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 امللخص

حبث  احلليمهذا اللطيفعبد عبد شعـر يف اجلملة )بناء الناربعنوان: زهرة ديوان :
للشاعر،وإبرازتسليطالضوءعلىاإلنتاجالشعري  -همنخالل-ت (حاولمنوذًجا

أبرز و.طريقةنظمهلأللفاظوبناءاجلمل يتمثلفيماهذهالدراسةإليهتماهدفلعل 
علىلغةالشاعرعبداللطيفعبداحلليم،وقوةالسبكلديه،وخاصةأنهالوقوف أييت:

عريبوالثقافةالعربيةاألصيلة،فجمعبنيمنالشعراءاملعاصرين،وشديدالصلةابلرتاثال
واملعاصرة. األصالة ديوانهدراسة وروح يف قصائده خالل من عنده اجلملة زهرةبناء

امتطاءالنار خالل من أسلوبه، يف الشاعر براعة وإظهار اجلمل، هذه أنواع وبيان ،
.ىنالذييريدالتعبريعنهعاجلملاالمسيةحيًنا،والفعليةأحياًًنأخرى،وذلكمباخيدمامل

؛يفديوانهزهرةالنارعمليةللنحوواللغةعلىاإلنتاجالشعريللشاعربتطبيقات القيام و
معانيه. النصواستجالء فهم يف النحو أمهية ي ظهر ومما الوصفياستخدمت  املنهج

متمثالً التحليلي من عينات اختيار يف النار زهرة ،للشاعرديوان لبيانحتمث  ليلها؛
للجملوالرتاكيباللغوية. اخلصائصالرتكيبية الوقد طبيعة يتيفأتأنرسالةاقتضْت

 وأربعة ومتهيد، تناولت فصولمقد  مة، فقد املقدمة، أم ا فنية، وفهارس وخامتة فيها،
النتائجاليتتوص ووسبباختياره.،أهدافاملوضوعوأمهيته لاخلامتة،وتشتملعلىأهم  

،وكانمنأبرزها:أن هكانتخيتارمجلهاللغويةبعنايةفائقةمباخيدمصورهإليهااحثالب
بنياجلملالفعليةاترًةواجلملاالمسيةاترةأخرى.الشعرية،حيثكانمتنوًعاومتنقاًل

واملعجمية اللغوية ثروته حصيلة كان لديه واملعىن املبىن بني الكبري التوافق هذا أن 
والشعرية.
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Abstract 

The title of the research study is “The Construction of the Sentence in Abdullatif 

Abdul Halim’s Poetry – The Collection of Zahratunnar as a Sample”. The 

researcher aimed to explore the poet’s product of verse and describe his 

methodology in choosing the words and constructing the sentences. The main 

objectives of the research study are:Analyzing the verse language of Abdullatif 

Abdul Halim and emphasizing his strong style, especially he is a contemporary 

poet who maintains a close relation with the Arabic heritage and the typical 

Arabic culture. Thus, he brought both modernity and originality 

together.Analyzing the poet’s sentence construction in his collection 

“Zahratunnar” through classifying the different types of sentence and highlighting 

the proficiency in his style. Such excellence in style is achieved by employing 

both noun phrases and verbal phrases alternatively to precisely articulate the 

intended meaning. Exploring the application of  language and its grammar on the 

poet’s collection “Zahratunnar”. Such application emphasizes the prominent role 

of grammar understanding the text and uncovering the meaning.The researcher 

used the descriptive analytical methodology after choosing certain samples from 

the poet’s collection “Zahratunnar”. The selected samples were analyzed to reveal 

the constructive attributes the sentences and the lingual structures. The research 

included the following parts: introduction, preface, four chapters, conclusion, and 

appendixes. The introduction presented the statement of purpose, the significance 

of the study, and justifying the selection. The conclusion included the findings 

interpreted by the researcher. The most significant findings were:The poet used to 

choose his sentence carefully to represent the verse figuration. For such 

representation, he alternatively wandered between noun and verbal phrases.The 

precise alignment between structure and meaning came as a result of the poet’s 

lingual, lexical, and poetic abundance. 
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 بناء اجلملة يف شعـر عـبد اللطيف عبد احلليم
 )ديوان زهرة النار منوذًجا(

 مقدمة:
العاملني،والصالةوالسالمعلىاملصطفىاألمني،نبيناحممد،ومنوااله وتبعه هللراحلمد  ب  

إىليومالدين،وبعد:
حبث  )هذا بناء اجلملة يف شعـر عبد اللطيف عبد احلليم: ديوان زهرة النار بعنوان:

منخاللهتسليطالضوءعلىاإلنتاجالشعريللشاعر،وإبرازطريقةمنوذًجا نظمه(أحاول 
االنتقالوالتنو عبنياجلملاالمسية، أو والتأخري، منحيثالتقدمي اجلمل، لأللفاظوبناء

التبد  هذه وأثر الربطبنياجلمل، أو والشرطية، والظرفية، يفتكوينوالفعلية، التاللغوية
و اخلاصوالثري، معجمه من اللغوية املفردات مع التعامل يف تفر ده ليظهر معرفةاملعىن؛

"فات  صال اللغوي، السياق أو الرتكيب وتكوين الشعري، النظم يف وبراعته اللغوية مقدرته
خصب،جديرابلبحثوالد  راسةاملنهجيةاملتأنية،وهذااالت  صال النحوابلنصالشعريجمال 

تعبريي ة،ت تيحللشاعرا منإمكاًنت  العريب  بهالنحو  ممايزخر  لتصر فيفيكشفعنكثري 
ما بينها من خيتار اليت املتنوعة، األسلوبي ة والبدائل املختلفة، ابلرتاكيب ومت  د ه األساليب،

.(1)معغرضه،ويت سقمعغايته"يتناسب 
 بناءاجلملةونظامهاعندالشاعرأواألديبي عـد  –وحيثإن  مدخاًل–فيماأحسب 

لدراسةالنصوصاألدبية الباحثعليها،منخاللاالستشهادمن،فسوفيعتمد جوهرايا
ديوانزهرةالنارللشاعر.

احلليم اللطيفعبد عبد شعر تناو ل د ف عتالباحثإىل األسباباليت من ولعل 
عرالعريباملعاصر.خاص ة، مايتمتعبهالشاعراملخضرممنمكانةعالية،ومنزلةرفيعةيفالش  

 مشكلة البحث: -
مثلمشكلةالبحثيفاإلجابةعنالتساؤلنيالتاليني:تت

مانظاماجلملةعندالشاعراملعاصرعبداللطيفعبداحلليمالذيحاولمنخالله -1

                                                 
 (.36ص)،1ط،النحو والشعر)قراءة يف دالئل اإلعجاز(،د.مصطفى،ًنصف (1)
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التعبريعنأغراضهالشعرية؟
ماأتثريالبيئةاملصريةاملعاصرةعلىبناءاجلملةيفشعره؟ -2

 أمهية البحث: -
دراسةاإلنتاجالشعريللشاعراملعاصرعبداللطيفعبدناألمهيةاألساسيةللبحثيفتكم 

له وكان العمودي، ابلشعر حيثمتس ك لديه، اجلملة بناء على الضوء وتسليط احلليم،
الشعراحلرأحياًًنأخرى.أسلوبهاملتفر  دضمنبيئةاتسمتابلعاميةأحياًًن،وبنسق 

 حدود البحث:  -
النارللشاعرعبداللطيفعبداحلليم.احلدوداملكانية:ديوانزهرة

احلدودالزمنية:فرتةإنتاجالشاعرحىتوفاته.
احلدوداملوضوعية:بناءاجلملةعندالشاعر.

 منهج البحث: -
املنهجالوصفيالتحليلي النارمتمثالً،املنهجاملستخدم: يفاختيارعيناتمنديوانزهرة

كيبيةللجملوالرتاكيباللغوية.صالرتللشاعر،مث حتليلها؛لبياناخلصائ
 منهجية البحث: -

فصول  منهللاأواًل،–البحثاعتماًداعلىكتبالنحوواملراجعالكثريةاليتقس مت  بفضل 
إليها،واط –مثبتوجيهاتأستاذياملشرفاثنًيا علىفهارس رجعت  هايفبدايةكتابةلعت 

موض ا.وعاهت اخلطةالبحثية،مثانتقيت 
كتعريف سهلة  بتعريفات  بدأت  لذا مستقباًل؛ مطبوًعا كتااًب سيكون حبثي أن  وافرتضت 

الفرقبينهاوبنيالكالماعتماًداعلىأمهاتاملراجع. اجلملة،ووض حت 
ابلكتابةعنحياةالشاعر، إاليفمواقعالشبكةالعنكبوتية،،حلياته ترمجةًوملأجدمث بدأت 

عنالشاعر،حيثإنينارمب رغمحبثياملتواصليفاملكتبات-لعدمتوف رمراجع أودراسات 
عنه،–املصرية أنهيفمقدمةأعمالهالشعريةملي ذكرعنحياتهملأعثرعلىدراسة  لدرجة 

ت وقداتبعت ،إالالقليل أثناءالبحثعندراسات  املناقشة بعد ما يفمرحلة حلياته رتجم
الشاعرحس وبناًءعلىذلكأ التصويباتاألخرية،لكندونجدوى؛ منتناول  أنينأول  ب 

قصيدة،وحماولةاستجالءمعانيها ابلدراسةوالبحث؛لذاكانتاجلهودمضنيًةيفقراءةكل  
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أيًضااب ترد حيثمل االجتهاد مناسبات لرجوعإىلاملعاجم، فكان الديوان؛ قصائد غالبية
.دأيبالدائم،كللفظة تقودينإىلاملعىنالصحيحالذيأرادهالشاعرعي وراءي،والس منهج
 مث  الشاعر قصائد وفق –تناولت  النحوية احملاور الشواهد–ترتيب منها واستخرجت 

ذاتية؛ األبياتجبهود  شرحت  كما أربط املالئمة، وبنياملعىنورحت  لديه اجلملة بنيبناء
يلأنهمناملناسبالوصول أراد الذي إليهيفكلفكرة أوصورة رمسهايفقصائده؛لذاظهر 

بنيالكلماتومواقعهااإلعرابيةواملعاينالبالغيةاليتخترجإليها؛وخاصًةيفحاالتأنأربط 
املعىناملستفاديفحالة تقد مالتقدميوالتأخري،إذ أن  اخلربخيتلفعن"منالضروريأنن قر  ر 

املعاين" يف والتأخري التقدمي أثر البالغيون درس  وقد أتخ ره ، حالة يف احلاصل املعىن
(1).

الشاعروأحبثيفالن وابعتبارأنينأدرس فإنهمناملفيدأنأسل  طالضوء،تاجالشعريهلذا
وهلذاأتكيدهذااملعىن؛حأتثريبناءاجلمليفعلىالصورالبالغيةاليتتكملاملعىن،وتوض  

مرتبط ارتباطًاوثيًقابعلومالبالغة.ومنًنحيةأخرىيبدويلأن االقتصاريفذكرفإن النحو 
 منأحباث  مكررًة البحثنسخًة صرفسيجعلمن حنوي   يفقالب  القصائد من األمثلة

الرتسابقة  وربط للقصائد والتحليل الشرح هذا ان  إال ابملعاينكثرية، لأللفاظ النحوية بة
تفر ًداالبالغيةيزيدمنقيمتها ،ويعطيها وجيعلمنهاإضافةيفاملكتبةالنحويةالعربيةبثوب 

إىلاملقارنةأحياًًنمعشعراءآخرين،واإلشارةإىلجديد. هبذا،حيثذهبت  بلملأكتف 
رية،واستحضارالتاريخحيًنا،التضميناتاليتجاءتيفقصائدالشاعرمننتاجاهتمالشع

خيتلفعنالتعبريابلفعلاملضارع،وكذا–كماهومعلوم–حيثالتعبريابلفعلاملاضي
منها.األمريفاجلملتنياالمسيةوالفعلية، يفوطريقةالتعبريبكل  إذوجدت  يدعمماهذا

ويساعدع-موضوعالبحث–التحليلالنحوييفطريقةبناءاجلملة لىالوصولإىلفهم 
 ابلشاعر.وملأكرتثمبامح لت  خاص   أعمقللنصوصالشعريةاليتجاءتضمنبناء حنوي  

التحليلاملوسيقي   إذكانالعروضي  نفسيفيهمنعناء أخرى، والبالغييفأحيان  أحياًًن
تكاملصورةالتشكيلالنحوييفالديوان إليه،إظهار  وإجابةعنأحدم راديالذيسعيت 

؟تظهرأمهيةالنحويففهمالنصالشعريواستجالءمعانيهلدىالشاعرأسئلةالبحث:هل
هذهاألمهيةمنخاللالبحثكاماًل.و إنينألرجوأنأكونقدأظهرت 

                                                 
(.75،ص)1ط،يةاجلملة االمسد.علي،،أبواملكارم(1)
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 تساؤالت البحث: -

ة؟هلاستطاعالشاعرعبداللطيفعبداحلليمأنجيمعبنيروحاألصالةواملعاصر-1
هلكانبناءاجلملةحمكًمالدىالشاعرمباخيدماملعىنالذييريدالتعبريعنه؟-2

هلتظهرأمهيةالنحويففهمالنصالشعريواستجالءمعانيهلدىالشاعر؟ -3
يستحق -4 الدهل من الوفاء خدم راالشاعر الذي وهو ومتس كالعربية اللغة سني،

ابلشعرالعمودي؟
 أهداف البحث: -
عل أبرزمايهدفإليهالبحثيتمثلفيماأييت:ل

الوقوفعلىلغةالشاعرعبداللطيفعبداحلليم،وقوةالسبكلديه،وخاصةأنهمن -1
فجمع األصيلة، العربية ابلرتاثالعريبوالثقافة وشديدالصلة املعاصرين، الشعراء

بنيروحاألصالةواملعاصرة.
2-  منخالل عنده اجلملة بناء أنواعهذهدراسة وبيان النار، زهرة يفديوانه قصائده

اجلمل،وإظهاربراعةالشاعريفأسلوبه،منخاللامتطاءاجلملاالمسيةحيًنا،
والفعليةأحياًًنأخرى،وذلكمباخيدماملعىنالذييريدالتعبريعنه.

ديوانه -3 يف للشاعر الشعري اإلنتاج على واللغة للنحو بتطبيقاتعملية زهرةالقيام
النار؛مماي ظهرأمهيةالنحويففهمالنصواستجالءمعانيه.

أمام -4 الطريق ويفتح والشعر، اللغة يثري ما إبضافة اللغوية العربية املكتبة خدمة
مماثلة. الباحثنيلدراسات 

الوفاءلشاعر خدماللغةالعربيةومتس كابلشعرالعمودي.-5
ةعندالشاعر.ترابطعناصراجلملبيانوسائل-6
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 الدراسات السابقة:
وتوجيهمناملرشدالعلمي–توف رللباحث عدد منالدراساتالسابقةاليتأًنرت–بدعم 

أمامهالطريقللمضييفكتابةهذهاخلطة،ولعل منأبرزهاوفقالتسلسلالزمينمناألحدث
 إىلاألقدم:

ملةيفشعراخلنساء،رسالةدكتوراه،جامعةدراسة)زكرايإبراهيمزكيحممد(:بناءاجل -1
 م(.2006القاهرة،مصر،)

:بناءاجلملةاالمسيةاخلربيةيفشعراألحوص،(أريجعبدهللاعبدالغيننعيمدراسة) -2
 م(.2005جامعةأمالقرى،)مكةاملكرمة،رسالةماجستري،

ئلالنيب)صلىهللاعليهدراسة)صاحلبنمحدبنحممدالفـراج(:بناءاجلملةيفرسا -3
 م(.2003جامعةأمالقرى،مكةاملكرمة،)وسلم(،رسالةدكتوراه،

يف -4 الشريف النبوي احلديث يف اجلملة بناء عودة(: أبو خليل عودة )د. دراسة
 م(.1990دارالبشري،عم ان،)1طالصحيحني،

طبيقيةعلىديواندراسة)سيدراضيعليعبدالرزاق(:بناءاجلملةالعربية)دراسةت -5
 م(.1981جامعةالقاهرة،)مصر،البهاءزهري(،رسالةماجستري،
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 هيكلة البحث:

بناء اجلملة عند الشاعر عبد اللطيف عبد احلليم )ديوان زهرة النار منوذًجا(.العنوان:

ة،أم ااقتضْتطبيعةالبحثأنأييتيفمقد  مة،ومتهيد،وأربعةفصول،وخامتةوفهارسفني

املقدمة،فقدتناولتفيهاأهدافاملوضوعوأمهيته،وسبباختياره.

بتقدميترمجةموجزةللشاعرعبداللطيفعبداحلليمولشعره،مث التمهيد  استعراضواختص 

.قصيدةمعإجياز عنالفكرةالرئيسةيفكل  لعناوينالقصائديفديوانه)زهرةالنار(

ةفقدتضم نتاملوضوعاتالتالية:وأماالفصولاألربع

يفالفصلاألول:اجلملةاخلربية،وفيهاثالثةمباحث: ذكرت 

اجلملةاملثبتة:أمناطهاومكوًنهتا،ويضمثالثةمطالب:–املبحثاألول

اجلملةاالمسية:أمناطهاومكوًنهتا.-املطلباألول

ا.اجلملةالفعلية:أمناطهاومكوًنهت-املطلبالثاين

اجلملةاملنفية:أمناطهاومكوًنهتا.-املطلبالثالث

اجلملةاملنفية:أمناطهاومكوًنهتا.–املبحثالثاين

اجلملةاملؤكدة:أمناطهاومكوًنهتا.–املبحثالثالث

اجلملةالطلبية،وفيهثالثةمباحث:-وأماالفصلالثاين

مجلةالنداء:أمناطهاومكوًنهتا.-املبحثاألول

مجلةاالستفهام:أمناطهاومكوًنهتا.–املبحثالثاين
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.يفاألساليباخلاصةملةاجل-ثالثاملبحثال

اجلملةالشرطية،وفيهمبحثان:-والفصلالثالث

األمناطالرتكيبيةللجملةالشرطيةومكوًنهتا.–املبحثاألول

قضااياجلملةالشرطية،ويضممطلبني:–املبحثالثاين

القضاايالرتكيبيةيفاجلملةالشرطية.–باألولاملطل

القضاايالدالليةيفاجلملةالشرطية.–املطلبالثاين

مكمالتاجلمل،وفيهمبحثان:-والفصلالرابع

.مكمالتاجلملالفعلي ة-املبحثاألول

املكمالتاملشرتكةبنياجلملتنياالمسيةوالفعلية.–املبحثالثاين

األمساءاليتتعملعملالفعل.–ولاملطلباأل

 .التوابع–املطلبالثاين

إليها فيهاأهمالنتائجاليتتوص لت  ابخلامتة،وذكرت  بنيالنتائجوبنيمثأتيت  ربطت  ،حيث 

نتائج أخرى ،مثالفهارساملتنوعة.أسئلةالبحثوأهدافه،معحتقيق 
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 متهيـد: -

 :(1)بد اللطيف عبد احلليم عبد هللانبذة عن الشاعـر الدكتور ع

 (يفقريةطوخدلكة1945ولدعام)حمافظةاملنوفية–م. 

 مثالتحقابملعهداألزهريبشبنيالكوم،مثيفالتاسعةمنعمرهحفظالقرآنالكرمي،

م(1970ابملعهدالنموذجيلألزهرابلقاهرة،مثالتحقبكليةدارالعلوموخترجفيها)

م(،ودكتوراهالدولةبتقديرممتازمنجامعةمدريد1974ملاجستري)مثحصلعلىا

 .م(1983)

  وأ عريإىلجامعةتدر العلومحىتأستاذمساعد، دار جيفوظائفالتدريسبكلية

 .السلطانقابوس،مثعادأستاذاًبكليةدارالعلوم

 (وعضواحتا1988–1985رئيسجملسإدارةمجعيةالعقاداألدبية،)دالكتاب،م

 .ومجعيةاألدباملقارن

 يف األدبية وكتبمقدماتلبعضالسالسل وجمالته، العريب يفصحفالوطن شعره نشر

 .الشعروالقصة

 الشعرية )دواوينه املطر من اخلوف أخرى1974: وقصائد لزوميات و م(،

الصمت)1985) هدير و املنـسرح)1987م(، مقام و أغاين1989م(، و م(،

                                                 
(1 )http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0969.htm  

 (.227،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداللطيف عبداحلليم،: وانظر

http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0969.htm
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 .م(1998م(،وزهرةالنار)1992ندلسي)العاشقاأل

 (وقصائد1984أعمالهاإلبداعيةاألخرى:ترجممسرحيةخامتانمنأجلسيدة)م

 .م(،وإبداعاتأخرى1987منإسبانياوأمريكاالالتينية)

 ًيفالشعرالعمايناملعاصر–شعراءمابعدالديوان–مؤلفاته،منها:املازينشاعرا. 

 م(،وجائزةمؤسسة1987الدولةالتشجيعيةيفالرتمجةاإلبداعية)حصلعلىجائزة

م(،وترجمبعضشعرهإىل2000البابطنيلإلبداعالشعريعنأفضلديوانعام)

 .اإلسبانيةوالفرنسية

 وكانشاعرًا،وًنقًدا،وأستاًذاأكادميًياويعدالراحلمنأشهرشعراءالعمودالشعري،. 



:ديوان الشاعر-

(280إىل225تقريًبا،منالصفحة)(مخسومخسنيصفحة55ءالديوانيفحوايل)جا

تشاهبتأغلبهايفقصيدًة،عشرة (مخس 15،وتضم ن)يفكتابه)األعمالالشعريةالكاملة(

املنسرح( )مقام ديوانه جعل إذ الشاعر، عند غرابة وال ، العروضي   حبر وزهنا على كاماًل

واحد علىيفديوانه)زهرةالنار()البحراملنسرح(،وكذاجاءتأغلبقصائدهعروضي  

البسيط)وزن البحر بينماق،ابستثناء(جمزوء السريع( صيدته)موشحةمصرية(على)البحر

)ليلىاملريضةابلعراق(على)جمزوءالرمل(وقصيدته)منطصعبخميف(جاءتقصيدته

وكانتعناوينهاوفقماأييت:(على)البحراخلفيف(على)حبرالرمل(وقصيدته)وهم
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عنالناراليتتشتعليفن: زهرة النارالقصيدة األوىل بعنوا - ،يتحد ثمنخالهلا

هبايفجمتمعه.  قلبالشاعرمنالواقعالذييعيشهوالغربةاليتحيس 

بن: القوسالقصيدة الثانية بعنوا - يتحدثعن عحجازي(، إىلأ. راعة)مهداة

حجازياملخاطب أمحد الكبري يتصي دهااألديباملصري وكأنه حروفه، انتقاء يف

اصطيادالكلماتوخربته،إذلتالئممعانيه،مثينتقلل يتحدثعننفسهوبراعتهيف

ميتلكأدواتهاللغويةالغزيرة،ويربطإرثهواحرتافيتهيفصيداحلروفوالكلماتبرباعة

 وسهاليتالختيب.الشم اخاملشهوربق

،يتحدثمنخالهلاعنالناروالرمادالذييشتعليفالقصيدة الثالثة بعنوان: مجرة -

 القلوب،ويستنهضاهلممإلشعالًنرالثورةعلىالواقعاملظلمالظامل.

املصريةالقصيدة الرابعة بعنوان: موشحة مصرية - ابلبيئة أتث ره خالهلا من ي ظهر ،

منخالل إىلوالتاريخ، املماليكمبصر يفعصر القامتة إىلاملاضيوصوره العودة

الذييعيشهالعربيفالعصراحلاضر.  بغداد ،ويربطهابلذل  

خياطبابنته)سارة(ويرىاألملامسة بعنوان: سارة )ابنة الشاعر(، القصيدة اخل -

حدود  ال سرورًا قلبه تبعثيف اليت الربيئة ابتسامتها يف عن ،لهوالتفاؤل  ل تعو  ضه

 مشاعراحلزنيفالواقعاملؤمل.

هالقصيدة السادسة بعنوان: ليلى املريضة ابلعراق - يوج   املالئكة(، ًنزك )إىل

املالئكة(، )ًنزك العراقية الشاعرة إىل الظلمقصيدته حتت تعيشها اليت واملعاًنة
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ح،ويربطبنيعجزهاجملتمعي،ويربطبينهاوبنيليلىالعامرية،وحبيبهاقيسبنامللو

عنم داواةحبيبتهليلى.  عنمساعدهتاكعجزقيس 

خياطبالفيلسوف: )رسالة إىل أيب حيان التوحيدي(، القصيدة السابعة بعنوان -

بنيغ ربت هاليتيعيشهااآلنمعغربةالتوحيدييفجمتمعه واملفكرالتوحيدي؛ليقارن 

 أمامالواقعالذليلالذييعيشهاليوم.والعذرعلىالضعفآنذاك،ويطلبمنهالعفو

الشاعريفهذهلثامنة بعنوان: لو أنَّ عمري مئةالقصيدة ا - )مناللزوميات(،يتوق 

إذ القلق وينتابه ابحملب ة، مملوء ًة سنة مئة إىل يصل مديًدا عمرًا يعيش  أن القصيدة

أمنيته. ق  ق   وصل اخلمسنيمنعمره وملحي 

الغزل،بعنوان: القصيدة التاسعة  - القصيدة طابع الوطن،عينان، بعشق ربطه مع

 وفيهاحماكاةلقصيدةالشاعرالعراقي)بدرشاكرالسياب(.

يهدي أيب ههر يف عيد ميالد  التسعن،القصيدة العاشرة بعنوان: لزومية إىل -

،ويشيدبعطائهالذيحممدشاكرالقديراألستاذحممودقصيدتهإىلالكاتبواللغوي

يعرفاملستحيل، الذيال طموحه  إىل ويشري العربية، اللغة ينضبيفخدمة ال

 كطموحالشاعراملتنيب.

،يتحدثعناحلبواهلوىيفالقصيدة احلادية عشرة بعنوان: منٌط صعٌب خميف -

 اخلمسنيمنعمره،يريدأنيعيشالعشق،دوناالكرتاثآبراءاآلخرين.

،يفهذهالقصيدةيربطبنياملتنيب يف ديوان كاهور القصيدة الثانية عشرة بعنوان: -
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الشاعر يعيشه الذي والذل اإلخشيدي، كافور قصر املتنيبيف عاشه الذي الذل

اهلجاء،لكن ضعف هجيربهعلىواقعهاملر  .  اليوم،إذميدح يفشعرهمنيستحق 

االنتظار،يتحدثفيهاعنقسوةوأملبعنوان: انتظار الثالثة عشرالقصيدة  - يفواقع 

سرمداًي،والظنونتغلب منقوتهوأضعفه،وجعلقلبهيفوحشة ،والليل  هد  مظلم 

 علىتفكريه.

أن بعنوان: وهم الرابعة عشرالقصيدة  - إحساًساعميًقاابلوهم،إذكانيظن  ،يعيش 

يفأعماقه. يتغلغالن  توأمان  واليأس  البأس   آمالهستتحقق،لكن 

،موضوعهاراثءاللغويالكبريبعنوان: مرثية إىل أيب ههر اخلامسة عشرصيدة الق -

حممودحممدشاكر،فقيدالعربية،وتعدادملناقبهالكثرية،وجهودهاحلثيثةيفخدمةلغة

القرآن.
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ولالفصل األ
 اجلملة اخلربية

 طالب:أمناطها ومكوانهتا، ويضم ثالثة ماجلملة املثبتة: –املبحث األول 
 اجلملة االمسية: أمناطها ومكوانهتا. -املطلب األول 
 اجلملة الفعلية: أمناطها ومكوانهتا. -املطلب الثاين 
 اجلملة املنفية: أمناطها ومكوانهتا. -املطلب الثالث 

 اجلملة املنفية : أمناطها ومكوانهتا. –املبحث الثاين 
 هتا.اجلملة املؤكدة: أمناطها ومكوان –املبحث الثالث 
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 .أمناطهاومكوًنهتااجلملة املثبتة: –املبحث األول 
 اجلملة يف املفهوم اللغوي:

يفلسانالعربأناجلملة:واحدةاجلمل،وهيمجاعةالشيء،أوهياجلماعةمنكلجاء 
.(1)شيءبكمالهمناحلسابوغريه
 اجلملة يف املفهوم االصطالحي:

لقدمي،ومنهممنأوردهامبعىنالكالم،لكنهممي زوابنيحتدثالنحاةعنتعريفاجلملةمنذا
نوعنيمنالرتاكيب،مها:الرتكيباالمسي،والرتكيبالفعلي.
واحــد منهمــاعــناآلخــر،يغــين فجــاءيفالكتــاب:هــذاابباملســندواملســندإليــه،ومهــامــاال

عليــه.وهــوقولــك:عبــد هللاأخــوك،والجيــداملــتكلممنــهبــداا.فمــنذلــكاالســماملبتــدأواملبــين 
وهــذاأخــوك.ومثــلذلــك:يــذهبعبــدهللا،فــالبــد للفعــلمــناالســم،كمــامليكــنلالســم

.(2)األولبدٌّمناآلخريفاالبتداء
منهــا،المــرادفهلــا"و "أن الكــالم أخــص  (3)فــر قابــنهشــامبــنيالكــالمواجلملــة،وبــني 

قسمإىلامسية،وفعلية،وظرفية.ووض حأن اجلملةتن
و أبتعريفورد  يفيد:هنااجلملة الكالم من قدر هيأقل  صورها يفأقل   اجلملة "إن 

السامعمعىنمستقاًل،سواءتركبهذاالقدرمنكلمةواحدةأوأكثر،فإذاسألالقاضي
د،فقدنطقهذااملتهممنكانمعكوقتارتكاباجلرمية؟فأجاب:زي:أحداملتهمنيقائالً

(4)بكالممفيديفأقصرصوره"

ــلصــاحب قــالو هــواملركــبمــنكلمتــنيأ ســندتإحــدامهاإىلاألخــرى،:"الكــالم املفص 
واســم،حنــو صــاحبك،أويففعــل  وذلــكاليتــأت ىإاليفامســني،كقولــك:زيــد أخــوك،وب شــر 

،وت ســم ىا زيــد ،وانطلــقبكــــــــر  علــىنســبة .(5)جلملــة"قولــك:ضــرب  دالٌّ وقيــل:"الكــالمقــول 

                                                 
(.11/128،د.ط،)لسان العرب(ابنمنظور،1)
(.1/23(،)3،ط)الكتاب (سيبويه،2)
 (2/431)د.ط،،مغين اللبيب عن كتب األعاريب،ابنهشام(3)
 (.276،ص)7،طمن أسرار اللغة،د.إبراهيم،أنيس(4)
(.32،د.ط،ص)املفصل يف علم العربية(الزخمشري،5)
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" .(1)إسنادية ،وهوطلبحنو"اضرب"و"التضرب"وخربحنو"زيد قائم"وإنشاءحنو"ب ْعت 
ــرابــنيعــيشهــذاالقــول:"وهــذاإشــارةإىلالرتكيــبالــذيينعقــدبــهالكــالم،وحيصــل وفس 

)زيـدأخـوك(،أومـنفعـلواسـمحنـو)قـاممنهالفائدة،فإنذلكالحيصلإالمنامسـنيحنـو
والكــالممــا.(2)زيــد(واليتــأتىمــنفعلــني،كمــااليتــأتىمــنفعــلوحــرف،والحــرفواســم"

مفيــد .(3)تضـم نمــنالكل ــمإسـناًدامفيــًدامقصــوًدالذاتــه وهــو.(4)وهـوالــذييرتك ــبمنـهقــول 
.(5)عنهأصواتلغويةمعينةالتطبيقالصويت،واجملهودالعضوياحلركيالذيتنتج

ابـنهشـامقـال:"أن الكـالمأخـصيفاجلملـة..والصـوابأهنـاأعـم منـه،إذشـرطه لكن 
اإلفادة،خبالفها،وهلذاتسمعهميقولون:مجلةالشرط،مجلةاجلواب،مجلـةالصـلة،وكـلذلـك

.(6)ليسمفيداً،فليسبكالم"
.(7)دفالكــالم،واألصــحأعــملعــدمشــرطاإلفــادة"وافقــهالســيوطي:"واجلملــةقيــلت ــراو

:"الكــالم)أواجلملــة((8)ومــناللغــوينيالــذينيتبعــونالق ــدماءالباحــثعبــاسحســن،إذيقــول
 طالــب  هــومــاترك ــبمــنكلمتــنيأوأكثــر،ولــهمعــىنمفيــدمســتقل".مثــل:أقبــل ضــيف.فــاز 

مــــنأمــــرينمًعــــا،مهــــاالرتكيــــب،واإلفــــادةنبيــــه.لــــنيهمــــل عاقــــل واجًبــــا.فــــالبــــد يفالكــــالم
املستقلة".

وهكذا"فاجلملةالبدأنتفيـدمعـىنمـا،وإالكانـتعبثـاً.فلـوترتبـتكلمـاتلـيسبينهـا
تــرابطيــؤديإىلإفــادةمعــىنمــا،مليكــنذلــككالمــاً،فلــوقلــت:)ســوفحممــدحضـــر(أو

.(9)حيضرحممد(مليفدذلكشيئاً")مسعًنممل(أو)ماخالدمنطلقاًأبوك(أو)السماء
                                                 

(.1/265،د.ط،)بن هشام األنصاريشرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية ال، د.هاديهنر،(1)
(.1/20،د.ط،)شرح املفصل(ابنيعيش،2)
(.1/23،)1،طالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل(أبوحياناألندلسي،3)
(.2/832،)1،طاملعجم املفصل يف النحو العريبد.عزيزة،،(فوال4)
(.32-31،ص)3،طهااللغة العربية معناها ومبناد.متام،حسان،(5)
(.2/431)د.ط،،مغين اللبيب عن كتب األعاريب،ابنهشام(6)
(.1/12،د.ط،)مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامعجاللالدين،،السيوطي(7)
عباس(8) طالنحو الوايف ،حسن، ،10( مبارك1/15، منصور د. ميغري، وانظر: نظام القول يف العربية: ،(،

(.46،ص)1،طية والداللية والتداوليةاخلصائص الرتكيب
(.7،د.ط،ص)اجلملة العربية واملعىن،السامرائي،د.فاضلصاحل(9)
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هلــامعــىنداليل ،يقـــودإليــهالرتكيــبالصـــحيحللكلمــاتضـــمننفالبــدللجملــةأنيكـــو
أن اجلرجاينقدأشـارإىلهـذااملعـىنبقولـه سياقاجلملة.وأ ْحس ب 
:"واعلـمأنلـيسالـنظم(1)
قوانينــهوأصــوله،وتعــرفإالأنتضــعكالمــكالوضــعالــذييقتضــيهعلــمالنحــو،وتعمــلعلــى

مناهجهاليتهن جت،فالتزيغعنها،وحتفظالرسوماليتر مستلكفالخت  ل بشيءمنها".
يفدراسـةاجلملـة،مـنحيـثأنواعهـا،والعالقـاتمهمـةاللغـويتتمثـل ويبدوللباحثأن 

ها.اإلسناديةفيها،ومالحظةالعالقاتبنياأللفاظواملعايناليتتؤديإلي
حيثدراسةالظاهرةاللغويةيفشعرديوان)زهرةالنار(للشاعرعبداللطيفعبداحلليم،

والرتكيــزعلــىاملســتوىالرتكيــيبيفاللغــةالــذي"يعــا عمليــةانتظــامالكلمــاتيفمجــل،فيهــتم
،كمـابدراسةنظاماجلملةوحتليلها،وبيانالعالقاتالنحويـةالـيتتـربطبـنيعناصـرهااملختلفـة

وهـــذامـــاي ســـمى.(2)أوغـــريذلـــك"،أواســـتفهام،أونفـــي،يـــدرسأنـــواعاجلمـــلمـــنإثبـــات 
إذ"حيت  منظاماجلملةأوهندستهاترتيباًخاصاً،لواختل أصـبحمـنالعسـري،ابلداللةالنحوية

أني فهـــماملـــرادمنهـــا"
هـــي:والخيفـــىأن "ألفـــاظاللغـــةمـــنحيـــثداللتهـــاأنـــواعثالثـــة،.(3)

.(4)"املتباين،واملشرتك،واملرتادف"
ومـندماءيفشـعره،علـىهنـجالق ـي  زشـاعرًنعبـداللطيـفعبـداحللـيمأنـهسـار ولعل مامي 

الباحـثعلـىب نـاءاجل مـللديـه؛السـتجالء طريقـة الس ـبكيفشـعره  ،ذلـكأن هناسيتم تركيـز 
"إن الوقـوفعلـىو(5)ويكشـفتفـر دهوامتيـازه"،الشاعر"بناءاجلملةهوالذيي ظهرعبقرية

إذي عـــد (6)املعــاينالنحويــةوفاعليتهــايفالقصـــيدةحماولــةلطــرقأهــمأبواهبـــاللولــوجيفعاملهــا"
الشــعرمــدخالًمهمــاًلدراســةاللغــة"ولــيسشــيء مــنأصــنافاملنظومــاتيبلــغيفقــوةاللفــظ

أثنـاء-بهالشاعريفسبيلبنـاءقصـيدتهعبثًـا،ولكنـهجيـري."وليسمايقوم(7)منزلةالشعر"

                                                 
(.127،د.ط،ص)دالئل اإلعجاز يف علم املعاين،عبدالقاهر اجلرجاين،(1)
(.84،ص)1،طعلم اللغة بن القدمي واحلديثد.عاطف،،مدكور(2)
(.48،ص)1،طداللة األلفاظ،د.إبراهيم،أنيس(3)
(.97-96،د.ط،ص)الصاحيب يف هقه اللغة وسنن العرب يف كالمها(ابنفارس،4)
(.311،ص)1،طبناء اجلملة العربية،د.حممد،محاسة(5)
(.25،ص)1،طاللغة وبناء الشعر،د.حممد،محاسة(6)
(.126،ص)2،طوالشعركتاب الصناعتن الكتابة أبوهالل،،العسكري(7)
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موازنـــةدقيقـــةبـــنيعـــدد -بنـــاءقصـــيدته مـــنالرتاكيـــب،ويكـــونيفذهنـــهعـــدد مـــنالبـــدائل 
هـــامجيًعـــامـــايرتضـــيهويقد  مـــهيفمنالرتاكيـــب،ويفالنهايـــةخيتـــاراللغويـــة،وأمنـــاطمتعـــد  دةمـــن

بــنيالنظــامفــذ ة هبــايفمواءمــة دهعلــىاهليئــةالــيتجــاء قصــيدته.فهــويعــينمــايقــول،ويقصــ
اخلاص" اللغويالعام،واإلبداعالشعري  
(1).

ــحقــدرهتميثــل الشــعر وهكــذايبــدوللباحــثأن  ــاذةملفــرداتلغتنــااجلميلــة،يوض   امطي ــًةأخ 
متفــر  بصــور متنو  عــة علــىالتعبــريعــنمعــاين  شــاعر ،وفقــاًدةخمتلفــة،ضــمنســياقات  عنــدكــل  

ملخزونهاللغويواللفظي.
حممـــدريوبنـــاءاجلملـــة،ويشـــريإىلهـــذااملعـــىنالـــدكتورعجالشـــيبـــنيالنســـفهنـــاك لـــف 
جالشعريفيها لفاًعظيماً،ويظهـري"يتآلفالنظامالنحوييفالعربيةمعالنسقائاًل:محاسة

علـــىاخـــتالفحبـــوره،وتعـــد دقوافيـــه.يفقابليتـــهفائقـــةًبنـــاءاجلملـــةمرونـــةً للتشـــكيلالشـــعري  
جالشعريمنجانبهيطو  عبناءاجلملةلألوزانوالقوايف.والوزنالشعرييفحقيقـةأمـرهيوالنس

خــاص،ممــااصــطلحعلــى مــنظمللمقــاطعالصــوتية،حبيــثيكــونلكــلوزن  يقــومعلــىتــوال 
تتناســـببعـــضحيـــث .(2)"املقـــاطعالصـــوتيةيفتتـــابعهـــذهخمصـــوص تســـميتهابلبحـــر،نظـــام 

شعريةدونغريها،وذلكمباتضفيهمنموسيقىالبحور ت شيعاحلزنأوالفرحأومعأغراض 
الفخريفالقصيدة.

ومنهناتربزأمهيةدراسةبناءاجلملة،إذمتثل كشفاًدقيقـاًيقـفبنـاعلـىحقـائقحمـدودة
اخلاصةيفأدبكـلأديـب،وشـعركـلشـاعر،وفكـركـليفحتليلووصفاملالمحاألسلوبية

 مفكر،وفقهكلفقيهإىلآخرحقولاملعرفةالعظيمةوالزاخرة.
 
  

 
 
 

                                                 
(.312،ص)1،طبناء اجلملة العربية،محاسة،د.حممد(1)
(.325،ص)املرجع السابق(2)
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 .اجلملة االمسية املطلقة : أمناطها ومكوانهتا -املطلب األول

وأمـا.(1)اجلملةاالمسيةهـي:"الـيتصـدرهااسـم،كزيـدقـائم،وهيهـاتالعقيـق،وقـائمالزيـدان"
يســتخدممصــطلحاجلملــةاالمسيــةيفالــرتاثالنحــويفإنــهألســتاذالــدكتورعلــيأبــواملكــارما
لإلشــارةإىلأنــواعمتعــد  دةمــناجلملــةالعربيــة،جتتمــعمعــاًيفأنــهيتصــدرهااالســممــعوقوعــه"

مـنركناًأساسياًفيها،ومقتضـىالتصـورأنـهالعـربةابلعناصـرغـرياإلسـناديةالـيتالتقـعركنـاً
أركاناجلملة،سواءأكانتأمساًءأمأفعاالًأمحروفاً،وتتكوناجلملةاالمسيةمنمبتـدأوخـرب،

.(2)أومبتدأومرفوعسد مسد اخلرب،أوماكانأصلهاملبتدأواخلرب"
،فاجلملــــةغــــرياملنســــوخةميكــــن(3)هاللنســــخفمــــنأهــــممســــاتاجلملــــةاالمسيــــة"صــــالحيت 

العمليـــةاإلســـناديةتـــؤديوظيفتهـــادونطلقـــة(عليهـــا،للداللـــةعلـــىأن اصـــطالح)اجلملـــةامل
عليها" "أولإلشارةإىلأن العمليةاإلسناديةفيهاتؤديوظيفتهادونقيـود .(4)دخولًنسخ 

.(5)عليها"
 تعريف املبتدأ: -

واملاللفظيـةوعرضـتههلـا،عر فهابنجينفقال:"اعلمأن املبتدأكل اسمابتدأتهوعر يتهمنالع
يكونالثاينخربًاعناألول،ومسنًداإليه،وهومرفوعابالبتـداء،تقـول:زيـد  وجعلتهأواًللثان 

قائم ،وحممد منطلق ،فـزيدوحممدمرفوعانابالبتداء،ومابعدمهاخربهلما"
(6).

ر دمـنمعـنيالداللـة،مرفـوع،جمـاسـم،":أن املبتــدأأبواملكـارماألستاذالدكتورعليويرى

                                                 
دراسات نقدية ،د.عبدالرمحن،(.وانظر:أيوب2/433)د.ط،،مغين اللبيب عن كتب األعاريب،ابنهشام(1)

(.125،د.ط،ص)يف النحو العريب
علي2) د. املكارم، أبو د.ط،اجلملة االمسية،( ،( حممد20-19ص د. محاسة، (.وانظر: وآخران، النحو ،

(.8،ص)1،طاألساسي
(3 اإلعرابية( احلالة الذييصيب  ابلت غري  الن حاة ارتبطيفتصو ر مصطلح  انظر:النسخ: / . املكارم، علي،أبو د.

(.99،د.ط،ص)اجلملة االمسية
(.21،د.ط،ص)م اجلملة يف شعر احلماسة من محاسة أيب متامنظا،(عثمان،عليمجعة4)
(.24،ص)1ط،اجلملة االمسيةد.علي،أبواملكارم،(5)
(.109،ص)1،طاللمع يف العربية(ابنجين،6)
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و"هـــو.(1)ائـــدةوشـــبهها،وقـــعمســـنًداإليـــه،يكـــونمـــعخـــربهمجلـــة"زالعوامـــلاللفظيـــة،غـــريال
.(2)"االسم،أومايفتقديره،اجملمولأولالكالملفظًاأوني ـــًةعلىالوصفاملتقدم

"الطـرفاإلسـناديمـاي قصـدبـهك.(3)واخلربهو"املسندالذيتتم بـهمـعاملبتـدأفائـدة"
ـــدأفيهـــا" "هـــواجلـــزء:،وقيـــل،أيميثـــلاجلـــزءاملكمـــلللجملـــة(4)املكمـــلاجلملـــةاملقابـــلاملبت

.(5)املستفادمناجلملةاالبتدائية"
:أحكام املبتدأ
"االمسيــــة،والرفــــع،وتعيــــنيالداللــــة،عنــــدالنحــــاة:-ابختصــــار–إن أهــــمأحكــــاماملبتــــدأ

.(6)إليه"واإلسناد
:الرفــع،واإلفــادة،واإلســنادإىل(7)أن أهــمأحكــاماخلــربأربعــة،هــيمجهــورالنحــاةويــرى

ومجهـورالبصـريني"أن واملبتدأواخلـربمرفوعـان،وذهـبسـيبويهاملبتدأ،وعدماالستغناءعنه".
.(8)املبتدأمرفوعابالبتداء،وأن اخلربمرفوعابملبتدأ"

ــــاتضــــدالنفــــي،وهــــواحلكــــمبوجــــوداألمــــروضــــدهوأمــــااملثبتــــة: مــــناإلثبــــات،"واإلثب
.(9)النفي"
معنا،فإن اجلملةاالمسيةتتكـو نمـنركنـنيأساسـيني:املبتـدأ،واخلـرب.وأمـااخلـرب وكمامر 

فيكونمفرًدا،أومجلة:امسيةأوفعلية،أويكونشبهمجلة:ظرفًاأوجارًاوجمرورًا.


                                                 
(.33،ص)1ط،اجلملة االمسية،د.علي،أبواملكارم(1)
(.88)،ص1،طالــــُمقــر ِّب(ابنعصفور،2)
(.202،ص)1،طشرح قطر الندى وبل الصدىبنهشام،(ا3)
مدخل إىل دراسة اجلملة ،(.وانظر:حنله،د.حممودأمحد46،ص)1ط،اجلملة االمسية،د.علي،أبواملكارم(4)

(.90،د.ط،ص)العربية
(.88،ص)1،طالــــُمقــر ِّب(ابنعصفور،5)
(.48،،ص)1ط،اجلملة االمسية،د.علي،أبواملكارم(6)
(.48،ص)املرجع السابق(7)
(.1/188،)1،طشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكحممدحمىيالدين،،عبداحلميد(8)
(.17،د.ط،ص)موسوعة النحو والصرفأميل،يعقوب،(9)
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 يف اجلملة االمسية:الرتتيب 
،هي: يرىمجهورالنحاةأن للعالقةبنياملبتدأواخلربمنحيثالرتتيبثالثحاالت 

 األوىل:وجوبتقدمياملبتدأعلىاخلرب. -
 الثانية:وجوبأتخ راملبتدأعناخلرب. -
(1)الثالثة:جوازاألمرين. -
حاالت تقدُّم املبتدأ على اخلرب وجواًب: -أوالُ 

ــْنأيواجــبالتقــد ميفصــدراجلملــة.لــهالصــدارة،املبتــدأانإذاكــ -1 حنــوقولــك:م 
؟هنــا:م ــناســماســتفهاملــذلكجيــبتقــدميهاعلــىاخلــرب.وكــذايف االســممســافر 

قرتنبالماالبتداء
 
 .(2)امل

2- " نذيـــر  .(3)إذاكاناملبتدأحمصورًايفاخلرب.حنوقولـهتعـاىل:"إمنـاأنـت  فقـدحصـر 
 يفكونهنذيرًا.–الرسولعليهالصالةوالسالم–خاطبامل

أنخيـــافالتبـــاساملبتـــدأابخلـــرب.كقولـــك:حممـــدصـــديقي،وصـــديقيحممـــد،فـــإن  -3
 املبتدأيفكلمناملثالنيهواملتقد  مواخلربهواملتأخر.

ربًاعنهابلذيوفروعهاملبتدأإذاكان -4 مري،وقدعـادالضـضمريمتكلمأوخماطبخم 
عمله. ماجيب   إىلاملبتدأمطابًقاله،حنو:أًنأ قــر  ر 

بضــمري الفصــل،حنــوقولــهتعــاىل:"وأولئــكهــماخلــربفصــوالًمــناملبتــدأمإذاكــان -5
 .(4)املفلحون"

ربوع كم.املبتدأإذاكان -6 أعالم هفوق  ترفرف   دااًلعلىالدعاء،نصر 
 د طالبة موظفة .تعد  ًدا،حنو:هناخلربمإذاكان -7
،وأنتتقوم املبتدأعندخشيةالتباس -8  .(5)ابلتأكيد،حنو:أًنقمت 

                                                 
(.68-67،ص)1ط،اجلملة االمسية،أبواملكارم،د.علي(1)
(.2/127)(،3،ط)الكتاب (سيبويه،2)
(.12)(سورةهود،مناآلية3)
(.5)(سورةالبقرة،مناآلية4)
(.70،ص)1ط،اجلملة االمسية،أبواملكارم،د.علي(5)
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وجواًب: حاالت تقدُّم اخلرب على املبتدأ -اثنًيا

؟وكيفحال ك؟ -1 الكتاب   إذاكاناخلربلهالصدارة،حنو:أين 
و:إمنـاصـديق حممـد ،إذاكاناخلربحمصورًايفاملبتدأ،بـــ)إمنا(ابتفاقالنحـويني،حنـ -2

الصداقةيفحممد،ولوتقدماملبتدأالنعكساملعىن  .فقدحصرت 
ضمري يعودعلىشيء يفاخلربملبتدأإذااتصلاب -3

)مـنالبحـر،حنوقـولالشـاعر(1)
 :الطويل(

ولكنملءعني حبيب ها قدرة***علي  (2)أهابكإجالاًلومابك 
:لتأخُّرجواز التقدُّم وا -اثلثــًا
النحويـــون أنيتقـــدم–يفغـــري احلـــاالتالســـابقةالـــيتجيـــبفيهـــاالتـــزامالرتتيـــب-أجـــاز 

املبتدأعلىاخلربوأنيتـأخرعنـه،مـعمالحظـةأن تقـد م املبتـدأهـواألصـل،فـالجيـوزالعـدول
بالغي   .(3)عنهذااألصلإاللسبب 


مـنخـاللبنـاء-يفالقضاايالنحويةدونتفصيل –االتاجلملةاالمسيةحلوفيماأييتعرض 

اجلمــلاللطيـفعبــداحللـيم،حيـثســأتناولبدايـةًر(للشـاعرعبــداجلملـةيفديـوان)زهــرةالنـا
االمسيةاملطلقةالواردةخالله.

 
 
 
 

                                                 
(.1/92،د.ط،)شرح املفصل(،وانظر:ابنيعيش،2/127(،)3،ط)الكتاب (سيبويه،1)
يب هاالشتمالهعلىالضمريالعائدعلىكلمةيفاخلرباملتقدم.الشاهدفيه:قد مملءعنيوجواًب،وأخ راملبتدأحب(2)

ليلى جمنون السيدوالقائل: انظر: امللوح. بن قيس احلميد، عبد د. د.ط،شرح األمشوين أللفية ابن مالك، ،
(1/203.)
(.75،ص)1ط،اجلملة االمسية،أبواملكارم،د.علي(3)
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 مناذج من اجلمل االمسية املطلقة يف ديوان )زهرة النار(:
:مجلــةامسيــةمطلقــةت(وردزهــرة النــاربعنــوان)يفالقصــيدةاألوىلمــنالــديوان،جــاءت

:(1)يفقوله
االب عدبناهل فا اليتالتـ ين***يزيد ه  تلكبقاايك 

فيبــدأالشــاعرابســماإلشــارة)تلــك:املســندإليــه(لتوضــيحمعــاينمــاســبقمــناألبيــات،
تثـاءيب،ختث ــريحيـثتضـم نتحركـةواسـتمرارمـنخـاللالتعبـريابألفعـال)عـودي،وعـانقي،

عــنســبب؛بعــدصــور مفعمــةابألفعــالواحليــاة...(وأييتالتعبــريابجلملــةاالمسيــةهنــا ل ي عــرب  
تلكاحلركةاملستمرة.

:(2)(تبدواجلملةاالمسيةاملطلقةيفقولهالقوسويفقصيدة)
تبيتللحرفابلوصيد،وال***تلقاهإالوالنارم شتعلة

ليــه:النــار،واملســند:مشــتعلة،فجــاءهــذاالتعبــريل ي ؤك  ــدثبــاتحالــةالعــذابالــيتفاملســندإ
يعيشهاالشاعر.

:قولهيتابعو
خمتتلة ورمباتت قيه،حتتالويف***اصطياده،والشباك 

ح احلالةالصعبةاليتيعيشها الشـاعرفاملسندإليه:الشباك،واملسند:خمتتلة،جاءهبال ي وض  
يفحلظاتاملخاضالشعري.

ويفقولهمنالقصيدةذاهتا:
أًنحفيد الشم اخأهداين***القوس،وروحيابلقوسمتصلة

فاملسندإليه:)أًن(ضمرياملتكلم،واملسند:حفيد.حيثأرادالتعبريعناحرتافيته،وعن
ة،مثيتــابعيفإبــرازهــذهالصــفةمــنثقافتــه،فيضــيفاملســندإىل)الشــماخ(لتأكيــدهــذهاخلــرب
خاللاجلملةاالمسيةاألخرى:)روحيابلقوسمتصلة(.




                                                 
(.227،ص)1،طالشعرية الكاملةاألعمال  ،(عبداحلليم،عبداللطيف1)
(.230،ص)املرجع السابق(2)
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:(1)ويفقصيدة)مجرة(
،داستنعالهبلده(2)فكل ناأقطعاللسان،يرى***األغتم

وكل ناشائه الضمري،نرى***القيد وساماً،وع هرًنرشده
عـنواحد:كل نا،مثأييتاملسند)أقطـع(مضـافاًإىل)اللسـان(ل ي فاملسندإليهيفالبيتني عـرب  

،ويؤكــدهــذااملعــىنمــنخــاللإضــافةاملســند:شــائهإىلنعيشــهذيحالــةالضــعفواخلنــوعالــ
مــنخــاللألفاظــهاجلزلــة،وطريقــةبنــاءاجلملــة،)الضــمري(يفالبيــتالثــاين،فريســمواقعــاًمؤملــاً

عدالقارئعلىجالءاملعىن.وتركيبهااليتتسا
:(3)ويفقصيدته)موش حةمصرية(يبدوهذاالنوعمناجلمل،منمثلقوله

واملدى
فرجنـة مـد واإليهاليــدا

الجدى
املـ قودا بلكل قيد ،رو ض 

"بغــد دا"
األمة،أمسىذهل االسيدا

املوش ح؛ طبيعة مع يتناسب  للجمل، جديًدا بناًء الشاعر يستخدم  املوش حة هذه يف
 الدكتور به جاء ما لنا ل يؤك  ــد  حممد مجله (4)محاسة بناء إالعلى يقوم  ال الشعر بناء "إن 

وكةيفوزنه وقوافيه وموسيقاه ".املسل
–كمايبدوللباحث–فاملسندإليهيفاملوش ح:املدى،واملسند:فرجنـــة،جاءتاجلملة

مقدرة جديد يعكس  يفبناء خاصيتناسبمعوزناملوش ح؛ل ي قد  م لنااملعىنالـــم راديفثوب 
ومتك  منًنحية، اللغوية العروضيالشاعر خمتلًفانه إيقاًعا والذيي عطي أخرى، منًنحية 

يفإبرازاملعىنالكئيباليتتعيشهاألمة.–دونشك–للكلمات،ي ساهم

                                                 
(.236،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.1030،د.ط،اببامليم،فصلالغني،ص)القاموس احمليطالفريوز،آابدي،ألغتم:مناليفصحشيًئا)(ا2)

(.240،ص)1،طال الشعرية الكاملةاألعم،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
(.312،ص)1،طبناء اجلملة العربيةد.حممد،محاسة،(4)
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وميضيالشاعريفتصويرهذااملعىنالسوداويبنجاح،منخاللعقدالتشابيهاليتتزيد
:(1)منجالءالصورةالشعرية

فالصيب 
القهر كاألشيب  منغمرات 

 –ويــذكرًن الصورة هذه خالل الشعري–من السياق يف املفردات رصف بطريقة
ابملوشحاتاألندلسية.

القامتة احلالة تربز الصورة وهذه اجلملة(. املسند)شبه واألشيب: إليه، املسند فالصيب :
اليتتعيشهااألمةاليوم.

ناالشاعرإىلإشراقةأمل،منخاللقصيدته"ســـارة"املليئةابألفعالواحلركةمث ينتقلب
:(2)"ســارة"بقولهوات؛لريسم لناصورًةرائعًةالبنتهواألص

والس ــحر األصيل  الندى،وسالفة ***الفجر ،وذوب  "سارة"قطر 
ليوم)الس حر،فالفجر،فاألصيل(.ويبدأنافأي صورة رائعة جتمع بنيوقتنيمتناقضنيم

مفرداتهاجلملة:"سارة" :املسندإليه،تشبه"قطرالندى":املسند.وهوتشبيه بليغ ،تتناسب 
.،مباتفوحمنعواطفاألبوةالقصيدةوضوعمعطبيعةم

:(3)"ليلىاملريضةابلعرق"،قولهومنقصيدته
صنمابتمثلال***والطبيباألصم

ســقي ابلـجنــــونالـمــــر  ***وانــاغاهلـــس 
كبرية ؛فـراحيصو  راحلالةاملأساويةاليتم ـليتحس رالشاعرعلىماأ  ابلعراقمنمصائب 

فيمزجبنيقيس له، ويفضحعشقه العراق، حيثمتىنقيس(4)يعيشها يف–ليلىوبينه،
،واليومشاعرًنالعاشقهلذاالبلدالعريبالعريقيصو  رمأساةأنيكونطبيًبالليلى–املاضي

أهله،وانصرافاألشقاءالعربعنمداواةجروحهيفصورة رائعة.
                                                 

(.242،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(.246،ص)املرجع السابق(2)
(.251-250،ص)املرجع السابق(3)
هـ(شاعرغزل،مناملتيمني،منأهلجند،مليكن68ليلى،تويف)(قيسبنامللوحبنمزاحمالعامري،جمنون4)

بذلكهليامهيف "ليلىبنتسعد")جمنوًًنوإمنال ق  ب  (.5/208)14،طألعالماخريالدين،الزركلي،حب  
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عن ربعنهجبملةخربية،حيثالميكنللفظةمفردةأنتعرب   فاملسندإليه)الطبيب(خي 
حالتهاجلرحية،هذاالطبيبميث  لوطنناالعريب الذي ابتكالتمثالساكنــًااليستطيعأنحير  ك 

ابجلملة)ابت(كداللةعلىاستمراراحلال،مثيقر  رعجزهوذل ه،حيثمليقد  م شيئـًا.وي عرب  
أدىنمساندة:

ليلىذليل مثل ليلىعليل***قيس 
املقهور.فيسندالذلإليه،وي عرب   ابالسم؛ل يوض  ح ثباتهذاالذلابإلنسان العريب  

:(1)ويفقصيدته"عينان"يقول
حلمالزوال،والوهج  عيناك 
الناشببنياجلبالوالسحب
األسرار،تعتصران  شوق  عيناك 

األفقاملستفيد ابهلرب
"أنشودةاملطر"تلكالقصيدةاليتيبدأهابقوله:(2)يذكرًنالشاعربقصيدةالسي اب

ساعة غابتاخنيل  )منحبرالرجز(السحرعيناك 
وكأنهحياكيتلكالقصيدةالرائعةبرائعتهاجلديدة،ويتشاطرمعالسي ابغربتهيفوطنه،

ابخلالص، سيأيتمعه أبنه به الشاعر الذييتنب أ املطر احلديثعن يفقصيدته يرتد د "إذ
األوضاع" اإلحساس،ذلكأن مرارة امشاعرًنأبومه حيثيعيش (3)والثورةاملقبلةاليتستغري  

لوطنه؛جيعلهيرىالوطنحمبوبًةله؛فيبثهاعشقهوحبه:–ييسرييفعروقهالذ–عشقه
بقول)عيناك  املسندإليه(وخيربعنها :(: األسرار(ه )شوق  أخرىيقول: ومرة الزوال(، حلم

حلًما،ول للزوال  مجيلًة،وجيعل  مفرداتهصورًة شوقـًا؛فيطلقالعنانفينسجمنسياق  ألسرار 
من الشوق  وكيفيفوح  الشاعر، فيه الذيحيل  ق  اجملالالواسع  القارئكييتصو ر ملخيلة

األسرار!إنه)حلم الزوال(.

                                                 
(.261-260،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
م:أديبعراقي،كثريالنظم،مولدهيفقرية"جيكور"منلواءالبصرة.نشر1964-1926(بدرشاكرالسياب)2)

(.2/45(،)14،طاألعالمخريالدين،الزركلي،جمموعاتشعريةعديدة.)
(.184،ص)1،طشعر بدر شاكر السيابحسن،توفيق،(3)
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:(1)ويفقصيدته"لزوميةإىلأيبفهر"يقول
الـم تنيبعانقتمطمح ه
الفائ ل ومليكنابملضي ع 
يبلغ تسعون عاًما،والصمت 

،ماليسيبلغ القائل يفالنفوس 
ملمدوحه!أي  الشاعر يرمسها ثباهتاصورة  يريد ذلك ومع ابحلركة، غنية  صورة  إهنا

الذياليعرف املتنيبيفطموحه فهويشابه االمسية، منخاللالتعبريابجلملة ابملمدوح،
املسند(،وميعنيفأتكيداملعىنوالصورةل)املتنيب:املسندإليه(مثأييتابخلربمجلة:املستحي

:املسندإليه(واخلربمجلةفعلية)يبلغيفالنفوس:املسند( الكبريةمعمضيالسنني)الصمت 
خميلةالقارئ القائل (لي حر  ك  متنوعة؛مثيوضحمنخاللاملقارنة)ماليسيبلغ  فرتسمصورًا

جلاللأيبف هروهيبته.
خميف"يقولويفقصيدته"منط  :(2)صعب 

بعدمخسني،ربيع ،وظل 
،وطل  وشذىيسري،وهنر 

يتالعبالشـاعريفاملواقعاإلعرابيةللكلمات؛في قد  ماخلربمراعًياالقواعدالنحوية)شبه
مجااًل، أسلوبه على وي ضفي اخلمسني(، بعد متأخرًا،اجلملة: جاء ربيع ( إليه: و)املسند

فاختالفأمكنة للباحث–الكلماتوصياغتها يبدو ب عدً–كما للمعىن عميًقااتعطي
السبك هذا على أعانه ؛ الشعري   ابملوروث ومتس كه الشاعر ثقافة ولعل  الشاعر، يقصده

ي  وكأينبشاعرًن اخلاصة. طريقته وجعلله اليتداملتفر  د، "العالقاتالسياقية" دور ركمتاًما
.راجلرجاينأشارإليهاعبدالقاه





                                                 
.(265،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(.266،ص)املرجع السابق(2)
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:(1)مثيتابعيفالقصيدةذاهتا،فيقول
النور،رفرفيف ذاكعرس 

حنينا،واهلوىفيهحيلو الكون 
الرتتيباألساسملكو   إىل جديد من ذاكويعود إليه: ابملسند فيبدأ االمسية؛ يناجلملة

طريق ةتشكيلالعبارةلديه)اسمإشارة(،مثأييتابملسند:مجلةفعلية)رفرف(،فنالحظأن 
ابالسم،بينمايعربعناخلرب تنطويعلىخصوصياتدقيقةلديه،فرييدثباتالعرسويعرب  
خاًصا إيقاعًيا فيضفيحياةوحركةوجرًسا الذييفيداالستمراروالتجد د، ابلفعل)رفرف(

للصورةاليتيرمسها.
:(2)"املتنيبيفديوانكافور"يقولويفقصيدته:

هباالصهيل  واخليل حمبوسة جيف 
يدمىيفالقـيدم ــــــدحــــــــــــــــــــورا

املتنيب حال الشاعر يصو  ر
(3) ويعيش  يشعر  وكأنه اإلخشيدي، كافور إىل رحلته يف

اليتتعيشها والرتاجعاليتومستتلكاملرحلة التقهقر حالة ويصف  أحاسيسأيبالطيب،
 وقتذاك؛ )اخليل الدولة االمسية ابجلملة التعبري خالل من املفهوم، هذا ت عز  ز  صورًة فريسم

ص غرى وهيمجلة حمبوسة(
وتشمل(4) اجلنس، لتفيد إليه التعريفللمسند )أل( بـ وأييت ،

اخليل وكأن عموم )الصهيل( لـــ ) )جيف  لفظة يستعري مث حمبوسة، ابملسند: احلالة ويؤكد ،
جف ت إن الصوتمياه يفأماكنها. قابعة ألهنا اخليول؛ انقطعصهيل مثلما التدفق، عن

                                                 
(.267،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(.270،ص)املرجع السابق(2)
احلسنيالكويفالكندي)3) بن أمحد الطيباملتنيب، أبو األدب303-354( مفاخر وأحد احلكيم، الشاعر هـ(:

كندة"وإليهانسبته.ونشأابلشاممثتنقليطلباألدبوعلمالعربيةوأايمالناس،العريب،ولدابلكوفةيفحملةت سمى"
ابنمحدان -صاحبحلب-وفدعلىسيفالدولة ومضىإىلمصرفمدح337سنة عنده. فمدحهوحظي  هـ

 اإلخشيدي مصر–كافور -ملك أبو فغضب  كافور؛ يوله فلم يوليه، أن منه يهجوه.وطلب وانصرف  الطيب
(.1/115)14،طاألعالمخريالدين،الزركلي،)
(ي قصدابجلملةالصغرى:اليتتكونجزًءام تم  ًماللجملةالكربى،أيمبتدأفيها،أوفاعاًل،أوخربًا،أومفعوال4ً)

د.فخر،اثنًيا،حنو:الفضل خري ه واسع ،هذهمجلةكربى،منها)خريهواسع (مجلةصغرىخربية،انظر:قباوة
(.26-25،ص)5،طإعراب اجلمل وأشبا  اجلملالدين،
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منخاللالتشكيل،خاصةللكلماتالشاعريفصياغةاستعاراته،أويفبناءوحدة طريقة 
أساس  جزء  النحوي، الشعري، مجالياتالتصوير من حسنه،أهناكما الشعر ت ضيفإىل

وقوته،وثراء ه.
:(1)ظار":يعيشالشاعرحالًةمناليأس؛فيقولويفقصيدته"انت

األفق الشامخ الضياء 
الضوء ،مااهتدى اختنق 

أنيهتديإىلطريقه جمهول!هواليعرف  صورة مأساوية يرمسهاأبومهامملستقبل  أي 
متعد  ًدا اصورة تشع إهن،اليتيريدرمسهاالصورةلتأكيد)األفق:املسندإليه(مثأييتابلنعت 

 لكنها والعلو  ، –ابلنور شاعر –رغمهذا فيأيتاملسندمجلةالتقود  واضح؛ ًنإىلهدف 
فعلية)اختنقالضوء(ويستعريالفعل)اختنق(للضوء،ويرسمتشبيًهامجياًليساهم يفتوضيح

به؛فيقولمث يؤك  ــداحلالةاملأساويةوالضعفمعاملاحلالةاليتيعيشهاالشاعر. الذييشعر 
(2):

وطائر حو متخوافيه
اللفظية، ثروته في ظهر )حو متخوافيه( جبملة موصوفة نكرة جاء إليه( املسند : )طائر 

 ريشاخلوايفضعيف  حيثإن  الضعف، للتعبريعنحالة )خوافيه( املفردة استخدام ودقة
الطائر  اليساعد مث أييتصغري ، فعليةعلىالطريان، مجلة تبلد( املناسب)هتاوى، ؛ابخلرب

)األفق( التعريفاترة خالل من النحوي، والتشكيل اجلملة بناء يف الشاعر براعة فتظهر
و ضعتيفالركن لـ ب ــنة بلكأهنا جاءتمناسبة، مفردة  فكل  أخرى)طائر (. والتنكرياترًة

الكربى الصورة هيكل من ال،املناسبهلا ابليأسوالقامتة املشوبة االنتظار حالة ول دهتا يت
واإلحباط.

:(3)مثتراهيفقصيدته"وهم"يقول
بؤسـًاج ساًما صار  فإذاالبأس 
وح ْبس يلذع النفسبنيشوق 

                                                 
(.271،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(.271،ص)املرجع السابق(2)
(.273،ص)املرجع السابق(3)
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جاءابملسندإليه)البأس(بعد)إذا(الفجائيةليتناسبالبناءالنحويللجملةمعحالةالوهم
عنهاالشاعر، واليكتفيأبنأييتابخلربمفرًدا،بلأييتبهمجلًةامسيةمقيدة)صاراليتي عرب  

لديه املزمنة البأس صورة استيعاب  القارئ ليستطيع ج ساًما( التجانسبؤًسا خالل من ،
السنيوالصاداللطيف السني،بنياحلروف: وتكرار )البأس: النفس،بؤًساصار جساًما،
.خاًصاماأعطىجرًساموسيقًيا(حبس

وخيتمديوانهبقصيدة"مرثيةإىلأيبفهر":
يبدوبناء  القصيدة العميقةآخر ويفهذه عننظرته النحويةلديه،حيثي عرب   للجملة

موقف  لعل  متعد  دة، كم  ح  علىلسانه وتنساب  والتأبنيكاًنوغرض املوت للحياة، الراثء
يغلبينالوهم ،كيفيرحل:(1)مبعثًاهلا

حممود،وكيفاملنون تغتصب ه؟
استمرارحياته هلذااحلدثالذيأمل بصاحبه،وكأنهيرفضه؛ألن  بذهول  حيثيتساء ل 

أبل معر فًا )املنون( إليه املسند فيأيت إليه، حيتاجون الناس  وألن  آخر، معىًن للحياة تعطي
ية)تغتصب ه(ل يـ عرب   عنصورة ،قوامهااحلركة،والصوت،واللون،عهدية،وأييتاملسندمجلةفعل

فتظهركراهةاملوتالذياغتصبصاحبه.
صاحب ه،وماتركهيفالناسمنأثر–مث ينتقل  عنمناقب  تشبيًهابني–بعدكالم  فيعقد 

معنويٌّ أحدمها حسيٌّ،طرفني ،واثنيهما حتمل  جديدة، مجلة  بناء طي ضمن يف ىنمعاهتا
دورهايفتنويرالعقول،وعب ــر  :(2)بقولهعنهالقدوة اليتمتارس 

ر وح كفيناكالنور سـاريةً
وإْنطوتنامندهر ًننـ و ب ه

بشيء فاملسندإليه)روح ك(معرفة،واملسندشبهمجلة)كالنور(.وكأينابلشاعريشعر
ملزخرفةيفأتبنيصاحبه.منالراحةبعدأنينتهيمنالصورةا

يبدولناكيفو النار"،توظيفالشاعرتناول هكذا اجلملةاالمسيةاملطلقةمنديون"زهرة
خبربتهاللغوية،ومبعجمهالفريد.أجاد يفبناءاجلملحيث

                                                 
(.275،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(.279،ص)سابقاملرجع ال(2)
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 أمناطها ومكوانهتا. اجلملة االمسية املقيدة: -املطلب الثاين
امل إىل املطلقة االمسية اجلملة من يقول اجلانب هذا ويف قيدة، علي الدكتور أبواألستاذ

:"الشائعيفالرتاثالنحوياستخداممصطلحاجلملةاملنسوخة،ولكنناعدلناعن(1)املكارم
الذييصيباحلالةاإلعرابية،دونالتفات مصطلحالنسخ؛الرتباطهيفتصو رالنحاةابلتغري 

بعددخولالناسخليس،أومهامًعا،طريفاإلسنادإىلبقيةصورالتغيريالذييلحقأحد
سوىاجلانبالشكليمنالتغيريالذيحيدثهالناسخيفاجلملة".

 لفظًيا،وكذلكأتثريًا أتثريًا فيها قدأثـ ـر  دخولالعواملعليها منخالل،داللًياأيأن 
العالقةاإلسـناديةاجلديدةبنيركيناجلملة.

تدخلعلىاجلملةاالمسيةوجتعلهامقيدة:النواسخاليت
قيل: نسخت  ي قال: اإلزالة، مبعىن النسخ من اللغة يف وهو ًنسخ، مجع "النواسخ،

الظل ،إذاأزالته،ويفاالصطالح:مايرفعحكماملبتدأواخلرب.والنواسخثالثةأنواع: الشمس 
وما كانوأخواهتا، وهو وينصباخلرب، املبتدأ يرفع إن ما وهو اخلرب، ويرفع ينصباملبتدأ

.(2)وأخواهتا،وماينصبهمامًعا،وهوظن وأخواهتا"
ولعل الباحثيبدأهبذهالنواسخعلىالتوايل:
وهي: وأخواهتا، وليس،)كان( وصار، وابت، وظل ، وأضحى، وأصبح، "أمسى،

وما وماومازال، ومادام"ئ فت برح ، ، انفك  وما واب(3)، األدواتبشروط . تعملهذه ،لطبع
ليساببذكرهاهنا.

منًنحيتني،األوىل: فيها تغيريًا دث  علىاجلملةاالمسيةحت  وهذهاألدواتعنددخوهلا
إعرابية،والثانية:معنوية.

:"وأماالتغيرييفاملعىنفيدورحولربط(4)قائالًأبواملكارماألستاذالدكتورعليوي ضيف

                                                 
(.99،ص)1ط،اجلملة االمسيةد.علي،أبواملكارم،(1)
(.218،ص)1،طشرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام،(عبداحلميد،حممدحمىيالدين2)
،شرح الواهية نظم الكاهية(،وانظر:ابناحلاجب،101،ص)1ط،اجلملة االمسيةد.علي،أبواملكارم،(3)

(.100،ص)1،طالــُمقــر ِّب(،وانظر:ابنعصفور،363د.ط،ص)
(.103،،ص)1ط،اجلملة االمسيةد.علي،أبواملكارم،(4)
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ًباوإجيااًب.ذلكإن لاملستفادمن)كان(وأخواهتاسملستفادمناجلملةاالمسيةابلزمناحلكما
أفعااًل–هذهاألدواتملتع د بقيةاألفعال،وإمنا–برغمكوهنا كماحتملها حتملأحداثــــًا

يفالرتاثالنحويابألفعال ولذلكيصطلحعليها فحسب، الزمن على اقتصرتداللتها
قصة"لإلشارةإىلعدموجودأحداثهبا،واقتصارهاعلىالداللةالزمنيةوحدها،فضالً"النا

وعدماالكتفاءمبرفوعها".،عنحاجتهاإىلاملنصوب


"زهرةالنار":وسأتناول)كان(وأخواهتا،حسبتسلسلورودهايفديوان
:(1)"زهرةالنار"جاءيفقصيدته

أهربمين،أينيلمهرب؟
أ القيأينأوكيفلست 

الغربةالنفسيةاليتيعيشهاالشاعرتنعكسيفاجلملةالنحويةيفنصهالشعري،فيقيد إن 
لديهعنقصد،من املكانوالكيفيةلغواًي،رغمانفالهتمامنالشاعرمعنواًي،وقدأتىهذا

تاء(واخلربمجلةخاللبناءاجلملةابستخدام)ليس(اليتاختذتمنامسهاضمريًامتحرًكا)ال
فعلية)أالقي(تفيددوامهذهاحلرية،ومايؤك  دهذااملعىنأسلوبالنفيالذيتفيده)ليس(.


:(2)ويفقصيدته"القوس"يقول

"الشماخ"أهداينأًنحفيد 
القوس،وروحيابلقوسمتصلهْ
،حيملين تلكاألقواس  أروز 
لهْ أنتحيب د  مدار ها،لست 

الثروة حتتاج إن  ملفردات  استخدامه خالل من واضحًة، تبدو الشاعر لدى املعجمية
ورمباهذاماأشارإليهالدكتوربكريالشيخأمنيالعودةإىلقواميساللغةلتوضيحمعانيها!

عناألسلوب،حيثقال:"األسلوبيفاألدبهوالطريقةاليتيسلكهااإلنسانيفأتليف

                                                 
(.227،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(.232،ص)املرجع السابق(2)
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امأسلوب ه املتفر  دبنيشعراءعصرًن.(1)كالمه،واختيارألفاظه" .وكذاكانأليبمه 
مغازلةالتاريخ،وشاعرًنهنايبدأمبايسمى:"راز ه ر ْوزًا:جر ب ه "(2)جاءيفالقاموساحمليط

الذييتعايشمعاألقواس.ومنخاللالتشكيلالنحوي حيثيرىيفنفسهأصالةالعريب  
اجل وبناء فيهاللمفردات، واليتجيد  األقواس  هذه جير  ب  فهو األلفاظ، هذه اليتتنظم مل

هبا،ويؤك  ــدبــ)ليس(النافيةإصرارهعلىهذهاألصالة. ع مًقااترخيًياوأصالةيعتز 
القارئإىلمقدرتهاللغوية،وإىلخياله هذهالرباعةيفبناءاجلملةلديالشاعرتشد  إن 

جي مما التاءعلالواسع؛ )ليس( اسم فجاء واالنبهار. ابملتعة عوامل مليئة الشاعر نعيشمع نا
املتحركة،وخربهامجلةفعليةتفيداحلركةواالستمرار)أنتحي(.


يف" خم  :(3)يقولعننفسهويفقصيدته"منط صعب 

ب عـد ليسهْده ديه ، ب عدك 
قبل ليس  واحرسيه ، قبل ك 

هوا يف  خم  ًنمنط صعب 
وسهل  أنيس  وإذاشئت 

 )بعد ك  لألمهية اخلربعلىاالسم قد م مث يفالشطرين، )ليس( بــ وأخ ر–أتى ) قبل ك 
االسموجعلهنكرةليتناسبمعاملعىنالــم راد،إذيريداإلغراقيفالتنكريابلزمنبعالقتههبا،

لجاًليفووينجحيفإيصالهذااملعىنمنخاللبناءاجلملةلديه. يبدوالفعل)هدهدي(جم 
الصوت إحداثهذا يف حرفالدال يساهم إذ لدى،النص، وحتريكاجلانبالسمعي

القارئ؛األمرالذيي ضفيموسيقىعلىالنص،كمايعتمدالطباق
اللطيفبني)بعدك:(4)

بعدهواها؛وهقبلك( حياته قبلها،وفرتة حياته التضادليوضحالفرقبنيالفرتتني:فرتة ذا

                                                 
(.179)،ص4،طالتعبري الفين يف القرآن،(أمني،د.بكريالشيخ1)
(.461،د.ط،اببالزاي،فصلالـــراء،ص)القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(2)
(.268،ص)1ط،األعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
واحد.)4) ،شرف،د.عبدالعزيز،خفاجي،د.حممدعبداملنعم(الطباق:يعيناجلمعبنيمعنينيمتقابلنييفكالم 

(.164،د.ط،ص)حنو بالغة جديدة
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املعىن وضوح من صدقيزيد حملبوبته ليؤك  د ليس( )ليس: اللفظي التوكيد إىل ابإلضافة ،
كالمه،وثباتعشقههلا.

املعري أيبالعالء شخصية املقيدة، ضمنمجله ذلك(1)ومنالشخصياتاليتيستدعيها ،
:(2)الشاعرالكبري،فيقول

ع جمتهليسابملعر  ي،
ع ر ب هتشد ه،بليشد ه

فيضفيعلىالفقيدطابعالعروبة،منخاللالنفيبــ)ليس(وقوله)ع جمته(مثيستدرك
بــــــ)بل(لتأكيداملعىناملنشود.

:(3)بقولهته"مرثيةإىلأيبفهر"مثخيتمقصيد
تنطويك تـ ـــب هليسايراحاًل،

ربمباشرةلألمهية)تنطوي(وهومجلةفيؤك  دبقاءآاثرهأبسلوبالنفي)ليس(مثأييتابخل
راالسم)كتب(معإسنادهللضمريالدالعليه. فعليةتفيداحلركة،ويؤخ  

االمسية منخاللبناءاجلملة للفقيد،ويوظفها املتعددة اإلجيابية القيم  الشاعريربز إن 
فريد، إبداعي   املقيدةبشكل  خبري ابلعرهالجييدوهذا امإالشاعر  ،بيةونصوصهاكأيبمه 

النداءاتاملعارضةله.ولعل خمزونه ضم   الذيحافظعلىالشعراملوزونبصورتهالشاخمةيفخ 
ذات جزلة النصالشعريبلغة بناء يف ساعده قد الفريد اللغوي  واألديبومعجمه الرتاثي

رصني. سبك 
:(4)القوسقصيدةويفقولهمن

الشماخ، وانفرد وبيع قوس 
األغتم يهذي،وأفصح الفسلهْ

                                                 
هـ(:شاعرفيلسوف،ولدوماتيف449-363(أبوالعالءاملعري،أمحدبنعبدهللابنسليمانالتنوخياملعري)1)

كبرييفبلده.وقدت رجمكثريمنشعرهإىلغريالعربية.وأماكتـ ب هفكثرية.) الزركلي،معرةالنعمان،وهومنبيتعلم 
(.1/157(،)14،طاألعالم،نخريالدي

(.277،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(2)
(.280،ص)املرجع السابق(3)
(.232،ص)املرجع السابق(4)
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حامزًا،ركضتأصبحو الصدر 
،م نهمله بهسوايفاهلموم 

مناأللفاظيتابعالشاعريفاستخدام فيشك  لمزجًيا اللغوي، خمزونه الفؤادوحام ز ه :: محيز
الفؤاد،ظريف .واألغتم :مناليفصحشيًئا(1)نــــــــــزٌّخفيف 

.(3)األمحقوالف سل:.(2)
النص يف النحوية اجلملة بناء خالل من الشاعر يصورها اليت املعاين هذه لروعة اي

! الشعري  
العربيةقدبيعت،حىتمنال ؛مم اجعلهذهالقوس  يفصح شيًئاواحلمقىأصبحواذويشأن 

استخدامهللجملةاهلمومتتناثريفصدرالشاعركتناثرالغباروالرتابالذيحتملهالريح.إن 
إليهالشاعر.أصبحمقيدةابلفعل) كبرييفإفادةاملعىنالذيقصد  (قدساهمبشكل 

التاريخمن مغازاًل التوحيدي" إىلأيبحي ان بعنوان"رسالة جديدة وينتقلإىلقصيدة
:(4)جديد،ممايعكساهتمامهأبصالةاللغةوأصالةالفكروالتاريخ،فيقول

صورت ه (5)وحيدي التأصبحو
مناالوجوهمتتـــثل  ت نكر 

منالتاريخبسلبيتهاوإجيابيتها؛لتعزيزاملعىنالذي الشاعريرك  زعلىاستحضارأعالم  إن 
 ذاتدالالت  الشعريإبحياءات  يهدفإليه،مستثمرًاالذاكرةاجلماعيةللقارئني،ليغينالنص 

ــأولئكاألعالمالذينأث عميقة.وأبوحيانالتوحيديأحد جمتمعهتنك ر  روامبجتمعهم،لكن 
مؤلفاته.وها الغربةوحرق  هوشاعرًنيستحضرهاليومكشاهد علىالتاريخ،وخيربهله،فأحس 

ابلضعفواخلنوعوحالةالضياعاليتتعيشهااألمة،ويريدأنيكوناآلخرونمثلالتوحيدي

                                                 
(.458،د.ط،اببالزاي،فصلالـــحاء،ص)القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(1)
(.1030صلالـــغني،ص)،اببامليم،فاملرجع السابق(2)
(.938،اببالالم،فصلالــفاء،ص)املرجع السابق(3)
(.255،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(4)
هــ(:فيلسوف،متصوفمعتزيل،ولد400(أبوحيانالتوحيدي،عليبنحممدبنالعباسالتوحيديتويفحنو)5)

بهيفشرياز،وأقام مدةببغداد،وانتقلإىلالري،فصحبابنالعميد،والصاحبابنعباد،فلمحيمدوالءمها.وو شي 
بهعلىمناليعرف إىلاملهليبفطلبه،فاسترتمنهوماتيفاستتاره.ملاانقلبتبهاألايمرأىأنكتبهملتنفعه،وضن 

 (.4/326(،)14،طماألعال،معهاوأحرقها.)الزركلي،خريالدينقدرها،فج
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)وأصبح(الذيرفضالزيفوكانصادقً املرتدية: حالتنا التوحيديتنكر حىتصورة إذ ا.
يفالالقبولألوضاعناواالسم)التوحيدي(مثاخلربمجلةفعلية)ت نكر(تفيدحالةاالستمرار

وضياعنا.
:(1)قائالًالقوسويتابعيفقصيدة

ينشر يفابت  و وْجـــه اخلذالن 
ع للْه–دونخشية–نفوسنا


:(2)ق"اىلقصيدته"ليلىاملريضةابلعروينتقلإ

األصم*** مثلالصنمابتوالطبيب 
ساغاهلوان***ابجلنونالــم ر  (3)قيس 

ويصو  ر ومنجديديستدعيمنقصصالتاريخيفالغزلالعذري)حبقيسوليلى(
بيبعجزالطبيبعنمداواهتا،ويستخدمالفعل)ابت(وامسهاضمريمسترتيعودعلىالط

شيًئا، )ليلى( للمحبوبة يقد  م أن يستطع الطبيبالذيمل علىحال ليضفياملعىنالــم راد
امسًامضافًاإىلمعرفة.ويصورعجزاحملبوبعنتقدميأيشيء حلبيبته؛مماجيعلجاء واخلرب

الشاعريضيقذرًعابه.
وينتقل يفقصيدته"مجرة"ويقول
(4):

قب ــ هانرال تزالُ ايمجرًة،
منااخل ون والق عدهؤجترف 

والعار ،هذاالفسادالذيتعيشهاألمة،وهذااخلنوعوالذل  الشاعريريدتغيريالواقعاملر 
(ال التغيرياملنشود)التزال  علالذيفميوجويهيجبنيجنباتضلوعه،ويستثرياهلمم،منتظرًا

ك)اجلمرة(أوالثورةاليتيرتقبهامنخاللاخلربيفيداالستمرار،وامسهااملسترتيعودعلىتل

                                                 
(.233،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(.250،ص)املرجع السابق(2)
(.24سبقالتعريفبهص)(قيسبنامللوحبنمزاحمالعامري،3)
(.237،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(4)
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اجلمل،حيث منجديديفتشكيلاملفرداتوبناء براعته وتبدو )نرقب ها(. الفعلية ابجلملة
(مع)اجلمرة(وهواستخدام غريمعهود،لكنهيصو عم ايتمناهيستخدمالفعل)جترف  روي عرب  

مجيلة،إذيشب  ه)اجلمرة(ابلبحرأوالسيلاجلارف،(1)فالصورةفيهااستعارةمكنيةالشاعر.
عليهمنصفاته)جيرف(وهذااليكونإالمعاملاء،فكيف وحيذفاملشبهبهويرتكمايدل 

،حيث(2)ون(مع)الق عدة(كمااستخدملفظة)اخلؤأبومهامبنياملفردتنييفالنص؟!مجع 
،والق عدةثرياخليانةالذياليقدمعلىاألمرمعاجلماعةونكىن،فاخلؤالتناسبالكبرييفاملع
كثري عاجز أنكذلك، يتمىنالشاعر لذا هبما؛ لألمة الحاجة الصنفان وهذان القعود،

رفا .جي 
:(3)"املتنيبيفديوانكافور"فيقولويعودمنجديدإىلالتاريخيفقصيدته

مأسورا أ مثــ ـل عندالديوان 
مأسوراظلُّ أأخرج منه،

الغر اء  تشد ينايكافورطلعت ك 
أهذيابلشعر مْبهورا
،والفهاهة  أ عا  القول 

واملني ،علىمايشاء ،مأمورا
املديح ،ي وغ ل يفاهلجو  أنظم فيك 

مورايظلُّ  املمدوح خم 
األخشيد )كافور وي هاجم )املتنيب( دور يتقم ص  والشاعر القصيدة مطلع يفمنذ ي(

ألمتنااإلسالميةاليوم،وكأن شاعرًن مجاعي  
هجاءيتجاوزشخصية)كافور(الفردإىلهجاء 

املتنيبيفزمانه،فهويرفض املفتونابلرتاثالعريبحيمل يفجنباتهالنفساألبي ةاليتمحلها
منخال املقيدة، االمسية اجلملة يستخدم وإذ ابملأساوية. املفعم الواقع الفعل)ظل (هذا ل

                                                 
نيكوناست عمل يفغرياملعىنالذيوضعلهلعالقةاملشاهبةبنياملعنيني،معوجودقرينةمتنعمنأ(االستعارة:لفظ 1)

(.152،د.ط(،ص)حنو بالغة جديدة،شرف،د.عبدالعزيز،خفاجي،د.حممدعبداملنعم)املرادهواملعىناألصلي.
(.749،مادة)قعد (،ص)2،طاملعجم الوسيطرون،وآخإبراهيم،مصطفى،:العاجز،كثريالقعود.)(الق عدة2)
(.269،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
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نكرةاخلرب جاء فيأيتبهيفصيغةاملتكلم)أظل (واالسمضمريمسترتيعربعنه،بينما امسًا
منخاللهعلىحالةاخلنوعوالضعفوالتنكرياليتتعيشهاألمة.ويفتعبري  ليعرب   )مأسورا(

عنحالةبع يقول:)يظل (وامسها)املمدوح(الذييعرب   ضاحلكامالعرب،وأييتآخررائع 
ادةاألمة.خبربهااسمنكرة)خممورا(يليقهبم؛لتقاعسهمعندورهميفقي


:(1)ويفقصيدة"وهم"يقول

طــــوع مييين اآلمـــال  إ خـــــال  و 
 ر هن أبسي–علىاملدى–م ذعنات 

 ب ؤًساج ساماصارفإذاالبأس 
ح ْبس و  بنيشوق  يلدغ النفس 

(يس يف–لكنها،حالةالوهماليتمتناهاالشاعرحقيقةًللتعبريعن،تخدمالفعل)إخال 
–الواقع شديد:)صار(الذييفيدالتحولعرب  والقوةحتولتإىلبؤس  غري ذلك،فالبأس 

فيهالشاعرعنانتقالالقوةإىلضعف،والبأسإىلبؤس.فجاءابالسمضمريًامسترتًا؛ألن 
 التشرذمالبأس حالة عن لي عرب   )بؤًسا( ظاهرًا امسًا ابخلرب وجاء أصاًل، اختفى و استرت

ألمة.والضعفواخلضوعاليتحتياهاا
:(2)ويفقصيدته"القوس"يقول

، األخالف  هناكانوأنيقول 
ط ل ل هْ–بالأسى–جيل ،ن بك  ي

)كان(؛لتفيدوتؤك  داملعىنأخواتإهناصورةمأساويةيرسمالشاعرمعاملهامنخالل
وأييت )اخلذالن( املعر فابإلضافة )وجه( االسم مع ) )ابت  حيثيستخدم الزمينللواقع،

الــــم عاش الواقع مرارة استمرار يفيد ) )ينشر  فعلية مجلة منابخلرب السابقة األبيات )يف
.القصيدة(

حالةمنالعجزتعيشهااألمةيفل غتهااألصيلة،حنييتصو راألجيالتبكيمثخيتممصورًا

                                                 
(.273،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(.233،ص)املرجع السابق(2)



 

(38) 
 

عند مكانته غر ص  ليؤك  د )جيل ( وينك  ره امسها ر ويؤخ   )كان( فيستخدم العمالقة. أطالل على
األجيالاملعاصرة.


:(1)ويفقصيدته"موشحةم صرية"ويقول

زلزل 
 رواسياجل نب،والجتفل 

فاملدى
،واستحصدا أفرخفيهالزيف 

م نشدا:
العاضد استسلم،واستعبدا

رد دا
سي ِّداكن ايقلب،ُكــْن سي ِّدا

،ويذكرصورًامريرة(2)يعودمرًةأخرىملغازلةالتاريخاإلسالمي،فيذكراخلليفة)العاضد(
هوله من تشيب اليت والقنوط واخلرائب واالضمحالل ابلضعف ات سم  الذي عهده من

..فيستخدم)كن((3)األطفال،مثيستدعيمنالتاريخصورةالبطل)صالحالديناأليويب(
اضمريمسترت،وأييتابخلربامسًانكرة)سيًدا(،مثيعيداجلملةللتأكيدلينتهيمنرسموامسه

صورةقامتةيفمرحلةمنمراحلالتاريخاإلسالمي.


                                                 
(.243،ص)1ط،األعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
هـ(عبدهللاالعاضدبنيوسفبناحلافظ،العلويالفاطمي،أبوحممد:آخر567-544)(العاضدلدينهللا:2)

هـ،بعدموتالفائز.وكانالضعفقدظهر555ملوكالدولةالفاطمية)العبيدية(مبصرواملغرب،بويعلهمبصرسنة
 هذه رجال خعلى )الزركلي، انظر: الدينالدولة، ري األعالم، ،(4 الدين147/ جالل السيوطي، و) .) اتريخ ،

(.451،د.ط،ص)اخللفاء
الظفر)3) يوسفبنأيوبأبو ملوك589-532(صالحالديناأليويب، امللقبابمللكالناصر،منأشهر هـ(:

ومبصروابإلسكندرية،فتحاإلسالم،مناألكراد،ولديفتكريت،ونشأيفدمشق،وتفقهوأتدبوروىاحلديثهبا،
(.8/220(،)14،طاألعالم،هـ.)الزركلي،خريالدين583دسسنةالق
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:(1)ومنمغازلةالتاريخإىلخماطبةابنته"ســارة"يفمطلعالقصيدةقائالً
تبس مي،تورقالنجوم 

أبعماقي،وتندىأشعة القمر


:(2)مثخيتمالقصيدةبقوله
القصيد يدي معذرًة،متلك 

م عتذريكانلو يكفيإليك 
ة(مثيقدماخلربيستخدماجلملةمقيدةيفاخلتام؛لي عرب   عناعتذارهالبنتهاجلميلة)سار

علىاالسم)معتذري(ليتناسببناءاجلملةمعاملعىنالذييريدالشاعرأناجلملة)يكفي(
عنه.يعرب  

:(3)"لوأن عمريمئة "يقولويفقصيدته
إذرد يل وكيفأنسىالذكر 

، أردفت هاكنتُ صهوة ريح 
لتتواء  النحوية اجلملة املاضيويقي  د الزمن الذييفيد )كان( بـــ املعىنالذيأييت مع م

اليتتعودعليه،.حيثيتحدثعننفسه،وجيعلاالسم)التاءاملتحركة(يرميإليهالشاعر
معاخلربمجلةفعلية)أردفتها(اليتتفيدتكرارالفعلواستمراره.

:(4)ويفقصيدته"لزوميةإىلأيبفهر"يقول
مطم ح ه املتنيبعانقت 

الفائل يكنْ ومل ابملضي ع 
تشبيًها هنايفسياقاملديحأييتبشخصيةأصيلةمألتالدنياوشغلتالناس)املتنيب(ليعقد 
أنه مع املضارع، صيغة يف املنفية )كان( بــ اجلملة ويقي  د فهر(. )أيب املمدوح وبني بينه

                                                 
(.245،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(.247،،ص)املرجع السابق(2)
(.258،ص)املرجع السابق(3)
(.265،ص)املرجع السابق(4)



 

(40) 
 

يتحدثعناملاضي،إالإنهيريدأنميزجبنيالزمناملاضيوالزمناملعاصرمنخاللهاتني
رب.)يكن(وامسهاضمريمسترتيعودعلى)املتنيب(واخل:املتنيبوأيبفهرالشخصيتنياملؤثرتني

النفي وهذا )ابملضيع(. منخاللالتقائهماشبهمجلة املعاصر، املدحملمدوحه ليؤك  د جاء
ابملطامحالكبرية.

:(1)"مرثيةإىلأيبفهر"يقولويفقصيدتهاألخريةمنالديوان
،وقدْ الدمع يفالعيون  وطف ـــــئ 

ص بب هيينهمكانس ل واأن
ريدأنتصب هاحزًًنعليكأيهاالفقيدالكبري..وأييتبــ)كان(فالعيونمتلؤهاالدموع،وت

اترخيية لتفيدمامضىمنالزمن،ويقرنهذااملاضيويتابعيفالقصيدةفيستدعيشخصيات 
يفالسابق، قرأها وأحداث  بقصص  يذك  ره مما الثقايفلقارئه؛ الرصيد يغازل وكأنه متعد  دة،

الشعريالذييعاجله،منخاللبنائهالنحويوتشكيلاملفرداتفيزيدمنجذبهحنوالنص
يفسياقهالشعري.

:(2)ويؤك  دالصفاتاحملمودةيفاألبياتالتاليةبقوله
،ابلطرب  حفًياابلوزن  كنت 
املركـــــوز فيـــنا،ي هز ًنطرب ه

الفقيد،وجيعلامسهاالت اءاملتحركةيفصيغةيستخدم)كان(ليفيداملاضي،حيثرحل 
علىمكانته.املخاطب؛ليفيدقربالفقيدمنقلبالشاعر،مث أييتابخلرب)حفياا( ليدل 


"جيعلالنحويونمنبنياألدواتاليتتدخل"حيثكاد وأخواهتاومن"كانوأخواهتا"إىل"

إضافية، وماتضفيهعلىبنيتهاعلىاجلملةاالمسية؛فتقي  دهامباتضيفهإىلمعناهامنمعان 
.(3)(وأخواهتا"كاداإلعرابية)منتغيرييفاحلالة

                                                 
(.274،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،داللطيفعبداحلليم،عب(1)
(.278،ص)املرجع السابق(2)
(.159،ص)1ط،اجلملة االمسيةد.علي،أبواملكارم،(3)
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:(1)إىلثالثةأقسام–احسبداللته–وتقسمهذهاألفعال
علىو)بدأ،شرع،طفق،جعل،أخذ(أفعالالشروع:حن - وماكانيفمعناهاممايدل 

 اإلنشاءوالشروع.
 اليتتفيدمقاربةاملبتدأالتصافهابخلرب.املقاربة:حنو)كاد،أوشك،كر ب(أفعال -
(وتفيدمعىنالرجاء. -  أفعالالرجاء:حنو)عسى،حرى،إخلولق 

وملجيدالباحثاستخداًماهلذهاألفعاليفديوان"زهرةالنار".


:"منبنياألدواتاليتالحظالنحاةأهنا(2)ويضيفاألستاذالدكتورعليأبواملكارمقائاًل
اجلملةاالمسية؛فتحدثفيهاتغيريًايفاللفظ،ويفاملعىن)إن (وأخواهتا".وهذهتدخلعلى
للتشبيهأوحسبماأوردهاابنهشام:األدوات لالستدراك،وكأن  للتأكيد،ولكن  وأن  "إن 

املبتدأامسًاهلن ، للرتجيأواإلشفاقأوالتعليل؛فينصنب  الظن  ،وليتللتمين،ولعل  ويرفعن 
.(3)اخلربخربًاهلن "


"زهرةالنار":ولعليأتناولهذهاألدواتحسبورودهايفديوان

:(4)"زهرةالنار"نطالعقولهففيقصيدة
وقدند عي ادنالنار  هن 

مياهادوهناأصفىأنَّ 
ع صفوراب الريشةأنَّ و

تريشه أهدابكالوطفا
رعداعاصًفايغتليأنَّ و

كربايءارقئيوايدموعال

                                                 
(.19-2/18،)2،طاحمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرههاحممد،األنطاكي،(1)
(179،ص)1ط،اجلملة االمسيةد.علي،أبواملكارم،(2)
(.250،ص)1،طشرح قطر الندى وبل الصدى،(عبداحلميد،حممدحمىيالدين3)
(.229،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(4)
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أخشىلكالنــزفاهإنين
إىلو حدةهإنين ماض 

مأنوسة،التشتكياملنفى
يبدأالشاعراستخدامهذهاألدواتإذيقول:

مياهادوهناأصفىأنَّ 
املناسب، يفمكاهنا )أن ( استخدام وجييد )أصفى( وخربها )مياها( وامسها )أن ( بــــ فيأيت

تعبريابجلملةاالمسيةاملؤكدةهبذهاألداةيفيدلنيطريفاإلسناد،فاحيثأتيتلتوكيدالنسبةب
ثبوتنسبةالصفاءللمياه.وهناجيدالباحثمواءمةكبريةبنياللفظواملعىنعندالشاعر،

.ورمباإىلهذاأشارعاملالعربيةاليتحيرصأني بديهابرباعةلقر ائهواليتتعكسثروتهاللغوية
جين: وتالحظ"ابن وتراعيها، وهتذ  هبا فت صلحها أبلفاظها ت عىن كما العرب  أن  وذلك

أ خرى،وابألسجاعاليتتلتزمهاوتتكلفاستمرارها،فإن  أحكامها،ابلشعراترًة،وابخل ط ب 
.(1)املعاينأقوىعندها،وأكرمعليها،وأفخمقدرًايفنفوسها"

لحرفالعطف)الواو(ويتابعفريبطبنيأجزاءالنصمنخال
ع صفوراب الريشةأنَّ و

تريشه أهدابكالوطفا
يف جاء الشاعر. إليه يرمي الذي املعىن ملناسبة )ت ريشه (؛ فعلية أييتمجلة هنا اخلرب لكن 

الوطف: معىن يف احمليط احل)القاموس شعر اكثرة والعينني، قليل جبني الش عر: من وطفة
رمتثلالطبيباملداوي.فهيابستمرا.(2)منه(

ويتابعالعطف،واإلخبارابجلملةالفعليةاليتتفيداالستمرار:
رعداعاصًفايغتليأنَّ و

وايدموعالكربايءارقئي
أخشىلكالنــزفاهإنين
إىلو حدةهإنين ماض 

                                                 
(.1/215،د.ط،)اخلصائص(ابنجين،1)
(.774،د.ط،اببالفاء،فصلالواو،ص)القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(2)
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مأنوسة،التشتكياملنفى
القلقالدائماليتحيياها،لكنهويستخدم)إن (مرتني،فيخربعناألوىلبفعليعربعنحالة

الثانية اجلملة يف الذيف،خيرب النفسي اخلوف بعد ينشده الذي واالستقرار الثبات يفيد
يعانيه.

:(1)ويفقولهمنقصيدة"مجرة"
نتْإنَّ اتـ قدي، صرب ًنأس 

مياه ه ،واألشطان م بتعدة
ف نت(مجلة. )أس  وجاءخربها )صرب ( امسها )إن ( ينو  عيفاخلربهنا يبدو–الشاعر كما

عناملعىنالـــــم رادبدقةيقصدها–للباحث لتوظيفاللفظيفمكانهاملناسبوالذييعرب  
هذااللغوي اخلبري.


:(2)ويفقولهمنقصيدة"ليلىاملريضةابلعراق"

خانع يفأمان***مادرىأويدري
األأ نَّ  مر هون املكان***منهوان 

هنا اجلملة فيختلفبناء مجلة، شبه األمر( هوان )من وخربها )هون ( وامسها )أن ( أتيت
الختالفاملعىن،ومنًنحيةللدورالذييلعبهحرفاجلريفنظاماجلملة.


:(3)ويفقولهمنقصيدة"رسالةإىلأيبحيانالتوحيدي"

ي سعفها احتفلي،فالعروق 
فلدماء احلياة حتتأنَّ 

الرجولة انتفضتْأنَّ و ًنر 
وغادرهتاالشكاة وامللل 

                                                 
(.237،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،حلليم،عبداللطيفعبدا(1)
(.249،ص)املرجع السابق(2)
(.254،ص)املرجع السابق(3)
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دة أنَّ و كاس  الزيوف  سوق 
إذاخالبطل وكلن كس 

،ت سكر هأنَّ و احلروف  شوق 
وقعهاَث  ل قافية ،نبض 

حنفل احلياة،نعاف أنناو
،خنشىاهلمود ينسدل املوت 

)أن  لــ استخدامه يف واضًحا الشاعر تلوين الطبيعةيبدو تظهر اليت املتعاطفة اجلمل يف )
 حنفل (أنَّنا،وأنَّ ،وأنَّ ،وأنَّ ،وأنَّ ،وحتتفلاحلياةدماء  السرديةللنصالشعري)أن 

فاخلربمتنوع بنيفعلواسم؛وفقاملعىنالذييرميالشاعرإليه.


:(1)ويفقولهمنقصيدة"لوأن عمريم ئة "
ة ،هد ينعمريمئأنَّ لو

نص فت هاأينَّ  تذك ري
إىلقولهيفهنايةالقصيدة:

عمريم ئة ،سر ينأنَّ لو
،ترش فت هاأينَّ  معاحلب  

متشاهبتنييفالبناء،لكنهأبرزالتضادتظهرجليــــــاـابراعةالشاعريفاستخدام)أن (يفمجلتني
ملة،وذلكحسبالعالقاتبنيالسر ين(يفاخلرباجل–يفاملعىن)هد ين كلماتيفسياق 
مجلةمنهما. كل  

خميف" :(2)ويفقولهمنقصيدة"منط صعب 
الناسننسى وتناسيأعني 
س يوفــــــًات سل  أن للناس 

:شبهاجلملة(ألمهيته منجهة،وملراعاةالقاعدةيبدأاجلملةهنابـ)أن (مثيقد  ماخلرب)للناس 
                                                 

(.260-258،ص)1ط،األعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(.268،ص)املرجع السابق(2)
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ابالسم)سيوفًا(موصوفًا،مثأييتحويةمنجهةأخرى؛األمرالذييوض  حخربتهاللغويةالن
يفوصفهللتناسبجبملة،وهذااالسم)سيوف(منمجعالكثرة؛لذايستخدماجلملةالفعلية

املعنويبنيالصفةواملوصوف.


:(1)ويفقولهمنقصيدة"مرثيةإىلأيبف ـْهر"
ون،النعرفأوأن نــاوامه

،ختتفيح ج ب ه والاملوت  العيش 
هلا،مثأييتابخلرب)وامهون(يفصيغة ليكونامسًا الضمري)ًن( )أن (مثيسندإليها أييتبــ

. عنثباتحالةالضياعاليتيعيشهاالعرب  االسملي عرب  
:(2)ويفالقصيدةذاهتاقوله

ع ْجمت ه تعجبنايفالكالم 
جْنتنب هوأن وزن  الكالم 

نالحظ)أن (وامسها)وزن (مثاخلرب)جنتنبه:مجلةفعليةتفيداالستمرار(فيأيتاخلربمالئًما
للمعىنالذييقصدهالشاعر.


:(3)"سارة"قولهمنقصيدتهالبنتهويف

،أردية ليت   الذيتطلبني 
الص ور  شائق  احلسن،أواحل لي 

،وإنأوم هجةالشاعراألْسيف
املخزون منفكري أخشىعليك 

هباليتاي يلقدرًة،وددت 
أنتبسمي،ايطفولةالقمر

                                                 
(.275،ص)1،طلكاملةاألعمال الشعرية ا،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(.279،ص)املرجع السابق(2)
(.246،ص)املرجع السابق(3)
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بعجزي،هللكنَّين قادر 
يوًماخ ذالن م قتدر تدرين 

يستخدميفهذهالقصيدةاألداة)ليت(اليتتفيدالتمين"وهوطلبأمر حمبوبغريمتوقع
أم السابقة(1)ا"ممكنًــاحلدوث،سواءأكانمستحياًل يفالقصيدة املعىنظاهرًا ويبدوهذا .

:(2)يفقولهمنقصيدة"رسالةإىلأيبحيانالتوحيدي")سارة(كمايبدوأيًضا
،ختتتل ليت   زماًنقدطال 
،وقدليتهُ أو اليسار  أسلس 

أيسرفيهاألصنام والعطل 
قدأعطاه صاحبة ليتهُ أو

والعز ل ي ضيء منهاالشعور 
،أوليتهُ أو الصديق  أسلس 

استقام منهالوفاء واألمل
مدىليتهُ أو متألالطروس 

حياته ،أويزوره األجل
احلياة ،وقدليتهأو صابر 

أ رخيهلايفامتدادهاط ول
ملحيرتْقأبحرفه ليت  أو

استبد الس قام ،وامللل  حني 
إىلقولهيفهنايةالقصيدة:

نشتعل ابليتناو لطروس 
،املتصليتعد دجميئهبصيغةالضمريكقوله:"ليتزماًًن"،وامسًاظاهرًافمرةأييتاسم)ليت(

يدلعلى الضمرياترة املذكروهذا إىلاملفرد وأخرىيلتفت  املتكلماجلمعالغائب)ليته(،
واجل)ليتنا( للتشويق املتكلم الغائبإىلصيغة صيغة االلتفاتمن يفوهذا ذبواملشاركة

                                                 
(.181،ص)1ط،اجلملة االمسيةد.علي،أبواملكارم،(1)
(.257-256،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(2)
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؛ه يفال.وكل هذايقصدهالشاعريفبناءمجل تقلباتاحلياةبنيالزمنوالشاعر الشعري   نص  
معان  عن غريها،ليعرب    دون  بذاهتا، التعاطفبنياجلمل.مقصودة  حيثلهمنخالل .

عنهاحبزن  زأمامابنته،وماأشد وأحياًًنبشيء مناالنكساروالعج،وأسىأمنياتكثريةعرب 
 ضعيًفاأمامابنتهخاصًة!أنيظهر  األب 

:(1)ويفقولهمنقصيدتهالبنته"سارة"
بعجزي،هللكنَّين قادر 

يوًماخ ذالن م قتدر تدرين 
خمالفةمابعدأسلوبالتمين،جييبالشاعرابألداة)لكن (اليتتفيداالستدراكالذي"يدل 

.فيأيتاالسم(2)له،سواءألنهنقيضه،أوضده،أوغريمهامنوجوهاالختالف"بعدهلـ ـماقب
ليفيدالثباتيفاملبىنويفاملعىنالذييريده ) )قادر  ظاهرًا مثأييتاخلربامسًا املتكلم( )ايء

الشاعر،مثجيمعبنيمعنينيمتناقضني)القدرة:العجز(فيضفيمجاالًآخرللسياق.
:(3)قصيدة"املتنيبيفديوانكافور"ويفقولهمن

أمتدح اجل ود والشجاعة ،والرأي 
كافـــ ـــــــــــورا صو رت  كأين  

من يفحالةاخليالاليتيعيشهاالشاعريفقصركافور،يستخدماألداةاملناسبة)كأن (ليعرب  
فيعقدت يفخميلته، والتماثلاليتيرمسها الشبه عنحالة )كأين(خالهلا مجياًل مؤكًدا شبيًها

احلركة تفيد فعلية مجلة صورة يف اخلرب يسوق مث امسها( املتكلم: ايء + )كأن  األداة
علىاملشهدالشعري.واالستمرار؛فيضفيحياةً

تظهرقدرةالشاعروبراعتهيفاستخداماجلملةاالمسيةللتعبريعناملعايناليتأرادأن وهبذا
فأجاد البناء،وأحسنالتعبري.يوصلهالقارئه؛




                                                 
(.246،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(.181،ص)1ط،اجلملة االمسيةد.علي،أبواملكارم،(2)
(.269،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
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 ملة الفعلية : أمناطها ومكوانهتا.اجل –املطلب الثالث 
 مفهوم اجلملة الفعلية:

عام،كماتطر قإىلأنواعها،ويفهذااملطلبقوأشارالباحثإىلمفهوماجلملةسب بشكل 
ي  اتمٌّ فعل  اليتيتصد رها "وهياجلملة الفعلية سيعر  فابجلملة ينوب  ما أو إىلفاعله سن د 

املؤمن (فهذهمجلة عنه.وكلفعليفالكالميكو  نمجلةفعليةابلضرورة،فإذاقلت:)يصدق 
)املؤمن(" وفاعل ه ) )يصدق  فيها الفعل محاسة(1)فعلية، حممد الدكتور األستاذ ويضيف .

مضارعًاغريمبدوءابهلمزة،أوقائاًل:"والفعليفهذهاجلملةالبدأنيكونفعاًلماضياً،أو
هذه يف والفاعل املخاطبالواحد، لغري أمر فعل أو للمخاطبالواحد، التاء أو النون،

اجلملةإماأنيكونامساًأوضمرياًأوماي نقللالمسيةمنبقيةأنواعالكلم"
(2).
 شبه ه ، أو فـ ع ل ، طريقة على فعل ، إليه املسند "االسم هو: رادفالفاعل

 
امل الرفع، وحكمه

واملؤو ل زيد " "قام  حنو: الصريح، يشمل ما أيابالسم: تقوم " أن "ي عجبين حنو: :به،
" قيام ك 
(3).

وأييتقبلهذااالسمفعل اتم،أي:"ليسمناألفعالالناقصة،وهيالنواسخاليتحتتاج
.(4)علية"إىلاسم:وخرب،الإىلفاعل،مثلالفعل"كان"وأخواهتاالف

حنو: املشبهة، والصفة الزيدان"، "أقائم حنو: الفاعل، اسم املذكور: الفعل بشبه راد
 
وامل

حنو: الفعل، واسم  ع ْمراً" زيد  ضرب من "عجبت  حنو: واملصدر، وجه ه " حسن  "زيد 
العقيق "والظرفواجلارواجملرور،حنو:"زيد عندكأبوه"أو"يفالدارغ الم  اه "وأفعل"هيهات 

أبوه" ابألفضل  .(5)التفضيل،حنو:"مررت 

                                                 
 (.51،ص)1،طاجلملة العربية،(.وانظر:منصور،حسني116،ص)1،طالنحو العريب،بركات،إبراهيم(1)
 (.110،ص)1،طعرابية يف اجلملة بن القدمي واحلديثالعالمة اإل،(محاسة،د.حممد2)
(3 الدين( حميي حممد احلميد، عبد )شرح ابن عقيل، د.ط، األندلسي،1/420، حيان أبو وانظر: ارتشاف  (،

،د.ط،مدخل إىل دراسة اجلملة العربية،حنله،د.حممودأمحد(.وانظر:2/179)1،طالضرب من لسان العرب
 (.90ص)

 (.2/63(،)12،ط)النحو الوايف،ن،عباس(حس4)

 (.1/422،د.ط،)شرح ابن عقيل،(عبداحلميد،حممدحمييالدين5)
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الدكتورحممدمحاسة الكربىاليتتربط(1)ويقولاألستاذ القرينة الفعليهو "اإلسناد :
الفعلابلفاعل،وجتعلالفاعلهوالذييقومابلفعل،أويتصفبه.وتعاوناإلسنادلكي

،هي:بنيالفعلوالفاعلعدةأمورأخرىيكونرابطةً
 الصيغةالصرفية،وهييفالفاعلأنيكونامساًأومركباًامسياً)مصدرمؤولمثاًل(. -1
احلق" -2 "ظهر قلنا فإذا الفاعل، ويتأخر الفعل يتقدم أبن هنا ملتزمة وهي الرتبة،

 فاإلسنادهنافعلي،لكنإذاتقد م"احلق"،فاإلسناديصريخربايً"احلقظهر".
الفعللإلسناد -3 مثلصالحية علىاحلدثوالزمنالالزمنفقط، ،أبنيكوندااًل

 )كانوأخواهتا(.
احلالةاإلعرابيةاخلاصةابلفاعل،وهيالرفع،فاليوجديفاجلملةالفعليةاسممرفوع -4

 إالالفاعلفقط.
املطابقةيفالنوع)التذكريوالتأنيث(."فالفاعلمىتكانضمريهمؤنثحقيقاًأوغري -5

 لزم كانمظهراًحقيقي، وما والشمسطلعت. هندضربت، كنحو: التاءيففعله،
املرأة" عرفت كنحو: ابلفعل، املتصل احلقيقي عند إال تلزم مل أييت.(2)مؤنثًا وقد

الفاعليفاجلملةعلىالصورةالتالية:
فعلالزم+فاعل)اسمظاهر(.
.فعلمتعد  +فاعل)اسمظاهر(+املكمالت
فعل+فاعل)ضمريمتصل(+املكمالت.
فعل+فاعل)ضمريمسترت(+املكمالت.

"منالدواعيمايقتضيحذفالفاعلدونفعله.ويرتتبعلىوأماالنائبعنالفاعل:
حي لحمله، ًنئبعنه إقامة واآلخر: فعله. على تغيرييطرأ أحدمها: أمرانحمتومان؛ حذفه

أساسيًايفاجلملة؛الميكناالستغناءعنه،وجيريعليهكثريمنأحك امه،كأنيصريجزءًا
وجتر دالعاملمنعالمةتثنيةأو وي رفعمثله،وكتأخرهعنعامله،وأتنيثعاملهلهأحياًنً،

                                                 
 (.128،د.ط،ص)بناء اجلملة العربية،(محاسة،د.حممد1)
(2 يوسفبنأيببكرحممدبنعلي، السكاكي، عبدالعليموانظر:(.87،ص)1،طمفتاح العلوم( ،إبراهيم،

 (.17-16،ص)4،طالوظيفي النحو
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.(1)مجع،وكعدمتعد ده"
وأييتًنئبالفاعليفاجلملةوفقماأييت:

فعل+ًنئبفاعل.
ام:وسيقومالباحثبتطبيقم اتقد معلىديوان)زهرةالنار(أليبمه 

 النمط األول للجملة الفعلية:
 فعلالزم+فاعل)اسمظاهر(.    
 فعلمتعد  +فاعل)اسمظاهر(+املكمالت.

:(2)ويتضحهذاالنمطيفقصيدته"زهرةالنار"يفقوله
سفينة،اته هبا

)امل والفاعل ماض  )اته( الالزم )فالسفينةفالفعل الصورة ليكمل ظاهراً، امسًا جاء رفا(
وكذلكقولهيفالقصيدةنفسها:تستدعياحلديثعناملرفأ(.

يزيد هاالبعد بناهلفا
وقدأتخرعنمفعوله ظاهراً، فالفعلاملتعدي)يزيد(مضارع،والفاعل)الب عدجاءامسًا

)ها(خشيةالتكراروجلماليةالبناءالشعري.
:(3)رهذاالنمطيفقصيدة)القوس(حنوقولهويكـــث 

 (4)يبعد املغاص ورمبا
وهذامنوذجللفعلالالزم،بينماأيتيناالفعلاملتعدييفقوله:

خياتل 
 (6)ومض الغائصني(5)

                                                 
عباس (1) حسن، طالنحو الوايف، ،14(،2/97 ابناحلاجب، وانظر: صشرح الواهية نظم الكاهية(، د.ط، ،
(167.) 

 (.227ص)،1ط،األعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(2)

 (.233-230،ص)املرجع السابق(3)

 (.562،د.ط(،اببالصاد،فصلالغني،ص)القاموس احمليطالفريوز،دي،آاباص:النزولحتتاملاء.)(املغ4)

 (.892،اببالالم،فصلاخلاء،ص)املرجع السابقخاد ع ه،وختاتلوا:ختادعوا،انظر:)(خياتل:خاتـ ل ه:5)

(6( خفيًفا، ملع  ومضاًًن: و ووميًضا ومًضا مي ض  الربق  ومض  ومض: اببالضاملرجع السابق( الواو،، فصل اد،
 (.590ص)
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الزمةمتعد  دةيفقوله: مثيعودمنجديدالستخدامأفعال 
فتهوىخطاه م

هضب تْ
العقول به(1)

  (3)نبعت هاالقرونيف(2)حتد رت
ويعود املعاين، تقتضيه ما وفق النحوية مجله فيبين واملتعدي، الالزم بني يتنقل وهكذا

للمتعدي:
حيملينمدار ها
(4)  

الرماة (5)وتنتحيها
ويعودللفعلالالزميفقوله:

(6)األواخيمناانتثرت
العريب يفاترخينا الرمزية أييتبقوسالشماخلداللتها اليتع رفهباوهنا القوة داللة ،

وم نال األمحق من كلٌّ فتقد م وتشرذم، منضعف  اليوم إليه وصلنا وما العرب، أجدادًن
أفصح، يهذي، )انفرد، الالزمة األفعال خالل من والف س ل( )األغتم الكالم حىت سن حي 

متاماملعىناملراد:لةيساهميفإألن بناءاجلمه(ويعودمنجديدللمتعدي)يطلب(ركض،شا
 وب يع  وانفرد ،(7)الشماخقوس 
وأ فصحالف س ل هْ،يهذياألغتم 

(8)  
                                                 

:مطرْت)(هضبت:هضب1) السماء هتضب   (.133)،اببالباء،فصلاهلاء،صالقاموس احمليطالفريوز،آابدي،ت 

(2( :تــــنـــــــز ل   (.337،اببالراء،فصلاحلاء،صاملرجع السابق(حتد رت:حتد ر 

(3، هام  وللس  ي   للقس  )(نبعتها:النـ ْبع شجر  يفقـ ل ة اجلبل   (.689،اببالعني،فصلالنون،ص)املرجع السابقينبت 

)(مدارها:املدار4) رز  وخي   (.356،اببالراء،فصلالدال،ص)املرجع السابقة:جلد ي دار 

 (.1204،اببالياء،فصلالنون،ص)املرجع السابقيفالشيء:اعتمد )(تنتحيها:انتحى:جد ،و5)

الد ابة،ج:(6) فيها طرفه،كاحللقةت شد  طرفاهيفاألرض،ويـ بـْر ز  ي دفن  أويفحبل  األواخي:أخي ة:عود يفحائط 
(  (.1133،اببالواو،فصلاهلمزة،ص)رجع السابقاملأخاايوأواخي 

ضرم،أدركاجلاهليةواإلسالم.(الشماخ:الشماخبنضراربنحرملةبنسناناملازينالذبياينالغطفاين:شاعرخم7)
والنابغة. لبيد طبقة من الدينوهو خري )الزركلي، لقبه والشماخ ط)األعالم، ،14( اسم3/175(، أن  وي قال )

 (.216،د.ط،ص)الشعر والشعراءالشماخمعقلبنضرار،وهومنأوصفالناسللقوس.)ابنقتيبة،

ل:األمحق)8)  (.938،اببالالم،فصلالفاء،صالقاموس احمليطآابدي،الفريوز،(الفس 
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بهركضت   اهلموم(1)سوايف 
يطلبهااألقواس،وشاه وْجه 

دعي  كل 
 (3)،وعاجز ت ك ل ه(2)
فتستنيم 
خيفر ها،الرايح (4)

(5) 
،مسوغ وجلهأمان منا

:(6)ويتابعالقصيدةنفسهاقوله
الوهي (7)ويرتعي

 يفعزائمنا(8)
ويبلغ  منسألهكل احلرف 

ويطمئن املغاص،وتنتفيلذة 
القولهعجز  ،يباعت 
يـجرف ناوأن يـ غ م الصواب 
معتقلةتصري األنغام ،النثر 

 هلمضل ،اهلداة وأنتطيش 
اجل هلهخطاه موهتدي"وزن "

الغ ناء وأن حتنق يفيغيب 
عاًغزلهالشا عرنبضاً،م رج  
األخالف وأن ،كانهنايقول 

                                                 
(1( ،أووقع فيهالس واف  :هل ك  وي ساف  يسوف  املال  ،اببالفاء،القاموس احمليط آابدي،الفريوز،(سوايف:ساف 

 (.740فصلالسني،ص

 (.1155،اببالواو،فصلالدال،ص)السابقاملرجع (دعيٌّ:الد عي م ْنتـ ـب ــن ــْيــت ــه ،والــم ت هميفنسب ه)2)

)(ت كل ه:رجل و ك ل ،وو ك ل ة وت ك ل ة ،3)  (.963،اببالالم،فصلالواو،ص)املرجع السابقوم واك ل :عاجز 

 (.1014اببامليم،فصلالسني،ص)،املرجع السابقس ن م ،كـفر ح )(تستنيم:قد4)

)ر ح ،وهيخف رة (خيفرها:خف ر ْت،كـف5) فار  وخم   (.349اببالراء،فصلاخلاء،ص)،املرجع السابقوخ ف ر 

 (.233ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(6)

املاشيةترعىرعًياور عاية،وارتعْتوترع ْت)7) ،اببحمليطالقاموس ا آابدي،الفريوز،(يرتعي:الر  ْعي :الكأل ،رعت 
 (.1160الياء،فصلالراء،ص)

 (.1210اببالياء،فصلالواو،ص)،املرجع السابقالشق يفالشيء)(الوهي :تعين8)
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ط ل ل ه–بالأسى  –جيل ،ن بك  ي
امساً الفاعل جييء أيأن القصيدة، النمطيفهذه هذا من اإلكثار يالحظالباحثأن 
عنالضعفوالعجزالذي ظاهراً،وكأنهليتناسبمعموضوعالقصيدةالعام،الذييتحدث 

ة،والذيوصلإىلدرجةواضحةللبيانالتستحقالتوريةأوالتلميح.وقدورد تعيشهاألم
الشماخ"ورمباجاءابملبينللمجهولاملبينللمجهولمعًنئبالفاعليفقوله: "وبيعقوس 

أورمبا العملالشنيع)بيع (وكأنهاليريدحتديدمنقامابلفعل، قامهبذا لـ ــم ْن إشارًة هنا
 عندالعرب،وقدلكثرة مشهورة وذكرقوسالشماخخصوًصا؛ألهنا  ابلفعل. مناشرتكوا

القوس. وصف يف الشماخ قصيدة من أجود قصيدة قيلت ما األصمعي: وهذه(1)قال
القوستشك  ل رمزًاعميًقاملعىنالقوة،وهيأداةفتاكةيفالقتال،وقدحاولالشاعرأنيرقى

بوصفهاإىلالكمال.
:(2)ورديفهذاالنمطقصيدته)مجرة(قولهومما

متقده؟ ات قدي،هلأراك 
(3)ايمجرًةيفالنفوسمنخمده

حير س هاالـم نْي 
  ،والسالمة ،والذ ل (4)
البغاء  يهتفحناجر،

هبا:(5)
العنكبوت  أنسجة وتفرش 
م غتم ده اهلون،حبد  األسياف

(6)
لغريهذاأحالم ناركضتْ

                                                 
 (.475،د.ط،ص)الشعر والشعراء(ابنقتيبة،1)

 (.235–234ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(2)

ا3) هلب ها)لنار ،مخدً(منخمده:مخدت  ،د.ط(،اببالدال،فصلالقاموس احمليطالفريوز،آابدي،اومخوًدا:سكن 
 (.254اخلاء،ص)

،فهومائن و4) يــْن :مان مًيني :كذب   (.1114،اببالنون،فصلامليم،ص)املرجع السابقم يون وم ي ان )(الــم 

األ م ــة تبغيبغي5ً) و(البغاء :بغت  ،اببالياء،فصلاملرجع السابقبًغوٌّ:ع ه ر ْت)ا،وابغتم باغاًةوبـ ــغاًء،فهيبًغيٌّ
 (.1137الباء،ص)

 (.276،اببالدال،فصلالغني،ص)املرجع السابق(مغتمده:الغ مد :ج ْفن السيف)6)



 

(54) 
 

تضيءغ د هايوم هاد جإذا
 يطفئ هاايأوج هاً،اليزال 

(1)،وشوكاًهوان هخضدهاخلوف 
،هبجت ها؟تضيء النجوم ملن

متقده؟ ملنتظل الش موس 
حتاكي-أيضاً-ريفهذهالقصيدة،واليتالشاعريلجأإىلهذاالنمطمنالفاعلالظاه

أنخيفيشيئاً علىالوضوحيفالتعبريعنالصورةواقعاألمةالذليل.هواليريد  ،بليصر 
ًنئمة،تفش ىفيهاالكذب ألمة  املأساويةألمتنامنخاللقصائده.ايهلامنصورةمقيتة 

والعه روالضعف.
الشعري، غرضها يف مماثلة  أخرى قصائد  يف اجلملة بناء يف النمط هذا على ويؤكد

متعداًي، فعاًل يستخدم فمرة املعىنالذيومعانيها، وذلكوفق الزًما، فعاًل يستخدم واترة
:(2)تقتضيهاجلملة،حنوقولهيفقصيدة)موشحةمصرية(

ساء ين
يوغلاألغتام أن

يفموطين(3)
مأمين

األعني(4)حترس ه خائنة 
والسالح

به،واسرتاحتثل م اجملد 
والصباح

                                                 
ده :كس ر ه ومليـ ـ1) العود ًرطًباأوايبًساخًيض  ،اببالدال،املرجع السابقلشجر:قطع شوك ه)ـــبــــ ْن،وا(خضده:خ ض د 

 (.253فصلاخلاء،ص)

 (.243–241،ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(2)

(3( شيًئا يفصح ال من األغتم: مفرده األغتام: ) الفريوز، صالقاموس احمليطآابدي، الغني، فصل امليم، ابب ،
(1030.) 

،ومايضمرهاإلنسانيفنفسهمنخري أوشر.4) (خائنةاألعني:أييعلمهللاسبحانهماختتلسهالعيونمننظرات 
 (.469،د.ط(،سورةغافر،ص)التفسري امليسَّر)خنبةمنالعلماء،
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عتياوراحكف نهاالليل 
وصلإليهاحلال،وم نالذينأصبحوايفالواجهة؟!ايهلامنسخرية!حىت سوء  أي 

"يعلمخائنةني(وهذاتضمنيمنالقرآنالكرميالوطنأصبححمروًسامناخلونة)خائنةاألع
.والغرابةعندشاعرًنأنيقوم هبذاالتضمني،وهوأحدأبرز(1)األعنيوماختفيالصدور"

األعالماملدافعنيعناللغةالفصحى.


:(2)ومماوردمنهذاالنمطيفقصيدته)ساره(
النجوم تبس مي، تورق 
مرالقوتندىأشعة أبعماقي،

يفبداية كوناجلملة مضطراً، ظاهرًا ابلفاعلامسًا جاء للباحثأنالشاعر يبدو وهنا
القصيدة،وتستلزممنههذاالوضوح،كماتتطل باإلفصاحعنأثرابتسامتهااجلميلةيفنفس

أبيها،فكانإظهارالفاعلمناسًبامجيالً.
:(3)لعراق(قولهومماورديفهذاالنمطيفقصيدته)ليلىاملريضةاب

يفالعيونالس مررقرقتدمعتان
عنذليلاألسرتص نهايدانمل

الصريح الفاعل ملطابقة التأنيث؛ بتاء إبحلاقه املاضي يؤنثالفعل األوىل اجلملة ففي
األمرفيؤنثاملضارعللمطابقةمعالفاعلاملؤنث، يفعلكذا الثانية )دمعتان(،ويفاجلملة

املعمول)الضمرياملتصل:هاءالغائب(علىالفاعل)يدان(لألمهية.بينماي قد  م


:(4)يفقصيدته)رسالةإىلأيبحيانالتوحيدي(قولهردمنهذاالنمطومماو
استنسر ،والقرون عليناأخن تْ

                                                 
 (.19(سورةغافر،مناآلية)1)

 (.245،ص)1ط،األعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(2)

 (.251ص)،املرجع السابق(3)

 (.255ص)،املرجع السابق(4)
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فينا الب غاث 
اجلمل ،و(1) اسـتنوق 

(2)
للباحث–اجلملةفكانبناء  يبدو م–فيما عنهعم نسجًما التعبري  ،املعىنالذيأرد 

من املأساوية، احلالة عن والـم عبــ  ر املناسبله، الفعل مع فاعلظاهر  كل  حيثاستخدم
قصيدتهالرائعة،تعكس  عربيةيفطيات  ةاألصيلة.هالعربي ثقافت خاللتوظيفأمثال 


:(3)قولهمنهذاالنمطيفقصيدته)لوأناعمريمئة (وكذلكورد 

هد ينلوأن عمريمئة ،
أيننصفت هاتذك ري

ل  املصدر( )بصيغة ظاهرًا الفاعلامسًا يفم ورود حيثجاء مم فت ه استلزم تحالقصيدة؛ ا
اإلظهار.

:(4)ومماورد منهذاالنمطأيضاًيفقصيدة)عينان(قوله
 أب فقهماالتقتايجنمتان 

كبع طر ،ابلصفوم نسهاالت 
ح ل م العشب وقد–م لملماًمنها

صالةالظ الل،والسحب
عري،حيث يتناسبمعالغرضالش  ويالحظالباحثأن الشاعرأورد الفاعلامساًظاهراًل 

أنتستمع إن التصريحابلغزلحم  يفالنفوساليتتشتاق  إىلماي سعدها.ب ب 



                                                 
البغاث:صغارالطري،يستنسر:أييصرينسرًا1) يستنسر( البغاثأبرضنا )إن  ،فالي قد رعلى(مناملثلالقائل:

 (.1/231(،)2،طمجهرة األمثالأبوهالل،العسكري،صيده)

املثللـ ـــــطرفةبنالعبد،(مناملثلالقائل:)قد2) هذا ًنقًة.وكانبعضالعلماءخيربأن  اسـتـنوقاجلمل(:أيصار 
فقال ًنقة؛ إىلنعت  حو له مث يفوصفمجل، شعرًا ع ل سينشد  بعضامللوكوالـــم سيـــ  ببن عند كان وذلكأنه

 (.2/395،د.ط(،)جممع األمثالطرفة:"قداستنوقاجلمل")امليداين،

 (.258ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)

 (.262،ص)املرجع السابق(4)
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:(2)(يفقوله(1)لزوميةإىلأيبفهرومماورد منهذاالنمطيفقصيدته)
،والسآمة  ننسىبكالصمت 

،وإن غائل سهم هدس والضعف 
،أ لفت ه الع قاب  جالل  عشت 

هائلحمضر لنامنكعاش 
مقام ل يتناسبمع ظاهرًا؛ امسًا ابلفاعل التصريح على ـًدا معتم  هنا اجلملة بناء فجاء

 يعطيه مكانة  وأي  و–املمدوح، هلا أهل  شيخ–هو ويستحقها حوله، يرمسها هالة  وأي 
مع اللغة، اليتتعيشه الــمر   ابلواقع يعز  يه ما يرىيفشخصه وكأنه ! وحامللوائها العربية

حضورأنصارالعامية.
(قوله خميف  :(3)ومماورد منهذاالنمطيفقصيدته)منط صعب 

فيهايذهل اخلفق وجنوم 
ظ ل منالبدرايلقاهحني
الزمن وزمان  احملبوسأفلت 

ي دانيهغسل منه،ال


اليزاليف ألنه يفاجلملالسابقة؛ ظاهرًا ابلفاعلامسًا الشاعرجاء للباحثأن  يبدو
بدايةالقصيدةحيثيبدأبرسمصورتهالشعريةويلو  هنابوضوحألفاظهوتعابريه،وصورهالبيانية

بس.الرائعة،فاخلفق كأنهإنسان يصيبهالذهول،والزمنحي 
:(4)ومماورد أيضاًمنهذاالنمطيفقصيدته)املتنيبيفديوانكافور(قوله

الغر اء طلعت كايكافورتشد ين
                                                 

كبري،عضومراسليفجممعاللغةالعربيةيفدمشقسنة1) (أبوفهر:حممودحممدشاكر،ولديفاإلسكندرية،أديب 
شيخ العربية ،الرضواين،حممودإبراهيماللغةالعربيةيفالقاهرة)ممت انتخابهعضًواجملمع1982م،ويفيناير1980

 (.31-13،ص)1،طوحامل لوائها أبو ههر حممود حممد شاكر

 (.265-264ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(2)

 (.266،ص)املرجع السابق(3)

 (.269ص)،املرجع السابق(4)
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هنامطلعالقصيدةيدفعابلشاعرإىلالتصريحوالوضوحيفبناءمجله،لي فهمعنه أيضًا
املقصود.املعىن


:(1)يفهذاالنمطيفقصيدته)انتظار(قولهومماورد 
 الردىحكمة ًنرهات طف  ي،مجرة اخنمدتْو
الظل ،صو حتروضة و فيها،تبد داتداع ي 

،يريدمنخاللهتوضيح واضح  ففيهذهالقصيدةيبدوأنالشاعرحيشدألفاظهبزخم 
ال مجااًليفصوره ويزيدها اليتيعيشها. النفسية للردى،وكأن احلالة فيستعرياحلكمة بيانية،

احلكمة)حكمةالردى(. املوتإنسانو ه ب 


:(2)كماوردهذاالنمطمناجلمليفقصيدته)وهم(يفقوله
األايممتضيكما يرضىقدحسبت 

سىفؤادي ،إذاحلقيقة خت 
هذا يؤك  د وما للتوضيح، القصيدة مفتتح يف ظاهرًا امسًا الفاعل جاء السببحيث

استعانةالشاعرأبسلوبالتشبيه.
:(3)ومماورد منهذاالنمطيفقصيدة)مرثيةإىلأيبفهر(قوله

يفالعروق،فماواشتعل احل زن 
إالبدفقها هلب هي عرف 

يرحل ،كيفالوهم يغلبين
،وكيفاملنون تغتصب ه؟حممود 

لـ ــ النحوية، مجله بناء يف خبريًا الشـاعر يضم  نهيبدو الذي الغرضالشـعري مع تتالء م
ل بسـطمساتاملرثي،ووصفاحلالمنبعده،-كماهومعروف–قصائده،فالرثــــاء مبعث 

                                                 
 (.271ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،م،عبداللطيفعبداحللي(1)

 (.273،ص)املرجع السابق(2)
 .(274،ص)املرجع السابق(3)
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ًنحية، املعىنمن لتوضيح ظاهرًا اســمًا الفاعل ورود يتناسبمع هنا وصفاحلال ولعل 
ي فاحلزن أخرى، ًنحية من الشعرية الصورة مجالية يف مجيلةوزايدة مكنية استعارة شتعل:

ةتصفحزنهالعميقعلىالعالمةأيبفهر. ومعرب  
 

النمط الثاين للجملة الفعلية:
فعل+فاعل)ضمريمتصل(+املكمالت.

:(1)ويبدوهذاالنمطواضًحايفقصيدته"زهرةالنار"يفقوله
عـوديإىلالغربةواملنفى
وعانقياألوهامواخلوفا

ييفدميتثاءيب،ختثر
غريبقااي،و رد هاخيفى

حيث متعاقبة، جاءت األبيات يف الواردة تثاءيب( عانقي، )عودي، الفعلية: فاجلمل
بنيالفعل االتصال وهذا الفعل. مع اليتحلتفاعاًل املخاطبة املؤنثة ابلياء الفعل اتصل

املخاطبمنًنحية،والفاعليفيدالق ربالذيحيرصالشاعرعلىإظهارهجلًيا،بينهوبني
كمايفيداحلركةواحلياةاليتتفيضهبااألفعال.

آخرمنالقصيدةيقول  :(2)ويفموضع 
نشرهباتشربنا،ن غمض 
اخلافقأنميتد والطرفا

عناحلالةالنفسيةاحلزينةاليتيعيشها فاجلملة)تشربنا(:)تشرب+ًنالفاعلية(تعرب  
)نشرهبا=تشربنا(ليزيدمنوضوحالصورةومجاهلا.فالتشابهيفالشاعر،واستخدماجلناس

حيثاجلناسيعينتشابهاللفظنييفاألحرفيعطيداللةللتشابهيفاحلالةالشعوريةأيًضا.
.(3)النطقواختالفهمايفاملعىن

                                                 
 (.227ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 .(228،ص)املرجع السابق(2)

 .(160،د.ط،ص)و بالغة جديدةحن،شرف،د.عبدالعزيز،دعبداملنعمد.حممخفاجي،(3)
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:(1)ويفقصيدته"مجرة"يبدوهذاالنمطيفقوله

مت قدة؟ اتقدي،هلأراك 
فيجعلفاجلملة ويشخصها؛ خياطباجلمرة، املخاطبة( املؤنثة )ات قد+ي )اتقدي(:

يفهمويعيماي قالله؛لينقللناحالةالقهرالنفسياليتيعيشها.إن هذا منهاكائًناذاعقل 
احلوارالذييبدأهشاعرًن،يصورشغفهيفإجابةتلكاجلمرةحلواره،حيث اخلطابوهذا

عل حياًةيفنفوسالبشر،تلكالنفوساليتتبدوأهناانطفأتهامدة.يريدهاأنتشت
:(2)ويفقصيدته"موشحةمصرية"يبدوهذاالنمطواضًحايفقوله

كل  لي
قيعاناألسى،واهطلي ايس حب 

ذل  لي
أعزل بقيًةمنمشم 

واشتفي
أيتهاالنار،والتنطفي

واقطفي
،الترأيف الرأس  كل عصي  

مث  لي
مشختمنعل  رأس  بكل 

ليوامس 
أي ضياء ابلسنام قبل

اقطفي، تنطفي، ال اشتفي، ذل  لي، )كل  لي، ومتعاطفة متالحقًة تبدو الفعلية فاجلمل
مث  لي،وامس لي(.

،وأنجتود مباهيحمملةبه.كذلك فالياءاملخاطبةللسحباليتيريدهاشاعرًنأنمتطر 

                                                 
 (.234ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.238،ص)املرجع السابق(2)
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دالسحبوجيعلهاتعقل؛فيخاطبها،رمباألن هحنواجلمادات،جيس   هفقداألملابلبشر؛فاجت 
ويبدويريدهاأنهتطلوخترجمايفطياهتا،إنهيريدالثورةعلىالوضعالرديءالذيحيياه.

:(2)يفموشحته(1)متأثرًاابلشاعرابنسناءامللكاملصري-هنا–أبومهام
 يكلليايسحبتيجانالرىبابحلل

دولواجعليسوارهامنعطفاجل
لكن ابنسناءامللكيبدوفرًحامتفائاًل،خبالفحالةاحلزناليتحيس هاشاعرًنأبومهام.


:(3)كذلكيبدوهذاالنمطواضًحايفقصيدتهالبنته"سارة"حيثيقول

النجوم تبس مي،تورق 
أبعماقي،وتندىأشعةالقمر
ورقرقييفاهلجري،فيئك
جرسكراناهلوى،واغزليهيفالش
ومللمييفاجلناح،خفقت ه

العطر  اجلذىل،وطرييأبفقك 
وانتهيبفرحةالفراش،إذا
،والزهر هام خبمرالزوال 

وهدهديهودج الضياء،وقد
أشعل شوقاجملدافللنهر

إىلخماطبةالبشر،فيجديفابنته)سارة(مالًذا هاهوشاعرًنينتقلمنخماطبةاجلمادات 
زيًدامنالشعورابلقوة،ومزيًدامنالتفاؤلواألمل.أنثواًيمينحهم

انتهيب، طريي، مللمي، اغزليه، رقرقي، تبسمي، ( فيها: ابنته خياطب اليت فاجلمل
                                                 

شاعر،منالنبالء،مصريهــ(:608-545ابنسناءالــــم لك،هبةهللابنجعفر،أبوالقاسمالقاضيالسعيد)(1)
 (.8/70(،)14،طاألعالم،بديعاإلنشاء.)الزركلي،خريالدينل،جيدالشعر،املولدوالوفاة،كانوافرالفض

املوشحات املشرقية  ،األفندي،د.جمدوانظر:(.2/353،)2،طاملستطرف يف كل هن مستظرف(األبشيهي،2)
 (.60،ص)1،طوأثر األندلس هيها

 (.245ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
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جديد ،مثيطلبما هدهدي(يبدأمنخالهلابطلباالبتسامةاليترمباتفتحلهبريقأمل 
ابحلياة واحلركة،فتصبغا تضج  الشاعريطلبهمنأفعال  -لصورةالشعريةابلصخب..وكأن 

إليه–منخاللخماطبتهالبنته شخًصاينصت  علىثقة أبهناستطيعأابها،إنهيريدأنجيد 
وينف  ذمامتوج بهنفسهمنأمنيات.

:(1)ويفقصيدته"ليلىاملريضةابلعراق"يبدوهذاالنمطواضًحايفقوله
ترتكيمنزالً،ال(2)مج  ليالكرخ

واسكيبجدوالًيفهجريالفال
سال واشغليإنخالأي قلب 

فاجلمل:)مج  لي،الترتكي،اسكيب،اشغلي(كلهاجاءتيف)ليلى(لعلهاحتر  كالضيق
خماطبً . الشاعر. الذييعيشه املالئكة(االنفسي )ًنزك شعرًا،(3)الشاعرة تبوحمعه لعلها

 احلياة منجديد؛فتعيد وتنبضالقلوبابحلياة العقول، تشرق فرمبا )الكرخ(؛ املكان إىل
؛ليواجهاخلنوعواهلوانبفروسيتهوقوتهاملعهودة. فتنفضغبارالزمنعناملاردالعريب  


:(4)ويبدوهذاالنمطيفقصيدته"رسالةإىلأيبحيانالتوحيدي"بقوله

احتفلي،ماالرماد حيتفل 
...

ضيايرايح ،واحتفليانتف
خي معليها. حمبط  خياطبالشاعرجذوًةمخدْتيفالنفوس؛بسببماأصاهبامنواقع 
أن يريد مبخاطبتها، ويبدأ اجلذوة تلك يشخصفيها ي( )احتفل+ )احتفلي(: فاجلملة

                                                 
 (.251،ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
(الكرخ:موضعيفالعراق،وكانتأواًليفوسطبغدادواحملالحوهلا،فأمااآلنفهيحملةوحدهامفردةيفوسط2)

 .(4/448د.ط،)،معجم البلدان ايقوت،احلموي،هبا)اخلراب،وحوهلاحمالإالأهناغريخمتلطة

ًنزكاملالئكة:شاعرةمنالعراق،حصلتعلىشهادةماجسترييفاألدباملقارنمنأمريكا،وع ي  نتأستاذةيف(3)
 عام احلر كتبتالشعر من أول أهنا الكثريون يعتقد الكويت. وجامعة بغداد قريبة1947جامعة زمنية فرتة يف م

 (.  https://ar.wikipedia.org/wikiموسوعة ويكيبيداي احلرةللسي اب.)
 (.253ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة ،عبداحلليم،عبداللطيف(4)

https://ar.wikipedia.org/wiki
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)انتفض+ي(،)احتفلي(:يستنهضها؛لتحركتلكالنفوساخلامدة.مثيقول)انتفضي(:
)احت النفوس.فل+ي( يف تنتزعاخلوفالعالق أن أيًضا منها يريد للرايح، كالمه موجًها

يفنفسشاعرًن،يرىفيهامدخاًلللخالص وتبدوهذهاألفعالقويًةمدويةلتشبعحاجات 
منالعجزالذيحيياه،يريدأنتتحركالدماء..أنجترييفالعروقحيويةوتوهًجاونشاطًا.


:(1)لنمطيفقصيدته"لوأن عمريمئة"بقولهويبدوهذاا

لوأن عمريمئة ،هد ين
تذك ريأيننص فت ها

إذارد يل وكيفأنسىالذ  كر 
،كنتأردفت ها صهوة ريح 

يتكررضمريالرفعاملتحرك)التاء(يفاجلمل:)نصفت ها،أردفتها،تكن فت ها،...(حيث
يتحدثعننفسه،عنماضي وعذاابت  وأحاسيس  مافيهمنمشاعر  هالذيعاشهبكل  

  موضًحا )التاء( تكرار على فريك  ز حياته؛ كتنو  ع -متنوعة جناحاته-وبشجاعة مجيع
وإخفاقاته.

:(2)كمايبدوهذاالنمطيفقصيدته"عينان"يفقوله
،والوهج  ح لم الزوال  ..عيناك 
النخيل مههمة  ت طارحان 

،يفعمقجدولسر با ألهداب 
الصفاء ،يقطر  ت عانقان 

حنينا،يفالزهروالع شب  كالطل  
اليمام ،رفرفة  ت سابقان 

للش هب  األجنحةالعاشقات 
،دفقتها األمطار  ادالن  هت 

                                                 
 (.258ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.262-261ص)،املرجع السابق(2)
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ت ذو  ابناجلليد ،مليذ ب
،يشرب الفراش  ت ذاهالن 

يفالزوالكأسا،ندي ةاحلبب
دهداناجمل هول،ترتشفانهت 

األزلاملسكن يفاحل ج ب
منجديديغازلشاعرًنالتاريخ،يذك  رقارئهبرائعةالسي اب)أنشودةاملطر(ورمبايفصح
)ت طارحان، فالعينان حياًة؛ )عينيها( على فيضفي املوسوعية. األدبية ثقافته بعض عن

ادالن،تذو  ابن،ت ذاهالن،هت  دهدان،ترتشفان(فالضمري)ألفالتثنية(ت عانقان،ت سابقان،هت 
جيعلاجلملةتشع قوةوحركةوحياة..فاالستعاراتكثرية،فالعينان)تطارحان(والنخيلكامرأة 
 تنبض  منصور  هلا اي اليمام. للجرييسابق والعينانكبطل  ت عان ق، امرأة  والصفاء مجيلة،

،وأسنداألفعالإىل)ألفاالثنني(اليتزادتابحلركةواللونوالصوت،أجادالشاعررمسها
ادالن:ت ذاهالن(غريالتام(1)ابإلضافةإىلاجلناساملعىنمجااًل. الذيزادمنمجاليةبني)هت 

.التشكيلاللغوي


:(2)ويبدوهذاالنمطيفقصيدته"لزوميةإىلأيبفهر"يفقوله
مطمح ه املتنيبعانقت 

...
جاللالع قا ،أ لفت هع شت  ب 

يسنداألفعالإىلهذهالتاء؛ أابفهر،وإنهإذا الشاعر)التاءاملتحركة(خماطًبا يستخدم 
لتناسبحديثهعناملاضياجلميلالذيعاشهاملمدوح.والغرابة يفهذافالشاعرجييدبناء

د.هالنحويةمبايالئماملعىنالـم رامجل


                                                 
 ،شرف،د.عبدالعزيز،خفاجي،د.حممدعبداملنعمتشابهاللفظنييفالنطقواختالفهمايفاملعىن.)اجلناس:(1)

 (.160ص)د.ط(،،حنو بالغة جديدة
 (.264ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(2)
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يف"يفقولهويبدوهذاالنمطيفقصيدته"منط  خم  :(1)صعب 
ذاكع رسالنور ،رفرفيف

الكونحنينا،واهلوىفيهحيلو
،يندى عان قيه،يزهرالصخر 

يتناجىيفثناايهف ل 
عل  مي"مخسينه"كيفينساها
الصبحليل  وحييا،حيجب 

ثــو  ري"مخسينه"كيفحيياها
خيل  رايًحا،كيفتركض 

يرمس ربيعية  لوحة  ،أي  ابلظل   مليء ربيع  أي  ! عاشها حياة مخسينية أي   ! الشاعر ها
نهعامل مجيل مبهر،بدر،ابلفضاء...إابلندى،ابلطري،ابهلضاب،ابلسحاب،ابلنجوم،ابل

وصفه–إنه العاملاجلميليستمدقوتهمن–كما النور.ويفهذا بلموكب  النور، عرس 
اًسا)عانقيه،عل  مي،ثو  ري(.إن ذاكاملاضياجلميلالذيعاشهأبوالعاشقةدفًئاوتسليًةومح

يفخميلته،ولعلهايفحديثهعنهيريدأنيستحضره،كمايريدأنيبقىهائًمايف مهامحاضر 
مًعا عاشاه مجال  كل  وحراسة مساعدته على احملبوبة من ابلطلب يلح  لذا وروعته مجاله

سي،هدهديه،واحر سيه(.)رقرقي،ذو  يب،تنا
:(2)كذلكيبدوهذاالنمطيفقصيدته"املتنيبيفديوانكافور"يفقوله

أمتدحاجلود والشجاعة ،والرأي 
كافورا كأينصو رت 

 أبوالطيباملتنيب،حيس  –رمبا–إنهيعيشتلكالفرتةاليتعاشها أبحاسيسه،ويعرب  
(فيستخ دم)التاءاملتحركة(اليتتناسباحلديثعناملاضي.عنذلكاملاضي)صو رت 




                                                 
 (.267ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.269ص)،املرجع السابق(2)
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:(1)يبدوهذاالنمطيفقصيدته"انتظار"يفقولهكما
انتظريأوبيتس دى؛فلنتريهلفيتغدا

...
انتظريغ ربةالزهور ،
انتظريغ ربةالندى

واغرتيبيفدميأنينا،الي دانيكمقصدا
واملوض العنوان مع يتناسب طلب  مج  إنه خالل من )انتظار( الن ل وع )انتظري،ه حوية

يصو   فالشاعر واألعنير اغرتيب،...(. صدئْت، قد فنظراته واضحة، ومبرارة  بصدق  حالته
هاالشاعرأنيوصل ز  زحالةاليأساليتأراد ـــــهذهالصورت عهامدة،والضوءقداختنق،وكل 

إىلاملخاطبة.
:(2)يفقصيدته"وهم"يفقولهكمايبدوهذاالنمط

األايممتضيكمايرضى بت  قدح س 
سى فؤادي،إذاحلقيقة خت 

مج  له  شاعر ًنيفصياغة املفردة يرك  زيبدو فالعنوانعلىاختيار للمعىنالــم راد، املناسبة
ب(الذييفيد  )حس  مجلتهبفعل  الضمريام م ـالشكوال)وهم(وبدأ ملتحركارضة،مثيسند 

م  الفعل إىل عاشها)التاء( اليت الوهم حالة عن الر  تحداًث يربط كما ليؤك  د، ابلقلب ضى
.األحاسيسالـــم رةاليتمتوجيفثناايفؤاده

:(3)ويبدوهذاالنمطيفقصيدته"مرثيةإىلأيبفهر"يفقوله
انتهيبايشجونأفئدة
كانم ناهاالف داءتنتهبه

من–شاعريفموضعالراثءاليقلروعًةعنموضوعاتهالسابقة،إذيؤك  دإن حديثال
 خماطًبا–خالله يفموضعاحلزن)انتهيب( مجيلًة فريسمصورة اللغويالثري؛ علىمعجمه

                                                 
 (.271ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.273،ص)املرجع السابق(2)
 (.274ص)،املرجع السابق(3)
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أعالمالعربيةمعشوقته،فيناديها)ايشجون(إنههاويعايشهابفقدانأحد األحزاناليتحيس 
طلبمنها.إن استخدامهلفعل)انتهب:هنب(يتالءممتاًمامعفكرةيشخصهاكيتعيماي 

املوتاليتيصورهاالبعضكأهناخاطفةتنتهباألحياء.
:(1)ويفالقصيدةنفسهايبدويفقوله

أقعىبقوميمنوزهنمخببه
هانوا،فهانالشريفمننغم
منبعدرأسهذنبه وطال 
وصع رواخد هم،بالنغم

وكذافاجلم املزري، قومه حال عن منخالهلا يعرب اجلماعة( واو + )هان )هانوا(: لة
القوليفاجلملة)صع روا(:)صع ر+واواجلماعة(الذييناسبفقدانالكثريمنقومنا

مجالياتاللغةالعربية.
 النمط الثالث للجملة الفعلية:

فعل+فاعل)ضمريمسترت(+املكمالت.
:(2)نمطواضًحايفديوانه،ومماورد منهيفقصيدته"زهرةالنار"قولهويبدوهذاال

تثاءيب،ختثرييفدمي
 خيفىغريبقااي،و رد ها

 أخنقها، ختنقين، أتَّقي
سفينةاتههبااملرفا

مين،أينيلم هرب؟أهربُ 
فاعاًللكل   منهاعلىفاألفعالاملتتابعة:)خيفى،أخنقها،ختنقين،أت قي،أهرب(تطلب 

عنهلفة تعرب   املتالحقة األفعال هذه للباحثأن  ويبدو أًن( أًن، هي، أًن، )هو، التوايل:
عنالتجد دواحليويةيفاحلدث. الشاعرللتغيريفجاءالبناءالنحويابجلملالفعليةاليتتعرب  

أ ابلتناوب)خيفى، املتكلم الغائبإىل نالحظأسلوبااللتفاتمن ختنقين،كما خنقها،

                                                 
 (.278ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.227ص)،املرجع السابق(2)
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أت قي(الذييضفيمجااًلعلىاألسلوبالشعري؛فيخرجاملعىنبصورةمتكاملة للقارئ،من
حيثالبناء،والشكل،واملضمون.

آخرمنالقصيدةيقول  :(1)ويفموضع 
 نشرهبا تشربنا، نُغمضُ 

والطرفاميتدَّ اخلافقأن
وقدهنادنُ  ندَّعيالنار 

صفىأن مياههادوهناأ
فاعل منها األفعال:)نشرب،تشرب،نغمض،ميتد ،هنادن ،ند عي(ولكل  تطالعنا أيًضا
إليه ذهب  ما يؤكد رمبا يفاألفعال التتابع وهذا حنن( حنن، هو، حنن، هي، مسترت)خنن،
ويدعمها القصيدة، معاين تناسب اليت واحلركة التجد د عن يبحث الشاعر أبن  الباحث

يعربانعنالتدف قابلزخرفةال لفظيةمنخاللاجلناسبنيالفعلني)نشرهبا=تشربنا(اللذين 
واحلياة.

:(2)ويفقصيدته"القوس"يبدوهذاالنمطيفقوله
احلروف ،عذاب   تعرههقْدك 

منجراحهاهل ط لهْوترتوي 
،وال(3)للحرفابلوصيد تبيتُ 

مشتعلهتلقا  ،إالوالنار 
يفحتتالُ ،تتَّقيهورمبا

خمتتله اصطياده،والشباك 
عبد األديباملصريالكبريأمحد خماطًبا ) )اكتف  مبعىن: ) )قْدك  فعلاألمر ابسم يبدأ

،وهوالذيغاصيفمعاجماللغةوحروفها،فأل ف هاوأ لفْته ،وعرفهاجيًدا،ملعطيحجازيا

                                                 
 (.228ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،ليم،عبداللطيفعبداحل(1)
 (.230ص)،املرجع السابق(2)

الكهف)3) أصحاب  ،اببالدال،فصلد.ط،القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(الوصيد:الف ناء ،والع تـ ب ة،وكهف 
 (.294)الواو،ص
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 شاعرًن ساق لذلك تلقاه ، ، تبيت  ترتوي، املسترتاألفعال:)تعرفه، وفاعلها ) حتتال  تت قيه،
وكهوفها اللغة يفالغوصيفحبار الكبرية جلهوده رائعة صورًا فريسم علىحجازي، العائد
معىنيريدالتعبريعنه،فيستعريهنا)اصطياده( لكل  مناسبًة )الوصيد(لينتقيلفظًة وجباهلا

صورًةمجيلًةمعربًةعنمقاماملمدوح.وكأن احلروفطرائد ابلنسبةإليهيسعىلصيدها،فريسم
إىلذاتهالتفاتًةطريفًة؛فيقول مناملمدوح  :(1)مثيلتفت 

أًنحفيد الشماخأهداين
متصله ،وروحيابلقوس  القوس 

 فحل  فالشماخشاعرجاهليٌّ لنفسه، يرمسها رائعة منصورة  سبقالتعريفبه،،ايهلا
أيًضاكماسبقالقولعنرمزيةقوسه،ف أيبمهام  عنفحولة  –جاءتالتوريةمجيلةلتعرب  

صيدههناأللفاظاللغةوكنوزها.إهنامقابلة–لغواًي،وشعراًي وبراعتهيفالصيداثنًيا،لكن 
إليه. إليهاشاعرًنيفاملعىنالذيذهب  طريفةو ف  ق 

:(2)ومماجاءمنهذاالنمطيفقصيدته"مجرة"
مـت ــقده؟أراكِّ اتـ ـقدي،هل

م نخمده ايمجرًةيفالنفوس 
البغاء هبا: ،يهتف  حناجر 
العادلني،والر شده ايأعدل 

تسو ِّغُ  بهتستلذُّ القهر 
يفكلقاهر صيد هتزيدُ 

ينتظرها، اليت واهلوان الظلم على الثورة هبا ويعين اجلمرة، تلك خماطًبا قصيدته يفتتح 
صها؛وجيعلمنه (فيأيتابلفاعلمسترتًاهل أراكِّ اإنساًًنيعقل،ويقولهلامتسائاًل:)فيشخ  

علىاالستمرار )أًن(.كماأييتابألفعال)تسو  غ ،تستلذ ،تزيد (يفصيغةاملضارعالذييدل 
وأييت هي( األفعالعلى)احلناجر: هذه وتعود التعبريعنه، الذييريد واإلمعانيفالظلم

بغيض.بلفظة)حناج ر(نكرة؛ألهناوضيعة ابلنسبة إليهفيماتقوم بهمندور رخيص 

                                                 
 (.231،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.234ص)،املرجع السابق(2)
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:(1)وقدوردهذاالنمطيفقصيدة)موشحةمصرية(حنوقوله
و يلم ْن

يعدلِّ يفأمة أمرا،ومل
 يُعزلِّ  
تنجليماليك،فالإالامل
سي  دي

"العاضد"ايوجهالزمانر دي
 يرتدي

الغد  املاضي،ق نوط  خرائب 
 يهتدي

ابألغتماملشبوهواملعتدي
آخر،إذيسوقاألفعالاليتترسمالصورةالقامتةوالذليلةاليتأييتبناءاجلملةهنابش كل 

يفصيغة مسترتًا والفاعلجاء يهتدي( يرتدي، التنجلي، يعدل، مل األمة:)ويل، تعيشها
شاعرًنعنكراهيتههلؤالءالفاعلني؛فجاءهبم هذهاألفعال؛وكأنهيريدأنيعرب   الغائبلكل  

والتصغري.بصورةالغائبللتحقري


:(2)"سارة"قولهومماوردمنهذاالنمطيفقصيدة
،إذا وانتهيبفرحة الفراش 

،والز ه رهام   خبمر الزوال 
***

املخزون منفكريأخشى عليك 
هبا يلق درًة،وددت  ايليت 
أنتبس مي،ايطفولةالقمر

                                                 
 (.238،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.238ص)،املرجع السابق(2)
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اشاتتفعلعندماتلثمالزهور،هوخياطبابنته)سارة(فيطلبمنهاأنهتيم كماالفرها
الفعلللفراش، ويستعريهذا املسترتالعائدعلىالفراش)هو(، وفاعله وأييتابلفعل)هام(
 وكأنهإنسان يشعروحيب،فريسمصورًةبيانيةمشرقًةت ساهميفمجالاملعىنالذييريدهاألب 

عنحبهاألبويهلاوخش البنتهدائًما.مثيعرب   يتهعليها)أخشى(والفاعلاملسترت)أًن(احملب 
يعودعلىالشاعر.


:(1)ومماورد منهذاالنمطيفقصيدته"ليلىاملريضةابلعراق"قوله

تلكاحل سانوهواها يسريأين 
النشر  اجل نانذائعات  كرحيق 

ليلىاليت مهجيتشربتْ أين 
ألن  الغائب)هو( يفصيغة )يسري( ابلفعل جاء مجيل  ماض  عن يتحدثويتحسر ه

كل ذلكاملاضي ،وكذااألمريفحديثهعنليلىيفقوله)شربت(وفاعله)هي(ألن  غائب 
العريقاجلميلقدغابعنالواقعالذييعيشهاليوم،الواقعالذليلالذييعيشهعراقاألمة.


:(2)توحيدي"قوله"رسالةإىلأيبحيانالومماورد منهذاالنمطيفقصيدة

 حيتفلُ  احتفلي،ماالرماد 
 تشتعلُ  ايجذوًةيفاخلمود 

*** 
انتفضيايرايح ،واحتفلي

ًنر ،ابجلمر  تكتحلُ  أفراس 
والض راعةواخلوفحتتصُد   املوت 

 تعتقلُ  ع تيا،والعجز 
يط تلكاجلذوةوخياطبها د  يفنفسشاعرًنجعلتهجيس   اليتتتغلغل  النار  أنكأن  منها لب 

                                                 
 (.248،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.253ص)،املرجع السابق(2)
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تشتعل معلنةاحتفااًلينتظره،بليطلبمنالرايحأيًضاأنحتتفل هببوهبا؛لتقتل ع واقعاهلوان
حرفالروي ويستخدم تعتقل ( حتتصد ، تكتحل ، تشتعل، ابألفعال:)حيتفل، فيأيت  العريب،

لكنن للنفوس. حمف  زة موسيقا من فيه ملا الثورة؛ ملعاين مناسًبا ابلفاعلني)الالم( أييت نراه ا
مسترتينيفصيغةالغائبأيًضا)هو،هي(،وكأينبهيستبعد أنتقوم ثورةعلىالواقع..هذا
عاشه الذي نفسه هو معه، البغاث  استنسر  و الفس لة، فيه أفصح الذي املرير الواقع

السكوت.إن التوحيديفأحرقكتبه.وهونفسهالذيأطبقاليومعلىاألمة،وأذاقهاطعم
الذيكانشجاًعااثئرًاعلىواقعقومه هذاالواقعاألليمدفعشاعرًنلالعتذارمنالتوحيدي  

اململاملهني.
:(1)"لوأن عمريمئة "حنوقولهكماوردهذاالنمطيفقصيدة

إذأنسىوكيف يلردَّ الذكر 
أ ردفت ها ،كنت  صهوة ريح 

،خابطًا، (2)أرتعيدون عنان 
،تكن فت ها زهرةأوهام 

أنسى، )أًن: علىاملتكلم يدل  بنيفاعلمسترت  أرتعي( رد ، )أنسى، جاءتاألفعال:
علىالغائب)هو:رد (.فهويواجهالعمر،ويواجهاحلياةويعربعن يدل  أرتعي(وبنيفاعل 

تعاملهمعاحلياة،ذلكصراحًةدونمواربةعندمايتحدثعننفسه.وهذامايوضحطريقة
وهنجهفيها.

:(3)ويفقصيدة"عينان"ورد هذاالنمط،حنوقوله
خافقة فيهمانوارسة البحر

تثبِّ لغرياألضواء ،مل
***

                                                 
 (.258،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،فعبداحلليم،عبداللطي(1)

املاشية ترعىر عًيا،ور عايًة،وارتعْت.)2) ،ابباليـاء،فصـلالـراء،صالقاموس احمليطآابدي،الفريوز،(أرتعي:ر ع ت 
(1160.) 

 (.261ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة عبداحلليم،عبداللطيف،(3)
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الصفاء ، يقطرُ ت عانقان 
حنيًنا،يفالزهروالع ش ب  كالط ل  

كأنهأتىهبماهبذهجاءالفعالن)يثب،يقطر(والفاعالنمسترتانبصيغةالغائب)هو(و
ويضيع هبامن الصيغةلتنسجممعاملعىنالذييرميإليهالشاعر،فعيناهاأشبهمبتاهة يغيب 
مع الفاعلاملسترتالغائبالذيينسجم بصيغة اجلملة وكذلكحرصعلىبناء يدخلها،

الصورةالشعرية.
:(1)هر"حنوقوله"لزوميةإىلأيبفومماورد منهذاالنمط،ماجاءيفقصيدة
للحياة ،وقدْترجتلُ  احلب 

خائ ل  زخرفهايفختي ل 
***

،والسآمة ننسى بكالصمت 
سهمهغائل  ،وإندس  والضعف 

والفاعل )ترجتل ( الفعل فيستخدم فهر، أاب شاكر حممود األديبالكبري مبخاطبة يبدأ
ا يلتفتللحديثبصيغة مث ) املخاطب)أنت  املسترتمسترتبصيغة وفاعله )ننسى( ملتكلم

الكبري،وكيفاليكون هذااألديباللغوي   عنحب   )حنن(وكأينبهأييتهبذهاملقابلةلتعرب  
العربية. ذلك،وقدمجعهماحب 

"قوله يف  خم  :(2)ومماورد منهذاالنمطيفقصيدة"منط صعب 
النور، يفرهرف  ذاكعرس 

حنيًنا،واهلوى حيلوفيهالكون 
، يندىعانقيه،يزهرالصخر 
يتناجىيفثناايهفـ ـل 

)هو(، الغائب بصيغة فاعاًل وراءها تسرت جاءت يندى( حيلو، ، )رفرف  فاألفعال:
علىاحلركةوالنشاط،رغمجميئهبصيغةاملاضي؛ واستعارللكونالفعل)رفرف(الذييدل 

                                                 
 (.264،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،فعبداحلليم،عبداللطي(1)

 (.267،ص)املرجع السابق(2)
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مافيهامنمجال،ليتخيلفساهميفرسمصورةبيانيةجتعلاخليالحيل   فيها،ويتمع نهابكل   ق 
اهلوىفيه)حيلو( كيفسيكونعرسالنور؟وماشكله؟مثجاءبتفاصيلللصورةوأخربأن 

وأن الصخر)يندى(والغرابةفيمانقرأ؛ألن احملبنييرونالعاملمنحوهلممجيالً.


:(1)ملتنيبيفديوانكافور"قوله"اومـم اورد منهذاالنمطيفقصيدة
مأسوراأ مثُــلُ  الديوان  عند 

منه،أظل مأسوراأخرجُ 
الغ ر اء  تش د ينايكافورطلعت ك 

ابلشعر م بهوراأهذي
غالب يف يسري وهكذا )أًن(، مسترت وفاعلها املتكلم، صيغة يف هنا األفعال  جاءت

التاريخ اكي)أًن(املتنيب؛ليأيتبناءاجلملةاألفعاليفقصيدته،هويغازل  منًنحية،وكأنهحي 
إليه. النحويةلديهمناسًباللمعىنالذييذهب 


:(2)ويفقصيدة"انتظار"يبدوهذاالنمط يفقوله

الضوء ،ما اهتدىاختنق 
هتاوى، تبلَّداوطائر حو متخوافيه،

 هتاوى، )اهتدى، املاضي: صيغة يف صيغةجاءتاألفعال يف املسترت والفاعل تبل دا(
 يعيش  يبقى االنتظار فصاحب  وموضوعها، القصيدة عنوان مع ليتناسب )هو( الغائب
استعار فقد ابحلركة، تعج  مجيلة بيانية بصورة التعبري جاء وقد ويتخيله. اجلميل، املاضي

ابخلوايف)اختنق(للضوء،وكأنهذوروحيتنفس،مثأردفهاحبركةجناحيالطريا ملسافر،وعرب 
علىمعىنالضعفواليأسواإلحباطالذي األوىلمنداللة للكلمة لـ ما القوادم؛ يق ْل ومل

يعيشهالشاعر.


                                                 
 (.269،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.271،ص)املرجع السابق(2)
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ويفقصيدة"وهم"ور د هذاالنمط،حنوقوله
(1):

األايم بت  كمايرضىمتضيقدحس 
خُتسىفؤادي،إذاحلقيقة 

طْوع مييينإخالُ و اآلمال 
رهن أبسي–علىاملدى–ناتم ذع

صيغة إىل الشاعر يلتفت مث الغائب، صيغة يف وفاعلها سى( خت  )متضي، الفعالن: جاء
يفصيغةالشك مقصوًدا،إذالفعل  استخداًما (وفاعله)أًن(واستخدمالفعل  املتكلم)إخال 

حيرصعلىبناء فالشاعر )وهم( القصيدة عنوان مع ويتناسبمتاًما ) النحوية)إخال  مجله
ي عرب   عناملعىناملقصود. بشكل 

النمطيف هذا ورد  إىلأيبف هر" "مرثية اليتجاءتبعنوان: الديوان من قصيدة ويفآخر
:(2)قوله

، السؤال  تعرههُ حممود،أنت 
اجلواب حتتجُبهحممودأنت 

الغرض ليتناسبمع أسلوباملخاطب؛ يستخدم  فهر الشعريمنحنييرثياألديبأاب
خماطبةالــمرث يهبذهالطريقةتعكسمدىقربهمنقلبالشاعر،وكأنهالقصيدة،حيثإن 

صيغة يف هلما املسترت والفاعل حتتجبه( )تعرفه، : الفعالن فيأيت يغيب، ال أمامه حاضر 
هذااألسلوبيوضحللقارئأتثريأيبفهريفنفسالشاعر،ومكانته (.إن  املخاطب)أنت 

األدبيةالرفيعةاليتاليستطيعأحد أنميألها.




 

                                                 
 (.273،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
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اجلملة املنفية : أمناطها ومكوانهتا. –املبحث الثاين 
االمسية اجلملتني: يف يكون النفي أن  اللغوي اجملال الباحثنيوالدارسنييف على خيفى ال

عدمثبوتنسبةاملسندوالفعلية."والنفيمنالعوارضاملهمةاليتتعرضلبناءاجلملة؛فتفيد
للمسندإليهيفاجلملةالفعليةواالمسيةعلىالسواء.فالنفييت جهيفحقيقتهإىلاملسند،وأما
املسندإليهفالي نفى،ولذلكميكنيفاجلملةاالمسيةأنيتصدرالنفياجلملة،فيدخلعلى

ند...وأمااجلملةالفعليةفإن املبتدأواخلربمعاً،وميكنأنيتصدراخلربفحسببوصفهاملس
على ضرورة مقد م وهو املسند، هو الفعل ألن وحده؛ الفعل يتصدر أن البد  فيها النفي

ي (1)الفاعل" وأسلوبالنفي عند. املراد املعىن مقتضى وفق العربية اجلملة بناء يف ستخدم
مناسباتالق اللغوي"النفيأسلوبحتد ده الكاتبأو أو الشاعر أسلوبنقص  وهو ول،

وإنكار ي ستخدملدفعمايرتدديفذهناملخاطب"
(2).
:(3)وقدتناولمجهورالنحاةأدواتالنفيوفقماأييت

عمل  -1 تعمل  حيث  اترًة، املرفوعات ابب ثتيف حب  وقد والت( وإن، وما، )ال،
 "ليس"ويفابباملنصوابتاترًةأخرىابعتبارخربها.

 كان(ألهناتعملعملها.)ليس(وضعتمع) -2
 )مل،وملا(ود رستاكأدايتجزمللفعلاملضارع. -3
 )لن(د رستيفنصباملضارع. -4


 اجلملة الفعلية املنفية:  -1

وقدوردتوفقاألمناطالتالية: 
 النمط األول:-أ     
املنفيبـ"ما".

                                                 
 (.280،د.ط،ص)بناء اجلملة العربية،(محاسة،د.حممد1)
 (.246،ص)1،طيف النحو العريبمهدي،املخزومي،(2)
البغدادي،إايز(.وانظر:ابن3،ص)1،طاجلملة الفعلية منفية واستفهامية ومؤكدة،(اخلويسكي،د.زينكامل3)

 (.2/607د.ط،)،احملصول يف شرح الفصول
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:(1)ورد هذاالنمطيفقصيدة)زهرةالنار(حنوقوله
 ارتوىما اليتوصرعةالكأس 

،إالغاهلارشفاالالهف
.+الفعلاملاضي)ارتوى()ما(


:(2)ويفقصيدة)القوس(حنوقوله

للحروفابلوصيد،والتلقاه تبيت 
هضب تْماذاك،وإالفكل 

استطالةه زل هالعقول به
+الفعلاملاضي)هضبت(.)ما(


:(3)ويفقصيدة)القوس(حنوقوله

نك ـــرتما،وتعرفهاصاحيب
له منكقدمياًصبابًةَث 

منكنبعًة،سكبتنسيتما
+الفعلاملاضي)نكرت(.)ما(
+الفعلاملاضي)نسيت(.)ما(


:(4)كذلكورديفقصيدة)ليلىاملريضةابلعراق(قوله
أويدريدرىماخانع يفأمان

+الفعلاملاضي)درى(.)ما(

                                                 
 (.228،ص)1ط،األعمال الشعرية الكاملةاحلليم،عبداللطيف،عبد(1)

 (.231-230ص)،املرجع السابق(2)
 (.232ص)،املرجع السابق(3)
 (.249ص)،املرجع السابق(4)
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:(1)مئة(قولهويفقصيدة)لوأنعمري
ت نكريناآلن،وايليتها

نكرتينحنيع ر فتهاما
أمسحتْهمارعيت هاعمرا،

+الفعلاملاضي)نكرت(.)ما(
+الفعلاملاضي)أمسحت(.)ما(


:(2)ويفقصيدة)لزوميةإىلأيبفهر(قوله

عندهامائل.ماالقو اس، مال 
(.)ما( +الفعلاملاضي)مال 

:(3)صيدة)انتظار(قولهويفق
الضوء ، اهتدىمااختنق 

+الفعلاملاضي)اهتدى(.)ما(
:(4)ويفقصيدة)مرثيةإىلأيبفهر(قوله

هماواشتعلاحلزن يفالعروق،
إالبدفقهاهلب ه ..يعرف 

نقتاتابملوت،كيف؟يقتات نا
طاعماسغ بهمااملوت،و (5)غال 

(.+الفعلاملضارع)يعر)ما( ف 
(.)ما( +الفعلاملاضي)غال 

                                                 
 (.258ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.265ص)،املرجع السابق(2)
 (.271،ص)قاملرجع الساب(3)
 (.275–274،ص)املرجع السابق(4)
:العطش،وأس5ْ) :دخليفاجملاعة.)(سغبه:الس غ ب  ،اببالباء،فصلالسني،القاموس احمليطالفريوز،آابدي،غ ب 

 (.91ص)
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الذييعيشهيفماضيه،هناجندهقداستعمل)ما(معاملضارع،ورمباليؤكدجتد داحلزن
ويفحاضره.

:(1)ويفالقصيدةنفسهاقوله
رحلتمنكفكرةنبهتما
صو حتمنًنديكزهرته ما

+الفعلاملاضي)رحلت(.)ما(
حت(.+الفعلاملاضي)صو )ما(


الشاعراستخدم )ما(النافيةيفالنماذجالسابقةيفمعر ضحديثهعناملاضي، وي الحظأن 

(،ويالحظالقارئاستخدامالشاعرألسلوبالنفي ويريدمن،ومرةقبلاملضارع)فماي عرف 
بعدها؛فساهمبناءاجلملةالنحوية للجملة،وإماالحق  لديهيفخاللهأتكيدمعىنإماسابق 

تشكيلالصورةالشعريةاملقصودة.
     
 النمط الثاين:-ب
املنفيبـ"ال".
:(2)وقدورد هذاالنمطيفقصيدة)زهرةالنار(حنوقوله

اليت تنـيالتلكبقاايك 
)ال(+املضارع)تين(.

:(3)ويفالقصيدةنفسهاقوله
ايزهرةالناراليتاشعلت

اتطفاليفموقدياألحزان،
)ال(+املضارع)تطفا(.

                                                 
 (.280،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.227ص)،املرجع السابق(2)
 (.228،ص)املرجع السابق(3)



 

(80) 
 

:(1)ويفالقصيدةعينها،قوله
وأن هًنزفةيفدمي

تشقىالترجتيالربء ،وال
***

تشتكياملنفيالمأنوسة،
)ال(+املضارع)ترجتي(.
)ال(+املضارع)تشقى(.
)ال(+املضارع)تشتكي(.

:(2)كماوردهذاالنمطيفقصيدة)مجرة(حنوقوله
الرىالنيل ابحلياة،وملنس

يـم د يد ه يرتد عنسائل 
)ال(+املضارع)يرتد (.

:(3)كذلكورديفقصيدة)موشحةمصرية(حنوقوله
تنجليهالإالاملماليك،

)ال(+املضارع)تنجلي(.
:(4)كماورديفقصيدة)ليلىاملريضةابلعراق(قوله

تنامعنذليلالسالمالعينه
(+املضارع)تنام(.)ال

:(5)ويفالقصيدةنفسهاقوله
أ ابيلوالطيباشتكىيلالكيفييب

                                                 
 (.228،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.235،ص)املرجع السابق(2)
 (.238،ص)املرجع السابق(3)
 (.250ص)،املرجع السابق(4)
 (.251،ص)املرجع السابق(5)
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)ال(+املضارع)أ ابيل(.
:(1)ويفقصيدة)ليلىاملريضةابلعراق(قوله

جيريالهاهنادوحتانفيهما،
البدر غري ذوباحلنانمنس هوم 

)ال(+املضارع)جيري(.


:(2)دة)لوأن عمريمئة(قولهويفقصي
الأتسل ىابألماين،وال

أفرح ابألشواقزخرفت ها
)ال(+املضارع)أتسلى(.
)ال(+املضارع)أفرح (.
:(3)ويفقصيدة)عينان(قوله

يبمنعينيكأسئلة  هتتف 
،هتتفيبالحائرة ، ت قال 

.) )ال(+املضارع)ت قال 


خم :(4)يف(قولهويفقصيدة)منط صعب 
الزمن احملبوس  وزمان أفلت 

ي دانيهغ ل المنه،
)ال(+املضارع)ي دانيه(.



                                                 
 (.251ص)،1،طلةاألعمال الشعرية الكام،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.254ص)،املرجع السابق(2)
 (.263،ص)املرجع السابق(3)

 (.266ص)،املرجع السابق(4)
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:(1)ويفقصيدة)املتنيبيفديوانكافور(قوله
"تصدأ (2)تعذلين  يف(3)"السيفيات 

ترد حمذوراالأغمادها،
)ال(+املضارع)ترد (.

لة)تعذلينالسيفيات(فالسيفيلوم،والرائعأنهيؤكدمنجديد،منخاللصورةبيانيةمجي
املفردة املنسوبمجع السيفيات)االسم املؤنث: صيغة على ليؤكد( )السيوف(؛ يقل ومل ،

الواقع الضعفالذيوصفبه حيثي نسبالضعفللمؤنثمعىن مجع.، اجلمع  وهذا
.نيات(عنالرماحقياس،مثلقولالعرب)الر دي

)منالبحرالطويل(:(4)قالاملتنيب
الس رجيياتيقطعهاحلمي طوالالر دينياتيقصفهادمي***وبيض 

الردينياتنسبةإىلر دينة،والس رجيياتنسبًةإىلقني امسهس ريج.


ام :)املتنيبيفديوانكافور(نفسهاقصيدةاليفوقولأيبمه 
أ رىيفالديوانميلكينالقيد هال

ع)أ رى(.)ال(+املضار


:(5)ويفقصيدة)مرثيةإىلأيبفهر(قوله
يستثريهغضب هال القانط،

)ال(+املضارع)يستثريه(.
يف األفعالاملضارعة مع )ال( األداة الشاعر يستخدم إذ يفالنماذجالسابقة، األمر وكــذا

                                                 
 (.270،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة عبداحلليم،عبداللطيف،(1)
:الــم المة .)(تعذلين2)  (.928عني،ص)،د.ط(،اببالالم،فصلالالقاموس احمليط،،الفريوزآابدي:العذل 
 ((.43،ابباهلمزة،فصلالصاد،ص)املرجع السابق(تصدأ:صدأاحلديد:عالهالوسخ .)3)
 (.282،د.ط،ص)شرح العكربيأبوالبقاء،العكربي،(4)
 (.278،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(5)



 

(83) 
 

عىنالذييرميمعر ضحديثهعناحلاضر،فيحرصعلىبناءاجلملةالنحويةاملنفيةليؤكدامل
.وكذااألمرللمستقبلالقريبالذييراهليسسعيًدا،للتعبريعناحلاضرالذييعيشهإليه


 النمط الثالث:-ج    
املنفيبـ"مل".
:(1)وقدوردهذاالنمطيفقصيدة)موشحةمصرية(حنوقوله
م ْنو يل
يعدل مليفأمة أمرا،و

)مل(+املضارع)يعدل(.
هذهاملوشحةيستلهمالشاعرمعانيهمنالقرآنالكرميمنقولـهتعـاىل:"وإذاحكمـتمبـنيويف

.(2)الناسأنحتكمواابلعدل"
:(3)وقولهيفالقصيدةنفسها

منيلي
اخلوف ي عزل مليفسنوات 

(.ل )مل(+املضارع)ي عز
:(4)وقولهيفالقصيدةذاهتا

مد يل
(5)أيتل ملمر،و"شاور"يفاأل

.) )مل(+املضارع)أيتل 
(6)"وشـاورهميفاألمـر"وكذااألمرهنايشتقمجلته"شـاور"مـنالقـرآنالكـرمييفقولـهتعـاىل:

                                                 
 (.238،ص)1،طية الكاملةاألعمال الشعر ،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.58(سورةالنساء،مناآلية)2)

 (.241،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
 (.242،ص)املرجع السابق(4)
يفغضب.)آابدي،الفريوز(أيتل:قار5) اخلطو   (.863،د.ط(،اببالالم،فصلاهلمزة،ص)القاموس احمليط،ب 
 (.159سورةآلعمران،اآلية)(6)
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وهــذهاملشــورةمــنالقائــدتكــونيفغــريغضــب،والشــاعرخبــري ابملعــاينالــيتتشــريإليــهاآليــة
الكرميــةمبــافيهــامــنمبــادئالقيــادة،فيســتلهمم نهــامبــدأالشــورى؛ليؤك  ــداملعــىنالــذيذهــب 

إليه.


:(1)وقولهيفقصيدة)ليلىاملريضةابلعراق(
عنذليلاألسرتص نهايدانمل

)مل(+املضارع)تص نها(.
ايهلذهاألمةاليتأضاعتعراقهااألصيل،ملتسع حلمايتهمنالعدوانالغريبالغاشم؛فوقع

ذليالحتتسيطرهتم.
:(2)قصيدة)رسالةإىلأيبحيانالتوحيدي(قولهويف

 حيرتقأبحرفهملأوليت 
حنياستبد السقام ،وامللل

)مل(+املضارع)حيرتق(.
من عاىن الذي التوحيدي قبله من عاشها مثلما كبرية، نفسية غربًة حيس  شاعرًن يبدو

كتبه. إحباطاتجمتمعه،ويئسمنهم؛فأحرق 


:(3)ن عمريمئة(قولهويفقصيدة)لوأ
يل،إذتكش ْفت هاملو ْ تنب 

أق ْل:مل لوأن عمريمئة،
قدهد ينأيننص فتها

)مل(+املضارع)تــبــن (.
)مل(+املضارع)أق ل(.

                                                 
 (.251،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.257،ص)املرجع السابق(2)
 (.260،ص)املرجع السابق(3)
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:(1)ويفقصيدة)عينان(قوله
تثبمل لغرياألضواء،
يذ بملتذو  ابناجلليد،

)مل(+املضارع)تثب(.
ملضارع)يذ ب(.)مل(+ا

:(2)يفقصيدة)لزوميةإىلأيبفهر(قوله
الفائ لملو يكنابملضي ع 

)مل(+املضارع)يكن(.


:(3)ويفقصيدة)مرثيةإىلأيبفهر(قوله
ي طمسهلامنبريقهاذهب همل

)مل(+املضارع)ي طمس(.
للباحث ض-هنا-يبدو معانيه إبراز على حريص  الشاعر بدق ة أن  الشعرية صوره من

ال يكاد  خاص  معجم  من هبا يستعني  اليت اللغوية وثروته خربته مدى تعكس متناهية،
النحوية؛لتفيدنفياملعىنالذييريدهه ل بناءمج  يفيستخدم)مل(استخداًماابرًعافينضب.

الفعل. إىلقلبزمن ابإلضافة املضارعمطلالشاعر، على )مل( فدخول ولعله. حنوي، ب 
يف ورمبا احلاضر، يف األحداث حصول نفي يصور حيث الشاعر، عند معنويٌّ مطلب 
يف النحوي التشكيل من املراد املعىن توضيح يف يساهم الذي األمر القريب؛ املستقبل

قصائده.
   
 
    

                                                 
 (.261ص)،  1،طاألعمال الشعرية الكاملة عبداحلليم،عبداللطيف،(1)
 (.265،ص)املرجع السابق(2)
 (.279ص)،ع السابقاملرج(3)
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 النمط الرابع:-د
املنفيبـ"لن".

:(1)قولهمليردهذاالنمطإاليفقصيدة)انتظار(حنو
تريهلفيتغداهلنانتظريأوبيتس د ى،

م متاًما واليتتنسجم املستقبل، نفي اليتتفيد )لن( األداة منيستخدم القصيدة عنوان ع
أخرىًنحية،ومعمف ،فيقر  ريفالزمنرداتالسياقاللغويضمناجلملة)غًدا(منًنحية 

هلفيت( تري )لن مستقباًل حيصل لن أمرًا استشرافاحلاضر ضوء على متشائًما ويبدو
املستقبلاملظلمالذييراه.


 اجلملة االمسية املنفية: -2

وقدوردتوفقاألمناطالتالية:
 النمط األول:-أ 

اجلملةاالمسيةاملنفيةبـ"ليس".


:(2)وقدوردهذاالنمطيفقصيدة)القوس(حنوقوله
احلروفتعرفه ذاكعذاب 

ه وو ل هْليسسواًء:توال
هذا ولتأكيد لألمهية؛ اخلرب فقد م و)ول ْه( )تواله ( بني للتفريق )ليس( استخدم حيث

التفريقابلنفي.
:(3)ويفالقصيدةنفسهاقوله

أنتحي له(4)لست  ب د 

                                                 
 (.271ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة عبداحلليم،عبداللطيف،(1)

 (.231،ص)املرجع السابق(2)
 (.231،ص)املرجع السابق(3)
 (.1204،د.ط(،اببالياء،فصلالنون،ص)القاموس احمليط،اعتمد )آابدي،الفريوزانتحى:جد ،و(أنتحي،4)



 

(87) 
 

حيثدخلالفعل)ليس(علىالتاءاملتحركة؛ألنهيتحدثعننفسه،وجاءابخلربمجلة
.منفًيا)أنتحي(


:(1)كورديفقصيدة)منطصعبخميف(حنوقولهكذل

ب عد  ليسبعدك 
قبل  ليسقبلك 

في ويفاجلملتنيالسابقتنيحيرص  املعىنأبسلوبالنفي، علىأتكيد اخلربالشاعر قد  م
خاص)بعدكبعد سمنكرًةللضرورةالشعرية،ويصوغتعابريهالابلألمهية،بينماأييت يفبناء 

معالعنوان)منطصعب(قبلكقبل – بنياأللفاظ؛األمراملقابلةأسلوبمعتمًدا(لتتناسب 
.واألسلوبمجاالً،املعىنسحرًاكسب أالذي

:(2)كماورديفقصيدة)مرثيةإىلأيبفهر(حنوقوله
م نحنياً ابلسجن ،ابألسر ،لست 

واخلنوع.ليلتاءاملتحركةالدالةعلىاملرثي؛علىاحيثدخلالفعل)ليس( نفيعنهصفةالذل  
 النمط الثاين:-ب

اجلملاالمسيةاملنفيةبـ"ما".
:(3)ورد هذاالنمطيفقصيدة)ليلىاملريضةابلعراق(حنوقوله

أ لـمْ ابحلبيباألشممالس قم 
  شبهاجلملة(.:فقد ماخلرب)املسندإليه:أمل()املسندفيلنحيثجاءت)ما(العاملةعمل)ليس(

 لنمط الثالث:ا-ج
اجلملاالمسيةاملنفيةبـ"ال".

:(4)وقدورد هذاالنمطيفقصيدة)ليلىاملريضةابلعراق(حنوقوله

                                                 
 (.268ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،يم،عبداللطيفعبداحلل(1)

 (.277،ص)املرجع السابق(2)
 (.249،ص)املرجع السابق(3)
 (.252،ص)رجع السابقامل(4)
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انالل قيسالغ ـــــر   عنمج  ضاحك 
حيثجاءت)ال(العاملةعمل)ليس(لنفيمابعدها،وأتكيدماقبلها.

:(1)مريمئة(حنوقولهكماورد ت)ال(يفقصيدة)لوأن ع
:الاخلمسونيفقبضيت أنظر 

والمعاألحالمخلفت ها
فيستخدماألوىلمبعىن)ليس(مثيعطفعليهابـ)ال(الثانية؛لتأكيدالنفياملراد،وخلدمة

املعىنالذييرميإليهالشاعر.
:(2)كماورد ت)ال(للنفييفقصيدة)املتنيبيفديوانكافور(حنوقوله

هباالص هيل  واخليل حمبوسة جيف 
منذورة للرايش،الصولة الفرسان

صورة يؤكد مم ا بعدها، ما ونفي الذييسبقها، املعىن لتأكيد هنا حيثجاءت)ال(
العجزالذييرمسهاالشاعريفقصيدته،فالشاعريرصفمفرداتهبعناية اتمة؛تساهميفبناء

ىنالذييرميإليه.اجلملةالنحويةوفقاملع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.259،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.270ص)،املرجع السابق (2)
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 ملة املؤكدة: أمناطها ومكوانهتا:اجل –املبحث الثالث 

 وأتك د  لغويٌّمنأساليباللغةالعربية،"والتوكيدأفصحمنالتأكيد.وتوك ـد  التوكيدأسلوب 
)معنوي((1)مبعىًن صريح وغري )لفظي( صريح تكرير وجهني: على جدوى(2)وهو و .

 يفقلبه،التأكيد ومك نته يفنفسالسامع، به علق  وما املؤك د قر رت  فقد كر رت  أنكإذا
شيء،يفاالسموالفعل يفكل   شبهًةرمباخاجلته..والتأكيدبصريحالتكريرجار  وأمطت 

أن(3)واحلرفواجلملة ميكن املؤكد ة العربية اجلملة إن  يقول: للباحثأن ميكن هنا ومن .
نامسية،كماميكنهلاأنتكونفعلية.تكو

فاجلملةاملؤك دةاليتتدخلعليهاأداةالتوكيد،سواءامسيةكانتأمفعلية،وذلكوبناًءعليه،
اإلسناد املقامحبسب،لتأكيدمضمونعالقة يقتضيه وما املؤكدةأغراضالكالم واجلملة .

منه فجاء للتوكيد، يفاملعىناالصطالحي كماجاءتكما املعنوي، منها وجاء اللفظي، ا
أخرىضمنديوانالشاعر أبدوات  ل جاءتمؤكدًة النحويةه ،وبنيثناايتراكيبهاللغويةومج 

.املتنوعة
 اجلملة االمسية املؤكَّدة: -

النار" "زهرة يفقصيدته منه ورد  ومما يفديوانالشاعر، واضًحا املؤكدة ويبدومنطاجلملة
:(4)قوله

وقدند عيهن  ادن النار 
مياهادوهناأصفىأنَّ 
عصفورًابالريشة أنَّ و

تريشه أهدابكالوطفا
رعًداعاصًفايغتليأنَّ و

                                                 
 (.294،اببالدال،فصلالواو،مادة)وكد (،ص)اموس احمليطالقالفريوز،آابدي،(1)
 (.114،د.ط،ص)املفصل يف علم العربيةالزخمشري،(2)
 (.115،ص)املرجع السابق(3)
 (.229-228ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(4)
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يلقىلهيفقلبناعطفا
"حرفتوكيد، وهي املشد دة، املفتوحة )أن ( بــــ مسبوقة االمسية حيثجاءتاجلمل

 اخلرب" وترفع والطريفيف(1)تنصباالسم بعد. أبسلوبالتوكيد جاء الشاعر أن  األمر
مم   )ند عي(صيغة واملصداقية..ارضة القوة من طابًعا إليها وأضفى مجاالً، الصورة زاد مما

يغتليبصوتهكغلياناملاء وجاءتالصورةالبالغيةمكملًةللمعىنالذيأرادهالشاعر،فالرعد 
عنضيق النفوسيلفىلهصًدىكبرياًيفالقلوب.فوقالنار،وهذاالرعد املعرب  

:(2)ويفالقصيدةذاهتايقول
وايدموعالكربايءارقئي

أخشىلكالنزفاهإنين
إىلوحدة هإنين ماض 

مأنوسة ،التشتكياملنفى
وهي املشد دة، املكسورة )إ ن ( يستخدم –وهنا تنصباالسم–أيًضا حرفتوكيد،

له:"ايدموعالكربايءارقئي".فيجعلم(3)وترفعاخلرب نالدموعإنساًًنيعيويفهمماي قال 
وسكن  ثروة معجمية (4)رقأ الدمع:جف  .ايل روعة شاعرًنالذيجييد صنعتهالشعريةابمتالك 

واملعايناليتيرميإليها.. الشعري   النص   كيفيوظ  فمفرداتهيفخدمة هائلة؛فهويعرف 
 أنضمنصور  ترقىخبيالالقارئ!فللكربايءدموعالينبغيأنت رى،واليريدهلاالشاعر 

مياهها! متعن يفنزف 
امشاعر ًنأي صورة مجيلة يرمسها منخاللأبومه  دش  !حيثخيشىعلىالكربايءأنخت 

أنه–منجديد–رالدموعالسائلةفيمالونزلتغزيرةكدماء اجلرحالنازف.مثيؤك  دالشاع
جمتمعية  غربة  يفظل   إليه، ب بة حم  لديه، مأنوسًة ستكون لكنها اليتسيعيشها، الوحدة رغم

حيياها.

                                                 
 (1/49د.ط،)،غين اللبيبم،ابنهشام(1)
 (.229ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،يم،عبداللطيفعبداحلل(2)
 (1/46)،د.ط،مغين اللبيب،ابنهشام(3)
 (.40،د.ط،ابباهلمزة،فصلالراء،مادة)رقأ (،ص)القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(4)
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:(1)ومماجاءمنهذاالنمطيفقصيدته"مجرة"
نتْإنَّ اتـ ـقدي، صربًنأس 

مياه ه،واألشطان م بتعده
بعدالطلب)اتقدي( جاء )إن ( بــ اليتيعيشهافالتوكيد السيئة الشعورية ليوض  حاحلالة

حاجتهماملاسةللتغيري.كذلكيرسمصورًةع ف نًةللحالةاملأساويةاليتحيياها الناس،كمايبني  
نت" مياههاآسنةكريهة"أس  ،لكن  عاملناالــعريب ،فالصرب بئر 
:اآلسنمناملاء:اآلجن،(2)

الطعموا شطون ،بعيدةالقعر،وهيمتسعةمناألعلى،(3)للون..واألشطاناملاءاملتغري   :بئر 
ضيقةاألسفل.

يفاستخداممفرداتهالشعريةاليتينتقيهايفالتشكيلالنحوي، امخبري لغويٌّ أابمه  إن 
وبناءاجلملةلديهيساهم كثريًايفتوضيحاملعىنوزخرفةالصورةاليتيرمسهايفخيالالقارئ.

:(4)ومماورد منهذاالنمطيفقصيدته"ليلىاملريضةابلعراق"قوله
خانع يفأماْن***مادرىأويدري

األمرأنَّ  هون املكان***منهوان 
ايهلامنصورة ساخرةلذاكالذليلاخلانعالذييقبعيفداخلاإلنسانالعريباليوم!

اهلوانالذيتعي حقيقة يدركأن  يؤكدوليته املكان" هون  "أن  منهواننفوسنا األمة شها
هبذهاجلملةمايرميإليهمنمعىن،كمايرسمصورًةوضيعًةتعيشهااألمة.

:(6)"قوله(5)"رسالةإىلأيبحيانالتوحيديومماورد منهذاالنمطيفقصيدة
ي سعفها  احتفلي،فالعروق 

دماء احلياة حتتفل أنَّ 
                                                 

 (.237ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.1059-1058،د.ط،اببالنون،فصلاهلمزة،مادة)أسن(،ص)القاموس احمليط،لفريوزآابدي،ا(2)
 (.40،ابباهلمزة،فصلالراء،مادة)رقأ (،ص)املرجع السابق(3)
 (.249ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(4)

 (.34(أبوحيانالتوحيدي:سبقالتعريفبه،ص)5)

 (.254ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(6)
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لرجولةانتفضتًْنراأنَّ و
وغادرهتاالشكاة ،والــملل 

دة أنَّ و كاس  الزيوف  سوق 
إذاخالب طل   وكلن كس 

،ت سكر ه أنَّ و احل روف   ش وق 
وقعهاَث  ل ، قافية   نـ ْبض 
حنفل احلياة ،ن عاف وأنَّنا 

،خنشىالــه مود ي نسدل  املوت 
إىلأيب "رسالة القصيدة عنوان اختيار البدايةإن  يوحيإىلالقارئمنذ التوحيدي" حيان

مع احلزينة املشاعر هذه يتقاسم هو وها الشاعر، يعيشها اليت اجملتمعية الغربة مبشاعر
العلم والالعلماء.لكن  الي قد  ر  بغربتهيفجمتمع  التوحيديالذيعاشهامنقبله،يومأحس 

 التوحيدي إىل البشرى يزف  كأنه األشاعرًن إأبن  نعم، اإلصالح. إىل طريقها يف هنامور
منحوله،ومنحتته،ومنفوقه،ومن شيءيتحرك  الشاعر،فكل  ملحمةحقيقيةيعيشها
يفالعروقالعربية،وجذوةالرجولةقداشتعلت،وآنهلذااملارد ابطنه،فهاهيالدماءتتحرك 

منمكانه،آن لهأنينفض  أنينتفض  ،نوععنه"أن دماءاحلياةحتتفلغبارالذلواخلالعريب  
ًنرالرجولة..."ليسهذافحسببلاألمورتكادتعودإىلنصاهبااحلقيقي،فالكذب وأن 
سوقالزيوفكاسدة "فجاءابجلمع"زيوف"وهومجع  والزيفأصبحكاسًدامكروًها"وأن 

السيئ احلالة عن للتعبري الشاعر قصده ــثرة النحويك  بتشكيله فجاء الناس؛ اليتيعيشها ة
يقظة مجيل. ليظهرالصورةالشعريةاليتأرادها،ورمباحلالة يريدأنيعيشهاالشاعرولوحبلم 

امجاءأبسلوبالتوكيد؛ليعطيقوًةللصورةاليترمسهاحلالةالنهوضاليتحتتاجها أابمه  إن 
الضعفال ح  ليهمنالزيفواخلذالن،وليؤك  دذيآل تإاألمة،وليوض   أيًضايشتاق  الشعر  أن 

ابألجماد الصفحاتاملزهرة ترصد اليت الساحرة وقوافيه صوره خالل من إلشراقه يعود  أن
والبطوالتواإلجنازات،وأن احلياةاحلقيقةتلكاليتتعج ابحلركةوالنشاطوالتجديد؛ومنهنا

،ظةاجلميلالذيعاشهصحامنحلماليق–هأحسب – وجعلالقارئيعيشهمعه،ليعتذر 
الفارغونيفاملقدمة.إىلالتوحيديعناحلالةالــم خزيةاليتنعيشها،حيثتصد رالر عاع 
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:(1)"لوأن عمريمئة "حنوقولهكماوردهذاالنمطيفقصيدة
عمريم ئة ،هد ينأنَّ لو

نص فت هاأين ِّ تذك ري
املعىنالشرطييفالزمناملاضيتقتضيأنجا وإفادهتا االمتناعية.. الشرطية "لو" بــ هنا ء

فهيتفيد السابقعلىالكالم؛ يفالزمن يتحققمعناه أيمل مضى، فيما يقع مل شرطها
تبًعا امتناعجوابه وقوعه وعدم ويرتتبعلىامتناعالشرطهنا ملحيصل. معناه القطعأبن 

ينفيوصولعمرهإىلاملئةابستخدامه"لو"ويؤك  دمن–خبربتهاللغوية–ناالشاعر.وه(2)له
مثلهذهاملقدمة نصفت ها"..وتبدوللدارسأن  خالل"أن "أنهيفاخلمسنيمنالعمر"أين  

يداستمالةقارئهحنفنٌّشعريٌّيقصدهالشاعرجلذبانتباهالقارئول تشويقه امجي  وه،،وأبومه 
.منخاللأسلوبهاجلذاب

"قوله يف  خم  :(3)ومماورد منهذاالنمطيفقصيدة"منط صعب 
ننسى الناس  وتناسْيأْعني 

س يوفًات سل أنَّ  للناس 
"أن  كالسيوف: العيون أن  مفاده خفي تشبيه  خالل من واقعية حقيقًة الشاعر يؤكد هنا

ـــ"أن "أضفىهذاالتأكيدعلىتلكاحلقيقة.للناسعيوًًنت سل "فاستخدامهلـ


النمطيف هذا ورد  إىلأيبف هر" "مرثية اليتجاءتبعنوان: الديوان من قصيدة ويفآخر
:(4)قوله

وامهون،النعرف أنناأو
،ختتفيح جب ه والاملوت  العيش 

وامهون،الي كشف أننا  أم

                                                 
 (.258ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.492-4/491،)12،طالنحو الوايفعباس،حسن،(2)

 (.268ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)

 (.276-275،ص)السابقاملرجع (4)
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املوتس ؤااًل،يئود ًنو صب ه؟
 احلياة،إن  يف كثرية حقائق حول الناس يعيشها اليت الوهم حالة لتأكيد يسعى الشاعر

كالعيشواملوت،منخاللاستخدام"أن "املؤك  دة.


:(1)كماورد هذاالنمطيفقولهمنالقصيدةذاهتا
ر ْزئي
السكونيلقفناأنَّ (2)
هنرًايشينه ع ش ب هأنَّ و
هنرالبيانتعصره أنَّ و

مخرًاس الفا،خيونه عنب ه
تـ ْعجبنايفالكالمع جمت ه

جنتنب هأنَّ و وزن الكالم 
احلياة خالل من الشاعر يعيشها م صيبة نعم واملرز ئة.. كالر زء الــم صيبة، الرزيئة ر زئي:
يؤديما يفمكانهالصحيح،والأحد  والص غار..فالشيء يقطن  املأساويةاملستقرةابلذل  
عليه!فالعش بيزينالنهر،لكنهعندًنعلىالعكس،وحىتالبياناليقومبهأراببه،بل
" توكيد،ابستخدام"أن  ننبهرابخلطأوالع جمة!وكلهذهالصوريسوقهاالشاعرأبسلوب 

املؤكدةوعطفهايفالتشكيلالنحويالشعري.


:(3)دة)موشحةمصرية(حنوقولهوقدوردمنطالتوكيداالصطالحي)اللفظي(يفقصي
كْن سي ِّداكْنسي  داايقلب،

املعىن لتتوثقيفنفسالقارئمنًنحية،وألمهية االمسية؛ بتكراراجلملة التوكيدلفظًيا جاء
هواملقصود وليسغريه.ييقصدهمنًنحيةأخرى،وللتأكيدالذ أن القلب 


                                                 
 (.279،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملةعبداحلليم،عبداللطيف،(1)

 (.40،د.ط،ابباهلمزة،فصلالراء،مادة)رزأ (ص)القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(2)
 (.243ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملةعبداحلليم،عبداللطيف،(3)
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 اجلملة الفعلية املؤكَّدة: -
لتوكيدضمناجلملالفعليةإمابتكراراجلملةالفعلية،وإماابستخدام)قد(الداخلةوقدجاءا

ابلتفصيلوفق واحدة وسيتناولالباحثكل  املصدر، ابستخدام وإما علىالفعلاملاضي،
 ورودهاابلديوان.

:(1)ومماورد منهذاالنمطيفقصيدة"مجرة"قوله
نتْ اتـ ـقدي،إن صربًنأس 

ه ه،واألشطان م بتعدهميا
خامدةًاتَـّـقدي ،الأراك 

ايمجرةيفالنفوسمت ــقده
فالشاعريكر  راجلملةالفعلية)ات قدي(ليؤك  دحاجةالنفوسوتعطشهاللخالصمنالوضع

األمةم ـال واقع يف وتغيري  جديد نور  والدة إىل تتوق اليت النفوس إهنا تعيشه، الذي زري
التعيس.

:(2)مماورد منهذاالنمطيفقصيدته"ليلىاملريضةابلعراق"قولهو
عنهالزماْن*** صدريضاق  عنهضاق 

اجلملة فبناء هبا. الضيقاليتحيس  لتأكيدحالة )توكيدلفظي( الفعلية اجلملة كر ر هنا
ا.النحويساعدعلىترسيخوتوضيحاحلالةالشعوريةاليتأرادالشاعرأنيبوحهب


:(3)ويفقصيدة"عينان"ورد هذاالنمط،حنوقوله

 هاتفةُ هتت فيبمنعينيك 
النشوة بنياليقني والر  يب

أسئلة هتتُف يب منعينيك 
، هتتُف يبحائرة ،الت قال 

                                                 
 (.237ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملةاللطيف،عبداحلليم،عبد(1)
 (.252ص)،املرجع السابق(2)

 (.263-262،ص)املرجع السابق(3)
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فالتوكيدهنايبدوظاهرًامنخاللتكرارمجلة"هتتفيب"مرتني؛منأجلالتأكيدلصاحبة
وكذلكليجعلالقارئيعيشحالةالعينني هبا، االهتمام ومنأجلإظهار له، ملهمة  أهنا

العينني ؟! تينك  :ماسر  ختي ليةمجيلة؛فيجعلنانتساءلبتعج ب 


:(1)ويفقصيدة"انتظار"يبدوهذاالنمط يفقوله
انتظريغ ـربة الزهور،

الندىانتظري غُـربة
يؤكداجلملةمنخاللتكرارهالفظًيا،وقداستخدمأحرفوكذااألمرهنا،فالشاعر

عنوانالقصيدة؛ليؤك  داملعىنالذييذهبإليه.


:(2)"سارة"قولهومماوردمنهذاالنمطيفقصيدة
ياء ،و قــدْ وهدهديهودج الض  

الــم جدافللنهر أشعل شوق 
حنوقوله:(3)فيد:التحقيقحيثاستخدمالشاعر)قد(قبلالفعلاملاضي)أشعل (وت

.(4)"قدأفلحمنزك اها"


:(5)"لزوميةإىلأيبفهر"حنوقولهومماورد منهذاالنمط،ماجاءيفقصيدة
للحياة ،و قــدْ ترجتل احلب 
خائلْ زخرفهايفختي ل 

بريأيبفهر.،وهويتحدثعنفقيدالعربيةالكقد"قبلاملاضيللتحقيقوالتأكيد"جاءهنابــ

                                                 
 (.272،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.245ص)،املرجع السابق(2)
 (1/197د.ط،)،غين اللبيبم،ابنهشام(3)
 (.9س،مناآلية)سورةالشم(4)
 (.264ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(5)
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:(1)ويفقصيدة"انتظار"يبدوهذاالنمط يفقوله
انتظريأوبيتس دى،فلنترْيهلفيتغـدا

صد ئْتيف نظرة،يوصد مندوهنااملدىقد
منجديديستخدم"قد"معاملاضيللتأكيدعلىمعىنالق ــد م)صد ئْت(الص دأة :ش قرة 

عاله احلديد: وصد ئ السواد، والوسخ إىل للنظر،(2)الطبع الصدأ اسـتعار والطريفأنه .
أن  رغم والشعورية، النفسية ثباتحالته على للتأكيد "قد" بعد )صد ئْت( ابلفعل وجاء

 الشاعر لكن  خبالفالتعبريابالسم، للحركة، –الفعليرمز اللغوية استطاعبناء–خبربته
مايساهميفإبرازمالمحصورتهالشعرية.مجلتهالنحويةمباخيدمغرضهاملعنوي،ك

:(3)ويفقصيدة"وهم"يبدوهذاالنمط يفقوله
األايممتضيكمايرضىقد بت  ح س 

سى فؤاديإذاحلقيقةخت 
"ظن "اليتتفيدالشك، منأخوات  منالطرافة هناأنأييتبــ"قد"للتحقيق،مثأييتبفعل 

يفأتكيدا عننظرتهإىلالزمنومقاديراحلياةوقدو ف  قكثريًا عرب  ملعىنالذيقصده،حيث 
حسبظنهورؤيتهللحياة.

النمطيف هذا ورد  إىلأيبف هر" "مرثية اليتجاءتبعنوان: الديوان من قصيدة ويفآخر
:(4)قوله

أْعنقْتللمنونرحلتهقد
وأوغلتيفيقينهريبه

"قد"مع"أعنقت"للتأكيدعلىرحيلفقيداللغةيفراثءأيبفهرحممودشاكر،يستخدم
بقوله: وقدعرب  تلك(5)"أعنقت"العربية. ترسم حزينة منصورة  ايهلا . اجليد . الع ْنق : و

                                                 
 (.271،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.43،د.ط،ابباهلمزة،فصلالصاد،مادة)صدأ(ص)القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(2)
 (.273ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،يفعبداحلليم،عبداللط(3)

 (.274،ص)املرجع السابق(4)

 (.821،د.ط،اببالقاف،فصلالعني،مادة)عنق(،ص)القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(5)
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؛ألنهحقيقة ليسفيهشكٌّ إىلمثواهااألخري..واملوت  الراحلة،وقدأمالتعنقها؛لـ ـت قاد 
خملوق،مهماطالبه العمر.واقعةلكل 

:(1)كماورد هذاالنمطيفقولهمنالقصيدةذاهتا
،و ،ابملخيف  الصعب  قــدْ ابلنمط 
أقعىبقوميمنوزهنمخبب ه

تساند "أقعى"..وأقعىيفجلوسه:منجديديستخدمالشاعر"قد"معالفعلاملاضي
وراء ه إىلما
أوكالر م ل (2) منالع ْدو ، :ضرب  واخل ب ب  .

من(3) أيبفهر  علىمكانة ليؤك  د  .
جتاهلغتهماألم-قومه ،ومدىأتثريهإبجنازاتهاملتدفقةواملتالحقةاليتأقعتالقوماملتقاعسني

أنميدحهالشاعرمرة،عنجماراته- اهتا؛لذااستحق  العربيةيفعصره،ومنمح  ،فهوفارس 
.ويرثيهيفاألخرى

ًن الباحثقد يكون يفوهبذا اخلربية األولقشاجلملة مباحث،الفصل ثالثة منخالل
يفاملطلباألولًنقشإذحيثتناوليفاملبحثاألولاجلملةاملثبتةوأمناطهاومكوًنهتا،

اجلملةاالمسيةاملطلقةوأمناطهاومكوًنهتا،بينماًنقشيفاملطلبالثايناجلملةاالمسيةاملقيدة
اولاجلملةالفعليةوأمناطهاومكوًنهتايفاملطلبالثالثواألخريمنوأمناطهاومكوًنهتا،وتن

املبحثاألول.وأمااملبحثالثاينفقدًنقشفيهاجلملةاملنفيةمنحيثاألمناطواملكوًنت،
 اختتم املبحثالثالثالذي يف املؤكدة اجلملة ملناقشة انتقل لينتقلمث األول، الفصل به

يةيفالفصلالثاين.ملناقشةاجلملةالطلب
 
 
 
 

 

                                                 
 (.278ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)

 (.1192د.ط،اببالياء،فصلالقاف،مادة)قعو(،ص)،القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(2)
(ص)املرجع السابق(3)  (.73،اببالباء،فصلاخلاء،مادة)خب ب 
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ثالثة مباحث: وهيهاجلملة الطَّلبية،  -الفصل الثاين


 مجلة النداء: أمناطها ومكوانهتا.-املبحث األول     
 مجلة االستفهام: أمناطها ومكوانهتا. –املبحث الثاين   
 .يف األساليب اخلاصةملة اجل -ثالثاملبحث ال    
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:مجلة النداء: أمناطها ومكوانهتا-ولاملبحث األ
هللا ؛ عبد  أدع و أصل ه  " هللا عبد قولك"اي وذلكألن  املنادى؛ به املفعول من املنادى:

"اي"عنه الفعل ،وأ نيب  فح ذ ف 
ب عدالصوت.واملنادى(1)

يعينتوجيهالدعوةإىل،كما(2)
تكلم.وأشهرحروفه:اهلمزةاملفتوحة،مقصورًةاملخاطب،وتنبيههلإلصغاء،ومساعمايريدهامل

أوممدودة،اي،أيـ ـا،هي ــا،أْي،وا
(3).

ويكوناملنادى:مفرًدا،أومضافًا،أوم شبـ ًهابه.فإْنكانمفرًدا:فإماأنيكونمعرفًة،أو
نكرةمقصودة،أونكرةغريمقصودة.

 مفرًدا كان -فإْن مقصودة نكرة أو ي رفع–معرفة، كان فإْن به، ي رفع كان ما على ب ين 
ابلضمةب ين  عليها،حنو"ايزيد "و"ايرجل "،وإْنكاني رفع ابأللفأوابلواوفكذلك،حنو

"،و"ايزيدون"ويكونيفحملنصبعلىاملفعولية ،وايرجالن  .وإذاكانمفرًدا(4)"ايزيدان 
األعمى:–وم شبـ ًهابهنكرة:أيغريمقصودة،أومضافًا،أ .ومثالاألولقول  "اين ص ب 

رج الًخ ْذبيدي"والثاينقول ك:"ايغ الم زيد "والثالثقول ك:"ايطالًعاجبالً"
(5).

النار" "زهرة قصيدته يف منه ورد  ومما الشاعر، ديوان يف واضًحا النداء مجلة منط ويبدو
:(6)قوله

لتالناراليتأشعاي زهرة
يفموقدياألحزان،التطفا

:(7)ويفالقصيدةذاهتا،جاءقوله
راعيبهاي شاطًئا ،ضل ش 

عانقبهاألوهامواخلوفا

                                                 
 .(234ص)،1ط،شرح قطر الندى وبل الصدى،عبداحلميد،حممدحمىيالدين(1)
 .(217ص)،1ط،أساليب الطلب عند النحوين والبالغين،األوسي،د.قيسإمساعيل(2)
 (.4/1،)12،طالنحو الوايفعباس،حسن،(،وانظر:1/401،د.ط،)األصول يف النحوابنالسراج،(3)
 (.2/236،د.ط،)شرح ابن عقيل،الدينحممدحمىيعبداحلميد،(4)
 (.2/237)املرجع السابق(5)
 (.228ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(6)
 (.229،ص)سابقالرجع امل(7)
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الكربايءارقئيو اي دموع
النـــزفا فإنينأخشىلك 

واملنادى الكربايء " و"دموع  النار " زهرة  للقارئاملنادىاملضافاملنصوبيفقوله:" يظهر
 :لالثالثاستخدمحرفالنداء"اي""ايشاطًئا".ويفاجلمغرياملقصودةيفقوله:النكرة

وقيلهي القريبتوكيًدا، وحكًما،وقدي نادىهبا البعيدحقيقًة لنداء موضوع  وهيحرف 
.(1)مشرتكةبنيالقريبوالبعيد،وهيأكثرأحرفالنداءاستعماالً

يريدأنيظ هرمدىإحساسهابألملوابلضيقوابلعجز،وحياولأنوميكنالقولإن الشاعر 
لتعرب   لناعنحالتهالشعوريةاليتيعيشها،ومنهناحياولأني شرككل  يرسمصورًةكماليًة
شيء منحولهمعهيفأحزانه،فيضيفالزهرةللنار،والدموعللكربايء،كمايناديالشاطئ،

مثله،فيجمعوهكذاهويشخصاألشياءغريالعا بني-ببالغته–قلة،فهيتسمعوحتس 
م مشهداحلزنالكبريالذيحيس ه. املعنويواحلسي؛لي ضخ  


:(2)ويفقصيدته"القوس"جاءقوله

يبتعرف ها ،ومان ك رتْصاحِّ
منكقدمياصبابًةَثله

قدانتثرتْصاحيبماابل نا
ل ه الع ذ  منااألواخي،وأكثر 

 لنا لوجوديظهر حيثحيذفحرفالنداء؛ "صاحيب" املتكلم إىلايء مضافًا املنادىهنا
هذاعلىقربهمنه،مثيكرراملنادىللتأكيد. قرينةوداللةعليه،وهيايءاملتكلم.كمايدل 

:(3)ويفقصيدته"مجرة"جاءهذاالنمطيفقوله
مت ــقده؟ اتـ ـقدي،هلأراك 

نخمدهيفالنفوسم اي مجرةً 

                                                 
 (.2/429)د.ط،،غين اللبيبم،ابنهشام(1)
 (.232ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(2)
 (.234،ص)سابقالرجع امل(3)
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البغاء هبا: حناجر،يهتف 
العادلني،والر شدهاي أعدل  

هنااملنادىمنصنفالنكرةغرياملقصودة؛ألنهاليناديمجرةمقصودةبعينها،بلينادي
كلمجرةخامدةيفالنفوس،فالنداءعام،وهوأبلغ هناللداللةعلىمجهورالناس،ولداللة

صدور.علىشيوعحالةالغضبيفال
بينماأييتيفاجلملةالثانيةمبنادىمضاف)ايأعدلالعادلني(وذلكللتعريف.


:(1)ويفالقصيدةذاهتاجاءهذاالنمطيفقوله
ي طفئهااي أ ْوُجًها ،اليزال 

،وشوًكاهوان هخضده اخلوف 
يفالعيون،أْومض هاي أ لـ ـًقا

م فتقده ور وًحايفاليأس  العجز 
جديد،فيستخدماملنادىالنكرةغرياملقصودة)أوجًها،ألًقا(لـ ـمالهمنداللةأبلغيعودمن

يفالتعبريعنشيوعاحلالعندالناس.


:(2)ويفقصيدته"موشحةمصرية"جاءهذاالنمطيفقوله
سي  دي
ر دياي وجه  زمان"(3)"العاضد

يرتدي
الغد  املاضي،ق نوط  خرائب 

كل  لي
قيعان األسى،واهطلي ايس حب 

                                                 
 (.235ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 .(239-238،ص)سابقالرجع امل(2)
 (.38العاضدلدينهللا،سبقالتعريفبه،ص)(3)
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هنايتحدثعنحقبة زمنيةسادهاالضعفواالستبداديفزمنالعاضد،فجاءبنداء يناسب
ب فجاء ردي( زمان )وجه بنكرةاملعىن حيثنعته ذلكاخلليفة، ملكانة مناسًبا اجلملة ناء

أنيوصفمبعرفة؛ألنهنكرةيفاتريخ )وجه(ومضافةإىل)نكرةموصوفة(فهواليستحق 
املسلمنياملشرق.

كما–مثينتقلإلشراكالطبيعةمعهيفاهلموم،فيخاطبالس حب)كل  ليايس حب(متأثرًا
الباحثسابًقا مقصودة،–أشار نكرة ) )س حب  وأييتابلنداء امللك. ابنسناء مبوشحة

يصوره الذي احلال إليه وصل قاع  وأي  لقيعان.. األسى فيضيف ماداًي، املعنوي وجيعل
الشاعر!

:(1)ومماجاءمنهذاالنمطيفالقصيدةذاهتاقوله
اشتفي و 

،والتنطفيُتها النارُ أيَـّ 
أ مجْ ل 

،والتقتل أيُّها الق يدُ اي
ر د يل

إصرار ،غ ـداي غتلي غارب 
املرادنداؤهحملًىابأللفوالالم،ملجيزدخولهناأييتبنداء)النار،والقيد(وإذاكاناالسم

أداةالنداءعليهمباشرًة،فالي قال:"ايالرجل".بليتوصلإىلذلكأبحدشيئني:إبدخال
"أيها" كلمة إبدخال أو الرجل" هذا "اي فتقول: واملنادى، النداء أداة بني اإلشارة اسم

يكون"الرجل"هواملنادى،وإنكانكذلكيفبينهما،فتقول:"ايأيهاالرجل".وحينئذ ال
"الرجل"فيغدواتبًعااملعىن،بلاملنادىهوهذااملتوسطبينهوبنيأداةالنداء.أماهو،أي

يريد(2)له القيد(وكأينبه وللمذكر)ايأيها النار(، للمؤنث)أيتها الشاعريستخدم وهنا .
قلوب يف املضرمة النار اشتعال إىل حولالتنبيه القيد قساوة إىل التنبيه وكذلك املتعبني،

اثئر م عتقل. معصمكل  

                                                 
 (.240ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.2/306)،2ط،احمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرههاحممد،األنطاكي،(2)
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:(1)"سارة"قولهومماجاءمنهذاالنمطيفقصيدة
 واي ز هوة احل قول،ُعصفوريت

الن دى،يفتنف سالب كـر شوق  
الن دى،وسـال فة سـارة" "ق طر 

والس حر األصيل  الفجر،وذْوب 
يف النداء يبدو خمتلًفا القصيدة –هذه أبوي   حنان  من حيمله يستخدم–مبا فالشاعر

إىلايء ويضيفها بعصفورة، ينعتها فمرة )سارة( فؤاده على الغالية البنته خمتلفة مسميات 
 هلا ملكيته ورمبا منه، قرهبا لي ظهر )عصفوريت( –املتكلم التعبري صح  يناديها–إْن واترًة

)مناد الندى هذهبشوق بعد مث قلبه.. يف مكانتها تعبريه خالل من وي ظهر مضاف( ى
ندائية  ماساقهمنأساليب  الداللاألبوياللطيفأييتالنداءابمسهااحلقيقي)سارة(.وكأن 

منهاالتشويقلقارئه منهذهصاحبةالصفاتالساحرةاجلميلة.إنه؛م قد  مةيريد  كييعرف 
كم  معاملعىنالذييريدهالشاعر.بناء سياقيٌّحم  ومتناسب 


:(2)"رسالةإىلأيبحيان"قولهومماجاءمنهذاالنمطيفقصيدة

احتفلي،ماالر ماد حيتفل 
يفاخل مود تشتعل اي جــذوةً 

بديعي أبسلوب  األلفاظ متناسقة مجلة ضمن املقصودة غري النكرة يستخدم أخرى مرة
 فيجم–)اخلمود لرسمتشتعل ( أنيقة الطباقمطي ــًة منأسلوب  ويت ــخذ بنياملتناقضني، ع

ةعنغليانالصدور. صورتهالشعريةالــم عرب  
:(3)ومماجاءيفالقصيدةذاهتا،قوله

،إذاسكنتْصاحيبمعذ رة 
فيناالد واعي،وأبطأالر سل 

                                                 
 (.246ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.253ص) ،املرجع السابق(2)
 (.255ص) ،املرجع السابق(3)
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الت وحيدي ،أسأل ك اي صاحيب
نااحل يل الغ فران ،ضاقْتب ذنب 

حيان أبو إنه آخر، صاحًبا لي نادي القصيدة هذه يف يعود  سابًقا، صاحبه ًندى وكما
بينهما،،التوحيدي فيما احلال وتشابه ليوض  حقربمكانته، املتكلم ويضيفاملنادىلياء

املشهدالذيتعيشهاألمة،فيذك  رًنبغربة أيبحيانيف منهول  عصرهوكأينبهيريدأنيزيد 
 عنضعفاألمةمنًنحيةأخرى،–منخالله–منًنحية،وي قد  ماعتذارًاللتوحيدييعرب  
ويستنهضمهم الشبابمنًنحيةاثلثة.

:(1)"لوأن عمريم ئة "قولهومماورد منهذاالنمطيفقصيدته
،ماابهلااي قلبُ هلفيهلا

تصم أ ذنًــا،إنتله ْفت ها؟
 فؤادههنا خماطًبا نفسه عن يتحدث  ألنه مقصودة؛ نكرة واملنادى ) قلب  )اي قلبه ينادي

جي اشة . مبشاعر 
:(2)"ع ينان"قولهومماورد منهذاالنمطيفقصيدته

الت قْتأب فقهمااي جنمتانِّ 
ع طر ،ابلص فوم ْنسكب هاالت 

(،فعنوانيستخدمأيًضااملنادىالنكرةاملقصودة؛فيأيتاملنادى مبنًياعلىماي رفعبه)جنمتان 
 به وكأين ) جنمتان  )اي ويناديهما )عينان( –القصيدة اللغوية اجلرس–علىخربته يراعي
املوسيقييفالقصيدة؛فيأيتهبذاالنوعمنالنداء!


:(3)"املتنيبيفديوانكافور"قولهومماورد منهذاالنمطيفقصيدته

الغ ر اء ،هورُ اي كاتشد ين طلعت ك 
عر م بهورا أهذيابلش  

                                                 
 (.259ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.262ص) ،املرجع السابق(2)
 (.269ص) ،املرجع السابق(3)
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العلم)كافور( بندائهالسم يت ــجه املتنيبهنا أايم  أشبه(1)ويعيش  فما رمبا، النفسية وحالته
اليومابألمس.


 :(2)"مرثيةإىلأيبف هر"قولهومماورد منهذاالنمطيفقصيدته

صو حًنديه ،وانطوْتك تبه
صْدقهك ذ ب هْ، اي راحالً   ليت 
أ فئ دة اي ُشجون  انتهيب

كان م ناهاالف داء تْنتهبهْ
يرثيفقيدالعربيةأابفهرحممودشاكر،ويستخدمهنا)ايراحالً(املنادىشبيهابملضاف،يف

ابالسمللتعبريعنثباتاملعىن)الرحيل(. صيغةاسمالفاعل؛فعبـ ر 
:(3)ويفالقصيدةذاهتاقوله

 خيلق –اي ل لُخذالن–للرتب 
ماجد هوم العب ه؟ هذااخل لق
 خيلق –اي ل لهوانِّ –للرتب 

،ماحظ ه،وماأ ربه ؟ هذااخللق 
،وانشعب حمموُد،  ضل السؤال 

،وقدزاد ح ريةش ع ب ه الف كر 
،تعرفه حمموُد، الس ؤال  أنت 
حْتتجب هحمموُد، اجلواب  أنت 

بهالتعج بمنذاتشيء،أوكثرته،أويستخ دمهنانداءالتعج بالذييعين"نداءأ ريد 
شدته،أوأمرغريبفيه،أوغرضآخر،وهونداءخرجعنمعناهاألصليإىلهذاالغرض
املعىن يف منها يكون أن دون االستغاثة، صورة على الشكلية صورته وجاءت اجلديد،

                                                 
 (.27املتنيبأبوالطيبالشاعر،سبقالتعريفبهمعكافوراإلخشيدي،ص)(1)
 (.274ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،ليم،عبداللطيفعبداحل(2)
 (.276-275ص) ،املرجع السابق(3)
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ه(1)واملراد" والشاعر . مأساوي   يفتكريسوضع  اليتتسهم اخلذالن حالة يتعج بمن نا
اختلطفيهاجلد ابللعب.

الداءوالدواء،وكأنهجيعلهمالًذاآمًنايلجأإليه مثي صر  حابملنادىالعلم)حممود(الذييعرف 
منالشاعرأن–املنادىحممود–وقتالشدائد.وإنه خيتمواحلالكذلك؛فإنهيستحق 

:(2)القصيدةبقوله
م ضجًعاس خنتْاي برَّد  هللاُ 

تسب ه حت  بهع يون ،تبيت 
ز هرت ه  ماص و حْتمنًنديك 

تنطويك تب هاي راحاًل، ليس 
يف األمر وكذا الفقيد. للــمرثي للدعاء هللا( بــر د  )اي الفعل مع النداء أسلوب فيستخدم

ابملض الشبيه املنادى ثباتأتثريه،استخدامه على للداللة املشتق بصيغة ) راحاًل اف)اي
بداللةالقرينةاملعنويةيفاجلملة.

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.4/87)،14ط،النحو الوايفعباس،،حسن(1)
(.280ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(2)
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:ة االستفهام: أمناطُها ومكوانهتامجل-املبحث الثاين
 استفهم االستفهام اللغة: وفه متهه يف فأفعمت ه الشيء  استفهمين وقد ي فه  م ه . أن سأله :

.(1)تفهيًما
الشيءيفالذهنأبدواتخمصوصة،و واهلمزةوالسنيوالتاءتفيديعينطلبحصولصورة

معىنالطلبيفهذهالكلمة،واملطلوبهوالفهم.والفهميعينحصولصورةالــم رادفهمه
واأللفاظاملوضوعةله:.(2)يفالنفسوإقامةهيأتهيفالعقل

.(3)وأين،وأىن،ومىت،وأايناهلمزة،وهل،وما،وم ن،وأي،وكم،وكيف،
كقولك: لطلبالتصديق، زيد؟"واهلمزة: كقولك:"أقام  التصور، أمأو "أد ْبسيفاإلًنء

عسل؟".
"هلقامزيد؟".و"هل"لطلبالتصديقفحسب،كقولك:
وهي فقط، لطلبالتصور الباقية ،(4)واأللفاظ وأىن  وأين، وكيف، وكم، وأي ، ومن، :"ما،

ن".ومىتو أاي 
"ماهي؟"،"مالوهنا؟"،"وماتلكبيمينكاي،حنو(5)"ما"االستفهامية،ومعناهاأيشيء

.(6)موسى"
أم هوأمملك  وأما"م ن"للسؤالعناجلنسمنذويالعلم،تقول:"م نجربيل؟مبعىنأبشر 

؟". ين   ج 
"أيالفريقنيخري ويفالتنزيل:مييزأحداملتشاركنييفأمريعمهما،اوأما"أي "فللسؤالعم

.(7)مقاًما"

                                                 
 ،مادة)فهم(.1،طلسان العربابنمنظور،(1)
 (204-203ص)،2،طدالالت الرتاكيب،حممدأبوموسى،(2)
،دالالت الرتاكيبحممد،أبوموسى،(،وانظر:3/55)،(3،ط)اإليضاح يف علوم البالغةاخلطيبالقزويين،(3)
 .(205ص)،2ط
 (.37-2/30)د.ط،،اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة بغية،الصعيدي،عبداملتعال(4)
 (.1/328)،د.ط،مغين اللبيب،ابنهشام(5)
 (.17سورةطه،مناآلية)(6)
 (.93سورةمرمي،مناآلية)(7)
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.(1)وأما"كم"فللسؤالعنالعدد،قالتعاىل:"كملبثتميفاألرضعددسنني"
وأما"كيف"فللسؤالعناحلال،إذاقيل:"كيفزيد؟".

وأما"أين"فللسؤالعناملكان،إذاقيل:"أينزيد؟".
 مبعىن"كيف" فتستعملاترة " "أىن  شئتم"قالتعاىل:وأما أىن  حرثكم أيكيف(2)"فأتوا ،
هذا"شئتم،وأخرىمبعىن"منأين"،قالتعاىل: لك  .(3)"أىن 

نيومالدين" ن"فللسؤالعنالزمان،قالتعاىل:"يسألواأاي  .(4)وأما"مىت،وأاي 

 األغراض البالغية اليت خيرج إليها أسلوب االستفهام: -

غرياالستفهام،حبسبمايناسباملقام،منهاكثريًاماتستعم :(5)لهذهاأللفاظيفمعان 
حنوقوله:االستبطاء،حنو:"كمدعوتك؟". العجب، يلالأرىاهلدهد؟"ومنها .(6)"ما

التنبيهعلىالضالل،حنو"فأينتذهبون؟" أملهنلك(7)ومنها قالتعاىل:" الوعيد، .ومنها
.ومنهاالتقرير،كقوله(9)مر،حنوقولهتعاىل:"فهلأنتممسلمون؟".ومنهااأل(8)األولني؟"

هذاآبهلتناايإبراهيم؟" فعلت  (10)تعاىل:"أأنت  .ومنهااإلنكار،إماللتوبيخ،حنو:أ عصيت 
املالئكة من واختذ ابلبنني ربكم أفأصفاكم تعاىل:" قوله حنو للتكذيب، وإما ؟ ربك 

الت(11)إًناث" ومنها تعاىل:. قوله حنو أنهكم، أو يعبدآابؤًن "أصالتكأتمركأننرتكما

                                                 
 (.112سورةاملؤمنون،مناآلية)(1)
 (.233سورةالبقرة،مناآلية)(2)
 (.37سورةآلعمران،مناآلية)(3)
 (.12سورةالذارايت،مناآلية)(4)
 .(79-3/68د.ط،)،ح يف علوم البالغةاإليضا اخلطيبالقزويين،(5)
 (.20سورةالنمل،مناآلية)(6)
 (.26سورةالتكوير،مناآلية)(7)
 (.16سورةاملرسالت،مناآلية)(8)
 (.14سورةهود،مناآلية)(9)
 (.62سورةاألنبياء،مناآلية)(10)
 (.40سورةاإلسراء،مناآلية)(11)
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نشاء؟" ما أموالنا يف الت(1)نفعل ومنها ؟. هذا وما ؟ هذا من كقولك: ومنهاحقري،
مبنيمثتولواعنهوقالوامعلم هلمالذكرىوقدجاءهمرسول  االستبعاد،حنوقولهتعاىل:"أىن 

.(2)جمنون؟"


ام،ومماورد منهيفقصيدته"زهرةويبدومنطمج لةاالستفهامواضًحايفديوانشاعرًنأيبمه 
:(3)النار"قوله

، مين   أين يل م ـْهرب؟أهرب 
أالقيأينأوكيفا لست 

هلذااملعىن،إذيضفيعلى مالئم  الشاعرهناعنضياعهالنفسي،فيأيتبتشكيلحنوي   يعرب  
يلم هرب؟(فيحتاريفإجيادأينأيًضامنخاللاستخدام"أين":)الصورةالضياعاملكاين

عنالضياعالفكريكذلكيفطريقةاهلربوكيفيته. أيويه،بليعرب   مناسب  مكان 
:(4)ويفقصيدته"مجرة"جاءهذاالنمطيفقوله
هل أراكِّ متَّــقد ؟اتـ ـقدي،

ايمجرًةيفالنفوسم نخمده
)اتقدي(مثيستفهمبــ"هل"وهوهنايطلبهباالتصديق،وبعدهاختص  صأييتابلطلبهنا

(.وهذايعكساملعرفةاللغويةللشاعرودقتهيفاختيارأدواته الفعلاملضارعابالستقبال)أراك 
ابهلمزةمعالفعل)أرى(بلجاءبــ"هل"ألهناأكثربالغةيف وبناءاجلملةالنحوية،فلمأيت 

ممعالفعلمناالسم.االستخدا
:(5)ويفالقصيدةذاهتاجاءهذاالنمطيفقوله

تضيء النجوم ،هبجت ها؟لِـّـم نْ 

                                                 
 (.87اآلية)سورةهود،من(1)
 (.14سورةالدخان،مناآلية)(2)
 (.227ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
 (.232،ص)سابقالرجع امل(4)
 (.235ص)،املرجع السابق(5)
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مت قده؟لِـّـم نْ  تظل الشموس 
األمواج صاه لًة؟لِـّـم نْ  جتيش 
هزمي الوعود ،م ْرتعده؟لِـّـم نْ 
سرىالنيل ابحلياة ،واللِـّـم ْن 

ميد يد ه؟ يرتد عنسائل 
السؤالعناجلنسمن–كماسبقالقول–يتساءلالشاعرهناابستخدام"م ــن"اليتتفيد

عطاءالطبيعةوكرمهامن عم نيستحق  لهأنيطرحهذهالتساؤالت  ذويالعلم،وهناحيق 
الردىالبشر،خاصةوالقوم أصنام بالحياة!وهكذاتتواىلاالستفهامات  ؛ألن  منهبتعج ب 

مافيهامنأجلحياهتم؟ خييمعلىالناس،فهلسيأيتقوم آخرونتتفاعلالطبيعةبكل  


:(1)"ليلىاملريضةابلعراق"قولهومماورد منهذاالنمطيفقصيدته
ليل العراْق***والثغورالر  قاقْأين  

املذاق والد  ًننالع تاْق***ساحرات 
الد  قاْق***يشتهيهاالعناقوال ــخ صور 

تلكاحل ساْن***وهواهايْسريأين  
كرحيقاجل نان***ذائ عاتالن شر

ليلىاليت***شربْتم هجيتأين  
أييتبقري مرة  املكان"أين "ويكر  راألداةويفكل   أداة واضحة،ابستخدام حبسرة  نة يتساءل 

جديدة،تصورمأساةً التكرارأمعنوية  ليؤك  دمكان-رمبا-خر ىيفالعراقاجلرحية.وهذا
ج رحاألمةوم صاهباالكبري.

:(2)مثيتابعيفالقصيدةذاهتاقوله
س كوبْما لِّل يلى تذوْب***يفحنان 

مز قتهاالك روْب***هد منهاالشحوبْ
                                                 

 (.249-248ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.250ص) ،املرجع السابق(2)
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وم ايل***أرقْتيبخ يايلما لِّل يلى
***والطبيباشتكىيليبالأ ابيلكيف

عناألحداثاليتألــم ْتهبا هناعن"ليلى"ابستخدام"ما"لي عرب   وليلىمقرونة –يتساءل 
كمايتحدثعنحالهوالالمباالةوسطالعجزالذييعيشهالعاملالعريب.-ابلعراقاجلرحية

اليتيعيشها،وكأنهاعتادعليهاضمنذلكالواقعاألليم.

:(1)"لوأن عمريم ئة "قولهورد منهذاالنمطيفقصيدتهومما

إذرد يلوكيف أنسىالذ  كر 
،كنتأ ْردفـْت ها؟ صهوة ريح 

فتاء ، أظالل ه؟أ ْينروق 
يـ ف تيني وم أسلْفتها حت 
الأتسل ىابألماين،وال
أفرح ابألشواق،زْخرفت ها

، ما ابهلاهلفيهلاايقلب 
أ ذنًــا،إنتله ْفت ها؟تصم 

 يستخدمهنا"كيف"ويستفهمهباعنطريقةمناسبةللنسيان،فالذكرىابقيةواثبتةوالميلك 
قوًةتساعدهعلىالنسيان.مثيستخدم"أين"معاملكان"أظالله"وينو  عيفأدواتاالستفهام

فيس املضمون، مع يتوافق حنوي   بتشكيل  فيأيت املعىن؛ منحسب ابستغراب  "ما" تخدم
هعنهلفةشاعرًن.يصم أمساع ،األشواق،إذجيعلمنهاشخًصاذاأذنني

يف"قولهومماورد منهذاالنمطيفقصيدته خم  "منط ص عب 
(2):

ي نساهاكيفع ل  مي"مْخسينه"
الصبح ل يل  يا،حيجب  وحي 

حيياهاكيفثــو  ري"مخسينه"
                                                 

 (.258،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.267ص) ،املرجع السابق(2)
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خيل ترك كيفر ايًحـا، ض 
منجديديستخدم"كيف"ويكررها،ويتحدثمتسائاًلعنطريقةللنسيان،وعنطريقة 

جديدة للحياة،وعنالكيفيةاليتجتعلاخليلتعدومنجديد؟!
:(1)"املتنيبيفديوانكافور"قولهومماورد منهذاالنمطيفقصيدته
،مىت رج للروم  أ رىاحل مداين خي 

م نصورا؟أقيم الق  صيد 
ليولدمنرمح ها األايم  خياطبالشاعرالزمن،ويستخدم"مىت"الظرفية،وكأينبهيستعجل 

القصائد، ست نظ م  يومذاك هيبتها. لألمة  وي عيد  الروم فيقاتل احلمداين؛ فراس كأيب فارس 
ام مالحم جديدة يسط  –كغريهمنشعراءالعربية–وسريسمأبومه  أمتنا.صور  رهاأبطال 

 :(2)"مرثيةإىلأيبف هر"قولهومماورد منهذاالنمطيفقصيدته
 ال ؟ كيفكيفحي ْصدًناملوت 

،حياتناس ببهْ وشيك  واملوت 
، ابملوت  يقتات ناكيف  نقتات 

طاع ماًسغب هْ ،وماغال  املوت 
يرحل كيفيغلبينالوهم ،

وكيف املنوُن تـ ْغتصُبه؟حممود ،
اليتحيصل والكيفية الطريقة عن ل ي عرب    أخرى، بطريقة ولكن "كيف" يستخدم منجديد
كما الفناء. هيسببهذا األمة والضعفالذيتعيشه فالعجز لكنالغرابة هبا، املوت 
املنونعلىاغتصابه،ضمناستعارة يد يلوم وكأنه العربية، رحيلفقيد عنطريقة يتساءل 

ا،حزينةيفمعناها)تغتصبه(.مجيلةيفمبناه
مثيتابعقوله:

 أذلك  الو جه غالُه ريُب؟
 أذلك  العقل تُنطفي ُشهُبه؟

                                                 
 (.270ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.274،ص)سابقالرجع امل(2)
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 خيلق –ايللخ ذالن–للرتب 
ما جدُّ  وم ا لعُبه ؟ هذااخل لق
 –للرتب  خيلق –ايل لهوان 

، ما حظُّه، وما أ ربُه ؟هذااخللق 
،وانشعب ، حممود  ضل السؤال 
،وقدزاد ح ريةش ع ب هالف  كر 

؟ أحسب ه ههْل تردُّ السُّؤال 
اآلني سريًا،جْملوةس حبه 

،الي كشفأم أننا وامهون  
س ؤااًل،يئود ًنو ص ب ه  ؟املوت 

؟  يسرتق أين يراٌع كالربقِّ
ع صيا،فينجليغيـ ب ه الغ يب 

لألبد أين  حلاُظ الُعقابِّ 
؟تذب هالس اكن ،التـ ت قيه،جت 


:(1)"مرثيةإىلأيبف هر"قولهومماورد منمنطمجلةاالستفهاميفقصيدته

 أذلك  الو جه غالُه ريُب؟
 أذلك  العقل تُنطفي ُشهُبه؟

 اهلمزة خالل من الشاعر ش هب ه؟(يستفهم ت نطفي العقل أذلك  ؟ ريب  غاله  الو جه )أذلك 
قدغال ه(2)فالر يب الد ْهر، :ص ْرف 

منحيثمليدر .مثيكر  راستخدام(3) أهلكهوأخذه :
ثلهذاالعقلاملنريأنيذهبضوؤه،وأناهلمزةمستنكرًاأنميوتهذاالرجل،إذالي عقلم 

 اخلرب وقع أن  ويبدو منه!!! تلكالش ه باملنبعثة تنطفئ فراحكان الشاعر؛ على عظيًما

                                                 
 (.275ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.86،د.ط،اببالباء،فصلالراء،مادة)ريب(،ص)القاموس احمليط،،الفريوزآابدي(2)
 (.937،اببالالم،فصلالغني،مادة)غول(،ص)املرجع السابق(3)
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حنو ييتناسبمعالصوراليتيرمسها،منخاللالتنقليصوغمثلهذهاملعاينعربتشكيل 
بنيأدواتاالستفهامواالت  كاءعليهاحسبالوقف؛لريسملنامشهًداميوج ابحلزنواحلسرة.

:(1)ففيقولهمنالقصيدةنفسها
 خيلق –ايللخ ذالن–للرتب 

ما جدُّ  وم ا لعُبه ؟ هذااخل لق
 –للرتب  خيلق –ايل لهوان 

،ه ما حظُّه، وما أ ربُه ؟ذااخللق 
االستنكار من حالة لتأكيد العاقل غري مع االستفهامية )ما( الستخدام هنا ينتقل إذ
يؤك  داملعىنالذييذهبإليه)جده،لعبه(ويتساءل: عمجلهالنحويةبطباق  يعيشها،مثيرص  

؟!وكذلك)حظه،أربه(الذييبدوالطباق أمهازل  بينهمامنخاللاملعىن،هلهوجاد 
 حظ ه–حظ  حظاا:حس ن 

،واأل رب ة :الع قدة (2)
الــم صاببفقد أيب-.ويتابع(3) مصو  رًاهول 

:(4)قائالً-فهر
،وانشعب ، حممود  ضل السؤال 

،وقدزاد ح ريةش ع ب ه الف كر 
؟ أحسب ه ههْل تردُّ السُّؤال 

به اآلني سريًا،جْملوةس ح
،الي كشفأم أننا وامهون  
س ؤااًل،يؤ  ؟ود ًنو ص ب هاملوت 

عاقالً ومعىن،إذجعلالسؤال  يفبناءاجلملةلفظًا مجيلةت سهم  الفقيدابستعارات  خياطب 
متناهيةلطلبالتصديقفحسب،مث ،مثيستخدم)هل(بدقة  يضل ،والفكرضوًءايتشع ب 

                                                 
 (.275ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.183،ص)2،طجم الوسيطاملع،وآخرون،،إبراهيممصطفى(2)
 (.56،د.ط،اببالباء،فصلاهلمزة،مادة)أرب(،ص)القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(3)
 (.276-275ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(4)
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اليقر  رجييبعنسؤالهحبقيقة اث املوت  ا،)يؤبتةأن  ود ًنو ص ب ه،وصب هإجابًةيقتلناثباهت 
(1):

الشيءو ص واًب:داموثبت(. وصب 
مثينتقلالستخدام)أين:املكانية(فيلو  نوينو  عيفأدواتاالستفهاميفالقصيدةعينها
(2):

؟  يسرتق أين يراٌع كالربقِّ
ع صيا،فينجليغيـ ب ه الغ يب 

لألبد أين  حلاُظ الُعقابِّ 
تذب ه ؟الس اكن ،التـ ت قيه،جت 

،م ستشرفًااملستقبل؛لي فصح األحداث  ويتساء لعنقلمذلكالفقيدالــم لهم،الذييستبق 
أنظارًنإليه.أينتلكالنظرة)حلاظ الع قاب:حل  ظ ه ابلعني حل ظًا،وحل  ظاًًن:نظر(3)عنهويلفت 

رعينهمنأحدجانبيه،والع قاب إليهمبؤ خ 
البصر(.وكذلككان(4) :منكواسرالطري،حاد 

عنأثره. الفقيدحاد البصروالبصرية،ومثل ه ي فتقد في سأل 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(،ص)2،طاملعجم الوسيط،وآخرون،،إبراهيممصطفى(1)  (.1036،مادة)وصب 
 (.276ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،بداحلليم،عبداللطيفع(2)
 (.818،مادة)حل ظ(،ص)2،طاملعجم الوسيطوآخرون،إبراهيم،مصطفى،(3)
(،ص)املرجع السابق(4)  (.613،مادة)ع ق ب 
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:ساليب اخلاصةاجلملة يف األ -املبحث الثالث 
 البحثيف سبق  خالل الطلبمن مجلة وبناء االستفهامالنداء اجلملةكما، ت بىن

وهوطلبحصولشيءعلىوفقأساليبخاصةمتنوعة،فم نالطلبالتمين،أيًضاالطلبية
واللفظاملوضوعله"ليت"،واليشرتطيفالتميناإلمكان،تقول:"ليتزيًدا.(1)سبيلاحملبة

يعود ".وقدي تمىنبـ"هل"كقولالقائل: .(2)"هليمنشفيع"جييء،وليتالشباب 
:(3)وقدورد هذاالنمطيفقصيدة"سارة"يفقوله

أردية ليت   الذيتطل بني 
الص ور شائق  الـحْسنأواحلْلي 

هباليت  اي يلق درًةوددت 
أنتبسمي،ايط فولة الق م ر 

،متمنًياأني قد  مهلامايستطيع؛كييرسماالبتسامة(سارة)فالشاعريستمريفخماطبةابنته
؛ألنه علىشفتيها،فيتمىنأنتكونطلباهتاكماتطلبالفتياتاألخرايتمنمالبسوحلي  
 يشتاق  ابتسامة منخالل مسرورة، سعيدة يراها ويتوقأن طريقة، أبي   يسعدها أن يريد 

إليها..فيأيتبناءاجلملةالنحويمالئًماللمعىنالذيي عرب   عنهالشاعر.
:(4)مطيفقصيدته"رسالةإىلأيبحيانالتوحيدي"منقولهكماورد هذاالن

،ختتتل ليت   ز ماًنقْدطال 
،وقدْليتهُ أو اليسار  أ ْسلس 

فيهاألصنام والعطل  أيس ر 
أبطأْتمناحس ه ليتهأو

والس بل تنسد فيهاالر  كاب 
بةًليتهُ أو قدأعطاهصاح 

                                                 
 (.194ص)،2،طدالالت الرتاكيب،،حممدأبوموسى(1)
 (.29-2/28،د.ط،)اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغةبغية ،الصعيدي،عبداملتعال(2)
 (.247-246ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
 (.256،ص)سابقالرجع امل(4)
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والغزل  ي ضيء منهاالش عور 
:اختتل تسم ع ل سر  (1)تمىنالشاعرأنيطولالزمان؛كييعرفأسرار اأكثرعنقومه)ختتتلي

عن ي عرب   )أو(مع)ليت:أوليته...(حيث  (ويتابعيفالتمينمنخاللالعطفبــ القوم 
جل  خم  تعيس  واحدة منهاصورًةمقيتًةلواقع  كل   متعد  دةيرسممنخالل  يعيشهالناسأمنيات 

لطيفًةأليبحيانالذيعاش يفهذاالزمان،وكأن همنخاللهذهاألمنياتي قد  م اعتذارات 
غريًبايفجمتمعه،وليواسيهأبن الزمانالذينعيشهليسأبفضلمنزمنه.

:(2)كذلكور د هذاالنمطيفقصيدة"مرثيةإىلأيبفهر"منقوله
ك تب هْصو حًنديه ،وانطوتْ

اًل، ـــذ ب هْليت  ايراح  صْدق ه ك 
مر(3)صو ح الشاعر يفت ت ح  وهنا . تشق ق  حىت يبس  وحنوه، النبت  : تصو  ر  دقيقة  بلفظة  ثيته

منخالهلاعنهناية حياة حافلة،س ب ـالي  واملوت،ويعطفبصورةمجيلة)انطوتكتبه(ليعرب  
ه  د لطلبهوأمنيته)ليتصدقهك ذبه(فالكذبمكروه –وتواحلركةبصورة قوامهاالص-ومي 

جاءت فاألمنية أيبفهر.. العربية الروحإىلفقيد يعيد كان إذا للشاعر أصبحأمنيًة لكنه
ب بةلـ ـماتعكسهمنمشاعرصادقةحزينةتفوح ابحملبة. حم 

صيغتهمناملقرتنةابلالم،واألظهرأ،(4)وهوطلبإيقاعالفعلومنالطلبأيًضااألمر، ن 
حنو:"ل ي ْحضرزيد"وغريها،حنو"أكرمعمرًا"و"روْيدبكرًا"موضوعةلطلبالفعلاستعالء،

.(5)لتباد رالذهنعندمساعهاإىلذلكوتوق فماسواهعلىالقرينة
:(6)ومنهذاالنمطماورد يفقصيدة"زهرةالنار"قوله

والـمنفىإىلالغ ربةُعودِّي
األوهاموالــخْوفاعانِّقيو

                                                 
 (.892،د.ط،اببالالم،فصلاخلاء،مادة)خت ل (،ص)القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(1)
 (.274،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة ،ليم،عبداللطيفعبداحل(2)
 (.528،د.ط،مادة)صاح (،ص)املعجم الوسيطوآخرون،إبراهيم،مصطفى،(3)
 (.83ص)،1،طأساليب الطلب عند النحوين والبالغين،األوسي،د.قيسإمساعيل(4)
 (.2/46،د.ط،)اح يف علوم البالغةبغية اإليضاح لتلخيص املفت،الصعيدي،عبداملتعال(5)
 (.227ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(6)
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يفدميتثاءيب، ختثَّري
غريبقااي،و رد هاخيفى

يفصيغةاألمر:)عودي،عانقي،تثاءيب،ختث ري(فيبين خياطبالشاعر)زهرةالنار(بطلب 
بوادرالثورةعلىاألوضاعالفاسدةبعيدة وكأهن متناهية)عودي:إىلالغربة(ألن  امجلهبدقة 

يفغ ربةومنفى!
وكذلكيفتعبريه)عانقي:األوهامواخلوفا(ايهلامنصورة رائعة!تعكسواقعالــج نبالذي
واقعاألمة)تثاءيب(ألهنا يعيشهالناسوأوهامالفشلاليتتسيطرعليهم.مثيؤك  ــدطلبهم عرايا

يفتصويرهذااجلنبويقولهلاًنئمةوترغبيفاالستمراريفهذاالس باتالطويل،بلمي  عن 
ة:)ختثرييفدمي(ويصو  رحال هأيض اوماي عانيهيفداخله؛نتيجًة يفصورة بيانية مجيلةم عرب  

للواقعالــم خيمعلىالناسمناخلوفالذييسرييفدمائهم.
:(1)ويفقصيدة"مجرة"يقول

مت ــقده؟اتَـّـقـدي ،هلأراك 
يفالنفوسم ْنخمدهايمجرًة

داخل تغلي هنا فاملشاعر النار( )زهرة قصيدة يف نفسه على يرد  كأنه القصيدة هذه يف
أن لذلكيريدها للثورة؛ مالءمًة أكثر أصبح  الوقت  وكأن  يستنهضها، م ن النفوسوت ريد 

،وكأنهيريدأنالتمينتكونم ت ــقـدة)اتـ ـقدي(وأييتبــ)هل(هناليسللسؤال،بليريدهبا
ألرىذلكاليومالذييقول:هلسيأيتهذااليومقريًبا؟ هلستنفرجاألمور؟هلسأعيش 

فيهغبار  عنا؟الذل  ننفض 
:(2)ويفقصيدته"موشحةمصرية"يقول
ــل ِّــلي    ك 

قيعاناألسى،و اهطليايس ْحب 
 ذل ِـّلي 

أْعــزل  بقيًةمنش ـمــ م 

                                                 
 (.234ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.239ص)املرجعالسابق،(2)
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 بتشكيل  مثيعربعنمعانيه األمة، واقعالوهنوالضعفالذيتعيشه بتصوير الشاعر يبدأ
الطلب: منخالل البغيض، الواقع على إىلالثورة النفوساملتعطشة يفحتفيز م ؤث  ر  حنوي  

لفظة منهاصورة منص ورالنصر)كل  لي(تشريإىلأكاليل)كل  لي،اهطلي،ذل  لي( ويفكل  
و)اهطلي(ت شريإىلاملطر،إىلاخلري(1)"وانكل السحابإذاماتبس مابلربق"النصروالفرح،

والبشائر.وبعدذلكأييتبــ)ذل  لي(ويشريمنخاللهإىلالسيادةوالسيطرةواالنتصار،فتأيت
حنوية بـ ـــن ــــاؤ هاخبري لغوي.صورهومعا ل  نيهمنطقيًةعربمج 

:(2)قولهيفالقصيدةنفسهاكذاو
 خ ف ِّفي                                       

القْهر ، ال تـنــــزيفايسنوات 
 و ارأ يف

فأ مراء الز مناألجوف
حتتفي    

ف  اإلابم ْرج  م ثقوب  بكل  
–ويطلب أبحوالالناسمنخاللأسلوب–ع ربد عاء  منالزمانأنيكونرحيًمايرأف 
( خففياألمر: القهر، سنوات ــد ارأيفاي و س   حيث مرٌّ، فالواقع أهله.( غري  إىل األمر 

واجل )السنة لفظة أايم،ويستخدم "العاممجع ألن  األعوام؛ لفظة يستخدم ومل معسنوات(
،حيثت عربعنطوالفرتةالزمناملرير،واألجوفاخلايلمناملعاين(3)والسنةمجعشهور"

ي  زهعنغريهمناألزمنة. الساميةاليتتعطيهقيمًةمتفردةمت 
:(4)ومنهذاالنمطقولهيفقصيدة"سارة"ابنته
النجوم تبسَّمي ،تورق 

أبعماقي،وتندىأشعة القمر

                                                 
 .(1/217د.ط،)،األمايلأبوعلي،القايل،(1)
 (.241ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،اللطيفعبداحلليم،عبد(2)
 (.302ص)،3،طالفروق اللغوية،العسكري،أبوهالل(3)
 (.245ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(4)
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يفاهلجريف يئ ك ر قرقيو
يفالش جراغزليهسكران اهلوى،و

ياها،حيث خاص،ي ريدأنترتسماالبتسامةعلىحم  ذيطابع  أبوي   ابنتهسارةحبنان  خياطب 
)تبسمي،ت  فرحتهاوابتسامتهاجتعلكونهوفضاءهمجياًلرائًعا النجوم أبعماقي(مثإن  ورق 

الشمسمع(1)يتابعطلبهمنابنته)رقرقييفاهلجريفيئك(واهلجري  :نصفالنهارعندزوال 
عنالراحةاليتينش دهامنسعادةابنته. الظهر.إهناصورة دقيقة يريدهاالشاعر؛ل ي عرب  


:(2)لهكماورد هذاالنمطيفقصيدته"رسالةإىلأيبحيان"كقو

اْحتفليايرايح ،وانتفضي
ل  ًنر،ابجلمر تكتح  أفراس 

اثئرًا إن الواقعالذييعيشهالشاعريفزمن مرير م شابه لزمنالتوحيدي؛جيعلشاعرًنينتفض 
معهالطبيعةيفثورته؛ليصو  رفداحةاألمروعظمته)انتفضيايرايح(مثاليكتفي وي شرك 

الثو إىل لي طمئ ابلدعوة )احتفلي( ابلنتائج ر ي بش   بل واالنتفاضة، الفرحةرة أن  اآلخرين ن 
املظلم لرفضالواقع طبيعية لًة حمص   ستكون  طويلة ابلنصر فرتة  منذ حفرت،الذييعيشونه

.احلزنيفالنفوساملتعبة
يف"منقولهكذلكورد هذاالنمطيفقصيدة خم  :(3)"منط صعب 

بـ ْعد ،لهْدهِّديه بـًْعدك  يس 
قـ ْبل و احُرسيه ،ليسقـ بـْل ك 

الشاعرعربهامنحمبوبته أنيعيشاح ب هماطبيعياامثلايهلامنصورة غزلية مجيلة،يطلب 
 لهمكانهاملناسبيفحضورالناس،لكن هليسمطلواًبيفانفرادالعاشقني  اآلخرين،فالوقار 

قني ،مث حيرصعلى)هدهديه (لفظةمليئةابملو عنشوقالعاش  سيقىوالضجيجالذيي عرب  
ويثري قبل( قبلك: بعد، اجلرساملوسيقيمنخاللاستخداماجلناساللفظي)بعدك: هذا

                                                 
(،ص)القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(1)  (.446،د.ط،اببالراء،فصلاهلاء،مادة)هجر 
 (.253ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،بداحلليم،عبداللطيفع(2)
 (.268ص) ،املرجع السابق(3)
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أيًضا)هدهديه :احرسيه (.،خيالالقارئيفالصورةاليتيرمسها منخاللالطباقاملعنوي  
:(1)نتظار"منقولهويبدوهذاالنمطأيًضايفقصيدة"ا

ض يعةالــمد ىاخرتقيو ْحشة الفؤاد،اخرتقي
ــــــــــــورة الــظ نـــون عانقيو س 

ــــْرم ـــدااصطحيب الليل س 
قلبه فسلبمن عاشه؛ الذي املأساوي الواقع صورة )انتظار( قصيدته يف الشاعر يكر  س 

-،وقي ــدألفاظهعنالتعبري؛لذايطلبأحاسيساجلمال،فأصبحتمشاعرهيفطوراجلمود
 –منخاللأفعالاألمر يعيش  فقلبه الفؤاد( لتتناسبمع)وحشة دقيق)اخرتقي( بتعبري 

غ ربًةووحشةخبلو  همناملشاعراجلميلة.مثيطلبأبسلوباألمرأيًضا:)عانقي(معلفظة
)س ْورة(
و(2) د هتا. ح  وغريها: س ْور ة اخلمر  عن: عوًضا )س ْورة( لفظة متناهية بدقة  يستخدم

هلاالوزنالعروضينفسه،لكنه د ة(معأن  وكأنهيريدأنيبعث–كمايبدوللباحث–)ح 
فيلفت ؛حياًةوحركةيفالصورة انتباهالقارئإىللفظةم شاهبة)ثورة(ألنهيريدالتغيرييفظل  

لياليهسرمديةطويلةدائمة) :الدائموالطويلمنالليايل(.(3)الس رمدواقع 
:(4)"مرثيةإىلأيبفهر"منقولهكذلكور د هذاالنمطيفقصيدته

ب ناكالـر عــود ،يعقب هاابــق  
ــْيــرهع قب ه الغ يبحفياا،فـ ـخ 

ع ــذراءارحلْ و ب نالألقواس 
ملي طمسهلامنب ريقهاذ هب ه

ن طلب هلناللس الماغضبْ و
إنكانسْلماي سوءًنط لب ه

الراحلليسبيدهشيء ،لكنهمع هذا يفراثءالفقيدامليتأيبفهر،ويفيقنيالشاعرأن 

                                                 
 (.272،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.371،د.ط،اببالراء،فصلالسني،مادة)سور(،ص)القاموس احمليطالفريوز،آابدي،(2)
 (.261،اببالدال،فصلالسني،مادة)سرمد(،ص)بقاملرجع السا(3)
 (.279ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(4)
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 األمة)ابق  تنسجم معحاجات  ذلكيستلهممنهالقوةواألصالة؛فيطلبمنهبتعابري دقيقة 
ويطلب  منهأنيصحبنايفرحيلهللعلياء،للقوة:كالر عود(وكأنهيسمعناأصواهتا،مثيردف 

للسالم( يطلبمنهحتقيقالسالم)واغضبلنا لألقواس(،مثبعدامتالكالقوة )ارحلبنا
شعريةفحسب،بليرسممنهاًجاللحياة هناالي قد  م صورًا –والشاعر  حنوي   عربتشكيل 

لأغصانالزيتون.ينبغيعلىأمتناأنتسريعليهلنعيشحتتظال-دقيق
لرتكإيقاعالفعلومنصورالطلب:النهي، ولهحرفواحدوهو"ال"اجلازمة،(1)وهوطلب 

أو الكف طلب غري يف يستعمل وقد االستعالء، يف كاألمر وهو تفعل" "ال قولك يف
.(2)الرتك

:(3)ورد هذاالنمطيفقصيدة"موشحةمصرية"منقوله
واشتفي

،و ال تنطفيأيـ ت هاالن ار 
واقطفي

، الر أس  ال ترأيفكل ع صي  
خ ف  ــفي

القهر ، ال تــْنـــزيفايسنوات 
الثورةعلىالواقعاملريراليتينتظ كبري؛جتعلهاثئرًايفألفاظهأيًضا،إذإن  رهاالشاعربشغف 

اطبنريانالثورةواليريدأنختمدجذوهتا،فيستخدم)ال(الناهيةيفطلبه)أيتهاالناروال خي 
الشعوبدونرأفة هبم)الترأيف(مثي تابعطلبهفينهى تنطفي(ويطلبحماسبةاجملرمنيحبق  

السننيعنالقسوةوا القارئيسمعصوتهمدوايا لقهر)التنزيف(فيكر  رالءاتالنهي،وكأن 
ا.م زجمرً



                                                 
 (.215،ص)1،طاملرجتل،أمحدأبوحممدعبدهللابناخلشاب،(1)
 (.2/49،د.ط،)بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة،الصعيدي،عبداملتعال(2)
 (.241-239ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
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:(1)كماورد هذاالنمطيفقصيدته"ليلىاملريضةابلعراق"يفقوله
ــليالكرخ ، م نـــــزالًال        تـ ـْتــركيمج  

واْسك يبج دوالًيفهجريالف ــال
املرأة مع اخلطاب  ام وأبومه  عناخلطابمعاآلخرين، احلياتية-خيتلفيفطبيعته خبربته
تستحب هاملرأة-والثقافيةواللغوية بلطف  يتعاملمعاملواقفحسبمتطلباهتا؛فرتاهيطلب 

 )جــم  لي(وكمهلذهالكلمةمنأتثري يفنفساألنثى!وبعدهذاالطلبالــم حب بإىلقلب 
!ليلىأييتأ مؤث  ر جيعلاملتلقيم ستجيًباللطلب  سلوبالنهي)الترتكي(ايلهمنأسلوب 

ل ي حق  قطلبه يفاآلخر بلكيفيكونمؤث  رًا فحسب، النحوية اجلملة يفبناء ليساخلربة
أبًنقة.

،حيثتناولمنخالهلاثالثةالفصلالثاينوهبذايكونالباحثقدًنقشاجلملةالطلبيةيف
مباحث،أوهلاكانجلملةالنداءوأمناطهاومكوًنهتا،والثاينتناولمنخاللهمجلةاالستفهام
عناجلملةيفاألساليباخلاصة، املبحثالثالثفقدحتدثفيه وأما ومكوًنهتا، وأمناطها

لينتقلإىلاحلديثعناجلملةالشرطيةيفالفصلالثالث.












                                                 
 (.251ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
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 :ملة الشرطية، ويقع الباب يف مبحثناجل -الفصل الثالث

 
 األمناط الرتكيبية للجملة الشرطية ومكوانهتا. –املبحث األول 
 قضااي اجلملة الشرطية، ويضم مطلبن: –املبحث الثاين 

 القضااي الرتكيبية يف اجلملة الشرطية. –املطلب األول  
القضااي الداللية يف اجلملة الشرطية. –املطلب الثاين  
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 اجلملة الشرطية، ويقع الباب يف مبحثن: -الفصل الثالث
:كيبية للجملة الشرطية ومكوانهتااألمناط الرت  -املبحث األول

،ومنهااجلملةالشرطية:وهياليتصدرهاأداةشرط،حنو:وأقسامهااجلملسبقاحلديثيف
أكرم العمل ،إذا الليايل،لوالاألمل لضعف  الع لىسه ر  الكرمي ملكت همنطلب  .وقد(1)ت 

اجلمل أنواع كانتمن وإن اجلملة، "فهذه قائاًل: الشرطية اجلملة يعيشعن حتدثابن
ملا إالأنه زيد، قام حنو بفاعله، الفعل أنيستقل الفعلية وكاناألصليفاجلملة الفعلية،

الواحدة،دخلههناحرفالشرطربطكلمجلة،منالشرطواجلزاء،حىتصاراتكاجلمل ة
اخلرب،كذلكالشرطاليستقلإال اليستقلإالبذكر املبتدأ أن  فكما واخلرب. املبتدأ حنو
أنيعودإىلاملبتدأمنهماعائد بذكراجلزاء.ولصريورةالشرطواجلزاءكاجلملةالواحدة،جاز 

يشكركعمرو" تكرمه إن زيد حنو: والتزامه.(2)واحد، الشيء يعين(3)والشرطإلزام كما ،
.(4)تعليقشيءبشيءحبيثإذاوجداألولوجدالثاين

 
قضااي اجلملة الشرطية، ويضم مطلبن:-املبحث الثاين
 :ااي الرتكيبية يف اجلملة الشرطيةالقض -املطلب األول

–إذما(،)م ْن–اجلملةالشرطيةهلاأدواتتسمى"األدواتالشرطيةاجلازمة"،وهي:)إْن
ن–مىت–مهما–ما –أين–أاي  أي(وكلهاأمساء،ماعدا"إْن،وإذما"–حيثما–أىن 

.(5)فهماحرفان
:(6)وتتفقاألدواتالشرطيةالسالفةكلهايفأمور،منأشهرها

جتزم -1 مضارعني فعلني إىل حتتاج وإمنا اسم، على تدخل ال منها أداة كل أن 

                                                 
(1 الدين( فخر د. ط)إعراب اجلمل وأشبا  اجلمل،قباوة، ص)(5، ،19.) حسنيوانظر: منصور، اجلملة ،

 .(54،ص)1،طالعربية
 (.1/89،)،د.طشرح املفصلابنيعيشالنحوي،(2)
 مادة)شرط(.د.ط،،لسان العربابنمنظور،(3)
 .(104،مادة)شرط(،ص)1ط،التعريفات،اجلرجاين،عليبنحممد(4)
 (.4/421)،12ط،النحو الوايف،حسن،عباس(5)
 (.425-4/422،)املرجع السابق(6)
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وحمله إنكاًنمعربني، مباشرة يسمى"فعللفظهما وأوهلما إنكاًنمبنيني. ما
ماضيني، فعلني إىل وإما وجزاءه" الشرط "جواب يسمى: واثنيهما الشرط".
وإماإىلفعلنيخمتلفني،جتزملفظ حي النحملاملضارعني،وجتزمهمااألداةحمالً.
،املضارعمنهما،وجتزمحملاملاضي.وإماإىلمجلةامسية،حتلحملاملضارعالثاين

أن البد األول ألن  شيء؛ األول حمل حيل أن ميكن وال حماًل. األداة وجتزمها
 يكونفعالًمضارًعا،أوماضًيا.

أدواتالشرطاجلازمةالتدخلعلىاألمساء،وإمناحتتاجإىلمضارعني،أوإىل -2
 ماحيلحملهما،أوأحدمها.

شيءمنمجلةالشرط،ألداةالشرطالصدارةيفمجلتيها،فاليصحأنيسبقها -3
 والمنمجلةاجلواب،والمنمتعلقاهتما.

 اليصححذفأداةالشرطيفالرأياألرجحالذيجيباالقتصارعليه. -4
فإذا -5 مناألدواتالشرطيةعلى"الالناهية" التدخل"إنالشرطية"والغريها

ي،بعددخلتعليهاأداةمنهاتغريمعىن"الالناهية"وحكمها،فتصريحرفنف
 أنكانتحرفهني،وتصريمهملة،بعدأنكانتجازمة.

 إذا " هي: جازمة، غري شرط أدوات –وهناك "الشرط–كيف أدوات وكذلك لو"
)لوال مثل: علىربطأمرآبخر،–االمتناعي" تقتصر وإمنا أدواتالجتزم، وهذه لوما(.

وتعليقالثاينعلىاألولتعليًقاخاًصا.


القضااي الداللية يف اجلملة الشرطية. -يناملطلب الثا
أدواتالشرطاإلحدىعشرةاملذكورةتنقسم :"اعلمأن  للجملةالشرطيةوأدواهتادالالت 

:(1)إىلأربعةأقسام
األول:ماهوحرفابتفاقمجيعالنحاة،وهو"إْن".

فيه،والراجحكونهحرفًا،وهو"إذما". الثاين:ماهوخمتلف 
:ماهوخمتلففيه،والراجحأنهاسم ،وهو"مهما".الثالث

                                                 
 (.163-162ص)،،د.طشرح قطر الندى وبل الصدى،الدينعبداحلميد،حممدحمىي(1)
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ابتفاقمجيعالنحاة،وهوالباقي.الرابع:ماهواسم
وقدجاءتاجلملةالشرطيةيفالبناءالشعريلدىشاعرًنيفديوانه،ومماورد منهذاالنمط

:(1)يفقصيدته)مجرة(قوله
طن ، إن جهر                                                                                        مُتايلُء القاسِّ

ر ِّ أوُل اجل ح د                                                                                         القْول، ويف الس ِّ


(ليؤكداملعىنويبدوواضًحامنخاللاستخدامحرفالشرط)إْن(معالفعلاملاضي) جهر 
د  د الذييرميإليهالشاعر،حيثسادالصمتوالسكوتعلىالذل،ومليعدهناكمنجي 

اجلهرابلقول؛فلميستخدماملضارعألنهالي ناسباملعىنالــم راد.
:(2)ويفالقصيدةذاهتاقوله

                                                 لغريِّ هذا أحالُمنا ر ك ضْت                                     
                                إذا د جا يوُمها تضيء غ د                                                        


يفاملبىنواملعىن يناسبها ما معها واستخدم غرياجلازمة، الظرفية )إذا( بــــــ هنا فجاء،جاء

لتعبريأيًضاابلفعلاملاضي.ا
:(3)ويفالقصيدةذاهتاقوله

                                سي انِّ إن ينطقِّ الد عاُة وإن                                                       
                                ج ْندل  صْمٌت عليهُم ُسد د                                                        


وهنايتالعبيفبناءاجلملةمبايتالءممعالصورةاليتيريدرمسها؛فيستخدم)إن(اجلازمةمرة

) ليوضحالفرقبنياملاضيواحلاضر،ففيمعاملضارع)ينطق(،وأخرىمعاملاضي)جندل 
خمي  م عليهم،ويفاحلاضررمباينطقونمباال .يفيداملاضيصمت 

                                                 
 (.234ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.235،ص)سابقالرجع امل(2)
 (.236،ص)سابقالرجع امل(3)
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:(1)ويفقصيدته)موشحة(جاءقوله
 "م ْن و يل

                                يف أمة أْمراء، ومل يع دلِّ                                                      
"  يُعزلِّ

                                إال املماليك، هال تـ ْنجلي                                                      


أييتأبداةالشرط)م ْن(الدالةعلىالعاقلوأييتبعدهاابلفعلاملاضيالذييتناسبمتاًمامع
عندما لكنه أيعناملاضي، األمر، والية عنبداية املعىنالــم راد،حيثيتحدثالشاعر

ابملضارع؛ليأيتبنا ءاجلملةمنسجًمامعاملعاين.يربطذلكابملستقبلونتائجهي عرب  
:(2)قولهمتابًعاجاءوكذا

 و اْشتفي
                                أيَـُّتها الن اُر، وال تـ ْنطفي                                                      

 هاخل فِّي
                                                    م ْهما يكْن من سر ِّ  ُيكشفِّ                                  


تناًصا اإلنسانأنخيفيه،وكأن  يتحدثعنحقيقةمفادهاالشيءيستطيع  يفاملعىنهنا

:الطويل()منالبحر(4)يفقوله(3)بينهوبنيزهريبنأيبسلمىالذيذهبإليه
منخليقة ***وإْنخاهلا ت علم ومهماتكنعندامرئ  ختفىعلىالناس 

ه.نالكون،ومناحلكمةاالنتباهإليمنس نالظالمالحمالة،وأن هإنهيشريإىلانقشاع

                                                 
 (.238ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.275،ص)بقاملرجع السا(2)
خالهالشاعربشامةبنالغدير،حيثكفلههووإخوته،زهريبنأيبسلمىمنقبيلةم زينة،نشأيفقبيلةغطفان(3)

منزهريخاللاحلروباليتنشبتبنيعبسوذبيان،حروبداحسوالغرباء،(.275ص)بعدوفاةوالده،عاش
 (.301-300،د.ط(،ص)ليالعصر اجلاه،أصحاباملعلقات.)ضيف،د.شوقي

 (.289،ص)4،طشرح القصائد السبع الطوال اجلاهلياتاألنباري،(4)
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:(1)وقولهيفالقصيدةذاهتا
 حت ْتفي

فِّ                                                                                       بكُل م ْثقوبِّ اإلاب ُمرجِّ
 م ْن ي لِّي

                                يف سنواتِّ اخلُوف مل يُعز لِّ                                                      


.) األداة)م ْن(+فعلالشرط)يلي(+اجلواب)ملي عزل 


:(2)وقولهيفالقصيدةذاهتا
 أ قِّبلي

                                                                               يْرت دُع الباغون  إْن تـُْقبل       
 ز ْلزلِّ 

                                ر واسي  اجلنبِّ، وال جت ْف ل                                                      

هنا علىالشرط، وأييتابجلوابمسبًقا لألمهية، نفسه.ورمبا هوجوابالطلبيفالوقت 

ومراعاةللوزناملوسيقي.
:(3)وقولهيفقصيدة)سارة(

                                وانـْت هيب هْرحة  الفراش، إذا                                                      
                                                    هام  خبْمر الزوال، والزهر                                  

فتل ووظفهاالشاعرل معاملاضي)هام (جاءت"إذا"الظرفيةغريالشرطيةيفهذهالقصيدة
إىلاألوقاتاملناسب ابنته )انتهيب(من)النهب(ةانتباه الستثمارالفرص،منخاللاملفردة

.أهدافهالذيينبغيأنحيدثسريًعاكيحيقق

                                                 
 (.241،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.243ص) ،املرجع السابق(2)
 (.245،ص)سابقالرجع امل(3)
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:(1)وقولهيفقصيدة)رسالةإىلأيبحيانالتوحيدي(
دة                                                                                       وأن  سوق  الزيوفِّ كاسِّ
                                وكل نِّْكٍس إذا خ ال بطل                                                      

وفعل )إذا( مثيستخدم احلقيقة، هلذه املؤكدة الزيفمنخالل)أن ( التأكيدلكساد جاء
الشرطاملاضي)خال(واجلواب)بطل(.

:(2)ويفالقصيدةذاهتاقوله
                                م عذِّرة صاحيب، إذا مج  حت                                                      
                                يب  األ ماين، وشدَّين الع ذُل                                                      

"إذا"الظرفيةمرتني واليتترتبطابملاضي؛ورمباليشريإىلطولفرتةالزمناليتعاشهايفكر ر 
املؤمل الفاسد الواقع ظاهرة،ظل مبعاًنة  حاضره يف يتحدثعنه وهو ماضيه، يف فعاشه ،

.تعكساستمرارذلكالواقع


:(3)ويفقصيدة)لوأن عمريمئة(قوله
ئٌة، ه دَّين                                                                                       "لو أنَّ عْمري مِّ

                                صَّْفُتها"                                                      تذكُّري أن ِـّي ن  
املعىن املبىنمع فتناغم الشاعر؛ لتناسباملعىنالذيأراده االمتناعية "لو" بــ وأشارجاء ،
التفكري إىلحقيقة أشار كما القصيدة، احلقيقيوقتنظم إىلعمره خفية ابألجلإشارة

.احملتوموالقلقمنهعندالشعورابلعدالتنازيلمنالعمر
:(4)ويفالقصيدةذاهتاقوله

                هلْفي هلا اي  قـ ْلُب، ما ابهلا                                                                       
                                                                   تصمُّ ُأْذانً، إن تلهَّْفتها                   

                                                 
 (.254،ص)1،طملةاألعمال الشعرية الكا،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.257ص) ،املرجع السابق(2)
 (.258ص) ،املرجع السابق(3)
 (.259،ص)سابقالرجع امل(4)
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املوسيقي الوزن ووافق بعدها ما وجزم "إْن" فاستخدم الشرط، على مقدًما اجلواب جاء
.منًنحية،وقد ماملعاينوفقاألمهيةمنًنحية أخرىللقصيدة

:(1)ويفالقصيدةذاهتاقوله
                                ها                                                      أعيُشها حىت  أبْوهامِّ 

                                هإن ت وارْت قُلُت! ما عِّْفُتها                                                      


ناسباملعىن.دخلت"إْن"اجلازمةعلىاملاضيابلشرطوابجلزاء؛لت
:(2)ويفقصيدة)لزوميةإىلأيبفهر(قوله

، والسَّآمة                                                        نـ ْنسى                                 بك  الصَّْمت 
، وإن د سَّ س ْهم ه غائل                                                                                       والضَّعف 


املاضي،ويفكلماسبققصدالشاعربناءمجلتهالنحويةمبايعربعنجاءبــ"إْن"أيًضامع

ث  لقدوًةلدىالشاعريفالتزامهقضااياألمةإبنتاجهالفكري،حيثإن املعىناملراد ،فاملرثيمي 
مننصوصهتبعثاألمل .يفنفسالقارئ،وتنسيهأملالواقعاملريرقراءًةيفنص  
(قوله :(3)ويفقصيدة)منطصعبخميف 

                                من  ٌط صعٌب خُميٌف ه واان                                                      
ئتِّ ... أنيٌس، وس ْهُل                                                                                       و إذا شِّ


جاءبــ"إذا"الظرفيةغرياجلازمة.لسهولتهايفالتأثريالنحويوتوافقهامعاأللفاظاليتتشري

إىلالسهولة إىليفمعناها احملبوبة بنظرة مرتبط  فاألمر وسهل( واأل نس، منالراحة )أنيس 
.(4)ا("تفيدزمناالستقبال"يفاملستقبل؛ألن)إذاألمر

                                                 
 (.260،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.264ص) ،املرجع السابق(2)
 (.268،ص)سابقالرجع امل(3)
 (.218،ص)،د.طيف اللغة العربيةالزمن النحوي ،رشيد،د.كمال(4)
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:(1)ويفقصيدة)املتنيبيفديوانكافور(قوله
                                م ىت أ رى احل ْمداينَّ خي ْرُج للرُّوم،                                                      

                                                    أقيُم الق صيد  م ْنصورا                                  


هنايستخدماألداةاملناسبةللتعبريعناملعىنالذييريده،فقدمل مناالنتظار؛فكانمن
الزمن عن يعرب ما يستخدم االستفهام)مىت(املناسبأن مبعىن متتزج حيثطالواليت ،
إىل األبية واشتاقتالنفوس  اليتسط االنتظار، احلمداينمشاهدالنصر سيفالدولة (2)رها

عبقالتاريخيفوحيفذاكرةالشاعر،وهومنخاللهذهالقصيدةحياولأن علىالروم،إن 
الذكرايتاجلميلة؛لعلهاتستنهضاهلمماألصيلة،وتتحولإىلواقعجديد مشرق .يهز 


:(3)ويفقصيدة)وهم(قوله

بُت األايم                                   مت ْضي كما يـ ْرضى                                                       قْد ح سِّ
                                ُهؤادي، إذ احلقيقة خُتسى                                                      

يين                                                                                       و إخاُل اآلمال طْوع مي 
                                ر ْهن  أْبسي                                                       –على املدى  –ُمْذعنات 

                                                        هإذا الب ْأس صار بـُْؤسا ُجساما                              
 يـ ْلذْع النـَّْفس بْن شْوق و ح ْبس.                                                                                     


علىاالسم بعدهليأيت،دخلت"إذا" املعىنواملذكور ويتمم احملذوفمناجلملة مثيفسر ،

صفة)اللذع(اليتتفيدمعىناحلرق مهذااملعىنإبضفاء  ي ضخ  
يقول:إن (4) ،وكأنهيريدأن 

                                                 
 (.270)،ص1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
ه(عليبنأيباهليجاءبنمحدانبناحلارثمؤسسإمارةحلباليتتضم356سيفالدولةاحلمداين)ت(2)

 (https://ar.wikipedia.org/wik)معظممشالسوراي،واجهالبيزنطينييفمعاركعديدة
 (.273،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
 (.822،ص)2،طاملعجم الوسيطوآخرون،إبراهيم،مصطفى،(4)



 

(134) 
 

لرؤية شوقًا حترتق  النفوس وهذه )ج سام(، شديد بؤس  من أصاهبا مبا احرتقت النفوس 
حببسهامشاعرالغيظوالقهرا .لعميقالشمساملشرقةابلثورةعلىالواقعاملرير،كماحترتق 

يف الشرطية ًنقشالباحثاجلملة الثالثوهكذا حيثكانالفصل منخاللمبحثني، ،
املبحثاألولبعنواناألمناطالرتكيبيةللجملةالشرطيةومكوًنهتا،بينماكاناملبحثالثاين
يف الرتكيبية القضااي بعنوان منهما األول يفمطلبني، وجاء الشرطية، اجلملة قضااي بعنوان

بعدهاا حيثسينتقل الشرطية، اجلملة يف الداللية القضااي بعنوان والثاين الشرطية، جلملة
.للفصلالرابعواألخريليناقشفيهمكمالتاجلمل
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 .مكمالت اجلمل -الفصل الرابع
 .مكمالت اجلمل الفعليَّة -املبحث األول
 ملتن االمسية والفعلية.املكمالت املشرتكة بن اجل –املبحث الثاين 

 األمساء اليت تعمل عمل الفعل. –املطلب األول  
 التوابع. –املطلب الثاين  
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مكمالت اجلمل، هقد وقع يف مبحثن: -الفصل الرابع
ويشملاملفعولاملطلق،املفعولألجله،املفعول:مكمالت اجلمل الفعليَّة-املبحث األول
،احلال،التمييز.فيه،املستثىن

 املفعول املطلق: -
علىمفهومالفعلجمرًداعنالزمان،كنحو:ضربتضراًب،ويسمىهذامبهًما،وهومايدل 

.(1)وضربًةوضربتني،ويسمىهذامؤقًتا
فعلهوإضمار ه،وماال مضمرةعلىثالثةأنواع:ماي ستعملإظهار  واملصادراملنصوبةأبفعال 

لهأصاًل.وثالثتهاتكوندعاًءوغري دعاء،فالنوعاألولي ستعملإظه فعله،وماالفعل  ار 
كقولكللقادممنسفره:خري م قدم،وملنيقرمطيفع داته:مواعيد ع رقوب.

ًداوش كرًاوع جًبا. والنوعالثاينقولك:س قًياور عًياوخيبًةوبؤًساوب عًداوس حًقاومح 
وويلك والنوعالثالثحن .(2)و:د فرًاوهبرًا،ووحيك 


 :(3)ورد املفعولاملطلقيفقصيدة"موشحةمصرية"قوله

 أْين  يل
 ابلعاضدِّ املْطعونِّ يف م ْقت لِّ                                                                                     

 ُموغلِّ 
                                                                                      إيغال  أْيٍس يف احل شا ُمْرس لِّ 


مبينً املطلق املفعول )أيجاء حيثأضيفإىل )إيغال( للنوع للتوضيحا ) ي تم  مس  بشكل 

الشاعر اليتيرمسها النحويللجملةالصورة البناء ي كر  ساملعىنالذيذهبولتفسري كما ،
.ليه،منخاللاستخداماشتقاقالكلمات)موغل:إيغال(إ


                                                 
 (.82،ص)1،طهصول من النحو،جطل،د.مصطفىوانظر:(.89،ص)فتاح العلومم،السكاكي(1)
 (.59،ص)،د.طاملفصل يف علم العربيةالزخمشري،(2)
 (.238ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
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:(1)كماورد يفقصيدة"عينان"قوله
، والو ه جُ   عْيناك ُحلُم الز والِّ
 الن اشُب بن اجلِّبال والسُُّحبِّ 
 خاهِّقٌة هيهما ن وارسُة البْحر

 لغرْي األ ْضواء، مل ت ثب
 ُتطارِّحان النخيل  مه ْهمة  

 ج ْدول س رِّب األْهداب، يف عْمق


حيثأضيفإىل )مههمة( للنوع مبيًنا املطلق املفعول جاء األمر )األهداب(لفظةكذا
،لتوض  حعنصراحلركةيفالصورة،ابإلضافةإىلالصوت)جدولسرب(معالصورةللتوضيح

خاصابلشاعر .البصرية)األضواء(لتكتملعناصرالصورةيفاملشهدالشعري،ببناء حنوي  
:(2)كماورديفالقصيدةنفسهاقوله

 ة  ُتسابِّقانِّ الي مام ، ر ْهره
قاتِّ للشُّهب  األ جنحة العاشِّ

للتوضيح )األجنحة( إىل أضيف حيث )رفرفة( أيًضا للنوع مبيًنا املطلق املفعول ،جاء
مجيلة حركية وتفسريالرتكيباللغوياملبينعلىصورة +معرفة( للتعريف)نكرة فاإلضافة

.عكسالسرعةاليتيريدهاالشاعر،حيثلفظة)رفرفة(تتناسبمعلفظة)ت سابقان(ت
 
 املفعول ألجله )املفعول له(: -

الشر، خمافة  كذا فعلت  وذلكقولك: ؟ ل م ْه : جواب  وهو الفعل. على اإلقدام علة  هو
ذلك وفعلت  جبًنا، احلرب  عن وقعدت  له، أتديًبا وضربت ه فالن، ويفواد  خار كذا، أجل 

" املوت  التنزيل:"حذر 
(3)

                                                 
 (.242ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.243،ص)املرجع السابق(2)
 .(19سورةالبقرة،مناآلية)(3)
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ويكونمعرفًةونكرة،وقدمجعهماالعجاجيفقوله:
***خمافًةوزعل الـم حبور  كل عاقر مجهور  (1)يركب 

:(2)ورد يفقصيدة"عينان"قوله
                                تُعانِّقان الصفاء ، يقطُر                                                      

نينا، يف الز هر والُعُشبِّ                                                                                       كالطلَّ ح 
 

سببحدوث مبيًنا )حنيًنا( يفقوله: يفالديوان، واحدة النوعمناملفاعيلمرة هذا جاء
غريحمدوداملعامل،مثي ضفيألفاظًاوجاءنك.وعلتهالفعل رًة؛لتحر  كاخليالبتصورمشهد 

ر  كالذاكرةاحلسيةوالبصرية تكشفبعضمالمحاملشهدوتزيدهمجااًل)الزهر،العشب(وحت 
 والسمعية تفوح إذ القارئ، العشبلدى لون مع الزاهية ألواهنا ومتتزج الزهور، رائحة

الصايف.األخضر،علىصوتسقوطقطرا تالطل  
 

 املفعول هيه: -
وهوالزمانالذي.(4)وهواالسماملذكورإلفادةوقوعحدثفيه،(3)هوظرفاالزمانواملكان

يوًماأوحيًناأو يوجدفيهالفعلمبهًما،أومؤقًتانكرة،أومعرفة،كيفكانكنحو:سرت 
مكاًًنأواحلنيالطيبأواليومالذيتعرف،أواملكانلكنمبهمً افقط،كنحو:جلست 

عليهالعوامل.واملستعملظرفًا(5)خلفكأوميينك أنتعتقب  .واملستعملامسًاوظرفًاماجاز 
وض حًىوع شاًء مرة،وب كرًة،وس ح روس حريًا ذات  نا النصب،حنوقولك:س  لزم  ما الغري 

.(6)وعشيًةوع تمًةومساء

                                                 
 (.78ص)د.ط،،املفصل يف علم العربيةالزخمشري،(1)
 (.238ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(2)
 (.74،ص)د.ط،املفصل يف علم العربيةالزخمشري،(3)
 (.54ص)د.ط،،نزهة الطرف يف اجلار واجملرور والظرف،الصنعاين،صالحبنحسني(4)
 (.74،ص)د.ط،مفتاح العلومالسكاكي،(5)
 (.74،ص)د.ط،يف علم العربية املفصلالزخمشري،(6)
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:(1)"قولهورديفقصيدة"زهرةالنار
، أين  يل م ْهرب؟                                                                                       أهرب مين ِّ

 لسـُت أالقي أْين أو كْيفا  .
)أين( املكان على الدال فيه املفعول ،جاء الشاعر يتساء ل التعبري-حيث خالل من

(وإضفاءعنصراملكانيعطيمصداقيةلعواطفأيب؟)أين،كيف:بقوله–ابملكانوالكيفية
عناملعاًنةاليتيعيشهايفظلالواقعالعريباألليم اماليتت عرب   .مه 


:(2)كماورديفقصيدة"القوس"قوله

يب، وما ن كِّرْت                                                                                       تعرُهها صاحِّ
                                مْنك ق دميا ص بابٌة مثله                                                      

)قدميًا( الزمان على الدال فيه املفعول املشرق،جاء األصيلمباضيه ارتباطاإلنسان ليؤكد
.ميلالذييرمزإىلالفخروالبطولةوالشماخأحدعناصرذلكاملاضياملشرقاجل


:(3)ويفالقصيدةذاهتاقوله

                                وأن يقول  األْخالُف، كان  هنا                                                      
                                             ط ل ل ه                                          –بال أس ى ِّ  –جيٌل، نـُب ك ِّي 

)هنا( الزمان على الدال فيه املفعول اجاء املتكلمني؛فيضيفهاء مجاعة )ًن( إىل لتنبيه
نقدليشملنفس  الذاتوإظهارضعفهاأماممنحولههضمنهذااجليلاخلانع،حيثإن 

موضوعيةاإلنسانيفطر.إحدىطرقإقناعهم حأفكارهتستميلاآلخرينوتؤثريفذلكأن 
قناعاهتمواجتاهاهتمحنواملوضوعالذييتحدثعنه،ولعل هذامايرميإليهالشاعر،حيث

اجلميع،فماذاسيكتبالتاريخعنا؟وماذاستقولاألجيالالقادمةعنا؟ األمريعم  إنناإن 
فخر هلم،ولنيبكواأوح أتكيدلننكونمبعث  ىتأيسفواعلىرحيلنا.بكل  

                                                 
 (.236ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.243ص)،املرجع السابق(2)
 (.244،ص)سابقالرجع امل(3)
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:(1)كماورديفقصيدة"موشحة"قوله
 أْين  يل

                                ابلعاضدِّ املْطعونِّ يف م ْقت لِّ                                                      


-اثالتاريخاإلسالمي،وأحدحيثربطهابلتاريخجاءاملفعولفيهالدالعلىاملكان)أين(
ابمللكالعاضدالترتبطابلزمانواملكانواألحداث-بطبيعتها االستشهاد وهذا ستحضار.

تسلسلاأللفاظيفاجلملةجاءحالةالضعفاليتشهدهاالزمانواملكانعلىعهده ..إن 
إىل ومنضمرياملتكلم إىلاملاضي، مناحلاضر يلتفت  حيث  منالشاعر، واضحة بعناية 

.ر)العاضد(اآلخ


:(2)كماورديفقصيدة"ليلىاملريضةابلعراق"قوله
                                والثغوُر الر قاْق                                                                                       أين لْيُل العراْق                                                      
راُت املذاق                                                                                       والدانُن العِّتاْق                                                                                       ساحِّ

                                يشتهيها العناق                                                                                                                            واخُلصوُر الد ِّقاْق                 
                               أْين  تلك احلِّساْن                                                                                       وه واها يْسري                                                       

                                                                 ذائِّعات النَّشر                                                      كرحيق اجلِّنان                                                      
ل ى اليت                                                                                       شربْت ُمْهج يت                                                                                       أْين  ل يـْ


جاءاملفعولفيهالدالعلىاملكان)أين(مكررًا،ورمباليتناسبمععنوانالقصيدةاملرتبطة

يستحضر–كمايبدوللباحث–،إنهولداللةاملكانالنفسيةعندالشاعرابملكان)العراق(
برفاهية منًنحاماضًيامشرقً ية،وشاعالغزلمنًنحية،حيثفاضتاألموال؛فعاشالناس 

أخرى،فيتذكرليلىحمبوبةقيس،وي ذكرقر اءهبقصصاهلوىاألخرى: منًنحية  والنسيب 
ولبىن ذكراملكان)أين(ساهميفنشراحلسرةاليتحنس ها.مجيلوبثينة،وقيسبنذريح  إن 

                                                 
 (.249ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.256،ص)املرجع السابق(2)
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الشعريلديه. تشيع ابلنص  
:(1)كماورديفقصيدة"لوأن عمريمئة"قوله

                                تاٍء، أْين أْظاللُه؟                                                      روُق هِّ 
يـَّف ْتين يـ ْوم  أسلْفتها                                                                                       حت 


ىاملكانجاءاملفعولفيهالدالعل م قد م ه وأول ه ،ي قال:روق  شيء  منكل   ("فالروق  )روق 
" الشباب  ،وروق  وأييتبلفظة)أين(إذيتحدثعنأولفتوتهوشبابه،ويتساء لبــ.(2)البيت 
وكذلكيتذكر )يوم()أظالله( التتابعيفبناءالزمان والزمانيرتادفانعلى املكان وهكذا ،

.انعنحسرةالشاعراجلملة؛لي عرب
:(3)ويفالقصيدةذاهتاجاءقوله

 ر عيُتها عْمرا، ه ما أمْس ح ْت.
 و أغرق النـَّزُع، ه ُسو هتها


جاءاملفعولفيهالدالعلىالزمان)عمرًا( فرتًةليستابلقصرية،عاشيرعىاألماين،يعيش 

والتأجيل ،لكن  الوهم فقط،ويقتات هالتسويف  .العمرميضيدونجدوىهبايقتات 


:(4)كماورديفقصيدة"املتنيبيفديوانكافور"قوله
 واخليُل حمبوسٌة جيفُّ هبا الصهيلُ 

 يدمى يف القيدِّ م دحورا
 م نذورٌة للرايش، ال صولة الفرسانِّ 

 حت ْمي املْيدان ، م ْسعورا

                                                 
 (.258ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،ليم،عبداللطيفعبداحل(1)
 (.383ص) ،مادة)راق(،2،طاملعجم الوسيطوآخرون،إبراهيم،مصطفى،(2)
 (.259،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
 (.270،ص)سابقالرجع امل(4)
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 أان هنا يف الد ِّيوان بن يدي جاهِّك
 أنضو اإلابء  مكسورا


ابلقهرملفعولفيهالدالعلىاملكان)هنا(جاءا والصغار ،يرتبط  وذلكاملكانيرتبطابلذل  

،والفرسان لتلكاخليليسطرونالبطوالت! والعار ..فالخيل تصهل ابمليدان 
:(1)كماورديفقصيدة"انتظار"قوله

                                                                     انتظري أْوب يت ُسد ى؛ هلن تر ْي هل ْفيت غدا                 
                                قد صدِّئْت يف  نظرة، يوصُد من دوهنا املد ى                                                      


معلفظة)انتظري(ومعالعنوانفلفظةغًداتتناسبجاءاملفعولفيهالدالعلىالزمان)غًدا(

بعده، اإلايب  بينما يكونيفحاضراإلنسان، والذهاب  عناملستقبل، ت عرب    )انتظار(كما
يكن مل إْن علىحاله، حيثكلشيء  املرتبطابليأس، املستقبل لكنه أييفاملستقبل،

.تراجعإىلالوراء
 
 املستثىن:  -

أوأمرمن إخراجشيء  ،ونعينبه مقدر  وإما مذكور  إما الشيء اآلخر وهذا آخر، شيء 
وأبحدأدواتاالستثناءاملعروفة،لـ ـماكانداخاًليفاحلكمالسابقعليها،وهذااإلخراجإما

حقيقًيا من،أنيكون  بعدإالأوإحدىأخواهتا ما أنيكونتقديراًي.أوهوإخراج  وإما
قب ما إالعلًياأدواتاالستثناء،منحكم  له،مثل:جاء التالميذ 

أوإخراجالثاينمما.(2)
.(3)دخلفيهاألولبــــ)إال(أوماكانيفمعناها

 

                                                 
 (.271ص) ،1،طشعرية الكاملةاألعمال ال،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
ص)35ط،جامع الدروس العربيةمصطفى،الغالييين،(2) ،437) وانظر: الفتاح، عبد د. احلموز، أسلوب ،

 (.11،ص)1،طاالستثناء واملعىن احملورية
 (.475ص)د.ط،،احملصول يف شرح الفصولابنإايزالبغدادي،(3)
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 أنواع االستثناء:
إالضيًفا(.االستثناء التام - الضيوف  )انصرف  حنو: مذكورًا، املستثىنمنه فيه كان ما :

االستثناءاتًمافكلمةالضيوفهياملستثىنمنه،وبسببوجودهيف ي  .(1)مطلًقاالكالممس 
يبنفي،أوشبههمس فإذاكاناالستثناءغريمسبوق  :االستثناء املوجب ، وغري املوجب-

ا(.واالستثناءغرياملوجبهواالستثناءاملسبوق)انصرفالضيوفإالضيفً:حنو،اموجبً
(.واملقصودبشبهالنفيهناحنو:)ماارتفعتاألصواتإالصواتً،بنفيأوشبهه أوصوت 

ومنهاالستفهاماإلنكاريالذييسألعن،)النهي،واالستفهامالذييتضمنمعىنالنفي
.(2)شيءغريواقع،والميكنأنحيصل(

واملستثىنيفإعرابهعلىمخسةأضرب:
أبًدا،وهوعلىثالثةأوجه:أوهلا،مااست ثين إبالأحدها: منكالمموجب،وذلك:منصوب 

أو ،وذلك:جاءينالقوم  خال" وما عدا ما وخال"و" "عدا وبــ إالزيًدا، جاءينالقوم 
زيًدا،وماخالزيًد.واثنيها،ماق د  ممناملستثىن، زيًدا،وخالزيًدا،وماعدا جاؤوينعدا

من كاناستثناؤه ما واثلثها، جاءينإالأخاكأحد . ما جاءينكقولك: ما كقولك: قطًعا،
.(3)أحد إالمحارًا

ماوالثاين: كقولك: موجب، غري اتم كالم من املستثىن وهو النصبوالبدل، فيه جائز 
جاءينأحد إالزيًداأوزيد .

جمرورأبًدا،وهومااست ثينبغري وحاشاوسوى.والثالث:
والرفع ،وهومااست ثينوالرابع: فيهاجلر  بـــ"السيما".جائز 

واخلامس: جار علىإعرابهقبل دخولكلمةاالستثناء،وذلك:ماجاءينإالزيد ،ومارأيت 
إالبزيد  .(4)إالزيًدا،ومامررت 

                                                 
 (.2/97،)1،طنظائر يف النحواألشبا  والالسيوطي،جاللالدين،(1)
 (.2/316،ص)12ط،النحو الوايفعباس،حسن،(2)
 (.86،ص)،د.طاملفصل يف علم العربيةالزخمشري،(3)
،ص1،طأسلوب االستثناء واملعىن احملورية،لفتاحد.عبدااحلموز،،وانظر:(88-87،ص)املرجع السابق(4)
(203). 
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:(1)وقدورداملستثىنيفقصيدة"زهرةالنار"
                                   تثاء يب، ختثَّري يف دمي                                                   

                                غرْي بقااي، وِّْرُدها خيفى                                                       


امل )غريجاء بـــ حيثس بق )بقااي(، جمرورًا بقاء ها(ستثىن الشاعر يريد اليت البقااي وهذه
يفقداألمل،ويبقىيعيشأبحالمهوأمنياتهيفخوضاالنتفاضة،اليتمنها؛كيالرواستمرا

الواقعاملرير. شأهناأنتغري  
 :(2)كماورداملستثىنيفقصيدة"موشحةمصرية"

 "م ْن و يل
                                يف أمة أْمراء، ومل يع دلِّ                                                      

"  يُعزلِّ
                                إال املماليك، هال تـ ْنجلي                                                      

 سي ِّدي
املماليك  ( منصواًب اتًما موجًبا املستثىن إال(جاء ( بعد مطلق( من )املماليك( لي خرج

هذهالفصاحةلدىالشاع وهذهاخلربةاللغويةببناءالرتاكيبالنحويةتساعدانهراحلكم.إن 
علىالتعبريعناملعايناليتيقصدهابصور شعرية مجيلة جلية.

:(3)عمريمئة"قولهكماورديفقصيدة"لوأن 
                                غرُي الوْهم، أْقتاتُه                                                       ال شيء  

ُتها                                                                                       مْخسن  عاماً، كْنت أُْترِّهـْ
بعد)غري(وأضافهإىل)الوهم(للتوضيحوللتعريفولالستثناء وإخراجه،جاءاملستثىنجمرورًا

الشيء(،فأصبحتالصورةواضحةللقارئأبن الشاعريعيشمناملعىناملطلقيفالتنكري)
ضمنحياتهاليتقضىمخسنيعاًمامنها.،أمنياتهوأوهامهبعيًداعنالواقع

                                                 
 (.227ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.238ص)،املرجع السابق(2)
 (.260،ص)سابقالرجع امل(3)
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 احلال: -
ابلظرفتهب  ش  اجلملة.وهلا مثله،جاءتبعدمضي   فضلة احلالابملفعولمنحيثإهنا

هالبيانهيئةالفاعلأواملفعول،وذلكقولك:شب ه خاصمنحيثإهنامفعولفيها.وجميئ
من وشبهه فعل  إما فيها والعامل  . شئت. أيهما من حااًل جتعله قائًما، زيًدا ضربت 
شأن كقائًما؟ عمرومنطلًقا،وما مقيًما،وهذا زيد  فيها أومعىنفعل،كقولك: الصفات،

لبي.(1)ومالكواقًفا؟ فضلة مسوق  انهيئةصاحبهأوأتكيده،أوأتكيدكماأهناوصف 
واحلالالتكونإالنكرة،فأماذواحلال،فالجيوزتنكريه.(2)عامله،أومضموناجلملةقبله

مقدًماعلىاحلالإالإذاكانموصوفًا،وجيوزمتأخرًا،ومنشأناحلالإذاكانتمجلةامسية
لفعلمثبتماضًياأومضارًعاأنيكونأنتكونمعالواوعنداألكثر،وإذاكانتفعليةوا

 .(3)بدونالواو،وأمايفاملنفيفقدجاءاألمران،ويلزماملاضيقدظاهرةأومقدرة


:(4)وردتاحلالمفردةيفقصيدة)القوس(قوله
                                خياتُل الغائصن  وْمٌض من                                                       

ل ُه                                                                                       النَّْجم، هتْهوى خطاُهُم ع جِّ
                                الد موع، جائله                                                       تصيد درَّ 
  اجلِّراح، ُمْرحتله                                                                                     البثًة يف

تبنيهيئةصاحبها ) مع)اجلراح(،جاءتاحلال)البثًة بقائها واستمرارية ،وتوض  حثبوهتا
)اجلراح( لفظة مع تتناسب اليت )تصيد( بكلمة تتو،وأييت بدورها لفظةاليت مع ناسب
.)الدموع(،وكذلكتناسبهذهاأللفاظمعاحلال)البثًة(

                                                 
:حممدبنأمحداتجالدينحممدبناإلسفراييين،،وانظر:(79،ص)د.ط،املفصل يف علم العربيةالزخمشري،(1)

(،وانظر:أبو218،د.ط،ص)نظم الكاهية شرح الواهية(،وانظر:ابناحلاجب،321،د.ط،ص)لباب اإلعراب
 (.2/334،)1،طارتشاف الضرب من لسان العربحياناألندلسي،

 (.231،د.ط،ص)شرح شذور الذهب يف معرهة كالم العرب البن هشام،عبداحلميد،حممدحمىيالدين(2)
 (.93-92،ص)د.ط،مفتاح العلومالسكاكي،(3)
 (.230ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،يفعبداحلليم،عبداللط(4)
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 :(1)ويفالقصيدةذاهتا
 أعرُف وْجهي هبا، وتـ ْعرهه

 ابهلو ى، ومْشت مله ُمْشتمالً 
، حي ْملين  أرُوُز تلك  األْقواس 
له  م دارُها، لسُت أْنتحي ب د 

زاً   دوهنا، وانئُِّشها ُمناجِّ


)الفاعل(،وأييتناجزًا(وهيمتعددةتبنيهيئةصاحبهام الً(وكذلك)جاءتاحلال)مشتم
املكنية االستعارة أبسلوب  )اهلوى( بــ ويربطه الفاعل( )اسم صيغة على )م شتماًل( ابحلال

يشتملها. ب ردًة )اهلوى( وكأن )م ناجزًا(اجلميلة، أييتابحلال الفاعل(علىصيغمث )اسم ة
ع ل ي عرب   حفيد أيًضا؛ وهو ن صدقه، وكيفال احل مى، الذود  يف وشجاعته وقوته، هيئته ن

)الشماخ(.
:(2)ويفقصيدة"مجرة"قوله

 حْيُرسها امل ْنُ، والس المُة، والذ لُّ 
 ا، وشهوُة املعِّد مهينً 

وجاءتمنسجمةمعالتعاطفيف()الذل الفاعلجاءتاحلال)مهيًنا(تبنيهيئةصاحبها
(ستقودحتماًإىلحالةاإلهانةاملعاين .السابقة،فالسعيخلف:)املني ،والسالمة ،والذل 


:(3)ويفالقصيدةذاهتاوردقوله

 لكِّن أْحالم  يومنا ُسرقت
 وساهرت يف األوهام ُمْضطهد  

)األحالم الشاعريفالتعبريعن(جاءتاحلال)مضطهدة(تبنيهيئةصاحبها ميعن  حيث 

                                                 
 (.231ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.234ص)،املرجع السابق(2)
 (.235،ص)املرجع السابق(3)
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احللم فقطلواإلهانةاليتيعيشهاالناس،حالةالذ لكأنتعيش  .إذالحيق  ايلهمنسبك 
)األحالم :م ضطهدًة(. بوصفاحلال  يعرب   عناحلال  مجيل 

:(1)وقولهأيًضا
                                ملن جتيش األمواُج صاهِّلة؟                                                      
                                ملْن ه زمُي الر عودِّ، ُمْرتعد ،                                                      


ايهلامنصور بيانية مجيلة!(كذلكاحلاليفقوله)صاهلًة(تبنيهيئةصاحبها)األمواج

ابنت مزهو ًة تصهل  أصيلة  خيول  وانتصاراهتااألمواج  الفرحوالعز ة.فاضتها مشاهد يصور إنه
اليتسيعيشهاالناسإنانتفضواعلىواقعهماملرير.

:(2)وقوله
                                وكلُّنا شائُه الضَّمري، نر ى                                                      

                                                                                القيد وساماً، وٌعهران رشد       


بذلكاحللماجلميل،(.جاءتاحلال)وساًما(تبنيهيئةصاحبها)القيد وماأنيفرح الشاعر 
 الذل   رمز أصبحتترى)القيد( مشو هة ، ميتة  الضمائر ألن املؤمل؛ الواقع على حىتيفيق

به(ووساًما)حال(.واخل نوع،علىهيئة وسام.فالقيد )مفعول 


:(3)قولهويفقصيدة"موشحة"ورد
 هاملد ى

                                أ هرخ هيه الزَّْيُف، واْست ْحصدا                                                      
دا:  ُمْنشِّ

                                بدا                                                      العاضُد اْست ْسلم، واْستـ عْ 

                                                 
 (.235ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 .(236،ص)سابقالرجع امل(2)
 (.243،ص)املرجع السابق(3)
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وغرساخلوفواجل نب،الذيخي م طويالً(جاءتاحلال)منشدا(مبينةهليئةصاحبها)املدى

اضديفالنفوس،حىتأضحىيفضعفه)منشًدا(مفتخرًابعجزه،م ربرًالنفسهحبالامللكالع
.سابًقا


:(1)كماورديفقصيدة"ليلىاملريضةابلعراق"قوله

                                من هِّْرقِّل الرب                                                                                        ابحثاً عن أماْن                                                      
                                قانعاً ابلدَّورِّ                                                                              دار  مثل  األواْن                                                               


 احلال قاجاءت )ابحثًا، قوله يف الثالثي،(نًعامتعددة الفاعل اسم صيغة هيئةيف تبني

،هيئةالذلواخلنوعاليتارتضاهااإلنسانالعريبلنفسه،يريداألمانفقطمنالعدوصاحبها
العريباليومبدورهالذليل،وبواقعهاملرير،حبجةاحمل افظةاملتغطرس)فارسوالروم(واقتنعهذا

علىأمنالوطنوأمانالبشر.
:(2)قصيدة"رسالةإىلأيبحيانالتوحيدي"قولهيفورد 

 وختْنُق القْرن  شاكياً، ت س لُ 
 الصُّخور ماًء وهيُضها و ش لُ 

املفعولبه)القرن حيثوردتاحلال)شاكًيا "من(3)والقرنيفاللغة((تبنيهيئةصاحبها
كبريةيفهذاالواقع.رأساإلنسانجانبه" حالةاختناق  الـم زري،ويستخدمأسلوبإن هحيس 

عننفسهبضمري االلتفاتيفاللغة،فتارةيتحدثعننفسهبضمرياملتكلم،واترةيتحدث 
ر  د ذات هعنذاته ،فيتحدثمعنفسه وال–وهويعيشمشاعرالتوحيدي–الغائب،وكأنهجي 

منالصخورأ لنفسه هذااخلنوع،وي عرب   ساخرًا،أنكتطلب  نتنبعاملاءويسيل فيض ها،يريد 
فاستخدمالتورية،حيثالصخورحتتملاحلجارةاملاديةيفالطبيعةوهواملعىنالقريب،لكنين

                                                 
 (.252،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.256،ص)سابقالرجع امل(2)
 (.731،ص)،مادة)قرن (2،طاملعجم الوسيطوآخرون،إبراهيم،مصطفى،(3)
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أحس هامدين.جامدينكاحلجارة-اليوم-ب هيريداملعىنالبعيد،فالبشر 
:(1)كماورديفقصيدة"لوأنعمريمئة"قوله

 دون  ع ناٍن، خابطا، أ ْرتـ عي
 زْهرة  أْوهام، تكنـَّْفُتها


املؤخر،احلالعلىصيغةاسم(الضمرياملسترتنيهيئةصاحبها)أًن(تبجاءتاحلال)خابطًا

الفاعلالثالثي)خابطًا(فيهامعاينالقلقوالتوتروالعصبية،وجاءتبعدلفظيت_دونعنان(
عناحلالةالنفسيةاليتيعيشها،فهوالمي سكبعن أوهام لت عرب   صع ب هخيل انأوهامه،وكأن 

الشعريقياد  املشهد رسم يف ساهم دقيق  لفظي   وأتليف  لطيفة، استعارة  من هلا اي ها،
ام. والشعوريالذييعيشهأبومه 

:(2)كذلكيفقصيدة"املتنيبيفديوانكافور"وردقوله
 أ ْمُثُل عند الد يوانِّ مْأسورا،

 ْأسوراأْخرُج منه، أظلُّ م
 تشد ين اي كاهور ط ْلعُتك الغ رَّاُء،

عر م ْبهورا  أْهذي ابلش ِّ


يف(الضمرياملسترت.وردتاحلالمتعددةيفقوله:)مأسورًا،مبهورًا(تبنيهيئةصاحبها)أًن
بتأكيد مأسورا( )أظل  نفسه أخربعن مث فجاءتاألوىل)مأسورًا( املفعول(. )اسم صيغة

وجاءابحلالالثانية)مبهورا(ليؤك  دحالتهالنفسيةاليتيشعرهبايفزمنالذل،احلالاألوىل،
وهويستحضراحلالالذليلةاليتعاشهارمزالعربيةأبوالطيباملتنيبيفبالطكافور.

:(3)وكذلكيفالقصيدةذاهتاوردقوله
 واخلْيُل حم ْبوسٌة جيفُّ هبا الصَّهيلُ 

                                                 
 (.258ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.269،ص)سابقالرجع امل(2)
 (.270ص)،املرجع السابق(3)
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 ْدحوراً ي ْدمى يف الق ْيد م  


 واستخدم اخليل ترك )الصهيل( صاحبها هيئة يبني   )مدحورًا( علىجاءتاحلال يدل  ما
صوهتا)الصهيل(وصو رحالتها،فكيفللصهيلأني قي دابلقيود؟!وكأينبهيكينعنحالة

عنرأ القهرالذيجيعلهاليستطيعأنيعرب   اإلنسانالعريب،هذا يه،الضعفاليتيعيشها
وكأن املاءيففمه،وكيفيتحدثوم نبفمهماء ؟!


:(1)كذلكيفقصيدة"مرثيةإىلأيبفهر"وردقوله

ُعنا  م ْقهورًة ابألس ى م دامِّ
ُبه  حي ْرُقها من و داعهِّ هل 


)مقهورةً املفعول،(وردتاحلال اسم صاحبهاعلىصيغة تبنيهيئة احلال  وقد م )مدامع(

 صاحبها؛ ًنحية على من وموسيقاه الشعري الوزن على وللمحافظة ًنحية، من لألمهية
حالةاحلزنواألسىاليتيعيشها؛حزًًنعلىالفقيدالكبري،أحدأبرزرموز.أخرى وهويصو  ر 

األصالةالعربيةأيبفهر.


:(2)فقدوردتيفقصيدة"القوس"يفقوله(لةًمج )وأمااحلال 
 يدِّ، والللحْرف ابلو ص تبيتُ 

 تْلقا ، إال والناُر ُمْشتعله
تاُل يف  ورمبا تتَّقيه، حت 

 اْصطياد ، والش باُك خمتتله.


مشتعامسيةبعدواواحلاليفقوله:)جاءتاحلالمجلة خمتتلة(لةوالنار  (ويفقوله)والشباك 
                                                 

 (.280ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.230،ص)املرجع السابق(2)
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 ياًًنلصياغةأفكارهكمايضي  قاخلناقعليهاأح–مواد الكلمات–فالشاعريتصي داحلروف 
ما فقديتأخريفصياغة ليسابلسهلالبسيط، احلال  لكن  املعربةعناملعايناليتيريدها،
عن عربهبا امسية مجلة مشتعلة( )النار  الناس  إالوقدهب  به يعرب   ما والجيد قوله، يريد

الشاعريبينهيأته،وأردفهاابحلالالثانية)والشباكخمتتلة(اجلملةاالمسي ةليكتملاملعىن.إن 
مجلهضمنسياقهالشعريخبربة لغوية كبرية،فالعنوان)القوس(،واأللفاظمتناسبةمتاًمامعها:

)الوصيد،اصطياد،خمتتلة(وكلهامنقاموسالصيد.
:(1)ويفالقصيدةذاهتاقوله

 أان ح فيد "الش ماخ" أ ْهداين  
 صلهالُقوس، وُروحي ابلقْوس مت


وهنابعدتلكاملقدمةعنالقوس،والصيد،وكذااألمريفقوله:)وروحيابلقوسمتصلة(

ابلقوس )وروحي االمسية اجلملة خالل من عنده، احلال هبيئة والتوضيح التصريح أييت
–كمايقول–وهو.متصلة( كيفيصطادالشماخذلكالصياداملاهر،الذييعرف حفيد 

الوفري.حروفهمنمعجم هاللغوي  
 
 التمييز: -

حمتمالته. ابلنصعلىأحد مفرد أو يفمجلة اإلهبام رفع وهو التبينيوالتفسري. له وي قال 
 الرأس  "واشتعل  التنزيل: ويف عرقًا، الفرس  وتصب ب  نْفًسا، زيد  طاب  اجلملة: يف فمثاله

ثونثواًب،وملء اإلًنء عسالًومثالهيفاملفرد:عنديعشروندرمهًا،وثال.(2)شيًبا"
(3).

:(4)عمريمئة"قولهورديفقصيدة"لوأن 
 غرُي الوْهم، أْقتاتُه ال شيء  

                                                 
 (.232،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.4سورةمرمي،مناآلية)(2)
 (.84-83ص)د.ط،،املفصل يف علم العربيةشري،الزخم(3)
 (.260ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(4)
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ُتها  مْخسن  عاماً، كْنت أُْترِّهـْ


)املفرد( العدد متييز )عاًما( التمييز لكنورد ؟ يقصد )مخسني( فأي  املبهم، لتفسري وهو
وهومنمكمالتاجلملةاليتحنتاجها.هبام،وتوض  حاملقصودلفظة)عاًما(جاءتلت زيلاإل

يفإضاءةاملعايناليتنريدالتعبريعنها.
:(1)ويفقصيدة"لزوميةإىلأيبفهر"ورد قوله

                                                                                      هائلْ تِّْسعون  عاماً، وحْمضٌر 
                                و ُخضرٌة شْوُق ظل ها جائِّْل                                                      


العدديفالذكرىكذلكوردالتمييز)عاًما(متييزالعدد)املفرد( حيثوض حاملبهم،وفس ر 

تبيانهيئةحالاملمدوح،ووصفهاالتسعنيمليالدأيبفهر،وأردفيفالتوضيح،منخالل
.بعطائهاالذيالينضب
:(2)ويفالقصيدةذاهتاقوله

 و عْشُتها ُخضرًة، ت زيُد س نا
 ما كان  هيها ُمصو ٌِّح حائِّل


لتفسريالــم راد،فجاءالتعبريمتناسًقامعغرضوردالتمييزيفقوله)خ ضرًة(متييز)اجلملة(

.املديح
مكمالتاجلملةالسابقةجاءتكلواحدةمعربةعنمعناهاالنحويويالحظالباحث أن 

االصطالحييفاجلملة؛فأفادتيفإكمالاملعايناليتذهبإليهاالشاعريفقصائده.


 

                                                 
 (.264،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.265،ص)املرجع السابق(2)
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 املكمالت املشرتكة بن اجلملتن االمسية والفعلية، ويضم مطلبن: -املبحث الثاين


اسمليت تعمل عمل الفعلاألمساء ا-املطلب األول الفاعل، اسم املصدر، وتشمل: ،
املفعول،صيغاملبالغة،الصفةاملشب هة.


 املصدر: -

الصريحيدل علىالزمان–يفالغالب–املصدر واليدل  االسم(1)علىاحلدث، وهو .
.(2)الدالعلىاحلدث،اجلاريعلىالفعل،كالضربواإلكرام

امل الصريحأصل وخربًا،واملصدر مبتدأ، فيكون ويصلحألنواعاإلعراباملختلفة، شتقات،
زيد عمرًا،(3)وفاعاًل،ومفعواًلبه،...إخل .واملصدريعملعملفعله،تقول:أعجبينضرب 

 .(4)وعمروزيًدا
وينقسماملصدرالعاملإىلثالثةأقسام:

القسمنياآل- منإعمال أكثر وإعمال ه الــم ضاف، م ضافأحدها: وهوضرابن: خرين،
" الناس  هللا  دفع  "ولوال تعاىل: كقوله للفاعل،
كقوله(5) للمفعول، وم ضاف البحر، )من

:الطويل(
العْقال ه املرء بني   ...إذاملي صنهاعنهًوىيغل ب  أالإن ظ لم نفس 
(6)

املضاف؛- إعمال من أ قي س  وإعمال ه الــم ن ــو ن ، كقولهالثاين: ابلتنكري، الفعل يشبه ألنه

                                                 
 (.2/205)،12ط،النحو الوايفعباس،حسن،(1)
 (.432،ص)،د.طشرح قطر الندى وبل الصدى،احلميد،حممدحمىيالدينعبد(2)
 (.2/205)،12،طالنحو الوايفعباس،،حسن(3)
ص،فتاح العلومم،السكاكي(4) 124)د.ط، احلاجب، ابن وانظر: صشرح الواهية نظم الكاهية(، د.ط، ،
(321.) 
 (.251سورةالبقرة،مناآلية)(5)
ق(6) بعدذلكالشاهدفيه: مثأتىبفاعله "نفسه" إىلمفعوله املرء"حيثأضافاملصدر"ظلم" ه  نفس  وله"ظلم

معني.) شرح قطر الندى ،عبداحلميد،حممدحمىيالدين"املرء".قالاملؤلف:ملأجدأحًدانسبهذاالبيتإىلقائل 
 (.442،ص)،د.ط(وبل الصدى
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ذيمسغبة يتيًما"  ،تقديره:أوأني طعم يفيومذيمسغبةيتيًما.(1)تعاىل:"أوإطعام يفيوم 
 :)منالبحرالطويل(فأبل،وإعمالهشاذ قياًسواستعمااًل،كقولهالثالث:الــم عر -

الــم سيء إهل ه ...وم نتر منالرزق  بت  فقريًاع ج  بعضالصاحلني  (2)ك 
بعضالصاحلنيفقريًا. املسيء إهل ه،ومنأْنترك  منأْنرزق  أي:عجبت 


:(3)ومماورد مناملصادريفالديوان،ماجاءيفقصيدة"زهرةالنار"يفقوله

 ُعودِّي إىل الُغْربة واملنف ى
 وعانقِّي األْوهام واخلْوها


ليتم ؛منخاللعطفهعلىماسبقه،بـــــ)أل(مكماًلللجملةجاءابملصدر)خوف(معرفًا

ن  ـــياملعىنالذييسعىالشاعرلتأكيده .فالغربةترتافقمعاملتاعبواملخاوفواألوهاماليتمي 
.اإلنسان هبانفس هأحياًنً

:(4)ويفالقصيدةنفسهاجاءقوله
 تلك ب قاايكِّ اليت ال ت ين،

ْفا يزيُده ا البـُْعد  بنا هل 


( املصدر مجاعةالبعد (حيثوقع )ًن( إىل مضافًا )الباء( حبرفاجلر بعده وجاء فاعالً،
تعبريبــ)عن(هواملألوف،لكنهلاملتكلمني،واألصلأنيكونالرتكيب)يزيدهاالبعدعن ا(فا

)الباء(لعمقالداللةاليتيريدها،فهومنخالللفظة)الب  بـــــ عد(ي شعرًنابلق رب،استبدله
عنالغربةوالبعدداخلالوطن..ابستخدام)ابء(اإللصاق ولعلها)الباء(اليتت عرب  

                                                 
 .(15-14سورةالبلد،مناآليتني)(1)
إىلمفعوله"املسيء"مثأتى(2) إهله"حيثأضافاملصدراملقرونأبل"الرزق" الرزقاملسيء قوله" الشاهدفيه:

قالاملؤلف:ملأجدأحًدانسبهذاالبيتإىلبفاعله"إهله"وإعمالهمعكونهمقرتًًنأبلشاذيفالقياسواالستعمال.
معني  (.445-444،ص)،د.طشرح قطر الندى وبل الصدى،عبداحلميد،حممدحمىيالدين)قائل 

 (.227ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
 (.227ص)،املرجع السابق(4)



 

(155) 
 


:(1)كذلكقولهيفقصيدة"مجرة"

طن ، إن جهر    مُتايلُء القاسِّ
ر ِّ أوُل اجل ح د    القْول، ويف الس ِّ


) )القول  أيًضا فاعاًل املصدر اجاء ) لفظةوأييتابلفعل)جهر  لذييتناسبيفاملعىنمع

املعىن التعبريابملصدرإلبراز وملساندة علىالطباق، معتمًدا )السر( مثأييتبلفظة ) )القول 
املراد،حيثيوض  ححالةاجل نبواخلوفأمامم ْنجارعناحلق،لكنالشجاعةتظهريف

أفعاهلم فننكر الظاملني؛ )ا.غياب أبل معرفًا ابملصدر الوضوحوأييت يفيد حيث لــقول(
قول. والشموللكل  
:(2)"موشحة"قولهةكماورديفقصيد

 أ قِّبلي
        يْرت دُع الباغون  إْن تـُْقبل                                                                              

 ز ْلزلِّ 
                                                                    ر واسي  اجلنبِّ، وال جت ْف ل                  


إليه( للفظة)رواسي(،فأزالالغموضحيثجاءاملصدر)الــج نب:مضافًا ًحاومعرفًا موض  

.والتنكريعنها،وكأينيريدهبذاالوضوحيفالرتكيبالنحوي،الشجاعةيفالقولويفاملعىن
:(3)ة"ليلىاملريضةابلعراق"قولهكماجاءيفقصيد

 يشتهيها العناق  واخُلصوُر الد ِّقاقْ 
 وه واها يْسري أْين  تلك احلِّسانْ 



                                                 
 (.234،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.243ص) ،املرجع السابق(2)
 (.248ص)،املرجع السابق(3)
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فاعالً )العناق( املصدر يتبعهاجاء حيثالشهوة يفاملعىنمعه، متناسًبا للفعل)يشتهي(
بنيالعاشقني،مثقد ماملفعولبه)ها(ليرتابطالكال ووصال  ممعماسبقه)اخل صورعناق 
.الدقاق(منًنحية،وللمحافظةعلىالوزنالشعريمنًنحيةأخرى

:(1)ويفقصيدته"رسالةإىلأيبحيان"جاءاملصدريفقوله
تفلُ لفاْحت    ي، ما الر ماُد حي 

 اي جذوًة يف اخلُمودِّ تْشتعلُ 


جمرورًا ًفامعاأللفاظالواردةيفالسياق،كماجاءمناسًباومتآلفاملصدر)اخلمود(جاءامسًا
تشتعل ( اخلمود، جذوة، الكثرة)الرماد، على ليدل  )فعول( وزن على املصدر جاء كما .

والدوامالذييناسبحالةاخلوفوالر كادالذييسيطرعلىالواقع.فتظهرالصورةالشعرية
بصريًةملونةت ثرياخلياللدىالقارئ.

:(2)ولهويفالقصيدةنفسهاق
 تـ ْرهُض طْعم السُّكوت، تـ ْلفظهُ 

 ي نطُق مِّْنك الب ياٌن، يـ ْقتتلُ 


إليه مضافًا )السكوت( املصدر الطعمجاء ويستعري )طعم( سبقه عما التنكري وأزال ،
املذاق.مثأييتابألفعالمتتابعة،متوالية:)تلفظه،ينطق،تقتتل ( للسكوت،وكأنهطعام مر 

ابلفرجالذيللصورة،م بشرةًم تم  مةًمث جاءتعبارة)ينطق منكالبيان (.ية علىمراحل منطق
ينشدهالشاعر.

:(3)ويفقصيدة"عينان"قوله
با، غرارته  ُتصادِّقان الص ِّ

ت عثان املخبوء  من ط رب  تـ بـْ

                                                 
 (.253ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.257،ص)املرجع السابق(2)
 (.263،ص)املرجع السابق(3)
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،ويربطبنياملخبوءو القارئ  الطرب،وهوجاءاملصدر)طرب(امسًاجمرورًانكرة،ل يثري خيال 

ام. يتحدثسابًقاعنالنشوة؛فجاءتاأللفاظ متآلفةللتعبريعناملعىنالذييريدهأبومه 


:(1)ويفقصيدة"املتنيبيفديوانكافور"ورد قوله
، والفهاهة    أعاجلُ القْول 

 واملن ، على ما يشاُء، مْأمورا


به مفعواًل املصدر)القول( للتوضيجاء أبل؛ معرفًا تزيد، ألفاظًا حوالتعريف،ويعطفعليه
املتنيب وي قاسم يعيشها، اليت الذل حالة على الضوء ليسلط املني( )الفهاهة، املعىنجالًء
حالتهالشعوريةيومكانيفديوانكافوراإلخشيدي،ويستشعرطعماملرارةاليتذاقها،فالقول

وهوالواقعالذي.تسلطوناجلائروناليكونوفقماشاءصاحبه،بلوفقمايرضىعنهامل
يعيشهالشاعر.

:(2)ويفقصيدة"مرثيةإىلأيبفهر"ورد قوله
 حم ْمود، ضل  الس ؤال، و اْنش عب
 الفكُر، وقد زاد ح رْية ُشع ُبه


عنحالةاحلريةوالضياع،لدرجةتشع بجاءاملصدر)السؤال(فاعالً ،والفعل)ضل (ي عرب  

معه؛ وملنوف قابختيارالسؤالاملناسبالفكر   .فـ ت اه الصواب 
 اسم الفاعل: -

وم كر م علىالفاعل،اجلاريعلىحركاتاملضارعوسكناته،كضارب  .(3)هوالوصفالدال 

                                                 
 (.269،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.276-275ص) ،املرجع السابق(2)
(3 حممدحمىيالدين،( د.طشرح قطر الندى وبل الصدىعبداحلميد، فخر(.446،ص)، د. قباوة، وانظر:

 (.156،ص)2،طتصريف األمساء واألهعال،الدين
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أنيشتملعلى فالبد  وعلىفاعله. ، حادث  جمرد ، علىمعىًن يدل  مشتق ، اسم  أنه كما
أومثىنأوا.ويعملاسمالفاعلكيفكان،مفردً(1)ادث،وفاعلهأمرينمًعا،مها:اجملرداحل

أومؤخرًا، أومقدرًا جمموًعامجعتكسريأوتصحيح،نكرةيفمجيعذلك،أومعرفةظاهرًا
.(3)إذاكانللحالأواالستقبال.(2)يعملعملفعلهاملبينللفاعل

" علىوزن املتصرف، املاضيالثالثي، منمصدروي صاغمنمصدر ي صاغ  كما فاعل"..
كسر مع مضمومة، ميًما املضارع هذا وقلبأول مبضارعه، ابإلتيان الثالثي غري املاضي

.(4)احلرفالذيقبلآخره،إنمليكنمكسورًامناألصل

 اسم الفاعل من الثالثي: -

 :(5)ومماورد مناسمالفاعل،ماجاءيفقصيدة"زهرةالنار"وردقوله
 عة الك أسِّ اليت ما اْرتوىوصرْ 

ا ر ْشفاالالَّهِّفُ   ، إالَّ غاهل 


هلف. من الالهف( )فاعل: وزن على الثالثي من معرفًا الفاعل اسم ابلفعلجاء فجاء
)ارتوى(منفًيابــ)ما(ملناسبةاملاضي،وبلفظة)الكأس(،و)رشفا(متآلفًةللتعبريعناملعىن.

:(6)هويفالقصيدةنفسهاورد قول
 إىل وِّْحدة ماضٍ هإن ِّين 

 م ْأنوسة، ال تشتكي امل ْنفى


منالثالثي (جاءاسمالفاعلأيًضا )إن ()ماض  وذلكللتأكيدعلىقرارهيفحملخربلــــ
                                                 

 (.3/238)،12ط،النحو الوايفعباس،حسن،(1)
 (.305،ص)1،طتذكرة النحاة(،وانظر:أبوحياناألندلسي،124)ص،د.ط،مفتاح العلومالسكاكي،(2)
 (.437ص)،1،طلباب يف علل البناء واإلعرابالالعكربي،(3)
 (.245-3/240)،12ط،النحو الوايفعباس،حسن،(4)
 (.228ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(5)
 (.229،ص)املرجع السابق(6)
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.اعتزالجمتمعاخلوفواألوهامابملضيحنو
:(1)ويفقصيدة"القوس"ورد قوله

 خياتُل الغائصن  وْمٌض من
ل هُ  النَّْجم،  هتْهوى خطاُهُم ع جِّ


به جاءاسمالفاعلهنايفصيغةمجعاملذكرالسامل)الغائصني(يفحملنصبمفعول  ،وعرب 

.اململوءابخلداعبصيغةاجلمعلعموماحلالاملأساوي
:(2)كذلكيفقصيدة"مجرة"ورد قوله

طن ، إن جهر   مُتالِّئُ   القاسِّ
ر ِّ أوُل اجل    ح د  القْول، ويف الس ِّ


به. أيًضاجاءاسمالفاعلهنايفصيغةمجعاملذكرالسامل)القاسطني(يفحملنصبمفعول 
يكونيفاخلفاء؛ الرفضوالنكران لكن  احلقيفاملواجهة، زاغعن م ن مع املراوغة حيث 
لومةالئم أنتكوناملواجهةصرحيةالخيشىصاحب هايفاحلق   ؛خشيةبطشهم.وهويتوق 

علىالشكلالذينريد.–منجديد–كيننهضحبياتنا
:(3)ويفالقصيدةنفسهاقوله

 يهيُج هكٌر، ويـ ْنربي قلم
 ، والنـَّق د  الكاتبون  وخيرُس 


وهذااجلمع،أيًضاجاءاسمالفاعليفصيغةمجعاملذكرالسامل)الكاتبون(يفحملرفعفاعل

علىأ حيثاخلوفيسيطر العموم، فالجيرؤونيفيد وألسنتهم؛ وعلىأقالمهم، فكارهم،
.علىالكتابةأوالكالم)خيرسون(

                                                 
 (.230،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.234،ص)سابقالرجع امل(2)
 (.236ص) ،املرجع السابق(3)
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:(1)ويفقصيدة"ليلىاملريضةابلعراقورد قوله
 ساهٌر عن ب ْدر  ضاحٌك عن مُجان
 و حوا  صدري"  ضاق  عنه الز مانْ 


حمذوف ملبتدأ مرفوًعا خربًا سافر ( ، الفاعل)ضاحك  اسم وقدضم نجاء هذين، الشاعر

.يفمقدمةقصيدته؛ملناسبتهامعمعانيها(2)البيتنيمنموشحة)األعمىالتطيلي(


:(3)ويفقصيدة"لوأنعمريمئة"وردقوله
 دون  ع ناٍن، خابطا، أ ْرتـ عي

 زْهرة  أْوهام، تكنـَّْفُتها
عنالقلقوالتوتروجاءاسمالفاعلمنصواًبعلىاحلال عدمالثقةابلنفس،إذ)خابطًا(يعرب  

.مليستطعاإلمساكبعناناألمور
:(4)ويفقصيدة"لزوميةإىلأيبفهر"ورد قوله

 تِّْسعون  عاماً، والصَّمُت ي بلغُ 
 يف النُّفوس، ما لْيس  ي بلُغ القائِّل


يفموقعالفاعل مرفوًعا الفاعل)القائل( اسم وبنيجاء الطباقبني)الصمت( واستخدم ،

.ل(علىمبدأ:وبضدهاتتوضحاألشياء)القائ

                                                 
 (.248،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
ي نسبمنحيثالقبيلةإىلقيس،وإىلالبلدفي قالالتطيلي(2) األعمىالتطيلي:أمحدبنعبدهللابنأيبهريرة،

سبعنيمرتًاإىلالشمالالغريبمنسرقسطةاملغرب،كانضريرًا؛ولذلكاشتهرنسبًةإىلمدينةتطيلة،وهيعلىبعد
اهلرامة،عبداحلميد(،وانظر:)253،ص)1،طعباس،د.إحسان،حتقيق/ديوان األعمى التطيليبلقب"األعمى")

 (.18-17،ص)1،طاألعمى التطيلي حياته وأدبه،عبدهللا
 (.258،ص)1،طعمال الشعرية الكاملةاأل،عبداحلليم،عبداللطيف(3)
 (.265،ص)املرجع السابق(4)
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:(1)ويفقصيدة"مرثيةإىلأيبفهر"ورد قوله

ونأْو أن نا   ، ال نـ ْعرفوامهِّ
ْتفي ُحجُبه ، خت   الع ْيش  وال امل وت 


مرفوًعا خربًا )وامهون( اجلمع الفاعليفصيغة اسم معىنجاء التنكريمع ملناسبة ونكرة؛ ،

.الوهم
غري الثالثي:اسم الفاعل من -

:(2)ويفقصيدة"القوس"ورد قوله
 أعرُف وْجهي هبا، وتـ ْعرهه
 ُمْشتمال ابهلو ى، ومْشت مله

نصبحال يفحمل )م شتم اًل( الثالثي غري من الفاعل اسم االستعارةجاء سبيل على ،
املكنية،حيثشب هاملعنوي)اهلوى(ابحلسي)املعطف(وأخفىاملشبهبه،وأبقىقرين تدل  ًة

.عليه


:(3)"ورد قولهمصريةويفقصيدة"موشحة
 يـ ْرتدي

                                خ رائب  املاضي، قُنوط  الغدِّ                                                      
 يـ ْهتدي

                                              ابألْغتمِّ املشبو ، واملْعتدي                                        


،للتعريفوالتوضيحومعرفًابــ)أل()ابألغتم(جاءاسمالفاعل)املعتدي(معطوفًاعلىجمرور

                                                 
 (.275ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.231ص)،املرجع السابق(2)
 (.238،ص)املرجع السابق(3)
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.متاممالمحالصورةالــم خزيةلواقعامللكالعاضدإلو


:(1)ويفقصيدة"رسالةإىلأيبحيان"قوله
 ُمغرتِّب ع صُرك كاٍب، وأنت  

 والوزراُء اخلْصيان، قد و صلوا


الفاعل اسم الثالثيجاء غري مرفوًعامن خربًا على)م غرت ب( املعطوفة االمسية اجلملة يف
كبوًةكبرية، حالواقعالذيعاشهالتوحيدي،فعصر هعاش  (ليوض   أخرىسبقتها)عصر ككاب 

.وعاشعلىإثرهاأبوحيانغربًةقاتلةيفجمتمعه


:(2)صيدة"عينان"ورد قولهويفق
ُلم  العشُب  –ُمل ْملما مْنها   -و قد ح 

، والسُّحب  ص الة  الظ ِّاللِّ


حبرباعةهيئته.ورمبا)م لمل ًما(منصواًبعلىاحلالمنغريالثالثيجاءاسمالفاعل ،ليوض  
يفإيصالاملعىن،حيثتكررحرف)امليم( االم(وحرف)سامهتاللفظةبرتكيبحروفها

.جرًساموسيقًيامجيالًوأعطيا
 صيغ املبالغة: -

،و ،وف عيل ،وف ع ل ،قالالشاعروهيمخسة:فـ ع ال  ،وم ْفعال  :)منالبحرالطويل(فـ ع ول 
الهل  لب اًساإليهاج  اخلوالفأعقالأخااحلرب  (3)ا..وليسب وال ج 

                                                 
 (.257ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.262ص)،املرجع السابق(2)
املفعولبهالشاهدفيه:قوله"لباًساجالهلا"حيثأعملصيغةاملبالغة"لب اًسا"إعمالاسمالفاع(3) ل،فنصبهبا

"جالهلا" ( والبيتللــق الخبنخزنبنجناب. ،شرح قطر الندى وبل الصدى،عبداحلميد،حممدحمىيالدين.
 (.454-453،ص)د.ط(
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،و أقلهااستعماالًاألخريان.وأكثراخلمسةاستعماالًالثالثة األو ل 
 :(1)ومماورد منصيغاملبالغة،ماجاءيفقصيدة"القوس"وردقوله
؛ عذاُب احلروف تعرهه  قْدك 
 وترتوي من جراحه اهل طِّل هْ 


،حيثأضاففةبــ)أل(لتتناسبمعوصفاحلالةجاءتصيغةاملبالغةمؤنثة)اهلطلة(ومعر 

 وذلك اجلراح؛ لكلمة املبالغةاهلطول سبيل أرادعلى لكنه يهطل، وال اجلرح ينزف إذ ،
.تضخيماملشهدواملعاًنة

:(2)كماجاءتهذهالصيغةيفقصيدة"مجرة"يفقوله
 اي مْجرًة، ال ت زاُل نْرقُبُها

 ون  والُقع د  جترُف منَّا اخلؤ 


.)جترف(ليناسباملعىن؛لذلكجاءابلفعلون(املعربةعنكثرةاخليانةاملبالغةيفقوله)اخلؤ


:(3)كماجاءتهذهالصيغةيفقصيدة"املتنيبيفديوانكافور"يفقوله
، والن ِّفاقهتتزُّ   ،للكْذبِّ

عرِّ خ صيما للص ِّدق م عذورا  وللش ِّ


الشاعر اليترمسها الصورة مع متاًما متوافقة ) )خصيًما املبالغة للواقعحيثجاءتهذه
.نهأبومهامواملتنيبالذييتقامساو،الفاسد




                                                 
 (.230ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،بداحلليم،عبداللطيفع(1)
 (.237ص) ،املرجعالسابق(2)
 (.269ص) املرجعالسابق،(3)



 

(164) 
 

 الصفة املشبهة: -
وهيالصفةاملص وغةلغريتفضيل؛إلفادةنسبةاحلدثإىلموصوفها،دونإفادةاحلدوث.
الوجه"فحسن:صفة؛ألنالصفةما ح س ن  برجل  مثالذلك:"ح س ن "يفقولك:"مررت 

قط تفضيل لغري وهيمصوغة كذلك، وهذه وصاحبه، علىحدث  الصفاتدل  ألن ًعا،
ليست وهذه وأكثر، وأعلم كأفضل وزايدة مشاركة  على الدالة هي التفضيل على الدالة
إلفادة وليستمصوغة الــح ْسن ، وهو احلدثإىلموصوفها، صيغتلنسبة وإمنا كذلك،

.(1)معىناحلدوث
وشبعان"،وومنأشهرأوزاهنا:"ف ع ل"،مثل:"فر ح،وحذ ر"،و"فعالن"،مثل:"عطشان،

"أفْعل"للمذكر،و"فعالء"للمؤنث،مثل:"أبيض:بيضاء".
ومنأوزاهنا"ف عيل"،مثل:"شريف،نبيل"،و"فْعل"،مثل:"ض ْخم،شْهم"،و"فـ ع ل"،مثل:
و ف رات" "ش جاع، مثل: "ف عال"، و ح ص ان"، "ج ب ان، مثل: "فـ ع ال"، و ب ط ل"، "ح س ن،

.(2)"فاعل"مثل:"طاهر"


 :(3)قولهمصرية"ومماورد منالصفةاملشبهة،ماجاءيفقصيدة"موشحة
 ز ْلزلِّ 

                                ر واسي  اجلنبِّ، وال جت ْف لِّ                                                      
 هاملد ى

                                                                     أ هرخ هيه الزَّْيُف، واْست ْحصدا                 


يفاملعىنالذيذهبإليهالشاعر.)رواسي(نب(مناسبةللمضافجاءتالصفةاملشبهة)اجل 
وكأناخلوفواجلنبيرسويفقلوبالبعضمنالبشر؛فتصاحبهمهذهالصفةطوالحياهتم.

علىأسلوباالس تعارةاملكنية،حيثالرواسيمنصفاتاجلبال،يفقوهلم)جبالمثاعتمد 

                                                 
 (.459-458،ص)،د.طشرح قطر الندى وبل الصدى،عبداحلميد،حممدحمىيالدين(1)
 (.288-3/285)،12ط،النحو الوايفعباس،،حسن(2)
 (.243ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداللطيفعبداحلليم،(3)
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 ًة بعيد،معرب   إىلحد   عنصفةاجلنبالدائمةلدىالناسمنراسية(فجاءتالصورةموفقًة
اءالواقعالسلطوياألليم.جر 

:(1)ويفالقصيدةنفسهاجاءقوله
 وق ِّعي

ع                                                                                       على خ طااي الزَّمن املوجِّ
 واْره عي

                                تِّالل ك السَّْوداء من م ْوضعي                                                      


املراد للمعىن متاًما مالئمة )السوداء( املشبهة الصفة حيجاءت مع، تتناسب اخلطااي ث
.السواديفقلوبالبشروأعماهلم
:(2)ويفقصيدة"سارة"ورد قوله

ئ كِّ   ور ْقرقي يف اهل جري، هـ يـْ
 اهلو ى، واْغزليه يف الشَّجر س ْكران  

مناسبة)اهلجري،الصفةاملشبهة)سكران( لفتمعاملضافإليه)اهلوى( ،مثأييتأبلفاظ 
الشجر( الفيء، حنوية اهلوى، يفبيئة  ونسجها واحدة، طبيعية  بيئة  املفرداتمن كلهذه

كمة .حم 
:(3)ويفقصيدة"ليلىاملريضةابلعراق"وردقوله

 حارِّساُت امل نامْ   ساكِّباُت السَّالمْ 
 ُحبُّه املُْست ضامْ   حْسب قـ ْيس اهلُمامْ 


اهل مامينتظره،دةجاءتالصفةاملشبهة)اهل مام(مناسبةللموصوفوموضوعالقصي فالبطل 

بطولةهذااهلمامقدانصرفتإىلالعشقوالغرام، الناسلرسماخلالصمنالواقعاملر،لكن 

                                                 
 (.244،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.245ص) ،املرجع السابق(2)
 (.252،ص)املرجع السابق(3)
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وغ  املرير، ذرًعاه بليال واستهام ق ر فانشغلعنواقعه ضاقبه الزمان،كما ؛حىتضاقبه
.شاعرًناهل مام

:(1)ورد قولهويفقصيدة"رسالةإىلأيبحيانالتوحيدي"
 وأن شْوق احلُروف، ُتْسكُر 

 قاهيٌة، نبُض و ْقعها مث ِّل


)ث  املشبهة الشاعرــالصفة رمسها اليت الصورة مع متوافقة جاءت )شوق،م ل ( فاأللفاظ ،
.تسكره(متآلفةمعالصفة)ثـ ـمل(وهكذاالواقعالذيحيتاجإىلصحوة كبرية


:(2)هقول ويفقصيدة"منطصعبخميف"ورد 

حاب ش فيفٍ   وهِّضاٌب من سِّ
 يتهاد ى يف خ فااي ، و ْبلُ 

املعىن مع املبىنمتناسبة يف )شفيف( املشبهة جاءجاءتالصفة الصفة هذه فاستخدام ،
كبري .حمدًدادقيًقامنخبري لغوي  


:(3)ويفقصيدة"املتنيبيفديوانكافور"ورد قوله

، والن ِّفاقهتتزُّ   ،للكْذبِّ
عر خ صيما للص ِّدق م عذورا  وللش ِّ

وجاءتاأللفاظيفالسياقمتآلفًةيفالنصجاءتالصفةاملشبهة)خصيًما(يفهيئةاحلال.
الشعري)الكذب،النفاق،الصدق(فالطباقبني)الكذب،والصدق(ساهمأيًضايفإبراز

الصورةالقامتة.


                                                 
 (.254ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(1)
 (.266،ص)املرجع السابق(2)
 (.269،ص)املرجع السابق(3)
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 عطف، البدل.تمل على: النعت، الالتوابع، ويش -املطلب الثاين
 النعت )الصفة(: -

متبوع ه  ل ل فظ  أواملؤو لبه،الــم باين  هوالتابع ،املشتق 
واملشاركملاقبلهيفإعرابهاحلاصل،.(1)

وعاقل،أواالسمالدالعلىبعضأحوالالذات،وذلكحنو:طويلوقصري.(2)واملتجدد
وم كرموم هان.والذي،وشريفووضيع،وفقريوغين،وسقيموصحيح،وقائموقاعد،وأمحق

للتخصيصيفالنكرات، إهنا وي قال: التفرقة بنياملشرتكنييفاالسم. هو الصفة ت ساقله
.(3)وللتوضيحيفاملعارف

سبيب. وينقسمالنعتابعتبارمعناهإىل:نعتحقيقي،وإىلنعت 
علىمعىنيفنفسمنعوتهاألصلي،أ- وفيماهومبنزلتهوحكمهاملعنوي.احلقيقي:مايدل 

 يعودعلىاملنعوت.–أصالًةأوحتويالً–وعالمتهأنيشتملعلىضمريمسترت
بعده،لهصلةوارتباطابملنعوت،حنو:هذا- علىمعىنيفشيء  السبيب:هوالذييدل 

متسع أرجاؤه،نظيفة غ رف ه،بديعة فـ ر ش ه .وعالمتهأنيذكربع –غالًبا–دهاسمظاهربيت 
مرفوعبه،مشتملعلىضمرييعودعلىاملنعوتمباشرًة،ويربطبينهوبنيهذااالسمالظاهر

عليهمعىنالنعت  .(4)الذيينصب 
.والنعتقديكونمفرًداوقديكون(5)والبد للنعتأنيتبعمنعوتهيفإعرابهوتعريفهوتنكريه

مجلًة.
 :(6)"وردقولهمصرية،ماجاءيفقصيدة"موشحةومماورد منالنعت

 ك ْيف  يل
                                ابلفارسِّ املْخبوءِّ يف جم ْه لِّ                                                      

                                                 
 (.469ص)د.ط،،شرح قطر الندى وبل الصدى،عبداحلميد،حممدحمىيالدين(1)
 (.3/107)،د.ط،شرح األمشوين أللفية ابن مالك،عبداحلميدد.السيد،(2)
(3 العكربي،(117ص)د.ط،،املفصل يف علم العربيةالزخمشري،( ، علل البناء واإلعراباللباب يف،وانظر:
 (.404ص)،1ط
 (.452-3/441)،12،طالنحو الوايفعباس،حسن،(4)
 (.476،ص)،د.طشرح قطر الندى وبل الصدى،عبداحلميد،حممدحمىيالدين(5)
 (.244-243ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،عبداحلليم،عبداللطيف(6)
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 يـ ْعت لي
                                                                                     ُذؤابًة من أمٍل ُمشع لِّ 


(متمًماملعىناجلملة جمازيٌّ،إذ،يفيدالتخصيصووموضًحاوردالنعت)م شعل  وهووصف 

كيفيكوناألمل مشعال؟


:(1)وماورد يفقصيدة"رسالةإىلأيبحيانالتوحيدي"قوله
 ُمغرتب ع صُرك كاٍب، وأنت  

 لواوالوزراُء اخلْصيان، قد و ص


الصورة مع للموصوفومتناسًقا موضًحا النعت)اخلصيان( رمسهاالقامتةورد  اليت الكلية
.لذلكالواقعالشاعر

:(2)وماورديفقصيدة"عينان"قوله
، ي ْشرب  ُتذاهِّالن الفِّراش 

 يف الزَّاوال كْأسا، ن ديَّة احلبب


)ندي ة(م ضافًاللتوضيحوانسجاًمامعا ،وجاءتالصفةمضافةملوسيقىالشعريةجاءالنعت 
ليتناغم.)نديةاحلبب(واملوصوف)كأًسا(جاءنكرةللتعريف وجاءاملضافإليه)احلبب(

معالوزنالشعريوقافيةالقصيدة.
:(3)اورديفقصيدة"منطصعبخميف"قولهومم

 وز ماٌن أْهلت  الز مُن احملبوسُ 
 مْنه، ال يُدانيه ُغلُّ 

                                                 
 (.257ص)،،1،طعمال الشعرية الكاملةاأل عبداحلليم،عبداللطيف،(1)
 (.262ص) ،املرجع السابق(2)
 (.266ص)،املرجع السابق(3)
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(معرفًابــ)أل(متوافًقامعاملنعوت،وموضًحاملعىناجلملةجاءالن )احملبوس  الصفةعت  ،لكن 

بس؟!إهنا –دونشك–جاءتموف قةإىلحد  بعيد)الزمناحملبوس(،فكيفللزمنأنحي 
يقبعخلفالقضبان!هاهويستعريمنجديد، ركاملخيلة،وترسمصورًةمالزمن  صفة حت 

ي شخ فالزمن اليريدأنيعرتفهبذهالفرتةالزمنيةمنالشاعر ص،ويقفأسريًاحمبوًسا.وكأن 
التاريخ؛لسوادهاالقامت.

مفرًدامطابًقاملنعوتهالذييسبقه،وموضًحاللمعىنالذيحياول ويفكلماسبقورد النعت 
الشاعرإيضاحهمنخاللبناءمجلهالنحوية.

:(1)اجلملةقولهيفقصيدة"انتظار"ومماجاءمنالنعت
 اْخت نق  الضوُء، ما اْهت دى

او ى، ت بلَّدا(ًحوَّم ْت خ واهيهِّ وطائٌر )  ، هت 


(فاستخدمالشاعرمجلًة نكرة)طائر  فعلية)حو متخوافيه(واملنعوت  هناجاءمجلًة النعت 
املعىنامل الذييتوافقمع ليصفذلكاملنعوتابلشكل يفاألبياتاتمة؛ واقتنصقصود ،

)القوادم( يستخدم ومل )خوافيه( لفظة حيثاخلوايف؛الشاعر ابملعاين، الدقيقة ملعرفته نظًرا
.الريشاألكثرضعًفايفجناحالطائر

:(2)وماورديفقصيدة"مرثيةإىلأيبفهر"قوله
 اي برَّد  هللا م ْضجعاً س خنتْ 
 به ُعيوٌن، ت بيُت حت ْتسُبه


فاعتمدأ )مضجًعا( نكرة واملنعوت عيون ( به )سخنْت فعلية مجلًة النعت هنا جاء يًضا

املعىن ي تم  لوصفاملنعوتبشكل  اتمة مجلة  على ساخنةالشاعر تذرفدموًعا فالعيون ،
.حلزهناعلىالواقعاألليم

                                                 
 (.271،ص)1،طاألعمال الشعرية الكاملةعبداحلليم،عبداللطيف،(1)
 .(280،ص)املرجعالسابق(2)
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 العطف: -

الرجوع إىلالشيءبعداالنصرافعنه،ويفاالص طالحضرابن:"عطفالعطفيفاللغة:
.(1)نسق"و"عطفبيان"

وبنيمتبوع ه  بينه يتوسط اتبع  ي سمىعطفالنسق: منها كل حروفعشرة، من حرف 
 :(2)"حرفعطف"ويؤديمعىنخاًصا.وفيمايليهذهاحلروفوأهممعانيها

 الواو:معناهاإفادةمطلقاالشرتاكواجلمعيفاملعىنبنياملتعاطفني. -1
 ناهاالغالبهوالرتتيبمعالتعقيب.الفاء:مع -2
 مث:ومعناهاالرتتيبمععدمالتعقيب. -3
أوالنقصابلنسبة -4 الداللةعلىأناملعطوفبلغالغايةيفالزايدة حىت:معناها

 للمعطوفعليه.
 أم:ومنمعانيهاالتعيني. -5
 أو:منمعانيهالتخيري. -6
 إما:وتشارك"أو"مبعىنالتخيري. -7
 تدراك.لكْن:ومعناهاالس -8
ال:يفيدنفياحلكمعناملعطوفبعدثبوتهللمعطوفعليه،حنو:يفوزالشجاع -9

 الاجلبان.
بل:ومعناهاإلضراب. -10


:(3)قولهماجاءيفقصيدة"زهرةالنار"ومماورد منهذاالعطفبـــ"الواو"،

 ُعودِّي إىل الُغْربة واملنف ى
 وعانقِّي األْوهام واخلْوها

                                                 
 .(491،ص)د.ط،شرح قطر الندى وبل الصدى،عبداحلميد،حممدحمىيالدين(1)
 (.3/557)،12،طالنحو الوايفعباس،حسن،(.وانظر:2/28،د.ط،)املقتضباملربد،(2)
 (.227ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملةعبداحلليم،عبداللطيف،(3)
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ويفمكمالت،لىاالسم،فجاءاملعطوف)اخلوفا(واملعطوفعليه)األوهام(عطفاالسمع

اجلملهذهيتوافقاملبىناللغويواملعنوي.
:(1)ويفقصيدة"مجرة"قوله

 لغرْيان ت نبُض احل ياة،  ويف
 ُعروقنا، ي قذُف الر د ى ز ب د  


غريًن(لنرىانسجاًمااتًمايفملة)ويفعروقنا(علىشبهاجلملةأيًضا)لاجلهنايعطفشبه

النحويلدىالشاعر مثأييتالبناء عروقنا( احلياة، )تنبض، اتمة بعناية  ألفاظه ويستخدم ،
.ابستعارةلطيفة،حيثيشب  هالردى)املوت(ابلبحرالذييقذفالزبد


:(2)هقول ورد ويفقصيدة"زهرةالنار"

 وأن ة انزِّهة يف د مي،
 ء ، وال تْشفىال تْرجتي الربْ 


)التشف فعلية املعطوفمجلة فعليةى(جاء جاءمجلة أيًضا واملعطوفعليه )الترجتي(،

حمنهاجالشاعريفبناءتراكيبهاللغوية .ليوض  
:(3)ويفقصيدة"مجرة"قوله

 هكلُّنا أ ْقطُع الل ِّسان، ير ى
 األغت م ، داسْت نعالُه بـ ل د  

 ري، نر ىوكلُّنا شائُه الضَّم
 القيد  وساماً، وٌعهران رشد 

                                                 
 .(235ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،احلليم،عبداللطيفعبد(1)
 .(235ص) ،املرجع السابق(2)
 .(236،ص)ابقاملرجع الس(3)
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املعطوفجاءمجلةامسية)كلناشائه الضمري(واملعطوفعليهأيًضامجلةامسية)فكلناأقطع 
يتوافقمعاملعىنالذييرمي اللسان(فالشاعرحيرصعلىالتوازنيفالبناءاللغوي،بشكل 

.والكالم،حيثغيابالضمرييتوافقمعغيابالتعبريإليه
:(1)هقول ويفقصيدة"رسالةإىلأيبحيان"ورد 

ْهُي، والرخاوُة،  ُيْطفئها الو 
 واألمُن متط ِّي بعْمقه الو ج ل


وقدجاء )الرخاوة(اسممعرفة، املعطوف)األمن(وهواسممعرفة،وكذلكاملعطوفعليه

خاوةألجلالرو)الوهي(الضعف،حيثاملعطوفمكماًلجلوانبالصورةاليترمسهاالشاعر
.األمن،كمايد عياجلبناء

:(2)ويفقولهمنقصيدة"مجرة"
 سي انِّ إن ينطقِّ الد عاُة وإن
 ج ْندل  صْمٌت عليهُم ُسد د  

املعطوفعليه )إن( و املعطوف، )إن( حرف )سيان(عطفحرفعلى بعد للتفريق ،
.ولتوضيحمتاثلالوضعيفاحلالتني


:(3)يفقصيدة"لوأن عمريمئة"وكذلكقوله

 ال أ ت س لَّى ابأل ماين، وال
 ز ْخرهُتهاأْهرُح ابألشواق، 


وهذاالعطف،عطفحرفعلىحرفأيًضا،فجاء)ال(املعطوف،و)ال(املعطوفعليه

                                                 
 .(253ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،احلليم،عبداللطيفعبد(1)
 .(236ص) ،املرجع السابق(2)
 .(253،ص)املرجع السابق(3)
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.جاءليفيداالشرتاكابحلكم،ابإلضافةإىلالتأكيدعلىثباتموقفه
:(1)ويفقصيدة"القوس"قوله

 حتد رْت يف القرون نبعُتها
 وامتزجْت ابألْصالب، مْنتقله


هناعطفالفعلعلىالفعل)امتزجت(املعطوف،والفعل)حتدرت(املعطوفعليه،وكالمها

يفصيغةاملاضي؛لتتناسبمعاملاضيالذيصو رهالشاعر.
:(2)ويفالقصيدةنفسهاقوله

 وبيع  قـ ْوُس الش ماخ، وانفرد  
 ألغتُم يـ ْهذي، وأْهصح  الف س ل هْ ا


املاضي الفعل على للمعلوم املبين )انفرد ( املاضي الفعل عطف أيًضا املبينهنا )بيع (

ئنليسواحًدالي صر  حبه،والفرصةساحنة أمامفالبائعاخلاوكذلكالفعل)أفصح(،للمجهول
.اتاملعنويةاحلمقى؛فتناسبالعطفبنياألغتموالفسلةلتقاربالصف

:(3)ويفقصيدة"سارة"جاءقوله
 تبسَّمي، تورُق النجومُ 

 أبْعماقي، وتندى أشعُة الق مرِّ 
ئ كِّ   ور ْقرقي يف اهل جري، هـ يـْ

 اهلو ى، واْغزليه يف الشَّجر س ْكران  


جاءتاجلملة)تبسمي(املعطوفعليه،واجلملة)رقرقي(املعطوف،وكلتااجلملتنييفصيغة
البنته)سارة(معمنحهاقوةالقرار؛مماي ظهرمكانتهاالكبريةعندأبيها.األمر

                                                 
 .(231ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،احلليم،عبداللطيفعبد(1)
 .(232،ص)سابقالرجع امل(2)
 .(245ص) ،املرجع السابق(3)



 

(174) 
 

:(1)ويفقصيدة"مجرة"ورد العطفبــ"أو"يفقوله
 ه لت ْشفِّها ش ْهوُة الك الم أو

 الصَّْمت، هلأل ْعج مي ِّ ما ع ق د  


)أل(واملعطوفعليه)الكالم(م ضافًجاءاملعطوف)الصمت(معر بــ وبينهما)أو(اإليه،فًا
على للتخيري،وملي كر  ركلمة)شهوة(قبلالصمت؛لداللةالسابقعلىاحملذوف،وحفاظًا

.الوزنالشعري
:(2)ويفقصيدة"سارة"جاءقوله

 ليت  الذي ت ْطلبن ، أْردية  
 احلْسن، أو احل ْلي  شائِّق  الصُّور
 أو ُمْهجة  الش اعر األ ْسيف، وإن

 عليكِّ املخزون  من هِّك ريأْخش ى 
احلسن( أردية احللي، )م هجة، املعطوفواملعطوفعليه بني )أو( بـــ العطف جاء أيًضا

.للتخيري،وسهولةتلبيةاملطالباملعروضةمنهالبنته

عطف البيان:- خيالفمتبوع هيفلفظه،ويوافقهيفمعناهاملرادمنه–غالًبا–اتبع جامد 

مع إنكاننكرةالذات، وختصيصها املتبوعمعرفة، وسيكتفي(3)توضيحالذاتإنكان .
الباحثبتعريفه؛نظرًالتداخلهوتشاهبهالكبريمعالبدل،ومعالنعتأحياًًنأخرى.




 

                                                 
 .(237ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،احلليم،عبداللطيفعبد(1)
 .(246ص)،املرجع السابق(2)
 (.3/541)،12ط،النحو الوايفعباس،حسن،(3)
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 البدل: -
،ويفاالصطالحاتبع مقصود ابحلكمبالواسطة وهويفاللغة:الع و ض 

.وهوعلىأربعة(1)
أضرب:
 "اهدًنالصراطاملستقيم،صراطالذينأنعمتيفأماملثاين:الكلمنالكل،كقولهتعاىلبدل 

.(2)عليهم" البعضمنالكل،كقولك:رأيتقوم كأكثرهموثلثيهموًنًسامنهم،وبدل  وبدل 
 محار ،أردت  برجل  االشتمال،كقولك:أعجبينعمروحسن ه،وبدلالغلط،كقولك:مررت 

مار ،فسبقكلسانكإىلرجل،مثتداركته،وهذااليكونإاليفبدايةالكالمأنتقول:حب
.(3)ومااليصدرعنروي ةوفطانة


 :(4)ومماورد منالبدل،ماجاءيفقصيدة"مجرة"وردقوله
 ؟ْهجُتهاملن تضيء الن جوُم، بـ  

 ملن تظل الشُّموس متقد ؟
)ال تتبع االشتمال)هبجت ها( بدل للمعىنيظهر للتوضيحالدقيق اتصالهنجوم( منخالل ،

.بضمري يعودعلىاملبدلمنه


:(5)قولهبدل،ماجاءيفقصيدة"موشحةمصرية"وكذلكورد منال
 هاحلِّم ى

                                يبغُض لون  الشَّمس، لون السَّما                                                      
 كلما

ا                                                       مُس انـْث ىن أ مي                                  راود ُ  الش ِّ
                                                 

عبدد.السيد،،وانظر:(512،ص)،د.طشرح قطر الندى وبل الصدى،عبداحلميد،حممدحمىيالدين(1)
 (.3/228،د.ط،)لفية ابن مالكشرح األمشوين أل،احلميد

 (.7-6سورةالفاحتة،مناآليتني)(2)
 (.122،ص)،د.طاملفصل يف علم العربيةالزخمشري،(3)
 .(235ص) ،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،احلليم،عبداللطيفعبد(4)
 .(239،ص)املرجع السابق(5)
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،وتناسباأللفاظو لفها)لونالشمسولونجاءالبدل)لون(كلمنكل،للتوضيحأيًضا

.السما


:(1)هكماورد البدليفقصيدة"سارة"يفقول
 ول ْملمي يف اجل ناح، خ ْفق ت ه

 ، و طِّريي أيُْهقِّكِّ الع طِّرِّ اجل ْذىل


،واخلفقةمنفالبدل)خفقته(بدلاشتمالجاءمكماًلوموضًحاللمعىنالـم راديفاجلملة
.صفاتاجلناح

:(2)ويفالقصيدةنفسهاقال
 ُعْصفوريت ز ْهوة  احلُقول، واي

 الُبكرِّ  شْوق  النَّدى، يف تنفُّس


للمعىنوالصورة مفصاًل أيًضا به )زهوة(وهوبدلكلمنكل،جاء وللتقريب،البدلهنا
.حيثخياطبابنتهالغاليةعلىقلبه

:(3)وكذااألمرورد البدليفقصيدة"رسالةإىلأيبحيان"يفقوله
 ُصورتُهوأصبح التوحيديُّ، 

ْت ثل  تـُْنكر منا الوجو   مت 
دقيقجاءالبدله ،واأللفاظمنسجمةاملعايننا)صورت ه(بدلاشتمالمفصاًلاملعىنبشكل 

.يفالسياقالبنائيللجمل)صورة،الوجوه(


                                                 
 .(245ص)،1،طكاملةاألعمال الشعرية ال،احلليم،عبداللطيفعبد(1)
 .(246ص)،املرجع السابق(2)
 .(255ص) ،املرجع السابق(3)
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:(1)وكذااألمرورد البدليفقصيدة"عينان"يفقوله
ق ت ها  هُتادِّالن األْمطار، دهـْ
 ُتذو ِّابن اجل ليد ، مل ي ُذب

ا بدل أيًضا )دفقتها( هنا علىاألمطار،شتمالالبدل يعود و)ها( ، لمنخاللهي إذ فص  
املتعددة واملشبهات عينيها بني عقده الذي يفالتشبيه املتشاهبني الفعلني إىل ابإلضافة ،

ادالن،ت ذو  ابن(اللذانيسامهانيفإيضاحالصورة .بنائهما:)هت 
:(2)ويفالقصيدةنفسهاجاءقوله

با، غرارته  ُتصادِّقان الص ِّ
ت عثان املخبوء  من ط رب  تـ بـْ


 )غرارته( البدلهنا أيًضا اليتيعودعلى)الصبا( منتوضيحتفاصيلالصورة ملزيد  به جاء

رمسهابدقةإليصالاملعىنالذييرميإليه.
،حيثتناولفيهمبحثني،ريمكمالتاجلمليفالفصلالرابعواألخالباحثوهكذاًنقش

ع حتدثمنخالله حتدثفيهأوهلما واثنيهما عناملكمالتنمكمالتاجلملالفعلية،
املشرتكةبنياجلملتنياالمسيةوالفعلية،وذلكعربمطلبني،األولكانعناألمساءاليتتعمل

كامل عملالفعل،والثاينكانعنالتوابعيفاللغة،وهبذا ،لينتقلانتهىمنالرسالةبشكل 
نتائجاليتوصلإليها.يتتتضمنالبعدهاللخامتةال


 
 
 
 

 
                                                 

 .(261ص)،1،طاألعمال الشعرية الكاملة،احلليم،عبداللطيفعبد(1)
 .(263ص)،املرجع السابق(2)
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 اخلامتة
بعدهذهالدراسةاملستفيضةيفديوان)زهرةالنار(للشاعرعبداللطيفعبداحلليماملعروف

ام،توصلالباحثإىلالنتائجالتالية: أبيبمه 
فريد حبقيفزمننااملعاصر. -1 امشاعر   إن أابمه 
مل -2 الشاعر اليتميلكها املعجمية الثروة بلإن أن  فقط، للشعر قراءته من أتت 

للقرآنمنذالغوص  تتمثليفحفظه عنه مهمة  أوصلتينإىلمعلومة  يفطفولته
 ه.يفاعةسن  

أن حفظهللقرآنساعدهكثريًاعلىاختياراأللفاظالدقيقةللتعبريعنمعانيهاليت -3
 كانيرميإليهايفقصائده.

الشعرية،حيثكانمتنوًعاه يةبعنايةفائقةمباخيدمصور هاللغومجل خيتار أن هكان  -4
 واجلملاالمسيةاترةأخرى.،ومتنقالًبنياجلملالفعليةاترةً

صوره -5 يف واحلركة والتجد د احلدوث عن ي عرب   فيما الفعلية مجله استخدم أن ه
 الشعرية.

علىالثبوتواالست -6 قراريفمعانيهاليتكانأن هاستخدممجلهاالمسيةفيمايدل 
 يرميإليها.

يعكسخربتهالعميقةيفاللغةودورهايفالتعبريعن -7 لديهمتني  املبىناللغوي  أن 
 املعىن؛ماساعدهعلىاإلجادةابستخداماملبىناللغويللتعبريعناملعىن.

هذاالتوافقالكبريبنياملبىنواملعىنلديهكانحصيلةثروتهاللغ -8 ويةواملعجميةأن 
 والشعرية.

يف -9 كثريًا التاريخ إىل أشار حيث الشاعر، لدى واضحة املعرفية الثقافة أن 
 قصائده.

أغراضه -10 خيدم فيما التناص   على اعتمد حيث واسعة؛ لديه األدبية الثقافة أن 
 الشعرية.

ومرة -11 أبسلوباملتكلم، نفسه يتحدثعن فمرة اللغوي، أسلوبه يف متنوع  أن ه
عننفسهأبسلوبالغائب.  أخرىيستخدمأسلوبااللتفات؛فيعرب  
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منخاللأسلوبهعنأصالةاللغةوأصالتهاللغوية -12 أن هحيمل هم لغتناالعربيةوي عرب  
 إببداع.

ماداممكمالتاجلملبرباعةكبريةقلأن هكانيستخدمالتقدميوالتأخري،واستخ -13
 جتدهاعندشاعر معاصر.

ث  لجدارًارصيًنامنجدراناللغةالعربيةاليوم.أن  -14  هذاالشاعرمي 
ثل -15 عام،حزينعلىتراثنااملاضيالذيمي  ابلوضعالعريببشكل  أن هغريمتفائل 

 األصالةالعربيةاحلق ة.
رك  -16 ما كثريًا اليتت سب ب أن ه األخالقية القيم على يفضياعضياع ز الكثريمنها

 ألمة.مستقبلا
 أن همنالصعبقراءةإنتاجهالشعري،دونالرجوعكثريًاإىلاملعاجماللغوية. -17
الطالب -18 علىهتذيبلغة الشعرييفاملدارسسيساعدكثريًا إنتاجه دراسة أن 

 وسالمتهامناخلطأ.
األساليباللغويةاإلنشائيةاملتنوعةلديه،بنياألمروالنهيوالتعجبتساهم -19 أن 

 يفجذبالقارئلالستمراريفالقراءة.كثريًا
رثىبعضهم -20 وويفٌّلعمالقةاللغةممنسبقوهومنمعاصريه؛لذا بٌّ حم  الشاعر  أن 

واستحضروحاوربعضهماآلخريفقصائده؛مايعكسحب هالشديدهلموللغتهم
 العربيةاألصيلة.

هناكخيطًاشعوراًييربطقصائدديوانهمجيعها،إذا -21 لقاسماملشرتكبينهاذلكأن 
اإلحساسابلواقعاملظلماملرير،والذيظهرللباحثيفخمتلفاملوضوعاتاليت
تناوهلاالشاعر؛مايعكسخربتهالدقيقة،ومنهجيتهالعقليةيفمجعآلل ئه يفع قد 

 واحد،امسه)ديوانزهرةالنار(.
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 م(.1979عاملالكتب،
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 م(.2009النشر،للدراساتو
18-  األندلسي، حيان د.ارتشاف الضرب من لسان العربأبو حتقيق/ ،

 م(.1987)القاهرة،مطبعةاملدين،1مصطفىأمحدالنحاس،ط
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،د.ط)القاهرة،املكتبةاألزهريةللرتاث،املسمى منهج السالك إىل الفية ابن مالك
 م(.1993

47-  أيوب، الرمحن عبد )القاهرة،دراسات نقدية يف النحو العريبد. ط د. ،
 م(.1957د.ن،

)عم ان،دار1،طأسلوب االستثناء واملعىن احملوريةد.عبدالفتاحاحلموز، -48
 م(.2013جرير،



 

(184) 
 

 م(.2003)القاهرة،داراملعارف،6،طالنحو الوظيفي ،عبدالعليمإبراهيم -49
 
احلليم، -50 اللطيفعبد الدار)القاهرة،1ط،األعمال الشعرية الكاملةعبد

 م(.2011املصريةاللبنانية،
51-  الصعيدي، املتعال ،بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغةعبد

 م(.1997آلداب،)القاهرةمكتبةا1ط
52-  اببيت، فوال عزيزة طاملعجم املفصل يف النحو العريبد. دار1، )بريوت،

 م(.1992الكتبالعلمية،
،اللباب يف علل البناء واإلعرابالعكربي،أبوالبقاءعبدهللابناحلسني، -53

 م(.1995،)دمشق،دارالفكر،1حتقيق/غازيخمتارطليمات،ط
54-  البقاء، أبو إبراهيملعكربيشرح االعكربي، و السقا، مصطفى حتقيق/ ،

 م(.1956األبياري،د.ط)القاهرة،مطبعةمصطفىالبايباحلليب،
 
،حتقيق/صالحبنفنحيهلل،األمايلأبوعليالقايل،إمساعيلبنالقاسم، -55

 م(.2004سيدبنعباساجلليمي،د.ط)بريوت،املكتبةالعصرية،
 م(.2011)القاهرة،دارغريب،1،طيةاجلملة االمسد.عليأبواملكارم، -56
،)بريوت،دارإحياءالرتاثالعريب1ط،التعريفاتعليبنحممداجلرجاين، -57

 (.م2003
،رسالةنظام اجلملة يف شعر احلماسة من محاسة أيب متامعليمجعةعثمان، -58

 م(.1986ماجستريغريمنشورة،)مكةاملكرمة،جامعةأمالقرى،
59-  د. أبو خليل عودة بناء اجلملة يف احلديث النبوي الشريف يف عودة،

 م(.1990،دارالبشري)عمان،،1،طالصحيحن
،حتقيق/مصطفىالصاحيب يف هقه اللغة وسنن العرب يف كالمهاابنفارس، -60

 م(.1964الشوميي،د.ط)بريوت،مؤسسةبدران،
61-  داد.ط)،اجلملة العربية واملعىن،فاضلصاحلالسامرائيد. ابنبريوت، ر
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 م(.2000حزم،
62-  الدينقباوة، فخر القلم5،طإعراب اجلمل وأشبا  اجلملد. دار )حلب،

 العريب،د.ت(.
)دمشق،دارطالس،2،طتصريف األمساء واألهعالد.فخرالدينقباوة، -63

 م(.1981
64-  عباس، حسن فضل طالبالغة هنوهنا وأهناهنا علم البيان والبديعد. ،9

 م(.2004)عمان،دارالفرقان،
د.طيوسفالشـيخحممدالبقــاعي،/توثيـــق،القاموس احمليطالفيـــروزآابدي، -65
 م(.1999بريوت،دارالفكر،)
)بريوت،داراألرقم1،حتقيقد.عمرالطباع،طالشعر والشعراءابنقتيبة، -66

 م(.1997بنأيباألرقم،
،عاملالثقافةد.ط،)عمان،الزمن النحوي يف اللغة العربيةد.كمالرشيد، -67

 م(.2008للنشروالتوزيع،
1،طالغينبأساليب الطلب عند النحوين والد.قيسإمساعيلاألوسي، -68

 م(.1988)بغداد،جامعةبغداد،
،تعليق/حممدأبوالكامل يف اللغة واألدب،أبوالعباسحممدبنيزيد،املربد -69

 م(.1997املكتبةالعصرية،د.ط)بريوت،الفضلإبراهيم،
،املربد -70 يزيد، بن حممد العباس اخلالق،املقتضبأبو عبد حممد حتقيق/

 م(.1964،د.ط)القاهرة،اجمللساألعلىللشؤوناإلسالميةعضيمة،
)دمشق،دار1،طاملوشحات املشرقية وأثر األندلس هيهاد.جمداألفندي، -71

 م(.1999الفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،
شيخ العربية وحامل لوائها أبو ههر حممود حممد ،د.حممدإبراهيمالرضواين -72

 م(.1995)القاهرة،مكتبةاخلاجني،1ط،شاكر
،منشأةاملعارفد.ط)اإلسكندرية،،اجلملة العربيةحممدإبراهيمعبادة،د. -73

 م(.1988
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74-  )بريوت،1،طاحمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرههاحممداألنطاكي،
 دارالشرقالعريب،د.ت(.

 
75-  د. اللطيف، عبد محاسة العالمة اإلعرابية يف اجلملة بن القدمي حممد

 م(.2008مكتبةاإلمامالبخاري،)القاهرة،،د.ط،واحلديث
76-  د. اللطيف، عبد محاسة د.ط،اللغة وبناء الشعرحممد ، دار)القاهرة،

 م(.2001غريب،
77-  اللطيفد. عبد محاسة )القاد.ط،،بناء اجلملة العربية،حممد دارهرة،

 م(.2003غريب،
78-  النحاسزهران، مصطفى د. عمر، خمتار أمحد د. محاسة، حممد النحو د.

 م(.1977)القاهرة،دارالفكرالعريب،1،طاألساسي
،د.طحنو بالغة جديدةد.حممدعبداملنعمخفاجي،د.عبدالعزيزشرف، -79

 )القاهرة،مكتبةغريب،د.ت(.
80-  موسى، أبو حممد طلرتكيبدالالت احممد وهبة،2، مكتبة )القاهرة،

 م(.1987
د.ط،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،حممدحمىيالدينعبداحلميد -81

 م(.2006املكتبةالعصرية،)بريوت،
شرح شذور الذهب يف معرهة كالم العرب  حممدحمىيالدينعبداحلميد، -82

 (.م1991،د.ط)بريوت،املكتبةالعصرية،البن هشام األنصاري
83-  بن هشام ال شرح قطر الندى وبل الصدىحممدحمىيالدينعبداحلميد،

 م(.1994املكتبةالعصرية،د.ط)بريوت،،األنصاري
84-  أمحدحنلة، دارمدخل إىل دراسة اجلملة العربيةد.حممود د.ط)بريوت، ،

 م(.1988النهضةالعربية،
85-  جطل، مصطفى طهصول من النحود. الكتب1، مديرية )حلب،

 م(.1982ملطبوعاتاجلامعية،وا
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،مراجعة/د.حممدأسعدالنادري،جامع الدروس العربيةمصطفىالغالييين، -86
 م(.1998)بريوت،املكتبةالعصريةللطباعةوالنشر،35ط
 
87-  د. ًنصف، جمل ة،النحو والشعر)قراءة يف دالئل اإلعجاز(مصطفى

 م(.1981(،أبريل،3فصول،ع:)
ميغري، -88 مبارك منصور نظام القول يف العربية: اخلصائص الرتكيبية د.

)الرايض،مركزامللكعبدهللابنعبدالعزيزالدويلخلدمة1،طوالداللية والتداولية
 م(.2015اللغةالعربية،

منظور، -89 طلسان العربابن العريب1، الرتاث إحياء دار ،)بريوت،
 (.م1999

90-  مهدياملخزومي، الكتبالعلمية،)بريو1،طيف النحو العريبد. دار ت،
 م(.1964

91-  طجممع األمثالامليداين، إبراهيم، الفضل أبو حممد حتقيق/ )بريوت،2،
 م(.2013املكتبةالعصرية،

،إشراف/د.عبدهللاالرتكي،د.ط،)املدينةالتفسري امليسرخنبةمنالعلماء، -92
 هـ(.1419املنورة،جممعامللكفهدلطباعةاملصحفالشريف،

هاد -93 د. هنر، شرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية البن هشام ي
 م(.2007،د.ط)عم ان،داراليازوريللنشروالتوزيع،األنصاري

حتقيق/حممدحمىي،مغين اللبيب عن كتب األعاريبابنهشاماألنصاري، -94
 م(.1992املكتبةالعصرية،د.ط)بريوت،الدينعبداحلميد،

،حتقيق/حممدأبوالفضلإبراهيم،عبدهرة األمثالمجأبوهاللالعسكري، -95
 م(.1988)بريوت،داراجليل،2اجمليدقطامش،ط

96-  العسكري، هالل طالفروق اللغويةأبو العلمية،3، الكتب دار )بريوت،
 م(.2005

حتقيق/عليحممد،)الكتابة والشعر( كتاب الصناعتنأبوهاللالعسكري، -97
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 م(.1986املكتبةالعصرية،د.ط،)بريوت،إبراهيم،البجاوي،وحممدأبوالفضل
 
 ،د.ط)بريوت،دارصادر،د.ت(.معجم البلدانايقوتاحلموي، -98
النحويا -99 يعيش ،بن علي، بن يعيش الدين د.ط،شرح املفصلموفق

 (.د.تعاملالكتب،)بريوت،
100- http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/

poet0969htm 

 

101- https://ar.wikipedia.org/wiki   


 







 

 

http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet0969htm
http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet0969htm
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki



