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وي وعالقته بالنص االختيار النح
 في شعر عبدالسالم هاشم حافظ

 
 فايز صبحي عبدالسالم تركي. د

 
  أسنننباح لكنحنننو ، إل1969مولك ننن  ، منننم مصننن

،  ا ني ل  لب -ولكص ف  قينم لكا ني لكع   ني
 .جامعي لكةاك ف صل

 مننم ،   بننو ل    لكنحننو ولكصنن ف ولكعنن وض
إل 2003 اإل ،  جامعي لكقاه ة،  ا ي  ل  لكعاوإل

 .  ف لألوكت()م تبي لكش
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 ملخص
ا إنَّه ه مُ ، الخيوط   منَ  مجموعة   م ن   يتكونُ  النَّصَّ  أنَّ  فيه َشكَّ  ال م مَّ  ُتس 

وُ  بينها ومن، بنائه يف نُهُ  بما، النَّح  ُل  وما، إسناد   من يتضمَّ ؛ اإلسناد هذا ُيكم 
وي   التَّركيب   يف الكلمة   الختيار   كان َثمَّ  ومن  ظ ل   يف يُتهاأهم بالنَّص   النَّح 

ةَ  أنَّ  أي؛ ُيراد معن ى من ذلك يتبع وما، اإلبداعيَّة   العملية    بين عالقة   َثمَّ
 .النَّف س   يف والمعاين ُمعيَّنة   بطريقة   النَّص   يف ترتيبها أو الكلمات   َنظ م  

وي   بالتَّناول   النهوض   سبيَل  أنَّ  إلى ُأشيرُ  هنا يف  النَّح  ر   يف يكمنُ  والصَّ
وء   ليط  تس رفية   الُمرَتَكزات   على الضَّ وية   الصَّ  اختيار   ومغزى والنَّح 

رفية   والب نَى النَّحوية   الوظائف   ها وبيان   الصَّ  ناحية   م ن النصوص   يف َدور 
 ما دائرة   من   بالخروج  ؛ فيها العقل   إعمال   ومدى الُمرتكزات   هذه ُكن ه  

ناه م   إطارَ  ل يَتَخطَّى؛ هوتجديدُ  تفعيُله يمكنُ  ما إلى تجاوز   إلى الجزئي   الَفه 
ية   الُمَعاَلجة   آفاق   ا أكان سواء  ، للنَّص   الُكل  ا َأم   نثر  ر  ع   مراعاة   مع، هذا. ش 
ج   المرتكزات   هذه عالقة   عري   بالنَّس  عري   النَّص   يف الش   ومدى، الش 
ل   م ن  ؛ معه تعاُنقها ة   الوزن   استقامة   َأج  حَّ  ُكال   أنَّ  اعتبار   على، قافيةال وص 
ي   المعنى من جزء   منهما  .النَّص 
 السالم لعبد ،«ذهبيَّة   أنوار  » ديوان ه يف البحُث  هذا يأيت اإلطار هذا يف
وَ  أنَّ  بيانَ  ورائه من ُمبتغي ا، حافق هاشم  منه الهدُف  ليس النَّص   يف النَّح 
ا كوَنه واب   للخطأ معيار  َطلُح يُ  فيما فقط والصَّ ، التَّقعيدي   بالنَّحو عليه ص 



 

 

 
 م2017 نيسان( -إبريل )آذار -هـ/ مارس1438(، رجب 13(، العدد )5السنة ) 137

 

ب   به، حياة   عنصرُ  هو بل  اختيار   خالل من اإلبداعية   العملية   يف الحياةُ  تد 
اعر   دات   من البحُث  اتَّخَذه فيما نجدُ  ما نحو على، الشَّ  وهي -له ُمحد 
فةُ  ت يارُ » العنوان فكان -واإلضافةُ  والعطُف  الص  ي   االخ  و   تُهُ وَعاَلق النَّح 
ر يف بالنَّص   ع  الم عبد ش  ا ،«حافق هاشم السَّ  المتَّخذَ  الوصفيَّ  المنهَج  ُمتَّب ع 

مة   على تقسيُمه كان َثمَّ  ومن  ؛ له أداة   التَّحليل   من ، مباحَث  وثالثة   ُمقد 
ن   وهي، البحث ُمقتضيات حَسَب  داخليَّة   مطالَب  َتَتضمَّ

ُل  لكَةب حُ   فةُ   لألوا الم عبد لدى النَّص   يف يارهااخت ودورُ  الص   السَّ
 .هاشم

الم عبد لدى النَّص   يف اختياره ودورُ  الَعط ُف : لكثااين لكَةب حُ    السَّ
 .هاشم

الم عبد لدى النَّص   يف اختيارها ودورُ  اإل ضافةُ : لكثااك  لكَةب حُ    السَّ
 .هاشم

نت، بخاتمة   المباحُث  هذه ُأتب عت   وقد، هذا ث   تائج  ن َأَهمَّ  تضمَّ ، الَبح 
 منها القديمة  ، ومراجع ه البحث   بمصادر   بقائمة   خاتمةُ ال ُأتب عت ُثمَّ 

 .والحديثة  
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 تةه  ر 
َمائ ه   ُد ل لَّه  على َجزيل  َنع  ـَرف  ُرُسـ، الَحم  ـالم علـى َأش  الُة والسَّ ل ه  َوالصَّ

ُظـوا القـرآنَ ، وَأن ب يائ ه   ـحاب ه الـذين َحف  َن وحـاَفظُ ، وعلى آله  وأص  وا عليـه مـ 
يف   يل  والتَّحر  ا، التَّب د  الم  دُ ، ُيهتَدى هبديهم، فكاُنوا َأع  ا َبع   ،أمَّ

ــا ال َشــكَّ فيــه أنَّ الــنَّصَّ يتكــوُن م ــن  مجموعــة  مــَن الخيــوط   ، فإنَّــه م مَّ
ه ُم يف بنائه وُ ، ُتس  ـُل هـذا ، بمـا يحمُلـُه مـن إسـناد  ، ومن بينها النَّح  ومـا ُيكم 

ــن؛ اإلســنادَ  ــالنَّص   وم ــوي  ب ــب  النَّح  ــة  يف التَّركي ــار  الكلم ــان الختي ــمَّ ك َث
ى ُمـراد، أهميُتها يف ظ ل  العملية  اإلبداعيَّة   أي أنَّ ؛ وما يتبـع ذلـك مـن معنـ 

َة عالقة  بين َنظ م  الكلمات  أو ترتيبها يف الـنَّص  بطريقـة  ُمعيَّنـة  والمعـاين  َثمَّ
الفــرُق بــين »  ا قالــه عبــد القــاهر الجرجــاينوهنــا يحضــُرن ي مــ، يف الــنَّف س  

ـَم الحـروف  هـو  ؛«كل م  منظومـة  »و« حروف  منظومة  »  قولنا وذلـك أنَّ َنظ 
ى عـن معنـى، تواليها يف الن ط ق  فقط اظم لهـا ، وليس َنظ ُمها بُمقتض  وال النَـّ

ه  لها ما ت ى يف َنظ م  ا مَن العقل  اقتَضى أن  يتحرَّ م  اهبمقتف  يف ذلك َرس  ، حرَّ
َع الل غة  كان قد قال َلَمـا كـان يف ذلـك ، مكان َضَرَب « َرَبَض »  فلو أنَّ واض 

 .ما يؤد ي إلى فساد  
ا َنظ ُم الَكل م   ها آثـاَر ؛ فليس األمُر فيه كذلك، وأمَّ ألنَّك تقتضي يف َنظ م 

ا َنظ م  ي، وُترت بها على حَسب ترتيب  المعاين يف النَّفس  ، المعاين عتـربُ فهو إذ 
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ولـيَس هـو الـنَّظ َم الـذي معنـاه َضـم  ، فيه حاُل المنظـوم  بعضـه مـع بعـض  
يء كيف جاء واتَّفق يء  إلى الشَّ  .(1)«الشَّ

و  يف عملية  اإلبداع   ُد َعَدَم إغفال  النَّح  وأنَّ تتـابَع ، وهو األمُر الذي يؤك 
و  ال يؤد ي إلى شيء   ـده عبـد القـاهر وهو مـا ، األلفاظ  دون ُمراعاة  النَّح  أكَّ

ا يف قول ه ـا »  أيض  ُع بعَضـها بعض  وإنك إن  عَمدت إلـى ألفـاظ  فجعلـَت ُتت بـ 
ـو   ى فيهـا معـان َي النَّح  لـم تكـن  صـنعَت شـيئ ا ُتـدَعى بـه ، من  غيـر أن  تتـوخَّ

ا ف   .(2)«مؤل 
يف  يكمـُن يف ـر  ـوي  والصَّ  هنا ُأشيُر إلى أنَّ سبيَل النهوض  بالتَّناول  النَّح 
ــار   ــزى اختي ــة  ومغ وي ــرفية  والنَّح  ــزات  الصَّ ــى الُمرَتَك ــوء  عل ــليط  الضَّ تس
ن ناحيـة   هـا يف النصـوص  مـ  ـرفية  وبيـان  َدور  الوظائف  النَّحوية  والب نَى الصَّ

 ناكخ وِج منم   لئن ِة منا ؛ ُكن ه  هذه الُمرتكـزات  ومـدى إعمـال  العقـل  فيهـا
نا  إكت ما يةلُم تفع ُاب وتج ِم لكجزئيِّ إكت ؛  يُ  تجاو   كِ َبَخطات إطاَ  لكَفه 

ا، آفاِق لكُةَعاَكجِي لكُلاِّ ِي كاناصِّ  ر  ـع  ا َأم  ش  مـع مراعـاة  ، هـذا. سواء  أكـان نثـر 
ــعري   ــنَّص  الش  ــعري  يف ال ــج  الش  ــذه المرتكــزات  بالنَّس  ــة  ه ــدى ، عالق وم

                                                           

 محمــد محمــود عليــه وعلــق النحــوي، قــرأه الجرجــاين القــاهر اإلعجــاز، عبــد (  دالئــل1)
ب َعةُ  المدين اهرة، ودارالمدين، الق شاكر، مطبعة  هــ1413الثالثة،  بجدة، السعودية، الطَّ

 . 49 م، صـ1992-

اب ق2)  . 371 - 370 صـ (  السَّ
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ة  ؛ تعاُنقها معه حَّ ل  استقامة  الوزن  وص  علـى اعتبـار  أنَّ ُكـال  ،  القافيةم ن  َأج 
ي    .(1)منهما جزء  من المعنى النَّص 

اعر عبد السالم هاشـم ، هذا وقد لفَت انتباهي ما ورد بدراسة  عن الشَّ
راسُة ، م 1928 -هـ  1347حافق المولود بالمدينة المنورة عام  تلك الد 

ــرى ــة  ُأم  الُق ــوان، بجامع ــد الســالم هاشــم حــ» بعن ــعر عب ــة  ، افقش  دراس
ه  ، فتصفحُتها ،«وتحليل ـعر  ـَة سـمات  أسـلوبية  بش  ، فإذا هبا تشيُر إلى أنَّ َثمَّ

فات  واإلضافات  والمعطوفات   ُد الص  فَة لديه ، منها تعد  ُمشيرة  إلى أنَّ الص 
ـــي   ـــب ُح حينئـــذ  ال قيمـــَة لهـــا، قـــد تـــأيت م ـــن  غيـــر  مـــدلول  نفس  وأنَّ ، فُتص 

ـَمة   هالمعطوفات  س  ر  ـع  ـَعفَ ، واضـحة  يف ش  ن   توَكث َرُتهـا عنـده أض  ا مـ  كثيـر 
ه عر  ا يف إتمـام البيـت  ؛ ش  ـة قـوايف ُمعَتَسـفة  ، ألنَّه يعتمُد عليهـا كثيـر  ، وأنَّ َثمَّ

                                                           

عر (  ُين َظر  النَّحو1) فصـول،  ناصـف، مجلـة ، د. مصـطفى«اإلعجـاز دالئل يف قراءة» والش 
حماسـة،  مـدالعربـي، د. مح الشعر يف ، والجملة36 م، صـ1981الثَّالث، أبريل العدد
 لـألدب الل غـوي   ، والتَّركيب5 م، صـ 1990األولى،  الخانجي، القاهرة، الطبعة مكتبة

للنشر، الرياض،  المريخ البديع، دار عبد ، د. لطفي«ستطيقاواإل اللغة فلسفة يف بحث»
 بائيـة يف القافيـة مـع النحـوي البنـاء ، وتعاُنق176 م، صـ 1989- هـ 1409السعودية، 

االجتماعية،  والعلوم اآلداب تركي، حولية صبحي النص، د. فايز يف وداللته الرمة ذي
 . 98-13 م، صـ2014-هـ1436والثالثون، الكويت،  الخامسة الحولية
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 ومـن َثـمَّ كانـت هـذه ُمشـكلةَ ؛ (1)تجيُء إلتمام البيت  وإقامـة  الـوزن  فقـط
 .بحثي هذا

، مالحظــات  علــى الَمَحــك  وهــو مــا أدَّى بــي إلــى أن  وضــعُت هــذه ال
فباَن ل َي أنَّ األمَر يحتاُج إلى كبير  إ يَضـاح   ،«أنوار  ذهبيَّة  » السيََّما يف ديوان ه

ويـة   ُر من هذه الوظـائف  النَّح  اع  ل  دقيق  ت جاه ما اختاَره الشَّ ؛ وإفَصاح  وتأم 
ه  » م ن  ُمن طلق  الَقول  بأنَّه ـف  َر بَوص  ـع  ا ُلَغوي ـاإذا تناولنا الش  ـَو يف ، فنـ  فـإنَّ النَّح 

هــذه الحالــة  يعــد  أحــَد األبنيــة  األساســية  التــي ينبغــي االعتمــاُد عليهــا يف 
ويَة يف الـنَّص  علـى مسـتواه األفقـي  هـي التـي ؛ هتفسير   ألنَّ العالقات  النَّح 

مزيةَ  أسـي  هـي التـي ، تخُلُق أبنيَتُه التصويريَة والرَّ ـُد وعلى مستواه الرَّ ُتوج 
ك ُم تماسَكه وات ساَقهُ ، توازَيُه وأنماَط التَّكرار  فيه ـُس ، وُتح  ـُه ُيؤس  وهـذا كل 

الليـةَ  ـو  حركـُة إبـداع  ، (2)«ب ن يَة الـنَّص  الدَّ َن ، (3)وأنَّ حركـَة النَّح  وأنَّ ُكـال  مـ 
ي    .الوزن والقافية  جزء  من إنتاج المعنى النَّص 

                                                           

عر1) الم عبد (  ينظر  ش  يمـي،  علـي مهـدي وتحليـل، رحمـة حـافق، دراسـة هاشـم السَّ الر 
، 306 م، صـ 1993- هـ 1413ُقرى، ال ُأم   العربية، جامعة اللغة ماجستير، كلية رسالة
ي   بالمدلول القول أنَّ  إلى اإلشارة ، وتجدر311  الباحثـة، ولعلَّهـا هـذه تعبير   من النَّفس 
فةَ  أنَّ  تقصد اعر   لدى الص  ا، ال تأيت قد الشَّ  يقصده.  لمعن ى حشو 

ــل»المــوازي  (  اإلبــداع2) ــعر النصــي   التحلي  ، داراللطيــف عبــد حماســة ، د. محمــد«للش 
 . 10 م، صـ2001غريب، القاهرة، مصر، 

غريـب، القـاهرة، مصـر،  كشـك، دار محمـد اإلبداع، د. أحمـد يف ودوره (  ينظر  النَّحو3)
 بعدها.  وما 9 م، صـ 2008
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ا كان فيما ت، هذا ُر بسـبب  اختيـار  هـذا البحـث  عنوان ـا ولمَّ ـع  َم ما ُيش  قدَّ
َع تطبيق   فإنَّه تجدُر اإلشارُة إلى أنَّ المنهج الُمتَّبَع فيه هو المـنهُج ، وموض 

د  علـى اإلحصـاء  السـيَّما ، الوصفي  المتَّخُذ من التَّحليل  أداة  له غيَر ُمعتم 
رَ  وهـو مـا ال ، ة شـيء  علـى شـيء  من حيُث غلب، أنَّ اإلحصاء البدَّ أن  ُيفسَّ
وم ن  َثمَّ كانت إشاريت بنهاية البحـث  إلـى أنَّـه ؛ تتَّسع له مثُل هذه األبحاث

ل م   .خطوة  على الطريق  ل َمن  أراد أن  ُيك 
ي  وَعاَلقُتـُه » وبناء  على ذلك كان عنوان هذا البحـث ـو  ت يـاُر النَّح  االخ 

الم هاشم  ر عبد السَّ ع  ا إيَّاه يف هذا التمهيد بكـون  « حافقبالنَّص  يف ش  ُمقي د 
ــف  واإلضــافة ــفة  والَعط  يف ديوانــه )أنــوار ، هــذا االختيــار م ــن  خــالل  الص 

ـَو يف الـنَّص  لـيس الهـدُف منـه كوَنـه ، ذهبية( ُمبتغي ا من ورائه بيـاَن أنَّ النَّح 
َطلُح عليه بالنَّحو التَّ  واب  فقط فيما ُيص  ا للخطأ والصَّ بل هو ، قعيدي  معيار 

ــاة   ــار  ، عنصــُر حي ــة  مــن خــالل اختي ــة  اإلبداعي ــاُة يف العملي ب  الحي ــد  ــه ت ب
اعر   دات  لـه، الشَّ وهـي  -على نحو ما نجُد فيمـا اتَّخـَذه البحـُث مـن ُمحـد 

ــفُة والعطــُف واإلضــافةُ  ــة   -الص  ــه ُم يف طــول  التَّبعيَّ ، وطــول  التَّعاقــب  ، ُتس 
د بجانـــب  التَّـــراُبط  الحاصـــل  بـــين ُعن ُصـــَري  -راُبط  والتَّـــ، وُطــول  التَّعـــد 

ــعري   -اإلســناد   ــج  الش  ــوي  مــع النَّس  ــة  عــن ، وَتَواُفــق  البنــاء  النَّح  غيــَر ُمن فكَّ
ي   َن اسـتكنَاه  ، وعلـى الُمتلقـي أن  يكـوَن ذا بصـيرة  ، المعنى النَّص  نُـُه مـ  ُتمك 

دات  التي قد تكوُن يف بعض   م ن  خالل  ، حركة  النَّحو  يف النَّص   هذه الُمحد 
د  .األحيان  الغايَة والَقص 
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يواَن ، ما يطمُح إليـه هـذا البحـُث ، فقد بان لنا، وهكذا فاسـتقريُت الـد 
راســة   ــَع الد  مــة  وثالثــة  مباحــَث ؛ موض  ــمَّ كــان تقســيُمه علــى ُمقد  ، ومــن  َث

ن مطالَب داخليَّة  حَسَب ُمقتضيات البحث   هيو، َتَتضمَّ
ُل  ــالم   لكَةب حننُ  لألوا ــفُة ودوُر اختيارهــا يف الــنَّص  لــدى عبــد السَّ الص 

 .هاشم
ــالم : لكَةب حننُ  لكثانناين ــُف ودوُر اختيــاره يف الــنَّص  لــدى عبــد السَّ الَعط 

 .هاشم
ـالم : لكَةب حُ  لكثااك  اإل ضافُة ودوُر اختيارها يف النَّص  لدى عبـد السَّ

 .هاشم
ـث  ، ت  هذه المباحُث بخاتمة  وقد ُأتب ع، هذا نت َأَهمَّ نتائج  الَبح  ، تضمَّ

ــمَّ ُأتب عــت ــهال ُث ــة  بمصــادر  البحــث  ومراجع  ــُة بقائم ــا ، خاتم ــة  منه القديم
 .والحديثة  
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ُل   لكَةب حُ  لألوا
الإل هاشم فُي و وُ  لخب ا ها   لكناصِّ ك ى  ب  لكيا  لكصِّ

فة  أو النَّعت  أغراض  كثيرة   ا ، َف الن حاُة أَمامهاتوقَّ ، للص  وموصوفها إمَّ
فُة المعرفة  للبيان  والتَّوضيح  ، أن  يكوَن نكرة  َأو  معرفة   َفُة النَّكـرة  ، فص  وص 

ن نـوع  أخـصَّ منـه، للتَّخصيص   فهـي ترفـُع وتزيـُل ، وهو إخراُج االسم  مـ 
ظ يَّ يف المعـارف   ،  النَّكـرات  وتقل ـُل االشـرتاَك المعنـويَّ يف، االشرتاَك اللَّف 

مل   ل  جارية  مجرى بيان  الُمج  ويف الثَّاين جارية  مجرى تقييد  ، فهي يف األوَّ
 .(1)الُمط َلق

ـفة والنَّعـت  لـدى البصـريين والكـوفيين  ا عـن التَّفريـق بـين الص  وبعيد 
فــوا النَّعــَت بأنَّــه ال  علــى بعــض  »  ُأشــيُر إلــى أنَّ النحــاة قــد عرَّ االســُم الــدَّ

ات  أحوال   َفُه أبو حيان ، (2)وعاقل  ، وقصير  ، ومثَّلوا لذلك بطويل  « الذَّ وعرَّ

                                                           

 مكتبـة« هــ 643 علـي، ت بـن يعـيش الـدين موفـق»يعـيش  المفصل، ابن (  ُين َظر  شرح1)
 صـبحي للـدكتور« وأحكامهـا فائـدهتا»لصـفة ، وا47 /3م،  1990المتنبي، القـاهرة، 

التاسـع،  بالمنوفيـة، العـدد األزهـر العربية، جامعـة اللغة كلية الكريم، مجلة عبد رشاد
 . 442 م، صـ 1989

 . 46 /3 المفصل (  شرح2)
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ــه ــأويال  » بأنَّ ا َأو  ت ــع  ــابع  مقصــود  باالشــتقاق  َوض  ــه الســيوطي  . (1)«ت ف وعرَّ
ل  لمتبوعه  »  بقوله  .(2)«لداللت ه  على معن ى فيه أو يف ُمَتعل ق  به؛ تابع  مكم 

ــاجي  بقول ــه   جَّ ــه  »  وعّرفــه الزَّ ض  ــب ه  وَخف  ــه  وَنص  ع  ، تــابع  لمنعــوت  يف َرف 
ه ه  وتنكيـر  ا للنَّعـت  . (3)«وتعريف  ه  ، وهـذا لـيس حـد  ـر  ألحوالـ  وإنَّمـا هـو ذ ك 

ـه  معــه، اإلعرابيـة   مـن خـالل  قرينََتــي العالمـة  اإلعرابيـة  والتَّعيــين  ، وتطاُبق 
ــى و ــة  شــكليَّة  مــن دون  االلتفــات  إل ــى ناحي ا عل ــه  اعتمــاد  ويف هــذا ، ظيفت 
ـكلي  يف النَّظـر  إلـى مسـائل  النَّحـو   وهـو مـا درجـت ، ترسيخ  للمنطَلـق  الشَّ

راساتعليه كثير  من   .(4)الد 

                                                           

 عثمـان رجب الدكتور ، تحقيق« هـ 745 ت»األندلسّي  حّيان الضرب، ألبي (  ارتشاف1)
، 1 الخــانجي، القــاهرة، ط التــواب، مكتبــة عبــد رمضــان الــدكتور محمــد، ومراجعــة

ق ، وقد1907 ، صـ1988 ها بالصفحة فرَّ  والمشتّق.  باالشتقاق المقصود بين نفس 

 البحــوث مكــرم، دار ســالم العــال د. عبــد وشــرح الهوامــع، للســيوطي، تحقيــق (  همــع2)
 . 171 /5م،  1979- هـ 1399العلمية، الكويت، 

، 26م،  1926شـنب، الجزائـر،  أبـي ابـن الشيخ بتصحيحه ، اعتنى(  الجمل، للزجاجي3)
 أبـو د. صـاحب هــ، تحقيـق 669 ت عصـفور الزجاجي، ابن جمل شرح193وينظر  

ب َعةُ  جناح، عالم  . 1/193، 1999األولى،  الكتب، بيروت، الطَّ

ء يف (  ُين َظــر  التوابــع4) ــا، د. ول النعــت والمقاصــد نظريَتــي القــرائن َضــو   محمــد يــدنموذج 
، 21م، صــ2015العربيـة، األردن،  اللغة والثمانون، مجمع السادس السراقبي، العدد

ـف   كجـواز   بالجمع   الواحدُ  يوَصُف  قد أنَّه إلى ُأشيرُ  وهنا بالواحـد. ُين َظـر   الجمـع وص 
ا ُهَذيل أشعار تفسير يف التَّمام كري سعيد أبو أغفله ممَّ م جن ي، حققه ، ابن«الس   لـه وقـدَّ
ــاجي أحمــد ــة المعــارف القيســي، وآخــرون، وزارة ن العــاين، بغــداد،  ومطبعــة العراقي

= 
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ـف  ُيط َلُق -النَّعتأي -وهو »  وقال التهانوي عنـد الن حـاة  علـى الوص 
َتق   ـفة  الُمَشـبَّهة  ، الُمش  ـم  مـن وعلـى ق   ...كاسم  الفاعل  والمفُعـول  والص  س 

ا، توابع  االسم   فة  أيض  ا وص  ف  ى وص  ى يف ، وُيَسمَّ َف بأنَّه تابع  علـى معنـ  وُعر 
ا يدل    وقوُلنا. احرتاز  عن غير  التَّوابع  كالحال   ،تابع    فقولنا. متبوعه ُمطلق 
يدل  هبيئته  الرتكيبّية  على معن ى داللة  ُمطلقة  غيـَر ، إلى آخره ...على معن ى

ة  من المواد  ُمقيَّ  ا عن سائر التَّوابع، دة  بخصوصية  مادَّ  .(1)«احرتاز 
ـــفُة تكـــوُن ُمفــردة    أي صـــريحة وتكـــون بالجملـــة  ، ولّمــا كانـــت الص 

ـفُة غيـُر ، وتكون بشبه الجملة  ، االسمية أو الفعلية   وهو ما ُيطلُق عليـه الص 
ــريحة   ــة  الصــفة  أ، الصَّ ــد اشــرتطوا يف ُجمل ــإنَّ الن حــاَة ق ــة  ف ن  تكــوَن خربي

فَة كـالخرب ؛ ُمشتملة  على ضمير  يربطها بالموصوف فكمـا البـدَّ ، ألنَّ الص 
فكذلك البدَّ منه يف الُجملـة  ، من عائد  إلى المبتدأ إذا وقعت الجملُة خرب ا

ــمير  أن  يطــابَق المنعــوَت يف التنكيــر  ، إذا وقعــت صــفة   وُيشــرتُط فـــي الضَّ
                                                           = 

ب َعة  ، والتَّفاعـل221 - 220، 81- 80 م، صـ 1962- هـ 1381األولى،  العراق، الطَّ
ي ابن لدى النحوّي  نـ   أشـعار تفسـير يف التَّمـام كتـاب يف دراسـة  »الخطـاب  تحليـل يف ج 

االجتماعيــة،  والعلــوم اآلداب تركــي، حوليــات مالســال عبــد صــبحي هــذيل، د. فــايز
ــة459 الرســالة ــت،  العلمــي، جامعــة النشــر ، مجلــس37 ، الحولي -هـــ1437الكوي
 . 128-125 م، صـ2016

دحــروج،  علـي- العجــم التهــانوي، رفيـق علـي الفنـون، محمــد اصــطالحات (  كشـاف1)
 . 1711م،  1996لبنان،  مكتبة
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ه اوقـد يكـ، والتأنيث  وغير  ا أو مسـترت ا، وُن مـذكور  ـذُف إذا ، بـارز  وقـد ُيح 
ـياق   َف من خالل  الس  ُفـه هنـا كثيـر  ، ُعر  ـلة  أكثـر، وَحذ  ويف الخـرب  ، ويف الص 

 .(1)قليل  
ــاعَر عبــد ، وقــد اســتقريُت ديــوان )أنــوار ذهبيــة(، هــذا فوجــدُت الشَّ

ها ــان  المعــارف  وتوضــيح  ــا ببي ــالم هاشــم حــافق ُمهتم   وتخصــيص  ، السَّ
سواء  أكان ذلك يف سياق  الُجملة  االسـمية  َأم  يف سـياق  الُجملـة  ، النَّكرات  
ب ه، الفعليــة   ــه  َأم  يف َضــر  ــو  البيــت  َأم  يف عروض  ، وســواء  أكــان ذلــك يف َحش 

ـب َه ُجملـة   فُة مفردة  َأم  ُجملة  َأم  ش  وسـواء  أكـان النَّعـُت ، وسواء  أكانت الص 
ا َأم  غير د  د   ُمتعد    ويمكن توضيح ذلك فيما يلي، ُمتعد 

 

                                                           

، تصــحيح وشــرح، 54 /1 المفصــل (  ُين َظــر  شــرح1)  يوســف وتعليــق الكافيــة، للرضــي 
ــةُ  عمــر، جامعــة حســن ب َع ــا، الطَّ ــة،  قــاريونس، بنغــازي، ليبي ، 298 /2م،  1996الثاني

األنصـاري،  هشام بن الدين جمال»هشام  مالك، ابن ابن ألفية إلـى المسالك وأوضح
روت، العصـرية، بيـ الحميـد، المكتبـة عبـد الـدين محيـي محمـد ، تحقيق« هـ 761 ت

ــان،  ــع2276- 3/275م،  1995لبن ــع ، وهم ــا 172 /5 الهوام ــرح وم ــدها، وش  بع
 ت« محمـد بـن يعل الحسن أبو الدين نور»مالك، األشموين  ابن ألفية على األشموين

 /3للرتاث، القـاهرة، د. ت،  األزهرية السيد، المكتبة الحميد د. عبد هـ، تحقيق 929
العربيــة،  الكتـب إحيــاء األزهـري، دار التوضـيح، خالــد علــى التصـريح ، وشـرح115

المعـــارف، مصـــر،  حســـن، دار الـــوايف، عبـــاس ، والنحـــو112 /2القـــاهرة، د. ت، 
 . 476 - 474 /3م، 1976
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ال    :لكناعت  اكةف  ِ -أوا
َع ديـواُن )أنــوار ذهبيـة( باســتخدام النَّعـت المفــرد ا أو غيــَر ، ُطبـ  ُمشـتق 

اعر، ُمشتق   ُو قول  الشَّ   (1)وذلك َنح 
ـــا ـــو هب ُه ـــن  َيل  نيا ل َم ـــد  ـــَع ال ـــا َأمَت  َم

 
ـــل   من  الَعج  ُع األَحـــالَم ل لـــزَّ  وُيطـــو 

ـــــا إ ن  َشـــــق  أَ   ـــــَزة  َفَلُربَّمـــــايَن  ُت ل نَه 
 

ــل   ــثَّمُن الَجَل ــي هــي ال ــي وآالم   َقَلق 
ي  د  والمجهول  يف َغـدَي الـذ   ل ل َمج 

 
ــا ــاكي هن ــَي الب ــوَم رحيل  ســيكوُن ي

ن  ، فهذه األبياُت مـن قصـيدة )ترنيمـة للغـد(  ـاعُر مـ  ـُب الشَّ فيهـا يتعجَّ
نيا ل َمن  يلهو ة جمال  متاع  الد  دَّ من  ، هبا ش  ـا لهـذا الـزَّ ويجعـُل أحالَمـه طوع 

ـا فربمـا ، الفاين ـه واندفاعـه  لشـيء  مَّ ي نتيجـَة هنوض  ُثمَّ ُيشيُر إلى أنَّه إن  َشق 
ومــا ذلــك ، وهــو ثمــن  َجَلــل  ، يكــوُن َثمــُن ذلــك مــا يعانيــه مــن قلــق  وآالم  

ـــه  للمجـــد  والمســـتقبل   غيـــر   االنـــدفاُع والقلـــُق واآلالُم إالَّ بســـبب  تطل ع 
اعُر مـن خـالل  االسـم  الموصـول  ، المعلوم ذلك المجُد له غد  وَصَفُه الشَّ

ــلته ــع ص  ــل ، م ــَط )الفع ــحة  لالســم  الموصــول  ُمتَّخــَذة  نم ــت ُموض  فكان
المضــارعا الفاعــل المســترتا ظــرف الزمــانا مضــاف إليــه متكــررا 

ــان( ــرف المك ــتا ظ ــدَ ، النع ــذا الغ ــادت أنَّ ه ــه  فأف ــوَم رحيل  ــيكوُن ي  س

                                                           

هــ،  1387األدبي، بريدة،  القصيم حافق، نادي هاشم السالم ذهبية، عبد أنوار (  ديوان1)
ا ، وينظر39 - 38 صـ  . 44 صـ أيض 
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 هـذا يف بـاك   رحيـل   بأنَّـه -(الباكي) بالُمشتق   النعت   خالل   من-ف  الُمتَّص  
 .الذي هو موضع الحديث المكان

ف الفاعل  بالَحَدث  على  فَة باسم  الفاعل تدل  على َوص  وذلك أنَّ الص 
ولـيس ، أي على الَحَدث  والُحُدوث  وفاعل ه  ؛ سبيل االستمرار  واالنقطاع  

ل  هنا بمعنى المفعولذلك فحسُب بل  فَة الفاع  ي، إنَّ ص  حيُل ال يبكـ  ، فالرَّ
ـَل ، إنَّما ُيبَكى عليه عرية  التـي يمكـن أن  َيتوصَّ وذلك من طاقات  الل َغة  الش 

ب ـا عـن سـبب إيثـار  التَّعبيـر  بصـيغة  اسـم  الفاعـل  بمعنـى  إليها الُمتـدب ُر ُمعر 
ــه التَّركيــُب يف، مفعــول وفيمــا يّتصــُل بنشــاط  ، ســياقه وهــو مــا ُيعــرُب عن

ريف  فيه أشيُر إلى أنَّ هذا البناءَ  ياق  وفاعلية  البناء  الصَّ ـاال  » الس  لن  يكـون فعَّ
ياق   ا على نشاط  التَّركيب  أو فاعلية  الس  ا البنـاُء الـذي . ما لم يكن ُمرتك ز  أمَّ
ُبـدَّ لـه أن  يكـوَن ُين ظُر إليـه بمعـزل  عـن هـذه الفاعليـة  أو هـذا النَّشـاط  فـال 

ا ه  ، قريَب المرمى واضح  د  الواحد  أو المدلول  الُموجَّ ا للُبع  ، إذ  يكوُن نتاج 
 .(1)«َأو  الموقف  المعزول

ـريف  المتمث ـل  وإذا نظرنا  يف صـيغة  فاعـل المنعـوت  هبـا  إلـى البنـاء الصَّ
ـتق  مـن م، )الباكي( دنا لـذلك بـأنَّ اسـَم الفاعـل  صـفة  ُتش  ـل  َمهَّ ع  صـدر  الف 
ف   ـُل حـدوث ا ال ؛ المبني  للمعلوم  ، الُمتصر  ع  اللة  على َمـن وقـَع منـه الف  للدَّ

ــا ــف المفعــول  بالحــدث  ، ثبوت  أي علــى ؛ وصــفُة المفعــول  تــدل  علــى َوص 

                                                           

اب ق صـ 1) ا صـ 99(  السَّ  . 110 - 107، وُين ظر أيض 
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ــا، َحــَدث  ومفعول ــه ــا كانــت ؛ علــى ســبيل  االســتمرار  واالنقطــاع  أيض  فلمَّ
اُت )الرحيل( المتلب سة با  - حـافق هاشم السالم عبد بيت يف -لحدثالذَّ

ن   الـرغم علـى؛ باكيـة   ب َكون هـا تتصف أن   منها ُيراد ما هي حيـَل  أنَّ  مـ   ال الرَّ
، م ن  ُمنطلـق  أنَّـه ُيبَكـى عليـه؛ كانت موصوفة  بأنَّها يف معنى مفعول، يبكي

ـ وكان هذا هو األصَل  َن الُمفـرتض  أن  يكـوَن التَّعبيـُر عليـه أيض  ، االـذي مـ 
ــر باســم الفاعــل  يف موضــع  اســم  المفعــول   ات  الُمتَلب ســة  ؛ َفعبَّ ــذَّ إلرادة  ال

اعر   م ن  جهـة  أنَّـه ُيب َكـى ، على جهة  المفعولية  ، بالحدث  ُمَمثَّلة  يف ذات  الشَّ
، (1)ذ  يف الُحسـبان  المعنـى العـام للفاعـل  والمفعـول  خ  مع األَ ، على رحيل ه

ـَيغدون أن ُيراد بذلك جوازُ  اللي  بـين هـذه الص  بـل هـو مـن ،  التناوب  الـدَّ
رفية   يغ  الصَّ اللي  للص   .(2)قبيل التَّأويل  الدَّ

ا سبق يمكُن القوُل  َل استعماَل صيغة  )فاعل(   وم مَّ اعَر قد َفضَّ إنَّ الشَّ
م من إمكانية  التعبير  بصيغة  مفعول  -يف الوصف   غ  لغرض  َداللي  -على الرَّ

ــا ــَتق  مــن الفعــل المتعــدي المبنــي  ب، مَّ ــَم المفعــول  ُيش  اإلضــافة إلــى أنَّ اس 

                                                           

على سبيل المثال حيث حديثه عن وقوع المصـدر  234 /3المقتضب، للمربد ُين ظر  (  1)
ه؛ ألنَّه قد ناب عن اسم الفاعل وأغنى غناءه.   موضع الحال، فيسد  مسدَّ

يغ الوصف العامل، للدكتور طه محمد الجندي، مُين ظر  (  2) طبعة التناوب الداللّي بين ص 
، 77 - 76، 63صـــ م،  1988محمــد أحمــد الجنــدي للدعايــة واإلعــالن، القــاهرة، 

ن  خـالل تأويـل الصـيغ الصـرفية، د. فـايز صـبحي و عالقة التشكيل الصريف بالمعنى مـ 
ل،   . 81 - 53م، صـ 2009تركي، مجلة علوم اللغة، دار غريب، القاهرة، العدد األوَّ
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ي ا، للمجهــول ــفةَ ، والفعــُل )بكــى( لــيس ُمتعــد  ا ُأشــيُر إلــى أنَّ الص   وأخيــر 
حيل( ــاكي( قــد طابقــت  الموصــوَف)الرَّ ــن ، )الب ــا ُأشــيُر إلــى قــول  اب وهن

ُعـه ، عشرُة أشياءَ  وُجملُتها، الصفُة تابعة  للموصوف  يف أحوال ه  »  يعيش َرف 
ُعــه وتنكيــُره وتعريُفــُه وتــذكيُرُه  ُضــه وإفــراده وتثنيتــه وَجم  ــُبه وَخف  وَنص 

 .(1)«وتأنيُثه
ـَتق   ا كان النَّعُت فيمـا سـبق بالُمش  ـالم هاشـم ، ولمَّ فقـد َنَعـَت عبـد السَّ

ا ُو قول ه، حافق بالجامد  أيض    (2)َنح 
 فتَّانــــَة العينــــين  يــــا َشــــدَو الهــــوى

 
ـباب  يا   ثورَة اإل حساس  يـا َلَهـَب الشَّ
يَّ يف  ــــا ر  ــــك  ي ــــعُر يبحــــُث عن  الش 

 
عــاب   ــُعه الر  ي  ُترض  ــر  ــنك  الَخم   ُحس 

اعُر َمـن    فهذان البيتان من قصيدة )يا أحلى صباح( يخاطُب فيهما الشَّ
ا ا بصيغة  الُمبالغة  ، يخاطُبها بأنَّها تفت ُن العينين  كثير  إيَّاها بأنَّهـا  ُمنادي ا، ُمعب ر 

ُن الهوى س  ـعور  ، ُتح  ب ا إيَّاها بأنَّها ثورُة اإلحسـاس  والش  َبـُة ، ُمَلق  وبأنَّهـا ُمل ه 
باب   ا إلى أنَّهـا . الشَّ عَر يبحُث عنها ُمشير  ويف البيت  الثَّاين ُيدلي لها بأنَّ الش 

ن ها الذي أص، تروي ظمَأهُ  ر  عنها بسبب  ُحس  ع  َث الش  ا لهذا وأنَّ َبح  بح ظرف 
ث    .لكنَّه ليس ُحسن ا عادي ا، الَبح 

                                                           

 . 54 /3 المفصل (  شرح1)

ـ2) ل البيـت يف ، ويالحـق102 اب ق، صــ(  السَّ  إلــى المعنويـة لإلضـافة الشـاعر تكثيــف األوَّ
 عليه.  شعره، سنأيت يف ظاهر   الُمتكلم، وذلك ضمير
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ـاعُر إلـى النَّعـت  بالجامـد  )الخمـرّي( يف  ن  أجل  بيان  ذلك لجأ الشَّ َفم 
الــة  علــى الثبــوت   ــة  الُمثبتــة  الُمتداخلــة  الدَّ لــة  االســمية  الخربيَّ إطــار الُجم 

ــنك  الخَ  واالســتمرار يَّ يف ُحس  ــا ر  ــك  ي ــعُر يبحــُث عن ــُعه )الش  ي  ُترض  ــر  م 
ــادىا جــار  ــةا من ــة فعلي ــدأا خــرب ُجمل ( الُمتَّخــَذة  نمــَط )الُمبت عــاب  الر 

لـم ، ذلك النَّعُت بالجامد، ومجرورا مضاف إليها نعتا جملة الحال(
ـل   َخذ  م ن ف ع  ـزو  ، ُيؤ  ل  بمنسـوب  وَمع  فهـو يف معنـى اسـم  ، وإنَّمـا هـو ُمتـأوَّ

ن  م، المفعول   وهنا يحُضـُرين قـوُل ابـن ، نسوب  إلى الخمر  بمعنى أنَّه ُحس 
قـالوا ، ترجُع إلى معنى المشـتق  ، وقد وصفوا بأسماء غير مشتقة  »  يعيش

ُوُه لـيس بُمشـتق  ، ونحوهما من النَّسب  ، رجل  تميمي  وبصري   ؛ فهذا وَنح 
ـَذ ضـارب  مـن ضـرب ـل  كمـا ُأخ  ن  ف ع  ل  ، ألنَّه لم ُيؤَخذ  مـ  وإنَّمـا هـو ُمتـأوَّ

ـُزو   إذ  منسـوب  ومعـُزو  مـن ؛ فهـو يف معنـى اسـم المفعـول، بمنسوب  وَمع 
ُزو    أسماء المفعولين تقول  .(1)«َنَسب ُته فهو منسوب  وعَزوُته فهو َمع 

َاي لكنعت -ثان  ا   : اكُجة 
ـع  َأم  يف محـل ، تنوع النعُت بالُجملة  الفعلية   سـواء  أكانـت يف محـل  َرف 

ب  َأم  يف محل   فمثاُل النَّعت  بالُجملة  الفعليـة  مرفوعـة المحـل  مـا ،  جر  َنص 
ـَم َمـن  خطـرت  أماَمــه يف أثنـاءجـاء يف قصـيدته )ف تنـة  َيقَظـى(  س  ه ج  ـف  ، َوص 

                                                           

 . 48 /3 المفصل (  شرح1)
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ــل  عــن الوصــف  ُحســن ا، فأيقظــت  فيــه معــاين غرام ــه ســم  يج  ، وبيان ــه أنــه ج 
  (1)فقال

ـــــــقيف   هبي  الشَّ ـــــــذَّ ـــــــه ال  ويف َلون 
 

ـــــُل ســـــح  ر  عليهـــــا أطـــــوف  هتاوي
ـــَن الُحســـن    ـــا م   يهفـــو، وُأبصـــُر ُدني

 
 لها الحس  والقلُب يشـكو الوجيـف  

َمها بأنَّ لوَنه ذهبي    س  ُف ج  سَمها ُكلَّـهُ ، فالواضُح أنَّه يص  هـذا ، ُيغط ي ج 
تلـك التَّهاويـُل يف ، ُبـهخلُ هتوُل اإلنسـاَن وتَ ، اللَّوُن فيه ما يسحُر م ن  هتاويَل 

ا إطار الُجمل ة  االسمية  الخربية  المثبَتة  الُمتخَذة  َنَمَط )الخرب المقدم جواز 
ا المضاف إليه ا النعت بالجامد والمشتق ا المبتـدأ النَّكـرةا المضـاف 

 .إليها النعت بالُجملة(
و  يف عملية اإلبداع   وتفصيُل ذلـك ، وهو ما يتَّضح م ن  خالله دوُر النَّح 

اعُر ع لى اهتمامه هبـذه التَّهاويـل  َنَعَتهـا بُجملـة  يف محـل  أنَّه لكي ينصَّ الشَّ
ر  مرفــوع  )عليهــا أطــوُف( ُمفيــدة   ــع  بنــاء  علــى أنَّ )هتاويــل( مبتــدأ  مــؤخَّ َرف 

َد طواف ه  من آن  آلخرَ  د  ، تجد  ن  ُمتجد  وهـذه الُجملـُة . يف إشارة  إلى أنَّه ُحس 
ــَق  ــاعر  ُمتعل  ــل  الُمتمث ــَل  ُيالحــُق مــن خالل هــا تقــديُم الشَّ ع  يف الجــار   الف 

احرة  دون  ر  الطَّواف  على هذه التَّهاويل  السَّ )عليها( إلفادة قص  والمجرور 
ا م ن جانب الن ظام  النَّحوي  مـع القافيـة  ، غيرها ف  تعاُلق  ا هبذا التَّصر  م  ، ُمقد 

ـل  )أطـوُف( يف مكانـه هـذا ع  ي  الم، عن طريق استقرار الف  و  يف ، رفـوعبـالرَّ
                                                           

 . 89 ذهبية، صـ أنوار (  ديوان1)
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ى باالســتمرار  الشــعوري  للمعنــى أي اســتمرار ؛ إشــارة  منــه إلــى مــا ُيســمَّ
ا  .الشعور بالمعنى من خالل االت ساق  النَّحوي  والُمعجمي  مع 

ر   اع  ك يز  م َن الشَّ ع ه هذا المضارَع )َأطـوُف( مـا ، ويف إطار  هذا التَّر  بوض 
ـل  المضـارع  يمكـُن يجعلني أشيُر إلى أنَّ النََّشاَط الل غَ  ع  ويَّ ل ل ف  ويَّ أو النَّح 

هــة   إذا دقَّقنــا النَّظــَر يف » ذلــك أنَّنــا، تفســيُره يف ضــوء  تجــاُوز  داللت ــه  الُموجَّ
ى عــادة  باســم الموقــف ، فاعليــة  هــذا النَّشــاط  الل َغــوي   نــا مــا ُيســمَّ وتجاَوز 

ي تقتضيه طبيع ذ  ُة المضارع  أو معناه اإلشاري  أو االستمرار  يف الحدث  الَّ
 علـى المضـارعُ  ينطـوي فقـد -القـديم العربـي   النَّاقدُ  يقول كما -الل َغوي  
ـعوري   باالسـتمرار   تسميُته يمكنُ  واضح   شيء   ويصـبُح الطَّـواُف ، (1)«الش 

عوُر به آن ـا بعـد آن د الش  ا يتجدَّ وكأنَّنـا ، (2)بسبب ما يهوُله من جمال  ناموس 
ى بالغـي  » َغوي  أمام معن ى لُ  وكـأنَّ ف كـرَة االسـتمرار  ال ، يستحيُل إلى معنـ 

د  االسـتمرار  يف الحـدث  مُ  علـى - ناأشـر   كما -تقوُم  ُن يف ، جـرَّ بـل تتضـمَّ
ـد أنَّ ، (3)«من ذلك الحقيقة  ما هو أبعدُ  ـعَ » وهو مـا يؤك  ـةبو - راءالش   خاصَّ

                                                           

ـد العربـي، د. تـامر سـلوم، دار الحـوار للنشـر وا1) لتوزيـع، (  نظرية اللغة والجمـال يف النَّق 
ب َعُة األولى، الالذقية، سورية،  ا صـ 320م، صـ  1983الطَّ  . 105، وُين َظر به أيض 

اب ق، نفسه. 2)  (  ُين َظر  المرجع السَّ

اب ق، نفسه. 3)  (  السَّ
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مون ال - مـــنهم نوالمجيـــد ـــد   لـــه داللـــة  كـــونَ ت أن   دون شـــيء   علـــى ُيق 
ة  .(1)«خاصَّ

 تحضـرين - مـا سـبق مـن تحليـل  نحـو   على -ويف إطار تلك اإلجادة  
ر   يف القافيــة   كلمــات   أنَّ  إلــى هــالل غنيمــي محمــد الــدكتور إشــارة ــع   الش 
بحيـُث ال يشـعُر المـرُء أنَّ ،  معان  ُمتَّصلة  بموضـوع  القصـيدة  ذاُت « الجي د  

ل   ه   بل تكـوُن هـي المجلوبـةَ ، القافية  البيَت مجلوب  م ن  َأج  لـ  وال ، مـن  َأج 
ة  البيت   وال يمكـُن ، بـل يكـوُن البيـُت َمب ن ي ـا عليهـا، ينبغي أن  ُيؤَتى هبا لتتمَّ

بحيـُث ال يُسـد  ، وتكـوُن كـذلك هنايـة  طبيعيـة  للبيـت  ، االستغناُء عنها فيـه
ها يف كلمـات  البيـت  قبَلهـا َد هـذا الت بيـان  يمكـُن فهـل بعـ، (2)«غيُرها َمَسـدَّ

ــالم هاشــم حــافق كــان فيهــا اعتســاف  بســبب    القــوُل  إنَّ قــوايفَ عبــد السَّ
 .بالطَّبع ال؟ النَّعت  

لية   ع    (3)قوُلهالَمَحل   منصوبة  الومثاُل النَّعت  بالُجملة  الف 
ــَدى وَتراَقَصـــت  ا ــوُر َفـــتََّح بالنَـّ  لنـ 
 

َطاُفــــهُ  ــــبَ ، َأع  ــــي ل لصَّ ــــا ُيَغن   اح  وَهَف
 صباُح الخير  أنَت ورفرَفـت    قالت   

 
واح ـــرَّ ـــَل ال ـــه قب ي إ لَف ـــاغ  ا ُين ـــر   َطي

 
                                                           

ر العربي، د. محمد حماسة صـ   (1) ع   . 216الجملة يف الش 
م،  1997مصر للنشر والتَّوريع، (  النقد األدبي الحديث، د. محمد غنيمي هالل، هنضة 2)

، د. أحمـد كشـك، دار غريـب، 443 - 442صـ  ـعري  ، وُين َظر  القافية تاج اإليقـاع الش 
 . 49، 6م، صـ  2004القاهرة، 

 . 101 ذهبية، صـ أنوار (  ديوان3)
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واح( ُجملـة   ي إ لَفه قبـَل الـرَّ ففي البيت  الثَّاين يتَّضُح لنا أنَّ ُجملَة )ُيناغ 
ـب  علـى النَّعـت  لكلمـة )طيـر(، فعليَّة  خربية  ُمثبتة   يف إشـارة  ، يف محل  َنص 
ف  إلى أنَّ َمن  يحا ا يأَلُفـه ، دُثها كالطير  الُمَرف ر  يـُر طيـر  ي الطَّ تناغيه كما يناغ 

واح   يف ُجملـة  )َيبقـى مـع ، وهو ما عليه الحـاُل فيمـا يـأيت، قبل العودة  والرَّ
ى( ب  لكلمة )صد  ( الواقعة  نعت ا يف محل  َنص  هر    (1)يف قوله، الدَّ

ى  َفَعي ُشـنَا َأن  َنــرى ل لـذكَريات  صــد 
 

ــَيبقــى  ا بمــا أب  هر  مزهــو   ىدَ مــع الــدَّ
 َغـــد  هـــو العمـــُر تجـــدي ا ل َمل حمـــة   

 
نـــا األُولـــى ـــن ُأم   كانـــت  بـــدايتها م 

ا النَّعُت بالُجملة  االسمية      (2)فمثاُلُه قوُله يف قصيدة )ترنيمة الغد(، أمَّ
ــي ل َفن ــي ــَدى، َعي ش   والفــؤاُد لــه الصَّ

 
ــــا ــــه الل ق ــــة  في ــــُز محبَّ ــــن  رم  والَف

هف  اعُر إلى أنَّه يعـيُش ل َفنـ  ى لهـذا ، هذا البيُت يشيُر فيه الشَّ وفـؤاُده صـد 
ــعرُ ، الفــن   ــه الش  ــى أنَّ هــذا الفــنَّ المقصــوَد ب ا إل ــمَّ يســتأن ف ُمشــير  ــز   ُث رم

قاومن  خالل الُجملة  االسمية  الخربية  الُمثَبَتة  )، للمحبة   ( المتَّخـذة  ف ب لكاِّ
ر( َنَمَط )الخرب الجار   اا المبتـدأ المعرفـة المـَؤخَّ م جواز  والمجرور المقدَّ
ه مـن أوعيـة  ، ينعُت هـذا الرمـزَ  بأنَّـه رمـز  قـد انحصـَر فيـه الل قـاُء دون غيـر 

هم، الل قاء   ه  ، فيه ُيعب ُر الُملتُقون عن أغراض  ه هكـذا وثباتـ  ا بدوام  كونـ  عر  ُمش 
 .على هذا األمر

                                                           

اب ق، صـ1)  . 101 (  السَّ

اب ق، صـ2)  . 38 (  السَّ
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لة   فة  يف َثوب  ُجم  ي تحمُلـه إلـى ، اسميَّة  إنَّها ص  ـذ  ال يحتـاُج المعنـى الَّ
ا ر  جواز  ل  بين المبتدأ )اللقاء( المؤخَّ ا، فص  م  جـواز  ، والخـرب  )فيـه( المقـدَّ

يَّة  الُمثَبَتـة   ـم  ـة  االس  يَّ َلـة  الَخَبر  ـُح مـن ، وهنا يأيت مـا أحَدثـُه َنَمـُط الُجم  فيتَّض 
ــى نحــوي  صــورة  هــذا الــنَّمط  أنَّ تــأخيَر المبتــدأ جــو ا ُمعط  اتَّضــَح مــن ، از 
ر   ـنَد  إليـه المـؤخَّ ـَر الُمس  ـنَد  )فيـه(  خالل ه  أنَّـه يريـُد َقص  )اللقـاء( علـى الُمس 

َص بالل قـاء   مَز قد ُخص  َلـة  يتَّضـُح . (1)وكأنَّ هذا الرَّ ومـن خـالل  هـذه الُجم 
َرها؛ استدعاُء القافية  البناَء النَّحويَّ  ا بذلك التقديم  فاستجاَب له، كي يؤاز 
َلـة   ي حافَق على بناء  الُجم  ة  القافيـة وإقامـة  ، الَّذ  ـحَّ ـا علـى ص  وحـافَق أيض 

ن  .(2)الَوز 
باعتبـاره أداة  مـن  -لئن  كان التقديُم والتـأخيُر   وهو ما يجعُلني أقوُل 

ق  المرونـة أداوت   لمتطلبـات  ن َثـمَّ االسـتجابةومـ ؛ البناء  النَّحوي  يف تحق 
ريَّ  النَّصَّ  أنَّ  إلى يشير -ية القاف ع  ُل  الش  فإنَّـه مـن ،  بتجاوز  المعيارّيـة  يتشكَّ

كر اإلشارُة إلـى أنَّ  ريَة تجـاوز  للمعياريـة  بشـكل  » الجدير بالذ  ـع  الل غـَة الش 
بي   ى االنحراَف ، ن س  ، وهذا يعني أنَّ األصَل بـاق  ، أو االنزياَح  وهو ما ُيسمَّ

ي ا للمعياريـة  ، اح طارال  واالنحراف أو االنزي ا ُكل  بـل هـذا ، ال يمث ل تحطيم 

                                                           

حيُث حديُثه عـن  205العرب، د. مسعود صحراوي، صـ  (  ُين َظر  التَّداولية عند العلماء1)
 تقديم الُمسند يف إطار الحديث عن اهتمام الن حاة بالُبعد التَّداولي  للظاهرة الل غوية. 

َلة الَعَرب يَّة، د. محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب للنشر والتَّوزيع، 2) (  ُين َظر  ب نَاء الُجم 
 . 268صـ م،  2003القاهرة، مصر، 
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ا موازي ا وربمـا يثُبـُت االنحـراف علـى ، االنزياح إذا ثبت فإنَّه يصبُح معيار 
ري  دون أن  يرتقي إلى التقعيد  والتقنين الُمَمن َهج ع  إنَّ . مستوى الُعرف  الش 

ر  قــديم  تجــاوز المعنــى المباشــر  واالنتقــاَل إلــى مــا وراء ا ــع  ، لــنَّص  يف الش 
ر علـى الـنَّمط المعيـاري  َلَمـا تجـاوز كوَنـه ، وليس حـديث ا ـع  ولـو جـاء الش 

ا  .(1)«َنظ م 
في أو لكناعت   شع   ب  لكيالإل هاشم  افظ-ثاكث ا  : الكي لكصِّ

ـالم هاشـم حـافق مقاصـَد  فة  أو النَّعـت  لـدى عبـد السَّ َق أنَّ ل لص  ُلوح 
أو لإليضاح  ، وقد يأيت النَّعُت للتعميم  ، يت النَّعُت للتخصيص  فقد يأ، كثيرة  

اللة  ، واإلهبام  ، والبيان   م  ، والمدح  والتَّعظيم  ، وتوسيع  الدَّ ، والتحقيـر   والـذَّ
م  واالستعطاف    .(2)والتوكيد  ، والرتح 

  (3)فمثاُل ما ورد فيه النَّعُت للمدح  والتعظيم  قوُله
ـورة   ُدو مع الص  هـراء  يفَأش  ـي  الزَّ  ُحلم 

  
ـي الَغـَزال، مع الخيال    ب ي يرَتض   وَقل 
 

                                                           

التشــكيل اللغــوي وأثــره يف بنــاء الــنَّص دراســة تطبيقيــة، د. زيــد خليــل القرالــة، مجلــة   (1)
الجامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية( المجلد السابع عشـر، العـدد األول، 

 . 228م، صـ  2009فلسطين، يناير، 

 . 48  3 المفصل (  شرح2)

 . 24 ذهبية، صـ أنوار (  ديوان3)
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شـيُر فيـه إلـى أنَّـه يشـدو ُمغن ي ـا مـع فهذا البيُت م ن  قصيدة )احـرتاق( يُ 
عليـة  الخربيـة  الُمثبَ ، صورة  محبوبت ه ن  خـالل  الُجملـة  الف  ـُدو مـع مـ  َتـة  )َأش 

) هراء  ورة  الزَّ ورُة الت، الص  ـا تلك الص  ا وتعظيم  ح  ـَرد  َمـد  ت  ُمف  ي وصَفها بنَع 
ا أنَّها صورة  ُمنيرة   ا مع خياله، لها ُمفيد  ه سارح   .يتغنَّى هبا يف ُحلم 

  (1)ومثال ما ورد فيه النَّعُت للتَّوكيد  قوُله
رب  الُمضـــاء   ـــر  والـــدَّ اهـــي َدل يل ـــي للمغـــان ي الُخض  ـــنُك  الزَّ  ُحس 

 
 

اهي لــم يكــن إالَّ ، هــاء  فمــن المعلــوم  أنَّ للحســن  ز ــَفه بــالزَّ لكــنَّ َوص 
ــي   ــى النَّص  ــاط  للمعن ــد  واالحتي ر  مــا اقتضــاه ، للتَّأكي ك  ــذ  أي أنَّ التَّصــريَح ب
م منــه َهــَم منـه أنَّ هــذا ، الكـالُم وَعـَدَم االكتفــاء  بَمـا تقـدَّ كـان بسـبب  أالَّ ُيف 
َن يمكُن أن  يكوَن ُحسـن ا خافت ـا ن  َثـمَّ نـ؛ الُحس  ـن  زاه  ومـ  صَّ علـى أنَّـه ُحس 

ه تعـالى، احتياط ا و  مـا جـاء يف قولـ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿  على َنح 

ي باب ـا بعنـوان، (2)﴾ڍ ڌ نـ  َص له ابن ج   ذلك االحتياط الذي َخصَّ
نتـه»  قال فيه« باب  يف االحتياط» َلـم  أنَّ العـرَب إذا أرادت المعنـى مكَّ ، اع 

أحـُدهما تكريـُر   وهـو علـى ضـربين، فمـن ذلـك التَّوكيـدُ . واحتاطت  لـه
ظ ــه   ل ب َلف  ل بمعنــاه ...األوَّ ومــن ذلــك االحتيــاُط يف  ...والثَّــاين تكريــُر األوَّ

فة ...التَّأنيث   لـم َيُقـم    ومنه قـوُلهم ...ومنه االحتياُط يف إشباع  معنى الص 

                                                           

اب ق، صـ1)  . 24 (  السَّ

 . 166 األعراف، اآلية (  سورة2)
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يَّ ، زيد   ق  الُمضارع  وإن  كان معناه الُمض    قوُلهم وكذلك ...جاءوا فيه بَلف 
ُت  َت ُقم  ق  الماضي والمعنى معنـى المضـارع يءُ فيج؛ إن  ُقم  ن ...بَلف   ومـ 

ـوُ ، حتياط  إعادُة العام ل  يف الَعط ـف  والبـدل  اال مـررُت بزيـد    فـالعطُف َنح 
و ــى م ــن  قول ــَك ؛ وبعمــر  َكــُد معن  و  فهــذا َأو  والبــدُل . مــررُت بزيــد  وعمــر 
َك ، مررُت بقوم َك بـأكثرهم  كقول َك  ن قولـ  ى مـ  مـررُت   فهـذا أوكـُد معنـ 

هم فتنبَّـه ، وهـذا طريُقهـا، االحتياط  يف الكالم  كثيرة   ووجوهُ ، بقوم َك أكثر 
 .(1)«عليها

ا ِ    م لكناعِت  اكةف   وغ   - ل ع ا   :    لكناصو و ُ ، تنويع لكشا
ُو قول ه  ، قد يجتمُع النَّعُت بالمفرد  والُجملة  الفعلية     (2)َنح 

ــــه د  ضــــاعت  ب ــــر  ــــاَلم  ُمَتَم ــــا ع  َأن
 

ب   ــر  ــَي العــذراُء والفجــُر الطَّ  َأحالم 
 ) ـاُق فيـه أنَّ ُيالَحـ، فهذا البيُت من قصيدة  )ترنيمـة  ل ل َغـد  عَر ُيـدلي الشَّ

ا َع حقيقَة هذا العالم  َلَجَأ إلـى النَّعـت  ، بكون ه  عاَلم  ن  خـالل  ، ولكي يوس  مـ 
                                                           

 العامـة المصـرية النجـار، الهيئـة يعلـ محمـد األسـتاذ جنـي، تحقيـق (  الخصائص، ابن1)
 العربية ، وُين َظر  الجملة111 - 101 /3م،  1988 - 1986، 3للكتاب، القاهرة، ط

ب َعةُ  ابن والمعنى، دار  142 م، صــ 2000- هـ 1421 ولىاأل حزم، بيروت، لبنان، الطَّ
 العربيـة وسـائل»بعنوان  لي كتاب   إهناء   على أعكُف  أنَّني إلى اإلشارةُ  ، وتجدرُ 157 -
ي   للمعنى االحتياط يف اعر لدى النَّص  ـ ا َ  العبـد، فلعـلَّ  بـن طرفـة األحسـائي   الشَّ ر، ُيَيس 

 الكتاُب.  وُين َجزُ 

 . 23 صـ ُين َظر، و36 ذهبية، صـ أنوار (  ديوان2)
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ــين   َت ــرد  ، َنع  ( أحــُدهما ُمف د  ــر  ــَتق  يف صــورة  اســم  الفاعــل  ، )ُمَتَم ؛ وهــو ُمش 
اللــة  علــى االســتمرار ا، للدَّ د  ــا النَّعــُت اآلخــُر . أي اســتمرار  كون ــه ُمَتمــر  أمَّ

ــَي العــذراُء  ــه َأحالم  ــة  )ضــاعت  ب ــة  الُمثبت ــة  الخربيَّ عل يَّ ــة  الف  فكــان بالُجمل
ــ ع  ( الُمتَّخــَذة  َنَمــَط )الف  ب  ــر  ل  ا الجــار والمجــرورا الفاعــل والفجــُر الطَّ

إلفــادة  أنَّ هــذا العــالَم لــيس ؛ الُمضـافا النَّعــتا المعطــوف المنعــوت(
ا فقط د  ـاعر  ، ُمَتَمر  تلـك األحـالُم ، بل هو عـاَلم  يتَّصـُف بضـياع  أحـالم  الشَّ
االتي وصَفَها  ُر بأنَّها أحالم  عذراءُ الشَّ ائعُة وحَدها، ع  بل ، لم تكن  هي الضَّ

اعر  ضاَع م ُر الشَّ ا َفج  ب( ، عها أيض  ـفة  )الطَّـر  ذلك  الَفجُر الـذي وَصـفه بص 
ة  الفرح  أو الُحزن  ؛ على وزن )َفع ل( دَّ ت ه م ن  ش  فَّ  .إلفادة  خ 

ـفَة أو النَّعـَت  َر لـم يسـتخدم  الص  ـاع  وهو مـا يتَّضـح مـن خاللـه أنَّ الشَّ
 توافـق الن ظـام  النَّحـوي  كما أنَّ هذا النَّعَت قد أسهم يف، بدون هدف  ، عبث ا

عري   ج  الش  ت  الَقافيةُ ، فاستقام الوزنُ ، مع النَّس  ، وال غرابـَة يف هـذا، وَصحَّ
ي   فالوزن والقافية جزء  من إنتاج المعنى  .(1)النَّص 

ة  القافيــة  يكمــُن يف أنَّ القافيــَة تتطلــُب  ــحَّ ا يف ص  ــهم  وَكــوُن النَّعــت  ُمس 
ي   ــة  ذاَت َرو  ــاء  كلم ــُن يف حــرف الب ب( ذاُت ، يكم ــر  ــُة )الطَّ ــت كلم فكان

اعُر يف عالَمت ه اإلعرابية َص الشَّ وي  المرفوع  الذي َتَرخَّ نها، الرَّ وهنا ، فسكَّ
ــكين  ال يخلــو م ــن  ن ي ُمَطالَ أجــدُ  َص بالتَّس  ــرخ  ــا باإلشــارة  إلــى أنَّ هــذا التَّ ب 

                                                           

َلة يف (  ُين َظرُ 1)  بعدها.  وما 36 العربي، صـ الشعر يف ذلك  الُجم 
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ـا ، داللة   ايمكـُن بلورهتـا يف أنَّ الشـاعَر َلمَّ د  ـا ُمتمـر  قـد ضـاعت ، كـان َعاَلم 
ـُره َل كـل  شـيء  لديـه إلـى سـكون  ودعـة  ؛ أحالُمه وَفج  فـإنَّ هـذا مـا ، تحـوَّ

ص يف العالمة اإلعرابية  بتسكينها  .يناسُبُه التَّرخ 
ي يجعلني أذكُر أنَّـه ذ  إذا كانـت ب ن يـُة التَّراكيـب  النَّحويـة  » وهو األمُر الَّ

الل يَّة  يف ال ر  ترتبُط بالتَّجربـة  والدَّ ع  ُل يف عالقـات  ، ش  ُل معهـا ، وتتشـكَّ تتشـكَّ
فـإنَّ البنيــَة اإليقاعيـَة للقصــيدة  هـي جــزء  ال ينفصـُل عــن ، التَّجربـُة نفُســها
ت ــي ال تنقســُم مســتوياهتا أو أبعادهــا، البنيــة  الل غويــة   َن لــيس ، الَّ أي أنَّ الــَوز 

ـد  ، وعاء  يحتوي الغرَض أو ، مجرد قالب  ُتصب  فيه التَّجربةُ  وإنَّمـا هـو ُبع 
ري  ذاته ع  ل  التَّعبير  الش  ع  ى ، من أبعاد  الحركة  اآلنية  لف  يف محاولة  َخل ق  معنـ 

باإلضافة إلى أنَّـه يمكـُن القـوُل ، (1)«ال ينفصُل فيه المسموُع عن المفهوم
ا ة  ُمستوفاة   إنَّ المعاينَ  أيض  ها لم تضطر بإقامة ، جاءت تامَّ ن  إلى نقص  الَوز 

يـادة  فيهـا عليـه ـا مواجهـة  ، عن الواجـب  وال إلـى الز  وكانـت المعـاين أيض 

                                                           

ر  (  مفهــوم1) ــع  ــراث يف دراســة»الش  ــوير عصــفور، دار ، د. جــابر«النَّقــدي   الت   للطباعــة التن
ب َعـــةُ   يف ، وُين َظـــر  العمـــدة265 - 264 م، صــــ 1982الثانيـــة،  والنشـــر، بيـــروت، الطَّ

ر، تحقيـق محاسـن يف العمـدة رشـيق ونقـده، ابـن شـعرال محاسن ـع   محيـي محمـد الش 
ر يف بعـدها، والجملـة وما 151، 1/134م،  1972الجيل، بيروت،  الدين، دار ـع   الش 

 . 126، 48 صـ العربي
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ن  وَطَلـب  ؛ لم تمتنع  عن ذلك وتعـدل  عنـه، الغرَض  مـن أجـل  إقامـة الـَوز 
ت ه   حَّ  .(1)ص 

ـي الشـاعر عبـد  ا علـى َوع  ويف كل  ما سـبق مـا ُيمكـُن أن  يكـوَن شـاهد 
ه العالقـات  الل غويـَة ،  النَّحـو  يف الـنَّص  السالم هاشم حـافق بـدور   وإدراكـ 

ل  الوصول  إلى داللت ه  الُمرادة، فيه د  النَّعت  فقط أو ، من أج  من خالل  تعد 
د ه مع العطف  أو اإل ضافة    .تعد 

ـت   د  النَّع   آخـرُ  شـيء   - مـا سـبق بياُنـه بجانـب   -فهل ترتََّب علـى َتَعـد 
ـاعر   الُجمببناء   يتَّصُل  ـا   يمكـُن القـوُل ، نعـم؟ لة  يف النَّص  لـدى الشَّ إنَّـه لمَّ

فة  شيوع  يف االستعمال  الل غوي  ألغراض  كثيرة   تتَّصل ، كان للنَّعت  أو الص 
ة  الخطاب  أو النَّص   يَّ صد  ا أن  يكـوَن نكـرة  أو معرفـة  ؛ بَمق  ، والموصوُف إمَّ

َفُة المعرفة  للبيان  والتَّوضيح   وهو إخراُج ، وصفُة النكرة  للتَّخصيص   ،وص 
فهــي ترفــُع االشــرتاَك اللَّفظــيَّ يف المعــارف  ، االســم  م ــن نــوع  أخــصَّ منــه

ــه ــل  االشــرتاَك المعنــويَّ يف النَّكــرات  ، وتزيُل ــة  ، وتقل  ل  جاري فهــي يف األوَّ
َمل  مَ   .(2)جرى تقييد الُمط َلق  ويف الثاين جارية  مَ ، جرى بيان  الُمج 

                                                           

ر، قدامــة (  ُين َظــر  نقــد1) ــع   المــنعم عبــد محمــد الــدكتور وتعليــق جعفــر، تحقيــق بــن الش 
 . 166 علمية، بيروت، د. ت، صـال الكتب خفاجي، دار

ح2) ــل، ابــن (  ُين َظــُر  َشــر   ، للــدكتور«وأحكامهــا فائــدهتا»، والصــفة 47 /3 يعــيش الُمَفصَّ
 . 442 رشاد، صـ صبحي
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ــا كــاَن النَّعــُت م ــَن التَّواب ــع  ول ــا كُمفــرد  » وكــانَ ، مَّ ــابُع والمتبــوُع مع  التَّ
 ؛فإنَّه تجدُر اإلشارُة إلى أنَّ الن سبَة ليست علـى إطالق هـا، (1)«منسوب  إليه

د  الُمتكل م  منسوب  إليه مع تاب ع ـه» فـإنَّ ، ألنَّ المنسوَب إلى الَمتُبوع  يف َقص 
ـا« يد  الظَّريُف جاءين ز» المجيَء يف ه منسوب ا إلـى زيـد  ُمطلق  د  ، ليس يف َقص 

جـاءين »و« جـاءين العـال ُم زيـد  » وكـذا يف، بل إلى زيد  الُمقيَّد  ب َقيد  الظرافـة  
ُســه ــد  َنف  ولــو انفــرَد النَّعــُت والمنعــوُت لــم يحصــل  مــا حصــَل ، (2)«زي
 .(3)باجتماع هما

ــُت م ــن الوظــائف ال، هــذا ــا كــان النَّع  ة  التــي ولمَّ ــة  غيــر  اإلســناد يَّ ويَّ نَّح 
دُ  ــو  َمــا جــاَء يف قول ــه تعــالى، تتعــدَّ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿  علــى َنح 

الم ، ألغراض  دالليَّة  ترتبُط بسياق  الكالم  ؛ (4)﴾ڍ ڌ فإنَّ عبد السَّ
َده ــت  وتعــد  ــَة النَّع  ، للــنَّص  علــى مــا يريــُده؛ هاشــم حــافق قــد اســتثمَر تبعيَّ

ا يف  ـي ا مـع المنعـوت  ُمسهم  ه  َنص  ـوي  وَتَراُبطـ  ن  خـالل  ، إطالة  البنـاء  النَّح  مـ 
ا على المنعوت   مير( يف ُجملة  النَّعت  عائد  ابط  )الضَّ  .الرَّ

                                                           

ح1) ي   (  َشر  ح ، وُين َظرُ 279 /2 الكافية، للرض  ل َشر   . 38 /3 الُمَفصَّ

اب ق2)  . 279 /2 (  السَّ

ح3) لالُمفَ  (  ُين َظُر  َشر  َلة ، وب نَاء66 /3 صَّ اللطيـف،  عبـد حماسـة الَعَرب يَّة، د. محمـد الُجم 
 . 175 صـ

 . 5 التحريم، اآلية (  سورة4)
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 لكَةب حُ  لكثااين
الإل هاشم  افظ لكناصِّ لكَعط ُف و وُ  لخب ا       ك ى  ب  لكيا

ا كان العطُف ينقسُم إلى َعط ف  بيا فأشـيُر إلـى أنَّ ، ن  وَعط ـف  َنَسـق  َلمَّ
ن  َعطـف  النََّسـق   ـالم هاشـم حـافق كـان مـ  سـواء  ، ما ورد بديوان  عبـد السَّ

َة أبيـات   دَّ ا بيتين  أو ع  ق  ا يف بيت  واحد  أو ُمستغر  د  د  َأم  ُمتعد  ، أكان غيَر ُمتعد 
َلـَق  ا يقتضي االشرتاك الُمط  ، وأو، الواوحيـُث الَعط ـُف بـ، وسواء  أكان م مَّ

ـق  فقـط، وُثـمَّ ، وَأم  ، والفـاء ـا يقتضـي االشــرتاك يف اللَّف  حيــُث ، أم  كــان م مَّ
) تخداُمه لغـرض  مقصـود  ؛ (1)العط ُف بالحرف  )لك ن  لـم ، ومن َثمَّ كان اس 
 .يؤد  إلى اعتساف  القوايف

ن، هذا ا ال ومـ  ر  ـو  َصـد  ُمالحـق  أنَّ اسـتثماَر العط ـف قـد جـاء يف الَحش 
اوعَ  ـرب  ، ُجز  َن ، ويف العروض  والضَّ ا مـ  وقـد شـغَل المعطـوُف عليـه كثيـر 

، واســـَم النَّاســـخ  وخـــربَه، فشـــمَل الُمبتـــدأ وخـــربَه، الوظـــائف  النَّحويـــة  
ف  الـذي ُأعيـَد مــع ، والحـاَل ، والمفعـوَل بـه، والفاعـَل  والمجــروَر بـالحر 

 العط ـَف ب َتَبعيَّتـه وم َن الُمالحـق  أنَّ . والمضاف إليه، المعطوف  أو لم ُيَعد  
د ه قد  فاق التَّوابَع جميَعها يف ديـوان  )أنـوار ذهبيـة( وهـو مـا يمكـُن ، وتعد 

  التَّمثيل له من خالل  النقاط  التَّالية

                                                           

 النفي.  مع العطف ، حيث156، 154، 134 صـ ذهبية أنوار (  ينظر  ديوان1)
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ال    :لكَعط ُف تاِ ع ا-أوا
وي  أنَّ الَعط َف بحروف  الَعط ـف  يجعُلهـا  رس  النَّح  م َن المعلوم  يف الدَّ

ُم إلى َما أي االشـرتاك ؛ يقتضي االشرتاَك الُمطلَق يف اللَّفق  والمعنى تنقس 
م   ، وَأم  ، وحتَّـى، والفاء، وُثمَّ ، كما هو الحاُل يف الواو، يف اإلعراب  والُحك 

وأو( تكونــان لالشــرتاك  الُمطَلــق  إذا لــم ُيفيــدا ، مــع ُمالحظــة  أنَّ )َأم  ، وَأو
ـــ. وإ الَّ كانـــت لالشـــرتاك  فقـــط، اإلضـــراب س  ُم اآلخـــُر مـــا يقتضـــي والق 

ــق  فقــط ، أي االشــرتاك يف اإلعــراب  فقــط دوَن الُحكــم  ، االشــرتاَك يف اللَّف 
(، وال، كما هو الحال مع )بل ا كان ذلك كـذلك. (1)وَلك ن  وكنـُت قـد ، لمَّ

ـالم هاشـم حـافق  ا إلـى أنَّ حـروَف العطـف  يف ديـوان عبـد السَّ أشرُت آنف 
فـإنَّ فيَمـا يلـي ، وبـل(، ولكـن  ، وُثـمَّ ، َأم  و، والفاء، وأو، تنحصُر يف )الواو

اا، بعـض   علـى باإلحالـة ُمكتفي ـا -تمثيال  للعط ف  ب بعضها  حالـَة -ختصـار 
د    .َكون  المعطوف  غيَر ُمَتعد 

                                                           

ح1) ضي (  ُين َظُر  َشر  ح332 - 331 /2 الكافية، للرَّ ل، ابـن ، وَشر  ، 74 /3 يعـيش الُمَفصَّ
 يف العطـف   فائـدةَ  أنَّ  ومعلـوم  »القـاهر   عبد قال فقد 223- 222 صـ اإلعجاز ودالئل
كَ  أن   الُمفرد   ر  ل، وأنَّه إعراب يف الثَّاين ُيش  ـم   يف أشـرَكه فقد إعرابه يف أشركه إذا األوَّ  ُحك 
 ىعلـ مثُلـه، والمعطـوف فاعـل   بأنَّـه المرفـوع علـى المعطـوف أنَّ  اإلعراب، نحوُ  ذلك

ح«ذلك يف له شريك   له أو فيه أو به مفعول   بأنَّه المنصوب  ألفيـة علـى عقيـل ابن ، وَشر 
 الحميــد، دار عبــد الــدين محيــي محمــد هـــ، تحقيــق 672 ت عقيــل مالــك، ابــن ابــن

ب َعةُ   . 325 /3م،  1980العشرون،  الرتاث، القاهرة، مصر، الطَّ
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 : اكولو لكَعطُف  -أ 
ــالم هاشــم ال م ــن ــف  بــالواو لــدى عبــد السَّ ــَع العط  مالحــق  أنَّ مواض 

وبالَعط ف  مـع تكـرار ، ن حرف  َجر  أو َنف يحافق قد اتََّسمت  بالعطف  بدو
ف الجر  ، حرف  الجر   وبالعطف مـع تكـرار  ، وبالَعط ف  مع َعَدم  تكرار  َحر 
ُو ، حرف  النَّفي  بسيط(ال )م ن  (1)َقول هَنح 

ـــــــَدأنا ـــــــوم  َب ـــــــاء  كي ـــــــوُد ظ م  َنُع
 

ي   ــــــر  ــــــا ال ُبن ــــــا ، وُيل ه  ــــــه  عنَّ ي  َيطو 
ـــــقي    ـــــب  َش ـــــراب  وآهـــــاُت ُح   َس

 
ا وَحَزَنــــا ــــر  ا وَعص  ــــر   رَضــــعناه َفج 

ُر إلـى أنَّـه   ـاع  ن ي يا قمُر( يشيُر فيهمـا الشَّ و  فهذان البيتان  من قصيدة  )ار 
هما ُكـُه فيهمـا ، وَمن  يخاط ُبها يعودان بالحـب  إلـى الظَّمـأ كيـوم  َمولـد  يحر 

ي   ي  الذي يبعـُده عنهمـا سـراب  ، الر  ـَة ف، لـيس ذلـك فحسـب. ذلك الر  ثمَّ
راب   ل يَّـة  ، شيء  آخُر يشرتُك مع السَّ ع  َلـة  الف  ـالل  الُجم  ن  خ  وهو ما نلَمُسه مـ 

ا  يــة  الُمث َبَتــة  )يطويــه عنــا ســراب  وآهــاُت ُحــب  َشــقي  رَضــعناه فجــر  الَخَبر 
ـل المضـارع ا الجـاّر  ع  ا وَحَزَنا( تلـك الُجملـُة الُمتَّخـذُة َنَمـَط )الف  ر  وَعص 

لا حــرف عطف)الــواو(ا معطــوف ا مضــاف إليــها والمجــرورا فاعــ
نعت مفرد ا نعت ُجملة فعليه )فعل ا فاعـلا مفعـول( اظـرف زمـانا 

 .معطوف بالواو متكرر(
                                                           

ــوار (  ديــوان1) ــة أن ــُث  156، 154، 123 صـــ لك، وكــذ23صـــ ، وينظــر45 صـــ ذهبي  حي
 مع العطف استخدام حيث 32 صـ األخيرين، وكذلك الموضعين يف النَّفي مع العطُف 
 الجر.  حرف تكرار
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ي عنهمـا  راُب فقط هو الذي يبعُد الر  ُح أنه ليس السَّ ومن خاللها يتَّض 
، شـقي   بل يشرتُك معه يف ُحكم اإلبعاد  اآلهاُت الُمقيَّدُة بأنَّهـا آهـاُت ُحـب  

همـا ُذ بزوغ  ن  ، ذلك الحب  الذي وَصَفُه بأنَّه حب  قد َرَضـَعاُه ُمنـ  وذلـك مـ 
ا ـر  ا( واستمرَّ معهما َعص  ـا ، خالل  كلمة )فجر  ا( أيض  ـر  فكانـت كلمـُة )َعص 

ة   ــحَّ ــوزن  يف ات جــاه ص  ــهمة  يف اســتقامة  ال ُمشــرت َكة  يف ُحكــم  اإلرضــاع  ُمس 
ه مُ ، القافية   الم هاشـم  وهو ما ُيس  ي  يف َنص  عبد السَّ ه يف التَّراُبط  النَّص  بدور 
 .حافق

ُز دوَر النَّحــو  يف عمليــة  اإلبــداع   ــر  فاتَّضــَح أنَّ ، ويف كــل  مــا ســبَق مــا ُيب 
م  الشَّ  المعطوف  عليه غيـَر  وَكون  -اعَر لكي ينُصَّ على االشرتاك  يف الُحك 

م  الذي  اللة  ، (1)لهيكوُن ُمط َلق  يف انفراد ه  بالُحك  استثمَر العط َف بالواو  للدَّ
َلة  بات جاه  القافية  ، على ما يريُده فاسـتقاَم ، وهو ما أسهَم يف إطالة  بناء  الُجم 
ُن البســيط   ت  القافيــةُ ، َوز  ي هــا الُمــراد، وَصــحَّ وتــراَبَط المعطــوُف مــع ، ب َرو 

الل  العالَمة  اإلعرابية، المعطوف  عليه  .م ن  خ 
الم هاشم حـاف ق  بقي لي أن  ُأشيَر إلى أنَّ العطَف بالواو  لدى عبد السَّ

ــَرد   ــف  الُمفــرد  علــى الُمف  ــف  ، ال يقتصــُر علــى عط  فقــد وردت صــوُر الَعط 

                                                           

َلة (  ُين َظر  ب نَاء1)  . 67 صـ حماسة الَعَرب يَّة، د. محمد الُجم 
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ــف  الجملــة  علــى الجملــة  ، المختلفــة   ــُو َعط  والعطــُف قبــل اســتكمال  ، َنح 
ُو الَعط ف  على اسم  إنَّ قبل ا، أركان  الجملة  .(1)الخربستكمال  َنح 

 :ِ َأو لكَعط ُف  -ب 
ف  الَجـر   ( مـع تكـرار  َحـر  ، وبـدون  تكـراره، جاء الَعط ُف بالحرف  )َأو 

ـا َلـة  ، وبدونه ُمطَلق  ـا ُجملـة  علـى ُجم  ـب َه ُجملـة  علـى ، كمـا كـان عاط ف  أو ش 
ُو قول ه، ُأخرى   (2)وذلك َنح 

ن  جمالـ  ـا مـ  حَر كأس  يَن الس  ض  ر   ك  َتع 
 

ك ي الشـــعورَ ُتل   ـــُب األَن َظـــاَر َأو  ُتـــذ   ه 
ـــــــدارك    ي ـــــــَل يف ص  ـــــــيَن اللَّ ل ق   ُتط 

 
ــــــه تــــــاج  بــــــالحرير   ــــــى م ن   َأو ُيَعلَّ

َخـى   ُطك  المجنوُن َكم  َأر   ظ الَلـك  ُمش 
 

ــــاف ر  أو يف الن حــــور   ر  ن  فــــوَق َصــــد 
ـاعُر إلـى  ـغيرة( يشـيُر فيهـا الشَّ ن  قصـيدة )الغانيـة الصَّ  فهذه األبياُت مـ 

ــة   ــذه الغاني ــال  ه ــف  ، َجم ــى العط ــُأ إل ــك يلج ــى ذل ــنَّص  عل ــبيل  ال ويف س
ـبه ُجملـة  علـى ُأخـرى ن  ، باستخدام  )أو( َعط ف ُجملة  على ُجملة  أو ش  مـ 

ن  )  قولـهخالل  ُجملتين ف عليتين ُمتداخلتين يف  ـا مـ  ـحَر كأس  ـيَن الس  ض  ر  َتع 
ك ي ، َجمال ك   َذة  َنَمَط )فعـل ا فاعـلا ُتل ه ُب األَن َظاَر َأو  ُتذ  الشعوَر( الُمتَّخ 

مفعولا حالا جاّر ومجـرورا ُمضـاف إليـها نعـت بالجملـة الفعليـة ا 
 .حرف عطفا جملة ف علية معطوفة(

                                                           

 . 126، 125 صـ ذهبية أنوار (  ُين َظُر  ديوان1)
اب ق2) ا به ، وُين َظرُ 54 /4 (  ُين َظُر  السَّ  . 127، 113، 109، 99، 60 صـ أيض 
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ـُر َجماَلهـا فيبـدو ، وهو ما يتَّضُح م ن  خالل ه النَّص  على أنَّ غانيَتـه ُتظه 
حر   ا م َن الس  )ُتلهـُب األنظـاَر( َأو)ُتـذكي هـذه الكـأُس وصـَفها بأنَّهـا ، كأس 

ـو  دور  ؛ الشعوَر( الـة  علـى ، ومَن َثمَّ كـان للنَّح  مـن  خـالل  العطـف  بـأو الدَّ
ـع  بـين الُمتعـاطفين، اإلباحة ه يتَّضـح أنَّ ، أي جواز الَجم  فمـن  خـالل  قولـ 

ـعور يف آن  واحـد ر  َجمالها يجوُز أن  ُتلهَب األنظاَر وُتذكي الش  ح  ، كأَس س 
د   وأنَّ  وهـو مـا يفيـده التَّعبيـُر بالجملـة  ، هذا اإللهاَب وذاك اإلذكـاء ُمَتجـد 

 .وال شكَّ يف ذلك، الفعلية  ذات  الفعل  المضارع  
ا تجدُر اإلشارُة إليه أنَّ الل غـويين قـد تعـارفوا علـى أنَّ طبيعـَة » فإنَّه ممَّ

َلة الفعلية  أكثَر  ر  تنزُع إلى الُجم  ع  حتَّى لو كانت ، من غيرهاالتَّصوير  يف الش 
ا يف ُجملة  أخرى اسمية  أو فعليـة   َلُة الفعليُة عنصر  ولعـلَّ مـردَّ ذلـك . الُجم 

ع  حركة  هذا الَحـَدث  يف  ت ي ُتفَهُم من الحدث  يف الفعل  وَتنَو  إلى الحركة  الَّ
من  على اختالف ه ُل بصيغت ه  و، الزَّ ع  يهما الف  من  يؤد  مادته  وكال الحدث  والزَّ

اخلة  عليه يَّةُ . ومقي دات ه  األخرى واألدوات  الدَّ ـم  َلـُة االس  ا الُجم  فإنَّهـا ، وأمَّ
اع  إلـى التَّصـوير  . وهو ثابـت  ، تنزُع غالب ا إلى التَّقرير   ه  نـزَّ ُر بطبيعتـ  ـع  ، والش 

َيُل إلى الحركة  منه إلى الثَّبات   ر وهو ما قال به عبد القاه، (1)«والتصويُر َأم 
 .(1)الجرجاينّ قبل ذلك

                                                           

ـا فيـه ، وينظر287 - 286 صـ حماسة العربية، د. محمد الجملة (  بناء1)  - 273 صــ أيض 
 مــن الفعليـة الجملـة نسـبة اخـتالف لفكـرة الصـفحات هـذه خـالل عـرض ، فقـد274

= 
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ـو   فإنَّـه يمكـُن القـوُل بـأنَّ الحركـَة أو ، ولئن  كان األمُر علـى هـذا النَّح 
هة   ينبغي البحُث عن معـان  ُأَخـَر ، الثَّباَت والتَّقريَر معان  إشارية  قريبة  موجَّ

ك  ، غيرها ُل ومن َثـّم يكـوُن تعـدي؛ ل  النَّحوي  يف النَّص  يتعكُس فاعليَة التَّش 
هة   الالت  الُموجَّ القـوُل يف »  وهنا يحضُرين قول الدكتور تـامر سـلوم، الدَّ

يَّة  والفعليــة( ــم  ــة  االس  َل يرمــي إلــى معرفــة  االتجاهــات    اســتخدام )الُجم 
ت ــي ُوف ـق إليهــا عبـد القـاهر وقيـة  أو الجماليـة  الَّ الَلــة  ال وتميَّــزت مـن، الذَّ دَّ

ة  أو المعنى الل غ دة  . وي  النَّحويَّ وهنـا نجـد أنفسـنا أمـام معـان  سـابقة  ُمحـدَّ
ـا. ومواقَف إشارية  قريبة وإنَّمـا ، فعبد القـاهر ال يكـاد ُيعطـي لنـا شـيئ ا هام 

يصوُغ اهتمامات ه بمـا يعب ـر عـن مضـمون  هـذه الظـاهرة  العقلي ـة أو معناهـا 
ــياق   ا مــن مواقــف  الس  ُل كثيــر  ي يحــو  ــذ   الُمتفاعلــة  إلــى الل غــوي  القريــب  الَّ

 .(2)«رماد

                                                           = 
للُحطيئــة،  صــاحب، وقصــيدة   أم   ابــن لقعنــب قصــيدة   خــالل أخــرى، مــن إلــى قصــيدة
 الــنَّص، محمــد حديثــه، وُين َظــر  أدوات موضــع القصــيدة لألعشــى، بخــالف وقصــيدة  

 . 22 - 21 م، صـ 2000العرب، سوريا،  الكتَّاب اّتحاد تحريشي، منشورات

 الرتكيبيــــة ، والقضايــا177 - 173 صــ الجرجـاين القاهر اإلعجاز، عبد (  ُين َظر  دالئل1)
 الحـديث، د. فـايز اللغـوي الدرس ضوء يف بالداللــة عالقتهاو الكبير األعشى شعر يف

، 215، 151 م، صــ 2003القـاهرة،  العلـوم، جامعـة دار دكتوراه، كليـة تركي، رسالة
287 ،288 . 

د يف والجمال اللغة (  نظرية2)  . 141 سلوم، صـ العربي، د. تامر النَّق 
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ــد القــاهر مــن قــول  ــامر ســلوم مــا ذكــره عب وبعــد أن  ذكــر الــدكتور ت
  جؤبة بن النَّضر

َقَتنَا اَل  ر  ُروُب خ  َهُم الَمض  ر   َيأ َلُف الد 
 

ــــُق  ــــَو ُمن َطل  ــــن  َيُمــــر  َعَلي َهــــا َوه   لك 
  وقول األعشى 

ــد  اَل  ي َلَق ــر  ــون  َكث  َلَعم  ــت  ُعُي ــَح  َرة  ي
 

ُق إ َلـــ ء  َنـــار  يف َيَفـــاع  َتَحـــرَّ  (1)ى َضـــو 
ـــال  ـــك  »  ق ـــات( يحـــين نقـــرُأ هـــذا التَّش  ُك يف مـــدلوَلي )الثب َل نتشـــكَّ

ـــا  ـــاهر يف تقريرهم ـــد الق ـــغَف عب ـــذين  ش د( اللَّ ـــتمرار أو التَّجـــد  و)االس
إنَّ شيئ ا آخَر غيَر الثَّبات  واالستمرار  يشـوقنا   أو ُقل  . وتمكين هما يف العقل

ك  يف هذا  وتبـي ن  موقـع  الثَّبـات  ، هو التَّـأثيُر النَّفسـي  لَطـاَبع  التَّعبيـر  ، ليالتَّش 
ـياق، واالستمرار  م َن النَّف س   ق  المدلول  الحيـوي  أو الوجـداين  للس  . وتذو 

َلـة   ُر مـع الُجم  ي ال تتـوفَّ تـ  َلُة يف مساق ها غنية  باإليحاءات  الَّ فقد تكوُن الُجم 
ل يــ ع  ت ــي قــد تعب ــُر داخــَل ، ة  الف  َلــُة الفعليــُة الَّ وعلــى النَّقــيض  مــن ذلــك الُجم 

يَُّة  م  َلُة االس  مساق ها عن جانب  عميق  من الحياة  أو النَّفس  ال تستطيُع الُجم 

                                                           

 التلخـيص، عبـد شـواهد علـى يصالتنصـ معاهـد البسـيط، يف من جؤبة بن النضر (  بيت1)
 عبــد الــدين محيــي محمــد ، تحقيــق(هـــ963المتــو   ) العباســي الفــتح أبــو الــرحيم

 مــن األعشــى ، وبيــت1/207م، 1980بيــروت، لبنــان،  - الكتــب الحميــد، عــالم
الرسـالة، بيـروت، لبنـان،  حسـين، مؤسسـة محمـد د. محمـد الطويل، بديوانه، تحقيق

 المرتفعة.  ، واليفاع  األرض223 صـ م، 1968الثانية،  الطَّبعةُ 
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ك    وبعبارة  أخرى. أن  ُتعب َر عنه وغضضـنا النَّظـَر ، َل يإنَّنا إذا قرأنا هذا التَّش 
يه )الثبا ا نسم  وأدركنا أنَّنـا ، َت( و)االستمراَر( خرجنا بتأم الت  ُمضادة  عمَّ

وهـذا مـا ينبغـي علينـا ، أو أمـام رمـوز  غامضـة  ، أمام حقائَق صعبة  المنـال  
ُفه ا يتوقَّـُف علـى طريقـة  قراءت نـا لهـذا . َكش  ومغزى ذلك كل ه أنَّ شيئ ا كثيـر 
ك   ن  أجـل  ذلـك قلـُت غيـَر مـرة  ؛ ل  يالتَّش  نحتـاُج إلـى البحـث  عـن  إنَّنـا  ومـ 

ا للفهم ج  ك  ، أدوات  أكثَر ُنض  ة -َل النَّحويَّ يوأنَّ التَّش  ر   يف وبخاصَّ ـع   - الش 
ر سيمانطيقا من بأدوات   ُيواَجه أن   ينبغي ع   .(1)«الش 

ن   ـالم هاشـم مـ  و  لدى عبد السَّ أعوُد إلى ما نحُن بصدد ه م ن  َدور  النَّح 
ل يـة  فأشيرُ ، خالل  العطف  بَأو ع   إلى أنَّه يف هذه اللَّوَحة  لم يكَتف  ب َعط ف  الف 

علية  ُمراعي ا ما تدل  عليه و  مـا سـبق، على الف  بـل نجـُده يف البيـت  ، على َنح 
ـَط هـذه الغانيـة  الموصـوَف بـالمجنون  علـى وزن  الثَّالث  ُيشيُر إلى أنَّ ُمش 

خى ظ لَّها فوَق صدرها الهـا ا ما َأر  م  أو يف الن حـور  مفعول كثير  ئج  كـالُمتور 
                                                           

د يف والجمال اللغة (  نظرية1) ه يف( مساق)، وكلمة141 صـ العربي النَّق  ،  مصدر َنص  ميمـي 
يَقت ما على ساَق، تدل   من  التحليل من النوع أجل ه. والسيمانطيقا  ذلك من الُجملةُ  س 
ــة، يهــتم الفلســفية الخلفيــة ذي ــاالنطالق والمنطقي  إلــى العالميــة مجموعــاتال مــن ب

ر داللة يف اللغة، يبحث علم فروع أحد الموضوع، وهو الداللـة،  هـذه األلفاظ، وتطـو 
 عشـر  ُين َظـر  الشـكل التاسـع القـرن أخريـات يف( بريـال) العلـم هـذا ُأسس وضع وقد

العربـّي، بيـروت،  الثقـايفّ الماكري، المركز ظاهرايت، محمد لتحليل مدخل والخطاب
ب عَ  مـدكور،  الفلسـفّي، د. إبـراهيم ، والمعجـم53، 10، 9 م، صــ 1991األُوَلـى،  ةُ الطَّ
 . 99 م، صـ 1983العربية، القاهرة،  اللغة مجمع
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أي االسرتسال فـوق ، يُد أنَّ ك ال األمرين ُمَباح  وهو ما يف، )الصدور( ذاهتا
در   در  أو يف الصَّ ـاعر  أن  ُيعب ـَر عنـه إالَّ باسـتخدام  ، الصَّ وذلـك مـا كـان للشَّ

ـب َه الُجملـ ـا ش  ة  حرف العطف  )أو( داال  يف سياق ه هـذا علـى اإلباحـة  عاطف 
) ـابقة )فـوق صـدر  ـب ه  الجملـة السَّ ا يف ، )الجـاّر والمجـرور علـى ش  ُمسـهم 

ة  القافيــة   ــحَّ وي  ، اســتقامة  الــوزن  وص  ــن  خــالل  كلمــة  النحــور  ذات  الــرَّ م 
اء  المكسورة   ف  الرَّ اعَر لجأ إلى تسـكينه، الكام ن  يف َحر  اللـة  ؛ لكنَّ الشَّ للدَّ

ياق  على أهمية  الوقوف  على الصَّ   .دور  يف هذا الس 
ـيََّما  د أنَّنا بحاجة  إلى قراءة  واعية  للنصـوص  الس  ي يؤك  ذ  وهو األمر الَّ

ريةُ  ــع  ــا الش  ــة  ، منه ــة  القريب ه الالت  الموجَّ ــدَّ ــان  ال ــى بي ــل ، ال تقتصــُر عل ب
ــك   ــة  التَّش  ــان  فاعلي ــى بي ــك  ، ل  النَّحــوي  يتتخطاهــا إل ــره مــن التَّش  الت  يكغي

 .ةالل غوي
 :لكةعطوف تاِ ع ا ُمبََع ِّ  ل-ثان  ا 

ا كان الحديُث عن المعطوُف  ن   سبَق  فيما -لمَّ ـا - عـرض   مـ  ص   ُمخصَّ
د   غير   للمعطوف   ا، الُمتعد  ه م  ي   التَّرابط يف ُمس  ا ذلك وغير، النَّص  َح  م مَّ ُوض 

ا ا يزداُد معـه التَّـراُبط، آنف  د  ـي  علـى المسـتوى  فإنَّه يف حالة  َكون ه ُمَتَعد  النَّص 
ي   ي  واألُُفق  أس  ـالم ، الرَّ د  المعطـوف  لـدى عبـد السَّ ع  َتَعـد  وبالنَّظر يف مواض 

ُو قول ه، هاشم ُلوحَق أنَّها كانت باستخدام الواو غالب ا   (1)وذلك َنح 
                                                           

ا به ، وينظر31 صـ ذهبية أنوار (  ديوان1)  ، 36، 34، 33، 24 صـ أيض 
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ُن رفَّـات  علـى الَخَلـد   عُر والُحس   الش 
 

ــــهد   ــــَن الشَّ  هــــذا لهــــذا أفــــاويق  م 
ـــاالحســـنُ   ـــي لعالمن ـــاَد بمحراب     ع

 
ي ــد  ــي فيهمــا َوج  ــي  ُأَغن  ر  َوَوح  ــع   ش 

ا  ــم  ــر  ُمبَتس  ــُع الُعم   وهــو الجمــاُل ربي
 

وح  والـورد   ري ربيُع الَهوى والر  ع   ش 
ـــه    ـــاد ي ب هيكل  ـــا الشَّ ـــا وأَن  وهـــو األََن

 
د   ــا عَلــى ُســه  الم  ــا وَأح  ــا وُروح  س   َنف 

َر فهــذه األبيــاُت م ــن  قصــيدة )أنــوا  ــع  ر ذهبيــة( ُيشــيُر فيهــا إلــى أنَّ الش 
ــه  وقلب ــه   ــَن اختالجــات  يف روع  وأنَّ أحــَدهما بالن ســبة  إلــى اآلخــر  ، والُحس 

َصــر  مــن شــَمع ه   ــر  بــأنَّ ، دفعــات  ُمجتمعــة  م ــَن الَعَســل  مــا دام لــم ُيع  ُثــمَّ ُيق 
َن قد عاد بمحراب ه   ن  حولـه  ، الُحس  ـعر  واإللهـام  يف صـورة  ال، وللعاَلم  مـ  ، ش 

َعه ـعر( هـو ، ُيغن ي فيهما ما وس  ـُن الُمتمث ـل يف الش  ُثمَّ يشـيُر إلـى أنَّـه )الُحس 
ا، الجماُل  م  ر  ُمبتس   .وهو ربيُع الُعم 
ـعري ربيـُع ، هذا لُة االسـميُة الخربيـُة الُمثبتـُة )ش  وتأيت بعد ذلك الُجم 

ــَط )ال ــَذُة َنَم مبتــدأ ا الخــرب المضــاف ا الهــوى والــروح  والــورد( الُمتَّخ 
د بالواو( ـعَره لـيس ؛ المضاف إليه ا المعطوف الُمتعد  لإلشارة  إلـى أنَّ ش 

ـم  الـروُح والـوردُ  ذلــك ، ربيـَع هـواه فقـط بـل يشـرتُك مــع الهـوى يف الُحك 
ُر هنا ُيالَحُق عليه التَّعريُف  ـاعر  ، المعطوُف الُمتكر  وكأنَّه معهود  لدى الشَّ

ا ي مع   .فيجعُلُه حقيقة  ُمسلَّمة  ، والُمتلق 
، التعريُف يجعُل المعنـى الُمتخيَّـل حقيقـة  »  هنا أستأنُس بقول القائل  

اها العقُل بكثير  مـن التسـليم  والقبـول   وُيعطـي معنـى الكلمـة  صـبغَة ، يتلقَّ
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ا ؛ (1)«المعهــود  أو المــألوف ومــن َثــمَّ كــان اختيــاُر تلــك الكلمــات  اختيــار 
ـا ق  ر  بعـد بحـث  ، ُموفَّ ـاع  ـن  مـن ق َبــل  الشَّ البحـُث عـن الكلمــة  » فلـيس،  ُمض 

اعر  يف كل  األحوال ا للشَّ إنَّ مثل هذا البحث  أقـرُب إلـى . المالئمة  ميسور 
ُر عـن الكلمـة  المالئمـة   اع  ي ينق ب فيه الشَّ ذ  عي الُمضني الَّ بـين ُركـام ، السَّ

حتَّـى يصـَل إلـى ،  يف الظَّاهر  وأكوام  األلفاظ الُمتقاربة  ، التَّراكيب  الجاهزة  
ـبط  ، كلمة  بعينها ُق له ما يريـُد بالضَّ ُعُر أنَّها ُتحق  وعنـاُد الكلمـة وتأب يهـا ، َيش 

ومـن َثـمَّ أسـهم ؛ (2)«ومراوغُتها أمر  يعرُفُه كل  َمن  مـارَس الكتابـَة األدبيـة
ـه  مـع النَّ  ري  ذلك االختياُر يف تمكين  البنـاء  النَّحـوي  مـن توافق  ـع  ـج  الش  ، س 

ت  القافيةُ  ُن البسيط  ، فصحَّ وجاء المعنى علـى نحـو مـا أراده ، واستقاَم َوز 
 .مبدُع النَّص  

ــا ــعَره هــو األن ــه إلــى أنَّ ش  ــُر فيشــيُر في ــُت األخي ــا البي ــه يشــُدو ، أمَّ وأنَّ
ه   ه  يف نومـ  ه  وأحالمـ  ه  وروح  وذلـك ، بمحراب ه  لدرجة  أنَّه استولى على نفس 

ــا م ــن   س  ــادي ب هيكل ــه َنف   خــالل  الجملــة  االســمية  الخربيــة  الُمثبتــة  )أنــا الشَّ
) د  ـا علـى ُسـه  ـا وأحالم  َد فيهـا المعطــوف ، وروح  تلـك الُجملـُة التـي تعـدَّ
ــا( س  وهــو مــا يــدل  علــى أنَّ الن ظــاَم النَّحــويَّ قــد ، بــالواو علــى التَّمييــز  )َنف 

                                                           

د يف والجمال الل غة (  نظرية1)  . 109 صـ العربي النَّق 

ر، (  مفهـوم2) ـع  األدبـاء،  وسـراج البلغـاء ، وُين َظـر  منهـاج279 عصـفور، صــ د. جـابر الش 
اإلسالمي،  الغرب الخوجة، دار ابن الحبيب محمد وتحقيق القرطاجني، تقديم حازم

ب َعةُ   . 178 م. صـ1986الثالثة،  بيروت، لبنان، الطَّ
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ــاعَر بالوفــاء بُمــراد ه مــ ــي  أســعَف الشَّ ــج  ، ن المعنــى النَّص  ا مــع النَّس  ُمتــآزر 
ي   ر  ع  ُن البسيط، الش  ت  القافيةُ ، فاستقاَم َوز  ي ها الُمراد  ، وَصحَّ يف إطـار ، ب َرو 

ي   ف  الَعط ف  ، ا الذي تماَسَك رأسي ا وُأفقي  المعنى النَّص   .من خالل َحر 
، يف تعليمنا قواعَد النَّحو  فإنَّما يدل  على أنَّنا ، وإن  دلَّ ذلك على شيء  

ُد المعطوف  ، ينبغي بياُن فاعليَّت ها يف النصوص ي ما تعد  علـى نحـو مـا ، الس 
ن  تنـاُول   َد ال يكـوُن اعتباط ـا، سـبق مـ  بـل ، مـع اإلشـارة  إلـى أنَّ هـذا التَّعـد 

ا وعلى الُمتلقـي أن  يجتهـَد فــــــي تشـكيل  المعنـى ، لغرض  مقصود  قصد 
ي   ع  النَّص  ـه  شـفرات  الـنَّص  ، بإكمالـه تلـك الفراغـــات  ،  مـع الُمبـد  ، أو بفك 

ي    .وبيان دور  العط ف  يف التَّماُسك  النَّص 
ِف لكعطِف -ثاكث ا  ُف َ     :َ ذ 

ف  العطف ر  َحر  ا كان ما سبق م ن  عرض  يشيُر إلى ذ ك  وأنَّـه ذو أثـر  ، لمَّ
ــالم ها فــيمكُن اإلشــارُة إلــى أنَّ ، شــم حــافقيف بنــاء  الــنَّص  لــدى عبــد السَّ

ف  الَعط ف  أحيان ا ف  َحر  اعَر كان يلجأ إلى َحذ  عنـدما يكـوُن الحـذُف ، الشَّ
كر   (1)وذلك يمث له قوُله، أبلَغ م َن الذ 

ــــام  طويَلــــة   ــــَم َأيَّ ي ُحل  ن ــــد  ــــت  ع   َأن 
 

ــــــة   هــــــام  وأحــــــالم  جميَل  ســــــرَّ إ ل 
 

                                                           

 . 154 صـ ذهبية أنوار (  ُين َظُر  ديوان1)
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ـَمر  فالصورُة يف البيت  تدفُع إلى تسـاه ؟ ُمفـاده أيـن الحـذف، (1)ل  ُمض 
ـرَّ إلهـام(؟ ول َم كان هـذا الحـذُف  ه )س  ، هنـا ُأشـيُر إلـى أنَّ الحـذف يف قولـ 

رَّ إ لهامي( ر )وس  رف ظـفالبنية األساسـيُة للجملـة )ُمبتـدأ ا، وأصله الُمقدَّ
مكانا مضاف إليها خربا ُمضاف إليها نعتا حرف عطفا معطوف 

( ا مضاف إليها معط رَّ وم ن  خـالل  المقارنـة  بـين ، وف بالواوا نعت()س 
ف   ف  َحـر  ـاعر  إلـى َحـذ  البنية  األساسية  والب نية  الظَّـاهرة  يتَّضـُح لجـوُء الشَّ

 ؟فما مغزى هذا الحذف، الَعط ف  
أي الموضـوع الـذي ، يكُمُن مغـزى هـذا الحـذف يف أنَّ َرأ َس الفكـرة

ــاعرُ  فلــم ، َذ علــى اهتمام ــه  قــد اســتحو-وهــو محبوبتــه -يتحــدث فيــه الشَّ
ــارمة   ــة  الصَّ ــد  الل غ ــى قواع ــه  عل ــة  ف كرت  ــراُغ لمطابق ــت أو الف ُه الوق ــع ف  ُيس 

وليس معنى كل  مـا تقـدَم أنَّ الل غـَة » ،الُمرتوية  الُمنَظََّمة  كما يرى فندريس
ر  ممثلــة لهــا-االنفعاليــةَ  ــع  هــا-وُلَغــُة الش  ــا عــن غير  ، تنفصــُل انفصــاال  تام 

                                                           

هنا التي الصورة ليست» أنَّه إلى اإلشارة (  تجدر1) ر خياُل  يكو  اع   وسائل ه من وسيلة   إالَّ  الشَّ
ه انتقاَل  به يضمن نحو   الل غة، على استخدام يف  علـى إلينـا( وأفكـاره انفعاالتـه) مشـاعر 

و   ر لفظ ا تكون األلفاظ من مجموعة   تكون كما مؤث ر... والصورة َنح  اع  ا، والشَّ  يف واحد 
األلفـاظ،  مـن المجموعـةَ  يسـتخدمُ  كمـا المفـرد اللَّفقَ  يستخدم للصورة وتركيبه بحثه

 وفنونــه، د. عــز األدب«. الصــور   مــن مجموعــة   القصــيدة نقــول  إنَّ  أن   يمكننــا وبــذلك
ب َعــةُ  الفكــر إســماعيل، دار الــدين ــابعة،  العربــي، القــاهرة، الطَّ ، 129 م، صـــ 1978السَّ

ــر  األســلوب  ــة دراســة»وُين َظ ــة بالغي ــة األســاليب صــولأل تحليلي  ، د. أحمــد«األدبي
ب َعةُ  النهضة الشايب، مكتبة ابعة،  العربية، القاهرة، الطَّ  . 77 م، صـ 1976السَّ
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ـا منطقي ـا ال تسـتقل  عـن الل غـة   (1)واقعفال أنَّ الل غَة النَّحويَة الُمنَظَّمـَة تنظيم 
 .(2)«فبين الل غَتين  تأثيُر ُمتباَدل  ، االنفعالية  
اعر  وسيطرة  محبوبت ه  عليه افنظر   ة انفعال  الشَّ ومن َثمَّ فهي ُحلـُم ؛ لشدَّ

ــهُ  ــه  وُملهمُت ا، أيام  ــاد  ــواَو اعتم ــَذَف ال ــية   َح ــة  النَّفس ــى النَّاحي ــاط » عل ب الر 
باَط الماد يَّ « النَّفسي   ـعَر ُلغـة  انفعاليـة  » حيُث إنَّ  ،«الواو» وترك الر  ال ، الش 

ي   س  باط  النَّف  ا على الر  ب ط  اعتماد  ا لوسائل  الرَّ ـعراءُ . َتأ َبه كثير  ، وما يـزاُل الش 
صة  القصـيرة  ال يحفلـون بَحـ وهنـا ، رف العطـف  فيمـا يكتبـونوُكتَّاُب الق 

إذ يجيزان حذَفها يف األصـح  لـورود ، والسيوطي، (3)مالكابن  ييصح  رأ
ـائع، الحديث  والنثـر  بـذلك ـهيلي  وابـن الضَّ ي والس  نـ  ـا البـن ج  ، (4)«خالف 

                                                           

الشـروق، القـاهرة،  حماسـة، دار ، د. محمـد«الشـعرية الضرورة يف دراسة»الشعر  (  لغة1)
ب َعةُ   . 376 م، صـ 1996األولى،  الطَّ

المصرية،  القصاص، األنجلو ومحمد الدواخلى الحميد عبد (  اللغة، فندريس، ترجمة2)
اب ق202ت، صـ0د  نفسه.  ، والسَّ

 فـؤاد محمـد الصحيح، تحقيق الجامع لمشكالت والتصحيح التوضيح (  ُين ظر  شواهد3)
 الضـرورة يف دراسـة»الشـعر  ولغـة 63-62ت، صــ0العروبة، د دار الباقي، مكتبة عبد

 . 250صـ «الشعرية
 الـدرس يف الحـذف ، وُين ظـر  ظـاهرة250 صـ الشعرية الضرورة يف دراسة» الشعر (  لغة4)

والتوزيـع، اإلسـكندرية،  والنشـر للطباعـة الجامعيـة حمـودة، الـدار اللغوي، د. طـاهر
 . 275-274 صـ م 1998
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ه  فحـوُل  ن  قبلـ  الم هاشـم حـافق ومـ  ر  عبد السَّ ع  باإلضافة إلى وروده يف ش 
عراء   َتج  بشعرهم، (1)األعشىو الحال عند كما ه، الش  ن ُيح   .وهو م مَّ

ــوزن   ــن  اســتقامة  ال ــا لهــذا الحــذف  م  واســتقرار كلمــة ، وال يخفــى م
ولم يتـأثر ، ومن َثمَّ أسهم يف توافق  الن ظام  النَّحوي  مع البناء الفن ي  ؛ القافية  

ــب س   ا، المعنــى هبــذا التوافــق  مــن جهــة  اللَّ ب َس فيــه وال ال َلــ، فجــاء واضــح 
 .غموض

                                                           

 حيـث 74 صــ األعشـى ، وديـوان136 صــ بالداللـة وعالقتهـا الرتكيبية (  ُين َظُر  القضايا1)
 قوله 

ي ــــــنَ  َكث يـــــــر يف َكي نَوَشـــــــر   الَمــــــــــا مـ 

 

ــــــــــــــاَلل   كاَنــــــــــــال  وَ   ُمَحــــــــــــال َفى  إق 

َف  َقَســـــَما  ـــــار  ــــنَ  التَّل يـــــدَ  الطَّ ـــــ مـ   الُغنـ 

 
ـــــــــم   ــــــــــا ـ ـــــــــا َفآبـ ــــــــــال   ُذو ك اَلُهَم  َم
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 لكَةب حُ  لكثااك 
الإل هاشم، لِاضافيُ   و وُ  لخب ا ها   لكناصِّ ك ى  ب  لكيا

ــا أنَّ اإلضــافَة تعنــي ن ســبَة اســم  إلــى آخــر بغــرض  ، م ــَن المعلــوم  نحوي 
ه ه، تقييد  ل  منزلـَة تنوينـه أو مـا يقـوُم مقـام تنوينـ  ، أي تنزيل الثَّـاين مـن األوَّ

اسبُة توجُب لثانيهمـا الجـرَّ وهذه الن   ل  التَّعريـف أو ، (1)أبـد  وتوجـُب لـألوَّ
ــة   ــُة فغرُضــها ، التَّخصــيص إن  كانــت اإلضــافُة معنوي ــا اإلضــافُة اللَّفظي أمَّ

ــُف  ــوين الُمضــاف  الُمشــتق  ، التَّخفي ف  تن ــذ  ــُف المضــاف  بَح ، (2)أي تخفي
هاوفيما يلي تمثيل  ألقسام اإلضافة  يف ديوان أنوار ذهب   ية وبياُن أثر 

ال    :لاضافُي لكةعنويي-أوا
ا كانت اإلضافُة تعني إضـافَة اسـم  إلـى اسـم   ، وهـي علـى ضـربين، لمَّ

ــا، معنويــة ولفظيــة ــُة مــا أفــادت تعريف  وقولــك  ك، والمعنوي أو ، داُر عمــر 
ا ك ن  أن  تكـوَن ، غـالُم رجـل  قولـك  تخصيص  وال تخلـو يف األمـر  العـام  مـ 

م  ( أو بمعنـــى )يف(بمعنـــى الـــالَّ بَغـــَرض  تقييـــد داللـــة   ؛ أو بمعنـــى )م ـــن 
  ففيما يلي تمثيل  لذلك لدى شاعرنا، (3)الُمضاف  

                                                           

الكتـب، بيـروت،  ُعَضـيمة، عـالم الخالق عبد محمد (  ُين َظُر  المقتضب، المرب د، تحقيق1)
 ، وهمـع24 /2األزهـري،  التوضـيح، خالـد علـى التصريح ، وشرح143 /2ت، 0د

 . 264 /4الهوامع، 

 . 118 /2 يعيش المفصل، ابن (  ُين َظُر  شرح2)

اب ق3)  نفسه.  (  ُين َظُر  السَّ
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إل -أ  :لاضافي  ات معنت لكالا
ق  ضابُطها أن  يكـوَن ا ـَتح  ـا أو ُمس  غـالُم   ا للمضـاف  لمضـاُف إليـه مالك 

ه  وكتابي، زيد ض  ُو َعام ه  وأر  ا َنح  ا عـن كون هـا علـى أمَّ ، أي هو مالُكه وأيض 
اللة  الوظيفيَّة  لإلضافة   م مع الدَّ م فلتواُفق  معنى هذه الالَّ فأصُل ، معنى الالَّ

ـيء  إالَّ  اإلضافة  التَّمليك وليس يف الحروف معناه المل ك واسـتحقاُق الشَّ
م   (2)ومثاُلها ما ورد يف قوله، (1)الالَّ

ي ي َقلبـ  ن  ُضم  َة الُحس  امي! يا َرفَّ  الـدَّ
 

ير   وح  يا ظ ل ـي وأحالمـ   ف ي على الر 
ُرن ي  ح  ي ك  ُيس  د  يف َخدَّ  َأزهى م َن الَور 

 
ـــــام ي ـــــراء  ألوه ك  إغ ـــــفاه   ويف ش 

ــــم    ــــا َنَغ ات ه ــــى َرفَّ ــــي عل ــــداُء ُحب   ن 
 

هـــام ي ـــَن ُيـــذكي ف ـــيَّ إ ل   ُيَقب ـــُل الُحس 
ت نَت هـــا  ـــن  َشـــَغف  تـــذكو ب ف  ـــاك  م   َعي نَ

 
ـــــه معانيهـــــ  ا بأن غـــــام يَصـــــاَغ اإلل

ـن  بـَأن    ُب فيهـا ربَّـَة الُحس  ن  قصـيدة  )احـرتاق( يخاطـ  فهذه األبيـاُت مـ 
ام َي الحــزينَ  ــُه الــدَّ ــه  ، َتُضــمَّ قلَب َف علــى ُروح  ــر  فهــي كــل  شــيء  ، وأن  ُتَرف 

ا له، بالن سبة  له وللنَّص  على ذلك نجده يلجـُأ إلـى ، وم ن  َثمَّ أصبحت  ُملك 
ــ ــة  علــى االمــتالكاإلضــافة  المعنوي ال م الدَّ ــالَّ ــى ال ــي ، ة  علــى معن يف كلَمَت

                                                           

ب َعـةُ  (  ُين َظُر  الكتاب، سيبويه، مكتبة1)  1982- هــ 1402الثانيـة،  الخانجي، القـاهرة، الطَّ
 . 217 /4م، 

ـا ، وينظـر23 صــ بيـةذه أنوار (  ديوان2) ، 43، 37، 36، 35، 34، 28، 25، 24 صــ أيض 
82 ،95 ،109 ،132 ،145 . 
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المي(، )ظ ل ي ه  تـآُزُر اإلضـافة  والعطـف  يف ، وَأح  ُح م ن  خاللـ  وهو ما يتَّض 
ة  القافيــة  بروي هــا ، الوفــاء  بــالمعنى الُمــراد   ــحَّ واســتقامة  الــوزن  يف ات جــاه ص 

 .الُمراد
يف األبيـات   عـن هـذا االمـتالك   واصـَل التعبيـرَ  بـل  ، ولم يكَتف  بذلك

، أنغام( إلـى يـاء  المـتكل م  ، إلهام، م ن  خالل  إضافة  كلمات  )أوهام، التَّالية  
ن  ُمن َطَلـق  أنَّ ، يف مكان  القافية   فهـي ، القافيـَة مركـُز ث َقـل  ُمهـم  يف البيـت  » مـ 

ــهُ  ر  ومواقُف ــع  نُ ، حــواف ُر الش  ــَوز  ــتقاَم ال ت  اس ــُه وَح ، إن  صــحَّ ــنَت  مواقُف ُس
ن  ، (1)«وهناياُته ثُلها م ث ُل الَوز  ن أنَّ  يف -َفم   ليسـت -المعنـى مـن جـزء   الـَوز 
ا ر   إلـى يضاُف  خارجي ا عنصر  ـع  ال ، بـل هـي جـزء  مـن سـياق المعنـى، الش 

ــى ــع المعن ــة  م ــَعت  يف َعالق ــُة إال إذا وض  ــا الحقيقيَّ ــر وظيفُته ــي ، تظه وه
ت ي ُيب نَى  هت  مساَره، عليها البيُت القاعدُة الَّ  .(2)وربَّما وجَّ

                                                           

ر، د. جـابر (  مفهـوم1) ـع  األدبــاء،  وسـراج البلغـاء ، وُين َظـر  منهـاج262 عصـفور، صــ الش 
ـا القافية»األدبي  الرتاث يف اإليقاعي ، المصطلح71 القرطاجني، صـ حازم ، « أنموذج 
 القعـدة ، ذو382 العربيـة، الريـاض، السـعودية، العـدد المجلـة كتيـبأمعضشو،  فريد

 . 7 - 3 م، صـ 2008 ، نوفمرب1429

 روميـة، مجلـة الجزائـري، د. وهـب القـادر عبد األمير شعر يف اللغوي (  ُين َظر  التشكيل2)
العرب،  الكتاب والعشرون، اتحاد الخامسة ، السنة100-99العربي، العـدد   الرتاث
ر،  لغـة ، وبنـاء42 - 41 م، صـ 2005األّول،  هـ، تشرين 1426 رمضاندمشق،  ـع  الش 
 - 98 م، صــ1984الزهـراء، القـاهرة،  درويـش، مكتبـة د. أحمـد كوين، ترجمة جون
102 . 
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 :لاضافي  ات معنت ِمم   -ب
ن َس المضاف  الذي هو بعـض  منـه ، ضابُطها أن  يكوَن المضاُف إليه ج 

ــه   ن س  ــُو هــذا ثــوُب َخــز  ، فيكــوُن الغــرُض منهــا بيــاَن ج  ، وبــاُب خشــب  ، َنح 
ن  َخَشـب   الحـرف  بينهمـا وبمالَحَظـة  ، فمعناها هذا ثوب  م ن  خز  وباب  مـ 
ــن س   ــُح َأنَّ المــراَد م ــَن اإلضــافة  بيــاُن الج  ( ، يتَّض  وهــذا الحــرُف هــو )م ــن 

ُو َقول ه، الُمَبي نَة   (1)َنح 
ـــباب   ـــا وانتفاضـــات الشَّ ـــا غرام   أنـــت  ُحب ــــــي.. ُكنـــت  ل ـــي يوم 

 
 

ــــو بالرّ  ــــر  َتزه ــــع  الُعم ــــت  يف ربي ــــُة األحــــالم  طاف ــــاب  َطفَل  غ
ـــا نجـــوى   ـــت  ي ـــاب  ُكن ب ـــى يف الر  ، ناجـــان ي وَغنَّ ـــوَن األمـــس   ُفت
 
 

ــــــين لهــــــو   ــــــ ب ، نســــــأُل األيَّ ــــــالق   اإليــــــاب   اَم أكــــــواَب وانط
 
 

ُر عنواَنهـا  ـر األسـرار( التـي َذيَّـل الَشـاع  ن  قصـيدة  )س  فهذه األبياُت مـ 
ات  الَعل يَّـة   ـة  ، بأنَّها يف نجـوى الـذَّ فيهـا ُيالحـُق اسـتخداُم اإلضـافة  المعنويَّ

ــى  (عل ــن  ف  الجــر  )م  ــر  ــى َح ــه  ، معن ــباب  يف قول  ــون ، )انتفاضــات الشَّ فت
ن  هـذه اإلضـافة  ، األمس   أكواب اإلياب( وهو ما يدل  على أنَّ الغـرَض مـ 

وهنا ُأشـيُر إلـى أنَّ منهـا مـا جـاء فيـه المضـاُف إليـه يف ، هو البياُن والتَّقييدُ 
ا لها هذه الوظيفَة النَّ  م  وي  مكان  القافية  ُمقد  ف  الرَّ حويَة الُمشتملَة على َحر 
                                                           

ا به ، وينظر27 صـ ذهبية أنوار (  ديوان1)  . 65، 44 صـ أيض 
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ع القافيـة  يف إطـار  فكان ذلك أمارة  على تعاُنق  البناء  النَّحوي  مـ، المجرور  
ي  المعنى النَّ   .ص 

ـابق  قـد  ( يف المثـال السَّ ا كان أغلُب اإلضافة التي على معنى )م ن  ولمَّ
ـو  البيـت  فإنَّ ذلك ال ينفي وروَدهـا يف، جاءت يف مكان  القافية   علـى ،  َحش 

و  ما جاء يف   (1)قول ه   َنح 
ـُلها س  وح  ُأر  ـس  الـر   َنجواَك يـا َقل ـُب ب َهم 

 
ـــد   ـــي ج  ل  وف  ـــز  ـــَك يف َه ـــي وَبي ن   َبي ن 

ــا  ــا َول ه  ــَدر  الُحــب  َأشــدو حالم   ل َمص 
 

ــا ُكــل    مــا عنــدي يــا َمــأَمل ي َلــَك حتم 
ب َطتهــا  ــامي وغ  ــا نــوَر أي ــد  ُكنــُت ي  َق

 
ييف َشـت ي َوحـد  م  َأشـكو َوح    عاَلم  الوه 
ــا مــع األمجــاد  يف ُصــعد     وَأنــت  دوم 

 
ي د  َهــى علــى رهيــاك  يــا َســع  وُح ول   والــر 

ـوهو ما   ه اسـتخداُم الشَّ اعر  اإلضـافَة المعنويـَة علـى يتَّضُح مـن خاللـ 
وح   ـس  الـر  و  ُمتمث لـة  يف )ب َهم  ـَدر  الُحـ، معنى )من( يف الَحش  عـاَلم  ، ب  ل َمص 

وح   ( لإلشــارة  إلــى أنَّ مناجــاَة القلــب  همــس  م ــَن الــر  ــُدو ، الــوهم  ــه َيش  وأنَّ
َدر  من الُحب   ا لَمص  َده يف عاَلم  م َن الوهم(، حالم  َشَته َوح  ُكو َوح  ، وأنَّه َيش 

ن  الـذي  ما ال يخفـي علـى القـارال الُمـتمع  ويف كل  هذا م َن البيان  والتَّقييد  
عا ـا يف اسـتقامة  الـوزن  ُسر  ن ما يكتشُف أنَّ هذه اإلضافَة قد أسـهمت  أيض 

م ة  القافية  ُمتآزرة  مـع اإلضـافة  التـي علـى معنـى الـالَّ حَّ وُمتـآزرة  مـع ، وص 

                                                           

ابق1) ا به ، وينظر32 صـ (  السَّ  . 44، 37، 34 صـ أيض 
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ل مـن هـذه األبيـات  يف كما هـو الحـاُل ، العطف  كذلك فـدلَّ ، البيـت  األوَّ
اعَر لم يستخدم  كلَّ ذلك عن عَ  بل فيه ما فيه ، جز  أو َعي  ذلك على أنَّ الشَّ

الالت  الُمرتبطة  بالنَّص   ص  القارال أن  يتفاَعـَل مـع هـذا الـنَّ وعلى ، م َن الدَّ
 .أو ذاك
 :لاضافي  ات معنت   -ج

ـا للمضــاف   ـرب  م ــَن اإلضـافة  يكـوُن المضــاُف إليـه ظرف  ، يف هـذا الضَّ
وُ  الم هاشم، ﴾ٹ ٹ﴿  َنح  ُو قول  عبد السَّ   (1)وَنح 

ــــــــــــمُ  ــــــــــــيُحل  ب  ــــــــــــام ي َوَقل    َأيَّ
 

ـــــــَر ف كـــــــري  عـــــــاَد يغـــــــُزو َبح 
ــــــب ي  ــــــس  ُتص  ــــــه ذ كــــــرى األَم   في

 
ـــــــُت فيهـــــــا ُجـــــــلَّ ُعمـــــــري ش   ع 

ــــــي  ــــــي ُحب  ي َوه  و  ــــــد  ــــــي َش  َفه 
 

بـــــــــي ــــــــُق َقل   َنــــــــمَّ عنهـــــــــا َخف 
ـاعُر إلـى اإلضـافة   هذه األبياُت م ن  قصيدة  )َنشيدف  ( لجأ فيها الشَّ قلب 

َضة  المعنوية  على تقـ )يف(الَمح  ف  الجـر  ه  ، دير  َحـر  ، )بحـَر ف كـري  يف قولـ 
ا للُمضـاف  ، ذ كرى األَم س   ب ا عن كون  المضاف  إليه ظرف  ر  ُق َقل بي( ُمع  ، َخف 

ه ـر  ا يف ف ك  ـر  ه  قـد عـاد يغـُزو َبح  بـ  ه  وَقل  ـَم َأيَّامـ  ـُم فيـه ، فأفاد أنَّ ُحل  هـذا الُحل 
َرى يف األَم س   اع  ، ذ ك  هقد عاش فيها الشَّ ر  يدل  ، فهي غناهه وُحب ه، ُر كلَّ ُعم 

ب ه  م ن  َخَفَقان  .على ذلك ما يف َقل 

                                                           

 . 95 صـ ذهبية أنوار (  ديوان1)
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فظ ي )غ   لكةحضي( لاضافي-ثان  ا  :لكاا
ه َئـي  ؛ وهو ما تكون فيه اإلضافُة لفظ ا والمعنى علـى غيـر   ل َمـا بـين ُجز 

ُطها أن  يكــوَن الم، التَّركيــب  اإل ضــاف ي  م ــن  تقــدير  االنفصــال   ضــاُف وشــر 
ة  على الحال  واالستقبال   َفة  عام َلة  ُمضاَفة  إلى معمول ها َدالَّ وتقـُع يف ، (1)ص 

ــواع   ــة  أن ــال  هــي اســُم الفاعــل  واســمُ ، ثالث ــبَّهُة ب ــفُة الُمَش المفعــول  والص 
  (2)ويمكُن التَّمثيل لها بما جاء يف قول ه، خالف

ــــــــــرار    أحاديُثنـــــــــا ُقـــــــــُبالت  ح 
 

ـــــُع َلحـــــنَ  ـــــس  يوق  بيـــــع  وَهم    الرَّ
ــــــال    ــــــا خــــــاطراُت الخي  وأحالُمن

 
ـــأب هى ربــــوع ــــن  تــــداَعى بـ  ض   وح 

ن ي يا قمُر(رُ أذان  البيتان  من قصيدة  )فه  ُيشيُر يف الثَّاين منهما إلى أنَّ ، و 
وذلك مـن خـالل  الُجملـة  االسـمية  الخربيـة  الُمثبتـة  ، خاطرات   أحالَمهم

ـ ( الُمتَّخ  َذة  نمـَط )المبتـدأ ا الخـرب الُمشـتق ا )أحالُمنا خاطراُت الخيـال 
ه  أنَّ هـذه األحـالمَ ، المضاف إليه( ليسـت  علـى  وهو ما يتَّضـُح مـن خاللـ 

وهـــو مـــا يـــدل  علـــى ، خيـــال   فهـــي ُمقيَّـــدة  بكون هـــا خـــاطرات  ، إطالق هـــا
ــى هــذه الصــورة  حــاال  وُمســتقبال   ــه ، اســتمرارها عل ــُح عن ــا ُيفص  وهــو م

وما قام به المضاُف ، ة  اسم الفاعل  )خاطرات(المضاُف الُمشتق  يف صور

                                                           

 . 119 /2 المفصل (  ُين َظُر  شرح1)

ا ، وينظر44 صـ ذهبية أنوار (  ديوان2)  . 82، 34 صـ أيض 
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ن  تقييـد  هـذه الخـاطرات   مـع مالحظـة  أنَّ المضـاَف قـد ، إليه )الخيال( مـ 
َف ب َعَدم  تنوين ه    .بسبب أنَّها إضافة  لفظية  غيُر محضة  ، ُخف 

  (1)وهو ما عليه قوُله
ــد  يــا ابــَن المعــالي  ويــا صــان َع الَمج 

 
ـــــَب  ـــــرام  ربي ـــــَد الك  ـــــناء   حفي  السَّ

ــد الجمــال    ــَك الُحــبَّ عن  وجــدُت ب 
 

ـــــــأغلى رجـــــــاء ـــــــه ب ـــــــيُء إلي  نف 
ل  منهمـا أنَّ   فهذان البيتان م ن  قصـيدة  )قلبـي وأهلـي( ُيالحـُق يف األوَّ

ـم  الفاعـل   َضـة  ُمَمثَّلـة  يف إ َضـاَفة  اس  َر قد َلَجَأ إلى اإلضافة  غيـر  الَمح  اع  الشَّ
د   ـغيـر ُمك، )صانع( إلى الَمج  ـَل ؛ ب  التَّعريـَف َتس  ألنَّـه ُأضـيَف إلـى مـا َعم 

ن المعلوم  أنَّ ، وإنَّما َأَفاَدت  اإلضافُة فيه التَّخفيَف ، فيه ( َفم  )صان َع المجد 
ــوين )صــان ع( اأخــف  مــن  )صــانع   ــراه ، المجــَد( بتن ــا ُأشــيُر إلــى مــا ي وهن

َلى» م ن  أنَّ ، السيوطي َل يف األسـم؛ الجرَّ َأو  إذا تعلَّـَق أحـُدها ، اء  ألنَّ األَص 
ـَبه  للُمضـارع  ، باآلخر  اإلضافة هـة  الشَّ ـُل علـى ، والعمُل إنَّما هو ب ج  فالَحم 

َلى األصل    .(2)«َأو 

                                                           

 . 116 صـ ذهبية أنوار (  ديوان1)

 يف ، واإلضافة281 - 280 /1الكافية، للرضي،  ، وينظر  شرح83 /5 الهوامع (  همع2)
ــرتة شــعر ــة العبســي، دراســة عن ــة، عاهــد نحوي ــد حســين داللي ــاش، رســالة ا  عب  عّي

 . 64 م، صـ 2007النجاح، نابلس، فلسطين،  ماجستير، جامع
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يوان  ، هذا ُضه م ن  خالل  استقراء  الد  ا كان ما سبق َعر  فإنَّني ُأشيُر ، ولمَّ
َضـَة َأو المعنويـةَ   قـد غلبـت علـى بعد هذا العرض  إلـى أنَّ اإلضـافَة الَمح 

يوان   ــاع، الــد  ــُع هــذه الَغَلَبــة  أنَّ الشَّ ج  قــد يريــُد تعريــَف الُمضــاف  أو  رَ وَمر 
ويف ثنايا هذا التَّعريف  أو التَّخصيص  ُنالحـُق شـيوَع اإلضـافة  ، تخصيَصه

ـاعر   ـاعر  عـن ، إلى ضـمير  الُمـتكل م  الـذي ُيمث ـل ذاَت الشَّ حيـث تعبيـُر الشَّ
لدرجـة  أنَّ اإلضـافَة قـد ؛ أو بَمـن  ُيحـب هم أو يتعلَّـُق هبـم تجارَب ترتبُط بـه

رب  ، تكوُن ُمكثَّفة  يف البيت  الواحد   و  والعروض  والضَّ وذلـك ، (1)يف الَحش 
ه   فإنَّما يدل  على، وَلئ ن  دلَّ ذلك على شيء  ، ال يعيُبه يـ  ـاعر  َوَوع  ن  الشَّ تمك 

بنـا إلـى ، ية  َدور  النَّحو  يف العملية  اإلبداعب   وهو ما ُيحـت ُم علينـا توجيـه ُطالَّ
ه رفية   -دراسة  أَثر  ؛ يف النصـوص الُمختلفـة   -وكذلك أثر الُمرتكزات الصَّ

ة الل غة العربية  وأهميتها يف التَّواُصل  والتَّعبير  عن  الُمراد  .فنشعر بلذَّ

                                                           

 قوله  ، حيث101 صـ ذهبية أنوار (  ينظر  ديوان1)
ــــةَ  وَ  يــــا العينــــين   َفتَّاَن  الهــــوى َشــــد 

 
ـباب   لهـَب  يـا اإل حساس   َثورةَ  يا   الشَّ
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 لكخاتةي
ـو  »هكذا نأيت إلى خاتمة البحث يف  ت يـار  النَّح  ه  بـالنَّص  االخ  ي  وَعاَلقتـ 

الم هاشم حافق ر  عبد السَّ ع  ذلك البحـث الـذي اتَّخـَذ مـن اختيـار   ،«يف ش 
فة  والَعط ف  واإلضافة  يف ديوانه  اعر  التَّعبيَر بالص  ـا ُمنطلَ  «أنوار ذهبية»الشَّ ق 

ــه ــر  هبــذ، ل ــار التَّعبي ــة  الختي ــات  التعبيريَّ ــن الطَّاق ــه الكشــَف ع ــا في ي  ه ُمب َتغ 
ه  إيَّاهـا، العناصر ن  أنَّ البحـَث بصـورت ه  . وكيفية اسـتثمار  غم  مـ  وعلـى الـرَّ
ن اسـتلزمَ  بما -الكائنة  يعـد   -يلحُظـه القـاراُل الكـريُم ، هـد  ملمـوس  ج مـ 

بجانب مـا ورد يف  -فيمكن ، وذلك يف رأيي المتواضع، نتيجة  يف حد  ذاته
  النقاط  التَّالية تأكيدُ -البحث   أثناء

ـ الم هاشم حافق ناصيَة الل غـة  امتالك  اعُر عبد السَّ ُقـه ُيراف  ، ايمتل ُك الشَّ
ي  يف أغَلــب  قصــائده ــعر  ــر  بــأنَّ ، ُطــوُل الــنََّفس  الش  ــي ُيق  ــا يجعــُل الُمتلق  م مَّ

ة  وحـَدها سـناديَّ اعَر لم َيحُصر  تعبيَره عن  مكنونه يف إطار  العناصر  اإل  . الشَّ
ســنادية  التــي اختارهــا بــل كانــت العناصــرُ  والتــي اقتصــر عليهــا - غيــُر اإل 

ه بارزة  -البحُث  ُل عملية اإلسناد  ، يف قصائد  اعُر ، ُتكم  ا يريده الشَّ بة  عمَّ ر  ُمع 
ا ي  مَّ  .م ن َمعن ى َنص 

د  الصـفات  والمعطوفـات   إنَّ   القوُل بناء  على ذلك يمكُن  اختياَر تعـد 
و  ما جاء يف ديوان ، الم هاشم حافقواإلضافات  يف شعر عبد السَّ  على َنح 

ي  ، «أنوار ذهبية» بل أتـت ، معدوم من القيمة، لم يأت  م ن  غير  مدلول  نفس 
ا يقصده ه وعقل ه، هذه االختيارات لمدلول  مَّ ـو  ، قد استقرَّ يف نفس  على َنح 
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يف َكث ـَرَة المعطوفـات  وال يمكـُن القـوُل بـأنَّ . ما سـبق علـى مـدار  البحـث  
ه ر  ــع  ــعرَ ، ش  ا هــذا الش  ــَعَف كثيــر  ا يف إتمــام  ؛ قــد أض  ألنَّــه يعتمــُد عليهــا كثيــر 
َة قوايف ُمعَتَسفة  ، البيت   ، تجيُء إلتمام  البيـت  وإقامـة  الـوزن  فقـط، وأنَّ َثمَّ

مـة  البحـث   يَر إليه م ن  قول  إلحدى الباحثـات بمقد  و  ما ُأش  ن  ؛ على َنح  ومـ 
ـَر  َثمَّ كانت الحاجةُ  وء  على ما َعَرَض له الَبحُث م ن  عناص  إلى تسليط  الضَّ

ة   ــناد يَّ ر  ؛ َغي ـر  إ س  ــاع  ــهام  يف َجــالء  الكفايــة  التَّخاُطب يَّــة  لــدى الشَّ ــَرة  ، ل إلس  آس 
ي َغـَة يف سـياقات ها ؛ الُمَتَلق  ـاعر  الل  َب َعن  َمدى براعـة  اسـتخدام  الشَّ كي ُيعر 
ل يَّة ع   .الف 

ا يف اسـتطالة  التَّراكيـب  لـدى لقد با ـل أثـر  ع  ا أنَّ ل ُمَقي دات  الف  ت واضح 
ــالم هاشــم حـافق ُســه فيمـا ُيصــَطَلُح عليــه بُطــول  ، عبـد السَّ وهــو األمــُر َنف 

ــة   د  ، التَّبعيَّ ــد  ــول  التَّع ــة  ؛ وُط ــمَّ فهــي ليســت اســتطالة  َعَبث يَّ ــن  َث ــَدُفها ، وم  َه
ة القافيـة  فقـطالوصوُل بالتَّركيب  إلى اسـتقام ـحَّ ن  وص  ـُد كمـا ، ة  الـوز  َيعتق 

ين مـروَر الكـرام  علـى الـنَّص   بعُض  ، بـل كانـت اسـتطالة  مقصـودة  . المار 
م ــن  ، انحصــرت  يف اإلبــداع واإلمتــاع يف آن واحــد  ، فكانــت وســيلة  لغايــة  

ا اللة  على معن ى مَّ ـاعرُ ، طريق الدَّ ـد، يرنـو إليـه الشَّ ، هأي بمـا يتوافـُق وَقص 
دة، فكاَن لهذه المقي دات دة  أو غير ُمتعد  تأثير  على ، وكذلك التَّوابعُ ، ُمَتعد 

ع الُمقي ـد أو التَّـابع، المعنى ا لتنو  ن  ، تبع  بجانـب  اإلسـهام يف اسـتقامة  الـوز 
ة  القافية   حَّ ن، وص  ا مـ  ـي  ال باعتبارهمـا ُجـزء  ن  َثـمَّ ؛ معنـى النَّص   تكونـت  ومـ 

ن  قناعة  َلدَ  ر  عبد السالم هاشم حافق غيـُر مجلـوب  مـ  ع  يَّ بأنَّ البيت يف ش 
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ل  القافية   ه، أج  لـ  ن  َأج  ُلوَبـُة مـ  ـة  البيـت  ، بل هـي الَمج  بـل إنَّ ، لـم تـأت  لَتت مَّ
 .وال ُيمكُن االستغناُء عنها فيه، البيَت َمب ن ي  عليها

َت مـن التَّوابـع  التـي ال يمكـن االسـتغناء عنهـا لـدى عبـد  َتَبيََّن أنَّ النَّع 
ه، الســالم هاشــم ، ألغــراض  دالليــة  ؛ ســواء  أكــاَن النَّعــُت بــالمفرد  َأم  بغيــر 

م ياق  على نحو ما تقدَّ َفـَه لـيس علـى سـواء  يف ، ترتبُط بالس  ـَره وحذ  وأنَّ ذ ك 
اللة   ى فيـه، الدَّ ـا المنعـوَت داال  علـى معنـ  م  ـُت ُمتم  بحَسـب  مـا ، فجـاء النَّع 
ـَت تقييـد  ، دلَّ ذل ك على َشيء   وإن  ، يه النَّص  يقتض فإنَّما يُدل  علـى أنَّ النَّع 

ا يف االســتعمال  الل غــوي  . لمنعوت ــه   ُد المنعــوت  جــائز  ــا كــان تعــد  فقــد ، ولمَّ
ة مواضعَ  دَّ الم هاشم يف ع  ا بذلك يف إطالة  البنـاء  ، استثمَره عبد السَّ ؛ ُمسهم 

َت  يَّة ب َسَبب  أنَّ النَّع  ـف  د  واألحكـام  الَوص  ف  الُمَتعـد  كمـا ، يعتمُد على الوص 
ـج   ي  مـع النَّس  د  يف تواُفـق  البنـاء  النَّحـو  ا أو غيـَر ُمَتعـد  د  ـُت ُمَتعـد  أسهَم النَّع 

ي   عر  ي  الُمراد، الش   .يف إطار  المعنى النَّص 
ـالت   ن  ُمكم  ن النَّعـت  والَعط ـف  مـ  ا كان ُكل  مـ  ، المقصـود  بـالُحكم   لمَّ

ا ب َغَرض  التَّقييد   الم هاشم َعط َف النَّسق تابع  ؛ فقد اتَّضَح استخداُم عبد السَّ
م ن  ُمنَطَلق  َكون  المعطوف  عليه غير ُمط َلق  يف انفراد ه بالُحكم  الذي يكوُن 

ا كانت َتَبعيَُّة المعطـوف  غيـَر ممنوعـة  . له فقـد بـدا اسـتخداُم اختيـار ، ولمَّ
ا َد واضــح  ــياق؛ شــاعرنا هــذا التَّعــد  ــاءُ ، ألغــراض  تتَّصــُل بالس  ، فطــال البن

ت  القافيةُ ، واستقاَم الوزنُ  يَد م ن  معنى، وَصحَّ وبدا العطُف ، يف إطار  ما ُأر 
ي  أو االت َساق ا يف التَّراُبط  النَّص   .ُمسهم 
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ا كاَنت  اإلضافُة تكُمُن يف ن سبة  اسم  إلـى تـال  بغـ للمَّ ، َرض  تقييـد  األوَّ
الم هاشم إلى اإلضافة بنوعيهـا المعنويـة  واللَّفظيـة   مـع ، فقد لجأ عبد السَّ

يوان ألغـراض تتصـُل بـالمعنى ؛ مالحظة  َغَلبة  المعنوية  على ُأختها يف الد 
ـي   ا اعلـى نحـو مــا جـاء باألمثلـة  التـي اقتصــر عليهـ، النَّص  ، البحـث إيجــاز 

اعَر  ـل  لدرجة أنَّ الشَّ ن  َأج  كان يلجأ إلى اختيار  تكثيف  اإلضـافة  أحيان ـا مـ 
أو بـين النَّعـت   ،وأنَّه كان يجمُع أحيان ا بين النَّعـت  والعطـف  ، تقييد  معانيه
أو يجمـُع  ،أو بين العطـف واإلضـافة ،أو بين العطف والنَّعت   ،واإلضافة  

ا لغرض  داللي   اعرال ُينب ن عن َضع ف  لدى ال، بينهم جميع   .شَّ
سـناد ي  َقي ـد  ل َمـا َيـرَتبُط بـه ، وبناء  على ذلك اتَّضَح أنَّ الُعن صَر غيـَر اإل 

وكانـت  ، عناصُر التي هي موضوُع الَبحث  مع َما تدوُر يف َفَلك هال فرتاَبَطت
ة  بما تـرتبُط  يَّ َلة  م ن  خالل  عالقات ها النَّحو  عالَقُتها باألجزاء  األَُخر  يف الُجم 

ا  .بــه ــر  ــا ُمباش  ــُر ارتباط  م  أن  تــرتبَط هــذه العناص  ز  ــا كــاَن م ــن  غيــر  الــالَّ ولمَّ
ا مـة  ، ب ُعن ُصَري اإلسناد  مع  فإنَّها قد ارتَبَطت  يف بعض األحيان  ب ما هـي ُمَتم 
ُمـه ، له أو تابعة  أو ُمَقي َدة وهو ما أفَضى إلى ُمالحظـة  أنَّـه قـد يكـوُن َمـا ُتَتم 

 .اإلسناد و ُتقي دُه م ن  غير  ُعن ُصَري أو َتتبُعه أهذه العناصرُ 
مـة لبحـوث  ُأَخـر، وبعدُ  ، فإنَّ هذا البحَث ين بغي أن  يكوَن بمثابة  الُمقد 
ــالم هاشــم ، ُتب نَــى عليــه ر  عبــد السَّ ــع  ــُة ل ش  ــى فيهــا الخصــائُص الل غويَّ َتَتجلَّ

اختيـار  الُمرتكـزات  ُتظهـُر فاعليـةَ ، بصـورة  أشـَمَل وأعَمـَق ، حافق وغيره
ــة   ــن. النَّحوي ــربَّأ  م  ــيس ُم ــَي ل ــا ُأشــيُر إلــى أنَّ َبحث  ، خطــأ أو الن ســيان  ال وهن
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ُت ، وَما هـو إالَّ اجتهـاد  َقـَدَر الطَّاَقـة  ، فكالهما جائز  على اإلنسان فـإن  ُكنـ 
ا ق  ُل ا ، ُموفَّ وإن  كانـت األُخـرى فـال ُيكل ـف ، يؤتيه َمن  يشـاء، فذلك َفض 

عهاا ا إالَّ ُوس  س  ي لوال أن  ، والحمُد   الذي هدانا لهذا،   َنف  وما ُكنَّا ل نهتد 
 .وآخُر دعوانا أن  الحمُد   رب  العالمين، هدانا ا 
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ــي ــاجي القيســي، جن  ــد ن ــه أحم م ل ــدَّ ــه وق ــرون، حقق وزارة ، وآخ

ب َعـ، قالعـرا، بغداد، المعارف العراقية ومطبعة العاين ، األولـى ةالطَّ
 م.1962-هـ  1381

ـيغ ا .16 للـدكتور طـه محمـد ، لوصـف العامـلالتناوب الداللّي بين ص 
، مطبعـــة محمـــد أحمـــد الجنـــدي للدعايـــة واإلعـــالن، الجنـــدي
 م.1988، القاهرة

ء نظريَتــي .17 ــا التوابــع يف َضــو  . د، القــرائن والمقاصــد النعــت نموذج 
مجمـع اللغـة ، العـدد السـادس والثمـانون، وليـد محمـد السـراقبي

 .م2015، األردن، العربية
ــى ب، للزجــاجي، الجمــل .18 ــنباعتن ــي ش ــن أب ، تصــحيحه الشــيخ اب

 م.1926، الجزائر
ب َعــُة ، لبنــان، بيــروت، دار ابــن حــزم، الجملــة العربيــة والمعنــى .19 الطَّ

 م.2000-هـ  1421األولى 
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َلة يف الشعر العربي .20 مكتبـة ، محمـد حماسـة عبـد اللطيـف. د، الُجم 
ب َعُة األولى، القاهرة، الخانجي  م.1990، الطَّ

تحقيـق األسـتاذ محمـد علـى ، صالخصـائ، ابن جني، الخصائص .21
 - 1986، 3ط، القـاهرة، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، النجار
 م.1988

قـرأه وعلـق عليـه ، عبد القاهر الجرجاين النحـوي، دالئل اإلعجاز .22
 ودار، القاهرة، مطبعة المدين، محمود محمد شاكر

مؤسســة ، 2ط، محمــد محمــد حســين. تحقيــق د، ديــوان األعشــى .23
 م.1968، لبنان، تبيرو، الرسالة

ــة .24 ــوار ذهبي ــوان أن ــد الســالم هاشــم حــافق، دي ــادي القصــيم ، عب ن
 .هـ 1387، بريدة، األدبي

ح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك .25 ، هـــ 672ابــن عقيــل ت ، َشــر 
، القــاهرة، دار الــرتاث، تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد

ب َعُة العشرون، مصر  م.1980، الطَّ
نـور الـدين أبـو » األشـموين، ية ابـن مالـكشرح األشموين على ألف .26

ــنالحســن  ــي ب ــق د، هـــ 929ت « محمــد عل ــد . تحقي ــد الحمي عب
 .ت. د، القاهرة، المكتبة األزهرية للرتاث، السيد

دار إحيـاء الكتـب ، خالد األزهـري، شرح التصريح على التوضيح .27
 .ت. د، القاهرة، العربية
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ــة .28 ــق يوســف حســن ، للرضــي  ، شــرح الكافي ، عمــرتصــحيح وتعلي
ب َعُة الثانية، ليبيا، بنغازي، جامعة قاريونس  م.1996، الطَّ

 643ت ، علـي بـن موفق الدين يعيش» ابن يعيش، شرح المفصل .29
 م.1990، القاهرة، مكتبة المتنبي« هـ

. تحقيـــق د، هــــ 669ابـــن عصـــفور ت ، شـــرح جمـــل الزجـــاجي .30
ب َعُة األولى، بيروت، عالم الكتب، صاحب أبو جناح  .1999، الطَّ

عر عبد السالم هاشم حافق .31 رحمة مهدي علي ، دراسة وتحليل، ش 
يمــي ، جامعــة ُأم الُقــرى، كليــة اللغــة العربيــة، رســالة ماجســتير، الر 
 م.1993-هـ  1413

ــل ظــاهرايت .32 ــكل والخطــاب مــدخل لتحلي ، محمــد المــاكري، الشَّ
ب َعُة األُوَلى، بيروت، المركز الثقايفّ العربّي   م.1991، الطَّ

وضـــيح والتصـــحيح لمشـــكالت الجـــامع الصـــحيح شـــواهد التَّ  .33
، مكتبـة دار العروبـة، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي، 63-62ص
 .ت0د

، للـدكتور صـبحي رشـاد عبـد الكـريم« فائـدهتا وأحكامهـا» الصفة .34
، العـدد التاسـع، جامعة األزهـر بالمنوفيـة، مجلة كلية اللغة العربية

 م.1989
الـــدار ، هر حمـــودةطـــا. د، ظـــاهرة الحـــذف يف الـــدرس اللغـــوي .35

 م.1998، اإلسكندرية، الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع
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، عالقة التشكيل الصريف بالمعنى م ن  خالل تأويل الصيغ الصـرفية .36
، القــاهرة، دار غريــب، مجلــة علــوم اللغــة، فــايز صــبحي تركــي. د

ل  .م2009، العدد األوَّ
اســن ابــن رشــيق العمــدة يف مح، العمـدة يف محاســن الشــعر ونقــده .37

ر ع   م.1972، بيروت، دار الجيل، تحقيق محمد محيي الدين، الش 
عري   .38 ، القـاهرة، دار غريب، أحمد كشك. د، القافية تاج اإليقاع الش 

 م.2004
القضايـا الرتكيبيـــة يف شعر األعشـى الكبيـر وعالقتهـا بالداللـــة يف  .39

، فايز صبحي عبد السالم تركي. د، ضوء الدرس اللغوي الحديث
 م.2003، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، الة دكتوراهرس

، مكتبـة الخـانجي، تحقيـق عبـد السـالم هـارون، سـيبويه، الكتاب .40
ب َعُة الثانية، القاهرة  م.1982-هـ  1402، الطَّ

-رفيق العجم ، محمد علي التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون .41
 م.1996، مكتبة لبنان، علي دحروج

ة عبـــد الحميـــد الـــدواخلى ومحمـــد ترجمـــ، فنـــدريس، اللغـــة .42
 .ت0د، القاهرة، األنجلو المصرية، القصاص

ــة الشــعر .43 ، محمــد حماســة. د ،«دراســة يف الضــرورة الشــعرية» لغ
ب َعُة األولى  م.1996، القاهرة، دار الشروق، الطَّ
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ــا» المصــطلح اإليقــاعي يف الــرتاث األدبــي .44 فريــد  ،«القافيــة أنموذج 
ــو ــة، أمعضش ــة العربي ــب المجل ــاض، كتي ــعودية، الري ــدد ، الس الع

 م.2008نوفمرب ، 1429ذو القعدة ، 382
عبـد الـرحيم أبـو الفـتح ، معاهد التنصيص على شواهد التلخـيص .45

، تحقيق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، ـ(هـ963العباسي )ت 
 .م1980، لبنان، بيروت -عالم الكتب 

، مجمــع اللغــة العربيــة، إبــراهيم مــدكور. د، المعجــم الفلســفّي  .46
 م.1983، القاهرة

ر .47 ــع  ــوم الش  ــدّي » مفه ــراث النَّق ــة يف الت  ــابر عصــفور. د ،«دراس ، ج
ب َعُة الثانية  م.1982، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر، الطَّ

عــالم ، تحقيــق محمــد عبــد الخــالق ُعَضــيمة، المــرب د، المقتضــب .48
 .ت0د، بيروت، الكتب

تقـديم وتحقيـق ، يحـازم القرطـاجن، منهاج البلغاء وسراج األدباء .49
ــن الخوجــة ــب اب ــروت، دار الغــرب اإلســالمي، محمــد الحبي ، بي

ب َعُة الثالثة، لبنان  م.1986، الطَّ
 .م1976، مصر، دار المعارف، عباس حسن، النحو الوايف .50
ــو ودوره يف اإلبــداع .51 ــد كشــك. د، النَّح ، دار غريــب، أحمــد محم

 م.2008، مصر، القاهرة
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ــعر .52 ، مصــطفى ناصــف. د ،«ئــل اإلعجــازقــراءة يف دال» النَّحــو والش 
 .م1981أبريل، العدد الثَّالث، مجلة فصول

د العربـي .53 دار الحـوار ، تـامر سـلوم. د، نظرية اللغة والجمال يف النَّق 
ب َعُة األولى، سورية، الالذقية، للنشر والتوزيع  م.1983، الطَّ

هنضـة مصـر للنشـر ، محمـد غنيمـي هـالل، النقد األدبي الحـديث .54
 م.1997 ،يعزوالتَّو

ر .55 ع  تحقيـق وتعليـق الـدكتور محمـد عبـد ، جعفر بن قدامة، نقد الش 
 .ت. د، بيروت، دار الكتب العلمية، المنعم خفاجي

ــق وشــرح د، للســيوطي، همــع الهوامــع .56 ــال ســالم . تحقي ــد الع عب
 م.1979-هـ  1399، الكويت، دار البحوث العلمية، مكرم
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