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 المستخلص: 

هذه دراسة تهتم بأدوات الربط في النحو العربي، ودورها في الكشف عن المعنى وتأكيـهه، 
وسعت الهراسة لهراستها من خالل ديـوا  عنتـرب  ـن دـهاد، وسـعت الهراسـة للكشـف عـن  دوات 
الـــربط فـــي ديـــوا  عنتـــرب ودورهـــا فـــي التأســـيا الاالمـــي، واتيعـــت الهراســـة المـــنه  التحليلـــي 

 الوصفي، وجاءت الخاتمة لتارز  هم النتائ  التي انتهت إليها الهراسة.

Abstract: 
This is a study concerned with linking tools in Arabic 

grammar, and its role in revealing and confirming the meaning, and 
the study sought to study it through the office of Antarah bin 
Shaddad, and the study sought to uncover the linking tools in the 
office of Antarah and their role in the rhetorical foundation, and the 
study followed the analytical and descriptive approach, and the 
conclusion came to highlight the most important The results of the 
study. 
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 :مقهمة

  لغة واصطالحا: « دوات الربط»تعريف 
فهـي الوسـيلة  و اآللـة، و داب الحـرح سـالحها  (1)«اآللة الصـغيرب»لغًة: األداب بمعنى:  - 

الــذت تــبد، بــا، و داب الحــرح عهتــا التــي تتــأد،  هــا مألا هــة  حها ــا. واألداب  ــ  مــا 
فــات األداب اللغويــة بــاختالف يســتعا  بــا زنألــاز مــرض مــن األمــراض، وتختلــف تعري

 .(2)«المألاالت التي تستعم  فيها هذه اللفظة
كلمــة تقــن  ــين  جــماء الكــالم ووالهــا،  ــأدوات الشــرم واالســتفهام والتمنــي »اصــطالحا:  -ح

اللفظــة ». وهــذه (3) «ونواصــا المرــارو وجوازمــا وحــروف الألــر وحــروف العطــف...
فــي ميرهــا  ــالتعريف فــي االســم  و  تســتعم  للــربط  ــين الكــالم  و للهاللــة علــى معنــى

 .(4«)االستقيال في الفع 
األداب مانــى تقســيمي يــبدت معنــى التعليــ ، »ويعرفهــا األســتاد الــه تور: تمــام حســا : 

 .(5) «والعالوة التي تعار عنها األداب إنما تكو  بالررورب  ين األجماء المختلفة من الألملة
 مفهوم الربط في اللغة واالصطالح: -1
: وَرِبيط   َمْرُبوم   َفُهوَ  َرْبطًا، وَيْرُبُطا َيْرِبُطا الشيءَ  َرَبطَ : ربط»اء في لسا  العرح: لغًة: ج - 

ه بامُ . دهَّ . واْرَتَيَطهـا َرْبطـاً  ويرُبُطهـا يرِبُطهـا الهابـةَ  ورَبـط ُرُبـط ، َواْلأَلْمـنُ  ِبـِا، ُرِبطَ  َما: والرِ 
، ِمنَ  رْ ساً  َكَذا يرَتِيطُ  َوُفاَل    َواحِ   .(6)«َمربوطة: َرِبيط   ودابَّة   الهَّ

ه: وَرِبـيط   َمْرُبـوم   َفُهـوَ  َرْبطـًا، وَيْرُبُطا َيْرِبُطا الشيءَ  َرَبطَ : ربط»وفي المعألم الوسيط:  . دـهَّ
بامُ   َكـَذا يرَتِيطُ  َوُفاَل   . واْرَتَيَطها َرْبطاً  ويرُبُطها يرِبُطها الهابةَ  ورَبط ُرُبط ، َواْلأَلْمنُ  ِبِا، ُرِبطَ  َما: والرِ 

، ِمنَ  رْ ساً  َواحِ   .(7«)َمربوطة: َرِبيط   ودابَّة   الهَّ
ورينـة لفظيـة علـى اتصـال  حـه المتـرابطين »اصطالحا: يعرفا د تور تمام حسا  بأنـا:  -ح

باآلخر، والمعروف    الربط ينيغي    يتم  ين الموصول وصلتا، وبين الماتـه  وخاـره، 
بـــين القســـم وجوابـــا، وبـــين الشـــرم وبـــين الحـــال وصـــاحيا، وبـــين المنعـــوت ونعتـــا، و 

وجوابا... إلخ. ويتم الربط بالرمير العائه الذت تاهو فيا المطابقة  ما يفهم منا الربط 
ــالحرف  و باعــادب اللفــع  و إعــادب المعنــى  و باســم ازدــارب  و  ل  و دخــول  حــه   و ب

 .(8) «المترابطين في عموم اآلخر
سـا   والحـ  فـي السـياي، وياـو  الـربط  ـروابط ويقصه هنا بالربط  نها عالوة تقوم  ين 

لفظية  ـالواو، والـربط بـالحرف ياـو   ووـوو الفـاء فـي الشـرم وجـواح الشـرم،  قولنـا: إ  رجـ  
 .(9)منهم  لمك فكلما. فا  هنا رابطة  ين الشرم وجوابا
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إد يعــه الــربط العالوــة التــي تصــ   ــين دــيبين  يعرــهما الــيع ، وتعــين  ــو  الالحــ  »
 .(10)«عل  بسابقا، ووه يسمى )الربط( بالعائه، ودلك في الموصولمنهما مت
يمثــ  عامــ  الــربط عــامال مهمــا فــي إحــها  عمليــة الــتالحم فــي الــنص  فــالعطف يألمــن و 

األجماء المتفروة ويألع  منها ديبا واحـها، ودلـك عـن طريـ  الـربط التتـابعي، والمتـمامن، والـربط 
 ة:االختيارت... وفيما يلي بع  لتلك األمثل

  وال: الربط التتابعي
ُيقصه باالوترا  التتابعي التالحم الكلـي الحاصـ   ـين الأُلَمـ  المتتابعـة، واالوتـرا  التتـابعي 
هـو الوصـ  ازفـافي نفسـا بحسـا هاليـهات وحسـن، ويمثلـا فـي العربيـة  سـلوح العطــف  أل  

(، وفي هذا تتابن  لي للمنظومة الألملية، 11يا)العطف إدراك للمعطوف في حام المعطوف عل
(.ووه حـهد النحـاب للـربط التتـابعي  ـال   دوت: الفـاء و ـم 12وتابن لمقترى العالوات السياقية)

 (:13وحتى)
 الفاء -1
 :داللة حرف الفاء - 

نـــوت والـــذ رت، مـــن التعقيـــا فيهمـــا و فـــادب معناهـــا الغالـــا هـــو الترتيـــا  نو يـــا، المع»
 . (14)«التشريك

 :والفاء عنه ا ن مالك على الترتيا باتصال
َلاْ   َواْخُصْص ِبَفاٍء َعْطَف َما َلْيَا ِصَلْا ... َعَلى الَِّذت اْسَتَقرَّ َ نَُّا الصِ 

 بالترتيـا والمـراد. الـذِ ْكر فـي وترتيا المعنى، في ترتيا: فربين على وهو للترتيا، الفاء
ـــي ـــى ف ـــو     : المعن ـــا المعطـــوف يا ـــال متصـــال، الحًقـــا،  ه ـــة،   ـــا مهل ـــالى كقول  }َخَلَقـــكَ : تع

ْنِفَطــارِ ]َفَســوَّاَك  ًيا  هــا المعطــوف كــو   واألكثــر[. 7: ااِل  فمــال، َ َمْلُتــاُ : كقولــك والــا، عمــا متســاِ 
 .فانعطف وعطفُتا فقام، و ومُتا

 :فنوعا ِ  الذِ ْكر في الترتيا و ما
ــ  َعْطــفُ : ا حــههم  وجهــا فغســ  توفــأ: كقولــك المعنــى، فــي هــو هــو ُمأْلَمــ ، علــى ُمَفصَّ

َوَناَد، ُنوح  َربَُّا َفَقاَل َرحِ  ِإ َّ اْ ِني ِمْن َ ْهِلي َوِ  َّ }: تعالى وولا ومنا ورجليا، ر سا ومسح ويهيا
 [.54 :ُهودٍ ] َوْعَهَك اْلَح ُّ َوَ ْنَت َ ْحَكُم اْلَحاِكِمينَ 

 مـن: ]القـيا امـر   كقـول بالواو، َيْحُسن بحيث الحام في المشار ة لمألرد طفع: الثاني
 [:الطوي 

 فحوم  الهخول  ين اللو،  بسقط...  ومنمل حايٍا  د ر،  من نيك وفا
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 يطيــر الــذت: كقولــك صــلة، هــو مــا علــى صــلة كونــا يصــلح ال مــا بعطــف الفــاء وتخــتص
  و زيـه ويغرا يطير، الذت: فقلت يرهام  و واًوا، الفاء موفن جعلت فلو الذباح، زيه فيغرا

 فـال( الـذت) علـى فيهـا عائـه ال جملـة زيـه يغرـا أل  المسـألة، تألـم لـم الـذباح زيـه يغرا  م
 .صلة وووعا يصلح    الصلة على عطف ما درم أل  الصلة، على تعطف    يصح

 جملـة محا في والها ما من بعهها، ما تألع  ألنها دلك  يشترم لم بالفاء العطف كا  فا 
  . (15)الذباح زيه يغرا يطير    الذت: ولت فكأنك بالسااية، زدعارها واحهب
 : مثلة للربط بالفاء -ح

ـــــــْيَن َنَواِهـــــــهٍ -2 ْت َ َواَ  اْلِعيـــــــِه َ   َمـــــــرَّ
 

ـــــــُموِ  ِلَحـــــــاُ ُهنَّ ُ َيـــــــاءُ    ِمْثـــــــِ  الشُّ
  

 ِنيَفاْمَتــاَلِني َســَقِمي الَّــِذت ِفــي َبــاطِ -3
 

ْخَفـــــــــــــــاءُ  َفَأَداَعـــــــــــــــاُ  َ ْخَفْيُتـــــــــــــــاُ    ازِْ
  

ــتُ  َخَطــَرْت -5 ــْت َفُقْل َك ــاٍ  َحرَّ  : َوِرــيُا َب
 

ـــــــــوِح َصـــــــــَياءُ   ـــــــــَه اْلأَلُن ـــــــــُا َبْع  َ ْعَطاَف
  

ــــــْت -4 ــــــتُ  َوَرَن ــــــْذُعوَرب  َفُقْل ــــــة  َم  : َممَاَل
 

 َوــــــــْه َراَعَهــــــــا َوْســــــــَط اْلَفــــــــاَلِب َ ــــــــاَلءُ  
  

ـــــاِ : اْلَاـــــْهُر لَ َفُقْلـــــتُ  َوَبـــــَهْت -6  ْيَلـــــَة ِتمِ 
 

ــــــــــُا ُنأُلوَمَهــــــــــا اْلأَلــــــــــْوزَاءُ   ــــــــــْه َولََّهْت  َو
  

ـــَمْت -7 ـــاَلحَ  َبَس ـــِب َ ْغِرَهـــا َف ـــَياُء ُلْبُل  ِف
 

ــــــــــَفاءُ   ــــــــــِقيَن ِد ــــــــــَهاِء اْلَعاِد ــــــــــِا ِل  ِفي
  

 َفَتَماَيَلــــــْت  َســــــأَلَهْت ُتَعظِ ــــــُم، َربََّهــــــا-8
 

ـــــــــــــــاءُ   ـــــــــــــــا اْلُعَظَم ـــــــــــــــا َ ْرَباُ َن  ِلأَلاَلِلَه
  

ـــِانَِّني ُهِني المََّمـــا ُ ِإْ  َ ـــاَ  ُيْســـعِ -11  َف
 

ـــــــُروِفِا ِإْزَراُء)  ـــــــي، ِبُص ِت ـــــــي ِهمَّ  (16ِف
في األ يات السابقة من نفا القصيهب بطريقة « الفاء»لقه استخهم عنترب حرف العطف:  

 دت إلى إحها  ترابط نصي وسيك للنص  ففي الايت األول يخار عنترب    عالة وه مرت  وا  
فامتالني »بأ ر دلك على نفسا في الايت الذت يليا حيث إنا يقول: العيه  ين نواهه  ويخارنا 

واختار حرف الفاء ليهل  على سرعة تأ ير رؤيتا لعالة عليا و  ر دلك « سقمي الذت في باطني



 

                    –                                     (                   ) 
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الميادر والسرين، وفي الشطر الثاني يعلن  نا حاول  ني يخفي دلك األ ر عليا  ولكن: 
 اء  يرا ليهل  على سرعة ديوو دلك األ ر و عالنا.واستخهم حرف الف« فأداعا ازخفاء»

ومرى عنترب في األ يات التالية يوفح   ر  ـ  حر ـة  و خطـرب تخطرهـا عالـة، فهـي وـه: 
فكــ  مــا يصــهر مــن « َبَســَمْت َفــاَلحَ »، و: « ــهت فقلــت»، و: «رنــت فقلــت»، و:«خطــرت فقلــت»

 ب في اختيار حرف الفاء في هذه األ يات.عالة ياهو تأ يره سريعا وال يتأخر  لذلك وه ُوفِ َ  عنتر 
ومــن خــالل التأمــ  فــي األ يــات التاليــة نالحــع دوــة عنتــرب فــي اســتخهاما حــرف العطــف: 

  ألنا في األ يات التالية ال يخرج األمر عـن محـاورب ومألادلـة ونـمال  إ   ـا  دلـك فـي «الفاء»
  الشألاعة فـي القـول والفعـ  السلم  و في الحرح  فاألمر يحتاج إلى سرعة الرد والتصرف وبيا

  يرا:
 

ــاَ  َيأْلَحــُهِني-7 ــْن َ  ــافَ  َم ــِرَح اْلَخَف ــْه َ   َق
 

َقَيــــاِء)  ــــا ُ ْنــــُت َ ْكُتُمــــُا َعــــِن الرُّ  (17َم
لُيحه  ربطا تتابعيًّا  ين جملتـين فقـهت  «الفاء»في الايت السا   استخهم عنترب حرف  - 

وـه  ــرح »، وجملـة: «حـهنيمـن  ــا  يأل»كـ  منهمـا مـا يربطهـا بــاألخر،،  ـين جملتـي: 
 «.الخفا

 اْلِمْســـــُك َلـــــْوِنيفَ  َلـــــِبْن َ ُك َ ْســـــَوًدا-1
 

ـــــِهت ِمـــــْن َدَواِء)  ـــــَواِد ِجْل ـــــا ِلَس  (18َوَم
زحــها  ربــط  ــين جملتــين ال  «الفــاء»وفــي الايــت الســا    يرــا اســتخهم عنتــرب حــرف  - 

ترابطــت  «إ   ك  ســودا: »صــلة  ينهمــا، ولكــن الفــاء وــه  حــه ت ترابطــا  ينهمــا، فألملــة
 «.المسك لوني»والتأمت من جملة: 

 «ســـيك األ يـــات»وفـــي األ يـــات التاليـــة اســـتخهم الشـــاعر الفـــاء  ـــرابط تتـــابعي  د، إلـــى 
 وترابطها:

ــــــْذُعوَرب  فَ  َفاْدَهــــــاْ -5 ــــــَت َنَعاَمــــــة  َم  َأْن
 

ــــــَياَ َها)  ــــــا َوِس ــــــاَل ِوَتاَلَه َج  (19َوَدِو الرِ 
  

 َنَســا   ْهــَو ِلــيفَ  َلــِبْن َيِعيُاــوا َســَواِدت-4
 

ــا  ــمَاِل ِإَدا َم ــْوَم النِ  ــ َي ــُا)َف  (20اَتِني النََّس
  

ـــا ُنْعَمـــاُ  َ  َّ َيـــِهت-6 ـــُم َي ـــَت َتْعَل  ِإْ  ُ ْن
 

ــــَك،   ــــيَرب  َعْن ــــاُم َتْنَقِلــــُا)فَ  َوِص  (21اأْلَيَّ
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ـــــــــر  -5 ـــــــــا ِم ـــــــــُا َوَ َن ْبُت ـــــــــذََّ ِنيفَ  َجرَّ  َه
 

 (22ِمْن َبْعـِه َمـا َدـيََّاْت َرْ ِسـي َتأَلاِرُبـُا) 
  

ـــَواِرُم َواْلَقَنـــافَ  َفـــِاْ  ُهـــْم َنَســـْوِني-7  الصَّ
 

ــــَن َمَرــــاِرِبي)  ــــي َوَوْو ــــَذكِ ُرُهْم ِفْعِل  (23ُت
  

ــــــــــــاُ -4 ــــــــــــاِت ِإَدا َنَعْت ــــــــــــْ  ِللنَّاِ َي  َفُق
 

ـــــــاِت)فَ  َ اَل   ـــــــْهَح النَّاِدَب ـــــــْرَ  َن  (24اْوُص
  

ـــــــَر ْ -5 ـــــــِاْ  َيْا ـــــــاِ فَ  َف ـــــــْث َعَلْي ـــــــْم َ ْنِف  َل
 

 (25َلــــــُا اْلُفُقـــــــوُد) َحـــــــ َّ فَ  َوِ ْ  َيْفَقــــــهْ  
  

 َوَصــــاِئُه ِمــــْن ِويــــِ  اْمــــِرٍ  َيْحَتــــِذيُامُ -4
 

 (26اْرَتــــُهوا َوَتَقلَّــــُهوا)فَ  َ ِنــــي اْلُعَشــــَراءِ  
  

 َصــــاَر َ ْ ــــَيَ  َلْوًنــــافَ  َدــــاَح َرْ ِســــي-2
 

ـــــَواِد)   (27َبْعـــــَه َمـــــا َ ـــــاَ  َحاِلًكـــــا ِبالسَّ
  

ـــــــي-4  اْهأُلِريِنيَفـــــــ َوِ ْ  َ ْبَصـــــــْرِت ِمْثِل
 

ـــــْن َســـــَواِدت)وَ   ـــــِك َعـــــار  ِم  (28اَل َيْلَحْق
  

ـــــو َ ـــــْياٍ -1 ـــــا َ ُن ـــــ َ مَّ  ِا َّ َزِ ـــــيَمُهمْ َف
 

ـــــْت   ـــــاُ فَ  َ ْحَل ـــــَوَرا)فَ  َواِرُس ـــــَت َ ْع  (29ُأْفِل
  

 اْصــِاْر ُحَصــْيُن َلــِبْن َتَرْكــَت ِ َوْجِهــاِ -7
 

 (30ِانِ ي اَل ِإَخاُلــــــَك َتْصــــــِاُر)َفــــــ َ َ ــــــًرا 
  

 « م» -2
 :« م»داللة حرف  - 

 زمنيـة مـهب انقراء: وهو  «التراخي من الترتيا:  ت» التعقيا، عهم من الترتيا ومعناها
 .(31)المعطوف على ووووعا عليا المعطوف على المعنى وووو  ين طويلة



 

                    –                                     (                   ) 
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، ووـه جـاء اسـتخهاما لـا موفًَّقـا  « ـم»في األ يات التالية استخهم عنترب حـرف العطـف: و 
اتســ  مــن المعنــى الاالمــي المــراد منــا، و د، إلــى تــرابط الــنص وتماســاا  وتوفــيح هــذا فقــه 

 كالتالي:
 :« م» مثلة للربط  ـ  -ح

   ت:  ايرهم ومقهمهم، وال يعأل  «كيش القوم»في الايت التالي يوفح عنترب  نا يصهم: 
التــي تــهل «  ــم»يا ودلتــا  فاســتخهم عنتــرب: عليــا بــالموت  حتــى يعــاني دلــك العــهو  الم التعــذ

 لتفي بغرفا.« التراخي»على: 

 ُ ِديُقــــاُ  ُ ــــمَّ َوَ ْصــــِهُم َ ــــْيَش اْلَقــــْوِم -33
 

ــُ )  ــْاًرا ُيَمألَّ ــْوِت َص ــْأِ  اْلَم ــَراَرَب َ   (32َم
فهـو « متهـورا وال مـتعألال»في الايتين التاليين ُيظهر عنترب حامَتا وتريُّثا و نـا لـيا:  - 

«  ـم»محاوبتا، ولكنا تريَّث حتى تيقَّن وتأكَّـه  نهـا تسـتح  عشـقا وهـواه، فاسـتخهم:  وه  بصر
التي تهل على التراخي، و نا وه  َات لهيا  حقيـة هـذه المحاوبـة بعشـقا والتعلـ   هـا، واسـتخهم 

التي تهل على    محاوبتـا  يرـا تتمتـن بالـهالل «  م وهرت،  م عففت» يرا في الايت التالي: 
فهو لم يتمان من وصلها بسرعة خاطفة  لما تتميم با « خفة  و طيش»، وليا لهيها والتريث

مــن دالل وتريــث، وجمــال المظهــر والألــوهر  ممــا يألعلهــا صــعية المنــال لمــن  رادهــا، وفــي هــذا 
 مهح للمر ب.

ـــمَّ َ ْبَصـــْرُت -7 ـــمَّ َهِويـــُت  ُ  ـــا ُ  ـــُت َم  َ َتْم
 

ــــاِجي)  ــــَذاَك ُمَن ــــْم ِ  ــــْم َيْعَل ــــى َوَل  (33َ ْلَق
  

ــْلُت -8 ــمَّ َفَوَص ــَهْرُت  ُ  ــمَّ َو ــنْ  ُ  ــُت ِم  َعَفْف
 

ــاِج)  ْنَر ــى ازِْ ــي ِإَل ــاَهى ِ  ــَرٍف َتَن  (34َد
، ليصـف دالل محاوبتـا ود اءهـا  « ـم»في الايت التالي استخهم عنترب حرف العطـف:  - 

لميادلتهـا عنتـرب مشـاعره -وهـذا دـيء جميـ  تمـهح بـا المـر ب، ولكنهـا « ولـت حيـاء»فهي وه: 
لم ترخ لثامها مرب واحهب، و نما تمهلت بع  الشيء لتميه تعل  عنترب  ها، ولتعلـ   -واطفاوع

 صورتها بقليا فيمداد دووا وهواه.
 

 َ ْرَخـــــْت ِلَثاَمَهـــــا ُ ـــــمَّ َفَولَّـــــْت َحَيـــــاًء -7
 

َها َرِطـَا اْلـَوْرِد)   (35َوَوْه َنَثَرْت ِمـْن َخـهِ 
بـأ  « كعا»بعه    نصح: وايلة: «  م: »في الايت التالي استخهم عنترب حرف العطف - 

تتعلم من تألاربها و   تمشي ميصرب مواون وـهميها، وبعـه     ـه  عنتـرب  هـذه النصـيحة  راد    
، التي تفيه التراخي، فهذه القايلة  صيح واجيا عليهـا    « م»يب هها في الشطر الثاني  فأتى  ـ

يه اعتهاده بقوتا فمالواتا تحتاج إلى تريث يف«  م»تكو   كثر حذرا و   ترها منا، واستخهام: 
 واستعهاد.
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 َتَعلَِّمـــي َيـــا َ ْعـــُا َواْمِشـــي ُمْيِصــــَرهْ -3
 

ــــمَّ   ــــي َوُ ــــوِني َحــــِذَرْه) ُ  ــــي ِمنِ   (36اْرَهِا
الـذت يفيـه التراخـي ألنـا بعـه    «  ـم»وفي الايت التالي استخهم عنترب حرف العطف:  - 

يفيـه دراسـة ووـوب دلـك الخصـم العنيـه، فهـو «  ـم» همم تميما جنهل ز يمهم  واسـتخهام حـرف:
ليا سهال هينا حتى يألنهلا عنترب بسرعة وخفة، وفي اعتراف عنترب بقوب خصما مهح لنفسـا 

 واعتهاد  ها  فكلما  ا  الخصم عنيها وانتصر عليا خصما دل دلك على ووب المنتصر.

ـــا -9 ـــُت َتِميًم ـــمَّ َهَمْم ـــَهْلُت َ ْيَشـــُهمْ  ُ   َجْن
 

ــــــــهْ   ــــــــْن َدِم اْلَقــــــــْوِم َوُع ــــــــْيِفي ِم ُت َوَس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر)  (37َ ْحَم

 
وه خافوا عليا من خوض الحرح «  ني  يا»في الايت التالي يخار عنترب    ووما:  -

التي ال هـوادب فيهـا و نـوا  نـا داهـا إلـى تلفـا وهالكـا، وربـط الشـاعر  ـين هـذا الايـت والايـت 
فـا، و نـا  سـا  مـنهم و دـألن مـن ليـهل  علـى تراخـي وومـا خل«  م»الذت يليا بحرف العطف: 

فيهم فهو في المقهمة وهم تين لا يتراخو  في اللحاي با  فهم لم يلحقوا بـا إال بعـه    علمـوا 
    المنية ال مفر منها وال مهرح.

ــــُروا -5 ــــا َ ْبَص ــــْرِح َلمَّ ــــَن اْلَح ــــاُفوا ِم َخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  َفَرِس

 

ــــــى  ــــــي ِإَل ــــــِوت ِ  ــــــِة َيْه ــــــَت اْلَعأَلاَج  َتْح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِف)  (38التََّل

 
 

  
 

 

 اْوَتَفــْوا َ َ ــِرت ِمــْن َبْعــِه َمــا َعِلُمــوا ُ ــمَّ -4
 

ـــُر ُمْنَصـــِرِف)  ـــْهم  َمْي ـــَة َس  (39َ  َّ اْلَمِنيَّ
ويأمرهـا    تتيعـا حتـى تـر، « سياو الفال»يخاطا الشاعر في الثال ة األ يات التالية:  - 

نتــرب حــرف دمــاء األعــادت ســائالت فتأخــذ نصــياها مــن الغنيمــة  وفــي الايــت الثالــث اســتخهم ع
، زفادب التراخي  حيث إ  هذه السياو ستأله مـن الغنيمـة مـا يعطلهـا عـن سـرعة « م»العطف: 

داللـة « التراخـي»على جثث القتلى من  عهاء عنترب، وفـي  العودب،    ستظ  ووتا طويال عاكفةً 
 على  ثرب جثث األعادت ودهب ما فعلا عنترب  هم.

 

 َعَ  اْلَحـــْر َيــا ِســَياَو اْلَفـــاَل ِإَدا اْدــتَ -11
 

 (40ُح اْتَيِعيِنـــي ِمـــَن اْلِقَفـــاِر اْلَخـــَواِلي) 
  

ـــــاِدت-11 ـــــاَء اأْلََع ـــــَرْت ِدَم ـــــي َت  اْتَيِعيِن
 

ـــــاِل)  َم ـــــى َوالرِ  َب ـــــْيَن الرُّ ـــــاِئاَلٍت َ   (41َس
  

 ُعــوِدت ِمــْن َبْعــِه َدا َواْدــُاِريِني ُ ــمَّ -12
 

ــــْن ِفَعــــاِلي)  ــــِا ِم ــــا َرَ ْيِت ــــِرت َم  (42َواْدُك
 



 

                    –                                     (                   ) 
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ليط  دألاو مقهام، حتى إدا تمان منا « جنهلتا»ت التالي يصور عنترب مشهه في الاي -
طعنا بالرمح، ويريه عنترب    يطي  دلك المشـهه المثيـر  مشـهه صـرعا لـذلك اليطـ   فاسـتخهم 

 الذت يفيه التراخي، و نا وه طعنا في اطمبنا  وتراخ  م عاله بسيفا. «  م»حرف العطف: 
 

مْ -62  َعَلْوُتــــــاُ  ُ ــــــمَّ ِح َفَطَعْنُتــــــُا ِبــــــالرُّ
 

ــــَذِم)  ــــَهِب ِمْخ ــــاِفي اْلَحِهي ــــٍه َص  (43ِبُمَهنَّ
 «حتى» -3 

 :«حتى»داللة حرف  - 
 للمعطـوف بالنسـية  و الـنقص الميـادب فـي الغايـةَ   لغ    المعطوف على الهاللة: معناها»
 . (44)«مذمومة...  م بمحمود معنوية،  م حسية الغاية  كانت سواء عليا 
 :«حتى» مثلة للربط  ـ:  -ح

 َمــــــا ِزْلــــــُت ُمْرَتِقًيــــــا ِإَلــــــى اْلَعْلَيــــــاءِ -2
 

ــــى  ــــْوزَاِء) َحتَّ ــــى ُدَر، اْلأَل ــــُت ِإَل  (45َ َلْغ
  

في الايت السا   استخهم عنتـرب حتـى للهاللـة علـى  لومـا الغايـة فـي المألـه والشـرف،  -
 لغ  وصى ومة الألـوزاء، وبـذلك ربـط عنتـرب  ـين  «حتى»ها إلى العلياء فهو مازال صاع

 دطرت الايت بأداب  دت إلى تماساا وترابطا.

 َوأَلَْحِمــــَينَّ الــــنَّْفَا َعــــْن َدـــــَهَواِتَها-6
 

ـــــــــى  ـــــــــاِء) َحتَّ ـــــــــٍة َوَوَف  (46ُ َر، َدا ِدمَّ
 نـا سـيحمي  للهاللة على الغاية  فهو يب ـه «حتى»في الايت السا   استخهم الشاعر  - 

ــه  دت  ــى يــر، صــاحا عهــه ووفــاء، وو ــنفا عــن دــهواتها ور،ياتهــا، حت  «حتــى»ال
 المعنى ووامت  ربط الألملة و حها  ترابط نصي.

ــــُهوَر اْلَخْيــــِ  -17 ــــى ُص ــــُت َ ْلَق ــــا ِزْل َم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهِفًقا  ُمْن

 

ْرُج َواللََّاُا) َحتَّىِبالطَّْعِن    (47َيِر َّ السَّ
  

حتــى للهاللــة  يرــا علــى  لــون الغايــة مــن الفروســية  فــي الايــت الســا   اســتخهم عنتــرب -
والشــألاعة والمهــارب فــي فنــو  القتــال، فهــو مــازال يلقــى صــهور الخيــ  منــهفقا منــهفعا 
بالطعن لألعهاء حتى ير  السرج وسيوره التي تشهه، وفي هذا داللة و ناية    عنترب 

 وه  لغ الغاية القصو، في الشألاعة وازوهام.
 زحها  ترابط نصي وداللي دوي : «حتى»الية استخهم عنترب وفي األ يات الت -

ـــــــاِل -8 ـــــــى اأْلَْبَط ـــــــُا َعَل ـــــــىَوُ ْكِرُه  َحتَّ
 

 (48ُيـــــــــَر، َ ـــــــــاأْلُْرُجواِنيِ  اْلَمأُلـــــــــوِح) 
 



 (0202 سبتمبر–)يوليو 65ع  1ج                        جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة 

 بن شداد في شعر عنترةدوات الربط أ                                                    أ/ محمد عبد التواب أحمد     

 311 

 

 

ـــُت ُصـــُروَف َدْهـــِرت ِفيـــِك -3 ـــىَعَتْا  َحتَّ
 

ـــاِح)  ـــي اْلِعَت ـــِرت ِف ـــِك ُعْم ـــي َوَ ِ ي  (49َفِن
  

 ِنـــي َعـــَواِدِليَتطَِّرحْ  َحتَّـــىَسَأْصـــِاُر -11
 

ـْاُر َ ـْيَن َجـَواِنِاي) َحتَّىوَ    (50َيِر َّ الصَّ
  

ـــــــَا ُنوُرَهـــــــا َحتَّـــــــىِ َهـــــــاِجَرٍب -15  َتَغيَّ
 

 (51َوَ ْوَاــَ  َلْيــ   َيْقــِيُ  الطَّــْرَف َســاِئُح) 
  

ــــاُم -6 ــــا اأْلَيَّ ــــْت ِ َه ــــىَعِاَث ــــْت  َحتَّ  َ ْوَ َق
 

 (52)َ ْيــِهت اْلِاَلــى َتْحــَت التُّــَراِح ُوُيوَدَهــا 
  

ــــىَســــَأْنُهُح -7 ــــي َحتَّ ِن ــــَم الطَّْيــــُر َ نَّ  َيْعَل
 

ُد)  ــرِ  ــَي اْلَحَمــاُم اْلُمَغ  (53َحــِمين  َوَيْرِ ــي ِل
  

 

 ُيِريَحَهـا َحتَّـىَكَفى َحاَجَة اأْلَْفـَياِف -4
 

 (54َعَلــى اْلَحــيِ  ِمنَّــا ُ ــ ُّ َ ْرَوَو َماِجــِه) 
  

ْهِر -8 ـــــــُا الـــــــهَّ ـــــــىَحنََّكْتِنـــــــي َنَواِئ  َحتَّ
 

َدـــــاِد) َ    (55ْوَوَفْتِنـــــي َعَلـــــى َطِريـــــِ  الرَّ
  

 َوَ َشــــْفُت ُ ْرُوَعَهــــا َفَأْدــــَرَي َوْجُهَهــــا-5
 

 (56َ َعـــاَد اللَّْيـــَ  ُصـــْيًحا ِمْســـَفَرا) َحتَّـــى 
  

ــــــــاِم -5 ــــــــَا اأْلَيَّ ــــــــُت َنَواِئ ــــــــىَعَرْك  َحتَّ
 

ــْن َحْيــُث َيْســِرت)  ــُت َخَياَلَهــا ِم  (57َعَرْف
  

 َحتَّــــىَعَلـــْوُت َســـَمْوُت ِإَلـــى اْلُعــــاَل وَ -8
 

ـــِرت)  ـــَو َيأْل ـــي َوْه ـــنَّأْلَم َتْحِت ـــُت ال  (58َرَ ْي
  

ــــــىَواَتْلُتَهــــــا -13  َتَمــــــ َّ َوَيْشــــــَتِكي َحتَّ
 

ـــيُعَها)  ـــا َوَوِف ـــاِر َرِفيُعَه َي َُ ـــَرَح اْل  (59ُك
 



 

                    –                                     (                   ) 
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ـــــا َ ْبَعـــــْهُت -4  َ ـــــاَر َخْلِفـــــي َحتَّـــــىَوَم
 

ـــــاِي)  ـــــِ  اْلِعَت ـــــَناِبِك اْلَخْي ـــــاُر َس  (60ُ،َي
  

 َحتَّــــــىْت َتْحَتــــــُا اْلُفْرَســــــاُ  َوَفــــــألَّ -7
 

َطــــاِي)  ــــوَل النِ   (61َحِســــْاُت الرَّْعــــَه َمْحُل
  

ــــْرُت -11 ــــا َوصَّ ــــىَوَم ــــِرت  َحتَّ ــــ َّ ُمْه  َ 
 

ــَياِي َوِفــي اللََّحــاِي)  ــَر ِفــي السِ   (62َوَوصَّ
  

 َ ــ َّ ُمْهــِرت  َحتَّــىَصــَهْمُت اْلأَلــْيَش -12
 

 (63َوُعـــْهُت َفَمـــا َوَجـــْهُت َلُهـــْم ِ ـــاَلاَل) 
  

ــــــــاِم -7 ــــــــَا اأْلَيَّ ــــــــُت َنَواِئ ــــــــىَعَرْك  َحتَّ
 

ـــــــياَل)  ـــــــِهت َوِل ـــــــا ِعْن ـــــــُت َ ِثيَرَه  (64َرَ ْي
  

 

ـــاُ -12 ـــَو، َوَ َ لُّ ـــى الطَّ ـــْه َ ِ يـــُت َعَل  َوَلَق
 

ـــــى  ـــــِ ) َحتَّ ـــــِريَم اْلَمْأَك ـــــِا ِ  ـــــاَل ِب  (65َ َن
  

 َمَرـْوا ِفَرًوـا َحتَّـىَواَتْلـُت ُفْرَسـاَنُهْم -11
 

ــــــي إِ   ــــــُن ِف ــــــَن َوالطَّْع ــــــى ِم ــــــِرِهْم َ ْمَر  ْ
 (66اأْلََجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ )

 
 

ــىاَل َرَفْعــُت اْلُحَســاَم ِفــي اْلَحــْرِح -8  َحتَّ
 

ــا)  ــاِفي ِعَظاَم َي َِ ــي اْل ــْوَم ِف ــُرَك اْلَق  (67َ ْت
  

اِر َلــــــْم َيــــــَتَكلَِّم-2  َ ْ َيــــــاَك َرْســــــُم الــــــهَّ
 

ــــــَم َ اأْلََصــــــمِ  اأْلَْعأَلــــــِم) َحتَّــــــى   (68َتَكلَّ
  

 ْم ِ ُثْغـــــَرِب َنْحـــــرِهِ َمـــــا ِزْلـــــُت َ ْرِمـــــيهِ -75
 

ِم) َحتَّـــــــىَوَلَياِنـــــــِا    (69َتَســـــــْرَبَ  ِبالـــــــهَّ
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ـــْهَمى َنْحـــُرهُ -82  َوَلَقـــْه َ ـــَرْرُت اْلُمْهـــَر َي
 

ــاْ َنْي ِحــْذَيِم) َحتَّــى  ــُ  ِب  (70ات َقْتِنــي اْلَخْي
  

ــــي -12 ــــَتِعْر َدْمِع ــــَك َواْس ــــي َجَناَح ِعْرِن
 الَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِذت

 

ـــــــُا َجرَ   ـــــــى َل ـــــــاُ )َ ْفَنـــــــى َواَل َيْفَن  (71َي
  

ـــى-13 ـــةٍ  َحتَّ ـــْن َعْاَل ـــاِئاًل َع ـــَر ُمَس  َ ِطي
 

 (72ِإْ  َ ــــاَ  ُيْمِكــــُن ِمْثِلــــَي الطََّيــــَراُ ) 
  انيا: الربط التخييرت  

 «:لكن»، « و»ويستخهم فيا األداتا : 
 :« و»الربط  ـ:  -1
 :« و»داللة حرف  - 

 الحــْرف ... لهــذاحــرف ياــو  فــي  ملــا اســتعماالتا عاطًفــا  فيعطــف المفــردات والألمــ »
ــمَّ  ومــن موفــن، لكــ  المناســا المعنــى فيعــين وحــهه، الســياي يحــهدها قياســية، واردب معــا ٍ   َ 

 ةجملـ مـن والا ياو   وبما والقرائن، التراكيا باختالف«  و: »للحرف القياسية المعاني اختلفت
ـــة ـــة، طلاي ـــر  و  ْمِريَّ ـــة، مي ـــة  و  ْمري ـــة جمل ـــى خاريَّ ـــِذت الَوجـــا عل ـــا فمـــن ،يألـــيء الَّ : معاني

 المــرء يتهيــأ   :  مثلتــا ومــن ازفــراح،:  يًرــا المعــاني هــذه ومــن ..«.التخييــر»و ،«ازباحــة»
 بالألملــة فينطلــ «.  قــيم  و  خــرج،  نــا: »وــائاًل  عنــا، يعــهل  ــم  ماراتــا، عليــا وتاــهو للخــروج،
«  قــيم: » و: بقولـا إردافهــا إلـى فيســارو وـرره، عمـا وينصــرف ر يـا، يغيــر    يلاـث وال األولـى،
 ياـو   ووـه .ازفـراح..: هـو«  و» معنـى    علـى ورينـة جلوسا فياو   المقيم، جلسة ويأللا
 العاطفـة الـواو فكأنا المتعاطفْيِن   ين الألمن ومطل  االدتراك على الهاللة«  و: »الحرف معنى
 . (73)الواو محلا يح     ويصح ا،هذ في

 :« و» مثلة الستخهام عنترب للحرف  -ح
لربط الألملتين، ووه جاء معناها هنا ازفـراح،  « و»في الايت التالي استخهم الشاعر  -

عمــا ســيقا  لُيْرــِرحَ  « و»فقــه  راد الشــاعر    ياــين    هــو، عالــة وــه زاد ونمــا فــأتى بحــرف 
 وُيثات المعنى لما بعهه، ووه  د، دلك إلى ترابط الايت وتماساا.

ـــَواكِ -9 ـــُ  َه ـــَ ل ِمْث ـــا َعْا ـــَعاُفاُ َ ْو  َي  َ ْف
 

ـــاُء)  ـــاُ  َرَج َي ـــَن ازِْ ـــِهت، ِإَدا َوَو  (74ِعْن
  

للتخيير  ليـهل  عنتـرب علـى  نـا سـياافح ويخـوض  « و»وفي الايت التالي  تى الحرف:  -
 « و»حقــ  لــا مــا يرتأليــا،  و يحــين موتــا وهالكــا، ووــه  تــى بحــرف: األهــوال حتــى يت



 

                    –                                     (                   ) 

 

 

 (م0202 سبتمبر–يوليو)65ع  1ج                          جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة 

 بحوث اللغة العربية وآدابها                                                                                                                 القسم الثالث                         

 

 

 

311 

 

ليهل  على    األمرين عنهه يستويا ، وليختـر القـهر مـا دـاء منهمـا، ووـه  د، حـرف: 
  و دوره في سيك الايت وترابطا. 

ــــْي َ َر، -4 ــــاِء ِلَك ــــى اللِ َق ــــَه َّ َعَل  َوأَلَْجَه
 

 (75َيِحـــــيَن َوَرـــــاِئي)َ ْو  َمـــــا َ ْرَتأِليـــــاِ  
ــالي اســتخهم عنتــرب  -   داب ربــط، وجــاء معناهــا  ــ  التــي ل فــراح،  « و»وفــي الايــت الت

فعنتــرب فــي الشــطر األول يعتــرف    الــنفا وــه ُدــِفَيْت، ولكنــا يرــرح عــن هــذا الكــالم 
ويأتي بأو وبعهها: َوُرَح من دفائها أل  ما  نفسا من ،يع وحقه علـى هـبالء األعـهاء 

إال    نفـا عنتـرب مـا زال  -كوا وتردوا مـن ماـا  دـايو   هل-لم يذها بالكلية، فهو 
 فيها  دياء ال تهاو،.

ــــي-3 ــــنَّْفَا ِمنِ  ــــَفى ال ــــْن َ ْو  َد ــــا ِم َدَن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفاِئَها  ِد

 

ِح)  يُهُم ِمـــــْن َحـــــاِلٍ  ُمَتَصـــــوِ   (76َتـــــَردِ 
فالشاعر يريه     «الواو»وفي الايت التالي استخهم الشاعر  و  داب ربط، وجاء معناها  - 

ووما يهألمو  على األعـهاء ويسـحقونهم، حتـى إنهـم يألعلـو  عظـام هـبالء ياين  نا و 
األعهاء وجلودهم نعاال لخيلهم، وفي هذا  ناية عن التمان من فنو  القتـال والشـألاعة 

 ودحر األعهاء.

ـــــْرٍح -11 ـــــ ِ  َح ـــــي ُ  ـــــا ِف ـــــُ  َخْيَلَن  َوُنْنِع
 

ـــــــــاتٍ   ـــــــــوَدا)َ ْو  ِعَظاًمـــــــــا َداِمَي  (77ُجُل
استخهم الشاعر  و  داب ربط  دت إلى تماسك النص وترابطا، حتـى وفي األ يات التالية  - 

 إننا لو حذفناها لفقه النص تماسك  نيانا وترابطا:

 َ اَل َلْيَت ِدْعِرت َهـْ  ُتَالِ ُغِنـي اْلُمَنـى-17
 

 (78َيْغـُهو)َ ْو  َيُروُح ِإَلـى ُ ْغـِن اْلَقَياِئـ ِ  
  

ـــْرِدهِ -6 ـــَه َط ـــي َبْع ِن ـــْيا  َ نَّ ـــُا َق  مْ َ َتْحَس
 

 (79َ ِدلُّ ِمَن الطَّـْرِد)َ ْو  َ َخاُف اأْلََعاِدت 
  

 َيـْهَفُن اْلَقَرـاَ ْو  َوَمْن َدا َيُردُّ اْلَمـْوتَ -2
 

ــــُر)  ــــْيَا َتْعُث ــــة  َل ــــْرَبُتُا َمْحُتوَم  (80َوَف
  

ْعَي ِفـي َطَلـِا اْلُعـاَل -7  َدُعوِني َ ِجهُّ السَّ
 

ـــْبِلي  ـــُأْدِرَك ُس ـــَذُر)َ ْو  َف ـــوَت َفُأْع  (81َ ُم
  

 َواَل َ َر، ُمْبِنًســـا َمْيـــَر اْلُحَســــاِم َوِ  ْ -2
 

ْووِ    (82َ ُثـُروا)َ ْو  َو َّ اأْلََعاِدت َمَهاَب الرَّ
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َيــاِح ِإَدا َجـــَر، -16  ِمــْن ُ ــ ِ  َ ْدَهـــَم َ الرِ 
 

 (83َ ْدــَقِر)َ ْو  َ ْو َ ْدــَهٍا َعــاِلي اْلَمَطــا 
  

ْت َخــــْوَف َبْأِســــ-15  يِإَدا اأْلَْبَطــــاُل َفــــرَّ
 

ـــــا  ـــــاَر َباًع ـــــَر، اأْلَْوَط ـــــا)َ ْو  َت  (84ِدَراَع
  

ـــــةً -1 ـــــي َســـــْعٍه ُمَغْلَغَل ـــــَهْيَك َ ِن ـــــْغ َل  َ ْ ِل
 

 (85َدَنَفــا)َ ْو  َ  َّ الَّــِذت َيْنَهَهــا َوــْه َمــاتَ  
  

 َكـــــَأنِ ي َوـــــْه َدَبْحـــــُت ِبَحـــــهِ  َســـــْيِفي-8
 

 (86َوَنْصــــــــُتَك ِباْلِحَيــــــــاِل)َ ْو  ِفَراَخــــــــكَ  
  

ــَوادِ -21 ــيَســُلوا َج ــْوَم َيْحِمُلِن ــي َي  ت َعنِ 
 

 (87ُحْلُت َعْن َبَطِ )َ ْو  َهْ  َفاَتِني َبَط    
  

 ِإَلــــــــى َ ْ  َ ْرَتِقــــــــي َدَرَج اْلَمَعــــــــاِلي-8
 

ْمحِ    (88َفـــْرِح اْلُحَســـاِم)َ ْو  ِبَطْعـــِن الـــرُّ
  

 َعَسى َ ْ  َنَر، ِمْن َنْحِو َعْاَلَة َمْخَاًرا-7
 

ـــــــــِة َ ْرضٍ   ـــــــــَأتِ  َ ْو  ِبَأيَّ ـــــــــاِ )ِب  (89َمَك
  

 َوَلــــــــــْواَل ِفــــــــــَراُرَك َيــــــــــْوَم اْلــــــــــَوَمى-3
 

ـــــي اْلَحـــــْرِح   ـــــْهُتَك ِف ـــــْهَتِني)َ ْو  َلُق  (90ُو
  

ــْيَا ُيوَصــفُ -4 رُ َ ْو  َمــا َل  َيِفــيَ ْو  ُيَقــهَّ
 

 (91َ ْوَصـــــاَفُا َ َحـــــه  ِ َوْصـــــِف ِلَســـــاِنِا) 
  

ٌٍ َتْصـَطِلي-11 ٌ  ِمـْن ِ َيـا  َوَدَنْت ِ َيـا
 

ـــةِ   ـــاَر اْلَكِريَه ـــا)َ ْو  َن  (92َتُخـــوُض َلَظاَه
 «لكن»الربط  ـ:  -2 

 :«لكن»داللة  - 
ر حاَم ما والها، وُتثات نقيَرا لما بعهها، وتكـو  حـرف عطـف ال  «لكن» عنه النحاب تقرِ 

 يهخ  على مثلا، و   تأليء بعه نفي  و نهي.
 :«لكن» مثلة الستخهام حرف:  -ح



 

                    –                                     (                   ) 
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وفي األمثلة التالية استخهم الشاعر حرف لكن ألحها  ترابط نصي وتماسك، حتى  ننا لو 
حــذفناه الختــ  الــنص و د، إلــى تفكاــا، ففــي األ يــات التاليــة يثاــت الشــاعر حاــم مــا واــ  لكــن، 

 ويثات نقيرا لما بعهها:
 

 يَلـــــِبْن َ ُك َ ْســـــَوًدا َفاْلِمْســـــُك َلـــــْونِ -1
 

ـــــِهت ِمـــــْن َدَواِء)  ـــــَواِد ِجْل ـــــا ِلَس  (93َوَم
  

ـــــــي َلِكـــــــنْ وَ -2  َتْيُعـــــــُه اْلَفْحَشـــــــاُء َعنِ 
 

ـــَماِء)  ـــوِ  السَّ ـــِه اأْلَْرِض َعـــْن َج  (94َكُيْع
  

 اَل ُنُيــوَح َلُهــمْ  َلِكــنْ ُ ُســوُد َمــاٍح وَ -14
 

ــــــُة اْلُقُرــــــُا)   (95ِإالَّ اأْلَِســــــنَُّة َواْلِهْنِهيَّ
  

ــــــا-3 ــــــَهْمُت ُ َناًس ــــــا َخ ــــــْذُت َ َواِرًب  َواتََّخ
 

 (96َ ْصـــَيُحوا َ اْلَعَقـــاِرِح) َلِكـــنْ ِلَعــْوِني وَ  
  

 

ــــــــا وَ -6 ــــــــنْ َفُأْوِحُمَه ــــــــْن ِرَجــــــــالٍ  َلِك  َم
 

ــــــِعيِه)  ــــــُر الصَّ ــــــا َحأَل ــــــَأ َّ ُوُلوَبَه  (97َك
  

 َلِكـــــــــــنْ َوَلـــــــــــْم َنْقـــــــــــُتْلُكُم ِســـــــــــرًّا وَ -6
 

َيـــــــاُر)  َُ  (98َعاَلِنَيـــــــًة َوَوـــــــْه َســـــــَطَن اْل
  

 َياُفُهْم ِفــــــي اْلَحــــــْرِح َتْنُاــــــوَواَل َ ْســــــ-5
 

ـــاِ )  ـــَن اْلأَلَي ـــأَلاُو ِم ـــِرَف الشُّ  (99ِإَدا ُع
  

ـــــنْ وَ -4 ـــــْيَش َفـــــْرًبا َلِك  َيْرـــــِرُبوَ  اْلأَل
 

ــــاِ )  ــــاَل ِجَف ــــوَر ِ  ــــُروَ  النُُّس  (100َوَيْق
  

ـــــاِني-3 ـــــْمِعي ِإْد َدَع ـــــْك ِبَس ـــــْم ُ ْمِس  َفَل
 

 (101َوـــــْه َ َبـــــاَ  َلـــــُا ِلَســـــاِني) َلِكـــــنْ وَ  
  

ــــيفَ -9  َمــــا َ ْوَهــــى ِمــــَراُ  اْلَحــــْرِح ُرْكِن
 

ــــاِني) َلِكــــنْ وَ   ــــْن َزَم ــــاَدَم ِم ــــا َتَق  (102َم
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 ِإْ  َتـــــــُك َحـــــــْرُبُكْم َ ْمَســـــــْت َعَواًنـــــــا-1
 

ــــْن َجَناَهــــا)  ــــْن ِممَّ ــــِانِ ي َلــــْم َ ُك  (103َف
  

ـــــــــنْ وَ -2 ـــــــــا َلِك ُ وَه ـــــــــْوَدَب َ رَّ ـــــــــُه َس  ُوْل
 

ــــِن اْصــــَطاَلَها)  ــــا ِلَم  (104َوَدــــاُّوا َناَرَه
  

ــــــــاِدَلُكْم وَ -3 ــــــــُت َخ ــــــــِانِ ي َلْس ــــــــنْ َف  َلِك
 

ــــا)  ــــْت ِإَناَه ــــَعى اآْلَ  ِإْد َ َلَغ  (105َسَأْس
  

3- «  » 
 :«  »داللة  - 

يعطف  ها في النفي والنهي، فتكو   ـ لكن في  نها تقرر حام ما والها وتثات نقي  ما 
زيـها  ـ  عمـرو. فقـررت النفـي والنهـي و  اتـت  بعهها، نحو: مـا وـام زيـه  ـ  عمـرو، وال ترـرح

 القيام لعمرو واألمر برربا.
 
 :«  » مثلة للربط  ـ  -ح

وفي األ يات التالية استخهم عنترب     داب ربط،  حه ت تماساا نصيا وترابطا في األ يات، 
 حتى  ننا لو حذفناها الخت  المعنى والترابط  ين الألم :

 

ـــاُكَما،-5 ـــا َ ْنَس ل َم ـــيَّ ـــْ   َخِليَل ـــَهاُكَماَ   ِف
 

 (106َ ِ ــي َوَ ُ وَهــا، َ ْيــَن َ ْيــَن اْلُمَعــرَُّج) 
  

 
 

 اَل َتْســـــِقِني َمــــــاَء اْلَحَيـــــاِب ِ ِذلَّــــــةٍ -21
 

 (107َفاْسِقِني ِباْلِعمِ  َ ْأَ  اْلَحْنَظِ ) َ  ْ  
  

 َيا َ ْيُن، َروَّْعَت َوْلِاـي ِبـاْلِفَراِي َوَمـا-13
 

 (108َ ْبِكـــي ِلُفْرَوـــِة َ ْصـــَحاٍح َواَل َطَلـــِ ) 
  



 

                    –                                     (                   ) 
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 ِمْن ِفَراِي الَِّتي ِفي َجْفِنَها َسَقم   َ  ْ -15
 

 (109َوْه زَاَدِني ِعَلـاًل ِمْنـُا َعَلـى ِعَلِلـي) 
ـــابعي  و   ـــربط  ســـواء التت ـــه اســـتخهم  دوات ال ـــر،    الشـــاعر و ـــة الســـابقة ن ومـــن األمثل

ــربط تلــك  ا فــيكً يْ التخييــرت اســتخهاما  حــه  َســ الــنص وترابطــا، ووــه اســتخهم الشــاعر  دوات ال
 بطريقة صحيحة نحويا وبال،يا.

 هوامش اليحث:
                                                           

 .  01( المعجم الوسيط، باب الهمزة، ص 1)
ي ، يا  الف قررال لجن رر  ( ينظرر م مدمرري سررمي  نجيررب الجبرريم، معجررم الميررطجدار الندويرر  واليرر  2)

 .  01م( ص 0891 -هـ 0011) 0والتوزيع، ط
 .  22م(، ص 0881 -هـ 0009، )2( مدموي دسني مغالس ، الندو ال ا ي، مؤسس  ال سال ، ط 3)
 .  01( المعجم الوسيط، ص 4)
 .  021م(، ص 0880( تمام دسال، الجغ  الع بي  معناها ومبناها، عالم يا  الثقا  ، المغ ب )5)
 .  112، ص 1( لسال الع ب،  يل ال اء، جزء 6)
 .  121، ص 0( المعجم الوسيط، باب ال اء، ج 7)
 .  201( الجغ  الع بي  معناها ومبناها، ص 8)
در و  العطر   -(  دم  مني ،  اطم  الزه اء دماييير ، أديوار الر بط بريل الميرطجل والوظيفر 9)

، إ رر ا  اتسررتال الررياتو م الطيررب الغزالرري  رري سررو تي أمرر يمأ وأالنررو أ دنمولجررا،  سررال  ماجسررتي 
 (.  2101-2102قواوة، )

 . 81( معجم الميطجدار الندوي  والي  ي ، ص 10)
( أبو بكر محمد بن سهل بن السراج، األصول في النحو، تحقيق: الدكتور: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة  الرسةةل ، ت، ، 11)

شةةةففي، شةةةةي  ال ةةبةم علةةش ةةةرأل األةةةمو ي أللفيةة  ابةةن مةلةة ، تار ، أبةةو الفرفةةةم محمةةد بةةن علةةي ال ةةبةم ال111/ ص 2م 
 ،0/ ص 1م، م 0881-هة  0001لبنةم، الطبف : األولش -الكتب الفلمي  بيرو 

 -هرـ 0008( يالح  ضلم نظ ي  البنائي   ي النقي اتيبي، يا  ال  وق، القاه ة، الطبعر  اتولر ، 12)
 .11م، ص0889

لدررا ثي بررالوأء، دبررو ب رر ، المجقررب سرريبويل، الاترراب، المدقرر م عبرري ( عمرر و بررل عثمررال بررل قنبرر  ا13)
م،  0899 -هرررـ  0019السرررالم مدمررري هرررا ول، النا ررر م ماتبررر  ال رررانجي، القررراه ة، الطبعررر م الثالثررر ، 

(0/209.) 
 .  111، ص 1( عباس دسل، الندو الوا ي، يا  المعا  ، الطبع  ال امس  ع  ة، ج 14)
مام جمرال الرييل مدمري برل مالرح،  ر ح ابرل النراظم عجر  دلفير  ابرل مالرح، ( بي  الييل مدمي ابل اإل15)

م. 2111 –هرـ 0021المدق م مدمي باسرل عيرول السروي، النا ر م يا  الاترب العجمير ، الطبعر  اتولر ، 
 .  111، ص 0ج
 . 20( القييية مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 16)
ّ .  ر ح ييروال عنتر ة، لج طيرب التب يرزم، ( البير مل الاامل، جديم دن17) ا . ال فام ال فاء؛ دمم الّسِّ

 .  22ص 
 .  22( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 18)
 .  20( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 19)
 .  21( البير مل البسيط.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 20)
 .  21( البير مل البسيط.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 21)
 .  29( البير مل البسيط.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 22)
 .  11( البير مل الطويل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 23)
 .  18( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 24)
لبير مرل الروا  ، أ ريل يبر دأ ي يري ج ير . يقرولم إل يفر  مرل تجرح الطعنر   يتري   دججرل  ريني مرا ( ا25)

 قيتل وأ نفثر عجيل، وإل يفقي دم يمر  د  لل للح،  قي مار مل هو  ي  منل، ويدتمل دنرل ي يري  در  
 . 12، ص لل المور مل  ية الطعن  ودل مثجها أ يب د منها.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم
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( البير مل الطويل، قوللم أيدتليامأ دمم يطجبام بهرل  القيرائي ديثمرا انرتم، ويعنري بقولرلم أا تريوا 26)

وتقجرريواأ دمم اجعجرروا القيررائي د ييرر  تجبسررونها وقالئرري تتقجرريونها، وهررلا منررل تهاررم ووعيرري.  رر ح ييرروال 
 .  11عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 

 .  60عنت ة، لج طيب التب يزم، ص  ( البير مل ال في .   ح ييوال27)
 .  65( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 28)
 .  74( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 29)
 .  74( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 30)
 .  112، ص 1( الندو الوا ي، ج 31)
 . 02ير مل الطويل، يمججم يطيب دو يجفظ.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص ( الب32)
 .  01( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 33)
 .  01( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 34)
نقراب وثروب.  ر ح ييروال عنتر ة،  ( البير مرل الطويرل، الجثرامم مرا يوضرع عجر  الفرم دو اتنر  مرل35)

 .  61لج طيب التب يزم، ص 
( البيررر مررل ال جررز، يقررولم يررا اعررب اعجمرري دنرري قرري  طنررر بمررا د ير مررل الغرري ،  ررا جعي عجرر  36)

يَل.  رر ح ييرروال عنترر ة، لج طيررب  يَل َوتَُبَيرر ِّ رر ِّ دا  تررح، وأ تم رري لرريال وام رري بالنهررا  درريل تَُبيِّ
 .  73التب يزم، ص 

 .  79لطويل، الابشم هنا القائي دو السيي.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص ( البير مل ا37)
 .  103( البير مل البسيط.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 38)
 .  103( البير مل البسيط.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 39)
 .  131ص ( البير مل ال ي .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، 40)
 .  131( البير مل البسيط.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 41)
 .  131( البير مل البسيط.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 42)
( البيررر مررل الاامررل، المهنرريم السرري  الهنرريم. وقولررلم أيررا ي الدييرريةأ مججررو يررقيل، والم ررلمم 43)

 .  019يزم، ص القاطع.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب 
 .  112، ص 1( الندو الوا ي، ج 44)
( البير مل الاامل، الل ىم جمع الل وة، وهي دعج  ال  يء. الجوزاءم هنام السماء.   ح ييروال 45)

 .  22عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 
 .  22( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 46)
ي ري مرل سريو  السر ج  ري يري  اليابر  لمنرع تري    السر ج.  ر ح  ( البير مرل البسريط، الجبربم مرا47)

 .  22ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 
( البير مل الوا  ، ات جوالم يبغ ددم ، وات جوانيم القطاطي  الدم ، والمجروبم الرلم جعرل 48)

  دمر اء. م ضبا، يقولم دقدم   سي  ي هل  الد ب عج  اتبطال  ي ضب دت  ي ى اينل أبرس قطيفر
 .  11  ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 

 .  10( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 49)
 .  11( البير مل الطويل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 50)
ب نررو  ( البيررر مررل الطويررل، قولررلم أبهرراج ةأ دمم قاتجنرراهم نيرر  النهررا  إلرر  دل دقبررل الجيررل ويغيرر51)

النها . وقوللم أيقبض الط   سرائلأ دمم يرلهب نرو  الطر   بظجمترل. والسرائلم هنرام المنبسرط الظجمر  
 .  02المنت  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 

 .  10( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 52)
 .  10 يزم، ص ( البير مل الطويل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب53)
 .  15( البير مل الطويل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 54)
 .  60( البير مل ال في .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 55)
( البير مل الاامل، الب قعم قناع تست  برل المر دة وجههرا.  ر ح ييروال عنتر ة، لج طيرب التب يرزم، 56)

 .  72ص 
بَر.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص ( البير مل الوا  ، ع57)  .  82 اَرم ج َّ
 .  83( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 58)
( البيررر مررل الاامررل، الارر بم جمررع الا برر ، وهرري الدررزل ال ررييي.  رر ح ييرروال عنترر ة، لج طيررب 59)

 .  92التب يزم، ص 
ح، وهررو دررا   ال يررل.  رر ح ييرروال عنترر ة، لج طيررب ( البيررر مررل الرروا  ، السررنابحم جمررع السررنب60)

 .  108التب يزم، ص 
( البير مل الوا  ، النطاقم قطع  مل ثروب تجبسرها المر دة. وت ري وسرطها بهرا  ت سرل اتعجر  عجر  61)

 .  108اتسفل، وينج  اتسفل عج  ات ض، دمم متتابع.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 



 

                    –                                     (                   ) 
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 .  108  ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص ( البير مل الوا  . 62)
 .  112( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 63)
 .  114( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 64)
 ( البير مل الاامل، قوللم أولقي دبير عج  الطوى ودظجلأ يقول هلا تع يضا بقيس برل زهير  وارال65)

داوأ. والطوىم الجوع، وهو مييى طوى إلا  مص بطنرل مرل قجر  اتارل. وقولرلم أودظجرلأ دمم دظرل 
عج  الجوع نها ا وأ آارل  ريئا، وإل طويرر يومرا وليجر  وداثر  مرل للرح، دتر  دنرال مرل الطعرام دطيبرل 

 .  127ودا مل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 
 .  136عنت ة، لج طيب التب يزم، ص ( البير مل البسيط.   ح ييوال 66)
 .  138( البير مل ال في .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 67)
( البير مل الاامرل، قولرلم أدعيراح  سرم الريا أ دمم  فري  سرم الريا  عجيرح لي وسرل  جرم تسرتبل برل 68)

جمريأ دمم لرم يبريل لرح اليا  إأ بعي إناا  وتثبر، وض ب لللح مثالم ألم يتاجم دتر  تاجرم ااتيرم اتع
دوأ، دهي اليا  التي عهير، دم أ دت  تبينها آ  ا بعري جهري.  ر ح ييروال عنتر ة، لج طيرب التب يرزم، 

 .  009-001ص 
( البير مل الاامل، ثغر ة الندر م النقر ة  ري دسرفل الدجر . وقولرلم أمرا زلرر د مريهمأ دمم مرا زلرر 69)

يم؛ دمم يرا  لرل سر باأ، والسر بالم القمريص.  ر ح دقاتجهم ودا  عجيهم بيي  الف س دت  تسر بل بالر
 .  091ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 

( البير مل الاامل، يقولم ولقي ار  ر المهر  ويري   قري يمري مرل الجر اح. وقولرلم أدتر  اتقتنري 70)
ة، ال يلأ د ايم ديداب ال يل؛ دمم جعجوا بيني وبينهم ابني درليم عنري  رية الدر ب.  ر ح ييروال عنتر 

 .  092لج طيب التب يزم، ص 
 .  082( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 71)
 .  082( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 72)
 .  211، ص 1( الندو الوا ي، ج 73)
 .  20( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 74)
 .  22مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص  ( البير75)
( البير مل الاامل، يقولم  ف  نفسي مل موجيتي عج  هؤأء القوم ت اميهم مل دال ، وهو الجبرل 76)

 .  10الطويل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 
 .  11( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 77)
 .  15البير مل الطويل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص  (78)
 .  59( البير مل الطويل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 79)
 .  78( البير مل الطويل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 80)
   .78( البير مل الطويل، سؤليم داجتي.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 81)
 .  80( البير مل البسيط.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 82)
( البير مل الاامل، اتيهمم اتسروي. ات رهبم مرا  رالط بياضرل سرواي. عرالي المطرام عرالي الظهر . 83)

 .  82  ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 
 .  90( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 84)
 .  99( البير مل البسيط.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 85)
 .  130( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 86)
ُجَر.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 87) ُلَر َومِّ  .  137( البير مل البسيط، َدُجَرم تََدوَّ
 .  091لج طيب التب يزم، ص ( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، 88)
 .  089( البير مل الطويل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 89)
 .  210( البير مل المتقا ب.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 90)
 .  210( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 91)
 .  201 طيب التب يزم، ص ( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج92)
 .  22( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 93)
 .  22( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 94)
البير مل البسيط، الهنيي م السيو  المينوع  بالهني. القضبم القاطعر .  ر ح ييروال عنتر ة، لج طيرب التب يرزم، ( 95)

  .21ص 
 .  11( البير مل الطويل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 96)
 .  64( البير مل الوا  ، دقدمهام د وضها.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 97)
 .  78( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 98)
 .  081م، ص ( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يز99)



 (0202 سبتمبر–)يوليو 65ع  1ج                        جامعة بني سويف –كلية اآلداب مجلة 

 بن شداد في شعر عنترةدوات الربط أ                                                    أ/ محمد عبد التواب أحمد     

 311 

 

                                                                                                                                                                      
 .  081( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 100)
 .  211( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 101)
 .  210( البير مل الوا  .   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 102)
ي مرر ة، وهري د رري الدرر ب، وقولررلم ( البيرر مررل الرروا  ، العروالم الدرر ب الترري قوتررل  يهرا مرر ة بعرر103)

 .  218أممل جناهاأ دمم لم دال ممل دديثها وهيجها.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 
( البير مل الوا  ، سويةم دم دليف  بل بي . والَوُليم جمع َولَري، مثرلم دَُسري ودََسري، وقري يارول الولري 104)

ثررر النررا  و ررببتها إلا دوقرريتها.  رر ح ييرروال عنترر ة، وادرريا. وقولررلم أد ثوهرراأ دمم دوقرريوها، يقررالم د 
 .  218لج طيب التب يزم، ص 

( البير مل الوا  ، قولرلم أ ريني لسرر  راللامأ دمم أ دتر ح نير ام وعرونام وإل انرر لرم دجرل 105)
الدر ب عجرريام. وقولرلم أبجغررر إناهرراأ دمم منتهاهرا ووقررر امالهررا، وإنراء اررل  رريءم وقترل.  رر ح ييرروال 

 .  218يب التب يزم، ص عنت ة، لج ط
 . 01( البير مل الطويل، المع جم المقام.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 106)
 .  135( البير مل الاامل.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 107)
 .  136( البير مل البسيط.   ح ييوال عنت ة، لج طيب التب يزم، ص 108)
 .  136عنت ة، لج طيب التب يزم، ص ( البير مل البسيط.   ح ييوال 109)


