(أمروا غطارفــــًة              ال يمكن الشيخ أن يعصي إذا  ُغرَّاً  إخواُنهُ  وكان            
  :مع أصبح

اللشـوِق  دمُع العينِ  وأصبحأقوُل وقد ِعيَل اصطبارى  ِمن النوى                          )٢(ُمرفضَّ
  :مع مادام 



 ٤١

  )٣(وُدْمَت ملّيًا بالشراِب الُمَعسَّـــلِ              جّمـةً  هداياكَ  مادامتْ لَك البيُت                
  ) ]نكرة(خبره ) + علماً ( اسمه + فعل ناسخ [  :الصورة الرابعة 

  : مع كان 
  )٤(فأظفــــــــر اُهللا به داود              حســــــودا لهطالوُت  وكان           
  :مع أمسى 

  على اهللا فى سرِّ األموِر وفى الجهِر             متــوكالً  جعفرٌ  أمسىـ فإْن كان            
  )٥(خليفَة جعفــرًا             وأعطاُه مما ال َيبيُد على الدهـــرلقد شكر اهللاُ  ال              

  : مع صار
  )٦(من بعد إدريس النبى المصطفــى             اً ــُمستخَلف  متوشلخ وصار                

  ) ]جملة فعلية مثبتة(خبره ) + علماً ( اسمه + فعل ناسخ [ : الصورة الخامسة 
  : مع كان 
  )٧(قســرا                    فسامهم سوَء العــــذاِب دهرا ليهميَ  فرعونُ  نوكا          
  : مع مازال 

  )٨(أمـــــَرهْ ال يتعدَّى جاهدًا ما                    يقفو أثــَرهْ  أنوُش  فلم يزلْ            
  ) ]شبه جملة (خبره ) + علماً ( اسمه + فعل ناسخ [ : الصورة السادسة 

  : مع كان 
  ) ٩(بنحو خمسيــــن ومائتيـن                   بعَد ذي القرنيــن عيسي كانو         

  : مع مازال 
  )١٠(نِ ــــُمعتصمًا بطاعِة الرحم                  انِ ــعلى اإليم شيثٌ  فلم يزل          

  ـــــــــــــــ
  ).الطويل(١٥٤:الديوان  ـ ٢        ) .                                البسيط(  ١٢١:الديوان  ـ ١
  ).الرجز( ٢٣٩:الديوان  ـ ٤).                                       الطويل(  ١٨٩ :الديوان  ـ ٣
  ؛ ليوحى بمدى ) أمسى(على أختها )كان ( ، ونالحظ هنا أن الشاعر تفرد وأدخل) الطويل(٢٥٦، ٢٥٥  :الديوان  ـ ٥

  ) .الرجز( ٢٣١ :الديوان  ـ ٦.                        كل الخليفة على اهللاستغراق تو                 
  ).الرجز( ٢٣٠ :الديوان  ـ ٨).                                       الرجز( ٢٣٦ :الديوان  ـ ٧
  ) .زالرج(  ٢٢٩ :الديوان  ـ ١٠).                                         الرجز( ٢٤١ :الديوان  ـ ٩

  ) ]شبه جملة (خبره ) + اسم إشارة( اسمه + فعل ناسخ [ : الصورة السابعة 
  : مع كان 
  )١(قبَل انتصاِف الشهِر في الحســاِب              في آبكلُّــــــه  هذا وكان          

  ) ]جملة فعلية مثبتة (خبره ) + ضميرًا متصالً ( اسمه + فعل ناسخ [ : الصورة الثامنة 
  :ن مع كا

  )٢( ـرون لوَمـهـُيكثــ وكانواولم يزل يارُد يألو قوَمـــــُه             ُنصحًا         



 ٤٢

  : مع ظل 
َم واألموُر إلى انصـــــرامِ  ننشُد الَعَرصاتِ  فْظلنا            )٣(عهــدًا               تصرًّ

  : مع أمسى 
  )٤(ال المقابَر إذ صارْت لهم وطنـــاإ                ُرهُ ــأذك أمسيتُ وليس لى وطٌن       

  : مع مازال 
  )٥(اــــو                  َك َتبنى على قدِر أخطاِرهــــأّن المل أسمعُ  مازلتُ          

  ) ]نكرة(خبره ) + ضميرًا متصالً ( اسمه + فعل ناسخ [ : التاسعة الصورة 
  :مع كان 

  )٦(عنِك إال حاجٌز يمنُعنــــــي       وما يحجــــُزنى            مشتاقاً  كنتُ      
  : دام امع م
  )٧(ـاِء به َقميُن ــــو إنى  بالوف                  اــــحيّ  مادمتُ حبوُتِك ُحبَُّه       

  ) ]نكرة(خبره ) + ضميرًا مستتراً ( اسمه + فعل ناسخ [  :الصورة العاشرة 
  :مع كان 
  ازال                فلم يجد فى األرض منهم قابـال ـ فَحذََّر الناَس عــــذابًا ن       

  )     ٨(وُنسكـا  تَُقىً  كانتْ غيَر ابنِه َلْمٍك فأوصى لمــكًا                 وصيـــًة          
  : مع أمسى 
  )٩(غيَر مقبـلِ  ُمْدبراً  فأمسىوَدْع عنَك قوَل الناِس أتلَف ماَلُه                 فالٌن           

  : ع صار م
  )١٠(َوَطنالهم  صــارتْ وليس لى وطٌن أمسيُت أذكُرُه                 إال المقابَر إذ           

  
  ــــــــــــــ
  ).الرجز( ٢٣٠ :الديوان  ـ ٢) .                                      الرجز(  ٢٣١ :الديوان  ـ ١
  ).البسيط( ٢١٦ :الديوان  ـ ٤                      ).                  الوافر( ٢٠٥ :الديوان  ـ ٣
  ).الرمل( ٢٢٠ :الديوان  ـ ٦).                                     المتقارب( ١٤٦ :الديوان  ـ ٥
  ).الرجز( ٢٣١ :الديوان  ـ ٨).                                        الوافر( ٢١٥ :الديوان  ـ ٧
  ) .البسيط( ٢١٦ :الديوان  ـ ١٠).                                      الطويل( ١٩٠ :الديوان  ـ ٩

  : مع مازال
  ا ــــــو               ُك لخوِفهــا وَرجاِئهـــــــ َملٌك أعــــدَّته المل        

  ا ــــــفِةَ◌ وارتــدى برداِئه        ال         ـــُمْذ َولـــــِى الخ مازال         
  )١(اـــــى                َمْن َخّصــُه بســناِئهـــفيهــــــا علـ متوكالً          

  ) ]جملة فعلية مثبتة(خبره ) + ضميرًا مستتراً ( اسمه + فعل ناسخ [ : الصورة الحادية عشرة 
  :مع كان 



 ٤٣

  ) ٢(ن ليس َيؤوُب ا                   وِمن الُغّيـــاِب مَ قضــي بينني كانغاَب قاٍض            
  :مع ظل 

  )٣(فتزِبــدُ  ترغو بمكنوِن الحبــابِ         تحَتُه              فظّلتْ َغَلَب الِمزاُج بها              
  :مع بات 

  )٤(اـــــــفآَن                      أْن ُتهَدى إلى أكفاِئه نُ ــــاُتص باتتْ ـ               
  : مع مازال

  )٥(هوأشهرًا ثمانيــــــ هميملكُ خمَس سنين وافيــه                        يزل ولم           
  ) ]شبه جملة (خبره ) + ضميرًا مستتراً ( اسمه + فعل ناسخ [ : الصورة الثانية عشرة 

  :مع كان 
لِّيـــــل  وكانـ         فى زماِنــــه يوئيُل                   الخالُع المضــــلُل الضَّ

  أولُّ َمن تتّبَع المالهيــــا                    وأظهَر الفساَد و المعاصيـــــــا        
  )٦(الغوىِّ قايـِن                    وغيُر ِبْدٍع خايٌن ِمن خايـــــــنِ  من نسل وكان         
  : مع مازال
  لقَضاِء الســــــابِق ـ فبايعوا من بعـــــده للواثِق              وكان ذاَك با        

  )٧(ومنعــــْه              خمَس سنيَن وشهورًا تسعــــــْة  فى بسطةٍ  ولم يزل          
  ) ]جملة فعلية مثبتة (خبره ) + نكرة( اسمه + فعل ناسخ [ : الصورة الثالثة عشرة 

  : مع ما انفك 
  من ُدجى الليِل مظلما  يجلون الشيب م             عٌ ساطـ ما انفكـ فال وأبيَك الخير          

  )٨(إلى أْن أعاَد الدُّْهَم شهبًا ولم يدْع             لنا من ِشيات الخيِل أقرَح أرثمـــا             
  
  
  ـــــــــــــــ
  ).الرمل( ٦٩ :الديوان  ـ ٢).                                      مجزوء الكامل( ٦٣ :الديوان  ـ ١
  ).مجزوء الكامل( ٦٢  :الديوان  ـ ٤).                                               الكامل(٩٤ :لديوان ا ـ ٣
  ) .الرجز (  ٢٣٠:  الديوان ـ ٦).                                             الرجز( ٢٤٧:  الديوان ـ ٥
  ) .الطويل(  ٢٠٠:  الديوان ـ ٨                ) .                           الرجز( ٢٤٩:  الديوان ـ ٧

  ) ]مقدراً (خبره + اسمه + فعل ناسخ : [ النمط الثانى 
  : قد جاء هذا النمط على الصورة اآلتية و 

  ) ]مقدراً (خبره ) + علماً (اسمه + فعل ناسخ [ 
  : مع ما برح 

  )١(ُق ُمدوُدهــــــاـتستفيحتى تفّجـرْت              بأوديٍة ما  بغدادُ  تْ حَ رِ فما بَ       
  ...فما برحت بغداد مغاثًة بالماء حتى تفجرت :والتقدير 



 ٤٤

  
  ]خبره) + مقدراً (اسمه + فعل ناسخ : [  لثالنمط الثا

  : قد جاء هذا النمط على الصورة اآلتية و 
  ) ]نكرةً (خبره )+ مقدراً (اسمه + فعل ناسخ [ 

  : مع صار 
  )٢(ا ـــــوأعلنوا بعَد المسيِح الشَّْرك                ا ـُمْلكَ  صارَ وانقطَع الَوْحُى  و     

  .ُملكًا ) أو األمر ( وصار الحكم : والتقدير 
  )]مؤخراً (اسمه ) + مقدمًا◌ً (خبره +فعل ناسخ : [ الرابع النمط 

  كــان"فعندما نقول ،يجوز فى تراكيب كان وأخواتها ما يجوز فى المبتدأ والخبر من تقديم وتأخير     
  . )٣(" فى الدار صاحُبها ال يجوز ههنا تقديم االسم على الخبر ؛ لئال يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة 

  :موضعا على الصورتين اآلتيتين)٢٤(وقد ورد تقديم الخبر على المبتدأ فى تراكيب كان وأخواتها لدى شاعرنا 
  )]مؤخراً معرفة ( اسمه) + جوازاً  مقدمًا◌ً (خبره +فعل ناسخ [ :  الصورة األولى

  : مع كان 
  بُ ــــــــــالنحيِمّنى  جواَبهُ  فكانـ فما هذا الذى بك هات قل لــى                  
  ـــــــــهْ وليس شىٌء ُيعجـز المنيَّ              هْ ـالوصيـابنِه  إلى شيثَ  كانت ـ      
  محتســــــُب المنيـبُ الصـــابُر ال             ــوبُ ـأيــ فى زمانهِ  وكان ـ      
  وعندُه النبـــــــىُّ إسماعيـــــلُ              ـريلُ ــجبـ عندهُ يومًا  وكان ـ      
  )٤(ليس يخفى ذكُرُه فى الكتــــــــبِ  ماالنبى             وبــن قصة يعقمِ  فكان ـ      

  :مع أصبح 
  )٥( فرساُنــــــــهُ   مفروسةً  صبحتْ وأأسلَم كسرى فارٍس إيواُنــُه                         

  ـــــــــــــــــ
  ).الرجز(  ٢٤١:  الديوان ـ ٢).                                      الطويل(  ١١٤:  الديوان ـ ١
  . ١/٢٧٢ـ ابن عقيل ـ شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ ٣
  ).الرجز( ٢٣٦ـ) جزالر ( ٢٣٤ـ )الرجز( ٢٤٠ـ ) الرجز(٢٢٩ـ )الوافر(٦٨:  الديوانـ ٤
  ).الرجز( ٢٤٤:  الديوان ـ ٥

  )]مؤخراً نكرة (اسمه ) + وجوباً  مقدمًا◌ً (خبره +فعل ناسخ [ : الصورة الثانية 
  :مع كان 

  )١(دُ ــــــــمخالٌف ألمـرِه ُمعاِنـــ               واحدٌ  من أوالِد نــوحٍ  وكان      
  

  : بالجدول اآلتى ويمكن تلخيص أنماط وصور تراكيب كان وأخواتها
  موضعًا ) ١٨٣= (كان وأخواتها 

  



 ٤٥

الفعل 
الناقص 
 الناسخ 

 =كان
١١٦  

  =ظل
 ٥  

أمسى 
= ٣  

أصبح 
 =٩  

صار 
=٩  

  بات 
=٣  

  ما انفك 
=١  

مازال 
=٣٢  

مادام 
=٤  

  مابرح
=١  

  ٤٧= المضارع   ١٣٦= الماضي  الصيغة
مقدر   ١٨٢=مذكور   االسم 

=١   
مقدر   ١٨٢= مذكور   الخبر

   ٢٤= مقدم علي االسم   ١٥٨= ن االسم مؤخر ع  ١=
= مفرد 
٧٣  

  االسم   الخبر  ٢٥=شبه جملة   ٦٠= جملة 
اسمية 
موسعة 

=٣  

  جار ومجرور  ٥٧= فعلية 
  =٢٢  

  ظرف
= ٣  

  ١٨=جار ومجرور
  ٢=        ظرف 
  ٢=         نكرة 

  ٢=        معرفة 

= نكرة 
١٠  

= معرفة 
١٤  

 ماض 
 =١٤  

  مضارع
  =٤٣  

       
بنســبة أكبــر مــن أخواتهــا حيــث  كــانعلــى الصــور الســابقة  ـ مــع اإلحصــاء ـ نالحــظ أن شــاعرنا اســتعمل  بنــاءً 

كمــا اســتخدمها ، وهــو فــى ذلــك يســير وفــق آراء النحــاة الــذين قــرروا أنهــا أم البــاب ، موضــعا )١١٦(اســتعملها فــى 
الماضـى ـ كمـا ذكـرت سابقًاــ يفيـد تأكيـد موضـعا ؛  ألن الفعـل )١٣٦(الشاعر مع أخواتها فى صيغة الماضـى فـى 

معرفــة أو (كمــا جــاء خبــر كــان وأخواتهــا مفــردا . الثبــوت والــدوام ودالالت أخــرى يكشــف عنهــا الســياق المســتخدم 
موضــــعًا وذلــــك يعكــــس لنــــا اهتمامــــه باألســــماء واألشــــياء فهــــى الحيــــاة التــــى يريــــد أن يحياهــــا دون )٧٧(فــــى )نكــــرة

  :قوم من ولد علىًّ بِن هشامومن ذلك قوله فى هجاء .تنغيص 
  
  ـــــــــــ
  ) .الرجز (  ٢٣٢: ـ الديوان ١

  ُر ـــــٌر            لكّن أمَُّكم فى أمِرها نظــ قد كان شيُخكْم شيخًا له خط        
  راُس والسُُّتُر ــا             محجوبًة دونها الحــولم تكن أمُّكم واُهللا يكلؤه           
  روا ــوغيَر ممنوعٍة منهم إذا سك   انت مغنيَة الفتياِن إْن شربوا           ك           
     )١(ال يمكُن الشيَخ أن يعصى إذا أمروا  وكان إخواُنُه ُغــرًَّا غطارفًة                      

  اكيـــب إال إن تأليف هذه األبيات يشتمل على نهاية الهجاء لبنى متيم حتى ال تكاد لفظة  من ألفاظ التر  
  ، والخبـــر) فى صيغة الماضى( كانولها حظ فى الذم والنقص لهم ؛ فالشاعر هنا عن طريق استخدام 



 ٤٦

يحاول جاهدًا وصف هؤالء القوم بكل رذيلة مؤكدًا أن ذلك هو طبعهم منذ زمن بعيـد فحـاول تأكيـد فكرتـه )المفرد( 
  ص بشأنهم وتحقق اتصافهم به فأراد أن يقصمأى ثبوت النق، بكان الماضية التى تفيد الثبوت والتحقق

فهــو يؤكــد فكرتــه ، ظهــرهم بــأن اختــار أمهــم لينعتهــا بــالفجور حتــى النخــاع مســتخدمًا فــى ذلــك كــل وســيلة ممكنــة 
وتقــديم الخبــر علــى المبتــدأ ، التــى تفيــد االســتدراك والتوكيــد )ولكــنّ (،التــى تفيــد التحقيــق ) قــد: (بــأدوات مختلفــة مثــل

يـأتى لتوضـيح المعنـى األصـل "؛ إذ االعتـراض )واهللا يكلؤها (والجملة االعتراضية ، ) أمرها نظرله خطرـ فى (فى
وكذلك أكد الشـاعر فكرتـه بـاللفظين المتقـاربين ،  )٢("أو تقويته أو إلضافة معنى من المعانى الفرعية المرتبطة به

وباســتخدام أداة الشــرط غيــر ، )٣(" إليــهتوضــيح المعنـى بــذكر مرادفــه أو أقــرب لفـظ "؛ إذ يكــون ) الحـراس والســتر(
ـــ إذا أمــروا(التــى تفيــد الكثــرة والتوكيــد فــى )إذا(الجازمــة  ويســتمر الشــاعر جاهــدًا وصــف أمهــم بــالفجور ،)إذا سكروا

ولكـن .؛ ليدل على مدى انخـراط هـذه األم فـى الفجـور )وغير ممنوعة عنهم(بدال من ) وغير ممنوعة منهم (بقوله 
من معانى الفتـوة والجلـد ـ يشـبع  فتىَهِرٍم َأنهَكُه الزمُن؟ أم مع فتًى واحٍد ـ مع ما تمثله كلمة  مع َمْن ؟هل مع شيخ

؛ ليـوحى ) مغنيـة( ــ ولـيس فتـًى واحـدًا ـ وُيضـيف إليـه اسـم الفاعـل ) فتيـان ( رغبتها؟ وهنا يستخدم الشاعر الجمع 
وهـــو مـــا يترتـــب عليـــه أن تشـــبع رغبتهـــا مـــن شـــدتهم  ،لنــا بتملـــك هـــؤالء الفتيـــان لهـــذه المـــرأة واســـتمرار هـــذا التملـــك 

  .وعنفوانهم وهذا هو غاية ما تبحث عنه كل عاهر
  :ويالحظ على تراكيب كان وأخواتها       

  
على ما يمكن أن )] جملة فعلية ذات فعل مضارع (خبرها)+مذكورًا أو مقدراً (اسمها + كان :[يدل التركيب *

يعنى استمرار فعل فى وقت معين فى الماضى حتى قطعه فعٌل آخر فى الذى ) الماضى المستمر (نطلق عليه 
  :نحو ، الماضى ـ أيضًا ـ  وأحدث منه ويلتقيان فى لحظة زمنية 

  ذاِب دهرا ــرا            فسامهم سوَء العـــــقس يليهم فرعون وكانـ          
  )٤(ا ــا قّدســُه تقديسى           من بعِد مـــــفبعث اُهللا إليهم   موس            

  
  ــــــــــ
  ).البسيط( ١٢١:الديوان ـ ١
  .    ١٦٢دراسة أسلوبية ـ مرجع سابق ـ ص ..شعر عفيف الدين التلمسانى:ـ زكريا توفيق إسماعيل ٢
 .١٣٩م ـ ص ١٩٨٢ـ ١علم الداللة ـ دار العروبة ـ الكويت ـ ط:أحمد مختار عمر ـ ٣

    .      )الرجز( ٢٣٦:ـ الديوان ٤
علــى مــا ] جملــة فعليــة ذات فعــل مــاض مســبوق بقــد (خبرهــا)+مــذكورًا أو مقــدًر (اســمها +كــان :[يــدل التركيــب  *

الــذى يعنــى أن فعــًال قــد تــم فــى الماضــى قبــل حــدوث فعــل مــاض ) الماضــى البعيــد المؤكــد (يمكــن أن نطلــق عليــه 
  :نحو ، آخر أحدث منه لكن ال يلتقى الفعالن فى لحظة زمنية 

  َر اُهللا  ِبه داودا ــــــودا             فأظفـــطالوُت له حس وكانـ               
  ؤسِس ــبورك فى األساِس والم            دسِ ــقد أّسس بيَت المق وكان                

  اْن ــاْن            من بعدِه حتى استقل البنيـــــوٕانما تّممُه سـليم                 



 ٤٧

  )١(امِه ـــإذا أشفى على ِحم داودُ             قد وّصاه  باستتمــامهِ  وكان                 
  

وكـان لكـل تقـدير منهمـا ، وقُـدَّر الخبـر فـى موضـع واحـد أيضـًا ، قُـدَّر اسـم كـان وأخواتهـا فـى موضـع واحـد *     
، َمـْن كـذب كـان شـرا لـه :ومثـل ذلـك قـول العـرب "دليٌل من السياق يكشف عنه ، أو لعلم المخاطـب بـذلك التقـدير 

.  )٢(" كـــان الكذب شرا لـه ؛إال أنـه اسـتغنى بـأن المخاطـب قـد علـم أنـه الكـذب لقولـه كـذب فـى أول حديثـه :يريد 
  :كقوله ،وعندما يقدر شاعرنا اسم الفعل الناسخ أو خبره فإن  للتقدير ـ حينئٍذ ـ  داللًة تنم عنه 

  )٣(ت              بأودية ما تستفيق مددهــــــا حتى تفجر  فما برحت بغداد               
  ...فما برحت بغداد مغاثًة بالماء حتى تفجرت  :والتقدير       

  . مذهبفحذف الخبر ـ ههنا ـ لتذهب النفس فى تصور مقدار مدى اإلغاثة التى أدركت المدينة العريقة كل    
؛  ليطيـل الجملـة عـن طريـق نعـت االسـم تـارة  ا يتبع التقديمكان للتقديم والتأخير داللة ترجع للسياق ، و شاعرن* 

  :المؤخر بالنعت المفرد ، نحو
  )٤(دُ ـــــــمخالٌف ألمـرِه ُمعاِنـــ                   واحدٌ  من أوالِد نــوحٍ  وكان             

  
  :نحوالسابق ،و  البيت؛ لضبط الوزن وٕاحداث التصريع كما فى تارة أخرى  يتبع التقديمو   

  )٥(وعندُه النبـــــــىُّ إسماعيـــلُ                   ـريلُ ــجبـ عندهُ يومًا  وكان ـ        
  
  
  
  
  ــــــــــــــ  
  .)الرجز(  ٢٤٠، ٢٣٩:ـ الديوان ١
  .    ١/٧٠ ـمرجع سابق  ـالكتاب : سيبويه  ـ ٢
  .)الطويل(  ١١٤:الديوان ـ ٣
  .)الرجز( ٢٣٢:الديوان ـ ٤
                .        )الرجز(  ٢٣٤:الديوان ـ ٥

  كاد وأخواتها مع الجملة االسمية البسيطة ـ ٣
أفعال ناسخة لالبتـداء حيـث تـدخل علـى الجملـة االسـمية فترفـع المبتـدأ ويكـون اسـما لهـا بينمـا يكـون كاد وأخواتها  

أى تفيـد مقاربـة ) المقاربـة أفعـال(ويطلق النحاة عليها مصـطلح ، الخبر فى موضع النصب وال يكون إال مضارعا 
ورأوا أن الجـامع ،فـى رفـع االسـم ونصـب الخبـر  كـانولهذا المعنى ألحقوهـا ببـاب ، وقوع الفعل الكائن فى أخبارها 

تفيــد معنــى الزمــان  كــانبينهمــا هــو أن دخولهمــا ال يكــون إال علــى مبتــدأ وخبــر ويفيــدان المعنــى فــى الخبــر حيــث 
  *.فيه  تفيد معنى القرب كادبينما ، فيه 



 ٤٨

ما دل على المقاربـة أى قـرب بـدء الحـدث فـى :األول:"وفى الحقيقة ليست كلها للمقاربة بل هى ثالثة أقسام       
أى توقــــــع بــــــدء الحــــــدث فــــــى ،مــــــا دل علــــــى الرجــــــاء : و الثــــــانى.وكــــــرب ،وأوشــــــك ،كــــــاد : وأفعالــــــه ،الماضــــــى 
أى الشروع المنقطـع بمعنـى أن  الواقعـة ،شاء ما دل على اإلن:والثالث . وحرى، اخلولق،عسى :وأفعاله ،المستقبل 

  ).١("وأخذ ، وعلق،وجعل ،وطفق ،أنشأ : وأفعاله،يشرع فى تحقيقها ألجل محدود أو عارض 
 مـا يجـب تجـرده مـن أن كخبـر: األول: وهـى ثالثـة أقسـام،وانفردت هـذه األفعـال بـالتزام كـون الخبـر فيهـا مضـارعًا 

مـا يجـب اقترانـه :  الثـانى. تخلـص لالسـتقبال أن خبرهـا فـى المعنـى حـال وأفعال الشروع؛ألنها لألخـذ فـى الفعـل ف
ما يجوز فيه  الوجهـان كخبـر :  الثالث.أفعال الرجاء ؛ ألن الرجاء من مخلصات االستقبال فناسبه أن  بأْن كخبر

  * *البواقى 
ْ◌ ويقـل اقترانـه بهـا وهـذا أنمن  الكثير فى خبرها أن يتجرد"تحديدا ـ وهى أم بابها ـ فقد ذكر ابن عقيل أن  كادأما 

ْ◌ قولــه أنفمــن تجريــده مــن ،ْ◌ مخصــوص بالشــعر بــأنبخــالف مــا نــص عليــه  األندلســيون مــن أن اقتــران خبرهــا 
مـا كـدُت : (ْ◌ قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلمبـأنومـن اقترانـه ،] ٧١من اآلية :البقرة )[َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوْا يـَْفَعُلونَ  :(تعالى

  ).٢()"َر حتى كادِت الشمُس أْن تغرَب أْن أصلَى العص
  :موضعا حسب الجدول اآلتى)١٦(وقد وردت كاد وأخوتها لدى شاعرنا 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  . ٧/١١٥ـ مرجع سابق ـ شرح المفصل : ابن يعيش  :ينظر تفصيل ذلك *
  ).تصرفب(١٥٥، ١٥٤صـ مرجع سابق ـ الداللة والنحو: صالح الدين صالح حسانين ـ ١

    .١/٤١٦همع الهوامع ـ مرجع سابق ـ : السيوطى:ينظر تفصيل ذلك **
ففـى البخـارى بسـنده  إلـى مـتن الحـديث ؛)العصـر(وقد أضاف ابن عقيـل لفـظ .٣٣٠/ ١ـ مرجع سابق ـ  شرح ابن عقيل:ابن عقيل ـ ٢
لشــمس جعـل يسـب كفـار قــريش جـاء يـوم الخنــدق بعـد مـا غربـت ا ـ رضــى اهللا عنـهـ أن عمــر بـن الخطـاب  عـن جـابر بـن عبـد اهللا(

 ىواهللا مـــا صـــليتها فنزلنـــا مـــع النبـــ) :ص(قـــال النبـــى  ، يـــا رســـول اهللا مـــا كـــدت أن أصـــلى حتـــى كـــادت الشـــمس أن تغـــرب:وقـــال 
فـتح :أحمـد بـن علـى بـن حجـر العسـقالنى )[طحان فتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب بُ )ص(

  ].٩/٤٦٨ـ  هـ١٤٠٧ـ٣طـ  القاهرةة ـ المطبعة السلفيـ تحقيق محب الدين الخطيب وآخرين ـ  خارىالبارى بشرح صحيح الب

الخبر مضارع مجرد من   ١٦= عدد المواضع   كاد وأخواتها
  ١١= أن 

الخبر مضارع مقترن 
  ٥=بأن

  كاد
  جعل
  أقام 
  قام

١٠  
١  
١  
١  

٨  
١  
  ـ
١  

٢  
  ـ
١  
  ـ
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  أنشأ
  عزم 
  عسى 

١  
١  
١  

١  
  ـ
  ـ

  ـ
١  
١  

  : قد وردت تراكيب كاد وأخواتها على النمط اآلتيو         
  ]خبره  + اسمه+ الفعل الناسخ [
  :وجاء هذاالنمط على الصورتين اآلتيتين 

  )] مضارعًا مجردًا من أن ( خبره + اسمه + الفعل الناسخ : [  الصورة األولى
  : مع كاد 

  لُ ــسيتَ مع الدموِع  عيونٌ  من الوجـــ             ـٍد  وكادتْ ـ ولهْت أنفٌس             
   ُدهاــــتصيالغانياِت  أكفُّ  تكادُ  ا          ـوحتى رأينا الطيَر فى جنباِتهـــ             
  تزولُ   الُ ـــالجبلها  وكادتْ األرُض أن تميَد لشكـــوا           َك  كادتِ ـ             
  )١(َع مريُدهاــوٕاما ِحذارًا أْن يضي        إما تلهفـًا     تميُس األرُض  وكادتْ ـ              

  : مع جعل 
  )٢(ا ـــلو تركْتُه كان ماًء ساِئح             تبنى له الصفائحـــــا وجعلتْ             
  : مع أقام 

  )٣(اـــتجوُدهبالعراِق  أقامتْ رٌة          إليها ـــــــوأنَّ أقاليَم العراِق فقي            
  : مع قام 

  )٤(من األوصاِب  والَكَمدِ  تجلو القلوبَ رٌة          ــــــمعط ريحٌ بحجِتِه  قامتْ             
  

  ــــــــــــــــ
ـــ ) الخفيـــف(١٨٠: ــــ الـــديوان ١ ـــ ) الطويـــل(  ١١٤ـ ـــ ) الخفيـــف(١٨٠ـ مقـــدر بكلمـــة  فـــى البيـــت األخيـــر  اســـم كـــاد .) )الطويـــل( ١١٣ـ
ـــ) األرض( ـــة الخبـــر التالي ـــذ تصـــبح ، ) تمـــيس األرض(ة لـــه وذلـــك مـــن فاعـــل جمل اســـمًا لكـــاد ) األرض(ويجـــوز عــــدم التقـــدير وعندئ

تقديره هو يعود على اسم كاد الـذى أصـله ) اً مستتر  اً ضمير (وفاعلها ، جملة فعلية فى موضع نصب خبرًا مقدما لكاد ) تميس(و،مؤخراً 
                              .التقدم ـ ويجوز عوُدُه على االسم الظاهر بعده ؛ ألنه مقدم فى النية

  ).الطويل( ١١٤:الديوان  ـ٣).                                    الرجز( ٢٣٤ :الديوان ـ ٢
  ).                                    البسيط( ١٠٥: ـ الديوان ٤

  : مع أنشأ 
  )١(ا وكفَّاِرهاـــــــن        على ُملحديهــــــللمسلمي تحتجُّ  وأنشأتَ              

  
  )]مضارعًا مقترنًا بأن ( خبره + اسمه + الفعل الناسخ [ : الصورة الثانية 

  : مع كاد 
  اُل تزوُل ــــوا         َك وكادْت لها الجبـــلشك أْن تميدَ  األرُض  كادتِ ـ               



 ٥٠

  )٢(لُ ــــاألصي بَق الغدوَّ أْن يس كادَ ى           ـــواستحاَل النهاُر والليُل حت                
  : مع عزم 

  )٣(ـــاءِ ــــآذَن الحرُّ كلُُّه  بانقض           أْن تتغنَّــــى عزمتَ فإذا ما                 
  : مع عسى 

  )٤(اـــــولعلَّه أْن َتنجلى بها وعسىَ واصبْر فإنَّ الصبَر ُيعقُب راحًة                           
  

كاد ـ قـام ـ عسىــ أقـام (الصور السابقة واإلحصاء نجد أن شاعرنا استعمل من كاد وأخواتها األفعالبناًء على       
وهـو بـذلك يتفـق مـع ، موضـعاً )١١(هـى أكثـر األفعـال ورودًا عنـده حيـث بلغـت)كـاد(وكانـت ،)ــ أنشـأ ـ عـزم ـ جعـل

فعـــل الكـــائن فـــى أخبارهـــا حيـــث إن وهـــى تفيـــد مقاربـــة وقـــوع ال، ) كـــان(النحـــاة الـــذين أطلقـــوا عليهـــا أم بابهـــا مثـــل 
فعلتـه بعـد :وما كدت أفعلـه معنـاه ،قاربت الفعل ولّما أفعله:وكدت أفعل كذا وكذا ،المشهور فى كدت مقاربة الفعل"

  ).٥"(إبطاء
التــى وردت لــدى شــاعرنا لهــا داللــة أبعــد مــن الســياق الــذى تــرد فيــه ؛ إذ تــرتبط دالليــًا )كــاد(وأرى أن تراكيــب      

تعنـى مقاربـة وقـوع الفعـل الكـائن فـى أخبارهـا أى عـدم وقـوع )كـاد(عرنا قبل السياق بمعنـى أنـه إذا كانـت بنفسية شا
الفعل فى ختام األمر فإن هذا يعنى دالليـا ـ مـن وجهـة نظـرى ـ عـدم تملـك اليـأس مـن الفاعـل ـ وهـو شاعرناــ الـذى 

حداث جسام تدعوه لليأس واالكتفـاء مـن تشتد عزيمته على إحداث األفعال غير مستسلم أو خاضع لما حوله من أ
أو االكتفـــاء بمـــا يقـــرره لـــه الخصـــوم فقـــد قـــاوم الحيـــاة بأحزانهـــا ولـــم يعلـــن استســـالمه أو يأســـه مـــن ،الحيـــاة بأيســـرها 

  :        وأعلن ذلك بقوله ،خصومه مطلقًا و أظهَر عزيمة نادرة 
  )٦(ـــــــاٌه وال مالُ ال تملُك الشدُة َعزمــــى  وال            َيبطُرنى  جــ    
  ـــــــــــــــ
  ).المتقارب( ١٤٧: ـ الديوان ١
  خبر كاد مقدم فى موضع نصب ؛وعلى )أن يسبق (و، كاد اسم)األصيل(االسم المرفوع المتأخر . )الخفيف(١٨٠:  ـ الديوان٢

  ويجوز عوده على ،الذى أصله التقدم يعود على اسم كاد )هو(ه ضمير مستتر تقدير )يسبق(هذا يكون فاعل                      
  .االسم المرفوع المؤخر؛ألنه مقدم فى النية                     

  ) .الكامل(  ١٩٤: ـ الديوان ٤) .                                           الخفيف( ٥٨: ـ الديوان ٣
  .٩٨صـ م ١٩٩١ـ  نـ لبناالمكتبة العصرية  ـالفضل إبراهيم  وتحقيق محمد أبـ كتاب األضداد :بن األنبارى ـ ا٥
  .        )السريع(١٧٨: ـ الديوان ٦

لتؤكــد علــى هــذا المعنــى الــذى قصــده الشــاعر وهــذا مــا يجعلنــى أتجــه إلــى أن إجمــالى ) كــاد(فجــاءت تراكيــب      
ثَِّل ـ بحٍق ـ نصـًا أكبـر شعر الشاعر ـ أى شاعرـ وظروفه الحياتية المؤثرة فيه والباعثة له على خلق هذا الشعر َلُتمَ 

  .كليًا يحتاج للبحث والتحليل 
  )موضعاً  ١٦(وقد بلغت مواضع تراكيب كاد وأخواتها من الوسائل الموسعة لمضمون الجملة االسمية        

وكـــان وأخواتهـــا ،)موضـــعاً ١٧٦( ــــ وهـــى نســـبة ضـــئيلة ـ ولعـــل شـــاعرنا اســـتعاض عنهـــا باســـتخدام إن وأخواتهـــا  
  .تأكيد اهتمامه باألشياء واألسماء معا ؛ ل) موضعاً ١٨٣(



 ٥١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مع الجملة االسمية البسيطة*والتحويل  نأفعال اليقين والظـ  ٤
فأمــا ."وأفعــال التحويــل ،أفعــال القلــوب :وتنقســم قســمين ،أفعــال ناســخة لالبتــداء  أفعــال اليقــين والظــن والتحويــل   

و الثـــانى . تعلـــمو ،درىو،وجـــدو،علـــمو، رأى:مـــا يــدل علـــى اليقـــين مثـــل :ما أحـــده:أفعــال القلـــوب فتنقســـم قســمين 
وأما أفعال التحويـل )."١"(َهبْ و، جعلو،حجاو،وَعدّ ،زعمو،حسبو،ظنو، خال:مثل  الرجحانما يدل على : منهما 

 جعـلو،ّصـيرُت الطـين خزفـًا :نحو صّير :وعدها بعضهم سبعة ،فتتعدى أيضًا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر
وهبنـى اُهللا فـداَك :كقـولهم  َوَهـبَ و ،] ٢٣:الفرقـان)[َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِملُـوا ِمـْن َعَمـٍل َفَجَعْلنَـاُه َهبَـاء مَّنثُـوراً  :(نحو قوله تعالى 



 ٥٢

اتََّخـَذ اللّـُه وَ (كقولـه تعـالى اتخـذو،] ٧٧:من اآليـة :الكهف )**[لََتِخْذَت َعَلْيِه َأْجراً  :(كقوله تعالى  َتِخذَ و،صّيرنى : أى
َراِهيَم َخِليالً  مـن اآليـة :الكهـف )[َوتـَرَْكنَـا بـَْعَضـُهْم يـَْوَمئِـٍذ َيُمـوُج ِفـي بـَْعـضٍ (كقولـه تعـالى  تـركو،] ١٢٥من اآلية :النساء) [ِإبـْ

  :كقوله  َردَّ و ،] ٩٩
  ُسُمـــوَدا   َرَمَى الِحْدثاُن ِنْسوَة آِل َحـــْرٍب             بمقداٍر َسَمْدَن َلهُ             
  )٢(فردَّ ُشُعوَرُهنَّ السُّوَد ِبيضــــًا             وَردَّ ُوُجوَهُهنَّ الِبيَض ُسـوَدا             

 حجـا :وهـو خمسـة أفعـال ، مـا دل علـى ظـن فـى الخبـر :األول "وقد قسمها صاحب الهمـع أربعـة أقسـام          
وهـــــــو خمســـــــة أفعـــــــال ،مـــــــا دل علـــــــى يقـــــــين:ىالثـــــــان. هـــــــبو، جعـــــــلو،زعـــــــمو،عـــــــدو، ) يحجـــــــو(والمضـــــــارع 

ــــــم:أيضــــــا  ــــــم،درى، ألفــــــى،وجــــــد،عل وهــــــو أربعــــــة ،الظــــــن واليقــــــين:مــــــا اســــــتعمل فــــــى األمــــــرين :الثالــــــث .  تعل
و ،صــّير:وهــو ثمانيــة أفعــال ،مــا دل علــى تحويــل :الرابــع ).ظــن(بمعنــى رأىو،)يخــال(خــالو، حســبو، ظــن:أفعــال 
  )٣"(تركو، ردّ و، اتخذو،تخذو ، وهبو،صّير:  بمعنى جعلو، أصار

والخبـر لمفعـول بـه ،وعند دخول هذه األفعـال علـى الجملـة االسـمية البسـيطة يتحـول المبتـدأ لمفعـول بـه أول       
وٕانمـا منعـك أن تقتصـر علـى أحـد المفعـولين ههنـا (  :يقـول سـيبويه . ويمتنع االقتصار على أحـد المفعـولين ،ثاٍن 

المفعــول األول يقينــًا كــان أو شــكًا وذكــرت األول؛ لــُتعلم الــذى أنــك إنمــا أردت أن تبــين مــا اســتقر عنــدك مــن حــال 
ونحــوه؛ لتجعــل خبــر المفعــول األول يقينــا أو )  ظننــت(فإنمــا ذكــرت .تضــيف إليــه مــا اســتقر لــه عنــدك َمــن هــو 

  )٤"(أو تقيم عليه فى اليقين،ولم ترد أن تجعل األول فيه الشك ،شكا 
  :ا حسب الجدول  اآلتى موضع)٥٤(وقد وردت هذه األفعال لدى شاعرنا 

  ـــــــــــــــــــــ
  .األفعال التى تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر : يسميها بعض النحاة*
  .٢٩، ٢/٢٨ـ مرجع سابق ـ شرح ابن عقيل :ابن عقيل ـ ١

عقوب بن إسحاق ، وي) هـ  ١٥٤ت (أبى عمر بن العالء : والبصريْين ) هـ ١٢٠ت (هى قراءة عبداهللا بن كثير المكى ** 
: البناء الدمياطى : [ ينظر ) .تَ التََّخذْ : (وقرأ الباقون بهمزة وصل وتشديد التاء وفتح الخاء ، أى ) . هـ ٢٠٥ت (الحضرمى 

م ـ  ١٩٩٨ـ  ١إتحاف فضالء البشر فى القراءات األربعة عشر ـ وضع حواشيه الشيخ أنس مهرة ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط
  ].٣٧١ص 
 وهما مطلع ،) بحر الوافر( سدىبير األان لعبداهللا بن الزَّ تبيوال.٤٢، ٤١، ٢/٤٠شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق  ـ : ابن عقيل ـ ٢

  . حزن وأقمن متحيرات :وسمدن ،زل الدهر وحوادثه انو :والحدثان ،الحماسة كلمة اختارها أبو تمام فى ديوان 
  .١/٤٧٦همع الهوامع ـ مرجع سابق ـ :ـ السيوطى ٣
  .١/٤٠الكتاب ـ مرجع سابق ـ : ـ سيبويه٤

  ١٢= أفعال التحويل   ٥=أفعال الظن  ٣٧= أفعال اليقين 
  ٢٩=       رأي          
  ٦=       علم           
  ١=       وجد          
  ١=                ىألف 

  ١=              ظن            
  ١=              حسب          

  ٢=                    خال      
 ١=                عدَّ            

  ٥=               جعل         
  ١=              رد            
  ١=              اتخذ          
  ٢=              صّير         



 ٥٣

  ٢=              ترك          
  ١=             أعاد          

  موضعاً  ٥٤= ـــــــوع المجمــــــ
  : وقد جاءت تراكيب هذه األفعال على النمط اآلتى 

  ]المفعوالن + الفاعل + الفعل الناسخ [  
  :وجاء هذا النمط على الصور اآلتية 

  ] المفعوالن ) + ضميرًا مستترًا ( الفاعل + الفعل الناسخ [  :الصورة األولى 
  : مع رأى 
  فرضا واستداَمتهُ  ُغْنماً  الحمدَ  َيرىألناِم وجوَدهم              ـ كريٌم َحَوى فخَر ا         
  داً ـجدي ُكلَّمـــا               لبسُت ِمن  الدهِر ثوبـاً   ُيخِلُفنى الدهرَ  رىأَ ـ          
  وِمن قبلِه باكيــــا َضحوكاً فى َكفِّــــِه                َقَلَم الُمْلكِ  َتَرىَ  ـ         

  )١(بأيدى الناكثيَن جلودهـا    تُفرَّى               اِتكم و ُسرَ  َنَرىَ ـ َعزيٌز َعلينا أْن          
  : مع علم 

  )٢(عشَق الخالفــِة لإلماِم الواثـقِ                  ـقٌ ـأننى لِك عاشــ يعلمُ اُهللا           
  : مع وجد 

  ) ٣(  ديقِ الصــ عبدَ  واجدىِ فإنك            وٕاْن َألفيَتنى ُحرًَّا ُمطاعــــًا                
  :جعل مع 

  طريقـاله  البحــــرَ  وجعلَ ـ فخاَض بحَر أردَن العميقــــا                    
  واختاَرهم ُطرًَّا على عبــاِدهِ              فى أوالِدهِ  الحكمــــةَ  وجعلَ   ـ       

  )٤(ما عالٌم أمرًا كَمْن هو جاهـلُ               ــَرهُ ـأمـ يجعلُ ـ اُهللا يعلُم حيُث        
  .حيث يجعل أمره مستقرًا : والتقدير فى البيت الثالث 

  ـــــــــــــ
  ).الطويل( ١١٧ـ ) المتقارب( ٢٢٤ـ ) المتقارب(١٠٤ـ) الطويل( ١٥٥: ـ الديوان ١
       ).                                          الكامل(  ١٦٥: ـ الديوان ٢
  ).الوافر(  ١٦٦: ـ الديوان ٣
  ).الكامل(  ١٨٤ـ ) الرجز( ٢٣٤ـ ) الرجز( ٢٣٧: ـ الديوان ٤

  : مع ردَّ 
  )١(وَكــْرهًا إلى              أْن َعرفوا الحقَّ الذى أنكـــروا َطْوعاً  فردَّهم            

  ٠)فة المتوكل والفاعل المستتر يعود على الخلي...(فردهم طائعين وكارهين:والتقدير 
  : مع اتخذ 
  )٢(بأمـــِر ربــِه               حّتى نجا بنفســـــِِه وِحْزِبِه  الُفْلكَ  واتَّخذَ          



 ٥٤

  .... .الُفْلَك وسيلًة بأمِر ربِه ) نوح(واتخذ هو :والتقدير 
  :مع صيَّر 

  الوطـــــْن   ـ طلُب المعاِش ُمَفـــــــــرٌَّق              بيَن اَألحبَّــِة و   
  )٣(والَوَهـنْ  إلى الضـراعةِ    ـدِ               َجَلــَد الجليـ وٌمَصيَّـــــــرٌ      

  : مع ترك 
يــــِل          ـ َتْرَفضُّ عن ُخرطوِمِه الطويـِل                  صواعٌق ِمْن َحَجِر السَّجَّ

   )٤(ما كاَن إال ِمْثَل َرْجِع القيــــلِ                    فى تضليــلِ  كيَد القومِ  تتُركُ       
  :مع أعاد 

  ـ فال وأبيَك الخير ما أنفكَّ ساطـــٌع             من الشيِب يجلو من ُدَجَى الليِل ُمظِلما    
  )       ٥(ولْم َيَدْع             لنا منِ شياِت الخيِل َأْقــَرَح َأْرَثَما ُشْهباً  الدُّْهـــمَ  أعادَ إلى أْن       

  :مع حسب 
  )٦(لُت على زيِد بِن منصــورحتى نزَ             أنَّ الخبَز فاكهٌة  أحسبُ ما كنُت            

  : مع عدَّ 
  )٧(فطأمنْت نخـــــوَة جبَّاِرهــا                 َنْخـــــوةً  لها َنُعدُّ وُكنَّا            

  
  ]المفعوالن ) + ضميرًا متصًال ( الفاعل + الفعل الناسخ [ : الصورة الثانية 

  :  مع رأى 
   شرَّ سبيـــل الفقرَ  رأيتُ ـ أعاذَل ليس البخُل ِمنَّى  سجّيـــًة             ولكْن        
  )٨(كليـــال              ِت وهل َيلبُث الحسيُر الكلـــيلُ  حْسرى األمورَ  رأيتُ و ـ        
  : مع ألفى        

  ) ٩(  ـديقِ عبَد الصـ واجدىِ ُمطاعــًا              فإنك ُحـــــرًَّا  يَتنىَألفوٕاْن         
  ــــــــــــ
  ).الرجز( ٢٣١ :ـ الديوان  ٢) .                                    السريع( ١٣١ :ـ الديوان ١
  ).الرجز(١٩٢ :ـ الديوان  ٤).                             مجزوء الكامل( ٢٢٢ :ـ الديوان  ٣
  )البسيط( ١٤٣ :ـ الديوان  ٦).                                     الطويل( ٢٠٠ :ـ الديوان  ٥
  ).الخفيف(١٨٠ـ )الطويل(١٩١:ـ الديوان ٨).                                    المتقارب( ١٤٦ :الديوان  ـ٧
  )الوافر( ١٦٦ :ـ الديوان  ٩

  : مع ظن 
  ) ١(وما ُأراَك على حــــاٍل بمتروكِ              ال ُيرَمى بقارعةٍ  َضكَ ِعر  ظننتُ         
  : مع خال 
  )٢(روداـبنى أبيِه قُـــ  وِخْلتَ  ضبعاً                   ِخْلَتهُ وٕاذا َتَربََّع فى المجالِس        
  :مع جعل



 ٥٥

  ـرابِ ــنْقَل الَشـــ قبيلَ الت وجعْلناـ وَشِرْبنا ِمَن الِعَتاِب ُكؤوسًا                       
  )٣(ُمَؤيَّدا أعزَّ  ثالَثهـــــم وجعلتَ ـ وثنّيَت بالمعتِز بعَد محمــــٍد                   

  : مع صيَّر 
دا       ـ وَأورْيُت من حاجبى الُجـــــزاَم               ِبَشعٍر يســـــــوُد إْن ُسوَّ

  )٤(وألبْسُتُه شعـــــرًا أسودا             للعـــــزاِء  فى ِمْنَحِرى وصّيْرتُ      
  ...وصيرته فى منحرى :والتقدير 

  
  ]المفعوالن ) + محلى بأل ( الفاعل + الفعل الناسخ [ : الصورة الثالثة 

  : مع علم 
  )٥(الذى ُتطوى عليه جواِنُحهْ  أخوهُ           أننـــى  الصبرُ  يعلمَ سأصبُر حتى           

  
ن اإلحصاء أن شاعرنا قد استخدم الجملة االسـمية الموسـعة بأفعـال اليقـين والظـن والتحويـل فـي نالحظ م*       

موضعًا ، وهو عـدد محـدود ، وقـد يرجـع ذلـك لنظـام الجملـة نفسـها مـع الفعـل المتعـدى لمفعـولين أصـلهما )  ٥٤( 
إال بــذكر هــذين ، وقــد ُيحــَذف  المبتــدأ والخبــر ؛ حيــث إن الفعــل فيهمــا مقيــٌد بــالمفعولين فقــط ، والحــدث ال يكتمــل

ويـرى بعـض النحـاة أنهـا أفعـال متعديـة لواحـد فقـط ، . أحـدهما ـ ال سـيما الثـاني ـ لإليجـاز أو بعـد دليـل يـدل عليـه 
وهــذا المفعــول الواحــد هــو مضــمون اإلســناد الفعلــى بــين المفعــولين ، ولــذلك يجــوز االقتصــار علــى أحــدهما دون 

لــوب فــى الحقيقــة ال تتعــدى إال إلــى مفعــول واحــد ، وهــو مضــمون الجــزء الثــانى وأفعــال الق:"يقــول الرضــى .اآلخــر 
 القيـام لتعلقـه بمضـمون الثـانى  زيـدقياَم زيٍد حيـُث نصـب األول : فالمعلوم فى علمُت زيدًا قائمًا .مضافًا إلى األول

) "٦. (  
تـدأ والخبـر بمـا أفادتـه مـن يقـين كما نالحظ أن شاعرنا استخدم األفعال التى تنصـب مفعـولين أصـلهما المب*      

علــم ـ وجــد ـ رأى ـ :(موضــعا فاســتعمل مــن أفعــال اليقــين )١٢(وتحويــل ،مواضــع )٥(ورجحــان ،موضــعا )٣٧(
  ترك ـ اتخـذ ـ :( ومن أفعال التحويل، )ظن ـ حسب ـ خال ـ عد (ومن أفعال الرجحان ، ) ألفى 

  ــــــــــ 
  .        )الكامل(  ٩٩ : الديوان ـ ٢              )..             البسيط( ١٦٩ :ديوانـ ال١
  .  )المتقارب(١٠٢: الديوان ـ ٤           .) الكامل( ٩٨ـ) الخفيف( ٧٨: الديوان ـ ٣
  ).   الطويل( ٨٥: ـ الديوان ٥
  ).ت.د(ـ  ١/١٢٧شرح كافية ابن الحاجب ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ : ـ الرضى ٦
ومـا أراه اسـتخدمه ـ مـع ، تحديـدًا ) رأى (كما نالحظ أنـه أكثـر مـن اسـتخدام الفعـل  ، )  أعاد رد ـ صيَّر ـ جعل ـ  

باإلضــافة إلــى تلــك اإلشــارات ، غيــره مــن أخواتــه ـ إال مــن قبيــل الرغبــة فــى إطالــة الجملــة عــن طريــق المفعــولين 
  : اليقينى ـ معنى الظن ، نحو  البالغية المطلقة من وراء السياق كأن يحمل هذا الفعل ـ فضًال عن معنى العلم

  ) ١(ولّما رأيُت الموَت تهفو بنوُدُه                    وبانْت عالماٌت لُه ليس تُنَكُر                        
  ...ظننُت الموَت تهفو بنوُدهُ :أى 



 ٥٦

  : وكأن يحمل معنى االعتقاد ، نحو 
  )٢(َت الُحسَن حيراَن فى جوانِبها                      ِمْن أىَّ أقطاِرها أتيَت رأيــ                    

  . متعديًا لواحد) رأى(حاًال من الحسن ، وعلى هذا يكون ) حيران(اعتقدت ، ويجوز أن تكون : أى 
 

نيابة ) إن واسمها وخبرها (مواضع الجملة االسمية الموسعة ) ٧(كما نالحظ أن شاعرنا قد استعمل فى *     
  :وذلك كقوله فى امرأة استحسن جمالها ، األول و الثانى ؛ لتأكيد المعنى والتوسعة فى داللته عن المفعولين 

  )٣(اُهللا يعلُم أننى لِك عاشــٌق               عشَق الخالفِة لإلمــــاِم الواثِق 
التـى نابـت عـن ) ننـى لـك عاشـق أ(والجملـة االسـمية الموسـعة ، ) يعلـم ( فالشاعر هنا يستعمل فعل اليقـين       

مفعــولى يعلــم ؛ ليقصــد بــذلك تأكيــد المعنــى والتوســعة فــى داللتــه بحيــث يصــبح ذلــك العشــق منــه لمحبوبتــه عشــقًا 
وكأنــه ُيشــهد اَهللا علــى ذلــك ) اهللا ( وهــو فــى ســبيل تكــريس هــذا المعنــى يبــدأ بيتــه بلفــظ الجاللــة ، متفــردًا فــى نوعــه 

ويقــدم ،؛ليجعلــه عشــقا غيــر معهــود ألحــد ) عشــق (اســم الفاعــل  العشــق ، ويســتخدم المفعــول المطلــق المبــين لنــوع
ويختم بيته بعلم آخـر  ال ، ؛ ليبين اختصاص محبوبته بذلك العشق ) عاشق(على الوصف) لك(الجار والمجرور 

؛ ليــــدلل علــــى أن ذلــــك العشــــق منــــه لمحبوبتــــه قــــد صــــار مــــن الشــــهرة ) الواثــــق (يجهلــــه أحــــد مــــن الرعيــــة وهــــو 
  .الذى عشقته الرعية كلها حتى الخالفة نفسها) الواثق(صارت بذلك العشق بمنزلة وكأنها قد ،بمكان 

  
  :البسيطة والموسعة حسب الجدول اآلتى : ويمكن تلخيص احصائيات الجملة االسمية المثبتة بنوعيها 

  
  موضعاً  ١١٣٨= الجملة االسمية المثبتة 

  ةـــالبسيط
=  
٧٠٩  

  موضعاً  ٤٢٩= الموسعة 
  والتحويل ظنأفعال اليقين وال  كاد و أخواتها  كان وأخواتها  إن وأخواتها
٥٤  ١٦  ١٨٣  ١٧٦   

  ـــــــــــــ
  ).المنسرح( ٨٠: ـ الديوان ٢) .                                          الطويل(١٢٠: ـ الديوان ١
  ).الكامل(  ١٦٥: ـ الديوان ٣
  

  الجملة الفعلية المثبتة: ثانيًا 
  : تمهيد
كقــام هــى التــى صــدرها فعــل " كثــر الجــدل بــين النحــاة بشــان تعريــف الجملــة الفعليــة فعرفهــا ابــن هشــام بأنهــا      
فـى حـين يـرى بعـض المحـدثين ، )١"(مْ قُـو،  يقـوم زيـدٌ و،  ه قائمـاً نتُـظنو  كان زيد قائمـاً و، ُضِرب اللص و،  زيد

" فالجمـل نحـو، قديم أو تأخير فى الجملـة أن الفيصل فى الحكم على نوع الجملة هو صدرها األصلى وٕان حدث ت
ُتْم َوَفرِيقـاً تـَْقتُـلُـونَ : (و نحـو ، ] ٨١مـن اآليـة : غـافر )[ فَـَأيَّ آيَـاِت اللَّـِه تُنِكـُرونَ  :(؟ ونحـو  كيف جـاء زيـد بـْ ) فَـَفرِيقـاً َكـذَّ



 ٥٧

فعليـة ؛ ألن هـذه األسـماء فـى نيـة ] ٧: القمـر مـن اآليـة)[ُخشَّـعاً أَْبَصـارُُهْم َيْخُرُجـونَ : (و نحـو ، ]٨٧:البقرة من اآلية [
ــــَن اْلُمْشــــرِِكيَن اْســــَتَجاَرَك فَــــَأِجْرُه َحتَّــــى َيْســــَمَع َكــــَالَم : (ونحــــو ،  يــــا عبــــد اهللا:وكــــذا الجمــــل نحــــو ، التــــأخير  َوِإْن َأَحــــٌد مِّ

َعـاَم َخَلَقَهـا (ونحـو ،] ٦من اآلية :التوبة )[الّلهِ  ] ١: الليـل )[ َواللَّْيـِل ِإَذا يـَْغَشـى :(ونحـو ، ] ٥مـن اآليـة : النحـل ) [َواألَنـْ
وأقســم ،وخلــق األنعــام ، وٕان اســتجارك أحــد ، أدعــو عبــد اهللا : والتقــدير ، فعليــة ؛ألن صــدروها فــى األصــل أفعــال 

  ).٢" (والليل 
جملـة بســيطة " ويـرى بعـض المحـدثين  أن األسـاس فـى الحكـم علـى نـوع الجملـة بأنهـا فعليـة هـو أن تكـون        

،  الشـمس طالعـة: وأمثلـة ذلـك ، ة من مركـب إسـنادى  واحـد  سـواء ُبـدئْت الجملـة باسـم أو فعـل أو وصـف مكون
، فهــى جملــة فعليــة حيــث ُبــِدئ المركــب بفعــل أو وصــف  حضــر محمــدو، وهــى جملــة اســمية ُبــِدئ المركــب باســم 

  ).٣"(؟أقائم أخوك: نحو 
الفعلية هى التى تصدر بفعل ؛ إذ يجب أن يتقدم الفعـل و ، وأرى أن الجملة االسمية هى التى تصدر باسم        

تحـتفظ لصـيغتى فعـل " وعموما فإن الجملـة الفعليـة المثبتـة . وموافقًة لطبيعة اللغة ، ويتأخر الفاعل التزامًا بالرتبة 
بحسـب  حـاًال أو اسـتقباالً ) يفعل ( ويظل ،ماضيا ) فعل(ويفعل بزمنهما الذى أعطاه إياهما النظام الصرفى فيظل 

ثــم بحســب مــا يعــرض للــزمن فــى هــاتين الصــيغتين مــن معــانى الجهــة ، مــا ُيضــامه  مــن األدوات كالســين وســوف 
والعــادة ، والتجــدد واالنتهــاء واالســتمرار ، واالنقطــاع و االتصــال ، التــى تفصــح عنهــا اصــطالحات البعــد والقــرب 

  ).٤"(أى الخلو من الجهة ، والبساطة 
  الفعلية بأنه تركيب  تام و الذى من خصائصه المطابقة بين الفاعل وفعله لكــن  ويتسم تركيب الجملة      

 كتبـــت: لـــذا أقـــول ،توصـــف المطابقـــة بـــين الفاعـــل والفعـــل بأنهـــا ناقصـــة بمعنـــى أنهـــا تشـــمل النـــوع دون العـــدد " 
وفـى الجمـل ).٥"(ين يالزم األفراد بالرغم من أن الفاعـل جمـع فـى الجملتـ) كتب( فالفعل ،  كتب األوالدُ و،ُ◌ لبناتا

الفعليــة تتــيح العالقــة النحويــة للفعــل التصــرف حســبما يشــاء حيــث يــتحكم الفعــل فــى جعــل الفاعــل مــرًة فــاعًال ومــرًة 
  .مفعوًال ومرًة من الزوائد 

  ــــــــــــ 
        . ٣٥٨ـ ص   ـ مرجع سابق مغنى اللبيب عن كتب األعاريب : م اابن هشـ ١
  .٢٩، ٢٨ص ـ مرجع سابق  ـالعالمة اإلعرابية : يف عبد اللط  محمد حماسةـ ٢ 
  . ١٥٣صـ  م١٩٨٣ـ اإلسكندرية ـ ط منشأة المعارف ـ دراسة لغوية نحوية ..الجملة العربية:محمد ابراهيم عبادة  ـ ٣
  .٢٤٥صـ مرجع سابق ـ معناها ومبناها .. اللغة العربية :تمام حسان ـ ٤
  .١٥٨صـ مرجع سابق ـ لنحو الداللة وا:صالح الدين صالح حسانين ـ ٥

  الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل الالزم  ـ  ١
، ويكثــر فـي األفعــال ) ضـمير غيــر المصـدر ( الفعـل الـالزم هــو مـا لــيس بمتعـٍد ، وهـو مــا ال يتصـل بــه هـاء     

اقشـعّر ، : نحـو شُرف ، كُرم ، ظـُرف ، نِهـم ، أو مـا كـان علـي وزن افعلـّل : الدالة على السجية أو الطبيعة نحو 
طهُــَر الثــوُب ونظُــف أو : اقعنســس ، واحــرنجم ، أو دلَّ علــى نظافــة نحــو : اطمــأّن ، أو علــى وزن افعنلــل نحــو 

َمــِرَض زيــٌد ، واحمــرَّ ، أو كــان مطاوعــًا لمــا : َدِنــَس الثــوب ووســخ ، أو دلَّ علــى َعــَرٍض نحــو : علــي دنــس نحــو 
  * .فامتدَّ ، ودحرجُت زيدًا فتدحرَج َمددُت الحديَد : تعدى إلى مفعول واحد نحو 



 ٥٨

الفعل المتعدى : الفعل المكتفي بفاعله ، الثانى : األول : وتقوم هذه الدراسة على تقسيم الفعل الالزم قسمين  
، أو  مررُت بزيدٍ : هو ما ال يصل إلي مفعوله إال بحرف جر نحو " لمفعوله بحرف جر ؛ حيث إن الفعل الالزم 

  ) .١" ( قام زيدٌ  :ال مفعول له نحو 
  :موضعًا حسب الجدول اآلتى )  ٧٤٩(وقد جاءت الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل الالزم لدي شاعرنا فى 

  نوع الفعل الالزم  الفاعل  الصيغة
ماٍض 

=٥٢٩  
مضارع 

 =٢٢٠  
  ٧٣=متعٍد بحرف الجر  مكتٍف بفاعله  مستتر  ٤٤٦= ظاهر 

= اسم 
٣١٦  

= ضمير 
١٣٠  

  ٧= على        ٣٣= اء  الب  ٦٧٦=   ٣٠٣= 
     ٥= من           ٨= فى    
  ٧= الالم           ٧=عن   
       ٦= إلى   

  الفعل المثبت المكتفى بفاعلهـ  أ
  ]الفاعل+الفعل :[موضعًا على النمط اآلتى )٦٧٦(ورد لدى شاعرنا 
  ) ]محلى بأل(الفاعل +الفعل : [الصورة األولى

  )٢(ُجْردًا وصافحْت            رجاٌل بأطراِف الَقنا َمْن ُتصاِفُحهْ  الُ األبط وأقبلتِ           
  )]مضافًا لمعرفة ( الفاعل+ الفعل :[ الصورة الثانية

  )٣(وكأنَُّه ُمتجـــــدَّدُ  أيامـُـهُ             فتنجِلــىوالبدُر يدرُكُه السَّراُر          
  )]علماً (الفاعل+ الفعل :[  ثالثةالصورة ال

  )٤(ولم يكْن بينهمــــــا تباُين           قاين شبَّ و  هابيــــــلُ  فشبَّ         
  )]اسمًا موصول(الفاعل+ الفعل  :[ ةلرابعالصورة ا
  )٥(قْد كـــــاَد ال ُيذَكرُ  ما فعادَ وهذِه أنَت َتالفيَتهــــــــا                    

  ـــــــــــــ  
  . ١٤٩/  ٢شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ  :  ابن عقيل: ُينظر تفصيل ذلك * 
     . ١٤٥/  ٢المرجع نفسه ـ  : ابن عقيل  -١
  .          )الكامل( ٨٩:الديوان  ـ٣                     .     )الطويل( ٨٦:الديوان ـ ٢
  .)السريع( ١٣١:الديوان ـ ٥                 .         )الرجز( ٢٢٩:الديوان ـ ٤

  )]ضميرًا متصًال (الفاعل+ الفعل :[  سةخامالصورة ال
  )١(َكثُــــرواقوٌم إذا ُنسبوا فاألمُّ واحــــدٌة            واُهللا أعلُم باآلباِء إذ          
  )]ضميرًا مستترًا (الفاعل + الفعل :[  لسادسةالصورة ا
  )٢( وَينتحـِـبُ جانًا و الناُى ينُدُب أش           َتصطِخبُ واألوَتاُر  َيضحكُ الورُد          
  )]مصدرًا مؤوًال (الفاعل+ الفعل :[  سابعةالصورة ال
  )٣(إلى أكفاِئهـــا ُتهـــــَدى            أنْ  فآنَ باتْت ُتصـــــــاُن         



 ٥٩

  )]نكرة(الفاعل+ الفعل  :[ثامنةالصورة ال
  )٤(الدموِع َتسيلُ  وكــادْت من الوجـ             ـِد عيــوٌن مع أنفٌس  َوِلَهتْ        

  لمفعوله بحرف جر المتعدى الفعل المثبت ـب 
شـكرت : بدًال مـن  شكرتك ونصحتك:ذكر الكسائى أنهم قالوا " اعتاد العرب أن ينوعوا طرائقهم فى التعبير فقد    

سـم ؛ وٕايصـال معنـى الفعـل إلـى اال، و الحروف الجارة تدخل أحيانًا علـى االسـم للتعديـة ) . ٥" ( لك ونصحت لك
ألن الفعل قبلها ال يصل إلـى االسـم  بنفسـه ؛ حيـث إنهـا أفعـال ضـُعفت ُعرفـًا واسـتعماًال فوجـب تقويتهـا بـالحروف 

ولــذلك  يجــوز فيمــا يعطــف عليــه ، ومنصــوبًا موضــعًا علــى أنــه مفعــول بــه ، الجــارة فيكــون اللفــظ  عندئــذ مجــرورًا 
  *.على الموضع  والنصب،فالجر يكون على الفظ ًا وعمر ،ٍ◌ وعمرو بزيدٍ  ررتُ مَ : الجر والنصب نحو :وجهان 
إذن يمكننا اعتبار الجار والمجـرور مفعـوًال بـه غيـر مباشـر وقـع عليـه الحـدُث لكـن بعـد تقويـة هـذا الحـدث         

قـد ال يكـون الحـدث ضـعيفًا وٕانمـا نـأتى " ومـع ذلـك ، الضعيف ـ الذى ال يصل مباشرة إلى معمولـه ـ بحـرف الجـر 
،  الشــىء ورغبــت فــى، رغبــت عــن الشــىء:نحــو ، أو لتوضــيح معنــاه ، لتوضــيح اتجــاه الحــدث  بحــرف الجــر ؛

وعنـد تعديـة الفعـل الـالزم بحـذف حـرف ). "٦"( وسـرت مـن المسـجد، وسـرت إلـى المسـجد،  وسرت فـى المسـجد
إن ذلـك فـ ،  لزيـدٍ  نصـحت: ً◌ مكـان نصـحت زيـدا: الجر وٕاسناد وظيفة المفعول به لالسم الذى كـان مجـرورًا نحـو

" أى وجـود مركـب خـارج نطـاق الجملـة ثـم إصـعاده ليمثـل وظيفـة نحويـة داخـــل إطـار الجملـة  اإلصعاديطلق عليه 
ثم ُحِذف حرف الجر وُأصِعد االسم، ٍ◌ نصحت لزيد: فاألصل فى المثال السابق ). ٧(  

ة المثبتة ذات الفعـــل وقد وردت الجملة الفعلي.المجرور إلى وظيفة المفعول به فتسلط العامل عليه فنصبه 
:موضعا على النمط اآلتى) ٧٣(المتعدى بحرف الجر لدى شاعرنا   
  ]المفعول به غير المباشر +الفاعل +الفعل [   

  ـــــــــــــــــ
  .           )البسيط(  ٦٧ :الديوان  ـ٢                   .      )البسيط( ١٢٢:الديوان ـ ١
  .)الخفيف( ١٨٠:الديوان ـ ٤    .               )ملمجزوء الكا( ٦٢:الديوان  ـ٣
  .١/٣٧ ـ م١٩٨٩ ـ ١طـ القاهرة  ـ دار المعارف ـ ومقاييسه  همظاهر .. اللحن فى اللغة : عبد الفتاح سليم  ـ٥
  .٧/٦٥ ـمرجع سابق ـ  شرح المفصل :ابن يعيش  : ينظر تفصيل ذلك* 
  .٩٦صـ  م١٩٨٧ـ القاهرة ـ دار الثقافة ـ نصية  دراسة.. النحو العربى: صابر بكر أبو السعود ـ ٦
  ).بتصرف (ـ  ١٦٤ص ـ مرجع سابق ـ الداللة والنحو :صالح الدين صالح حسانين ـ ٧

  ]المجرور بالباء +الفاعل +الفعل : [  الصورة األولى
  )١(دُ فظلْت تحتَــــُه          َترغو بمكنوِن الحباِب فُتْزِبـــــ بها المزاجُ  غلبَ           

  ]المجرور بفى +الفاعل+ الفعل : [ الصورة الثانية
  )٢(اـفى ظلماِئه الحــــــــقُّ  ءَ           أضـــــــــابينا كذلك إذ           

  ]الفاعل +المجرور بعن + الفعل :[  الصورة الثالثة
  )  ٣(ووعيـــــُدها َوعُدها عنه فُيغنىَ ولْم َتحُضِر الساداُت ِمْن آِل مصعٍب                    
  ]المجرور بإلى + الفاعل + الفعل :[  الرابعة الصورة 
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  )٤(غيُر ُمْكَتســـــبِ  عٌ وكلُّ ذلك طب              أّدْت إلى ِرَفـــعٍ  ِهَممٌ  لكنها           
  ]المجرور بعلى +الفاعل +الفعل :[ الصورة الخامسة

  )٥(بِن منصــوِر  على زيدِ  نزلتُ حتى           ماكنُت أحسُب أنَّ الخبَز فاكهــٌة           
  ]المجرور بمن+الفاعل +الفعل :[  الصورة السادسة

  )   ٦(وليس منهـــا بديـُل  ِمنَّا ـِدلُ                وَتستبــــفهى تُبِلى وَتستِجدُّ            
  ]المجرور بالالم +الفاعل +الفعل :[  الصورة السابعة
  )٧(قد َخِســــْر منهم  الرابحُ  فأصبحَ                للمنتـصرِمن بعده  ايعواوب              

نالحظ من صور الفعل الالزم ـ مع اإلحصاء ـ أن شاعرنا أورد الفاعل فى الجملة الفعليـة المثبتـة ذات الفعـل      
) ضــــميرًا (لظــــاهر كمــــا نالحــــظ أنــــه أورد الفاعــــل ا، موضــــعًا )٣٠٣(ومســــتترا ، موضــــعًا ) ٤٤٦(الــــالزم ظــــاهرا 

وهــذا يكشــف لنــا ـ مجــددًا ـ  محاولــَة الشــاعر ، موضــعًا ) ٣١٦) (اســمًا صــريحاً (موضــعًا بينمــا أورده  )١٣٠(
ولكونهـا تشـغل حيـزًا ، المستمرة لالهتمـام باألشـياء واألسـماء ؛ ألنهـا هـى األدوات الفاعلـة فـى تسـيير حركـة الحيـاة 

  .كبيرًا من اهتمام الشاعر 
وكـان حـرف ، موضـعًا ) ٧٣(حظ أن المفعول به غير المباشر ورد مقترنا لدى شاعرنا بحرف الجر كما نال      

موضــعًا ؛ ألن هــذا الحــرف يحتمــل معــانى ) ٣٣(فــى مقدمــة الحــروف الجــارة المســتخدمة عنــده حيــث ورد ) البــاء(
البدليــة ، والمقابلــة ، وبمعنــى متعــددة  كاإللصــاق ، والتعديــة ، واالســتعانة ، والســببية ، والمصــاحبة ، والظرفيــة ، و 

وهــذه المعــانى الدالليــة *، والتبعــيض ، والقســم ، والغايــة ، والتوكيــد ) االســتعالء(، وبمعنــى علــى ) المجــاوزة(عــام 
  : لحرف الباء قد ورد منها عند ابن الجهم 

  :   ، نحو  اإللصاق
  )٨(ُب الشدائِد والرخــــــاِء حلْبَنا الدَّْهَر أشطــَرُه ومرَّْت            ِبنا ُعقَ          

  ــــــــــــــــــــــ
  .                 )مجزوء الكامل( ٦٤الديوان ـ  ٢                                       .                )الكامل( ٩٤ : لديوان ـ ا١
                       .)البسيط( ٧٢ : الديوانـ  ٤                                                       .)الطويل( ١١٦:الديوان ـ ٣
                          .)الخفيف( ١٧٩: الديوان  ـ ٦                                                   .)البسيط( ١٤٣  :الديوانـ ٥
وما  ٣٦الدانى فى حروف المعانى ـ مرجع سابق صالجنى : المرادى : ينظر تفصيل ذلك ).       * الرجز( ٢٥٠ : ـ الديوان  ٧

  . )الوافر(   ٥٩ : الديوان ـ  ٨           .١٠٤ص مغنى اللبيب ـ مرجع سابق ـ: بعدها ، وابن هشام 
  : نحو ،االستعانة
ُل  بماوآثَر آثاَر النبىِّ محمــٍد                فقال              ) ١(قال الكتاُب المنــــزَّ
  :   نحو، المصاحبة

  منه رأفًة ورحمــــــْه     بالحقِّ ـ حتى أتى اُهللا  ولىُّ النعمْه                       
  )٢(واختاَر للناِس أبا العباِس                 من أنجِد الناِس خياِر النـــــاسِ           
  : نحو ، الظرفية
ـــِل الَكْرِخ أفضَل َمنزِل            ع ببابِ نزلنا            )٣(لى ُمحِسنات ِمن قياِن الُمَفضَّ
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  : نحو ، يةعدالت
  )٤(باألعـــــــداءِ َفقتَل الوليُد بالبخـــراِء               من بعِد أْن َأثخَن         
  : نحو،عنبمعنى  المجاوزة
  ) ٥(رسوُل اِهللا واستكـــــبروا  بهموشتموا القوَم الذين ارتضى                        

  : نحو ،  لتوكيدا
  ) ٦(موردًا                  وأنفُع للراجـي نداَك وأشمـــُل  أنَت أعذبُ  ببحرٍ ولسَت      

وال غــرو أن هــذه المعــانى لحــرف البــاء ـ مــع معــانى حــروف الجــر األخــرى ـ تمكــن الشــاعر مــن حريــة التعبيــر 
  .در كبير من اهتمام الشاعر وٕايصال معانى األفعال إلى األسماء التى تستحوذ على ق،واإلبداع 

  واحدبه الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول ـ ٢
و ُيطَلـق عليـه ).٧"( ضـربُت زيـداً :نحـو ،الفعل الذى يصل إلى مفعوله بغير حـرف جـر "الفعل المتعدى هو       

؛ألن الفعــل يتجــاوز الفاعــَل إلــى  مجــاوزالفعــل الكمــا ُيســمَّى ،؛ألن الحــدث يقــع علــى المفعــول بــه الفعــل الواقــع  
يعنى أننى فعلت الضرب وأوقعته بزيد  أو بمعنى آخر يعنـى التبـاس  ضربُت زيداً :فقولنا .المفعول به ؛لتتم الفائدة 
كما يعنى أن اجتماع الفاعل والمفعول مـن حيـث ،ووقوعه عليه) المفعول(بالثانى )الفاعل(الضرب الواقع من األول

  .ما إنما هو من أجل أن ُيعلم التباس المعنى الذى اشتق منه بهما عمل الفعل فيه
ـــه أمـــران        ضـــمير راجـــع إلـــى غيـــر مصـــدر ) هـــا(صـــحة أن تصـــل :األول :"وعالمـــة الفعـــل المتعـــدى لمفعول

بخــالف ،الخيـُر عمِلــُه زيـٌد فهـو معمـول :فإنـك تقـول منـه ) عمــل(نحـو، أن ُيصـاغ منـه اســم مفعـول تـام:الثـانى .بـه 
فـال يـتم إال بـالحرف .بل هـو مخـروج بـه أو إليـه ،وال هو مخروج ،زيٌد خرجه عمرٌو :مثال فإنه ال يقال منه  )خرج(
  ــــــــــــــــــــــــــــــموضعا )١١٢٦(وقد ورد الفعل المثبت المتعدى بنفسه لمفعوله لدى شاعرنا).٨"(
  ).الرجز( ٢٤٧: ـ الديوان٢).                الطويل( ١٧٤:الديوان ـ  ١
  ).الرجز( ٢٤٧: ـ  الديوان٤).                  الطويل( ١٨٨:ـ الديوان٣
  ).الطويل( ١٧٥: ـ الديوان ٦).                 السريع( ١٣٠: ـ الديوان ٥
  .      ٢/١٤٥ ـ مرجع سابق ـ شرح ابن عقيل : ابن عقيل ـ ٧
  ـ القاهرة لمكتبة التوفيقية ـ اطـه عبد الرءوف سعد ـ  ـ تـحقيقى ـرح األشمونـبان على شـحاشية الص: الصبان ـ ٨

                                         ).ت.د(ـ١٢٦، ١/١٢٥              
  : حسب  الجدول اآلتى    

  
  ١١٢٦= الفعل المثبت المتعدى بنفسه لمفعول واحد 

  المفعول به  الفاعل  الفعل
  ماضٍ 

=  
٧٧١  

  مستتر  ٥٤٩ظاهر
٥٧٧  

مقدر   ٩٧١= مذكور 
=  

١٥٥  
  ضمير
٢٩٧  

  اسم
٢٥٢ 

  ١٤٤=قبل فاعله   ٨٢٧= بعد فاعله 
  الفاعل  المفعول بهمصدر مقول مفرد 
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  مضارع
=  

٣٥٥  

القول  ٧٢٨=
=٧٤ 

  مؤول
=٢٥  

ضمير ظاهر 
 =٩٥  

  اسم ظاهر
 =٤٩  

اسم ظاهر 
=١٢٦  

 مصدرمؤول
=١٨  

 اسم ظاهر
=٤٢٩  

  رظاهضمير 
=٢٦٧  

اسم موصول 
 =٣٢  

  :وجاءت الجملة على األنماط اآلتية
  ) ]مقوَل القول(المفعول به +الفاعل) +قال(الفعل :[  النمط األول

  )]جملة اسمية موسعة(مقول القول) +علماً (الفاعل + قال  :[ولىالصورة األ 
  )١(و بالذى يأمُر قومــــى آمـرُ            إننى مهاِجــــرُ  لوطٌ  وقال        
  )]جملة اسمية بسيطة(مقول القول )+ضميرًا متصًال ( الفاعل +قال:[ثانيةالصورة ال

  )٢(هذا المقداُر قبَل الغنـــاءِ : قلُت فذرعُت البساَط ِمّنى إليــِه                       
  )]جملة فعلية مثبتة(مقول القول ) +ضميرًا متصالً (الفاعل + قال :[  لثةالصورة الثا
  )٣(فأجبُتهم          َأشهَى المطىِّ إلىَّ ما لم ُيرَكـــبِ  َت صغيرةً عشق: قالوا          
  )]جملة إنشائية (مقول القول )+ضميرًا متصالً (الفاعل +قال:[ رابعةالصورة ال
  )٤(هذا وزيُر اإلمــــــاِم زيـاتُ           فاعتبرى:قلتُ ولَم ذاَك ؟:قالْت          
  )]جملة اسمية موسعة (مقول القول) +ميرًا متصالً ض(الفاعل + قال :[ خامسةالصورة ال
  )٥(و أىُّ  ُمهنٍَّد ال ُيْغَمــــدُ   حبسى          ليس بضائرٍ :فقلتُ ُحِبْسَت :قالْت         

  ــــــــــــــــــ
          .            )الخفيف( ٥٨:الديوان ـ ٢                   .)الرجز( ٢٣٤ :الديوانـ  ١
                      .)المنسرح( ٨١: الديوانـ ٤           .        )الكامل( ٧٤ :  الديوانـ ٣
  .              )الكامل( ٨٨: الديوانـ ٥

  )]جملة فعلية مؤكدة(مقول القول) +ضميرًا متصالً (الفاعل + قال :[  سادسةالصورة ال
  )١( م إذًا جعفـــــرُ قد قا فقلتُ واكتسِت  الدنيا جمــــاًال بِه                 

  )]جملة اسمية بسيطة (مقول المقول +*)ضميرًا مستتراً (الفاعل + قال :[ الصورة السابعة   
  )٢( الحبُّ ليس له طبيـــبُ  وقالفحّرَك رأَسُه َعَجبًا لقـــولى                  

  )]ية مثبتةجملة فعل(مقول المقول) +ضميرًا مستتراً (الفاعل + قال :[   الصورة الثامنة
  )   ٣(يب أرى بجسِمـــَك ما ُير  قالتنّكَر حاَل ِعّلتى الطبيُب                         

  )] جملة إنشائية(مقول القول )+ضميرًا مستتراً (الفاعل + قال:[ الصورة التاسعة
  )٤(قلت لها           ال تسألى عنهم فقـــد ماتوا   فأين األمالُك؟ قالتْ            



 ٦٣

  )]جملة اسمية موسعة( مقول القول)+ ضميرًا مستتراً (الفاعل + قال:[ ورة العاشرةالص
  )٥( إنى ذاِهبُ لألسبـــاِط  قالثم تنّبا وقفاُه كـــــاِلُب            و          

                   
  )]مصدرًا مؤوالً (المفعول به +الفاعل +الفعل :[  النمط الثانى

  ]المفعول به)+علماً (الفاعل +الفعل :[  الصورة األولى
  )٦(واألمُر كلُُّه مقدورُ  أن ُيِعزَّ بَك اإلســـــــــــــــــالمَ  اهللاُ  َقــّدرَ  

  ]المفعول به)+ مضافًا لمعرفة(الفاعل +الفعل :[ الصورة الثانية
  )٧(بماٍل أو بجـــاٍه أو بـراءِ                     أن َينصرونى أخطاُرهم أَبتْ        
  ]]المفعول به)+ضميرًا متصالً (الفاعل +الفعل [ : ورة الثالثةالص
  )٨(فاّدعوا ِقَدَم الجفـاِء     صديقاً                     أن ُيقاَل لهم خذلتُــم خافواو     

  ]المفعول به)+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل :[ الصورة الرابعة
  )٩(وقلََّدَك األمَر إْذ َقلَّـــــدا                   أن ُتَرَى سـيَِّد المسلمينَ  َقَضىَ      

  ]المفعول به)+ نكرة(الفاعل+الفعل :[ الصورة الخامسة
ُر                  أْن ُأَرىأنجبْتنى   قرومٌ لى  َأَبتْ       )١٠(وٕاْن جلَّ َخْطٌب خاِشعًا أتضجَّ

  ــــــــــــــــــــــــ
  .  )السريع( ١٢٦: الديوانـ ١
  إما أن الفعل :األفعال ؛لسببين فى  مائر المستترةقرطبى أنه ال حاجة لتقدير الضاء اليرى ابن مض*  .)الوافر( ٦٩:ديوانـ ال٢

  فاعل وٕاذن فال،وٕاما أن الفعل ال يدل على فاعله  ،وٕاذن فال حاجة للبحث عن فاعل،يدل على فاعله                          
  ـ تحقيق شوقى ضيف ـ دار الرد على النحاة :ابن مضاء القرطبى [).مستتراً (ضمرا محذوف وليس م                        
  )].بتصرف(وما بعدها  ٩٠صم ـ ١٩٨٨ـ ٣المعارف ـ القاهرة ـ ط                        

         .         ؛ ليستقيم الوزن ) وقال أرى أو فقال: (ولعل الصواب ، كذا بالديوان). الوافر( ٦٨:ـ الديوان٣
  ).الرجز(٢٣٧:ـ الديوان ٥                              .          ) المنسرح( ٨١ :الديوان ـ  ٤
  ).الوافر( ٦٠:ـ الديوان٧                                          ).الخفيف( ١٣٢: ـ الديوان ٦
  ).المتقارب(١٠١: ـ الديوان٩ ).                                            الوافر(  ٦٠:ـ الديوان ٨
  ).الطويل( ١٢٠:الديوانـ  ١٠

  )]اسم(المفعول به +الفاعل +الفعل :[  النمط الثالث
  )]مضافًا لمعرفة(المفعول به)+علماً (الفاعل+الفعل :[  الصورة األولى

  )١(ُحْسَن صاِحِبهـــــا اهللاُ  أكملَ أهدْت إليها الدنيا محاِسنَها                    و       
  )]محلى بأل(المفعول به )+علماً (الفاعل+الفعل  :[ الصورة الثانية 

  )٢( اــالُفتوحـــــبه  اهللاُ  فتحَ وحرقت من خان فى أريحا                 و        
  )]اسمًا موصوالً (المفعول به ) +علماً (الفاعل + الفعل :[ الصورة الثالثة

  )٣(تهّشمـــا ما هاشمٌ ِمّنى   فيجُبرَ              لعلَّ بنى العباِس يأسو كلومهم           
  )]علماً (المفعول به )+علماً (الفاعل+الفعل :[ الصورة الرابعة



 ٦٤

  )٤(إذ كانْت لها مظّنــــــهْ  جالوتَ ببعضهنـّــْه                داودُ  فنالَ         
  )]فةمضافًا لمعر (المفعول به )+محلى بأل(الفاعل +الفعل :[ الصورة الخامسة

  )٥(وكان مشغوفــــــًا بقتِل األنفـس            بيَت المقدسِ  الشقىُ  َخّربَ و        
  )]علماً (المفعول به )+مضافًا لمعرفة(الفاعل +الفعل :[  ةلسادسالصورة ا
  )٦(فلم يزْل فى َخْلقِه   رحيمــا                     إبراهيما  ربُّكَ  اصطفىثم          
  )]نكرة(المفعول به )+ مضافًا لمعرفة (الفاعل +الفعل :[  ةسابعالصورة ال
  )٧(إذ لم يكن بمرتٍض أصحابـَـْه                    إجاَبــه دعوُتهُ  وافقتْ و           
  )]محلى بأل(المفعول به )+ضميرًا متصًال (الفاعل+الفعل  :[لثامنةالصورة ا
  )٨(وشرُّ قلوِب العاشقين جليُدهـــا          بعَد تجلٍُّد     الشوقَ  أطعنافقالْت          
  )]اسمًا موصوالً (المفعول به)+ضميرًا متصالً (الفاعل + الفعل:[ التاسعةالصورة 
  )٩(ال ُيحمـــــَدُ ما فحمدتُ فَأُذمُّ منهم ما ُيَذمُّ وُربَّما                  سامحُتُهم         
  )]ضميرًا متصالً (المفعول به)+تصالً ضميرًا م(الفاعل +الفعل :[ العاشرةالصورة 
  )١٠(ما هكذا عاهَدهم أبـــــــوُه                   وُه ـــقتلثم  نوهُ ـفَأمّ         
  )]نكرة(المفعول به)+ضميرًا متصالً (الفاعل +الفعل :[الحادية عشرةالصورة

  )١١(مثَل ُقْرِب الناصرِ فاستجاَب فلم نجد               لألمِر ِعّزًا  َوْحشاً  فدعوتُ           
  )]علماً (المفعول به )+ضميرًا متصالً (الفاعل +الفعل :[  عشرةثانية الصورة ال
  )١٢(اـــــجالوت وغزوافبعَث اُهللا لهم طالوتــــا                 فاتبعوه          

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .            )الرجز( ٢٣٧: الديوانـ  ٢                  .        )المنسرح( ٨٠:الديوانـ ١  
  .)الرجز( ٢٣٩ :الديوانـ  ٤                .        ) الطويل( ٢٠٢:الديوانـ ٣  
  .  )الرجز( ٢٣٣:الديوانـ  ٦                         .)الرجز( ٢٤٠: الديوانـ ٥  
  ).الطويل( ١١٢: يوان ـ الد٨                        .  )الرجز( ٢٣٣: الديوانـ  ٧
  ).                  الكامل(١٤٢ :الديوانـ ١١).        الرجز( ٢٤٨ـ ١٠             .               )الكامل( ٩٦: الديوانـ ٩
  .وغزوا بلدة جالوت :والتقدير ،ويجوز أن يكون المضاف قد حذف فانتصب المضاف إليه  ).الرجز( ٢٣٩: الديوانـ  ١٢
  )]مضافًا لمعرفة(المفعول به )+ ضميرًا متصالً (الفاعل +الفعل :[ثالثة عشرةلالصورة ا  

  )١(وِدىعُ  وأورقتَ َغْرُس كفيَك يا َبن عمِّ رسوِل اللـــــــــــِه أنشأتنى         
  )]محلى بأل(المفعول به)+ضميرًا مستترًا (الفاعل+الفعل :[ عشرة رابعةالصورة ال
  )٢(ِمن ثنايا ِعــــذابِ  الشهدَ  أرُشفُ للذاذِة ليلى                  ِبتُّ فى اللهِو و ا         
  )]اسمًا موصوالً (المفعول به)+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل :[  ة عشرةمساخالصورة ال
  )٣(أفســــــــدا ما أصلحَ فوُمفِسَد أمٍر تالفيتَــــُه                 فعاَد           
  )]مضافًا لمعرفة(المفعول به )+ضميرًا مستتراً (الفاعل +الفعل :[ شرةع سادسةالصورة ال
  )٤(وٕانما            أرى العيَش مقصورًا على َمن ُيساِمُحْه     ميسوَر الزمانِ  وَأقبلُ          



 ٦٥

  )]نكرة(المفعول به)+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل:[  عشرة سابعةالصورة ال
  )٥(على الدين ُتْشَعـــُل    نيرانًا  وأطفأَن بيمنــِه             وَأّلَف بين المسلمي        
  )]ضميرًا متصالً (المفعول به )+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل :[ ثامنة عشرةالصورة ال
  )٦(  َرْه ــَــــ َأمفلم يزْل أنوش  يقفو أثــَرْه             ال يتعّدى جاهدًا ما          
  )]علماً (المفعول به)+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل:[ةالتاسعة عشر الصورة 
  )٧(عاتى دهــِرِه              بحجِج اِهللا وحسِن صبـــــرِه    النمرودَ  َقَمعَ و         
  )]اسم إشارة(المفعول به)+ضميرًا مستترًا (الفاعل +الفعل :[  العشرونالصورة 

ــــودا    تلكَ         أبصرتْ ال أصبحْت بالخيِر عيٌن              )٨(المناِخَر والثنايا السُّ
  )]اسمًا موصوالً (المفعول به )+نكرة(الفاعل + الفعل :[ حادية والعشرون الالصورة 
  )٩(ُتصاِفُحْه   َمنبأطراِف الَقنا  رجالٌ               صافحتْ وأقبلِت األبطاُل ُجْردًا و         
  )]مضافًا لمعرفة(المفعول به)+نكرة(ل الفاع+الفعل :[  الثانية والعشرونالصورة 
  )      ١٠(اـــــراميه َرِميَّةٌ  صاَدَفتْ وصارِت القوُس إلى باريها                    و        

  
          

  ــــــــــــــــــــــــــ
خـالف أهـل اللغـة فجعـل الفعـل ونالحـظ فـى هـذا البيـت أن الشـاعر قـد ،   أنـاوالمبتـدأ  محـذوف تقـديره  . )الخفيف( ١١١: الديوانـ ١
ـــــأى : وأورق الرجـــــلُ ....هُ أى خـــــرج ورُقـــــ، أورق الشـــــجرُ :"متعـــــديا فـــــى حـــــين أنـــــه الزم حيـــــث جـــــاء فـــــى الصـــــحاح ) أورق(  هُ كثـــــر ماُل
وربمـا زيـادة المبنـى هنـا تـوحى . ]٤/١٢٨٦ــ ) ورق (م ـ مـادة١٩٩٩ــ ١ربـى ـ بيـروت ـ طدار إحيـاء التـراث العالصـحاح ـ :الجـوهرى "[

  .ومنهم الشاعر ،وتعديها لآلخرين )المتوكل(ل الممدوحافى المعنى وهذه الزيادة تكمن فى إظهار كثرة أفض بزيادة
  ).المتقارب( ١٠١: ـ الديوان ٣                        .         )الخفيف( ٧٨: الديوانـ ٢
    .)الطويل(  ١٧٤ : الديوانـ  ٥                               .) الطويل( ٨٥ :الديوان ـ ٤
              ).         الرجز( ٢٣٤:ـ الديوان ٧                          .      )الرجز( ٢٣٠ :الديوانـ ٦
  ). الطويل( ٨٦: ـ الديوان ٩                             .   )الكامل( ١٠٠: الديوانـ ٨
    ).الرجز( ٢٣٥ :الديوانـ ١٠

  )]مؤخراً (الفاعل ) + مقدماً (مفعول به ال+ الفعل : [ النمط الرابع 
وحــدد النحــاة    ، اعتــاد العــرب كثيــرًا تقــديم المفعــول بــه علــى الفاعــل؛ لالهتمــام بــالمفعول وبيــان أهميتــه بالنســبة لهــم 

أو أن يكـــون . هـــداَك اهللاُ :يكـــون المفعـــوُل ضـــميَر نصـــٍب متصـــًال والفاعـــُل اســـمًا ظـــاهرًا نحـــو "لـــذلك شـــروطًا كـــأن 
أخـذ : أو أن يتصل بالفاعل ضـميٌر يعـود علـى المفعـول بـه مثـل ، ما كتب المقالَة إال زيـدٌ :ورًا نحو المفعول مقص

  .)١" ( الكتاَب صاحُبهُ 
.          ضــرب عمــرًا زيــدٌ أو ، عمــرًا ضــرب زيــدٌ :فتقــول  ضــرب زيــٌد عمــراً :كمــا يجــوز تقــديم المفعــول وتــأخيره نحــو    

  .ان الكالم موضحًا عن المعنى حيث نعلم باإلعراب الفاعَل والمفعوَل وٕانما يصلح التقديم والتأخير إذا ك
  :موضعًا على الصور اآلتية)١٤٤(وقد ورد المفعول مقدمًا على فاعله لدى شاعرنا

  )]محلى بأل(الفاعل )+ محلى بأل(المفعول به + الفعل :[ ألولى الصورة ا



 ٦٦

  )٢(وعاودْت  ِجدََّتها األشيـــــــاُء                  اءُ ـالضي  الظلمـــةَ  أزالَ ثم         
  )]نكرة(الفاعل ) +محلى بأل( المفعول به + الفعل :[ ةنيالصورة الثا

  )٣(ظليــــــــُل  ظلٌّ   الولىَّ  أَظلَّ و ارعوى  ظالٌم جهــــوٌل                 و         
  )]علماً ( الفاعل ) +محلى بأل( المفعول به+الفعل :[ لثالثةالصورة ا
ـ الُمْلكَ  أزالَ ثم           ــــــروا                   ــرُ ـُبختنصَّ   )٤(عنهم فقام بعَدهم وَقصَّ
  )]اسمًا موصوًال (الفاعل )+ محلى بأل( المفعول به +الفعل :[ رابعةالصورة ال
  )٥(ُمنِعمــــاكان  َمن الشكرَ  يستحقُّ زيادًة               كما  استحقَّ وَمن شكَر الُعْر َف         
  )] مضافًا لمعرفة( الفاعل )+  مضافًا لمعرفة ( المفعول به+الفعل  :[الخامسةالصورة 
  )٦(على أنه أبقى له أحســــــَن الذكِر                هِ ــُجوُد يمين َشْمَل المالِ  َفّرقَ و         
  )]رفةمضافًا لمع(الفاعل )+ علماً (المفعول به + الفعل :[ السادسةالصورة 

  )٧(سنا ناِرها ـازَ ـــــالحجـــ ضاءَ وٕاْن ُأوقدْت ناُرها بالعـــراِق                       
  )]نكـــرة(الفاعل )+ضميرًا متصالً (المفعول به +الفعل :[  السابعةالصورة

  )٨(ِمن الُكهـــــــــوِل  كهلٌ  َيسوُسهُ كأنه ُمعتِلُج السيـــــــوِل                     
  ـــــــــــــــــــــ
  همع:السيوطى : كما ينظر . ٢٤٨م ـ ص١٩٩٠ـ٣تجديد النحوـ دار المعارف ـ القاهرة ـ  ط: ـ شوقى ضيف١

  .٩٨، ٢/٩٧شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ :وابن عقيل ،٢/٨ـ مرجع سابق ـ  مع االهو                   
      .        )الخفيف( ١٨١  :الديوانـ ٣  .              )الرجز( ٢٤٢:الديوان ـ ٢
              .)الطويل( ٢٠١: الديوانـ  ٥    .           )الرجز( ٢٤٠: ديوانـ ال ٤
ــ ٧          .    )الطويــل( ١٤٠: الــديوانـ  ٦ اســتعمل الفعــل قــد أن شــاعرنا فــى هــذا البيــت ونالحــظ . )المتقــارب( ١٤٧: الــديوانـ

يتعــدى وال يتعـــدى :وأضــاءته .... ضـــىءُ يُ  ضــاءَ وأَ ، ضــوءُ يَ  الســـراجُ  ضــاءَ : يقــال" حيـــث ) أضــاء(المتعــدى   اســـتعمال) ضــاء(الــالزم 
وهـو إظهـار مـدى  دالليـاً  وربمـا أراد الشـاعر بـذلك معنـىً ] ٤/١٤٤ــ ) ض و أ(لسـان العـرب ـ مرجـع سـابق ـ  مـادة :ابـن منظـور .[  "

لتنيـر  ؛ت كل الحدود فعبـرت حـدود العـراقوبيان أن إضاءتها تعدّ ،ها المتوكل تأللؤ قبة القصر الهارونى التى يمتدحها ويمتدح مشيدَّ 
  .حدود الحجاز 

  ).                   الرجز( ١٩٢: وانالديـ ٨
  )]محلى بأل(الفاعل)+ضميرًا متصالً (المفعول به+الفعل [  :الصورة الثامنة

  )١(والجاِهــُل  العاِقــــــلُ  يعرُفهاولى حقوٌق غيٌر مجهــــولٍة                     
  )]مضافًا لمعرفة(الفاعل )+ضميرًا متصًال◌َ (المفعول به +الفعل :[ لتاسعةالصورة ا
ْتهُ            )٢(فروُحُه               بيَن اللهـــــاِة وعيُنُه ال َترقـُُد   أسناُن الحديدِ  َحـــزَّ
  ])علماً (الفاعل )+ضميرًا متصالً (المفعول به+الفعل:[ لعاشرةالصورة ا
  ) ٣(إلى العبــــــاِد             َأشـــِرْف به ِمن ُمنــــذٍر وهاِد   اهللاُ  أرسَلهُ         
  )]مصدرًا مؤوالً (الفاعل)+ ضميرًا متصالً (المفعول به +الفعل :[لحادية عشرة الصورة ا

  )٤(ــبُّ مقيمُ وأّن معَى َمن ال أحــــ              أْن ال َأرى َمْن أحبـُّهُ  يحُزُننى          
  )]اسمًا موصوًال (الفاعل )+ ضميرًا متصًال ( المفعول به +الفعل :[ الثانية عشرةالصورة 



 ٦٧

  )٥(قد قــال ِجـّدًا               وقلُت َبلى إذا رِضَى الحبيـــــبُ  الذى فأعجَبنى         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
                         .)السريع( ١٧٧: الديوانـ ١
    .                )الكامل( ٩٥: الديوانـ ٢
  .         )الرجز( ٢٤٢ : الديوانـ ٣
  .)لطويلا( ١٩٥:ـ الديوان٤
  الوافر( ٦٩: الديوانـ ٥

  ) ]مقدراً (المفعول به + الفاعل + الفعل : [ النمط الخامس 
وال تــؤثر فــى إحــداث ،منويــة ومفهومــة مــن الســياق  أجــاز النحــاة حــذف المفعــول بــه مــن التركيــب ؛إذ إنــه فضــلة   

رتبــة المفعــول بــه وحذفــه أمــران خاضــعان لســياق المقــام وغــرض " لــبس فــى التركيــب إذا تــم االســتغناء عنهــا ؛ ألن 
  *. وقد يأتى عدم ذكر المفعول به لواحٍد من األغراض اآلتية ).١" (المتكلم 

أو نفيه عنه كـذلك مـن غيـر اعتبـار تعلقـه بمـن وقـع عليـه فيكـون ـ إثبات المعنى فى نفسه للفاعل على اإلطالق ١
أو نحــو ذلــك مــن ، كــان ضــرٌب أو وقــع: وبــذلك يكــون معنــى الفعــل ،المتعــدى بمنزلــة الــالزم فــال يــذكر لــه مفعــول 

هـل : أى ] ٩: الزمـر)[ ْعَلُمـوَن ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُمـوَن َوالـَِّذيَن َال يَـ  :(ومنه قوله تعالى .ألفاظ تفيد الوجود المجرد 
  ! يستوى  َمْن َيحُدُث له معنى العلم ومن ال يحدث له؟
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ويكــون الغــرض مــن حذفــه البيــان بعــد ، ـــ أن يكــون الغــرض إفــادة تعلقــه بمعقــول فيجــب تقــديره بحســب القــرائن ٢
لـو :ه متـى قـال المـتكلم فإنـ. عـدَم المجـىءِ  أو لـو شـئُت المجـىءَ :أى ، ئلـم أجـ أو لو شئُت  جئـتُ : اإلبهام نحـو

فيقــع فــى نفســه أن ثمــة شــيئًا تعلقــت بــه مشــيئُة المــتكلم بــأن ،علــم الســامع أن المــتكلم عّلــق المشــيئة بشــىء ،شــئُت 
فَـلَـْو َشـاء َلَهـَداُكْم (  :ومنـه قولـه تعـالى .أو لـم أجـئ ُعـِرَف ذلـك الشـىء ،جئـُت :فإذا قـال المـتكلم ،يكون أو ال يكون 

  ].١٤٩: م األنعا)[ َأْجَمِعينَ 
و االمتنـاع عـن أن يقصـره السـامع علـى مـا يـذكر ،ـ أن يكون الغرض من حذفه القصد إلى التعميم فى المفعول ٣

وعليـه قولـه .مـا الشـرط فـى مثلـه أن يـؤلم كـل أحـد :أى ، قد كان منك ما يؤلم: معه دون غيره مع االختصار نحو
  ] .٢٥من اآلية: ونس ي)[َوالّلُه َيْدُعو ِإَلى َداِر السََّالمِ  :(تعالى 

َمـا َودََّعـَك رَبـَُّك  *  َ◌ واللَّْيـِل ِإَذا َسـَجى *َوالضُّـَحى: (نحـو قولـه تعـالى ، ـ  أن يكون الغرض من حذفه رعاية الفاصـلة٤
  .ما قالك:أى ] ٣: ١:الضحى )[  َوَما قَـَلى

يفـة فـى الجملـة حيـث بـه يـتم وأرى أنه مـن األفضـل أن نقـول بتقـدير المفعـول بـه ال حذفـه ؛ألن للمفعـول بـه وظ   
والقـول بتقـديره يعنـى وجـوَد ،فالقول بالحذف ـ إذن ـ يعنى طرَح المعنى المستفاد مـن وجـوده فـى الـذهن **.المعنى 

ــدِّر المفعــول بــه لــدى شــاعرنا فــى .وَشــتاّن مــا بــين القــولين ،المعنــى فــى الــذهن  وجــاء هــذا ،موضــعًا )١٥٥(وقــد ُق
وقـد ورد . التقـدير مـع نيـة عـدم وجـوده :والثانيـة،لتقـدير مـع نيـة وجـود  المفعـول بـه ا:األولـى :التقدير على هيئتين 

  :تقدير المفعول به منويًا على النحو اآلتى 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  للنشر لو نجمان ـ  الشركة المصرية العالميةـ ط مفهوم االرتباط والربط فى تركيب الجملة العربية :مصطفى حميدة  ـ١
                     .١٦٨ص م ـ١٩٩٧ـ ١القاهرة ـ ط                      
  .٢٤٢، ٢٤١صـ مرجع سابق ـ  الداللة والنحو: ينظر تفصيل ذلك * 

  ـ ٥دالئل اإلعجاز ـ ت محمود محمد شاكرـ مكتبة الخانجى ـ القاهرة ـ ط:القاهرالجرجاني عبد  : ينظر تفصيل ذلك ** 
  .وما بعدها ١٥٣صم ـ ٢٠٠٤                       

  التقدير مع نية وجود المفعول به: أوًال 
  : وورد لدى شاعرنا على الصور اآلتية 

  )  ]منويًا عائدًا على االسم الموصول( المفعول به ) + ضميرًا مستترًا ( الفاعل + الفعل : [  الصورة األولى
  )١( ُأظِهرُ وما  ُأخفيعلـــــــُم ما فليس توفيقي إال بــــِه                 يَ              

  .يعلم ما ُأخفيه وما ُأظهره : والتقدير 
  )  ] منويًا عائدًا على االسم الموصول( المفعول به  ) + ضميرًا متصًال ( الفاعل + الفعل : [  الصورة الثانية

  ) ٢(  نكـــــرواأَ فرّدهم طوعًا وكرهًا إلى                  أْن عرفوا الحقَّ الذى           
  . عرفوا الحَق الذى أنكروه: والتقدير 
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  محلى بأل ( الفاعل ) + مقدمًا منويًا عائدًا علي االسم الموصول ( المفعول به + الفعل  :[الصورة الثالثة 
  ) ] مؤخرًا                    

  ) ٣(الُمنزُل  لكتــــــابُ ا قالَ وآثَر آثاَر النبيِّ محمـــٍد                 فقاَل بما         
  .فقال بما قاله الكتاُب الُمنزُل : والتقدير 

  . التقدير مع نية عدم وجود المفعول به : ثانيا
  :و ورد لدى شاعرنا على الصور اآلتية 

  ) ] غير منوى ( المفعول به ) + محلى بأل ( الفاعل + الفعل : [  ىولالصورة األ 
  )  ٤(  الشََّفارُ  ـرىـَتب َتبــ                     ِرى كما  ُ ولهم ألسنـــــةُ              

  ولهم ألسنُةُ  َتبرى خصوَمهم كما تبرى الشفاُر األعداَء بحدَّتها: والتقدير 
  ) ]غير منوى( المفعول به ) + ضميرًا متصًال ( الفاعل + الفعل : [  الصورة الثانية

   دُ ـهَ شْ يَ  نْ مَ  فينا وليس كغائبٍ                  موا   بنا عنهم فتحكَّ وغِ  َشهدواـ        
وا ـ          )٥(يا برهاُن واعتمروا            وقد أتتِك الهدايا ِمن مـواليـــكِ  مواليكِ  َحجُّ

  .شهدوا مجلَس الخليفة فى البيت األول ،و حجوا مواليكِ البيَت الحراَم يا برهاُن فى البيت الثانى : والتقدير
  ــــــــــــــــــ 
  ).              السريع(  ١٣١ـ الديوان  ٢).                           السريع( ١٣٠:ـ الديوان١
  ).مجزوء الرمل( ١٢٥:ـ الديوان٤) .                        الطويل(  ١٧٤: ـ الديوان٣
قــد خــالف النحــاة فعــدل عــن إفــراد الفعــل فــي أول  ونالحــظ فــى البيــت الثــانى أن شــاعرنا). البســيط( ١٦٩ـــ ) الكامــل(  ٩٢:ـــ الــديوان ٥

ومعلــوم أن ) . مواليــك(ثــم الفاعــل الثــانى وهــو االســم الظــاهر)واو الجماعــة(الجملــة وألحــق بــه الفاعــل األول وهــو الضــمير المتصــل 
هــم : يــانهم يقــال لغــة لجماعــة مــن العــرب بأع" إلحــاق عالمــة التثنيــة أو الجمــع للفعــل فــي أول الجملــة مــع وجــود الفاعــل الظــاهر هــو 

ـــه ]  ٨٠/  ٢: شـــرح ابـــن عقيـــل " [ هـــم أزد شـــنوءة : طيـــئ ، ويقـــال وأرى أن الشـــاعر بهـــذا االســـتعمال أراد أن ُيعـــرَِّف اآلخـــرين علَم
مــرتين : والــدليل أنــه ذكــره ثــالث مــرات فــي البيــت ) مــوالي ( بمــذاهب العــرب فــي الكــالم ، وقــد يكــون لالهتمــام بهــذا الفاعــل الظــاهر 

ــ المحبوبـة مـن الشـاعر ) برهـان ( وال شـك أن هـذا االهتمـام بمـوالي أو عشـيرة الجاريـة ). حجـوا ( رة ضميرًا متصـًال بالفعـل ظاهرًا وم
. والتي يتغزل فيها ـ من شأنه أن يزيد من قوة العالقة بين الشاعر وبينها؛ فقد قويت العالقة بينه وبـين عشـيرتها باإلكثـار مـن ذكـرهم 

؛ لبيـان تعظيمـه وعلـو شـأنه حيـث إنـه مفهـوم مـن السـياق وال يخفـى علـي )البيـَت أو الكعبـة(فعول به وهـو كلمـة كما أري أن تقدير الم
  .ذى لب

  )]غير منوى(المفعول به ) + ضميرًا مستتراً ( الفاعل + الفعل : [  ثالثةالصورة ال
  ) ١(  تُفِقرُ و  ُتْغِنىو  ىِـ تُفنُهُم المنكُب العالى على كلَّ منكٍب                 سيوُفهم        

  .سيوُفهم تُفنى األعداَء وُتغني جنوَدهم وتُفِقُر الطامعين ، أو نحو ذلك : والتقدير 
  
نالحظ من صور وٕاحصـاء تراكيـب الجملـة الفعليـة المثبتـة ذات الفعـل المتعـدى  بنفسـه لمفعـول واحـد أنـه قـد ورد *

ـــــدَّر إال فـــــى ،موضـــــعًا )٩٧١(مـــــذكورًا  ـــــم ُيق ـــــول فـــــى ، موضـــــعاً )١٥٥(ول ـــــوًال للق ـــــه المـــــذكور مق وجـــــاء المفعـــــول ب
وجاء المفعول به المـذكوُر المفـرُد ،موضعًا )٧٢٨(موضعًا فى حين جاء مفردًا فى )٢٥(ومؤوًال فى ،موضعًا )٧٤(

عنايــة ـ مجــددًا  ـ بهــذه النســبة العاليــة يؤكــد لنــا  ومجيئــه اســمًا ظــاهراً ، موضــعًا )٤٢٩(اســمًا ظــاهرًا صــريحًا فــى 
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وألن هــذه األشــياء واألســماء ، ألشــياء واألســماء؛ فهــى الحيــاة التــى يريــد أن يحياهــا مســتمتعًا بمــا فيهــا با الشــاعر
  .تعتبرـ من جانب آخر ـ األدوات الفاعلة فى تسيير حركة األحداث 

  
وهـو مـا ، موضـعًا ) ١٤٤( و نالحظ من الصور و اإلحصاء أن شاعرنا قد أورد المفعول به مقدمًا على فاعلـه *
س ـ مجددًا ـ رغبته فى أن يكـون فـاعًال  مـؤثرًا فـى الحيـاة ال مفعـوًال بـه أو مركـزًا لسـهام األعـداء يفعلـون بـه مـا يعك

فقـد أورد شـاعرنا المفعـوَل بـه )٢" (الضمير دائمًا ُيضام الفعل لذا يتأخر الفاعل إن كان اسـماً " ولّما كان .يشاءون 
ستخدام مرتفع يتفق مع مـا يـراه بعـض النحـاة مـن أن الضـمير هـو وهو ا، موضعًا )٩٥(المقدم على فاعله ضميرًا 

لذا فالشاعر يلجأ إليه ؛ لإليجاز ، ومنع الجملة مـن الترهـل ، وٕاثـارة حـس القـارئ  أو السـامع إلـى ،أعرف المعارف
  .ما ُيعبَّر عنه بالضمير 

  
واء كان منويًا أو غيـر منـوى فـى من الصور السابقة ـ مع اإلحصاء ـ أن شاعرنا قّدر المفعول به سنالحظ كما * 
)  ١١٢٦(موضــعًا مــن إجمــالى مواضــع تراكيــب الجملــة الفعليــة المثبتــة ذات المفعــول الواحــد والتــي بلغــت ) ١٥٥(

تقـدير دليـٌل مـن السـياق ، فربمـا فـي عـدم ذكـر المفعـول بالغـة تفـوق ذكـره فضـًال عـن حاجـة  كـلموضعًا ، وكان ل
للـــوزن والقافيـــة ، فعنـــدما يقـــول شـــاعرنا مادحـــًا المتوكـــل بأنـــه أعـــاد النـــاس  البيـــت الشـــعرى لحـــذف المفعـــول مراعـــاةً 
  :لرشدهم واالعتراف  بالحق الذي أنكروه 

  )٣( فردَّهم َطْوَعًا وَكْرَهًا إلى            َأْن َعرفوا الحقَّ الذى َأنكروا                      
فــي تركيــب البيــت ؛ حيــُث ال ضــرورة لــذكر المفعــول نالحــظ أن ثمــة داللــة تكمــن فــي عــدم ذكــر المفعــول بــه    

فمــا دام هــذا الحــقُّ قــد ُعــِرَف لــديهم ـ بــدليل قــول ) الحــق ( والــذي يعــود علــي كلمــة ) أنكــروا ( المقــدر بعــد الفعــل 
  !ـ فلَم يذكُرُه الشاعُر ـ إذن ـ وقد بات معلومًا للجميع ؟) عرفوا الحقَّ :  (الشاعر

  ــــــــــــــ
  ).الطويل(  ١٢٠ :ـ الديوان ١
  .١٨٣ص الداللة والنحو ـ مرجع سابق ـ:ين صالح حسانين صالح الد ـ ٢
  ).السريع(  ١٣١:  الديوان   ـ٣
  

  لمفعولين ىالجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدـ ٣                          
أعطــي ، : حـده بالكشـف عنهـا ، ومنهـا ، ويتكفــل السـياق و األفعـال المتعديـة لمفعـولين كثيـرة ال يمكـن حصـرها     

مـن  اختـرُت فالنـاً : هي أفعال توصـل بحـروف اإلضـافة فتقـول " وفي الحقيقة . وكسا ، واختار ، وسّمي ، وكّني 
ويسميها معظـم النحـاة باألفعـال المتعديـة ، ) ١" ( فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل ... بفالنٍ  وسّميته،  الرجال

  .المبتدأ والخبر لمفعولين ليس أصلهما 
وكثيــر مــن األفعــال التــي تتعــدي لمفعــول واحــد يمكــن جعلهــا تتعــدي لمفعــولين  عــن طريــق همــزة التعديــة أو      

ملـَك الشـيَء، وهـو فعـل متعـٍد لمفعـول واحـد فـإذا زدت : مثـل"تضعيف العـين منهـا فتصـبح بـذلك متعديـة لمفعـولين 
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 الـدارَ  وَملَّْكُت زيداً ،  أملكُت زيدًا الدارَ : ح متعديًا لمفعولين فتقـولعليه همزة التعدية أو ُضعَّف حرُفُه األوسط أصب
  :وقد جاءت الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لمفعولين لدى شاعرنا حسب الجدول اآلتى ).  ٢" ( 

  
  موضعاً  ٤٢= الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لمفعولين 

  الرتبة  المفعول الثانى  ألولالمفعول ا  الفاعل  الفعل

ماضٍ 
=  
٣٧  

مضارع
=  
٥  

مستتر  ٢٨=ظاهر
=١٤  

  ٢١= ضمير 
  ١٧=اسم ظاهر

  جارومجرور
=٤  

مقدر   ٤١= مذكور 
 =١  

االلتزام 
 ٣٧=بها

التحرر 
  ٢٧= اسم ظاهر  ٥=منها

  ١١=جار ومجرور 
  ٣= مصدر مؤول 

اسم 
=
١١  

ضمير
=١٧  

  
  :آلتية  وقد جاءت الجملة علي األنماط ا

  ] ) مذكوراً ( المفعول الثانى+ ) مذكوراً ( المفعول األول + الفاعل + الفعل [ : النمط األول 
  المفعول الثانى ) +  مضافًا لمعرفة ( المفعول األول ) + محلى بأل ( الفاعل + الفعل : [ ألولى الصورة ا

  ) ] محلى بأل (                    
  )٣(وُكلُّهم َأغنى وأَجــــــدى وَكفى                 الشــــرفا هِ َبني الشيخُ  ووّرث        
  المفعول )  + شبه جملة جارًا ومجرور اً ( المفعول األول ) + محلى بأل( الفاعل + الفعل : [  لثانيةالصورة ا

  ) ] محلى بأل ( الثانى                     
  ) ٤(والبيَت والمشعــــــَر الحراما                  المقامـــــا له الناُس  فسلَّمَ           

  ــــــــــــــــــــــ
  .  ١٦٦ص  –مرجع سابق  –تجديد النحو : ضيف  ىشوقـ ٢            .  ٣٨/  ١  –مرجع سابق  –الكتاب  :سيبويه ـ ١
   .)الرجز(  ٢٣٥ : ـ الديوان ٤                            ).الرجز( ٢٣٥: الديوان  ـ ٣

  المفعول ) + شبه جملة جارًا ومجرورًا ( المفعول األول ) + علمًا ( الفاعل + الفعل : [  ةلثالصورة الثا
  ) ] محلى بأل( الثانى                   

  )١(جاَء فدّلْتُه علي السعــــــادْه                  الشهـــــادهْ  له اهللاُ  ووهبَ            
  المفعول) + ضميرًا متصًال ( المفعول األول ) + ضميرًا متصًال ( الفاعل + فعل ال: [  رابعةالصورة ال

  ) ]مصدرًا مؤوًال ( الثاني                     
  )٢(وكنُت شجاهم واألِسنَُّة َتْقطُــُر                  ـةً ـــــأن ينالوا ُقالمـ منعُتهم           
  المفعول) + ضميرًا متصًال ( المفعول األول ) + ضميرًا متصًال  (الفاعل + الفعل : [  خامسةالصورة ال

  )]                                                                                   نكرة(الثاني                  
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  )٣(ــاَء ملســـــــاَء                 وقالوا َأْخِلْص عندها الدع صخرةً  أحضروهُ و          
  المفعول ) + ضميرًا متصًال ( المفعول األول ) + ضميرًا متصًال ( الفاعل + الفعل : [  ةسادسالصورة ال

  ) ]محلي بأل( الثاني                      
  ـ فقال إلياُس بُن ياسيــــــَن لهم                  وهو نبىٌّ ُمْرسـَـــُلُ  ِمْن ربِهم          

  )٤(القتـــال وأوعدوهأِن اعبدوا اَهللا وألقوا بعــــــًال                  فاستكبروا            
  المفعول الثاني ) +مضافًا لمعرفة ( المفعول األول ) + ضميرًا متصًال ( الفاعل + الفعل [  عةسابالصورة ال

  ) ] مضافًا لنكرة (                    
  ) ٥(ـبِ ــخيَر ُمنقَلـ ربَّيَ  فسألتُ َعَطـــــــِب                   لّما بدا أيقنُت بال           
  المفعول الثاني ) +  مضافًا لمعرفة ( المفعول األول ) + ضميرًا متصًال ( الفاعل + الفعل : [ ةمناثالصورة ال

  ) ] محلي بأل(                       
  ) ٦(فوَق الِقالِص اليْعُمالِت أجاِدُل           وكأنهــم          الكرى أصحابى وحميتُ           

  المفعول) + ضميرًا متصًال ( المفعول األول ) + ضميرًا مستتراً ( الفاعل + الفعل : [  الصورة التاسعة
  ) ] محلى بأل( الثانى                      

  ) ٧(إذ َقّلَدا  األمرَ  ــدكَ وقّلــــسيَد المسلمـين                    ُترىأن  َقَضىَ             
  المفعول          ) + ضميرًا متصًال ( المفعول األول ) + ضميرًا مستترًا ( الفاعل + الفعل : [  الصورة العاشرة

  ) ] لمعرفة  اً الثانى مضاف                    
  ) ٨(دهرا  ذابِ ـالع سوءَ  فساَمهموكان فرعوُن َيليهم قســرًا                                    

  
  

  ـــــــــــــــــ
             .)الطويل(  ١٢٠ : الديوان ـ ٢                            .         )الرجز( ٢٤٤: الديوان  ـ١
            .                )الرجز( ٢٣٨:الديوان  ـ٤).                                       الرجز( ٢٣٣: الديوان  ـ٣
  . )الكامل(  ١٧٧: الديوان  – ٦                 .                     )الكامل( ٧٤: الديوان  ـ٥
                      .)الرجز(  ٢٣٦: الديوان  ـ ٨             .                   )المتقارب(  ١٠١ : الديوان  ـ٧

  ) ضميرًا متصًال ( المفعول األول ) + ًا ضميرًا مستتر ( الفاعل + الفعل :[  الصورة الحادية عشرة
  ) ] شبه جملة جارًا ومجرورًا ( المفعول الثاني +                           

  ـ مازاَل ُمْذ َوِلَي الِخــــــال                 فَة وارتدى برداِئهــــــــا         
ـــــــهُ  متوكًال فيها علـــــــــى                َمنْ              ) ١( بسناِئها َخصَّ

  ) مضافًا لمعرفة ( المفعول األول ) + ضميرًا مستترًا ( الفاعل + الفعل : [  الصورة الثانية عشرة
  ) ] محلى بأل( المفعول الثانى +                           

  ) ٢(  الِمْروَدا ــهُ خاِدَمـــ ُيناِزعُ كفعِل ابِن أيوٍب في َخلـــــْوٍة                         
  المفعول) + محلى بأل( المفعول األول ) +ضميرًا مستترًا ( الفاعل + الفعل : [  الصورة الثالثة عشرة
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  )]نكرة( الثانى                           
ذرَ            ) ٣(ناِزال                فلْم َيجْد في األرِض منهــم قاِبال  عذابـــــاً  الناَس  فحَّ

  المفعول الثانى) + علمًا ( المفعول األول ) + ضميرًا مستتراً ( الفاعل + الفعل : [  الصورة الرابعة عشرة
  ) ] نكرة (                            

ذَر النـــــاَس عذابًا ناِزال                فلْم َيجْد في األرض منهــــم قاِبال        ـ فحَّ
  ) ٤(كانْت تُقًى   وُنُسكــــــا  وصيةً                 لمكا أوصــــيفغيَر ابنِه َلْمٍك       

  المفعول الثانى) + علمًا ( المفعول األول ) + ضميرًا مستترًا ( الفاعل + الفعل : [  الصورة الخامسة عشرة
  ) ] مضافًا لمعرفة (                            

  َوِصيُّ موسى الصــــــادِق األمينِ                ـ ثَُم تنّبا ُيوَشــــــُع بُن نونِ      
  )  ٥(وعدًا من الرحمــــــِن فى التنزيلِ                إسرائيل ىبن الشـــامَ  وأسكنَ        

  )محلى بأل ( الفاعل ) + شبه جملة جارًا ومجرورًا ( المفعول األول + الفعل : [  الصورة السادسة عشرة
  ) ] مضافًا لمعرفة ( المفعول الثانى +                            

  ) ٦(ا                    وأكمَل اُهللا ُحْســـــــَن صاحِبها الدنيا محاسَنهـ إليها أهدتْ        
  المفعول ) + محلى بأل (الفاعل ) + ضميرًا متصًال ( المفعول األول + الفعل : [  الصورة السابعة عشرة

  )]نكرة ( الثاني                           
  ) ٧(ظليًال                      وأباحْت ِحمًي عزيَز الَمــــــرامِ  ِظــالًّ  يامُ األ سلبْتنا        

تمييـزًا ، وعلـي هـذا يكـون الفعـل ناصـبًا لمفعـول واحـد ، وهـو الضـمير المتصـل " ظـالً " ويجوز أن تكـون كلمـة     
  .بالفعل 

  
  ــــــــــــــــــــ
  )  .                    المتقارب( ١٠٣: ـ الديوان ٢).                      مجزوء الكامل(  ٦٣:  ـ الديوان ١
   .        )الرجز( ٢٣١: الديوان ـ ٤                ).           الرجز( ٢٣١:  ـ الديوان ٣
     .      )المنسرح(  ٨٠: ان ـ الديو ٦                             .)الرجز(  ٢٣٧: الديوان  ـ٥
  . )الخفيف(  ٢١٤ : ـ الديوان ٧

  ) ] مؤخراً (المفعول األول ) + مقدماً (المفعول الثانى + الفاعل + الفعل : [النمط الثانى 
عند تعدي الفعل إلي مفعولين الثاني منهما  ليس خبرًا فـى األصـل ، فاألصـل حينئـٍذ تقـديم مـا هـو فاعـل فـى      

؛ ألنـه فاعـل فـى المعنـي حيـث  زيـد، فاألصـل تقـديم  زيـدًا الرجـالَ  اختـرتُ ، و أعطيُت زيدًا درهمـاً :  المعنى  نحـو
 وّرْثــتُ : فــاعًال معنــًى لكنــه خــالف األصــل نحــو  سويجــوز تقــديم مــا لــي. إنَّــُه آخــُذُ◌ُ  للــدراهم ومختــار مــن الرجــال 

  .   الماَل محمداً 
، فيجــب  أعطيــُت زيــدًا عمــراً : عنــد خــوف اللــبس نحــو  –لمعنــى وهــو تقــديم الفاعــل فــى ا –ويلــزم األصــل        

  .عندئٍذ تقديم اآلخذ منهما وال يجوز تقديم غيره ألجل اللبس إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل 
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: فــاعًال فــى المعنــى وتــأخير مــا هــو فاعــل فــي المعنــي نحــو  سوقــد يجــب مخالفــة األصــل أي تقــديم مــا لــي      
، فـال يجـوز تقـديم صـاحبه وان كـان فـاعًال فـي المعنـي ؛ لـئال يعـوَد الضـميُر علـي متـأخر  أعطيُت الدرهَم صـاحَبهُ 
وقد تحرر شاعرنا من االلتزام بالرتبة بين المفعولين فـي خمسـة مواضـع علـي الصـورتين * لفظًا ورتبًة وهو ممتنع 

  :اآلتيتين 
  المفعول األول) + مضافًا لمعرفة( ى انالمفعول الث) +  متصالً  اً ضمير ( الفاعل + الفعل : [  الصورة األولي

  ]  ) علمًا (                    
ــــداً  عهَد المسلمينَ  وّلْيتَ       لّما أردَت صالَح ديِن محمٍد                         )١( ُمحمَّ

  ل األول المفعو ) + بأل  ىمحل(  ىالثانول المفع) +  متصالً  اً ضمير ( الفاعل + الفعل : [  الصورة الثانية
  ] )لمعرفة اً مضاف(                

   )٢(ناَء عَ والكدَّ وال نسَلهمـــــــا                     الشقــــاءَ  ووّرثافَشقيا         
  

  ) ]  مقدراً (المفعول األول + المفعول األول + الفاعل + الفعل : [النمط الثالث 
من السياق ، وجاء  ن لهذا التقدير دليلٌ ، وكا طفق واحداً عًا موضشاعرنا  ىلد ىورد تقدير المفعول الثان     

   :الصورة اآلتية ىالتقدير عل
  ) ]لمعرفة  اً مضاف( الفاعل) +اً مقدر ( المفعول الثاني ) +  متصالً  اً ضمير ( المفعول األول + الفعل [ 

   )٣(لي ونعم النصيُر و ــــفنعَم الم كَ                      موالناصرًا لك  وّالكَ ثم             
  .ناصرًا لك موالك ) أو الحكم ( ثم وّالك األمَر : والتقدير      

  
  
  

  ـــــــــــــــ
  . ١٥٤،  ١٥٣/  ٢ ـ شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق : ينظر تفصيل ذلك * 
             .           )الكامل(  ٩٨ : الديوان – ١
  . )الرجز(  ١٦٧:  نالديوا – ٢
  . )الخفيف( ١٣٢:  الديوان – ٣

مـع  ـصـلهما المبتـدأ والخبـر ألمفعـولين لـيس  ىكيب الجملة الفعلية المثبتـة ذات الفعـل المتعـدايالحظ من تر        
، ) أي نصــف عــدد التراكيــب ( موضــعًا )  ٢١(  اً أن المفعــول بــه األول قــد ورد لــدي شــاعرنا ضــمير  ـ اإلحصــاء

 ذلـك أن ىالـذين جعلـوا المضـمر أعـرف المعـارف وحجـتهم فـ*بعـض النحـاةوفـق آراء  ــ ُذِكـَر قبـلُ كمـا  ـوهذا يسير 
ن َمــن ُيتحــدَُّث إليــه قــد عــرف َمــن يعنيــه المتحــدُث الــذي ال يــتكلم إال أعلــم ي ِمُر اســما إال بعــد أنالمتحــدث ال ُيْضـــ

ائم بكـل وسـيلة حرصـه الـد ـ مجـدداً ـ أن شـاعرنا بهـذا االسـتعمال للضـمير يؤكـد لنـا  ىر أبشيٍء يعلمه السـامعون ، و 
  .علي اإليجاز واالختصار ومنع تراكيبه من الترهل وٕاثارة حس القارئ أو السامع إلي ما ُيعبَُّر عنه بالضمير
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صـلهما المبتـدأ ألمفعـولين لـيس  ىاستعمل الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعـل المتعـد قدكما نالحظ أن شاعرنا      
 يوربما يرجع ذلك لنظام الجملة نفسها مع الفعل المتعد،محدود للغاية فقط وهو عدد  موضعاً )  ٤٢( والخبر في 

 ـحـدهما أف حـذَ حـدث ال يكتمـل إال بـذكر هـذين ، وقـد يُ الن الفعـل فيهمـا مقيـد بـالمفعولين فقـط ، و إلمفعولين حيـث 
لواحد فقط وهـذا  أنها أفعال متعدية **النحاة من لإليجاز أو بعد أن يدل عليه دليل ، ويري بعٌض  ي ـالسيما الثان

 يحـدهما دون اآلخـر، وعلـأبين الفعلـين ولـذلك يجـوز االقتصـار علـي  ىمضمون اإلسناد الفعلهو المفعول الواحد 
  ١١٢٦(بالجملــة الفعليــة المثبتــة ذات الفعــل المتعــدي بنفســه لمفعــول واحــد  ضاســتعاقــد ذلــك فربمــا يكــون شــاعرنا 

  .عن ذات المفعولين  ) موضعاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــ

  .من هذه الدراسة١٨ينظر ص ، منهم سيبويه*
  .من هذه الدراسة  ٥٥ينطر ص ، منهم الرضى **

  ـ الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لثالثة مفاعيل٤
  عـن المتعـدى إلـى مفعـولين ، ضـرب منقـول بـالهمزة: األفعال المتعدية إلي ثالثة مفاعيل علي ثالثة أضـرب     

مفعـول  وضـرب متعـٍد إلـي. أظننُت وأحسبُت وأخلُت وأزعمـُت : أعلمُت وأريُت ، وقد أجاز االخفش : وهو فعالن 
أنبــأُت ، ونّبــأُت ، : أعلمــت ؛ لموافقتــه لــه فــي معنــاه َفُعــدََّي تعديَتــه ، وهــو خمســة أفعــال : قــد ُأجــري مجــرى  واحــد

ثوبـًا  هللا أعطيـُت عبـدَ : نحـو  وٕالـى الظـرف المتسـع فيـه ينوضرب متعٍد إلي مفعول. وأخبرُت ، وخّبرُت ، وحـّدثتُ 
  .*األفعال ذات المفعولين  ى االتساع فىن النحويين َمن أبومِ . هللا الثوَب الليلَة ا عبدَ  اليوَم ، وسرق زيٌد 

ـــم يســـتعمل شـــاعرنا مـــن هـــذه األفعـــال إال الفعـــل  ـــ) أخبـــر ( ول ـــ ىف  ىأربعـــة مواضـــع فقـــط ، وجـــاء االســـتعمال عل
  : ين تن اآلتيتيصور ال
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  جملة اسمية ) + ضميرًا متصًال ( المفعول األول ) + ضميرًا مستترًا ( الفاعل + الفعل :[  الصورة األولى
  ] الثاني الثالث : موسعة سدت مسد المفعولين                   

  ) ١( َم مستودُع السَّرَّ كلَّ حاٍل نع ىعل               ىأنن ُيْخبْركِ ِصـِلى و اسألى َمن ِشْئِت          
  

  جملة ) + نكرة مؤخرًا ( الفاعل ) + ضميرًا متصًال مقدماً (المفعول األول +  الفعل : [الصورة الثانية 
  ] الثانى والثالث : اسمية موسعة سدت مسد المفعولين                              

  لو هيئـــــاِت و أولو علوٍم وأمن الثَّقــــــاِت                   قومٌ  ىأخبرنـ     
  تفّرعوا في طلِب اآلثــــــار                  وعرفوا موارَد األخبـــــار        
  ودرسوا التوراَة واإلنجيـــــال                  وأحكموا التأويَل والتنزيـــال        
  ُه القدرُة والبقـــــاءُ وَمْن ل                   أن الذى يفعل ما يشــــــاءُ        
  )٢(وَقدَّ منه زوَجُه حــــــّواَء                    أنشأ خلَق آدم إنشـــــــاءَ        

  
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــ
  .و ما بعدها ٦٥/  ٧  –مرجع سابق  –شرح المفصل : ابن يعيش : ينظر تفصيل ذلك * 
    .           )الطويل(  ١٣٩: الديوان  ـ ١
  .)الرجز(  ١٦٦يوان الد ـ ٢

  للمجهول ىالجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبن ـ٥
الفعل المبنى للمجهول هو الفعل الذي لم ُيسند إلى فاعله بل ُأْسِنَد إلى ما ناب عن الفاعـل بعـد حذفـه وُغّيـرت     

َر مـا قبـل أخـره ، وٕاذا كـان مضـارعًا فـإذا كـان الفعـل ماضـيًا ٌضـمَّ أولـه وٌكِسـ. حركاتُه لُيعَلم أنه لم ُيسند إلى فاعلـه 
  ). ١" (ُيؤَكُل الطعاُم . ُأِكَل الطعاُم : ُضمَّ أوله وُفتَح ما قبل أخره مثل 

: القصد إلي اإليجاز ، نحو قوله تعـالي : ويلجأ المتكلم لحذف الفاعل وٕاقامة المفعول مقامه لسبب لفظي مثل    
مـن طابـت : ، أو المحافظـة علـي السـجع فـي النثـر ، نحـو ]   ١٢٦مـن اآليـة: النحـل ) [ فَـَعاِقُبوْا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتم ِبهِ (

  : سريرُتُه ،  ُحِمَدْت سيرُتُه  ، أو المحافظة علي الوزن في الشعر ، نحو قول األعشي ميمون بن قيس 
ِ◌ـَقْت َرُجـًال              غيرى وُعلَّ◌ِ                  َق ُأخرى َغْيَرها الرَُّجُل ُعلِّـْقـُتَها َعَرَضًا وُعلَّ
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كـون الفاعـل معلومـًا : وقد يكون قصد المتكلم من حذف الفاعل وٕاقامة المفعول مقامه لسبب معنوى مثـل         
نَسـاُن ِمـْن َعَجـلٍ : (للمخاطب ، نحو  : ، أو كـون الفاعـل مجهـوًال للمـتكلم نحـو ]  ٣٧مـن اآليـة : األنبيـاء ) [ ُخِلـَق اْإلِ

ُتُصـدََّق بـألِف دينـاٍر ، أو رغبـة المـتكلم فـي إظهـار : ى ، أو رغبة المتكلم في اإلبهام علي السامع نحو ُسِرَق متاع
ُخِلـق الخنزيـر ، : تعظيم الفاعل بصون اسمه عن أْن ُيجَرى على لسانه أو أن ُيقتَرن بالمفعول بـه فـى الـذكر نحـو 

وتتــولي داللــة الســياق وحــدها الكشــف *لخــوف عليــه أو رغبــة المــتكلم فــى  تحقيــر الفاعــل ، أو الخــوف منــه ، أو ا
  .عن قصد المتكلم من ذلك 

  :موضعًا حسب الجدول اآلتى )  ١٥٢( وقد ورد الفعل المثبت المبنى للمجهول لدى شاعرنا 
  

  موضعاً  ١٥٢= الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبني للمجهول 
  نائب الفاعل  الفعل

الماضي 
 =٦٣  

المضارع 
=٨٩  

بعد (جملة   موضعاً  ١٤٢= رد مف
مقول 
  ) القول

 =١٠  

ضمير مستتر 
=٧٥  

  ٦٧= ظاهر 
  ١٢=ضمير  ٥٥=اسم

  ٣= علم                ٢٨= محلى بأل 
  ٣= اسم موصول    ١٦=مضاف لمعرفة

             ٥= نكرة      
  
  
  
  ــــــــــــ
  م  ٢٠٠١ – ٢ط –القاهرة  –مكتبة اآلداب  –ف والعروض والقافية معجم مصطلحات النحو والصر : محمد إبراهيم عبادة ـ ١

 . ٥٢ص  ـ                           

  .)البسيط(والبيت من بحر ،  ١١٢،  ١١١/  ٢ –مرجع سابق  –شرح ابن عقيل :  نقًال عن ابن عقيل *
  :نمطين اآلتيين د وردت تراكيب الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبنى للمجهول على القو   

  ]نائب الفاعل + الفعل : [  النمط األول
  ) ] بأل  ىمحل( نائب الفاعل + الفعل [  : لىالصورة األو 

  اُر ـــبصواألَ  ُتَمتُع األسماعُ و             ُتعاَقُر الُعقــــــــارُ بمثلهم ـ         
  )١( الدعـــــائمُ لشيدِها  وُرِفعتْ ـ وٕابطنْت في أهلها المكــــارُم                     

  ) ]علمًا ( نائب الفاعل  + الفعل [  نيةالصورة الثا
  ) ٢(في زمــــانِه              أعوُذ بالرحمــــِن من ُخذالِنِه  الُحسينُ  وُقِتلَ           
  ) ] مضافًا لمعرفة( نائب الفاعل + الفعل : [  ةلثاثالصورة ال
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  )٣(ِمن بعِد انفصـــاِم  ُعَرَي اإلسالم           وُشدَّتْ ـا ِلسيفَك دانِت الدنيــــ       
  ) ] ضميرًا متصًال ( نائب الفاعل + الفعل : [  الصورة الرابعة

ــــرَّ  ُهِجينافقالت           ) ٤(قلُت قد كان بعُض ما            ذكرِت لعلَّ الشرَّ ُيدَفُع بالشَّ
  ) ] ضميرًا مستترًا ( نائب الفاعل + الفعل [  ةمساخالصورة ال

  ) ٥(فآَن أْن         ُتهــَدى الى أكفاِئهــــــــا  ُتصـــــــــانُ باتْت       
  ) ] جملة اسمية موسعة ( نائب الفاعل + الفعل : [  ةدسالصورة السا

  ) ٦(وٕانه قد كـــان في زمانــــِه        إّن الخضـــــَر ِمن إخوانهِ :  وقيل      
  ) ] جملة اسمية بسيطة ( نائب الفاعل + الفعل : [  ةبعاسالصورة ال

  ) ٧(َمقالٌة ليس لهـــــــــا تكذيُب            من ورائِه يعقــــوبُ :  وقيل      
  ] ] نائب الفاعل جملة فعلية مثبتة +  الفعل : [  ةمناثالصورة ال

  ) ٨(عوا ِقَدَم الجفـــــــاِء فادّ  صديقاً            خذلتُـــــملهم  ُيَقالَ وخافوا أْن      
  ) ] جملة فعلية مؤكدة ( نائب الفاعل + الفعل : [  ةتاسعالصورة ال

  )٩(قد ُقِضَي في التيــــــِه  إال ألمرٍ             َر عن أَخيـــــهِ ما ُأخَّ : وقيلَ      
  ) ] جملة إنشائية ( نائب الفاعل + الفعل : [  شرةاعالالصورة
  ) ١٠( رُه العزيـزُ إذا َقـــــــــدَّ :  قيلَ نَّى َتِلُد العجـــــوُز           قالْت وأَ      

  
  
  ـــــــــــ
          .)الرجز(  ٢٣٥ ـ )الرجز( ١٢٥: الديوان  -١
             .   )الوافر(  ٢١٠: الديوان  - ٣                   .          )الرجز(  ٢٤٥: الديوان -٢
  .) مجزوء الكامل(  ٦٢: الديوان  –٥                         . )الطويل(  ١٣٨: الديوان  -٤ 
  . )الرجز(  ٢٣٦: الديوان  –٧                        .    )الرجز(  ٢٤٠ :الديوان  -٦
  .)الرجز(  ٢٣٧  :الديوان ـ٩                               ).الوافر(  ٦٠: الديوان  –٨
             ).الرجز(  ٢٣٦: الديوان  ـ١٠

  ]مفعول به + نائب الفاعل + الفعل : [ النمط الثانى 
  :ورد هذا النمط مع الفعلين سلب وقلَّد ـ وكل منهما يتعدى لمفعولين ـ على الصورتين اآلتيتين 

  ) ] محلى بأل ( المفعول به +  )ضميرًا متصًال ( نائب الفاعل + الفعل : [  ولىالصورة األ 
  ) ١(من بعد اليسْع                  ومات الياد اسمهم مــــن الحذع؟ التابوتَ  ُبواُسلِ و         

  .وَسَلَب لصٌّ القوَم التابوَت : وأصل العبارة 
  

  ) ] علمًا مؤخرًا ( نائب الفاعل ) + محلى بأل مقدماً ( المفعول به + الفعل [  :الثانية  الصورة
  )٢(فانقضَّ كالصقـــــِر علي العراِق               قَ أبو اسحـــــا األمرَ  وُقلَّدَ          
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) أبــا اســحاَق ( ، وصــار المفعــوُل األولُّ ) النــاُس (وقلَّــَد النــاُس أبــا اســحاَق األمــَر ، فُحــِذف الفاعــُل : وأصــل العبــارة  
  .ائب الفاعل وتقدَّم علي ن) ُقلََّد ( مفعوًال به للفعل) األمَر ( نائَب فاعٍل ، وصار المفعوُل به الثانى 

  
)  ١٥٢( مـــن خـــالل اإلحصـــاء نالحـــظ أن الشـــاعر أورد الجملـــة الفعليـــة المثبتـــة ذات الفعـــل المبنـــي للمجهـــول    

ومعلـوٌم . موضـعًا )  ١٢( موضـعًا ، وضـميرًا ظـاهرًا )  ٧٥( موضعًا ، وأنه قد أورد نائب الفاعـل ضـميرًا مسـتترًا 
ابق عليه ، واتجاه الشاعر هذا يؤكد لنا ـ  مجددًا ـ حرَصـه الـدائم أن الضمير بنوعيه يعود في سياقه إلى مذكور س

علــي اإليجــاز واالختصــار ـ  رغــم محاوالتــه المســتمرة إلطالــة الجملــة قــدر اســتطاعته ـ  مثلمــا ظهــر واضــحًا فــي 
ث موضــعًا ؛ ألنــه بصــدد ذكــر أحــدا)  ٢٩( محبرتــه التاريخيــة التــي أكثــر فيهــا مــن اســتخدام نائــب الفاعــل ضــميرًا 

طويلـــة والمقـــام حينئـــٍذ يقتضـــى اإليجـــاز خصوصـــًا أن الســـامع ســـيدرك المعنـــي معتمـــدًا علـــي نفســـه حيـــث ســـيعود 
الضــمير إلــى مــذكور ســابق فضــًال عــن أن البنــاء للمجهــول فــي المحبــرة التاريخيــة ـ  وغيرهــا مــن المواضــع ـ  لــه 

  : فعندما يقول  . دالالت يكشف عنها السياُق 
  البشــــــــاره  ُبلََّغتِ بَل ســــاره                وقبَلها ـ وولدْت هاجُر ق      

  ِمن ربها وسمعـــــْت نداَء                قد سمع اُهللا لِك الدعـــــــاَء          
  ) .٣(في البلِد األميــــِن                وَشبَّ إسماعيُل فى الَحُجــــوِن   ُأسِكنتْ و          

عــل للمجهــول فــي هــذه األبيــات جــاء بقصــد اإليجــاز؛ اعتمــادًا علــى معرفــة الســامع الــذي يعيــد بذهنــه فبنــاء الف    
عليهـا ) هـاجر ( ، كمـا أفـاد مـن بنائـه للمجهـول تعظـيم ) هـاجر( إلـى المـذكور السـابق ) نائـب الفاعـل ( الضمير 
  .السالم 

  
  
  
  ـــــــــــ
            . )الرجز( ٢٣٨: الديوان  – ١
  .           )الرجز( ٢٤٩: ان الديو  -٢ 
  . )الرجز( ٢٣٤ : الديوان  -٣

  إحصاء عام
  

  موضعاً  ٢٠٧٣= الجملة الفعلية المثبتة  
  الفعل الالزم

= ٧٤٩  
 المتعدي لمفعول واحد

= ١١٢٦  
المتعدى 
   ٤٢=لمفعولين

المتعدي لثالثة 
  ٤ =مفاعيل

  المبني للمجهول
=١٥٢  

  ٨٩المضارع  ٦٣الماضيالمضارعالماض المضارعالماض  ضارعالمالماضي المضارعالماض
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  : من خالل هذا اإلحصاء نالحظ 

تراكيـب  ىمـن إجمـال% ٥٤.٣١= موضـعًا أي بنسـبة )  ١١٢٦( ورد الفعل المتعـدي بنفسـه لمفعـول واحـد ـ ١
النســبة العاليــة للفعــل المتعــدي بنفســه لمفعــول واحــد تؤكــد لنــا  ذهليــة المثبتــة لــدي شــاعرنا ، ولعــل هــالجملــة الفع

التعديــة المــدلول عليهــا  ىحقيقــة أن المفعــول بــه يــرتبط مــع فعلــه عــن طريــق داللــة الفعــل علــي المجــاوزة ، وهــ
 .بحالة النصب 

تراكيب الجملـة الفعليـة المثبتـة  ىإجمالمن % ٦٧.٦٣موضعًا ، أي بنسبة )  ١٤٠٢( ورد الفعل الماضي ـ ٢
يكشـف عنهـا  ىأخـر  ىلدي شاعرنا ، وذلك إلفادة الفعـل الماضـي لمعـاني الثبـوت والتحقـق واالسـتمرارية ومعـان

ر له جميع المقومات التي تجعلـه أصـًال فصل األفعال حيث تتو أهو  ىالفعل الماض" ، فإذا علمنا أن  السياقُ 
سيط في بنائه ثم ُيزاُد عليه األحرف ليصير حاًال ، ثم ُيزاُد عليه ليصـير مسـتقبًال للحاضر والمستقبل ؛ فهو الب

 األفعـال ولـم يحـاول االعتـداءَ  صـلِ أهذا الفعل البسيط  مَ ااستخد لعلمنا أن شاعرنا آثرَ  )١(" خالصًا لالستقبال 
النســبة لحيــاة الشــاعر كبــر منــه ممــا يوضــح لنــا جانبــًا شــديد األهميــة بأبنســبة  ىأخــر  ةعليــه باســتعمال صــيغ

البســاطة ، وعــدم التكلــف ، ورفضــه لفكــرة التعــدي علــي اآلخــرين تلــك  ىنــه يميــل بطبعــه إلــأوســلوكه ، وهــو 
 ىنـه حظـإها بالتأكيد علي ما ينظمـه مـن شـعر حيـُث انطبع أثرُ  ىالظاهرة التي عاني منها كثيرًا في حياته والت

الـنظم جـاء ه فوُأقـيم غيـُرُه محلَّـ ـ مـن وجهـة نـاظر الشـاعر ـ ُجـْرم د دون بعِ سـتُ مـن الخلفـاء بالمنزلـة الرفيعـة ثـم اُ 
 ىالنفســية المحترقــة قائمــًا علــي تراكيــب ، وجــاءت التراكيــب متضــمنًة صــيغًا ُروعــ مترجمــًا لهــذه األحــداث وهــذه

وكـــأن هـــذه الصـــيغ بـــدورها ترجمـــان لنفســـية  ها علـــي بعـــٍض فـــي االســـتخدام ،ى بعضـــوعـــدم تعـــدَّ  فيهـــا األصـــلُ 
 تمثـل وظـروف حياتـه ونفسـيته ـشاعرـ ىأ ـ ن شعر الشاعر كلهأللقول بـ  مجددًا  ى ـ يدعونما ا ، وهو شاعرن

 .نصًا كليًا أكبر يحتاج للدراسة والتحليل

  
 ـــــــــــــــــــ  

  . ٥٠ص  ـ مرجع سابق ـ  القول باألصول والفروع في النحو العربي: طارق محمد عبدالعزيز  ـ ١
  موضعاً  ٣٢١١= المثبتة الجملة الخبرية 

  ٢٠٧٣= الجملة الفعلية   ١١٣٨= الجملة االسمية 

  
% ٦٤.٥٥بنسـبة  ىأ) موضـعًا  ٢٠٧٣ (نالحظ مـن هـذا اإلحصـاء أن تراكيـب الجملـة الفعليـة المثبتـة بلغـت     

 معـاٍن متغيـرةٍ  ىحـداث دالـة علـواأل، من تراكيب الجملة الخبرية المثبتة ، وداللة ذلك أن األفعـال تتميـز باألحـداث 

ي
٥٢٩ 

  ي  ٥ ٣٧ي  ٣٥٥  ٧٧١  ٢٢٠
٢  

٢  

  ٦٧١=إجمالي الفعل المضارع   ١٤٠٢= الفعل الماضي  ىالمإج
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، وفيهـا معنـي التجـدد والحـدوث واستحضـار صـورة الحـدث  ىالثبوت والتحقـق والـدوام مـع الفعـل الماضـ ىها معنفي
  .أمام مخيلة السامع أو القارئ مع الفعل المضارع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  الفصل الثانى
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   الجملة الخبرية المنفية                        

  
  :شتمل على و ي   
  :تمهيد 
  .الجملة االسمية المنفية :  أوالً  
  . الجملة الفعلية المنفية :  ثانياً  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تمهيد
نّحيتُـُه : نفيتُـُه مـن المكـان :" معـانى الطـرد واإلبعـاد أو اإلخـراج والطـرح جانبـا حيـث يقـال ) النفى(تحمل كلمة     

  ).١" (َذَهَب :وانتفى الشجُر من الوادى ، تساقَط : وانتفى َشعُرُه ،ج وُسيَّر ُأخرِ :وُنِفى فالٌن عن البلد ،عنه فانتفى 
وتسـتخدم ، )٢" (وهو عبارة عـن  اإلخبـار عـن تـرك الفعـل ، ما ال ينجزم بال " وُيعرَّف النفى  اصطالحًا بأنه     

  .كثيرًا بمعنى النفى فى االستعمال النحوى ) الجحد ( كلمة 
، ة الخبر كاإلثبات حيث إن الخبـر المنفـى كـالخبر المثبـت يحتمـل الصـدق ويحتمـل الكـذب النفى من جه دويع   

  .وال تقبل الجملة الفعلية النفَى إال إذا كان فعلها ماضيًا أو مضارعا، ولذلك فإن الجملة االسمية تقبل النفَى دائما 
مــن العــوارض المهمــة " أمــا النفــى فهــو، واألصــل أن تكــون الجملــة مثبتــة تفيــد ثبــوَت نســبة المســند للمســند إليــه    

. التــى تعــرض لبنــاء الجملــة فتفيــد عــدَم ثبــوت نســبة المســند للمســند إليــه فــى الجملــة الفعليــة واالســمية علــى الســواء 
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أما المسنُد إليه فال ُينفَى ولذلك يمكـن فـى الجملـة االسـمية أن يتصـدر النفـُى ، فالنفى يتجه فى حقيقته إلى المسند 
ويمكن أن يتصدر الخبَر فحسب بوصـفه المسـند و ذلـك إذا كـان الخبـر ،دخل على المبتدأ أو الخبر معًا الجملَة في

] ٧مــن اآليــة: الصــف )[َواللَّــُه َال يـَْهــِدي اْلَقــْوَم الظَّــاِلِمينَ : (جملــة وتكــون الجملــة المنفيــة خبــرًا عــن المبتــدأ كقولــه تعــالى 
ال (تصدر الجملَة كلها ولكنه دخل على عنصر مكـون منهـا هـو الخبـر فالجملة الكبرى هنا مثبتٌة ؛ ألن النفى لم ي

وقـد ُأخِبـر عـن ، وهـو ثابـت لـه ) اهللا( وعـدم هدايـة القـوم الظـالمين مخبـٌر بـه عـن المبتـدأ ، ) يهدى القـوم الظـالمين
  ).٣" (المبتدأ بجملة منفية 

  الجملة االسمية المنفية:أوال 
لنحوية َيخضعون للعالمة اإلعرابية أحيانًا فيعقدون أبوابا للمرفوعات وأخـرى كان النحاة فى تصنيفهم لألبواب ا    

ومـــن ثَـــمَّ تـــوّزع حـــديثُهم عـــن نفـــى الجملـــة االســـمية تبعـــا للعالمـــة اإلعرابيـــة التـــى ، للمنصـــوبات وثالثـــة للمجـــرورات 
  .يس مع المشبهات بل  الودرسوا النفى بـ ، مع كان وأخواتها  ليستحدثها أداة النفى فدرسوا 

  أ ـ الجملة االسمية البسيطة المنفية
  استعمال ما النافية -١

فالخبر فى ،النافية إلى حجازية و تميمية  مامعلوم أن النحاة يقسمون "و، النافية  ماتُنَفى الجملة االسمية بـ    
  :على قسمين  ماوعلى ذلك تأتى ،)٤" (الحجازية منصوب بينما هو  فى التميمية مرفوع 

  ، فتدخل على الجملة  االسمية حيث ترفع المبتدأ وتنصب الخــبر ليس أن تكون عاملة عمل:  ولالقسم األ 
  

  ـــــــــــــــــــ
  .٦٤٩صـ ) ن ف ى(مادةـ  م١٩٩٢ـ ١طـ دار بيروت البالغة ـ أساس : الزمخشرى ـ ١
  .٢٧٣ص ـ  م١٩٩١ـ القاهرةـ  دار الرشادـ تحقيق عبد المنعم الحفنى  ـ  كتاب التعريفات :الشريف الجرجانى ـ ٢
  .٢٢٥صـ مرجع سابق ـ بناء الجملة العربية :محمد حماسة عبد اللطيف ـ ٣
  .٧٤ص ـ  م١٩٩٧ـ ١٣طـ بيروت  ـ دار العلم للماليين ـ دراسات فى فقه اللغة : صبحى الصالح ـ ٤

ومـا هـذا أخـاك كـذلك يفعـل ، ئمـًا مـا زيـٌد قا: تقـول." ةوهى بهذا الشكل تُنَسب للهجة الحجازية فُتعرف بمـا الحجازيـ
تقع مبتدأًة وَتنفى ما يكون فى الحال وما لم يقـع فلمـا خلصـت فـى  ليس أهل الحجاز ؛ وذلك أنهم رأوها فى معنى

ودلت على ما تدل عليه ولم يكـن بـين نفيهمـا فصـٌل البتّـه حتـى صـارت كـل واحـدة تغنـى عـن األخـرى  ليس معنى
  ).١" (أجروها مجراها 

ــ  وفــى ، أن تكــون غيــر عاملــة فتــدخل حينئــٍذ علــى الجملــة االســمية والجملــة الفعليــة علــى الســواء :  انىالقســم الث
وهى  بهذا الشكل تنسب للهجـة التميميـة فتعـرف بمـا ، دخولها على الجملة االسمية ال يكون لها أى تأثير إعرابى 

إنمــا زيــٌد : إذا قلــت  إنمــاحالهــا بمنزلــة  يــدعونها حرفــًا علــى. مــا زيــٌد منطلــٌق : يقولــون "التميميــة حيــث بنــو تمــيم
  ).٢" (منطلقُ 
 وِبناًء على ما سبق نستخلص أنه تنفى الجملة االسمية بــ مـا النافيـة حيـث ُتحـدث تـأثيرًا إعرابيـًا كالـذى ُتلحقـه     
ــيس إن وٕاذا كانــت بلغــة بنــى تمــيم فــ، فترفــع المســنَد إليــه وتنصــب المســنَد خاصــًة إذا كانــت بلغــة أهــل الحجــاز  ل
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المسند يبقى مرفوعـًا ، واالسـتعماالن موجـودان فـى العربيـة الفصـحى ، ولـم ُيـْؤَثر أن تغلـب أحـُد االسـتعمالين علـى 
  .اآلخر وأما التفرقة بينهما فهى تفرقة من وجهة نظر تعليمية صرفة 

  :موضعًا على الصور اآلتية ) ٢٦( وقد ورد النفى بما لدى شاعرنا 
  )]نكرة(الخبر)+  لفظًا مالزمًا لإلضافة ( بتدأ الم+ ما :[  الصورة األولى

  )٣(لَمْن َيْظَفــــرَ  ُغْنمٌ  ِمْثُلهــــا مافأصبحا قد ظفـــرا بالتــــى                         
  )]مصدرًا مؤوًال (الخبر ) +  مضافًا لمعرفة(المبتدأ + ما :[ الصورة الثانية

  )٤(ــَداـأن ُيْفِســــ خيُر عبِدكَ  وماــدا               َتُجلُّ أياديَك أن ُتجحـَــــ           
  )]شبه جملة جارًا و مجروراً ( الخبر)+ محلى بأل( المبتدأ + ما :[  الصورة الثالثة

  )٥(و النََّشِب              وال البالغُة فى اإلكثاِر والُخَطـــبِ  عن كثرِة األموالِ  الجودُ  ما           
  )]شبة جملة جارًا ومجروراً (خبر)+اسمًا موصوالً (المبتدأ +ما :[  الصورة الرابعة

  )٦(َيْحُضـــــُر  َكَمنْ َيغِيُب  َمن وماوذاَك َيغيُب وذا حاِضــــــٌر                           
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :حاةوتعمل بشروط ستة عند الن.٤/١٨٨ ـ مرجع سابق ـ المقتضب :المبرد ـ ١
  . قائمٌ  ما إن زيدٌ : فإن زيدت بطل عملها نحو  أال يزاد بعدها إنْ : األول 
  . إال قائمٌ  ما زيدٌ  : أال ينتقض النفى بدخول إال على الخبر نحو: الثانى

  . زيدٌ  ما قائمٌ  : أال يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف وال جار ومجرور فإن تقدم وجب رفعه فتقول: الثالث 
  . أكلٌ  زيدٌ  كَ ما طعامَ  :أال يتقدم معمول الخبر على االسم وهو غير ظرف وال جار ومجرور فإن تقدم بطل عملها نحو: الرابع

  .ألن الجملة حينئذ تكون مثبتة  ؛ ◌ٌ قائم ما ما زيدٌ : بطل عملها نحو  تأال تتكرر ما فإن تكرر : الخامس 
  شرح  :ينظر تفصيل ذلك .( عبأ بهما زيد بشىء إال شىء ال يُ : لها نحو ل بطل عمبدِ فإن أُ  ل من خبرها موجبٌ بدَ أال يُ : السادس

  .)وما بعدها ١/٣٠٣ـ مرجع سابق ـ ابن عقيل          
  .               )السريع( ١٢٧ : الديوان ـ٣   .             ٤/١٨٨ـ   المقتضب ـ مرجع سابق :المبرد  ـ٢
  .)البسيط( ٧٢ : الديوان ـ٥                                      .)المتقارب(  ١٠٢ :الديوان ـ ٤
  .                  )المتقارب(  ١٣٣ : الديوانـ ٦

  )]جملة فعلية( الخبر)+ نكرة(المبتدأ + ما : [  الصورة الخامسة
  )١(مقامــى وُم بهاـــيق أحدٌ  فما     َيُثً◌ْرَن على امرِئ القيِس بِن ُحْجٍر                    

  )]نكرة مؤخراً (المبتدأ) + شبة جملة جارًا ومجرورًا مقدماً (الخبر + ما :[ لصورة السادسةا
  )    ٢(وال            روٌح َجَرْت فى َعَصــــــِب  عيـــــنٌ  لـــه وما           

  استعمال ال النافية -٢
ويـرى بعـض المحـدثين أن وظيفـة ، عامـاً  النافية على الجملة االسمية فيكون نفيها للجملة االسـمية ال تدخل       

تدخل على الجملة الفعلية والجملة االسـمية فـى "هى النفى المطلق وانتفاء النسبة بين المسند والمسند إليه حيث ال 
وضعها اللغوى الطبيعى الذى يتـألف مـن مسـند إليـه مقـدم ومسـند تـابٍع متـأخر؛لتنفى النسـبة المـذكورة المدركـة بـين 

" أمــا العمــل فمــن اختــراعهم ومــن انخــداعهم لظــاهرة االســم بعــدها ،وال وظيفــة لهــا إال النفــى ،المســند المســند إليــه و 
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وعاملــة عمــل ، إنّ عاملــة عمــل :والعاملــة تنقســم قســمين ،عاملــة وغيــر عاملــة :النافيــة علــى ضــربين  ال وتــأتى).٣(
  :وقد وردت جميعها لدى شاعرنا على النحو اآلتى ، ليس

  * لعاملة عمل إنّ النفى بـ ال ا أ ـ 
حـرٌف يـدخل علـى الجملـة االسـمية فيعمـل فيهـا "وهـى ،المبرئـة  الالنافية للجنس أو  التسمى بـ  إنّ العاملة عمل  ال

وهــى تفيــد نفــى الخبــر عــن الجــنس الواقــع بعــدها نصــًا أى نفيــًا عامــًا أو ، مــن نصــب المبتــدأ ورفــع الخبــر نّ إعمــل 
ال واحـٌد وال أكثـُر موجـوٌد : كـان المعنـى ، ال رجـَل فـى السـاحة:فإذا قلـت على سبيل االستغراق ال سبيل االحتمال 

؛ ألنها نفى وٕانَّ إثبات ، والنقيض يقاس علـى النقـيض ،  إنَّ نقيضة  ال"وعلة عملها عمل إنَّ أّن ).٤"(فى الساحة 
ا فعملــت عملهــا ، كمــا يقــاس النظيــر علــى النظير؛وألنهــا تحتــاج إلــى اســمين كمــا تحتــاج إليهمــا إنَّ فحملــت عليهــ

،وٕانَّ مشبهة بالفعل   :وورد النفى بها على الصورتين اآلتيتين )٥".(فنصبت ورفعت ، فهى مشبهة بإنَّ
  )]شبه جملة جارًا و مجروراً (خبرها )+ نكرة( اسمها+ ال :[  الصورة األولى

  )٦(يه رواِئـُحهْ الذمارى إنمـــا            ُيَحـــــرَُّق َمْن َدّلْت علللعوِد  ذنبَ  وال      
  )]نكرة مقدراً (خبرها)+نكرة (اسمها+ال :[ الصورة الثانية

ما الو  ِنْكَســــــــاً  فالأما وأميِر المؤمنين لقد َرَمى الـ           عدوَّ         )٧( ُمتهضِّ
  ) .أو موجود(كائٌن  تهضماً مُ وال ،)أو موجوٌد ( فال نكسًا كائٌن :والتقدير 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .)مجزوء الرجز( ٧٥ : الديوانـ ٢) .                          الوافر( ٢٠٦: ـ الديوان ١
  .٢٥١صنقد وتوجيه ـ مرجع سابق ـ ..فى النحو العربى  :مهدى المخزومى ـ  ٣
أن يكون النفـى نصـا فـى : الثالث.أن يكون المنفى بها الجنس : الثانى.أن تكون نافية : األول:تعمل ال النافية للجنس بستة شروط *

أن يكــون اســمها  :الخــامس.وغضــبت مــن ال شــىء ، جئــت بــال زاد : أال يــدخل عليهــا جــار كمــا دخــل عليهــا فــى نحــو: الرابــع . ذلــك 
  .]٦/ ٢ص:شرح ابن عقيل .[  هاأال يفصل بينها وبين اسمها أى فاصل وال خبر : السادس. وخبرها نكرتين 

  .٣٨٤ص م ـ ١٩٨٨ـ ١ف فى اللغة العربية ـ دار الجيل ـ بيروت ـ طموسوعة الحرو :إميل بديع يعقوب  ـ ٤
  . ١٢٨شرح عيون اإلعراب ـ مرجع سابق ـ ص : ـ المجاشعى  ٥
              .          )الطويل(  ٨٧ : الديوانـ  ٦
  . )الطويل(  ٢٠٢ : لديوانـ ا٧

  النفى بـ  ال العاملة عمل ليــس ب ـ 
أن يكــون : الثــانى . أن تــدخل علــى نكــرة:األول "به واإلعمــال ولهــا ثالثــُة شــروط فــى الشــ مــاحكمهــا حكــم         

لـيس زيـٌد : كمـا تقـول  ال رجٌل منطلقـاً :أال ُيفَصل بينها وبين االسم بغيره فتقـول : الثالث. االسم مقدمًا على الخبر
  :وقد ورد النفى بها لدى شاعرنا على الصور اآلتية).١" ( منطلقاً 

  )]جملة فعلية مثبتة(خبرها)+ نكرة( اسمها+ ال [ :الصورة األولى
  )٢( ىـُيقضَ  أجلٌ  الو  ُيرَجى َفَرحٌ  فالو َأنَِّى وقٌف بين َبثٍّ ولوعــٍة                    

  )]شبه جملة جارًا ومجروراً ( خبرها )+ نكرة( اسمها+ ال :[ الصورة الثانية
ــــاُر          فيهم جاهلٌ  ال           )٣(وال على جليســـــهِ َهـّرارُ   وال َختـَّ

  )]مقدراً ( خبرها )+ نكرة( اسمها + ال :[  الصورة الثالثة
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  )٤(ـورُ ـمقه الو  خــــائفٌ  فالَأِمَن الناُس واستفاَض به العد              ُل         
  .وال مقهوٌر موجودًا ،فال خائٌف موجودًا : والتقدير

  النفى بـ ال غير العاملة جـ ـ
غيــر العاملــة تنفــى النســبَة المــذكورة بــين المســند والمســند إليــه حيــث تــدخل علــى الجملــة االســمية وعلــى  ال    

وقـد يليهـا الخبـر إذا ،وٕاذا دخلت على الجملة االسـمية يليهـا المبتـدأ ويكـون معرفـةً ، الجملة الفعلية على السواء 
ال تعمــل  فــى  الفــالنحويون يقــررون أن "بــر وكــذلك إذا توســطت بــين المبتــدأ والخ،تقــدم ويجــب تكرارهــا عندئــذ 

َال الشَّْمُس يَنَبِغي َلَها َأن ُتْدِرَك اْلَقَمـَر َوَال : (ولذلك يلزم التكريُر إذا دخلت على معرفة كما فى قوله تعالى ،المعرفة 
  ).٥]"  (٤٠من اآلية : يس )[اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر 

  :لصور اآلتيةوقد ورد النفى بها لدى شاعرنا على ا
  )]نكــرة( الخبر)+ محلى بأل(المبتدأ + ال :[  الصورة األولى

  )٦(عن أٍب فـأِب  إرثٌ  ارةُ ـاإلم والوال الشجاعُة عن جسٍم وال َجَلٍد                   
  )]شبه جملة جارًا ومجرورًا◌َ ( الخبر)+ محلى بأل( المبتدأ+ ال  :[الصورة الثانية

  )٧(والُخَطـبِ  فى اإلكثارِ  البالغةُ  والاألمواِل و النََّشِب          ما الجوُد عن كثرةِ      
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .        ١٠٩/ ١ ـ مرجع سابق ـ شرح المفصل : ابن يعيش ـ ١
  .)الطويل(  ١٥٤ : الديوانـ ٢
                               .       ) الرجز( ١٢٥: الديوانـ  ٣
  .)خفيفال( ١٣٢: الديوانـ  ٤
       .١٢٦ص م ـ٢٠٠١ـ   القاهرةظواهر نحوية فى الشعر الحر ـ دار غريب ـ : ف محمد حماسة عبد اللطي ـ  ٥
  ).                                                  البسيط( ٧٢:ـ الديوان٦
                                                        .          )البسيط( ٧٢: الديوانـ ٧

  ])جملة فعلية مثبتة( الخبر)+ مضافًا لمعرفة( المبتدأ+ ال :[  الصورة الثالثة
  )١(ـرُ ـــيفتـــ موقُدها الو  تخبو             ناُرهــــا الفى فتنٍة عمياَء            

  )]جملة شرطية( الخبر)+ضميراً ( المبتدأ+ال :[  الصورة الرابعة
  )٢(وال إْن َأَ◌سرعْت تستـعيُدها  نهْتها             إْن وَنتْ  هى فال َتميُس بها َمْيساً        

  )]جملة شرطية( الخبر)+ مقدرًا مما قبله(المبتدأ+ ال:[ الصورة الخامسة
  )٣( ُدهاـإْن َأسرعْت تستعي والَتميُس بها ميسًا فال هى إْن وَنْت             نهْتها        

  .تستعيُدها وال هى إْن أسرعْت : والتقدير 
  ـ استعمال الت ٣
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عنـد جمهـور  لـيس وهـى تعمـل عمـل، بعد أن زيد عليهـا التـاء بقصـد التأنيـث أو المبالغـة التوأصبحت  الهى    
،  حــين: وثمــة ألفــاظ معينــة تخــتص الت بالــدخول عليهــا حيــث  ال تعمــل إال فــى أســماء األحيــان مثــل . النحــاة 
ا  إمـا اسـمها ـ وهـو الغالـب ـ وٕامـا خبرهـا ـ  وهـو قليـل ـ فمثـال حـذف ويجب أن يحذف أحد معموليه. أوان،  ساعة

وقــد جــاء *.والَت الحــيُن حــيَن َمنــاص :والتقــدير ] ٣مــن اآليــة : ص)[فَـَنــاَدْوا َوالَت ِحــيَن َمَنــاصٍ (  :اســمها قولــه تعــالى
  :النفى بها لدى شاعرنا فى موضع واحد على الصورة اآلتية

  )]لفظ حين( خبرها)+ اً مقدر (اسمها + الت[ 
  )٤(نجاِئهــــــــا حينَ  فالتَ وامنْع نواجيها النجــــــا              َء             
  .فالَت الحيُن حيَن نجاِئها : والتقدير

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  ).السريع( ١٢٩: ـ  الديوان١
      .          )الطويل(  ١١٣: الديوانـ ٢
  .نفسه: ـ الديوان ٣
  مغنى اللبيب ـ مرجع سابق ـ : ابن هشام : ، وينظر ) بتصرف( ١/١٠٩شرح المفصل ـ مرجع سابق ـ : يعيش  ابن* 

  .ومابعدها  ٢٤٧ص               
  ) .مجزوء الكامل(  ٦١:ـ  الديوان٤

  الجملة االسمية الموسعة المنفية ـ ب
نسبة بين المسند والمسند إليه وردت الجملة االسمية الموسعة منفية لدى شاعرنا عن طريق نفى ال   

  :باستخدام ليس ، وكذلك عن طريق النفى مع تراكيب األفعال الناسخة لالبتداء على النحو اآلتى 
  استعمال ليس ـ ١

وهى تدخل على . *وذهب الجمهور إلى أنها فعل، فذهب قوٌم إلى أنها حرف  ليساختلف النحاة بشأن      
يصـحب دخـول هـذه األداة تغيـر إعرابـى " ل وتؤثر فى عنصرى اإلسناد حيـث الجملة االسمية فتنفيها فى الحا

، ويكـون مرفوعـًا  اسـم لـيسفى عنصرى الجملة اإلسناديين حيث يطلق على المسند إليه فى التحليل النحوى 
ويظـل  بلـيسونصب المسـند هـو التغيـر الواضـح عنـد النفـى ، ويكون منصوبًا  خبر ليسويطلق على المسند 
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ير باقيًا ال يتغير حتـى مـع انتقـاض النفـى بــ إال أو خـروج النفـى عـن معنـاه بمضـامة حـرف االسـتفهام هذا التغ
)"١.(  
وتكـون الجملـة الفعليـة فـى محـل ،على الجملـة الفعليـة يجـب تقـدير ضـمير شـأن اسـمًا لهـا  ليسوعند دخول       

فلـوال أّن فيـه إضـمارًا لـم ،ُهللا مثَلـُه لـيس خلـَق ا: فمـن ذلـك قـول بعـض العـرب :" يقـول سـيبويه .  لـيسنصـب خبـر 
  ).٢"( إنَّهُ ولكن فيه من اإلضمار مثل ما فى ،  يجز أن تذكَر الفعَل ولم ُتْعِمله فى اسٍم 

ــيسوجــدير بالــذكر أن      وعنــد دخولهــا علــى الجملــة االســمية البســيطة تتحــول إلــى جملــة ،  كــانمــن أخــوات  ل
مـن وسـائل  لـيساإلسناد بـين المبتـدأ وخبـره فقـد آثـرت هـذه الدراسـة جعـل  ولّما كانت  نافيًة لعالقة،اسمية موسعة 

  . ولذلك لم تدرس مع أخواتها بالفصل األول ، نفى الجملة االسمية الموسعة 
  :موضعًا على الصور اآلتية) ٤٥(وقد جاء النفى بها لدى شاعرنا فى 

  )]اسمًا موصوالً ( خبرها) + محلى بأل(اسمها + ليس:[ الصورة األولى
  )٣(باَت يحسُب ربَحُه         بطيئًا ضنينًا بالذى هو راِبَحـهُ  َمن الفتى وليس               
  )]جملة فعلية مثبتة(خبرها ) + لإلضافة  اً لفظ مالزم( اسمها+ ليس[ : الصورة الثانية
  )٤(ُيعيُدها ىـلِمث ليسَفُطلَّ دٌم ما ُطلَّ فى األرِض مثلُـُه         وكانت أموٌر               
  )]جملة فعلية مثبتة(خبرها)+ نكرة( اسمها+ ليس[  :الصورة الثالثة

  )٥(ـهْ ـُيعِجُز المنّيــ شىءٌ  وليسكانت إلى شيَث ابنِه الوصيـــْه                       
  )]نكرة( خبرها)+ضميرًا متصالً (اسمها+ ليس:[ الصورة الرابعة
  )٦(وٕان كان أحيانًا يجيُش به صدِرى         شاعراً  لستُ ى فقلُت أسأِت الظنَّ ب              

  ــــــــــــــــــ
  .٢٦٣/ ٢٦٢/ ١ـ شرح ابن عقيل  : ابن عقيل :ينظر تفصيل ذلك*
  ).بتصرف(ـ  ٢٣٥ ص ـ مرجع سابق ـ بناء الجملة العربية : محمد حماسة عبد اللطيف ـ ١
  .٧٠/ ١ ـ مرجع سابق ـ الكتاب : سيبويه ـ ٢
  .               )الطويل(  ٨٦: ديوانالـ ٣
                    .   )الطويل(  ١١٨ : الديوانـ ٤
  ).الطويل(  ٢٥٤ : الديوانـ   ٦              .     )الرجز(   ٢٢٩ : الديوانـ ٥

  )]جملة فعلية مثبتة(خبرها)+ ضميرًا متصالً (اسمها+ ليس:[ الصورة الخامسة
  )١(رسلين بِه                مما َجَال الثغَر أو ما جاَل فى فيكِ حتى ت َأرضاهُ  لستُ و        

  )]شبة جملة جارًا ومجروراً (خبرها )+ ضميرًا متصالً ( اسمها+ ليس:[  الصورة السادسة
  )٢(فيها وال الموتى ِمن األحياءِ  فلسناخرجنا من الدنيا ونحن ِمَن اهِلها                    

  )]نكرة( خبرها )+ضميرًا مستترًاَ◌ ( سمهاا+ ليس:[ الصورة السابعة
  )٣(فأنَّْت            َأنًَّة يستثيُرها المهمـــــــوُم  عيبــاً  وليسقلُت شيٌب        

  )]شبه جملة جارًا ومجروراً ( خبرها) + ضميرًا مستترًا◌َ (اسمها+ ليس:[  الصورة الثامنة
  )٤(ـاـِمن أبناِئهــــــ وليس ُيْغِرى بقذِف الُمحَصنـــــا              تِ      
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  )]جملة فعلية مثبتة( خبرها) +ضميرًا مستترًا◌َ (اسمها+ ليس:[ الصورة التاسعة
  )٥(اـارهــــتقصر عن ث فليستو فّوارٍة ثأرُها فى السمــــاء                  

  )]جملة فعلية مثبتة( خبرها)+ ضمير شأن مقدراً ( اسمها+ ليس :[  الصورة العاشرة
  )٦(عــــن نواٍل              وال ُيؤَتى سخــــىٌّ ِمن سـخاِء  َيبيُد مالٌ  ليسو   

  )كان( استعمال النفى مع  ـ٢                                
  :موضعًا على النمط اآلتى )٢٧( لدى شاعرنا فى كانجاءت تراكيب النفى مع 

  ]خبرها + اسمها + كان + أداة النفى [ 
  :على الصور اآلتية  وجاء هذا النمط
  )]نكرًة ( خبرها ) + مضافًا لمعرفة ( اسمها + كان + أداة النفى :[ الصورة األولى

  )٧(دونَها الُحـرَّاُس والسُُّترُ  محجوبةً واُهللا يكلــــؤها                   أمُُّكم تكنْ  ولم         
  )] جملة اسمية موسعة ( خبرها ) + ضميرًا متصالً (اسمها + كان + أداة النفى :[ الصورة الثانية

  )٨(لُت على زيِد ِبن منصـورِ حتى نزَ                   أحسُب أن الخبَز فاكهـةٌ  كنتُ  ما         

  ) ]جملة فعلية مثبتة(خبرها ) + ضميرًا مستترًا ( اسمها + كان + أداة النفى  :[الصورة الثالثة
  )٩(ولكْن زدَن جمرًا على جمرِ  سلوتُ                 أكن ولمأعدَن لَى الشوَق القديَم             

  ) ] نكرة ( خبرها ) + ضميرًا مستترًا ( اسمها + كان + أداة النفى :[ الصورة الرابعة 
 )١٠(فى حاِل ُعْسٍر وال ُيسـْرِ  تابعاً له                   أكــنْ  ولموللِشْعِر أتباٌع كثيٌر           

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  ).      البسيط(  ١٧٠: ـ الديوان ١ 
            .  قبلها) ِمن( وتحريك نون) أهل(والوزن يقتضى وصل همزة ، )الطويل(  ٦٥ : الديوانـ  ٢ 
  .)مجزوء الكامل(  ٦٣: الديوانـ   ٤).                          الخفيف(  ١٩٦: ـ الديوان ٣ 
  . )الوافر(  ٥٩: الديوانـ   ٦                      ). المتقارب(  ١٤٨: ـ  الديوان ٥ 
  .           )البسيط( ١٤٣: الديوانـ   ٨             .             )البسيط(  ١٢١: الديوانـ  ٧ 
  .)الطويل(  ١٣٩: الديوانـ  ١٠                  .       )الطويل(  ١٣٧: الديوانـ  ٩ 

  )]جملة فعلية مثبتة ( خبرها ) + نكرة( اسمها + كان +  أداة النفى [ :  الصورة الخامسة
  )١(ابِ ـــِمن ذوى األلب يفوُقكَ  أحدٌ                    يكن لمأو كان لبَُّك مثَل ُعْجِبَك               

  ) ]نكرة مؤخراً ( اسمها ) + شبه جملة ظرفًا مقدمًا ( خبرها + كان + أداة النفى : [  الصورة السادسة
  )٢(تباينُ  ـــاـــبينهم يكنْ  ولم َفَشــبَّ هابيُل وَشبَّ قايـُن                                    

  استعمال النفى مع أفعال اليقين والظن ـ٣
  :موضعًا على النمط اآلتى) ٢٢(جاءت تراكيب النفى مع أفعال اليقين والظن لدى شاعرنا فى 

  ]المفعوالن+ الفاعل+الفعل + أداة النفى [ 
  ]المفعول الثانى + المفعول األول)+ محلى بأل(الفاعل +الفعل+أداة النفى:[ الصورة األولى
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  )٣(َنْهَبْك  والَ ـــــــأنهَب األم                       ــاماً ـإمــ الناُس  رأىَ  ما         
  ]المفعول الثانى+ المفعول األول)+ ضميرًا متصًال ( الفاعل+الفعل +أداة النفى : [  الصورة الثانية

  إن لــم                       يتصْل حسُنها بحسـِن القُدودِ  نُ ُتحسِ  الوجوهَ  رأينا ماـ        
  )٤(أحاطْت بأعناِق الرجاِل عقوُدها                       ةً ــــأّن بيع علموايَ  لمـ كأنهم        

  ]المفعول الثانى+ المفعول األول)+ مستتراً ضميرًا ( الفاعل+الفعل +أداة النفى  :[الصورة الثالثة
  ـا ولم تمخِض المطىُّ الِبطانــ  ب                 ْر ُـــ ُتسوُِّغُه الق النوى َأُظنُّ  ما ـ        
   ـاـــــِخالف فى ُمْلِكهِ  َترى فما ـ قد َسكََّن اُهللا بِه األطرافــــــا                      
  وٕان كان محكمـا  سهالً  سبيَل الهدى                دْ ـيج لملم ُيرشِد العلُم إذا ما امرُؤ ـ        
  )٥(أهــــــديُت نفسى يكوُن هديةً نفيســــــًا                 شيئاً  أجد لمفلّما ـ        
         

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .         )الكامل(   ٧٥: الديوانـ  ١
  .) لرجزا( ٢٢٩ : الديوانـ  ٢ 
  .               )مجزوء الرمل(   ٧٩: الديوانـ  ٣
  ).الطويل( ١١٥ـ ) الخفيف( ١٠٩: الديوانـ  ٤
  ) .الوافر( ١٥١ـ ) الطويل( ٢٠١ـ ) الرجز( ٢٥٠ـ ) الخفيف(  ٢١٩ : الديوان ـ ٥

  :  ىالبسيطة والموسعة بالجدول اآلت: و يمكن إحصاء التراكيب المنفية للجملة االسمية بنوعيها 
  ١٩٥= الجملة االسمية المنفية 

  ٩٤= الموسعة   ١٠١= البسيطة 
  ٢٢= نفى أفعال اليقين والظن   ٢٧= نفي كان   ٤٥=ليس ١= الت   ٧٤= ال   ٢٦= ما 

  ١٨لم   ٤= ما  ٢٥=لم  ٢=ما 
ى مـــن إجمـــالى نفـــ% ) ٥١,٨) = (موضـــعاً ١٠١(نالحـــظ أن شـــاعرنا قـــد أورد الجملـــة االســـمية البســـيطة منفيـــًة *

هـى األكثـر اســتعماًال لديـه حيـث اســتعملها  الوكانـت األداة ،تراكيـب الجملـة االسـمية بــأدوات النفـى التـى اســتعملها 
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ونفـى ، لـيسوٕاعمال عمل ،؛نظرًا لتعدد استعماالتها مثل استغراق النفى للجنس كله %)٣٧,٩٤=موضعًا ٧٤(فى 
إال فـى مثـال واحـد ـ وهـو المنصـوص عليـه فـى  الت فـى حـين  أنـه لـم يسـتعمل. النسبة المسندة بين االسـم وخبـره 

  :  فى قوله )حين(كتب النحو ـ مقّدَر االسم وخبُره لفُظ 
  )      ١(  نجـــــــــاِئها    فالَت حينَ َء                .وامنع نواجيَها النَّجــــا            

علــــى االســــمية ترفــــع االســــم وتنصــــب  وعنــــد دخولهــــا،علــــى الجملتــــين االســــمية والفعليــــة  لــــيسأدخــــل شــــاعرنا *
وعنـد دخولهـا علـى الجملـة الفعليـة فيجـب حينئـٍذ أن ،وتنفى النسبة المسندة بينهمـا وتوسـع مضـمون الجملـة ،الخبر 

  :فى مثل قوله )ضمير شأن(نقدر اسمًا لها 
  )      ٢(   مــاٌل عن نواٍل               وال ُيؤَتى سخىٌّ ِمْن َسخــــــــاءِ  وليس َيبيدُ          

وجـاء النفـى بكثـرة مـع األفعـال ،%) ٤٨.٢=موضـعًا  ٩٤(استعمل شاعرنا الجملـة االسـمية الموسـعة المنفيـة فـى *
اليقـين و فهمـا مـن أفعـال ) رأى ـ وجد( أما ،يدل على نفى الزمن دون الحدث ) كان( ونفى ، ) كان ـ رأى ـ  وجد(

  .نفيهما يدل على نفى يقين فى الخبر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــ
                                   ).    مجزوء الكامل(   ٦١ : الديوانـ ١
  .)الوافر(  ٥٩ : الديوان ـ ٢

  الجملة الفعلية المنفية:ثانياً 
وٕانمـا تُنفـى ، والطلـب إنشـاٌء ال يحتمـل صـَدقًا أو كـذبًا ،تَُنفى الجملة الفعلية ذات فعل األمر ؛ألنهـا طلـب  ال      

والجملــة الفعليــة التــى فعلهــا مضــارع تُنفــى بكــل األدوات الصــالحة . الجملــة الفعليــة التــى فعلهــا مــاٍض أو مضــارٌع 
. الأو مـا فـى حـين ال تُنفـى الجملـة الفعليـة التـى فعلهـا مـاٍض إال بــ ، ) ال ـ  ما ـ لم ـ لن ـ لّما(لنفى الجملة الفعلية 

  : أنواعها أدوات النفى السابقة على النحو اآلتى وقد استعمل شاعرنًا لنفى الجملة الفعلية ب
  :ال  
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فـالمتكلم ، على الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع فال تؤثر فيه ويكون المراد نفـى الفعـل  فـى المسـتقبل  التدخل 
أمــا الفعــل  ،)١"(ال يفعــلْ : فنفيــه ،لــيفعلّن : وٕاذا قــال،ال يفعــُل : ولــم يكــن الفعــل واقعــًا فنفيــه ،إذا قــال هــو يفعــل " 

  . الالماضى فيلزم معه تكرار 
  :  مــا

  وال يحدث حينئٍذ أى تأثيـــر، عليها فيخلص الفعل للحال ماتُنفى الجملة الفعلية التى فعلها مضارع بدخول 
لقـد فعـَل  فـإن : فـالمتكلم إذا قـال"،وٕاذا دخلت على الفعل الماضـى بقـى الفعـل فـى داللتـه الزمنيـة ،إعرابى لدخولها 

  )٢" (ما يفعُل : فإن نفيه ، أى هو فى حال فعٍل ، هو يفعُل  :وٕاذا قال ،...ما فعَل :  نفيه
       :لــم 

فيكـون الفعـل مرفوعـًا لخلـوه ، يقـوُم زيـدٌ : تقـول" بالدخول على الفعل المضارع فتجزمـه وتحولـه للماضـى  لمتختص 
  ).٣"(جزمته وقلبت معناه إلى المضى لمفإذا دخلت عليه ،من الناصب والجازم ومحتمًال للحال واالستقبال 

إذا نفـت  مـا" وذلـك أن مـاعلـى فائـدة ليسـت فـي   لـمفـى النفـى ؛ حيـث تشـتمل  مـاتختلـف عـن  لموهذا يعنى  أّن 
تختلـف  لـمويـرى بعـض المحـدثين أن ). ٤"(تنفـى الحـال مطلقـًا  لـمبينمـا ،الماضى كان المراد ما قـرب مـن الحـال 

وصـارت أداة نفـى مركبـة وأكثـر  مـاو المنحوتـة فـى األصـل مـن  لـم" يـرى  أن  مـن حيـث قـوة النفـى حيـث ماعن 
  ). ٥" ( ماتوكيدًا للنفى من النفى بأداة بسيطة مثل 

  :  لــن 
  بالدخول على الفعل المضارع فتنفيه وتنصبه وتجعله خالصًا فى الداللة على االستقبال من حيث لنتختص    

  ويذهب بعض المحدثين مذهبًا يرى فيه ). ٦" (لن يفعَل :عُل فإن نفيــه سوف يف:إذا قال "فالمتكلم ،المعنى 
  ــــــــــــــــــ
  .١١٧/ ٣ الكتاب ـ مرجع سابق ـ :ـ سيبويه ١
   .١١٧/ ٣ الكتاب ـ مرجع سابق ـ: ـ سيبويه  ٢
  ـ  المكتبة العصريةالدين عبد الحميد ـ  تحقيق محمد محيى شرح شذور الذهب فى معرفة كالم العرب ـ: ابن هشام  ـ٣

  . ٢٦صم ـ ١٩٨٨لبنان ـ                
  . ١١٠/ ٨ شرح المفصل ـ مرجع سابق ـ: ـ ابن يعيش ٤
  ).بتصرف(ـ ومابعدها١٨٤صـ مرجع سابق ـ من أسرار اللغة : ابراهيم أنيسـ ٥
  .١١٧/ ٣الكتاب ـ مرجع سابق ـ : ـ  سيبويه ٦

آكد مـن النفـى بـاألداة البسـيطة  بلنوأن النفى  أنو المركبة من  لنوأّن  ،أن أدوات النفى المركبة تنفى نفيًا مؤكداً 
  بل  بالغ بعضهم فجعلها لتأييد بالآكد من النفى  بلنولقد أجمع النحاة على أن النفى  :" يقول. ال 

  . *ْ◌ حرٌف برأسهلنبينما يرى سيبويه أن ). ١" (النفى 
  :ــــا لمَّ 
وبـذلك تتفـق ـ كمـا يـرى ،الفعليـة ذات الفعـل المضـارع فتجزمـه وتحولـه للماضـى  النافية علـى الجملـة  لّماتدخل    

فلـم يتغيـر عملهـا الـذى هـو  مـاِزيـدت عليهـا  لـمهـى  لّما" الذى يعتبر أصال لها؛ألن لمنحاتنا القدماء ـ مع الحرف 
  ).٢" (الجزم 
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َولَـْم َأُكـن ( :نحـو قولـه تعـالى، ى الحـالتفيد استمرار النفى من الماضى إل لم: حيث إن لمو المّ وثمة فوارق بين    
نَســاِن ِحــيٌن مِّــَن :( نحــو قولــه تعــالى،انقطــاع النفــى  لــموتفيــد ،] ٤مــن اآليــة :مــريم )[ بِــُدَعاِئَك َربِّ َشــِقّياً  َهــْل أَتَــى َعَلــى اْإلِ

ْهِر َلْم َيُكن َشْيئاً مَّْذُكوراً  : البقرة)[ فَِإن لَّْم تـَْفَعُلوْا َوَلن تـَْفَعُلوْا :( الىنحو قوله تع،بعد أداة شرط  لموتأتى ،]١:اإلنسان)[ الدَّ
يكـون منفيهـا "كمـا ،) ٣" (ال يكـون النفـى بهـا إال متصـال بالحـال"و، فـال تقتـرن بـأداة شـرط  لّمـاأمـا  ].٢٤من اآليـة

  ].٨من اآلية :ص)[َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذابِ  :(ومن ذلك قوله تعالى  )٤"(يتوقع ثبوته
  
  

  الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم ـ نفى ١
  أ ـ نفى الفعل المكتفى بفاعله

  :ورد نفى الفعل الالزم المكتفى بفاعله لدى شاعرنا على النمط اآلتى 
  ]الفاعل + الفعل + أداة النفى [ 

  :وجاء هذا النمط على الصور اآلتية 
  ) ]محلى بأل ( الفاعل + الفعل + أداة النفى [  :الصورة األولى 

  عفوًا من يدى عمر               أو ُيغَمَد السيُف فى فوديِه إغمادا المالُ  يخرجَ  لن ـ        
  )٥(من آل ُمْصعٍب               فُيغِنَى عنه وعُدها ووعيُدهــا الساداتُ  َتحُضرُ  لمـ و         

  ) ] مضافًا لمعرفة ( الفاعل + الفعل + أداة النفى [  :الصورة الثانية 
   اـــُمدوُده تفيقُ ــَتس ماـ فما َبِرَحْت بغداُد حتى تفجّرْت                 بأوديٍة        

  )٦(ُمْذهوال ُيْعتــِـــــبُ  دمعُتها                    َأقلعتْ  والـ ما َأغمضْت عينى        
  ــــــــــــــــ
  . ١٨٥من أسرار اللغة ـ مرجع سابق ـ ص: ـ إبراهيم أنيس١
  . ٨/١١٠شرح المفصل ـ مرجع سابق ـ  : يعيش ـ ابن ٢
  .٢٦/ ٤شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ  : ـ ابن عقيل ٣
  ) .ت .د ( ـ  ٣١٦/  ٢شرح األشمونى على ألفية ابن مالك ـ مطبعة عيسى الحلبى ـ القاهرة ـ  : ـ األشمونى ٤
  ) .الطويل( ١١٦ـ ) البسيط (  ٩٨: ـ الديوان ٥
  ).السريع( ٦٩ـ ) يلالطو ( ١١٤: ـ الديوان ٦

  ) ]ضميرًا متصًال ( الفاعل + الفعل + أداة النفى [ : الصورة الثالثة 
  )١( واـــــيرتدع فلمولم يزل ابُن الخطوِب الَيَســـُع               يردُعهم دهرًا        

  ) ] مستتراً ضميرًا ( الفاعل + الفعل + أداة النفى [ : الصورة الرابعة 
  رُ ــــــفال َتْظهَ يوَم الْدجِن محجـــوبٌة               والليُل ُيخفيها  ـ الشمُس       
  ُطوًال وال َعْرضــا تزدادُ  فماـ كأّن بالَد اِهللا حلقُة َخاتـــــٍم               علىَّ       
  )٢(واألميُر طاهٌر حــــىٌّ              دائُم اإلنتقاِم واإلنعــــــــامِ  لم َيُمتْ  ـ     

                               



 ٩٤

  بحرف الجر  ى لمفعولهنفى الفعل المتعد ـ ب                              
  :ورد نفى الفعل المتعدى لمفعوله بحرف الجر على النمط اآلتى

  ]الجار والمجرور + الفاعل + الفعل + أداة النفى [ 
  : ورد هذا النمط على الصور اآلتية 

  ]الجار و المجرور ) +محلى بأل( الفاعل + الفعل + أداة النفى :[  لىالصورة األو 
  )٣(إذا ما كان محظــــوَر الثــراِء             على بخيلٍ  الثراءُ  ُيجــدىِ  وال            

  ]الجار والمجرور)+ضميرًا مستتراً ( الفاعل+ الفعل + أداة النفى :[ الصورة الثانية
  درىِ ــِمن ق َحطَّ  والا أستظلُّ ِبظلِّــــِه            وال زادنى  قدرًا ـ وما الِشعُر مم       
  فرُ ــأك وال باهللاِ  أشـــــــركُ             الـ أنى توكلــُت على اللــــِه        
  نِ ـــإلى َسكَ  َتسُكنْ  لموالنفُس بعَدَك              نِ ــإلى َحسَ  تنظْر  لمـ العيُن بعَدَك        

  )٤(حيَن تُْبِصــــــُر ه عليها أخطا             َلَماـ لوال َتلفُُّع عاِرضْيــــــِه        
  )]مؤخراً (الفاعل )+ مقدمًا (الجار والمجرور + الفعل + أداة النفى  :[الثالثة الصورة
  اءِ ـــــوُل البقــط به يأتى والـ فال طوُل الثـواِء يردُّ رزقــــا                  

  )٥(هْ ـسارحُ  عن السَّْرحِ  يدفع لمـ فجئَت تخوُض الليَل خوضًا لنصرِه            ولوالَك        
  :ويمكن إحصاء التراكيب المنفية للجملة الفعلية ذات الفعل الالزم بالجدول اآلتى

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
                 ).الرجز( ٢٣٨: الديوانـ ١ 
  .، وقطع همزة الوصل ؛ لضرورة الوزن) الخفيف( ٢١٤ـ ) الطويل( ١٥٥ـ ) السريع(١٢٨: الديوانـ ٢
  ).الوافر( ٥٩:  ـ الديوان ٣
  ).         الكامل( ١٤٦ـ ) البسيط( ٢١٩ـ ) السريع (   ١٢٩ ـ ) الطويل ( ١٣٩:الديوانـ  ٤
  ) .            الطويل (٨٦ـ ) الوافر( ٥٩: ـ الديوان٥

  موضعاً  ٨٥= ية ذات الفعل الالزم الجملة الفعلية المنف
  ٤٢= نفى الفعل المتعدى بحرف جر   ٤٣= نفى الفعل المكتفى بفاعله  أدوات النفى

  
  ٣٧= ال 
  ١٥=ما

  حروف الجر  الفاعل  الفعل الفاعل  الفعل 
  
  ١٠=الماضى 

=ظاهر
١٥ 

=مستتر
٢٨ 

  مستتر  ٢٤=ظاهر  ا
=١٨  

  ١٥=الباء
ضمير  اسم  ١٠=على



 ٩٥

  ٣٢=لم
  ١=لن

  
  
  
  

  ٣٣= المضارع 
  
  
  
  

اسم 
=١٠  

ضمير
=٥  
  

 
 
 
 

  

=الماضى
١٠  

المضارع
=٣٢  

  ٦=من  ٥= ١٩=
  ٥=إلى
  ٣=الالم
  ٣=عن

نالحـظ مـن الصـور السـابقة  ـ مـع اإلحصـاء  ـ أن الفعـل فـى الجملـة الفعليـة المنفيـة ذات الفعـل الـالزم بنوعيـه قـد 
كما أن الشاعر قد استعمل األدوات ،موضعًا )٢٠(ومع صيغة الماضى ،موضعًا )٦٥(جاء  فى صيغة المضارع 

 الولــوحظ أنــه اســتعمل .موضــعًا واحــدًا ) لــن(و،موضــعًا )١٥(ومــا ،موضــعًا )٣٢(ولــم ،موضــعًا ) ٣٧(ال : النافيــة
ورغم استقالل كل معنى عن اآلخر فى األداة الواحـدة . وهى مع المضارع تخلصه لالستقبال ،بكثرة مع المضارع 
ظــالل هــذه المعــانى َمْلِقــىٌّ بعُضــها علــى بعــٍض فيشــعر اإلنســان بفــيٍض متــدفٍق مــن المعــانى  فإننــا نكــاد نشــعر أن

ــِة والغــدر ممــن حولــه  الكثيــرة وهــذا مــا يريــده الشــاعر ؛ فهــو يعــيش واقعــًا أليمــًا يتجــرع فيــه كــلَّ لحظــٍة مــرارَة الخيان
محاولتـه لقلـب صـيغة المضـارع للمسـتقبل وهـذا  مـا يفسـر لـى ،ويتطلع ألن تتغير حاُله فى المستقبل لحاٍل ُفْضـَلى 

 الومـن أمثلـة اسـتخدامه ،التى تكاد تقضى عليه ) المضارع(وعدم إبقائه على تلك الصيغة  الباستعمال أداة النفى 
  :مع المضارع قوله 

ـــْل ترى ِهللا فيه بدايـــعًا             من الحسن              )١(ال تتبــــدَّلُ و  ال َتخفىتَأمَّ
النافيــة مــع  الوجــاءت ، نالحــظ أن الشــاعر يمــدح الخليفــة المتوكــل بســمات الحســن الماديــة والمعنويــة معــًا حيــث 

؛ لتضفى هاالت مـن النـور  علـى هـذا الحسـن البـديع الـذى يـدعونا الشـاعر ) تخفى ـ  تتبدل (الفعلين المضارعين 
وشــــيمته اآلن ،يمته فيمــــا مضــــى لكــــن كيــــف؟ إنــــه يريــــد أن يقــــول إن هــــذا الحســــن هــــو شــــ.لرؤيتــــه والتأمــــل فيــــه 

وأفـادت مضـامة ال لهمـا ، فهوـ  إذن ـ طبٌع متأصٌل فيه ال يتغير حيث أفاد الفعـالن المضـارعان الحاليـة،ومستقبًال 
فـال صـدََّق (  :تتكررـ كما يقول النحاة ـ مع الفعل الماضى فى مثل قوله تعـالى الوٕاذا كانت ،الخلوَص  لالستقبال 

بعضـًا مـن خصـائص الفعـل  بفإن تكرارها ـ ههنا ـ  يؤكد المعنـى وُيضـِفى علـى التركيـ] ٣١: مة القيا) [ وال صلَّى
الماضى الذى يفيد الثبوت والتحقق مما يوحى بأن اتسام الخليفة بالحسن ليس وليَد اليوم بل كـان معـه منـذ وجـوده 

  .وبهذا جمع الشاعر األزمنة الثالثة فى تركيب واحدٍ ،فى الحياة 
  ـــــــــــــــــــــــــ
 ).الطويل(  ١٧٤: ـ الديوان ١

ونالحظ أن شاعرنا قد استخدم فى األفعال الالزمة حروف الجر؛  ليصـل إلـى مفعولـه غيـر المباشـر فـأورد البـاء *
وعـــــن ،مواضـــــع )٣( والـــــالم ، مواضـــــع )٥( وٕالـــــى ،مواضـــــع)٦( ومـــــن ، مواضـــــع )١٠( وعلـــــى ،موضـــــعًا )١٥( 
ف البـاء قـد اسـتحوذ علـى اهتمـام الشـاعر ـ كمـا يتضـح مـن اإلحصـاء ـ  وهـذا ونالحـظ أن حـر . مواضـع أيضـاً )٣(

، واإللصــــاق ، والتعــــويض ، والتعديــــة ، يعكــــس اهتمامــــه بالمعــــانى البالغيــــة الناتجــــة مــــن اســــتخدامه كاالســــتعانة 
مـــن  وســـبق أن ذكـــرت أن شـــاعرنا قـــد أكثـــر، وغيرهـــا ، والســـببية، والظرفيـــة، والمجـــاوزة ، والمصـــاحبة، والتبعـــيض 



 ٩٦

مــع الجملــة الفعليــة المثبتــة ذات الفعــل الــالزم الــذى يصــل لمفعولــه غيــر المباشــر ) البــاء( اســتخدام هــذا الحــرف 
  :فعندما يقول . والتى تمكن الشاعر من حرية التعبير واإلبداع  *بحرف الجر للمعانى نفسها 

  )١(أكفــــــُر وال  أشرُك باهللاِ                  الأنى توكلُت على اِهللا            
كما يفيـد الحـرف ، أى ال أشرك مصاحبًا هللا ، فإن الداللة الناتجة من استخدام حرف الباء ـ ههنا ـ هى المصاحبة 

  .زيادة تأكيد عدم الشرك باهللا 
  :    وعندما يقول 

  )٢(ىوال زادنى قدرًا وال َحطَّ ِمْن َقدر                 أستظلُّ بظلِّهِ الِشعُر مما  ماو       
وهكـذا يسـتخدم الشـاعر حـرف البـاء لـدالالت . فـإن الداللـة الناتجـة مـن اسـتخدام حـرف البـاء ـ ههنـا ـ هـى السـببية 

  .يكشف عنها السياق 
             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         
  ــــــــــــ
                       .من هذا البحث  ٦١ ، ٦٠/ ص : ينظر *
  .)السريع(  ١٢٩: الديوانـ ١
                                 .)الطويل( ١٣٩: الديوان ـ ٢

  ـ نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد٢
  : ورد نفى هذه الجملة لدى شاعرنا على النمط اآلتى 

  ]المفعول به + الفاعل + الفعل + أداة النفى [ 
  : ورد هذا النمط على الصور اآلتية 

  ]المفعول به ) + محلى بأل ( الفاعل + الفعل + أداة النفى [  :الصورة األولى 



 ٩٧

  وال                  َيبطُرنى جاٌه وال مـــــــالُ   ىـــعزم الشدةُ  تملكُ  ال ـ         
  )١(طاناالبِ  ـىُّ المطــ  تمخضِ  لمـ ما َأظنُّ النوى تسوُغُه القـــْر                 ب و          
  ]المفعول به ) + ضميرًا متصًال ( الفاعل + الفعل + أداة النفى [  : ثانيةالصورة ال
  اداـــــميع فنَ خلِ والرخجياُت ال يُ وعــدوا              ما يوفون الـ الرخجيوَن           
  فعًال وتلك قضيٌة ال َتْقِصــــــدُ               ىــُيرضونن والـ أُ رضيهم قوًال           
  وال مجهــــــوال مغموراً بالشاذياخ صبيحَة الـ               إثنيِن  ينصبوا لم ـ          
َحــا               جهًال و              تذُكـــــُر  َمن أنصفتَ  ماـ قلُت لقد أكبرَت شمَس الضُّ
  )٢(هــا فى أفنائِ  َش ــْــــ الَعي نا                مـــَـ ذم ما –وعيِشَك  –ـ  ِإنَّا           

  
  ]المفعول به ) + ضميرًا مستترًا ( الفاعل + الفعل + أداة النفى : [  لثةالصورة الثا
  ـدوهــيع وال ــــــاهُ يتخطَّ  الـ َيحفُظ ما َأَ◌وصــــى به َأبـوُه                      
  َأْكَحــُل  الُكْحلَ  يألفِ  لمـ فنضرُة وجٍه َيْقُصُر الطرُف دونـَُه            وطرٌف وٕاْن          
  ِمن دونـــــِه            باِهللا َحـْولـى وبه َأقـــــــدرُ  القدرةَ  َأّدعى ال ـ         
  يا امرأ القيِس  فانـزِل  عقرَت بعيرى           يقل لمـ إذا الليُل أدنى َمْضجعى منه          
  المهـــــراق  سوابَق دمِعها تملكْ           فلمـ وُيِقرُّ عينًا طالما سخنــــْت          
  وبعُض الشرِّ يجمُح َجامـــحهْ  لئيماً            مْ ُــ َأل لمو   كريماً  أْجرحْ  لمـ أعاذَل          
  وَيْرَتُع ِمنَك فى ِعْرٍض َمصــــوِن             هُ ـُصنْ ــيَ  لمـ ُيبيُحَك منه ِعرضًا          
  لعاِئبهـــــــــا  عيباً فيها  قدَّرَ            اــــمـــاِم و ـ َقّدرها اُهللا لإلم         
  دنا ِمن ِفناِئــِه            أَيسخُط تصريَف الحوادِث أم َيرَضـى  َمنْ  ُيبالى ماـ فتًي          
  )٣(الَعْشـــرِ  دوى أناِملهِ ــج بلغتْ  لماـ ولو ُقرنْت بالبحِر سبعُة أبحــٍر                     

  
  
  ــــــــــــــ
  ).الخفيف( ٢١٩ـ ) السريع( ١٧٨: ـ الديوان ١
  ).مجزوء الكامل( ٦٢ـ ) السريع( ١٢٧ـ ) الكامل( ١٨٥ـ ) الكامل( ٩٦ـ ) البسيط( ٩٨: الديوانـ ٢
  ـ ) الطويل( ٨٦ـ ) الكامل(١٦٤ـ ) الطويل(١٩١ـ ) السريع( ١٢٩ـ ) الطويل( ١٧٤ـ ) الرجز( ٢٢٩: ـ الديوان ٣

  ).الطويل( ١٤٠ـ ) الطويل( ١٥٥ـ ) المنسرح( ٨٠ـ ) الوافر( ٢٢٠             
  ) ] مقدراً ( المفعول به + الفاعل + الفعل + أداة النفى : [  الصورة الرابعة 

  أدرى والـ عيوُن المها بيَن الرصافِة والجسِر           جلبَن الهوى من حيُث أدرى          
     لْ ـــــَيستكم لمــع األول           وعمُرُه َخمُسوَن ـ وماَت فى شهِر َربيـ         
   ـركِ ـــيتـــ لّماـ ثُمَّ سليمـــاُن بُن عبِد المــلِك          ُاختيَر للعهِد و          
  )١( َنِدرى ماـ وَأيقنتا أْن قد سمعُت فقالتــــا          َمِن الطارُق الُمصِغى إلينا و          
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  : أي (ولّما يتركه  وال أدرى مصدَره فى البيت األول ، ولم يستكمل التمام فى البيت الثانى ،: ير والتقد       
  .فى البيت الثالث ، وما ندرى شخَصه فى البيت الرابع ) ولما يترك العهَد                  

  
  ) ]خرًا مؤ ( الفاعل ) + مقدمًا ( المفعول به + الفعل + أداة النفى [  :الصورة الخامسة 

  الباِطـــــــلُ  يدفُعهُ  الـ إْن كان لى ذنٌب فلى حرمـــٌة            والحقُّ          
  ولكّن قليًال ما بقاُء التثـــــاؤبُ            رٌ ـُمنكِ  الدمعَ  ينكرَ  الـ تثاءبُت كى          
  ذاِت عنها بمعــــزِل     وال أوجُه الل           اــأهُله الغيثَ  يستتبعُ  الـ منازُل          
  ـانُ ــإحســــِمنَك  ينلنى لمـ أسأُت إذ أحسنُت ظنى بكـــم            و          
  الـــذى            ُيلهى وال الدنيا التى ُتعمــــــر الشبابُ عنى  ُيلههِ  لمـ          
  وال عــــاُد  ِكسرى مثَلها ِخْر َيدَّ  لمـ فباكِر الراَح واشرْبها ُمَعتَّقــًة                     
  يناـــــــاُر الظاعنـــدي همْ             ـاوبــُتجـــ لمـ َأحسنْت إذ          
نـُوُه ثُمَّ َقتـــــــلوُه                         )٢( وهُ ـــــأب عاَهَدُهمْ هكـذا  اــمـ فأمَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  ).الطويل( ١٣٨ـ ) الرجز( ٢٤٦ـ ) الرجز( ٢٤٩ـ ) لالطوي( ١٣٥: الديوان ـ ١
ــ ٢ ــ ) الســريع( ١٣٧ـ ــ ) الطويــل(٧٢ـ ــ ) الطويــل( ١٩٠ـ ــ ) الســريع( ٢١٥ـ ــ ) الســريع( ١٣٠ـ ــ ) البســيط( ٩٧ـ ــ ) مجــزوء الرمــل (  ٢١٨ـ ـ

  ).الرجز( ٢٤٨
  

  : ول اآلتىويمكن إحصاء تراكيب الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد بالجد
  موضعاً ١٠٩=نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد

  أدوات النفى  المفعول به  الفاعل  الفعل



 ٩٩

  مستتر  ٤٠=ظاهر  ٩٣=مضارع  ١٦=ماضٍ 
=٦٩  

  ٣١=ضمير ظاهر      
  ٤٤=اسم ظاهر         

  ٥=اسم موصول      
  ٢= جملة              
  ٢٧= مقدر             

  ٥١=             ال   
  ٤٠= لم               
  ١٧= ما               
  ١=لّما              

  ٢٣=اسم 
  ١٧=ضمير 

نالحظ من إحصاء وصور نفي الفعل المتعدي بنفسه للمفعول بـه ـ مـع اإلحصـاء ـ أن شـاعرنا أكثـر مـن اسـتعمال 
ســمية ، وعلــى الجملــة الفعليــة علــى الســواء ؛ ألن ؛  حيــث يــدخل هــذا الحــرف علــى الجملــة اال) ال ( أداة النفــي 

النظام اللغوى قد سمح له باتساٍع فى اسـتعماالته وكـأّن شـاعَرنا لـم يبخـل بـالتوظيف السـياقى لـه فيقلبـه كيـف يشـاء 
فـي ) ال ( االسمية والفعلية ، وقد لوحظ أن الشاعر قد أكثر في مواضـع عديـدة مـن تكـرار الحـرف : مع الجملتين 

  : واحد بقصد التوكيد ، نحو البيت ال
ــدَُّة عزمى وال                   يبطُرني جاٌه وال ماُل                         ) ١(ال تملُك الشِّ

) ياء المـتكلم ( ثالث مرات ، وكذلك بتقديم المفعول به ) ال ( فهو يؤكد علي صالبته في مواجهة الشدائد بتكرار 
عر خصــوَمه المتربصــين بــه بتقدُّمــِه علــيهم وســموِِّه عــن مكائــدهم مهمــا حــاولوا أو وكأنــه ُيشــ) جــاه ( علــي الفاعــل 

للفعـل المضـارع قـد خلصـته لالسـتقبال وهـو مـا ) ال ( فضـًال عـن أن مضـامة ، دبروا ليوقعوا به فذلك لن يؤثر فيـه
  .يعني أن شاعرنا سيكون أكثر صالبة في مواجهة الشدائد بمرور الزمن 

وهي نسبة مرتفعة ، وال شك أن اسـتعمالها موضعًا ) ٤٠(  فى لم استعمل أداة النفي قد عرنانالحظ أن شا كما   
مع المضارع بصورة مرتفعة لدي شاعرنا يقلب زمنه إلى الماضى ، وكأن الشاعر يريد ـ  مـن حـين آلخـر ـ العـودة 

با والقرب من الخليفة ُبغيـة عودتهـا ، وأعلـن ذلـك بـدمع  المنهمرَ  يذرف الدمعَ  ىالت للماضى الجميل حيث أياُم الصِّ
  :متحدر مصحوبا بصيحة ال يزال رنينها في اآلذان 

  ُب ـوامتنع المطل لدمُع يمحو ويدي تكتــب              عز الهوىاـ                  
  ربِ ــلحظِة المه من  إليهوعيني قمٍر أحــــوٍر               أما                  

   بــدمعُتها َمُذ هو ال يعت              ال أقلعت و ما أغمضت عيني                  
   )٢(ب ـفليس يرضي وهو المذن              ه ـسترضيه من ذنبلت أما ز                  

  
  ــــــــــــــــــــ

  ).السريع(  ٦٩: الديوان  ـ٢                          . )السريع(  ١٧٨: الديوان ـ ١
  تقدير دليٌل من       موضعًا ، وهو عدد مرتفع ، لكن لكل)  ٢٧( كما لجأ شاعرنا لتقدير المفعول به في    

  :السياق ؛ ومن ذلك قوله فى المحبرة 
  )١(لّما يتــرِك ثم سليماُن بُن عبد الملك        اختير للعهد و                      

نفـى  رلمفعول بـه ههنـا ، ألنـه مفهـوم مـن السـياق ، وللداللـة علـى اسـتمراولّما يترك العهَد ، فعدم ذكر ا: والتقدير 
  .الحكم حتى قضى نحبه  كترك العهد منُذ تولى سليمان بن عبد المل



 ١٠٠

  :وعندما يقول 
دَُّة اُألولى ثََنَى أهَلها         حزُم أبى بكٍر و                         ) ٢(لم يكـفروا الرِّ
  يوحى ـ فضًال عن مرعاة وزن البيت ـ بضعف عزيمة المــرتدين) يكفروا (  فعدم ذكر المفعول به بعد
بجانــب حــزم أبــى بكــر الــذى اســتطاع أن ينتصــر علــيهم بحزمــه فــى أكبــر ) حركــة الــردة (وضــآلة حــركتهم الخبيثــة 

ًا طرىَّ العود   .وهنا تكمن داللة عدم ذكر المفعول به .محنة ُأصيب بها اإلسالُم يوم كان َغضَّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــ
                      .           )الرجز(٢٤٦: الديوان  ـ١
  .)السريع(  ١٣١ : الديوان ـ ٢
  

  لمفعولين ىالجملة الفعلية ذات الفعل المتعد ىنفـ  ٣
  :ظهرت تراكيب هذه الجملة على النمط اآلتى    

  ]المفعوالن + الفاعل + الفعل + أداة النفى [
  : هذا النمط لدى شاعرنا على الصور اآلتية ورد 

  المفعول + المفعول األول ) + ضميرًا متصًال ( الفاعل + الفعل + أداة النفى : [  الصورة األولي



 ١٠١

  ]الثانى                    
  وال انحزُت عنهم والَقنا تتَكسَُّر         عن ظباِت سيوِفهم وجهىَ  ْنتُ صُ  فما ـ               

  وٕاْن سلبُتم كلَّ مــــا         َخّولتموُه وسامًة وَقــــبوالً  َتسلبوهُ  لنـ               
  ) ١(عنَد اقتـداِر  َيمنعوهُ  لمـ أنَت ِمن َمعشٍر لقد شرعوا العفــ           ـَو و               

لم : تقديرذلك فى الشاهد الثالث واللن تسلبوه دينه ، وك: والمفعول به الثانى فى الشاهد الثانى مقدٌر والتقدير 
  .عند اقتدارِ ) أو الناَس ( يمنعوه الخلَق 

  ]المفعول الثانى+ المفعول األول ) + ضميرًا مستتراً ( الفاعل + الفعل + أداة النفى : [ لصورة الثانيةا
ُد   الذى َبَعَث الهـوى           فأشاقنى َخدٌّ عليَه مـ البينَ  سامنىَ  ماـ                  ـــَُورَّ
  وال َأذى           وال البخُل ِمن عاداتِه حين ُيسَأُل  اً ّــ َمن المعروفَ  ُيتِبعُ  الـ و               
  من الَوْجــِد  السلوى يعرفُ  الـ يا حسرتا َأَ◌هِلُك وجدًا بمـــــَْن                         
  )٢(وَتعسَّفتنى َأشدَّ اعتــساِف             افـــــحالوَة اإلنص ُتذقِنى لم ـ              
  ) ] مؤخراً (الفاعل + المفعول األول ) + مقدماً ( المفعول الثانى + الفعل + أداة النفى : [  الصورة الثالثة

  )٣(سُيوفَك والمثقَّفُة الدَّوامى                ـأرًا ــثـــ للدينِ  تدعْ  فلمـ َوِليَت               
  ...وليت فلم تدْع سيوُفك ثأرًا للدين : وترتيب البيت           

  
                                  

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  ) .          الخفيف( ١٤٥ـ ) الكامل( ١٨٦ـ ) الطويل(  ١٢٠: الديوان  ـ ١ 
      . )فيفالخ( ١٦٢ـ ) السريع(  ١٠٨ـ ) الطويل (  ١٧٤ـ ) االكامل(  ٩٤: الديوان  ـ ٢ 
  ).الوافر( ٢٠٨ : الديوان  ـ ٣ 

  :ويمكن إحصاء تراكيب الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى لمفعولين بالجدول اآلتى
  

  موضعاً  ٣٤= الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى لمفعولين 

  أدوات النفى  المفعول الثانى  المفعول األول   الفاعل   الفعل 



 ١٠٢

  ماض
=٤  

  ارعمض
=٣٠  

  مستتر  ٦=ظاهر
=٢٨  

  ٢٣= اسم 
  ١١= ضمير 

  ١٥= اسم 
  ٩=جملة فعلية 
  ٧=شبه جملة 

  ٣=مقدر

  ٧=ما
  ١=لن
  ٥=ال

  ٢١=  لم 

 ٤=ضمير ٢=اسم

نالحــظ مــن الصــور الســابقة ـ مــع اإلحصــاء ـ أن شــاعرنا قــد اســتعمل فــى الجملــة الفعليــة المنفيــة ذات المفعــولين 
ــماألداة   ــمموضــعًا ، وعنــد مضــامة )  ٣٠( مــع الفعــل المضــارع والــذى بلــغ اســتعماله  موضــعاً )  ٢١( فــى   ل  ل

للفعـل المضــارع ينقلــب زمنــه للماضــى ، فشــاعرنا حــريص علــى عــدم اإلبقــاء علــى الصــيغة المضــارعية المؤلمــة لــه 
ــمفيهــرب للمســتقبل بمضــامة ال للمضــارع ـ كمــا ذكــرت ســابقًا ـ وهــو هنــا يحــاول الهــروَب للماضــى بمضــامة   ل

ـبا الجميلـة والتـى مـا زال دمعـه ينهمـر ل لمضارع ؛ ليعود للماضى الذى طالما َتذكَّره وحنَّ إليه بما فيه من أيـام الصِّ
  : من أجل عودتها ثانية 

با ما تصرَّما           وحنَّ فلم يترْك ِلعينيِه ُمْسَجما                  ) ١(َتَذكََّر من عهِد الصَّ
مواضع ، وهـذا التقـدير يفيـد اإليجـاز وعـدم ترهـل الجملـة )  ٣( دَّر المفعول الثانى فى كما نالحظ أن شاعرنا ق   

ومـن ذلـك قولـه عنـدما ُصـِلَب علـى رؤوس . ال سيما إن كان المفعول الثانى مفهومًا من السـياق ويـدل عليـه دليـل 
  : األشهاد 
  موُه وسامًة وَقبـــوالً ـ لن تسلبوه وٕاْن سلبُتم كلَّ مـا                  َخّولت         

  هل تملكوَن لدينِه ويقينــــِه                  وَجنانِه وبيانِه تبديــــالً           
  ) ٢(لم تنقصوُه وقد ملكُتم ظلَمــُه                  ما النقُص إال أن يكوَن َجهوال           

األلفـاظ ـ وعـاء " ف الذى يحوطه عند إنتاج نصه باعتبـار فإذا كان واجبًا علي المتكلم أن يراعى سياَق الموق     
المعني ـ ال تكتسب محتواها إال فى إطار تركيبى يؤدى إلى داللة محددة ، قد تكـون داللـة معجميـة ، أو نحويـة ، 

فــى تجربــة  ثفــإن هــذا هــو مــا جعــل شــاعَرنا يتحــد) ٣" (لكنهــا داللــة فــي النهايــة حــددتها طبيعــة الســياق والموقــف 
بل أعمار الناس ؛ فليس مما يقع كلَّ يَّـوم أن ُينتـَزَع  اة كاملة محددة نبعت من حادثة فريدة فى عمر صاحبهشعري

رَد مـن ثيابـه وأن ُيصـَلَب ُعريانـًا سـحابَة نهـارِه وطرفـًا مـن ليلـِه فـى سـاحٍة  شاعٌر ذو مكانة من بالط الخليفة وأن ُيجَّ
  فيهم الكريُم المشفُق واللئيُم الشامُت والطفُل العابُث فسيحٍة وأن تقتحَمُه عيوُن الصبية والرجال و 

  ــــــــــــــــــــــــ
                  .)الطويل(  ١٩٩: الديوان  ـ ١ 
  .     )الكامل(  ١٨٧، ١٨٦: لديوان ـ ا ٢
  .٤٠٧ص  – مرجع سابق –شعراء العباسيين المفهوم الشعر عند :  ـ أحمد يوسف على٣ 

لوب إال أن َيقـدَح ِذنـاَد فكـرِه ويعتصـَر شـعوَره؛ ليقـدم لنـا موجـاٍت شـعريٍة كـأمواج البحـر الهـادرة فما يكـون مـن المصـ
تمحو كل موجة سبقتها وُتَعفَّى عليها ، ولذلك نرى فى القصيدة المشتملة على األبيات السـابقة تعنيَفـه لخصـومه ، 

لــه لــم يمســوا منــه إال الَعــــَرض أمــا الجــوهر فهــو واســتعالَءه علــيهم ، فهــو يبــين لهــم أنهــم حــين صــلبوه وصــادروا أموا
ــ ) تســلبوه ( بعيــٌد عــن منــالهم ، وَكَشــَف التركيــُب عــن ذلــك المعنــى المســتفاِد حيــث عــدم ذكــر المفعــول الثــانى بعــد  ـ



 ١٠٣

ويبـين أن جهـدهم ) خصـوم الشـاعر ( لن تسلبوه ديَنه ـ ليكشف لنا عن مدى عجـز هـؤالء الفـاعلين : والذى تقديره 
كمـــا يـــوحي بقـــوة عزيمتـــه التـــى جعلـــت األعـــداء ، ي تجريـــد الشـــاعر مـــن ميزاتـــه الظـــاهرة دون الجـــوهر قاصـــٌر علـــ

الَخِصمين ال يقدرون على َمسِّ عقيدته وجوهره النفيس ، وهو فى سبيل تكريس ذلـك المعنـى المسـتفاد يؤكـد فكرتـه 
وأســلوب القصــر فــى البيــت  قــدال باســتخدامه االســتفهام المنفــى ، وعطــف المترادفــات فــي البيــت الثــاني ، واســتعم

معنـى الـنص وتوجيهـه يتحـددان فـى " الثالث ، وبذلك ينبع معنى النص وتوجيهه من التراكيب ، كما يتبـين لنـا أن 
  ).١" (ضوء الموقف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ 
  .٢١٨ص  –مرجع سابق  –الداللة والنحو : صالح الدين صالح حسانين  ـ  ١  
   

  للمجهول ىالجملة الفعلية ذات الفعل المبن ىنف ـ٤
  : تىالنمط اآل ىهرت تراكيب هذه الجملة علظ

  ]نائب الفاعل + الفعل + أداة النفى [
  : ورد هذا النمط لدى شاعرنا على الصور اآلتية     
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  ) ] مضافًا لمعرفة ( نائب الفاعل + الفعل + أداة النفى : [  ىالصورة األول
   اِئُحهْ ــصفيومًا بردٍّ  ُتْخَتبْر  لممتى هاَن ُحرٌّ لم ُيرْق ماَء وجهِه              و ـ           
  )١(جبٌل ِمن الدنيا وبحٌر مــُْزِبُد                  حجاُبهُ  ُيرامُ  ماـ َضْخُم السرادِق           

  ) ] محلى بأل ( نائب الفاعل +  الفعل + أداة النفى : [ الصورة الثانية
  )٢( األناملُ علىَّ  ُعضَّتْ  مافال تقطعْن غيظًا علىَّ أنامـًال                  فقـبَلك           

  ) ] ضميرًا مستترًا ( نائب الفاعل + الفعل + أداة النفى : [ الصورة الثالثة
   بِ ــُيركَ  لمـ   قالوا عشقَت صغيرًة فأجبَتهـم             أشهى المطىِّ إلىَّ ما        
  لســـــواِك  ىُيرتضَ  ـاــمـ جسٌم َكُعــــــــوِد أراِك                    
  )٣( دُ ــــُتْجحَ  الـ إن الذين َسَعْوا إليَك بباطـــٍل             أعداُء نعمِتَك التى        

  ) ]نكرة(نائب الفاعل + الفعل + أداة النفى : [  الصورة الرابعة
  ِمن سخـــــــاءِ  سخىٌّ  ُيؤَتى الٌل عن نواٍل             و ـ وليس َيبيُد مــــا      
  ) ٤( بُ ـــَنسَ به  ُيْعَدلْ  لمـ والقوُم إخواُن صدٍق بينهم نسٌب              ِمَن المودِة       

  
  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــ
  ).الكامل( ٩٥ـ ) الطويل(  ٨٥: ـ الديوان ١
  ) .الطويل( ١٧٦: الديوانـ٢
  ).الكامل( ٩٢ـ ) المجتث( ١٧٠ـ ) الكامل( ٧٤ :الديوانـ٣
  ) .البسيط(  ٦٧ـ ) الوافر( ٥٩ :الديوانـ  ٤

  :ويمكن إحصاء تراكيب الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المبنى للمجهول بالجدول اآلتى
  

  موضعاً  ٣٥= الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المبنى للمجهول 
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  ىأدوات النف  لنائب الفاع  الفعل
  ٧=        لم   ٢٥= ضمير مستتر   ١٠=اسم ظاهر   ٣٢=مضارع  ٣=  ماضٍ 

  ٥=        ما 
   ٢٣=        ال 

  
ُيالحــظ مــن األنمــاط والصــور الســابقة ـ مــع اإلحصــاء ـ أنــه قــد ورد نفــى الجملــة الفعليــة ذات الفعــل المبنــى      

موضــعًا ، كمــا اســتعمل )  ٢٣( المواضــع ، و)  ٧(  لــممواضــع ، و)  ٥( مــاللمجهــول لــدى شــاعرنا مــع األداة 
موضــعًا ، وعنــد )  ٣٢( مواضــع فــي حــين جــاء المضــارع مبنيــًا للمجهــول فــي )  ٣( الماضــى مبنيــًا للمجهــول فــي 

وهــذا يؤكــد مــا ذهْبــُت إليــه مــن قبــُل ، للمضــارع المبنــي للمجهــول ال تــؤثر فيــه لكــن تخلصــه لالســتقبال  المضــامة 
مســتمرة الهــروَب مــن الصــيغة المضــارعية المؤلمــة لــه فيحــاول الهــروَب مســرعًا لمســتقبل أكثــر محاولــَة الشــاعر ال

الـــذى يأمـــل أن يســـتجيب لـــه ) المتوكـــل ( انفراجـــًا وٕاشـــراقًا لنفســـه ، وال يـــري الســـبيل لـــذلك إال بمـــديح رفيـــق روحـــه 
مـع المضـارع  ال لـب اسـتعماالتويرضى عنه بعد الوقيعة التي حدثت بينهما بسبب الخصوم اللُّدَّ ؛ ولـذلك نـرى أغ

المبني للمجهول جاءت في مـديح المتوكـل حيـث مدحـه فـي أربعـة عشـر موضـعًا منهـا سـبعة مواضـع قبـل الوقيعـة 
للمضـارع المبنـى للمجهـول فمـردُّه إبقـاُء الـودَّ متصـًال  الفما كان قبـل الوقيعـة مـن مضـامة . بينهما ، ومثُلها بعدها 

  : ، ومن ذلك قوله بينهما علي هذه الحال مستقبالً 
   وال ُيْذَكــرُ ـ ما ِمْثُل ُنعماَك علينـــــا بِه             إال الذى كــان                   

  )١( ال ُيْحَصــرُ ـ البحر محصــــوٌر له برزٌخ             والجوُد في كفيِه                 
  عد الوقيعة بينهما فمردُّه طلُب إتيان المستقبل بالود وما كان من استعمال ال مع المضارع المبنى للمجهول ب
  : الذى كان فى الماضى موصوًال بينهما ، ومن ذلك قوله 

   ال ُتجْحــدُ ـ إن الذين َسعْوا إليَك بباطـــٍل            أعداُء نعمِتَك التي                
  )  ٢(وُيْعَبـدُ  وال ُيقَضى عليهَيقضى      ـ َملٌك  له عنِت الوجوُه تخشُّعــًا                      

  : وجدير بالذكر أن مجىء نائب الفاعل ضميرًا مستترًا يكون ألغراض بالغية تفهم من السياق ، نحو قوله 
  )٣( وال ُيعبَدا أال ُتَحـــــــبَّ ولم يرَض ِمن َخْلِقِه أجمعيــ            َن                  

  
  ــــــــــــــ
  .)السريع(  ١٢٨ـ ) السريع(   ١٢٧ : لديوان ا ـ ١
  .)الكامل(  ٩٥  ـ) الكامل(  ٩٢: ـ الديوان  ٢
  ).                   المتقارب(  ١٠١: ـ الديوان  ٣
ال ( ىفــ ـعــز وجــل  ـ، واهللا )  بَّ َحــأال تُ ( فنائــب الفاعــل المســتتر فــي هــذا البيــت للعلــم بــه ، وهــو المتوكــل فــي   

  :يقول وعندما ) . يعبد 
  )١(بقارعٍة             وما أراك علي حاٍل بمتــروِك  ال ُيْرمىَ ظننت ِعْرَضَك                 
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وهكذا ُيتَرُك الفاعُل أو ).تحقير عمر بن الفرج الرخجى عدو الشاعر ( فنائب الفاعل المستترـ ههنا ـ للتحقير 
  .نائبه لغرض يكشف عنه سياق التركيب 

  :يب المنفية للجملة الفعلية بأنواعها بالجدول اآلتى ويمكن إحصاء التراك
  

  موضعاً  ٢٦٣= الجملة الفعلية المنفية 
الفعل الالزم 

=٨٥  
الفعل المتعدى 

  ١٠٩= لواحد
الفعل المتعدى 

  ٣٤=الثنين 
الفعل المبنى 

 ٣٥= للمجهول 
  أدوات النفي

ال 
=١١٦  

  لم
=١٠٠  

  ما
=٤٤ 

  لن
=٢ 

  لّما
=١  

مـن %  ٤١.٤٤موضـعًا أى بنسـبة ) ١٠٩( حصـاء أن الفعـل المتعـدى لواحـد قـد ورد منفيـًا نالحظ من هـذا اإل   
إجمــالى  نفــى الجملــة الفعليــة بأنواعهــا ، وهــو بهــذه النســبة يعتبــر أكثــر األنــواع ورودًا ، وذلــك يســير وفــق مــنهج 

واحــد مــع المتعــدى وغيــر والــذى كــان كثيــرًا مــا يتكــرر فــي البيــت ال)  ال( النحــاة ، وقــد أكثــر مــن اســتخدام الحــرف 
  : المتعدي ، و من ذلك قوله في وصف ثدى جارية أعجبته 

  ـ  كنُت مشتاقًا وما يحجُزنــــى            عنِك إال حاجٌز َيمنُعنـــــــى         
  شاخٌص في الصدِر غضباٌن على              َقَبِب البطِن وطى الُعكــــــِن            

  )٢(الكَّف وال َيْفُضُلهـــــا              وٕاذا َأثنيَته ال َينثنـــــــى َيمألُ             
؛ إلفــادة توكيــد المعنــى الــذى )ينثنــى ( ، ومــع الفعــل الــالزم ) يفضــلها ( مــع الفعــل المتعــدى  الُنالحـظ أنــه تكــررت 

ففـى ) ثنـى ( بمعنـى ) أثنـى ( يقصـده ، كمـا نالحـظ أن شـاعرنا قـد خـالف أهـل الفصـاحة ـ ههنـا ـ حيـث اسـتعمل 
إذا أراد الرجــُل وجهــًا فصــرفَته عــن وجهــِه : وعــن الليــث ... ردَّ بعَضــه علــى بعــض: ثنــى الشــىَء ثنيــًا :" اللســان 

  ) .  ٣"(إذا َأحنيُتُه وعطفُته وطويُته : ثنيُت الشىَء :  روقال أبو منصو ...ثنيُتُه ثنياً : قلُت 
  

ة الــوزن ، وربمــا زيــادة المبنــى ـ ههنــا ـ تــدل علــى زيــادة المعنــى وأرى أن الشــاعر لجــأ لــذلك االســتعمال ؛ لضــرور 
بحيث يظهر لنا مدى كبر حجم ثدى هذه  الجارية التى يتغزل فيها وأنه ليس من السهل ثنُيه مما يـدل علـى مـدى 

  .  خصوبة تلك الجارية 
  

  ـــــــــــــــــ
  ).البسيط(  ١٦٩:  ـ الديوان  ١
  ).الرمل(   ٢٢١،   ٢٢٠:ـ الديوان  ٢
  . ٣٥١/  ٢ـ  ) ث ن ى ( لسان العرب ـ مرجع سابق ـ مادة : ابن منظور ـ ٣

  إحصاء عام                                                  
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  ٤٥٨= الجملة الخبرية المنفية 
= االسمية 
١٩٥  

الفعلية 
=٢٦٣  

  أدوات النفى

  
  ١٩٠= ال 

  
  ٤٥=ليس 

  
  ٧٦=ما

  
 ١٤٣=لم

  
  ٢=لن

  
  ١=لّما

  
  بسيطة ١=الت

=١٠١ 
 موسعة

=٩٤  
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  ـثــــــــل  الثـالـالفص
  لة الخـــبريــــــة المؤكـدةالجم

  : ىو يشـتمل  عل       

    .تمهــيد     
  .ة  المؤكــدة الجملة االسمي   

  .دةـالمؤكـ  الجملة الفعليـة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهيد                                           
والهمـــزة فيـــه ،ه أوثَقـــ: والعهـــدَ  د العقـــدَ وّكـــ"حيـــث، ده بمعنـــىً وأَكـــ  د الشـــىءَ وقـــد وّكـــ،التوكيـــد فـــى اللغـــة هـــو التأكيـــد   

وكـلُّ شـىٍء أحكمتُـُه فقـد ،توكيـدًا إذا أحكمتُـه  وّكدُت العهَد والعقـدَ "و ، )١"(وأّكدُته و آّكدُته إيكاداً  هوكدتُ أ:ال يق،لغة 
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 أّكـدوالتأكيد مصـدر ، وّكدوالتوكيد مصدر ،هو التأكيد  وهو يعنى التوثيق أو اإلحكام  ـ إذن ـفالتوكيد ). ٢"(وّكدُته
  ).٣("التوكيد أفصح من التأكيد" لكن
دخل فى الكالم "وهو،ث عنه الحدث أو المحدَّ راد به تثبيت المعنى فى النفس  وٕازالة اللبس عن والتوكيد لفظ  يُ    

فيجوز أن يكون كلمك هو أو . كلمنى  أخو ك:ومن ذلك أنك تقول ، إلخراج  الشك وفى األعداد إلحاطة األجزاء
  ).٤("م لك إال هو لم يجز أن يكون المكلِّ  كلمنى أخوك تكليماً :ن يكلمك فإذا قلتغالَمه بأ أمر
ومـن أدوات إفـادة التوكيـد ،ربية بوسائل متعـددة مثـل التوكيـد اللفظـى والتوكيـد المعنـوى ويتم التوكيد فى اللغة الع   

واســـتخدم المفعـــول المطلـــق ،إذا دخلـــت علـــى الفعـــل الماضـــى  وقـــد،ونـــون التوكيـــد الثقيلـــة والخفيفـــة ،الناســـخة  إن"
  ).٥"(إلخ...لنعت الذى يفيد التوكيدوهناك ا،وهناك الحال المؤكدة ،المؤكد لعامله 

ـــاً وقـــد     ) بـــاب فـــى االحتيـــاط(ن جنـــى يـــذكره فـــى خصائصـــه تحـــتفـــاب مـــوجزاً  بحـــث النحـــاة القـــدماء التوكيـــد بحث
تكريـر : أحـدهما:فمن ذلك التوكيد وهو على ضـربين ،ه واحتاطت له نتْ علم أن العرب إذا أرادت المعنى مكّ ا:"بقوله

 واهللاُ ، الصـالةُ  قـد قامـتِ  الصـالةُ  وقـد قامـتِ ، تُ ضـرب زيـداً  وضـربتُ ، قـام زيـدٌ  قـام زيـدٌ :األول بلفظه وهو نحو قولك 
للتثبيـت :واآلخر ،لإلحاطة  والعموم :أحدهما :تكرير األول بمعناه وهو على ضربين : و الثانى  ...أكبرُ  اهللاُ  أكبرُ 

  ).٦("هه نفسَ تُ ورأي هُ نفسُ  قام زيدٌ :و الثانى نحو قولك  ...هم أجمعين هم ورأيتُ كلُّ  قام القومُ :األول كقولنا .والتمكين 
فـى ثنايـا التوابـع التـى ذكروهـا  نـاثراً نحاتنا القدماء لم يبحثـوا التوكيـد فـى بـاب مسـتقل وٕانمـا بحثـوه مت نَّ إوالحقيقة    

وبهـذا فقـدوا مـن هـذا ،العامـل عليـه  طِ وتسـلُّ  فى مؤلفاتهم ؛حيث لم يهتموا بـه إال لصـلته بالعامـل والتبعيـة والمعمـولِ 
ــاللفظ أو ، وحيــاةً  ثــراءً  جوانبــه الموضــوع أكثــرَ  وكــان الجانــب الــذى أولــوه رعــايتهم يقــوم علــى أســاس مــن التكريــر ب

نفس والعـين وكـال وكلتـا وأمثالهـا الـ: المعهـودة للنحـاة التوكيـد  وهـى ألفـاظ.د التكريـر بـإيراد كلمـات لهـا معنـى المؤكَّـ
عنــدما تعرضــوا للحــديث عــن  إنّ بحثــوا ف"حيــث اعتمــدوا  فــى دراســاتهم المتنــاثرة للتوكيــد علــى اللفــظ دون الجملــة 

مـن أسـاليب  تناولها على أساس أنها تمثـل أسـلوباً  دون  ناسخاً  بالفعل أو حرفاً  مشبهاً  المبتدأ والخبر فأعدوها حرفاً 
  وتناولوا نون التوكيد عند تناولهم للفعل المضارع من حيث اإلعـــراب ،  التوكيد 

  ــــــــــــــ
  .٦/٤٨٢ـ ) و ك د(رب ـ مرجع سابق ـ مادةلسان الع:ـ ابن منظور ١
  ) و ك د(م ـ مادة ١٩٨٧ـ١جمهرة اللغة ـ ت رمزى منير بعلبكى ـ دار العلم للماليين ـ بيروت ـ ط:ـ ابن دريد ٢

  .٢/٦٨٠ـ               
  ).ت.د(ـ ٣٦٠، ٣٥٩/ ١ـ ) و ك د(ـ بيروت ـ مادة يلدار الجالقاموس المحيط ـ :ـ الفيروز آبادى ٣
  .٤٨٢/ ٦ـ  ) و ك د(ـ لسان العرب ـ مرجع سابق ـ مادةابن منظور ـ  ٤
  ).ت.د(ـ٧٦ن مطبوعات كلية دار العلوم ـ القاهرة ـ صمفى الجملة العربية ـ  التوابع:محمد حماسة عبد اللطيف ـ  ٥
  .)ت.د( ـ) بتصرف (وما بعدها ـ  ٣/١٠١الخصائص ـ تحقيق محمد على النجار ـ المكتبة العلمية ـ :ـابن جنى ٦

  لقةـالالم المزحفتعددت تسميتها وفق ذلك فسموها  فق السياق الذى  ترد فيهوَ والبناء كما تناولوا الم التوكيد 
المضـارع الواقـع فـى سـياق  بـابَ  وردت وٕاذا ، الم االبتـداءإذا اتصـلت بالمبتـدأ سـموها و ، إنّ إذا دخلت على خبـر 

لــم يشــيروا إليهمــا مجتمعتــين ولمـــا ) إال...مـــا (وعنــدما تعرضــوا لـــ،لقســم القســم  ســموها الــالم الواقعــة فــى جـــواب ا
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ــاولوا  ضــمن أدوات االســتثناء دون  إالضــمن أدوات النفــى  و  مــايؤديانــه مــن داللــة واضــحة فــى التركيــب  بــل تن
  التى تعد أسلوبا من أساليب توكيــد وهى وظيفة القصر  إالو  مااالهتمام بالوظيفة الناتجة عن اجتماع 

  ).١("ة الجمل
ويكـــون بألفـــاظ ،التوكيـــد المعنـــوى : أمـــا التوكيـــد فـــى دراســـات النحـــاة المحـــدثين فيكـــاد ينحصـــر فـــى قســـمين       

فهــو التــابع الــذى "أمــا التوكيــد المعنــوى. والتوكيــد اللفظــى ويكــون بتكريــر اللفــظ بنفســه إلفــادة التوكيــد ،مخصوصــة 
ـــارة أخـــرى هـــو  ، يرفـــع احتمـــال إرادة غيـــر الظـــاهر ويكـــون بألفـــاظ  ، مـــا يكـــون بتكريـــر المعنـــى دون لفظـــه أو بعب

 هوالغـرض منـ).٢("وأجمـع وفروعهـا وتوابعهـا،وعامة ،وكلتا ،وكال ،وجميع ،وكل ،والعين ،النفس  :مخصوصة هى
فـإن لـم  ،إبعاد ذلك االحتمـال وٕازالتـه إمـا عـن ذات المتبـوع وٕامـا عـن إفادتـه التعمـيم الشـامل  المناسـب لمدلولـه" هو

  ).٣"(مال لم يكن من البالغة التوكيُد حتيوجد اال
  د المتبـوع قـد يكـون اسـماً والمؤكَّـ،تكرار اللفظ السابق بنصه أو بلفظ آخر مرادف له " أما التوكيد اللفظى فهو      
: نحـو  وقد يكون حرفاً ،السماوية  األجرامُ  تتحركُ  تتحركُ :نحو  وقد يكون فعالً ، األرض  أمُّ  الشمُس  الشمُس : نحو 

ــ نعــمْ  عــمْ ن ــ تواتيــكَ  ةِ بَّــغَ المَ  محمــودُ  الخيــرُ : وقــد يكــون جملــة فعليــة أو اســمية نحــو ، ىَ دَ أيهــا الــداعى إلــى الُه   هُ عواقُب
مـن بطشـى  حـذارِ  حـذارِ :فيها  هى الدنيا تقول بملءِ :نحو  فعلٍ  وقد يكون اسمَ ،هُ عواقبُ  تواتيكَ  ةِ بَّ غَ المَ  محمودُ  الخيرُ 

أمــور أهمهــا  ه والغــرض  منــ). ٤("فــى صــحارينا  مختبــئٌ  رُ ْبــالتِّ  الــذهبُ :بــالمرادف ومثــال التوكيــد اللفظــى ،وغــدرى 
وقــد يكــون الغــرض التهديــد كقولــه تعــالى فــى ، بينــهتمكــين الســامع مــن تــدارك لفــظ لــم يســمعه أو ســمعه ولكــن لــم يت"

وقــد يكــون للتهويــل كقولــه ،] ٤، ٣:التكــاثر )[ثُــمَّ َكــالَّ َســْوَف تـَْعَلُمــونَ  * َكــالَّ َســْوَف تـَْعَلُمــونَ  :(خطــاب المعانــدين بالباطــل
 هُ وقـد يكـون التلـذذ بترديـد لفـظ مدلولُـ] ١٨، ١٧:االنفطار ) [ثُمَّ َما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدِّينِ  * َوَما َأْدرَاَك َما يـَْوُم الدِّينِ  :( تعالى

  ).٥( "الحقة الحقة  هى السعادةُ   الصحةُ   الصحةُ : فيه نحو مرغوبٌ  محبوبٌ 
الخبـر إلـى فقسـموا وا عن اإلسناد الخبرى وأحواله البالغيون العرب هم أهم  من تناولوا التوكيد حيث تحدث دويع   

الفــارق بــين و . األقســام  ومــن بينهــا الخبــر فــى حــال توكيــدهوتحــدثوا عــن كــل قســم مــن هــذه  ،مثبــت ومؤكــد ومنفــى
 وصفه أسلوبا من أساليب دراسة الجملة فخصصـوا قسـماً البالغيين والنحاة يتمثل فى أن البالغيين تناولوا التوكيد ب

فجـاءت أدوات  ـ  عـن الجملـة كـل أسـلوب علـى حـدة بعيـداً  قِ دون تفـرُّ ـ تنـاولوا فيـه التوكيـد وأسـاليبه وأدواتـه  خاصـاً 
  ن ـتحدثوا ع أما النحاة فقد .التوكيد وأساليبه لغرض توكيد الجملة فى المقام األول 

  ـــــــــــــــــ
  ).بتصرف(ـ٢٣٧،  ٢٣٦صـ مرجع سابق ـ نقد وتوجيه ... فى النحو العربى : هدى المخزومى مـ ١
  .٧٩ص ـ مرجع سابق ـالتوابع فى الجملة العربية : محمد حماسة عبد اللطيف ـ ٢
  .٥٠٣/ ٣م ـ ص١٩٨٩ـ ١ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ ط النحو الوافى:عباس حسنـ ٣
  .٥٢٦، ٣/٥٢٥ ـالمرجع نفسه : عباس حسنـ ٤
  .٣/٥٢٦ـ    المرجع نفسه:عباس حسن ـ  ٥

 مـــن الوظـــائف النحويـــة لتلـــك األدوات وعلـــى رأســـها العامـــل النحـــوى ممـــا جعلهـــم التوكيـــد وأســـاليبه انطالقـــاً  أدوات
يخـدم دراسـة تلـك األدوات دون أن تحظـى  عرضـياً  كـان تنـاولهم للجملـة تنـاوالً  مَّ لعدة أبواب نحوية ومـن ثَـ يقسمونها
  .   االهتمام الذى حظيت به األدوات فى إطار التوكيدالجملة ب
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  الجملـة االسميــة المؤكــدة :أوال                                      

  :الجملة االسمية البسيطة المؤكدة ) أ(
ــــأكــــد علــــى بــــن الجهــــم جُ  وضــــمير ،وأســــلوب القصــــر ،إن وأخواتهــــا (االســــمية البســــيطة بوســــائل متعــــددة مثــــل همَل

  :ىاآلت على النحو)نومِ ،و الباء ،كالالم والحروف الزائدة ، د المعنوىوالمؤكِّ ،الفصل 
   ن وأخواتهاسيطة بإتوكيد الجملة االسمية البـ ١

فعنـــد )"منســـوخة(لتؤكـــد مضـــمونها وتحولهـــا لجملـــة اســـمية موســـعة؛ علـــى الجملـــة االســـمية البســـيطة  إنّ تـــدخل     
مجرد أداة تتصدر الجملة لتأكيد المعنـى لمـن  حينئذٍ  إنّ  رتْ عتبِ اُ . مريٌض  لدَ و إّن ال:على الجملة فى مثل  إنّ دخول 

  ).١"(ُأؤكد أّن الطفل مريٌض : او لقولنا وهو مس ،انظر الطفل المريض  : والمراد حرفياً ،  يتردد فى التسليم به 
ى ــالجملة معها عل لهمزة ا مكسورةال"، لكنَّ ة وتحققانه تؤكدان مضمون الجمل  أنّ ، و  إنّ : و األداتان   

 و مفعولةً  ـةً حيث توقعها فاعل إلى حكم المفرد وتعاملها معاملةالمـصدر هابتقلالهمزة  والمفتوحة  ،استقالل بفائدة 
 ،له  ك فيه أو إلنكارٍ ــكم ونفى الشـالحلتوكيد  فإنّ .)٢("وال تتصدر الجملة كما تصدر بأختها ...إليها ومضافاً 

.مؤوًال مـع معموليه بالمصدر اً ــحرفي والً ـعنها وتكون موص فرعٌ  فهى لــفة والعمـوظيا فى الـمثله أنّ و   

الجملــة وصــارت ،وأخواتهــا فــى الفصــل األول  نإوقــد وردت أنمــاط وصــور الجملــة االســمية البســيطة المؤكــدة بــ   
  .ين البسيطة بدخول إن وأخواتها عليها جملة منسوخة أو موسعة كما يطلق عليها بعض المحدث

   :إن وأخواتها لدى شاعرنا قولهومن مواضع التوكيد ب
  ا ضَ كْ نا رَ ضُ ركُ تَ  الدهرِ  بناتِ  أنَّ بنا                و  تْ عَ سَ  طوبَ الخُ  أنَّ  ناً زْ حُ  ىَ فَ كَ ـ             
   ادِ وَّ ـــالعُ  واكبُ مَ  كَ ا أتتْ لــمّ             جوا    فرّ تَ  ى فى السجونِ سارَ األُ إنَّ ـ             

  )٣(ـدُ ـِرقَّ الهوى َلِرقٌّ شديــإّن    أنفٌس ُحرٌَّة ونحُن عبيـــــُد             ـ             
حيث تحولت بها الجملة (وأخواتها فى الجملة االسمية البسيطة  إنّ ويالحظ أن شاعرنا قد أكثر من استعمال      

  اــــمعانيه لتعدد ؛موضعاً  )١٧٦(فى  حيث استعملها )االسمية البسيطة إلى جملة اسمية موسعة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ دراسة فى البناء اللغوى ـ  ترجمة عبد الصبور شاهين ـ مكتبة الشباب..العربية الفصحى :ـ هنرى روبرت فليش ١
  ).بتصرف(ـ ٢٥٥صـ  م١٩٩٧ـ ٢طـ  القاهرة                           

  .٨/٥٩ـ مرجع سابق ـ شرح المفصل :يعيش  ابنـ ٢
  اـــن وأخواتهإوينظر تفصيل أنماط وصور التوكيد ب. )الخفيف(  ٩٧ـ ) الكامل(  ١٠٧ـ ) الطويل( ١٥٤: الديوانـ ٣

  .من هذه الدراسة٣٨ : ٣٥ص            
 تعارفـه النحـاة مـن عـدِّ  وقد جـرى البحـث فـى تعديـد أنمـاط وصـور الجمـل المؤكـدة علـى مـا.والدالالت السياقية لها 

  :ونالحظ .  تماماً  إنّ على التوكيد مثل  داالً  حرفاً  أنّ 
بضــرورة  إنّ فتميــزت ،امــعمله:الثــانى . األول موقــع كــل منهمــا فــى الجملــة : بــأمرين أنّ و إنّ ز النحــاة بــين مّيــأ ـ 

فيما بعدها ألنها تمثل معـه  كما تميزت بأنها تعمل،تصدر الجملة حيث تكون مبتدأه ولذلك ال يعمل فيها ما قبلها 
ل فــى الفعــل مــا يعمــل فــى كمــا ال يعمــ أنّ بمنزلــة الفعــل  ال يعمــل فيهــا مــا يعمــل فــى "ـ إذن ـ فهــى ، تامــاً  كالمــاً 
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وال بد من أن يكون قد عمـل فيهـا  فال تكون مبتدأةً ) ٢( "فهى اسم وما عملت فيه صلة لها" أنّ أما ). ١"(األسماء 
  .ما قبلها أو تكون مبنية على  عاملٌ 
حـداهما محـل األخـرى يقـوم فـى األسـاس علـى تقـديم اسـتئناف فـى الكـالم ال الحديث  بشأن إمكان إحالل إأن ب ـ 

  .ا مترادف معنيه
أن اشتراك االثنتين فـى نصـب االسـم ورفـع الخبـر فـى الجملـة االسـمية جعـل النحـاة يسـوون بينهمـا فـى الداللـة ج ـ 

ومــع ذلــك فــإن بعــض النحــاة يؤكــد ،إنّ معنــى إلحــداهما مــن األخــرى وهــى علــى معنــى التوكيــد رغــم ثبــوت هــذا ال
وذهـب بعـض النحـاة إلـى أنـه ال ،)٣("واحـداً  ولذلك عددناهما حرفاً  ا واحدٌ مهمجازُ  أنّ و إنّ و: "يقول المبرد.ترادفهما 

أنهمــا " إلــى ىتقــع مــع معموليهــا فــى تأويــل المصــدر وبــين نســبة التوكيــد إليهــا فــذهب الســيراف أنّ تعــارض بــين كــون 
  ).٤("واحداً  ن مجرىً اجميعا للتأكيد ويجري

  
  

  توكيد الجملة االسمية البسيطة بأسلوب القصرـ ٢                             
وأدواتـه متعـددة ،ويطلـق عليـه البالغيـون الحصـر،ويطلق عليه النحاة االستثناء المفـرغ،القصر نوع من التوكيد     
وما جاء من األفعال فيـه معنـى إال فــ ، سوىو فغيرا جاء من األسماء فيه معنى إال وم، إالحرف االستثناء "مثل 

فــى بعــض  خــالو فحاشــاف اإلضــافة ولــيس باســم ومــا فيــه ذلــك المعنــى مــن حــرو ، خــالو عــداو لــيسو ال يكــون
  ).٥("اللغات

لـه كـل التفـرغ ـ  رغـاً أى متفأحدهما مختصًا باآلخر منقطعـًا لـه ـ  وٕاذا أردنا قصر شىء على شىء بحيث يكون"   
 إنمــا البحتـــرىُّ : كــأن تريــد قصـــر البحتــرى علــى الشــعر وانقطاعــه لــه فتقــول أو قصــراً  ســميت هــذه العمليــة حصــراً 

لــه دون غيــره مــن العلــوم والفنــون  بالشــعر منقطعــاً  جعلنــاه مختصــاً :أى،فقــد قصــرنا البحتــرى علــى الشــعر  ، شــاعرٌ 
  ومن عالمة ،ومن محصور فيه ذلك الشىء ،ور من شىء محص) القصر(البد فى الحصرو  .األخرى

  
  ـــــــــــــــــ
  .٣/١٢٠ـ  مرجع سابقالكتاب ـ : ـ سيبويه ١
  .٣/١١٩المرجع نفسه ـ : ـ سيبويه٢
  .٤/١٠٧ـ  مرجع سابقالمقتضب ـ :ـ المبرد٣
  .٣/١٢٤ هامشالكتاب ـ مرجع سابق ـ :ـ سيبويه ٤
  .٢/٣٠٩المرجع نفسه ـ :ـ سيبويه ٥ 

  فيــــه رعر هو المحصو والش،محصور ويسمى المقصور أيضا حترى فى المثال السابق هو الفالب. حصر
  ).١("ويسمى المقصور عليه 

مـــن بـــاب قصـــر  دَّ ُعـــ فـــإذا كـــان المقصـــور اســـماً ،  إالال فـــإن موقـــع المقصـــور يكـــون قبـــل بـــإوٕاذا كـــان القصـــر     
و يأتى القصر فى . ر الصفة على الموصوفمن باب قص دَّ عُ  وٕاذا كان المقصور صفةً ،الموصوف على الصفة 

ويكـون فـى  ،قدمـهتكان االختصاص فـى الخبـر إن لـم  )إال... مــا  (فإذا كان الكالم بــ" المبتدأ وقد يأتى فى الخبر



 ١١٣

مــن بــين  القيــامفيكــون المعنــى أنــك اختصصــت  مــا زيــٌد إال قــائمٌ : تقــول .ح وأبــين وضــأ الخبــرَ  المبتــدأ إن قــدمتَ 
فيكـون المعنـى أنـك اختصصـت  مـا قـائٌم  إال زيـدٌ : وتقـول ،لـه  زيد عليها بجعله صـفةً  م كونُ توهَّ األوصاف التى يُ 

 الصـفةَ  وفـى الثـانى الموصـوَف علـى،موصـوِف علـى ال فةَ فـى األول الصـ فقـد قصـرتَ  .بالقيـام بكونه موصوفاً  زيداً 
)"٢(.  
 ليسـت اسـتثناءً " التـى تفيـد القصـرإال  إنّ حيث ناء؛التـى تفيـد االسـتث إال التى تفيد القصر وبين  إالق بين وثمة فار  

وهـذا . أبـداً  وٕايجـابٌ  توكيـدٌ  والقصـرُ ،مـا بعـدها علـى مـا قبلهـا  هـا قصـرُ ووظيفتُ ،وٕانما هى مسبوقة بالنفى أداة قصر 
مـا فه،قبلهـا مـا بعـدها مـن حكـم مـا  فـى االسـتثناء إخـراجُ  إال فـى االسـتثناء ؛ألن وظيفـةَ  إالهو ما يفرق بينها وبـين 

      ).٣("من التكلف ها باالستثناء المفرغ ضرباً وتسميتُ  النحاة إياها فى االستثناء خلطاً  دُّ ولذلك كان ع، مختلفتان
  : النحو اآلتى على موضعاً )٢٩(المؤكدة عن طريق القصر لدى شاعرنا  البسيطة ووردت الجملة االسمية

  القصر بالنفى واالستثناء –أ                        
  :على الصور اآلتية موضعاً ) ١٩( لدى شاعرناقد ورد و 

  ] المقصور عليه+إال +المقصور+ ما :[ ولىالصورة األ 
  )٤( ـلُ ـــــــتعجِّ مته مُ إذا قدّ  مٌ نْ وغُ           هُ تركتَ  إنْ  حسرُة◌ٌ  إال المالُ  ماو                

  ]  المقصور عليه+إال + المقصور+ليس :[ نيةالصورة الثا
  )٥(اــــلهم وطن إذ صارتْ  المقابرَ  إال          هُ أذكرُ  أمسيتُ  لى وطنٌ  ليسو                 

  ] المقصور عليه+ غير+ المقصور+ ما [  : ثالثةالصورة ال
  )٦(افرِ ــــــــن غمِ  كَ غيرُ له  فمالى            وال ذنبَ  لى ذنبٌ  كانَ  إنْ                

  ]  المقصور عليه+ سوى+ المقصور+ ما [  :رابعةالصورة ال 
  )٧(اءِ ــنى بأوالد الزِّ ــــلمعِ  ـوىسِ ذنبى إليهم              ماعابونى  و و                

  ــــــــــــــــ
  .١/٤٩٥صالنحو الوافى ـ  مرجع سابق ـ : ـ عباس حسن ١ 
  .٢٦٦ ،٢٦٥صـ مرجع سابق ـ دالئل اإلعجاز : عبد القاهر الجرجانىـ  ٢ 
  .٢٤٠صـ مرجع سابق ـ نقد وتوجيه ...فى النحو العربى: المخزومى مهدى ـ   ٣
                    ).الطويل(  ١٧٣ : الديوانـ   ٤
                ) .البسيط (  ٢١٦:ـ الديوان ٥
                  .)السريع(  ١٤٢: الديوانـ  ٦
  .)الوافر(  ٦٠: الديوانـ  ٧

  ]القصر بإّنما [ ب ـ 
فتفقـد حينئـذ اختصاصـها  بـدخولها علـى األسـماء فقـط  إلّنمـاوتحولها ،فتكفها عن العمل  بإنّ لزائدة ا ماتتصل     

والفعليـة بعـده ولـذلك أوتتحـول لحـرف ابتـداء يقـع علـى الجملـة االبتدائيـة ،  وتصير بذلك تدخل على األفعـال أيضـاً 
  . *يبطل عمله فيما بعده



 ١١٤

ح فـتَ فـى الموضـع الـذى تُ  أّنمـاوتفـتح همزتهـا وتصـير  ،إنّ يـه همـزة وضع الذى تكسـر فمفى ال إّنماوتكسر همزة    
حيث تؤديـان وظيفـة  مالكنّ و ماكأنّ األداتان  بإّنماويلحق . وتؤدى وظيفة التوكيد والقصر فى الجملة.  إنّ فيه همزة 

  .فة بهما الكا ماوتدخالن على الجمل االسمية والفعلية على السواء بسبب التحاق ،التوكيد فى الجملة أيضاً 
تغيــر فــى الوظيفــة التــى "ومالزمتهــا لهــا ينــتج مــن هــذه المالزمــة بينهمــا  بــإنّ غيــر الموصــولة  مــاوعنــد اتصــال    

 )١" (ًا عاديـًا إلـى كونـه توكيـدًا قاصـراً وقد تغيـرت داللتهـا علـى التوكيـد مـن كونـه توكيـد...تؤديها منفردة  إنّ كانت 
فقـد خـالفهم أبـو حيـان  ؛ عنـد النحـاة جمـيعهم حصر لكن لـيس هـذا مطـرداً التوكيد مع القصر أو ال إّنماوبذلك تفيد 

ـــإنّ غيـــر الموصـــولة  مـــاورأى أن اتصـــال  ، األندلســـى النحـــوى ـــمـــا يُ ال يفيـــد القصـــر وٕانّ  ب أو ( م معنـــى القصـــر فَه
لحصـر التى لإلثبـات فأفـادت اإّن النافية ودخل عليها  ماوكونها مركبة من ":عنها يقول.من سياق الكالم )الحصر

و الـذى نـذهب إليـه أنهـا ال تـدل علـى الحصـر بالوضـع كمـا أن .قول ركيـك فاسـد صـادر مـن غيـر عـارف بـالنحو 
 قـائمٌ  زيـداً  إنّ :فكـذلك  و لعـل مـا زيـٌد قـائمٌ  قـائمٌ  اً فـال فـرق بـين لعـل زيـد بمـات فَّـم من أخواتهـا التـى كُ فهً الحصر ال يُ 

  ).٢("دلت عليه  إّنما م من سياق الكالم ال أنّ هَ ففإنما يُ  حصرٌ  مَ هِ وٕاذا فُ ، قائمٌ  ما زيدٌ وٕانّ 
  :لدى شاعرنا عشرة مواضع على الصورة اآلتية بإّنماالقصر  وردوقد    

  ]الخبر+المبتدأ + إنما [                                           
  :ومن ذلك قوله 

     حتى تصالحهْ  شجيكَ يُ  َمن عدوُّكَ                           ماــــٕانّ و  نساءِ إال لل وما المكرُ  ـ    
    )٣(توبُ ف أَ ــأم كي عفونَ فمتى يَ                         بُ ـــيـــالَمش إليهنّ  ذنبى إنماـ     

  :لدى شاعرنا فى ولكّنما ماوجاء القصر بـ كأنّ 
     وميعادُ  ادٌ ـــعيإو  لٌ بخو  بذلٌ                        ا ـــــبن فعُل الحبيبِ  يوُمنا كأّنماـ    
   )٤(ولَّْت ُبنـــوُدها جنوُد عبيِد اهللاِ                        كأّنـــما سبقاً  فَ رْ الطَّ  تفوتُ  تْ فمرَّ ـ    
     

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١/٣٧٤، وشرح ابن عقيل ـ  ٢٩٦مغنى اللبيب البن هشام ـ ص : ينظر * 
  .٢٣٨صـ  ـ مرجع سابق  نقد وتوجيه ..حو العربىفى الن :مهدى المخزومى ـ ١
  ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت  ينعبد الموجود و آخر تحقيق عادل أحمد ـ تفسير البحر المحيط :أبو حيان األندلسى  ـ٢

          .) من سورة البقرة ١١فى تفسيره لآلية(  ١/١٩١م ـ ٢٠٠١ـ ١ط                        
  ).                     الرمل(  ٦٩ـ )  لطويلا( ٨٧:ـ الديوان٣
  ) .                                                   الطويل (  ١١٤ـ ) البسيط (  ٩٧: ـ الديوان٤
 االسـميةَ  لتوكيد الجملة االسمية حيث أكد به الجملةَ  ؛استعمل أسلوب القصرنالحظ من اإلحصاء أن شاعرنا قد  

ولعــل هــذا االســتعمال ألســلوب القصــر يرجــع إلــى أن هــذا األســلوب يســمح بقصــر  ،موضــعاً )٣٥( فــى  البســيطة
. كمـا أن القصـر يـأتى فـى المبتـدأ وقـد يـأتى فـى الخبـر  ، الموصوف على الصفة وقصر الصفة علـى الموصـوف

ثل قوله فى أخرى  يكشف عنها السياق وذلك م تراكيبه ودالالتٍ  وشاعرنا يهدف من استخدام ذلك األسلوب توكيدَ 
  :وصف الجواد 



 ١١٥

  )١( نطواءِ فى اإل الخيالِ  مثلُ  وَ وهْ                           إال خياالً  نُ و العي ما تراهُ                  

ال تسـتطيع  الـذى ليؤكـد مـدى سـرعة هـذا الجـواد؛)إال ...مـا(فالشاعر هنـا يسـتعمل أسـلوب القصـر عـن طريـق     
مـع مـا ـ  مـرتين)خيـال(وجـاء اسـتخدامه لكلمـة ،؛فهـو مـن السـرعة والتفـرد بمكـان  أن تستقر عليه وهو ينطلق العينُ 
كمــا أن تقـديم الشـاعر للمفعـول بــه ، هـذه الكلمـة مـن معــانى اللطـف والخفـة ـ ؛ليؤكــد هـذا المعنـى المسـتفاَد  تحملـه

  .يال فرد فى خفته وسرعته كالخه بهذا الكائن المتليفسر لنا اهتمامَ ) ونتراه العي(على الفاعل 
  

  توكيد الجملة االسمية البسيطة بضمير الفصلـ ٣
ويسميه بعض النحاة الدعامـة والفصـل وضـمير الرفـع  ،لضمير الفصل أسماء عديدة حيث يسميه سيبويه صفة    

ى البيـــت لمـــا بعـــده حتـــى ال يســـقط عـــن الخبريـــة كالعمـــاد  فـــ ؛لكونـــه حافظـــاً  والكوفيـــون يســـمونه عمـــاداً "،المنفصـــل 
  .)٢"(من السقوط  الحافظ للسقف

أن يكــون : الثــانى. أن يقــع بــين المبتــدأ و الخبــر أو مــا أصــلهما ذلــك : األول:"ولضــمير الفصــل أربعــة شــروط     
أولهمــا معرفــة حقيقيــة و ثانيهمــا أن يكــون أو ، إّن محمــدًا هــو المنطلــقُ : االســمان اللــذان يقــع بينهمــا معــرفتين نحــو
ــف كأفعــل التفضــيل المقتــرن يشــبه المعرفــة فــى عــدم قبولــه أداة التعريــ . محمــد هــو أفضــل مــن عمــرو :نحــو: نبِم

ة أو الغيبـــــ فـــــىأن يطـــــابق مـــــا قبلـــــه : الرابـــــع .رفـــــع أن يكـــــون ضـــــمير الفصـــــل علـــــى صـــــيغة ضـــــمير ال:الثالـــــث 
ـــْيِهمْ ( :وفـــى اإلفـــراد أو التثنيـــة أو الجمـــع نحـــو قولـــه تعـــالى ،الحضـــور  ـــَت الرَِّقيـــَب َعَل مـــن اآليـــة :المائـــدة )[ ُكنـــَت أَن

  ). ٣(] "١٦٥:الصافات ) [ َوِإنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ  :(ونحو ،] ١١٧
ب أن يكون ـفوج لفظ ضمير الفصل لفظ المعرفة وفيه تأكيدٌ "  وعلة وجوب وجود ضمير الفصل بين معرفتين أنّ 

أيضًا؛ألنه  رفةً عده معـووجب أن يكون ما ب، كما أن التأكيد كذلك معرفةً  المدلول السابق الذى يؤكده هذا الضميرُ 
ولكـل ما سبق وجب ،ونعُت المعرفة ال يكون إال معرفةً ،ال يقع بعده غالبًا إال ما يصح وقوُعه نعتًا لالسم السابق 

).٤"( أن يكون بين معرفتين   

فيـد فـإن أُ . ال صـفةٌ  وبيـان أن المسـند خبـرٌ ،واالختصـاص ،إليـه تأكيد المسند " فوائد عديدة منها ولضمير الفصل  
  ر ـالفصل على تأكيد الحصر سواء كان من قص ضميرُ  بأل دلّ  صر بطريق آخر كأن  يكون الخبر معرفاً الق

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .    ؛ لضرورة الوزن ) االنطواء (وقطع ھمزة الوصل فى  ، )ھو( وتسكين ھاء ، ) الخفيف( ٥٨: ـــ الديوان ١

  .٢٤/ ٢لحاجب ـ مرجع سابق ـ شرح كافية ابن ا :الرضى ـ٢

  ). بتصرف(ـ ٣٧٣ ،١/٣٧٢شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ  :ـــ ابن عقيل٣

  .١/٢٤٧ـ مرجع سابق ـ النحو الوافى:ـ عباس حسن ٤

 ،فيرفـع اإلبهـام،فـى األمـر حـين الشـك واختفـاء القرنيـة  ليفصـ"نـه أكمـا ،) ١"(المسند على المسـند إليـه أو العكـس 
وال  داللته على أن االسـم بعـده هـو الخبـر لمـا قبلـه مـن مبتـدأ أو مـا أصـله المبتـدأ ولـيس صـفةً ويزيل اللبس بسبب 

كمـا يـدل علـى أن االسـم السـابق  ، وال غيرهما من التوابع والمكمالت التى ليست أصيلة فى المعنى األساسى بدالً 
فيكـون الغـرض منـه مجـرد تقويـة  ال لبسـاً و  بين ما ال يحتمـل شـكاً  لكنه قد يقع أحياناً ...عنها ال عن الخبر  مستغنٍ 

  . )٢(" االسم السابق وتأكيد معناه بالحصر
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  :وقد اتخذت الجملة االسمية البسيطة المؤكدة بضمير الفصل الصورة اآلتية
  

  )]محلى بأل(الخبر+ الفصل ضمير)+ لمعرفة اً مضاف(المبتدأ [                
       )٣( الكئيبُ  هو يا طبيبُ  وقلبىى                       دائ الهجرُ  يبُ بأيا ط وقلتُ               

  . آخرَ  أفاد تأكيد حصر الكآبة فى القلب ال شىءٍ  وضمير الفصل ـ ههنا ـ 
   

  د المعنوى توكيد الجملة االسمية البسيطة بالمؤكِّ ـ ٤
  :لصورة اآلتيةد المعنوى ادة بالمؤكِّ اتخذت الجملة االسمية المؤكَّ 

  )]نكرة( الخبر )+كل(المؤكد المعنوى ) +محلى بأل(المبتدأ [  
  )٤(   َمقـدورُ  كـلُّهُ  واألمـرُ  اإلســــــــالمَ  كَ ـب زَّ عِ ـأن يُ  هُ ـاللَّ  رَ دَّ ـق              

 أو بمعنـى آخـر بيـان أن مقاليـد أمـور الرعيـة مهمـا كثـرتْ ،إفـادة اإلحاطـة والعمـوم ـ  ههنـاـ  فداللـة التوكيـد المعنـوى
وكــأن هــذا هــو قــدر اهللا فيــه الــذى اصــطفاه علــى ،ل فــى قبضــة المتوكــل يصــرفها علــى النحــو األمثــل فســوف تظــ

  .الرعية لتنفيذ أقدار اهللا فيهم
  

  توكيد الجملة االسمية البسيطة بالحروف الزائدة ـ  ٥
  ]التوكيد بالالم المفتوحة[ أ ـ                                    

ولهـا مسـميات عديـدة ).٥("وٕازالـة الشـك عـن معناهـا المثبـت،وكيـد مضـمون الجملـة المثبتـة لت" المفتوحة؛ تأتى الالم
ــدأ نتيجــة المواضــع التــى تــرد فيهــا فــإذا  ــداءميت ُســدخلــت فــى أول الجملــة علــى المبت وٕاذا اجتمعــت فــى ، الم االبت

 وٕاذا دخلـت علـى، حِلقـةالمز أو  بـالالم المزحَلقـةزحلقت إلى الخبر أو مـا فـى محـل الخبـر وسـميت  إنّ دخولها مع 
  وٕاذا كانت قد تعددت تسمياتها إال أنها ،المضارع الواقع فى سياق القسم سميت بالالم الواقعة فى جواب القسم 

   .فى مواضعها للتوكيد
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥ص م ـ١٩٨٦ـ١أساليب القصر فى القرآن الكريم ـ ط األمانة ـ القاهرة ـ ط :صباح درازـــ ١

  .٢٤٤/ ١النحو الوافى ـ مرجع سابق ـ :عباس حسنـــ ٢

                  .)الوافر(   ٦٨: الديوان  ـ ٣

  ).الخفيف(  ١٣٢: الديوانـ ٤

  .١/٦٥٩ النحو الوافى ـ مرجع سابق ـ : ـ عباس حسن٥

َعاءِإنَّ رَ (نحـو  سواء أكان اسماً  إنّ وكما تدخل على المبتدأ فإنها تدخل على خبر     مـن : إبـراهيم ) [ بـِّي َلَسـِميُع الـدُّ
نَـُهمْ (نحو  أو كان مضارعاً ،] ٣٩اآلية  َوِإنـََّك (أو على شبه جملة نحـو،] ١٢٤:النحل من اآلية )[ َوِإنَّ رَبََّك لََيْحُكُم بـَيـْ

  ] .٤:القلم )[ َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ 
 إنّ لــ  أنهـا تعتبـر أختـاً :الثـانى .داء الجملـة بمؤكـدين هـو كراهيـة  ابتـ: األول  :أمـران إنّ وعلة دخولها علـى خبـر   

  أنّ :والجهـة الثانيـة . يتلقـى بهـا القسـم  ◌ُ الـالمو،للقسـم  تكون جواباً  إنّ   أنّ :إحداهما "فى المعنى وذلك من جهتين 
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نهـم ال يجمعـون فقـد قـررتم  أ: فـإن قيـل.التفاق معنيهمـا  ؛للتأكيد فلما اشتركا ساغ الجمع بينهما الالمللتأكيد و  إنّ 
 إنمـا جمعـوا بيـنهم مبالغـةً : فكيـف جـاز الجمـع بينهمـا ههنـا ؟ ومـا الـداعى إلـى ذلـك ؟قيـل  واحدٍ  بين حرفين بمعنىً 
 إنّ ال تـدخل علـى خبـر بـاقى أخـوات " فإنهـا  إنّ وٕاذا كانـت هـذه الـالم تـدخل باتفـاق فـى خبـر ).١("فى إرادة التأكيـد

  .)٢(" كوفيون دخولها فى خبر لكنّ وأجاز ال، لقائمٌ  لعل زيداً :فال تقول 
ويرى بعض النحاة المحـدثين أن مجـىء الـالم المفتوحـة للتوكيـد فـى صـدر الجملـة أو غيـر ذلـك الموضـع إنمـا     

مواضـع  ةَ سـبعَ  التوكيـد بـالالم المفتوحـة لـدى شـاعرنا وقـد ورد. )٣("وهـو اسـتعمال العـرب "،يعود لسبب واحـد فقـط 
  :على الصورتين اآلتيتين 

  )]نكرة(الخبر)+ مضافًا لمعرفة(تدأالمب+الم االبتداء :[ صورة األولىال
  )٤(بخيلِ  ن سؤالِ مِ  خيرٌ  لبخلُ للفتى                         ولَ  لِ خْ ن البُ مِ  خيرٌ  َلموُت الفتى            

  )]نكرة(الخبر)+محلى بأل(المبتدأ+الم االبتداء :[ الصورة الثانية
  )٥(ؤولِ سَ  ن سؤالِ مِ  خيرٌ  فللموتُ                            مرةً  ن كان يسألُ مَ  وال تسألنْ             

  ]التوكيد بحرف الجر الزائد[ب ـ                                  
من حيث الداللة وٕانما زيادتها مـن  يرى بعض النحاة المحدثين أن حروف الجر المسماة بالزائدة ال تكون زائدةً     

دخلـــت علـــى أســـماء تشـــغل وظـــائف مختلفـــة "هـــذه الحـــروف  الوظـــائف النحويـــة فـــى الجملـــة حيـــث إنّ  حيـــث إقامـــة
  ه ـمنها عن وظيفته التى يشغلها ولكنها فى الوقت نفس ج أياً خرِ كاالبتداء والفاعلية و المفعولية والخبرية فلم تُ 

  أو  مـــاأو  ليسمبتدأ أو خبر وداللة جر الفاعل أو ال.حرمته من العالمة الخاصة به وشغلته بعالمة الجر 
المفعول به بحرف الجر الزائـد أو الشـبيه بالزائـد هـى التسـامح فـى العالمـة اإلعرابيـة الخاصـة بـه مـن أجـل المعنـى 

  ).٦("الجر فى الجملة من توكيد أو غيره  الذى يفيده حرف
  ).الباء ـ ِمن: (وقد استعمل شاعرنا من حروف الجر الزائدة إلفادة التوكيد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٦٣ع سابق ـ مرجشرح المفصل ـ : ـ ابن يعيش ١
  .١/٣٦٣شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ :ـ ابن عقيل ٢
  .     ١/٦٥٩النحو الوافى ـ مرجع سابق ـ : ـ عباس حسن  ٣
                              .) الطويل(  ١٩١: الديوانـ  ٤
  ).الطويل(  ١٩١:  ـ الديوان ٥
  .٣٤٥،  ٣٤٤ص ـ مرجع سابق  ـالعالمة اإلعرابية :  فمحمد حماسة عبد اللطي ـ٦

   الزائدة الـبـاء   
النافيـة  مـاوكـذلك خبـر ، بلـيسو يأتى بكثرة فـى خبـر الناسـخ المنفـى ، زاد حرف الباء فى غير الواجب توكيداً يُ    
ليس الحلُم بالدًة وما كان الحليُم بليدًا َيحتمُل : ان الحليُم ِببليٍد َيحتمُل المهانَة ، أىليس الحلُم ِببالدٍة وما ك: " نحو

فزيدت باء الجر فى أول الخبر المنفى فى المثالين و أشباههما لغرٍض معنـوى هـو توكيـد النفـى وتقويتـه . المهانَة 
  : تية وقد ورد التوكيد بالباء الزائدة عشرة مواضع على الصور اآل) .١"(

ِ◌دة )+ محلى بأل ( اسمها + ما : [  ىالصورة األول   ) ] مضافًا لمعرفة ( خبرها + الباء المؤكَّ
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  ) ٢(عن الَخنــــاءِ  ِبجذماِء اللسانِ بنُت أبى ُسَمْيٍر               الجذماءُ  ماو                 
ِ◌د) + مضافًا لمعرفة ( اسمها + ما [  الصورة الثانية   ) ] نكرة ( خبرها + ة الباء المؤكَّ

  ) ٣(وليس بمؤيِّسى منه التَّناِئــــى               ِبعارٍ لى  َحْبُس الخليفةِ  ماو                 
  ) ] نكرة ( الخبر + الباء المؤكِّدة )+ مضافًا لمعرفة ( المبتدأ + ال : [  الصورة الثالثة

  ) ٤(بمعـــزلِ عنها  أوُجُه الَّلذاتِ  الو            منازُل ال َيستتِبُع الغيَث أهُلها                 
  ِمـْن الزائـــدة

تدخل فى موضع لو لـم " وعالمة ذلك أن المعنى يستقيم بدونها فقد ،الزائدة من أجل توكيد الكالم  ِمنتأتى       
مـا أتـانى : لـك قولـك إال أنهـا تجـر؛ ألنهـا حـرف إضـافة وذ مـاتدخل فيه كان الكالم مسـتقيمًا ولكنهـا توكيـد بمنزلـة 

" ؛ ألن هـذا موضـع تبعـيض بِمـنكـان الكـالم حسـنًا ولكنـه ُأكِّـد  ِمـنمن رجٍل ، وما رأيـُت مـن أحـٍد ، ولـو ُأخرجـْت 
)٥ .(  

: الثـانى. أن يكـون المجـرور بهـا نكـرة : األول " فـى الكـالم عنـد جمهـور البصـريين إال بشـرطين  ِمنوال ُتزاد      
هـل جـاء ِمـن : ال تضـرْب ِمـن أحـٍد ، واالسـتفهام نحـو : ، والمراد بشبه النفى النهى نحـو  أن يسبقها نفٌى أو شبُههُ 

جاءنى ِمن زيٍد خالفًا لألخفش وجعـل منـه قولـه : وال ُيؤَتى بها جارة لمعرفة فال تقول ، أحٍد ؟ وال ُتزاد فى اإليجاب
ُـــوِبُكمْ : (تعـــالى  ـــن ُذن ـــْر َلُكـــم مِّ اإليجـــاب بشـــرط تنكيـــر  ىن زيادتهـــا فـــوأجـــاز الكوفيـــو ،]  ٤مـــن اآليـــة : نـــوح )  [ يـَْغِف

   ).٦( "قد كان مطرٌ : ن مطٍر أى قد كان مِ : مجرورها ومنه عندهم 
  يقــول. زائدة وغيرها من الحروف زوائد ، ويقرر أنها تأتى لمعنى مستفاد  ِمنونفى المبرد أن تكون      

جــاءنى   مــا رأيــُت رجــًال ومــا: ا أنهــا زائــدة وأّن المعنــىمــا جــاءنى مــن أحــٍد ومــا رأيــُت مــن رجــل ، فــذكرو : قــولهم"  
مــا جــاءنى : ولــيس كمــا قــالوا ؛ وذلــك ألنهــا إذا لــم تــدخل جــاز أن يقــع النفــى بواحــٍد دون ســائر جنســه تقــول . أحــٌد 

  َال أَ ،فقد نفيت الجنَس كلَّه، ما جاءنى من رجلٍ :، إنما نفيَت مجىَء واحٍد ، وٕاذا قلت رجٌل وما جاءنى عبُد اهللا
  ــــــــــــــــ
                . ٥٩٢،  ٥٩١/  ١ ـمرجع سابق ـ النحو الوافي : عباس حسن  ـ١
                            ) .الوافر(   ٦٠ :الديوان ـ ٢
        ).الوافر(  ٦١  :الديوان ـ ٣
                           . )الطويل(  ١٩٠ :الديوان  ـ٤
  . ٢٢٥/  ٤ ـمرجع سابق  ـالكتاب : سيبويه  ـ ٥
  .١٧، ٣/١٦شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ : ـ ابن عقيل٦

  ).١" (معرفة فإنما موضُعه موضُع واحد  لم يجز ؛ ألن عبد اهللا ما جاءنى من عبد اهللا: ترى أنك لو قلت 
  : الزائدة سبعة مواضع على الصورة اآلتية  بمنوقد ورد التوكيد 

  ) ] نكرة ( المبتدأ + من المؤكِّدة ) + شبه جملة جارًا ومجرورًا مقدمًا ( بر الخ+ ما [ :الصورة األولى 
  فاِء ـــــخَ  ِمنْ  بالواثقيةِ  ماـ أنا المتوكلىُّ ُهوًى ورأيًا                   و             
  )٢( هِ ــبيـشَ  ِمنْ فى جمالِه  له ماـ واتقى اَهللا فى غزاٍل َربيٍب                             
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  الجملة االسمية الموسعة المؤكدة ـب                                 
   إنّ تراكيب توكيد  ـ١

المفتوحـة والتـى تـدخل  مـ دون أخواتهـا ـ بـالال بـإنّ أّكـد علـى بـن الجهـم الجملـة االسـمية الموسـعة المصـدرة         
ــرت الــالُم إلــى الخبــر ، وُجعلــت إن"و، وتســمى بــذلك الــالم المزحَلقــة أو المزحِلقــة إنّ علــى خبــر  مــع المبتــدأ  إنّ مــا ُأخِّ

إال اســمًا ، فُجعــل مــا يعمــل فــى األســماء معهــا ، والــالم ليســت عاملــة ،  نعاملــة ، والمبتــدأ ال يكــو  إنّ مــن ِقبــل أّن 
ردًا وجـاز والخبر ال يلزم أن يكون اسمًا فقد يجوز أن يكون جملًة أو ظرفًا ، فلّما لـم يلـزم أن يكـون الخبـر اسـمًا مفـ

التـى هـى غيـر عاملـة فـى مـا قـد ال يكـون مفـردًا ، وُجعلـت  الـالمأن يكون مبتدًأ وخبرًا وفعًال وفاعًال وظرفًا ُجعِلت 
ــرْت لهــا الــالم إلــى الخبــر وموضــُعها فــى . ّ◌ العاملـة تلــى االســم الــذى ســبيُله أن يكــون مفــردًا إن فالضــرورة التـى ُأخِّ

  ).٣" (الالمفى الكالم وكراهيتهم اجتماعها مع  إنّ خول األصل المبتدُأ هو ما ذكرناه من د
  :وقد ورد التوكيد بالالم المزحلقة أربعة مواضع على الصور اآلتية  

  ) ] نكرة ( خبر إنَّ + الالم المزحلقة ) + مضافًا لمعرفة ( اسمها + إن :[ الصورة األولى
  ) ٤(شديـــُد  َلِرقٌّ  ِرقَّ الهوى إنّ      أنفٌس ُحرٌَّة ونحُن عبيـــــُد                         
  ) ] نكرة ( خبر إنَّ + الالم المزحلقة ) + ضميرًا متصًال + ( اسمها + إّن : [  الصورة الثانية

  من الوجِد والهوى           و شوقى إلى وجِه الحبيِب عظيمُ  َلمشغوفٌ  ٕانِّىـ و                
  )٥(إليَك وٕاْن لم َيحَظ بالودِّ ماِئـُل             ائلٌ ــَلم إنِّىلصدَق ـ وحقًَّا أقوُل ا               
  )]نكرة(خبر إنَّ +الالم المزحلقة )+ نكرًة مخصصًة (اسمها +إّن :[الصورة الثالثة

  )٦(عظــيُم  ألمرٌ َجَنى عليَك َمشــيَب الرأ            ِس فى ُجمعِه  أمراً  إنّ                 
  
  ـــــــــــــــــــــــــ
  .       ١/١٨٣المقتضب ـ مرجع سابق ـ :ـ المبرد  ١
                    ).الخفيف(  ٢٢٣ـ ) الوافر(  ٦١: ـ الديوان ٢
  بيروتمحمد حسن محمد وأحمد رشدى شحاته ـ دار الكتب العلمية ـ  تحقيقسر صناعة اإلعراب ـ :ـ ابن جنـــى  ٣

  .٥٢، ٢/٥١م ـ ٢٠٠٠ـ ١ـ ط                      
  ).                                الخفيف(  ٩٧: ـ الديوان ٤
  ) .الطويل(  ١٧٦ـ ) الطويل(  ١٩٥: ـ الديوان ٥
     ).الخفيف(  ١٩٦: ـ الديوان ٦

  تهااتراكيب كان وأخو ـ توكيد ٢                                       
  :موضعًا على النحو اآلتى)٢٧(ناوردت تراكيب كان وأخواتها مؤكدة لدى شاعر 

   التوكيد بالحروف الزائدة ـ  أ                                  
  الزائدة الالم المفتوحة

  :وقد جاء التوكيد بها على الصورة اآلتية ،لووهى الواقعة فى جواب  ،وهى الالم  الممهدة لجواب الشرط 
  )]نكرة(خبره)+ضميرًا متصالً (اسمه+الفعل الناقص الناسخ )+الممهدة لجواب الشرط(الالم المفتوحة الزائدة[ 



 ١٢٠

  )١(للسائلينــــــــــا آيةً           لصـــــرنالــو أجابْتُهم                     
  دةــاء الزائـــالب

  :و جاء التوكيد بها على الصور اآلتية
  )]نكرة(خبر ليس+الباء الزائدة) + محلى بأل(اسمها+ليس :[ الصور األولى
  )٢ِ(بعارمنَك  العقابُ  ليسأو تعاقْب فأنَت َأعرُف باللـــــــــــــــِه و             

  )]نكرة(خبر كان+الباء الزائدة)+ضميرًا مستتراً (اسمها+كان +لم [ : الصورة الثانية
  )٣(أصحاَبـــْه  بمرتضٍ  يكن لمإذ            ووافقْت دعوُتُه إجاَبـــــْه                  

  )]نكرة(خبر ليس+الباء الزائدة)+ضميرًا مستتراً (اسمها +ليس [  :الصورة الثالثة
  )٤(عن أمـــِرِه                 وكفى بربَِّك ناصــرا ووكيـال بغافلٍ  ليسواُهللا             

  )]محلى بأل مؤخراً (اسم ليس)+ مضافًا لمعرفة مقدماً (خبر ليس+الباء الزائدة+ ليس [  : الصورة الرابعة
  )٥(ــاِئىـالتنمنه  ِسىِبُمؤي ليسوما حبُس الخليفِة لى بعـــاٍر                و             

  
  ب ـ التوكيد بقد

ومنزلـة ،وهـو فـى ذلـك كالسـين وسـوف ،وال يحسن إيـالء االسـم إيـاه ،من الحروف المختصة باألفعال  قدتعتبر    
، السين وسوف يقصران الفعل على زمان دون زمـان "هذه الحروف من الفعل منزلة األلف والالم من االسم ؛ألن 

توجــب أن يكــون الفعــل متوقعــًا وهــو يشــبه التعريــف أيضــا فكمــا أن  قــدو.بمنزلــة األلــف والــالم التــى للتعريــف  وهــى
اتسـعت فيهـا العـرب  قـدًا وكـان هـذا مثلـه إال أّن األلف والالم اللتين للتعريف ال يفصـل بينهمـا وبـين التعريـف أيضـ

  ).٦"(؛ألنها لتوقُّع فعل 
فيقـال َقـدْى بغيـر  حْسـبفهـى اسـم إذا كانـت بمعنـى .وحرفـًا ،واسـم فعـل ،اسـمًا :ويراها ابـن هشـام ثالثـَة أقسـام     

ا خمسـة أهـداف وهـى ولحرفتيهـ.فيقال قدنى كما يقـال يكفينـى  يكفىوتكون اسم فعل بمعنى ،نون كما يقال َحْسبى 
لَـَح َمـن :( فمثـال التحقيـق قولـه تعـالى.والتكثيـر ، والتقليـل ، وتقريب الماضـى مـن الحـال  ، والتوقع ،التحقيق " قَـْد َأفـْ

  ،لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفـــعل، قد ركب األمير:ومثال التوقع ، ]٩:الشمس )[زَكَّاَها
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .          )الخفيف(  ١٤٥:الديوانـ  ٢.            )مجزوء الرمل(  ٢١٨:يوانالدـ ١ 
   . )الكامل(  ١٨٦ :الديوانـ  ٤                   . )الرجز( ٢٣٣: الديوانـ ٣ 
  . ٨/١٤٨شرح المفصل ـ مرجع سابق ـ  : ـ ابن يعيش ٦                     .)الوافر(  ٦١ :الديوانـ  ٥

ومثـال التقليـل ،]١١٩مـن اآليـة:األنعـام)[َوَقْد َفصََّل َلُكـم مَّـا َحـرََّم َعلَـْيُكمْ : (لماضى من الحال قوله تعالىا ومثال تقريب
قَــْد نـَــَرى تـََقلُّــَب َوْجِهــَك ِفــي ( :ومثــال التكثيــر قولــه تعــالى ،] ٦٤:النــور مــن اآليــة )[قَــْد يـَْعَلــُم َمــا أَنــُتْم َعَلْيــهِ : (قولــه تعــالى

  ).١]" (١٤٤:من اآلية:قرة الب)[ السََّماء
وقـد ،لقـد قـام زيـد :  فنقـول،  قدبالفعل الماضى المتصرف فإنه يجوز دخول الم التوكيد على  قدوعند اقتران      

  .إنَّ زيدًا لقد قام :فى التركيب أيضا فنقول   إنّ تدخل 
  :موضعًا على الصور اآلتية)١٦(وقد ورد التوكيد بقد لدى شاعرنا 



 ١٢١

  )]نكرة(خبرها)+مضافًا لمعرفة(اسمها+ كان+قد [ :الصورة األولى
  )٢(له َخَطـٌر              لكّن أمَّكم فى أمِرها َنَظـــــرُ  شيخاً  شيُخُكم كان قد               
  )] جملة فعلية مثبتة(خبرها)+ضميرًا متصًال (اسمها+ كان+قد :[  الصورة الثانية

  )٣(اـــــأرثى لزّواِرهـ كنتُ  قدــوِن             و تبوأُت بعَدَك قعَر السجـ               
  )] جملة فعلية منفية(خبرها)+ ضميرًا متصالً (اسمها+ كان+قد  :[الصورة الثالثة

  )٤(ودِ ـــال َأهتدى لحسـزمانًا  تُ ـ               كنـ قدأنَت كّثرَت حاسِدىَّ و                
  )]شبه جملة جارًا ومجروراً (خبرها )+متصالً  ضميراً (اسمها+ كان+قد :[ الصورة الرابعة

  ) ٥(حيُث َيّممــا ِمن أشياعهِ  ُكنَّ  قدو َأنكَر إغفاَل العيوِن مكاَنــُه              و                 
  )]مضافًا لنكرة(خبرها)+ضميرًا مستتراً (اسمها+ كان+قد :[ الصورة الخامسة
  )٦(وتأسيــسِ  صاحَب تأبيدٍ  كان قدَأنعتُـُه              أو طائرًا سُأَحلِّيــِه و                  
  )]جملة فعلية مثبتة(خبره)+ضمير شأن مقدراً (اسمه+الفعل الناقص+قد :[ الصورة السادسة
  ليقتَلــُه               لوال ِسعايُتُه فى عرِش ِبلقيــــسِ  همَّ سليمانٌ  كان قدـ                
  )٧(و األشهــــرُ   ُتشبُهَك األيامُ              أصبحتْ  قدر ذى الحجة ـ يا شهَ                
  )]مضافًا لمعرفة مؤخراً (اسمها) + نكرة مقدماً (خبرها+ كان+قد :[ الصورة السابعة

  )٨(والِمــنـبُر  سريُر الملكِ إلى ُخطبــٍة               ِمنَك  مشتاقاً  كان قد                  
  لقصرجـ ـ  التوكيد با

  : ة اآلتيةو ورد لدى شاعرنا على الصور 
  ]إال )+ مقدراً (خبرها ) + نكرة(اسمها + كان + لم [                                

  ـــــــــــــــــ
  م ـ ١٩٩٥ـ  ٣اإلعراب عن قواعد اإلعراب ـ ت أحمد محمد عبد الراضى ـ مكتبة األداب ـ القاهرة ـ ط:هشام ابنـ  ١

           .    )البسيط( ١٢١: الديوانـ   ٢.                        ٤٢: ٤٠ص              
          .     )الخفيف(  ١١١:الديوانـ   ٤             .    )المتقارب(  ١٤٩: الديوانـ  ٣
                         .)الطويل(  ١٩٩ :الديوانـ ٥ 
               .    )البسيط(  ١٥٢:الديوانـ    ٦ 
            ).السريع(  ١٢٧ـ  ) البسيط(  ١٥٢:ـ الديوان ٧
                  ).السريع(  ١٢٦:الديوانـ    ٨

  )١(الصفيُح المذّكــَُر  إالوال مانٌع                    دافعٌ  يكُ  لمبأرِض ُخساٍف حين        
  ..... لم يك دافٌع وال مانٌع موجودًا إال: والتقدير

  
  تراكيب كاد  ـ توكيد٣

  :يتين تمواضع على الصورتين اآل)٣(مؤكدَة بقد ) كاد ( وردت الجملة االسمية الموسعة بـ 
  )]جملة فعلية منفية(خبرها)+ضميرَا مستتراً (اسمها+كاد+قد :[ الصورة األولى



 ١٢٢

  )٢( ال ُيذَكــــرُ  كادَ  قدوهـذِه أنَت تالفيـَتهـــا                 فعاد ما                
  )]  جملة فعلية مثبتة(خبرها)+ضمير شأن مقدراَ (اسمها+ كاد+قد :[ الصورة الثانية
  لوال اقتباسى َسَنًى ِمن وجِه داوِد               ُيغرقنى أمواُج ُظلمِتها  كاد قدـ              
  )٣(ــقامِ فأبرأَت القلوَب ِمن السـ               ومٍ ـَتزيُغ قلوُب ق كادت قدـ و              

  
  تراكيب أفعال اليقين والظنـ توكيد ٤

  :موضعًا على النحو اآلتى)١١(وردت تراكيب هذه األفعال مؤكَّدًة لدى شاعرنا 
  أ ـ التوكيد بـــقد

  :وجاء التوكيد بها على الصورة اآلتية
  ]جملة اسمية موسعة سدت مسد المفعولين)+محلى بأل(الفاعل+الفعل +قد [

ـــــَرفُ  أنّ  الناُس  علم قد              )٤(بالملِك الـوا               ثِق باِهللا يشُرُف الشَّ
  التوكيد  بالقصرب ـ 

  :جاء التوكيد عن طريق القصر بإنما على الصورة اآلتية
  )]نكرة(المفعول الثانى)+محلى بأل(المفعول األول)+ضميرًا مستتراً (الفاعل +الفعل +إنما [

  )٥(على َمن ُيساِمُحهْ  مقصوراً  العيَش  َأرىَ           ٕانماالزماِن و  وَأقبُل ميســورَ           
  ـــــــــــــ
والـذى ،) السـيف(وفـى هـذا الشـاهد نجـد أن الشـاعر قـد خـالف أهـل اللغـة حيـث أراد بالصـفيح المـذكر  .) الطويـل( ١٢٠ :الـديوانـ  ١

أمــا الصــفيح فهــو مــن أســماء …الســيف العــريض:الصــفيحة ":ففــى اللســان . وهــى الســيف العــريض) الصــفيحة: (فــى المعــاجم العربيــة 
ــ ص ) ص ف ح ( لســان العــرب ـ مرجــع ســابق ـ مــادة : ابــن منظــور "[الســماء  وأرى أن الشــاعر لجــأ لــذلك االســتعمال ]. ٤/٤٨ـ

فًا مقصــودًا ومــن جهــة أخــرى رغبتــه فــى أال يجعــل الكلمــة مؤنثــًا لفطيــًا ؛ألنــه قــد ســاق لهــا وصــ، للمحافظـة علــى وزن البيــت مــن جهــة 
وكأنه يريد بـذلك أن ينسـج مناسـبًة بـين اللفظـين المتضـامين؛ فهـو بصـدد الحـديث عـن مـوطن تجلـت فيـه ،) المذكر (لذاته  وهو قوله 

بطولتــــه ومضــــاء ســــيفه فــــى وقــــٍت فــــر فيــــه المحــــاربون مــــن ميــــدان المعركــــة وتركــــوه وحــــده وســــط غمارهــــا المتــــأجج فظهــــرت بجــــالٍء 
ـ  ٢                      .  هـا أال تظهـر ـ ال سـيما فـى ميـدان المعركـة ـ إال مـن الـذكور الشـجعان والشـجاعة يغلـب علي،شـجاعته 
  .                   )السريع(  ١٣١:الديوان

                 ).الوافر(  ٢٠٩ـ ) البسيط(  ١٠٦:الديوانـ  ٣
         ).المنسرح(  ١٦١:الديوانـ  ٤
                       .    ) الطويل( ٨٥:الديوانـ  ٥

  :عن طريق القصر بالنفى واالستثناء على الصور اآلتية بينما جاء التوكيد
  المفعول الثانى)+ضميرًا متصالً (المفعول األول)+ضميرًا مستتراً (الفاعل +الفعل+ما:[ الصورة األولى

  ]إال )+جملة فعلية مثبتة(                 
  )١(بعَد أن ينهَض الناُس بنعشـــى               إال َدكَ ـــأناُل وع أرانى ما              
  المفعول الثانى  +إال )+ مضافًا لمعرفة(المفعول األول)+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل +لم :[ الصورة الثانية

  )]نكرة(                



 ١٢٣

  )٢(ماـــتعلُّ  إال لمِ ـَء العِبدْ  أرَ  لمولم أَر فرعًا طاَل إال بأصلــِه              و              
  وهو (المضاف إليه +غير)+نكرة مقدماً (المفعول الثانى )+ ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل +لم  :[الصورة الثالثة

  )]المفعول األول من حيث المعنى                
  الــقابنهم فى األرِض م يجد فلمـ  فحذََّر الناَس عذابــــًا نازًال                        

  )٣(لْمٍك فأوصَى َلْمكـــا                وصيًة كانت تَُقًى وُنُسكــــا ابنهِ  غيرَ            
  :تيينالسمية المؤكدة بالجدولين اآلويمكن تلخيص إحصاء تراكيب الجملة ا

  
  ٢٣٧= الجملة االسمية البسيطة المؤكدة أ ـ 

إن 
وأخواتها 

=١٧٦  

ضمير   ٣٥=أسلوب القصر 
  صلالف
  ١=)هو(

التوكيد 
المعنوى 

  ١)=كل(

  ٢٤=الحروف الزائدة
النفى 
  واالستثناء

=١٩  

  إنما
=١٠ 

  كأنما
=٥  

  لكنما
=١  

  الالم
=  
٧  

  الباء
=  
١٠  

  ِمنْ 
=  
٧  

  
  ٤٥= المؤكدة  موسعةالجملة االسمية الب ـ 

تراكيب إن 
 =٤  

توكيد   ٢٧= كان و أخواتها 
تراكيب 
كاد بقد 

=٣  

  ١١=أفعال اليقين والظن 

الالم 
المزحلقة 

=٤  

الحروف 
  ٩= الزائدة 

قد 
 =
١٦ 

القصر بالنفى 
 ٢=واالستثناء 

 ١=قد   ١٠=القصر

النفى 
  ٩=واالستثناء

  ١= إنما 
الالم

=١  
الباء

=٨  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
                            .)الطويل ( ٢٠١:الديوانـ  ٢).                                الخفيف(  ١٥٣: ـ الديوان١  
                .  )الرجز(  ٢٣١:الديوانـ ٣  

  الجملة الفعلية المؤكدة:ثانيا 
  

  توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل الالزمـ ١
  توكيد الفعل المكتفى بفاعلهوًال ـ أ

موضـــعًا علـــى النحـــو )١٧(شـــاعرناوردت تراكيـــب الجملـــة الفعليـــة ذات الفعـــل الـــالزم المكتفـــى بفاعلـــه مؤكـــدة لـــدى 
  أ ـ التوكيد بـــقد:                                   اآلتى



 ١٢٤

  )]علماً (الفاعل + الفعل +قـــد :[الصورة األولى
  )١(رُ ـــــجعفِإَذْن  قام قدواكتسِت الدنيــــا َجماًال بِه            فقلــــــُت       

  )]ضميرًا متصالً (لالفاع+الفعل+قـــد  :[الصورة الثانية
  )٢(واـــــمات فقدقالْت فأيَن األمالُك قلُت لهــا           ال َتسألى عنهـــــم         

  )]مضافًا لنكرة(الفاعل+ الفعل +قـــد :[ الصورة الثالثة
  )٣(تفعُلْه              إال الغنــــــاُء ُنْصـُبُه وَرملُــــهْ  كلُّ شىءٍ منها  َبانَ  قد        

  )]ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل+قـــد :[  الصورة الرابعة
ـــــا َذَوىَ  قدويجمعُنا دهٌر َسَعَى بفراِقنا               وَيرجُع ُغْصٌن ناعٌم           )٤(َغضَّ

  ب ـ  التوكيد بالقصر
  :على الصور اآلتية مابإنّ ورد التوكيد عن طريق القصر 

  )]محلى بأل( علالفا+الفعل +إنما:[ الصورة األولى
  )٥(إذا ما             ضحكْت فى خالِلهــــا األنـــــوارُ  الرياُض  َتْحُسنُ  ماإنّ          

  )]مضافًا لمعرفة(الفاعل+الفعل + إنما:[ الصورة الثانية
  )٦(و عموُدهـــا أطناُبها ثَبتتْ بهم                  إّنمـــاأولئَك أركاُن الخالفِة           

  )]ضميرًا مستتراً (الفاعل +الفعل +إنما:[ ة الثالثةالصور 
  )٧(لمن َيسِرى إلينا وال َنقِرى ُنِضىءُ                   ــاـّنّ◌ّ◌موقلَن لنا نحُن اَألهّلُة إ          

 *. وهذا الفعل يجوز فيه أن يستعمل الزمًا ومتعدياً ،فعًال الزمًا ) نضىء(نالحظ أن الشاعر جعل الفعل 

  :على الصورة اآلتية مابكأنّ كيد عن طريق القصر وجاء التو 
  )]نكـــــــرةً (الفاعل+ الفعل+كأنما [

  )٨(ذاِبــلُ  ُرْمـــحٌ فى ُبردىَّ  َيهتزُّ                   كأنماوخرجُت ِمن أعجاِزِه و          
  ــــــــــــــــــــ
  ).لمنسرحا(  ٨١:  ـ الديوان٢).               السريع(  ١٢٦:الديوانـ١
  ).الطويل(  ١٥٥:  ـ الديوان ٤).              الرجز(  ١٩٤:ـ الديوان٣
  ).الطويل(  ١١٦: ـ الديوان٦).             الخفيف(  ١٣١: ـ الديوان٥
  .١٤٤/ ٤ـــ ) ض و ء( لسان العرب ـ مرجع سابق ـ مادة : ابن منظور  *).             الطويل(  ٢٥٣: ـ الديوان٧

).الكامل(  ١٧٧: انـــ الديو٨



 ١٢٥

  :بينما جاء التوكيد عن طريق القصر بالنفى واالستثناء على الصور اآلتية
  ]إال)+محلى بأل(الفاعل+الفعل+ما :[الصورة األولى

  )١(وجاركم                   بنى هاشٍم بيَن المجــرَِّة والنَّْسـرِ  إال اإلسالمُ  ظهرَ  ماو         
  ]إال )+ضميرًا مستتراً (الفاعل+لالفع+ما :[ الصورة الثانية

  )٢(ِرفعًة بنكوِلــِه                   وازدادِت األعـــداُء عنُه ُنُكـوال إال ازدادَ  ما        
  ]إال )+محلى بأل(الفاعل+الفعل+لم :[الصورة الثالثة

  )٣(ائِر الَغـِردِ حيَن أعجَبُه                  ُحْسُن البناِت وصوُت الط إال الوردُ  يضحكِ  لم      
  ]إال)+ضميرًا متصالً (الفاعل+الفعل+لم :[الصورة الرابعة

  )٤(ِآلبدٍة                  الحارِثىُّ وكوكــــــُب الذََّنـبِ  إال َيْطُلعـــــــَا لم      
  )]وهو الفاعل من حيث المعنى(المضاف إليه +سوى+ الفعل+لم :[خامسةالصورة ال

  )٥(المعًا                   فوق الفراِش ُممهَّدًا ِبوســــــادِ  خيالكَ  سوىمنَك  َيْبقَ  لم      
  :     للتوكيد )  قلّما( استعماله :ومن التراكيب المميزة للشاعر

  )٦(إال ُلمهَنتـــِك السِّْتِر  الهوى َيطيفُ                     قّلمـافقالت أذوُد الناَس عنه و       
  د المعنوىجـ ـ التوكيد بالمؤكَّ 

  :وجاء التوكيد به على الصورة اآلتية
  ]المؤكَّد المعنوى)+محلى بأل(الفاعل+ الفعل [

  )٧(َمن كان منهم ُموِقنــــًا ِبمعـاِد                     كلُّهــا البريَّةُ بمصرِعَك  َفِرَحتْ    
  د ـ التوكيد بالحروف الزائدة

  :على الصورتين اآلتيتين جاء التوكيد بالحروف الزائدة لدى شاعرنا 
  )]ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل +الالم الممهدةلجواب لو :[ الصورة األولى

  )٨(أو َلَهوى ُهِوىَّ الطــــائرِ  النساحَ َصمَّاَء لو َنَفَخْت ثَبيرًا َنفخـــًة                      
  ]الفاعل+الباء الزائدة +الفعل :[ الصورة الثانية

  )٩(ْغًال وبالشيِب زاجرًا                    لو ان الهوى مما ُينهَنـــُه بالزَّْجرِ شُ  كفى بالهوى  
  ـــــــــــــــ
                      .)الطويل(  ٢٥٦ :الديوانـ ١
  .      )الكامل(  ١٨٦: الديوانـ ٢
             .        )البسيط(  ١٠٤ :الديوانـ ٣
    .      )الكامل(  ٧٥:الديوانـ ٤
                  .    )الكامل( ١٠٦:الديوانـ ٥
  .        )الطويل(  ١٣٨:الديوانـ ٦
  .     )الكامل(  ١٤٢ : الديوانـ ٨                     .)الكامل(  ١٠٦:الديوانـ ٧
  ، ...هوى شغًال اكتِف بال: و زيدت الباء ؛ لتبين معنى األمر فى صورة الخبر إذ التقدير  .)الطويل(  ١٣٨:الديوانـ ٩ 

  .تمييز منصوب ) شغالً (و، مجرور لفظًا مرفوع محًال على الفاعلية ) الهوى(و                               



 ١٢٦

  لمفعوله بحرف الجر  توكيد الفعل المتعدى: ثانياً 
  :موضعًا على النحو اآلتى)٢٧(وردت تراكيب الفعل الالزم المتعدى بحرف الجر لدى شاعرنا 

  يد بقـــدأ ـ التوك
  :و جاء التوكيد بها على الصورة اآلتية 

  )]جارًا ومجروراً (المفعول به)+ضميرًا متصالً (الفاعل+الفعل+قد[ 
  )١(ما ِمثُلها ُغْنٌم ِلًمْن َيظفـــــــُر             بالتـى ظفــــرا قدفأصبحا          

  ب ـ التوكيد بالمؤكَّد المعنوى
  :وجاء على الصورة اآلتية

  )]جارًا ومجروراً (المفعول به ) +كل( المؤكَّد المعنوى)+محلى بأل(الفاعل +عل الف[
  )٢( بانقضاءِ  ــهُ ـكلُّــــــ الَحرُّ  آذنَ فإذا ما َعَزْمـــــَت أن تتغنَّى                

  القصر بجـ ـ التوكيد 
  :وجاء على الصورتين اآليتين 

  )]جارًا ومجروراً ( المفعول به+ال إ)+محلى بأل(الفاعل+الفعل+ال:[ الصورة األولى
  )٣(ــرـإلى الشْهـ إال األيامُ  َترِجعُ  والوال َيستهلُّ الُمْلُك إال ِبأهلــــِه                   

  ]إال)+ محلى بأل مؤخراً (الفاعل )+جارًا ومجرورًا مقدماً (المفعول به+الفعل+لم :[ الصورة الثانية
  )٤(َأتْت ِمثَلُه الَيســــــــاُر  إاليئـــــًا              ش اليمينُ  ِمْنهُ  َتأتِ  لم        

  
  توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول به واحدـ ٢

  :موضعًا على النحو اآلتى)٥٥(جاءت تراكيب هذه الجملة مؤكَّدًة لدى شاعرنا فى 
  أ ـ التوكيد بقـــد

  )]محلى بأل(المفعول به)+ علماً (الفاعل+الفعل+قد :[الصورة األولى
  )٥(فما َترى فى ُملكِه خالفـــــــا              ــاـاألطرافـبه  اهللاُ  سّكن قد         

  )]محلى بأل(المفعول به)+محلى بأل(الفاعل+الفعل+قد  :[الصورة الثانية
  )٦(داــــلالوا الولدُ  سِبـــــقُ يَ  فقدفإن قلَت َأجمُعـــُه للبنـــين                    

  )]مضافًا لمعرفة(المفعول به)+ضميرًا متصالً (الفاعل+الفعل+قد  :[الصورة الثالثة
  )٧(ما النقُص إال أن يكون جهــــوال            هُ ــــُظلمَ  ملكُتم قدلم َتنقصوُه و         

  
  ـــــــــــــــــــ

  .             )الخفيف(  ٥٨: ديوانالـ  ٢          .                ) السريع(  ١٢٧:الديوانـ ١ 
  .       )مخلع البسيط(  ١٢٣ :الديوانـ  ٤              .            )الطويل(  ١٤١: الديوانـ ٣ 
  .                 )المتقارب(  ١٠٣:الديوانـ  ٦                           .)الرجز(  ٢٥٠:الديوانـ ٥ 
          .     )الكامل(  ١٨٧:الديوانـ ٧ 



 ١٢٧

  )]اسمًا موصوالً (المفعول به)+ضميرًا متصالً (الفاعل+الفعل+قد  :[رابعةالصورة ال
  )١(ِخفتُــــُه                  منَك ولم يأِت الذى آُمـــــلُ  الذى َتعّجلتَ  قدو              

  )]مقدراً (المفعول به)+ضميرًا متصالً (الفاعل+الفعل+قد  :[خامسةالصورة ال
  )٢(لو أَغنِت المنـــاِذُر  نذراأَ  قدو زكرياُء ويحيى الطاهـــُر                              

  )]ضميرًا متصالً (المفعول به)+ضميرًا متصالً (الفاعل+الفعل+قد  :[ الصورة السادسة
  )٣(كى ال ُيحدََّث فيه باإلسنـــاِد                 ُه ـــعطَّلتَ  قدكم مجلٍس هللا                
  )]مضافًا لمعرفة(المفعول به)+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل+قد  :[الصورة السابعة
  )٤(ُبوِرَك فى األسـاِس والمؤسـسِ                 بيَت المقــدسِ  أسس قدوكان               

  )]مقدراً (المفعول به )+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل+قد  :[ثامنةالصورة ال
  )٥( ْر ــَخسِ  قدعوا ِمن بعده للمنتصـــر                فأصبح الرابُح منهم وباي              

  )]محلى بأل مؤخراً (الفاعل)+ مضافًا لمعرفة مقدمًا (المفعول به +الفعل+قد  :[تاسعةالصورة ال
  )٦(وفى القرآِن الصدُق والبيـــان                 رآنُ ـــالق شرَحهُ  توّلى قدما              

  )]مضافًا لمعرفة مؤخراً (الفاعل )+ مضافًا لمعرفة مقدمًا (المفعول به+الفعل+قد :[ شرةاعالصورة ال
  )٧(بالليِل التمــــاِم  ِقراُن الليلِ                  اــُطاله نَضىأَ  قدَفُعْجَن بها و              

  )]محلى بأل مؤخراً (الفاعل)+ضميرًا متصًال مقدماً (المفعول به+الفعل+قد  :[عشرة حاديةالصورة ال
  )٨(الُعقـولُ   اجتوْتها قدوشكا الديُن ما شكوَت ِمن الِعلّـ                 ـِة شكوى              

  ب ـ التوكيد بلقــــد
  :ورد التوكيد بالالم وقد لدى شاعرنا على الصور اآلتية

  )]محلى بأل(المفعول به)+علماً (الفاعل+الفعل+لقد :[الصورة األولى
  )٩(جعفـــرًا                 وأعطاُه مما ال َيِبيُد على الدهرِ  الخليفةَ  اهللاُ  شكرَ  لقد            

  )]محلى بأل( المفعول به)+ضميرًا متصالً (الفاعل+الفعل+لقد  :[الصورة الثانية
  )١٠(قتـدارِ ولم َيمنعوُه عنَد ا ـوَ                 العـفـ شرعوا لقدأنَت ِمن َمعشٍر             

  ـــــــــــــــــــــــــ
                     ) .السريع( ١٧٨:الديوانـ  ١
       .قد أنذرا قوَمهما : والتقدير .   )الرجز(  ٢٤٠ :الديوانـ ٢
           .        )الكامل(  ١٠٦:الديوانـ  ٣
  .     )الرجز( ٢٤٠: الديوانـ  ٤
           .شىءٍ  َ◌َ◌◌َ كلَّ قد خسر : يروالتقد   .)الرجز(  ٢٥٠:الديوانـ  ٥
         .           )الرجز(  ٢٣٤:الديوانـ ٦
         ).الوافر(  ٢٠٧:الديوانـ  ٧
  ).                 الخفيف(  ١٨٠:الديوانـ ٨ 
  ).         الطويل(  ٢٥٦:ـ الديوان٩
  .)الخفيف(  ١٤٥:الديوانـ ١٠



 ١٢٨

  )]مضافًا لمعرفة(المفعول به)+رًا متصالً ضمي( الفاعل+الفعل+لقد  :[الصورة الثالثة
  )١(كْ ــربَّـ ناصحتَ  لقدأيها الواثُق باللــــــــــــــــــــــِه            

  )]نكــرة(المفعول به )+ضميرًا متصالَ (الفاعل+الفعل+لقد  :[الصورة الرابعة
  )٢(غيَر مسلـــــوكِ  طريقاً  سلكتَ  لقدأردَت شكرًا بال ِبرٍّ  و َمْرَزئٍة                           

  جـ ـ التوكيد عن طريق القصر
  :لدى شاعرنا على الصور اآلتية مابإنّ ورد التوكيد عن طريق القصر 

  )]مضافًا لمعرفة(المفعول به)+ضميرًا متصالً (الفاعل+الفعل+إنما  :[ :الصورة األولى
  )٣(بالكالِب النوابـــــــِح  ِحماها حناَأب         اـٕاّنمولم َتحمها األدغاُل ِمّنا و               
  )]علماً (المفعول به)+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل+إّنما [ :الصورة الثانية
  ـ وماَت يعقوُب بأرِض مصِر             ِمن بعِد تسٍع كملْت وَعْشـــــــِر              
  )٤(ٍف ثم َثَوَى ُمجــــــــاِورازائرا            ِليوسـ مصـــرَ  طالعَ  إّنماو             

  )]علمًا مؤخراً (الفاعل)+ضميرًا متصًال مقدماً (المفعول به +الفعل+إنما  [ :الصورة الثالثة
  ) ٥( ِمن بعدِه حتى استقلَّ البنيـــــــانْ             ـانْ ــسليمـــ تّممهُ  مإانّ و            

  )]اسمًا موصوًال مؤخراً (الفاعل)+فًا لمعرفة مقدماً مضا(المفعول به+الفعل+إنما  : [الصورة الرابعة
  )٦(كان ُمْسِلمـــا  َمنْ  بنى العباسِ  ُيِحبُّ             اـــٕاّنمُعلوقًا بأسباِب النبىِّ و             

  :على الصورة اآلتية بكأنماكما ورد التوكيد عن طريق القصر 
  )]اسمًا موصوالً (المفعول به)+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل +كأنما [

  )٧(َتوهَّمــــــــا ماِمن أسراِرِه  ُيعاينُ          اــكأّنموَأحكَمُه التجريُب حتى           
  :على الصور اآلتية بالنفى واالستثناءوجاء التوكيد عن طريق القصر 

  ]إال)+محلى بأل(المفعول به )+ضميرًا مستترًا (الفاعل+الفعل +ال :[الصورة األولى
  )٨(لبذِلهــا          كما ال ُيساُق الَهْدُى إال إلى النحــــرِ  إال األموالَ  َيْجَمعُ  الو            

  ]إال)+مضافًا لمعرفة(المفعول به)+مضافًا لمعرفة(الفاعل+الفعل +ما [ الصورة الثانية
  )٩(ــــــــِد تبيََّن فيها ذّلُة الَحسَ  إال      طلعَتهُ   ُقُضُب الريحانِ  عاينتْ  ما             
  )]محلى بأل مؤخراً (الفاعل +إال )+مضافًا لمعرفة مقدماً (المفعول به+الفعل +ال :[  :الصورة الثالثة
  )١٠(وجذوٌة  َتتوقَّـــــــــدُ  الثقافُ  إال          ـاـكعوَبه ُيقيمُ  الو الزاعبيُة             

  
  ــــــــــــــــــــ
  ).البسيط(  ١٦٩: ـ الديوان ٢                     .)مجزوء الرمل(  ٧٩: ـ الديوان١
  ).        الرجز(  ٢٣٦ :ـ الديوان ٤                            ).الطويل(  ٨٤: ـ الديوان٣
  ).الطويل(  ٢٠٢: ـ الديوان ٦).                           الرجز(  ٢٤٠: ـ الديوان٥
  ).الطويل(  ٢٥٥: ـ الديوان ٨                           .)الطويل(  ٢٠١: ـ الديون٧
  ).الكامل(  ٩٠:  ـ الديوان١٠                            ).البسيط(  ١٠٥ :ـ الديوان٩



 ١٢٩

  )]نكرة مؤخراً (الفاعل+إال )+ضميرًا متصًال مقدماً (المفعول به+ الفعل+ما :[ الصورة الرابعة
  )١(يمنُعنى حاِجـــــــزٌ  إالعنِك                ُزنىــَيحجـــ ماكنُت ُمشتاقًا و             

  ]إال)+اسم إشارة مؤخراً (الفاعل)+ضميرًا متصًال مقدماً (المفعول به+الفعل +لم :[الصورة الخامسة
  )٢(ُكفـــــــرا إال ذاكَ  يزدهم فلم      يدعوهم ِسّرًا ويدعوهم جهـــرا                     

  )]محلى بأل مؤخراً (الفاعل+إال )+ضميرًا متصًال مقدماً (لمفعول بها+الفعل+لم:[ الصورة السادسة
  )٣( لّْ ـــــاألق إالمنهم   ُيجبهُ  لميزْل يدعوهم حتى اكتَهـــْل                و  فلم            

اعها باجتمإال وهذا الفعل يحمل معنى النفى فأفادت ،مرتين لدى شاعرنا ) أبى(بعد الفعل )إال(كما وردت األداة 
  :وجاءت على الصورتين اآلتيتين ،معها معنى القصر

  )]مصدرًا مؤوًال (المفعول به+إال)+علماً (الفاعل +الفعل:[ الصورة األولى
  )٤( واـــــأن َتسوس إال اللـــــــــــــــــهُ  يأَبىيا بنى العباِس              
  )]ة اسمية موسعةجمل(المفعول به+إال )+علماً (الفاعل+الفعل:[الصورة الثانية

  ) ٥(وأعدُلهم فيما يقـــوُل  وَيفعُل                 ـــِه ــأّنُه خيُر خلق إال اهللاُ  أبىَ             
  د ـ التوكيد بالحرف الزائد

  :وجاء التوكيد به لدى شاعرنا على الصورة اآلتية
  )]لى بأل مؤخراً مح(الفاعل)+ضميرًا متصًال مقدماً (المفعول به+الفعل +الالم المفتوحة [

  )٦(   دُ ـالَموعِ  ليجمعّناولئن َمِضيُت لقلما يبَقَى الــــذى               قد كان ذى و            
  

  توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى لمفعولينـ ٣
  :موضعًا على النحو اآلتى)١٣(وردت الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى لمفعولين مؤكدة لدى شاعرنا

  أ ـ التوكيد بــقــد
  :ورد التوكيد بقد لدى شاعرنا على الصورتين اآلتيتين 

  مضافاً (المفعول الثانى)+ضميرًا متصالً (المفعول األول)+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل+قد:[الصورة األولى
  )]لمعرفة                 

  )٧(    َدهُ ـــعهقبُل  والَّه قد واستخلَف الهادى موسى بعـــَدُه             وكان              
  )   ومجروراً  شبه جملة جاراً (المفعول الثانى)+ضميرًا متصالً (المفعول األول+الفعل+قد :[نيةالصورة الثا

  )]علمًا مؤخراً (الفاعل+                  
اهُ  قدوكان                  )٨(ـــْه  إذ َأشفَى على ِحمامِ  داودُ             باستتمامـــــِهْ  وصَّ

  ــــــــــــــــــــــــ 
  ). الرجز(  ٢٣١: ـ الديوان٢).                         الرمل(  ٢٢٠: ـ الديوان١
  ).المجتث(  ١٥١: ـ الديوان٤).                        الرجز(  ٢٣٣: ـ الديوان٣
  ).الكامل(  ٩٣: ـ الديوان٦).                      الطويل(  ١٧٣:  ـ الديوان٥
  ).الرجز(  ٢٤٠:  ـ الديوان٨).                          الرجز(٢٤٨: ـ الديوان٧



 ١٣٠

  رـــالقصبد ــب ـ التوكي
  

  :لدى شاعرنا على الصورتين اآلتيتين بإّنماورد القصر 
  محلى (المفعول الثانى)+ضميرًا متصالً (المفعول األول)+ضميرًا متصالً (الفاعل+الفعل +إّنما :[ الصورة األولى

  )]بأل                 
  )١(ليس ُيعِرى لكم َظــــهرا أمراً  سألُتكِ              اــإّنمَدِعى البخَل ال أسمْع به منِك                
  ) +شبه جملة جارًا ومجروراً (المفعول األول)+محلى بأل(المفعول الثانى +الفعل +إّنما  :[الصورة الثانية

  )]محلى بأل مؤخراً (علالفا                 
  )٢(السائــــُِل  اللبيبُ  عنه العمى يجلو              اـــٕاّنمـقومى أولئَك إْن سألِت و                 
  :على الصور اآلتية بالنفى واالستثناءكما ورد القصر 
  المفعول الثانى  +إال)+ضميرًا متصالً (المفعول األول)+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل +ال :[ الصورة األولى

  )]نكرة(                 
  )٣(وال َيستردُّ الُعْرَف إال َتغنًَّمــــــا                ـــةً َتِعلّ  إال ُيعطيكَ  الهو الدهُر                
  )]نكرة(المفعول الثانى +إال )+محلى بأل(المفعول األول)+ضميرًا مستتراً (الفاعل+الفعل +ال :[الصورة الثانية

  )٤(اــــــَتغنًّمَ  إال الُعْرفَ  َيستردُّ  الهو الدهُر ال ُيعطيَك إال َتِعلّـــًة                و                 
  المفعول+ إال ) + محلى بأل ( المفعول األول ) + ضميرًا متصَال ( الفاعل + الفعل + لم : [  الصورة الثالثة

  ].) ومجرورًا شبه جملة جارًا ( الثانى                  
  ) ٥(وأنتم فى المخاِزى فتيٌة ُصُبــــُر                 كمـفى أسافلِ  إال الطََّ◌عنَ  َتعرفوا لم                 
  + سوى)+محلى بأل مؤخراً ( الفاعل ) + محلى بأل مقدمًا ( المفعول األول + الفعل + لم : [  الصورة الرابعة

  ) ] وهو المفعول الثانى من حيُث المعنى  (المضاف إليه                    
                  و لم يسألِ  الناَس  النبىٌّ  محمـــٌد               سو ى ُودَّ  ذى القربى القريبِة ِمن أجِر (٦) 

 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــ
                .)الطويل(  ١٣٤: الديوانـ ١
  .   )الكامل(  ١٨٤: الديوانـ  ٢
   ) .            الطويل(  ١٩٩ :ـ الديوان ٣
       .       نفسه : ـ الديوان ٤
  ).           البسيط(  ١٢٢: الديوان  ـ ٥
  ) .الطويل(  ١٤٠: الديوان ـ  ٦



 ١٣١

  للمجهول ىتوكيد الجملة الفعلية ذات الفعل المبن ـ٤                          
  : لى النحو اآلتى موضعًا ع)  ٢٣( وردت تراكيب هذه الجملة عند شاعرنا 

  أ ـ  التوكيد بقد 
  ) ] محلى بأل ( نائب الفاعل + الفعل + قد : [  ىالصورة األول

  ) ١(الُعُذرُ  ْخلــــعُ تُ  قدقوٌم َأِعّفاُء إال فى بيوِتكـــــم                 فإّن فى مثِلها                  
  ) ] ًا متصًال ضمير ( نائب الفاعل + الفعل + قد : [  الصورة الثانية

  ) ٢(فى اليوِم ِرْفَعًة                  َفِإنَّ َرَجاِئى ِفى َغٍد َكَرَجاِئكــــا ُأوِتيتَ  َقدْ َفِإْن ُكْنَت                  
  ) ]مضافًا لمعرفة ( نائب الفاعل + الفعل + قد : [ الصورة الثالثة

  ) ٣(وسواِرُحـهْ  أسراُبهُ  ُذِعـــَرتْ  قدو                َوَلهفِة مظلوٍم تمنَّاَك حاضــــرًا                
  ) ]ضميرًا مستترًا ( نائب الفاعل + الفعل + قد : [  الصورة الرابعة

ِ◌ــــــَر عن أخيِه                 إال ألمٍر                   )٤(فى التِّيـــــِه  ُقِضىَ  قدوقيَل ما ُأخَّ
  ب ـ  التوكيد بالقصر 

  : علي الصورتين اآلتيتن  بإّنمايد عن طريق القصر ورد التوك
  ) ] محلى بأل ( نائب الفاعل + الفعل + إّنما : [ الصورة األولي

  ) ٥(بيَن الشبيبـــِة والَوفـْرِ  المها ُتصادُ                  ـاـــٕاّنمــولكنَّه َأودَى الشباُب و             
  ) ] اسمًا موصوًال ( الفاعل  نائب+ الفعل + إّنما : [ الصورة الثانية

  ) ٦(دلَّْت عليه رواِئُحـــــْه  َمنْ  ُيحَّرقُ                  ـاـإّنمـوال َذْنَب للُعوِد الذِّماِرىِّ                
  : على الصورة اآلتية  بكأّنماكما ورد التوكيد عن طريق القصر 

  ]) ضميرًا مستترًا ( نائب الفاعل + الفعل + كأّنما [ 
  ) ٧(بأطراِف الُمثقَّفِة السُّْمـــــِر  ُتَشكُّ                  ماـــكأنّ َسِلْمَن و َأْسَلْمَن القلوَب                

  :على الصور اآلتية واالستثناء بالنفىكما ورد التوكيد عن طريق القصر 
  ]إال)+محلى بأل(نائب الفعل +الفعل +ال :[الصورة األولى
  )  ٨(إلى النَّحــــِر  إال ْدىُ الهَ  ُيساقُ  ال َيجمُع األمواَل إال ِلبذِلهــــا              كما وال              
  ]إال)+ضميرًا مستتراً (نائب الفاعل+الفعل+ما :[الصورة الثانية
  )٩(ــــــــدُ َوَريُِّقُه ُيَراُح وُيْرُعـ إال              َرىــيُ  فماوالغيُث َيْحُصُرُه الَغماُم               

  
  ـــــــــــــــــ
  ). الطويل(  ١٦٨:الديوان  ـ ٢                      ).البسيط(  ١٢٢: الديوان  ـ ١
  ).الرجز(  ٢٣٧ :الديوان  ـ ٤                      ).الطويل(   ٨٦: الديوان  ـ ٣
  ) .الطويل(  ٨٧ :الديوان ـ  ٦                     ).الطويل(  ٢٥٤: الديوان  ـ ٥
  .           )الطويل(  ١٤٠ : الديوانـ  ٨                     .)الطويل(  ٢٥٣ :الديوان ـ  ٧
  ).الكامل(  ٨٩: الديوانـ ٩ 



 ١٣٢

  ]إال)+محلى بأل(نائب الفاعل+الفعل+لن:[الصورة الثالثة
  )١(الصــــــالَة بال ُطْهرِ ِبحبِّكــم             وهل َيقبُل اُهللا  إال اإليمانُ  ُيْقَبلَ ولن           

  
  جـ ـ التوكيد بالمؤكِّد المعنوى

  :ورد التوكيد به لدى شاعرنا على الصورتين اآلتيتين 
  ]المؤكِّد المعنوى)+علماً (نائب الفاعل+الفعل :[الصورة األولى

  )٢(دا و بنو إياٍد صفحــــــــًة وَثري            كلُّهـا ربيعةُ  ُمِسَختْ وَيودُّ لو           
  ]المؤكِّد المعنوى)+محلى بأل(نائب الفاعل+الفعل :[ الصورة الثانية

بيانُ  ُسرِّحَ  قد            )٣(وَبقِيُت َمحصــــــــورًا بال ُجْرمِ              كلُّهـــم الصِّ
  ).قــد(ونالحظ هنا أن الفعل مؤكِّد بمؤكد آخر وهو

  :بالجداول اآلتية  )موضعًا  ١٣٥(  بأنواعهاويمكن إحصاء تراكيب الجملة الفعلية المؤكَّدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ       
                           . ) الطويل(  ١٤٠: الديوانـ ١
  .               ) الكامل(  ٩٩: الديوانـ ٢
                          . )الكامل(  ٢١٢:الديوان ـ  ٣



 ١٣٣

  
  ٤٤= أ  ـ توكيد الفعل الالزم 

  ٢٧= المتعدى بحرف جر   ١٧= المكتفى بفاعله 
=قد
٤  

التوكيد   ١٠=القصر
  المعنوى

  =١  
  

  قد  ٢=الحروف الزائدة
 =
١٥  

التوكيد المعنوى 
 =٢  

القصر بالنفى 
  ٣= إنما   ١٠=واالستثناء

  ١= كأنما 
  ٦=النفى واالستثناء

  ١= الالم 
  ١= الباء 

  
  

  ٥٥=عول واحد ب ـ توكيد الفعل المتعدى بنفسه لمف
  ١) =الالم ( الحرف الزائد   ١٩= القصر   ٦= لقد   ٢٨= قد 

  ١٢= النفى واالستثناء  ٢=كأنما   ٥= إنما 

  
  

  ١٣= جـ ـ توكيد الفعل المتعدى لمفعولين 
  
  ٤=قد 

  ٩= القصر 
  ٤= النفى واالستثناء  ٥= إنما 

  
  ٢٣= د ـ توكيد الفعل المبنى للمجهول 

  
  ١٠= قد 

    ١٢ =القصر 
  ٥= النفى واالستثناء  ١= كأنما   ٦= إنما   ١= التوكيد المعنوى

  
موضـــعًا وجـــاء الفعـــل الـــالزم مؤكـــدًا فـــى )١٣٥(نالحـــظ مـــن هـــذا اإلحصـــاء أن شـــاعرنا أكـــد الجملـــة الفعليـــة فـــى 

فـــــى حـــــين جـــــاء توكيـــــد الفعـــــل المتعـــــدى لمفعـــــولين فـــــى ، موضـــــعًا )٢٣(موضـــــعًا ، والمبنـــــى للمجهـــــول فـــــى)٤٤(
وربمـا يكـون ،ًا  ـ وهو عدد ضئيل ـ وربما يعود ذلك لطبيعة الجملة نفسها حيث ُيقيَُّد الفعل بـالمفعولين موضع)١٣(

الشــاعر قــد اســتعاض عــن توكيــد الفعــل المتعــدى لمفعــولين بتوكيــد الفعــل المتعــدى بنفســه لمفعــول واحــد والــذى ورد 
  .موضعًا من إجمالى مواضع توكيد الفعل)٥٥(
  



 ١٣٤

  } اء عامـإحص{ 
  

   ٤١٧= جملة الخبرية المؤكَّدة ال
  أدوات التوكيد  ١٣٥=  المؤكَّدةالجملة الفعلية   ٢٨٢=  المؤكَّدةالجملة االسمية 

          ٤٤= الفعل الالزم                ٤٥= الموسعة   ٢٣٧= البسيطة 
  ٥٥= الفعل المتعدى لواحد      
     ١٣= الفعل المتعدى لمفعولين   

  ٢٣= مجهول     الفعل المبنى لل

  ١٧٦=إنَّ وأخواتها      
  ١٠٧= القصر            
  ٨١= قد                
  ٦= لقد                
  ٥=التوكيد المعنوى   
  ٤١=الحروف الزائدة   

  ١= ضمير الفصل      
     

ـــــــ نالحـــــــظ أنـــــــه قـــــــد وردت الجملـــــــة االســـــــمية   وأخواتهـــــــا  إن:والجملـــــــة الفعليـــــــة مؤكـــــــدتين بالوســـــــائل )بنوعيهـــــــا(ـ
والتوكيـــــــــد المعنـــــــــوى ، مواضـــــــــع)٦(ولقـــــــــد ،موضـــــــــعًا )٨١(وقـــــــــد ،موضـــــــــعًا )١٠٧( والقصـــــــــر،موضـــــــــعًا )١٧٦(
كمـا نالحـظ أن الجملـة الفعليـة المؤكَّـدة . وضمير الفصل موضعًا واحداً ،موضعًا )٤١(والحروف الزائدة،مواضع)٥(

موضـعًا أى بنسـبة )٢٨٢(مؤكَّـدة فـى حـين وردت الجملـة االسـمية ال% ٣٢.٣٧موضـعًا أى بنسـبة )١٣٥(قد وردت
وتوكيــد الشــاعر للجملــة االســمية بهــذه النســبة العاليــة مــردُّه مــا تتســم بــه هــذه الجملــُة مــن معــانى الثبــات %.٦٧.٦٢

واألحـداُث ،والدوام ، فى حـين يرجـع توكيـده للجملـة الفعليـة لتنـوع دالالت األفعـال؛ حيـث تتميـز األفعـاُل باألحـداث 
  .ٍة فيها معنى االستمراُر ال سيما الفعل الماضى الذى يحمل معانى الثبوت والتحققدالة على معاٍن متغير 

موضعًا حيـث اعتمـد عليهـا فـى توكيـد )٨١(بنسبة كبيرة فى الديوان قدـ كما نالحظ أن شاعرنا لجأ الستعمال      
ـــة االســـمية الموســـعة فأكـــد بهـــا  ، ن تراكيـــب كـــادمواضـــع مـــ)٣(و،موضـــعًا مـــن تراكيـــب كـــان وأخواتهـــا )١٦(الجمل

كمـــا اعتمـــد عليهـــا فـــى توكيـــد الجملـــة الفعليـــة حيـــث أكـــدت ،وموضـــعًا واحـــدًا مـــن تراكيـــب أفعـــال اليقـــين والظـــن 
، موضـــعًا مـــن تراكيـــب الفعـــل المتعـــدى بنفســـه لمفعـــول  واحـــد )٢٨(و،موضـــعًا مـــن تراكيـــب الفعـــل الـــالزم )١٩(
باإلضـافة ، ن تراكيـب الفعـل المبنـى للمجهـولمواضـع مـ)١٠(و،مواضع من تراكيب الفعل المتعدى لمفعـولين )٤(و

وهــذا االســتعمال الرائــع مــن شــاعرنا ،مواضــع )٦(القترانهـا بــالالم وتوكيــدها للفعــل المتعــدى بنفســه لمفعــول واحــد فــى
روا أنهـا تـأتى لمعـاٍن متعـددٍة  باالعتمادينبىء عن اهتمامه لتأكيد معانيه )قد(لـ عليها متفقًا بذلك مع النحاة الذين قرَّ

  .*والتكثير  ، والتقليل، وتقريب الماضى من الحال، والتوقع، التحقيق: مثل
  

  ـــــــــــــــــ
  .٤٢: ٤٠ص ـ مرجع سابق ـ  اإلعراب عن قواعد اإلعراب:ابن هشام :ينظر تفصيل ذلك  *

  :وقد أوردها شاعرنا هذه المعانَى جميَعها ديوانه حيث أراد بها التحقيق فى مثل قوله 



 ١٣٥

  )١(َأفرَد اُهللا بذاَك ســــورْه           معروفًة بيوسف مشهــــورْه  قد              
  :وتعنى التوقع فى مثل قوله 

  )٢(قاَم ِإَذْن جعفــــــرُ  قدواكتسِت الدنيا جمـــاًال ِبِه             فقلُت               
  :وتعنى تقريب الماضى من الحال فى مثل قوله

  )٣(كََّن اُهللا به األطــرافا              فما َتَرى فى ُملكـــــِه ِخالفاسَ  قد               
  :وتعنى التقليل فى مثل قوله 

  )٤(يسبُق الولُد الوالــــــدا فقد فإْن قلَت َأجمُعُه للبنيـــن                            
  :وتعنى التكثير فى مثل قوله

  )٥(َأنذرا لو َأغنِت المنــــاِذرُ  قدــُر              وزكرياُء ويحيى الطاه               
  :ما يأتى بقدو يالحظ على التراكيب المؤكدة 

على ما يمكن أن )] جملة فعلية ذات فعل مضارع(خبرها)+مذكورًا أو مقدرًا (اسمها +كان+قد [يدل التركيب *
  :مثل قوله ، يطلق عليه بالماضى المستمر المؤكَّد 

  وقد كنُت َأرثى ِلزوَّاِرهـــــا           نِ تبوأُت بعَدَك قعَر السجـــو ـ             
  )٦(قد كنُت قبُل َأذوُدهـــاـ فيا ناصَر اإلسالِم غّرَك ُعصبٌة            زناِدقٌة             

ن تسـميته علـى مـا يمكـ)]جملـة فعليـة ذات فعـل مـاضٍ (خبرهـا )+مـذكورًا أو مقـدراً (اسمها +كان+قد [يدل التركيب *
  :بالماضى البعيد المؤكَّد مثل قوله فى هدهد سليمان عليه السالم 

  )٧(ليقتَلـــُه            لوال سعايُتُه فى عرِش بلقيــس قد كان َهمَّ سليمانٌ                
ــ اســتعمل الشــاعر حــروف الجــر الزائــدة لتوكيــد    ية االســم: موضــعًا مــن مواضــع توكيــد تراكيــب الجملتــين ) ٤١(ـ

فضــًال ، وأرى أن توكيــد الشـاعر لتراكيبــه باسـتعمال تلــك الحـروف يرجــع للمعـانى البالغيــة المسـتفادة منهــا. والفعليـة
  :ومن ذلك قوله فى هجاء عمر بن الفرج الرخجى.الكالم  عن إرادته التوكيد ودالالت أخرى يكشف عنها سياقُ 

  )٨(بمتــروكِ وما ُأراَك على حاٍل     َظننُت ِعْرَضَك ال ُيرَمَى بقارعٍة                  
  نرى أن الشاعر باستخدامه حرف الباء الزائد فى هذا التركيب إنما يريد توكيد النفى وتقويته واستقصاء هجاء

  ـــــــــــــــــــــ
                .      )الرجز( ٢٣٦:الديوانـ  ١
  .               )السريع(  ١٢٦: الديوانـ  ٢ 
                    ).الرجز(  ٢٥٠: وانالديـ  ٣
  ).المتقارب(  ١٠٣:الديوانـ  ٤ 
          .          ) الرجز( ٢٤٠:الديوانـ  ٥
              ).الطويل(  ١١٧ـ ) المتقارب(  ١٤٩:الديوانـ  ٦  
          .)البسيط(  ١٦٩: الديوانـ  ٨                                   .)البسيط(  ١٥٢:الديوانـ  ٧

وال شــك أن تكــرار صــوت الــراء ـ وهــو صــوٌت َلثَــِوىٌّ مكــرٌر ـ .الذع ال يتــرك المهجــوَّ مســتريَح البــال لحظــًة واحــدًة 
خمــَس مــراٍت فــى البيــت لجــديٌر بخلــق جــوٍّ موســيقىٍّ خــاٍص وصــورٍة معينــٍة قــادرٍة علــى اإليحــاء بتلــك المعــانى التــى 



 ١٣٦

ر َمعايِب مهجوِِّه واستمراُر الهجاِء المـالزِم لـهتخيلها الشاعُر وأراد التعبير عنها وهى  وكـأن التركيـب الـذى آثـره ،تكرُّ
ــ )] جملـة فعليـة ذات فعـل مضـارع منفـى(الخبـر )+ضـميرًا متصـًال (اسـمها+ ظـن [الشـاعُر ـ ههنـا ـ والمكـون مـن 

ِرـ يعطى داللة ما يمكن أن نسميه بالماضى المستمر   .فضًال عن صوت الراء المكَّرَّ
  

كما نالحظ أنـه لـم ُيـْؤَثْر عـن الشـاعر أنـه اسـتخدم نمطـًا جديـدًا أو تركيبـًا  مبتَكـرًا خـالف بـه مـذهَب النحـاة فـى  ـ   
جملة التوكيد بصورها المتعددة لكن لوحظ أنه أراد توكيد ِفَكِرِه وعاطفِتـِه بوسـائل متنوعـة مألوفـة لـدى بلغـاء العربيـة 

  :مثل
  :كقوله،تنوع أداة النفى أو تكرارها *

  ـ لعمُرَك ما الناُس أثنوا عليـــَك               وال قّرظوَك وال عظَّمــــــوا            
  وال سابقوَك على ما بلغــــَت               من الصالحاِت وال قّدمــــــوا             

  كفــــــــُر ـ أنَّى توكلُت علـــى الَّلـــِه ال             أشرُك باِهللا وال أَ           
ـــُر             ـ فما ُصنُت وجهَى عن ظباِت سيوِفهم             وال انحزُت عنهم والَقنا َتتكسَّ
  ـ وما أنا ِممَّْن سار بالشعِر ذكـــُرُه             ولكّن أشعارى ُيسيُِّرها ِذكــــِرى          

  له تابعًا فى حاِل ُعْسِر وال ُيْســـرِ         وللشعِر أتباٌع كثيٌر ولم أكــــْن                  
  ) ١(وما الشعُر مما َأَ◌ستظلُّ ِبظلِّــــِه              وال زادنى قدرًا وال حطَّ ِمن َقدِرى            

  :كقوله ، التوكيد بأكثر من وسيلة توكيدية *
  ال سيُب كفَِّك أفضـــــُل ـ وال وصَف إال قد تجاوزَت حـدَُّه            وال سيَب إ         
  ـ قد ُسرَِّح الصبياُن كلُّهـــــم              وبقيُت محصــورًا بال ُجـــــْرِم          
  )٢(ـ وقيل إّن الخضَر من إخوانــِه               وٕاّنّ◌َ◌ُه قد كان فى زمانــــــــهِ          

فى البيت الثانى ، المؤكَّد المعنوى و بقدوبين التوكيد فى البيت األول ،  قدو بالقصرحيث جمع بين التوكيد 
  . فى البيت الثالث قدو بإنَّ وبين التوكيد 

  : كقوله،  االبتداء بالجار والمجرور للتخصيص والتوكيد*
  ـ  ِلبنى العبـــــــاِس أحال               ٌم عظاٌم وَوَقــــــــــاُر            

  ـــــرِب إقدا              ٌم ورأٌى واصطبــــــــاٌر ولهم فى الحـ              
  )٣(ولهم ألسنــــــــٌة َتبـ               ـِرى كما َتبِرى الشَّفـــــاُر               

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .الطويل(  ١٣٩ـ ) الطويل(  ١٢٠ـ  )السريع(   ١٢٩ـ )المتقارب(   ١٩٧: الديوان ـ ١
  ) . الرجز(  ٢٤٠ـ  ) الكامل(  ٢١٢ـ  ) الطويل(  ١٧٥: لديوان ـ ا٢
  ) .مجزوء الرمل(  ١٢٥: ـ الديوان٣
  : كقوله، التوكيد عن طريق عطف الخاص على العام *

  )١( واألحشاِء والكبـــدِ فبادرْتُه يُد المشتاِق تسُنــــــُدُه             إلى التَّرائِب                



 ١٣٧

  : كقوله ،طريق االعتراض التوكيد عن *
  ـ              فماله غيُرَك ِمن غاِفـــــــِر  وال ذنَب لـىـ    إْن كان لى ذنٌب ـ         
  )٢(ـ             أّنى ـ وٕاْن كنُت ال ألقاُه ـ ألقـاُه  تولَّى اُهللا ُصحَبتَـــهُ ـ   َأبِلْغ أخانا ـ         

  :عددة التوكيد عن طريق المترادفات المت*
يختلــــف الــــدالليون فــــى تعريــــف التــــرادف فهــــم يــــرون أن التــــرادف يعنــــى أن يكــــون لوحــــدتين معجميتــــين المعنــــى "

  ).٣"(ويرى المعجميون أن الكلمة تكون مترادفة إذا استطعنا استعمالها بدًال من الكلمة األولى،نفسه
  :ومن التوكيد بالترادف قول شاعرنا   

  غــــــفوُر عن الذنوِب  َصفوحٌ يديِن إلى الخيـ               ـِر ـ َمِلٌك باِسـٌط ال          
   َيْقِصــــــــدُ و  ال يجورُ لى  مذكِّرٌ ـ وابُن الفتى الزيَّاُت عندى واعٌظ             و           
  )٤(العاِقُل والجاِهـــــــــلُ  يعرُفها            َغيُر مجهــــولةٍ ـ ولى حقوٌق           

  :التوكيد عن طريق التضاد  *  
ويعنـــى التضـــاد وجـــود عنصـــرين .التضـــاد عالقـــة دالليـــة أساســـية وهـــو مـــن أهـــم العالقـــات المحـــددة لداللـــة الكلمـــة 

 ،متـــدرجو،ميـــت وحـــى :مثـــل ، حـــاد: وهـــو ثالثـــة أقســـام .متقـــابلين واالعتـــراف بأحـــدهما يعنـــى نفـــى اآلخـــر ضـــمنا 
وفــى هــذا النــوع األخيــر يمكــن أن تجتمــع الوحــدتان . وزوجــة زوج :مثــل، عكســىو،المــاء بــارد ودافــى وحــار :مثــل 

ويكمــن دور المقابلــة فــى التــداعيات التــى تثيرهــا  فــى ذهــن المتلقــى حيــث * .المتضــادتان بخــالف الحــاد والمتــدرج 
  ).٥"(تسهم فى تشكيل الصورة الشعرية وتوكيد معانيها فالمعانى تتمكن فى النفس عندما تقترن بأضدادها "

  :يد بالتضاد قول شاعرنا ومن التوك
   ظاهــــــراو  باطناً على النبى             آخـــــرا و  أوالً ـ ثم الصالُة             
  َتْعــــــِدُل و  تجورُ ـ هى النفُس ما حملتها تتحّمــُل             وللدهِر أياٌم             
  كالظَّلِّ ليس له قراٌر ُيوَجــــــُد    عنَك فى روغانــِه           َينأىَ و  يدنوـ             
  ــــــــــــــــــ)          ٦( باكيـــــــاوِمن قبلِه  َضحوكاً ـ َتَرى قلَم الُمْلِك فى َكفِّــــِه                           

                              .) البسيط( ١٠٥:الديوانـ ١
               ) .سيطالب(  ٦٦ـ ) السريع( ١٤٢:الديوانـ ٢
       . ١٠١الداللة والنحوـ مرجع سابق ـ ص:ـ صالح الدين صالح حسانين ٣
  ).           السريع(  ١٧٧  – )الكامل(  ٩٥ – )الخفيف(  ١٣٢: الديوان ـ ٤
  .وما بعدها   ٦٦الداللة والنحو ـ مرجع سابق ـ ص: صالح الدين صالح حسانين :ينظر   *
  دراسة أسلوبية فى اإليقاع ـ رسالة ماجستير ـ كلية اآلداب ـ جامعة  ..شعر سبط ابن التعاويذى : ـ على رضوان على  ٥

  .٩٢م ـ ص٢٠٠٥الزقازيق ـ                           
  ).           المتقارب(  ٢٢٤ـ ) الكامل(  ٩٤ـ  ) الطويل(  ١٧٢ـ )الرجز(  ٢٢٧:  ـ الديوان٦
  : كقوله ، ل التوكيد بالتفصيل بعد اإلجما*

  ـ  ولكّن الجواَد أبا هشــــاٍم                  وفىُّ العهِد مأموُن المغيـــــــِب                
  )١(بطىٌء عنَك ما استغنيَت عُنــه                  و طّالٌع عليَك مع الُخطــــوِب                 



 ١٣٨

  :لبيت الواحدفى ا) المادة المعجمية الواحدة(التوكيد بتكرار *
والتكـرار المعجمـى يسـتخدم ،) ٢" ( التكريـر واإلعـادة ؛ إرادة اإلبـالغ بحسـب العنايـة بـاألمر : من سـنن العـرب"   

إنــه ُيســتخَدم أيضــًا لتأكيــد : ويقــول البالغيــون العــرب . لتأكيــد رأى مــا ، أو واقعــة مــا ، أو وصــف مــا "بشــكل عــام 
أى إنــه ُيســتخَدم فــى الموضــوع ، أو التــوبيخ ، أو الغــزل،يــد ، أو اإلنكــار المــدح ، أو الــذم ، أو التهويــل ، أو الوع

نفهـم التكـرار كظـاهرة أسـلوبية علـى مسـتوى الداللـة اللغويـة "،لكـن يجـب أن ) ٣"( األدبى الذى يـدور الـنص حولـه 
  ). ٤" (وعلى مستوى موقعه فى النص األدبى 

  : ومن التوكيد بتكرار المادة الواحدة قول شاعرنا  
  ـ  كأّن نفسى إذا ما غبَت غائـــبٌةُ◌                حتى إذا ما ُعدََّت لى عادْت إلى بـدنى            
  ـ وما أنا ِممَّن َساَر بالشعِر ِذكـــُرُه                ولكّن أشعارى ُيسيُِّرها ِذْكـــــِرى            
  نداه فقد َأثنَى على البحِر والَقْطــــِر                ـ وٕاْن قاَل إّن البحَر والقطَر أشبهــا           
  ـ وشكا الديُن ما شكوَت ِمن الِعلَّـــ                ـــِة َشْكَوَى قد اجتوْتها العقـــوُل            
  ـ  فإذا ما سلمَت فهو سليــــــٌم                وٕاذا ما اعتللَت فهو عليـــــــُل            

  ـ فزرعَت شوكًا عنده فحصدتَــــُه               وكذا لعمرى كلُّ زرٍع ُيْحَصـــــُد            
  ـ فشكرًا ألنُعِمــــــِه إّنــَــه               إذا ُشِكرْت نعمٌة جـــــــــّددا            
  وَّ وهو يزيـــــــُر ـ فرأيَت العدوَّ يبكــى دمـــــاًء               ورأيَت العد           
  ـ ُحمَّاَك َجمَّاَشٌة ُحمَّاَك َعاشقـــــٌة                لو لم تكن هكذا ما َقبََّلْت فاكـــــا            
  ـ وال َتسَألْن َمن كان َيسأُل َمــــرًَّة                َفللموُت خيٌر ِمن َسؤاِل َســــؤولِ            
ؤيا  ـ وَنفَرحَ             ؤيا َفُجلُّ حديِثنـــــا                إذا نحُن أصبْحنا الحديُث عِن الـرُّ   )٥(بالرُّ

وربما كانت هذه الظاهرة هى أكثر األدوات التى اعتمد عليها ،وهذه ظاهرة تركيبية واضحة فى ديوان الشاعر كله 
  .الشاعر فى توكيد مراده والتعبير عن مشاعره 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
            . )الوافر(  ٧٣ :ـ الديوان١
الصاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فى كالمها ـ تحقيق عمر فاروق الطباع ـ مكتبة : ابن فارس الرازى  ـ ٢

رح وضبط المزهر فى علوم اللغة وأنواعها ـ ش: السيوطى :، وينظر أيضًا  ٢١٣م ـ ص  ١٩٩٣ـ  ١المعارف ـ بيروت ـ ط 
  ).ت. د( ـ ٣٢٢/ ١ـ  ٣التراث ـ القاهرة ـ طـ مكتبة دار  وتصحيح ـ محمد أحمد جاد المولى وآخرْين

  .٢٢٣،  ٢٢٢الداللة والنحو ـ مرجع سابق ـ ص: ـ صالح الدين صالح حسانين ٣
  . ٨١م ـ ص  ٢٠٠٢أوراق فى علم األسلوب ـ من مطبوعات جامعة الزقازيق ـ : ـأحمد يوسف على ٤
    ٩٥ـ ) الخفيف( ١٨١ـ  ) الخفيف(  ١٨٠ـ  ) الطويل(  ٢٥٥ـ  ) الطويل(  ١٣٩ـ  ) البسيط(  ٢١٩: ديوانال 

  )  .       الطويل(  ٦٥ـ)  الطويل(  ١٩١ـ) البسيط(   ١٦٨ـ) الخفيف(   ١٣٢ـ )المتقارب(   ١٠١ـ ) الكامل(             
  
  : كقوله، التوكيد باستخدام المفعول المطلق المؤكد لعامله *

  ـ سأخلُع ثوَب اللهِو بعد َأِحبَّتــــِى                 وَأْرُفُض ِطيَب العيِش بعَدهم َرْفَضـا    
  )١(َكَفَى ُحْزنًا أنَّ الُخُطوَب َسَعْت ِبنــــا                وأنَّ بناِت الدَّهِر َتْرُكُضنا َرْكَضــا    



 ١٣٩

  :خاصة ومميزة لدى شاعرنا ومن أمثلة التوكيد باستخدام تراكيب *  
  : كقوله ،  )ِجدَّاً (لفظ 

  ) ٢( فأعجَبِنـى الـذى قد قاَل ِجــدًَّا               وُقْلُت َبَلَى ِإذا َرِضَى الَحبـــــيبُ         
  

  :كقوله، ) بال شك(وتركيب 
  ) ٣( ــــــــــاُر ِإْن َتُكْن ِمنُهم ِبال َشـــــــ                 ـكٍّ َفِلْلُعوِد َقت       

  :كقوله ، ◌ً )َحقَّا(لفظ 
ْدَق ِإنِّى َلمـــاِئٌل               ِإليَك  وٕاْن لم َيْحَظ ِبالودِّ َمــاِئــلُ          ) ٤( وَحقًَّا َأقولٌ  الصِّ

  :كقوله ، بمثل بدايتهختام البيت  
  ) ٥( ى ِلُكلِّ َعظيمٍة يا أحــــمُد يا َأحمُد ِبُن َأِبى ُدَؤاد إنـــــما                  ُتْدعَ      

  
وهى ختام الشطر الثانى فى معظم مقطوعة كاملة ،وثمة ظاهرة أسلوبية توكيدية تفرد بها ابُن الجهم *

  :وذلك قوله،بالطباق 
  ـ َأَما َتَرَى اليوَم ما َأَ◌ْحَلى شماِئَلـــــُه                  َصْحٌو وغيٌم وٕابراٌق وٕارعـــاُد     

  كأنَُّه أنَت يا َمن ال شبيَه َلـــــــُه                  وصٌل وَهْجٌر وتقريٌب وٕابعـــاُد       
  فباكِر الرَّاَح واشرْبها ُمَعتََّقـــــــًة                 لم َيدَِّخْر ِمْثَلها ِكْسَرى وال عـــاُد       
ْوِض إْذ َوشَّى زخاِرَفـُه             َزْهٌر وَنْوٌر و تْوارٌق و تـــْورادُ              واشرْب على الرَّ
  كأنَّما يوُمنا ِفْعُل الحبيِب ِبنـــــــا                 َبْذٌل وُبْخٌل و ِإيعاٌد و ِميعـــــاُد       
  )٦( ادُ وليس َيْذَهُب َعنِّى ُكلُّ ِفْعِلكــــــم                 َغىٌّ َوُرْشٌد َوٕاْصالٌح َو إْفســــ      

  
  ؛حرصًا منه ) توريدو توريق:(توراق وتوراد بدًال من  المصدرين : ونالحظ هنا أن الشاعر قد استعمل

  . على وحدة القافية
  ــــــــــــــــــــ
  ).                الطويل(  ١٥٤:الديوانـ  ١
  ).الوافر(  ٦٩: ـ الديوان٢
    .              )مجزوء الرمل(  ١٢٦:الديوانـ   ٣
                   .)الطويل(  ١٧٦:ـ الديوان ٤
  .                 )الكامل(  ٩٢:ـ الديوان ٥
  .)البسيط(  ٩٧، ٩٦:ـ الديوان ٦
  

  
  
  



 ١٤٠

  
  

  الفصل الرابع 
  مكــــمــــالت اإلســـــــــــــناد 

  :ويشتمل على      
  .التخصيص: أوًال    
  .التبعية:  ثانياً    
   .اإلضافة : ثالثاً    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  صــيــــــالتخص: أوالً 

  :ويشتمل      



 ١٤١

   .ـ المفعول به١   
  ) .ألجله( المفعول له  ـ٢   
  .المفعول معه ـ٣   
  .)الظرف( المفعول فيه  ـ٤   
  .المفعول المطلق  ـ٥   
  .الحال ـ٦   
  .التمييز –٧   
   .االستثناء ـ٨   
  
  
  
  
  
  
معنوية كبرى تتفرغ عنها قرائن  معنوية أخرى أخص *قرينة :أو بمعنى آخر ،ة سياقية كبرى قالتخصيص عال   

وتشـمل المفعـول ألجلـه (والغائيـة ،) وتـدل علـى المفعـول(هـى التعديـة "و القرائن التى تتفرغ عن التخصـيص .منها 
المفعـول (والظرفيـة ،)عـد الـواو المفعـول معـه والمضـارع ب(و المعيـة ،) والمضارع بعد الـالم و كـى والفـاء ولـن وٕاذن

والمخالفــة ،)االســتثناء (واإلخــراج ،)التمييــز(والتفســير ،)الحــال(والمالبســة،)المفعــول المطلــق (والتحديــد والتوكيــد،)فيــه
  ).١()"االختصاص وبعض المعانى األخرى(

ن هــذه القــرائن ة اإلســناد بمعنــى أقــعلــى عال ظ أن كــل مــا تفــرع عــن قرينــة التخصــيص مــن قــرائن قيــودٌ الَحــويُ    
كل منهـا عـن جهـة خاصـة فـى فهـم معنـى الحـدث الـذى يشـير إليـه الفعـل  رُ عبِّ المعنوية المتفرعة عن التخصيص يُ 

  .أو الصفة 
ولــذلك ال تــدل علــى ،**وهــى النصــب والعالمــة اإلعرابيــة التــى تــدل علــى هــذه القرينــة الكبــرى بفروعهــا واحــدةٌ     

، فمع المفعول به البد من التعديـة"ى تتعاون معها فى سبيل هذه الغاية التخصيص وحدها بل ال بد من قرينة أخر 
وال بــد مــن األداة مــع ، قلبيــاً  ط أن يكــون مصــدراً شــترَ ومــع الغائيــة ال بــد مــن الصــيغة فــى المفعــول ألجلــه حيــث يُ 

ألبـواب هـو لكـل بـاب مـن هـذه ا أى أن مـا يشـترطه النحـاةُ ،وال بد من الواو فى المعية وهكذا ،المضارع المنصوب 



 ١٤٢

ـ وقـد وردت قرينـة التخصـيص بقرائنهـا المتفرعـة عنهـا .)٢("تحديد للقرائن التى تتعاون مع قرينة العالمـة اإلعرابيـة 
  .موضعاً )١٠١٨(لدى شاعرنا عدا المفعول به ـ 

  ـ المفعول به١
ــ ال يكشــف لنــا ◌ٌ ضــرَب زيــد:فقولنــا مــثالً ،للمفعــول بــه وظيفــة فــى الجملــة حيــث بــه يــتم المعنــى      ن وقــع علــى َم

فـإن إسـناد ، ضـرب زيـٌد عمـراً "فـإذا قلنـا.فـى حـد ذاتـه وهـو لـيس ذا أهميـة للسـامع وٕانمـا يكشـف لنـا الضـربَ  الضربُ 
فــى إســناد  بوقوعــه علــى عمــرو أى أن الوقــوع علــى عمــرو كــان مقيــداً  الضــرب إلــى المســند إليــه كــان مخصصــاً 

  ألن ؛حالت بينه وبين أن يفهم على إطالقه فطوعتهفى الضرب  جهةً  أيضاً  وكان،د إليه سنِ ن أُ الضرب إلى مَ 
  ـــــــــــــــــــ

الشــريف .[أمــر يشــير إلــى المطلــوب:وفــى االصــطالح ،مــأخوذ مــن المقارنــة ) المفاعلــة(فعليــة بمعنــى  وهــى لغــةً ،بمعنــى الفقــرة:القرينــة*
حيـث دلـت القرينـة ) ضـرب موسـى عيسـى:(حـوو القرنيـة إمـا لفظيـة كالترتيـب ن].١٩٩صـ مرجـع سـابق ـ كتـاب التعريفـات :الجرجانى

راشـدا (أو حاليـة نحـو ،)وأرضـعت الصـغرى الكبـرى(و)أكل الكمثرى موسـى : (أو معنوية نحو ،على أن موسى فاعل وعيسى مفعول 
كثيــر أن والغالــب ال،وقلمــا يتضــح التركيــب النحــوى بقرينــة واحــدة. مهــدياً  اذهــب راشــداً :والتقــدير ،إذا قيلــت لحــاج مزمــع الســفر )مهــديا 

ـ  ليبيـاـ  منشـورات جامعـة الفـاتحــ  وصـف اللغـة العربيـة دالليـاً :محمـد محمـد يـونس .[تجتمع عـدة قـرائن للداللـة علـى المعنـى  النحـوى 
  .]٢٨٧صم ـ ١٩٩٣

              ةالعالمة اإلعرابي:محمد حماسة عبد اللطيف: وينظر.١٩٤ـ ص معناها ومبناهاـ مرجع سابق.. اللغة العربية:ن اتمام حسـ ١
  .٣٠٨،  ٣٠٧فى الجملة بين القديم والحديث ـ مرجع سابق ـ ص                 

ـــــــــــة النصـــــــــــب** وهـــــــــــى المفعـــــــــــوالت ،تعبيـــــــــــر شـــــــــــكلى عـــــــــــن طائفـــــــــــة كبيـــــــــــرة ممـــــــــــا يعبـــــــــــر عنـــــــــــه باصـــــــــــطالح الفضـــــــــــلة  :حال
والفعـل المضـارع .مضـاف  ر أو اسـمٌ الجـ معهـا أداةُ  هذه الطائفـة أنهـا الفضـلة التـى لـم تـأِت  وحدُّ .والمستثنى ،والتمييز،والحال،الخمسة 

ـ مرجـع منـاهج البحـث فـى اللغـة : تمـام حسـان.[ويـتم الكـالم بدونـه مثلهـا،المنصـوب  مـن هـذه الطائفـة ؛ألنـه يقـع مواقعهـا مـن الكـالم 
  ].٢٠٩صسابق ـ 

  .٣٠٨صـ مرجع سابق ـ العالمة اإلعرابية :محمد حماسة عبد اللطيف ـ ٢
  .)١("د إليه سنِ ن أُ عدية تخصيص لعالقة اإلسناد التى بين الضرب وبين مَ فالت .م من وقوعه على عمروفهَ يُ 

 ومنهــا مــا ال يتعــدى لمفعولــه إال بحــرف الجــر،ومــن األفعــال مــا يتعــدى بنفســه إلــى مفعــول بــه واحــد أو أكثــر    
الفصـل با وقد تم الحديث عن المفعول به بأنماطـه وصـوره مـن خـالل دراسـتن.وحينئٍذ يكون المفعول به غيَر مباشر

  *.األول 
  )المفعول ألجله أو المفعول من أجله(المفعول له ـ ٢

وهـــو مفهـــم ،مصـــدر فشـــكراً ، ُجـــْد شـــكراً : المشـــارك لعاملـــه فـــى الوقـــت والفاعـــل نحـــو هـــو المصـــدر المفهـــم علـــةً "   
زمــن فــى الوقــت ؛ألن زمــن الشــكر هــو ـ  دْ وهــو ُجـــ ومشــارك لعاملــه ،ألجــل الشــكر  دْ ُجــ: ألن المعنــى :للتعليــل 
 دَ ِقـعلـى التعليـل وفُ  مصدرومتى دل ال،.)٢("ب وهو فاعل الشكروفى الفاعل ؛ألن فاعل الجود هو المخاطَ ،الجود 
  .جره بحرف التعليل  ويجب حينئذٍ ،ألجله  من الشروط الباقية فليس مفعوالً  شرطٌ  منه
برحلٍة   قمُت : مثل قولنـا وقد يأتى معرفةً .  ُتَك شوقًا إليكَ رْ زُ : نحو ـوهو األشهرـ  و يأتى المفعول ألجله نكرةً     

   .قمت برحلٍة االستجمامَ  أو، لالستجمامِ 



 ١٤٣

 فيـه فعـلٌ  العامـلَ  لكـنّ  المفعول لـه ال يكـون إال مصـدراً "وهى أن ،وثمة مشابهة بين المفعول ألجله والمفعول به    
.  فـالنٍ  خافـةَ مَ  كَ وجئتُـ، حـذاَر الشـر فعلُت ذاك:لوقوع األمر نحو قولـك  عذرٌ ألنه  ر ؛ذكَ وٕانما يُ ،غير مشتق منه 

 )خفتــك(الــذى هــو مشــتق منــه نحــو المصــدر بفعلــه  ه هنــا انتصــابَ فلــيس انتصــابُ ،فجئتــك غيــر مشــتق مــن مخافــة 
به الذى لـيس بينـه  المفعولَ  فلما كان ليس منه أشبهَ ،  )مخافة(ليست مأخوذة من  )جئتك(و، )مخافة(مأخوذة من 
  ).٣("سبنوبين الفعل 

فإنــك قـــد ، لقــاكَ أو أل،أو كــى ألقــاكَ ،فــى لقاِئــَك  رغبـــةً  أتيــتُ : إذا قلــتَ " ن المعاصــرين أنــكياللغــوي ى بعــُض ويــر    
فـى فهـم اإلتيـان ؛ألن هـذا اإلتيـان بـدون  ويعتبـر جهـةً  ،وهـو الغائيـة خـاصٍ  بسـببٍ  اإلتيان إلى نفسك مقيـداً  أسندتَ 

وتكـون الغائيـة وهـى قرينـة .عن الرغبة فـى اللقـاء  بباً فاإلتيان هنا مفهوم من جهة كونه مس. وهو مسببٌ  سبب أعمُّ 
معنوية دالة على المفعول ألجله أو على معنى المضـارع بعـد األدوات المـذكورة ومقيـدة لإلسـناد الـذى لوالهـا لكـان 

: ى ه فـنفُسـ ويقال الشىءُ .فى فهم الحدث الذى يشير إليه الفعلُ  سبب تقيدها هذا لإلسناد جهةً ب وتكون أيضاً ، أعمَّ 
وهـى قرينـة ،فـى لقائـك  وآتـى أنـا رغبـةً ،فـى لقائـك  و سـآتى رغبـةً ،فى لقائك  وأنا آتى رغبةً ،فى لقائك  رغبةً  أنا آتٍ 

  .)٤("نصب المضارع بعد الفاء والالم وكى وحتى 
  :على الصور اآلتية موضعاً ) ٣٦(وقد ورد المفعول ألجله لدى شاعرنا

  ]بأل اً المفعول ألجله معرف:[الصورة األولى
  )٥(اءِ ـــــــنفال م صيحةُ هُ فعاجلتْ              للشقــــــــاِء  اقةَ وا  النَّ رُ قَ عَ فَ       
  ـــــــــــــــــــ

  ).بتصرف(ـ ١٩٥صـ  مرجع سابقمعناها ومبناها ـ .. اللغة العربية: تمام حسانـ ١
  .٢/١٨٦ـ مرجع سابق شرح ابن عقيل ـ : لـ ابن عقي ٢.                       وما بعدها ٦١ص:ُينظر الفصل األول *
  .١/٢٠٦م ـ ١٩٩٦ـ ٣بيروت ـ ط ـ مؤسسة الرسالةاألصول فى النحوـ ت عبد الحسين الفتلى ـ :راجابن السـ ٣
  .١٩٦، ١٩٥ص معناها ومبناها ـ مرجع سابق ـ .. اللغة العربية: تمام حسانـ  ٤
  ).الرجز( ٢٣٣: ـ الديوان ٥

  ] لمعرفة اً جله مضافالمفعول أل:[الصورة الثانية
  الم ــــــــاإلس مخافةَ  ام              وأدبرتْ ــــــالروم عن الش جلتِ وأَ  ـ          

   )١(رِ ـكْ السُّ  خيفةَ ها ه عن شربِ نفسَ  ىَ وَ عندما              رَ  الخمرَ  الشاربِ  دودَ صُ  صددنَ  ـ          
  ] المفعول ألجله نكرة:[الصورة الثالثة

  لُ جزِ ى فيُ عطِ يُ  جزى على الحسنى وويَ                َتَطــــوًُّال ويعفو   تأديباً  بُ عاقِ يُ  ـ          
    ورِ ـــمنص بنِ  على زيدِ  حتى نزلتُ                 ةٌ ــفاكه الخبزَ  أنّ  حسبُ أ ما كنتُ ـ          
  افيرِ ــالعص  من لقطِ  ى الحبِّ عل خوفاً                 هِ ــبغلت فى أعفاجِ  الروثَ  سِ باحال            
   )٢(بيبُ ه طَ ــــــليس ل وقال الحبُّ   ى              ـــــقولِ لِ  َعَجَباً  هُ رأسَ  كَ حرَّ فَ ـ          

  :ويمكن إحصاء تراكيب المفعول ألجله بالجدول اآلتى
  موضعاً  ٣٦= المفعول ألجله 



 ١٤٤

    ٩= معرفة 
  ٣= معرف بأل   ٢٧= نكرة 

  
  ٦= مضاف لمعرفة 

مـــن %٣.٥٣وهـــى نســـبة محـــدودة للغايـــة بلغـــت ، موضـــعاً )٣٦(نالحـــظ أن المفعـــول ألجلـــه قـــد ورد لـــدى شـــاعرنا  
ألنــه يشــبه ؛استعاضــة الشــاعر عنــه بــالمفعول بــه : األول:وربمــا يرجــع ذلــك ألمــرين ،مكمــالت قرينــة التخصــيص 

مضـارع لــدى شــاعرنا بعــد األدوات كثــرة ال:الثــانى.المفعـول بــه مــن حيـث عــدم وجــود نسـبة مشــابهة بينــه وبــين فعلـه 
 المضـارعَ  المفعول ألجله تشـمل  ـ أيضـاً ــ الفعـلَ  لـألن قرينة الغائية التى تشم؛)الفاء و الالم و كى و حتى و لن(

 أو،لمــا قــرره النحــاة مــن أنــه يــأتى للتعليــل  وهــو فــى مواضــعه التــى ذكرهــا الشــاعر مطــابقٌ .بعــد األدوات المــذكورة 
  ).٣"(ر لوقوع األمرألنه عذُ يذكر ؛"  بمعنى آخر

  
  المفعول مــعــهـ ٣                                      

  .)٤("مه من الفعل أو شبهه له ما تقدَّ  والناصبُ ، عَ بمعنى مَ  ◌ٍ واوبعد  المنتصبُ  هو االسمُ "المفعول معه     
 أنـا سـائٌر وشـاطئَ : سـم الفاعـل كقولنـاوقـد يعمـل فيـه مـا يشـبه الفعـل مثـل ا، سـرُت والجبـلَ : فينصبه الفعل كقولنا 

ومـن .سـيُرك والنيـَل عافيـٌة لـك:أو المصـدر كقولنـا ، هـذا مقتـوٌل وطلـوَع الشـمسِ :أو اسم المفعـول كقولنـا ، البحر
لـم يصـح  هُ لـم يصـح عطفُـ علـى مـا قبلـه فـإنْ  هُ النحويين من اشترط فى صحة نصب المفعول معـه أن يصـح عطفُـ

  .معه  مفعوالً 
  ـــــــــــــ
      .   )الطويل(  ٢٥٣ـ ) الرجز(   ٢٤٤:ـ الديوان١ 
  .) الوافر(  ٦٩ـ ) البسيط(   ١٤٣ـ ) الطويل(  ١٧٤:الديوانـ ٢ 
  .١/٢٠٦ع سابق ـ مرجـ األصول فى النحوـ ـ ابن السراج ٣ 
  .٢/٢٠٢شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ :ـ ابن عقيل ٤ 

والعطــــف .بة علــــى غيــــر طريــــق العطــــف أو المالبســــة الحاليــــة ســــتفاد منهــــا المصــــاحوأمــــا المعيــــة فهــــى قرينــــة تُ   
واصــطالح المعيــة مقصــور علــى قرينــة "والمالبســة معنيــان آخــران يعبــر عنهمــا بــالواو كمــا يعبــر بهــا عــن المعيــة

ومـع أن ، ال تأكـِل السـمَك وتشـرَب اللـبنَ :ومـن أمثلـة المضـارع المـذكور نحـو...المفعول معه والمضارع بعد الـواو 
أن  النحـاةُ  بَّ َحـالمعنى هنـا والمعنـى هنـاك أَ  هَ و هنا هو نفسه معنى الواو التى فى المفعول معه كما تشابَ معنى الوا

 ضــام فــى المعيــة اســمٌ فالــذى يُ .يفرقــوا بــين معنيــين متشــابهين بســبب االخــتالف فــى التضــام بــين الــواو ومــا يتبعهــا 
هذا يتضح أن نصب المضارع بعد الـواو علـى  ومن.منصوبٌ  فى المصاحبة مضارعٌ  ضام الواوَ والذى يُ ، منصوبٌ 

  .)١("المعية من نوع نصب المفعول معه بعد الواو ذاتها
  : نحو، موضعاً )٨٥(وقد ورد المفعول معه بعد واو المعية الناصبة لالسم لدى شاعرنا 

  ا ــــنالوط و الجيرانَ و  األهلَ  رُ ذكُ ويَ            هِ ـــغربت عندَ  غريبٍ  كلُّ  شتاقُ ـ يَ           
   كِ ـــــــالممالي أفعالَ و  الملوكِ  بينهما            تيهَ   ضاع الحزمُ  أمرينِ  جمعتَ  ـ          



 ١٤٥

  ورا ـــــــالنس هلكَ حتى أَ  فعاَش ــــــيرا            التعم و البقاءَ  فسألَ ـ           
  )٢(ا ما كانا ـــــــهمالِجنانا            فكان من َأمرِ  هُ ــــــزوجَ  وه سكنَ أَ ـ           

علــى المفعــول بــه يســتدعى عطــف الظــاهر  علــى المفعــول معــه أرجــح ؛ألن حملــه فــى المثــال األخيــر النصــبُ ف    
المعيــة   واوَ  بينمــا فــى األمثلــة الثالثــة األولــى قــد تكــون الــواوُ ـ وهــو ضــعيف عنــد النحــاة ـ المتصــل  المضــمرعلـى 

فينتصــب االســم علــى أنــه معطــوف علــى  مــل أن تكــون الــواو عاطفــةً ويحت ،نــه مفعــول معــه أفينتصــب االســم علــى 
فى هذه األمثلة وغيرها من األمثلة المشابهة التى لم أذكرها فإن المفعـول  الواو عاطفةً ُعدَّْت وٕاذا .المفعول به قبله 

  .للغاية لدى شاعرنا  معه يصبح ضئيالً 
من شواهده يمكن حملهـا علـى العطـف  وكثيرٌ  ، عاً موض )٨٥(نالحظ أن المفعول معه لدى شاعرنا قد ورد و      

المصـاحبة  حـدوثَ  وٕاذا كـان المفعـول معـه يفيـد دالليـاً  ،تصبح مواضـع ورود المفعـول معـه محـدودة للغايـة  وعندئذٍ 
تـاريخ  رَ ْبـعَ  الشـاعر معـانى الوحـدة التـى تفـرد بهـارأيـى ـ فـى ـ س بـين شـيئين فـإن نـدرة وجـوده لـدى ابـن الجهـم يكـرَّ 

  :الطويل وعدم مصاحبة األشياء له فى أحكامه منذ إعالنه أول شعر أنشده وهو طفل حياته 
  مِ ـــــالجه فظاظةَ  شكو إليكِ من أم                أَ  ا أفديكِ ــــتَ مَّ يا أُ  ـ          

               )٣( مِ رْ ــــبال جُ  محصوراً  وبقيتُ                 كلهمُ  انُ ـــح الصبيرِّ قد سُ             
أى عــدم انطبــاق ـ علــى هــذه الحــال  وظــلَّ ،ينفــرد بــه  لــه حكمــاً أن  بهــم و خاصــاً  فهــو يخبــر أن لزمالئــه حكمــاً     

التـى لـم تكـن  د بالمنزلـة الرفيعـة منـه ونحـو سـبع سـنوات حيـث تفـرَّ  حتـى كبـر والزم المتوكـلَ ـ أحكام اآلخرين عليه 
حتـى لحظـات الجهـاد  ،ع وِجـفـى مشـهد مُ  علـى رؤوس األشـهادِ  بَ لِ عليـه وُصـ بَ ِضـد  بـأن غُ كمـا تفـرَّ  ،سـواه  ألحدٍ 

  :حيث يقول ، دٍ لَ ويتفرد هو بالثبات والقتال فى جَ  ،ه يفر من الميدان فى أخريات أيامه نجد غيرَ 
  ـــــــــــــ
          .١٩٦صـ  مرجع سابقـ معناها ومبناها  .. اللغة العربية:تمام حسانـ ١
  ) .     الرجز( ١٦٧ـ  ) الرجز(  ٢٣٣ـ ) البسيط(   ١٦٩ـ ) لبسيطا(   ٢١٦: الديوان  ـ٢
           .)الكامل(  ٢١٢: ـ الديوان٣

   رُ ـــعَ سْ تُ  بالمشرفيةِ  ىَ غَ الوَ  ونارُ             رٌ ـــــفيه المنايا حواسِ  كٍ رَ بمعتَ ـ        
    )١( رُ ــسَّ ا تتكَ نَ عنهم والقَ  تُ حز هم           وال انسيوفِ  باتِ عن ظُ  وجهىَ  تُ نْ فما صُ           

فــإذا كــان شــاعرنا علــى هــذه الحــال فــى حياتــه وشــعره فــإنى أذهــب إلــى أن قلــة ورود المفعــول معــه فــى شــعره     
أو التـــى عاشـــها بـــين ،يكشـــف لنـــا معـــانى الوحـــدة أو الغربـــة التـــى عاشـــها داخـــل نفســـه  عميقـــاً  يكـــرس معنـــى دالليـــاً 

 حيــث أورد صــاحب تــاريخ ، أنشــده يكشــف لنــا هــذا المعنــى المســتفادَ  ر شــعرٍ آخــ وال عجــب أن نجــد أنّ  ،اآلخــرين 
  :ه فيها قوله بعد موتِ  هُ عنه ثيابُ  تْ عَ زِ نُ  نمعه رقعة حي دَ جِ بغداد أن ابن الجهم وُ 

  ا ــــنعماذا بنفسه صَ  زحِ      ا         ــالن فى البلدِ  لغريِب و ارحمتا لِ  ـ         
  ا ــوال انتفع ن بعدهِ مِ  شِ وا             بالعيــــــفما انتفع هُ أحبابَ  فارقَ             

  ا ــعشَ حتى إذا ما تباعدوا خَ               مُ ـــــدارهِ  بقربِ  كان عزيزاً             
  )٢(اــنعما صَ  كلُّ  ن اهللاِ مِ  عدلٌ              هِ ـــــــوغربت فى نأتهِ  يقولُ             

  



 ١٤٦

  )ظــــرفال(المفعول فيه  ـ٤
وأزمنـا  ،فهنا ظرف مكان ،امكث هنا أزمنًا  :د  نحوطرابا فىن معنى مَّ زمان أو مكان ضُ  "الظرف بأنه  فَ رَّ عُ    

  ).٣("امكث فى هذا الموضع وفى أزمن  :ألن المعنى  ؛ فىن معنى منهما تضمّ  وكلٌّ ،ظرف زمان
  :ولذلك ينقسم قسمين ،لما يحدث  عاءٌ فهو وِ ،ألن الفعل يحدث فيه  ى الظرف بالمفعول فيه ؛مِ و سُ    

ــوَم الخمــيس : نحــو ،ويــدل علــى زمــن حــدوث الفعــل: ظــرف زمــان: األول الســفر فــى يــوم :علــى تقــدير ،الســفُر ي
جلسـت فـى :على تقـدير ، جلسُت مكاَن زميلى:نحو،ويدل على مكان حدوث الفعل :ظرف مكان: الثانى.الخميس 

  .مكان زميلى 
 فإنـه  ال يكـون مفعـوالً  جميـلٌ  أو هذا مكانٌ ، مشرقٌ  نا يومٌ يومُ  :نحو ، ل الظرفقبف الجر ذر تقدير حر فإذا تعَّ     

  .فيه لداللته على شىء معين ولعدم داللته على زمن حدوث الفعل أو مكانه
وقـد يـأتى محـددًا  ،خلـف وقـدام وأمـام ووراء :وقد يأتى الظرف مبهمًا أى ليست لـه حـدود معلومـة تحصـره نحـو    

سـرُت :أو مختصًا بإضافة نحـو،سرُت لحظًة وساعًة :على الظرفية مبهمًا كان نحو قبل اسم الزمان النصبَ حيث يَ 
وأمــا اســم ...ســرُت يــومين :أو مختصــًا بعــدد نحــو ،ســرُت يومــًا طــويًال : مختصــًا بوصــف نحــو أو ، الجمعــة  يــومَ 

فــوق وتحــت  : كالجهــات الســت نحــو ،هم بالمــ:أحــدهما : المكــان فــال يقبــل منــه النصــب علــى الظرفيــة إال نوعــان
 وســرتُ ،الــدار  فــوقَ  جلســتُ : نقــول فغلــوة وميــل وفرســخ وبريــد : ، أو المقــادير نحــو ويمــين وشــمال وأمــام وخلــف 

وجلسـُت  ، قعـدُت مقعـَد زيـدٍ :أن يكـون عاملـه مـن لفظـه نحـو نصبه ما صيغ من المصدر وشرط : ثانيهماو .غلوةً 
  .*مجلَس عمروٍ 

  ـــــــــــــــــــــ
  )  .  الطويل(  ١٢٠: ـ الديوان ١
  .١١/٣٦٩ـ مرجع سابق ـ تاريخ بغداد :الخطيب البغدادى :وينظر  ).المنسرح(  ١٥٩:الديوانـ ٢
  .٢/١٩١ـ مرجع سابق ـ  شرح ابن عقيل:ابن عقيل ـ ٣
  .  ١٩٥، ٢/١٩٤ـ المرجع نفسه ـ ابن عقيل : ينظر تفصيل ذلك*

  ف الزمانو ظر  ـأ 
  :ومنها، موضعاً )٢٢٠(نا لدى شاعر  وقد وردت

  : إذ 
   )١(ىــــليس يمش مقعداً  فإذا الوعدُ                واالً ـن دتَ ــوع إذ أرجوكَ  كنتُ         
  .ك النوالوعدِ  كنت أرجوك وقتَ :والمعنى 

  :إذا
  )٢( الغالبُ  اءُ ـــالقض مَّ حُ  إذاى عمَ يَ                 هِ ــــوبفهم بقلبهِ  رى البصيرَ وأَ       

  :آلنا
   )٣(سهرُ له يَ  الً ــــــن كان تأميى               مَ رَ ــــــالك لذيذُ  نَ هْ يَ لْ فَ  اآلنَ        

  :مذ
   بُ ـــــــعتِ هو  ال يُ  ُمذْ ها دمعتُ                 تْ ــقلععينى وال أَ  غمضتْ ما أَ ـ      



 ١٤٧

  )٤(دِ ـــــالوج خُ لَ سْ بى مَ قل قد هاجَ                  ــــــهُ امَ حمّ  وقدَ أ ُمذْ  فالبينُ  ـ    
  :  عنــد

   )٥(اــو الوطن والجيرانَ  األهلَ  ذكرُ ويَ ــه                غربتِ  عندَ  غريبٍ  كلُّ  يشتاقُ        
  :مـــا
   نُ ــــــــميبه قَ  ى بالوفاءِ وٕانَّ   ا              ــحيّ  دمتُ  ما  هُ بَّ حُ   كِ حبوتُ ـ       

   )٦(رُ ــــالشج أورقَ  ماعلى جباهكم                  هُ مُ ى مياسِ الذى تبق هذا الهجاءُ  ـ      
  :اــلمّ 

  )٧( ادِ وَّ ـــــــالعُ  مواكبُ  أتتكِ  لّماجوا              تفرّ  ى فى السجونِ سارَ األُ  إنّ         
  :بين
   )٨(ــــــــهْ ممتحن كانتْ   و مائةٌ               ــهْ سن إحدى وخمسونَ  وبيَنهم         
  :بلق

  )٩( هْ ار ــــــــشالبِ  تِ غَ لِّ بُ  وقبَلها              هْ ار ـــس قبلَ  هاجرُ  وولدتْ            
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .                )الكامل(  ٧٠:الديوانـ ٢         .                      )الخفيف(  ١٥٣: الديوانـ ١
  .)السريع(  ١٠٩ـ  ) السريع(  ٦٩:الديوانـ ٤                      .          )السريع(  ١٢٦:الديوانـ ٣
  .)البسيط(  ١٢٢ـ) الوافر(  ٢١٥:الديوانـ ٦             .                   )البسيط( ٢١٦ :الديوانـ ٥
 مـــــن: آل عمـــــران)[ما يعلـــــم اهللا الـــــذين جاهـــــدوا مـــــنكولّمـــــ(حرفـــــًا جازمـــــًا كقولـــــه تعـــــالى لّمـــــا تكـــــون. )الكامـــــل(  ١٠٧: الـــــديوانــــــ ٧

] ٢٢مـن اآليـة :القصـص)[ا توجـه تلقـاء مـدينولّمـ(علـى السـكون فـى محـل نصـب كقولـه تعـالى وتكون ظرف زمان مبنياً ،] ١٤٢:اآلية
ين وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح يــالمحتســب فــى تب : ابــن جنــى.[أى إال فعلــت ،أقســمت عليــك لّمــا فعلــت :نحــو إالوتكــون بمعنــى ،

  ].١٦٤/ ١ـ  م١٩٩٩ـ  القاهرةـ المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  ـ طن لنجدى ناصف وآخريْ تحقيق على اـ عنها 
                                .)الرجز( ٢٣٧: الديوانـ ٨
         ).الرجز( ٢٣٤: الديوان  ـ٩

  :نحو ، وقد جاء هذا اللفظ على نية اإلضافة المقطوعة
  ا ـــــــودهذُ أَ  قبلُ  قد كنتُ  زنادقةٌ               ةٌ ـبصْ عُ  كَ رَّ غَ  اإلسالمِ  فيا ناصرَ ـ        
   هُ ـــــــــميقاتُ  هُ أَ فجِ أن يُ  وخافَ              هُ وفاتُ  هُ رتْ ــــحتى إذا ما حض ـ       
  ـــُل ـــقبــ أبوهُ  وصىَ ما أَ  بمثلِ               لُ ــــكه وأنوٌش  أنوشاً  وصىَ أَ          
  )١(هدَ ــــــــعه قبلُ  هُ وكان قد والَّ ه             دَ ــالهادى موسى بع واستخلفَ ـ        

   .ذلكَ  قبلَ : أى 
  :بـعــد

  )٢(رُس ـــــــْد يُ  ابٌ ــكت وفيه هللاِ                 ُس ــى  يونتّ مَ  بنُ  أيوبَ  بعدَ و           
  :أبداً 

                 )٣(اـــبعض أبداً ها يتلو بعضُ  من الناسِ                  معاشراً  تْ مّ وعَ  تْ مَّ قد حَ  أياديكَ          
  :◌ً غدا



 ١٤٨

  )٤(دُ ورِ ـــــوالم غداً نا وٕاليه مصدرُ                  هِ ـــــفى خلق أمرهِ  بالغُ  واهللاُ        
  : ليل

   امِ ـــــــقللمَ  المطيرةِ  وأعراَض                 ليـــالً  طولِ القا قناطرَ  نَ عْ زَ جَ ـ      
  )٥( هاودُ ــمس و هاساداتُ  اـً حنُ سُ  تْ رَ جَ                 هُ ــحقَّ  الروعِ  ليلةَ ا اقتضاها فلمّ ـ      
  :ساعة
   )٦(ابِ ـــــضغِ  غيرُ  والقلوبُ  اً ثَ بَ عَ ــــــى                راضَ تَ تَ  ساعةً و  ىَ جنّ تَ تَ       
  :  ظهر

   )٧(ذاناــــمَ هَ  تْ حَ ـبَّ وصَ  ليالً   ـسينَ ــ              وقرمي ْهراً ــظُ  نا حلوانَ أوردتْ       
  : يوم
   هْ ـــــذرى دمعَ يُ  الكوفةِ  فى مسجدِ ــــْه              معالجُ  يومَ  ثم رقى المنبرَ ـ      

  )٨( لُ ــــــــإسماعي النبىُّ  وعنَدهُ               ريلُ ـــــجب هُ عندَ  يوماً كان ـ و      
  :حين
   لُ أَ ـــسيُ  حينَ  ن عاداتهِ مِ  خلُ وال البُ           وال أذى     اـً ـنّ مَ  المعروفَ  تبعُ وال يُ ـ      
  )  ٩(ا يدَ ـــــول بأبى الوليدِ  هُ ورميتَ                هُ تَ ــــليوَ  حين الدينِ  أمرَ  أفسدتَ ـ      

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

        ).  الرجز(  ٢٤٨ـ  ) الرجز(   ٢٣٠ـ ) الطويل(   ١١٧: ـ الديوان١
  ).               الطويل(  ١٥٥: انالديو ـ  ٣).                                 الرجز(  ٢٤٠: الديوانـ ٢
               .)الطويل(   ١١٥ـ )   الوافر( ٢٠٧: الديوانـ ٥                           .        )الكامل(  ٩٣:الديوانـ  ٤
                        .    )الخفيف(  ٢١٩:الديوانـ ٧                             ).     الخفيف(  ٧٨: الديوانـ ٦
  ).الكامل(  ٩٩ـ  ) الطويل( ١٧٤: ـ الديوان٩).                الرجز(  ٢٣٤ـ)الرجز( ٢٤٨: ـ الديوان٨ 

  :                 حقبة
  )١(ا َــ أرب ياةِ ــن الحمَ  ىَ ضَ ى قَ حتَّ                  ِحـَقباَ  فعاَش  رَ ـصْ مِ  ىَ تَ أَ  مَّ ثُ               

  :                شهر
  )٢(ا رَ ـــــوفأَ  اً ــثلث زيدُ تَ  ثالثاً                   َأشهـُرا َش اَ وعَ  ولينِ حَ  اَش عَ فَ              

  :   حول ـ عام ـ سنة
  ارَ ــــــوفأَ  لثاً ــث زيدُ تَ  ثالثاً را                  شهُ أَ  َش اَ وعَ  َحولينِ  اَش عَ فَ ـ              
   امِ ــــــى األيَّ وَ سِ  عانِ مْ سَ  ديرِ بِ                   امِ ـع ونصفَ  َعامينِ  اَش عَ فَ  ـ             
  )٣(اعَ رَ ــــشَ  من الشهورِ  وتسعةً  ــعا                 أرب سنينَ  باألمرِ  امَ قَ فَ ـ              

  :ألف
  )٤( ى األزمنـهْ مضِ وتَ  دعو إلى اهللاِ يَ سنْه                    مسينَ خَ  غيرَ  ألفاً  اَش عَ فَ                

  :عشية



 ١٤٩

  )٥( إلى بعضِ  هنَّ بعضُ  ضيفتْ أُ  دودٌ خُ                  هُ ـــكأنّ  ى بوردٍ انِ يَّ حَ  َعِشِ◌يَّةَ               
  :  مع

  )٦(طوبِ ـــالخ معَ  عليكَ  عٌ الَّ و طَ                   عنهُ  تَ ما استغنيْ  عنكَ  طىءٌ بَ                
  ف المكانو ظر ـ   ب

  :وقد ورد منها لدى شاعرنا مايأتى
  :    بين

  )٧(نِ ـــــطَ والوَ  ةِ ــبَّ حِ األَ  بينَ                   قٌ رِّ ـــــفمُ  المعاشِ  بُ لَ طَ               
  :   تحت

  )٨( دُ زبِ ـــفتُ  بابِ الحُ  و بمكنونِ غُ رْ تَ                  تحتَـهُ  تْ بها فظلَّ  المزاجُ  غلبَ               
  :  وسط

  )٩(بِ َـ هالذَّ  نَ مِ  شذرٌ  وسَطها برجدٌ زَ ـــا                 به طيفُ يُ  واقيتٌ يَ  كأنهنَّ               
  :    عند

  )١٠(لُ ـــــإسماعي النبىُّ  عنَدهُ و                 لُ ــــجبري عنَده وكان يوماً               
  :  عـم

  )١١(رينا ِــ زائ يعقوبَ  عـم هُ توْ أَ  ا                بعونَ ـــس هِ رتِ ـمن أس وكانَ               
  ــــــــــــــــــــــــ 

                     ).الرجز( ٢٤٣:  ـ  الديوان ٢).                                                  الرجز(  ٢٣٦: الديوانـ ١
  .         )الرجز( ٢٣١:الديوانـ  ٤           .   )الرجز( ٢٤٤ـ ) الرجز( ٢٤٦ـ ) الرجز( ٢٤٣: ديوانالـ  ٣
  .)الوافر( ٧٣: الديوان ـ ٦                                               ).الطويل(  ١٥٦: ـ  الديوان ٥
  ).الكامل(  ٩٤: ـ الديوان ٨              ) .                           مجزوء الكامل( ٢٢٢: ـ الديوان ٧
                   ).الرجز( ٢٣٦: ـ الديوان ١١                 ) .الرجز(  ٢٣٤: ـ الديوان ١٠).                البسيط(  ٧٣: ـ الديوان ٩

  :فوق
  )١(الخافقِ  ؤادِ ـــــالف قَ فو  هُ ويسارُ                 هِ دّ ـــلخ ادَ ـــتحكى الوس فيمينهُ       
  :   دون

  )٢(هْ ــــحُ كالِ  اللونِ  ربدُ أَ  قبيحٌ  ووجهٌ                 يرةٌ ــكث امِ ـــالطع دونَ  لٌ لَ له عِ        
  :  لدى
  )٣(مْ رَ ـــــــالحَ  حماماتِ  نْ مِ فَ  نِ ا                وَ ــــــــالخُ  لدى ا الرغيفُ أمّ     
  :حيث
  )٤( داءُ ــــــالنِّ  عُ سمَ يُ  حيثُ  هُ نادتْ                 اءُ ـــــــــصمّ  صخرةٌ  هُ متْ وكلّ    
  :ملء
     )٥(الـــهم تبجيصدورِ  ملءَ و  اً فَ رَ شَ ـــــم                 هعيونِ  ملءَ  اهللاِ  نصبوا بحمدِ    
  :وراء



 ١٥٠

  ا ـــمرمعر  جيشاً  الخمسينَ  مِ  وقارعَ                 وراَءه عينَ ــــــباألرب ىَ مَ ا رَ ولمَّ ـ 
  )٦(اــــمجَ سْ مُ  فلم يترك لعينيهِ  وحنَّ         ا        ـــــمصرَّ با ما تَ الصِّ  ن عهدِ مِ  رَ ذكَّ تَ  

  نائب الظرف
  :ومما جاء منها لدى شاعرنا ما يأتى،فيه  ا على أنه مفعولٌ منه كلُّ  بُ نصَ فيُ  ينوب عن الظرف ألفاظٌ 

  :فى قوله  ) نصبآخرـ صبيحة ـ كل ـ (نحو ،المضاف إليه الظرف ـ١
   يُس ـــبحَ  رِ ـــــــهالدَّ  آخرَ    ـــــــــــا             علين لكُ مْ لكم الُ  ـ  
  وال ـــــــوال مجه مغموراً  ثنينِ إ               الـ صبيـــحةَ  خِ نصبوا بالشاذيالم يَ ـ   
  دِ ـــــــعي ومُ فهو عندنا ي سالماً                 افىً ـــــــفيه مع نراهُ  يومٍ  كلَّ ـ   

   )٧(هاِـــ ا ومسائــــهصباحِ  ـبَ                 ُنْصـــ ى األيامِ ـــــعل بقىَ تَ ـ    
  :فى قوله) حقاً ( نحو،  ـ ألفاظ ُنصبت على الظرف٢

  )٨(مائلُ  ودِّ ــــبال لم يحظَ  وٕانْ  إليكَ                 لٌ ـــإنى لمائ الصدقَ  أقولُ  َحقَّـاً و      
 وجوباً  هُ عاملُ  فَ ذِ حُ  منصوباً  مطلقاً  فى هذا الشاهد مفعوالً  حقاً ويجوز أن تعرب .الصدقَ  أقولُ  ى حقٍّ وف: والتقدير

  .... حقاً  أحقَّ :والتقدير ،؛ألن اللفظ يؤكد مضمون الجملة 
  ــــــــــــ
              . )الطويل(  ٨٦ : الديوانـ  ٢    ).                              الكامل(  ١٦٥: الديوانـ  ١
                                .)مجزوء الكامل( ١٩٨: الديوانـ  ٣
                  .           )الرجز(  ٢٣٩ : الديوان ـ ٤ 
  )  .         الكامل( ١٨٦: نالديواـ   ٥
             .) الطويل( ١٩٩: الديوانـ  ٦ 
  ).         مجزوء الكامل(  ٦٢ـ) الخفيف(  ١١٠ ـ ) الكامل(  ١٨٥ـ ) المجتث(  ١٥١: نالديواـ  ٧
  )  .           الطويل(  ١٧٦: الديوانـ  ٨
  :فى قوله)عهداً ـ  حجراً ـ  أرضاً ( نحو،  ـ ما يدل داللة الظرف٣

  اـــنا أرضرُ صدِ وتُ  أرضاً نا دُ ورِ وتُ                اً ـــــفتعسُّ  وبحراً  َبرَّاً  بنا دُّ تكُ  ـ      
   وادىـــــال وبطنَ  ِحْجراً  نتْ كَ سَ فَ                 ادِ ــــــع بعدَ  ثمودُ  رتْ ثموأَ ـ      

     )١( رامِ ـــإلى انص واألمورُ  مَ رَّ صَ تَ               عهـــدًا   اِت صَ رَ العَ  نشدُ نا نَ لْ ظَ فَ ـ       
  :فى قوله) خمسـ  ألف(كلفظى  ،ـ العدد المميز بالظرف أو المضاف إليه الظرف٤

   امِ ـــــع ألفَ  رَ عمَّ ا               لنرجو أن تُ ارون وٕانّ ـــــــــدنا بهفأيْ  ـ      
   )٢(ـــهْ تسع وشهوراً  سنينَ  خمَس                هْ ــــــعَ نْ ومَ  فى بسطةٍ  ولم يزلْ ـ      
  :فى قوله) وقت( نحو ،ـ المصدر المتضمن معنى الظرف٥

  )٣(رامِ ـــــإح وقتَ  وهو كثيرٌ  ــى              ــرتمِ ال يَ  فى اإلحاللِ  كالصيدِ         
  .إحرامى  فى زمن يساوى وقتَ  وهو كثيرٌ :وذلك على تفسير ،مفعول فيه )وقت(فالمصدر 

  : فى قوله) قليالً (  نحو ،ـ صفة الظرف٦



 ١٥١

  )٤(هابيال  ةً ـــــمتئِ مُ  تْ عَ ضَ وَ فَ               ـالــقليـــــــ هُ بعدَ  تْ بَّ غَ ثم أَ        
  . قليالً  وقتاً  هُ بعدَ  تْ أغبَّ :وذلك على تفسير ،مفعول فيه :  ليالً ق

حسب موقعها  بتْ عرِ التى استعملت استعمال غير الظرف فأُ *و مما جاء لدى شاعرنا من الظروف المتصرفة 
  :فى الجملة ما يأتى

   ابِ ــلسحا ِخاللِ من  البدرِ  طلعةَ  اد             دَ ـــــحِ  وهى فى ثيابٍ  تْ عَ لَ طَ ـ       
  اءِ ــالمسوفى  الصباحِ فى  داً وْ وعَ               داءً ــــــــابت اهللاِ  عليهم لعنةُ  ـ      

  لُ دِ ـــــعوتَ  جورُ تَ  أيامٌ  هرِ لدَّ ولِ                لُ ــــحمَّ تَ ها تَ لتَ ما حمَّ  هى النفُس ـ       
   ارِ ـــــبنه جٌ مزعَّ  والليلُ  السـ                ـيرِ  حثيثُ  شيبٌ  الشبابِ  وراءِ من ـ       

   اـأعـــاله البانِ  نَ صْ غُ  وكأنَّ                ـاـأسفُلهـــ الرملِ  َص عْ دِ  وكأنَّ ـ       
  )٥(ىـــإعدام وقتِ بزورتى فى                 عٌ ـــــــمول أبداً  ى حبيبٌ لِ وَ  ـ      

  :آلتى ويمكن إحصاء تراكيب المفعول فيه لدى شاعرنا حسب الجدول ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).الوافر(  ٢٠٥ـ ) الرجز(   ٢٣٣ـ )الطويل(  ١٥٤: ـ الديوان ١
  ).                       الرجز(  ٢٤٩ـ ) الوافر(  ٢١٠: ـ الديوان٢
                               ).     الرجز(  ٢٢٩: ـ الديوان٤) .                                     السريع(  ٢١٣: ـ الديوان٣
مـا اسـُتعمل ظرفـًا وغيـر :فالمتصرف من ظـرف الزمـان أو المكـان . وغير متصرف،متصرف : ينقسم اسُم الزمان واسم المكان إلى"*

وٌم مبـارٌك يوُم الجمعة ي: وُيستعمل مبتدًأ نحو،سرُت يومًا وجلسُت مكانًا : ظرف كيوم ومكان فإن كل واحٍد منهما ُيستعمل ظرفًا نحو 
إذا  َسـَحر: ما ال ُيستعمل إال ظرفًا أو شـبهه نحـو:وغير المتصرف هو.جاء يوُم  الجمعة وارتفع مكاُنك : وفاعًال نحو،ومكاُنك حسٌن 

و ] ...٣٤مـن اآليـة : القمـر)[إال آَل لـوٍط نجينـاهم بسـحرٍ :( فهو متصرف كقوله تعـالى فإن لم ترده من يوم بعينه أردته من يوٍم بعينه
خرجـُت ِمـن : ِمن نحو والمراد بشبه الظرفية أنه ال يخرج عن الظرفية إال باستعماله مجرورًا بـ، لدنو عندلذى لزم الظرفية أو شبهها ا

  .]٢/١٩٩,١٩٨ـ مرجع سابق ـ شرح ابن عقيل :ابن عقيل ["عنِد زيٍد 
  ).السريع(  ٢١٣ـ ) الكامل( ٢٢٣ ـ) الخفيف(  ١٤٤ـ ) الطويل( ١٧٢ـ )الوافر(  ٦١ـ ) الخفيف(  ٧٨: الديوان ـ ٥

  ٣٥٩=  )الظرف(المفعول فيه 
    ٩٤= ظرف مكان    ٢٢٠= ظرف زمان 

نائب الظرف 
 =٤٥  

  ١٤=حين            ١٦=قبل         ١٣= إذ 
  ١= حقبة           ٥٦= بعد        ٢٦= إذا 

  ٢=شهر            ٢= أبدًا         ١=اآلن 
  ١١=سنة /عام/حول          ٢= غدًا         ٤= مذ 

  ١= ألف      ٥=ليلة / ليل       ١٠=عند 
  ١= عشية         ٢= ساعة         ٨= ما 
  ٣= مع          ١= ظهرًا       ١٢=لّما 
  ١٩= يوم     ١٠= بين 

  ٦=حيُث        ٤٥=بين 
  ٢= ملء        ٣=تحت 
  ١= وراء        ١=وسط 
  ١٧=عند 
  ٣=مع 
  ٦=فوق

  ٨=دون 
  ٢=  لدى



 ١٥٢

  :من اإلحصاء نالحظ  
ــ*   ،؛ ألن األحــداث ال تــتم إال فــى أزمنــة و أمــاكن موضــعاً ) ٣٥٩( قــد ورد المفعــول فيــه  لــدى شــاعرنا بكثــرة هأن

أى بنسـبة  موضـعاً ) ٢٢٠(وقد ورد المفعول فيه للزمان لدى شـاعرنا  ،والشاعر مهتم باألحداث وحركتها المتالحقة
  نــهار أو مان يكون التركيز فيه على كل جزء من أجزائه من ليلٍ وهى نسبة عالية ؛ إذ الز %٦١.٢٨

وأعتقـد أن . فـى مكـان واحـد  متنوعـةً  والتـى قـد تـدور كثيـرةً ،  تدور فى فلكهـا األحـداثُ   ليالٍ  وبما فيه من أيام و، 
كـررة فـال يأتيـه بـه فـى تقلباتـه المت من استخدام ظروف الزمان فى شعره وكأنه يستعطفه ليكون رحيماً  شاعرنا أكثرَ 

  .إال بخير 
فـى  موضـعاً ) ٢٧(منهـا  موضـعاً ) ٥٦(بين ظـروف الزمـان حيـث ورد  األكثر وروداً ) بعد( جاء ظرف الزمان*   

نــه بصــدد ذكــر أحــداث تاريخيــة أل ؛ وأعتقــد أن الشــاعر اســتخدم هــذا الظــرف تحديــداً . قصــيدة المحبــرة فــى التــاريخ 
إلى زمـن  ـ عليه السالم ـ آدممن سيدنا   ا عبر التاريخ اإلنسانى الممتد بدءاً حسب فترات حدوثه زمنياً  ترتيباً  مرتبة

هذا الترتيب الزمنـى ؛ ألن سـرد األخبـار العلميـة الدقيقـة ال تحتمـل مخالفَة   هُ وهو ال يمكنُ ،الخليفة أحمد المستعين 
لترتيـب الزمنـى يوضـح طريقـة أخـرى ا"عـن أن  كما أن التقديم أو التـأخير فيهـا يفقـدها قيمتهـا المرجـوة فضـالً ، خطأً 

  :فعندما يقول ).١"(متسلسالً  للربط بين األحداث ويجعل منها أمراً 
  )٢( ُس رَ دْ يُ  ابٌ ـــــــكت هللاِ  وفيهِ             ى  يونُس ــــتَّ مَ  بنُ  أيوبَ  وبعدَ            

كان بعد نبى  ونس ـ عليه السالم ـمجىَء نبى اهللا ي فى تركيب البيت أفادت الترتيب التاريخى حيث إنّ  بعد فإنّ 
  . تاريخياً  كما هو ثابتٌ  ـ عليه السالم ـ اهللا أيوب

و أرى أنــه أراد ، موضــعاً ) ٤٥( بنســبة عاليــة حيــث اســتخدمه فــى) بــين( ف المكانيــة و مــن الظــر  عرنااسـتعمل شــا*
  ارن ـقأو ليُ ،خصومه  ة بينه وبينبظهر للناس المعركة الناشرغبته فى أن يُ ـ فيما أرجح ـ بهذا االستعمال 

  ــــــــــــــــــــ
  .٢١٥الداللة والنحوـ مرجع سابق ـ ص :ـ صالح الدين صالح حسانين ١
  .)الرجز(  ٢٤٠: ـ الديوان٢

ظهـر ذلـك اإلخـالص الـذى ينطـوى عليـه صـدره وتلـك المـودة المتبادلـة بينـه وبـين الممـدوح والتـى أو ليُ ،بينه وبينهم 
  : يقول فعندما .أثارت خصومه عليه

  )١( وقِ ــــبين مالى والحق ى                وأجمعُ ـــنّ بين معروفى   ومَ  قُ فرِّ أُ          
إنسـانية الشـاعر وخصـاله الحميـدة فهـو صـاحب معـروف وٕاغاثـة  مظـاهرَ  فـى تركيـب البيـت أظهـرتْ ) بـين(فإن    

وشـاعرنا فـى ذلـك ،اآلخـرين غيـر منقوصـة ق و كمـا أنـه يـؤدى حقـ،وال أذى  ه مناً تبع معروفَ للملهوف ومع ذلك ال يُ 
علــى  نَّ ُمــدعــى لــه ألن يَ أ ذلــك المعــروف واإلحســان كــان الصــعبة ؛ألن اإلنســان إذا كــان كثيــرَ  ق المعادلــةَ قــد حقَّــ

حــق المــال  أداءَ  لَ هِمــعلــى جمــع المــال كــان ذلــك أدعــى لــه ألن يُ  وٕان كــان حريصــاً ،واحــدة  إليــه ولــو مــرةً  نِ حَســالمُ 
و ، )منـىمعروفـى ـ (و،)ـ أجمـعأفـرق (حـرص علـى توكيـد فكرتـه هـذه بـالجمع بـين المتضـادين  وقـد.لغيـر القـادر 

مـن صــفات ـ  ضـمناً ـ ه وكـأن شـاعرنا فـى إثبـات هـذه الخصــال الحميـدة لـه فإنـه يجـرد خصـومَ ).الحقــوقـ  مـالى(
د مواقـع أركـان صـورة فى مدائحـه بهـدف تحديـ )بين( المكانى الظرفَ  استعمل شاعُرناكما  .جميِعها المروءة والكرم

بهــا ممــا  مِ ســلَّ إلــى الحقــائق المُ  أقــربَ  مــن الدقــة والمصــداقية فتكــونَ  نوعــاً  هُ َحــمدائِ  عطــىَ ليُ  ؛المــديح الشــعرية الكليــة



 ١٥٣

تهـوى فـى ظلمـات الليـل ـ  وهـى اإلبـل الشـابةـ القالئـص  فعندما يريد وصفَ .فى الممدوح وغيره  يجعلها أكثر تأثيراً 
  :عتصم نراه يقول تتخطى الصعاب لتبلغ الم

   امِ ــــــعالنَّ  جفلةِ مُ  لُ ثْ مِ  ُص قالئِ                 تْ ـــــاستقلَّ  اهللاِ  خليفةَ  إليكَ ـ       
   امِ ــــــغاللُّ  دِ عْ ن جَ مِ  باتِ إلى اللَّ                اتٍ ـــــممَّ عَ مُ  راةِ تراها كالسَّ          

   امِ ـــــمالزِّ  اشِ يَّ طَ  لِ حْ الرَّ  وقورِ                 ىٍّ ـــــجِ نَ  ارٍ دّ هَ  هاوى بينَ تَ          
     )٢ِ(امــــــن السئمِ  المطىُّ  هافتتِ ــــا                تَ ى إذا مطغَ تَ  ةٍ لَّ مَ شِ  وبينَ          
يصف المشاق والمخاطر ولذلك أتى باأللفاظ الجزلة القادرة علـى تمثيـل الموضـوع ـ هنا ه ـ نالحظ أن شاعرنا     

المعنــى دائمــًا َيعُظــم شــأُنه ويرقــى إذا مــا صــاحبته المــؤثرات "؛ألن  بــه واســتعمل لــه الصــيغ التــى تســتطيع النهــوَض 
ر والجهـد الـذى أراد عن معانى القوة و التحدُّ  معبرةً  بأصواتها جاءت األلفاظُ ولذلك )٣"(الصوتية التوقيعية الخالصة

تـــدل علـــى المشـــاركة بـــين  )تهـــاوى( فـــى الفعـــل التـــاء تخفيفـــاً المحذوفـــة ) تتفاعـــل(فصـــيغة  ؛أن يعبـــر عنهـــا الشـــاعرُ 
ار دَّ ور وَهـقُـوَ ( ال فـىعـول و فعَّـوكـل مـن صـيغتى فَ ،كما تدل بزيادة مبناها على زيـادة معناهـا  ىِّ وِ القالئص فى الهَ 

الشـعرية فـى التراكيـب  )بـين(وقـد أفـادت.زمـام الدلت على المبالغة فى وقار الرحل وهدير الناقـة وطـيش  )اشيَّ و طَ 
وبين ناقة  ار من جهةٍ فهى بين هدّ ـ   القالئص المتجهة للممدوحـ وهى السابقة التحديد الدقيق لموقع بطل الصورة 

علـى صـورة المـديح ـ  كمـا قلـتُتسـبغ ـ  )بـين(وهـذه الداللـة للظـرف المكـانى . أخـرى مـن جهـةٍ  ـ سـريعةـ أى ة لّ مِ ِشـ
لتقوى روابط المودة بين الشـاعر  فى استرضاء الممدوح ؛ تأثيراً  كثرَ أَ  المديحَ  مصداقية مما يجعلالمن الدقة و  نوعاً 

قــد أفــادت تحديــد المواقــع فــى الصــورة الشــعرية المرســومة أمامنــا  )بــين(وٕاذا كانــت ، متصــلةً وتبقــى  وبــين الممــدوح 
عـن  تقاعسـتْ  زلـةٍ منزلـة الشـاعر مـن الممـدوح وأنـه مـن القـرب منـه بمن تحديـدَ ــ مـن جهـة أخـرى ـ  فإنهـا تفيـد دالليـاً 

  . هِ خصومِ  مُ مَ إدراكها هِ 
  ـــــــــــــــــــــ
  ).الوافر( ٢٠٧، ٢٠٦:ـ الديوان ٢).                    الوافر(  ١٦٦:ـ الديوان ١
  .٩٥دور الكلمة فى اللغة ـ مرجع سابق ـ ص:ـ ستيفن أولمان ٣

  المفعول المطلقـ ٥
ســـرُت ســـيَر و ضـــربُت ضـــرباً : نحـــو ،لنوعـــه أو عـــدده  أو بيانـــِا◌ً ،لعاملـــه  مصـــدر المنتصـــب  توكيـــداً الهـــو "      

ـــدٍ  مـــن  أو يبينـــه ضـــرباً ،أو يصـــفه،اســـم منصـــوب يؤكـــد عاملـــه "أو بمعنـــى آخـــر هـــو.)١(" ضـــربُت ضـــربتينو، زي
  .)٢"(التبيين
 يقــةً ألنــه مفعــول الفاعــل حق،المفعــول عليــه ال يتــوج إلــى صــلة  لَ ْمــألن حَ " مطلقــاً  ى المصــدر مفعــوالً مِّ و ُســ      

 ،إنمـا هـو باعتبـار إلصـاق الفعـل بـه منها مفعوالً  وتسمية كلٍّ ،بخالف سائر المفعوالت فإنها ليست بمفعول الفاعل 
  .)٣"(أو معه، أو فيه ،أو وقوعه ألجله 

والمقصـود بالتحديـد والتوكيـد تعزيـز المعنـى الـذى "ويدل على المفعول المطلق قرينة التحديد والتوكيـد المعنويـة     
ألن المصـدر هـو اسـم الحـدث ففـى  ه الحدث فـى الفعـل وذلـك بـإيراد المصـدر المشـترك مـع الفعـل فـى مادتـه ؛يفيد

علـــى ســـبيل  منونـــاً  وتكـــون التقويـــة بواســـطة ذكـــره مفـــرداً  ، إيـــراده بعـــد الفعـــل تعزيـــز لعنصـــر الحـــدث ومعنـــى الفعـــل



 ١٥٤

 لعـدد فيكـون العـدد نفسـه مفعـوالً  أو مميـزاً  ، ضـاً إلفـادة النـوع أي وموصوفاً أ ،لمعين إلفادة النوع  أو مضافاً  ،التأكيد 
  .)٤("وقد يكون المصدر اسم مرة أو مثنى اسم المرة فيفيدان العدد أيضاً  ، والمصدر تمييزاً  مطلقاً 
 ن إيقاعــاً كــوَّ إن المفعــول المطلــق مــع فعلــه المجــانس لــه يُ "وللمفعــول المطلــق وظيفــة دالليــة فــى التركيــب حيــث     
يضـاف إلـى التوكيـد أو  ،التعبير عن المعنى المطلوب الذى يكتسبه من سـياق البيـت أو القصـيدة سهم فى يُ  معيناً 
  . )٥("ة التى فى لفظ المفعول المطلق نفسهدَّ الشَّ 
  : ليؤدى األغراض اآلتية ؛موضعاً )٨٨(وقد ورد المفعول المطلق لدى شاعرنا   
  : نحو ،   توكيد حدوث عامله ـ١

  رفضـاهم بعدَ  العيشِ  يبَ طِ  ى              وأرفُض ــتِ بَّ حِ أَ  بعدَ  اللهوِ  ثوبَ  سأخلعُ  ـ         
   تجــــــريدالهم  د الحقَّ جرَّ فَ   ودا              ـــــإليهم هُ  اهللاُ  فأرسلَ ـ         

  )٦(تقديســــــا هُ سَ دَّ ما قَ  ن بعدِ مِ   ى              ــــإليهم موس  اهللاُ  ثَ عَ بَ فَ ـ         
  :نحو ،  بيان نوع عاملهـ ٢  

   حرِ ـوالب فى البرِّ  هبوَب الريحِ  وهبَّ               دةٍ ـبل فى كلِّ  َمسيَر الشمسِ  فسارَ ـ        
  )٧( لِ أمِّ ــــالمت الناظرِ  فَ طرْ  قَ طلِ ليُ              ةً ــمهاب إطراَق الشجاعِ  طرقُ ويُ ـ        
  ــــــــــــــــــــــ
  .٢/١٦٩ ح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـشر :ـ ابن عقيل  ١
  .١١٩صم ـ ١٩٨٦ي قديمًا وحديثًا مع نهج تجديده ـ دار المعارف ـتيسير النحو التعليمـ شوقي ضيف ـ  ٢
  .١/١٦١حاشية الصبان على شرح األشمونى ـ مرجع سابق ـ :الصبان ـ  ٣
  .١٩٨صـ  مرجع سابقـ معناها ومبناها  ..اللغة العربية: تمام حسانـ  ٤
  .٤١صم ـ ٢٠٠٢ـ ١ـ طالقاهرة ـ دار غريب ـ األسلوبية الصوتية : ضالعمحمد صالح الـ  ٥
  ).            الرجز(  ٢٣٦ـ ) الرجز(  ٢٣٢ـ ) الطويل(  ١٥٤: ـ الديوان ٦
  ) . الطويل(  ١٨٩ـ )  الطويل(  ١٣٩: ـ الديوان ٧ 
  : نحو ،  بيان عدد حدوث عاملهـ ٣

  اــــهو تليدُ  مولى هاشمٍ  عذرَ فأَ                  وقفـةً  خاقانَ  بنُ  حُ الفت وقفَ  ىَ لَ بَ ـ          
            )      ١( ومُ ـــــــها المهميستثيرُ  أنَّةً                  تْ فأنَّ  اً ـــوليس عيب شيبٌ  قلتُ  ـ         

  :لدى شاعرنا  ما يأتى * عن المفعول المطلق ومما جاء نائباً 
  :نحو ، ذلك بإضافتها للمفعول المطلق بعض األلفاظ و  ـ ١

   بِ ــــــــهذا المرك رِ يْ من سَ                بِ ـــــــالعج كلَّ  عجبتُ ـ         
  افِ ـــــــاعتس أشدَّ ى فتنَ و تعسَّ                 افِ ـــاإلنص ذقنى حالوةَ لم تُ ـ         

   رافِ ـــاإلس غايةَ  فأسرفتَ  ـــهِ     فيــ             بما  ء جهالً الوفاَ  وتركتَ ـ         
  )٢( المِ ــــــاست أىَّ  مىَ الحِ  مُ ستلِ ونَ                  جٍ لْ فَ  ن بطنِ الثرى مِ   و نستافُ ـ         

  ،إليه المطلق الذى أصبح مضافاً  ضيف إلى كل منها المفعولُ قد أُ ) أىـ أشد ـ غاية ـ كل (فاأللفاظ 
  . عن المفعول المطلق منصوباً  نائباً  ةلسابقلفظ من األلفاظ ا كلُّ  وأصبح 



 ١٥٥

  :          نحو،  اسم المصدرـ ٢
   )٣(نهَبـــك والَ ـــــاألم أنهبَ                 اً ــــــإمام الناُس  ىَ أَ ما رَ            

  ) .إنهاب(بالمصدر  ولم يأتِ ، ) هبْ نَ (حيث جاء الشاعر باسم المصدر 
  :نحو،  مرادف المفعول المطلق ـ ٣

  )٤( هِ ـديـا فى يــــــــنقلوبُ                  ُشْكـــــــــَراً  هللاِ  الحمدُ          
  .عنه  هذا نيابةً  رَ كِ وذُ ،ذكر الذى لم يُ )حمداً (وهو مرادف للمصدر،نائب عن المفعول المطلق : فشكرا 

  :نحو ، صفة المفعول المطلق المحذوفـ ٤
   )٥(الــــــهابي مةً ئِ تمُ  فوضعتْ                   ـــالً قليــــ هُ بعدَ  تْ بَّ غَ ثم َأ         

يجوز اعتبار و . قليالً  ه إغباءً ت بعدَ ثم أغبّ :تقدير  على وذلك،نائب عن المفعول المطلق منصوب :  قليالً 
  . قليالً  ه وقتاً ت بعدَ أغبّ :فيه ؛ألنه صفة الظرف على تقدير  مفعوالً ) قليالً (

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
مضـافين ككـل وبعـض قـد ينـوب عـن المصـدر مـا يـدُل عليـه                      * ) . الخفيـف(  ١٩٦ــ ) الطويـل(  ١١٥: ــ الـديوان ١

ـــدِّ :  إلـــى المصـــدر نحـــو  ـــلَّ الِج ـــدَّ ك ـــوا كـــلَّ الميـــل (   :وكقولـــه تعـــالى ، ِج وضـــربُته بعـــَض ، ]١٢٩مـــن اآليـــة : النســـاء )[فـــال تميل
فــالجلوس نائــٌب منــَاَب القعــود لمرادفتــه  ، وافــرح الَجــَذلَ ، قعــدُت جلوســاً : مــرادف لمصــدر الفعــل المــذكور نحــووكالمصــدر ال،الضــرِب 

وينــوب عــن ...  ضــربُته ذلــك الضــربَ :اإلشــارة نحــو  وكــذلك ينــوب منــاب المصــدر اســمُ ،والَجــَذَل نائــٌب منــاَب الفــرح لمرادفتــه لــه ،لــه 
مـن : المائـدة)[ ال أعذُبـُه أحـدًا مـن العـالمين : ( ومنـه قولـه تعـالى ،ضـربُت الضـرَب  :أى ضـربُتُه زيـداً : المصدر أيضًا ضـميُره نحـو 

: النـور )[فاجلـدوهم ثمـانيَن جلـدًة : ( ومنـه قولـه تعـالى ،  ضـربُتُه عشـريَن ضـربةً : ه نحـووعـددُ ، ال أعذُب العذاَب : أى ] ١١٥اآلية 
ابــن .[إليــه مقامــه  قــيم المضــافُ المضــاف وأُ  فَ ذِ ُحــفَ ،  ضــربُتُه ضــرَب ســوطٍ : واألصــل ،  ضــربُتُه ســوطاً : نحــو واآللــةُ ،] ٤مــن اآليــة 

  .                  ]١٧٤، ٢/١٧٣ـ  مرجع سابقـ شرح ابن عقيل : عقيل 
           . )الوافر(  ٢٠٥ـ ) الخفيف(   ١٦٣ـ  ) الخفيف(  ١٦٢ـ ) مجزوء الرجز(  ٧٥: الديوان ـ ٢ 
  ) .                المجتث(  ٢٢٣: ـ الديوان٤                           .) لمجزوء الرم(  ٧٩: الديوان ـ ٣  
  ).الرجز(  ٢٢٩: ـ الديوان ٥  
  :نحو،  ـ نوع المفعول المطلق ٥
   )١(هْ ــحُ وجارِ  ذنٍب  كلَّ  ى جانٍ كأنِّ َتعذليننى                    الُقرفصىَ  تِ قعدْ  على مَ           

 قعــودَ  عــدتِ قَ :واألصــل ، )قعــد(وهــو لبيــان نــوع مصــدر الفعــل ،مفعــول المطلــق منصــوب نائــب عــن ال:فالقرفصــى   
يعنــى المصــدر أو (ا عمــل فــى الحــدث لّمــ،قعــدتين  وقعــد، ســوءٍ  قعــد قعــدةَ :وذلــك قولــك:"يقــول ســيبويه .القرفصــى 

 عــــدَ قَ :فمــــن ذلــــك  منــــه وٕان خــــالف اللفــــظَ  ومــــا يكــــون ضــــرباً ،والمــــرتين  منــــهعمــــل فــــى المــــرة )المفعــــول المطلــــق 
  ).٢( "منه  ذَ خِ من فعله الذى أُ  ؛ألنه ضربٌ  ورجع القهقرىَّ ، اءَ مَّ و اشتمل الصَّ ، فصاءَ رْ القُ 
  

  حذف عامل المفعول المطلق وجوباً 
   :شاعرنا لدى هومن،يشبه الفعَل فى المفعول المطلق فيعمل ما  *المفعول المطلق وجوباً  حذف عاملُ يُ  أحياناً 
  : نحو ،  ـ  المصدر النائب عن فعله١

  )٣(ها جديدُ  الزمانِ  ولِ على طُ  يبلىَ سَ               ةٍ ـــــمصيب فكلُّ  صبراً  بنى هاشمٍ        
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وال يجـوز أن يجتمـع مـع فعلـه مـا دام ينـوب عنـه ،ه ؛ألنه يـؤدى معنـاه نوهذا المصدر النائب عن فعله ينوب ع   
ويختلـف عنـه بأنـه يعمـل ، الطلبـى  أو مشـبهاً  بياً وهو يختلف عن المفعول المطلق بأنه يكون طل،ويؤدى ما يؤديه 

 وهـذا واضـحٌ ،وذلـك فـى موقـع األمـر والنهـى ،بـه مـن المتعـدى  ومفعـوالً  وفـاعالً ،من الـالزم  عمل فعله فيأخذ فاعالً 
  . بنى هاشم اصبروا صبراً : من المثال السابق حيث التقدير 

  :نحو  ،  المفعول المطلق غير المتصرفـ ٢
   هُ ـــانتقامُ  لُ عاجِ ن يُ مَ  سبحانَ                  هُ ـــــــــمامُ حِ  بغتةً  ثم أتاهُ ـ     
  )٤( برُ ــــمستخ قال فهل يغلطُ                  وةٍ ـــــــمن هف اهللاِ  معاذفقل ـ     
  ــــــــــــــــ
  ).الطويل(  ٨٥: ـ الديوان١
  . ١/٣٥ـ  مرجع سابقـ الكتاب : سيبويه ـ ٢
وهــو مقــيس فــى األمــر  ،إذا وقــع المصــدر بــدًال مــن فعلــه : األول:وهــى، لمفعــول المطلــق فــى ســبعة مواضــع يجــب حــذف عامــل ا*

إذا وقـع المصـدر بعـد : الثـانى.سقاك اهللا  :أى،سقيًا لك : والدعاء نحو ، قم قيامًا و ال تقعد قعودًا  :أى،قيامًا ال قعودًا : والنهى نحو
إذا وقـع المصـدر تفصـيًال لعاقبـة مـا : الثالـث.أتتـوانى وقـد عـالك : انيًا وقد عالك المشـيُب أىأتو : يخ نحوباالستفهام المقصود به التو 

فإمـا تمنـون منـًا وٕامـا :والتقـدير ]٤مـن  اآليـة: محمـد )[خنتموهم فشدوا الوثاق فإّما مّنًا بعـُد وٕامـا فـداًء ثحتى إذا أ:( تقدمه كقوله تعالى 
زيــٌد ســيرًا  :وكــان المصــدر مكــررًا نحــوـ  أى ُأخبــر بــه عنــهـ  فعــل اســتند الســم عــينٍ إذا نــاب المصــدر عــن : الرابــع.تفــدون فــداًء 

وٕانمـا  ،إال يسـير سـيرًا :مـا زيـٌد إال سـيرًا  وٕانمـا زيـٌد سـيرًا والتقـدير : أو كـان المصـدر محصـورًا نحـو  ،زيٌد يسيُر سـيرًا : والتقدير.سيرًا 
ــــــٌد يســــــير ســــــيرًا  ــــــد لنفســــــه : الخــــــامس.زي ــــــره نحــــــووهــــــو ال ،المؤكِّ ــــــة ال تحتمــــــل غي ــــــًا : واقــــــع بعــــــد جمل ــــــٌف ُعْرف ــــــىَّ أل ــــــه عل أى ، ل

 :والتقـدير   أنـَت ابنـى حقـاً : وهو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره فتصير بذكره نصًا فيـه نحـو ،المؤكِّد لغيره :السادس.ًا فاعترا
 ولـه، لزيـٍد صـوٌت صـوَت حمـاٍر : در فـى المعنـى نحـوإذا ُقِصـَد بـه التشـبيه بعـد جملـة مشـتملة علـى فاعـل المصـ: السـابع.أحقه حقـًا 

ومـا ٢/١٧٧ـ  مرجع سـابق ـ شرح ابن عقيل  :ابن عقيل.[ ويبكى بكاَء الثكلى ،يصّوت صوَت حمار : والتقدير  ،بكاٌء  بكاَء الثكلى 
  .)]بتصرف(ـ  بعدها

  .)السريع(  ١٢٧ـ )الرجز(   ٢٥٠: الديوانـ ٤).                      الطويل(  ١١٧: لديواناـ ٣
  .ستعمالن إال استعمال المفعول المطلق ال يُ  )*معاذ   ـسبحان (  لفظانفال
  :  نحو ،  المفعول المطلق المؤكَّد لمضمون الجملةـ ٣

   )١(لُ مائِ  ودِّ ــبال ظَ حْ لم يَ  وٕانْ  إليكَ                    لٌ إنى لمائِ  دقَ ـــالص أقولُ  اً قَّ وحَ           
  : على تقدير ويجوز إعرابه ظرفاً ، وهذا المفعول المطلق يؤكد المعنى الذى تقوم عليه الجملة،  قاً ح أحقَّ : أى

  :ويمكن إحصاء تراكيب المفعول المطلق حسب الجدول اآلتى   ... أقولُ  وفى حقٍ 
  

  ٨٨= المفعول المطلق 
= مبين لعدد عامله  ٢١=مبين لنوع عامله   ٢٠=مؤكد لحدوث عاملـه 

٣  
=  نائب عنه
٢٠  

محذوف عامله 
=٢٤  
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كيبــه اولــم يخــرج فــى تر ، موضــعاً ) ٨٨(أن المفعــول المطلــق قــد ورد لــدى شــاعرنا مــن اإلحصــاء الســابق نالحــظ   
أو لبيـان  ، أو إتمام الفائدة وبيان نـوع عاملـه ،من أنه يأتى فى الكالم بقصد توكيد حدوث عامله  ه النحاةُ قرر عما 

  :والمالحظ ، عدد مرات حدوث عامله 
المصـدر )+ظاهر أو مسـتتر(الفاعل +الفعل [يفيد تركيب المفعول المطلق المؤكد لعامله أو المبين لنوع عامله  * 

 أسـلوب القسـم فـى الجملـة اإلنشـائية مـن حيـث داللـة وتوكيـد المعنـى الـذى يفيـده فى الجملة الخبريـة إفـادةَ ] منصوباً 
 فكال التركيبين يفيـد وقـوعَ . زيداً  أقسم أنى ضربتُ : دل داللةً ايع ضرباً  زيداً  ضربتُ :  فقولنا مثالً .الحدث فى الفعل 
   .شكٍّ  دون أدنى مالبسةِ  الضرب على زيدٍ 

وال غرو فى ذلك ما دام المصدر النائب عن  موضعاً )٢٤(ورد المفعول المطلق لدى شاعرنا محذوف العامل *   
 الطلبـى  فيعمـل عمـل فعلـه أو مشـبهاً  ن طلبيـاً فعله ينوب عـن ذلـك الفعـل ويـؤدى معنـاه وٕان اختلـف عنـه بأنـه يكـو 

   :هل،كقو  وذلك فى موقع األمر والنهى غالباً  ،به من المتعدى  ومفعوالً  وفاعالً  ،من الالزم  فيأخذ فاعالً 
  )٢(فمن لها من الخطوبِ  فإذا جزعتَ ــــــٌم                  ظَّ عَ مُ  لَّ حَ  أبا أيوبٍ  صبراً         
 وٕان كـان فـى. وهـو طلـب حـدوث الصـبر،فعـل األمـر  داللـةَ  فالنائـب هنـا دلَّ .... أبا أيـوب  اً اصبر صبر : والتقدير

قــد اســتعاض عــن هــذا اإليجــاز بوســائل أخــرى إلطالــة  يكــون مــن اإليجــاز فــإن الشــاعر ربمــا حــذف العامــل ضــربٌ 
ا يـؤدى إلطالـة  وغيـر ذلـك ممـ  ـضـعه اكمـا سيتضـح فـى مو ـ تراكيبه وذلك عن طريق الحال أو العطـف أو النعـت 

  .الشاعرتراكيب 
  ــــــــــــــ
ـ فإنمـا حـدُُّه اإلضـافُة إلـى اهللا  ولـيس منـه فعـلٌ  ،وهو فى موضـع المصـدر  ،براءُة اِهللا من السوء :سبحاَن اهللا فتأويله : فأما قولهم " *

وٕانمـا  ،ألنه معرفة  ه من سبحان لم ينصرف ؛فإن حذفت المضاف إلي. تسبيحًا هللا : وتقديره إذا مثّلَتُه فعال  ،وهو معرفة ـ  عز وجل
ُعـْذُت بــاِهللا : عيـاَذ اهللا أى: وتقـديُرُه تقـدير  ،كـذلك ال يكـون إال مضـافًا ) معـاذ اهللا(و...نّكرتـه باإلضـافة ليكـون معرفـة بالمضـاف إليـه 

  ].٢١٨، ٣/٢١٧ـ  مرجع سابقـ  بالمقتض:المبرد ".[عياذًا 
ألنـــك لّمـــا  ،هـــذا زيـــٌد حقـــًا : وذلـــك قولـــك ،هـــذا بـــاب مـــا وقـــع مـــن المصـــادر توكيـــدًا :" المبـــرد  يقـــول  .) الطويـــل( ١٧٦: الـــديوان ــــ١

ألن ما قبله صار بـدًال  ال الباطَل ؛ هذا زيٌد الحقَّ : َأحقٌّ ذاَك؟ وكذلك: قولك عن هذا زيٌد فخبّرَت بما هو عنَدك حقٌّ فاستغنيتَ :قلت 
  ). الكامل(  ١٩٣: ـ الديوان ٢                             ].٣/٢٦٦ـ مرجع سابق ـ المقتضب :المبرد ".[من الفعل

  الحـــــــال ـ٦
وتســاق الحــال ألغــراض دالليــة .)١(" مكتوفــاً  اللــصَّ  ضــربتُ  يقــع فــى جــواب كيــف كـــ، فضــلةٌ  ، وصــفٌ "  ىهــ    

َك آلَمـَن َمـن ِفـي اَألْرِض ُكلُُّهـْم َولَـْو َشـاء رَبـُّ: (أو لتأكيـد صـاحبها نحـو، جـاء الطالـب مبتسـماً : كبيان هيئـة صـاحبها نحـو
  . هذا أبوك عطوفاً : أو لتأكيد مضمون الجملة قبلها نحو ،]٩٩من اآلية : يونس)[َجِميعاً 
وهــذا ،)فــى حــال كــذا  ةً مــفهِ مُ (كــون تأن "لبيــان الهيئــة أو بعبــارة أخــرى  ةً كــون مــذكور تشــترط فــى الحــال أن ويُ     

لتقييـــد  فـــإن النعـــت هنـــا مســـوقٌ  ، راكبـــاً  رجـــالً  رأيـــتُ : صـــوب المنكـــر مثـــلعـــن النعـــت المن االشـــرط الـــداللى يميزهـــ
ألن المقصــود بالــذات  ، وٕانمــا أفهمــه بطريــق اللــزوم، بطريــق القصــد) فــى حــال كــذا(وهــو لــم يفهــم  ،المنعــوت بــه 

 يــز وصــفاً إذا كــان التمي عــن التمييــز وبخاصــةٍ  أيضــاً  اويميزهــ ، رضن الهيئــة بــالعَ االتقييــد بالنعــت وٕان لــزم فيــه بيــ
  .)٢("ألن التمييز لبيان جنس المتعجب منه وهو الفروسية ؛ فارساً  هُ درُّ  هللاِ : مثل مشتقاً 
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بوسـاطة االسـم المنصـوب أو "وهى قرينة معنوية تفيـد معنـى الحـال  ،ويدل على الحال قرينة المالبسة للهيئات    
وكـــذلك إذا  ،لحـــال الركـــوب  جـــاء زيـــد مالبســـاً  :فـــالمعنى ، راكبـــاً  جـــاء زيـــدٌ :فـــإذا قلـــت .بـــدونها و الجملـــة مـــع الـــواو 

  ).٣"(الحال واوَ  تسمى هذه الواوُ و  ،ر عنها بالجملة والواو بَّ فالحال هنا عُ  ، وهو يركبُ  جاء زيدٌ :قلت 
وهــذه الحــال تــرتبط  ، أو شــبه الجملــة المفــردَ  مــن الوظــائف النحويــة التــى تعقــب فيهــا الجملــةُ ـ إذن ـ فالحــال    

وعلـى . للفعـل ألن الحـال قيـدٌ ؛  )الحـدث( ومـن خـالل ذلـك التـرابط األكيـد تـرتبط الحـال بالفعـل )ةالمعرف( بصاحبها
  .شبه جملة  تأتى  أو ،أو جملة اسمية أو فعلية  ،ذلك تأتى الحال مفردة 

  :على النحو اآلتى  موضعاً ) ٢٤١(وقد وردت الحال لدى شاعرنا 
  : نحو ، )  مفردةً ( الحال  ـ١
   اــراضيــــنثنى وا راجياً أتى                    هُ ــــــن أتى بابَ مَ  أبو صالحٍ ـ     
   هُ رُ ــــــأم جميعاً  األمرَ  وغلبَ                     هُ رُ ــــــكذِ  جلّ  اهللاِ  وعدُ  فتمَّ ـ     

   ـَدهُ ـــــوحــ ثم أتاهُ  فى أهلهِ                     هُ دَ ـــــــبع أقامَ  وكان داودُ ـ     
   ــاــمع طا منها إلى األرضِ هبِ فأُ    ا                 ــــعَ نَ فيما صَ  هما الملعونُ دالّ ـ     

  هْ ــــــامُ نتقَ ا ن يعاجلُ مَ  سبحانَ                    ــــــــهْ مامُ حِ  بغتةً ـ ثم أتاُه     
  )٤( ادهِ ــــــى عبعل ُطرَّاً واختارهم                    فى أوالدهِ  ةَ ـــــالحكم وجعلَ ـ     

  ــــــــــــــ
  دار الكتاب المصرى ودار الكتاب ـ شرح محمد عبد المنعم خفاجى وآخرين ـ قطر الندى وبل الصدى : ابن هشام  ـ ١

  .٢١١صـ ١٩٩٢ـ ١طـ اللبنانى                 
  .١٢٧ص ـ مرجع سابقـ النحو و الداللة : محمد حماسة عبد اللطيف ـ  ٢
  ١٩٨ـ  صمرجع سابق ـ معناها ومبناها  ..اللغة العربية:ان تمام حس ـ  ٣
ــ ) المتقــارب(  ٢٢٤: الــديوانـ  ٤ ــ  ) الرجــز(  ٢٣٦ـ ــ ) الرجــز(  ٢٣٩ـ ــ ) الرجــز( ٢٢٨ـ ــ ) الرجــز( ٢٥٠ـ  .)الرجــز(           ٢٣٤ـ

 ،ه علـــى خـــالف األصـــليئـــجلم ولكنـــه لـــيس بمقـــيس ؛ ،مجـــىء الحـــال مصـــدرًا نكـــرة "ويالحـــظ فـــى البيـــت قبـــل األخيـــر أنـــه قـــد يكثـــر 
ســــيبويه   هــــذا مــــذهب.زيـــد طلــــع باغتــــاً : نكـــرة ، وهــــو منصــــوب علــــى الحــــال ، والتقــــدير  مصــــدرٌ  : فبغتــــة .زيــــد طلــــع بغتــــًة :ومنـــه 

  = ]٢/٢٥٣ل ـ ــــشرح ابن عقي"[والجمهور
  :)  جملةً ( الحال  ـ ٢
إمــا ضــمير : وهــو فــى الحــالتين . وال بــد فيهــا مــن رابــط،تقــع الجملــة موقــع الحــال كمــا تقــع موقــع الخبــر والصــفة " 

جـاء : نحوموقَعها إذْ داء وعالمتها صحة وقوع وتسمى واو الحال وواو االبت،أو واو،  جاء زيٌد يُدُه على رأسهِ : نحو
  .)١("رحلةً  وهو ناوٍ  اء زيدٌ ج: نحو أو الضمير والواو معاً ، قائمٌ  إذ عمروٌ : التقدير .  قائمٌ  وعمروٌ  زيدٌ 
  :ومن ذلك  ،)سمية بسيطة جملة ا( الحال ـ  أ

   ابِ ـــالسح من خاللِ  البدرِ  طلعةَ                  وهى فى ثياٍب ِحــــدادٍ  تْ عَ لَ طَ ـ      
  ا ـــــبهى لخاطِ جلَ تُ  عروٌس  بها                والرياُض محدقــــــٌة كأنها ـ      
  ) ٢( ودمُعها مسجــــــــومُ ت تولّ و                ومُ ـــــلُ ظَ  اعَ ـ َحِسرْت َعنَِّى القن     
  : ومن ذلك ،)جملة اسمية موسعة (الحال ـ  ب
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يفتاٌة ُتز                   اـــوكأنهبا الصَّ  نا بها ريحُ تتْ أَ  ـ         ا ـــــهتقودُ  ها َعُجوزٌ جِّ
   لُ ـــــذاب وكأنمــا                   يهتزُّ فى ُبردىَّ رمحٌ  ن أعجازهِ مِ  وخرجتُ  ـ      

   لُ ــفهى جواف نَ رْ عِ ذُ  ِحَزُق النعامِ                   اــوكأنه ىَ جَ الدُّ  أغباَش  ورأيتُ          
  )٣( اِدلُ ــفوق الِقالِص اليعمالِت أج                  مـوكأنهأصحابى الكرى  وحميتُ          

  : )جملة فعلية مثبتة(الحال  ـ ج
يرى البصريون أن مـا يصـلح أن يوضـع موضـع  إذا كانت ذات فعل مضارع حيُث التقع الجملة الفعلية حاًال إال  

 حُسـن؛ألنـه ي يكتـبُ  إلـى عمـروٍ  ونظـرتُ ،يضـربُ  مـررت بزيـدٍ : نحـو السـاعةأو  اآلنالحال ما يصـلح أن يقـال فيـه 
 *.أن يقترن به اآلن أو الساعة

جــاء : ربط إال بالضــمير نحــوبــل ال تُــ،بــالواو  بمضــارع مثبــت لــم يجــز أن تقتــرن رتْ دِّ إن ُصــ" والجملــة الواقعــة حــاالً 
ـــــــ قـــــــادُ وجـــــــاء عمـــــــرو تُ ، يضـــــــحكُ  زيـــــــدٌ    جـــــــاء زيـــــــدٌ  :وال يجـــــــوز دخـــــــول الـــــــواو فـــــــال تقـــــــول، بـــــــين يديـــــــهِ  بُ الجناِئ

  : نحو،ووردت الحال جملة فعلية مثبتة لدى شاعرنا .)٤("يضحكو 
  هُ حُ سارِ  السرحِ عن  دفع لم ي ولوالكَ              هلنصرِ  خوضاً  تخوُض الليلَ  فجئتَ  ـ         
  اَء ــــَتبغى الم هاجرُ  فخرجتْ              ماءَ ــــفاشتكى الظ وهو صغيرٌ  ـ         
  )٥(الَخَوَنهْ  فنىويُ  َيحمى ِحَمى الُمْلكِ               ـــــهْ ثنتين وعشرين سن فعاَش  ـ        
  ـــــــــــــــــــــــــــ

ــا =  ــًة وُطــرًَّا إنمــا معنــاه جــ" :ويالحــظ أننــا إذا قلن فــى معنــى المصــدر كمــا )طــراً (لكــن وقــع ، جــاءنى القــوم جميعــًا :اءنى القــوُم قاطب
إنـه فـى موضـع المصـدر الـذى يكـون :وقـال النحويـون سـوى يـونس ...ُجمعـوا جميعـًا :جاءنى القوُم جميعًا إذا أخذته مـن قولـك :تقول 
  ].٣/٢٧٨المقتضب ـ : المبرد"[ حاًال 

                      .٢/٢٧٨شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ: ـ ابن عقيل ١
َكْت ياُء ، )الخفيف(  ١٩٦ـ ) المنسرح(   ٨٠ـ) الخفيف(  ٧٨: ـ الديوان ٢ .                         بالفتح ؛ لضرورة الوزن) عنى(وقد ُحرِّ
        .     )الكامل(  ١٧٧ـ )الطويل(  ١١٣: ـ الديوان ٣
  .٢٢٠/ ١اإلنصاف فى مسائل الخالف ـ مرجع سابق ـ : نبارى ابن األ: ينظر * 
  .٢٧٩/ ٢شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ :ـ ابن عقيل  ٤
  ).الرجز(  ٢٤٨ـ )  الرجز(  ٢٣٤ـ ) الطويل(   ٨٦: ـ الديوان ٥

  ):جملة فعلية منفية(د ـ الحال
...  أو ولــــم يقــــم عمــــروٌ ،لــــم يضــــحك أو و ،لــــم يضــــحك   جــــاء زيــــدٌ : تقــــول"فعليــــة منفيــــة  جملــــةً  تــــأتى الحــــالُ      

المضــارع ـ  أيضــاً ـ ويــدخل تحــت هــذا . أبــوهُ  أو ومــا قــامَ ، مــا قــام أبــوهُ  وجــاء زيــدٌ ، وٌ ومــا قــام عمــر  جــاء زيــدٌ :ونحــو 
  :ومن ذلك قول شاعرنا.)١("بالواو. وال يضرب عمراً  جاء زيدٌ : فعلى هذا تقول .المنفى بال 
   دوهُ ـعوال يَ  ال يتخطَّــــــاهُ               وهُ ـــــوصى به أبما أَ  حفظُ يَ  ـ          
                           )٢(هْ ما أمرَ  جاهداً  ال َيتعــــــدَّى             هْ ثرَ و أَ ـــــقفيَ  فلم يزل أنوُش  ـ          
  ):جملة فعلية مؤكدة(هـ ـ الحال

فإن جئنـا ، فى معنى ضاحكاً  ضحكَ  جاء زيدٌ :ال تقول ف.لعدم داللته عليها ؛ الفعل الماضى ال يجوز أن يقع حاالً 
ولهـذا يجـوز أن ،قبـل حـال قيامهـا  قـد قامـت الصـالة:تقربـه مـن الحـال فتقـول  قـدألن ؛ جاز أن يقع حاالً  بقدمعه 
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وقـد  وأقبل محمدٌ ، حكَ قد ض جاء زيدٌ : ولذلك يمكننا قول ،قد قام اآلن أو الساعة: نحو ،الساعةأو  اآلنتقترن به 
         : نحــــو،)قــــدو  الــــواو(ـ ال شــــاعرنا فــــى اســــتعماله للحــــال الفعــــل الماضــــى أن يســــبقه بــــمــــوقــــد .* الشــــيبُ  هُ عــــال

   هُ ـــحُ وسوارِ  وقد ُذِعرْت أسراُبهُ را                ــحاض اكَ تمنَّ  مظلومٍ  ولهفةِ ـ            
  امِ ـــــــالتم بالليلِ  ِقراُن الليلِ                 وقد َأنضى ُطالهــابها  نَ فعجُ  ـ           
  ــاــــرْت ُحميَّا الكأِس فينــ                دا  وقدولى ــــــللم قلتُ  ـ           

  )٣(ا ـونرُ قُ  فى الرأسِ  تُ ـــــبِ                 ينـ نٍ سَ حَ  وتٍ ـــــص بَّ رُ               
  :) شبه جملة(الحال ـ ٣

  .جملة لرابط يربط الحال بصاحبها ال تحتاج الحال شبه ال
  :ومن ذلك ،)اً ومجرور  اً جار (أ ـ الحال

  ودارْ ـــــــالمِ  هُ مَ خادِ  نازعُ يُ                  فى خلـــوةٍ أيوب  ابنِ  كفعلِ ـ            
   ـــرِ ـكرسٍم داثـتركْت معالَمها                 ةٌ ــها ضربفبادرتْ  إلىَّ  وسمتْ  ـ           

  )٤(ل ــــالقي رجعِ  ما كان إال مثلَ                  ـلـفى تضلي القومِ  كيدَ  كُ تترُ ـ            
  : ومن ذلك ، )اً ظرف( الحال  ـ ب 

  درىدرى وال أَ َأ الهوى من حيثُ  جلبنَ               بيَن الرُّصافِة والجسرِ المها  يونُ عُ ـ           
   )٥(مْ رَ ــــــــالحَ  فمن حماماتِ  نِ                لدى الخـــــوا أما الرغيفُ  ـ          
  
  ــــــــــــ
  .٢/٢٨٢شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ  : ـ ابن عقيل  ١
  ).الرجز(  ٢٣٠ـ ) الرجز(   ٢٢٩: ـ الديوان  ٢
  .٢/٦٦ابن يعيش ـ شرح المفصل  ـ مرجع سابق ـ  :ينظر تفصيل ذلك*
   .)مجزوء الرمل(  ٢١٨ـ  ) لوافرا(  ٢٠٧ـ ) الطويل(   ٨٦: ـ الديوان  ٣
  ).الرجز(  ١٩٢ـ )  الكامل(  ١٤٢ـ )  المتقارب(  ١٠٣: ـ الديوان  ٤
  ).مجزوء الكامل( ١٩٨ـ ) الطويل(   ١٣٥: ـ الديوان   ٥

  تقديم الحال على عاملها
مــراد بهــا مــا وال،تشــبه الفعــل المتصــرف  أو صــفةً  متصــرفاً  يجــوز تقــديم الحــال علــى ناصــبها إن كــان فعــالً "     
  .)١("سم  الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والجمَع كا والتثنيةَ  ن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيثَ تضمَّ 

  :ومما جاء من ذلك لدى شاعرنا 
  رُ ــــضجَّ تَ أَ  خاشعاً  خطبٌ  لَّ جَ  ى                  وٕانْ رَ أُ  نى  أنْ جبتْ نْ أَ  لى قرومٌ  تْ بَ أَ ـ     
   )٢(ظرُ َتن طاِمحــــــــةً نا أبصارُ                   هِ ـــكلْ إلى مُ  لذى كانتْ ا ذاكَ  ـ    

والطمـوح الـذى يعتـرى اإلنسـان عنـدما  ، وال شك أن تقديم الحال ـ ههنـا ـ يـدل علـى مـدى الخشـوع فـى البيـت األول 
                .ينظر إلى ُمْلِك الخليفة فى البيت الثانى 

  ـالـــدد الحـتـع
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ويجـوز تعـدُُّد ، مبتسـماً  راكبـاً  جـاء زيـدٌ : نحـو واحـداً  الحالِ  إن كان صاحبُ ـ كالخبر والنعت ـ يجوز تعدد الحال     
 اً هنــد لقيــتُ : نحــو ها متعــددٌ كمــا يجــوز تعــدد الحــال وصــاحبُ ، نِ ضــاحكيْ  عمــراً  لقــى زيــدٌ : نحــو، ةٌ ها وهــى واحــدصــاحب
ا الفعـل مـوالعامـل فيه،) هنـداً (حـال مـن المفعـول بـه  )منحدرةً  (و،حال من تاء الفاعل  )مصعداً (ـف، منحدرةً  مصعداً 

علـى  مـن حـال واحـد قياسـاً  أكثـرَ  نصـبُ وزعم جماعة منهم الفارسـى وابـن عصـفور أن الفعـل الواحـد ال يَ "  ).لقى (
مـن  علـى أنـه صـفة للحـال أو حـال ثانيـاً  جـوا المنصـوبَ وخرَّ  نِ التفضيل فإنه يعمل فى حاليْ  ثنى أفعلُ واستُ ،الظرف 

  ).٣("فيه  الضمير المستكنِّ 
نحـو قولـه  إمـاأن يقع الحال بعـد : أولهما:"فال يكون إال فى موضعين  أما وجوب تعدد الحال وصاحبها مفردٌ      

َناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفوراً  :(تعالى  رأيـتُ : يـة كقولـك الناف الأن يقع الحال بعـد   :ثانيهماو ،] ٣:اإلنسان )[ِإنَّا َهَديـْ
  :وجاءت الحال متعددة وصاحبها مفرد على الصور اآلتية).٤(" وال جذالنَ  ال مستبشراً  بكراً 

  )]جملة فعلية مثبتة(الحال الثانية)+مفردة(الحال األولى :[الصورة األولى
  )٥( ـُط الُبلداناـَتخبـ خرقاءَ  ريحِ      الـ             هبوبَ  تْ ها فهبَّ لـُ قْ عُ  شطتْ نَ                  

  )]مفردة(الحال الثانية)+مفردة(الحال األولى :[ الثانيةالصورة 
  )٦(هْ ــحُ بالذى هو رابِ  ضنيناً  بطيئاً                  هُ ربحَ  حسبُ يَ  ن باتَ وليس الفتى مَ               
  )]جملة اسمية موسعة(الحال الثانية)+مفردة(الحال األولى :[ ثالثةالصورة ال

  )٧( كأنها َخــــدٌّ على َخــــدٍّ                    ـةً ــــيَّ نـِ َمثْ  كَ جاءتْ  قعةٍ ورُ               
  ــــــــــــــ
  .٢/٢٧٠ـ مرجع سابق  ـشرح ابن عقيل : ـ ابن عقيل ١
  .)السريع(  ١٢٦ـ ) الطويل(  ١٢٠: ـ الديوان ٢
  .٤/٣٧ـ مرجع سابق ـ همع الهوامع :السيوطى ـ  ٣
  .٢/٢٧٤شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ :يل ـ ابن عق ٤
        .       )الخفيف(  ٢١٩:ـ الديوان ٥
  ).   الطويل(  ٨٦: ـ الديوان٦
     .                   )السريع(  ١٠٧:الديوان ـ٧

  )]مفردة(الثالثةالحالة +)مفردةً (الحال الثانية )+جارًا ومجروراً  شبه جملة(الحال األولى :[ةرابعالصورة ال
  على العراقِ  كالصقـــرِ  فانقضَّ                اقِ ـــــــأبو إسح األمرَ  دَ لِّ وقُ ـ             

  )١(لِ ـــــفاض برأىٍ  األمرَ  دَ فأيَّ                غيَر غافــــــلِ  باهللاِ  معتصماً                
  )]مفردة(ثالثةاللحال ا)+مفردة(الحالة الثانية )+مفردة(الحال األولى :[ الصورة الخامسة

  )٢(راِجحـــامنهم  حديَث السنِّ  فتىً                    اً ــــإليهم صالح اهللاُ  فأرسلَ               
  )]ظرفاً  شبه جملة(الحال الثانية)+جملة اسمية(الحال األولى:[الصورة السادسة

  )٣(األَبارِق والسَّبيــــِل الَغامرِ  بينَ                   وَنحُن َتحَت الَحاجرِ  نا المطىَّ جْ عُ              
  :ويمكن إحصاء تراكيب الحال بالجدول اآلتى

  ٢٤١= الحال 



 ١٦٢

= المفردة 
١٣٣  

  ٤٤= شبه الجملة   ٦٤= الجملة 
جار ومجرور   ٢٦=فعلية   ٣٨=اسمية 

=٣٢  
ظرف 

  ٥=مؤكَّدة  ٣=منفية ١٨=مثبتة ٧=موسعة ٣١=بسيطة  ١٢=
   
 قرينــةمــن إجمــالى مكمــالت %٢٣.٧أى بنســبة  موضــعاً )٢٤١( لحــال قــد وردت نالحــظ مــن هــذا اإلحصــاء أن ا*

فـى الوصـف الـذى بـرع  بشـعرهِ  وثيقـاً  رتباطـاً ا وكانت الحال فـى مجيئهـا فـى شـعر ابـن الجهـم مرتبطـةً  ، التخصيص
ــالمســتمر بالصــور التــى يقــع عليهــا حِ  ئفيــه بمالحظتــه الدقيقــة وانفعالــه الهــاد ــ هُ سُّ التــى تمكنــه مــن  عــُة◌ً يِّ الطَّ  هُ ولغُت

وهـو فـى رحـاب المتوكـل  تـهلتبين العديد من الهيئات كهيئ؛ فجاءت الحال المرتبطة بالوصف . التعبير والتصوير 
كيــدون لــه كــل حــين حتــى وهيئــة الخصــوم الــذين يَ ،وهيئتــه بعــد الجفــاء الــذى حــدث مــن الخليفــة نحــوه ،ومنادمتــه لــه 

  .الحال بنسبة ورود عالية فى شعــره ظيت جملةُ إلى آخر تلك الهيئات لذا ح،لب فى وصُ جن ونُ سُ 
 فــى وصــف هيئــات صــاحب الحــال ، ومــن جهــةٍ  ؛ للمبالغــةِ ها واحــدٌ وصــاحبُ  متعــددةً  أورد الحــالَ كمــا نالحــظ أنــه *  

أخرى ربما لرغبته فى إطالة الجملة وتعقيدها؛ألن الحال من الوظائف النحويـة التـى يسـمح لهـا نظـام اللغـة بالتعـدد 
  :           قطعها إلى ديار أهله على ناقته يقول فعندما يصف رحلةً .الخبر والنعت  نُ ذلك شأها فى شأنُ 

  )٤(دانالْ ط البُ ــــخبخرقاء تَ  يحِ ـ                   ر ال هبوبَ  تْ ا فهبَّ هَ لـُ قْ عُ  تْ طَ شَ نَ            
 هبـــوب(فعـــول المطلـــق المبـــين للنـــوع مـــع الم)تخـــبط البلـــدانا (والحـــال الجملـــة ،)خرقـــاء(نالحـــظ أن الحـــال المفـــردة 

الموقـف الـذى  تصـورل؛  اً دَّ ـَقـ تْ دَّ مـا فيهـا مـن الداللـة علـى المعنـى حتـى لكأنهـا قُـلَ  ال بد أن تستوقف القـارئ؛)الريح
  .أرادت تصويره أو وصف هيئته 

ل الواحــد حيــث كــان فــى ترتيــب األحــوال المتعــددة لصــاحب الحــا معينــاً  نظامــاً  تَِّبــع لــم يَ كمــا نالحــظ  أن شــاعَرنا  *
  .لطاقاته الشعرية وامتالكه ألدواته الفنية البناء راجعاً 

  ــــــــــــــــ
            ).                 الرجز(  ٢٣٣: ـ الديوان٢              .        )الرجز(  ٢٤٩: الديوانـ  ١
  . )الخفيف(  ٢١٩: الديوان ـ  ٤.                     )الكامل(  ١٤٢:الديوان ـ  ٣

  ييزــالتم ـ٧
 ِمـننكرة فيه معنى "وهو عند النحاة ،والتفسير ،روالمفسِّ ،و التبيين ،نوالمبيِّ ،ز للتمييز أسماء عديدة فهو المميِّ      

أو مـبهم مقـدار كيـل أو ، جـالً رَ  عشـرَ  أحـدَ :نحـو عـدداً  أو مفـرد، اـً َقـرَ عَ  ب زيـدٌ تصـبَّ :إلبهام جملـة نحـو رافعٌ ،الجنسية 
  ).١("مساحة وزن أو

؛ ألنهـا لبيـان الجـنس َفـُأِتَى بهـا لـذلك وُحـِذَفْت تخفيفـًا وهـى مـنيتضـمن معنـى  أنـه ِمـنوالمراد من كونه بمعنى     
: لعـدد  فتقـول  فـى المعنـى وال مميـزاً  إن لم يكـن فـاعالً  بمنيجوز جر التمييز "ذلك فإنه الرُّْغِم من   علىو ، ُمرادة 

 طــابَ :وال تقــول ، رٍ جَ َشــ نْ ِمــ األرَض  وغرســتُ ، رٍ ْمــوتَ  لٍ َســمــن عَ  انِ وَ َنــو مَ ، رٍّ مــن ُبــ و قفيــزٌ ، مــن أرضٍ  عنــدى شــبرٌ 
  ).٢(" ن درهمٍ مِ  عندى عشرونَ : وال ،من نفسٍ  زيدٌ 



 ١٦٣

 لــه شــبرٌ : نصــب بمــا يفســره ويقــع بعــد المقــادير نحــوويُ  ،المبــين إجمــال ذات: األول:وينقســم التمييــز قســمين       
ـــ ه قفيـــزٌ لـــ: أو المكـــيالت نحـــو، أرضـــاً  ـــلـــه مَ :أو الموزونـــات نحـــو، اً رَّ ُب عنـــدى : أو األعـــداد نحـــو، وتمـــراً  عســـالً  وانِ َن

بيــان مــا  :أو بمعنــى آخــر،وهــو المســوق لبيــان إبهــام فــى جملــة ، المبــين إجمــال النســبة: الثــانى . درهمــاً  عشــرونَ 
 زيـــدٌ  طـــابَ :نحـــو الـــذى قبلـــهُ  لـــه فـــى هـــذا النـــوع هـــو العامـــلُ  والناصـــبُ  .أو مفعـــولٍ ،  مـــن فاعـــلٍ  ق بـــه العامـــلُ تعلَّـــ
  .* شجراً  األرَض  غرستُ :ونحو، نفساً 

وهـــذا التفســـير يكـــون عنـــد الحاجـــة إلـــى ، )التفســـير للـــذوات (قرينـــة وهـــى، ويـــدل علـــى التمييـــز قرينـــة معنويـــة      
: وكــون معنــى اإلســناد نحــيوالمــبهم الــذى يفســره التمييــز إمــا أن "وال تكــون هــذه الحاجــة إال عنــد المــبهم ،اإليضــاح 

 اشـتريتُ :على مقدار مبهم نحـو داالً  اً مفرد اً أو اسم، شجراً  األرَض  زرعتُ :أو معنى التعدية نحو، نفساً  محمدٌ  طابَ 
فهــو  زيــل اإلبهــامَ يُ  ومــا دام التفســيرُ .لهــذا العمــوم  تخصــيٌص  وأن التقييــدَ ،وال شــك أن اإلبهــاَم عمــوٌم . حريــراً  متــرينِ 

  ).٣(" العمومَ  زيلُ يُ  تخصيٌص 
يختلـف  تـه الدالـة عليـه معنـىً ابوظائفـه وعالم تركيـب إذ لكـل ؛لف تركيب التمييز عن تركيـب المفعـول بـهويخت    

فمـثال قولـه "اآلخـر مـن ظـالل وٕايحـاء  ه التركيـبُ ما يشيعُ  عن تركيب آخر يؤدى المعنى فى جملته ولكنه لن يشيعَ 
وٕان كــان هــو للــرأس فــى ،للشــيب فــى المعنــى  اشــتعلم أن نعلــ]...٤مــن اآليــة : مــريم )[َواْشــتَـَعَل الــرَّْأُس َشــْيباً ( :تعــالى

مـا ـ إذن ـ فـال يكـون لهـذا التركيـب ) الـرأس شـيبُ  اشـتعلَ (بـه علـى هـذا الوجـه  اللفـظ والصـناعة النحويـة فـإذا جـىءَ 
 فيـه وأخـذهُ  وأنـه قـد شـاعَ  الشـمولَ  ـ الذى هو أصل المعنـىـ  لمعان الشيب فى الرأس  مع للتركيب األول الذى يفيد

وهـذا مـا ، لم َيبَق منه إال ماَال ُيعتَـد بـه أو جملته حتى لم يبق من السواد شىءٌ  به وعمَّ  وأنه قد استقرَّ ، ن نواحيه م
مـن ظهـوره فيـه علـى  أكثـرَ  حينئذٍ  بل ال يوجب اللفظُ  ،اشتعَل شيُب الرأِس أو الشيُب فى الرأِس : ال يكون إذا قيل 

  ).٤("الجملة 
  ـــــــــــــ   
  .٢/٢٦٢ـ  مرجع سابقـ مع اهمع الهو : سيوطىال ـ ١
  .٢/٢٩٢ـ  مرجع سابقشرح ابن عقيل ـ : ـ ابن عقيل ٢
  .٢٨٨، ٢/٢٨٧ابن عقيل ـ المرجع نفسه ـ  :ينظر تفصيل ذلك *
  .١٩٩صمعناها ومبناها ـ مرجع سابق ـ .. اللغة العربية:تمام حسانـ  ٣
  .٢٨٠صـ  مرجع سابقالجملة بين القديم والحديث ـ ة فى العالمة اإلعرابي: محمد حماسة عبد اللطيف ـ ٤

  فى  قليلةً  ال تجد له إال آثاراً ،بالعربية  يكاد يكون خاصاً "ها بتراكيب التمييز الذى وحدَ  العربيةُ  وتنفرد اللغةُ     
  :على النحو اآلتى موضعاً )١٢٥(وقد ورد التمييز لدى شاعرنا ). ١("اللغات السامية 

  :    ومنه، تمييز كم الخبريةـ ١
  ادِ ـــــباإلسن فيهِ  ثَ حدَّ كى ال يُ                    هُ ــــلتَ قد عطَّ  هللاِ  مجلسٍ  كم ـ          
  )٢!(ال ـــــــتبلى وتغت كمم جددت                   منا و ـــأبلت الدنيا وك كمـ          

  :ومنه :تمييز الذات  ـ٢
  ا ــبَ رَ الطَّ  أو َأستجلبُ  ى بها الهمَّ نفِ أُ                    رةٍ ـــفى مذاك أديبٍ  معْ  جلسةٌ لَ  ـ       
  َذَهَبـــــاها أو ملئِ  فضةً ها ا                  وملئِ ــهمن الدنيا وزخرفِ  إلىَّ  شهىَ أَ           



 ١٦٤

  )٣( هُ دَ ــــجه ليس َيألو سنينَ  تسعَ                    هُ دَ ــــعبَ  الزبيرِ  ابنُ  لْ زَ ولم يَ  ـ        
   :ومنه : تمييز النسبة  ـ٣

  ال َتْقِصــــدُ  وتلَك قضيــةٌ  ِفعالً وال ُيرضوننـى                      قوالً ـ ُأرضيهم        
  ووكيـــال  ناصــراً وكفى ِبربَِّك                     واُهللا ليس بغافٍل عن أمــِرِه ـ         

  اهللاُ  هِ ــــــــى عليصلَّ  محمدٌ                      اهُ األوَّ  بُ ـــــأتاهم المنتجَ ـ        
   )٤(ـســــــاوجن داً تِ حْ ومَ  ومولداً                      نفســـاً  اً رَّ طُ  اهللاِ  خلقِ  أكرمُ           

  
  :ويمكن إحصاء تراكيب التمييز بالجدول اآلتى 
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  ـ ٣طـ  القاهرةـ  الخانجىـ مكتبة جمع وتعليق رمضان عبد التواب ـ العربية  التطور النحوى للغة: برجشتراسرـ  ١

  . ١٤٨م ـ ص١٩٩٨                  
  بينما هو فى البيت الثانى ،)مجلسٍ ( فى البيت األول مجرور كمتمييز و ). السريع(  ١٧٨ـ )الكامل(  ١٠٦: الديوان ـ  ٢

  .م مراٍت كم مرٍة أو ك: والتقدير  ،مقدر             
  نالحــظ أن  ىـالبيت الثانوفى ). الرجز(  ٢٤٥ـ ) مع(و الوزن يقتضى تسكين عين ،) البسيط(  ٧١، ٧٠: الديوان ـ ٣ 

  ويتضمنان ،كما أنهما أزاال اإلبهام قبلهما ،منصوٌب ؛ألنهما بعد شبيه الوزن  ٌز ـكلٌّ منهما تميي) فضة ـ ذهب(             
  تمييز مجرور بإضافته للعدد قبله فى محل ) : سنين(أما . ملِئها من فضٍة أو ملِئها من ذهٍب :والتقدير ، ِمنمعنى              

  .نصب ؛ حيث ثالثة وما بعدها إلى عشرة ال تضاف إال إلى جمعٍ               
كلٌّ ) ناصراً  قوًال ـ فعًال ـ(حظ أن نال األول والثانى: البيتينوفى  .)الرجز(  ٢٤٢ـ )  الكامل( ١٨٦ـ ) الكامل(  ٩٦: ـ الديوان ٤

من قوٍل وال  أرضيُهم : حيث التقدير ِمنْ كما أنها تضمَّنت معنى ،منها تمييٌز منصوٌب ؛حيُث كل كلمة فسرت اإلبهام قبلها 
فضيل واجَب ى تمييُز أفعل التـحيث يأت،تمييز منصوب ) : نفساً (و كذلك ، وَكَفَى بربِك من ناصٍر ووكيٍل ، يرضوننى من فعٍل 
أن : الثانية. أنَت َعال منزُلَك : والتقدير،ى منزًال ــأنَت أعل: أن يكون التمييز فاعًال فى المعنى نحو: األولى: النصب فى صورتين

التفضيل إلى غير التمييز ولذلك وجب ) أفعل(حيث ُأضيَف ،اِس بيتًا ـــأنَت أفضُل الن: يكون التمييز غيَر فاعٍل فى المعنى نحو
  .]٢/٢٩٠ـ  مرجع سابق ـ شرح ابن عقيل : ينظر تفصيل ذلك [ صُبهُ نَ 

  موضعاً  ١٢٥= التمييز 
  ٥٦= تمييز النسبة   ٥٧= تمييز الذات   ١٢= تمييز كم الخبرية 

  ٢٧=مقدر بعد عدد  ٣٠= مذكور 
  

التمييــز عنــده  تراكيــب ولــم تخــرج دالالتُ ، موضــعاً ) ١٢٥(أنــه قــد ورد التمييــز لــدى شــاعرنا  مــن اإلحصــاء نالحــظ
وهـذا التفسـير يكـون  ،و البالغيون حيث يدل على التمييز قرينة معنوية أال وهى التفسـير للـذوات  عما قرره النحاةُ 

واإلبهام الذى يفسره التمييز إما أن يكـون معنـى .عند الحاجة إليضاح وال تكون هذه الحاجة إال عند إبهام المعنى 
  : نحو ، اإلسناد



 ١٦٥

  )١(ووكيـــال  ناصــراً وكفى ِبربَِّك                  ـِرِه ــليس بغافٍل عن أمـ واهللاُ           
  :نحو ،أو معنى التعدية 

  )٢(ال َتْقِصــــدُ  وتلَك قضيــةٌ  ِفعالً وال ُيرضوننـــى                   قوالً ُأرضيهم          
  :نحو ،على مقدار مبهم داالً  اً مفرد اً أو اسم
  ا ــبَ رَ الطَّ  أو َأستجلبُ  ى بها الهمَّ نفِ أُ                    رةٍ ـــفى مذاك أديبٍ  معْ  ةٌ جلسلَ  ـ       
  )٣(َذَهَبـــــاها أو ملئِ  فضةً ها ا                  وملئِ ــهمن الدنيا وزخرفِ  إلىَّ  شهىَ أَ           

 العــدد فــى تمييــزِ  إيثــار الشــاعر تقــديرَ وهــو ، فــى تراكيــب التمييــز لــدى شــاعرنا   يســترعى االنتبــاهَ  وثمــة شــىءٌ     
غ مـن سوِّ وكان للتقدير فى كل موضع مُ ،  هذه المواضع كيبابالديوان وعدم ذكره صريحا داخل  تر  موضعاً  )٢٧(

ومــن ذلـــك قولـــه عـــن فتــرة حكـــم الخليفـــة العباســـى هـــارون .لعـــدم ذكـــره  البالغيـــةَ  ر القيمــةَ ظِهـــالســياق يـــدل عليـــه ويُ 
  :الرشيد 

  دُ ـــــــــالسعي عُ نَّ مَ المُ  الملكُ               دُ ــــــالرشي بالخالفةِ  وقامَ  ـ          
  ا ــــــهبعدَ  وعاماً  عامينِ  ا              عاَش ـــهدَّ عَ ى ووفَّ  عشرينَ فعاش َ              
  )٤(لْ ـــبَ الجَ  دَّ فانه السبتِ  يومَ  وَس طُ بِ               لْ ــجَ األَ  اهُ افَ وَ  مَّ ثُ  شهرٍ  ونصفَ              

 فـى عهـدهِ  فى زمانه وتوسـعت الفتوحـاتُ  العدلُ  يتحدث عن هذا الخليفة الممنع والذى سادَ  ـ هناـ هفالشاعر        
وقد جـاء التركيـب ـ والـذى قُـدَِّر تمييـُزه ) .سنة٢٣(بلغت  فى فترة وغرباً  شرقاً  على يديهِ  العباسيينِ  حضارةُ  وازدهرتْ 

الســعيد فــى ســرعة البــرق الخــاطف  حكمــهِ  ســنواتُ  تْ بهــذه القيمــة البالغيــة حيــث مــرَّ  مشــحوناً ؛ لعلــم الســامع بــه ـ  
فجــاء .الحــزن وكأنهـا دهـور  بـال هـوادة فـى حــين تمـر لحظـاتُ  الســعيدة علـى اإلنسـان مســرعةً  تمـر اللحظـاتُ  حيـثُ 

ولـذلك يكـون  ،وعـة فتـرة حكمـهوهـو ر ، فـى أذهاننـا المسـتفادَ  ليكـرس ذلـك المعنـى البالغـىَّ  ـ؛ ههنـا ـ تقـدير التمييـز
  .ها النتهائِ  عاً وتفجُّ  حزناً  نهدُّ يَ  لدرجة تجعل الجبلَ  ملُ حتَ انتهاء هذه الفترة بمثابة الفجيعة التى ال تُ 

  ـــــــــــــــ
  .)الكامل(  ٩٦:الديوانـ  ٢            .       ) الكامل(  ١٨٦: ـ الديوان  ١
     ).الرجز( ٢٤٨:  ـ الديوان  ٤                ).البسيط(  ٧١، ٧٠: ـ الديوان  ٣

  ـ االسـتثناء ٨
 فــــإن كــــان بعضــــاً ،ال أو إحــــدى أخواتهــــا بشـــرط اإلفــــادة بــــإج خــــرَ المُ " المســـتثنى  فــــى اصــــطالح النحــــويين هـــو    

  .)١"(ماله مع سقوطها  إالمنه فله مع المستثنى  فَ ذِ فإن حُ ...ر بـ لكن قدَّ و إال فمنقطع يُ ،فمتصل 
 وهـذا يتنـاول المتصـل حقيقـةً ،لوجـب دخولـه فيـه  ولـوال  اإلخـراجُ ،يعنى إخراج شىء مـن شـىء  ـ إذنـ ناء فاالستث  

  .فقط   ويتناول المنفصل حكماً ، وحكماً 
و إن وقــع بعــد تمــام ، إال زيــداً  قــام القــومُ : إن وقــع بعــد تمــام الكــالم الموجــب نحــو ال النصــبُ بــإوحكــم المســتثنى    

فــإن االســتثناء حينئــذ إمــا أن يكــون نفــى  أو شــبهة كــالنهى واالســتفهام ـ مشــتمل علــى وهــو ال ـ كــالم غيــر موجــب
ناء ويجـوز إتباعـه لمـا قبلـه وعندئـذ يجـوز نصـبه علـى االسـتث) ممـا قبلـه بمعنى أن يكـون المسـتثنى بعضـاً ( متصالً 

) ممـا قبلـه مسـتثنى بعضـاً بمعنـى أال يكـون ال( مـا أن يكـون االسـتثناء منقطعـاً وإ ،إعرابًا علـى  أنـه بـدل مـن متبوعـه 
  .* إال حماراً  ما قام القومُ : فتقول تميم ـباستثناء بنى عند جمهور العرب ـ  تعين النصبُ ي وعندئذٍ 
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ُكــلُّ َشــْيٍء َهاِلــٌك ِإالَّ :( ، نحــو  االســتثناء إن كــان مــن المثبــت يكــون لقصــر النفــى"ومــن المنظــور البالغــى فــإن     
وٕان كــان مــن المنفــى يكــون لقصــر ،علــى ذات اهللا  مقصــورٌ  الهــالكِ  انتفــاءُ  :أى ]٨٨مــن اآليــة : القصــص )[َوْجَهــهُ 

  .)٢("فى قصر الصفة  ما العاِلُم إال زيدٌ و،فى قصر الموصوف  مٌ ما زيٌد إال عالِ : اإلثبات نحو
  ).إال ـ غير ـ سوى( موضعًا مع األدوات) ٨٧(وقد ورد االستثناء لدى شاعرنا 

  :   عند شاعرنا بإالومما ورد من االستثناء 
  ا ــــــأجمعين كثوا البيعةَ ا                 ونَ ــــــاألمين وبايعوا محمدَ  ـ         

  دُ ـــموع جميعاً  للناسِ  الموتُ و                   دُ ـــــأحم والقليلُ  قليالً إال             
  هْ ــــــلُ لَ و طَ  هُ آياتُ  تْ سَ رَ ودَ                  هْ ــــمنزلُ  إال من نباتٍ  ـ َأقفرَ          

   )٣(هْ ـــلُ مَ ورَ  هُ بـُ صْ نُ  الغناءُ إال                  هْ ــتفعلُ  شىءٍ  منها كلُّ  قد بانَ             
  :  نحو، منفياً  بإال االستثناء وورد   

   لُ ـــــعجِّ تمُ  هُ متَ إذا قدَّ  مٌ نْ وغُ                   هُ ركتَ تَ  إنْ  حسرةٌ إال  وما المالُ ـ          
  اـنَ طَ لهم وَ  إذ صارتْ  المقاِبرَ إال                   هُ أذكرُ  أمسيتُ  وليس لى وطنٌ  ـ         
  )٤(نىمنعُ يَ  حاجـــــزٌ إال  عنكِ ــى                  نِ حجزُ وما يَ  شتاقاً مُ  تُ نْ كُ ـ          

  ــــــــــــــــــ
  .٢/١٨٤ ـ مرجع سابق ـهمع الهوامع :السيوطى ـ١
  .وما بعدها  ٢/٢١٢ـ شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ  ابن عقيل: ينظر تفصيل ذلك*
  .٩٣م ـ ص١٩٩٨ـ ٢سسة الرسالة ـ لبنان ـ طمؤ ـ تحقيق عدنان درويش وزميله ـ  ط الكليات :أبو البقاء الكفوى ـ ٢
 )موجب(تثناء ؛ألن األسلوب تام مثبتمستثنى منصوب على االس)قليالً (وقوله ، )الرجز(  ١٩٤ـ ) الرجز(  ٢٤٨: ـ الديوان٣
  .مرفوع على البدلية ) الغناءُ (و
ــ الــديوان٤ ــ ) الطويــل(  ١٧٣: ـ ــ ) البســيط(٢١٦ـ ؛ألن األســلوب )المــالُ (مرفــوع علــى أنــه خبــر المبتــدأ )حســرةٌ (وقولــه ) . الرمــل( ٢٢٠ـ

مرفـوع علـى أنـه )حـاجزٌ (و .علـى االسـتثناء  ويجـوز النصـب،)أذكره(منصوب على البدلية من المفعول به فى )المقابرَ (و.منفى ناقص
  ).يحجز(فاعل 

  
  : االستثناء بغير وسوى

قـام :فتقـول إال ب بـه المسـتثنى مـع عـرَ بمـا كـان يُ  غيـرب عـرَ وتُ "،إليه  غير؛إلضافة  الجرُّ  بغيرحكم المستثنى      
 زيــدٍ  وغيــرَ  زيــدٍ  غيــرُ  ا قــام أحــدٌ مــ:وتقــول ،بنصــب زيــد  إال زيــداً  قــام القــومُ :كمــا تقــول ،بنصــب غيــر زيــدٍ  غيــرَ  القــومُ 

  ).١(" اإلتباعُ  والمختارُ ، والنصبِ  باإلتباعِ 
  .؛ألنهما مالزمان لإلضافة لما بعدهما  دائماً  حيث إن المستثنى بغير وسوى مخفوٌض  ؛غير حكمُ  سوى وحكمُ 

  : ، نحو  موجباً  بغيروورد االستثناء 
   )٢(ى األزمــــنهْ مضِ وتَ  و إلى اهللاِ دعُ يَ            ـــْه      سن خمسينَ  غيرَ  ألفاً  فعاَش           

  : ، نحو منفياً  بغيروورد االستثناء 
  ـ فحذََّر الناَس عــــذابًا نـازال                  فلم يجد فى األرِض منهم َقاِبـــــال        

    وُنسكـــــا  تَُقىً  تْ كانابنِه َلْمٍك فأوصى َلْمـــكـا                 وصيـــًة  غيرَ          
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  ــَداــالسَّيِّــــ غيُركَ ال ُيَرى فلّما َكُملـــــــْت لميقاتـه                 وأْن  ـ       
  )٣(وقلََّدَك األمَر إْذ َقلَّــــــــــدا                ينَ ــَقَضَى أن ُتَرَى سـيَِّد المسلم          

  : و  ، نح  موجباً  بسوىوورد االستثناء 
  )٤(امِ ـــــاألي ســـوىسمعان  بديرِ                امِ ــــع ونصفَ  عامينِ  فعاَش            

  :  ، نحو   منفياً  بسوىوورد االستثناء 
  )٥(  ادِ ــــبوس داً ـــممهَّ  الفراشِ  وقَ فَ               اً ــالمع كَ خيالِ  سوى لم يبق منكَ            

  :ناء بالجدول اآلتىويمكن إحصاء تراكيب االستث
  

  ٨٧= االستثناء 
  ٨= سوى   ١١= غير   ٦٨= إال 

  
بالنصيب األوفر حيث ) إال (وقد اختصت األداة ، موضعاً )٨٧ (ورد االستثناء لدى شاعرنانالحظ أنه قد  

  هى أم ) إال(والشاعر بذلك االستعمال يسير وفق منهج النحاة الذين يرون أن . موضعاً ) ٦٨(فى  خدمتْ استُ 
  ـــــــــــــــــ
  .٢/٢٢٥ـ مرجع سابق ـ شرح ابن عقيل :ابن عقيل ـ  ١
  مضاف إليه مجرور ) خمسين(و،منصوب على االستثناء ؛ألنها وقعت فى كالم تام مثبت )غيرَ (و).الرجز(  ٢٣١ : الديوانـ  ٢

  .بالياء ؛ألنه ملحق بجمع المذكر السالم             
  المستثنى   وقد تنصب على البدلية من، منصوبمستثنى  ) األولى غيرَ (و). المتقارب( ١٠١ـ ) الرجز(  ٢٣١:الديوان  ـ ٣

  . مضاف إليه) الكاف(وما بعدها ،نائب فاعل مرفوع ) الثانية غيرُ (و.مجرور باإلضافة )هِ ابنِ (و، ) قابالً ( منه               
  مضاف ) األياِم ( و ، أو البدلية من المستثنى منه عامين  ،منصوبة على االستثناء ) سوى ( و ) . الرجز(  ٢٤٦: ـ الديوان٤

  .إليه             
  . مضاف إليه  ) كخيالِ (وما بعدها ،فاعل مرفوع بضمة مقدرة للتعذر )سوى (و)  . الكامل( ١٠٦: ـ الديوان ٥

. يها قبل أن تلحق عن الحال التى كان عل أن ال تغير االسمَ : األول:"تأتى على وجهين  باب االستثناء وأنها
  ).١("فيه ما قبله من الكالم  مما دخل فيه ما قبله عامالً  أن يكون االسم بعدها خارجاً : الثانىو

وقــد ورد االســتثناء لــدى شــاعرنا مــن المنفــى أكثــر مــن وروده مــن الموجــب؛ألن طريــق النفــى واالســتثناء مــن     
ولجــوء شــاعرنا فــى .ذى ال يحمــل معنــى القصــر أوضــح طــرق القصــر وأقواهــا بخــالف االســتثناء مــن الموجــب الــ

بين طَ وٕازالــة الشــك مــن قلــوب المخــا،هِ رِ َكــمــن توكيــد فِ  غــى بــذلك ضــرباً بتأغلــب اســتعماالته للنفــى واالســتثناء إنمــا ي
  :لك فى شعر الحكمة ، نحو  ما يأتى ذ وغالباً ،المنكرين 
  وال َيستردُّ الُعْرَف إال َتغنًَّمــــــا               ال ُيعطيَك إال َتِعلّـــًة ـ هو الدهُر         
  اــــــولم أَر ِبْدَء العـلِم إال تعلُّمولم أَر فرعًا طاَل إال بأصلـــِه                 ـ        
  لُ ــــــــتعجِّ مُ  هُ متَ إذا قدَّ  مٌ نْ وغُ                  هُ تَ ــركتَ  إنْ  حسرةٌ إال  وما المالُ ـ         

       ) ٢(  من األدبِ  هُ ــــجاءتْ  عُ إال صنايِ                  بٌ ــسَ ماله حَ  فعلٍ  محمودِ  بَّ رُ و ـ         



 ١٦٨

وجد من شك أو إنكار عند كى يزيل ما قد يُ  للممدوح؛ لحسنةاسجايا الكما يكثر مجىء ذلك عندما يتحدث عن 
  :نحو ،و ممدوحه  المنكرين الذين طالما حاولوا إفساد َعالقة الود بين الشاعر بينالمخاطَ 

  رُ ــــِه                َيعلـــــــُم ما ُأخفي وما ُأظهِ ــــ فليس توفيقي إال بــ        
  ـلُ ـوال سيَب إال سيُب كفَِّك أفضــــدَُّه               وال وصَف إال قد تجاوزَت حــ         
  كما ال ُيساُق الَهْدُى إال إلى النحــــرِ       ـا         ـوال َيْجَمُع األمواَل إال لبذِلهــ         
  )٣(رُ ـــــإال الذى كــان وال ُيْذَكــ   ـ ما ِمْثُل ُنعماَك علينـــــا بِه                     

مــن دالالت تراكيـب االســتثناء لــدى  آخـرُ  تضـح لنــا بعــدٌ ال) ٤(تطـول الجملــة عــن طريـق االســتثناء "وٕاذا عملنـا أنــه 
أو ذكـر هيئتـه عـن ،المسـتثنى  نعـوتِ  ما يختلج فى صـدره بـذكر بعـضِ ِلِه وتوكيد مَ بته فى إطالة جُ شاعرنا وهو رغ

ـ كمـا وتـى مـن قـوة ففـى ذلـك أو غير ذلك مما يؤدى إلطالة الجملة التـى يسـعى إلطالتهـا بكـل مـا أُ ) الحال(طريق 
  . اشةٍ س جيَّ وأحاسي ةٍ دَ قِ تَّ مُ  رٍ كَ من التنفيس عما يجيش بصدره من فِ  نوعٌ ُذِكَر ـ 

   
  امـصاء عـــإح

  ١٠٢١=  قرينة  التخصيص 
المفعول ألجله 

=٣٦  
المفعول معه 

=٨٥  
) الظرف(المفعول فيه 

=٣٥٩  
المفعول المطلق 

=٨٨  
الحال 

=٢٤١  
التمييز 

=١٢٥  
االستثناء 

=٨٧   
  

  ــــــــــــــــ
  .٢/٣١٠مرجع سابق ـ   ـ الكتاب: ـ سيبويه   ١
  ).البسيط(  ٧٢ـ )  الطويل( ١٧٣ـ ) الطويل( ٢٠١ـ )   ويلالط(  ١٩٩: ـ الديوان   ٢
     . )السريع( ١٢٧ـ ) الطويل(  ١٤٠ـ ) الطويل(  ١٧٥ـ  )السريع( ١٣٠ : ـ الديوان   ٣
  .              ٦٧الجملة فى الشعر العربى ـ مرجع سابق ـ ص :فـ محمد حماسة عبد اللطي  ٤
    

                                      
                          

  
  
  
  

  ةــــــــــــــــالتبعي: ثانيا  
  :  وتشتمل               

  .ت ـــــــالنعـ ١            
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  . دــــــالتوكيـ ٢         
   . فــــــالعطـ ٣         
  .  دلـــــــالبـ ٤         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :د ــــــتمهي
 والعطـــف هـــى النعـــت والتوكيـــد، و ويـــة عامـــة يـــدخل تحتهـــا أربـــع قـــرائن معنويـــة أخـــرى التبعيـــة قرينـــة معن دتعـــ     

إن أشـهرها مـا "ثـم المطابقـة  وأول ما يتضافر مع هذه القرائن المعنوية من القرائن اللفظيـة األخـرى قرينـةُ .  والبدل 
هـى  أخـرى توجـد فيهـا جميعـاً  ةً كمـا أن هنـاك قرينـ ،تكون فيـه المطابقـة بـين التـابع والمتبـوع هـو العالمـة اإلعرابيـة 

  ).١("كان نوعها  أياً  إذ رتبة التابع هى التأخر عن المتبوع دائماً  ،الرتبة 
هنــا وهنــاك فــى تــراث العربيــة  متنــاثرةً ـ كثيــر مــن عناصــر الجملــة  مــن كغيرهــا ـ وقــد نوقشــت قرينــة المطابقــة     

 كمـا يظهـر ذلـك مـثالً ،على أوجه المطابقة واحتماالتها  المُ الك) نوع تركيز(ز فيها كَّ ة رُ نباستثناء أبواب نحوية معي"
  ).٢("فى التوابع والعدد وأفعل التفضيل واإلضافة 

ألنـه  فـى اسـتحقاق اإلعـراب ؛ أى فـرعٌ ،والتابع هو الثانى المساوى لألول فى اإلعراب بمشاركته له فى عاملـه     
ال تتـرابط التوابـع علـى تنوعهـا بالجملـة التـى توجـد "ولـذلك  ،لم يكن المقصود وٕانما هو من لوازم األول كالتتمـة لـه 

ولــذلك يتوجــه تـرابط التوابــع إلــى هــذا ، كانــت وظيفـة هــذا المتبــوع وعالقتــه بالجملـة  فيهـا إال مــن خــالل متبوعهـا أيــاً 
بق التـابع إذ يتطـا المتبوع نفسـه فيوثـق نظـام اللغـة عالقتهـا بـه بوسـائل مختلفـة أهمهـا وأظهرهـا العالمـة اإلعرابيـة ؛

ق عليه فى الدرس النحـوى طلِ ولعله من أجل متابعته له فى العالمة اإلعرابية أُ  ،مع متبوعه فى عالمته اإلعرابية 
  ).٣("مصطلح التابع 
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ح مع بعض التوابع فى إسقاط بعض أنواع المطابقة كالمطابقة فى النوع والعدد فـى النعـت السـببى تسامَ وقد يُ      
فـــى بعـــض أنـــواع البـــدل ) التنكيـــرـ التعريـــف (والمطابقـــة فـــى التعيـــين  ،ه صـــفاتُ  محمـــودةُ ال زارنـــى محمـــدٌ : نحـــو
، يـة ال يمكـن التسـامح فيهـا مـع بقـاء التبعيـة علـى اإلطـالق ولكن العالمة اإلعراب"،ها خلقُ  أعجبتنى الطالبِة◌ُ :نحو 

دأ محــذوف وجوبــًا أو فعــل وعنــدما أجــاز النحــاة فــى النعــت القطــع إلــى الرفــع أو النصــب اضــطروا إلــى تقــدير مبتــ
والنعـت عنـد القطـع قـد خـرج ، وهذا لون من ألوان الترخص فى قرينة اإلعـراب لوضـوح المعنـى ...محذوف وجوبًا 

  ).٤"(عن التبعية
وتتفق التوابع فى أن كثيرًا منها هو األول ، أى المتبوع فى معناه إما بتكرير لفظـه وذلـك فـى التوكيـد اللفظـى      
الطالـُب نفُسـه : أو باشـتماله علـى ضـميره وذلـك فـى كـل مـن التوكيـد المعنـوى نحـو، الطالُب مجتهـٌد الطالُب : نحو

حضــر طالــٌب يشــرُق :اللهــم نجنــى مــن القريــِة الظــالِم أهُلهــا ، والنعــت الجملــة نحــو: الســببى نحــو مجتهــٌد ، والنعــت
أو ، أعجبنــى الطالــُب خلقُــه : أكلــُت الرغيــَف نصــَفه ، وبــدل االشــتمال نحــو: وجهُــه ، وبــدل بعــض مــن كــل نحــو

أو يتضـمن حقيقتـه فقـط كالبـدل ، حضـر طالـٌب مجتهـٌد :يتضمن حقيقته مع حال من أحواله كالنعـت الحقيقـى نحـو
وٕاذا لم يكن التابع هـو األول فـى معنـاه "، هذا خاتٌم حديٌد : حضر هذا الطالُب ، وعطف البيان نحو:المطابق نحو

  حيث يكون باألداة وهى حــرف ، ة وذلك فى العطف اقتضت التبعية وسيلة أخرى مساعد
  ـــــــــــــــــ
  .٢٠٤صـ  مرجع سابقـ معناها ومبناها .. اللغة العربية :تمام حسان ـ ١
  .٣٠١، ٣٠٠صـ  م١٩٩٨ـ القاهرة ـ دار غريب ـ دراسات فى علم اللغة : كمال بشرـ ٢
  .١٤٢صـ  جع سابقمر ـ بناء الجملة العربية : محمد حماسة عبد اللطيف ـ ٣
  .٣٠٩صـ  مرجع سابقـ العالمة اإلعرابية :محمد حماسة عبد اللطيف ـ ٤

  ).١"(العطف وهذا كله يؤدى إلى ترابط التابع مع متبوعه 
إن العالمــة اإلعرابيــة إحــدى القــرائن التــى تتضــافر مــع قــرائن أخــرى إليضــاح المعنــى ورفــع اللــبس عنــه حيــُث     

مـــع القــرائن األخـــرى فــى الجملـــة فتعمــل متضـــامنًة علــى تماســـك الجملــة وٕاحكـــام بنائهـــا تتعــاون العالمـــة اإلعرابيــة 
ومـع ذلــك قـد يتضـح المعنــى ويـؤمن اللــبس فُيتـرخَّص فـى إحــدى القـرائن ـ والعالمـة اإلعرابيـة أحــدها ـ إذ ،اللغـوى 

  ).٢"(نهـــا والقرينة تسقط عند إغناء غيرها ع، القرائن تتضافر على إيضاح المعنى الوظيفى النحوى "
والبــدل ، وعطــف النســق ، والتوكيــد ، موضــعًا موزعــًة علــى النعــت )٢٥٤٢(وقــد وردت قرينــة التبعيــة لــدى شــاعرنا 

  :على النحـو اآلتى 
  )الصفة(النعت  ـ١

. لــدى البصــريين  ) أو الوصــف النحــوى،الصــفة (شــاع مصــطلح النعــت لــدى الكــوفيين و تغلــب علــى نظيريــه     
أو مـن صـفات مـا ،مررُت برجـٍل كـريٍم :التابُع المكمَّل متبوَعه ببيان صفٍة من صفاته نحو " أنه وقد ٌعرَّف النعت ب

وذلـك ،االسـم الـدال علـى بعـض أحـوال الـذات "وهـو ). ٣"(مـررُت برجـٍل كـريٍم أُبـوه : تعلَّـق بـه ـ وهـو سـببيُّه ـ نحـو
ومكـرم ،وشـريف ووضـيع ، ى وفقيـر وغنـ، وصـحيح و سـقيم ، وقائم وقاعد ، وعاقل وأحمق ،طويل وقصير : نحو

  ).٤"(و الذى ُتساق له الصفة هو التفرقة بين المشتركين فى االسم . ومهان
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وال تُنعت نكرة بمعرفة أو معرفة بنكرة  حيث يشترط أن يكون الموصوف أعرف من الصفة أو مساويًا لها فى     
والنعـت ، ونعـت النكـرة نكـرة ، المعرفـة معرفـة فنعـت ، وينقسم النعت حسب المنعوت إلى معرفـة ونكـرة ،التعريف  

وأصـل الصـفة أن يقـع للنكـرة دون المعرفـة ؛ ألن المعرفـة كـان حقهـا أن " يتبع المنعوت فى رفعه ونصبه وخفضه 
تستغنى بنفسها ، وٕانما َعرض لها ضرٌب من التنكير فاحتيج إلى الصفة ، و أما النكرات فهى المستحقة للصـفات 

  ).٥"(ف وتقع حينئذ الفائدة ؛لتقرب من المعار 
ونعتــًا جملــة ،نعتــًا مفــردًا : والثــانى ينقســم ثالثــة أقســام ، ونعتــًا حقيقيــًا ، نعتــًا ســببيًا : وينقســم النعــت قســمين     

  ). ظرفًا أو جارًا ومجرورِا◌ً ( ونعتًا شبه جملة ،) اسمية أو فعلية (
نعـت حسـب المقـام ، فإمـا أن يفيـد النعـُت التوضـيَح إن ويستخدم المتكلم النعت لغرض واحد مـن اثنـين يفيـده ال    

كـــان المنعـــوُت معرفـــًة ، و إمـــا أْن يفيـــد التخصـــيَص إْن كـــان المنعـــوُت نكـــرًة باإلضـــافة لتلـــك األغـــراض المجازيـــة 
األخــرى التــى يــنم التركيــب عنهــا علــى ســبيل المجــاز كــالتعميم ، أو المــدح أو الــذم ، أو التــرحم ، أو التوكيــد ، أو 

صـــيل ، أو اإلبهـــام ، أو الشـــك ، أو إعـــالم المخاَطـــب بـــأن المـــتكلم عـــالم بحـــال المنعـــوت أو إفـــادة رفعـــة ذلـــك التف
  .حقيقيًا وسببياً :وقد جاء النعت لدى شاعرنا قسمين * .المنعوت
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٢صـ  مرجع سابقـ بناء الجملة العربية :محمد حماسة عبد اللطيف ـ ١
  .٢٤٠صـ  مرجع سابقـ معناها ومبناها ..اللغة العربية : م حسانتماـ ٢
           .٣/١٩١ـ  مرجع سابقـ شرح ابن عقيل :ابن عقيل ـ ٣
  .٣/٤٦ـ  مرجع سابقـ  شرح المفصل:ابن يعيش ـ ٤
  .٢/٢٣ـ  مرجع سابقـ األصول فى النحو : بن السراجـ ا٥
  .وما بعدها  ٢٦ابع فى الجملة العربية ـ مرجع سابق ـ ص ـ التو  فمحمد حماسة عبد اللطي: ينظر تفصيل ذلك *

  النعت الحقيقى: أوال 
  :موضعًا على النحو اآلتى ) ٧٨٢(ورد النعت الحقيقى لدى شاعرنا 

  )ًا مفرد ( النعتـ ١
  ):اً مشتق(النعت المفردـ  أ

المصــــدر للداللــــة علــــى معنــــًى  مــــا ُأِخــــذ مــــن: "والمــــراد بالمشــــتق هنــــا . ال ُينَعــــت إال بمشــــتق لفظــــًا أو تــــأويًال    
  :ومن ذلك قوله ).١"(وأفعل التفضيل ، والصفة المشبهة باسم الفاعل ،واسم المفعول ، كاسم الفاعل :وصاحبه

  األزهــــرُ وفاَز بالملِك الفتى                األكبــــــرُ ـ قالوا أتاَك األمل           
  كالبنِد يوَم الشَّغـَـــــــبِ                 مشــــــــِرفٌ ـ له شراٌع           
  )٢(بيدِ  موصـــولةٍ ـ بين النديميِن والِخلَّيِن مضجُعـُه                 وسيُرُه من يٍد           

  : )لفظ ابن( النعت المفرد ـ ب
  :  ومن ذلك قوله).٣"(واألكثرون على الصفة"،  بين علميِن  ففى إعرابها حينئٍذ أقوال  ابنإذا وقعت 
  منصوِر   بنِ ـ ما كنُت أحسُب أنَّ الخبَز فاكهٌة                   حتى نزلُت على زيِد           
  )٤(عاٍد منهــــم    بنُ ـ فابتهلوا ورفعوا أيديهـــــم                 وكان لقماُن           
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  ):موصوالً  اً اسم(ج ـ النعت المفرد  
وأمٍر جرى له ، فتخصص بتلك القصة وبذلك األمر عند السامع ثم ُأِريَد القصـد  إذا كان قد ُعِرف رجٌل بقصةٍ "   

وأمـٌر قـد ، إال بجملـة مـن الكـالم قـد سـبق مـن السـامع علـٌم بهـا )الـذى(؛ تفسير هذا أنك ال تصل ) الذى( إليه ُذِكر
كـان عنـدك بـاألمس ينشـدك مـا فعـل الرجـل الـذى :عرفه له نحو أن ترى عنده رجًال ينشده شعرًا فتقول لـه ِمـن غـٍد 

إنـه اجُتلـب ؛ لُيتوصـل بـه إلـى : إذا أنت وصفت بها شيئًا فكان معنى  قـولهم  الذىالشعر ؟ هذا حكم الجملة بعد 
أنه جىء به ؛ لُيفَصل بين أن  ُيـراد ذكـر الشـىء بجملـة قـد عرفهـا السـامع لـه وبـين أن : وصف المعارف بالجمل 

  ).٥"(ال يكون األمر كذلك 
، وهـذا يعنـى أنـه  المركب االسمى المعقـد)  جملة الصـلة+ االسم الموصول (ُيطَلق على "ير بالذكر أنه وجد     

ال يجوز نقل أى عنصر داخل جملة الصـلة إلـى خـارج هـذا المركـب المعقـد وٕانمـا يجـوز النقـل داخـل هـذا المركـب 
أظــن أن الرجــَل الــذى مؤلــَف : كننــا القــول أظــن أن الرجــَل الــذى انتقــَد مؤلــَف القصــِة ناقــٌد مــاهٌر يم: ففــى العبــارة 

  ) .٦"(أظن أن الرجَل مؤلف القصة الذى انتقَد ناقٌد ماهرٌ :القصِة انتقَد ناقٌد ماهُر ، وال يمكننا القول 
  ــــــــــــــــــ
  .٣/١٩٥ـ  مرجع سابقـ شرح ابن عقيل : ابن عقيل  ـ١
                  .)البسيط(  ١٠٥ـ ) مجزوء الرجز(  ٧٦ ـ) السريع(  ١٢٦: الديوانـ ٢
  عيسى ذلكَ (  :وذلك عند تفسير قوله تعالى ).ت.د(ـ ١٦/٩١ـ  القاهرةـ مكتبة التراث ـ روح المعانى :األلوسى ـ ٣

   ] .٣٤من اآلية : مريم )[ابن مريم               
   .) الرجز(  ٢٣٣ـ) البسيط(  ١٤٣ : الديوانـ ٤
  .٢٠٠ص ـ مرجع سابقـ اإلعجاز دالئل : عبد القاهر الجرجانى ـ ٥
  ).  بتصرف(ـ  ١٧٢الداللة والنحو ـ مرجع سابق ـ ص: ـ صالح الدين صالح حسانين ٦

  :                   ومن ذلك قوله 
  فاَت نيُلُه               وصبرًا إذا كان التصبُّـــُر أحزما الذىـ عزاًء عن األمِر            
  والَُّه                 أمَر صالِة الناِس وارتضــــاُه  الذىـــٍر ـ قاَم أبو بكـ           
  ) ١(َأنكـــروا الذىـ فردَّهم طْوعًا وكْرهــًا إلـى                  أْن عرفوا الحَق           

  : )بمشتق مؤوالً (النعت المفرد ـ  د
المشــاِر :مــررُت بزيــٍد هــذا ، أى :كاســم اإلشــارة نحــو المــؤول بالمشــتق"ال ُينَعــت إال بمشــتٍق لفظــًا أو تــأويًال و      
 غيـرهـذا درهـٌم غيـُر جيـٍد ؛ألن :تقـول " و).٢"(صـاحِب مـالٍ : أى ، مـررُت برجـٍل ذى مـاٍل :نحـو) ذو(وكـذا ، إليه 

، مــررُت برجــٍل مثِلــَك :"تقــول ) .مثــل(ومــن النعــت المفــرد المــؤول بمشــتق ـ فضــًال عمــا ســبق ـ لفــظ ). ٣" (نعــت 
  ).٤"(هو رجٌل كما أنك رجٌل :عٌت على أنك قلت فمثُلَك ن

  : ومن ذلك قول شاعرنا 
  انتقـــــاِم  ذىـ وعمورية ابتدرْت إليهـــا                 بوادُر من عزيٍز           
  مسلــــوِك  غيرَ ـ أردَت شكرًا بال برًّ وَمرزئٍة                  لقد سلكَت طريقًا           
  ) ٥(ُمجِفلِة النَّعـــــامِ  مثلُ إليَك خليفَة اِهللا استقلَّـــْت                  قالئُص  ـ          



 ١٧٣

   ) ةً ـجمل(  ت ـالنعـ ٢
: جاء رجٌل ضرَب زيـدًا فإنـه يجـوز "ـ مثل الموصول وصلته ـ ففى عبارة  سمى المعقدالمركب االوُيطَلق عليها    

وٕاذا وقــع النعــُت جملــًة فــال بــد مــن تــوافر ثالثــُة ).٦"(رجــٌل ضــرَب  جــاء زيــداً : جــاء رجــُل زيــدًا ضــرَب ، وال يجــوز
أن تكــــــون جملــــــة النعــــــت خبريــــــًة أى تحتمــــــل الصــــــدق أو : الثــــــانى .أن يكــــــون المنعــــــوت نكــــــرًة : األول:شــــــروٍط 
  .أن تشتمل هذه الجملة على ضمير يربطها بالمنعوت سواء أكان ملفوظًا أم مقدرًا :الثالث .الكذب 

  .ونعت جملة فعلية ، نعت جملة اسمية : موضعًا على قسمين ) ٢٥٢(الجملة لدى شاعرنا  وقد ورد النعت 
  ) اسميةً  جملةً ( النعت  ـ أوالً 

  : )جملة اسمية بسيطة ( النعت  ـ أ
  :                نحو،  فى محل رفع 
  )٧(وراُس  ـمٌ ــأبو عوٍن لهم علـال َياَس على الدٌّْنيـَــا ُأناُس                             

  
  ــــــــــــــــــ 
  .)السريع(  ١٣١ـ) الرجز(  ٢٤٣ـ) الطويل(  ٢٠٠ :الديوانـ ١
  .٣/١٩٥ ـ مرجع سابقـ  شرح ابن عقيل:ابن عقيل ـ ٢
  .٤/٤٢٢ ـ مرجع سابقـ المقتضب : المبردـ ٣
  .١/٤٢٣ـ  مرجع سابقـ  الكتاب:سيبويه ـ ٤
  .ألنه من األمثلة الستة  نعت مجرور بالياء ؛) ذى(و.) الوافر( ٢٠٦ـ  )  يطالبس(  ١٦٩ـ ) الوافر(  ٢٠٩: الديوانـ ٥
  . ١٧٢ص ـ مرجع سابق ـ الداللة والنحو: ـ صالح الدين صالح حسانين ٦
  ...).فال ياس على الدنيا: (ولعل الصواب، كذا بالديوان ) .الوافر(  ١٥٠: ـ الديوان ٧

  :نحو ،فى محل نصب
  ُأمَّكم  فى أمرها َنَظـــــــرُ   لكنّ              رٌ ـله َخطَ ُخكم شيخًا ـ قد كان شي            
  )١(وشكرًا غدا غائرًا ُمنِجــــــــدا              أنَت أنعمَتهـــاـ َفُصْن ِنعمًة             

  :نحو،فى محل جر 
  الــــرُِّق  كَ ـــــفليهنِ وملكَتنى                هو الحــقُ ـ َنَطَق الُبكا بهوًى            
ِ◌ى               على ألٍم               )٢(ـــبُ ـــله َخَبٌر َعجيــ َجسسُت الِعْرَق ِمنَك َفدََّل جسِّ
  : )جملة اسمية موسعة(ب ـ النعت 

  :نحو،فى محل رفع 
  ؤوبُ َـ وِمن الُغّيـــــاِب َمن ليس ي               بيننا كان يقضـىغاَب قاٍض ـ            
  )٣(اـــواِرهبأنـ كســاها الرياَض                 عَ ـالربيــ كأنّ  ـ لها ُشُرفاتٌ            

  :نحو ،فى محل نصب 
  ـُدهاـأحمــــــ ال أزالُ سجيًة      ُه          ــرًا به فإّن لـ أوصيَك خيـ           
  الــــلم يجد فى األرِض منهم قابفــازًال              ـًا نالناَس عذاب ـ  فحذَّرَ            



 ١٧٤

  ) ٤( اـــكانت تَُقًى وُنُسكـــوصيًة غيَر ابنِه لْمٍك فأوصَى َلْمكــا                           
  :نحو  ،فى محل جر 
  )٥( عضِ ـإلى ب هنَّ بعضُ  ضيفتْ أُ  ُخدودٌ              هُ كأّنـــــَعِشِ◌يََّة َحيَّاِنى بورٍد             

  ) فعليةً  جملةً ( لنعت اـ  ثانيا
  ) :جملة فعلية مثبتة (النعت  ـ أ

  :   نحو،فى محل رفع     
  رُ ــــضجَّ تَ أَ  خاشعاً  خطبٌ  لَّ جَ  وٕانْ ى                رَ أُ  أنْ   َأْنجبْتنى لى قرومٌ  تْ بَ أَ ـ         
  ) ٦(وُبروُدهـــا هازهاها وشيُ ـ وحتَّى اكتسْت من كلِّ َنْوٍر كأنَّها               عروٌس         

  :  نحو،فى محل نصب   
  تيَه الملوِك وأفعاَل المماليـــــِك                ضاَع الحزُم بينهماـ جمعَت أمريِن         
  )٧(اـــــُيسكُِّن الَوَجعَ ـ وكلُّ َمْن فى ُفؤاِدِه َوَجــــٌع                َيطُلُب شيئًا         

  :  نحو ،فى محل جر
ِت األعداُء ِمن حولـــِه              َكُحُمٍر            )٨(ـَورُ ــــأنفَرها َقْســــ وانفضَّ

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .)الوافر(  ٦٨ـ )  الكامل( ١٦٤: ـ الديوان ٢) .                  المتقارب(  ١٠٢ـ )   البسيط( ١٢١: ـ الديوان ١
  .)الرجز( ٢٣١ـ )  المنسرح( ١١٨:ـ الديوان ٤) .                    المتقارب ( ١٤٧ـ )  الرمل(  ٦٩: ـ الديوان ٣
  .     )الطويل( ١١٤ـ  ) الطويل(  ١٢٠ :الديوانـ ٦                               .           )الطويل(  ١٥٦:الديوانـ  ٥
  ).السريع( ١٣٠: الديوان ـ ٨                    .)المنسرح(  ١٦٠ـ ) البسيط( ١٦٩: ـ الديوان ٧

  ):جملة فعلية منفية(ب ـ النعت 
  : نحو، فى محل رفع  

  ال َتْقِصــدُ  ِفعًال وتلَك َقِضيَّـــٌة◌ُ                   أرضيهم قوًال وال ُيرضوننـــىـ          
  ) ١(ـُرهُ ـــــال ُتوقِّ َخَرَقْت مداِمُع     ـ وٕاذا توّقَر شيُب َمْفرقــــــِه                       

  : نحو، فى محل نصب
  ـونِ وَيْرَتُع ِمنَك فى ِعْرٍض َمصـ                   هُ ـــلم َيُصنْ ـ ُيبيُحَك منه ِعرضًا          
  ) ٢(رِ ــبباٍل وال فك لم َتخطْر غرائَب     ما أجاَل الرأَى أدرَك فكــُرُه                اـ إذ         

        :     نحو، فى محل جر
  )٣( ـاُق ُمدوُدهـــما تستفيبأوديٍة      ـرْت              ـفما برحت بغداُد حتى تفجّ            

  ):جملة فعلية مؤكدة (ج ـ النعت 
  :نحو، فى محل رفع

  )٤(ـاقد َذَوَى َغضَّ وَيرجُع ُغْصٌن ناعٌم     ا              ـــويجمعُنا دهٌر َسَعَى بفراِقن           
   : نحو، محل نصبفى 



 ١٧٥

  )٥( ـولُ ـقد اجتوْتها  الُعقـِة شكوى    وشكا الديُن ما شكوَت ِمن الِعلّـ                          
  :نحو، فى محل جر

ِ◌ــــ             )٦(قد ُقِضَى فى التِّيـــــهِ ـَر عن أخيِه                 إال ألمٍر وقيَل ما ُأخَّ
  ) شبه جملة(  النعت ـ ٣

إذا "فـالظرف ـ مـثًال ـ ،قع الظرف أو الجار والمجـرور نعتـًا فينبغـى أن يكونـا تـامين يفيـدان فائـدة تامـة كـالخبر إذا و 
هـــذا رجـــٌل :وقـــع صـــفًة كـــان حكمـــُه كحمـــِه إذا وقـــع خبـــرًا إن كـــان الموصـــوف شخصـــًا لـــم تصـــفه إال بالمكـــان نحـــو

؛ألن الغــرض مــن الوصــف تحليــُة الموصــوف بحــاٍل هــذا رجــٌل اليــوَم وال غــدًا :وال تصــفه بالزمــان فــال تقــول ،ِعنــَدكَ 
والزمــــان ال يخــــتص بشــــخص دون شــــخص فــــال يحصــــل بــــه ،تخــــتص بــــه دون مشــــاركة فــــى اســــمه ليفصــــل منــــه 

  ).٧"(فصل
وقـــد ورد النعـــت شـــبه الجملـــة لـــدى شـــاعرنا ).النكـــرة(والنعـــت شـــبه الجملـــة ال يشـــتمل علـــى رابـــط يربطـــه بـــالمنعوت 

  :على قسمين  موضعاً )٦٩(
  ):اً ومجرور  اً جار (ت النعـ  أ

  :نحو ،فى محل رفع 
  )٨(ا ــدَ َأْو َأْبَعــــ نِ يْ يلَ مِ  سِ أْ ى رَ لَ عَ     وجاَءْتُه ِمْن َأْجَرٍم َبْيَعــــٌة                      

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ) .الطويل( ١٤٠ـ ) الوافر( ٢٢٠: ـ الديوان ٢                            .)الكامل(  ١٤٥ـ ) الكامل(  ٩٦: الديوانـ  ١
  .)الطويل( ١٥٥:الديوانـ  ٤                                           . ) الطويل(  ١١٤: الديوانـ  ٣
  . )الرجز( ٢٣٧: الديوانـ ٦).                                               الخفيف( ١٨٠:الديوانـ  ٥
  ).المتقارب( ١٠٣: الديوانـ  ٨                   .٣/٥٣ـ  رجع سابقمـ  شرح المفصل: ابن يعيشـ  ٧

  :نحو،فى محل نصب 
  )١( بال َحَســــبِ َفُربَّ ذى َحَسٍب أودْت صنايُعُه                 به وقد شرَّفْت وغدًا           

  :نحو ،فى محل جر
  )٢(والهوى داُء الكــــــــرامِ  كرامٍ                 ِمن آِل بدرٍ فقلُت لفتيـــــٍة          

  ):اً ظرف(النعت ب ـ 
  :نحو ،فى محل رفع

  )٣(ـودِ ـبيَن ناٍى وعـــــحبَّذا مجلٌس تدوُر علينــــا                 فيه كأساِن          
  : نحو ،فى محل نصب

  )٤(رِ ـْحٍر إلى نحـــبين سَ أما َومشيٍب راعُهنَّ لربمـــا                 َعِمْرَن ِنَيامًا          
  :    نحو ،فى محل جر

ـــــــــلِ  بعد عشرٍ وذاَك فى شهر ربيـــع األوِل                لليلتين            )٥(ُكمَّ
  النعت السببى: ثانيا



 ١٧٦

هو ما رفع اسمًا ظاهرًا متصًال بضمير يعـود علـى المنعوت؛ليضـفى علـى المنعـوت معـانى اإليضـاح والبيـان أو   
اعلــــم أنهــــم يصــــفون االســــم بفعــــل مــــا هــــو مــــن ســــببه كمــــا يصــــفونه :"يقــــول ابــــن يعــــيش . التمييــــز التخصــــيص و 

هـذا رجـٌل ضـارٌب أخـوُه : وذلـك نحـو قولـك،والغـرض بالسـبب ـ ههنـا ـ االتصـال بـأى فعـل مـا لـه بـه اتصـال ،بفعله 
حصـل بـذلك مـن وأضـفَتُه إلـى ضـمير الموصـوف صـار مـن سـببه و  لما وصفته بضـارب ورفعـت بـه األخَ ... زيدًا 

فقـد تخصَّـص وتميَّـز ،مررُت برجٍل قـائٍم أبـوُه أو غالمـُه : أنك إذا قلت  أال ترى.اإليضاح والبيان ما يحصل بفعله 
  ).٦"(من رجل ليس بهذه الصفة

وعلى هذا فالنعت السببى هو الذى ال يتوجه فيه النعُت حقيقًة إلى المنعوت بـل اسـٍم آخـَر لـه بـالمنعوت سـبٌب     
وذلـك بـأن يتصـل المنعـوت الحقيقـى بضـمير يعـود علـى المنعـوت فـى اللفـظ ،والعالقة هنا عالقة لغوية ،قٌة أو عال
  .الظاهر

وأمــا فــى التثنيــة ،وٕان رفــع النعــُت اســمًا ظــاهرًا كــان بالنســبة إلــى التــذكير والتأنيــث علــى حســب ذلــك الظــاهر "    
ــُه كمــا تقــول :قــول والجمــع فيكــون مفــردًا فيجــرى مجــرى الفعــل إن رفــع ظــاهرًا فت ــَنْت : مــررُت برجــٍل حســنٍة أمُّ َحُس

  ). ٧"(وَحُسَن  آباُؤهم،كما تقول َحُسَن أبواهما ،وبرجاٍل َحَسٍن آباُؤُهم ،وبامرأتين َحَسٍن أبواهما ،أمُُّه 
لـذى بعـده كمـا يتبـع ا،والتعريف و التنكير ،اإلعراب :فى شيئين )المتبوع(يتبع النعُت السببى ـ إذن ـ المنعوَت      

  .ـ وهو الذى يعود النعت إليه ـ فى التذكير والتأنيث 
  :ومنها ،موضعًا )١٤(وقد ورد النعت السببى لدى    

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ).الوافر( ٢٠٤: الديوانـ  ٢                               . )البسيط( ٧٢: الديوانـ  ١  
  .)الطويل( ٢٥٤: الديوانـ  ٤                               .)الخفيف( ١٠٩:الديوانـ  ٣  
  .٣/٥٤شرح المفصل ـ مرجع سابق ـ: ابن يعيش ـ  ٦                                .)الرجز( ٢٤٣:الديوانـ  ٥  
           .٣/١٩٣شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ : ـ ابن عقيل  ٧  

     قليٌل ُهجوُدهــاوَلــه                وللسجِن أحراٌس ـ ألمَّْت و ُجْنُح الليِل ُمْرٍخ ُسد         
      البطىِء ُخموُدهــاـ وفرَّ عبيُد اِهللا فيمْن أطاَعــــُه                 إلى َسَقِر اِهللا          
             متنكرًا للشيِب منظــــــُرُه ـ قالْت لجارِتها َأرى رجــــًال                           
  ) ١(لها َحَلٌق يبدو وَيخفَى حديُدهــا                  المضاَعِف نسُجهاـ ودجلة كالدرِع          

  
  تعدد النعت

مــررٌت بزيــٍد : عنــد تكــرر النعــوت لمنعــوت واحــد ال يتضــح إال بهــا جميعــًا يجــب حينئــٍذ اإلتبــاُع فيهــا كلهــا نحــو     
وٕان كـان "،اإلتبـاُع والقطـُع :وت متضـحًا بـدونها جميعـًا جـاز فيهـا جميِعهـا وٕاذا كـان المنعـ...الفقيِه الشاعِر الكاتِب 

  ).٢"(اإلتباُع والقطُع :وجاز فيما يتعين بدونه ،معينًا ببعضها دون بعٍض وجب فيما ال يتعين إال به اإلتباُع 
، ظــرٍف أو مجــروٍر و ، فــإذا ُوِصــَف بمفــرٍد " يقــول.وللســيوطى رأٌى فــى ترتيــب النعــوت المختلفــة لمنعــوت واحــد    

وِعلَّـُة ] ٢٨من اآلية :غافر )[ َوقَاَل رَُجٌل مُّْؤِمٌن مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَمانَُه ( :فاَألْولى ترتيبها هكذا كقوله تعالى، وجملٍة 
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المفــرد وٕانمــا تقــدَّم الظــرُف ونحــُوه علــى الجملــة ؛ألنــه مــن قبيــل .فالقيــاس تقديمــه ،ذلــك أن األصــل الوصــُف باالســم 
)"٣.(  

تعنـى عـدَم إلـزام المتحـدث إتبـاَع هـذا الترتيـب فـى )فـاألولى ترتيبهـا هكـذا :( وأرى أن عبارة السيوطى السـابقة      
النعــــوت المتعــــددة لمنعــــوت واحــــد ؛إذ الســــياق هــــو المعــــول لــــذلك فضــــًال عــــن طاقــــات الشــــاعر وامتالكــــه ألدواتــــه 

ــــَم أن األصــــل فــــى النعــــت اإلفــــراُد ف،الفنيــــة  ــــُة علــــى النعــــت المفــــرد لغــــرض مــــن وُرْغ إنــــه قــــد يتقــــدم النعــــُت الجمل
ازداد توضــيحًا إن  وكلمــا ازدادت النعــوت للمنعــوت الواحــد ازداد المنعــوت تخصيصــًا إن كــان نكــرًة أو.األغــراض 

. التــى وردت مــع المنعــوت ذى النعــت الواحــد *فضــًال عــن زيــادة تكثيــف األغــراض المجازيــة الســابقة،كــان معرفــًة 
  :دت النعوت المتعددة لمنعوت واحد  لدى شاعرنا على الصور اآلتيةوقد تعد
  )]مفردًا ( الثانى )+مفردًا ( النعت األول :[  ولىاأل  الصورة

  )   ٤(حمدًا كثيرًا وهو أهُل الحمـــــدِ            ـِدىـــالُمبـــ المعيدِ الحمُد ِهللا              
  ) ]جملة فعلية مثبتة ( الثانى ) + مفرداً ( النعت األول :[ انيةالث الصورة

  )   ٥(المنايا حيُث ُيخَشى وروُدهـــا ورودَ             سّهلْت لــــه ُحرَّةٍ ـ وجاَد بنفٍس            
  ])  جملة فعلية مؤكدة(  الثانى + )ًا مفرد( النعت األول :[ ثالثةال الصورة

ـا ناعمٌ وَيرجُع ُغْصٌن         ويجمعُنا دهٌر َسَعَى بفراِقنــــا                   )٦( قد َذَوَى َغضَّ
  ـــــــــــــــــــــ
               .)الطويل( ١١٤ـ ) الكامل(  ١٤٦ـ ) الطويل( ١١٦ـ ) الطويل(  ١١٢: ـ الديوان ١
  .٢٠٤، ٣/٢٠٣صشرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ :عقيل  ابنـ  ٢
             .من هذه الدراسة١٧١ينظر ص   *          .٣/١٢٧صهمع الهوامع ـ مرجع سابق ـ : ـ السيوطى ٣
                                      ).الرجز( ٢٢٧: ـ الديوان ٤
  ) .الطويل( ١١٦: ـ الديوان٥
                   .)الطويل( ١٥٥:الديوانـ  ٦

  ) ]ًا شبه جملة جارًا ومجرور (الثانى ) +مفردًا ( النعت األول :[ لرابعةا الصورة
  )١(وطاعُتُه فرٌض من اِهللا ُمنـــــَزلُ           سلٍم ـعلى كلِّ مُ  الُعظَمىله المنَُّة              

  ]) مثبتة  ملة فعليةج( الثانى + )ًا ومجرور  اً شبه جملة جار  ( النعت األول:[ ةالخامس الصورة
  )  ٢(ـاـبعضَ  أبداً  يتلو  بعُضها ن الناسِ مِ   عّمْت معاشـرًا            أياديَك قد َحّمْت و             

  ) ]مفردًا ( الثانى ) +شبه جملة جارًا ومجرورًا (النعت األول  :[ سادسةال الصورة
  )٣(َمُشـوِب  غيـرُ  كماِء الُمــْزنِ  ـن الرَّدى            َوُودٌّ َمزيُدِك عندى أْن أقيِك مِ             

  )]جملة فعلية منفية ( الثانى ) +لة فعلية مثبتة جم( النعت األول :[ عةالساب الصورة
  وال             يبُلُغها الواصفوَن إْن وصفـــــوا  اـــَتحاُر العيُن فيهـــ داٌر          

  )٤(وال تحلَّْت ِمن األَُلَى َسلفـــــوا             ـدٍ ـــلم تنسب قبَلُه إلى أحــ            
  )]مفردًا ( الثالث ) +مفردًا ( الثانى ) +مفردًا (ول  النعت األ:[لثامنةاالصورة 

  )٥( المنيـبُ  المحتســـبُ  الصـابرُ  ـــوُب            ـ وكان فى زمانِه أيــ           
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  )]جملة فعلية مثبتة(الثالث )+ مفرداً (الثانى )+شبه جملة جارًا ومجروراً (النعت األول  :[ تاسعةال الصورة
  وأولو هيئــــــــات  أولو علومٍ             ـاتِمن الثقــــقوٌم  ـ أخبرنى         

  وعرفوا موارَد األخبــــــــاِر             تفرَّعوا فى طلـــــِب اآلثارِ             
  ودرسوا التوراَة و اإلنجيـــال            وأحكموا التأويَل والتنـــــــزيال             
  لذى يفعُل ما يشــــــاُء          وَمن له القدرُة والبقـــــــــاُء أنَّ ا            
  )٦(أنشَأ خلَق آدٍم إنشـــــــاَء           وَقدَّ منه زوَجــــــــُه حوَّاءَ             

  )]   رداً مف(الرابع)+مفرداً (الثالث ) +مفرداً (الثانى ) +شبه جملة جارًا ومجروراً (النعت األول :[ ةالعاشر  الصورة
   ـلِ ـــــكُأْسِد الغيــ جاوَز نهَر الُكرِّ بالخيــــوِل            َتْرِدى بفتياٍن          

داتٍ                )٧(النُّـــــصولِ  َطيِِّبىِ العيوِن  ُخْزرٍ َطَلَب الذُُّحـــــوِل            ُمَعوَّ
  جملة (الثالث ) +جملة فعلية منفية(الثانى )+روراً شبه جملة جارًا ومج(النعت األول :[ ةعشر  الحادية الصورة

  ) ]اسمية مؤكدة                         
     ـواكِ ـــــلسـ ىمــــا ُيرتضَ           ـوِد أراكِ ـــــَكُعـــ جسٌم          

  )٨(ـواكِ ـإال انتحال ســــــــ         ــٌع لباٍغ ـما فيِه نفــــــ           
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
      ).الطويل( ١٥٥:ـ الديوان ٢                               ).الطويل( ١٧٣: ـ الديوان ١
         .           )الطويل( ٧٢:الديوانـ  ٣

  ).هذه(خبر لمبتدأ محذوف تقدير) دار(و ،) تنتسب: (ولعل الصواب ، كـذا بالديـوان  .) المنسرح( ١٦١:الديوانـ  ٤
                               .)  الرجز( ٢٤٠:الديوانـ  ٥
    . )الرجز( ١٦٦: الديوانـ   ٦
  ).                               الرجز( ١٩٢: ـ الديوان ٧
  ).الحية(وهو ،خبر لمبتدأ مقدر فى ذهن الشاعر )جسم(و ).المجتث( ١٧٠: ـ الديوان ٨
  
  )+ جملة فعلية مثبتة(الثالث ) +جملة اسمية(الثانى )+جملة فعلية مثبتة(النعت األول :[ةعشر  الصورة الثانية 

  ) ]جملة فعلية مؤكدة(الخامس ) +جملة اسمية(الرابع                         
  ِمْن بحرِه البحــــــاِر  تغرفُ ـ ِبُسرَّ َمن را إماُم َعـــــــْدٍل                          

  وفى بنيــــــــِه                 ما اختلَف الليُل والنهــــــاُر  يهالُمْلُك ف            
  وُيخَشى لكلِّ أمــــــٍر                 كأنَُّه جنَّــــــــــُة وناُر  ُيرَجى            
تـ               عليه كلتاهمـــــــــا َتغاُر                 انِ ــيداُه فى الجــــوِد ضرَّ

  )١(ـــارُ ــــإال َأتْت ِمثَلُه اليس               ـًا  ـلم تأِت منُه اليميُن شيئــــ            
  )]مفرداً (الثالث )+جملة فعلية مثبتة(الثانى )+جملة فعلية مثبتة(النعت األول :[ةعشر  ةالثالث الصورة

  )٢(ُمقبـِـلُ  َيزحُم الليلَ  َتجلَّىَ ُيضىُء ألبصاِر الرجــاِل كأنَّــُه                 صباٌح             
  ) ]جملة فعلية مثبتة(الثالث ) +جملة فعلية مثبتة(الثانى ) +مفرداً (النعت األول :[  ةعشر  رابعةال الصورة
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  :كقوله عندما سئل عن أهل بغداد فقال
  إلى عرٍض دخيـــــــِل  َيأِوى               نبيــــــِل  ـ ما شئَت ِمن رجٍل          

  )٣(الجميَل بقــــــــولِه                 وفعاُلُه غير الجميــــــــلِ  َيأتى            
  الرابع )+شبه جملة جارًا ومجروراً (الثالث )+مفرداً (الثانى )+مفردًا (النعت األول :[ ةعشر  لخامسةا الصورة

  ) ]جملة اسمية(                          
  )٤(معروفْيِن بالَكـــَرمِ  ما بيَن إلفينِ                  ن َأَدمِ ِــــ م راءُ حم مربعةٌ أرٌض           

  جملة فعلية (الرابع ) +مفرداً (الثالث )+مفردًا (الثانى ) + مفرداً (النعت األول  :[ ةعشر  الصورة السادسة
  ) ]مفرداً (الخامس )+مثبتة                          

   ـــولِ هـــــذُ  ُحْسرٍ بِه المفلــوِل                 وعن نساٍء ـ حتَّى انجلْت عن حز         
  )٥(األوالِد والُبعـــــــولِ  ثواكلِ فى الذُّيــوِل                  َيعثُــرنَ  صوارخٍ            

  ) مفرداً (الثالث )+شبه جملة جارًا ومجروراً (الثانى ) + مفرداً (النعت األول  :[ ةعشر  سابعةال الصورة
  ) ]جملة فعلية مثبتة(الرابع +                          

  يوَم الشغــــــــــبِ  كالبندِ                     مشــــِرفٌ ـ له شـــراٌع          
  )٦(َجْذَب الطُُّنـــــــِب  رسانُ أ                   ـــذُبُه التجــــ  ُمنتِصبٌ             

  .                  ــــــــــــــــــــــــــــ
  ، ) هـ ٢٢١ساَمرَّاء التى بناها المعتصم سنة: أى،سر من رأى ( هى )سر من را ( و، )مخلع البسيط(  ١٢٣: الديوان ـ ١

            .بحذف األلف األخيرة وتسهيل الهمزة قبلها  )را(إلى ) رأى(وقد   اقتضى الوزن تحول                       
                 ) .الطويل(١٧٤: ـ الديوان ٢
  ).هم(وتقديره ،ر خبر لمبتدأ مقد)ما(واالسم الموصول ). مجزوء الكامل( ١٩٣:ـ الديوان ٣
   ). الشطرنج( وهو ، خبر لمبتدأ مقدر فى ذهن الشاعر ) أرض(و، )البسيط( ٢٠٣: ـ الديوان ٤
  ).             مجزوء الرجز( ٧٦: ـ الديوان ٦).                          الرجز( ١٩٣: ـ الديوان٥

  الرابع )+مفرداً (الثالث )+مفرداً (الثانى ) +جملة فعلية مثبتة(النعت األول :[  ثامنة عشرةال الصورة
  ) ]جملة اسمية بسيطة(الخامس )+مفرداً (                         

  عــــاِم  إلينـــــا            نفَســـــه فى كــلَّ  ُيهِدىـ زائـــٌر         
  للُمـــــــــــداِم  إلفٌ الـــــر            يِح    ذكىُّ الوجِه   حسنُ            
  )١(ثُمَّ َيمضـــــى بســـــالمِ              عمُرُه خمســـوَن يومـــاً           

  جملة (الرابع )+فرداً م(الثالث )+مفرداً (الثانى ) +جملة فعلية مثبتة(النعت األول :[  الصورة التاسعة عشرة 
  )]فعلية مثبتة                            

   ـــــىـيمنُعنـــ كنُت مشتاقًا وما يحجُزنـــى            عنِك إال حاجٌز         
  على            َقَبِب الَبطِن وطىِّ الُعَكـــــــِن  غضبانٌ فى الصدِر  شاخٌص           
  )٢(يفُضُلهـــــا            و إذا أثنيَتُه ال َينثِنــــــــى وال يمُأل الكفَّ           

  ) ]مفرداً (الرابع )+مفرداً (الثالث )+مفرداً (الثانى ) + مفرداً (النعت األول :[ العشرونالصورة 
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ليلُ  الُمضـــــــلِّلُ  الخالعُ              لُ ـــيوئيـ وكان فى زمانـِه              الضَّ
  )٣(َمن َتَتبََّع المالهيــــا              وَأظهَر الفســـــاَد والمعاصيا أوَّلُ             

ومما سبق يتضح لنا أن شاعرنا لم يتبع نظامًا معينًا فى ترتيب نعوته المتعددة للمنعوت الواحـد ؛حيـث كـان البنـاء 
ه مـن جعبتـه الشـعرية وصـوًال للظـاهرة ولـو أراد نمطـًا معينـًا ألخرجـ،راجعًا لطاقاته الشـعرية وامتالكـه ألدواتـه الفنيـة 

وتزيـــده ،أن النعـــوت المتعـــددة للمنعـــوت الواحـــد تزيـــده تخصيصـــًا إن كـــان نكـــرًة  غـــرووال ،األســـلوبية التـــى ينشـــدها
  :ويمكن إحصاء تراكيب النعت بالجدول اآلتى.توضيحًاً◌ إن كان معرفةً 

  
  ٧٩٦= النعت 

السببى  ٧٨٢=الحقيقى        
  ٦٩=شبه الجملة   ٢٥٢= ملة الج  ٤٦١=المفرد  ١٤= 

  ٣٩٤=مشتق
  ٢٦=ابن 

  ١٦=اسم موصول
  ٢٥=مؤول بمشتق

جار ومجرور   ٢١٢= فعلية   ٤٠= اسمية 
=٦١  

ظرف 
بسيطة  ٨= 

=٢٥  
موسعة

=١٥  
=مثبتة
١٨٢  

=منفية
٢٣  

=مؤكدة
٧  

  
  ــــــــــــــــ
  ).     الورد(وتقديره ، ر الشاع خبر لمبتدأ مقدر فى ذهن) زائر(و ،)مجزوء الرمل( ٢١٣: ـ الديوان  ١
               .)الرمل( ٢٢١، ٢٢٠: ـ الديوان ٢
  ؛ألنهما ) للالمض(الثانى ه توكيدًا لفظيًا للنعت رابعويمكن إ،نعت ثالث مرفوع )الضليل( قوله و، )الرجز(٢٣٠: الديوان ـ٣

       .مترادفان              
مـن جملـة مكمـالت %٣١.٣١أى بنسـبة ،موضـعًا ) ٧٩٦( رنانالحظ من اإلحصاء أنه قد ورد النعت لدى شاع *

و موظفــة توظيفــًا بــالَغ الدقــة متنــوَع الغــرض بحيــث يصــبح ، وجــاءت النعــوت مالئمــًة فــى مواضــعها .قرينـة التبعيــة 
وأرى أن نسـبة ورود النعـت بهـذه النسـبة المرتفعـة لـدى الشـاعر تكمـن .للنعِت داللةٌ خاصـة تـرتبط بسـياق موضـعه 

فضــًال عــن تشــكيل بنيــة ،بــأن تُــَتَح لــه حريــة التعبيــر عمــا بنفســه بهــدف اإليضــاح وتخصــيص المنعــوت فــى رغبتــه 
  :والمالحظ.الصورة الشعرية 

ــًة اســميًة * ــًة فعليــًة ) ٤٠(ورد النعــت جمل موضــعًا ؛وذلــك لمــا فــى الفعــل مــن )  ٢١٢(موضــعًا فــى حــين ورد جمل
  .ومن َثمَّ يعرض الشاعُر له ويصف حقيقته ، حدث

فى بناء نعـٍت آخـر )مفرد أو جملة(رد النعت لدى شاعرنا متنوعًا ومتعددًا لمنعوٍت واحٍد وذلك بأن يدخل نعٌت و * 
  : ومن شأن هذه النعوت المكثفة أن تؤدى ثالثة أمور،)مفرد أو جملة(

التعـــدد طـــول الجملـــة وتعقيـــدها ؛ألن النعـــت مـــن الوظـــائف النحويـــة التـــى يســـمح لهـــا نظـــام اللغـــة العربيـــة ب:  األول
أو ،وألنــه ـ أيضــًا ـ مــن الوظــائف التــى يمكــن أن يتنــوع مــا يشــغلها فيجــوز أن ُتشــَغل بـــالمفرد ،لمنعــوت واحــد 
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نًة فــى داخــل مكوناتهــا جملــًة .أو شــبه الجملــة ،الجملــة  وتــزداد الجملــة إطالــًة وتعقيــدًا إذا جــاء النعــت جملــًة ُمتضــمِّ
  .نعتيًة أخرى 

وهو عندما تطـول الجملـة وتتـداخل بسـبب النعـوت المكثفـة علـى منعـوٍت واحـٍد ،مترتب على األمر السابق : الثانى
وهـــذه الصـــور المتماســـكة تتـــيح لشـــاعرنا . غالبـــًا مـــا يـــؤدى ذلـــك إلـــى تركيـــب صـــورة متماســـكة مـــن صـــور القصـــيدة

  .أو التعبير عما يجيش بداخله ،التنفيس 
ـــث ـــًة وتكثيـــف توضـــيح المن،تكثيـــف تخصـــيص المنعـــوت إن كـــان نكـــرةً : الثال ـــة دالالت   ،عـــوت إن كـــان معرف وتأدي

  :مثل، مجازية يبتغيها الشاعر ويكشف عنها السياقُ 
  )         ١( رُ ــــــاألزه الفتىاألكبــــــُر             وفاَز بالُمْلِك  النبأُ قالوا أتاَك               

  ).المتوكل( فإن داللة النعت ـ ههنا ـ هى مدح الخليفة  
  :وعندما يقول 
                 نـــاألمي الصادقـ ثم تنبا يوشــــــع بن نون             وصى موســى            
  )٢(والهوى داُء الكـــــــرامِ  كرامٍ               ِمن آِل بدرٍ لفتيـــــٍة ـ فقلُت            

  .رفعة معناهفإن داللة النعت ـ ههنا ـ هى  إعالم السامع بعلم الشاعر بوضع المنعوت و 
  :وعندما يقول 

  عاَفَصُه الحيُن الذى ُيَعاِفـــُص                   ـُص ــالناقـــ ثم يزيد بن الوليِد        
ِجىُّ           )٣(ِمْن ُأَمَراِئهـــــــــا   الُ جَّ               ـدَّ ــالــــ رُ وَ عْ األَ ـ والرُّخَّ

  .فإن داللة النعت ـ ههنا ـ هى الذم
  ــــــــــــــــــــ
  ).                      السريع( ١٢٦: ـ الديوان ١
  ).الوافر( ٢٠٤ـ ) الرجز(  ٢٣٧: ـ الديوان ٢
  ). مجزوء الكامل( ٦٣ـ ) الرجز( ٢٤٧: ـ الديوان ٣

    :وعندما يقول 
  اـــــحصينـ وبايعوا مرواَن َأجـــــمعينا                    فكان حصنًا لهم      
    شديــــدُ إنَّ ِرقَّ الَهوي َلِرقُّ                     دُ ــــونحٌن عبيــأنفُس ُحرٌَّة ـ     
  )١(َقَرْنَت الُمِقيَم ِبِه الُمْقِعـــــَدا                     عٍ ــــخاضِ ـ  وعفَوَك عن ُمْذِنٍب    

، )حصناً ( مستفاٌد من المنعوت) ناً حصي(فإن داللة النعت فى الشاهد األول هى التوكيد؛ حيث مدلوُل النعِت 
  .وداللة النعت  فى الشاهد الثالث هى الترحم، وداللة النعت فى الشاهد الثانى هى التعميم

  :وعندما يقول
  وأولو هيئــــــــات  أولو علومٍ                     ـاتِمن الثقـــــ أخبرنى قوٌم    

  وعرفوا موارَد األخبــــــــاِر                    تفرَّعوا فى طلـــــِب اآلثارِ       
  ودرسوا التوراَة و اإلنجيـــال                    وأحكموا التأويَل والتنـــــــزيال       
  أنَّ الذى يفعُل ما يشــــــاُء                  وَمن له القدرُة والبقـــــــــاُء       
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  )٢(َء                  وَقدَّ منه زوَجــــــــُه حوَّاءَ أنشَأ خلَق آدٍم إنشـــــــا      
  .فإن داللة النعت ـ ههنا ـ هى التفصيل

أو ، لــم يــؤثر عــن الشــاعر أنــه اســتخدم نمطــًا محــددًا أو نظامــًا معينــًا فــى ترتيــب نعوتــه المتعــددة للمنعــوت الواحــد*
وٕانمـا كـان شـاعرنا كـالبحر المتـدفِق عطـاُؤُه يـأتى  فضَّل نمطًا بعينه على بقية األنماط األخرى فى نسبة االستعمال

ولــو ،بــالنعوت المتعــددة علــى غيــر نظــام معــين؛ حيــث كــان البنــاء راجعــًا لطاقاتــه الشــعرية وامتالكــه ألدواتــه الفنيــة 
وذلـك يشـعرنا بمـدى تــدفق ،كـان يريـد نمطـًا معينـًا الستقصـاه وأتــى بـه حتـى يصـل للظـاهرة األسـلوبية التــى ينشـدها 

وقـدرة بيانيـة ، فـنحن ـ إذن ـ أمـام موهبـة شـعرية متعـددة األطـراف .ت على لسانه تأتى إليه تطلُبُه وال يطلُبهـا الكلما
فالجملـة معنـًى كـامٌن فـى وعـاٍء  مـن " تسير فى اتجاه أصحاب نظرية المعنى الذين يولون المعنـى اهتمامـًا عظيمـاً 

المعنـى مـن الجهـاز العصـبى المركـزى عنـد المـتكلم إلـى  والغاية من عملية االتصال اللغوى هى نقل هـذا. المبنى 
ومــا ،فــالمعنى هــو الغايــة ...فــالمتكلم ال ينشــد ســوى نقــل المعنــى الــذى يصــهر فيــه غرضــه .نظيــره عنــد المتلقــى 

ونحـن ـ إذن ـ أمـام مبـدع مـتمكن مـن األدوات ).٣" (المبَنَى إال الوسيلُة التى اتفق عليها اللغوىُّ لتحقيق تلك الغاية 
فالمبــدع ـ شــاعرًا أو نــاثرًا ـ تتفــاوت قدراتــه مــن نــص إلــى نــص وفــى الــنص "لديــه ُنْضــٌج وُقــدرٌة علــى القــول،الفنيــة 
  ).٤"(وٕالى نضج قدراته على القول ، ويرتد هذا التفاوت عند المبدع إلى مدى تمكنه من أدواته ،الواحد

  
  ـــــــــــــــــــ 

  وربما يكون الشاعر قد لجأ لهذا االستعمال ؛ ، ) أجمعونا: (ولعل الصواب ،  كذا بالديوان) الرجز( ٢٤٧:  ـ الديوان١
         ).المتقارب( ١٠٢ ـ) الخفيف( ٩٧ إلحـداث التصريع فى البيت ـ             

  ).   الرجز(  ١٦٦:ـ الديوان٢
  .٦٩والربط فى تراكيب الجملة العربية ـ مرجع سابق ـ ص مفهوم االرتباط: ـ مصطفى حميدة٣
  .٦١م ـ ص٢٠٠٥دراسة فى الموروث النقدى ـ األنجلو المصريةـ القاهرة ـ .. قراءة النص : ـ أحمد يوسف على٤

  التوكيد   ـ٢                                         
ادرجـــى : تكـــرار اللفـــظ األول بعينـــه اعتنـــاًء بـــه نحـــو" أمـــا اللفظـــى فهـــو.لفظـــى ومعنـــى : ينقســـم التوكيـــد قســـمين    
  .أنت بالجائزة جديٌر حقيٌق : وقد يكون التوكيد اللفظى بتكرار لفٍظ مرادٌف للفظ األول نحو قولنا).١"(رجى اد
  

أو بعبــارة أخــرى هــو مــا يكــون بتكريــر ،التــابع الــذى يرفــع احتمــاَل إرادِة غيــِر الظــاهِر "وأمــا التوكيــد المعنــوى فهــو   
والعـين وكـل وجميـع وكـال وكلتـا وعامـة وأجمـع وفروعهـا النفس :ويكون بألفاظ مخصوصة هى ،المعنى دون لفظه 

  ).٢"(وتوابعها 
والتوكيـد المعنـوى ـ َوْفـَق ذلـك ـ ،والتوكيد اللفظى هو مـا عنـاه الزمخشـرىُّ بالتوكيـد عـن طريـق التكريـر الصـريح     

فالصريح . وغير صريح،تكرير صريح : التوكيد على وجهين: " يقول.هو التوكيد عن طريق التكرير غير الصريح
والـرجالِن ،والقـوُم أنفسـُهم وأعيـُنهم ،فعَل زيٌد نفُسُه وعيُنُه : وغير الصريح نحو قولك....رأيُت زيدًا زيدًا :نحو قولك 

  ).٣"(والنساَء ُجَمع ،والرجاَل أجمعين ،ولقيُت قوَمَك كلَّهم ،كالهما 
  :موضعًا على النحو اآلتى )٣٩(وجاء التوكيد لدى شاعرنا 



 ١٨٣

  توكيد اللفظىال: أوالً 
  :نحو، دالتوكيد عن طريق اللفظ المرادف للمؤكَّ ـ  أ

لي ــلِّلُ ضــــالخالُع المُ ــُل           يوئيـــ وكان فى زمانـِه               لُ ــالضَّ
              راــاألزهـ وبايَع الناُس اإلماَم جعفـــرًا            خليفَة اِهللا األغـــــرَّ           

  )٤( ـفورُ ــغـ َمِلٌك باِسـٌط اليديِن إلى الخيــ           ـِر َصفوٌح عن الذنوِب           
  :نحو ، التوكيد عن طريق جملة مرادفة لجملة تسبقهاـ  ب

  )٥(قوَلها           لجارِتها ما أولَع الحبَّ بالُحـــرِّ  ال أنَس وما أنَس ِم األشياِء              
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٣/٢١٤شرح ابن عقيل  ـ مرجع سابق ـ :عقيل  ابنـ  ١
  .٧٩ص ـ مرجع سابق ـ التوابع فى الجملة العربية: محمد حماسة عبد اللطيف  ـ  ٢
  .٣/٣٩ شرح المفصل ـ مرجع سابق ـ:ـ ابن يعيش  ٣
ألنهمـــا ؛) المضـــلل(للنعـــت الثـــانى  توكيـــد لفظـــى) الضـــليلُ (وقولـــه). الخفيـــف( ١٣٢ــــ ) الرجـــز( ٢٤٩ــــ ) الرجـــز( ٢٣٠: الـــديوانـ  ٤

وقولــه .ألنهمــا مترادفــان  ؛)األغــرَّ (توكيــد لفظــى لقولــه ) األزهــرا(وقولــه ).ُيؤئيــل(الســم كــان المــؤخر  ثالثــاً  ويجــوز إعرابــه نعتــاً ،مترادفــان 
  .؛ألنهما مترادفان)صفوحٌ (توكيد لفظى للخبر الثالث )  غفورُ (
وقـد ،) نِمـ( أصـلها  )◌ِ م(و ) .األشـياءِ  مِ  وما أنـَس ( توكيد لفظى للجملة قبلها ) ها قولَ  َس ال أن( وجملة ) . الطويل(١٣٨: ـ الديوان٥
 والشىء كلما شاع وتـداول كـان ، فى اللغة العربية  ويمكن أن يعلل لحذف النون بأنها من أكثر األصوات شيوعاً ، النون منها  تْ فَ ذِ حُ 

م ـ  ١٩٨٣ار العربيــة للكتــاب ـ ليبيــا ـ  الــدـ اللهجــات العربيــة فــى التــراث  :أحمــد علــم الــدين الجنــدى[للتبــديل والتحــوير   عرضــةٌ 
لكن النحاة شـبهوا النـون بحـروف المـد واللـين وحـروف ، وكان مألوف االستعمال أن تحرك النون الساكنة اللتقاء الساكنين ]. ٢/٦٩٣

: إبـراهيم أنـيس .[  بيـدثعم وزُ وقد تسربت من لهجة خَ ، ى وهذه الظاهرة منتشرة فى الشعر العرب،المد واللين تحذف الجتماع الساكنين 
  .]١٣٥صـ  م١٩٧٣ـ  ٤طـ القاهرة  ـ المصرية األنجلو ـ فى اللهجات العربية 

  التوكيد المعنوى ـ ثانياً 
  :نحو ،) كل ـ أجمعين( جاء التوكيد المعنوى لدى شاعرنا باللفظين 

  :)كل( فظل ـ أ 
  مقدورُ  كلُّهُ ِعزَّ بَك اإلســـــــــــــــــالَم واألمُر َقــّدَر اُهللا أن يُ  ـ          
  ـادِ ـــًا ِبمعــَمن كان منهم ُموِقنــ          كلُّهــاَفِرَحْت بمصرِعَك البريَُّة ـ           

بياُن ـ              )١(ـورًا بال ُجْرمِ حصـــــوَبقِيُت مَ          كلُّهـــــمقد ُسرَِّح الصِّ
  :)أجمعين(ب ـ لفظ 

  ) ٢(أال ُتَحــــــــــبَّ وال ُيعبَدا نَ          أجمعيـــولم َيْرَض ِمن خلقِه             
  :ويمكن تلخيص إحصاء التوكيد بالجدول اآلتى

  
  ٣٩= التوكيد 

  ٩= المعنوى   ٣٠= اللفظى 
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   ٢٧= بتكرار لفظ مرادف للمؤكد         
    ٣=بتكرار جملة مرادفة لجملة تسبقها  

  ٣= أجمعين   ٦= كل 

  
مـن مكمـالت قرينـة % ١.٥٣موضـعًا أى بنسـبة ) ٣٩(نالحظ من هذا اإلحصاء أنـه قـد ورد التوكيـد لـدى شـاعرنا 

النعــت : وأرى أن قلــة ورود التوكيــد بنوعيــه لــدى شــاعرنا إنمــا يرجــع إلــى أنــه اســتعاض بالتــابعْيِن اآلخــرْينِ ، التبعيــة 
  .كالقصر بالنفى واالستثناء ؛لتوكيد المعنى الذى يقصده الشاعروبعض وسائل التوكيد األخرى ، والعطف

  
  
  
   
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 
  .)الكامل( ٢١٢ـ )  الكامل( ١٠٦ـ ) الخفيف( ١٣٢:الديوانـ ١
  د هو االسم والمؤكَّ ، ألنه ملحق بجمع المذكر السالم،توكيد معنوى مجرور بالياء )  أجمعين(و). المتقارب( ١٠١:ـ الديوان٢

  ).خلق(المجرور                       
  ـ عطف النسق٣

ـــابٌع يتوســـط بينـــه وبـــين متبوعـــه أحـــُد حـــروف العطـــف " عطـــف النســـق هـــو    والعطـــف مـــن عبـــارات ) .  ١" ( ت
ثغــر نســق ، إذا كانــت أســنانه مســتويًة ، وكــالم : وهــو مــن قــولهم " والنســق مــن عبــارات الكــوفيين ، ،البصــريين 

  ). ٢" ( ا كان على نظاٍم واحٍد فلما شارك الثانى األولَّ وساواه فى إعرابه ُسمَِّى نسقًا إذ، نسق 
مـــا يشـــرك المعطـــوَف مـــع المعطـــوَف عليـــه مطلقـــًا أى لفظـــًا : األول : قســـمان ) أو النســـق( وحـــروف العطـــف    

شـرك الثـانَى مـع األولِّ فـى إعرابـه ال مـا ي: القسم الثانى .وثم ، والفاء ، وحتى ، وَأْم ، وأو ، الواو : وحكمًا ، وهى
  . *بل ، وال ، ولكْن : حكمِه وهى

مع ) حرف العطف ( فتقوم األداة )  ٣" ( والنسق تتضافر فيه قرينة التبعية ، وقرينة األداة ، ومطابقة الحركة"   
ر عناصـر أخـري مـن وقـد تتـواف. "التطابق فى العالمة اإلعرابية بدور عظيم في ترابط المعطوف بالمعطوف عليه 

اختصــــم واشــــترك : خارجهمــــا كــــأن يكــــون المعطــــوُف عليــــه والمعطــــوُف مطلــــوبْيِن لمــــا يــــدل علــــي المشــــاركة مثــــل
ــَد أوًال بضــمير منفصــل ...وتصــالح  أو يكــون العطــُف علــى الضــمير الــذى يكــون فــى محــل رفــع فإنــه البــد أن ُيؤكَّ

ويقـوم ]...  ١٤٨مـن اآليـة : األنعـام ) [ َأْشرَْكَنا َوَال آبَاُؤنَـاَما : (أو ُيفَصَل بفاصل مثل قوله تعالى... ليصح العطف 
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معنى حرف العطف نفسه بدوٍر في مشـاركة المعطـوِف المعطـوَف عليـه فقـد تكـون علـى سـبيل الموافقـِة فـى الحكـم 
  ). ٤" ( إثباتًا أو نفيًا أو المخالفِة فيه 

موضعًا حيث )  ١٦٤٥( في ) و ـ الفاء ـ ثم ـ ال الواو ـ أ( وقد اسُتعمَل من حروف العطف لدي شاعرنا    
  : ُعِطَف المفرُد على المفرِد ، والجملُة على الجملِة ، وشبُه الجملة على شبِه الجملة على النحو اآلتى 

  عطف المفرد علي المفرد: أوًال 
إعرابـه  فقـد أشـركه فـى يشرك الثانى فى إعراب األول ، وأنه إذا أشـركه فـى " فائدة عطف المفرد على المفرد أن  

  ).  ٥" ( حكم ذلك اإلعراب 
اختصــار العامــل ، واشــتراك الثــانى فــى تــأثير العامــل " وثمــة غــرٌض ثالــٌث مــن عطــف المفــرد علــى المفــرد وهــو   

الثانيــة ؛ لداللــة األولــى عليهــا ،  قــامقــام زيــٌد قــام عمــرٌو ، فُحــِذَفْت : قــام زيــٌد وعمــرٌو ، فأصــله:  فــإذا قلــت، األول
  ).  ٦"( ر الفعل األول عامًال فى المعطوف عليه وصا
فعطــف المفــرد علــى المفــرد ـ إذن ـ يؤكــد حقيقــة أن اللغــة تميــل إلــى اإليجــاز فــي التعبيــر عــن المعــانى الكثيــرة    

  بألفاظ قليلة مما يزيد األسلوَب ُبْلَغًة وجماًال ويؤدى إلبهار ذوى الذوق الرفيع والِفَطِر السليمة ، وهذا ما جعل
  ــــــــــــــ

 . ١٢٠ص  ـمرجع سابق  ـالتوابع في الجملة العربية : اللطيف  محمد حماسة عبدـ  ١

 . ٨٨/  ٨  ـمرجع سابق  ـشرح المفصل : ابن يعيش ـ  ٢

  .٢٢٥/  ٣شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ  : ابن عقيل  *
 . ٢٠٤ص  ـمرجع سابق  ـمعناها ومبناها ..اللغة العربية : تمام حسان ـ  ٣

 .   ١٥٧،  ١٥٦ص  ـمرجع سابق  ـبناء الجملة العربية  :محمد حماسة عبد اللطيفـ  ٤

 .٢٢٢دالئل اإلعجاز ـ مرجع سابق ـ ص : الجرجاني  رـ عبد القاه ٥

  . ٧٥/  ٣  ـمرجع سابق  ـشرح المفصل : ابن يعيش ـ  ٦
وجعلــه الثعــالبىُّ ســرًا مــن أســرار العربيــة ، *)  بــاب فــى شــجاعة العربيــة ( ابــن جنــى ُيفــِرد بابــًا لــذلك يحمــل عنــوان 

  . **) فصل مجمل فى الحذف واالختصار( يؤدى لالختصار واإليجاز حيث عقد لذلك فصًال بعنوان 
عليهـا غيُرهـا أو مـا يرشـد إليـه سـياُق  لفى طبع اللغة أن ُتسِقَط من األلفاظ ما يد" ويرى بعُض المحدثين أن      

وأصل بالغتها فى هذه الوجازة التى تعتمد على  ذكـاِء القـارئ والسـامع وتعـول علـى إثـارة . الكالم أو داللُة الحال 
" حســه وبعــث خيالــه وتنشــيط نفســه حتــى يفهــم بالقرينــة ويــدرك باللمحــة ويفطــن لمعــانى األلفــاظ التــى طواهــا التعبيــر

 )١  .(  
ُيعَطف الفعُل على االسِم المشـبه للفعـل كاسـم ُيعَطف فعٌل علي فعٍل ، و "وكما ُيعَطف المفرُد على المفرِد كذلك    

فمـن األول قولـه . الفاعل ونحوه ، ويجوز ـ أيضًا ـ عكس هـذا وهـو أن ٌيعَطـف علـى الفعـل الواقـع موقـَع االسـم اسـمٌ 
  :ومن الثانى قول الشاعر ،]  ٤،  ٣: العاديات [  ) فَأَثـَْرَن ِبِه نـَْقعاً   * فَاْلُمِغيَراِت ُصْبحاً : (تعالى 

  )  ٢(  فألفيُتُه يومًا ُيبيُد َعدوَُّه            وَبْحَر عطاٍء َيسَتِخفُّ المعاِبَرا                 
  : موضعًا على النحو اآلتى )  ٥٤٨( وقد جاء عطف المفرد على المفرد لدى شاعرنا  فى 

  :استخدام الواو  ـ أ
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وال ،الها ودورها فيـه ، ومعناهـا الجمـع والتشـريك الواو تكون للعطف ، وهي أم حروف العطف ؛ لكثرة استعم"     
" أن تعطف مفـردًا علـى مفـرٍد أو جملـٌة علـى جملـٍة  وتخلو عن هذين المعنيين في عطف المفردات ؛ ألنها ال تخل

ومـــذهب الكـــوفيين أن الـــواو للترتيـــب ، وهـــي عنـــد البصـــريين لمطلـــق الجمـــع  حيـــث تعطـــف الشـــىء علـــى ). ٣(
ــِفيَنةِ فَأَنَجيْـ : (نحــو همصــاحب ــاُه َوَأْصــَحاَب السَّ ــَراِهيَم : (وســابقِه نحــو]  ١٥مــن اآليــة : العنكبــوت ) [ َن ــْلَنا نُوحــاً َوِإبـْ )  َأْرَس

ومـن ). ٤] "( ٣مـن اآليـة : الشـورى ) [ يُـوِحي ِإلَْيـَك َوِإلَـى الـَِّذيَن ِمـن قَـْبِلـكَ : (والحقـِه نحـو،]  ٢٦مـن اآليـة : الحديد[ 
  : واو  قول شاعرنا عطف المفرد على المفرد بال

  الكبـــِد واألحشاِء وـ فبادرتُه يُد المشتاِق تســنُدُه                   إلى الترائِب       
  الصقـــالُب واألتراُك وـ ويافُث فى نسلِه عجائـــُب                   يأجوُج       
  )٥(ى أهلَك النســـورا التعميــــرا                   فعاَش حتوـ فسأل البقاَء       

 ــــــــــــ

 .٣٦٠/  ٢  ـمرجع سابق  ـالخصائص : ابن جني *

  ) .ت . د (  ـ ٢٣٤ص  ـاإلسكندرية  ـدار ابن خلدون  ـفقه اللغة وسر العربية :  ىالثعالب **
 . ١١٨ص  – ـ مرجع سابقخصائص التراكيب : محمد أبوموسي ـ ١

    قصيـدة  من ىوهو للنابغة الذبيان، )الطويل(والبيت من بحر . ٢٤٤/ ٣ بق ـ ـ مرجع ساشرح ابن عقيل  :ـ ابن عقيل٢
   :ينظـــر .)د ـيبي(  ىعل) بحر ( والشاهد فيه عطُف . الحيرة  ىيمدح بها النعمان بن المنذر ملك العرب ف        
 .]  ٧٣ص  – ١٩٨٠ –بيروت  ـدار صعب  ـ ىعطو  ىتحقيق فوز  ـ ىديوان النابغة الذبيان[        

  م١٩٧٥ ـ ت أحمد محمد الخراط ـ ط زيد بن ثابت ـ دمشق – رصف المبانى فى شرح حروف المعانى: ـ المالقى ٣
 . ٤١٠ ـ ص              

   ـ ٢٥٦/  ٢  ـالقاهرة  ـ دار التراث  ـ الفضل إبراهيم  أبو  محمد تحقيق –القرآن  ماإلتقان في علو : السيوطي ـ  ٤
      .٣٣٧مغنى اللبيب ـ مرجع سابق ـ ص:  ابن هشام: ، وينظر ) ت. د (            

  =   مجرور بالعطف علي االسم ) األحشاءِ  (وقوله ).  الرجز( ٢٣٣ ـ) الرجز( ٢٣٢ـ )البسيط( ١٠٥: الديوان ـ   ٥
  : استخدام أو  ـ ب 

ِس الحســَن أو ابــَن ســيرين ، جــال: خــذ مــن مــالى درهمــًا أو دينــارًا ، ولإلباحــة نحــو : للتخييــر نحــو  أوُتســتعَمل 
جاء زيٌد أو عمرٌو  إذا كان المتكلُم : الكلمُة اسٌم أو فعٌل أو حرٌف ، ولإلبهام على السامع نحو: وللتقسيم نحو

)  مُِّبـينٍ  َوِإنَّا َأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضَاللٍ : (عاِلمًا بالجائى منهما وَقَصَد اإلبهاَم على السامع ومنه قوله تعالى 
  جاء زيٌد أو عمرٌو إذا كان شاكًا فى الجائى منهما: وللشك نحو، ] ٢٤من اآلية : سبأ [ 

  :ومن عطف المفرد على المفرد بأو قوله *  . عند أمن اللبس الواوبمعنى  أو، وقد تستعمل 
  غارِبـها م أوـ لم َيخلِق اُهللا مثَلها وطنــًا                فى مشرِق األرض             
ُد   أوـ والشِّْعُر داٌء                دواٌء نافـٌع               وُمَحمٌَّق فى شعرِه وُمــَبــرَّ
  )١(مانعًا َجْفَن عينيِه من السهـدِ  أو ـ كأنَّ فيِه شفاًء من صبابتـِه                           

  :استخدام الفاء  ـج 
مـن اآليـة : القصـص ) [ فَــوََكَزُه ُموَسـى فَـَقَضـى َعَلْيـهِ : (المعنوى  نحو  الترتيبك العاطفة عدة أمور الفاءتفيد     
ـل علـى ُمجَمـل ـ نحـو ،] ١٥ ـا َكانَـا ِفيـِه : (أو  الترتيـب الـذكرى ـ وهـو ُمفصَّ َهـا فََأْخَرَجُهَمـا ِممَّ )  فََأزَلَُّهَمـا الشَّـْيطَاُن َعنـْ
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، وهــو فــى كــل شــىٍء بحســبه ، وبــذلك ينفصــل عــن التراخــى التعقيــب : كمــا تفيــد].  ٣٦مــن اآليــة : البقــرة [ 
فَـتَـَلقَّـى آَدُم  :(والسـببية غالبـًا نحـو ،] ٦٣مـن اآليـة : الحـج ) [ أَنَزَل ِمـَن السَّـَماِء َمـاًء فَـُتْصـِبُح اْألَْرُض ُمْخَضـرَّةً : (نحو 

فَــَراَغ ِإلَـى َأْهِلـِه َفَجـاء ِبِعْجـٍل : (لمجرد الترتيب نحو  ، وقد تجىء]  ٣٧البقرة من اآلية ) [ ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت فَـَتاَب َعَلْيهِ 
  **]  ٢٧،  ٢٦: الذاريات ) [ فَـَقرَّبَُه ِإلَْيِهمْ  * َسِمينٍ 

  :  ومن عطف المفرد على المفرد بالفاء قولهعرنا 
   أبِ ـفـ وال الشجاعُة عن جسٍم وال َجَلٍد         وال اإلمارة إرٌث عن أٍب             

اٍح                )٣(زلـزِل  فبركةِ ـ َسَقَى اُهللا باَب الَكْرخ ِمن ُمَتَنزَِّه          إلى قصٍر وضَّ
  :م ثم ااستخد ـد 

ومنه ، جاء زيٌد ثم عمروٌ : على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه منفصًال أو متراخيًا عنه نحو  ثمتدل 
  مــن الفاءعن  ثموتختلف ].      ١١من اآلية : فاطر ) [ ِمن نُّْطَفةٍ  َواللَُّه َخَلَقُكم مِّن تـَُراٍب ثُمَّ : (قوله تعالى

  ـــــــــــــــــــــــــــ
وقوله .الذى هو بدل بعض من كل مرفوع )يأجوُج ( مرفوع بالعطف على ) األتراُك ( وقوله  ،) الترائِب (المجرور قبله =
  .إذا عددنا الواو للمعية ) البقاء(أو بالعطف على المفعول معه  ،)البقاءَ ( منصوب بالعطف على المفعول به ) التعميرا(
   ـشرح ابن عقيل  : وما بعدها ، وينظر ٦٧مغنى اللبيب ـ مرجع سابق ـ ص : ابن هشام :ينظر تفصيل ذلك  *

                               ٢٣٣، ٣/٢٣٢.   
بفـى قبلـه  االسم المجرور ىمجرور بالعطف عل)  مغارِب ( وقوله  ).البسيط( ١٠٥ـ  )الكامل( ٩٤ ـ) المنسرح( ٨٠: ـ الديوان ١
منصوب بالعطف على اسم كأنَّ المؤخر ) مانعاً (وقوله ).داءٌ (مرفوع بالعطف على الخبر المرفوع قبله ) دواءٌ (وقوله ) . مشرقِ ( 

  ).شفاءً (المنصــوب 
  .وما بعدها ١٦١،ومغنى اللبيب ـ ص ما بعدهاو  ٢/٢٠٩ –مرجع سابق  –اإلتقان في علوم القرآن:يل ذلك ينظر تفص* *
  ).الطويل( ١٩٠ـ ) البسيط( ٧٢: ـ الديوان  ٢

وممـا ورد منهـا قـول ). ١" (  الفـاء توجـب وجـود الثـانى بعـد األول بغيـر مهلـة ، وثـم توجبـه بمهلـة " حيث إن 
  :  شاعرنا 

  دًا كثيرًا وهو أهُل الحــمِد ـ الحمُد ِهللا المعيِد المـــبدى                   حم             
  الصالُة أوًال وآخـــرا                    على النبىِّ باطنًا وظاهـــرا ثم                

  )٢(ابُنه من بعِده سابــــوُر   ثمـ فجذَّهم بالسيِف أردشـــيُر                                 
  : استخدام ال  ـهـ 

مــع المعطــوف عليــه فــى اإلعــراِب ال الحكــِم ؛حيــث َتنفــى الحكــَم عــن المعطــوف بعــد إشــراك المعطــوف  التفيــد 
وال . " فهـي ـ إذن ـ ُتَخـرج الثـانَى ممـا دخـل فيـه األوُل . يفوز الشجاُع ال الجباُن : تثبيته للمعطوف عليه نحو 

األولُّ ، واألول لـم يـدخل  ما قام زيٌد ال عمرٌو ؛ ألنها إلخراج الثـانى ممـا دخـل فيـه: تقع بعد نفى ، فال تقول 
  ).٣"( هذا زيٌد ال عمرٌو فقد حّققَت األولَّ وأبطلَت الثانَى : فإذا قلت . فى شىء 

  : ومما ورد منها قول شاعرنا 
    ) ٤( اختالُق تكلٍُّف                     إذا خاَم في يوِم الَوَغَى الُمتصبَُّر  الغريزُة ُحَرَ◌ّ◌              

  :  أم مااستخد ـو 
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سـواٌء : أمـا المتصـلة فهـى التـى تقـع بعـد همـزة التسـوية نحـو. متصلة ومنقطعـة: العاطفة على قسمين  أمتأتي 
ــٌد  عنــدَك َأْم َعمــرٌو ، أى:نحــو ) أىَّ ( أو التــى تقــع بعــد همــزة ُمغنيــة عــن ، علــىَّ َأُقْمــَت َأْم قعــدتَ  أيهمــا : أزي

عنـد أمـن اللـبس ، وتظـل متصـلًة مثلمـا كانـت ) أى(مغنيـة عـن وقد ُتحذف همزة التسوية والهمزة ال...عندَك ؟ 
]  ٦مـــن اآليـــة : البقـــرة) [ َســـَواٌء َعَلـــْيِهْم أَنـــَذْرتـَُهْم َأْم َلـــْم تُنـــِذْرُهمْ : (و الهمـــزة موجـــودة ، ومنـــه قـــراءة ابـــن محيصـــن 

فهـــى ) أى( عـــنهمـــزة التســـوية أو همـــزة مغنيـــة ) أم ( وٕاذا لـــم يتقـــدم علـــي )*. ءأنـــذرتهم ( بإســـقاط همـــزة مـــن 
تَـــَراهُ  * َال رَيْـَب ِفيــِه ِمـن رَّبِّ اْلَعـاَلِمينَ : (نحـو) بـل(منقطعـة  وتفيـد اإلضـراَب كـــ   مـن اآليتــين:يـونس ) [ َأْم يـَُقولُـوَن افـْ

  .**بل يقولون افتراه : والتقدير]  ٣٨،  ٣٧
  
  

  .٨/٩٤  ـمرجع سابق  –شرح المفصل : ابن يعيش ـ  ١
  )  ابنُ ( وقوله    ،)الحمدُ (مرفوع بالعطف على المبتدأ ) الصالةُ (وقوله)  الرجز(  ٢٤١ ـ )لرجزا( ٢٢٧: الديوان ـ ٢       

  . )ردشيرُ أ( ه ـمرفوع بالعطف علي الفاعل قبل                     
  .٨/١٠٤ـ  مرجع سابق  ـشرح المفصل : ابن يعيش ـ  ٣ 
  .وهو تابٌع إعرابًا ال حكماً ، ) غريزةُ (بالعطف على المبتدأ  مرفوعٌ ) اختالٌق ( وقوله ) . الطويل( ١٢٠: ـ الديوان ٤ 
  .١٦٩إتحاف فضالء البشر فى القراءات األربعة عشر ـ مرجع سابق ـ ص : البّناء الدمياطى : ينظر *
ومــا بعــدها، وابــن محيصــن هــو محمــد بــن  ٣/٢٢٩شــرح ابــن عقيــل ـ مرجــع ســابق ـ : ابــن عقيــل : ينظــر تفصــيل ذلــك **

غايـة :ابـن الجـزرى : ينظـر .هــ  ١٢٣لسهمى مقرئ أهل مكة مع ابن كثير ، أخذ عـن مجاهـد وغيـره ، ومـات سـنة عبدالرحمن ا
  .١٦٧/  ٢م ـ ١٩٨٢ـ  ٣النهاية فى طبقات القراء ـ عنى بنشره برجشتراسر ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط 

  : ومما ورد منها لعطف المفرد على المفرد لدي شاعرنا
  سيُدنا جعفــــُر  أموقائٍل أيُّهما َأنــــــوُر               الشمُس  ـ           
  لؤلٌؤ منظــــوُم  أمـ أنكرْت ما َرَأْت برأِسى فقالْت              َأَمشيٌب            
  ) ١(وجُه اإلمامِ  أمْ ـ فلّما أْن َتجلَّى قال صحــبى              َأضوُء الصبِح            

  الجملة ىعطف الجملة عل : ثانياً 
وعنـد عطـف جملـة علـى . ى زيٌد  وانطلـق عبـُد اهللا جاءن: ف عليها نحو عطَ يجوز أن تُ  جملةً  بُ عقُ كل جملة تَ 

للجملــة موضــٌع مــن اإلعــراب حتــى  نإذ ال يكــو "جملــة ذات موضــع مــن اإلعــراب فــإن حكمهــا كحكــم المفــرد ؛ 
ولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليهـا جاريـًا مجـرى تكون واقعًة موقع المفرد ، وٕاذا كانت الجملة األ

: فـإذا قلـَت ،ظـاهرًا واإلشـراُك بهـا فـى الحكـم موجـودًا  الـواوعطف المفرد على المفرد  وكان وجه الحاجة إلـى 
كونهما فى  كنت قد أشركَت الجملَة الثانيَة فى حكم األولى وذلك الحكمُ ،مررُت برجٍل خلـُقُه َحَسٌن وخـلـُقُه قبيٌح 

  ). ٢"(موضع جر بأنها صفة للنكرة 
وٕاذا كان عطف جملة على جملة ال يلزم تشريكًا فى اللفظ أو المعنـى فقـد ُتعَطـف الجمـُل بعُضـها علـى بعـض 

بأن الجملتين المعطوفة إحـداهما علـى األخـرى فـى زمـان واحـد أو " اإلعالم : ألغراض متعددة فى الكالم مثل
يجوز عطف الجملة الخبرية على مثلهـا وعلـى طلبيـة ، كمـا يجـوز عطـف الجملـة  فى قصد واحد ، وعلى هذا
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بســم اهللا : قــاَم واقعــْد ، وعلــى هــذا يجــوز : قــام زيــٌد وقعــد عمــرٌو ، أو: نحــو ، الطلبيــة علــى مثلهــا وعلــى خبريــة
  *.و صلى اهللا على سيدنا محمد و على آله ، الرحمن الرحيم

ضها ببعض ، واتصالها ، واإليذان بـأن المـتكلم لـم يـرد قطـع الجملـة ربط بع" كذلك يأتى عطف الجمل بقصد 
الثانية من األولى واألخذ في جملة أخرى ليست من األولى فى شىء ، وذلـك إذا كانـت الجملـة الثانيـة أجنبيـة 

  ).٣" (من األولى غير ملتبسة بها وأريد اتصالها بها فلم يكن بد من الواو لربطها بها 
  : موضعًا على النحو اآلتى ) ١٠٣٠( لة على الجملة لدى شاعرنا وقد جاء عطف الجم

  :استخدام الواو  ـأ 
  قال الحبُّ ليس له طبــــيبُ ووِلى             ــ فحّرَك رأَسُه َعَجَبًا ِلق              
  قلُت بلى إذا رضى الحبيـــُب وقال ِجـدَّا             قد فأعجبنى الذى                

َتِب وٍة             ــ فجللْتُه بعزًّ بعَد مخملـ                 ) ٤(رتبْتُه ِمن األْفضاِل فى الرُّ
  
  ــــــــــــ

  ،  )الشمُس (مرفوع بالعطف بعد أم على ) سيُدنا ( وقوله ، ) الوافر( ٢٠٧ـ ) الخفيف( ١٩٦ـ ) السريع(١٢٧: ـ الديوان١
  ).ضوءُ (مرفوع بالعطف على ) وجهُ (وكذلك ، ) مشيبٌ ( مرفوع بالعطف على) لؤلؤٌ ( و             

  . ٢٢٣ص  ـ  مرجع سابق دالئل اإلعجازـ :عبد القاهر الجرجاني ـ  ٢
  . ٤١٥ص  ـ ى ـ مرجع سابقحروف المعانشرح  رصف المباني في:  المالقى:  ينظر تفصيل ذلك*
  .٣/٧٥ ـمرجع سابق  ـشرح المفصل : ابن يعيش  ـ  ٣
  ).البسيط(   ٧٢ـ ) الوافر ( ٦٩: ـ الديوان٤

  : استخدام أو  ـب 
  أستجلُب الطربـا  أوـ لجلسٌة َمْع أديٍب فى مذاكـــرٍة               ُأنفى بها الَهمَّ        

  ملِئها ذهبــــا  أوأشهى إلىَّ ِمن الدنيا وزخرِفــها               وملِئها فضًة           
  مصر على الحقِد  أويُدَك حكمـــًة               وغير حسوٍد ُيز  أوـ ُيفيُدك علمًا        
  ُيغمَد السيُف فى فوديِه إغـمادا أوـ لن يخرَج الماُل عفوًا من يدى ُعَمٍر                    
  ) ١(ُأرى فى الثرى ُمْلَحــدا أوـ وال ُعْدُت أعصيَك فيما أمـــرَت             بِه        

  :  ءج ـ استخدام الفا
  اُهللا فى عـــــواقِبها  فباركَ ـ أنشأتَها بركًة مباركـــــــًة                      
  وراحـُــــوا               علىَّ أشدَّ أسباِب الـــــبالءِ  فغدواـ ُبليُت بنكبٍة       
  رَكـِب لم يُ أشهى المطىِّ إلىَّ ما               فأجبتَــــهمقالوا عشقَت صغيرًة  ـ      
  بِه               كما أباَن اهللاُ  فى كتـــــابِه  فاغتــــــرَّاـ غّرهما إبليُس       
قـ راحْت عليه الحادثاُت بنكبــــٍة               َعُظَمْت          )٢(لها الِعَدَى والُحسَّدُ  َفرَّ

   :استخدام ثم  ـ د
  يمضى بســـــــــالمِ  ثم    ـ عمُرُه خمسوَن يومـــــــًا                  



 ١٩٠

  مضـــى ثمـ وقام عثماُن بُن عفان الرضـــا               باألمِر ثنتى عشرٍة       
  استماَل جـــــنده  ثمـ فقتل الّضحاَك فى ذى القـــعده               بدارص       
  الذيــــلِ أتى دابق ُمْرخى  ثمـ فعاش حولين وثلث حـــــوِل                     
  )٣(قتــــــــــلوُه               ما هكذا عاهدهـــــم أبـوهُ  ثمـ فَأّمنوُه       

  :  استخدام أم ـهـ 
  يرضى   أمـ فتًى ما ُيبالى َمن دنا ِمن فنائــِه               َأيَسخُط تصريَف الحوادِث       
  ساَل بالصبِح َســـــــْيُل  أمـ أزيَد فى الليِل ليــــــــُل                     
  لسُت واثقًا              بحزٍم ُتغاديِه الَقنا وُتراِوُحــــْه  أمـ أضاقِت على األرُض       
  )٤(كيف أتـــوُب  أمـ إنما ذنبى إليهنَّ المشـــــيُب               فمتى يعفوَن           

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠٢ـ ) البسيط(  ٩٨ـ ) الطويل(١١١ـ ) مع(والوزن يقتضى تسكين عين ، ) البسيط(  ٧١، ٧٠: ان الديو  ـ ١    

  .)المتقارب(                   
  . )الكامل( ٩٥ ـ) الرجز( ٢٢٨ـ  ) الكامل(  ٧٤ـ ) الوافر(  ٦٠ـ ) المنسرح(  ٨٠:ـ الديوان  ٢    
  ).الرجز(  ٢٤٨ـ   ) الرجز( ٢٤٦ ـ) الرجز( ٢٤٥ ـ) رجزال(  ٢٤٤ ـ  )مجزوء الرمل( ٢١٣ :ـ الديوان  ٣   
  ). الرمل( ٦٩ـ)  الطويل( ٨٥ـ ) المجتث( ١٨٣ـ ) الطويل( ١٥٥: ـ الديوان ٤    

  شبه جملة عطف شبه جملة على: ثالثا
  : موضعًا على النحو اآلتى )  ٦٧(ورد عطف شبه الجملة على شبه الجملة لدى شاعرنا 

   :استخدام الواو ـأ 
  بعَد عشرين من األيــــاِم وبعد عـــاِم               وـ ِمن بعِد شهرين               

  بالحـــراِم وُمسَنـــــداٌت              صواِدُع بالحالِل و آثاُر النبىِّ و ـ               
  هــــاُر النو فى بنيــــــِه               ما اختلَف الليُل وـ الُمْلُك فيه               
  عن نساٍء ُحْسٍر ُذهــــوِل وـ حتى انجلْت عن حزبِه المفلوِل                              
  ) ١(بالخــو                ِف اختبارًا وهو اللطيُف الخبيرُ وـ كان يبلوك بالرجاِء               

   :استخدام أو  ـب 
  ِبـــــراِء  أوِبجاٍه  أوِبماٍل                ـ َأَبْت أخطاُرهم أن ينصرونـى               
وَن             كابِن عمرٍو                 ُمباَح العياِل ِلمْن أولـــــدا  أوـ وكنَت كعزُّ
  ) ٢(فى ِمســـا أوـ وقيل فى التوراِة إنَّ فرســًا                 أتاُه في صباحِه          

  : استخدام ال  ـج 
ـْلِد                     َنقيَك الرَّدي فيما ُنِجنُّ وما ُنبِدى  البأنفسِنا  ـ           بالطوارِف والتـُّ
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  ) ٣(ِبلساِن الَعـــــــــربِ  الـ بماء بانا كلُّــــــــهم                            
أنها تعطف مفردًا ، والمعهود فيها  النالحظ هنا أن الشاعر عطف شبه جملة على شبه جملة باستخدام 

  . وربما تكون الباء الثانية زائدة لتوكيد النفى فى البيتين ، على مفردٍ 
  :ويمكن تلخيص إحصائيات العطف بالجدول اآلتى

  ١٦٤٥= عطف النسق 
= عطف المفرد على المفرد 

٥٤٨  
عطف شبه الجملة على شبه   ١٠٣٠=عطف الجملة على الجملة 

  ٦٧=الجملة
  ٧= ثم      ٥١٢= الواو  

  ١= ال           ٢٠= أو 
  ٤= أم           ٤=الفاء  

  ٣٤= ثم                ٧٢٠= الواو 
  ٦= أم                     ٢١= أو 

  ٢٤٩= الفاء 

  ٦٠= الواو  
  ٥= أو     
  ٢= ال     

مــــن  %  ٦٤.٧١أى بنســــبة ) موضــــعًا  ١٦٤٥( نالحــــظ مــــن اإلحصــــاء أن شــــاعرنا قــــد اســــتعمل العطــــف فــــى *
  الواو ـ أو ـ الفاء ـ ثم( واستعمل فى ذلك معظم حروف العطف المعروفة ، الى تراكيب قرينة التبعيةإجم

  
  ـــــــــــــــــــ
  .)الخفيف( ١٣٢ـ ) الرجز( ١٩٣ ـ ) مخلع البسيط( ١٢٣ ـ ) الوافر( ٢١٠ـ ) الرجز(  ٢٤٧:ـ الديوان ١
  .)  جزالر (٢٣٨ ـ) المتقارب(  ١٠٢ـ ) الوافر( ٦٠:الديوان ـ ٢
  . )مجزوء الرجز( ٧٧ـ ) الطويل ( ١٠٤:الديون ـ ٣

أى بنسـبة ) موضـعًا  ١٢٩٢( وكانـت الـواو هـى األكثـر ورودًا فـى تراكيـب العطـف عنـده حيـث وردت ، )ــ أم ـ ال 
وهــو فــى هــذا يــذهب مــذهب النحــاة الــذين قــرروا أنهــا ُأم حــروف العطــف؛ ، مــن إجمــالى نســبة العطــف%  ٧٨.٥٤
وف العطــف ؛ ألن الــواو ال تــدل علــي أكثــر مــن االشــتراك فقــط ، وأمــا غيرهــا مــن الحــروف هــى أصــل حــر " حيــث 

وٕاذا كانت هـذه الحـروف تـدل علـى زيـادة معنـي لـيس فـي الـواو  صـارت ... فتدل على االشتراك وعلي معنى زائد 
  ) . ١" ( الواو بمنزلة الشىء المفرد والباقى بمنزلة المركب والمفرد أصٌل للُمَركَّب 

ذا كانـت الــواو تـدل علــى الجمــع واالشـتراك فقــط وغيرهــا مـن حــروف العطــف يـدل علــى االشــتراك مـع معنــًى زائــد وإ 
يكشف عنه السياُق فصارت بذلك أمًا وأصـًال لحـروف العطـف قاطبـًة فـان هـذا يكـرس حقيقـة رفـض الشـاعر لفكـرة 

ــْؤِثْر حرفــًا عاطفــًا علــى  اُة بســبق الــواو عليــه ، وهــو بــذلك يرســخ فــى أقــرَّ النحــ) الــواو ( التعــدى اللغــوى حيــث لــم ٌي
أذهاننـا انطباعـًا بعـدم مشـروعية االعتـداء علـى اآلخـرين وكأنـه يقـول ـ ضـمنًا ـ للخليفـة والخصـوم ومـن اشـترك فـي 

ــَم اعتــديتم علــيَّ ولــيس مــن شــيمتي االعتــداء علــي شــيء ؟: ظلمــه  ومــن جهــٍة   أخــرى ثمــة ، هــذا مــن جهــة !! ل
  : نحو ، العطف بالواو في تراكيب العطفأغراض بالغية تستفاد من 

  : نحو، عطف الشىء على سابقه *
  )٢(التأويَال و اإلنجيال             وأحكموا التنزيَل ووفهموا التوراَة 

  . سابقٌة على اإلنجيِل نزوًال فالتوراة 
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  : نحو، مصاحبه ىء علىعطف الش*
  )٣(َغْيَلـُم والوٌذ وارفخشٌذ و      وِمن بنى ساِم بِن نوٍح إرُم                         

  : نحو  ،عطف الشيء علي الحقه*
  )٤(المنسوُخ               وكان من هجرتِه التاريُخ ووُعِرَف الناسُخ                  

  .ثم  يتم معرفُة الناسخ له ، وهذا يعنى أن العطف بالواو ال يقتضى الترتيب ، فالمنسوخ ُيعَرف أوالً 
    :نحو  ،علي مرادفه  عطف الشيء*

َة                   ُه الُحجَّ   ) ٥(الُبرَهانـا وَفَشَكَر اُهللا له اإليمانـــا             وَخصَّ
  .  فالبرهان مرادف للحجة 

  : نحو  ،عطف الشيء علي مضاده*
  )٦(فكان من إخالصه التوحيدا             أْن هجَر القريَب والبعيدا                  

  .  لبعيد مضاد للقريبفا
  : نحو  ،عطف األكبر على األصغر*

  ) ٧( نِ ـخمسيَن ومائتيوكان عيسى بعَد ذى القرنين           بنحو                  
  ـــــــــــــــــ 
  .٩٠القول باألصول والفروع في النحو العربي ـ مرجع سابق ـ  ص :ـ طارق محمد عبد العزيز ١
  .)الرجز( ٢٣٢: ـ الديوان٣.                              )جزالر ( ٢٢٧: الديوان  ـ٢
  ).الرجز(٢٣٤: ـ الديوان٥).                                    الرجز( ٢٤٣: ـ الديوان٤
  ).       الرجز( ٢٤١ :الديوان ـ ٧).                                    الرجز( ٢٣٣:ـ الديوان٦
  :  نحو ،راألكب ىعطف األصغر عل*

  )١(ثم زاَر القــبرا  ونصَف شهرٍ                راــعشَر ِحَجٍج وشهفعاَش            
  : مثل قوله ، ونالحظ ـ أيضًا ـ أنه قد ورد لدى الشاعر دخوُل حرف العطف على حرف عطف آخر *

  )٢(داِر سوابُق األقـــــ ولكنْ  ليس جهًال بها توّردها الُحـرُّ                        
وقــد أدخــل عليهــا ، العاطفــة بعــد نفــى؛ لتعطــف مفــردًا علــى مفــرد فــى اإلعــراب ال الحكــم ) لكــْن ( حيــث تــدخل 

كمــا كــان الشــاعر ينــوع فــى عطفــه فــى بعــض المواضــع فيعطــف شــبه .الشــاعُر عاطفــًا آخــر وهــو حــرف الــواو 
  : ومن ذلك ،جملة  على مفرد ومفردًا على شبه جملة وهكذا 

  بالتنزيــــــلِ و الدنيا و ا قاَم ِهللا وللرســــــوِل            بالديِن م           
  )٣(خليفٌة كجعفِر المأموِل     

  .   وأرى أن مردَّ هذا االنحراف اللغوى هو قصد الشاعر توكيَد المعنى
ة فالشـعر لغـ" وال غرو فـى ذلـك ،كما يالحظ أن شاعرنا قد حذف واَو العطف فى مواضع متعددة من شعره *

وحرف العطف الذى ُيقدَّرحذفه هـو أعـم ).٤" ( انفعالية ال تأبه كثيرًا بوسائل الربط اعتمادًا على الرباط النفسى
ـــــــــــق الجمـــــــــــع ، كمـــــــــــا أن معناهـــــــــــا  ـــــــــــواو ـ ؛ ألنهـــــــــــا لمطل   حـــــــــــروف العطـــــــــــف ـ أى ال

بتوجيـه ذهـن ال يفهم إال من سياق النص اللغوى ، ولذلك إذا حذفت الواو فى الشعر قام هذا المعنى المفهـوم "
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وكان لحذف الواو لدى شـاعرنا ). ٥" (المستمع إليها دون غيرها من حروف العطف وتقديرها ال تقدير سواها 
دليــل مــن الســياق يكشــف عنــه وداللــة تــرتبط بــه ؛ فــالواو تركهــا شــاعرنا فــى عــدة مواضــع ظاهريــًا وأرادهــا فــى 

ل المعنــى  علــى بــدل اإلضــراب أو النعــت أو عمــق التركيــب ؛ ألنهــا مطلوبــة لداللــة خاصــة ، ولــذلك ال ُيحَمــ
  : فمثًال عندما يقول . الحال 

      ـ تنكََّر حاَل ِعلَّتى الطبـــيُب            قال أرى بجسِمَك ما ُيريبُ                      
  )٦(َجسسُت الِعْرَق منَك فدلَّ َجسِّى          على ألٍم له خبٌر عجــيُب                    

تنكر حال علتى الطبيُب وقال أرى بجسمك ما يريـب : ( مقتضي المعيار النمطى أن يعطف بالواو قائًال فإن 
لكـــنَّ األداَء اللغـــوى تخّلـــى عـــن هـــذه الوســـيلة ) وجسســـت العـــرق منـــك فـــدلَّ جســـى علـــى ألـــم لـــه خبـــٌر عجيـــُب 

مـــدى االضـــطراب الـــذي وأســـقطها ظاهريـــًا وأرادهـــا فـــى العمـــق؛ لإليحـــاء بســـرعة األحـــداث وتالحقهـــا وٕاظهـــار 
يصيب اإلنسان عندما يشاهد مريضًا يشتدُّ ألُمه فربما تساعد هـذه السـرعُة الخاطفـُة فـى التقـاِط وسـائل معالجـة 

ـــــر(ولعـــــل اســـــتعمال الفعـــــل الـــــالزم  ،هـــــذا المـــــرض المباغـــــت المـــــؤلم ذى الخبـــــر العجيـــــب  بـــــدًال مـــــن ) تنكَّ
َلُيَكرُِّس شـعورًا عامـًا باسـتحكام ) قال أرى (الفاء قبل قوله  وٕاسقاط الشاعر للواو أو،)أنكَر أو استنكرَ ( المتعدى

وهـذه الداللـة المسـتفادة مـن حـذف حـرف العطـف ـ والتـى هـى مرتبطـة بسـياقها ـ تختلـف مـن .هـذا االضـطراب 
  .موضٍع آلخر حسب السياق النصى الذى ترد فيه

  ـــــــــــــــــــ
).                    الرجز( ١٩٣: ـ الديوان ٣).               الخفيف( ١٤٤: ـ الديوان٢ ) .                  الرجز( ٢٤٨:ـ الديوان١
  .٢٥٠دراسة فى الضرورة الشعرية ـ مرجع سابق ـ ص.. لغة الشعر:ـ محمد حماسة عبد اللطيف  ٤
  ).الوافر( ٦٨:انـ الديو ٦.     ١٣٣ظواهر نحوية فى الشعر الحرـ مرجع سابق ـ ص: ـ محمد حماسة عبد اللطيف ٥

  دلــــــــالب ـ٤  
بـدل كـل مـن كـل وهـو : األول :  أقسـام،  وينقسم أربعـة ) ١" (هو التابع المقصود بالحكم بال واسطة " البدل    

بـدل بعـض مـن مـن كـل : الثـانى . مـررُت بأخيـك زيـٍد : البدل المطابق للمبدل منه المساوى لـه فـى المعنـى نحـو 
أعجبنــى زيــٌد : بــدل االشــتمال وهــو الــدال علــى معنــًى فــى متبوعــه نحــو : الثالــث . ُه أكلــُت الرغيــَف ثلثَــ: نحــو 
مـا ُكِتـب لـه نصـُفها ثلُثهـا : وهذا النوع األخير يأتى حين إضراب نحو .البدل المباين للمبدل منه :والرابع . علُمُه 

  *  جاءنى زيٌد عمرٌو ، واألحسن عطف ما سبق ببل: ربُعها ، أو نسيان أو غلط نحو 
وقد وجدت له مثاًال فـي القـرآن ، وهـو قولـه : " يقول عنه. وذكر السيوطى نوعا آخر وهو بدل كل من بعض    

ــْدُخُلوَن اْلَجنَّــَة َوَال يُْظَلُمــوَن َشــْيئاً : (تعــالي  فجنــات عــدن بــدل مــن ]  ٦١، ٦٠مــن اآليتــين : مــريم ) [ َجنَّــاِت َعــْدنٍ  * َي
  ).٢"(ر أنها جنات كثيرة ال جنة واحدة الجنة التى هى بعض ، وفائدته تقري

إزالــــة التــــوهم لــــدي ( ويــــأتى البــــدل فــــي الكــــالم بقصــــد اإليضــــاح بعــــد اإلبهــــام ، وهــــذا اإليضــــاح يفيــــد البيــــان     
ال غير ، وأما التأكيد فألنه علـي  األخرأيُت زيدًا أخاَك فهو لبيان أنه يريد : أما البيان نحو ".والتأكيد ) المخاَطب 
العامل فكأنه من جملتين ، وألنه دل علي ما دل عليه األولُّ إما بالمطابقة في بدل الكل ، أو بالتضمن  نية تكرار

  ). ٣( "في بدل البعض ، أو بااللتزام في بدل االشتمال



 ١٩٤

الـدليل علـي أن األول ـ المبـدل " وذكر ابن عصفور أن المبدل منه ُينوى بـه الطـرُح معنـى ال لفظـًا حيـث يـري    
. قـام أخـوك : قـام زيـٌد أخـوك ، فالتقـدير : نـوى بـه الطـرح أن البـدل علـي نيـة اسـتئناف عامـل ، فـإذا قلـت منـه ـ يُ 

  ).  ٤" (فتركك األول وأخذك في استئناف كالم آخر طرٌح منك له واعتماٌد علي الثانى
فإن ذلك لـيس علـي  ووضع البدل مكانه معنًى ال لفظاً ) المبدل منه( وٕاذا كان ابن عصفور يرى تنحية األول    

وٕازالــة فائدتــه بــل علــى معنــى أن البــدل قــائم بنفســه وأنــه مقصــود بــالحكم ومعتمــد ) المبــدل منــه ( معنــى إلغائــه 
) أبـاه(بدًال من ) عمرًا ( محمٌد رأيت أباه َعْمرًا ، فنجعل :الحديث وليس بُملغًي وال مطروحًا  ؛ ألننا إذا قلنا مثًال 

محمٌد رأيُت عمرًا ، فتصير الجملة الواقعة بال رابط يربطها بالمبتدأ : ن تقدير الكالم فلو كان المبدل مطروحًا لكا
فالعالقة بين البدل والمبدل منه ـ إذن ـ عالقة قوية ال تسـمح بحـذف األخيـر أو حتـى نيـة طرحـه . ، وذلك ممتنع 

ارتباطـًا وثيقـًا لدرجـة االسـتغناء ؛ فالمبدل منه ذو معني داللي فـي جملتـه ، ويـرتبط بالبـدل ـ خصوصـًا المطـابق ـ 
عن الرابط بينهما ، باإلضافة إلى أن طـرح المبـدل منـه يمنـع عـن البـدل هدفـه األسـمى الـذى وِجـَد مـن أجلـه وهـو 

  .البيان والتفسير 
      

  ـــــــــــــ 
  . ٤١٠ص  ـمرجع سابق ـ شرح شذور الذهب : ابن هشام  -١
  .٣/٢٤٩  ـسابق مرجع ـ شرح ابن عقيل : ينظر تفصيل ذلك * 
   . ٣/٢١٠ ـمرجع سابق  ـعلوم القرآن  ىاإلتقان ف:  ىالسيوط ـ٢
   .)بتصرف (  ـ ٢١٠/ ٣ ـ المرجع نفسه  :ى السيوط ـ٣

   ـبغداد  ـط رئاسة ديوان األوقاف  ـ و عبداهللا الجّبورى ىحمد عبدالستار الجوار أت  ـالمقرب : ابن عصفور ـ  ٤   
     . ٢٦٦ ص ـم  ١٩٧١                         

 فيرون أن عطف البيان يفيد إيضـــاح" وبناًء على ما سبق فإن النحاَة يميزون بين عطف البيان والبدل 

معنى االسم السابق إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة ، أما البدل فيفيد تقرير المعنى وتوكيـده لـذا يشـترطون 
  ).١" (أنه يمكن أن يُحل محل المبدل منه: أى في البدل أن يكون علي نية تكرار العامل ، 

  : موضعًا على النحو اآلتى )  ٦٢( وقد ورد البدل لدى شاعرنا 
  دال االسم بإ:أوًال 

  : وقد جاء هذا اإلبدال على النمطين اآلتيين 
  )]كل من كل (ابق طالبدل الم: [ النمط األول

  ) ] محلى بأل (  البدل) + اسم إشارة ( المبدل منه : [  ىولالصورة األ 
  قبَل الغنــاِء   هذا المقدارُ ـ فذرعُت البساَط ِمنِّى إليــِه                  قلُت            
  ِمن أحكاِمـِه  هذا األمرِ ـ فالحمُد ِهللا على إنعــامـِه                   جميُع            
  ) ٢(ِد وأهُل التشيُِّع المحـموِد          السو            هذه الِخَرقِ ـ نحُن أبناُء            

  ) ] علمًا ( البدل ) + وصفًا ( المبدل منه : [  الصورة الثانية
  سوى ُودَّ ذى القربى القريبِة ِمن أجـِر         النبىُّ محمدٌ ـ ولم يسأِل الناَس             



 ١٩٥

  على الدهــــِر  دمما ال يبي وأعطاهُ           الخليفَة جعفراً ـ لقد شكَر اُهللا             
  ) ٣(النبىُّ إسماعيـــــــلُ ـ وكان يومًا عنَدُه ِجـبريُل           وعنَدُه             

  ]بدل بعض من كل : [النمط الثانى 
  :وقد جاء هذا النمط لدي شاعرنا على الصور اآلتية 

  ) ] محلى بأل(المبدل منه : [  الصور األولى 
  وَمــرَّْت              بنا ُعَقُب الشدائِد والرَّخــــاِء  أشطَرهُ َنا الدَّْهَر ـ َحَلبْ         
  كان منهم موِقنًا ِبمــــعاِد  َمنـ َفِرَحْت بمصرِعَك البريَُّة كلُّها                       
  )٤( شمر بن عبس وملوٌك خاِلعهْ ـ وظهرْت باليمِن التبابعـــْه                      

  ) ] علمًا ( المبدل منه : [  الصورة الثانية
  )٥(وأصبحْت مفروسًة فرسانـُـُه               إيوانـُـهُ أسلَم كسرى فارٍس           

  ) ] نكرة ( المبدل منه : [  الصورة الثالثة
  )٦(تيه الملوِك وأفعاَل المماليــكِ جمعَت أمرين ضاع الحزُم بينهما                    

  ــــــــــــــــــ
  .٢٣٣الداللة والنحو ـ مرجع سابق ـ ص:ـ صالح الدين صالح حسانين  ١
  . )الخفيف( ١١٠ ـ )الرجز( ٢٥١ ـ ) الخفيف( ٥٨: الديوان ـ  ٢
  ) .الرجز( ٢٣٤ـ   ) الطويل( ٢٥٦ ـ) الطويل(  ١٤٠: الديوان ـ  ٣
     ).      الرجز( ٢٤١ـ ) الكامل( ١٠٦ـ ) الوافر( ٥٩: ـ الديوان ٤
  ).               الرجز(٢٤٤: ـ الديوان٥
  ).البسيط(١٦٩:ـ الديوان٦

  إبدال الجملة: ثانيا 
قد يكون البدل على مستوى النص فنجد أن الجملـَة الثانيـة توضـح سـابقَتها " تبدل الجملة من الجملة ؛ألنه    

َعــاٍم َوبَِنــينَ  * دَُّكم ِبَمــا تـَْعَلُمــونَ َأَمــ: (بــأن تكــون األولــى غيــَر وافيــٍة بتمــام المــراد ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى  *  َأَمــدَُّكم بِأَنـْ

وفى الجملة الثانيـة أوضـح ذلـك ) أمدكم بما تعلمون ( ففى الجملة ]  ١٣٤:  ١٣٢: الشعراء ) [ َوَجنَّاٍت َوُعُيونٍ 
" تفصـيل وفـى هـذا إيضـاح لمـا سـبق؛ لداللتـه علـى مـا سـبق بال) وجنات وعيون * أمدكم بأنعام وبنين ( فقال 

  :  ومن إبدال الجملة من الجملة لدى شاعرنا) .١(
با وكأنهـــا                فتاٌة              يهاأتتنا بها ريُح الصَّ   )٢( تقوُدهاعجـــوٌز  تزجَّ

  :  وُأبدلت الجملة من االسم المفرد لدي شاعرنا ، نحو 
  قبَلها ُبلََّغِت البشــــــــارْه ـ وولدْت هاجُر قبــــَل سـارْه               و         

  )  ٣(قد سمع اُهللا لِك الدعــــــاءَ                نداءَ ِمن ربَّها وسمعــــــْت           
  :ويمكن تلخيص إحصائيات البدل بالجدول اآلتى

  ٦٢= البدل 
  ١٢= إبدال الجملة   ٥٠= إبدال االسم 



 ١٩٦

  ٩= ) بعض من كل (البدل   ٤١) = كل من كل( البدل
  ٥) =اسم إشارة( المبدل منه 
  ٣٦) = وصفًا ( المبدل منه 

  ٣)      = محلى بأل( المبدل منه 
  ١)            = علمًا ( المبدل منه 

   ٥)          = نكرة ( المبدل منه 
ة وهى نسبة ضئيل،%  ٢.٤٤أى بنسبة ، موضعاً )  ٦٢( نالحظ من اإلحصاء أن البدل قد ورد لدى شاعرنا     

، ومثلهـــا فـــى ذلـــك مثـــل التوكيـــد حيـــث ورد أيضـــًا بنســـبة ) موضـــعًا  ٢٥٤٢(مـــن مجمـــوع تراكيـــب قرينـــة التبعيـــة 
النعــت والعطـف؛ إليضــاح مــا  تــمَّ : ومــردَّ ذلــك ـ فــى رأيــى ـ أن شـاعرنا قــد اســتعاض بالتـابعين اآلخــرين ،ضـئيلة 
  .تأكيد المعنىلإبهامه و 

  موضعاً ٢٥٤٣ =عام للتبعية  إحصاء
  ٢٥٤٢=  التبعية

 ٧٩٦= النعت 

  
 ١٦٤٥= عطف النسق   ٣٩= التوكيد 

  
  ٦٢= البدل 

  
  ـــــــــ
                  . ٢٣٤، ٢٣٣الداللة والنحو ـ مرجع سابق ـ ص: ـ صالح الدين صالح حسانين ١

  ى فى محل رفع والتى ه)  تزجيها(فى محل رفع على أنها بدل من جملة ) تقودها ( وجملة ). الطويل( ١١٣: الديوان ـ ٢
  .نعت             

   ).نداء(فى محل نصب على أنها بدل من المفعول به ) قد سمع اهللا لك الدعاء(وجملة  .) الرجز(٢٣٤:  الديوان ـ ٣

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ة ـــــافــــــاإلض: ثالثاً                                    
  :وتشتمل                                  
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  .ة ضاإلضافة المح ـ ١                              
  .ير المحضة اإلضافة غـ  ٢                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  :تمهيد
إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثانى من األول منزلـة تنوينـه ومـا يقـوم مقـام تنوينـه " اإلضافة فى االصطالح    
كمـا وجـب ،غالَمـْى زيـٍد : ُغـالُم زيـٍد ، ومـن النـون نحـو: د المضاف من التنوين نحـو ولهذا وجب أن يجرَّ )  ١" ( 

: فـال تقـول . أن يجرَّد المضاف من التعريف سـواء كـان التعريـف بعالمـة لفظيـة ـ كــأل التعريـف ـ أم بـأمٍر معنـوى 
، وأن نعتقـد فـى  ألجـرَّد الغـالم مـن الغالُم زيٍد ، وال زيُد عمرٍو ، مع بقاء زيـد علـى تعريـف العلميـة بـل يجـب أن يُ 

  .زيد الشيوَع والتنكيَر 
الفصـل بـين المضـاف والمضـاف " النحـاة أن  عـدَّ والَعالقة بين المضاف والمضاف إليه َعالقة وثيقـة  ، ولـذلك    

ويــرى بعــض النحــاة المحــدثين أنــه مــن ).  ٢"( إليــه بــالظرف وحــرف الجــر قبــيح كثيــر لكنــه مــن ضــرورة الشــاعر 
إنــه مــن التــرخص فــى قرينــة التضــام فــى الشــعر : " ضــل أن ُيقــال فــى الفصــل بــين المضــاف والمضــاف إليــهاألف
  .حيث يرى أن ذلك مما تسمح به لغُة الشعر العربى )  ٣"( 

  .محضة وغير محضة : موضعًا على قسمين )  ٢٤٩٤(وجاءت اإلضافة لدى شاعرنا 
  )المعنوية(اإلضافة المحضة: أوًال 



 ١٩٨

محضــة؛ ألنهــا خالصــة مــن تقــدير انفصــال المضــاف مــن المضــاف إليــه ، وســميت " هــذه اإلضــافة ُتســمَّى      
باإلضافة المعنوية ؛ألن فائـدتها ترجـع إلـى المعنـي فهـي تفيـد تعريـف المضـاف أو تخصيصـه ، وسـميت حقيقيـة ؛ 

  :هى قسمانو ). ٤" (وهو الغرض الحقيقى من اإلضافة ، ألن الغرض منها نسبُة المضاف إلى المضاف إليه
وفـى ،  عـيُن زيـدٍ أو غـالُم زيـدٍ : حيث  يكون فى األسماء نحـو،  الالموفيه إضافة اسم لغيره بمعنى : القسم األول

وفــى هــذا القســم مــن اإلضــافة المحضــة والــذى تُقَّــدر فيــه الــالُم يكــوُن االســُم . ِ◌ هــو فــوق البيــت: الظــروف نحــو 
األولُّ بعضـًا مـن الثـانى ـ فلـيس غـالُم زيـٍد بزيـد وليسـت عـين زيـد ـ  الثـانى غيـَر واقـٍع علـى االسـِم األول ـ وٕان كـان

  .المقدرة الالم بمعنى عين له ـ بزيد ؛ ألن الثانى ال يقع على األول وٕان كان األول بعضًا للثانى 
نحـو قـول ، ، و هـذا القسـم يعنـى  بيـان النـوع ِمـنفيه إضافة اسم إلى اسم آخر هو بعضه بمعنى  و:ىالقسم الثان

الحديــد ، وســواٌر مــن  وخــاتٌم مــن، ثــوٌب ِمــن الخــز: هــذا ثــوُب خــزٍّ ، وخــاتُم حديــٍد ، وســواُر ذهــٍب ،أى : المــتكلمُ 
والخـاتم قـد يكـون مـن الحديـد وغيـره ، والسـوار قـد يكـون مـن الـذهب ،الذهب؛ ألن الثوب قد يكون من الخز وغيـره 

وفــى هــذا القســم يكــون المضــاف إليــه . وِمــن ذهــب ، حديــدوِمــن ،ِمــن خــز : فبــيََّن المــتكلُم  النــوَع بقولــه . وغيــره 
والســواُر مــن الــذهب ، والخــاتُم مــن الحديــد  حديــٌد ،كــالجنس للمضــاف يصــدق عليــه اســمُه ؛فــالثوُب مــن الخــز خــزٌّ 

  * .ذهٌب  
  : موضعًا على النحو اآلتى )  ٢٣٢٨(وجاءت اإلضافة المحضة لدى شاعرنا 

  ــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠٧، ٣٠٦شرح شذور الذهب ـ مرجع سابق ـ ص: هشام ـ ابن  ١
  .٢/٤٠٤الخصائص ـ مرجع سابق ـ : ـ ابن جنى ٢
  .٢٣٦دراسة فى الضرورة الشعرية ـ مرجع سابق ـ ص.. لغة الشعر : ـ محمد حماسة عبد اللطيف  ٣
  .٢/٢٣٧م ـ ١٩٨٥ أنيس الطالب فى النحو واإلعراب ـ من مطبوعات جامعة الزقازيق ـ: ـ حامد عبد المجيد  ٤
  . ٢/١١٩شرح المفصل ـ مرجع سابق ـ : ابن يعيش : ينظر تفصيل ذلك *  

  أ ـ اإلضافة إلى المفرد
  : جاءت اإلضافة إلى المفرد على النمطين اآلتيين 

  )]معرفة ( المضاف إليه + المضاف : [ النمط األول 
  ) ] علمًا ( المضاف إليه + المضاف : [  الصورة األولى

  واستكبــــروا  رسُول اهللاِ ـ وشتموا القوَم الذين ارتضى               بهم                   
  )١(فى عدِد السنيَن والشــــهوِر               المنصــوِر  خالفةَ ـ وفَّاُهم                   

  ) ]  محلى بأل  ( المضاف إليه + المضاف : [  الصورة الثانية
   اءِ ــــــألسباِب القضوسلَّْمنا          ربِّ السمــــاءِ توكلنا على  ـ                  
  )٢(لنا أكثــــــُر   ونفُع الحبيبِ كثيٌر لـــــنا          ونفُع الهاللِ ـ                   

  ) ] اسم إشارة(المضاف إليه + المضاف : [ الصورة الثالثة
  طبٌع غيُر ُمكَتســـِب   وكلُّ ذلكلى ِرَفــــٍع           ـ لكنها ِهَمٌم أدَّْت إ                 
ُلُهم صاحُبُه فى الغـــــاِر                              )٣(العصبِة األبــراِر  أفضُل تلكَ ـ َأوَّ



 ١٩٩

  ) ] اسمًا موصوًال ( المضاف إليه + المضاف : [  الصورة الرابعة
  ذكرِت لعلَّ الشرَّ ُيدَفُع بالشـرِّ  ما          ُض ـبعكان  ـ فقالْت ُهِجينا قلُت قد                 
  )٤(َأْجَرى ُيَقاُل له ُمْجِرى  كلُّ َمنقاَد الجياَد َيُسوُسهـا           وال  كلُّ َمنـ فما                  
  ) ] ضميرًا ( المضاف إليه + المضاف : [  الصورة الخامسة

 َحــْزُم أبي بكــٍر ولم يكفــروا              هــاي أهلَ الردَّة األولـــى ثَن ـ         

 )٥( هادر أخطارِ ــــبنى على قتَ َك             ـو ـــ مازلُت أسمع أّن الملـــ             

  )] معرفًا باإلضافة ( المضاف إليه + المضاف : [  الصورة السادسة
  الـــــــبالءِ  أسباِب َعَلىَّ أشدَّ            وراحـُـــوا   فغدواُبليُت بنكبٍة  ـ             
  )٦(الناِر أو أكـــــثرُ  َوْسمِ ِبْدَعــــٍة              َمْوِقُع  ِذىـ َمْوِقُعها ِمن ُكلِّ              

  ) ]نكرة ( المضاف إليه + المضاف : [  ىالنمط الثان
  : ومن أمثلة هذا النمط 

  بينهم نســـٌب          من المودِة لم ُيْعَدْل به نســــــبُ  إخواُن صدقٍ ـ والقوُم           
  )٧(وٕاطالق عاٍن باَت والبؤُس فاِدُحــْه           كربــــةٍ  تفريجُ وِمن ِهَمِم الفتياِن  ـ          

  ـــــــــــــــــ
  .               )الرجز( ٢٤٩ـ )  السريع(١٣٠: الديوان ـ ١
  ).المتقارب( ١٣٣ـ ) رالواف( ٥٨: ـ الديوان ٢
  .             )الرجز( ٢٤٣ـ )البسيط(  ٧٢: ـ الديوان ٣
  .)الطويل( ١٣٨ـ ) الطويل( ١٣٨: ـ الديوان ٤
              . )المتقارب( ١٤٦ـ  ) السريع( ١٣١: ـ الديوان ٥
  .) الطويل(٨٦ ـ) البسيط(  ٦٧:ـ الديوان ٧).                 السريع( ١٣١ـ ) الوافر( ٦٠: ـ الديوان٦

  مالزمة اإلضافة للمفرد
وكغيــر  ،و تحــت فــوق : ثمــة ألفــاظ تلــزم اإلضــافة المعنويــة للمفــرد قــد تكــون الزمــة لإلضــافة كــالظروف نحــو   

ثـوب ودار وفـرس : وثمة ألفاظ غير الزمة اإلضـافة المعنويـة مـن األسـماء نحـو،وبعض وكل  ىأ: الظروف نحو 
  :وجاء من األسماء مالزمًا اإلضافة المعنوية  للمفرد عند شاعرنا .* ل وغيرها مما ُيضاف  فى حال دون حا

  :  كل
  ) ١(دوَنها َيْقُصـــــرُ  ُكلُّ وْصفٍ و ُنوُرها ساطــٌع               ُكلِّ وقتٍ فى                  

  :  أى
  )٢( المِ ـــــأىَّ استلِحَمى وَنستاُف الثََّرى ِمن َبْطِن َفْلٍج                وَنستِلُم ا                 

  : بعض 
ــرَّ       ر         ــولم َندِع الحياَء لمس ضُ                     )٣( ُب بالحياءِ ـَيذه وبعض الضُّ

  :رغم 
  ) ٤(ِر ـخليطاِن من ماِء الغمامِة والخم   نـا           كأنَّ  ِم الوشاةِ غْ رَ تنا على وبِ                  



 ٢٠٠

  : حال
  )٥( وال ُيسـْرِ  حاِل ُعْسرٍ له تابعًا فى  وللِشْعِر أتباٌع كثيٌر ولم أكــْن                             

  : ذو
  ) ٦(بدولِة الواثِق هـــــــارونِ                ذو الديــنِ و  ذو الدنياقد فاَز                 

  : أولو 
  )٧(وأولو هيئـــــات  أولو علومٍ               ِمن الثقــــاتأخبرنى قوٌم                

  : أهل / آل 
     ـرــُر الَعْظُم الكسيُر وُيْكسَ ببهم ُيجْ      ٍك       ــِفْهـُر بُن مال آُل اهللاِ أولئَك  ـ             
  )٨( المحــــموِد  وأهُل التشيُّعِ الســـو            ِد  هذه الِخَرقِ ـ نحُن أبناُء              

  :  يوم
  ـدِ ــيوُم عيـفهو عندنا  سالماً              افىً ـــــفيه مع نراهُ  يومٍ  كلَّ  ـ               
  )٩(الُمتصبَّرُ  يوِم الَوَغىَ  ىفاختالُق تــكلٍُّف              إذا خاَم  الغريزُة ُحرٍّ  ـ               

  ــــــــــــــــ
     .وما بعدها ٢/١٢٩مرجع سابق ـ شرح المفصل ـ :ابن يعيش : ينظر تفصيل ذلك * 
                                  .)الوافر( ٢٠٥:ـ الديوان ٢                     .        ) السريع( ١٢٨:ـ الديوان ١
  .           )الطويل( ٢٥٤:الديوان ـ ٤           .                   ) الوافر( ٥٩: ـ الديوان ٣
  ).                  السريع( ٢٢١: ـ الديوان ٦                           .)الطويل (٢٥٥: ـ الديوان  ٥
  ).الخفيف( ١١٠ـ) الطويل(   ١٢٠: ـ الديوان ٨)  .                          الرجز( ٢٢٧: ـ الديوان ٧
  ).        الطويل( ١٢٠ـ ) الخفيف( ١١٠:ـ الديوان٩

  :َوْحدَ 
   )١( وحـــــــَدهُ  ثم أتاهُ  فى أهلهِ                    هُ دَ ــــــــبع امَ أق وكان داودُ           

  :ُجلّ 
ؤيا            ؤيا                    ـاــَفُجلُّ حديِثنـوَنفَرَح بالرُّ   )٢(إذا نحُن أصبْحنا الحديُث عِن الرُّ
  : جميع

ُكم فإذا رابكم من الدهِر ريــــٌب                    ع             )٣(جميَع األنـــــامِ مَّ ما خصَّ
  :غاية 

  )٤(غايَة اإلســرافِ  فأسرفتَ  ـــهِ فيــــ                   بما  ء جهالً الوفاَ  وتركتَ           
  :وجاء من الظروف المالزمة اإلضافة المعنوية للمفرد لدى شاعرنا 

  :فوق
  )٥(قِ ـالخاف فوَق الفـــــؤادِ  هُ ويسارُ                 هِ دِّ ـــلخ ادَ ـــحكى الوستَ  فيمينهُ        
  : تحت

  )٦(دُ زبِ ـــــفتُ  بابِ الحُ  رغو بمكنونِ تُ                  ـهُ ـــتحتَ  تْ بها فظلَّ  المزاجُ  غلبَ        



 ٢٠١

  : بين
  )٧(وقِ ــــــوالحق بين مالى ى                وأجمعُ ــــنِّ ومَ    بين معروفى قُ فرِّ أُ         

  :عند
  )٨(اـــو الوطن والجيرانَ  األهلَ  رُ ذكُ ويَ                  ـهِ ـعنَد غربت غريبٍ  كلُّ  شتاقُ يُ          
  : لدى

  )٩(مْ رَ ــــــــالحَ  حماماتِ  نْ مِ فَ  نِ                  الُخــــــَوالدى  ا الرغيفُ أمّ        
  :مع

  )١٠(طوبِ ــمَع الخـــ عليكَ  عٌ الَّ و طَ                 هُ ـــعن تَ ما استغنيْ  عنكَ  طىءٌ بَ        
  :بعد

  )١١(هدَ ـــــــعه قبلُ  هُ وكان قد والَّ                ـَدهـبعـالهادى موسى  واستخلفَ        
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  ).الطويل( ٦٥: ـ الديوان ٢).                        الرجز(٢٣٩: ـ الديوان ١
  ).              الخفيف( ١٦٣: ـ الديوان ٤                      ). الخفيف( ٢١٤:ـ الديوان ٣
  ).                        الكامل( ٩٤: ـ الديوان ٦).                        الكامل( ١٦٥:ـ الديوان ٥
  ).البسيط( ٢١٦:ـ الديوان ٨).                        الوافر(١٦٦: ـ الديوان ٧
  ).        الوافر( ٧٣:ـ الديوان ١٠).             جزوء الكاملم( ١٩٨: ـ الديوان ٩
  ).الرجز( ٢٤٨: ـ الديوان ١١
  :قبل

  )١(  قبَل الغنــاءِ  قلُت هذا المقدارُ فذرعُت البساَط ِمنِّى إليـــــــِه                          
  :ملء

  )٢(الــتبجي وملَء صدوِرهم اً فَ رَ شَ                  ملَء عيوِنهـــــم اهللاِ  نصبوا بحمدِ         
  :دون

  )٣( هْ ــحُ كالِ  اللونِ  ربدُ أَ  قبيحٌ  ووجهٌ                 يرةٌ ــــكث دوَن الطعـــامِ  لٌ لَ له عِ         
  :آخر

  )٤(يُس ــــبحَ  آخَر الدَّهـــرِ      ــــــــــــا             علين لكُ مْ لكم الُ         
  :صبيحة
  )٥(والـــوال مجه مغموراً  ثنينِ إ                 صبيــــحَة الـ خِ ا بالشاذيانصبو لم يَ         

  :وقت
  )٦(وقَت إحـــــرامِ  وهو كثيرٌ    ـــــى              رتمِ ال يَ  فى اإلحاللِ  كالصيدِ         

  :يوم



 ٢٠٢

  )٧(هْ ـرى دمعَ ذيُ  الكوفةِ  فى مسجدِ                  ـــهْ ـــيوَم الُجمعـ ثم رقى المنبرَ         
  :وسط

  )٨(هبِ الذَّ  نَ مِ  شذرٌ  وسَطها برجدٌ زَ ــــــــا                به طيفُ يُ  واقيتٌ يَ  كأنهنَّ         
  :وراء

  عرمرما  جيشاً  الخمسينَ  مِ  وقارعَ                  وراَءه عينَ ـــــباألرب ىَ مَ ا رَ ولمَّ ـ         
  )٩(اـمجَ سْ مُ  فلم يترك لعينيهِ  وحنَّ         ا        ــــمصرَّ با ما تَ الصِّ  ن عهدِ مِ  رَ ذكَّ تَ          

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .                 )الخفيف( ٥٨: ـ الديوان ١
  . )الكامل(  ١٨٦:ـ الديوان ٢
  .                 )الطويل( ٨٦: ـ الديوان ٣
  .) المجتث(١٥١: ـ الديوان ٤
                     .؛ لضرورة الوزن) االثنين ( وقطعت همزة الوصل فى كلمة ، )املالك( ١٨٥:ـ الديوان ٥
  .) السريع(٢١٣:ـ الديوان ٦
    .                )الرجز( ٢٤٨: ـ الديوان ٧
  .) البسيط( ٧٣: ـ الديوان ٨
  . )الطويل( ١٩٩: ـ الديوان ٩

  ب ـ اإلضافة إلى الجملة
وهـذا يـوُم يـدخُل ، هـذا عـاُم ُيغـاُث النـاُس : فمـن سـنن العـرب تقـول "لغـة العربيـة ُيضاف االسم إلى الفعـل فـى ال   

  ). ١"(األميُر 
، و لـدىَ ،وُمنـذُ ،وُمـْذ ، وحيَن ، ويوَم ، وٕاذا ، وٕاذ ، حيُث : وذكر النحاُة الظروَف المالزمة اإلضافة للجملة وهى   

  :وقد ورد منها لدى شاعرنا  *.وبينا ،و بيَن ،ولّما
  :إذ
  )٢(ىـــــليس يمش مقعداً  فإذا الوعدُ                 نواالً  دتَ ـــوع إذ أرجوكَ  كنتُ       
  :إذا

  )٣(بُ ـالغال اءُ ــــالقض مَّ حُ  إذاى عمَ يَ                هِ ــــوبفهم بقلبهِ  رى البصيرَ وأَ       
  :حيـن

  )٤(يصـوُل  حيـنَن  ملٌك ُيِصحُب  الملوَك وُيشكـــى               وتصوُل األرضو       
  :يثـح

  )٥(ُيخَشى وروُدهــا حيثُ المنايا  ورودَ                 سّهلْت لــــهوجاَد بنفٍس ُحرٍَّة       



 ٢٠٣

  :ذـم
  بُ ـــــــعتِ هو  ال يُ  ُمذْ ها دمعتُ                تْ ـــقلععينى وال َأ غمضتْ ما أَ ـ    
  )٦(دِ ــــــالوج خُ لَ سْ قلبى مَ  قد هاجَ               ةُ ـــــــامَ حمّ  وقدَ أ ُمذْ  فالبينُ ـ    
  :اــم

  )٧(رُ ــــالشج أورقَ  ماعلى جباهكم               هُ ـــمُ الذى تبقى مياسِ  هذا الهجاءُ       
  :اــلمّ 

  )٨(ادِ وَّ ـــــــالعُ  مواكبُ  أتتكِ  لّما  وا             ـجتفرّ  ى فى السجونِ سارَ األُ  إنّ       
  :عشية
  )٩(ضِ ـإلى بع هنَّ بعضُ  ضيفتْ أُ  دودٌ خُ                  هُ ـــــكأنّ  ى بوردٍ انِ يَّ حَ  يَّةَ َعِش◌ِ       
  ـــــــــــــــــــ
  .٢٢٠فقه اللغة وسر العربية ـ مرجع سابق ـ ص: ـ الثعالبى ١

  .٣/٥٥شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ : ابن عقيل : ينظر تفصيل ذلك  *
                           ).  الخفيف( ١٥٣: ـ الديوان  ٢
  ).الكامل( ٧٠: ـ الديوان  ٣
  ).                            الخفيف( ١٨١:ـ الديوان ٤
  ). الطويل( ١١٦: ـ الديوان ٥
  ).                   السريع( ١٠٩ـ ) السريع( ٦٩: ـ الديوان ٦
  ).البسيط(١٢٢: ـ الديوان ٧
               ).         الكامل( ١٠٧: ـ الديوان ٨
  ).الطويل( ١٥٦: ـ الديوان ٩

  )اللفظية(اإلضافة غير المحضة:ثانيا 
أمـــر فـــى المضـــاف وهـــو كونـــه صـــفة ، و أمـــر فـــى : مـــا يجتمـــع فيهـــا أمـــران " هـــى اإلضـــافة غيـــر المحضـــة     

لمفعـول اسـم الفاعـل كضـارب زيـٍد ، واسـم ا: المضاف إليه وهو كونـه معمـوًال لتلـك الصـفة ويقـع فـى ثالثـة أبـواب 
" وهـذه اإلضـافة اليسـتفيد بهـا المضـاف تعريفـًا وال تخصيصـًا . كمعَطى الدينار ، والصفة المشبهة كحسِن الوجـِه 

)١.(  
وتسمى كذلك باإلضافة اللفظية ، وهى مايشيع فيها أن يكـون المضـاف وصـفًا يـدل علـى الحـدوث فـى زمـن      

عمل والداللـة الزمنيـة ، ويكـاد ينحصـر فـى األسـماء المبهمـة الحال أو االستقبال ، أى يشبه الفعل المضارع فى ال
هو ضارُب زيٍد بمعنى يضرُب زيـدًا ، : ، والمشتقات كاسم الفاعل نحو ) مثل ـ غير ـ حسب ـ كال ـ كلتا :( نحو 

 هــو حســُن الوجــِه بمعنــى: هــو مهضــوُم الحــقَّ بمعنــى ُيهَضــُم حقُّــُه ، والصــفة المشــبهة نحــو : واســم المفعــول نحــو 
  : موضعًا على النمطين اآلتيين ) ١٦٦(وقد وردت هذه اإلضافة * يحسُن وجُهُه 

  ]المضاف إليه ) + وصفاً ( المضاف : [  النمط األول
  :موضعًا على الصور اآلتية ) ٨٣(ورد هذا النمط لدى شاعرنا 

  ] المضاف إليه ) + اسم فاعل ( المضاف : [  الصورة األولى  



 ٢٠٤

  )٢(واإلنعـــــــاِم  نتقـــامِ دائُم اإل           حىٌّ طاهــــُر  يرُ واألملم َيُمْت        
  ] المضاف إليه ) + اسم مفعول ( المضاف : [  الصورة الثانية

  )٣( مأمــــوُن المغيــــبِ العهِد  وفىُّ أبا هشـــاٍم           الّجــــوادَ  ولكنّ        
  ] المضاف إليه ) + صفة مشبهة ( المضاف : [  الصورة الثالثة

  إلينــــــا          نفَســـــه فى كــلَّ عـــــاِم  ُيهِدىـ زائـــٌر       
  )٤(للُمـــــــــــــدامِ  إلفٌ الـــــر            يِح    ذكىُّ   حسُن الوجهِ          

  ]إليه  المضاف) + اسمًا مبهمًا مالزمًا اإلضافة اللفظية للمفرد ( المضاف : [  النمط الثانى
  : موضعًا على الصور اآلتية )  ٨٣( ورد هذا النمط لدى شاعرنا 

  ] المضاف إليه )  + غير ( المضاف : [  الصورة األولى
  )٥(  بِ ـــغيُر ُمكَتســطبٌع وكلُّ ذلك   لكنها ِهَمٌم أدَّْت إلى ِرَفــــٍع                    

  ] إليه المضاف ) + مثل ( المضاف : [  الصورة الثانية
  )٦(واءِ ـــــنطفى اإل مثُل الخيالِ  وَ وهْ              إال خياالً  نُ ــــو العي ما تراهُ          

  ــــــــــــــ
  . ٣٠٧ص  –مرجع سابق  –شرح شذور الذهب : ابن هشام ـ ١
  . ٢/١١٩شرح المفصل ـ مرجع سابق ـ : ابن يعيش : ينظر تفصيل ذلك * 
                           .؛ لضرورة الوزن) االنتقام(وقطعت همزة الوصل فى كلمة ، ) الخفيف( ٢١٤: ـ الديوان ٢
  ).الوافر( ٧٣: ـ الديوان ٣
  ) .البسيط( ٧٢: ـ الديوان ٥)  .                         مجزوء الرمل( ٢١٣: ـ الديوان ٤
  .ضرورة الوزن؛ ل) االنطواء( وقطع همزة الوصل فى كلمة ، ) الخفيف( ٥٨: ـ الديوان ٦

  ] المضاف إليه ) + كلتا / كال ( المضاف : [  الصورة الثالثة
   هْ وأيما سعــــــــاد افسعد                هْ بالشهــــــــاد مَ كرِ أُ  كالهماـ           
تـــاِن                عليه              )١(َتغارُ  كلتاهمـــــــــاـ يداُه فى الجــــوِد ضرَّ
  ] المضاف إليه ) + نحو ( المضاف : [  الرابعة الصورة

  ـ وقام فيهم حججًا ثمانيـــــــا                  ومثلها من الشهور باقيــــــا          
  ) ٢(مـــــامِ من الحِ  هُ ادنتْ  وخمسٍ                   ن األيامِ مِ  ونحَو عشــــــرينَ              

  ] المضاف إليه ) + حسب  (المضاف : [  الصورة الخامسة
  )٣( العهــــودِ  والةُ  هِ ن بعدِ ومِ  ن بعـــــ                  ـدُ مِ  والخليفةُ  نا اهللاُ حسبُ              

  ] المضاف إليه ) +  ىسو ( المضاف : الصورة السادسة
  )٤( وى أيامِ ســــــ حولينِ  وبعدَ                  عـــــــامِ  وميتىْ  ثالثينَ  بعدَ              

  
  : ويمكن تلخيص إحصائيات اإلضافة بالجداول اآلتية 

  )أ ( 



 ٢٠٥

  
  موضعاً  ٢٤٩٤= اإلضافة 

   ١٦٦= غير محضة   ٢٣٢٨= محضة 
المضاف إليه   ٢٢٤٤) = مفردًا ( المضاف إليه 

  ٨٤)= جملة(
  ٤٧) =اسم فاعل(ـ المضاف 
  ١٧) =اسم مفعول(ـ المضاف 
  ١٩) = صفة مشبهة(ـ المضاف 

  ٨٣) = اسمًا مبهماً (ف ـ المضا
   

) نكرة(المضاف إليه   ٢٠٩٠= المضاف إليه معرفة 
  ٢٠٥= ـ علم               ١٥٤=

  ٥٩٨= ـ محلى بأل       
  ٦= ـ اسم إشارة       
  ٣٨= ـ اسم موصول    
  ١٨٩= ـ مضاف لمعرفة  
  ١٠٥٤= ـ ضمير          

  
  

  ــــــــــــــــ
  ).                     مخلع البسيط( ١٢٣ـ ) زالرج(  ٢٤٠: ـ الديوان ١
  ).الرجز(  ٢٤٩: ـ الديوان ٢
  ) .                          الخفيف(  ١١١: ـ الديوان ٣
  ).الرجز(  ٢٥٠: ـ الديوان ٤

  )ب ( 
  
  موضعاً  ٤٤٣= مالزمة اإلضافة 

  ٨٤)= مع الظروف(مالزمة اإلضافة للجملة   ٣٥٩= مالزمة اإلضافة للمفرد 
  ١٣= إذ           ٢٠٩= ظروف   ١٥٠= أسماء 



 ٢٠٦

   ٦=أهل         ٧٤= كل 
  ٦= يوم           ٨= أى 

   ٤=وحد        ٨= بعض 
  ١= ُجّل        ٢= رغم  
  ٢= جميع       ٥= حال  
   ٢= غاية        ١٩=ذو  
       ٧= أولو  

     ٦= آل 

  ٢= ملء           ٦=فوق
  ٨= دون         ٣=تحت 
  ٢=آخر         ٥٥=بين 
  ١=صبيحة         ٢٧=عند 
  ٢= وقت          ٢=لدى 
  ١٨= يوم          ٦= مع 
  ١=وسط         ٥٩=بعد 
  ١=وراء        ١٦=قبل 

  ٢٦=إذا        
  ١٤= حين      
  ٦= حيُث     
  ٤= مذ        
  ٨= ما        
  ١٢= لّما        
   ١= عشية     
  
  

  
  )ج ( 

  
  موضعاً  ٨٣= مبهمة تلزم اإلضافة اللفظية للمفرد  أسماء

  ٦=سوى   ٥=حسب   ٣= نحو   ٢=كلتا /كال  ٢٩= مثل   ٣٦= غير 
  

%  ٤١.١٧موضـعًا ،أى بنسـبة )  ٢٤٩٤( نالحظ من اإلحصائيات السـابقة أن اإلضـافة قـد وردت لـدى شـاعرنا 
  :والمالحظ  اإلسنادمن مكمالت 

فــــى حــــين جــــاءت %  ٩٣.٣٤موضــــعًا ، أى بنســــبة )  ٢٣٢٨(فــــى ) المعنويــــة ( جــــاءت اإلضــــافة المحضــــة * 
، ومـــرد ذلـــك أن اإلضـــافة %  ٦.٦٦موضـــعًا  ، أى بنســـبة )  ١٦٦( فـــى ) اللفظيـــة ( اإلضـــافة غيـــر المحضـــة 

والمضـــاف ،واســـم اإلشـــارة ،والعلـــم ،واالســـم الموصـــول ،والمعـــرف بـــأل ،المحضـــة أوســـع أنواعـــًا كإضـــافة الضـــمير 
أمـــا اإلضـــافة غيـــر . ف للنكـــرة فضـــًال عـــن أنهـــا تكســـب المضـــاف تعريفـــًا أو تخصيصـــًا لمعرفـــة ، كمـــا أنهـــا تضـــا

والشـــاعر ال يريـــد مـــا هـــو محـــدد . أو تخصيصـــًا ،المحضـــة فهـــى محـــددة األنـــواع ، و ال تكســـب المضـــاف تعريفـــًا 
المتعــددة  األنــواع أو االســتعمال بــل يطلــب مــا هــو متعــدد ومتنــوع فــي داللتــه ؛ ليكــون عونــًا لــه علــى إبــراز مواهبــه

  .المتنوعة 
، أى ) موضعًا  ٢٠٩٠( موضعًا من جملة اإلضافة إلى المعرفة المفرد )  ١٠٥٤( ورد المضاف إليه ضميرًا * 

، وهــى بــذلك فاقــت اإلضــافة ألنــواع المعــارف األخــرى مجتمعــًة ويمكــن أن يعلــل الرتفــاع هــذه %  ٥٠.٤٣بنســبة 
ه عـود الضـمير لمــذكور سـابق يسـيطر علـى مخيلـة الشــاعر ،  النسـبة فـى اسـتعمال الضـمير أن القــارئ يـدرك بذهنـ

أن الشــاعر ينحوـــ ههنــا ـ منحــى : األول: و أرى مــن خــالل هــذه النســبة المرتفعــة فــى اســتعمال الضــمير أمــرين 
أن هذا االستعمال الرائع من الشاعر للضمير قـد :  الثانى* . سيبويه الذي يرى  أن الضمير هو أعرف المعارف



 ٢٠٧

مـن الوسـائل التـى يسـهم بهـا النحـو فـى تشـكيل " اضح فى تشكيل إيقاع الشـعر عنـد ابـن الجهـم ؛ إذ أسهم بشكل و 
  ).١" (اإليقاع تكرار الضمائر المتصلة 

موضعًا ، وهذه اإلضافة يتولـد عنهـا تراكيـب تتسـم بـالطول ، )  ٨٤( وردت الظروف المالزمة اإلضافة للجملة * 
قـوة أن يطيـل تراكيبـه بوسـائل متعـددة كإضـافة الظـروف إلـى الجمـل ، أو وهكذا يحاول الشـاعر بكـل مـا أوتـى مـن 

  . بتعدد النعت أو الخبر ، أو بكثرة العطف ، وهذا من شأنه أن يتيح للشاعر فسحًة للتعبير عما بداخله 
  
  
  

  امــــاء عـــإحص
  

  موضعاً  ٦٠٥٧= مكمالت اإلسناد 
  موضعاً  ٢٤٩٤= إلضافة ا  موضعاً   ٢٥٤٢= التبعية   موضعاً  ١٠٢١= التخصيص 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــ
  . ٢/٢٢٨اإلنصاف فى مسائل الخالف ـ مرجع سابق ـ : ابن األنباري : ينظر تفصيل ذلك * 
  .٨٤دراسة أسلوبية فى اإليقاع ـ مرجع سابق ـ ص...شعر سبط ابن التعاويذى : ـ على رضوان على ١
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  لفصل الخامسا
  مواقع الجملة الخبرية 

  : ويشتمل        
   : مواقع الجملة االسمية:  أوالً 
  .مواقع الجملة االسمية البسيطة  ـ أ         

  .ةـالسمية الموسعامواقع الجملة ـ   ب      
  . مواقع الجملة الفعلية:  ثانياً 
  ) .ما ـ ىـ لو ـ كأْن ـ أّن (: مواقع الموصول الحرفى:  ثالثاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهيد  
وهى  أو جوابًا بالشرط الجازم،أو مضافًا إليه ،أو مفعوًال به ،أو حاًال ،جملة الخبرية بأقسامها خبرًا قد تقع ال 

  .*أو بدالً ،أو معطوفًا ،أو صفًة ،مقترنة بالفاء أو إذا 
  مواقع الجملة االسمية: أوًال 

  أ ـ مواقع الجملة االسمية البسيطة
  :واقع اآلتيةوقعت الجملة االسيمة البسيطة لدى شاعرنا الم

  :      ـ خبرًا لمبتدأ ١
  ) ١(وُكلُّ امرئ عليِه دليلُ  ـرِ                 وجُهُه َيُدلُّ على الخيــــ جعفٌر                  

         :ـ معطوفًا ٢
  )٢(والحقُّ َأبلـُج والخليفُة جعفرُ               والنبــّيُ  محمــــدٌ هللا أكبُر أ                  



 ٢٠٩

         :ـ مفعوًال به ٣
  )٣(الحبُّ ليس له َطبيـبُ :َفحرََّك رأَسُه َعَجَبًا ِلقوِلـــــى              وقال                  

  :ـ نعتًا ٤
                ـ ال َياَس على الدنيــــــا ُأناُس             أبو َعْوٍن لهم َعَلــٌم َوراُس  

  ُر ـُأمَّكم  فى أمرها َنظَ   لكنّ              له َخَطـــرٌ م شيخًا قد كان شيُخك ـ               
  ) ٤(رِّقُ ــال وملكَتنى فليهِنـكَ                هو الحــــقُ َنَطَق الُبكا بهوًى ـ                

  :        ـ خبرًا لحرف ناسخ٥
  )٥( رُ ـفى أمرها َنظَ ُأمَّكم    لكنّ              رٌ ـــقد كان شيُخكم شيخًا له َخطَ                  

                      :ـ حاًال ٦
  )٦(ـدبُر  ــَيخِبُط فيها المقبَل الم            و أهل األرِض فى رجفـــةٍ قاَم                 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .وما بعدها ٣٨٨ ـ مرجع سابقـ معنى اللبيب : ابن هشام: ينظر تفصيل ذلك*
خبر المبتدأ الثانى ) يدل على الخير(والجملة الفعلية  ،مبتدأ ثان ،)وجه(و ،مبتدأ أول ) جعفر.()الخفيف( ١٨١: الديوان ـ١    

هو الرابط ) الهاء(والضمير،) جعفر(فى محل رفع خبر المبتدأ األول) وجهه يدل على الخير(والجملة االسمية البسيطة  ،) وجه( 
رفع بضمة مقدرة منع من ظهورها فى محـل ) وجهه يدل على الخير(وز أن تكون جملة الخبرويج .بين جملة الخبر والمبتدأ 

  ].          ١/٤٩٢ـ  قــمرجع سابـ  الوافى النحو:عباس حسن [ الحكاية 
  .اب من اإلعر  لـمح لتى ليس لهاا)كبرأهللا أ(معطوفة على الجملة االبتدائية )النبى محمد( ةوجمل. )الكامل( ١٢٤: الديوانـ ٢
  ).قال(فى محل نصب مفعول به للفعل)الحب ليس له طبيب(والجملة االسمية .)الوافر( ٦٩: الديوانـ ٣
فى محل رفع نعت للفاعل )أبوعون لهم علم (الجملة االسميةو .) الكامل( ١٦٤ـ) البسيط( ١٢١ـ) الوافر(١٥٠: الديوانـ ٤

والجملة االسمية ).شيخاً (فىمحل نصب نعت لخبر كان ) رٌ ـخط( لمؤخروالمبتدأ ا )له(والجملة االسمية من الخبر المقدم ).أناس(
  ).هوىً (جرورــفى محل جر نعت لالسم الم) هو الحق(
  ).لكن(رــفى محل رفع خب) نظرٌ (والمبتدأ المؤخر) فى أمرها(قدم والجملة االسمية من الخبر الم).البسيط( ١٢١:الديوانـ ٥
  .والواو قبلها واو الحال ،اسمية فى محل نصب حال) األرض فى رجفةأهل (وجملة. )السريع( ١٢٩: الديوانـ ٦
  :              ـ مضافًا إليه٧

  )١( ـاــالناُر ناَم ُموِقُدهــِل إذا ي ـ            ــَيُدلُّ ضيفى علىَّ فى غسِق الل               
  :          ـ صلَة الموصول ٨

  )٢( لُ ــهو جاهأمـــَرُه                 ما عالٌم أمرًا كَمن  اٌهللا يعلُم حيُث يجعلٌ                
  : بالفاء  لشرط جازم مقترناً  جواباً ـ ٩

  )٣(طابْت َمغاِرسُكم وطاَب الَمـْحِتدُ                  فأنتم أهلــُهُ ما كاَن ِمن َحَسٍن            
  : لشرط غير جازم  جواباً ـ ١٠

  )٤( فهو عليـــلُ وٕاذا ما اعتللَت                  ـمٌ ـــفهو سليفإذا ما سلمَت                
  :  ـ اعتراضية١١

  ـــُه ـــوخاَف أن ُيفِجَأُه ميقاتُ                  ـرْتُه وفاُتهُ ــحتى إذا ما حضـ            



 ٢١٠

  )٥(لُ ــــبمثِل ما َأوصَى أبوُه قبـ                 وأنوٌش كهلُ ـ َى أنوشًا ـَأوص         
  : ـ تفسيرية١٢

  )٦(ففى يدِه كشُف الضرورِة والبلوى      وى         ــإلى اِهللا فيما نابنا نرفُع الشك         
  

  ـــــــــــــ    
  ).إذا(فى محل جر مضاف إليه حيث أضيفت للظرف)النار نام موقدها (وجملة .) المنسرح( ١١٨:الديوانـ ١
  ).نمَ (اسمية ال محل لها من اإلعراب صلة االسم الموصول)هو جاهل(وجملة.)الكامل( ١٨٤: الديوانـ  ٢
ــــ ٣ إمــــا بالفــــاء أو بــــإذا :وقــــد يكــــون جــــواب الشــــرط الجــــازم جملــــة اســــمية فيجــــب اقترانــــه بأحــــد األمــــرين ).الكامــــل( ٩٢:الــــديوانـ

كقولـــه :والثـــانى ،] ١٧مـــن اآليـــة :األنعـــام )[بخيـــر فهـــو علـــى كـــل شـــىء قـــدير  ســـكَ سوٕان يم:( كقولـــه تعـــالى:فـــاألول ،الفجائيـــة 
ـ مرجـع سـابق ـ شـرح ابـن عقيـل : ابـن عقيـل]"[٣٦من اآليـة :الروم )[بما قدمت  أيديهم إذا هم يقطنون وٕان تصبهم سيئةٌ :( تعالى

 فَ ذِ ولمــا ُحــ،خبــر المبتــدأ الثــانى )أهلــه(و، مبتــدأ ثــانٍ )أنــتم (و،هــذا :وتقــديره ،فيهــا المبتــدأ محــذوف ) فــأنتم أهلــه (وجملــة ].٤/٣٨
ــــ ٤.               وهـــذا مـــن قبيـــل اإلخبـــار بالجملـــة االســـمية ،)أنـــتم(بالمبتـــدأ الثـــانى  مباشـــرةً  اتصـــلت الفـــاءُ ) هـــذا(بتـــدأ األولالم

  .)الخفيف( ١٨١: الديوان
 والجملة االعتراضية هى التى تعترض بين شيئين ؛ إلفادة الكـالم تقويـة وتسـديدًا أو تحسـينًا ، وتقـع.  ) الرجز(٢٣٠: الديوانـ ٥

وخبـره ، وبـين الشـرط وجوابـه ، وبـين القسـم وجوابـه ، وبـين )أو أصـله(بين الفعل ومرفوعه ، وبين الفعل ومفعولـه ، وبـين المبتـدأ 
الموصوف وصفته ، وبين أجـزاء الصـلة ، وبـين المتضـايفين ، وبـين الجـار والمجـرور ، وبـين الحـرف الناسـخ ومـا دخـل عليـه ، 

ابـن (لتنفيس والفعل ، وبين قد والفعل ، وبين حرف النفى ومنفيه ، وبـين جملتـين مسـتقلتين وبين الحرف وتوكيده ، وبين حرف ا
جملة اعتراضية ال محل لها مـن اإلعـراب )أنوش كهل(والجملة االسمية ).وما بعدها  ٣٦٧مغنى اللبيب ـ مرجع سابق ـ : هشام 

  .صب مفعولين الذى ين)أوصى(حيث وقعت بين المفعول األول والمفعول الثانى للفعل 
ــ ٦ : مقرونــة بــأْن ، نحــو : الفضــلة الكاشــفة لحقيقــة مــا تليــه ، وهــى ثالثــة أقســام والجملــة التفســيرية هى. ) الطويــل(٦٥: الــديوانـ
أنــــت : وترميننــــى بــــالطرف ، أى : ، ومقرونــــة بــــأى ، نحــــو ] ٢٧: مــــن اآليــــة : المؤمنــــون ) [ فأوحينــــا إليــــه أِن اصــــنع الفلــــك(

ــــذين ظلمــــوا هــــل هــــذا إال بشــــٌر مــــثلكم: ( التفســــير ، نحــــو ومجــــردة مــــن حــــرف .مــــذنٌب  ــــاء ) [ وأســــروا النجــــوى ال مــــن : األنبي
فــى يــده كشــف الضــرورة (والجملــة ).ومــا بعــدها  ٣٧٨مغنــى اللبيــب ـ مرجــع ســابق ـ ص :ابــن هشــام : (ينظــر ] . ٣:اآليــة 
  .وال محل لها من اإلعراب ،مفسرة للجملة قبلها )والبلوى

  السمية الموسعةب ـ مواقع الجملة ا
  :وقعت الجملة االسمية الموسعة المواقع اآلتية

  :لمبتدأ  اً ـ خبر ١
  )١(ليس لــه َطبيبُ الحبُّ  :وقال   ــى              ـَفحرََّك رأَسُه َعَجَبًا ِلقوِلـــ       

  :    للفاعل ـ نائباً ٢
  )٢(ـانهِ ه قد كان فى زمـــوٕانَّ                  إّن الخضَر ِمْن إخواِنــــهِ  :وقيل       

   :ناسخ حرفٍ ل اً ـ خبر ٣
  )٣(اهُ ــف أذكُرُه إذ لسُت أنسوكي                 ــُرهُ ـلسُت  أذكـــاهللا يعلُم أنى        

  :           لفعل ناسخ  اً خبر ـ ٤
  )٤( منصور بنِ  على زيدٍ  حتى نزلتُ           ّن الخبَز فاكهــةٌ أحسُب أ ما كنتُ          



 ٢١١

          : ـ حاالً ٥
با أَ               )٥(اــُتزجيِّها َعُجوٌز تقوُده فتاةٌ                   وكأنهـــــاتْتنا بها ريُح الصَّ

           :ـ نعتاً ٦
  وِمن الُغّيـــــاِب َمن ليس يـَؤوبُ             كان يقضـى بينـــناغاَب قاٍض ـ           
  ـال ــــفلم يجد فى األرض منهم قابازال            ــذابًا نفحذر الناس عــــ ـ          
  اــــوُنسك  كانْت تَُقىً وصيـــًة ًا             غيَر ابنِه َلْمٍك فأوصى لمـــكـ             
  )٦(عضِ ـإلى ب هنَّ بعضُ  ضيفتْ أُ  ُخدودٌ              كأّنــــــهُ  ى بوردٍ انِ يَّ حَ َعِشِ◌يََّة ـ    

        :شرط جازمل ـ جواباً ٧
  )٧(َفِإنَّ َرَجاِئى ِفى َغٍد َكَرَجاِئكــــافى اليوِم ِرْفَعًة              َقْد ُأوِتيتَ َفِإْن ُكْنَت              

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  فى ) طبيبُ (ر وجوباً واسمها المؤخ) له( وخبرها المقدم وجوباً ) ليس(والجملة االسمية الموسعة من  .)الوافر( ٦٩: ـ الديوان١
  ).الحبُّ (محل رفع خبر المبتدأ            

  فى محل رفع  )من إخوانهِ (وخبرها شبه الجملة)الخضرَ (واسمها ،)إنّ (لجملة االسمية الموسعة منا). الرجز( ٢٤٠: ـ الديوان٢
  .نائب فاعل            

  ).نّ أ(فى محل رفع خبر) ذكرهلست أ(والجملة االسمية الموسعة  .)البسيط( ٦٦: الديوانـ ٣
  ).كان(فى محل نصب خبر الفعل الناقص الناسخ)  أحسب أن الخبز فاكهة(الجملة االسمية الموسعةو . )بسيطال( ١٤٣: الديوانـ ٤
  .والواو قبلها واو الحال،نصب حالفى محل ) كأنها فتاة(والجملة االسمية الموسعة. )الطويل( ١١٣: الديوانـ ٥
  فى محل رفع نعت )ناكان يقضى بين(والجملة االسمية الموسعة. )الطويل( ١٥٦ـ ) الرجز( ٢٣١ـ ) ملالر ( ٦٩: الديوانـ ٦

  والجملة  ).وصيةً ( فى محل نصب نعت للمفعول به الثانى) كانت تقىً (والجملة االسمية الموسعة ).قاضٍ (للفاعل             
  ).وردٍ (لالسم المجرور محل جر نعت فى ) كأنه خدودٌ (االسمية الموسعة            

  .فى محل جزم جواب الشرط)ا كإن رجائى فى غد كرجائ(والجملة االسمية الموسعة). الطويل( ١٦٨: ـالديوان٧
  :  ـ جوابا لشرط غير جازم٨

  ) ١(لَك وزُن خردلٍة من اإلعجــابِ            لم يكـنلو كاَن ُعْجُبَك مثَل ُلبَِّك                      
        :لموصولـ صلة ا ٩

  )٢(سدَّى أبوَك وما َسَعـىَ  الذى         له ِمْثُل ماال وال  ُكنَت ابَنهُ فما ماَت َمن                      
  :        اعتراضيةـ ١٠

  )٣(ـ        وَتجاَفى عن الخليِل خليـــُل  وليس بســـالٍ وسال ُمَغَرٌم ـ                      
              :تفسيريةـ ١١

  )٤(إذا ُشِكرْت نعمٌة جـــــّددا           إّنــَـــهفشكرًا ألنُعِمـــِه                      
      :إليه اً مضافـ ١٢

  )٥(تدبيـُر  ُكنَت ناشئـاً لم َيَزْل ِفيَك للذى دبََّر األشــــ           ـياَء ُمْذ                      
  :لقسم ـ  جواباً ١٣



 ٢١٢

الُ  ِقطَّاُع َأْسبــــابٍ            ِبَأنِّى َفتَــــــىً َيْشَهُد أعداِئى                         ) ٦(َوَوصَّ
  : به ـ مفعوالً ١٤

  ) ٧(قدرَة َمن َيقِضى وَمن َيقــِْدرُ            أنَّـــهم قُـــــدَّرٌ وَأْظَهُروا                      
  :لحرف ناسخ ـ اسماً ١٥

  )٨(وأنَّ نجوَم الشرِق لم َتتـَّغربِ           أنَّ الليَل أطبَق مظلمـــاً فيا ليَت                      
  : ـ سادة مسد المفعولين األول و الثانى  ١٦

  ِ)٩(منصور بنِ  على زيدٍ  حتى نزلتُ           أّن الخبَز فاكهــةٌ  حسبُ أ ما كنتُ                     
  :ث  سادة مسد المفعولين الثانى والثالـ ١٧

  )١٠(على كل حاٍل نعَم مستودُع  السرِّ         أننىصلى و اسألى  َمن شئِت يخبرِك                  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . وال محل لها من اإلعراب،جواب شرط غير جازم ...) لم يكن( والجملة االسمية الموسعة المنفية ) .الكامل( ٧٥: ـ الديوان١
  .وال محل لها من اإلعراب،)نمَ (صلة االسم الموصول ) ابنه كنتَ (والجملة االسمية الموسعة. )الطويل( ١٥٨: الديوانـ ٢
  .وال محل لها من اإلعراب ،معترضة ) الِ سليس ب(والجملة االسمية الموسعة. )الخفيف( ١٨٠: الديوانـ ٣
  . اإلعراب وال محل لها من،مفسرة للجملة قبلها) ...كرت إنه إذا شُ (والجملة االسمية الموسعة. )المتقارب( ١٠١: الديوانـ ٤
  ).مذ(جر مضاف إليه حيث ُأضيفت للظرف فى محل) اً ناشئ كنتَ (والجملة االسمية الموسعة ).الخفيف( ١٣٢: الديوانـ ٥
  ب القسم ال محل لها من اإلعراب على أنها جوا)أنى فتى قطاع أسباب(والجملة االسمية الموسعة .)السريع( ١٧٨: الديوانـ ٦

  .والباء فى أول الجملة زائدة بقصد التوكيد ،)يقسم(الذى هو بمعنى  )يشهد(للفعل             
  ).أظهر(فى محل نصب مفعول به للفعل ) أنهم قدر(والجملة االسمية الموسعة. )السريع( ١٣٠:ـ الديوان٧
  ).ليت(فى محل نصب اسم الحرف الناسخ)ماأن الليل أطبق مظل(والجملة االسمية الموسعة. )الطويل( ٧١: الديوانـ ٨
  ).أحسب(ى محل نصب سدت مسد مفعولى ف) أن الخبز فاكهة(والجملة االسمية الموسعة. )البسيط( ١٤٣: ـ الديوان٩
  فى محل نصب سدت مســد ) رأننى على كل حال نعم مستودع الس(والجملة االسمية الموسعة. )الطويل( ١٣٩:الديوان ـ١٠

  ).يخبرك(والمفعول األول هو الضمير المتصل فى ،الذى ينصب ثالثة مفاعيل )يخبر(الثانى والثالث للفعل فعولين الم           
  : بحرف الجر اً مجرور ـ ١٨

ْعُو َيْصِفُر آِمَنًا وِمَن اْجِلـِه             ُحِبَس الَهَزاُر                       ) ١(ألنَُّه يـــــََتَرنَّمُ الصَّ
  : ً◌ فاعالـ ١٩

  ) ٢(اـضَ كْ ا رَ نُ ضُ كُ رْ تَ  هرِ الدَّ  بناتِ  وأنَّ              أنَّ الُخطوَب َسَعْت بنا ناً زْ كفى حُ                   
  :معطوفاً ـ ٢٠

  )٣(ُكُضُنا َرْكَضـارْ وأنَّ بناِت الدَّهِر تَ      بنا         تْ عَ سَ  طوبَ الخُ  أنَّ  ناً زْ كفى حُ                   
  

  
  الجملة الفعلية ثانيا ـ مواقع

  :وقعت الجملة الفعلية لدى شاعرنا المواقع اآلتية
  :ـ خبرًا لمبتدأ ١



 ٢١٣

  )٤(ُت زمانًا ال َأهتدى لحســودِ  وقد كنــ                كّثرَت حاسِدىَّ أنَت                    
  :   ـ خبرًا لحرف ناسخ ٢

  )٥(ايَّ كَ  بالشوقِ  نكِ مِ  ى القلبَ وَ كَ وَ                 سمـىجِ  نحلَ أَ  اقِ رَ الفِ  رَّ حَ  إنَّ                    
  :       ـ مفعوًال به ٣

     )٦(  أرى بجسِمَك ما ُيريبُ : تنكََّر حاَل ِعلَّتى الطبـــيُب               قال                   
  :ـ مضافًا إليه ٤

  )٧(يصولُ ُل األرضوَن  حين وتصو  ملٌك ُيِصحُب  الملوَك وُيشكـى                               
  
  

                      
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  والجملة  .؛لضرورة الوزن ) أجله(بالفتح ووصلت همزة القطع فى ) ِمن(وقد تحركت نون ،)الكامل( ١٩٥: ـ الديوان ١

  ) .الالم( فى محل جر مجرورة بحرف الجر) أنه يترنم(  االسمية الموسعة             
  ).َكَفىَ (فى محل رفع فاعل للفعل ) أن الخطوب سعت بنا (والجملة االسمية الموسعة . ) الطويل(١٥٤: الديوانـ  ٢
  االسمية فى محل رفع بالعطف على الجملة) أن بنات الدهر تركضنا ركضا(والجملة االسمية الموسعة . نفسه : ـ الديوان ٣

  .هى فى محل رفع فاعل والتى) أن الخطوب سعت بنا (الموسعة              
  ).أنت(فى محل رفع خبر المبتدأ ) كثرت حاسدى(والجملة الفعلية .)الخفيف( ١١١: ـ الديوان ٤
  ).إن(فى محل رفع خبر الحرف الناسخ  )أنحل جسمى ( والجملة الفعلية . )الخفيف( ٢٢٤: ـ الديوان ٥
   )أرى بجسمك ما يريب (والجملة الفعلية  ...).أرى أو فقال  وقال:( ولعل الصواب ، كذا بالديوان  .)الوافر( ٦٨:ـ الديوان ٦

  ).قال(نصب مفعول به للفعل فى محل              
  ).حين(يه حيث أضيفت للظرف فى محل جر مضاف إل )يصول (والجملة الفعلية . )الخفيف( ١٨١: ـ الديوان ٧
  : نعتاً ـ ٥

  ـَفارُ ـــــكما َتبــرى الشَّ  ِرى             ــبـــتَ  ولهم ألسنـــــةٌ  ـ            
  ــكِ يَه الملوِك وأفعاَل المماليـــت            ضاع الحزُم  بينهماجمعَت أمريِن  ـ           
ِت األعداُء ِمن حولـــِه              َكُحُمٍر  ـ              )١(أنفَرها َقْســـــــَورُ وانفضَّ

  :لكان أو إحدى أخواتها  ـ خبراً ٦
  )       ٢(ـراــقســــرًا              فساَمهم سوَء العـذاِب ده َيليهموكان فرعوُن               
  :لكاد أو إحدى أخواتها  ـ خبراً ٧

  )٣(ُدهاـــــتصيتكاُد أكفُّ الغانياِت     وحتى رأينا الطيَر فى جنباِتهــا                     
   :ـ حاالً  ٨

  )٤(هُ ـالسرِح ساِرحُ عن خوضًا لنصِره             ولوالَك لم يدفع الليَل تخوُض فجئَت            
  :    ـ بدالً ٩



 ٢١٤

با وكأنهــــا             فتاٌة ُتزجيِّها َعُجوٌز               )٥(ـاـتقوُدهـــَأتْتنا بها ريُح الصَّ
  :ـ معطوفاً ١٠

  )٦(ـوهُ ـا عاهدهـــــم أبما هكذ            قتــــــــــلوهُ  ثمفَأّمنوُه             
  : لشرط جازم ـ جواباً ١١

  ) ٧(ـودِ ـــاألسُـ  باءَ لكم إِ  َبْيناا أَ وْ بَ              أْ تَ  وٕانْ  َرِضينــا م أمراً يتُ ضِ رَ  إنْ             
  :لشرط غير جازم ـ جواباً ١٢

  )٨(اـدَ ـــاحِـ ى جَ نِ رَ ولم يَ  َشَكْرتُ             لى نعـــــــمةٍ  اهللاُ  دَ دَّ إذا جَ             
  :ـ مفعوًال ثانيًا ألفعال الظن واليقين والرجحان  ١٣

  )٩( اــولم تمخِض المطىُّ الِبطان ب              ـُْر ـُتسوُِّغُه القـما َأُظنُّ النوى             
  ــــــــــــــــــــــ
  فى محل رفع نعت للمبتدأ  )تبرى (لجملة الفعلية وا. )السريع( ١٣٠ـ ) البسيط( ١٦٩ـ ) مجزوء الرمل( ١٢٥: ـ الديوان ١

  وجملـة . )أمرين( فى محل نصب نعت للمفعول به )انهمضاع الحزم بي(والجملة الفعلية . )ألسنة( المؤخر وجوبا             
  ).حمر(فى محل جر نعت لالسم المجرور ) أنفرها قسور (             

  ).كان(فى محل نصب خبر الفعل الناقص الناسخ  )يليهم (الفعلية والجملة . )الرجز( ٢٣٦:الديوانـ   ٢
  ).تكاد( فى محل نصب خبر )تصيدها(والجملة الفعلية . )الطويل( ١١٤: الديوانـ  ٣
  ).جئت(،وهو تاء فاعلفى محل نصب حال من صاحب الحال ) تخوض الليل(والجملة الفعلية . )الطويل( ٨٦: الديوانـ  ٤
  ).زجيهات(فى محل رفع بدل من الجملة الفعلية قبلها ) تقودها(والجملة الفعلية . )الطويل (١١٣: الديوانـ   ٥
  ن ـوال محل لها م )أمنوه (معطوفة على الجملة الفعلية االبتدائية قبلها  )قتلوه (والجملة الفعلية . )الرجز( ٢٤٨: الديوانـ  ٦

  .اإلعراب             
  .فى محل جزم جواب الشرط )أبينا (و ،)رضينا (ملتان الفعليتان والج.)الخفيف( ١١١: الديوانـ  ٧
  .وال محل لها من اإلعراب،جواب شرط غير جازم ) شكرت(والجملة الفعلية . )المتقارب ( ١٠٣:ـ الديوان  ٨
  ).أظن(للفعل  فى محل نصب مفعول به ثانٍ )تسوغه القرب(والجملة الفعلية . )الخفيف( ٢١٩: ـ الديوان٩

             :ـ صلة١٤
  ) ١(اءُ ـــَيَشــكما  مورِ فى األُ  بَ لَّ قَ ــا               تَ احَ قَ وَ  هاً جْ تى وَ الفَ  قَ زِ إذا رُ             

  :   ـ معترضة١٥
  )٢( ى ـ وٕاْن كنُت ال ألقاُه ـ ألقـاهُ أنِّ ـ             هُ تولَّى اُهللا ُصحَبتَـَأبِلْغ أخانا ـ            

  
  لموصول الحرفىمواقع ا:  ثالثاً 

وهـــو خمســـة ،مصـــدر بوضـــابط الموصـــول الحرفـــى أن يـــؤول مـــع صـــلته ."حرفـــى واســـمى :الموصـــول قســـمان     
: نحـو،وتوصـل بالفعـل المتصـرف ماضـيًا كـان أم مضـارعًا أم أمـرًا ،وهـى الناصـبة للمضـارع ، أنْ :األول : أحرف 

ولكونهـا بمعنـى التعليـل لـزم ،وتوصـل بالمضـارع ،كـى: انىالث.وكتبُت إليه بأْن ُقْم ،وأريد أْن تقومَ ، أعجبنى أْن قمتَ 
: وتوصــل باســمها وخبرهــا نحــو،أنَّ : الثالــث.جئــت لكــى تكرَمنــى أو تكرَمنــى : اقترانهــا بــالالم ظــاهرًة أو مقــدرًة نحــو

: فِهـم َتحسُّـن ويشـملومُ ،التاليـة ـ غالبـًا ـ ُمفِهـم تمـنٍّ ،  لـو:الرابع . وهذه الثالثة متفق عليها . ُيعجبنى أنَّ زيدًا قائٌم 



 ٢١٥

واألكثـــر كونـــه ،وتوصـــل بفعـــل متصـــرف غيـــر أمـــر ،  مـــا: الخـــامس . واختـــار ،  و أتمنـــى ،  وأحـــبّ ،  ويـــودّ ، ودَّ 
مــن اآليــة : النحــل )[ ِلَمــا َتِصــُف أَْلِســَنُتُكمُ : (ومــن المضــارع نحــو،] ٢٥مــن اآليــة :التوبــة )[ِبَمــا رَُحَبــتْ : (ماضــيًا نحــو

  ).٣...." (أى ِلوْصفِ :والتقدير ] ١١٦
وال فــرق بــين أن يكــون المفــرد ، )٤"(للمفــردة المؤنثــة) التــى(و،للمفــرد المــذكر ) الــذى(وأمــا الموصــول االســمى فـــ"  

الفريــُق الــذى أكــون فيــه فريــٌق :وأن يكــون مفــردًا حكمــًا كقولنــا ،زيــٌد الــذى يزورنــا رجــٌل كــريٌم : مفــردًا حقيقــًة كقولنــا 
اليـوُم الـذى سـافرُت : أن يكون عاقًال ـ كما ُمثَِّل ـ  وأن يكون غيـر عاقـٍل كقولنـا  كما أنه ال فرق بين،مخلٌص نافٌع 

والجمــــع ،)واللتــــين ،واللتــــان ،واللــــذين ، اللــــذان (المثنــــى :و يشــــمل الموصــــول االســــمى . فيــــه كــــان يومــــًا ممطــــرًا 
يقع بعـدها صـلة تبـين معناهـا  ويلزم فى الموصوالت كلها ـ حرفية كانت أو اسمية ـ أن) ."والالئى،والالتى ،الذين (

  :موضعًا على النحو اآلتى )١٨١(وقد ورد الموصول الحرفى لدى شاعرنا). ٥" (
  الموصولة أنْ ـ ١

  :موضعًا على النحو اآلتى)٦٥(وما دخلت عليه  أنْ  وقعت
         : ـ فاعالً ١

  ) ٦( اــــــــُتهَدى إلى أكفاِئه              أنْ آَن ـــُن فــــاْت ُتصباتَ             
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .)ما( ال محل لها من اإلعراب صلة الموصول من الفعل والفاعل المستتر)  يشاء( والجملة الفعلية. )الوافر(٥٧: ـ الديوان ١
  .اعتراضية وال محل لها من اإلعراب) تولى اهللا صحبته (والجملة الفعلية ).البسيط( ٦٦: ـ الديوان ٢
  ).بتصرف(وما بعدها ـ ١/٢٦٣ـ مرجع سابق ـهمع الهوامع : لسيوطى اـ  ٣
  .١/١٤١ـ مرجع سابقـ شرح ابن عقيل : ابن عقيلـ  ٤
  والمصدر المؤول . )مجزوء الكامل( ٦٢: الديوانـ  ٦                          .١/١٥٣ـ المرجع نفسه :ابن عقيل ـ   ٥

  . إهداؤها فآن:والتقدير،) آن(لفعلفى محل رفع فاعل ل) ا دخلت عليهأن وم( من 
         :به مفعوالً ـ  ٢

  )١( اءِ ــــفاّدعوا ِقَدَم الجفـ صديقاً                أن ُيقاَل لهم خذلتُــــم وخافوا            
  :  ◌ً ـ خبرا ٣

  )    ٢( أن يكون جهــوالإال  ُص لم َتنقصوُه وقد ملكُتم ُظلَمــــُه               ما النق           
      :ـ مجرورًا بحرف جر ٤

  )٣( أْن َبلغَت المــــدىإلى  بُّ حِ بالــــــذى                تُ  هُ ى مقاديرُ جرِ وتَ            
  :    ـ مضافًا إليه ٥

  )٤(أن ينهَض الناُس بنعشـــىما أرانى أناُل وعـــــَدَك إال                بعَد            
              :ـ بدالً  ٦

  )٥(أْن هجَر القريَب والبعيــــَداا                التوحيــــدَ  هِ ن إخالصِ مِ  فكانَ            
          :ـ مفعوًال ثانيا ٧

  ) ٦(ــــاــاألعاديَ  لُ قاتِ عليهم يُ                أْن ُيَولَِّى والـــــــيا  فسألوهُ            



 ٢١٦

         :ـ معطوفاً  ٨
  )٧(وأْن َيْنُجوا معهْ  كَ لْ ركبوا الفُ يَ  أنْ                  هْ ـــعَ مَ عْ المَ  اقترابِ  ا عندَ فعزمو            

      :ـ خبرًا لحرف ناسخ ٩
  )٨( أْن َيزوَل التََّجـمُّلُ  عاراً  ولكنَّ                  عمةٌ نِ  رِّ عن الحُ  زالتْ  أنْ  وال عارَ            

  ـ أنَّ وما دخلت عليه٢
فهـى وصـلتها فـى "وُيضاف لـذلك أنهـا تكـون موصـوًال حرفيـًا مـؤوًال مـع معموليـه بالمصـدر ،) إنَّ (عن  فرعٌ ) أنَّ (   

وذلــك ،والمصــدر إنمــا هــو اســم ، وال تكــون إال فــى موضــع األســماء دون األفعــال ؛ألنهــا مصــدر،موضــع المصــدر 
وأشـهُد بأنَّـَك ،وكذلك أشهُد أنََّك ُمنطِلٌق ، علمُت انطالَقكَ : علمُت أنََّك ُمنطلٌق أى :وتقول ،بلغنى انطالُقَك : قولك 

  واسمها وخبرها) أنَّ (وِبناًء على ذلك فإنَّ  ).٩" (أشهُد على انطالِقَك وبقياِمَك : قائٌم أى 
  ــــــــــــــــــــــــ

  :  والتقدير، )خاف(فى محل نصب مفعول به للفعل )عليه أن وما دخلت( والمصدر المؤول من . ) الوافر( ٦٠: الديوانـ  ١
  .خافوا قولَ و             

  .جهوال هُ ما النقص إال كونُ :والتقدير،)النقص(رفع خبر المبتدأ فى محل  )أن وما دخلت عليه(  و.)الكامل( ١٨٧: الديوانـ ٢
  .المدى كَ إلى بلوغِ :والتقدير ،فى محل جر مجرور بإلى )أن وما دخلت عليه( و. )المتقارب( ١٠١: الديوانـ ٣
  .الناس بنعشى نهوضِ  بعدَ :والتقدير ،فى محل جر مضاف إليه )أن وما دخلت عليه( و. )الخفيف( ١٥٣: الديوانـ ٤
  ).التوحيدا( فى محل رفع بدل من اسم كان )أن وما دخلت عليه(  و. )الرجز( ٢٣٣: الديوانـ ٥
  .مفعولين ل الناصب) سأل(فعل لل فى محل نصب مفعول به ثانٍ  )أن وما دخلت عليه(  و. )الرجز( ٢٣٩:الديوانـ ٦
  ى ذوال) أن يركبوا( من معطوف على المصدر المؤول قبله) أن ينجوا( :والمصدر المؤول من . )الرجز( ٢٣١: الديوانـ ٧

  .معه والنجاةَ  الفلكِ  عزموا ركوبَ :والتقدير ،) عزم(فى محل نصب مفعول به للفعل   وه            
   زوالُ  اراً ع ولكنَّ : والتقدير،) لكنّ (فى محل رفع  خبر ) أن يزول التجمل(لمصدر المؤول منوا. ) الطويل( ١٧٣: الديوانـ ٨

  .٢/٣٣٩ ـ مرجع سابق ـالمقتضب :المبرد ـ ٩                        .جمل التَ             
تنصــبه بمنزلــة المخففــة ومــا بعــدها مــن الفعــل الــذى )أنْ (كمــا تكــون ، منزلتهــا منزلــة اســم واحــد فــى مــذهب المصــدر

وُدِرســت ضــمن مواقــع الجملــة االســمية ،*موضــعًا ) ٦٥(لــدى شــاعرنا  ا دخلــت عليــهبمــ أنَّ  وقــد وردت. المصــدر 
  .الموسعة 

  الموصولة) لو(ـ ٣
وددُت لـو قـام زيـٌد : موقعهـا نحـو أنْ وعالمتهـا صـحة وقـوع ،أن تكون مصـدرية: أحدهما :تستعمل استعمالين  لو" 

حـرُف شـرٍط فـى مضـىٍّ  لـو:ولهـذا قـالوا ،وال يليها ـ غالبًا ـ إال ماٍض معنـًى ،ن تكون شرطية أ:والثانى .قياَمه :أى 
وتوصـل ،وددُت لـو قـاَم زيـٌد : الموصـولة توصـل بالماضـى نحـو) لو(و) . ١"(لو قام زيٌد لقمُت : وذلك نحو قولك 
 لــوالشــاعر فــى حــين وردت وقــد تعــددت مواضــع لــو الشــرطية فــى ديــوان .وددُت لــو يقــوم زيــٌد : بالمضــارع نحــو

  :وهو قوله،الموصولة موضعًا واحدًا 
  )٢(  ــًة وَثريداو بنو إياٍد صحف              ربيعُة كلُّهـا  لو ُمِسَختْ وَيودُّ                 

  الموصولة) كى( ـ ٤
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 .بمنزلـــة اســـموتكـــون مـــع مـــا بعـــدها )أنْ (أن تكـــون ناصـــبة للفعـــل بنفســـها بمنزلـــة: األول"مـــذهبان )كـــى(للعـــرب فـــى 
فــإذا كانــت ،كمــا ينتصــب بعــد الــالم )أنْ (أن تكــون حــرف جــر بمنزلــة الــالم فينتصــب الفعــل بعــدها بإضــمار:الثــانى
فـإذا ] ....٢٣من اآليـة :الحديد)[ ِلَكْيال َتْأَسْوا على ما َفاَتُكم:( قال اهللا تعالى .جاز دخول الالم عليها ) أنْ (بمنزلة 
جئـُت كـى ُتكرَمنـى مـن نحـو :وٕاذا قلـت ،كن إال الناصبة بنفسها لدخول الالم عليها لم ت، جئُت لكى ُتكرَمنى: قلت 

فــإن كــى  قوِبنــاًء علــى مــا ســب).٣"(جــاز فيهــا األمــران جميعــاً ] ٧مــن اآليــة :الحشــر)[َكــْي َال َيُكــوَن ُدولَــةً  :(قولــه تعــالى
  :وهى،مواضع)٣(الموصولة لدى شاعرنا)كى(ووردت .الموصولة توصل بفعل مضارع فقط

  الدمَع ُمنِكٌر              ولكّن قليًال ما بقاُء التثـــــاؤبُ  كى ال ينكرَ تثاءبُت ـ            
   فيه باإلسنــــــادِ  كى ال ُيحدَّثَ               كم مجلٍس هللا قد عطَّلتَــــهُ  ـ           
  ) ٤(الظنوُن والتَُّهـــــمُ  خيبُ َكْيال تَ ـ هل لِك يا هنُد فى الذى زعموا                          

  :واتصلت الالم بها فى قوله 
ـــــدا أغيظَ                ِلَكــــىْ أُ َكثُِّر ِصبياَن بيتى                 )٥(بهم َمْعَشرًا ُحسَّ

  ـــــــــــــــــــــ
  .٤/٤٧رجـع سابـق ـشـرح ابـن عقيـل ـ م: ابن عقيـلـ ١           . من هذا البحث  ٣٧، ٣٦ص: ينظر * 
   ويود مسخَ : والتقدير ،) يود(لفعل المصدرية وما دخلت عليه فى محل نصب مفعول به ل )لو(و .)الكامل( ٩٩: ـ الديوان٢
  ).بتصرف(ـ ٧/١٧ شرح المفصل ـ مرجع سابق ـ:ـ ابن يعيش ٣                                       .ربيعة كلها  
وحينئـٍذ فالفعـل بعـدها مصـدرية  كىاألول يحتمل أن تكـون  البيتوفى .ـ )المنسرح(١٩٨ـ  )الكامل( ١٠٦ـ  )الطويل(  ٧٢: ـ الديوان٤
فـاألمران جـائزان وكـى حـرف مشـترك ؛فتـارة .فالفعـل منصـوب بـأْن المضـمرة  وحينئـٍذ ويحتمل أن تكـون تعليليـة ،منصوٌب بها ) ُينكر(

وٕاذا كانــت كــى مصــدرية فهــى موصــول .لحــالتين ال يتخلــف نصــب المضــارع عنهــا وفــى كلتــا ا. وتــارة يكــون مصــدرياً ،يكــون تعليلــيًال 
قرينـة الغائيـة تشـمل "تثاءبـُت خشـيَة إنكـاِر الـدمع حيـث : حرفى يؤول مع ما بعده بمصدر فى محل نصب مفعـول ألجلـه؛ إذ التقـدير 

ــ الــديوان ٥] .                       ٣٠٧صالعالمــة اإلعرابيــة ـ )[ المفعــول ألجلــه والمضــارع بعــد الــالم وكــى والفــاء ولــن وٕاذن  : ـ
 عليـه وكـى ومـا دخلـت،مضارع منصوب بكـى المصـدرية) أغيظ(ووالالم للتعليل ، و كى حرف مصدرى ناصب ، ).المتقارب( ١٠٢

  .فى تأويل المصدر مجرور بالالم 
  الموصولة) ما (

عجبـُت : وغيـر ظرفيـة نحـو،دة دواِمَك منطلقًا م: ال أصحُبَك ما دمَت منطلقًا أى:مصدريًة ظرفيًة نحو ما تكون   
وبالجملــة االســمية ، ال أصــَحُبَك مــا يقــوُم زيــٌد : وبالمضــارع نحــو، وتوصــل بالماضــى كمــا ُمثِّــل، ممــا ضــربَت زيــدًا 

ــٌد قــائٌم :نحــو  ــُر مــا ُتوصــل الظرفيــة المصــدرية بالماضــى أو المضــارع المنفــى . عجبــُت ممــا زي ــموأكث ال : نحــو بل
ال : نحـو بلـموَيِقـلُّ وصـُلها ـ أعنـى المصـدرية ـ بالفعـل المضـارع الـذى لـيس منفيـًا ، لـم َتضـرْب زيـدًا  أصـَحُبَك مـا

، فمــا وتفــرغ بمنزلــة الفــراغ، ائتنــى بعــدما تفــرغ : ومــن ذلــك أيضــًا :" ويقــول ســيبويه عنهــا.*"أصــَحُبَك مــا يقــوُم زيــٌد 
  :موضعًا على النحو اآلتى ) ٤٦(الموصولة بما دخلت عليه  ماوقد وقعت ).١"(وتفرغ صلته 

  )ظرفيةً  مصدريةً (ـ ما ١
  :وهى، مواضع ) ٥(وقد وردت لدى شاعرنا 

  أورَق الشجــــرُ  ماعلى جباهكم    ُه                 ـــهذا الهجاُء الذى تبقى مياِسمُ ـ           
  الليُل والنهـــــــارُ  ـ الُملُك فيِه وفى بنيــــــــِه                     ما اخَتلفَ           
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ـ ال ِزلَت للناِس حديثًا بمــــــا                    أسدْتُه أياُمَك ما ُعـــــــمَّروا            
  ـ إْن َقَضَى اُهللا لى إليِك رجوعـــًا                    ال ذكرُت الِفراَق ما ُدمُت حيَّــــًا           

 والتقدير : مدة                      ـ حبوُتِك  ُحبَّ ُه  ما دمُت حّيـــــا                   وٕانَّى بالوفاِء به قَ ميــــــــنُ (٢)
ومدة اختالف الليل والنهار فى البيت الثانى ، ومدة تعميرهم  فى البيت الثالث ، ،توريق الشجر فى البيت األول 

.ومدة دوامى حيًا فى البيتين الرابع ،والخامس    
  

  )ظرفيةٍ  غيرَ  مصدريةً (ـ ما  ٢
  :ووقعت الموقعين اآلتيين، موضعًا ) ٤١(وقد وردت لدى شاعرنا 

  :نحو ،  ـ مجرورًا بحرف الجر ١
بيِع             ُتْجَلى الَعُروُس عليها الدُّرُّ والذََّهــبُ                   َكَماـ والرَّاُح ُتْعـَرُض فى َنْوِر الرَّ
  )٣(كان ُمنِعمـا َمن يستحقُّ الشكرَ  كمازيــادًة                    استحقَّ الُعْر َف ـ وَمن شكَر          

  :نحو ،  ـ مضافًا إليه٢
  ضاقْت ِبِه الفــَِجـاُج  ماـ  حتى تولَّى قتَلُه الحجــــــَّاُج                    من بعِد          
  )٤(أدبــــُروا  ماوأقبُلوا ِمن بعِد                 فارقـــــوا     ماـ وواَفُقوا ِمن بعِد          

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . ١/١٣٩شرح ابن عقيل ـ مرجع سابق ـ : ابن عقيل :ينظر تفصيل ذلك*
  .٣/١١الكتاب ـ مرجع سابق ـ : ـ سيبويه ١
  .     )الوافر( ٢١٥ـ ) الخفيف( ٢٢٤ـ ) السريع( ١٢٧ـ ) مخلع البسيط( ١٢٣ـ ) البسيط(  ١٢٢ :ـ الديوان ٢
  .)الطويل( ٢٠١ـ ) البسيط(  ٦٧: ـ الديوان  ٣
  . )السريع( ١٣١ـ ) الرجز(  ٢٤٦:ـ الديوان ٤

  :ويمكن تلخيص مواقع الموصول الحرفى بأنواعه بالجدول اآلتى
  موضعاً  ١٨١= مواقع الموصول الحرفى 

  ٤٦= ما   ٤= كى   ١=لو  ٦٥= أّن   ٦٥=أنْ 
  ٢٢= مفعول به      

  ٧= اعل           ف
  ١٤=مجرور بحرف جر

  ٧=معطوف           
مفعول 

  به
مجرور 
  ١=بالالم

مصدرية 
  ٥=ظرفية

مصدرية غير 
  ٤١=ظرفية
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  ٦= خبر            
مجرور بحرف الجر   

                =١١  
 ٨= مضاف إليه      
  ٣= معطوف         
  ٣=مفعول به ثاٍن    
  ٢=خبر حرف ناسخ 
  ٣= بدل             

  ١٤=مفعول به          
  ٣=جواب قسم         

  ١=حرف ناسخ    اسم 
مسد المفعولين األول 
  ٨= والثانى             

مسد المفعولين الثانى 
  ٤=والثالث             
  ١١=فاعل              

  ٣=مضاف إليه         

مفعول   
  ٣=ألجله

مجرور بحرف جر 
=٣٠  

  ١١=مضاف إليه 

  :نالحظ من هذا اإلحصاء ما يأتى
وهى نسبة ،%٣٣.٨أى بنسبة ،موضعًا ) ٢٢( وقد وردت موقع المفعول به ،موضعًا )٦٥) (أْن وصلتها(وردت *

) أنَّ وصـلتها(وهـذا شـأن  .مرتفعة أتاحهـا للشـاعر نظـاُم اللغـة الـذى يسـمح بإطالـة الجملـة عـن طريـق المفعـول بـه 
األول : المفعــولين مواضــع ســدت مســد)  ٨(و ،موضــعًا للمفعــول بــه ) ١٤( امنهــ، موضــعًا )  ٦٥( حيــث وردت 

ـــانى  ـــه مصـــدرًا مـــؤوالً .الثـــانى والثالـــث : مواضـــع ســـدت مســـد المفعـــولين)  ٤( و،والث أْن (مــــن ومجـــىء المفعـــول ب
ه تجــاه ُيحــدث ـ كمــا ذكــرُت ـ نوعــًا مــن إطالــة الُجمــل ؛ لبســط ِفَكــِر الشــاعر وعاطفِتــ) أنَّ وصــلتها(أو ، ) وصــلتها

 .األحداث الواقعة

وذلــك ، مــن نســبة ورود الموصــول الحرفــى%٢٦.٢٨موضــعًا أى بنســبة ) ٤٦(الموصــولة لــدى شــاعرنا مــاوردت *
ـــَردُّ لتعـــدد اســـتعماالت  كمـــا أنهـــا توصـــل بالماضـــى ،وغيـــر ظرفيـــة ،فـــى العربيـــة حيـــث تقـــع مصـــدرية ظرفيـــة  مـــاُي

  .والمضارع
  :موضعًا ـ بالجداول اآلتية) ٢٤٣٩(رية ـ  والتى بلغت ويمكن تلخيص إحصائيات مواقع الجملة الخب

  
  
  
  

  موضعاً ٢٦٧=مواقع الجملة االسمية البسيطةـ أ 
  ٤٧= خبر المبتدأ            
  ٨١= معطوف               
  ١٦= مفعول به              
  ٢٥= نعت                   
  ٧= خبر لحرف ناسخ      

  ٣= مضاف إليه           
  ٥= صلة الموصول        
  ٢٤=جواب شرط جازم      
  ٢٣= جواب شرط غير جازم  
  ٢= معترضة               
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  ٣= مفسرة                   ٣١= حال                   

  
  موضعاً ٣٩٠=مواقع الجملة االسمية الموسعةب ـ 

  ١٦= خبر المبتدأ                    
  ٢= نائب فاعل                    
  ٣= خبر حرف ناسخ              
  ٣= خبر فعل ناسخ                
  ٧= حال                          
  ١٥= نعت                          
  ٢٤=جواب شرط جازم            
  ١٩=جواب شرط غير جازم       

  ٣٠=صلة الموصول               
  ١= معترضة                      

  ٥= ة                         مفسر 
  ١٤=مضاف إليه                    
  ٣=جواب القسم                    
  ١٧=مفعول به                       
  ١=اسم حرف ناسخ                 
  ١٣= مسد المفعولين األول والثانى     
  ٤=مسد المفعولين الثانى والثالث     

  ١٢=        مجرور بحرف جر       
  ٣= فاعل                             
  ١٩٨= معطوف                          

  
  موضعاً ١٧٨٢=مواقع الجملة الفعلية ج ـ 

  ١٢٣=خبر المبتدأ 
  ٧٨=خبر حرف ناسخ 

  ٣٦= مفعول به 
  ٦٧= مضاف إليه 

  ٢١٢= نعت 
  ٨٣= خبر كان 
  ١٧= خبر كاد 

      ٢٦= حال 

     ٩=           بدل               
  ٧٥٢= معطوف                    
  ٦٧=  جواب شرط جازم           
   ١٠٧= جواب شرط غير جازم     

  ١٦=مفعول به ثاٍن               
  ١٨٤= صلة الموصول             
  ٥=معترضة                   

  :نالحظ من اإلحصائيات السابقة ما يأتى
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وقــد وردت الجملــة الفعليــة بصــورة أكبــر مــن الجملــة االســمية؛ حيــث ، موضــعًا ) ٢٤٣٩(وردت الجملــة الخبريــة *
أى بنســـبة ، موضـــعاً ) ٦٥٧(فـــى حـــين وردت الجملـــة االســـمية ، % ٧٣.٠٦أى بنســـبة ،موضـــعًا ) ١٧٨٢(وردت 
والهتمـام ، ومجىء الجملة الخبرية فعليًة بهذه النسبة المرتفعة لدى شاعرنا يرجع لتنـوع دالالت الفعـل % .٢٦.٩٤

  .الشاعر بحركة األحداث ذاتها 
ووردت الجملــة الخبريــة االســمية الموســعة ، موضــعاً ) ٤٧(وردت الجملــة الخبريــة االســمية البســيطة خبــرًا للمبتــدأ *

وهذا االسـتعمال ، موضعًا ) ١٢٣(فى حين وردت الجملة الخبرية الفعلية خبرًا للمبتدأ ،موضعًا ) ١٦(خبرًا للمبتدأ 
  .فى الخبر من تقريرية وتمام للفائدة  َمردُُّه ما

) ١٨٤(وصـــلًة للموصـــول ،موضـــعًا ) ٧٥٢(ومعطوفـــة ، موضـــعًا ) ٢١٢(وردت الجملـــة الخبريـــة الفعليـــة نعتـــًا *
وهــذا االســتعمال مــن شــأنه أن يــؤدى لنــوٍع مــن إطالــة الُجَمــل ممــا ُيمكِّــن الشــاعَر مــن عــرض ِفَكــِرِه وبســط . موضــعاً 
  .     عاطفته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خـاتمـــــة
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فأمكن  على بن الجهمحاول البحث جاهدًا دراسة الجملة الخبرية بأنماطها وصورها التركيبية المختلفة فى شعر 
  :اآلتية نتائجالمن خالل ذلك التوصل إلى 

  : ـ فى أنماط الجملة الخبرية المثبتة نالحظ ١
و أن ،) المحلـى بـأل( التنبيـه إلـى حقيقـة ذلـك االسـم موضـعًا ؛ إلرادتـه ) ١٦٠(أورد الشاعر المبتدأ محلـى بـأل * 

  ) .ال ( يثير فى المتلقى ـ قلبًا وقالبًا ـ المعانى التى تتحقق من استخدام 
شـــبه الجملـــة ؛ ألن الخبـــر المفـــرد  أوموضـــعًا ، أى بصـــورة أكبـــر مـــن الخبـــر الجملـــة ) ٣٨١(ورد الخبــر مفـــردًا * 

  .عما بداخله  طف أو التوكيد أو التعدد مما يتيح للشاعر التنفيَس يعطى فسحًة فى إطالة الجملة عن طريق الع
ذلك راجعًاَ◌ للسياق ، وغالبًا ما يتبع التقديم بطـول  رموضعًا ، وكان مدا) ١٠٤(ورد الخبر مقدمًا على المبتدأ * 

  .فعلية ذات فعل مضارع  الجملة عن طريق طول التبعية حيث يأتى النعت مفردًا أو جملةً 
  .لشأن المبتدأ  اً موضعًا ؛ إظهار ) ٥١(مبتدأ للقطع واالستئناف فى حذف ال* 
الكتــاب والَجــَواد والحيـــة (والتصــريح بـــالخبر مباشــرًة متعــددًا  كقولــه فــى  لشــاعر بتقــديره للمبتــدأ فــى ذهنــهتفــرد ا* 

وهـذا  ،كـر صـفاتهاحيـُث ُيـوالى ذكـَر األخبـار المتعـددة للمبتـدآت المقـدرة فـى ذهنـه أو ذ) والشطرنج والـورد و الثـدى
؛ لُيحـدث شـيئًا مـن  كما ُيقدِّم لنا ما نعرفه اليوم بالفزورة، به  لعنايةذلك المبتدأ المقدر فى ذهنه وا تعظيممن شأنه 

وهـى ظـاهرة أسـلوبية فـى ، يعيش معه بعضًا من الحيرة التى عانى الشاعر منهـا كثيـرًا فـى حياتـه ل ؛الحيرة للمتلقى
  .وجوَب االستفادة منها فى تعليم النصوص األدبية للنشِء فى مدارسناَأَرَى  على بن الجهمشعر 

 ،وهـــــذا ال يخلـــــو مـــــن مزايـــــا ســـــياقية كاإليجـــــاز، موضـــــعًا ) ١٧( فـــــى النافيـــــة) ال(المفـــــرد بعـــــد الخبـــــر  فَ ذِ ُحـــــ *
  .وٕاثارة الفكر والحس بالتعويل على النفس فى إدارك المعنى ، وصيانة الجمل من الثقل، واالختصار 

وٕايثــار الشــاعر ،موضــعًا ) ٥١(الخبــر المتعــدد للمبتــدأ الواحــد لــدى الشــاعر فجــاء الخبــر األول مفــردًا فــى  تنــوع* 
  .للبدء بالخبر المفرد بصورة أكبر من الجملة أو شبه الجملة يدل على أن الشاعر مولع باألسماء 

فـى موضـع ) أّن وصـلتها(ن أى بصـورة اكبـر مـن بقيـة أخواتهـا ؛ أل، موضـعًا ) ٦٥(فـى ) أنّ (استخدم الشـاعر * 
  .وذلك يكشف لنا عناية الشاعر باألسماء ، والمصدر إنما هو اسم ، المصدر 

وكان استعماله لهـا فـى صـورة ، أخواتها  بقية أى بصورة أكبر من، موضعًا ) ١١٦( استعمل الشاعر كان فى * 
) مـذكورًا أو مقـدرًا (اسـمها + كان [ لتركيب ويدل ا . الماضى غالبًا ؛ألن الفعل الماضى يفيد تأكيد الثبوت والدوام

كمـا يـدل التركيـب ، ) الماضـى المسـتمر(على ما يمكن أن نطلق عليـه )] جملة فعلية ذات فعل مضارع(خبرها + 
على ما يمكن أن نطلـق )] جملة فعلية ذات فعل ماٍض مسبوق بقد( خبرها ) + مذكورًا أو مقدرًا (اسمها + كان [ 

  ).عيد المؤكدالماضى الب( عليه 
  .ة وقوع الفعل  الكائن فى أخبارها ب؛ حيث تفيد مقار موضعًا ) ١١(فى ) كاد(الشاعر  استعمل* 
  وقد يرجع ذلك لنظام الجملة نفسها مع، موضعًا ) ٥٤(استعمل الشاعر أفعال اليقين والظن والتحويل فى *

  .فقط يهما مقيد بالمفعولينلفعل فالفعل المتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ؛ حيث إن ا
  من إجمالى% ٥٤.٣١أى بنسبة ، موضعًا ) ١١٢٦(أورد الشاعر الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد *
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ولعل هذه النسـبة المرتفعـة تؤكـد لنـا حقيقـة أن المفعـول بـه يـرتبط مـع ، تراكيب الجملة الفعلية المثبتة لدى الشاعر 
كمــا لــوحظ أن الفعــل  ، وهــى التعديــة المــدلول عليهــا بحالــة النصــب ،  المجــاوزة علــى فعلــه عــن طريــق داللــة الفعــل

ـــة ؛ وذلـــك إلفـــادة الماضـــى % ٦٧.٦٣أى بنســـبة ، موضـــعًا )١٤٠٢(الماضـــى قـــد ورد  ـــة األفعـــال المثبت مـــن جمل
  .المستخدمُ  ومعانى أخرى يكشف عنها السياقُ ، لمعانى الثبوت والتحقق واالستمرارية 

، تراكيب الجملة الخبرية المثبتة من % ٦٤.٥٥أى بنسبة ، موضعاً )٢٠٧٣(ة المثبتةوردت تراكيب الجملة الفعلي*
  .وداللة ذلك أن األفعال تتميز باألحداث 

  :ـ فى الجملة الخبرية المنفية نالحظ٢
جمـــالى نفـــى تراكيـــب الجملـــة مـــن إ% ٥١.٨= موضـــعًا ) ١٠١( أورد الشـــاعر الجملـــة االســـمية البســـيطة منفيـــةً * 

: ؛ لتعـدد اسـتعماالتها مثـل %٣٧.٩٤= موضـعاً ) ٧٤(فى)  ال(واسُتعملت ، نفى التى استعملها ال بأدوات االسمية
  . ونفى النسبة المسندة بين االسم وخبره، وٕاعمال عمل ليس ، النفى للجنس كله  استغراق

 .) أى ، وجـدكـان ، ر ( وجـاء النفـى بكثـرة مـع األفعـال ، موضـعًا ) ٩٤(  منفيـةً الجملة االسمية الموسعة  وردت* 
  .فيدل على نفى يقين فى الخبر ) رأى ، وجد( يدل نفى الزمن دون حدوث ، أما نفى ) كان(ونفى 

معــه أداة واســتعمل ، موضــعًا ) ٦٥(فــى  المضــارعَ  المنفيــة ذات الفعــل الــالزمالجملــة الفعليــة  اســتعمل الشــاعرفى* 
  .مع اآلخرين  لم له إلى مستقبل حافل بالودِّ موضعًا ؛ لرغبته تحويل زمن المضارع المؤ ) ٣٧(فى ) ال(النفى 

موضـعًا ، ) ٤٠(فـى ) لـم(استعمل الشاعر فى الجملـة الفعليـة المنفيـة ذات الفعـل المتعـدى بنفسـه لمفعـول واحـد * 
  .موضعًا ؛ لرغبته الخلوص لزمن الماضى حيث أيام الصبا والذكريات الجميلة ) ٩٣(واستعمل المضارع فى 

  : ة المؤكدة نالحظ فى الجملة الخبري - ٣
فى حين وردت الجملة االسمية المؤكـدة %  ٣٢.٣٧أى بنسبة  ، موضعاً ) ١٣٥(وردت الجملة الفعلية المؤكدة * 
وتوكيد الشاعر للجملة االسمية بهذه النسـبة المرتفعـة مـرده مـا تتسـم بـه  .% ٦٧.٦٢موضعًا ، أى بنسبة ) ٢٨٢(

ين يرجـع توكيـده للجملـة الفعليـة لتنـوع دالالت الفعـل ، حيـث تتميـز هذه الجملة مـن معـانى الثبـات والـدوام ، فـى حـ
  .متغيرة  األفعال باألحداث ، واألحداث دالة على معانٍ 

 ،معــانى متعــددة كــالتوقع موضــعًا ، وقــد أراد بهــا ) ٨٧(لجــأ الشــاعر لتوكيــد تراكيبــه الخبريــة باســتعمال قــد فــى * 
ويالحــظ علــى التراكيــب المؤكــدة بقــد أنــه يمكــن . ماضــى مــن الحــال وتقريــب ال ، والتكثيــر، والتحقيــق  ، والتقليــل

خبرهـا ) + مـذكورًا أو مقـدرًا ( اسـمها + كـان + د قـ [علـى التركيـب )المؤكـد الماضى المسـتمر ( إطالق مصطلح 
+ قـد  [على التركيـب ) الماضى البعيد المؤكد( كما يمكن إطالق مصطلح ،  ]) جملة فعلية ذات فعل مضارع ( 

  ].) جملة فعلية ذات فعل ماضٍ ( برها خ) + مذكورًا أو مقدرًا ( اسمها + كان 
و الشاعر بلغاء العربية فى توكيد تراكيبه بوسائل متنوعة كتنوع أداة النفـى أو تكرارهـا فـى البيـت الواحـد ،  اتبع * 

عطــف  ومبتــدأ النكــرة ،تقــديم الخبــر شــبه الجملــة علــى الو فــى البيــت الواحــد ،  يــةالتوكيــد بــأكثر مــن وســيلة توكيد
و التضـاد ، والتفصـيل بعـد إجمـال ،  وكثرة المترادفـات فـى البيـت الواحـد ،و االعتراض ، و الخاص على العام ، 

  .) دى الشاعر لوهى ظاهرة شائعة ( تكرار المادة الواحدة فى البيت الواحد 
  ، وتركيب ) جداً (عماله لفظ تفرد الشاعر باستخدام تراكيب توكيدية خاصة لكنها نادرة عنده ، كاست* 
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  .بمثل بدايته ، وختام الشطر الثانى فى معظم مقطوعة كاملة عنده بالطباق  وختام بيتٍ  ، )شك بال( 
  : فى مكمالت اإلسناد نالحظ  -٤
 =موضــــعًا ) ٢٢٠(مــــن قرينــــة التخصــــيص ، وورد زمانــــًا فــــى %  ٣٥.١٦ = موضــــعًا ) ٣٥٩( ورد الظــــرف * 

  .فى تقلباته فال يأتيه إال بخير به  لشاعر بذلك أن يستعطف الزمان ليكون رحيمًا ، وربما أراد ا% ٦١.٢٨
حــــروف العطــــف مــــن قرينــــة التبعيــــة ، واســــتعمل الشــــاعر فيــــه %  ٦٤.٧١ =موضــــعًا ) ١٦٤٥(ورد العطــــف * 

 =ًا موضــــع) ١٢٩٢( ورودًا عنــــده حيــــث وردت  األكثــــرَ  وكانــــت الــــواوُ ، ) ال،أم،ثــــم ،الفــــاء  ،أو،الــــواو(المعروفــــة 
ال تـدل علـى أكثـر مـن االشـتراك فقـط ، ولـوحظ  و، من إجمـالى نسـبة العطـف ؛ فهـى لمطلـق الجمـع %  ٧٨.٤٥

ابقه : فى تراكيب العطف لدى الشاعر نحو  وأغراض بالغية تستفاد من العطف بالوا ى س أو ، عطف الشىء عل

  .أو األصغر على األكبر،  أو عطف األكبر على األصغر، أو مضاده، أو مرادفه ، أو الحقه ، مصاحبه 
ومــرد  ،مــن نســبة ورود اإلضــافة لــدى الشــاعر % ٩٣.٣٤ =موضــعًا ) ٢٣٢٨(جــاءت اإلضــافة المحضــة فــى *

  . كما أنها تكسب المضاف تعريفًا أو تخصيصاً  ،ذلك أن اإلضافة المحضة أوسع أنواعًا من غير المحضة 

  :ـــ فى مواقع الجملة الخبرية  نالحظ ٥
أو ، الشــاعر تعامــل مــع الجملــة الخبريــة فأوردهــا المواقــع التــى أقرهــا النحــاة كوقوعهــا خبــرًا للمبتــدأ أثبــت البحــث أن 

كمـا أثبـت أن الجملـة الخبريـة المثبتـة وردت لـدى الشـاعر  بنسـبة أكبـر . إلـخ .. ……أو مفعـوًال ، أو نعتًا ، حاًال 
، موضـعًا ) ١٧٨٢(سـتخدام الجملـة الفعليـة فـى ولـوحظ أن الشـاعر آثـر ا، من الجملة الخبرية المنفيـة أو المؤكـدة 

ومجـــىء الجملـــة الخبريـــة ، موضـــعًا ) ٢٤٣٩(مـــن نســـبة ورود الجملـــة الخبريـــة التـــى بلغـــت % ٧٣.٠٦أى بنســـبة 
  .بحركة األحداث عود لتنوع دالالت الفعل والعنايةبهذه النسبة المرتفعة ي  فعليةً 
حًا لفهـم النصـوص وتفسـيرها إذا ُأِخـَذ فـى مفهـوم النحـو أنـه أنه يمكن أن يكون النحو مـدخًال صـحي ـ يرى الباحث٦

أو بمعنـى آخـر إذا  عـددنا الفهـَم الصـحيَح ، تفاعٌل مثمٌر مع المفردات التى َتشغُل وظائَفُه والسـياَق الـذى تـرد فيـه 
عنـى النحـوى الم"وهـو مـا ُيَعـدُّ دعـوة  لمـا يسـمى ،للنحو هو الفهم الصحيح لألساس الداللى الذى يقوم عليه النص 

؛ألن وصـف النظـام التركيبـى للشـعر ال يمكـن أن يـتم دون أن يـرتبط هـذا بمـا ضـرورىوهو مطلـب  "الداللى للنص
  .تؤديه من داللة حيث إنَ عْزَل النظام النحوى عن الشعر ال معنى له 

  تقسم َوْفقَ  أو، ـ يقترح الباحث وْضَع معجم داللى لمفردات الشاعر مقسمة َوْفَق أغراض شعره المتنوعة ٧
  .رد به عن باقى أقرانه من الشعراءوبهذا يتضح لنا أن للشاعر قاموسًا خاصًا يتف، السياق الذى ترد فيه 

   
  فيه فمن فضل اهللا تُ قْ فِّ وُ  أرجو من اهللا العلى القدير أن ينفع بهذا البحث المتواضع الذى إن كنتُ  ختاماً 
  العالمين أن يغفرلى وأرجو من اهللا ربِّ ،ستطاعتى ا رَ قد وٕان كانت األخرى فحسبى أننى اجتهدتُ ،علىَّ 

  .سميع مجيب  إنه والتقصيرَ  والزللَ  السهوَ 
  .آمين. هِ بِ حْ وصَ  هِ وعلى آلِ  ىِّ األم ىِّ النب نا محمدٍ على سيدِ  كْ وبارِ  مْ وسلِّ  اللهمَّ  وصلِّ 

              
  احثالب                                                                           
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 ٢٢٦

  المصادر والمراجع
  :ىالمصدر الرئيس:  أوالً 

  .م١٩٩٦ـ ٣ـ تحقيق خليل مردم بك ـ دار صادر ـ بيروت ـ ط هديوان :   علـــى بن الجهــــم
  المراجع: ثانياً 

  )التراثية(المراجع القديمة : ال أو 
  الكامل فى التاريخ ـ تحقيق محمد يوسف الدقاق ـ دار الكتب العلمية ـ  : ـ ابن األثيــــــــر١

  .م  ١٩٨٧ـ  ١بيروت ـ ط                                  
  طيب وآخرين ـ تحقيق محب الدين الخفتح البارى بشرح صحيح البخارى  :ـ أحمد بن حجر العسقالنى  ٢

  .هـ ١٤٠٧ـ ٣السلفية ـ القاهرة ـ طالمطبعة ـ                                  
  شرح األشمونى على ألفية بن مالك ـ مطبعة عيسى الحلبى ـ  القاهرة ـ   :ـ األشمــــــــونى  ٣

  ).ت.د(                                  
  ). ت . د ( مكتبة التراث ـ  القاهرة ـ   روح المعاني ـ  :األلوســــــــي   ـ  ٤
  ) هـ   ٣٢٧و بكر محمد بن القاسم اإلنبارى ت أب(  : ـ ابن األنبـــــــارى  ٥

  ـ المكتبة العصرية إبراهيم األضداد ـ  تحقيق محمد أبو الفضل   كتاب                                    
  .م١٩٩١ن ـ ـ لبنا                                   

  )هـ٥٧٧ت بن أبى سعيد اإلنبارى  البركات عبد الرحمنو بكمال الدين أ:(  ارى ــــــنبابن األ ـ  ٦
  أسرار العربية ـ تحقيق محمد حسين شمس الدين ـ دار الكتب العلمية ـ                                    
  . م ١٩٩٧ـ  ١بيروت ـ ط                                   

   حقيقت اإلنصاف فى مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ـ   :  ــــــــــــ  ـ٧
  .  م ٢٠٠٥محيى الدين عبد الحـميد ـ دار الطالئع ـ القاهرة ـ محمد                                  

  ة ـ بيروت ـ طديوانه ـ شرح يوسف الشيخ محمد ـ دار الكتب العلمي :ـ البحتــــــــــرى٨
     .م  ١٩٧٨ـ ١                                      

  الكليات ـ تحقيق عدنان درويش و محمد المصرى ـ ط مؤسسة الرسالة   : ـ أبو البقــاء الكفــوى ٩
  . م١٩٩٨ـ ٢ـ طلبنان ـ                                    

  دن ـ تقديم . هيورث.ـ تحقيق ج ) سم أخبار الشعراء ق( كتاب األوراق  :ـ أبو بكر الصـــــولى ١٠
  .م ٢٠٠٤منير سلطان ـ ط الهيئة  العامة لقصور الثقافة ـ القاهرة ـ                                   

  إتحاف فضالء البشر فى القراءات األربعة عشر ـ وضع حواشيه الشيخ  :البناء الدمياطـــــــىـ١١
  .م  ١٩٩٨ـ  ١أنس مهرة ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط                                  

  ـ ١ديوانه ـ شرح إيليا الحاوى ـ دار الكتاب اللبنانى ـ بيروت ـ ط :ـ أبو تمـــــــــام ١٢
  .م ١٩٨١                                 

  ) . ت . د ( ون ـ  اإلسكندرية ـفقه اللغة وسر العربية ـ  دار ابن خلد :ـــي  ـ الثعالبــــــ١٣



 ٢٢٧

  غاية النهاية فى طبقات القراء ـ عنى بنشره برجشتراسر ـ دار الكتب  :ــزرى ــابن الجـــــ١٤
  .م ١٩٨٢ـ  ٣العلمية ـ بيروت ـ ط                                     

  لعلمية ـ  بيروت الخصائص ـ  تحقيق محمد على النجار ـ  المكتبة ا :   ـيــــــــ ابن جن١٥
  ) .ت . د ( ـ                                    

     تحقيق على واإليضاح عنها ـ  تجوه شواذ القراءاالمحتسب فى تبيين و  :  ـ ــــــــــــ ١٦
  المجلس األعلى للشئون اإلسـالمية ـ   طبعناصف وآخرْين ـ  النجدى                                    

  .م١٩٩٩                                   
  تب ـدار الكسر صناعة اإلعراب ـ تحقيق محمد حسن وأحمد رشدى ـ  : ـــــــــــــ ١٧

  .م٢٠٠٠ـ ١ـ بيروت ـ طالعلمية                                    
  .م١٩٩٩ـ ١الصحاح ـ دار حياء التراث العربى ـ بيروت ـ ط : ـرى ــــــ الجوه١٨
  جمهرة أنساب العرب ـ مراجعة وضبط لجنة من العلماء ـ دار الكتب :  ابن حـــــــزم ـ١٩

  .م ١٩٨٣ـ  ١العلمية ـ بيروت ـ ط                                    
  دار ق عادل أحمد عبد الموجود وآخرين ـ تحقيتفسير البحر المحيط ـ  : ـ أبو حيان األندلسـى ٢٠

  .م٢٠٠١ـ ١العلمية ـ بيروت ـ طالكتب                                    
  ).ت.د(ة السلفية ـ المدينة المنورة ـ المكتبتاريخ بغداد ـ  : ادى ــدـ الخطيب البغ٢١
  نباء أبناء الزمان ـ تحقيق إحسان عبـاس ـ  وفيات األعيان وأ : ان ــــن خلكـاب ـ٢٢

  ).ت.د(صادرـ بيروت ـ  دار           
  م للماليين جمهرة اللغة ـ تحقيق رمزى منير بعلبكى ـ دار العل: د ــــــريـ ابن د٢٣

  .١٩٨٧ـ    ١ـ  بيروت ـ ط                                            
   تحقيق محمد محيى الدين ـ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده  :ابن رشيـق القيروانى  ـ٢٤

  .م١٩٧٢ـ ٤ـ بيروت ـ ط ليالجدار الحميد ـ عبد                                         
  ).ت.د(ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ شرح كافية ابن الحاجب  :  ـ الرضـــــــى ٢٥
  .م١٩٩٢ـ ١ـ دار بيروت ـ ط أساس البالغة : ـ الزمخشـــــرى  ٢٦
  مؤسسة الرسالة ـ  ىالفتلتحقيق عبد الحسين ول فى النحو ـ األص : ـ ابن الســـــراج ٢٧

  .م١٩٩٦ـ٣ـ ط بيروتـ                                 
  م محمد هارون ـ دار الجيل ـ بيروت  تحقيق عبد السالـ الكتاب  :ـ سيبـــــــويه  ٢٨

  .م١٩٩١ـ١ـ ط                                   
  أبو الفضل إبراهيــم  ـ  اإلتقان فى علوم القرآن ـ تحقيق  محمد  : ـ السيوطــــــي ٢٩

  ) .ت . د ( دار التراث ـ القاهرة  ـ                                          
  جادشرح وضبط محمد أحمد  زهر فى علوم اللغة وأنواعها ـالم :  ـ ـــــــــــ٣٠

  ).ت.د(ـ ٣رة ـ طقاهـالالمولى وآخرْين ـ مكتبة دار التراث ـ                                



 ٢٢٨

  همع الهوامع بشرح جمع الجوامع ـ تحقيق أحمد شمس الديــن ـ  :   ــــي ــــ السيوطــ٣١
  .م١٩٩٨ـ ١العلمية ـ بيروت ـ ط دار الكتب                                        

  ـ  كتاب التعريفات ـ تحقيق عبد المنعم الحفنى ـ دار الرشـــاد  :ـــــانى ـ الشريف  الجرج٣٢
  .م١٩٩١القاهرة ـ                                         

  شمونى ـ تحقيق طه عبد الرءوف سعد الصبان على شرح األحاشية  :ان ــ الصبـــــــــــ٣٣
  ).ت.د(ـ ١ـ المكتبة التوفيقية ـ القاهرة ـ ط                                        

  دالئل اإلعجاز ـ تحقيق محمود محمد شاكر ـ مكتبة الخانجى  ـ    : ـانىــــ عبد القاهر الجرج٣٤
  .م ٢٠٠٤ـ  ٥ طـ  القاهرة                                       

  المقرب ـ تحقيق أحمد عبدالستار الجوارى و عبداهللا الجــبورى ـ   :ـور ــــابن عصفـــــ ٣٥
  .م  ١٩٧١ديوان األوقاف ـ بغداد ـ ط رئاسة                                       

   ى الدين ـــتحقيق محمد محيألفية ابن مالك ـ شرح ابن عقيل على  :  لــــــــــ ابن عقي٣٦
  .م١٩٨٠ـ٢٠ـ دار التراث ـ القاهرة ـ طعبد الحميد                                       

  بية ـ تحقيق عمر فاروق الطباع ـ مكتبة الصاحبى فى فقه اللغة العر  :ابن فارس الـــــرازى  ـ٣٧
  .م  ١٩٩٣ـ  ١المعارف ـ بيروت ـ ط                                   

  األغانى ـ شرح سمير جابر وعلى مهنَّا  ـ  دار الكتب العلمية ـ  : انىــــ أبو الفرج األصفه٣٨
  .م١٩٩٢ـ ٢بيــروت ـ  ط                                    

  ).ت.د(ـ دار الجيل ـ بيروت ـ  القاموس المحيط : ادىـــــروز أبــالفي ـ٣٩
  رصف المبانى فى شرح حروف المعانى ـ  تحقيق أحمد محمد  : ــي ـ المــالقـــــــ٤٠

  .م  ١٩٧٥الخراط  ـ ط زيد بن ثابت ـ دمشق ـ                                       
   طبع المجلس األعلى ـ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ـ  ضبالمقت:  ــــرد ـــــــالمبـ ٤١

  .م١٩٩٤اإلسالمية ـ القاهرة ـ للشئون                                      
  شرح عيون اإلعراب ـ تحقيق عبدالفتاح سليم ـ مكتبة اآلداب ـ :ـ المجاشعــــــــــى ٤٢

  .م٢٠٠٥ـ ٢ط القاهرة ـ                                     
  الجنى الدانى فى حروف المعانى ـ تحقيق فخر الدين قباوة  :المــــــــــرادى ـ ٤٣

  .م ١٩٩٢ـ  ١ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ طومحمد نديم فاضل                                      
  .م٢٠٠٣القاهرة  ـ ـ الهيئة العامة لقصور الثقافة ـ معجم الشعراء:  ــــــــىــالمرزبانـ ٤٤
  

  الرد على النحاة ـ تحقيق شوقى ضيف ـ دار المعارف ـ  :  ـــىـابن مضاء القرطبــ ٤٥
  .م١٩٨٨ـ  ٣القاهرة ـ ط                                           

  طبقات الشعراء ـ تحقيق عبدالستار أحمد فراج ـ دار المعارف ـ :  ـ  ابن المعتــــــــز٤٦
  .)ت. د(ـ  ٣١٩ـ ص  ٤القاهرة ـ ط                                     



 ٢٢٩

  .م١٩٩٧ـ  ١لسان العرب ـ دار صادر ـ بيروت ـ ط :  ــور ــــــابن منظـ ٤٧
  .م  ١٩٨٠ديوانه ـ تحقيق فوزي عطوى ـ دار صعب ـ بيروت ـ :   ـاني ـ النابغــــة الذبيـ٤٨
  اإلعراب ـ تحقيق أحمد محمد عبد الراضى ـ  اإلعراب عن قواعد:   امـــــــــابن هشـ ٤٩

  .م١٩٩٥ـ  ٣اآلداب ـ القاهرة ـ طكتبة م                                     
  تحقيق محمد محيى الدين عرب ـ ة كالم الفشرح شذور الذهب فى معر :   ـ ــــــــــــــ٥٠

  .م١٩٨٨لعصرية ـ لبنان ـ الحميد ـ المكتبة اعبد                                      
  رح محمد عبد المنعم خفاجى وآخرين ـ ش قطر الندى وبل الصدى ـ :ـــــــــــــ    ـ٥١

  .م١٩٩٢ـ١ـ ط المصرى ودار الكتاب اللبنانى دار الكتاب                                      
  المبارك ومحمد على  مازنتحقيق مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ـ  :ـ ــــــــــــ     ٥٢

  . م  ٢٠٠٥ـ  ١حمد اهللا ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط                                     
  ).ت.د(شرح المفصل ـ عالم الكتب ـ بيروت ـ :    ابن يعيـــــــش ـ ٥٣

  )المعاصرة(المراجع الحديثة : ثانيا 
  .م١٩٩٧صرية ـ القاهرة ــ األنجلو المداللة األلفاظ  :ـ إبراهيم أنيـــــــس ١
                                 ١٩٧٣ـ  ٤فى اللهجات العربية ـ األنجلو المصرية ـ القاهرة ـ  ط  :ـ ــــــــــــ   ٢
  .م١٩٧٨ـ ٦ـ األنجلو المصرية ـ القاهرة ـ طمن أسرار اللغة  :ـ ــــــــــــ   ٣
  في التراث ـ الدار العربية للكتاب ـ ليبيا ـاللهجات العربية  : ىـ أحمد علم الدين الجنـد ٤

  .م  ١٩٨٣                                   
  .م١٩٨٢ـ  ١علم الداللة ـ مكتبة دار العروبة ـ الكويت ـ ط : مرــــــ أحمد مختار ع٥
  .م٢٠٠٢أوراق فى علم األسلوب ـ من مطبوعات جامعة الزقازيق ـ :ـىأحمد يوسف علـــ  ٦
  دراسة فى الموروث النقدى ـ األنجلو المصرية ـ .. قراءة النص :     ــــــــــــ ٧

  .                             م٢٠٠٥القاهرة                                 
  ـ األنجلو المصرية  ـ القاهرة  شعراء العباسييناللشعر عند ا مفهوم :ـ ــــــــــــ  ٨

  .م٢٠٠٤ـ                                
  ـ١ـ دار الجيل ـ بيروت ـ طموسوعة الحروف فى اللغة العربية  :   وبـــإميل بديع يعقـ  ٩

  .م ١٩٨٨                               
  .م١٩٨٨ـ  ٣ـ عالم الكتب القاهرة ـ طمعناها ومبناها ..للغة العربية ا: ــــــان  تمام حسـ ١٠
  .م١٩٥٨معيارية والوصفية ـ األنجلو المصرية ـ القاهرة ـاللغة بين ال :ــ   ـــــــ ـــ١١
  م١٩٩٠ـ القاهرة ـ  نجلو المصريةـ األمناهج البحث فى اللغة : ـ ـــــــــــ   ١٢
  أنيس الطالب فىالنحو واإلعراب ـ من مطبوعات جامعة الزقازيق ـ  :ـ حامد عبد المجيـــد ١٣

  .   م١٩٨٥                               
  



 ٢٣٠

  فى الضرورة الشعرية ـ ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  :ـ خليل بنيان الحســون ١٤
                           . م ١٩٨٣ـ ١ـ بيروت ـ ط                                       

  .م١٩٨٠ـ١ـ ط دار البحوث العلميةـ  دراسة لغوية إحصائية.. األسلوب  : لوح ــــسعد مص ـ١٥
   ٣الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية ـ دار األندلس ـ بيروت ـ ط  :د ـالسيد إبراهيم محمـ ١٦

  . م ١٩٨٣ـ                                  
  .م١٩٩٠ـ٣ـ القاهرة ـ طالمعارف  ـ دارتجديد النحو :   فــــشوقى ضيـ ١٧
  ـ دار المعارف ـ القاهرة  مع نهج تجديده يثاً وحد تيسير النحو التعليمى قديماً  :ـــ   ــ ــــــ١٨

  .م١٩٨٦ـ                             
  .م١٩٨٧ـ القاهرة ـدار الثقافة ـ دراسة نصية .. النحو العربى : صابر بكر أبو السعود ـ ١٩
  .م١٩٨٦ـ١ـ ط األمانة ـ القاهرة ـ ط القصر فى القرآن الكريم بأسالي:  اح درازــــــصبـ ٢٠
  .م١٩٩٧ـ١٣ـ دار العلم للماليين ـ بيروت ـ طدراسات فى فقه اللغة  : حـــــصبحى الصالـ ٢١
  .م٢٠٠٥ـ ١ـ مكتبة اآلداب ـ القاهرة ـ ط الداللة والنحو:صالح الدين صالح حسانين ـ ٢٢
  .م١٩٨٦ـ دار الثقافة ـ القاهرة ـ علم اللغة  بين القديم والحديث: ورــــــعاطف مدكـ ٢٣
  .م١٩٨٩ـ  ١ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ طالنحو الوافى : ن ــــــسعباس حـ ٢٤
  ـ  ١ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ ط مظاهرة ومقاييسه..اللحن فى اللغة :  مــــعبد الفتاح سليـ ٢٥

  .م١٩٨٩                                
  .م١٩٧٨قافة ـ القاهرة ـ ـ دار الث مداخل إلى علم الجمال األدبى : ةــــعبد المنعم تليمـ ٢٦
  .م١٩٩٤ـ ٥الشعر العربى المعاصر ـ المكتبة األكاديمية ـ القاهرة ـ ط :يل ــــ عز الدين إسماع٢٧
  .م١٩٩٨ـ القاهرة ـ  دار غريبـ دراسات فى علم اللغة :  ر ــــــــكمال بشـ ٢٨
  ة المعارف ـ اإلسكندرية ـ ـ منشأدراسة لغوية نحوية الجملة العربية  :ادةــــمحمد إبراهيم عبـ ٢٩

  . م١٩٨٣                                    
  مصطلحات النحو والعروض والقافية ـ مكتبة اآلداب ـ القاهرة  معجم : ـ ــــــــــــــ٣٠

  .م٢٠٠١ـ ٢ـ ط                                    
  .م١٩٨٠ـ٢القاهرة ـ ط ـ مكتبة وهبة ـ خصائص التراكيب: ى ـــــمحمد أبو موسـ ٣١
  ـ من مطبوعات كلية دار العلوم ـ القاهرة ـ  التوابع فى الجملة العربية:  محمد حماسة عبد اللطيفـ ٣٢

  ).ت.د(                                 
  .م١٩٩٠ـ١الجملة فى الشعر العربى ـ مكتبة الخانجى ـ القاهرة ـ ط :ـ ـــــــــــــ ٣٣
        القاهرةـ دارغريب  العالمة اإلعرابية فى الجملة بين القديم والحديث :ـــــــــــــ  ـ٣٤

  .م٢٠٠١ـ                                   
  ـ دار الشروق ـ    مدخل لدراسة المعنى النحوى الداللى..النحو والداللة  :ـ ـــــــــــــ ٣٥

  .م٢٠٠٠ـ ١ـ ط القاهرة                                  



 ٢٣١

  .م١٩٩٦ـ ١بناء الجملة العربية ـ دار الشروق ـ القاهرة ـ ط :محمد حماسة عبد اللطيفـ ٣٦
  .م ٢٠٠١اهر نحوية فى الشعر الحر   ـ دار غريب ـ  القاهرة ـ ظو : ــــــــــــــ ٣٧
  دراسة فى الضرورة الشعرية ـ دار الشروق ـ القاهرة ـ  ..لشعر لغة ا: ــــــــــــــ ٣٨

  .م١٩٩٦ـ ١ط                                 
  .م٢٠٠٢ـ١األسلوبية الصوتية ـ دار غريب ـ القاهرة ـ ط :عــــ محمد صالح الضال٣٩
  المصرية   طبع الشركة والتركيب فى النقد العربى القديم ـجدلية اإلفراد  :بـــلــ محمد عبد المط٤٠

  .م١٩٩٥ـ١لونجمان ـ القاهرة ـ طالعالمية للنشر                                   
  .م١٩٩٣ـ منشورات جامعة الفاتح ـ ليبيا ـ  وصف اللغة العربية داللياً  :ســـــ محمد محمد يون٤١
  مدخل إلى دراسة الجملة العربية ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ـ :  ـ محمود أحمد نحلـــــة٤٢

  . م ١٩٨٨                                   
  العربى ـ القاهرة ـ  دار الفكر مقدمة للقارئ العربى ـ ..لم اللغة ع :رانـــعــمحمود الس ـ٤٣

  .م١٩٩٩                                    
  المصرية  الشركة والربط فى تركيب الجملة العربية ـ مفهوم االرتباط  :دةــــــ مصطفى حمي٤٤

  .م١٩٩٧ـ ١مية للنشر لونجمان ـ القاهرة ـ طالعال                                   
  .م١٩٦٤نقد وتوجيه ـ المكتبة العصرية ـ لبنان ـ..ربىفى النحو الع :ىـــــ مهدى المخزوم٤٥
  ـ األنجلو المصرية ـ القاهرة  أبى النواس دراسة فى  شعر..رمز البحر  :لـوحيد عبد الحكيم الجمـ ٤٦

  ).ت.د( ـ                                   
  
  
  
  

  الرسائل الجامعية :ثالثاً 
  ـ رسالة ماجستير ـ كلية  دراسة أسلوبية ..شعر عفيف الدين التلمسانى  :ل ـــ زكريا توفيق إسماعي١

  .م٢٠٠٢اآلداب ـ جامعة الزقازيق ـ                                   
  لعربى ـ رسالة دكتوراه ـ كلية باألصول والفروع فى النحو االقول  :ز ــ طارق محمد عبد العزي٢

  .م٢٠٠٠اآلداب  ـ جامعة بنها ـ                                  
  جامعة حياته وشعره ـ رسالة ماجستير ـ كلية اآلداب ـ .. على بن الجهم:ا ــ عبد الرحمن رأفت الباش٣

  .م١٩٦٥رة ـ القاه                                 
  دراسة أسلوبية فى اإليقاع ـ رسالة ..ذى عاويشعر سبط ابن التَّ  : د الهادىى عبـ على رضوان عل٤

  م٢٠٠٥ـ جامعة الزقازيق ـ كلية اآلداب ماجستير ـ                                  
  



 ٢٣٢

  المراجع المترجمة.. رابعاً 
  نى ـ القـاهرة مناهج النقد األدبى ـ ترجمة الطاهر أحمد مكى ـ دار الها :ـ إنريك أندرسون إمبرت ١

  .م٢٠٠٠ـ                              
  مكتبة التطور النحوى للغة العربية ـ جمع وتعليق رمضان عبد التواب ـ  :رـــــــ برجشتراس٢

  .م١٩٩٨ـ ٣ـ القاهرة ـ طالخانجى                               
   طبع المجلس رجمة أحمد عوض ـ موجز تاريخ علم اللغة فى الغرب ـ ت :نزـــ روبرت هنرى روب٣

  .م١٩٩٧الوطنى للثقافة والفنون واآلداب ـ الكويت ـ                               
  مة كمال بشرـ دار غريب ـ القاهرة ـ ترجدور الكلمة فى اللغة ـ  : مانــــــ ستيفن أول٤

  .م١٩٩٧ـ١٢ط                               
  بد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص ـ األنجلو المصرية ترجمة ع غة ـالل : ســـــــــ فندري٥

  ).ت.د(ـ القاهرة ـ                                
  هرة ـ اــالقأسس علم اللغة ـ ترجمة أحمد مختار عمر ـ عالم الكتب ـ  : اىــــــــ ماريو ب٦

  .م١٩٨٣ـ٢ط                              
  اء اللغوى ـ ترجمة عبد الصبور شاهين ـ  دراسة فى البن..العربية الفصحى :شـــيـ هنرى روبرت فل٧

  .م١٩٩٧ـ ٢مكتبة الشباب ـ القاهرة ـ ط                                
  

  الدوريات:خامساً 
  ء الجملة فى ديوان حافظ إبراهيم ـ مجلة فصـــول مالحظات على بنا :داوى ـــ علـــى هنــ١

  ة ــــطبع الهيئـ ) مارس/فبراير/ يناير:الثانى العدد المجلد الثالث ـ (                                 
  .م١٩٨٣ة العامة للكتاب ـالمصري                                 

  المجلد الخامس ـ العدد (اهر وتشومسكى ـ مجلة فصولالنحو بين عبد الق :ـب ـــ محمد عبد المطلـ٢
  .م١٩٨٤ـ طبع الهيئة العامة للكتاب ـ ) ديسمبر/ نوفمبر/ أكتوبر : األول                                  

  
  
  
  
  
  
  
  

 فهرست الجداول



 ٢٣٣

 رقم الصفحة عنوان الجدول        م

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٤  
٢٥  
٢٦  
٢٧  
٢٨ 

  .إحصاء نوع الخبر المعرفة  
  .وع الخبر النكرةإحصاء ن 
  .إحصاء نوع جملة الخبر  
  . إحصاء نوع الخبر شبه الجملة 
  .إحصاء نوع النكرة الواقعة مبتدًأ فى صدر الجملة  
  .إحصاء نوع المبتدأ المتأخر عن خبره شبه الجملة  
  .إحصاء مواضع حذف المبتدأ 
  .إحصاء مواضع حذف الخبر 
  .إحصاء تعدد الخبر لمبتدأ واحد 
  .ات تفصيلية للجملة الخبرية االسمية البسيطة المثبتةإحصائي 
  .إحصاء استخدام إن وأخواتها  
  .إحصاء استخدام كان وأخواتها 
  .إحصاء استخدام كاد وأخواتها  
  .إحصاء استخدام أفعال اليقين والظن والتحويل 
  .إحصاء الجملة االسمية المثبتة بنوعيها 
  . الفعل الالزمإحصاء الجملة الفعلية المثبتة ذات  
  .إحصاء الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد 
  .إحصاء الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لمفعولين  
  .إحصاء الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبنى للمجهول 
  .إحصاء عام للجملة الفعلية المثبتة  
  .ية المثبتةإحصاء عام للجملة الخبر  
  .إحصاء الجملة االسمية المنفية 
  .إحصاء الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل الالزم 
  .إحصاء الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد 
  .إحصاء الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل المتعدى لمفعولين 
  .المبنى للمجهولإحصاء الجملة الفعلية المنفية ذات الفعل  
  .إحصاء عام للجملة الفعلية المنفية  
 .إحصاء عام للجملة الخبرية المنفية 

١٠  
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 ٢٣٤

٢٩  
٣٠  
٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٤  
٣٥  
٣٦  
٣٧  
٣٨  
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  السمية المؤكدة بنوعيها إحصاء الجملة ا
  . إحصائيات عامة للجملة الفعلية المؤكدة بأنواعها

  .إحصاء عام للجملة الخبرية المؤكدة  
  .إحصاء المفعول ألجله 
  .إحصاء المفعول فيه 
  .إحصاء المفعول المطلق 
  .إحصاء الحال 
  .إحصاء التمييز 
  .إحصاء االستثناء 
  .إحصاء عام لقرينة التخصيص 
  .لنعت بنوعيهإحصاء ا 
  .إحصاء التوكيد بنوعيه 
  .إحصاء عطف النسق بأنواعه 
  .إحصاء البدل 
  .إحصاء عام لقرينة التبعية 
  .إحصاء اإلضافة بنوعيها 
  .إحصاء مالزمة اإلضافة للمفرد والجملة 
  .إحصاء األسماء المبهمة المالزمة اإلضافة اللفظية للمفرد 
  .إحصاء عام لقرينة اإلسناد  
  .مواقع الموصول الحرفىإحصاء  
  .إحصاء مواقع الجملة االسمية بنوعيها 
  .إحصاء مواقع الجملة الفعلية  
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 ٢٣٥

  فهرست الموضوعات
 رقم الصفحة الموضوع              

  :مقدمـة  
  : تمهيـد  

  .الجملة الخبرية المثبتة : الفصل األول
  :الجملة االسمية المثبتة : أوًال  

  :أ ـ الجملة االسمية البسيطة المثبتة           
  .ـ االبتداء بالمعرفة ١              
  .ـ االبتداء بالنكرة فى صدارة الجملة ٢              
  ).التقيد بالرتبة عدم( ـ تقديم الخبر على المبتدأ ٣              
  ).المسند إليه( ـ حذف المبتدأ ٤              
  ).المسند( ـ حذف الخبر ٥              
  .ـ تعدد الخبر لمبتدأ واحد ٦              

  :ب ـ الجملة االسمية الموسعة المثبتة       
  .ـ إّن وأخواتها مع الجملة االسمية البسيطة ١             
  .ـ كان وأخواتها مع الجملة االسمية البسيطة ٢             
  .ـ كاد وأخواتها مع الجملة االسمية البسيطة٣             
  .ـ أفعال اليقين والظن والتحويل مع الجملة االسمية البسيطة ٤             

  :الجملة الفعلية المثبتة:  ثانياً  
  : ـ الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل الالزم١        

  .أ ـ الفعل المثبت المكتفى بفاعله               
  .ب ـ الفعل المثبت المتعدى لمفعوله بحرف الجر               

  .ـ الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد ٢       
  .ـ الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لمفعولين ٣       
  .ملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدى لثالثة مفاعيل ـ الج٤       
  .ـ الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المبنى للمجهول ٥       

........................................................................................  
  .الجملة الخبرية المنفية : الفصل الثانى 

  :جملة االسمية المنفية ال: أوًال    
 .أ ـ الجملة االسمية البسيطة المنفية         

  
١  
٧  

٩  
٩  
١٠  
٢١  
٢٣  
٢٦  
٣٠  
٣١  
٣٥  
٣٥  
٤٠  
٤٨  
٥٢  
٥٧  
٥٨  
٥٨  
٥٩  
٦١  
٧١  
٧٦  
٧٧  

.............  
٨٢  
٨٣  
٨٣ 



 ٢٣٦

  :ب ـ الجملة االسمية الموسعة المنفية      
  :الجملة الفعلية المنفية: ثانيًا   

  :الفعلية ذات الفعل الالزم  ـ نفى الجملة١        
  .أ ـ نفى الفعل المكتفى بفاعله                

  .ب ـ نفى الفعل المتعدى بحرف الجر             
  .ـ نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد ٢       
  .ـ نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى لمفعولين  ٣       
  .نفى الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى للمجهول ـ ٤       

........................................................................................  
دة : الفصل الثالث    .الجملة الخبرية المؤكَّ

  :الجملة االسمية المؤكَّدة : أوًال    
  .دةأ ـ الجملة االسمية البسيطة المؤك         

  .ب ـ الجملة االسمية الموسعة المؤكدة       
  :الجملة الفعلية المؤكَّدة : ثانيًا   

  :ـ توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل الالزم ١      
  .أ ـ توكيد الفعل المكتفى بفاعله            

  .ب ـ توكيد الفعل المتعدى بحرف الجر          
  .الفعل المتعدى بنفسه لمفعول واحد ـ توكيد الجملة الفعلية ذات٢      
  .ـ توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى لمفعولين٣      
  .ـ توكيد الجملة الفعلية ذات الفعل المبنى للمجهول٤      

........................................................................................  
  .ت اإلسنادمكمال: الفصل الرابع 

  : التخصيـص : أوًال   
  .ـ المفعول به ١                
  ).ألجله ( ـ المفعول له  ٢                
  .ـ المفعول معه ٣                
  ) .الظرف ( ـ المفعول فيه  ٤                
  .ـ المفعول المطلق  ٥                
  .ـ الحال  ٦                

  .ـ التمييز  ٧                
 .ـ االستثناء ٨                

٨٨  
٩٢  
٩٣  
٩٣  
٩٤  
٩٨  
١٠١  
١٠٤  

.............  
١٠٨  
١١١  
١١١  
١١٩  
١٢٤  
١٢٤  
١٢٤  
١٢٦  
١٢٦  
١٢٩  
١٣١  

.............  
١٤٠  
١٤١  
١٤٢  
١٤٣  
١٤٤  
١٤٦  
١٥٤  
١٥٨  
١٦٣  
١٦٦ 



 ٢٣٧

  :التبعيــة : ثانيًا   
  ).الصفة ( ـ النعت  ١               

  .ـ التوكيد  ٢               
  .ـ عطف النسق  ٣               
  .ـ البدل  ٤               

  : اإلضافـــة : ثالثًا   
  ) .المعنوية ( ـ اإلضافة المحضة  ١              
  ) .اللفظية ( ـ اإلضافة غير المحضة  ٢              

................................................ ........................................
  . مواقع الجملة الخبرية: الفصل الخامس 

  .مواقع الجملة االسمية : أوًال   
  .أ ـ مواقع الجملة االسمية البسيطة       
  .ب ـ مواقع الجملة االسمية الموسعة      

  .مواقع الجملة الفعلية : ثانيًا   
  . مواقع الموصول الحرفى: ثالثًا   
  :ـ خاتمـــة   
  :ـ الفهــارس   

  .ـ فهرست المصادر والمراجع       
  .ـ فهرست الجداول       
    .ـ فهرست الموضوعات      

١٦٩  
١٧١  
١٨٣  
١٨٥  
١٩٤  
١٩٧  
١٩٨  
٢٠٤  

.............  
٢٠٨  
٢٠٩  
٢٠٩  
٢١١  
٢١٣  
٢١٥  
٢٢٢  
٢٢٥  
٢٢٦  
٢٣٣  
٢٣٥ 

  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  



  تقرير صالحية عن رسالة
  إبراهيم عبدالباسط عبدالرءوف: / الطالب 

  للحصول على درجة الماجستير
إلى قسـم " التراكيب  اللغوية للجملة الخبرية فى شعر على بن الجهم دراسة تركيبية داللية " تقدم الطالب برسالته    

وتهـدف الرسـالة إلـى الكشـف عـن . الماجسـتير  جامعـة الزقـازيق للحصـول علـى درجـة/ كلية اآلداب / اللغة العربية 
اسـتخدم الطالـب . أنماط الجملة الخبرية كما وردت فى شعر على بن الجهم أحـد كبـار شـعراء القـرن الثالـث الهجـرى 

ـــت بمصـــادر البحـــث  ـــد وخمســـة فصـــول وخاتمـــة يليهـــا ثب ـــى تمهي ـــه يقســـم رســـالته إل ـــذى جعل المـــنهج الوصـــفى ال
وفــى الفصــل األول تنــاول . يــد أهميــة الشــاعر وديوانــه ، ودور التركيــب فــى اللغــة بــين الطالــب فــى التمه.ومراجعــه 

وفـى المبحـث الثـانى . الجملة الخبرية المثبتة فى مبحثـين األول عنـى بالجملـة األسـمية المثبتـة البسـيطة والموسـعة 
فـى مبحثـين درس الباحـث فـى  أمـا الفصـل الثـانى فقـد تنـاول الجملـة الخبريـة المنفيـة. تناول الجملة الفعلية المثبتة 

  .المبحث األول الجملة األسمية المنفية ، ودرس فى الثانى الجملة الفعلية المنفية 
والثـانى . وجاء الفصل الثالث متناوًال الجملة الخبرية المؤكـدة فـى مبحثـين أيضـًا األول الجملـة األسـمية المؤكـدة     

مكمــالت اإلســناد مــن تخصــيص وتبعيــة وٕاضــافة  و أكملــه الفصــل  وتنــاول الفصــل الرابــع. الجملــة الفعليــة المؤكــدة 
والثــانى مواقــع . مواقــع الجملــة األســمية : الخــامس واألخيــر بدراســة مواقــع الجملــة الخبريــة فــى ثالثــة مباحــث األول 

  .والثالث مواقع الموصول الحرفى . الجملة الفعلية 
  .لة ما وصل إليه البحثو أوجز الباحث نتائج بحثه فى الخاتمة التى جاءت شام  

والبحث بصورته هذه استوفى مصادره ومراجعه المتاحة للطالب وفى ضوء المنهج الـذى انتهجـه ، وهـو صـالح       
  : لذا أقترح أن تكون لجنة الحكم على هذا البحث مكونة من . للمناقشة 

  جامعة القاهرة         رئيسًا / علوم على محمد أبو المكارم          أستاذ النحو والصرف بكلية دار ال/ د . أ 
  أحمد يوسف على              وكيل الكلية للدراسات العليا                                     مشرفًا / د . أ 
  وحيد عبدالحكيم الجمل             أستاذ مساعد األدب العباسي                                    عضوًا / د 

                                                                           
  

                          المشرف                                                                                           
  التوقيع

  مد يوسف علىأح/ د . أ 
  سعيد إبراهيم شلتوت/ د 

  
 هذا وباهللا التوفيق

  
  
  

  : كود االستمارة 
  استمارة لجمع بيانات األبحاث



  
  : الزقازيق                                                 كود الجامعة  : الجامعة 

  :   كود الكلية       اآلداب                                                : الكلية   
  : اللغة العربية                                                كود القسم   : القسم 

  شرقية  –منيا القمح  –كفر عمر مصطفى  –م  ١٩٧٤/  ١٠/  ١: بيانات الباحث والبحث 
  :البحــث كود :                                                      كود الباحث 

  إبراهيم عبدالباسط عبدالرءوف محمد : اسم الباحث بالعربى 
 Ibrahim Abdel-basset Abdel-raouf Mohammedباإلنجليزى            

  ذكــر                أنثى 
  ةشرقي –منيا القمح  –كفر عمر مصطفى : م                    محل الميالد  ١٩٧٤/  ١٠/  ١: تاريخ الميالد 
  شرقية  –منيا القمح  –كفر عمر مصطفى : محل اإلقامة 

  الدرجة العلمية الحاصل عليها           الجامعة           الكلية         القسم          تاريخ المنح       التقدير 
  م         جيـد  ١٩٩٨ـ ليسانس آداب                     الزقازيق          اآلداب     اللغة العربية         ١
  م        ٢٠٠١ـ تمهيدى ماجستير                  الزقازيق          اآلداب     اللغة العربية        ٢
  ـ ٣
  ـ  ٤

  مدرس لغة عربية بالمرحلة اإلعدادية : الوظيفة 
  عام    خاص    شرقية             قطاع العمل    –منيا القمح  –مدرسة شلشلمون اإلعدادية بنين : جهة العمل 

                                                           
  م  ٢٠٠٢/  ٩/  ١٨/تاريخ التسجيل للدرجة 

  : تاريخ الحصول على  الدرجة 
  : التقدير 

  
  
  
  
  
  
  
  

  جامعة الزقازيق
  كلية اآلداب 



  الدراسات العليا 
  كلية                                     

  م ٢٠٠٦االمتحان النهائى لسنة  طلب دخول
  إبراهيم عبدالباسط عبدالرءوف محمد : اسم الطالب ولقبه                باللغة العربية 

  Ibrahim Abdel-basset Abdel-raouf Mohammed: باللغة األوربية                                  
  م  ١٩٧٤ ١٠/  ١: تاريخ الميالد 

  قرية                   مركز                      محافظة                                 محل الميالد        
  كفر عمر مصطفى             منيا القمح                  الشرقية                                           

  اللغة العربية         القسم الذى سيؤدى فيه االمتحان                                 
  "لغة " التخصص الدقيق                                                       

  عدد مرات االمتحان                                                   أول مرة 
  م  ٢٠٠٢سنة التحاقه بالكلية                                                    

  شرقية –منيا القمح  –نوان الطالب الخاص                                                  كفرعمر مصطفى ع
  سجل مدنى منيا القمح "          رقم قومى" ١٣٠٣٥٧٤/ عائلية وجهة إصدارها/ شخصية : رقم البطاقة 

  توقيع الطالب                 تحريرًا فى                                                     
                                                                          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  _____________________________: باللغة العربية                                                  
  _____________________________: باللغة األوربية                                                 

  البيانات المذكورة بهذه االستمارة قد تمت مراجعتها بمعرفتى ووجدت مطابقة بيانات شهادة الميالد وسجالت الكلية 
  

  العام المختص                                               مدير اإلدارة                    المدير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عربى                                  إنجليزي : لغة الرسالـــة 
  ) عربى : ( التخصص العـام 



  ) إنجليزي (                   
  ) عربى : ( التخصص الدقيق 

  ) إنجليزي(                     
  ) لغة (ر على بن الجهم دراسة تركيبية داللية التراكيب اللغوية للجملة الخبرية فى شع) عربى: ( عنوان الرسالة 

  ) إنجليزي(                   
  : بيانات عن اإلشراف 

  أحمد يوسف على  / د . أ : اسم المشرف ) ١
  "             مشرفًا أساسياً " أستاذ النقد األدبى ووكيل كلية آداب الزقازيق للدراسات العليا : الوظيفة 

  سعيد إبراهيم شلتوت / د )               ٢ 
  مدرس علم اللغة بالكلية : الوظيفة 

  : م                                 تاريخ نهاية اإلشراف  ٢٠٠٢/  ٩/ ١٨: تاريخ بداية اإلشراف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيان الكلمات المرشدة بلغة الرسالة 
)١(  



)٢(  

)٣(  

)٤(  

)٥(  

)٦(  

)٧(  

)٨(  

  : عن عشرة سطور بلغة البحث ملخص البحث فيما اليزيد 

مـن منظـور تركيبـى داللـى ) هــ ٢٤٩ت (هذا بحث يعنى بدراسة التراكيب اللغوية للجملـة الخبريـة فـى شـعر علـى بـن الجهـم  
يهــدف لدراســة أنمــاط وصــور تراكيــب الجملــة الخبريــة عنــده وتحديــد مــا يطــرأ عليهــا مــن تقــديم وتــأخير وغيــر ذلــك وربــط هــذه 

المعنى الداللى ، وينقسم هذا البحث على خمسة فصول بعد مقدمة وتمهيد وتناول البحث فى الفصل األول التراكيب النحوية ب
وتناول البحث فى الفصل الثانى الجملة الخبرية المنفية حيث تحدثُت فيه عـن مفهـوم .اسمية وفعلية :الجملة الخبرية المثبتة 

وجـاء الفصـل ، دخـول تلـك األدوات علـى الجملتـين االسـمية والفعليـة و ،وما ورد فى شعر ابن الجهـم مـن أدوات النفـى، النفى 
والفـارق بـين تنـاول النحـويين والبالغيـين لـه فـي ،الثالث ليبحث الجملة الخبرية المؤكدة فمهدُت لـه بتعريـف التوكيـد بقسـميه 

وجـاء الفصــل الرابــع .الفعليــة االسـمية و :ثــم تطبيـق دخــول أدوات التوكيــد المسـتعملة لــدى شـاعرنا علــى الجملتــين ، دراسـاتهم 
ـــــان التخصـــــيص بالمنصـــــوبات  ـــــث ك ـــــة واإلضـــــافة حي ـــــة ،ليعـــــرض مكمـــــالت اإلســـــناد كالتخصـــــيص والتبعي ـــــت التبعي وكان

وفى الفصل الخامس قمت بتوضيح مواقع الجملـة .وغير المحضة،ثم كانت اإلضافة  المحضة ،والتوكيد،والبدل،والعطف،بالنعت
  ثم جاءت خاتمة البحث وفيها أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة .أقرها النحاة الخبرية حيث وردِت المواقَع التى

  
  
  
  

  جامعة الزقازيق 
  كلية اآلداب 

  قسم اللغة العربية 



   
  

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث/ السيد االستاذ الدكتور 
  ٠٠٠تحية طيبة وبعد 

  
  ـــــه أتشرف باإلفادة بأن مجلس القسم فى اجتماعــــ

  وافق على تشكيل لجنة الحكم  ٢٠٠٦/   /  يوم                    الموافق          
  إبراهيم عبدالباسط عبدالرءوف محمد / على رسالة الطالب 
  الماجستير                              بناء على إقتراح : المسجل لنيل درجة 

  )مشرفًا أساسياً ( وكيل الكلية للدراسات العليا                     أحمد يوسف على     / د . أ : لجنة اإلشراف 
  )مشرفًا مشاركاً ( سعيد إبراهيم شلتوت                     مدرس علم اللغة بالكلية / د                      

  
  أعضاء لجنة الحكم

  
  التوقيع  الوظيفة  االسم  م
حو والصرف بكلية دار العلوم أستاذ الن  على محمد أبو المكارم / د . أ   ١

  )رئيساً (جامعة القاهرة 
........................... 

أستاذ النقد األدبىووكيل كلية آداب الزقازيق    أحمد يوسف على / د . أ   ٢
  )مشرفاً ( للدراسات العليا 

........................... 

بآداب الزقازيق  أستاذ مساعد األدب العباسي  وحيد عبدالحكيم الجمل / د   ٣
  )عضواً (

........................... 

٤  ...............................  ............................................ ........................... 
٥  ...............................  ............................................  ........................... 
  

  رئيس مجلس القسم                                                                                      
  
  
  

  جامعة الزقازيق 
  كلية اآلداب 

  قسم اللغة العربية 



  
  

  تقرير عن صالحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم
  
  

  محمد  إبراهيم عبدالباسط عبدالرءوف: اسم الطالب 
  اللغة العربية : القسم العلمى 

  لغة : التخصص العلمى 
  قسم اللغة العربية  –ماجستير فى اآلداب : الدرجة المسجل لها 

  " دراسة تركيبية داللية " التراكيب اللغوية للجملة الخبرية فى شعر على بن الجهم : عنوان الرسالة 
  

  .لجنة اإلشراف العلمى 
  
لى صالحة للعرض ع  االسم  م
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مـن منظــور ) هـــ ٢٤٩ت (هـذا بحـث يعنــى بدراسـة التراكيــب اللغويـة للجملــة الخبريـة فـى شــعر علـى بــن الجهـم      

تركيبى داللى يهدف لدراسة أنماط وصور تراكيب الجملـة الخبريـة عنـده وتحديـد مـا يطـرأ عليهـا مـن تقـديم وتـأخير و 

إظهــار و إضــمار وذكــر وحــذف مــن خــالل شــعر الشــاعر المجمــوع فــى ديوانــه وربــط هــذه التراكيــب النحويــة بــالمعنى 

  . الداللى وحياة الشاعر 

ذا البحـث المـنهج الوصـفى القـائم علـى تحليـل النصـوص واسـتخراج األنمـاط المختلفـة للجملـة وقد سـلكت فـى هـ     

الخبرية والصور المتعددة التـى تمثـل هـذه األنمـاط مـن خـالل ديـوان الشـاعر ثـم تصـنيفها  واكتشـاف مـا ابتكـره منهـا 

ور كــان أكثــر شــيوعًا لــدى بنســبه وداللتــه مســتعينًا باإلحصــاء بوصــفه وســيلة تهــدف إلــى معرفــة أى األنمــاط والصــ

الشاعر وأيها أقل ندرة بالمقارنة بما سواها ومعرفة داللة ذلك مستفيدًا مما عرض له البالغيون فى هذا الميدان قـدر 

  . طاقتى 

وقــد تــم تقســيم هــذا البحــث إلــى خمســة فصــول يســبقها مقدمــة وتمهيــد ويعقبهــا خاتمــة يليهــا ثبــت بالمصــادر        

دمة لتعرض أهداف الدراسـة والدراسـات السـابقة فـى علـم التراكيـب وعـن حيـاة الشـاعر والمـنهج جاءت المق.والمراجع 

وجاء التمهيد ليعرض تعريفًا بالشاعر من حيُث نسبه ونشـأته ومـوجز لرحلـة . الذى ستسلكه الدراسة وتقسيم البحث 

ســة التراكيــب فــى علــم اللغــة حياتــه وأغــراض شــعره ووصــف ديوانــه ثــم ذكــر نبــذه عــن التركيــب فــى اللغــة وأهميــة درا

  .الحديث  

واالبتــداء ،اســمية وفعليــة مبتــدئًا بالحــديث عــن المعــارف:وجــاء الفصــل األول متنــاوًال الجملــة الخبريــة المثبتــة       

ودخـول النواسـخ الحرفيـة والفعليـة علـى ،والرتبـة بـين المبتـدأ وخبـره ،بالنكرة ، ومواضع حذف كل من المبتـدأ والخبـر 

ثم كان الحديث عن الجملـة الفعليـة بأنواعهـاذات الفعـل ،سمية البسيطة لتحولها إلى جملة أسمية موسعة  الجملة اال

الالزم والمتعدى لمفعول واحد والمتعدى لمفعولين أو أكثـر وذات الفعـل المبنـى للمجهـول وانتهـى هـذا الفصـل إلـى أن 

تــأخير كتقــديم الخبــر علــى المبتــدأ فــى جملــة كــان وأنــه حــين يلجــأ للتقــديم وال،الشــاعر وضــع الرتبــة مكانهــا الصــحيح 

كمـا الحـظ البحـث أن الحـذف عنـده كحـذف ،أوتقديم المفعول به على الفاعل فذلك بهدف االهتمـام بالُمقـدَّم ،وأخواتها 

المبتــدأ إنمــا يكــون بهــدف االهتمــام بداللــة الخبــر ومــا يريــد أن يتحــدث بــه عــن المبتــدأ كمــا لــوحظ أنــه يلجــأ أحيانــًا 

رالمبتدأ فى ذهنه والتصريح بالخبر مباشرة متعـددًا إمـا لتعظـيم المبتـدأ المقـدر عنـده وٕامـا إلحـداث حيـرة لآلخـرين لتقدي

  .بحثًا عن الجواب وهو معرفة المبتدأ المقدر عنده 



 وتناول البحث فى الفصل الثانى الجملة الخبرية المنفية حيث تم تناول مفهوم النفى وما ورد لدى الشاعر مـن      

أدوات نافية ودخول تلك األدوات على الجملتـين االسـمية والفعليـة و انتهـى هـذا الفصـل بـأن شـاعرنا قـد أورد الجملـة 

من إجمالى نفى الجملة االسمية بأدوات النفـى التـى اسـتعملها ، % ٥١.٨موضعًا أى  ١٠١االسمية البسيطة منفية 

نظــرًا لتعــدد اســتخداماتها مثــل اســتغراق النفــى للجــنس كلــه ، هــى األكثــر اســتخدامًا لــدى الشــاعر ) ال ( وكانــت األداة 

 ٩٤وٕاعمــال عمــل لــيس ، ونفــى النســبة المســندة بــين االســم وخبــره ، كمــا لــوحظ أن نفــى الجملــة الموســعة قــد ورد 

ونفـى ) كـان (وهو ما يعنى نفـى الـزمن دون الحـدث مـع ) وجد  –رأى  –كان ( موضعًا وجاء النفى بكثرة مع األفعال 

و لـوحظ ـ أيضـًا ـ أن الفعـل المتعـدى لمفعـول واحـد قـد فـاز بنصـيب األسـد مـن ) وجـد  –رأى ( ين فـى الخبـر مـع اليق

  . إجمالى نفى الجملة الفعلية بأنواعها 

وتناول البحث فى الفصل الثالث الجملة الخبرية المؤكدة فبدأ بتعريف التوكيد وتقسـيمه ، والفـرق بـين تنـاول         

: غيــين لــه فــى دراســاتهم ، ثــم تطبيــق دخــول أدوات التوكيــد المســتعملة لــدى شــاعرنا علــى الجملتــين النحــويين والبال

االسمية والفعلية ، وانتهى هذا الفصل إلى ان شاعرنا أراد توكيد الجملة بنوعيهـا بطرائـق عديـدة كتنـوع أداة النفـى أو 

الخــاص علــى العــام ، واالعتــراض ، واســتخدام تكرارهــا ، و االبتــداء بالجــار والمجــرور فــى صــدارة الجملــة ، وعطــف 

  .المترادفات المتعددة ، والتضاد ، والتفصيل بعد إجمال ، واستخدام المفعول المطلق المؤكد لعامله 

ثـــم جـــاء الفصـــل الرابـــع ليعـــرض مكمـــالت اإلســـناد كالتخصـــيص والتبعيـــة واإلضـــافة ، حيـــث كـــان التخصـــيص      

ثناء ، وكانت التبعية عن طريق النعت والعطف والبدل والتوكيد ، ثم كانـت اإلضـافة بالمفعوالت والحال والتمييز واالست

وانتهى هذا الفصل إلى أن الشاعر حاول بكل ما أوتى من قوة أن يطيـل الجملـة . المحضة وغير المحضة : بنوعيها 

والتـى لـم تكـن تسـير ـ مثـل الخبرية عن طريق مكمالت اإلسناد كـالعطف والتوكيـد والنعـوت المتعـددة للمنعـوت الواحـد 

األحــوال المتعــددة وصــاحبها واحــد ـ علــى نظــام معــين ، حيــث كــان البنــاء راجعــًا لطاقــات الشــاعر المتجــددة وامتالكــه 

ألدواته الفنية ، ولو أراد لنفسه نظامًا معينًا يلتزم به لسلكه حتى يصـل للظـاهرة األسـلوبية التـى ينشـدها ، كمـا لـوحظ 

اإلسناد وحدها من تخصيص وتبعية وٕاضافة على أن تأتى بجملة تامة المعنى ما اسـتطاعت  أنه لو اجتمعت مكمالت

  .رغم أن وظائفها فى البيان ال تقل شأنًا عن وظيفة طرفى اإلسناد 



وجاء الفصل الخامس ليوضـح مواقـع الجملـة الخبريـة  حيـث وردت المواقـع التـى أقرهـا النحـاة كوقوعهـا فـاعًال أو    

وانتهـى هـذا ) كـى  –لـو  -أنَّ   –أْن ( رًا أو نعتًا أو حاًال وغير ذلك ، وكذلك مواضع الموصول الحرفى مفعوًال أو خب

الفصل إلى أن الجملة الخبرية الفعلية قد وردت بصورة أكبر من الجملة االسمية فى ديـوان الشـاعر ، وهـو مـا يرجـع 

  . ا إلى تنوع دالالت الفعل ولعناية  الشاعر بحركة األحداث ذاته

وفى الخاتمة أوضحت أن ابن الجهم شاعٌر مطبوٌع على إنشاد الشعر فى أغراضه المتعددة ، وهو فـى شـعره هـذا     

يــربط جملــه المتتابعــة فــى نســق تعبيــرى يربطــه خــيط شــعورى وداللــى ، وشــعره بوجــه عــام يمثــل خطــًا بيانيــًا واضــحًا 

كمـا لـوحظ أنـه لـم يخـالف مـنهج النحـاة فـى تراكيبـه إال فـى . لنفسيته وتطورها وفق األحداث المؤلمة التـى ألمـت بـه 

القليل المتعمد ليدل على مقدرته اللغوية من ناحية ، وعلى هضمه للتراث وتفاعله معه من ناحية أخرى ، وقـد يكـون 

نظيره مرد ذلك غرضًا دالليًا يكشف السياق عنه ويريد الشاعر التنبيه عليه ، كما لوحظ أنه مال إلدخال الحرف على 

، كما لوحظ توسعه فى استخدام الجار والمجرور والظرف حيث فصـل بهـم بـين ) فياليت من أهو بذاك عليم ( كقوله 

  . المبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، واسم الحرف الناسخ وخبره ، واسم الفعل الناسخ وخبره ، وبين النعت والمنعوت 

ابن الجهم ، وأنه يمكن أن يكون النحو مدخًال صحيحًا لفهم النص  ويرى الباحث أن طاقة النحو قوية مبدعة عند   

ويقتـرح . وتفسيره إذا أخذ فى مفهوم النحو أنه تفاعل مثمر مع المفردات التى تشغل وظائفه والسياق الـذى تـرد فيـه 

ذى تـرد الباحث وضع معجم داللى لمفردات الشاعر مقسمة وفق أغـراض شـعره المتنوعـة ، أو تقسـم وفـق السـياق الـ

  .فيه ، وبهذا يتضح أن للشاعر قاموسًا خاصًا يتفرد به عن بقية أقرانه من الشعراء 

  الباحث                                                                                    
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  )ة واحدة صفح" (دراسة تركيبية داللية " للجملة الخبرية فى شعر على بن الجھم 

  

مـن منظــور ) هـــ ٢٤٩ت (هـذا بحـث يعنــى بدراسـة التراكيــب اللغويـة للجملــة الخبريـة فـى شــعر علـى بــن الجهـم      

الل شـعر الشـاعر المجمـوع فـى ديوانـه تركيبى داللى يهدف لدراسة أنماط وصور تراكيب الجملة الخبرية عنده مـن خـ



وقد سلكت فـى هـذا البحـث المـنهج الوصـفى القـائم علـى .وربط هذه التراكيب النحوية بالمعنى الداللى وحياة الشاعر 

  .تحليل النصوص واستخراج األنماط المختلفة للجملة الخبرية مستعينًا باإلحصاء بوصفه وسيلة

واالبتــداء ،اســمية وفعليــة مبتــدئًا بالحــديث عــن المعــارف:ملــة الخبريــة المثبتــة وجــاء الفصــل األول متنــاوًال الج      

ودخـول النواسـخ الحرفيـة والفعليـة علـى ،والرتبـة بـين المبتـدأ وخبـره ،بالنكرة ، ومواضع حذف كل من المبتـدأ والخبـر 

فعليـة بأنواعهـاذات الفعـل ثم كان الحديث عن الجملـة ال،الجملة االسمية البسيطة لتحولها إلى جملة أسمية موسعة  

وتنـاول البحـث فـى الفصـل . الالزم والمتعدى لمفعول واحد والمتعدى لمفعـولين أو أكثـر وذات الفعـل المبنـى للمجهـول

الثــانى الجملــة الخبريــة المنفيــة حيــث تــم تنــاول مفهــوم النفــى ومــا ورد لــدى الشــاعر مــن أدوات نافيــة ودخــول تلــك 

وتنــاول البحــث فــى الفصــل الثالــث الجملــة الخبريــة المؤكــدة فبــدأ بتعريــف . الفعليــةاألدوات علــى الجملتــين االســمية و 

ــد  ــم تطبيــق دخــول أدوات التوكي ــه فــى دراســاتهم ، ث ــين ل ــاول النحــويين والبالغي ــين تن ــد وتقســيمه ، والفــرق ب التوكي

الت اإلســـناد ثـــم جـــاء الفصـــل الرابـــع ليعـــرض مكمـــ. االســـمية والفعليـــة: المســـتعملة لـــدى شـــاعرنا علـــى الجملتـــين 

كالتخصيص والتبعية واإلضافة ، حيث كان التخصيص بـالمفعوالت والحـال والتمييـز واالسـتثناء ، وكانـت التبعيـة عـن 

وجاء الفصـل الخـامس . المحضة وغير المحضة : طريق النعت والعطف والبدل والتوكيد ، ثم كانت اإلضافة بنوعيها 

اقـع التـى أقرهـا النحـاة كوقوعهـا فـاعًال أو مفعـوًال أو خبـرًا أو نعتـًا أو ليوضح مواقع الجملة الخبرية  حيـث وردت المو 

وفى الخاتمـة أوضـحت أن ابـن الجهـم ). كى  –لو  -أنَّ   –أْن ( حاًال وغير ذلك ، وكذلك مواضع الموصول الحرفى 

يمثـل خطـًا بيانيـًا  فى شعره هذا يربط جمله المتتابعة فى نسق تعبيرى يربطه خيط شعورى وداللى ، وشعره بوجه عام

ويقترح الباحث وضـع معجـم داللـى لمفـردات الشـاعر . واضحًا لنفسيته وتطورها وفق األحداث المؤلمة التى ألمت به 

مقسمة وفق أغراض شعره المتنوعة ، أو تقسم وفق السياق الذى ترد فيه ، وبهذا يتضح أن للشاعر قاموسـًا خاصـًا 

  . يتفرد به عن بقية أقرانه من الشعراء

  /الباحث                                                                     

  
  بسم اهللا الرحمن ارحيم

سيدنا محمد النبى ، مة للعالمين حوالصالة والسالم على المبعوث ر ، الحمد هللا رب العالمين 
  وعلى أله وأصحابه وأحبابه أجمعين، األمى األمين 

  وبعد
ينتهى نسبه إلى ، حسن على بن بدر بن الجهم بن مسعود القرشى السامى شاعرنا هو أبو ال



لكن يرجح انه ولد سنة ثمان ، وتاريخ ميالده غير مثبت فى كتب التراجم . لؤى بن غالب
. سان إلى العراق الة خر ــسان وقيل بل هو من ناقاوقيل هو من خر ، وثمانين ومائة للهجرة 

؛ فقد كان أبوه الجهم بن بدر السامى واليًا على أحد جانبى وهو ينتمى ألسرة من علية القوم 
  .وولى قبل ذلك بريد اليمن وطرازها والثغر للمأمون ، بغداد والشرطة للواثق 

  
وأكثر شعره قاله فى المتوكل أو فى زمانه ، أنشد الشعر أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق 
ولكن حدثت ، اصة ندمائه نحو سبع سنوات حيث قربه المتوكل واتخذه جليسًا وجعله من خ

ان وأوصى بصلبه وكان ـــــــــساه المتوكل ونفاه إلى خر سمحنة بالغة بسبب خصومه اللد فحب
  .ر ـلهذه الحوادث المتالحقة أثر عظيم فيما ينظم من شع

  
سع وتوفى فى شعبان سنة ت،  إليهاعاش ابن الجهم مخلصًا للخالفة العباسية فخورا باالنتماء 

ان وأربعين وستمائة وألف ـــــوديوانه صغير يصل عدد أبياته إلى ثم، وأربعين ومائتين للهجرة 
  .بيت من الشعر 

  
ز والمسعودى والخطيب البغدادى توفى الحقيقة إن القدماء كاألصفهانى والمرزبانى وابن المع

ح مطبوع عذب ـوابن خلكان لم يكونوا مغالين حين أجمعوا على أن ابن الجهم شاعر فصي
به الكثيرة الجديرة ــــــــاأللفاظ غزير الكالم بل أنهم لم يروا منه إال جانبًا واحدًا من جوان

ب والتقدير فقد كان باإلضافة إلى ماذكروا ذا مذهب واضح فى الدين والسياسة التزم اباإلعج
وظل ، ب العقائد ولقى فى سبيله ما يلقاه أصحا، الص ـــــــوناضل دونه بإخ، به عن قناعة 

 اتومع ذلك لم يجد الباحث لصوت ابن الجهم  صدى فى الدراس .وفيًا له إلى أن مات 
ومن هنا تأتى أهمية هذه الدراسة حيث رأى الباحث بتوجيه من ، األكاديمية إال ما ندر 

أستاذه المشرف ضرورة إعادة شعر ابن الجهم ليأخذ مكانة فى الدرس النقدى الحديث حيث 
وٕاذا كان قد تم اختيار ، بحث الجامعى من مهامه إعادة الصالح من تراثنا إلى الحياة إن ال

تراكيب الجملة الخبرية فى شعر ابن الجهم فإن الباحث على وعى بأن دراسة التراكيب غير 
فالنص األدبى مجموعة من ، مفصولة عن غيرها من البنى األخرى التى يقوم عليها النص 



  إنما الفصل ألجل الدرس فحسب، متجادلة غير المنفصلة البنى المتشابكة ال
  

 ثبتوتعقبها خاتمة يليها ، لذا جاءت هذه الدراسة على خمسة فصول يسبقها مقدمة وتمهيد 
  .بالمصادر والمراجع 

  
، وبعض من الدراسات السابقة فى علم التراكيب ، جاء فى المقدمة عرض بأهداف الدراسة 

اسة وهو المنهج الوصفى القائم على تحليل نصوص ابن الجهم والمنهج الذى ستسلكه الدر 
نماط واستخراج األنماط المختلفة لتراكيب الجملة الخبرية والصور المتعددة التى تمثل هذه األ

ظهار وٕاضمار وذكر وحذف من خالل شعر إ وتحديد ما يطرأ عليها من تقديم وتأخير و 
النحوية بالمعنى الداللى وحياة االعر قدر  الشاعر المجموع فى ديوانه وربط هذه التراكيب

  .االستطاعة 
  

ووصف ، وموجز لرحلة حياته ، وجاء فى التمهيد تعريف بالشاعر من حيث نسبه ونشأته 
  .وأهمية دراسة التراكيب فى علم اللغة الحديث ، لديوانه ثم ذكر نبذه عن التراكيب فى اللغة 

  
المثبتة بقسميها اإلسمية المثبتة والفعلية المثبتة فبدأ  جاء الفصل األول متناوال الجملة الخبرية

بالحديث عن االبتداء بالمعرفة ثم االبتداء بالنكرة ومواضع حذف كل من المبتدأ أو 
ودخول النواسخ الحرفية والفعلية على الجملة االسمية ،والرتبة بين المبتدأ وخبره ،الخبر 

ن الحديث عن الجملة الفعلية بأنواعها ذات ثم كا،البسيطة لتحولها لجملة اسمية موسعة 
وذات الفعل المبنى ،وذات الفعل المتعدى لمفعول واحد أو أكثر ،الفعل الالزم 

ويمكن القول ،وانتهى هذا الفصل إلى أن الشاعر قد وضع الرتبة مكانها الصحيح ،للمجهول 
همية صور تترواح بين ولهذه األ،إن األهمية هى األساس الذى ينبنى عليه التقديم والتأخير 

وقد اندرجت كثير من صور التقديم .االلتزام بالقاعدة وتشويق السامع إلى ما تأخر ذكره 
  .والتأخير تحت معنى التوكيد 



كما الحظ الباحث أن الحذف عنده كحذف المبتدأ إنما يكون بهدف االهتمام بداللة الخبر 
حظ أنه يلجأ أحيانًا لتقدير المبتدأ فى ذهنه كما لو ،ومايريد أن يتحدث به  الشاعر عن المبتدأ 

والتصريح بالخبر مباشرة متعددًا إما لتعظيم المبتدأ المقدر عنده وٕاما إلحداث حيرة لآلخرين 
  .بحثا عن الجواب وهو معرفة ذلك المبتدأ 

  
االسمية المنفية والفعلية :وتناول البحث فى الفصل النانى الجملة الخبرية المنفية بقسميها 

ودخول تلك ، وما ورد  لدى الشاعر من أدوات نافية ، المنفية حيث تم تناول مفهوم النفى 
وانتهى هذا الفصل إلى ان الشاعر قد أورد الجملة ،األدوات على الجملتين االسمية والفعلية 

وكانت أداة النفى ،االسمية البسيطة منفية بصورة أكبر من الجملة االسمية الموسعة المنفية 
هى األكثر استخدامًا لدى الشاعر لتعدد استخداماتها مثل استغراق النفى فى الجنس  )ال(

كما لوحظ أن نفى الجملة ، ونفى النسبة المسندة بين االسم وخبره ،وٕاعمال عمل ليس ،كله 
وهو ما يعنى نفى الزمن دون الحدث ) كان و رأى و وجد(الموسعة قد جاء بكثرة مع األفعال 

ولوحظ أيضًا أن الفعل ) . رأى و وجد(ونفى اليقين فى الخبر مع تراكيب ، )كان(فى تراكيب 
وأن ، نفى الجملة الفعلية بأنواعها   المتعدى لمفعول واحد قد فاز بنصيب األسد من إجمالى

للفعل المضارع التخلص من الصيغة ) ال ولم( الشاعر قد أراد من مضامة أداتى النفى 
تكاد تقضى عليه والخلوص منها إلى الماضى حيث الذكريات  المضارعية المؤلمة له و التى

أو أراد الخلوص إلى المستقبل بغية أن تتغير حاله  والقرب من الخليفةالجميلة وأيام الصبا 
  .لحال فضلى وأن ينال الود الذى كان متصًال فى الماضى بينهما  

  
االسمية المؤكدة والفعلية : ها وتناول البحث فى الفصل الثالث الجملة الخبرية المؤكدة بقسمي

فبدأ بتعريف التوكيد وتقسيمه والفارق بين تناول النحويين والبالغيين له فى دراساتهم ،المؤكدة 
، ثم تطبيق دخول أدوات التوكيد المستعملة لدى شاعرنا على الجملتين االسمية والفعلية 

عديدة كتنوع أداة النفى أو واتضح من هذا الفصل أن شاعرنا أراد توكيد تراكيبه بطرائق 
، أو عن طريق االبتداء بالجار و المجرور فى صدارة الجملة ، تكرارها فى البيت الواحد 



، واستخدام المترادفات المتعددة ، واالعتراض ، وعطف الخاص على العام 
  .واستخدام المفعول المطلق المؤكد لعامله، والتفصيل  بعد إجمال،والتضاد 

حيث كان ، ابع ليعرض مكمالت اإلسناد كالتخصيص والتبعية واإلضافة وجاء الفصل الر 
التخصيص بالمفعوالت والحال والتمييز و االستثناء وكانت التبعية عن طريق النعت والتوكيد 

وانتهى هذا الفصل ، ثم كانت اإلضافة بنوعيها المحضة وغير المحضة ، والعطف والبدل 
ى من قوة أن يطيل تراكيب الجملة الخبرية عن طريق إلى أن شاعرنا قد حاول بكل ما أوت

مكمالت اإلسناد كالعطف والتوكيد والنعوت المتعددة للمنعوت الواحد والتى لم تكن تسير 
راجعًا  فقد كان البناء، على نظام معين وهى فى ذلك مثل األحوال المتعددة وصاحبها واحد 

  .لطاقات الشاعر وامتالكه ألدواته الفنية 
  

االسمية والفعلية حيث وردت : الفصل الخامس ليوضح مواقع الجملة الخبرية بقسميها  وجاء
كما ، أو حاًال أو غير ذلك  المواقع التى أقرها النحاة كوقوعها فاعًال أو مفعوًال أو خبرًا أونعتاً 

وانتهى هذا ) أْن و أّن  و لو و وكى( وضح هذا الفصل مواقع الموصول الحرفى مثل 
ى أن تراكيب الجملة الفعلية قد وردت بصورة أكبر من تراكيب الجملة االسمية فى الفصل  إل

 بحركة األحداث وهو ما يرجع إلى تنوع دالالت الفعل وعناية الشاعر، ديوان الشاعر 
  .ذاتها 

  
  :وفى الخاتمة أوضحت مجموعة من النتائج ومنها 

وهو فى شعره هذا ، ضه المتعددة ابن الجهم شاعر مطبوع على إنشاد الشعر فى أغرا: أوًال 
وشعره بوجه عام يمثل ، يربط جمله المتتابعة فى نسق تعبيرى يربطه خيط شعورى وداللى 

وأنه يعمل على ، خطًا بيانيًا واضحًا لنفسيته وتطورها وفق األحداث المؤلمة التى ألمت به 
الفكر حيث يعطى وما يقتضى إدامة النظر او إعمال ، تأدية المعنى على أوضح  السبل 

لفكرته الشعرية القدرة على التحكم فى سير القصيدة من أولها آلخرها معتمدًا على مقدرته 
ويتضح من هذا  أن الطول عن طريق العناصر اإلسنادية يأتى ، اللغوية فى إطالة الجملة 

  .لتعميق االهتمام بالمسند إليه وٕان كان معظمه يعتمد على األسماء 



  
البحث  أن عالقة اإلسناد بين المبتدأ و الخبر أو بين الفعل وفاعله هى الجوهر أثبت :  ثانياً 

أما بقية العالقات فهى بياٌن لها وٕازالٌة لما ، واألساس فى الجملة العربية فهى بؤرتها أو نواتها 
ولو اجتمعت مكمالت اإلسناد وحدها من ، يعتريها أو يعترى أحد ركنيها من إبهام وغموض 

عية وٕاضافة على أن تأتى بجملة تامة المعنى ما استطاعت رغم أن وظائفها تخصيص وتب
  فى البيان ال تقل شأنًا عن وظيفة طرفى اإلسناد

  
أثبت البحث أن الشاعر تعامل مع الجملة الخبرية فأوردها المواقع التى أقرها النحاة : ثالثاً 

كما أثبت أن الجملة الخبرية .إلخ ..... أو مفعوالً ، أو نعتًا ، أو حاًال ، كوقوعها خبرًا للمبتدأ 
المثبتة وردت لدى الشاعر بنسبة أكبر من الجملة الخبرية المنفية أو المؤكدة مما يكشف لنا 

ولوحظ . طوَل َنَفِس الشاعر وَتمكُِّنه من ناحية البيان وقدرته على صياغة تجربته الشعرية 
ات الفعل الماضى بكثرة ؛ إلفادة الثبوت أن الشاعر آثر استخداَم الجملة الفعلية المثبتة ذ

  .وتحقق الوقوع
  

وأنه يمكن أن ،يرى الباحث أن طاقة النحو قوية مبدعة إذا أحسن الشعراُء استغاللها : رابعاً 
يكون النحو مدخًال صحيحًا لفهم النصوص وتفسيرها إذا ُأِخَذ فى مفهوم النحو أنه تفاعٌل 

أو بمعنى آخر إذا  عددنا ، َفُه والسياَق الذى ترد فيه مثمٌر مع المفردات التى َتشغُل وظائ
وهو ما ُيَعدُّ ،الفهَم الصحيَح للنحو هو الفهم الصحيح لألساس الداللى الذى يقوم عليه النص 

وهو مطلب ال محيص عنه " المعنى النحوى الداللى للنص"أو "نحو النص"دعوة  لما يسمى 
يد البناء النحـوى للُجَمِل فيه  ـ مع ضرورته  وشدة ؛ألن وصف النظام التركيبى للشعر أو تحد

الحاجة إليه  ـ ال يمكن أن يتم دون أن يرتبط هذا بما تؤديه من داللة حيث إنَ عْزَل النظام 
  .النحوى عن الشعر ال معنى له 

  
يقترح الباحث وْضَع معجم داللى لمفردات الشاعر مقسمة َوْفَق أغراض شعره : خامساً 

وبهذا يتضح لنا أن للشاعر قاموسًا خاصًا ، و تقسم َوْفَق السياق الذى ترد فيه أ، المتنوعة 



وأنَّ الشاعَر ُظِلَم عندما َنَأَى الباحثون بدراساتهم عن ،يتفرد به عن باقى أقرانه من الشعراء 
  .شعره 

  
 قال رسول اهللا: أيها الجمع الكريم روى أبو داود بسنده عن أبى هريرة رضى اهللا عنه قال 

األستاذ ، فإلى أستاذى الجليل " ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس) : " صلى اهللا عليه وسلم (
أحمد يوسف على   أستاذ األدب والنقد ووكيل الكلية للدراسات العليا أتقدم بأسمى / الدكتور 

لمذة فما وجدت فى سيادته منذ التقيت به وشرفت بالت، آيات الشكر والتقدير والوفاء والعرفان 
وكان لثقافته الواسعة وعلمه الغزير ومنهجه ، على يديه إال تواضع العلماء وعنو اآلباء 
أثر كبير فى البحث والباحث على السواء فجزاه  األصيل ومتابعته الجادة رغم أعبائه الجمة

وأسبغ عليه تمام الصحة ، اهللا عنى وعن طالب العلم خير الجزاء وحفظه للعلم وللمعرفة 
  .   فية والعا 

أستاذ النحو والصرف بكلية  على محمد أبو المكارم/ أستاذنا الدكتور ، وٕالى العالمة الجليل 
دار العلوم أتقدم بعظيم االمتنان ووافر الشكر والتقدير لتفضل سيادته بالموافقة على مناقشة 

فأطال ، ه وال شك أن فى ذلك إثراًء للبحث وصقًال للباحث وتشريفًا ل، هذا البحث وتقييمه 
وجزاه عن العلم وطالبه خير الجزاء فى الدنيا ، اهللا عمره وبارك لنا فى علمه وصحته 

  واآلخرة 
  
األستاذ المساعد لألدب العربى ، وحيد عبد الحكيم الجمل / الدكتور ، وٕالى أستاذى الجليل  

واسع ومناقشاته وطالما استفدت من علمه ال، والذى شرفت بالتلمذة على يديه ، القديم بالكلية 
فإلى سيادته جزيل الشكر والتقدير ؛ ، الثرية حول تحليل بعض نصوص األدب العباسى 

لقبوله مناقشة هذا البحث وتقييمه فجزاه اهللا خيرًا وأسبغ عليه مزيدًا من العلم وتمام الصحة 
  .والعافية 

درس اللسانيات سعيد إبراهيم شلتوت م/ كما أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للدكتور 
ورأيه الصائب الذى لم ييخل به يومًا على طالبه ، بالكلية ؛ إلفادتى الجمة من بعد نظره 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أساتذتى بقسم . فزاده اهللا علمًا ومتعه بتمام الصحة والعافية 



ينكر وأياد ال اللغة العربية بالكلية وكل من علمنى حرفًا فى حياتى فلهم علىَّ فضل ال 
  .تجحد

  
أمى وأبى وأختى وأخى وزوجتى أتقدم ببالغ الشكر والتقدير وعظيم : وٕالى أسرتى الكريمة 

كما أتقدم بالشكر إلى أقاربى وٕالى ، االمتنان فاللهم اجزهم عنى خيرًا فى الدنيا واآلخرة 
  .زمالئى فى العمل والكثيرين من أصدقائى وأحبائى وكل من شرفنى بالحضور

  
وهو من حبب ، ال يمكن لى فى هذا المقام أن أنسى شكر أغلى وأخلص األحباب إلى قلبى و 

عبد الرءوف ــ  رحمه اهللا ـــ فإن كان جسده قد / أال وهو أخى ، إلىَّ العلم وزينه فى قلبى 
واجعل ، فاللهم أجزل مثوبته ، فشخصه دائما راسٌخ فى عقلى وقلبى وأمام ناظرى ، فارقنى 

واسكنه فى اآلخرة فردوس النعيم األعلى مع النبيين ، من رياض الجنة  قبره روضةً 
  .والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 

ختامًا أرجو من اهللا العلى القدير أن ينفع بهذا البحث المتواضع الذى إن كنت قد وفقت فيه 
وأرجو من ، استطاعتى  وٕان كانت األخرى فحسبى أننى اجتهدت قدر،فمن فضل اهللا علىَّ 

  اهللا رب العالمين أن يغفر لى السهو والزلل إنه سميع مجيب 
اللھم آمين . وصل اللھم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبى األمى وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  جامعة الزقازيق 

  كلية اآلداب 
   الدراسات العليا

  تقـــــــــــــرير
  /عن رسالة الماجستير المقدمة من الطالب

  إبراھيم عبد الباسط عبد الرءوف
  

ذه الرسالة  م : "موضوع ھ ن الجھ ى ب ى شعر عل ة ف ة الخبري ة للجمل دراسة : التراكيب اللغوي
ة  ة داللي ين "تركيبي س وثالث و خم ى نح وع ف ذا الموض ب لھ ة الطال ت دراس د وقع ائتى وق وم

  .وعددا من الفھارس ، وخاتمة ، وخمسة فصول ، وتمھيدا ، ضمت مقدمة ،صفحة 



اره ، ـــ عرضت المقدمة لموضوع البحث  ى الدراسات السابقة ، وبينت أسباب اختي وأشارت إل
  .وأوضحت خطته بإجمال ، ذاته الصلة بموضوعه 

كما عرض أيضاً .كما تحدث عن ديوانه ، ــ وفى التمھيد ذكر الطالب تعريفاً موجزاً بحياة الشاعر 
  .لمفھوم التركيب 

ة  ة المثبت ل األول الجمل ى الفص ب ف ث الطال ـ بح ة : ــ مية وفعلي انى  ودرس ، اس ل الث ى الفص ف
ة  ة المنفي ة : الجمل مية والفعلي دة ، االس ة المؤك ث الجمل اول الفصل الثال ة : وتن مية وفعلي ، اس

ناد الت اإلس ع لمكم ل الراب رض الفص اليب  وع ة أس الل ثالث ن خ ة م ة الخبري ى الجمل : ف
ة ، التخصيص  امس ، واإلضافة ، و التبعي مية وبحث  الفصل الخ ة االس ة  الخبري ع الجمل مواق

  .وأجملت الخاتمة أھم نتائج البحث ، كما تناول مواقع الموصول الحرفى ، والفعلية 
ة  ا العلمي د اكتملت مقوماتھ ذا النحو ق ى ھ ى ، ـــوالرسالة عل ه عل ا مقدرت د أثبت الطالب فيھ وق

ه فى عرض ، وأحسن تحليلھا ومناقشتھا، جمع المادة العلمية من مصادرھا المعتمدة  وكانت لغت
ولعل من ، تتسم بالدقة ، تخلو فى مجملھا من األخطاء ، ما وصل إليه من نتائج علمية لغة جيدة 

ة  ة اإلحصاءات العلمي ه مجموع ى عمل ه الباحث ف ا قدم م م اط أھ اطع األنم ددت بشكل ق ى ح الت
  .الواردة للجملة الخبرية فى شعر على بن الجھم 

كما أنھا صالحة لمنح صاحبھا ، العلنية  ولھذه األسباب أرى أن الرسالة صالحة لجلسة المناقشة
  .وبا ولى التوفيق، ھذا   .درجة الماجستير 

  على محمد أبو المكارم/ د . أ 
  /التوقيع                         

  
  
  
  
  
  
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  إبراھيم عبد الباسط عبد الرءوف/ تقرير عن رسالة الماجستير المقدمة من الطالب 

  دراسة تركيبية داللية"التراكيب اللغوية للجملة الخبرية فى شعر على بن الجھم "وموضوعھا 
  

ى ٢٣٧تقع رسالة الطالب فى  د وخ:صفحة وتشتمل عل ة وتمھي اول فى مقدم ة؛ تن مسة فصول وخاتم
بعض  داللى مع عرض ل المعنى ال ط التركيب النحوى ب ى رب المقدمة أھداف دراسته ومنھجه القائم عل

  .الدراسات السابقة 
  .وفى التمھيد أعطانا نبذة مختصرة عن الشاعر والتركيب فى اللغة

ا من حيث ر  وفى الفصل األول عرض للجملة االسمية والفعلية وما يتعلق بھم واع والتغي الحذف واألن
  ".الجملة الخبرية المثبتة "بحكم دخول النواسخ عليھا وذلك تحت عنوان 

  .فعرض مفھوم النفى وأدواته ، "الجملة الخبرية المنفية " وجاء الفصل الثانى ليعرض 
وان  ث بعن ان الفصل الثال م ك دة "ث ة المؤك ة الخبري امه وأدوات" الجمل د وأقس ب التوكي رف الطال ه فع

  .االسمية والفعلية : المستعملة فى الجملتين 



فى الفصل الرابع ؛ كالتخصيص والتبعية واإلضافة؛ فعرض )مكمالت اإلسناد ( وبعد ذلك تناول الطالب 
  .المفعوالت والحال والتمييز واالستثناء والنعت والتوكيد والعطف والبدل واإلضافة المعنوية واللفظية 

فاعالً ـــ مفعوالً (اسمية وفعلية ؛ ) مواقع الجملة الخبرية ( درس الطالب  وفى الفصل الخامس واألخير
ة ). إلخ ...... ـــ خبراً ـــ نعتاً ـــ حاالً  ر من الجمل د وردت بصورة أكب ة ق ة الفعلي ى أن الجمل وانتھى إل

  .االسمية 
اوفى الخاتمة ذكر الطالب نتائج بحثه والتى جاءت نتيجة مجموعة من اإلحصاءات ا ام بھ رأى .لتى ق ف

اعر  م( أن الش ن الجھ ى ب ادر ) عل ل الن ى القلي اة إال ف نھج النح الف م م يخ ا ، ل ة مكانھ ووضع الرتب
واندرجت كثير من صور التقديم ،  الصحيح فلم يقدم ــــ مثالً ــــ  الخبر على المبتدأ إال فى القليل النادر 

  .والتأخير تحت معنى التوكيد 
ب ــ  ا الحظ الطال دأ والتصريح كم ة وھى حذف المبت اھرة تركيبيب رد الشاعر بظ ـ تف ر ـــ بما ذك ـ حس

  .ھذا باإلضافة إلى ميل الشاعر إلى إطالة الجملة الخبرية بوسائل متنوعة ، بالخبر مباشرة متعدداً 
  ــ  : وجاءت النتائج األخرى التى خلص إليھا الطالب ال تمت لموضوعه بصلة مثل 

  .جملة بسيطة ومركبة ، ية ال تخرج عن نوعين اثنين فحسب ــ إن الجملة العرب١
ة ٢ ة العربي ا إننى .ــ عالقة اإلسناد بين المبتدأ و خبره أو بين الفعل وفاعله ھى األساس فى الجمل كم

ر  ى حد كبي وارى إل ، أرى أن الطالب قد ركز فى بحثه على مستوى الجملة مما جعل المبحث الداللى يت
ى مجموعة من ، كافية لكل مسائل الوصف اللغوى إذ إن الجملة ليست  ذى يشتمل عل ك الوصف ال ذل

ة ، السياقات  المقالية والمقامية ة التراكيب اللغوي ل فى دالل ك المتمث ى جوھر بحث م تصل إل ومن ثم فل
فجاء البحث فى غالبيته بحثاً فى قضايا نحوية مألوفة دون االقتصار على العالقات ،عند على بن الجھم 

ة ، غوية غير المألوفة فى نصوص شاعرك الذى تدرسه الل تلك العالقات التى تكمن فيھا كل قيمة جمالي
ى  ؤثر ف ى ي ه حت ى تحقيق دف  يسعى إل ة وھ وى وظيف ب لغ ل تركي دالالت ؛ فلك ن ال ة م رز مجموع تف

ا أسماه  ال، المتلقى  ة إال من خالل م ة التأثيري ذه الوظيف ذا التركيب أن يحقق ھ ون وال يمكن لھ بالغي
ألوف  ر الم ولكن  يبقى .عدول الشاعر الذى تدرسه عن االستعمال الحقيقى المألوف إلى االستعمال غي

د فى مجال الدراسات  ىء لمستقبل جي فى النھاية أن الطالب قد أفاد من المصادر والمراجع بطريقة تنب
  .اللغوية كما إنه استفاد من كتب النحو واللغة فى دراسته للتراكيب 

ادات الخاصة بالطالب فى مجال ، الشاعر على بن الجھم  لدى كما إن البحث ال يخلو من بعض االجتھ
ه  ابرة لدي وافر روح البحث العلمى والمث ىء بت وكانت إحصاءات ، الدراسة الداللية رغم قلتھا مما ينب

الحاً للمناقشة وھى تشھد بالجھد الذى بذله فى ھذا البحث الذى أراه ص، الطالب دقيقة إلى درجة كبيرة
  كرسالة ماجستير 

  وحيد عبد الحكيم الجمل. د / عضو لجنة المناقشة 
  /التوقيع                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التقرير الجماعى عن مناقشة
  رسالة الماجستير للطالب إبراھيم عبد الباسط عبد الرءوف محمد

  
م "قائع مناقشة الطالب فى رسالته بدأت و ن الجھ ى ب ة فى شعر عل ة الخبري ة للجمل : التراكيب اللغوي

وم الخميس الموافق "دراسة تركيبية داللية  ة عشرة والنصف ١٤/١٢/٢٠٠٦ي م فى الساعة الحادي
  .فى قاعة المناقشات بالكلية 

اول أبدأت الوقائع بإلقاء الطالب ملخصاً لبحثه قدم فيه لدراسته ومنھج ا وتن ا ونتائجھ د  / د.ھ ى محم عل
ة  اھرة مناقش ة الق وم بجامع ة دار العل ة بكلي و المناقش رف عض و والص تاذ النح ارم أس و المك أب

اً ، فتحدث عن جودة الرسالة ،الطالب  اء جم ه ثن ذى أثنى علي ة الموضوع ال ة اإلشراف وأھمي ، ودق
ة رى بالمناقش ذا الموضوع يغ ر أن ھ اول المس، وذك ل وراح يتن ة مث وان : ائل الكلي ب : "العن التراكي

ة " اللغوية للجملة الخبرية  ل مفھوم التراكيب اللغوي اھيم مث د المف ل نصاً عن ستيفن . عدم تحدي فنق
ردات خارج النص  ة .ومفھوم نحو النص . أولمان ولم يناقشه حول معنى المف اك مالحظات عام وھن

ل ولكن يجب جمع الم، الخطة وھى خطة جيدة : مثل  حديثك :تشابھات والمختلفات فى أقسام واحدة مث



ر  وحذف ، عن المبتدأ والخبر وھذا عن المكونات ثم رحت بعد ذلك تتحدث عن الظاھرة مثل تقديم الخب
ر دقيق . المبتدأ والخبر  ذا استعمال غي ة الموسعة وھ ذكرت الجمل ة ف ة للجمل اط اللغوي م ذكرت األنم ث

ه . ات فھى ليست دقيقة وتحتاج إلى نظر وھناك مسألة المصطلح. وفيه نظر  م البحث كل ة تظل والخاتم
  .بل تشير إلى أمور ليست من البحث ، وال تتضمن نتائجه 

ة  ة ومالحظات عام ا سبق من أمور كلي اقش الطالب فى بعض المسائل ، وبعد مناقشة الطالب فيم ن
ل  ة مث ا فى البح: الجزئي ل الحديث عن الشاعر االقتباس من المراجع األخرى ومدى توظيفھ ث ومث

أته  ه ونش وطن والدت دكتور ، وم تاذ  ال تم األس ة وخ ارات المرجعي ام اإلش ل نظ و /ومث د أب ى محم عل
ا دار فى  ى م ك عقب المشرف عل د ذل د الظھر وبع ة بع المكارم مناقشته للطالب فى تمام الساعة الثاني

يم  الجمل مناقشة/ المناقشة ثم تولى الدكتور  د الحك م يستطع أن .الطالب  وحيد عب ذكر أن الطالب ل ف
ره من الشعراء  ه عن غي ى ميزت دى الشاعر فھى الت ة ل ى ،يوضح األعراف اللغوي ل النص األدب وجع

واالجتماعية كما أخذ على الطالب كثرة االستشھادات دون تعقيب أو تحليل  ةمعزوالً عن سياقاته الثقافي
د وتمنى و. وإھماله الجوانب الداللية فى مواطن النص ه بحث جي ل عن ا قي انتھى إلى أن البحث رغم م

  .وانتھى من مناقشته فى تمام الساعة الثالثة بعد الظھر .للطالب مستقبالً أفضل فى البحث العلمى 
ة  م عادت واقترحت منح الطالب درجة الماجستير فى اآلداب من قسم اللغ ة ث ة للمداول ورفعت اللجن

  .العربية بتقدير ممتاز 
  
 .  الجمل  وحيد عبد الحكيم/ د.     أحمد يوسف على / د.أ      على أبو المكارم  /د .أ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  
  

  اإلجـــــــــــــازة
  

  
  / ث ــــــفى اآلداب للباح رــة الماجستيــــة درجــكم والمناقشـة الحـازت لجنــأج

وذلك فى يوم الخميس الموافق )  ممتاز( يربتقدإبراھيم عبد الباسط عبد الرءوف محمد 
   .م١٤/١٢/٢٠٠٦

  
  وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة من السادة



  
                     التوقيع   الوظيفة                                             االسم                        

  
  
  الصرف وعميد كلية دار العلوم  على محمد أبو المكارم         أستاذ النحو و/ د.أ

                                                                 ً   بالقاھرة سابقا
  رئيساً                                                               

  
  
  يق أحمد يوسف على               أستاذ األدب والنقد ووكيل كلية آداب الزقاز/ د.أ

  العليا                  تللدراسا                                                                
                                                              ً   مشرفا

  
  
  وحيد عبد الحكيم الجمل        أستــاذ مساعــد األدب العــربى القـــديم بكليــة / د

  آداب الزقازيق                                                                
  عضواً                                                              
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