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  اإلهداء

  
 إىل والدي الكرميني، و إخوتي الرائعني،      

 .رمزا لكل عطاء ووعدا باجلمیل
                   إىل عماد البیت و بركته                  
ــل و ــــــــــــــفسحـــة األمـــو

 .عزته
ونور الفــــؤاد                 

أوالدي حفظهم                ته ـــــوفرح
 .اهللا برعایته

إىل صغرية أسرتي                                   
 "سلسبیل" و هبا اكتملت فرحيت

       
إلیهم مجیعا هذا اجلهد           

 املتواضع
 

 ياجلمع              
  
  
  

  
  



  
  
  

  حتية للمشرف
: أحیي  أستاذي املشرف ، األستاذ الدكتور 

 بلقاسم لیباریر ،
و أقف له وقفة إجالل وتقدیر، مقدرا فیه لني 

 اجلانب
 ...و إسداء النصیحة و أبوته العلمیة

رغم مجیع العوائق و الصعاب و اليت تراءت من 
 . خالهلا آفاق الطریق

 فلكم أستاذي أطیب املىن و أخلص
 .الدعوات و أدامكم اهللا يف خدمة احلرف العربي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
  مقدمة



µ   
 بسم اهللا الرمحن الرحيم و الصالة و السالم على أشرف املرسلني

درا  من مصادر اللّغة العربية، السيما و أنه ميثّلها يف أزهى عصورها متثيال يعد الشعر اجلاهلي مص
حيا، ولقد حظي بأساليب راقية الزالت حملّ نظر الدارسني والباحثني، إذ يستندون إليه ويستشهدون به 

تراه  - باإلضافة إىل اعتماد نصوص يف االحتجاج اللّغوي- يف كثري من حتليالم اللّغوية والعلمية، فهو 
حيمل كثريا من القيم الفنية اليت تعكس موقف الشاعر اجلاهلي من الكون واحلياة، وهي أحد قيم النص 

  ...الشعري بوصفه ظاهرة لغوية تتصدى لدراسة لغته لفهمه وتتحلى جبمال سحره 
فكان الشعر اجلاهلي املرآة العاكسة لسليقة وطبع البيان يف العرب يتمادحون به ويتماجدون، 
فملكوا مفاتيحه وطوروه ما استقام هلم، فانطلقوا يصرفونه حيث يشاءون، وجيعلونه مناط العزة والشرف، 

عبء العناية ذا البيان ما هداهم إليه تصورهم ملعناه، " رجال العربية وعلمائها" حمملني الصفوة من 
يف ما خلفه السابق ليصحح  وتفهمهم لغايته؛ فمنهم املبتدع الذي شرع حبثا جديدا، ومنهم من نظر

، وغري هذين من وقف ليحفظ على هذا التراث حياته ..نظرته، ويضبط منهجه ويلم بأطراف املوضوع 
بشيء من الشرح والتحليل والتقرير دون اخلروج على جوهر مما ورثوا بكثري من الزيادة والنقصان، فكان 

سائله، وفيضان جداوله، فاتسعت مباحثه، وتشعبت لتلك اجلهود أثرها يف مناء وترعرع هذا الفن وضبط م
  .فنون القول فيه

يف وقت تعد قضية داللة األلفاظ يف الشعر اجلاهلي من أهم القضايا اللّغوية نتيجة ما تتسم  به  
الكلمة يف اللّغة من توسع ، ومحلها لدالالت هامشية تكون مكتسبة من اإلطار العام للمعاين باختالف ما 

يه من سياقات لغوية أو ثقافية أو اجتماعية، حتى وإن كان الناس يتفقون يف فهم الداللة املعجمية، ترد ف
للكلمة فإن اختالفهم واسع يف الدالالت اهلامشية، لذلك كثريا ما نرى من املفردات يف عصرنا غريبة كل 

ة اتمع، فانعكس ذلك على بسب ما طرأ عليه من تطور مع حركي -من حيث الداللة واملفهوم- الغرابة، 
  .اللّغة، وكأنها كائن حي، تطرأ عليه تغيرات وحتوالت، فخضعت لقانون التطور

وإذا كان الشعر اجلاهلي من أقدم النصوص اللّغوية، والذي ميثّل احلياة اجلاهلية أصدق متثيل فإنّ 
ة املنعمة بأفكار اتمع اجلاهلي ميزته تبقى حمصورة يف الفخر باحلر ب، والدعوة إىل النزعة العصبي

والعاكسة حلياته اإلنسانية والثقافية،فإنّ علم الداللة قد فتح الباب أمام دراسة الكلمة من حيث ما تدلّ 



عليه للوصول إىل اهلدف واملغزى الذي عبر من خالله الشاعر اجلاهلي بألفاظ معينة دون غريها، وما 
  ....م اختالفها يف الداللة وهكذا اهلدف من تكرار كلمات بعينها رغ

فلقد كان لذلك كلّه حافز يف تتبع احلقائق يف مصادرها األصلية بالفحص واالستقراء حملاولة 
الكشف عن خصائص وميزات البيان من جهة، والسعي يف الوصول إىل الدالالت املتعددة لأللفاظ، 

بنية اجلملة العربية يف "البحث املتواضع واملوسوم بـ معجميا ووظيفيا بناء على سياقاا املختلفة يف هذا 
  .بعد أن وجدنا يف الشعر اجلاهلي اهلدف واملبتغى" ديوان دريد بن الصمة، دراسة حنوية،و داللية

، إذ مت )اإلحصائي(أما عن منهج البحث، فقد كان التركيز منصبا على املنهج الوصفي التحليلي 
وحتليلها حسب عناصره اللّفظية ..) الطلب، اخلرب، الشرط (اللّغوية من خالله الوقوف على الظواهر 

والسياقية، مع االستعانة باإلحصاء للوقوف على بعض الفوارق يف استعمال األدوات  وضبط نسب 
  .تواترها 

يف وقت وصفت الظّواهر الداللية البارزة يف الديوان، وأُحصيت الوحدات الداللية مع وضعها يف 
على   - دراستها وتوضيح شيوع بعض الوحدات أكثر من غريها، مع التركيزـ بقدر املستطاعحقول مثّ 

بعض العالقات الداللية داخل احلقل املعجمي الواحد، وداللة الكلمة من خالل السياق ،وقد جاءت خطة 
  :البحث كالتايل

  :متّ احلديث فيه عن: مدخلـ  1
به، أسرته أصالة الشعر فيها، مقتل إخوته ورثاؤه  التعريف(من خالل : حياة دريد بن الصمة  -أ

  ).هلم، مقتله يوم حنني
  : مضامني الديوان -ب 

- دار قتيبة، دمشق -ديوان دريد بن الصمة اجلشمي لـ حممد خري البقاعي( النسخة املـعتمدة 
 –طالل األ( وإبراز أهم األغراض اليت شاعت يف الديوان، .شاكر الفهام : من تقدمي الدكتور).م1981
  .،وطريقة املؤلف يف مجع أشعار دريد بن الصمة...)املدح –الدعوة إىل األخذ بالثأر  –الرثاء  –الغزل 

  :جلملة يف ديوان دريد بن الصمةاالبنية النحوية يف : الباب األولـ  2
ثالثة فصول، بدء بتوطئة حول مفهوم اجلملة، لغة واصطالحا، ومفهومها عند : ومشل هذا الباب

دامى واحملدثني واملعايري املختلفة يف تقسيمها، مع اإلشارة إىل الفرق بينها وبني الكالم، ليقسم الباب الق
  :إىل



  : اجلمـــلة اخلبـــرية يف ديوان دريد :الفصل األول:  أ
واتبعت بيان صيغها ) املثبتة، واملنفية، واملؤكّدة:(بعد عملية اإلحصاء، قسمت اجلملة اخلربية إىل

مناط املختلفة وحتليلها بعد حتديد نسبها وعدد تواترها يف الديوان، وفق أمناطها املختلفة مث خامتة حسب األ
  .للفصل
  :اجلمــلة الطلبــية يف ديوان دريد: الفصل الثاين ب ـ

بعد املفهوم اللّغوي واالصطالحي للطلب، حددت مصطلحات الفصل وأنواع اجلمل الطلبية بدءا 
، مثّ دراسة إحصائية حتليلية لنماذج ...))النداء، األمر، االستفهام، النهي : الديوان من األكثر شيوعا يف

  .اجلملة الطلبية مع التركيز على  أدواا وصور وأشكال ورودها ليختم الفصل خبامتة
  :  اجلملة الشرطية، واجلمل ذوات الوظائف يف ديوان دريد:الفصل الثالثج ـ 
صطلحات الفصل، مجعت مادة الشرط مع اجلمل ذات الوظائف يف فصل بعد حتديد تعريفات م       

واحد، بدءا من التعريف باألسلوب،مث عرض مادته يف الديوان وأمناطه املختلفة، حسب أدواته وطبيعة 
  .أركانه مثّ حتديد نسبة تواتره يف الديوان، وبعدها خامتة للباب

  : ديوان دريد بن الصمةالبنية الداللية يف اجلملة يف: الباب الثاينـ  3
اقتصر األول على اجلانب النظري لعلم الداللة وقضاياه بدءا من : ومشل هذا الباب فصلني خمتلفني

التعريف، ونشأة علم الداللة عند العرب وعند الغربيني مع التأكيد على اهتمام العرب بانتقاء األلفاظ 
عالقات الداللية اليت جتمع بني الكلمات يف حقل داليل وختري موضعها منذ العصر اجلاهلي مث حتديد أهم ال

  .واحد، حرصا على تطبيقها يف الفصل الثاين
  ):فصل تطبيقي(خاص باحلقول الداللية يف ديوان دريد :الفصل الثاين

نظرية السياق اللّغوي، وكذا نظرية احلقول الداللية، : متّ التركيز فيه على نظريتني أساسيتني مها
تفرعت عنها جماالت داللية فرعية ذات : صنيف معجم الشاعر اللّغوي وفق ثالثة حقول رئيسيةوفيها متّ ت

  :جمموعات داللية وهي
  .الدال على اإلنسان وانتمائه االجتماعي  احلقل الداليل: ـ أوال
  .احلقل الداليل الدال على اإلنسان وعالقاته االجتماعية: ـ ثانيا 
  .ال على اإلنسان والطبيعةاحلقل الداليل الد:  ـ ثالثا



ومتّ اعتماد هذه احلقول الثالثة كحقول رئيسية، إضافة إىل  جمموعات داللية مل يتم اإلشارة إليها 
ألفاظ اال الداليل جمالني داللني فرعيني دلّت : لقلّة وحداا الداللية، وقد مشل احلقل الداليل األول

شجاعة وقوة : ، ليعكس األول)الشباب والشيخوخة(سيما على اإلنسان من حيث مراحل عمره ال األول
فدلّ على القرابة  أما اال الداليل الثاين. ضعفه بعد أن بلغ من الكرب عتيا: الشاعر، ويصور الثّاين

مباشرة وغري مباشرة لبيان مدى قرب الشاعر من أسرته من جهة، ومن قبيلته وعشريته من جهة : بنوعيها
  .أخرى

  : جمالني داللني فرعيني - هو اآلخر -فشمل : قل الداليل الثايناحل أماـ 
واحنصر يف عالقته  بتماضر بنت : "اهلوى واحلب"األلفاظ الدالة على :اال الداليل الفرعي األول

، حمبا متيما حببها حني خطبها، مبديا سخطه و صابا جلام غضبه بعد أن )اخلنساء(عمرو بن شريد السلمية 
  .هرفضت

وهو امليدان الذي نبغ فيه الشاعر وأثبت : األلفاظ الدالة على احلرب: اال الداليل الفرعي الثاينب ـ 
  من خالل ما وظفه من ألفاظ دالة على.فيه جدارته يف القتال وساحة الوغى 

  .القتال واألدوات املستعملة فيه، ونتائج احلرب و القتال وهي اموعات الداللية يف اال  
: مبا فيها الطبيعة  فاقتصر على من يقاسم اإلنسان اجلاهلي حياته وهي أما احلقل الداليل الثالثـ 

، أو متحركة مبا فيها من حيوانات أليفة ومتوحشة تشارك ....صامتة جبباهلا وسهوهلا، وليلها وارها 
اقات خمتلفة ورموز الشاعر حياته، فانعكس ذلك يف شعره حني وظفها لتؤدي مالمح داللية ضمن سي

  .كناية عن الضعف والضعة" واجلراد،و الفرخ"للقوة ، " كالسباع والنمور"متنوعة 
ويف ختام هذا التقدمي ، ال أرجو سوى التوفيق يف هذا البحث املتواضع، وأن يقبل هذا البحث خدمة   

يبام، وهلم خالص للحرف العريب، وتبيان أسرار مجاله، وأن أحظى بتوجيهات السادة املناقشني وتصو
  .الشكر سلفا

الذي مل يبخل بنصائحه القيمة خدمة "بلقاسم ليبارير "مع شكري اجلزيل لألستاذ املشرف الدكتور   
  .وسعيا ألن يرى هذا املوضوع طريق النور، فجزاه اهللا أحسن اجلزاء وأدامه يف خدمة البحث العلمي

قدم يل يد املساعدة من قريب أو بعيد ولو  كما ال يفوتين أن أتوجه بالشكر اخلالص إىل كل من  
حممد بوادي وخليفة بوجادي، وعبد احلميد قبائلي وفاتح : بكلمة تشجيع، وأخص بالذكر األساتذة

  .وإبراهيم وحممود بورحلة. ديلمي



جبامعة منتوري بقسنطينة، الذي به  -قسم اللغة العربية و آداا –و شكري اجلليل هلذا القسم     
  .ملوضوع والذي هو اآلن بني أيديكم للمناقشة و التقومي و التقييمسجلت هذا ا

  
 .و اهللا ويل التوفيق                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    



  
  
  

  البــــاب األول 
  البنية النحوية يف اجلملة العربية يف ديوان 

  دريــــد بن الصمــة
  
  

 : الصمة  دريد بن -أ: مدخل  •
 .ديوان دريد بن الصمة -ب  
  . املضامني العامة يف الديوان -جـ         

  
  
  
  
  



إن للشعر اجلاهلي أمهية جتعله حيتل مكانة بارزة يف العربية، و تأيت هذه األمهية يف أن هذا الشـعر     
م اليت أرادوها ضوابط حتفظ ميثل الصفاء اللغوي و الفطرة اللغوية اليت بىن على أساسها علماء اللغة قوانينه

  .اللغة من اللحن الشنيع
و دريد بن الصمة واحد من أولئك الشعراء ذوي السليقة السليمة، و اللغة الصافية، فأحرى بعلماء   

اللغة أن يهتموا بشعره، و يولوه األمهية بلم مشل هذا الشعر املتبدد يف بطون الكتب واملخطوطات، مـع  
الطريق سعيا خلدمة احلرف العريب، لكن قبل الوقوف على هذا الشعر جدير بنـا  تحملٍ شديد لكل وعثاء 

أن نعرف من هو دريد بن الصمة؟ وما امسه؟ و نسبه؟ و كيف كانت حياته بني أسرته من جهة، و حياته 
  .يف قبيلته من جهة أخرى

  : امســـه و نسبـــه  -أ:دريد بن الصمة  -1
معاوية بن بكر بن علقمة بن خزاعة، بن غزية بن جشم بـن   هو دريد بن الصمة، و اسم الصمة"  

  )1(".معاوية بن بكر الفارس املشهور
األكرب بن بكـر  هو دريد بن الصمة معاوية األصغر بن احلارث بن معاوية ) : "صاحب األغاين(و قال   

  )2(".بن علقمة بن خزاعة بن غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن
ريـد بـن   رهط د -و جشم بن معاوية بن بكر:".... يف نسب عدنان و قحطان  )املـربد (و قال   

الصمة، فهو من فخذ منهم يقال هلم خزاعة و جشم من بطون بكر، و كانت مواطنهم بالسروات و هلم 
، و هو ضرب من الطري "هوزن"ماءة قرب املدينة امسها كتامة، و كحلة ماءة هلم أيضا، أما هوازن فجمع 

   )3(".و قد مست العرب هوزنا، فولد هوازن بكر بن هوازن
وأما بنو معاوية بن بكر بن هوازن ففيهم بطون كثرية، منهم بنو نصـر بـن   "  ):ابن خلدون(وقال   

معاوية الذين منهم مالك بن سعيد بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن واثلة، ومنهم بنو جشم بن 
من جشم غزية رهط دريد بن الصمة؛ ومواطنهم بالسروات وهي بالد تفصل بني امـة وجنـد،    معاوية

  . )4(متصلة من اليمن إىل الشام كسروات اجلبل
ابـن  (وقـد قـال   –، وجشم حي من هوازن، وهوازن بطن من بكر "جشم"وغزية من قبائل  -  

وهـي  : والغزية فعيلة من الغزو والغـزي   بنو غزية،: ومن قبائل بن جشم" : "االشتقاق"يف كتابه  )دريد
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 -يغـزو  -الواو من الفعل غـزا  –اجلماعة من القوم يغزون ، وغزوان فعالن من الغزو ألن أصل الغزو 
  .)1("غزوا

 –، ودريد " درداء: "ودريد تصغري كلمة أدرد، وهو الذي كرب حىت سقطت أسنانه واألنثى منه   
ان، وقد كـان  أول الشعراء الفرس) حممد بن سالم(فارس شجاع ، وشاعر فحل، جعله  –كما مجعت أخباره 

أطول الشعراء الفرسان غزوا، إذ غزا حنو مائة غزوة ما أخفق يف واحدة منها أما شـجاعته فيكفينـا أن   
لو طفت بضغينة أحياء العرب ما خفت عليها، ما مل ألق عبديها ): " عمر بن معديكرب الزبيـدي (نذكر منها قول 

دريد بن : "، و يعين باحلرين "السليك بن سليكة"، و"عنترة بن شداد العبسي: "و يعين بالعبدين" و حريها
  .)2("الصمة، و ربيعة بن مكدم

أدرك دريد اإلسالم، لكنه مل يسلم، و خرج مع قومه يف يوم حنني مظاهرا للمشركني، و ال فضل   
فيه للحرب، و إمنا أخرجوه متينا به، و ليستبقوا من رأيه، فمنعهم مالك بن عوف من قبول مشـورته، و  

  )3(.لئال يكون له ذكر، و قتل يومئذ على شركهخالفه 

  :حيـــاته و شعـــره: دريد بن الصمة  -ب
اضطربت الروايات يف حياة دريد بن الصمة شأنه شان كثري من الشعراء اجلـاهليني، اضـطربت     

 حىت" عاش مائيت سنة -كما يقولون –فدريد ... أخبار حيام، و ال نكاد جند منها ما يقع موقفا حسنا
  .)4(...سقط حاجباه على عينيه

و الغريب من ذلك كله أنه على الرغم من هذا العمر الطويل الذي عاشه الشاعر يف جاهليتـه ال    
اليت كانت هوازن طرفا فيها دائمـا ال جنـد يف   " الفجار"جند له أخبارا تتناسب و هذا العمر، فحروب 

قبل عام الفيل بنحو عشرين سنة، و هو العام " رالفجا"أخبارها أي أثر لدريد، و قد كانت هذه  احلروب 
  .)ρ)5الذي شهد ميالد الرسول 

ووسط هذه االختالفات يف الروايات، جند بعض اآلراء اليت ميكن االطمئنان إليها،فمقتلـه يـوم     
اسم دريد من حـروب الفجـار   ، لذلك اختفى )م 603(متفق عليه يف كل الروايات، وذلك يف " حنني"
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م فيكون عمره يومها سبعة أعوام فهو غري قادر على 483حيث تكون والدته على هذا األساس يف حوايل 
  .)1("احلرب
  ):الدالية املشهورة(مقتــل أخيه عبــد اهللا و ثأره له  -جـ

، و كان السبب يف مقتله غزوة غزاها، فظفر م "غظفان"هللا قتلته كان لدريد إخوة أكربهم عبد ا  
أنزلوا بنا، فقال له : و مضى ا، و ملا كان منهم غري بعيد قال" اللوى: "، وساق أمواهلم، يف يوم يقال له

 ، فأقسم عبـد اهللا "يا أبا فرعان ناشدتك اهللا أال ترتل، ألن غظفان ليست غافلة على أمواهلا: "أخوه دريد
فبينما هم .... ، فيأكل و يطعم، و يقسم البقية بني أصحابه)2(بأن ال يريغ حىت يأخذ برباعه و ينقع نقيعته
عجةٌ وأَشاررسٍ، و مبمن رميلـة  ) مكان املعركة"(قد أقبلوا، فتالحقوا باملنعرج )3("يف ذلك احلال، فإذا بِع

و خـرج دريـد   " قتل أبو دفافة: "،  فأقتتل القوم فيما بينهم وقتل عبد اهللا يومها، و تنادى القوم"اللوى
  :)4(يدب عنه مدافعا، فلم يغن عنه شيئا فقال يرثي أخاه

  *)15،16.(فلم يستبينوا النصح إال يف ضحى الغد  أمرـــم أمري مبنعرج اللوى  -   

  *)15،17.(غوايتهم و أنين غــــري مهتدي  فلما عصوين كنت منهم و قد أرى -   

  *)15،27(أعبد اهللا ذلـــكم الردى؟: فقلت  تنادوا فقالوا أردت اخلـيل فارسـا-  

يطالبهم بدمه، فاستقراهم حيا حيا حـىت  " غظفان"أخيه عبد اهللا على و قد أغار دريد بعد مقتل   
فأىب ذلك دريد بـن الصـمة   : لو فاديناه –بعد أن أسر بن أمساء بن زيد بن قارب  -"بنو جشم"قالت 

  )5(.عليهم و قتله بأخيه عبد اهللا ثأرا له

  :دريد بن الصمـة و مقتـله يوم حنيـــن -د
، مث انضـمت إليـه   "مالك بن عوف"فجمعها " هوازن"مكة املكرمة، مسعت به  ρملا فتح النيب   

وفيهم دريد بن " نو جشمب"و كان معهم " كالب"و " كعب"ثقيف، و ناس من بين هالل، و غابت عنه 
الصمة شيخ كبري، خرج معهم تيمنا برأيه، و معرفته باحلرب، جمربا هلا، فلما أمجع مالك بن عوف علـى  
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بـن  فأجتمع إليه الناس و فيهم دريد  )1(املسري حط مع الناس أمواهلم و أبناءهم و نساءهم فرتلوا بأوطاس
نعـم  : "، فقـال "بأوطاس: "قالوا" بأي وادي أنتم ؟؟) :"دريد(يقاد به، فقال هلم  )2(يف شجاره: الصمة

ل، وق احلمري وبكاء الصغري و فحال اخليل ليس باجلزن الضرس و السهل الدهس، فمايل أمسع رغاء اإلب
، فجيء مبالك، فقال لـه  "ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأمواهلم: "فقال القوم" ثغاء الشاء ؟؟؟؟

إنك رئيس قومك، و إن هذا اليوم كائن له ما بعده من األيام، مايل أمسع رغاء الـبعري، و يـق   : "دريد
، "سقت مع الناس نساءهم و أبنـاءهم و أمـواهلم  : "فقال مالك "احلمري، و بكاء الصبيان و ثغاء الشاء؟

، "أردت أن أجعل مع كل رجل أهله و مالـه ليقاتـل عنـهم   :" قال مالك " و مل فعلت ؟: "فقال دريد
أي أمحق وهل يزيد املنهزم شـيٌء ،إـا إن   " راعي ضأن و اهللا: "فأنقض به دريد و وخبه و المه و قال 

مث قال له ... رجل بسيفه ورحمه، و إن كانت عليك فُضحت يف أهلك و مالك كانت لك ال ينفعك إال 
بيضة هوازن إىل حنو اخليل شيئا، ارفعهم إىل أعلى بالدهـم و عليـاء    )3(أمك مل تصنع بتقدمي البيضة:"

اءك، و إن كانت عليك قد قومهم مث ألق القوم بالرجال على متون اخليل، فإن كانت لك حلق بك من ور
ال واهللا ما أفعل ذلك أبدا، إنك قـد  : "، فقال له مالك "أحرزت أهلك و مالك، ومل تفضح يف حرميك

خرفت و خرف رأيك وعلمك، واهللا ليطيعنين معشر هوازن أو ألتكئن على هذا السيف حىت خيرج مـن  
هذا اليـوم مل أشـهده و مل أغـب    " :، فقال دريد"أطعناك و خالفنا دريدا: "، فقال القوم"وراء ظهري

  )4(:فأنشد"عنه
  )42،2(أخب فيها و أضع     يا ليتين فيها جذع  -  
فأتوا الطائف، و معهم مالـك بـن   ρ فلما التقى اجلمعان ازم املشركون أمام قيادة رسول اهللا   

دريدا فأخذ خبطام مجله و هـو   - τ -) ربيعة بن رفيع السـلمي (فأدرك ... أوطاسعوف، و عسكر بعضهم  ب
" مـاذا تريـد؟  : "و مل يعرفه الغالم، فقال له دريد... فأناخ به، فإذا به رجل شيخ كبري .. يظن أنه امرأة

أنا ربيعة بن رفيع السـلمي فأنشـد دريـد    : لقا" و من أنت ؟:" ، فقال دريد"أقتلك: "فقال له ربيعة 
  : )5(يقول
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  ) 1(من املرعش الذاهب األدرد  ويح ابن أكمة ماذا يـريد  -  
  لولت فـــرائسه ترعد     فأقسم لو أن يب قــوة  -  
  .)2(األمرد معي قوة الشـارخ    و يا هلف نفسي أال تكون -  
بئس ما سلحتك به :"بسيفه فلم يغن عنه شيئا، فقال له دريد -رضي اهللا عنه  -مث ضربه السلمي   

أمك، خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي يف القراب فأضرب به و أرفع عن العظام واخفض عن الـدماغ،  
إذا أتيت أمك فأخربها انك قتلت دريد بن الصمة فَرب يـوم قـد    مث!!! فإين كذلك كنت أفعل بالرجال

مث ضربه ربيعة بضربة  سيف سقط فيها دريد وقد انكشف عمامه مثل القـراطيس  ... منعت فيه نساءك 
لقد أعتق قتيلك : فلما رجع إىل أمه أخربها بقتله دريدا فقالت له األم... من ركوب اخليل دون أسرجه 

  .)3(...ثالثا من أمهاتك
  :ديــــــــــوان دريد بن الصمة: 2

لقد طالت يد البحث نسخة واحدة لديوان دريد بن الصمة اجلشمي، من طبع و نشر دار قتيبـة،    
نسخة قدم هلا الدكتور شاكر الفهام، و مجع أشعار دريد فيها  م، بسوريا و هي1981دمشق صدرت سنة 

  :و حققها و شرحها حممد خري البقاعي، متبعا اخلطوات التالية 
  .مجع الشعر و ترتيبه ترتيبا هجائيا حسب القوايف .1
 .لكل بيت بوضع حبر كل قصيدة يف أوهلا) الوزن(بيان اجلانب املوسيقي  .2
 و كذا القطع و األبيات املفردة، مث جعل لكل بيت رقــماجعل لكل قصيدة رقما،   .3

 .تسلسليا أشار إليه يف احلاشية و يف الشرح 
 .بيان مناسبة كل قصيدة أو قطعة باالعتماد على املصدر املأخوذ منه .4
اختيار الرواية األقدم يف حالة اختالف الروايات لئال يضطرب املعىن بـالرجوع إىل مصـدر    .5

 .األبيات
 .إيراد املختلط من شعره، سواء اليت نسبتها كتب األدب له، أو لغربه من الشعراء .6
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 .الذي مل ينبت الشعر يف وجهه: األمرد   2
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و يبقى لشعر دريد ميزة فريدة من نوعها، و هي السهولة اليت نلمسها فيه قياسا للشعر اجلـاهلي، و  
لعل مرد ذلك أن شعر دريد كان وسيلة و ليس غاية يف حد ذاته، فكان خطرات نفسية يعرب ا الشـاعر  

  .بإخالص دون حتكيك أو تنقيح
  :و مل يلق شعر دريد العناية الكافية عند املتأخرين من علماء اللغة لسببني أساسني  

  .إدراكه اإلسالم و مل يسلم، و غالبية علماء اللغة من احملدثني من املتدينني لذا مل يعنوا بشعره -أ
ية، السيما اتفاق شعر دريد يف الوزن و اختالط شعره بشعر شعراء آخرين، و هلذا السبب األكثر أمه -ب

عبد "لدريد يف الرثاء يرثي أخاه '' الدالية املشهورة'' القافية مع كثري من شعر اجلاهليني، و لعل أشهر ذلك 
فمن املؤرخني من ينسبها إىل عمرو بن معديكرب الزبيـدي، و الـيت يقـول    " بنو عبس"حني قتله " اهللا
  :)1(فيها

  )15،1.(بعاقبة و أخلفت كل مـوعد      أرث جديد احليل من أم معبد  
  )15،2.(و مل ترج فينا رده اليوم أو غد      و بانت و مل أمحد إليك نواهلا  
  )15،26(فقلت أعبد اهللا ذلكم الـردي     أردت اخليل فارسا: تنادوا فقالوا  

  :املضامني العامة لديوان دريد بن الصمة -3
  :ن نظرة عاجلة يف الديوان كفيلة بتحديد املضامني التاليةإ 
  :الوقوف على األطالل - 1

تعد ميزة أساسية من ميزات الشعر يف العصر اجلاهلي، كثريا ما استهل ا شعراؤه قصائدهم السيما 
  :)2(املعلقات، و قد أوردها دريد يف قوله 

  )51،1(أبت آياته أال حتــوال     طلال حميال  غشيت برابغ    
  :الرثاء و الصــرب على النــوائب-2

و لعل الدافع إليـه   )3(،....أحسن شعر قيل يف النوائب قول دريد بن الصمة ) : أبو عمر بن العالء(قال 
  :)4(" بنو بكر"يف رثاء أخيه عبد اهللا و قتله أن دريدا فجع أكثر من مرة يف موت أخوته فيقول 

 )22،1(لكن بنيت على الصرب : فكان البكا   تقول أال تبكي أخاك و قد رأى
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  )22،2(له احلدث األعلى قتيل أيب بــكر   أبا عبد اهللا أبكي أم الذي: فقلت
 :)1(يقول دريد''أبا جعد''ويف رثاء أخيه خالد و كان يكىن 

  )35،1(و شدي على رزء ضلوعك وابأسي   أميم أجدي عايف الرزء و اجشمي
  )35،2(كمثل أيب جعد فعودي أو اجلسي     حرام عليها أن ترى يف حياا 

  :)2(و قد قتله قوم بين الصادر) عبد يغوث(و قال دريد يرثي أخاه 
  )62،1(إن مل يكن كان يف مسـعيهما صمم    ما و أوىف إن لقيتهماأبلغ نعي

  )62،2(إذا تقارب بابن الصادر القســم     فما أخي بأخي سوء فينقصه
  :)3(كما نظم دريد أبيات رثى من خالهلا عمه خالد بن احلارث

  )18،1(دو خالد الريح إذا هبت بصــرا  يا خالدا،خالد األيسار و النادي
  )18،2(و خالد احلرب إذ عـصت بأوراد  و خالد القول و الفعل املعيش به

   :الدعــوة إىل األخــذ بالثـأر -3
كثريا ما ولدت فجائع املوت عند دريد بعد مقتل أفراد أسرته نوازع الدعوة إىل األخذ بالثأر، كي 

  :)4(ربوعحيس بداخله أن نار احلزن قد انطفأت، فقال يثأر ألبيه من بين ي
  )06،4(ميج جنيع جائـفة ذنـوب     فكم غادرن من كاب صريع     

  )06،5(إذا كان موت مـن قريب     قتــلك عـادة لبين رباب        
 :)5(وقال دريد بعد مقتل أخيه عبد اهللا يف موقعة الصلعاء

  )01،01(أبا غالب أن قد ثأرنـا بغالـب   بلغن يا راكبا إما عرضت ف   
  )01،2(ذؤاب بن أمساء بن زيد بن قارب   قتلنا بعبد اهللا خري لــداته   
  )01،4(مبقتل عبد اهللا يـوم الذنــائب   و عبسا قتلناهم حبر بالدهم   

  :الغــزل  -4
ت نفسـية مبعثهـا   إذا كان الغزل هو احلديث للمرأة واصفا ما تثريه يف نفس الشاعر من حـاال 

  :)1(اإلعجاب، فدريد مل يتغزل يف حياته إال باخلنساء حني تقدم هلا خاطبا فقال
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  )05،1(و قفوا فإن وقوفـكم حسيب     حيو متاضر و أربعوا صـحيب  
  )05،2(و أصابه تبــل مـن احلب     أخناس قد هام الفؤاد بكـم   

  :)2(جاها قائال لكن اخلنساء كرهته لكرب سنه فه
  )34،4(من الفتيان أمثايل و نفـسي     وقاك اهللا يا بنـة آل عـمرو  
  )34،5(إذا ما ليلة طرقت بنـحس      فال تلدي و ال ينكحك مثلي  

  :)3(كما وردت أبيات لدريد تغزل فيها بسلمى و استرجع ذكريات ماض سلف
  )52،1(كما ال خرز من شعيب مشلشل   ماء عينك يهملأمن ذكر سلمى 

  )52،2(نأت حقب و أبيض منك املرجل     و ماذا ترجى بالسالمة بعـدما
  :املــــــدح -5

  :)4(مرة واحدة ميدح فيها يزيد بن عبد املدان و قد رد مال جاره املدح كتب دريد يف
  )12،1. (رم به من فىت ممتـدحفأك    مدحت يزيد بن عبد املدان  
  )12،2. (فإن يزيد يزين املــدح     إذا املدح زان فىت معـشر   
  )12،4. (و لو كان غري يزيد فضح     ورد النساء بأطــهارها  

  

  :اهلــجاء-6

  :)5(هجا دريد بن الصمة بن جذعان التيمي، تيم قريش 
  )03،1(أم بابن جذعان عبد اهللا من كلب     من عجبهل باحلوادث و األيام 

  )03،5(و إن غزوت فال تبعد من النصب     فأقعد بطينا مع األقوام ما قعدوا
  :التأسف على أيام الصبا حني تقدم به السن -7

  :)6(و فيه نظم دريد بعد أن بلغ من الكرب عتيا و صار مضرب االستهزاء فيقول
  )23،1(يرمي الـدريئة أدىن فوقه الوتـر     أقذف أهداف املنون كما أصبحت   
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  )23،2(كرمية الكاعب العذراء باحلجـر     يف منصف من مدى تسعني من مئة  
  )23،4(أو جثة من بغاث يف يدي هصـر    كأنين خرب جـــزت قوادمه  

  :بعد التعرض لتلك القضايا املتعلقة بالشاعر اجلاهلي دريد بإجياز خنلص إىل
غلبة األبيات الداعية إىل األخذ بالثأر و الرثاء، ولدا حياة الشاعر كفارس شجاع يـدعو إىل   - 1

  .اقتحام الصعاب و خوض املعارك طلبا للثأر
 .تنوع نفسية الشاعر بني املدح و اهلجاء - 2
 .عدم ميله إىل الغزل، و ال جدوى من البكاء على األطالل - 3



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  اجلمـــلة اخلبـــرية 

  يف ديوان دريد بن الصمة
  
  .مفهـــوم اجلمـــلة -1
  .الفرق بني الكالم و اجلملة -2
  :اجلملة اخلربية يف ديوان دريد بن الصمة  -3

  .اجلملة املثبـتة - أ    
  .اجلملة املؤكدة - ب          
.ة املنفيةاجلمل - جـ          



  :اجلمــلة العربيـة يف الدرس النحوي – 1
باعتبارهـا   -قدامى وحمـدثني  –اجلملة العربية حمط اهتمام علماء العربية  -والزالت–لقد كانت   

ركيزة أساسية، ودعامة من دعائم الدرس النحوي العريب، وعلى اعتبار أن موضوع اجلملة واسع سـعة  
ة حول اجلملة من اجلانب النحوي ودراستها دراسة وافية ملا يعتريهـا  النحو العريب، كانت الدراسة مركز

  .من تعدد يف األحكام، وتنوع يف األقسام سواء االمسية منها أو الفعلية
إن دراسة اجلملة تعين دراسة تراكيب وأساليب ، وأدوات حنوية كثرية، هذه األدوات هي الـيت    

توظيفها، لبيان بعضها ببعض ، حيث يتم التآلف بني أجزاء تكشف عن العالقة القائمة بني قواعد النحو و
اجلملة لتؤدي غرض التوصيل ، وهذه هي الوظيفة األساسية للغة ككل، واجلملة بوجه خـاص غرضـها   

    .إفادة القول املفيد بالوضع
  :مفهوم اجلملة –أ   

اجلمل، واجلملة مجاعـة  واجلملة واحدة ): "ل.م.ج(باب اجليم يف مادة ): لسان العرب(جاء يف  :لغة -1
مجعه عن تفرقه، وأمجل له احلساب كذلك، واجلملة مجاعة كل شيء بكامله مـن  : الشيء، وأمجل الشيء
  . )1("أمجلت له احلساب والكالم: احلساب وغريه، ويقال

وم االصطالحي للجملة، البد من اإلشارة إىل أن تعريفاا كثرت، قبل التطرق إىل املفه: اصطالحا -2
  . )2("إذ وصل عدد التعريفات إىل ما يقارب الثالث مائة تعريف"كثرة الفتة لالنتباه ، 

اختالف التخصصات والنظريات من جهة، : نقاط أمههاولعل ذلك يرجع إىل االختالف يف عدة  
  .وتعدد املناهج يف دراسة اجلملة من جهة أخرى

ما تركب من مسند : "وقد ورد املفهوم االصطالحي للجملة يف معجم مصطلحات النحو على أا  
 . )3("أقبل الصيف: ومسند إليه حنو

  .   )4("كالم مفيد مستقل: "يف النحو، فقد وردت اجلملة بأا) املعجم املفصل(أما يف   
  كل مركب إسنادي من الكــالم ، ســواء أفاد: على أا) " إبراهيم قاليت: (يف حني يعرفها

  .)5("ع شيئا أم مل يفدالسام 
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  :اجلملة عند النحاة القدامى واحملدثني -
أورد كثري من النحاة العرب تعريفات عدة للجملة بناء على اعتبارات ومستويات خمتلفة، فهي مـن       

  .)1("كل كالم اشتمل على مسند ومسند إليه"ا حيث مستوى بنيتها النحوية تعرف على أ
كل كالم أفاد السامع، فائدة حتصل سكوت املـتكلم  "أما من حيث مستوى بنيتها اإلخبارية فهي   
  . )2("عندها

الكالم هو اسم ملا تركب مـن  : "ومن خالل ضم شطري التعريف جنده ينطبق وتعريف الكالم   
مهـا  " اجلملـة والكـالم   : وهذا يعين أن كال من املصطلحني" مسند ومسند إليه ، وأفاد الفائدة املعتربة

لقاهر اجلرحاين، وابن سيبويه ،املربد، ابن فارس ، عبد ا: مصطلحان مترادفان وذلك حسب رأي كل من
  .مالك وغريهم

باب املسند، واملسند إليه : مل يعرف اجلملة ، وإمنا حتدث عنها يف أبواب كثرية منها: مثال) فسـيبويه (  
  . )3(فهو ذا وضع اللبنات األوىل لتحديد اجلملة العربية. ، واالستقامة يف الكالم والفاعل وغريها

وإمنـا كـان   : "أول من حتدث عن اجلملة صراحة يف باب الفاعل إذ يقول ) " املربد(ترب يف حني يع
  .)4("الفاعل رفعا، ألنه هو والفعل مجلة، حيسن السكوت عليها ، وجيب ا الفائدة للمخاطب

أما الكالم،فكل لفظ استقل بنفسه،مفيد ملعناه ،وهـو الـذي   :"فيعرف الكالم بقوله )ابن جـين (ما أ
فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت مثرة معنـاه  ).....قام حممد(،و)زيد أخوك:(يسميه النحويون اجلمل حنو

  .)5("فهو كالم
الرضي، ابن هشام، : "ويف مقابل هذا االجتاه ،جند اجتاها ثانيا، فرق أصحابه بني اجلملة والكالم من بينهم

والفرق بني الكالم واجلملة أن اجلملة ما تضمنت اإلسناد األصل سـواء  ): "الرضي(، حيث يقول "والسيوطي
، أو سائر ما ذكر من اجلمل، والكالم ما تضمن  كانت مقصودة لذاا أم ال، كاجلملة اليت هي خرب املبتدأ

  .   )6(")اإلسناد األصلي وكان مقصودا لذاته فكل كالم مجلة وال ينعكس
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التوهم على ما قال بالترادف بـني  قد حنا االجتاه نفسه الذي سلكه الرضي، وحكم ب )ابن هشام(أما 
الكالم هو القول املفيد بالقصد، واملراد باملفيد ما دل على : " الكالم واجلملة، ووضح العالقة بينهما بقوله

، )زيد قـائم (، واملبتدأ وخربه حنو )قام زيد(معىن حيسن السكوت عليه، واجلملة عبارة عن الفعل وفاعله 
" ، )ظننته قائمـا (، و) كان زيد قائما(، و) أقائم الزيدان؟(، و)ضرب اللص: (وما كان مبرتلة أجدمها حنو

  .وهو ظاهر قول الزخمشري يف املفصل. وهذا ما يظهر أما ليس مترادفني كما يتومهه كثري من الناس 
ويسمي اجلملة، والصواب أا اعم منه ، إذ شرطه اإلفادة : "فإنه بعد أن فرغ من حد الكالم قال  
مجلة الصلة، وكل ذلك ليس مفيـدا ،   -مجلة اجلواب –مجلة الشرط : ا، وهلذا تسمعهم يقولون خبالفه

، وهذا يعين أن التركيب املتضمن إسنادا، إذا كان مستقال بنفسه وأفاد فائـدة حيسـن    )1("فليس كالما
  .الشمس مشرقة: مسي كالما، ويسمى مجلة مثل  السكوت عليها

ال يعد هنا كالما، ألنه مل يقصد لذاته، "فالشمس مشرقة" خرجت والشمس مشرقة: أما إذا قلت   
إذ ال أريد اإلخبار بطلوع الشمس بل يسمى مجلة فقط ، أي أن املركب اإلسنادي األصـلي، إذا كـان   

فـإذا   )2("ما ، فكل كالم مجلة، وليس كل مجلة كالم جزءا من تركيب أكرب مسي مجلة ، وال يسمى كال
، و "أقبـل أخـوه  : كان هذا املقول كالما ، وكل من " حممد اقبل أخوه حيمل كتابا غالفه أزرق: قلنا 

رضي وابن هشام وغريهم من مل يشترطوا يف اجلملـة قصـد   يعد مجلة عند ال" وغالفه أزرق" حيمل كتابا
اإلسناد لذاته، وفرقوا بني الكالم واجلملة على حنو ما سبق، وال يعد مجلة عند من يشترط إفـادة معـىن   
حيسن السكوت عليه إذ ليس هلا كيان مستقل و مل يقصد اإلسناد فيها لذاته، فهو جزءا من تركيب حنوي 

غالفه أرزق صـفة  : أخوه، و : حال منصوبة لـ"خوه خرب للمبتدأ، وحيمل كتابا أقبل أ: "أطول فاألول 
  )3(.كتابا: لـ

من خالل ما سبق نستنتج أن النحاة القدامى انقسموا إىل اجتاهني يف حتديدهم ملصـطلح اجلملـة     
أن الكالم واجلملة مترادفـان وربطـوا يف   " كالزخمشري"اه األول يرى أصحابه من علماء العربية فاالجت

اليت هي التركيب وبني املعىن الذي هو الفائدة وينطلق تعريف هـؤالء  ) البنية(حتديدهم ألبعاد اجلملة بني 
  .األستاذ والفائدة : من توفر أمرين مها 
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سيادة مفهوم الترادف يف الكالم مع اجلملة يف األعم األغلب لـدى قـدماء   ) حممد العيد رتيمة(ويرجع        
النحاة وعدم متييز كل منها عن اآلخر بالدقة التحديدية إىل طريقة دراستهم اليت فرضتها ضرورات الوضع 
ر آنذاك حيث كانت حتليلية ال تركيبية أي كانت تعين مبكونات التركيب ، أي األجزاء التحليلية فيه أكث

من عنايتها بالتركيب نفسه، إذ مل يتوقفوا عند التراكيب  مليا، فلم تفرد للجملـة أبـواب خاصـة يف    
مصنفات قدماء النحاة عدا بعض التعاريف اليت غالبا ما تصدر مصنفاا هلا لكوا قاعدة احلديث ومنطلق 

رست دراسة وافية، سربت فيها كـل  الدراسة املفصلة والدقيقة للمفاهيم اإلفرادية لألجزاء التحليلية اليت د
خصائصها الذاتية من بنية ، وموقع ، وحمل إعرايب وما يطرأ عليها إثر كل حتول، ووفق كل حالة ممـا ال  

    )1("جمال فيه ملستزيد
فقد رأوا أن الكالم غري اجلملة، فاجلملة يف رأيهم، مـا  " الرضى االسـتربادي : "كـ الجتاه الثايناأما علماء   

توافرت على عنصر واحد، فيها وهو اإلسناد أما الكالم فاشتمل على الفائدة إىل جانب اإلسناد، ومن مثة 
د اجلملة يف ضوء البنيـة  فاجلملة أعم من الكالم ألا تكون مفيدة وغري مفيدة ، وهم بذلك حيددون أبعا

  .التركيبية، مكتفني بالعالقة النحوية القائمة بني عناصر البنية، وحصروها يف العالقات اإلسنادية
علماء العربية من االجتاهني انصب اهتمامهم "من خالل دراسته لالجتاهني أن " )حممد العيد رتيمة(ويرى   

يشتمل علـى   –منهما لدى أصحاب الرأيني السابقني على دراسة الكالم واجلملة ، انطالقا من أن كال 
مسند ومسند إليه ويعين ذلك أن الكالم واجلملة تركيبان إسناديان ، لذا مل يهتم علماء العربية بدراسـة  
التراكيب غري اإلسنادية ، بل اكتفوا باإلشادة إىل أا كلمات غري مؤتلفة، ويعود السـبب يف ذلـك إىل   

الذي هدفوا من استخدامه إىل معرفة القوانني اليت حتكم اللغة العربية كنظـام،   منهجهم النبوي الوظيفي
  فاستوجب ذلك منهم االنطالق من الوحدة اليت تنفصم بني

  .  )2("الشكل واملضمون ألن البنية اللغوية ال تستقل عن وظيفة االتصال اليت تؤديها اللغة 
أما البحث العريب احلديث، فيحاول حتديد مفهوم اجلملة بالنظر إليها على أا أصـغر وحـدة   *   

كالمية ، مكونة يف أبسط صورها من املسند واملسند إليه ووظيفتها نقل ما يف ذهن املتكلم من أفكار إىل 
  .ذهن السامع

هي أقل قدر من الكالم ، يفيـد  إن اجلملة يف أقصر صورها : "يعرف اجلملة بقوله) " فإبراهيم أنـيس (  
  .)1("السامع معىن مستقال بنفسه ، سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر
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ونالحظ على هذا التعريف أنه جيمع بني معياري الشكل واملضمون وأنه جييز أن تتركب اجلملـة    
كلمة واحدة، أي أن فكرة اإلسناد ليست الزمة لتركيب مجلة صحيحة ، وأنه يسوي بـني اجلملـة   من 

  .  )2("والكالم
لكنه ذكر أن احلملة قد ختلو من املسند لفظـا أو  "تعريف إبراهيم أنيس " )مهدي املخزومي(وقد اعتمد   

  .)3("لوضوحه وسهولة تقديرهمن املسند 
الكالم حركـات عضـوية   "حيث يقول "فقد فرق بني مصطلحي اجلملة والكالم " )متام حسن(أما   

  .)4("مصحوبة بظواهر صوتية، واجلملة حدة الكالم، فكل مجلة كالم، والعكس ليس صحيحا
ذا كان النحاة القدامى ، قد اشترطوا للجملة املفيدة وجود املسند واملسند إليـه، فـإن بعـض    وإ  

احملدثني مل يعترفوا ذه احلتمية، وهي عندهم اليت تؤدي الفائدة كاملة ، إذا باإلمكـان حتقيـق الفائـدة    
عىن املفيد كقولـك  بوجود املسند واملسند إليه وقد تتحقق هذه الكلمة بكلمة واحدة وذلك إذا أردت امل

فهذه تؤدي املعين كامال يكتفي بنفسه ، والفائدة اليت تؤديها اجلملة عند بعض احملـدثني  " تعال"لشخص 
على السياق اللغوي اخلاص واملوقف االجتماعي املعني الذي تنطـق   -بصفة أساسية –يعتمد يف فهمها 

  . )5(فيه
فإنه يرى إن التعريفات احلديثة للجملة العربية ال تكاد ختتلف عـن تعريفـات   " )حممد العيد رتيمة(أما   

القدامى هلا، غري أا حاولت تبسيط مفهوم اجلملة ، و فك إشكالية الترادف بني الكالم واجلملة من جهة 
  ".جهة ثانية ، والتركيز على توفر الفائدة باجلملة من

ومن كل ما سبق نستنتج أن اجلملة إذا كانت مفيدة فهي كالم ، وإذا مل تكن مفيدة فهي ليست   
  .كالما ومن هذا أصبحت اجلملة اعم من الكالم

باختالف مناهجهم وطرائقهم  -منذ القدمي -لقد كان اهتمام النحاة، ممن عنوا بدراسة التراكيب
مفيد يف التواصل البشري باعتبارها الوحدة اإلبالغية اليت يهتم ـا   منصبا حول اجلملة كتركيب إسنادي

اللغوي منها ينطلق وإليها يعود، وذلك أن اجلملة هي وحدة االتصال األوىل بني أعضاء اجلماعة اللغوية، 
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وقد اختلفوا يف حتديد مفهومها، كما تضاربت آراؤهم حول أنواع اجلمل وذلك نظـرا لالخـتالف يف   
  :كما يف املخطط التايل. قات التصنيفأسس ومنطل

  :أقسام الة عند القدامى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منطلق وظیفي
 جملة إنشائیة

 جملة خبریة

من حیث طبیعة المسند إلیھ 
 ورتبتھ

 فعلیة
 اسمیة

 شرطیة 
 ظرفیة

 من حیث نوعیة المسند منطلق تركیبي عند القدامى
 كبرى

 صغرى

 من حیث الموقع
جمل لھا محل من 

 اإلعراب

جمل ال محل لھا من 
 اإلعراب



  )1(أقسام اجلملة عند احملدثني
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البساطة : المعیار األول
 والتركیب والتركیب

 بسیطةالجمل ال

مجردة 
 أساسیة

 الجمل الكبرى

 موسعة

المركبة تركیبا 
 عادیا 

 تركیبا تالزمیا 

 عدمالتركیب و: المعیار الثاني
 التركیب

جمل ذات ترتیب معتاد 
 )مف+فا+ف(

 )تقدیم و تأخیر( أعید ترتیبھا

 الجمل الخبریةمعیار الداللة  العامة             المحدثین

 ؤكدةالم

 المنفیة

 المثبتة

 الجمل اإلنشائیة
+ تمن (انفعالیة 
 ..)ترج

 ...)نداء+أمر(الطلبیة 



  :اجلملة اخلربية يف ديـوان دريد بن الصمة -3
بعد عرض أهم املنطلقات عند القدامى و احملدثني يف تقسيم اجلمل، نالحظ املعـايري املختلفـة يف     
النحاة إىل اجلملة، سواء من حيث الوظيفة، أو من حيث التركيب و حىت من حيث طبيعة املسند و نظرة 

املسند إليه، وكذا املوقع اإلعرايب، أما إذا نظرت إىل اجلملة العربية من حيث داللتها العامة ميكن أن يستقر 
  :حبثنا حول تقسيمها إىل 

  .مل املنفية، اجلمل املؤكدةو تشمل اجلمل املثبتة، اجل:  اجلمل اخلربية - 
 ..."النداء –االستفهام  -النهي -و تشمل األمر:  اجلمل الطلبية - 
 .اجلمل الشرطية و اجلمل ذوات الوظائف -

  :اجلمل اخلربية - 1
من خالل العملية اإلحصائية للجمل اخلربية يف الديوان، و اليت مشلت القصائد املنسوبة لدريد بـن  

ملختلف فيها يف نسبتها له أو لغريه من الشعراء من جهة، واالقتصار على اجلمـل  الصمة فقط، بعيدا عن ا
اخلربية اخلالية من النواسخ أو الواقعة يف صدر اجلمل الشرطية أو جوابا هلا وغريها من جهة أخرى، جنـد  

سـب  مرة بني امسية و فعلية كما يوضحها اجلدول التايل لكـن بن  178أن اجلمل اخلربية وردت متواترة 
  :متفاوتة

  نسبة تواترها  عدد تواترها  اجلملة اخلربية 
  51.87 %  مرة 97  الفعلية اخلربية 

  43.31 %  مرة 81  االمسية اخلربية

    مرة 178  اموع

  .تواتر اجلمل اخلربية يف ديوان دريد و نسبها      
ر من اجلملـة  فيتضح من خالل اجلدول أن اإلثبات عند دريد بن الصمة كان باجلملة الفعلية أكث

االمسية، ألن الثابت الفعلي يف أي نص كان له داللة حركية متجددة فاجلملة الفعلية هي اليت يدل فيهـا  
املسند على التجدد، أو اليت يتصف فيها املسند إليه باملسند اتصافا متجددا، و بعبارة أوضح هـي الـيت   

  )1(.األفعال و حدهايكون فيها املسند فعال، ألن الداللة على التجدد تستمد من 
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و إذا كان الثابت الفعلي ميثل احلركة و التجدد يف أي نص، فإن للثابت االمسي داللة الثابت، على   
أن يثبت به املعىن للشيء من  أن موضوع االسم على:" يف قوله )عبد القادر اجلرجاين(حنو ما ذهب إليه 

  .)1("غري أن يقتضي جتدد املعىن املثبت به شيئا بعد شيء
النسبة ب) املثبتة، املنفية،املؤكدة(و اجلدول ليس نسبة اجلمل اخلربية بأنواعها الثالثة و عدد تواترها   

  :موع اجلمل اخلربية
 

  نسبة تواترها  اموع  عدد تواترها  نوعها  اجلمل

  املثبتة
  مرة 34  فعلية

  34.83 %  مرة 62
  مرة 28  امسية

  املؤكدة
  مرة 25  فعلية

  34.26 %  مرة  61
  مرة 36  امسية

  املنفية
  مرة 39  فعلية

  30.89 %  مرة 55
  مرة 16  امسية

    مرة 178  مرة 178    اموع
  . تواتر اجلمل اخلربية بأنواعها يف ديوان دريد بن الصمة  

34.83 34.28 30.89

28

29

30

31

32

33

34

35

الشكل 02
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 .نسب تواتر الجمل الخبریة بأنواعھا الثالث في دیوان درید بن الصمة



غلبة اجلملة املثبتة من جمموع اجلمـل اخلربيـة، و الـيت    ) 02(، ) 01(يتضح من خالل الشكلني 
و هي النسبة األعلى من جموع اجلمل لتأيت بعدها اجلملة املؤكدة من حيث نسبة  % 34.83حظيت بنسبة 
مـن جممـوع اجلمـل و     %30.89لتأيت اجلملة املنفية يف القسم الثالث بنسبة  % 34.28ورودها بنسبة 

  :فيما يلي ةسنحاول تفصيل و تعليل ذلك لكل مجلة على حد
  : اجلمـــلة اخلبــرية املثبـتة: أوال
  : ماهية اإلثبات   -  أ

مصدر الفعل أثبـت  :"  على أنه "للخليل بن أمحد) "معجم مصطلحات النحو(يف  لغةورد تعريف اإلثبات 
   )1(".الشيء، جعله ثابتا، أي دائما مستقرا راسخا و أكيدا

) ث،ب،ت(الثاء، البـاء، التـاء،   : أصل اإلثبات هو الفعل ثبت فقال"إىل أن ) ابن فارس(و يذهب   
  )2(".ثبت و ثباتا و ثبوتا، و رجل ثبت وثبيت: الشيء، يقالكلمة واحدة، و هي دوام 

فاإلثبات ضد النفي، حنو قرأت الرسالة، أو هو احلكم بوجود األمر وضده النفي، : اصطالحا أما   
  )3(.كالم منفي" نفع الكذب ال ي" كالم مثبت، و مجلة " الصدق نافع: " فجملة
        : مفهوم اجلملة املثبتة  - ب

هي اليت تثْبت فيها نسبة املسند إىل املسند إليه ، من خالهلا يوصل املتكلم إىل سامعه ثبوت نسبة 
إذ ال يستفاد من هذا القول سوى ثبوت القـول فعـال    )4(♦َقالَت الْأَعراب آمنا  ♥:خرب كان حيمله، حنو قوله

و تنقسم .الشمس يف زمن مضى فيها إثبات طلوع" طلعت الشمس: "لألعراب، و الكالم نفسه يف قولنا 
  .فعلية و امسية: اجلملة املثبتة إىل قسمني رئيسيني 

و هي ثبوت نسبة الفعل إىل الفاعل إذا كان مبينا للمعلوم، و إىل نائب الفاعل : اجلملة الفعلية املثبتة -1
  ".كُتب الدرس" أو " آمن الرسول: "إذا كان مبنيا للمجهول مثل

و ميكن القول إن اجلملـة  . الشمس مشرقة: و هي ثبوت نسبة اخلرب املبتدأ حنو : ثبتةاجلملة االمسية امل -2
  : املثبتة هي اجلمل اردة من أدوات النفي كما يف املخطط التايل
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  مالحظة  املسند إليه  املسند  اجلمل
  مجلة فعلية مثبتة
  مجلة فعلية منفية
  مجلة امسية مثبتة
  مجلة امسية منفية

  هرب
  ما هرب

   الداريف
  ليس يف الدار

  اجلندي
  اجلندي
  رجل
  رجل

  فعل و فاعل
  فعل منفي و فاعل

  خرب مقدم و مبتدأ مؤخر
  خرب و اسم ليس

و إذا مل يكن ذلك مما ال شك يف بطالنـه،  : "....)عبد القاهر اجلرجاين(و يف هذا الباب يقول   
حلكم بوجود املعىن أو عدمه، و وجب أن يعلم أن مدلول اللفظ ليس هو وجود املعىن أو عدمه، و لكن ا

حقيقة اخلرب، إال انه إذا كان بوجود املعىن من الشـيء أو   -أي احلكم بوجود املعىن أو عدمه –أن ذلك 
   )1(.."فيه يسمى إثباتا، و إذا كان املعىن و انتفائه عن الشيء يسمى نفيا

إمنا يكلم الناس بعضهم بعضا، ليعرف السامع غرض املـتكلم و  :".. و يقول يف املوضوع نفسه   
مقصوده، فينبغي أن ينظر إىل مقصود اخلرب من خمربه و ما هو؟ أهو أن يعلم السامع وجود املخرب به مـن  

إن املقصود إعالمه السامع وجـود  : ه؟ فإذا قيل املخرب عنه؟ أم أن يعلمه إثبات املعىن املخرب به للمخرب عن
ضرب زيد كان مقصوده أن يعلم السامع وجود الضرب من زيد، و ليس : املعين من املخرب عنه فإذا قيل 

  . )2("اإلثبات إال إعالم السامع بوجود املعين
كد على أن اإلثبات غرضـه اإلعـالم   فيتأكد لدينا من خالل القولني أن عبد القاهر اجلرجاين يؤ  

بوجود املعىن،و أن اجلملة املثبتة فيها إثبات للخرب، و مما ال شك فيه أن اخلرب معىن ال يتصور إال بني شيئني 
  ).مسند و مسند إليه(أحدمها مثبت و اآلخر مثبتا له أي 
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 :اجلملة اخلربية املثبتة يف ديوان دريد بن الصمة - 1
 :املثبتة اجلملة الفعلية  )1

  نسبة التواتر  عدد تواترها يف الديوان  اجلمل املثبتة 
 %54.83  مرة 34  الفعلية 

 % 45.16  مرة  28  االمسية 

    مرة 62  اموع
  جدول إحصائي للجمل املثبتة يف الديوان  

ثبتـة  بعد عملية اإلحصاء للجمل املثبتة بني امسية وفعلية، كانت اكرب نسبة من حظ اجلملة الفعليـة امل 
 %45.16من جمموع اجلمل الواردة مقارنة مع اجلمل االمسية، واليت وردت بنسبة  % 54.83بنسبة بلغت 

  :من اموع العام للجمل اخلربية املثبتة، وقد جاءت اجلملة الفعلية على صور خمتلفة منها 
  :فاعل) + ماض، مضارع(فعل  :الصورة األوىل - 1

تتكون فيها من فعل و فاعل، و قد تراوح فيها الفعل بني املاضي   و هي أبسط الصور للجملة الفعلية،
الدال على حصول الفعل، و املضارع الدال على االستقبال، و الفاعل بني الضـمري واملسـتتر، و   ) غالبا(

  : الضمري املنفصل و االسم الظاهر، وقد جاءت على أمناط هي
  ):ضمري متصل(فاعل + فعل : النمط األول -أ

  : )1(النوع كما يف قول دريد بن الصمة ورد هذا
  ).01،01(أبا غالب أن قد ثأرنا بغالب     يا راكبا إما عرضت فبلغن

فالعروض بني مكـة  (الواقع مجلة الشرط و الذي يفيد إثبات الدخول يف املكان " عرضت"فالفعل 
، و هو فعل ماض مبين على السكون التصاله بضمري الرفع املتحرك، و ضمري الرفع املتحـرك  )2()واملدينة

  .ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل
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  :)1(و قد جاءت على منواهلا شواهد أخرى حنو
  

  رقم القصيدة  رقم البيت  الفاعل  الفعل   الفعليةاجلملة   
  

01  
02  

  

03  
04  

لَلْتعت  
  أَغَرنا

  استهلوا
  عرضت

  )ماض(تعلَلْ 
 ماض(أغَر(  

  )ماض(استهلُ 
 ماض(عرض(  

  تاء الفاعل 
  )ضمري متصل(نا 

  )متصل(واو اجلماعة 
  )ضمري(تا الفاعل 

  

01  
01  

  

01  
01  

  

07  
10  

  

06  
01  

أغرنا، استهلوا، للداللة على ثبوت الفعل لصاحبه يف الزمن املاضي  كما  تعللت،: وقد عرب بـ  
الفاعل تعللت، "تاء"أورد دريد بن الصمة التعبري بالضمري املتحرك الدال على الفاعل مرة يف شكل 

للتعبري عن قوته وشجاعته هو قومه خاصة "أغرنا"، "نا"و مرة يف شكل ضمري للمتكلمني ... عرضت ،
  .ك باألعداء و األخذ بالثأرعند الفت

  ):اسم ظاهر(فاعل + فعل : النمط الثاين  - ت
  :)2(وقد ظهر مثل هذا النمط يف قول دريد واصفا حاله أمام اخلنساء

  )05،04(يضع اهلناء مواضع النقب       مـتبذال تبدو حماسنه     
  سن و التزين مستبدال إياها بطالء القطران وقد أورده الشاعر يف باب تغزله باخلنساء نافيا احل  
فاعل : تبدو مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة املقدرة على الواو منع ظهورها الثقل، وحماسن: فالفعل 

  :)3(مرفوع للفعل تبدو، و عالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره، و كذا يف قوله
  ).09،01(قضاعة لو ينجي الذليل التحو     نا ويوم شباك الدوم دانت لدين  
الـدال علـى   " يوم"فأثبت بالفعل دانت هزمية أعدائه يف موقعة بالكث، حني تقدم عليها الظرف   

ماضي مبين على الفتح التصاله بتاء التأنيث الساكنة، ال حمل هلا مـن اإلعـراب، و   : الزمن  فالفعل دان
  . متعلق بالفعل دانت" ننالدي"قضاعة فاعل للفعل، و شبه اجلملة 
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  : )1(و قد وردت على شاكلته أضرب هي
  رقم القصيدة  رقم البيت  الفاعل   الفعل   اجلملة   

  

1  
  

2  
  

3  
  

4  
  

5  

  تكر رجليت
  تلبس العرض
  نضح اهلناء
  دانت قضاعة
  عز املصاب

  )مضارع(تكر 
  )ماض(تلبس 
  )ماض(نضح 
  )ماض(دان 
  )ماض(عز 

  رجلي
  العرض
  اهلناء
  قضاعة
  املصاب

  

10  
  
  

06  
  

05  
  

01  
  

04  

  

01  
  

03  
  

05  
  

09  
  

22  

و مـرة معرفـا   ) 4قضاعة يف الشـاهد  (و قد أورد دريد الفاعل امسا ظاهرا معرفا مرة بالعلمية    
ألن الشاعر " رجلي: " ياء املتكلم حنو قوله ، إىل الضمري الغائب، و أخرى إىل"حماسنه"كما يف : باإلضافة

تعددت دوافع النظم عنده من االفتخار بعظمة جيشه حىت دانت قبائل أعدائه له، و يف " التفات"يف موطن 
  . تعداد مناقب املوصوف أثناء املدح و غريها

  :مفعول به+ فاعل + فعل : الصورة الثانية -2
الديوان، ، يف شكل من أشكال احملافظة على صحة ترتيب تعد هذه الصورة هي األكثر شيوعا يف   

أما فاعله فورد مـرة  ) غالبا(، و قد جاء الفعل فيها ماضيا )مفعول به+فاعل+فعل(عناصر اجلملة الفعلية 
ظاهرا و مرة ضمريا متصال أو مستترا، أما املفعول به ،فتراوح جميئه بني االسم الظاهر و بـني الضـمري   

  :اط التاليةاملتصل  حسب األمن
  ):ظاهر(مفعول به ) + ظاهر(فاعل + فعل : النمط األول  -  أ

  : )2(حنو قول دريد بن الصمة
  )10،01(بنا يوم القى أهلها البؤس عليب     أغرنا بصارات ورقد وطرقت

ر، يف قوله أوردها الشاعر يف باب احلرب ليعرب عن بؤسه بأعدائه يف إحدى غاراته رغم املطر و احل
" ماض مبين على الفتح املقدر على األلف املقصورة للتعذر، و أهلـها  : ، فالفعل القى "الَقى أهلُها البؤس

فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره و هو مضاف و اهلاء ضمري متصل مبين على السكون 
صبه الفتحة الظاهرة و قد أورد الشاعر مفعول به منصوب، و عالمة ن: يف حمل جر مضاف إليه، و البؤس
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هذا البيت يف موطن إثبات فروسيته و االفتخار بشجاعته و قد جاء على هذا النط قول دريد يف أبيـات  
  :)1(أخرى
  القصيدة  الشاهد  املفعول به   الفاعل  الفعل  اجلملة  

  

  

01  
02  
03  

  قى أهلها البؤسال
  عال الشيب رأسه
  أردت اخليل فارسا

  )م(القى 
  )م(عال 

  )م(أردت 

  أهلها
  الشيب
  اخليل

  البؤس
  رأس 
  فارسا

  

01  
32  
26  

  

10  
15  
15  

  :)2(و يف موطن احلديث عن مقتل أخيه حني مشله القتل قال دريد
  )15،26(عبد اهللا ذلكم الردي أ: فقلت    تنادوا فقالوا أردت اخليلُ فارسا   

  
  املفعول به        الفاعل               الفعل          

  

  اسم ظاهر      اسم +    الـ    ضمري     الفعل   
  

  فارسا           الـ       خيل       ت    أرد          
  )اسم ظاهر(مفعول به ) + ضمري(فاعل + فعل : النمط الثاين -ب

بن الصمة حني طلب الثأر من بين بكر لـتهدأ نفسه الثائرة بعـد   ورد يف هذا النمط قول دريد  
 : )3(مقتل أخيه

  )01،02(ذؤاب بن أمساء بن زيد بن قارب   قتلنا بعبد اهللا خــري لـداته  
فالفعل قتلْ، ماض مبين على السكون التصاله بنون املتكلمني ، و الضمري املتصـل مـبين علـى    

  .مفعول به منصوب، و عالمة نصبه الفتح" خري"حمل رفع فاعل، و  السكون يف
  

  

   مفعول به            فاعل            فعل               
   

  خري        )نا(ضمري           قتلْ             
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و قد أورد الشاعر الضمري مرة للمتكلم املفرد، و مرة جلمع الذكور بلسان قبيلته، و من هذا   
  .)1(صمةالنمط قول دريد بن ال

  القصيدة  رقم الشاهد  املفعول به  الفاعل  الفعل   اجلملة   
01  

02  

03  

04  

05  

06  

  قتلت ذواب
  طاعنت عنه اخليل

  دعوت احلي 
  مدحت يزيد

  أخلفت كل موعد
  لقيت بن حرب

  )م(قتل 
  )م(طاعن 

  )م(دعا 
  )م(مدح 

  )م(أخلف 
  )م(لقي 

  )ضمري(ت 
  )ضمري(ت
 ضمري(ت(  
  )ضمري(ت 
  )ضمري(ت 
  )ضمري(ت 

  ذواب
  اخليل 
  احلي 
  يزيد
  كل 
  بن

02  

23  

01  

01  

01  

03  

01  

15  

06  

12  

15  

03  

  ):ضمري(مفعول به ) + ضمري(فاعل + فعل : النمط الثالث  -جـ
لزم أن يكون األول فـاعال و  يف هذا النمط جاء كل من الفاعل و املفعول به ضمريا متصال،  ست  

  :)2(الثاين مفعول به، كما يف قول دريد
  )01،04(ملقتل عبد اهللا يوم الذنائب     و عبسا قتلناهم حبر بالدهم   

ضمري متصل مـبين علـى   " نا"مبين على السكون التصاله بضمري الرفع املتحرك، و : فالفعل قتلْ
و اهلاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به وامليم للجماعة،  السكون يف حمل رفع فاعل،

  .، و كلها توحي حببه للقتال و شدة الفتك بأعدائه)01،11(أخرجنهم : يف البيت: و كذا قوله
  :مفعول به ظاهر) + ضمري مستتر( فاعل + فعل: النمط الرابع-د

  : )3(حنو قول دريد بن الصمة يف باب املدح  
  ) 12،04(و لو كان غري زيد فضح     ورد النساء بأطهارها   

مفعول : ، و نساء"هو"، فعل ماض مبين على الفتح، و الفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره "رد"فالفعل 
  .به منصوب، و عالمة نصبه الفتحة

  :)4(و على شاكلته قول دريد بن الصمة 
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  )12،05(إذا أصلح اهللا يوما صلح     وفك الرجال و كل امرئ   
يف باب تعداد خصال  وصفات املمدوح يزيد بن عبد ) مستتر(و قد عرب الشاعر بالضمري الغائب 

  .املدان بعد أن رد مال جاره
  :فاعل مؤخر+ مفعول به مقدم + فعل : الصورة الثالثة-3

اصر اجلملة الفعلية، فتقدم فيها املفعول به عـن الفاعـل   و هي الصورة اليت اختل فيها ترتيب عن
  : )1(وجوبا ألغراض و أسباب خمتلفة كقول دريد بن الصمة

  )15،24(و غودرت أكبو يف القنا املتقصد     فما رمت حىت خرقتين رماحهم 
ل الوصول إىل مبتغاه و و أورد الشاعر هذا البيت يف باب حتمل الصعاب يف ساحة املعركة من اج

فعل ماض مبين على الفتح التصاله بتاء التأنيث الساكنة ال حمل هلا من اإلعراب و ": خرق"هدفه، فالفعل 
عول به مقدم وجوبا، و الياء للمتكلم ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مف، )2(النون للوقاية

  .و رماحهم فاعل مرفوع مؤخر و هو مضاف و اهلاء مضاف إليه و امليم للجماعة
  

  
  فعل                       مفعول به                    فاعل                        

.  
  اسم ظاهر     فعل       ضمري                 ضمري                                 

  

  خرق        ي                  يا املتكلم                 رماحهم       مضاف إليه               
  

  هـ    م للجماعة                                
  :)3(و من هذا النمط أورد دريد بن الصمة

  )05،6(عض اجلميع اخلطب ما خطيب     ا فسليهم عين خنـــاس إذ -1  
  )05،3( و أصابه تبـــلٌ من احلب    أخناس قد هام الفــؤاد بكم  -2

  )07،3( تراقب ليال ما تغور كواكبـه    فباتت عليه ينفض الطلَ ريشها  -3  
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بـه   ، ألن دريدا أراد 1جو يف هذه اجلمل تعددت دوافع التقدمي و التأخري، فتقدم املفعول به يف   
 )1(التخصيص من أن اخلطب مشل مجيع من كانوا ساحة الوغى دون غريهم، و بذلك ذاقوا وبال صنيعهم

متقدم املفعول به ألنه ورد ضمريا متصال الفعل، والفاعل امسا ظاهرا، ليكون سبب التقـدمي و   2جأما يف 
  .اعل على ضمري يعود على املفعول به يطابقه نوعا وعددااشتمال الف 3جالتأخري يف 

  :مفعول به ثان+ مفعول به أول + فاعل + فعل : الصورة الرابعة -4
  :)2(هذه الصورة أورد فيها الشاعر أشهر األبيات اليت يعرف ا يف الشواهد النحوية  

  )15-16(ستبينوا النصح إال يف ضحى الغد فلم ي    أمرم أمري مبنعرج اللوى 
  )15-18(غويت و إن ترشد غــزية أرشـد     و هل أنا من غزية إن غوت

أمرم، فعل ماض مبين على السكون التصاله بتاء الفاعل و التاء ضمري متصل مـبين يف  : فالفعل 
به ثان منصـوب و   مفعول: حمل رفع فاعل، و اهلاء ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به أول و أمري 

عالمة نصبه الفتحة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغال احملل باحلركة املناسـبة ليـاء   
  :  )3(،و كذا يف قوله)مبنعرج اللوى(املتكلم، و هو مضاف وياء املتكلم مضاف إليه اجلار و ارور 

  )01،05(لنا غرضا يزمحنهم باملناكب   اجعلنا بين بدر و مشخا و مازن
  .و فيه بني الشاعر اهلدف من وراء خروجه على رأس اجليش طلبا للثأر

  
  

  2مفعول به          1فعل                   فاعل               مفعول به   
  

  جمرور اسم      مضاف     عرضا     جار و)        ضمري(جعل                   نا 
  بين       بدر                          لنا              

 :مفعول مطلق) + ضمري(فاعل + فعل : الصورة اخلامسة-5
 )4(و قد أورد هذا النوع من اجلمل لتأكيد القيام بالفعل عن طريق املفعول به املضاف لبيان نوع احلدث 

  : )1(كقوله عن أعدائه حني فتك م
                                                

 .35راجع سبب و مناسبة األبيات يف الديوان ص  1
 .47دريد بن الصمة الديوان ص  - 2
 .27املرجع نفسه ص  - 3
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 ).جلسة األسد( أو اهليئة ) العدد(و جلست على املقعد جلسة واحدة ) النوع) (خفيفا أو جلوس املستريح



  )01،11(يروغون بالصلعاء روغ الثعالب     قد اخرجنهم فتركنهم  و مرة  
  )01،06( لوقع القنا ترتون نزو اجلنادب     فلليوم مسيتم فزارة فأصربوا  

، فعرب بالفعل املضارع الذي يـراد بـه التجـدد    "روغ الثعالب"، يروغون "نزو اجلنادب"ترتون 
مفعول مطلـق  " روغ"و " نزو"فاعله واو اجلماعة و  واالستمرار و املوحي بدوام احلال كلما فتك م، و

  .منصوب، و هو مضاف و اجلنادب و الثعالب مضاف إليه
و خالصة القول أن الشاعر عرب باجلملة الفعلية املثبتة بأشكال و صور خمتلفة بـاختالف حاالتـه     

نها فروسيته و شجاعته يف النفسية و دوافع النظم يف حياته اليت ميزا كثري من احلروب، و اليت اكتسب م
  .ساحة الوغى، و شدة الفتك بأعدائه

كما نسجل أن الفعل املاضي يف اجلملة الفعلية املثبتة شكل معظم النسبة الواردة يف اجلملـة إن مل    
نقل كلها مقارنة مع الفعل املضارع، و هلذه النسبة داللة وظيفية تتعلق حبياة دريد بن الصمة واـاالت  

فيها كفارس فحري به أن ميجد و يسجل ما فات، و هو أمر ال خيتلف مع مفهوم داللة الـزمن  اليت نبغ 
املاضي، فبهذا الفعل جعل للذي وقع وفات حصوله و انقطع حياة جديدة، تتواتر كلما ذكر اسم دريـد  

ـ   ى بن الصمة، لذلك فال عجب يف هذه النسبة ألا تقدم للمستمع أو القارئ حقائق حيرص الشـاعر عل
  .تثبيتها

  : اجلمــلة االمســـية املثبـــتة ):2
من جمموع اجلمل املثبتة، فهي أقل من اجلمل الفعلية،  % 45.16شكلت اجلملة االمسية املثبتة نسبة   

من جمموع اجلمل، و قد وردت اجلملة االمسية يف  % 51.87و اليت شكلت كما سبقت اإلشارة إليه نسبة 
  :صور و أشكال

  :خرب+ مبتدأ : ألوىلالصورة ا - 1
تعد هذه الصورة هي الغالبة يف اجلملة االمسية، باعتبارها امسية بسيطة يف أبسط صـورها، وقـد   

، كما جاء اخلرب امسا ظاهرا أو مجلـة  "اسم إشارة"تراوح فيه املبتدأ بني االسم الظاهر و الضمري املنفصل و
  : ا هو يف الشكلفعلية أو شبه مجلة من اجلار و ارور أو من الظرف كم
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  اخلرب               املبتدأ            

  
  اسم مفرد       ضمري منفصل     اسم إشارة         اسم مفرد      مجلة فعلية       شبه مجلة   

  :و من أمناط هذه الصورة 
  ):مفرد(خرب ) + مفرد(مبتدأ : النمط األول  -1
  : )1(كقول دريد بن الصمة   

  )15،33(عتيد و يغدو يف القميص املقدد     تراه مخيص البطن و الزاد حاضر  
خرب املبتـدأ  : مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه الضمة، و حاضر ": مجلة امسية بسيطة فيها الزاد: الزاد حاضر  

  : )2(مرفوع، و عالمة رفعه الضمة و قد جاءت على شاكلتها
  )49،5(يغض املرء منــها بالزلــــل   و حربكم بين الديان حــرب  -1  
  )15،11(ورهط بين السوداء و القوم شهدي   وقلت لعارض وأصحاب عارض  -2  
و الواقعة حاال عفة أخيه عن أكل أموال الناس حىت و إن " الزاد حاضر"فقد أثبت باجلملة االمسية   

ن مخيص البطن،و هذا النمط تراوح فيه املبتدأ بني املعرف بأل التعريف، و املعرف باإلضافة إىل ضمري كا
  ).امسا مفردا(، يف وقت جاء فيه اخلرب نكرة )حربكم(
  

  ):مجلة فعلية(خرب ) + مفرد(مبتدأ : النمط الثاين -2

  :)3(يف هذا النمط ورد قول دريد  
  )15،20(بثدي صفاء بيننا مل جيدد     أخي أرضعتين أمه بلباا     
أورده يف  باب بيان مدى قوة الرابطة اليت تربطه بأخيه مما حيتم عنه وجوب األخـذ بثـأره وال      

مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشـتغال  : جدوى من وراء البكاء على آثاره و دمنِه ، فأخي
يف ) أرضعتين أمـه (املناسبة لياء املتكلم و هو مضاف، و الياء مضاف إليه، و اجلملة الفعلية  احملل باحلركة

  : )4(حمل رفع خرب للمبتدأ، و قد جاء على شاكلتها قوله
                                                

 .50ص  –الديوان  –دريد بن الصمة  - 1
 .46، 97الصفحات على الترتيب  –املرجع السابق  - 2
 48الديوان ص  –دريد بن الصمة  - 3
 .48، 97، 64املرجع نفسه الصفحات على الترتيب  4



  )22،4(إم أبو غريه و القدر جيري إىل القدر   أىب القتل إال آل صــمة  -1  
  )49،6(و جاركم يعد مــع العيـــال   وجارتكم بين الديان بسل -2  
  )15،21(كوقع الصياصي يف النسيج املــدد   فجئت إليه والرماح تنوشه -3  

  .و قد جاء اخلرب مجلة فعلية، فعلها الزم مرة و متعد إىل مفعول أو إىل مفعولني مرة أخرى
 ):شبه مجلة(خرب + مبتدأ مفرد : النمط الثالث-3

  : )1(مل يتواتر هذا النوع بصورة كبرية مقارنة مع األمناط األخرى وقد ورد منها
  )15،19(فلما دعاين مل جيدين بقعدد     " اخليل بيين و بينه"دعاين أخي و 

و قد أورد هذا البيت الشعري يف باب الذود على حياض أخيه طالبا بثأره يف ميدان احلرب حني  
و عرب الشاعر من خالله على مـدى  ) بيين و بينه(مبتدأ مرفوع و خربه شبه اجلملة الظرفية : ه فاخليلدعا

  ).بقعدد(قرب عالقته من أخيه واليت أكدها حبرف اجلر الزائد 
  :خرب) + ضمري منفصل(مبتدأ : الصورة الثانية :ثانيا

ن جهة و يف باب اهلجاء من جهـة  هذا النوع من اجلمل االمسية أورده الشاعر يف باب االفتخار م  
و   :)2(، املفعم بروح القبيلة اجلماعية يف قوله"حنن"أخرى، فتراوح الضمري املنفصل بني ضمري املتكلم 

  )51،16(تفك عن املكبلة الكبوال     خرجوا ملوكا " حنن معاشر"
كما عرب   و عالمة رفعه الضمة،مرفوع ": معاشر"مبتدأ، و خربه ": حنن"فالضمري املنفصل 

فأنشد  )3(ألن الشاعر يف حالة خطاب، هجا من خالهلا احد خصومه و أعدائه" أنت"بالضمري املنفصل 
  : )4(قائال

  )2،2(ن األقط احلويل شبعان كَانِب م    و أنت امرؤ جعد القفا متعكس   
  :خرب مفرد) + اسم إشارة(مبتدأ : الصورة الثالثة  -ثالثا

  :)5(هذه الصورة هي األخرى من أقل الصور استعماال يف الديوان، كقول دريد  
  )06،05(إذا كان موت من قريب     و تلكم عادة لبين رباب    

  .ل رفع مبتدأ و عادة خرب  مرفوعفتلك اسم إشارة يف حم  
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و مل يرد من أشكال اجلملة االمسية اليت اختل ترتيب عناصرها فتقدم فيها اخلرب على املبتدأ عدا يف   
و الثابت أن اخلرب قد تقدم يئه شبه مجلة من اجلـار و اـرور بغـرض    ) 2،53(له كدية : قول دريد 

  :)1(ل دريدختصيص املهجو بدناءة العرض و النسب، فيقو
  )53،2(ولو كان منهم حارشان وحابل     له كدية أعيت على كل قابض   

  :خــــامتة 
يتضح مما سبق أن اجلمل املثبتة هي مجلة مؤكدة دون أداة السيما و هي اليت حتمل إثبات نسـبة    

  . املسند إىل املسند إليه
املسند و املسند إليه، فقد شكلت اجلملة الفعليـة املثبتـة   كما جاءت أمناطها عديدة، وفقا لطبيعة   

من جمموع اجلمل املثبتة لتدل على احلركية و الفاعلية يف منط داليل أراد من   %51.87كما توضح نسبتها 
لبعث حياة جديدة يف مـدلوالت األفعـال، يف وقـت     ،خالله الشاعر إحياء ما مات ووصل  ما انقطع

  .لتدل على الثبات و االستقرار %45.16ملثبتة نسبة شكلت اجلملة االمسية ا
  :اجلملة املؤكــــدة: ثــــــــانيا 

  :ماهية التوكيد  - أ
مصدر لفعل وكـد  : على أنه ) : معجم مصطلحات النحو(كما ورد يف  لغةإن معىن التوكيد 
  .)2(من وكد السرج مبعىن شده

بالواو أفصح من الـتأكيد باهلمز، و يقال : أنه" تاج العروس"و جاء تعريف التوكيد يف معجم 
إذا عقدت فأكد، و إذا : "، و اهلمز يف العقد أجود، وتقول)3()والَ تنقُضواْ اَأليمانَ بعد توكيدها (:وكدت اليمني : 

التوكيد داخل يف الكالم إلخـراج الشـك، و يف األعـداد إلحاطـة     : فقال أبو العباس" حلفت فوكد
  .)4("األجزاء

تدل على شد و إحكام، و أوكد عقده أي شده، والوكـاد   كلمة: وكّد: )ابن فارس(و قال 
  .)5("حبل تشد به البقرة عند احللب، و يقولون وكد، وكده إذا أمه و عىن به
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،فالتوكيد )1("فهو تابع يقرر أمر املتبوع يف النسبة والشمول االصطالحيأما التوكيد يف التعريف 
نسبة الشيء إىل املتبوع، أو نسبة املدخول إىل الشيء، فهو بذلك يزيل كل توهم خبطـر الـذهن   : إذن

، كما ختتلف أغراضـه  )توكيد معنوي(، أو توكيدا باملعىن )التوكيد اللفظي(إما توكيدا باللفظ  –السامع 
  .هديد إىل التهويل أو قد يكون التلذذ بترديد لفظ مدلوله حمبوب أو مرغوب فيهمن التنبيه إىل الت

  :مفهوم اجلملة املؤكدة  - ب
و ذلك لتأكيد مضمون  -سواء امسية كانت أو فعلية –هي اجلملة اليت تدخل عليها أداة التوكيد 

ويكون ذلك بأدوات تؤكد  املسند واملسند إليه،حسب أغراض الكالم، وما يقتضيه املقام:عالقة اإلسنادين
املستقبل يف اجلملة الفعلية وتأكيد حكم نسبة الفعل للفاعل يف اجلمل أو إىل نائب الفاعل يف الزمن املاضي أو احلاضر أو 

  .اخلرب على املبتدأ يف زمن حتدده القرائن املقالية و املقامية يف اجلملة االمسية

  : مةاجلملة املؤكدة يف ديــوان دريد بن الص: جـ 
مرة بني امسية  61بعد العلمية اإلحصائية للجمل املؤكدة يف الديوان سجلنا تواتر هذا النوع مبعدل   

من جمموع اجلمل اخلربية، و قد تفاوتت نسب الورود حسب نوع اجلمـل   % 34.26و فعلية، أي بنسبة 
من جمموع اجلمـل   %59.01مرة يف الديوان بنسبة  36فنالت اجلملة االمسية حظ أكرب نسبة، إذ تواترت 
من جمموع اجلمل املؤكدة  % 40.99مرة، أي بنسبة  25املؤكدة، يف وقت تواترت اجلمل الفعلية املؤكدة 

  :كما ميثلها اجلدول التايل
  نسبة تواترها يف الديوان  عدد تواترها  اجلمل املؤكدة

 %59.01  مرة  36  االمسية 

 %40.98  مرة  25  الفعلية

    مرة 61  اموع
مـن جممـوع    % 59.01لقد أفرزت الدراسة اإلحصائية غلبة اجلملة االمسية و مؤكداا بنسبة 

للجملة الفعلية و مؤكداا، و لعل السبب يف ذلك راجع  %40.98اجلمل يف الديوان، يف مقابل نسبة 
سـم، وكـان و   والق" أن"، و "إن"إىل ثراء الديوان مبؤكدات اجلملة االمسية نسبة كبرية خاصة األداتني 

غالبا بدالالتـه  " قد"غريها، يف وقت أقتصر توكيد اجلملة الفعلية على حرف أكثر شيوعا و هو احلرف 
  .املختلفة
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  :اجلملة االمسية املؤكدة: أوال
  :بعد عملية إحصاء املؤكدات، حتصلنا على النسب التالية، لكل مؤكد من مؤكدات اجلملة االمسية

  مؤكدات اجلملة االمسية
  نسبة ورودها يف الديوان  عدد تواترها  اة األد
 % 58.33  21  أن + إن 

  %25.00  09  كأن

 % 5.55  2  القسم

 % 11.11  04  الالم املزحلقة+ إن 

  

58.33

25

5.55
11.11

0

10

20

30

40

50

60

  
  نسب تواتر أدوات التوكيد يف اجلمل املؤكدة يف ديوان دريد: الشكل

باعتبـاره حيتـل صـدارة    " إن"لقد اثبت العمل اإلحصائي ملؤكدات اجلملة االمسية غلبة املؤكد   
اكيبها و صورها داخل اجلملة علـى اعتبـار أسـاس    املؤكدات بالنسبة للجملة االمسية، و قد تنوعت تر

  : التركيب وفق صور هي
  :خربها+ أمسها + إن : الصورة األوىل  - 1

" إن"و هذه من أكثر الصور شيوعا يف الديوان، و اليت أراد من خالهلا الشاعر توكيد اخلرب باألداة 
 املسند إليه و قد تراوح امسها بـني  ليزيل ما يف ذهنه من تردد حول قبول نسبة املسند إىل %58.33بنسبة 

أما خربها فتنوع بني االسم املفرد و اجلملة ) يا املتكلم(االسم الظاهر، و الضمري املتصل الذي غلبت عليه 
  : الفعلية أو االمسية، أو شبه اجلملة كما يف الشكل التايل

  
  

ن 
إ

+
 أن

ن 
كأ

 

  إن والالم
 القسم  المزحلقة 



   خربها+                 امسها     +            إن          
  

  اسم ظاهر         ضمري متصل          اسم مفرد      مجلة فعلية     شبه مجلة    
  :و ضمن هذه الصور تندرج األمناط التالية

  :خربها) + ظاهر(امسها + إن : النمط األول : أوال
يف هذا النمط سجلت له أشكال متعددة يف الديوان خاصة اخلرب مفردا، أو شبه مجلة، وتارة مجلة   

  :علية و مرة مجلة الشرط وجوابه و من هذه األشكالف
  :خرب مفرد + امسها + إن : الشكل األول-1

  و قد أورد الشاعر يف باب تغزله باخلنساء مؤكدا و طالبا مبن مروا بربعها أن يقفوا و يبلغوا  
  :)2(فقال)1("يكفيين"مبعىن " حسيب"سالمه هلا، فذلك يكفيه و يشفي غليل نفسه وعاطفته جتاهها فعرب  

  )05،01(وقفوا فإن وقوفكم حسيب      صحيب )3(حيو متاضر و أربعوا
فالفاء استفائية، و إن حرف للتوكيد، ناصب، وقوفكم امسها منصوب و عالمة نصبه الفتحـة و  

  : )4(خربها و قد ورد على شاكلته قول دريد" حسيب"
  )15،25(يعلم أن املرء غري خملد و     قتال امرئ آسى أخاه بنفسه 

فعرب دريد عن قتاله و افتدائه بنفسه عن أخيه حني نداه يف ساحة الوغى، فكان قتاله قتـال أمـرء      
  .أسى أخاه بنفسه ألنه يعلم علم اليقني أن املرء غري خملد

و عدم خلوده، اسم إن الناصبة اليت أراد من خالهلا الشاعر توكيد صحة معتقده بفناء الدنيا : فاملرء
  .مضاف إليه ارور " خملد"مضاف إىل " غري"و خربها 

  )مجلة فعلية(خربها + أمسها + إن : الشكل الثاين-2
و يف هذا الشكل جاء خرب إن مجلة فعلية  يف أكثر من موضع منها موضع مدح الشاعر يزيد بـن    

  : )1(عبد املدان بدافع اإلعجاب يف قوله
                                                

  :و احسبين الشيء مبعىن كفاين كقول الشاعر  01/312جاء يف لسان العرب 1
  و حيسبه إن كان ليس جبائع    و نقضي وليد احلي إن كان جائعا 

 .حسيب أي كفاين ....... أي يكفينا أن يكون ليس جائعا، أي نعطيه حىت 
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  )12،2(فإن يزيد يزين املدح     إذا املدح زان فىت معشر   
و على شاكلتها  أورد دريد بن الصـمة  ) يزين املدح(فأورد خرب إن مجلة فعلية مبنية يف حمل رفع، 

وامسه " أصبح"أورد من خالهلا  خرب إن مجلة فعلية من الفعل الناسخ ) ...أصبحت(إن األحاليف : "قوله 
رب به عن حالة أعدائه حني نزلوا يف ساحة القتال مبنعرج اللوى على أا مطنبة أي و خربه يف حمل رفع، ع

  يــد بن فيقول در  )2(ضربت أطنابا بكثرة عسكرها يف الستار و ثهمد
  : )3(الصمة

  )15-13(بني الستار فثهمد ) مطنبة    أصبحت (و قلت هلم إن األحاليف 
  )شبه مجلة(خربها ) + ظاهر(إن امسها : الشكل الثالث-3

يف هذا النمط أورد دريد بن الصمة معربا عن عظيم فاجعته من جهة ومؤكدا عظمة الزرء واملصيبة   
  :)4(لى أل بين الصمة حني أردت اخليل فارسا منهم فيقولع

  )15-10(و ال زرء فيما أهلك الدهر عن يد       أعاذل إن الزرء يف مثل خالد 
فال جمال للَّومِ و العذول ألن عظيم الفاجعة جمع يف مقتل أخيه فجاء خبرب إن شبة مجلة من اجلـار  

  ).موجود، كائن حال(وله،وارور املتعلق بق
ربط من خالله الشاعر حالته النفسية " الظرف"كما جاء هذا الشكل يف صورة خرب شبه مجلة من 

بإطار زمين يراه كافيا لتحديد زمن الكآبة عنده خاصة و عند  بين سليم حني قال يرثي معاويـة أخـا   
  :)5(اخلنساء

  )25،06(فلم يسمع معاوية بن عمرو     فإن الرزء يوم وقفت أدعو
كما ورد يف هذا الشكل اختالل يف ترتيب عناصر اجلملة االمسية فتقدم خرب إن الواقع شبه مجلـة   

  :)6(على امسها يف قول دريد
  )08،02(وواقيــة كواقية الكالب     فأبقاهن أن هلن جدا
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اسم إن مؤخر منصوب، وجـاء  " جدا" ل رفع خرب مقدم وفشبه اجلملة من اجلار و ارور يف حم 
ذا التقدمي ليخصص لومه ألصهاره الذين زوجوه امرأة ثيبا على أا بِكر فضرب أمها بسـيفه فوقـف   

  :)1(مث انشد) أي حزمها و مل يقطعهما(يديها 
  )08-01(و ما إن يعصبان على خضاب      أقر العني أن نصبت يداها   
  ) 08،02(وواقــية كواقية الــكالب     فأبقـاهن أن هلـن جدا   

   )2(.فكان حظ الزوجة أن ظفرت بوقاية من أمها كما تقي الكالب أوالدها
  :خرب ) + ضمري(امسها + إن : النمط الثاين:ثانيا 

جلملة االمسية املؤكدة على أشكال كان فيها االسم ضمريا متصـال عائـدا   يف هذا النمط جاءت ا  
  .على املتكلم عادة أما اخلرب فورد مرة مفردا و أخرى مجلة فعلية، و من أشكاله

  :خرب مفرد) + ضمري(امسها + إن : الشكل األول - 1
نه حني أتاها خاطبـا  و مثاله ما ورد على لسان دريد بن الصمة رادا على اخلنساء حني رفضته لكرب س

  :  )3(بعد أن عدد ميزاته و صفاته معترفا بكرب سنه ذلك ما أقر به يف الشطر الثاين من البيت حني قال
  )34-10(وهل أخربا أين ابن أمس     و تزعم أنين شيخ كبري 

ابل من الشتم، يف األبيات املوالية، فجـاء  فأكد فعال كرب سنه لكن اختذ من اعترافه هذا جماال لصب و
وهو مضاف ، أمـس  ) ابن(يف حمل نصب ،و خربها مفردا ) الياء(اسم  إن الناصبة املوكدة ضمريا متصال 

  ".إن"أنين شيخ ، فكبري صفة لشيخ الواقعة خرب :مضاف إليه ، و على شاكلته قوله يف الشطر األول 
  ):مجلة فعلية(رب خ)+ضمري(امسها +إن : الشكل الثاين -2

تردد يف هذا النمط مناذج عديدة يف الديوان ،و كان فيها اخلرب مجلة فعلية ، مثبتة تارة ومنفية تارة 
  :)4(أخرى كقول دريد

  )30،3(وقد يعطف النسب األكرب   فأبلغ سليما و ألفـافها
  )30-4"(و كنت كأين ـا خمـفر  بأين ثأرت بإخوانـكم 
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يف البيت الذي قبله من الفعل املاضي وتـاء  " أبلغ"اء خرب إن مجلة فعلية واقعة يف جواب الطلب ج
إحدى معاركه طلبـا لألخـذ   " الفاعل يف حمل رفع خرب ، إعالما فيه بعظيم صنيعه يف معركة يوم الغدير 

  : )1(،وقد جاء  على شاكلة هذا النمط قول الشاعر"بالثأر من أعدائه
  )51،8(وبدل عندي ودها ذهوال     بأين قد تركت وصال هند

مع اجلملة الفعلية و الواقعان خربا و هي مجلة مثبتة، أراد من خالهلا دريد " قد"فيه تأكيد باألداة  
الغزل يف  يعد وقوفه على األطالل ذارفا دموع عينه مكفكفا هلا أن تسيل لبيان انصرافه و ذهوله عن حياة

  : )2(أيام الصبا عاصيا هلا زمنا طويال و على شاكلتها ورد قول دريد بن الصمة
  )22،4(و القدر جيري إىل القدر) أبو غريه(  أىب القتل إال آل صمة إـم  -1
  )29،10(أمكم محراء مئشــــري  أيام  )قد شهدتكم(يا آل سفيان إين  -2
  )58،1(بنيك للضباع و للرخـم ) تركنا(  فإن تنج يدم عارضاك فإمنـا -3
و من األمناط اليت ورد فيها خرب إن مجلة فعلية منفية قول دريد نافيا تكذيب أخيه من جهة و عدم   

  :خبله عليه مبا ملكت يده من جهة أخرى حني انشد
  ).15-43(فما ملكت يدي ) مل أخبل(له   كذبت و  )مل أقــل(وهون وجدي أنين 

  ):اخلرب+ (الالم املزحلقة + إن امسها : الشكل الثالث-3
مـن  %11.11يف هذه الصورة ارتبط فيها اخلرب بالالم املزحلقة و اليت أصلها الم االبتـداء بنسـبة   

و فيها كـان امسهـا   ) الالم +أن(جمموع اجلمل املؤكدة ، فجاء اخلرب إنكاريا لورود أداتني للتوكيد مها 
، و "إين لعـف : ضمريا متصال للمفرد املتكلم الدال على الشاعر ، أما اخلرب فورد مرة مفردا كقول دريد 

  :)3(خرب ها مرفوع ، يف قوله" عف"الضمري املتصل اسم إن و الالم املزحلقة للتوكيد و 
  )47-3(كرم نفسي عن دنيات مأكلو إين لعف عن مطاعم تتقى        و م

و . بغرض اإلنكار مرتها نفسه مبينا عفتها أمام من يظن به إذالهلا" إين لعف"عرب من خالل األوىل 
  :)4(كذا يف قوله

  )26،1(فإين على رغم العــدو لنــازل    حبيث التقى عيط و بيـض بين بدر 
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  )26،2(جع    فهل أنت إن هاجيت إال من اخلضر أيا حكم السوءات ال ج و اضط
  :الصورة الثانية اجلمل املؤكدة بـاألداة كأن 

العاملة عمل إن و اليت تفيد التشبيه غالبا يف املرتبـة  " كأن "جاءت اجلمل اخلربية املؤكدة باألداة 
وقـد جـاءت   ) راتم 09(من نسبة تواترها يف الديوان  %25.00الثانية بعد إن ، و أن ، و ذلك بنسبة 

مؤكدة للجملة االمسية يف مواطن خييل للقارئ فيها بسبب قوة التشبيه أن املشبه هو نفسه املشـبه بـه أو   
غريه ، و قد جاءت على صور و أشكال كان فيها امسها ضمري متصال غالبا ، أما اخلرب فجاء مفردا وفـق  

  :الشكل التايل
  ):مفرد(خربها )+ ضمري (امسها +كأن 

  :)1(هذا الشكل قول دريد ين الصمة ورد من 
  )23،4(أو جثة من بغاث يف يد هصر     كأنين خرب جزت قوادمه

عرب من خالله دريد عن ضعفه أمام أيام الدهر حني تقدم به السن و ضعف جسمه ، فشبه نفسـه  
لى الطريان و علـى احلصـول  علـى    باخلرب و هو ذكر احلباري الذي قصت جناحاه فأصبح عاجزا ع

فأورد هذا التشبيه بكأن ليؤكد احلالة اليت أل إليها بقد قوة و فتـوة،و  .فريسته بعد أن  كان طائرا ضاريا 
  :)2(يف قوله) كأا جراد: (على شاكلتها وردت اجلملة 

  ).15،15(دي يباري وجهة الريح مغت    و ملا رأيت اخليل قبال كأا جراد 

  :اجلملة املؤكدة بالقسم: الصورة الثالثة /3
يعد القسم من أساليب التوكيد ، و ال يقصد بالقسم كأسلوب إنشائي، بل مجلة جواب القسـم  
اليت يكون فيها اخلرب مؤكدا بالقسم ، و قد وردت يف الديوان بنسب ضئيلة إذا مـا قورنـت بـأدوات    

  : )3(من جمموع اجلمل املؤكدة كما يف قول دريد%05.55التوكيد األخرى و ذلك بنسبة 
  )13،1(لعمرك ما كليب حني دىل           حببل كلبه فيمن ميـــيح
  )13،2(بأعظم من بين سفيان بغيا            و كل عدوهم منهم مريح

أعز "رب فيه املثل الذي ض) كليب بن وائل(و جلأ دريد بن الصمة إىل أسلوب القسم ليؤكد عزة 
 حرب البسوس، و قـامت بذلك " جساس بن مرة"أخو املهلهل بن ربيعة الذي قتله " من كليب وائل
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، وكيف كانت هذه العزة سببا يف بغي كليب على قومه يف صورة تضاهي عظمـة  ) بكر و تغلب(بني 
  .بغي بين سفيان الذين متىن أعداؤهم الراحة منهم

  
  : ة املؤكــدةاجلملة الفــعلي: ثانيا

بعد عملية اإلحصاء للجمل الفعلية املؤكدة ،تبني أن نسبة ورودها يف الديوان كانت أقـل مـن   
  .من جمموع اجلمل املؤكدة %40.98اجلمل االمسية املؤكدة ، بنسبة 

و يف وقت تعددت فيه مؤكدات اجلملة االمسية ، جند أن اجلملة الفعلية أكدت يف معظم أشـكاهلا  
و ذه الكثرة و الغلبـة  ). فقد(أو الفاء) لقد(و اليت اقترنت ا الم االبتداء املوطئة للقسم " دقـ"باألداة 

  :تراوحت معانيها بني
  ....".و تقريب املاضي من احلال –التكثري  –التقليل  –التحقيق  -أ

  :)1(كما يف اجلدول التايل إذ يقول دريد

  معىن قد  اجلملة  األداة  معىن قد  اجلملة  األداة

  قد

  ثأرنا
  أخرجنهم
  أدركنهم
  هام الفؤاد

  أبعث الوجنات 
  وزعتها
  أراين 
  قد أرى

  التحقيق
  التحقيق
  التحقيق
  التحقيق
  التقليل 
  التكثري
  التقليل
  التحقيق

  قد

  قد كذبتك نفسك
  خف صحيب
  شهدنكم

  أروع 
  القوم علم

  يعطف
  قتلت عبسا 
  أرى غوايتكم

  تقليل
  حتقيق
  حتقيق
  تقليل
  حتقيق
  تقليل
  حتقيق

  تقريب املاضي من احلال

أما الشكل الثاين من أشكال مؤكدات اجلملة الفعلية ممثل يف اجلمل الفعلية املقترنة بالالم الواقعة يف  - 2
يد بن الصمة، وكله أسف على الشرطية فهي ضرب من ضروب التوكيد، كما يف قول در" لو"جواب 

 الطريقة اليت سيقتل ا من قبل ربيعة بن رفيع السلمي من جهة و تأسـفه على
  : )1(حالته اليت آل إليها بعد أن امتدت إليه أيادي الشيب ووهن منـه العظم وخارت قواه، فقال 
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  )20-2(ترعد  لولـت فرائصه    فأقسـم لـو أن يب قـوة 
  .فأكد الشاعر إذا حتقق فعل الشرط و هو عودة القوة جلعل من خصمه ترتعد فرائصه خوفا وجزعا

" لـو "و على شاكلته أورد دريد بن الصمة اجلملة الفعلية املؤكدة بالالم و الواقعـة يف جـواب     
مسـى مـن سـكاا    الشرطية يف معرض حديثه عن رثائه معاوية أخا اخلنساء بعد أن عاشر القبور و أ

  :.)2(فيقول
  ).25،10(سريع السعي أو ألتاك جيري     لو أمسعته ألتى حثيثا  

  .فاجلملة الفعلية ألتى حثيثا، ألتاك جيري فعلية واقعة يف جواب الشرط مؤكدة بالالم
  :خــــــــامتة 

ي الذي يكون مترددا يف احلكم طالبا أن يتضح لنا أن اجلملة املؤكدة هي اجلملة اليت ترد إىل املتلق  
يصل إىل اليقني يف معرفته، و يف هذا احلال حيسن توكيد اخلرب للسامع ليتمكن من نفسه ويزال تـردده، و  

يف جمموع اجلمل يف الديوان، يف وقت شكلت اجلملـة   % 59.01قد شكلت اجلملة االمسية املؤكدة نسبة 
ل املؤكدة، و قد تراوحت اجلمل االمسية املؤكدة بني التأكيد بأداة من جمموع اجلم % 40.98الفعلية نسبة 

أكرب نسبة ورود ألن التأكيد ا يكون أبلـغ و  " إن"واحدة، و بني التأكيد بأداتني، و قد شكلت األداة 
  .أشد وقعا على النفس

+ قـد (داتني أما اجلملة الفعلية فتراوحت هي األخرى بني التأكيد بأداة واحدة و بني التأكيد بـأ   
  .، و كان لألداة قد النصيب األوفر بتعدد معانيها، أكثر من احلروف و األدوات األخرى)لقد+ الالم
  :اجلملة اخلبــرية املنفيـة يف الدرس النحوي: ثالثا
النـون، و الفـاء   "علـى أن  ) مقاييس اللغة(لقد ورد تعريف النفي يف معجم  :ماهية النفي  -  أ

  .)3("ل على تعرية الشيء من الشيء و إبعاده منهأصل يد" واحلرف املعتل
: ما، مل أو بفعل مثل ليس، أو اسم مثل : فهو سلب احلكم عن الشيء بأداة نافية مثل: اصطالحاأما 
  . )4(...غري
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، و ضد اإلثبات، و الكالم املنفي هو غري املثبت، أي كما يعرف النفي على أنه اجلحد و اإلنكار  
  :هو الذي دخلت عليه إحدى أدوات النفي إما فعال و إما حرفا و النفي قسمان

  .لن أكذب، مل أتكاسل: و هو ما ال يأيت بعده ما ينقضه و يوجب اإلثبات حنو قولنا: حمض - 1
مـا أراك إال تعمـل يف   : ت حنو قولناو هو ما يأيت بعده ما ينقضه و يوجب اإلثبا: غري حمض - 2

 .احلديقة
  :مفهوم اجلملة املنفية   -  ب

: لسلب مضمون عالقة اإلسـنادين  -امسية كانت أو فعلية -هي كل مجلة تدخل عليها أداة النفي
و ذلك بأدوات منها ما خيتص باجلملـة  " حسب أغراض الكالم و ما يقتضيه املقام –املسند و املسند إليه 

  .منها ما خيتص باجلملة الفعلية، و أخرى مشتركة بني اجلملتني االمسية، و
  : اجلملة اخلربية املنفية يف ديوان دريد بن الصمة: ج 

تأيت اجلملة اخلربية املنفية يف املرتبة الثالثة من أنواع اجلمل اخلربية حبسب نسبة تواترها يف الـديوان    
خلربية، و قد تفاوتت نسب ورودها حسب نـوع  من جمموع اجلمل ا % 30.89مرة أي نسبة  55مبعدل 

من جمموع اجلمل،  %29.09مرة بنسبة  16اجلمل و تنوع أدوات النفي، إذ قدر تواتر اجلملة االمسية بنحو 
من جمموع اجلمل مما يفسر كثرة اجلملـة   %70.90مرة، بنسبة  39يف وقت كان تواتر اجلملة الفعلية ب 

 :كما ميثله اجلدول الفعلية بكثرة أدوات النفي فيها،
  نسبة تواترها  عدد تواترها  اجلمل املنفية

 % 70.90  مرة 39  الفعلية 

 %29.09  مرة 16  االمسية

    مرة 55  اموع
  .تواتر اجلمل املنفية و نسبها يف ديوان دريد      

  :اجلـملة الفعـلية املنفية : أوال
 %70.90مرة بنسبة  39ا، فوردت بتواتر قدر أما اجلملة الفعلية املنفية فقد كان طغياا جليا واضح  

من جمموع اجلمل املنفية، و قد تعددت أدوات النفي يف اجلملة الفعلية و بنسب متفاوتة ميثلـها اجلـدول   
  :التايل

  



  نسبة تواترها  عدد تواترها  أداة النفي
 % 53.84  مرة  21  مل

 %10.25  مرات  04  لن 

 %20.51  مرات 08  ما 

 %15.38  مرات 06  ال 

    مرة 39  

  الشكل ميثل عدد تواتر أدوات النفي و نسبها يف الديوان
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشكل ميثل نسبة تواتر حروف النفي يف الديوان
  

شكل أكرب نسبة ورود يف الديوان مـن  " مل: "من خالل جدول النسب، يتبني لنا أن حرف النفي  
بأوجـه  " بلـم "و قد جاءت اجلمل املنفية  % 53.84لة الفعلية، و ذلك بنسبة جمموع أدوات النفي للجم

خمتلفة، تراوح فيها الفعل بني الالزم و املتعدي، و فاعله بني الظاهر أو الضمري املستتر أو املتصل، و عالمة 
اجلزم من السكون إىل حذف حرف العلة إىل حذف النون إذا كان من األفعال اخلمسـة كمـا ميثلـها    

  :)1(اجلدول يف قول دريد بن الصمة
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اجلملـــة   
  املنفية

    التعليل  عالمة اجلزم  املفعول به  الفاعل  الفعل 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8

9  

  مل يعرفوا
  مل خيبط
  مل يتعضد

  يستبينوامل 
  مل جيدين
  د مل أمح

  مل ترج 
  مل ألق

  مل أهلك 

  يعرف
  خيبط 
  يتعضد
  يستبني
  جيد
  أمحد
  ترج 
  ألق

  أهلك 

  واو اجلماعة
  ضمري مستتر
  ضمري مستتر
  واو اجلماعة

  ضمري مستتر هو 
  ضمري مستتر أنا
  ضمري مستتر هي
  ضمري مستتر أنا
  ضمري مستتر أنا

  غري تغلب
/  
/  

  النصح
  الياء ضمري متصل

  نواهلا
  ردة
  حتفي

/  

  ن حذف النو
  السكون
  السكون

  حذف النون
  السكون
  السكون

  حذون حرف العلة
  حذف حرف العلة

  السكون

  من األفعال اخلمسة
  صحيح اآلخر
  صحيح اآلخر
  األفعال اخلمسة
  صحيح األخر
  صحيح األخر
  معتل األخر
  معتل األخر
  صحيح األخر

  

)2،3(  
)15،7(  
)15،7(  
)15،16(  
)15،19(  
)15،2(  
)15،2(  
)15،4(  
)15،5(  

  :حرف النفي ما .2
من جموع تواتره يف الديوان من اجلمل املنفية و قـد أفـاد    %20.51و قد شكل هذا احلرف نسبة 

النفي، لكنه مل يؤثر على اجلملة الفعلية من حيث عمل األداة، فكانت نافية مهملة، و جاء الفعل بعـدها  
: ا ناقصا، كقول دريد بن الصـمة ماضيا داال على اإلخبار الزما تارة و متعديا تارة أخرى، و يف بعضه

يهجو عبد اهللا بن جذعان التيمي متبعا أسلوب النفي لسماعه أبدا،بصقر ظل يرصـده جبانـب املـرج،    
  :)1(إذ يقول -يعين نفسه-استهزاء مبهجوه ألنه مل ير خربا،يرصد صقرا 

  )  03،07( من قبل هذا جبنب املرج من خرب    و ما مسعت بصقر ظل يرصده
 -و يف مواطن خمتلفة –و على شاكلتها وردت اجلمل املنفية و اليت نفى من خالهلا دريد بن الصمة 

  :)2(ما أراده كفارس حيتاج له قومه إذا جد جدهم بصورة من صور اإلثبات املراد من النفي إذ يقول
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  البيت و القصيدة  مفعوله  فاعله  الفعل  احلرف  

  

  
  

  مسعت
  رمت
  كان 
  جبنوا

  ما فقدوا
  ما قصرت

  تا الفاعل 
  تا الفاعل 

  امسها ضمري مستتر
  واو اجلماعة
  واو اجلماعة

  يدي

  )م.ج(بصقر 
/  

  )خربها(وقّافا 
/  

  عزمية أمر
/  

)03،7(  

)15،24(  

)15،27(  

)06،3(  

)23،5(  

)34،16(  
  :النفي ال حرف .3

مـن   %15.38، فقد تواتر بنسبة "ال"و أما ثالث حروف النفي تواترا يف اجلملة املنفية هو احلرف 
جمموع اجلمل املنفية، و قد أفاد هو اآلخر النفي و مل يؤثر على اجلملة الفعلية، فجاء املضـارع بعـدها   

اهرة أو مقدرة، و قد ورد من شاكلة مرفوعا، إما بثبوت النون إذا كان من األفعال اخلمسة، أو بالضمة ظ
  :)1(هذه اجلمل قول دريد بن الصمة يف هجائه تيم قريش

  )03،3(ال يأكلون عـطني اجللد و األهب     إذا لقيت بين حرب و إخـوم
  )03،4(من  الكماة ذوي األبدان و اجلبب      ال ينكلون و ال تسوى رماحهم

الشاعر يف صورة من صور اهلجاء انعدام األكل و الطعام الذي تصيبه رمـاح الفرسـان    فقد نفي
الشجعان يف قبيلة مهجوه ، فما عليه إال أن يقعد إذا غزوا و ال يبتعد عن النصب بل يقعد بطينـا مـدة   

  .قعودهم
مـا  النافية على فعل ماض يف قول دريد متحدثا عن عظـيم  " ال"و قد ورد يف هذا النوع دخول 

، فهو مل ير و مل يسمع به، وطليـت بـه   )اخلنساء(أصابه من سقم اهلوى و احلب جتاه تضامر بنت عمر 
مجيع أحشائه فسرى حبها يف جسده، كما تطلى النوق بالقطران لتفادي انتقال اجلرب إىل بعضها فأنشد 

  : )2(قائال
  )05،3(  أنيق جرب كاليــوم طايل  ما إن رأيت و ال مســعت به   
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  : حرف النفي لن .4
مرات يف الديوان و تواترها بنسـبة   04و الذي ورد " لن"احلرف األخري من حروف النفي هو 

و كان دخوله على املضارع املنصوب و الذي دل من خالله على النفي، كقول دريـد بـن   ، 10.25%
سيضل شهابا يستضاء بـه يف ظلمـات    الصمة نافيا زوال مكانة و قدر أخيه عبد يغوث بعد مقتله، بل

  :)1(الدجى و الوغى فقال دريد
  ) 62،3(يهدي املقانب ما مل لك الصمم     و لن يزال شهابا يستـضاء به 

ليفيد النفي و االستمرار، و جاء بعدها الفعل املضارع ناقصـا منصـوبا   " لن"و قد عرب باحلرف 
ة نصبه الفتحة، و امسها ضمري مستتر تقديره هو يعود على أخيه و شهابا خرب ليس منصوب، بلن، و عالم

  .و عالمة نصبه الفتحة
و على شاكلتها ورد قول دريد بن الصمة نافيا األسبقية على أعدائه إىل حفظ الشرف والـذود  

  :)2(عنه بل هو األجدر به و لغريه السفاهة و الطيش فيقول
  )29،11(إذ تشربون و غاوي اخلمر مزجور     هال يتم أخاكم عن سفاهته
  )29،12(عقىب إذا أبطأ الفجح احملــامري     لن تسبقوين لو أمهلتكم شرفا

و قد عرب عن صيغة النفي باألداة لن، الداخلة على الفعل املضارع املنصـوب و عالمـة نصـبه    
اجلماعة ضمري متصل مبين يف حمل رفع فاعل، والنون للوقاية، حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة وواو 

  .و الياء ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به
  :اجلمـلة االمسيـة املنفــية: ثانيــا 

 16و اجلملة االمسية املنفية كان تواترها ضئيال مقارنة مع اجلملة الفعلية و قد قدر هذا التواتر بـ   
من جمموع اجلمل املنفية، و قد اقتصرت أدوات النفـي يف اجلمـل    %29.09كلت نسبة مرة وبذلك ش

العامل عمل ليس واملتضمن معـىن  " ما"النافية للجنس اليت تفيد النفي، و احلرف " ال"االمسية على األداة 
قد تـواتر النفـي    بطريقة النفي واالستثناء و" القصر"النافية يف أسلوب '' ال''مبعىن '' هل''النفي، و األداة 

  :حسب اجلدول التايل
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  نسبة تواترها  عدد تواترها  األداة
 % 56.25  مرات 09  ال النافية للجنس

 %43.75  مرات 07  هل+ ما النافية 

    مرة 16  اموع
   02و  01الشكل                           

  عدد تواتر أدوات النفي 
  و نسبها يف ديوان دريد

  
  
  

، و "ال"راوحت بني األداتني من خالل اجلدول اإلحصائي، يتضح لنا أن مؤكدات اجلملة االمسية ت
نسبة كربى مقارنة مع األدوات األخـرى مـن   " ال"العاملة عمل ليس، و قد شكلت األداة " ما"األداة 

  : من جمموع اجلمل املثبتة و قد جاءت على شكل  % 56.25: حيث كثرة تواترها و بنسبة مقدرة بـ
  :خربها+ امسها + ال النافية  :أوال

الصمة معتذرا حني لقي عبد اهللا بن جذعان و رأى عليه من السـماحة و   كما يف قول دريد بن 
  :)1(الكرم و قد كان دريد هجاه من قبل و مل يعرفه، فأعتذر دريد أمام مهجوه و قال يف املدح

  )04،2. (جواد الرضى حليم الغضب    فال خفض حىت تالقى أمرا   
لني ناقته حىت قدم اعتذاره أمام مهجوه، ألنه رأى فيه إعانة على القوم كمـا  فنفى دريد مشي و 

  :)2(يعين جزل احلطب على اشتعال النار فقال
  )04،3(يعني عليها جبزل احلطب     و جلدا إذا احلرب مرت به

نس، مبين على الفـتح يف  اسم ال النافية للج" خفض" فالفاء استئنافية، و ال نافية للجنس ناصبة، و
حمل نصب ألنه اسم مفرد، و خربها حمذوف وجوبا مقدر بـ موجود أو حاصل أو كائن فالتقـدير، ال  

  : )3(خفض موجود و على شاكلتها ورد قول دريد
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  )15،10(و ال رزء يف ما اهلك املرء عن يد     أعاذل إن الرزء يف مثل خالد
قد بانت من خالل الشاهد عظيم الفاجعة اليت أصيب ا قومه بوفاة أخيه خالد السيما وهـو   و  

الذي أكد عظمتها يف الشطر األول، لينفي أن يصاب قوم مبا أصيب به هو و قومه، فالواو عاطفة و امسها 
ال رزء (  مبين على الفتح يف حمل نصب ألنه اسم مفرد، و خربها حمذوف وجوبا تقديره موجـود " رزء"

  )موجود
  :أداة النفـي ما:ثانيا

النافية العاملة عمل ليس، حتتاج على اسم مرفوع، " ما"تأيت األداة النافية  الثانية يف اجلملة االمسية  
مـن جممـوع    %43.75باعتباره امسا هلا و خربها منصوب باعتباره خربا هلا، و قد جاءت تواترها بنسبة 

  .اجلمل االمسية املنفية
يف املواطن اليت عدد فيها الشاعر مزايا وصفات أخيه عبـد  " ما"د جاءت اجلملة املنفية باألداة و ق  
جممع بن مزاحم (متهمني إياه بالرتول بين ظهرانيهم و يف غيام، على يد " بعد أن قتله بنو الصادر"يغوث 
  :)1(فنفى دريد ذلك على أخيه قائال) بن مرة
  )62،2(إذا تقارب ببين الصادر القسم     خي بأخ سوء فينقـصهفما أ  

فالفاء واقعة يف جواب إذا الشرطية املقدم على مجلة الشرط و ما النافية عاملة و أخي اسـم مـا   
مرفوع و عالمة رفعة الضمة املقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل باحلركة املناسبة لياء املـتكلم، وهـو   

ليه، و الباء حرف جر زائدة، و أخي خرب ما منصوب حمال جمرور لفظـا حبركـة   مضاف و الياء مضاف إ
حني حتركت نفسه و جاشـت، تطالبـه   : و على شاكلتها ورد قول دريد بن الصمة.حرف اجلر الزائدة

حباجة هلا يف يوم الفزع طالبا أال تكثر، نافيا أن يكون ضعيفا رذيال مقصرا عن غاية النجدة و الكرم، و ال 
  : )2(بان الضعيف فقالباجل

  )43،2(ال تكثري ما أنا بالنكس الورع    ) 43،1(جاشت إىل النفس يف اليوم الفزع   
فجاءت اجلملة االمسية ما أنا بالنكس الورع، معربة عن قوة و شجاعة فارس بين هوازن، فما نافية   

حرف جر زائدة تفيد التوكيـد،  " الباء"ع اسم ما، وعاملة أنا ضمري منفصل مبين على السكون يف حمل رف
خرب ما العاملة عمل ليس منصوب حمال جمرور لفظا، و عالمة نصبه الفتحة املقـدرة منـع مـن    : النكس

  ..لست نكسا ورعا، و الورع صفة: ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الزائدة فتقدير اجلملة
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أسلوب للقصر بطريقة النفي و االستثناء بواسطة األداة هـل  و قد جاءت اجلملة االمسية منفية يف   
املتضمنة النفي، يف قول دريد بن الصمة يهجو رجال من أعدائه فلم جيد له تعبريا عن دناءة نسبه وضـعة  
شرفه سوى أن شبهه ببيضة فاسدة و جعلها مثال هلم و من عالمات فساد البـيض أن ميـوت الفـرخ    

  :)1(بداخلها، فقال
  )3،26(ثوت يف سلوخ الطري يف بلد قفر     و هل أنت إال بيضة مات فرخها  

فهل استفهامية نافية مهملة ال عمل هلا، و أنت ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ و إال للحصر، و 
  .ةبيضة خرب املبتدأ مرفوع، و عالمة رفعه الضمة، و مجلة مات فرخها يف حمل رفع صف

يتضح لنا من خالل الدراسة و التحليل أن اجلمل املنفية كان ورودها ضئيال مقارنة مـع اجلملـة     
املثبتة و املؤكدة ألن مضامني الشاعر أثبتها و أكدها و مل يترك ما ينفيه، و قد شـكلت هـذه اجلملـة    

مل االمسية فقد كانـت  أما اجل، %70.90، حظيت من خالهلا اجلملة الفعلية بنسبة %30.89نسبة ) املنفية(
أكرب نسبة مـن األدوات النافيـة إذا   " ما"، "ال"أقل ورودا مقارنة باجلملة الفعلية، شكلت فيها األداتان 

  .قورنت بتعدد أدوات النفي يف اجلملة الفعلية
  :خـــــامتة

بن الصمة، من خالل دراستنا للجملة املثبتة و املؤكدة و املنفية، و تطبيقاا من خالل ديوان دريد   
  :ميكن أن نستنتج

شكلت اجلملة املثبتة اكرب نسبة يف الديوان من حيث ورودها، تليها اجلملة املؤكدة مث اجلملـة   - 1
املنفية، و ذلك ألن الشاعر خلص خالصة جتاربه يف احلياة مؤكدا تارة و مثبتا تارة أخرى حىت 

  .ن يدرسوا شعره من بعدهال يدع جماال للشك، و يزيل أي تردد يف أذهان سامعيه أو م
تعددت أمناط اجلملة املثبتة و تنوعت، و لعل السبب يف ذلك راجع على طبيعة املسند واملسند  - 2

 .إليه يف الديوان استثناءا للجملة املنسوخة
اجلملة الفعلية املثبتة شكلت أكرب نسبة من اجلملة االمسية املثبتة ألن داللة الفعل على احلركيـة   - 3

 .ى على اجلملة االمسية اليت التزمت الداللة على الثباتجعله يطغ
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تنوعت األدوات اليت أفادت التوكيد و النفي، و بقدر هـذا التنـوع كـان االخـتالف يف      - 4
االستعمال من اجلمل االمسية إىل اجلمل الفعلية تبعا خلصائص كـل نـوع، ووجـود أدوات    

 .   مشتركة بينهما
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  :ماهية الطلب -1
 –إن املتتبع ملفهوم الطلب و عالقته باألساليب األخرى جيده ال يكاد خيرج عن مفهـوم واحـد     

يف معجمـه  ) بن فـارس (إذ يذكر ) ط،ل،ب(فهو من ناحية اشتقاق الكلمة من مادة  -باتفاق اللغويني
يء أطلبـه  الطاء و الالم و الباء أصل واحد، يدل على ابتغاء الشيء، و يقال طلبت الش: " مقاييس اللغة

طلبا، و هذا مطليب، و هذه طلبيت و أطلبت فالنا مبا ابتغاه أي أسعفته به، و رمبا قالوا أطلبته إذا أحوجتـه  
  .)1("تباعد عن املاء حىت طلبه القوم، فهو ماء مطلب: إىل الطلب و أطلب الكأل

لب هو ما يستدعى حصول أمر غري حاصل وقت الطلب، و لذلك قسم ابن قتيبة يف كتابـه  فالط  
أمرا و رغبة، استخبارا وخرب، ثالثة ال يدخلها الصدق والكـذب و  : الكالم أربعة أقسام" أدب الكاتب"

    .)2("هي األمر و االستخبار و الرغبة، وواحد يدخله الصدق و الكذب وهو اخلرب
أن القسم األول هو قسم الطلب، و ينحصـر يف اجلانـب العـاطفي     )ابن قتيبة(فيبني حديث   

ألحاديث اإلنسان و طلباته، فاألمر طلب حصول فعل ما، و االستخبار طلب خرب ما، و الرغبـة حـب   
  .حصول فعل ما

عند أهـل  : "ه عن الكالم ومعانيه عشرة فيقول ، جعل خالل حديث)البن فارس" (الصاحيب"و يف   
خرب و استخبار، و أمر و ي و دعاء و طلب و عرض وختصيص، و متـن و  ) معاين الكالم(العلم عشرة 

  )3(."تعجب
عن الطلب حني قسموا الكالم مجيعا قسمني خـربا و  أما عند علماء البالغة فقد تناولوا احلديث   

: فأما اخلرب فهو كالم حيتمل الصدق والكذب لذاته حنـو " إنشاء، و مقاييس ذلك هو الصدق و الكذب،
العلم نور، أما اإلنشاء فكل كالم ال حيتمل الصدق و الكذب لذاته، و ال يصح لقائله أن يقال لـه أنـه   

  )4(".و توقفه على النطق به يسمى كالما إنشائيا. يف اخلارج صادق أو كاذب لعدم حتقق مدلوله
أي أنه ليس ملدلول لفظه قبل النطق  بـه واقـع   ) حيتمل الصدق لذاته ال(و معىن قول البالغيني   

يا بين تعلم حسن االستماع كمـا  : "و قول بعض احلكماء البنهيطابقه، و ذلك حن خارجي يطابقه أو ال
و أنت ال تستطيع أن تقول ملن ينادي شخصا أو يأمره أو ينهاه، إنك صادق أو ... "تتعلم حسن احلديث
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كاذب، و ذلك ألنه ال يعلمنا حبصول شيء أو عدم حصوله، و ليس ملدلول لفظه قبل النطق بـه واقـع   
فمن ينادي أو يأمر أو .إنه صادق وإن خالفه قيل إنه كاذب :فإن طابقه  قيل خارجي ميكن أن يقارن به 

ينهى ليس لندائه أو أمره أو يه وجود خارجي قبل حصول النداء أو األمر أو النـهي فكيـف حيتمـل    
  الصدق أو الكذب ؟

هـو  بعد أن جعل اخلرب والطلب يفترقان بالالزم واملشـهور و  )السكاكي(ويف الفكرة ذاا أكد 
ال ارتياب يف أن الطلب من غري تصور إمجاال أو تفصيال ال يصح، و :" احتمال الصدق والكذب يف  قوله

و جيعـل  )1("أن يستدعى مطلوبا ال حمالة، و يستدعي فيما هو مطلوبه أن ال يكون حاصال وقت الطلب، 
  :لب نفسه نوعنيبعد ذلك الط

  .)2(نوعا ال يستدعي يف مطلوبه إمكان احلصول، و نوعا يستدعي فيه إمكان احلصول
اإلنشاء الطليب و اإلنشاء غري الطليب، فـإن اسـتعمل   : و منه يقسم اإلنشاء من خالله إىل قسمني  

ىن احلقيقي، و كان من الواجب تأويله اإلنشاء الطليب ملطلوب حاصل وقت الطلب امتنع إجراؤه على املع
يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه  ♥: وقوله تعاىل، )3(♦يا أَيها الَّذين آمنواْ آمنواْ بِاللّه ورسوله  ♥:مبا يناسب املقام، كاألمر يف قوله تعاىل

، و إذا )5(،  فاملعىن يف اآليتني قائم على طلب دوام اإلميان و التقوى للترقى يف مراتب الكمال فيهـا )4(♦
  ...كان لفظه يدل على الطلب صراحة يسمى طلبا حمضا و منه األمر و النهي و الدعاء

و إذا كان الطلب مفهوما من خالل الكالم مسي غـري حمـض و منـه االسـتفهام، العـرض،        
  خلإ.....التخضيض،الترجي

  .)6(..أمر، ي، استفهام، دعاء، عرض، ختضيض، متن، نداء، ترج: و أنواع اإلنشاء الطليب تسعة
  :اجلمــلة الطــلبية يف ديوان دريد بن الصمة -2

نوعت أنواعها، بقدر إن اجلملة الطلبية هي تركيب من تراكيب اجلملة العربية اإلنشائية وبقدر ما ت  
ما اختلفت داللتها من مجلة إىل أخرى، من مجلة األمر ، إىل النداء، إىل االستفهام، ومنـه إىل النـهي و   

  .و الترجي.. الدعاء
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ثالثة وسبعني  73و قد وردت اجلملة الطلبية بعد عملية اإلحصاء يف الديوان عند دريد بن الصمة   
  :شكال التاليةمرة و قد وزعت وفق ترتيبها على األ

  نسبة تواترها  عدد تواترها يف الديوان  اجلمل الطلبية
  مجلة النداء
  مجلة األمر

  مجلة االستفهام
  مجلة النهي

  مرة  29
  مرة 23
  مرة 18
  مرات 03

 

39.72% 
 

%31.50 
 

%24.65 
 

%04.10 
    مرة 73  

  
  نسب تواتر اجلمل : 02و  01الشكل 

  .                              الطلبية يف ديوان دريد بن الصمة
                 

  
  
  

  :يبني اجلدول نسب تواتر اجلمل الطلبية يف ديوان دريد بن الصمة و ذلك
 .%24.65 مجلة االستفهام نسبة  -.  %39.72مجلة النداء، نسبة  - 
 .%04.10 مجلة النهي نسبة  -.   %31.50مجلة األمر، نسبة  - 

لة النداء إذ شـكلت نسـبة   بعد عملية اإلحصاء لألساليب الطلبية، كان أكرب حظ من نصيب مج
مرة يف وقت شغلت مجلـة   29: من جمموع اجلمل، و ذلك بتواتر قدر بـ %39.72ورودها يف الديوان 

، و %24.65مرة، بينما كان حظ مجلة االستفهام ما نسـبته   23من اجلمل بتواترها  %31.50األمر نسبة 
من جمموع اجلمل كما  %04.10ت نسبة اقتصر ترتيب مجلة النهي بتواتر ضئيل قدر بثالث مرات، و شغل

  .يف اجلدول السابق
  : مجلة النداء يف الدرس النحوي - 1
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إذا دعا املرء آخر لإلقبال عليه فهو منـادي، و قـد عرفـه    " نادى"النداء يف اللغة مصدر للفعل 
ه، اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه، فهو نصب على إظهار الفعل املتـروك إظهـار  : "بقوله) سيبويه(

   )1(".واملفرد رفع و يف موضع اسم منصوب
و بذلك يكون املنادي إما منصوبا أو يف حمل نصب، كما يكون حرف النداء نائبا عـن الفعـل   

لفظا " أدعو"نائب مناب و املنادى هو املطلوب إقباله حبرف "  صاحب الكافية"كما يف حديث " أدعوا"
و بذلك يكون الغرض من النداء إما نسبة املنادى و محله على االلتفاف، أو قد خيـرج إىل  . )2("أو تقديرا

  .معاين و أغراض أخرى
املنادى حمتوى مضمون النداء، و قد تواترت هذه  و تتكون مجلة النداء من أداة النداء أو املنادى و

من جمموع أساليب الطلب، ووردت أدواا حمصـورة   % 39.72مرة و مثلت نسبة  29اجلملة يف الديوان 
  .و كان املنادى معرفا باإلضافة أحيانا و امسا مفردا علما أحيانا أخرى) يا، أيا ، اهلمزة(بني 

  :ريد بن الصمةأساليب مجلة النداء يف ديوان د -أ
  :يـا: النداء  باألداة: أوال

ي ا مرة ومرة أخرى وهي أم الباب باتفاق النحاة، ختتص بأحكام دون بقية األدوات من بينها أن يؤول إليها كل حذف يف النداء، و بذلك جيوز حذفها، وقد يناد 

  .، وإذا كانت للنداء تكون تارة للبعيد وأخرى للوسيط، وأخرى للقريب جلواز مد الصوت فيها)3()للتنبيه( تستعمل لغري النداء
م  %65.52مرة، بني ذكرها و تقديرها، و ذلـك بنسـبة    19يف الديوان " يا"و قد وردت األداة   

مرات  06و جاءت مقدرة  %68.42مرة بنسبة  13وردت مذكورة  جمموع أساليب النداء يف الديوان، و
  .%31.57بنسبة 

  ):علم ، صفة، كنية(منادى + يا : يا املذكورة لفظا -أ
يف هذا النمط ورد أسلوب النداء باألداة يا، و املنادى كان فيه اسم علم، و مرة كنية، أو صفة، و   

  : )4(منها قول دريد بن الصمة
  )01،01(أيا غالب أن قد ثأرنا بغالب     يا راكبا إما عرضت فبلغن:1ج  
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يف البيت حرص الشاعر متلمسا من كل راكب قاصدا جهة العروض من مكة و املدينـة و مـا     
حوهلما أن يبلغ أبا غالب أن بين هوازن قد تأثرت لفقيدها عبد اهللا حني قتلت أحد أترابه، و هو التماس 

  :كثريا ما جنده يف الشعر اجلاهلي كما هو عند عبد يغوث احلارثي قوله) اءند(
  .ندا ماي من جنران أال تالقيا    يا راكبا إما عرضت فبلغن  
فنادى الشاعر باألداة يا ألن املنادى قد يكون بعيدا عنه، و إن كان قريبا فقد ينسى أو يتناسى أو   

، )إمـا عرضـت  (لنداء على الشرط الواقع مجلة اعتراضية يغفل عن ذلك فيكون يف حكم البعيد، فقدم ا
ووقعت مجلة النداء ومضمونه يف مجلة جواب الشرط املقترن بالفاء، و النداء بغرض االلتماس، و املنـادى  

  .واجب النصب ألنه نكرة غري مقصودة
  :)1(وقد ورد على شاكلته قول دريد  
  )25،14(و مايل عنك من عزم و صرب     عمرووعز علي هلكك يا ابن :2ج  
أورد دريد هذا البيت يف باب التفجع راثيا معاوية بن عمر أخا اخلنساء، جلأ من خالله إىل تقـدمي    

عظيم املصاب الذي أمل به على أسلوب النداء ليبني قيمته و قدره عنده، مث ناداه باليـاء ألن املنـادى يف   
  .ب إىل فؤاده، لذلك خارت قواه فال عزم لديه و ال صرب يتأسى بهعداد األموات فهو بعيد عنه، قري

) يا ابن عمرو لقد عز علـى هلكـك  (و قد قدم دريد مجلة ومضمون النداء على األداة و املنادى   
  .ليقر مبكانة معاوية يف قلبه من جهة، و يبدي تأسفه على فراقه من جهة أخرى

  :)2(بغرض التقرير و التأسف و كذا يف قوله و جاء املنادى مضافا واجب النصب و النداء  
  )64،1(زندكم ويف احلرب م     يا بين احلارث أنتم معشر :3ج 
و هو  نداء ضمنه الشاعر لفت انتباه قبيلة بين احلارث متوعدا تارة و ذاكرا خصاهلم تارة أخرى،   

ينتظرهم من بطش و هم الذين قتلوا أخاهم خالدا، ليـؤخر مجلـة    و استدرجهم من خالل املدح إىل ما
  :)3(النداء و مضمونه يف قوله

  )4،64(باخلناذيذ تبارى يف اللجم      لست للصمة إن مل آتكم:4ج  
  . )4(فالياء لنداء البعيد، و املنادى معرف باإلضافة، و الغرض منه التهديد و الوعيد و كذا
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  )29،7(أنتم كثري و يف األحالم عصفور   يا آل سفيان ما بايل و بالكم:5ج 
وهي صورة من صور النداء بالياء، ضمنه الشاعر نوعا من التحقري انتقاصا من القيمة السيما وأن 

ـ )ما بايل و بالكم(كثرم ال تعكس رجاحة عقوهلم، و مجلة  ه، واملنـادى  ، اعتراضية بني النداء و مجلت
  .معرف باإلضافة واجب النصب، و الغرض من النداء التحقري

  :الياء احملذوفة: النداء بـ -ب 
مرات و بذلك كانت نسـبتها   06تعد نسبتها قليلة إذا قورنت بالياء املذكورة لفظا، حيث تواترت 

  :)1(من جمموع أساليب النداء بالياء، و جاء يف هذا النمط %31.57: مقدرة بـ
  )04،01(خمففة للسرى و النصب    إليك ابن جذعان أعملتها:1ج  
و " أعملتها"فيه إقرار للشاعر بتصويب ناقته جتاه عبد اهللا بن جذعان و املعرب عنها باهلاء العائدة يف   

و مجلـة  قدم شبه اجلملة من اجلار و ارور بغرض التخصيص و أسلوب النداء توسطت اجلار وارور 
النداء املنعوتة مبخففة، و الغرض من النداء التهديد و الوعيد، و املنادى منصوب باعتباره معرفا باإلضافة و 

  :)2(كذا قوله
  )35،1(وشدي على رزء ضلوعك و ابأسي     أميم أجدي عايف الرزء و اجشمي:2ج

فنادى أميمة علها ببكائها وعويلـها   !!و املصيبة بعد وفاة خالد التفاتة من الشاعر إىل عظيم الزرء 
) أجدي، عاىف، شدي، و أباسي(تنفس من ضائقته، و تداوي جراحه، فجاء مضمون النداء أوامر متعددة 

توحي كلها جبو احلزن أمام عظيم الرزء، فالنداء باهلمزة لقرا منه، مث زاد من ترخيمها، لتكون حركـة  
  .)3(وكذا)البناء على الضم يف حمل نصب(ة على التاء احملذوفة اإلعراب مقدر

  )36،1(مبا كان من حريب كليب و داحس     سليم بن منصور أملا ختربوا:3ج
، نادى الشاعر قائد حرب كليب "حرب البسوس"و يف مسعى الصلح بني قبيليت بكر و تغلب يف   

مجلـة  ) مضـمون النـداء  (اة حمذوفة مقدرة يف تركيب مجلة النداء، و جاءت مجلة سليم بن منصور بأد
استفهامية بغرض التذكري بالنتائج الوخيمة للحرب، حني أضرم فيها كل رطب و يابس فالنداء بغـرض  

  .التحذير و املنادى مبين على الضم يف حنل نصب ألداة حمذوفة، ألنه اسم علم مفرد
  :النداء باهلمزة: ثانيا 
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حرف نداء مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، خاص بالقريب املصغي إليك، ألا ال : اهلمزة  
تقتضي رفع الصوت ومده، و ألن قرب املنادى نفسه ال جيعله حباجة على مد الصوت لتنبيهه، و هي أقل 

  "الياء"، لذلك ال حتذف كما حتذف "يا"استعماال من األداة 
من جمموع أساليب النداء، و  %17.24ة يف الديوان بتواتر ضئيل، و ذلك بنسبة وورد النداء باهلمز  

  :قد ورد منها على هذه الشاكلة
  :)1(كما يف قوله): اسم صريح(منادى + مهزة  •

  )05،02(و أصابه تبل من احلب     أخناس قد هام الفؤاد بكم:1ج 
د السلمية يف موطن تغزله ا خبناس ليعرب عن قرا من قلبـه  نادى الشاعر متاضر بنت عمر بن الشري

معطوفة على ) أصابه(حني هام الفؤاد ا، فأصبح سقيما فاسدا، السيما و أن اهلوى ذهب بعقله، فجملة 
مجلة مضمون النداء و اهلمزة للقرب، و املنادى مبين على الضم يف حمل نصب ألنه اسم علم مفرد و النداء 

  :)2(و كذلك) الشاعر(النتباه طلبا للشفقة باحملبوب بغرض لفت ا
  ).38،1(تساقط بعض حلمي قبل بعض   أعبد اهللا إن سبتك عرسي :2ج

عالقة الشاعر األخوية مع أهله و ذويه، جعلت منه يطلق زوجه حني بلغه أا قد سبت أخاه عبـد  
 ذا القرب الذي أراد الشاعر احملافظة عنه، حتببا و تلطفا السترجاع مودتـه و  اهللا، فالنداء باهلمزة يوحي

أصلها ) تساقط(و اجلواب خمفف ) إن سبتك عرسي(احملافظة على قرابته معه، فجاءت مجلة النداء شرطية 
تتساقط حفاظا على الوزن كما حيافظ على وزن و قيمة أخيه عنده، و املنادى واجب النصب باعتبـاره  

  :)3(فا إىل لفظ اجلاللة كما جتلى النداء باهلمزة يفمضا
  ).15،8(وإن كان علم الغيب عندك فأرشدي   أعاذل مهال بعض لومك و أقصدي:3ج     
  )15،9(متاع كزاد الـــراكب املتــزود     أعاذليت كل أمــرىء و ابن أمه:4ج     
  )15،10(و ال رزء فيما أهلك املرء عن يــد     ء يف مثــل خالدأعاذل إن الرز:5ج     

يعود الشاعر للتعبري عن مصيبته يف أخيه، فيقرن صورا متكررة للنداء باهلمزة موجه ملن يلومه يف ما 
يظهره من حزن على أخيه طالبا التلطف و التقليل من اللوم أوال إىل اإلقرار حبقيقة اإلنسان الفانية ثانيا إىل 

قراره عظيم الرزء الذي مل يتحمله، ثالثا، و لعل الدافع إىل ذلك هو مرتلة أخيه، وشـدة  بكائـه أمـام    إ
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العواذل و هي حمتويات مضمون مجل النداء، فكانت اهلمزة للقريب و املنادى منصوب ألنه نكـرة غـري   
  .مقصودة دالة على مشول كالم الشاعر املوجه إىل كل الئم يف أي وقت

  :أيا: اء بـاألداةالند: ثالثا
حرف نداء و تنبيه مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، يأيت عادة تبينـها و  " أيا"أداة النداء   

، إال أنه ال يكون مالزما لنداء البعيد مسافة أو حكما كالنائم والغافـل، و لـذلك   "أيا"نداء مثل األداة 
اء خاص بالبعيد، و مل يرد النداء ـذه األداة  كانت على ثالثة أحرف آخرها حيمل املد، و هو حرف ند

من جمموع مجل النداء يف الديوان، و ذلك  %03.44غري مرة واحدة، مثلت هذا التواتر من خالهلا بنسبة 
  :)1(يف قول دريد

  ).26،2(فهل أنت إن هاجيت إال من اخلضر   أيا حكم السوءات ال ج و اضطجع:1ج  
هجاء مجع فيه الشاعر بني النداء و النهي و األمر و النفي، و هو مضمون النداء إذ نـادى  و هو   
و ) نـداء القريـب  (و رمبا هي مجع بني اهلمزة . املشكلة من ثالثة أحرف، األلف، الياء، املد" أيا"باألداة 

كان النـداء ـا    و هي حرف للبعيد عادة، لكنه غري مالزم له مسافة و حكما، و يف هذا البيت) يا(الـ
فكـان  ). حكم السـوءات (حتديدا، مع عدول املتكلم عن ذكر املنادى بامسه الصريح و جلوئه إىل كنيته 

الغرض من األسلوب تنبيه املنادى إىل مساع كنيته قبل موضوع النداء و هذا ما خيدمه املـد األخـري يف   
  ..األداة

  :خــامتة
  :ميكن تسجيل مالحظات و نتائج هيبعد عرض أسلوب النداء بأدواته املختلفة   

أعلى نسبة يف النداء، و هي أم الباب يف وقت محلت عليها مجيع " يا"ليس عجيبا أن متثل األداة   - أ
  .األساليب احملذوفة األداة

دون غريها من األدوات ألن املتكلم عادة ما ينادى بعيدا عنه، " يا"إن السبب يف شيوع األداة   -  ب
 .ال التنبيه إىل املنادى بذلك املد الذي حيتل آخرهافهو حريص على إيص

إىل أغراض أخـرى  ) لفت االنتباه(تنوعت أغراض أساليب النداء و اهلدف من النداء احلقيقي   -  ت
 .....)تقرير، هجاء، نفي(أملتها احلاالت النفسية للشاعر 
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ب حقيقة أو افتعاال، لـذلك  بنسبة ضئيلة لبعد املخاطب من دريد يف الغال" اهلمزة"جميء األداة   -  ث
 .كان غرضها دائما التنبيه

عدم استعمال كل أدوات النداء أو بعض األساليب امللحقة بالنداء كالندبة و االستغاثة وقـد    - ج
يكون السبب يف ذلك نفسية الشاعر الشجاعة اليت ترفض الذل و اهلوان فيميـل إىل األخـذ   

 .بالثأر غالبا دون استغاثة أو ندبة
  :ــلة األمــر يف الـــدرس النحوي مج -2

األمر الذي هو نقيض النهي، قولك افعل كذا، قال : "األمر بقوله" معجمه"يف ) ابن فارس(يعرف 
 ):الكسائي(و قال .."يل عليك أمرة مطاعة، أي يل عليك أن آمرك مرة واحدة فتطيعين: يقال: األصمعي

،فاألمر يف معناه العام هـو طلـب الفعـل و التنفيـذ دون     )1(.."إنه ألمور باملعروف و نهِي عن املنكر"
األمر عند العرب ما إذا مل يفعـل  : استشارة، و ال إمكان للمأمور يف رفضه، كما يف قول ابن فارس أيضا

  " .املأمور به يسمى عاصــيا،ويكون بلفظ افعل أو ليفعل
فهو طلب الفعل من األعلـى إىل أدىن  " لى و أرفع مرتلة من مأموره،أع -عادة–و فيه يكون اآلمر 

  .)2(حقيقة أو إدعاء، سواء أكان الطالب أعلى يف واقع األمر أم مدعيا لذلك
األفعـال ثالثـة مـاض    : )الزجـاجي ( وقد مسي بعض النحاة فعل األمر فعال دائما كما يف قول

  . )3("ارع، و فعل مستقبل و فعل يف احلال يسمى الدائمومض
أما من حيث داللته على الزمن فيكون فعل األمر للمستقبل دائما يطلب به حدوث فعل مل يقع قبل 

  .جيعله لغريه، يدل على احلال وحده، أو املستقبل وحده، أو مها معا أن يتلفظ به فال يقترن به ما ال
  :يأيت األمر يف الكالم العريب بصيغ أربع

يا يحيى خذ الْكتـاب   ♥: :أو رباعيا جمردا أو مزيدا، متعديا أو الزما كقوله تعاىل -و هو كل فعل أمر من الفعل سواء كان ثالثيا :فعل األمر الصريح: أ
 ة4(،♦بِقُو( ♥ رِباقْتو دجاسو♦.)5(  

ولْتكُن منكُم أُمةٌ  ♥: "و هو كل فعل مضارع جزم بالم األمر، وغريت معناه من املضارع إىل األمر، كما يف قوله تعاىل :املضارع املقرون بالم األمر: ب 
وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعد5(♦…ي( وكذا"♥  هتعن سم ةعذُو س قنفيل♦.)6(  
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هي كلمات تدل على ما يدل عليه الفعل تشاركه يف احلدث والزمن وكذا الفعل،  :اسم فعل األمر: جـ
صه مبعىن أسكت، حي مبعىن أقبل، آمني مبعىن استجب، كما : لكنها ال تقبل بعض عالمات الفعل كقولنا

  .يف قول الشاعر العريب
  زمامه النفس عاش الدهر مذموما  فمن ملكت    عليك نفسك هذا

فيه يؤدي املصدر وظيفة فعل األمر يف وجوب القيام بالفعل كما يف : املصدر النائب من فعل األمر: رابعا
  .أي أحسن إىل والديك )7(♦ الدينِ إِحساناَقَضى ربك أَالَّ تعبدواْ إِالَّ إِياه وبِالْوو ♥ :قوله تعاىل

وقد خترج صيغ األمر عن معناها احلقيقي األصلي إىل معان أخرى تستفاد من خالل الكالم من جهة، 
  :وقرائن األحوال من جهة أخرى ومن هذه املعاين

ربنا آمنا ♥: ل مرتلة إىل أعلى مرتلة كقوله تعاىل على لسان املؤمننيفيه يكون األمر من أق: الدعاء  - أ
نيماحالر ريخ أَنتا ونمحارا ولَن راوكذ)1( ♦فَاغْف :♥  تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بر

يداللَى وعو لَي2(.♦ .ع(  
مرتلة واحدة من حيث القيمة واألمهية، كقول امرئ فيه يكون اآلمر واملأمور يف : االلتماس - ب

  .بسقط اللوى بني الدخول فحومل  قفا نبك من ذكرى حبيب ومرتل  : القيس لصاحبيه
فيه يظهر اآلمر للمأمور عدم قدرته على القيام بالفعل بيانا لعجزه وعدم قدرته كقوله : التعجيز - ج   
  )3(.♦فَإِنَّ اللّه يأْتي بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ  ♥: تعاىل
ين آمنواْ إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم يا أَيها الَّذ ♥: النصح واإلرشاد -د

  )4(.♦كَاتب بِالْعدلِ 
وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ اَألبيض من الْخيط اَألسود من ...♥ :كقوله تعاىل :اإلباحة -هـ

  )5(.♦ ...الْفَجرِ
  . )1( ♦ اعملُوا ما شئْتم إِنه بِما تعملُونَ بصري ♥ : كقوله تعاىل:  التهديد -و
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  :كقول الشاعر :التحذير - ز
  الركبفقد طمى اخلطب حىت غاصت     تنبهوا واستفيقوا أيها العرب

  : كقول أمحد شوقي: اإلعجاب - ي
  .حىت أريك بديع صنع البارئ    تلك الطبيعة قف بنا يا ساري

  )2(.♦.وأَسروا قَولَكُم أَوِ اجهروا بِه إِنه عليم بِذَات الصدورِ ♥ :كقوله تعاىل  :التسوية -ض
  :مجلة األمر يف ديوان دريد بن الصمة

من جمموع اجلمل الطلبية  %31.50: مرة بنسبة تقدر بـ 23وردت مجلة األمر يف الديوان بتواتر   
األمر، و قد وزعت صيغ  يف الديوان، و كان الغالب عليها صيغة األمر الصريح ، و مرة بصيغة اسم فعل

  :األمر كما يلي
  :صيغة األمر الصريح:الصورة األوىل:أوال 

و هي الصيغة املباشرة الصرحية لطلب حصول الفعل، و قد شغلت نسبة كبرية من مجل األمر، و   
  :توزعت حسب األمناط التالية

  :)3(كما يف قول دريد:أمر املفرد املذكر: النمط األول -أ
  )01،03(على ثأرها فأي موىل و طالب      و أبلغ منريا إن مررت بدارها – 1ج
  )3،30(وقد يعــطف النسب األكرب     فأبلغ سليـما وألـــفافها - 2ج
  )30،06(فكيف الوعــيد ومل تقرروا      وأبلغ لـــديك بين مازن – 3ج

، بصيغة األمر املفرد، كما أا اتفقت من حيث "أبلغ: "يف أمر واحدتشترك املركبات الثالثة   
  :العناصر املتعلقة يف كل مركب

  .مجلة جواب األمر+ مجلة الشرط+ أداة الشرط+ جواب الشرط املقدم: 1ج
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مجلة جواب الشرط جلملة الشرط واألداة احملذوفتني يف األبيات اليت سبقت البيت + فاء الرابطة : 2ج
  .علقاتمت+ عطف+
  .مجلة استفهام+ مضاف + جار و جمرور + مجلة األمر املعطوفة على ما قبلها + حرف عطف :3ج

جوابا للشرط و  1جو قد تكرر فعل األمر املفرد ذا الفعل ثالث مرات يف الديوان، و قد جاء يف   
رف املخاطب، هو حتمية أسلوبية ألن جواب الشرط وارد ال حمالة ما دام فعل الشرط غري حمقق من ط

  .فهو بذلك مطالب باإلبالغ إن مر بالديار
و يف التركيب الثاين يورد األمر نفسه يف مجلة جواب الشرط ما دام انه قد بلغ الديار، فليبلغ   

  .سليما و من حوله من األحالف للثأر من معركة يوم الغدير
الشاعر الذي كرر الصيغة نفسها  و ذا يكون األمر يف التركيبني أمرا بغرض االلتماس تلبية لرغبة  

و الفعل نفسه ليلتمس من خماطبه واجب التبليغ ملا أراده هو، ليكون الغرض هو ذاته يف التركيب الثالث 
إال أن الشاعر أراد من خالله أن يوسع دائرة التبليغ ليشمل بين مازن ككل بصيغة يلتمس فيها نوعا من 

  .أمام قوته وطيش قومهالسخرية و التهكم و االستهزاء بأعدائه 
كما تعكس أفعال األمر يف التراكيب ما كان عليه الشاعر من شحنة عاطفية جسدت حالته   

  :)1(النفسية و اليت كان فيها حريصا على التعبري عن قوته و عزته طالبا ثأر أخيه و منه أيضا
  )62،1(إن مل يكن كان يف مسيعهما صـمم     أبلغ نعيما و أويف إن لقـيتها:  4ج

  )62،2(إذا تقارب بابن الــصادر القسم     فما أخي بأخي سوء فينقصه  
، واقع يف مجلة جواب الشرط املقدم حرص من خالله )أبلغ(فهو تركيب بصيغة األمر املفرد   

جواب األمر منفية أراد  الشاعر جتاه خماطبيه على وجوب اإلبالغ ألن النتيجة حتمية جلملة الشرط و محلة
و هم ) بين الصادر(من خالهلا دريد نفي السوء عن أخيه و االنتقاص من شأنه رادا ذلك على أعدائه 

  .)2(الذين قتلوا عبد يغوث أخاه فاألمر لغرض االلتماس كما يقول دريد
  ).03،5(وت فال تبعد من النصب و إن غز    أقعد بطينا مع األقوام ما قعدوا : 5ج
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تركيب بصيغة األمر املفرد أورده الشاعر يف باب هجائه عبد اهللا بن جذعان يف صيغة جواب 
الشرط بعد أن تقدمت األداة ومجلة الشرط يف البيتني السابقني فهو ال ينفع أن يكون مقاتال بل عليه أن 

وا، فاألمر بغرض التحقري وكذا قول دريد بن جيلس مدة جلوس القوم، و خيتار مواطن الراحة إن حارب
  :)1(الصمة

  )61،7(على ظنة منها و للحزم الئم   عد تشف نفسا و ال تكن: فقال له: 6ج
فجملة األمر واقعة مقول القول يف حمل نصب مفعول به للفعل قال، أراد من خالهلا الشاعر  

يما و أن عودة مثامة كفيلة بأن تداوي آالمه و ما به من أمراض و أسقام وال ظن النصح و اإلرشاد الس
يف ذلك، لكن نصح الشاعر مل جيد نفعا، فمات املأمور بضربة ثأر مل ختنها العزائم ومل تنفعها التمائم يف 

  :)2(قوله
  )61،8(م بضربة ثأر مل ختنــها العزائ    فقلده ملا تبـني شخــصه  
  )61،9(إىل املوت مل تنظم عليه التمائم   فماتا صريعي غرة و ملن سعى   

  .فأورد الشاعر األمر للمفرد املذكر بغرض النصح و اإلرشاد
  :)3(فيه يقول دريد بن الصمة:أمر املفرد املؤنث: النمط الثاين-ب

  )1،35(ء ضلوعك و ابأسي وشدي على رز  أميم أجدي عايف الرزء و اجشمي 1ج
يف ثنايا دعوته إىل البكاء بعد مقتل أخيه و قد ) أميم ـة(و قد ورد األمر موجها إىل املفرد املؤنث   

  :مشل هذا التركيب
  )4(فعل أمر+ مضاف+ جار و جمرور+ )3(فعل أمر ) 2(فعل أمر ) + 1(فعل أمر + مجلة نداء :1ج

على سبيل احلث و اإللزام و طلب حصول الفعل فهو يأمر  أما عن األمر فيه فقد تواتر أربع مرات 
خماطبته بأن جتد و تشجم وتشد على رزء ضلوعها و تبتئس أمام عظمة الرزء، ألن امليت ليس شخصا 
عاديا، مث أعقب بعدها بذكر صفات أخيه، فالغرض من األمر املسألة و الرجاء أو االلتماس، و منه 

  :)4(قوله
  )17،1(أالقي بإثر ثلة من حمارب   ذريين أطوف يف البالد لعلين 2ج
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مفردا ) خماطبته(هذا األمر ورد مقترنا بأسلوب للترجي و هو مجلة جواب األمر، وكان املأمور   
للتعبري عن أمله يف أن يطوف البالد لبلوغ أمله و مبتغاه، كما قد يظهر ) ذريين(مؤنثا، و األمر صريح 

  .جهة الناس يف تضييع حق قبيلته فاألمر حقيقي بغرض طلب الطواف يف البالد عله حيقق أملهملوما من 
  :)1(قال دريد بن الصمة:أمر اجلمع املذكر: النمط الثالث-جـ

    )36،5(و صاحبه العباس قبل الدهارس     فكفوا خفافا عن سفاهة رأيه 1ج 
من األمر وجهه الشاعر  إىل خماطب يف شكل مجع مذكر، ألن داللة اجلمع قد مثل هذا النمط   

، )حرب البسوس(تؤدي مبتغى الشاعر أكثر مما يؤديه الفرد، كما يف مسعى الشاعر حنو الصلح بني القبائل
و ما هو عليه من طيش و سفه وصاحبه تفاديا لنتائج احلرب " خفاف"فأمر زعماء القبيلة بكف 

يه إشارة إىل فروسية الشاعر اخلبري مبيادين القتال، لذلك جعل شعار احلرب سائدا يف شعره، الوخيمة،و ف
  .)2(: واألمر بغرض النصح و اإلرشاد و كذا قوله 

  )05،01(وقفوا فإن وقوفكم حسيب     حيوا متاضر و أربعوا صحيب  - 2ج
  :كونا من العناصر التاليةأورد الشاعر هذا التركيب متغزال باخلنساء م  

  .مجلة جواب الطلب + أمر + منادى + فعل أمر + عطف +مفعول به + أمر 
أماله نفسية ) حيوا ، أربعوا ، قفوا( –فلجأ الشاعر ملتمسا من مجع املخاطبني على تعدد األمر 

، ألن مقام الشاعر جتاه اخلنساء، ليصرح أن وقوفهم عندها يكفيه، فأرسل األمر جمردا من أي متهيد
شحنته العاطفية كمحب و متيم جتاهها و كذا قول " األوامر"الشاعر تغزل مبخاطبته ليبدي من خالل 

  : )3(دريد
  )49،1(و أسرى يف كبوهلم الثقال     بين الديان ردوا مال جاري  - 3ج

يتجه إىل أهل بين الديان الذين كانوا تركيب أمر سبقه نداء للفت االنتباه، و هو صادر من الشاعر حقيقة 
  :معه يف حرب بعد أن سكنوا جواره و تبدو عناصر هذا التركيب اللغوية كما يلي

  .جار و جمرور+معطوف + مفعول به +فعل أمر ) +األداة حمذوفة(منادى  
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يف  و يظهر أن الغرض األسلويب هلذا األمر هو االستعطاف املقرون بالتهديد، وهذا ما أفصح عنه  
  :)1(البيت الذي يليه

  )49،2(و إن شئتم مفاداة مبال     وردوا السيب إن شئتم مبن 
  :االمر بصيغة اسم فعل األمر: الصورة الثانية  - 1

  :)2(هذه الصورة مل يرد فيها األمر إال قليال، إذ ترددت مرة واحدة يف قول دريد يوم معركة الغدير
  )30،05(فمهال فزارة ال تضجروا      صبحنا فزارة مسر القنا - 1ج

  : بعناصر حنوية هي " مهال"وقد ورد هذا التركيب بصيغة اسم فعل األمر 
اسم فعل أمر مبعىن متهل، " مهال"مجلة اجلواب،و) + أداة حمذوفة(منادى + اسم فعل أمر + استئناف 

ام كله جبميع مالبساته و أحواله، لذلك يطلب ا متهل املوقف املراد احلديث فيه من الداللة على املق
فيكون ) متهل(و ما يتعلق ا، على خالف لو كان التعبري ب) قبيلة فزارة(عنه كامال مبا فيه املخاطب 

و كذا زمن الفعل، و قد أوردها دريد يف باب التهديد و ) العدد- اجلنس(الشاعر قد حدد املتلقى 
  .و هو الغرض من األمر" فزارة"عيد لقبيلة الو

  :خــــامتة
  :بعد عرض مجلة األمر عند دريد بن الصمة من خالل الديوان نستنتج أن 

 .كثريا ما كان األمر صادرا عن دريد و ليس حكاية عنه - 
كثريا ما كان األمر صرحيا و تنوع حسب املخاطب، كتنوع احلالة النفسية اليت كان عليها  - 

و اليت ترمجت يف . مرة ناصحا، و أخرى ملتمسا و بعدها مستعطفا و غريهادريد 
 .األغراض األسلوبية جلمل األمر

غلبة غرض النصح و اإلرشاد خاصة يف مواطن احلرب مما يعكس خربة الشاعر يف احلياة، و  - 
 .هو الذي سرب أغوارها و علم نتائجها الوخيمة

الشرط، والنداء، إما للفت االنتباه أوال،  وإما  كثريا ما تالزم أساليب األمر أساليب - 
  .لوجوب حتقق اجلواب ألنه متعلق بالشرط ثانيا

  :مجــلة االستفهـــام يف الدرس النحوي: 3
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) استفهم(أمجعت مصادر اللغة على أن االستفهام مصدر للفعل الثالثي املزيد بثالث أحرف  :مفهومه
عن أمر جيهله السائل، إذ يعد كل استفهام سؤاال، و ال  و الذي يعين طلب الفهم، و هو بذلك سؤال

  .يصح العكس
سألته الشيء و سألته عن الشيء سؤاال و ": اللسان"السؤال يف مادة سأل يف ) ابن منظور(و قد عرف 

  .)1("مسألة، استعطيته إياه، و سألته عن الشيء مبعىن استخربته
و االستفهام أسلوب لغوي أساسه طلب الفهم و الفهم هو صورة ذهنية تتعلق أحيانا مبفرد،   

بشخص أو غريمها و تتعلق أحيانا بنسبة أو حبكم من األحكام فالنسبة يشترط أن تكون خربا سواء كان 
و يستخدم لتأدية هذه الوظيفة  )2(.اءاخلرب مثبتا أو منفيا لذلك ال يستفهم عن طلب و ال يستفهم عن إنش

اللغوية أدوات بعضها أصل يف االستفهام بدليل أن مجلة االستفهام قد حتذف و تبقى األداة دالة عليها 
  .ل، ما ، من،أي، كيف،كم، مىت، أىن، أين، و أشهرها اهلمزة، ه''عم؟، مب؟، مىت و أين؟''كقولنا 

  :مجلة االستفهام يف ديوان دريد بن الصمة
من جمموع اجلمل الطلبية عند دريد بن الصمة،  %24.65بلغت مجلة االستفهام يف الديوان نسبة 

  :مبختلف أدوات االستفهام و أساليبه املعروفة و ذلك وفق األمناط التالية
  :)3(يقول دريد:امية مصدرة باهلمزةمجلة استفه - 1:النمط األول

  )26،15(فقلت أعبد اهللا ذلكم الردي؟   تنادوا فقالوا أردت اخليل فارسا - 1ج
واقعة مقول القول للفعل قلت يف حمل نصب مفعول به، و قد (مجلة امسية + فأداة االستفهام اهلمزة 

الشاعر ليبني مصرع أخيه يف جو يسوده التساؤل واالستفهام، فاستفهم سبقت جبملة فعلية مثبتة أوردها 
بغرض االستفسار، و ارتبط املركب االستفهامي مبركب قبله يوحي بعظيم مرتلة أخيه بني القوم السيما 

  .)4(حني تنادوا مجيعا و كلهم حرية ملعرفة الصريع و كذا يف قوله
  ).52،1(كما ال خرز شعيب مشلشل  اء عينك يهملأمن ذكر سلمى م - 2ج

خماطبه على تصور حالته حني يذكر سلمى ) الشاعر(يف هذا التركيب االستفهامي حيمل املتكلم 
بأسلوب تقريري إخباري شبه من خالله ماء العني حببات خرز انفصم عقدها فهي تتقاطر مشلشلة، 

                                                
 .318ص  11ج 1992 - لبنان –بريوت  –لسان العرب  –ابن منظور  - 1
 .264ص  – 1ط –بريوت لبنان –يف النحو العريب املكتبة العصري  –مهدي املخزومي  2
 .49الديوان ص –دريد بن الصمة  - 3
 .102املرجع نفسه ص - 4



ليخلص إىل التقرير ألن ) من ذكر سلمى(ار و ارور فتضافرت عناصر االستفهام باهلمزة أوال مث اجل
ذكر سلمى يستدعي دموعا (خماطبه يعرف أن ماء عينك يهمل فمعرفة الشيء كفيلة بالعلم بصفاته 

  :)1(، و كما يف قوله)غزيرة
  ).63،1(و دوين بطن مشظة فالفيام     أتوعدين ودونك برق شعر - 3ج

الواضح أن تتصدر مهزة االستفهام اجلملة إلفادة معىن االستفهام، و ذلك بدخوهلا على الفعل من 
املضارع املثبت للداللة على متادي املخاطب يف الوعد رغم أن الوعد لن يتحقق حلائل بينهما معا، 

  .فاستفهم ليقر باالستحالة و اإلنكار لتحقيق مضمون االستفهام
  :)2(يقول دريد بن الصمة ":هــــل"تفهامية مصدرة بـ مجلة اس: النمط الثاين-2

  )03،1(أم بابن جذعان عبد اهللا من كلب   هل باحلوادث و األيام من عجب-1ج
جار و جمرور + معطوف+ جار و جمرور + أداة استفهام :ورد أسلوب االستفهام بعناصر تركيبية هي 

  .معطوف+ أداة عطف +
هل (تركيبني ربِطَ بينهما باألداة أم " هل"يت هل على حنو ما تأيت اهلمزة، فتصدرت كثريا ما تأ

يف التركيب األول ارتبطت حبرف " فهل) "باحلوادث و األيام من عجب بابن جذعان عبد اهللا من كلب
جعلت االستفهام خارجا إىل النفي السيما و أن الشاعر يتوقع النفي مسبقا إذ ال عجب " من"اجلر 
ما باحلوادث و األيام من عجب، و ما بابن جذعان عبد اهللا من (احلوادث و األيام فيكون التقدير ب

  :)3(،فالغرض من االستفهام هو النفي، كما قال دريد)كلب
  )34.10(و هل أخربا أنين ابن أمس     و تزعم أنين شيخ كبري - 2ج

ألا " تزعم"مجلة امسية يف حمل نصب سدت مسد مفعويل ) شيخ كبريإنين (املفعول به يف مجلة االستفهام 
مجلة فعلية مثبتة، و هو استفهام منفي أراد من خالله دريد + ناصبة ملفعولني، معطوفة على االستفهام ل 

تزعم إنين شيخ (نفي اإلخبار من جهة و االعتراف بكرب سنه من جهة أخرى، فقدم التركيب األول 
صحة نفيه على سبيل احلقيقة، ال على سبيل التهكم كما تزعم اخلنساء، انطلق فيه من رغبته ليثبت ) كبري

، ألن احلكم يف السؤال غري معلوم و إال مل يستفهم )اخلنساء(للتنفيس عن نفسه لطلب احلكم من خماطبه 
  ).هل(عنه بـ 
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  :مـــا: مجلة استفهامية مصدرة بـ : النمط الثالث-3
االستفهام يف الديوان قليلة جدا مقارنة بأدوات االستفهام املعروفة، و قد إن نسبة ورود هذا 
  :وردت حسب األشكال التالية

  :)1(و فيه يقول دريد:اسم+ مـــا : الشكل األول -أ
  )05،6(عض اجلميع اخلطب ما خطيب     فسليهم عين خناس إذا 

اجلار و + الة على الترتيب و التعقيب، أورد من خالله الشاعر مجلة األمرالد" بالفاء"فكان االستئناف 
مجلة االستفهام، ليبدي التماسه و رجاؤه أوال من اخلنساء طالبا + أداة الشرط و مجلة الشرط + ارور 

  .شرح الوصول إىل معرفة حضه و نصيبه من اخلطب إذا عض اجلميع
لسؤال جيعلها تقع على كل شيء، لكن السؤال يتعلق مبخاطب يف اإلام خالل ا" ما"و أن استغراق 
  .، و به يكون االستفهام حقيقيا غرضه االستفسار)اخلنساء(الشاعر العاقل 
  )2(:فعل مضارع+ ذا + ما : الشكل الثاين

  )52،2(نأت حقب و ابيض منك املرجل     و ماذا ترجى بالسالمة بعدما 
االستفهامية، كما يف قول دريد بن الصمة، فهي ليست موصولية، وال " ما"ع م -ذا –قد ترد 

إشارية، أتى ا الشاعر ليقرب تصور ما استفهم عنه، بسبب أا مغرقة يف اإلام، يف موطن عتاب 
الشاعر و لومه ملخاطبه فأىن له بالسالمة، و قد تباعدت حقب، و ابيض منه سواد شعره، فهو استفهام 

إخباري تركبت عناصره من مجلة االستفهام املسبوقة بواو العطف على ما قبلها مرتبطة بظرف تقريري 
حدد من خالهلا زمن مركب االستفهام، مث عطف مجلتني يف أسلوب اجتمعت فيه عناصر ) بعدما(زماين 

  .التركيب لتقرر غرض الشاعر املقصود من االستفهام و هو النفي
  

  :"مبن: "ية مصدرة مجلة استفهام: النمط الرابع
  :هذا النوع من اجلمل االستفهامية قليل هو اآلخر يف الديوان، توزعت أشكاله على ما يلي

  )3():باإلضافة(اسم معرفة + من : الشكل األول  -  أ
  )46،6(يا صاح من يكن مثله ال جتهل     يا ليت شعري من أبوه و أمه؟
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مركب "أراد من خالله الشاعر لفت االنتباه إىل حقيقة ) يا للتنبيه(ركب بتنبيه متيز هذا امل
كحرف استفهامي مغرق يف تنكري " مبن"اهلادف إىل بيان حقيقة ممدوحه، مث أعقبه باستفهام " االستفهام

والشاعر أورد ، ليأيت مجلة النداء املتضمنة مجلة الشرط وجوابه،)أبوه و املعطوف عليه و أمه(املبتدأ املؤخر 
جوابا الستفهامه يتمثل يف بيان شهرة ممدوحه اليت تغىن عن معرفة أبيه وأمه، و بذلك يكون الغرض من 

  .االستفهام هو املدح و االفتخار مبمدوحه اعتزازا به وبكرامته
  )1(:مستفهم عنه حمذوف + من : الشكل الثاين -ب

  )44،1(فاضطرها الطعن يف وعث وإرجاف   طردت أبا دفافة من للخيل إذا   
، من حيث )01الشكل(قد يتفق هذا املركب االستفهامي يف عناصره املشكلة له مع البيت السابق 

استهالله بأداة نداء حمذوفة للتنبيه، متبوع باستفهام داخل على شبة مجلة من اجلار و ارور متعلقة 
  .مجلة فعلية) + إذْ(لسياق مرتبطة بظرف زماين باملستفهم عنه احملذوف و املقدر من ا

  :)2(فالشاعر يف بيته الشعري يرثي أخاه مبينا مرتلته كفارس شجاع ذلك ما بينه يف البيت الذي يليه
  )44،2(كلتا اليدين كرورا غري وقاف       يا فارس اخليل يف اهلجاء إذ شغلت 

  .كم أن الشاعر مل ينتظر جوابا  التحسر على أخيه أيب دفافة بعد وفاتهويكون الغرض من االستفهام حي
  )3(:فعل مضارع+ من : الشكل الثالث

  )36،6(و من يعقل األمثال غري األكايس؟   و إال فأنتم مثل من كان قبلكم 
حرب (يف حرب كليب  "خفاف بن ندبة"و " العباس بن مرداس"يف باب مسعى الشاعر على الصلح بني 

وصاحبه العباس عن سفاهة ) كفوا خفافا(أورد الشاعر ضربا من االستفهام مهد له جبملة طلبية ) البسوس
، مث أورد املركب )أنتم مثل من كان قبلكم(و هي إقرار ) مجلة جواب الطلب(ليستأنف كالمه ) رأييهما

الكيس (ال من ذوي الفطانة و العقول لينفي عدم صدور هذا املسعى إ.....) من يعقل(االستفهامي 
  ).ال يعقل األمثال غري األكايس(،فالغرض من االستفهام النفي، )الفطن

  :أي: مجلة استفهامية مصدرة بـ : النمط اخلامس  -5
مل يرد من هذا االستفهام يف الديوان غري مركبتني فقط، تواترت فيهما مرتني، كما يف قول دريد بن 

  :)1(الصمة
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  )25،07(و أي مكان زور يا بن بكر      رأيت مكانة فعطفت زورا 
كثريا ما تأيت يعد فعل يفيد الشك، أو فعل يفيد اليقني أوردها الشاعر " أي"أمجع النحاة على أن 

ف جبملة ، مث عط)رؤية املكان املستأنف بالعطف زيارة(يف البيت مضافة إىل اسم مكان بعد فعل يقيين 
  .نداء) + أي مكان زور (مركب االستفهام 

الدالة " أي"يف هذا املركب االستفهامي  لالستفهام عن الشيء باألداة " أي"و جاء الشاعر باألداة 
على التكثري أي ال مكان للزور بعد أن وقف على حقيقة موت معاوية بن عمر مناديا نفسه ابن بكر ألن 

ليس للشاعر انتظار اجلواب عن سؤاله، و إمنا أراد به النفي، و هو الغرض بكر جده كما جاء يف نسبه، و 
  .من االستفهام

  :خـــــــامتة 
  :بعد عرض جلملة االستفهام يف الديوان نستخلص

  .تنوع أساليب االستفهام من حيث األداة بأمناط و أشكال خمتلفة - 1
صادر عن الشاعر، أو خروج ) استفهام حقيقي(احنصرت أغراض االستفهام بني االستفسار  - 2

 ....، كالنفي، االستعطاف)يفهم من خالل السياق( عن معناه احلقيقي
 .كثريا ما اقترنت مجل االستفهام جبمل مثبتة محلها الشاعر على تثبيت حقائقها يف ذهن سامعه - 3
 .مجيع أساليب االستفهام صادرة عن الشاعر و ليس حكاية عنه - 4

  
  
  :الدرس النحويمجــلة النهي يف : 4

يعد أسلوب النهي من أنواع اإلنشاء الطليب،يقوم على طلب الكف عن الفعل أو االمتناع عنه على 
: الناهية كنحو قوله تعاىل" ال"ويأيت بصيغة واحدة هي املضارع املقرون ب  ،)2(وجه االستعالء و اإللزام

:♥  نم قَرِيب اللّه تمحا إِنَّ رعطَمفًا ووخ وهعادا وهالَحإِص دعضِ بي اَألرواْ ففِْسدالَ تو
ِسنِنيحع األمر يف شرط االستعالء لذلك يبقى قائما كما جاء يف قول ويشترك النهي م. )3(♦الْم
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يكون على سبيل االستعالء ) ال تفعل(و النهي حمذو به حذو األمر يف أن أصل استعمال : ")السكاكي(
  . )1("بالشرط املذكور

ة األمر، إذ يكون النهي حقيقيا إذا توافر فيه االستعالء و اإللزام، و قد و مجلة النهي مثلها مثل مجل  
  :خيرج عن األصل فتفيد أغراضا تفهم من الكالم و قرائن األحوال مثل

الَ تؤاخذْنا إِن نِسينا أَو ربنا  ♥ :إذا كان من أقل مرتلة إىل أعلى مرتلة كما يف قوله تعاىل  :الدعاء - 1
  )2(.♦أَخطَأْنا

  )3(. ♦ؤكُم الَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن تبد لَكُم تس ♥ :كقوله تعاىل :النصح و اإلرشاد -2
  )4(.♦الَ تعتذرواْ قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُم  ♥: كقوله تعاىل  :التيئيس-3
  :كقول املتنيب يشكو و يهجو كافور اإلخشيدي: التحقري  -4

  إن العبيد ألجناس مناكيد  ال تشتر العبد إال و العصا معه   
الَ تحزنْ إِنَّ اللّه معنا  ♥ :وهو جعل املخاطب مطمئنا، وإزالة اخلوف عنه كقوله تعاىل: اإليناس - 5

♦.)5( 
ال يقعدنا أحدكم ليلة واره يف املسجد، :كقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه للمتكاسلني :التوبيخ -6

 .ضةمث يقول اللهم ارزقين فإن السماء ال متطر ذهبا وال ف
 :فيه يكون التساوي يف املرتلة كقول مالك بن الريب لرفيقي سفره :االلتماس - 7

  .من األرض ذات العرض أن توسع يل      وال حتسداين بارك اهللا فيكما
  :كقول نازك املالئكة ختاطب العام اجلديد :التمين - 8

  .فنحن هنا ضــيوف    يا عام ال تقرب مساكننا 
  :يد بن الصمةمجلة النهي يف ديوان در -2
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إن نسبة ورود هذه اجلملة يف الديوان قليلة مقارنة مع اجلمل الطلبية األخرى و شغلت نسبة ورود    
الفعل املضارع ازوم و ذلك + من جمموع اجلمل الطلبية، و ذلك بصيغة واحدة هي ال الناهية  04.10%

  :على شكلني مها
  :ي املفرد املذكر:الشـــكل األول -1
  :)1(املضارع ازوم، يقول دريد" + ال"هي بـ الن  -أ
  )2،26(فهل أنت إن هاجيت إال من اخلضر     أيا حكم السوءات ال ج و اضطجع - 1ج

جاء هذا النهي على لسان دريد يهجو أحد خصومه، قدم فيه النداء لتنبيه املخاطب ولفت انتباه 
شبهه بالفرخ يف ( انتقاصا من قيمته، مث اه على أن يهجو أحدا لعدم أهليته ) يةكن(بأداة النداء و منادى 

للداللة على االشتراك يف ) اضطجع(، مث عطف على املضارع ازوم أمرا )البيت الذي يليه، أنظر املالحق
لقيام بتركه حكم النهاية فهو ينهي خماطبه مث يأمره باالضطجاع، فكأن النهي عن القيام بالفعل هو أمر ل

فحمل النهي غرض النصح، و محل األمر غرض التوجيه و مها غرضا  -حىت و إن كان يناقضه دالليا
  :)2(النهي،و على شاكلته قول الشاعر

  )5،3(و إن غزوت فال تبعد يف النصب    فأقعد بطيئا مع األقوام ما قعدوا  -2ج
مع (املسبوقة بربط  مث جاء باجلار و ارور ) أقعد بطيئا(ألمر قدم الشاعر يف هذا التركيب مجلة ا

لترد مجلة النهي يف مركب شرطي، واقعة ) ما قعدوا(للتخصيص، مقرونا بظرف الزمان املصدري ) األقوام
  .يف مجلة جواب الشرط، و هو حمور التركيب و جوابه

يضاح ما يريده من خماطبه والعمل على طلبا من الشاعر إل) ال تبعد(و النهي ) أقعد(فتالزم األمر،   
تنفيذه و بذلك يكون الغرض من النهي هو النصح من جهة املصحوب باالحتقار انتقاصا من القيمة من 

  :)3(جهة أخرى، كما يقول دريد
  )61،7(على ظنه منها و للحزم الئم   عد تشف نفسا وال تكن : فقال له - 3ج

هو النهي الوحيد الذي جاء حكاية عن الشاعر، و ليس صادرا عنه، فيه يأمر املتكلم خماطبه و
) ال تكن على ضنة. ()1(بالعودة كي تشفى نفس مث ينهاه على أن يكون ناكرا غري معترف بقتل الرجل

  :ناكرا للحزم، و قد تشكلت عناصره
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مضارع (مركب النهي ) + مجلة فعلية فعلها متعد(مركب األمر ) + له(اجلار و ارور + فعل القول
  .معطوف+ جار و جمرور ) + جمزوم بال الناهية

بغرض ) ال تكن(مث عطف عليها بالنهي ) عد(و قد ورد النهي يف مجلة مقول القول قدم فيه األمر   
اسا و نصحا، عله يالقي اعترافا يف رسالته إىل خماطبه، و ، مث كان النهي التم)العودة(االهتمام بأمر املقدم 

  .ال يعرض قومه حلرب ضروس، فيكون النصح و االلتماس مها غرضي النهي
  :ي املفرد املؤنث: الشكل الثاين

  :)2(ورد هلذا النمط تركيب واحد ى فيه دريد بن الصمة نفسه قائال  
  )43،1(ال تكثري ما أنا بالنكس الورع    النفس يف يوم الفزعجاشت إيلّ

، مث جاء )يوم احلرب(جار و جمرور دال على الظرفية + قدم الشاعر هلذا التركيب مجلة خربية مثبتة
أراد من خالل ..." فقلت هلا ال تكثري :"......تركيب النهي مجلة مقول القول للفعل احملذوف املقدر

و ال بالضعيف الرذل و ال )ما أنا بالنكس الورع(ا ينقص من قيمته كفارس مغوار مجلة النهي نفي م
باجلبان الضعيف، فالتمس من نفسه طالبا التلطف فال داعي للمطالبة بذلك ألن خربته باحلرب كفيلة 

  .بالدليل على ذلك و بذلك يكون االلتماس هو الغرض املتوخى من النهي
  
  

  : خامتـــــة
ض للجملة اخلربية، بأنواعها املتوافرة يف الديوان ميكن أن نسجل بصفة عامة بعد عملية العر
  :جمموعة من النتائج منها

ميل الشاعر إىل التنوع يف صيغ  النداء و األمر، مع اختالف يف تواتر أدوات النداء خاصة  )1
  .بصورة ختتلف عن غريها" الياء"

به الشاعر للفت االنتباه تارة وإىل التحقري و تنوعت األغراض املتوخاة من النداء الذي جاء  )2
 .االستعطاف و غريها تارة أخرى
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النهي هو اآلخر كثريا ما أقترن باألمر ألن بعض النحاة جيعل ال فرق بينهما يف وقت  )3
 .تعددت أغراضه من النصح و اإلرشاد إىل االلتماس إىل التوجيه و غريها

ل أو بروابط دالة عنه خاصة إذا تعلق األمر حبالة الشاعر كثريا ما ارتبطت صيغ النهي بالتعلي )4
 .النفسية كفارس شجاع

عدم تواتر مجلة الترجي إال قليال، لذلك مل تدرج ضمن الدراسة و مث االقتصار على  )5
و السبب يف ذلك األنفة والشجاعة اليت متيز ...) األمر ، النهي(النماذج األكثر شيوعا 
 .ترجي من غريهنفسية دريد فال حاجة لل

ما ميز اجلمل الطلبية على مستوى لغة دريد ميلها إىل السهولة من جهة وخضوعها أحيانا  )6
إىل التقدمي و التأخري بأغراض خمتلفة و كثريا ما كان التقدمي و التأخري لظروف و أغراض 

  .   أمليها حالة الشاعر النفسية مع طلبه وخماطبه من جهة أخرى
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  

  الفصل الثالث
  اجلمل الشرطية، و اجلمل ذوات الوظائف

  يف ديوان دريد بن الصمة
  

  .ماهية الشرط، و األمناط املختلفة للجملة الشرطية يف الديوان -1
  :ماهية الوظيفة، و اجلمل ذوات الوظائف يف الديوان -2

 مجـــــلة احلـال •
 .النـعت مجــــلة. •
 .مجــــلة اخلبــر •
 .مجــــلة املفعول به •
  مجــــلة املضاف إليه  •

   
  
  



  :ماهية الشرط -1
إن كلمة الشرط يف معاجم و قواميس اللغة عند النحاة تعىن العالمة و األمارة و العالمة يف اللغـة    

فأشراطها مبعىن عالماا، فكأن وجود الشرط عالمة على . )1(،♦فَقَد جاء أَشراطُها  ♥: ، قال تعاىلتعين شرطا
  .وجود جوابه

و يقصد بالشرط اجلملة اليت تلي أداة الشرط، آلن وقوع الشيء لوقع غريه، فسميت مجلة الشرط،   
  .النحاة أسلوب الشرط لتلحق عند بعضهم باجلملة الفعلية ألا تتكون يف األصل يف مجلتني فعليتني عند

يف ) املـربد ( و قد أورد النحاة جمموعة من التعاريف للشرط، يف ثنايا حديثهم عنها، كحـديث   
ضـارعتها  فإن اضطر الشاعر جاز له أن جيـازي ـا مب  "  بإذا"يف باب جواز اجلزم ": "املقتضب"كتاب 

  .)2("حروف اجلزاء، ألنه داخلة على الفعل وجوابه و البد للفعل الذي يدخل عليه من جواب
كما جند أن الشرط يف القرآن الكرمي أسلوب لغوي ينبين به التحليل على جزئني أساسـني مهـا     

  )3(.الشرط و جوابه
، جيعل من الشرط و ما عطف عليه مجلة واحدة كمـا يف قولـه   )عبد القاهر اجلرجاين(و كان   
، فالشرط من جمموع اجلملتني، ال يف كل )4( ♦ بِه برِيئًا فَقَد احتملَ بهتانا وإِثْما مبِينا ومن يكِْسب خطيئَةً أَو إِثْما ثُم يرمِ ♥ :تعاىل

ذلك أن اجلزاء الذي هو احتمال البـهتان أو  .)5(واحدة منهما على اإلنفراد، و ال يف واحدة دون األخرى
اإلمث املبني أمر بتعلق إجيابه موع ما حصل من اجلملتني، فليس هو الكتساب اخلطيئة على االنفراد، و ال 

أو إمث كان مـن الرامـي و    برمي الربيء باخلطيئة أو اإلمث على اإلطالق بل لرمي اإلنسان الربيء خبطيئة
، فلم يتعلـق   )6(. ♦ ومن يخرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللّه ورسوله ثُم يدرِكْه الْموت فَقَد وقَع أَجره على اللّه ♥ :كذلك يف قوله تعاىل

  احلكم فيـــــها
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،وجلملة الشرط نظام خاص يغلـب  )1(.باهلجرة على االنفراد، بل ا مقرونا إليها أن يدركه املوت عليها 
إن يسـافر أخـوك   : رة الشرط، مث عبارة اجلواب حنوأتباعه، و ذلك أن تتصدر أداة الشرط، و تليها عبا

  .أسافر معه
  :أدوات الشـــرط: أوال

و أدوات الشرط هي اليت تفيد هذه العالقة بني املركبني أي مجلة الشرط و مجلة اجلواب، وتكون   
  )2(.يف صدر اجلملة غالبا، و تسمى أداة الشرط

كمـا يف قولـه   " ، و إذ ما"إن"و من أدوات الشرط ما وضع رد تعليق اجلواب بالشرط و هي   
و مها حرفان، ال حمل هلما من اإلعراب و منـهم  " ، و كقولنا إذا ما تقك أقم)3( ♦وإِن تعودواْ نعد  ♥ :تعاىل

  .)4(من خصص هذين األداتني باحلرفية و أن ما عدامها من األدوات أمساء
مـن   ♥: وضع للداللة على من يعقل مث ضمن معىن الشرط و هو من قوله تعاىلو من األدوات ما   

 بِه زجوًءا يلْ سمع5( ♦ي(.  
داللة على ما ال يعقل، مث ضمن معىن الشـرط و هـو   و من هذه األدوات ما استعمل ووضع لل  

 ......مهما تأْتنا بِه مـن آيـة   ♥: عاىل،و كما يف قوله ت)6( ♦وما تفْعلُواْ من خيرٍ يعلَمه اللّه  ♥: كقوله تعاىل" ما،مهما"
♦.)7(  

و من أدوات الشرط ما وضع للداللة على الزمان، مث ضمن معىن الشرط، و هو مىت، و أيان كما   
  :يف قول طرفة بن العبد البكري يف معلقته

  و لكن مىت استرفد القوم أرفد    و لست حبالل التالع خمافة   
  مل تدرك األمن منا مل تزل حذرا    أيان نؤمنك تأمن غرينا و إذا   :و قول أخر 

  :كذلك من أدوات الشرط ما وضع للداللة على املكان، مث ضمن معىن الشرط وهو ثالثة 
  )8(.♦أَينما تكُونواْ يدرِككُّم الْموت  ♥: ، كما يف قوله تعاىل"حيثما أين ، أىنّ،"
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  يكما ال حياولأخا غري ما يرض     خليلي أىن تأتياين تأتيا:و قول الشاعر العريب
  .حيثما تستقم يقدر لك النجاح يف عابر األزمان: و كذا من قولنا

، فإا حبسب ما "أي"و من أدوات الشرط ما هو متردد بني األقسام األربعة السالفة الذكر، و هي   
مبعىن  "أي الدواب تركب أركب: ، و يف قولنا " من"مبعىن " أيهم يقم أقم معه: تضاف إليه، فهي يف قولنا

  ".أين"أي مكان جتلس أجلس تكون مبعىن : و يف قولنا" مىت"مبعىن " أي يوم تصم أصم: ، و يف قولنا"ما"
  )1(:يقول ابن مالك يف ألفيته  

  أي مىت أيان أيــن إذ ما  و اجزم بإن و من و ما ومهما 
  .باقي األدوات امسا كإن و    و حيثما أىن و حـرف إذ ما

    :مجلة الشرط أو عبارة الشرط: ثانيا  
مث بينت أن الفعل األول يسمى شرطا، و ذلك ألنه عالمة على وجود الفعـل  )".... ابن هشام(قال 

  :لذلك اشترط فيه شروطا هي. )2(الثاين
ألن لفظة " إن قام زيد أمس أقم معه: يف فصيح اللغة أن تقولأن ال يكون ما يف املعىن، إذ ال جيوز   - أ

أمس املقترنة بالفعل جتعل فعل الشرط ماض املعىن، كما أجاز علماء النحو أن يكون املشروط و اجلـواب  
و قد يكونـان  )4( ♦إن تعودوا نعد ♥: كقوله تعاىل )3(مضارعني جمزومني إذا كانت أداة الشرط جازمة

 و قد يكون الشرط ماضيا)5( ♦وإِنْ عدتم عدنا ♥ : ماضيني كقوله تعاىل
  )7(.♦من كَانَ يرِيد حرثَ الْآخرة نزِد لَه في حرثه  ♥: واجلواب مضارعا كقوله تعاىل 

إن : أن يكون طلبا أمرا كان أو يا أو استفهاما أو نداء، فال يصح القول إن قـم، أو قولنـا    -  ب
 ...."ليقم

 .." .ى، إن بئس، إن ليسإن عس: أن يكون فعل الشرط جامدا فال جيوز  -  ت
إن قـد  ..ألا جتعل قد الشرط معلال مثل إن قـد يقـم  " قد"أال يقترن بفعل الشرط احلرف   -  ث

 ..."قام
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إن ملا يقم، وال إن مل يقم، و : أن ال يقترن به قرينة تدل على النفي، كحروف النفي، كقولنا   - ج
و )1( ♦وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغـت رِسـالَته    ♥:تعاىلقوله : يستثىن من ذلك مل و ال فيجوز اقترانه ما حنو

 )2(.♦وه تكُن فتنةٌ في اَألرضِ وفَساد كَبِريإِالَّ تفْعلُ ♥ :كذا قوله تعاىل
  :فعل جواب الشرط أو عبارة اجلواب: ثالثا

مث بينت أن الفعل الثاين يسمى جوابا و جزاء، تشبيها له جبواب السؤال وجبـزاء  "يقول ابن هشام   
عمال، و ذلك ألنه يقع بعد وقوع األول، كما يقع اجلواب بعد السؤال، و كما يقع اجلزاء بع الفعـل  األ

   )3(.اازي عليه
وقد عرض النحاة جلانب مجلة جواب الشرط يف معرض حديثهم عن أقسام اجلمل باعتبار احملـل    

، إذا )4(للشرط جازم أو غري جازم مع وجوب االقتران بالفاء أو إذا الفجائيةيف باب اجلمل اليت تقع جوابا 
  :مل يصلح أن يكون شرطا، كما عرب عنه ابن مالك 

  .شرطا إلن أو غريها مل ينجعل  و أقرن بفا حتما جوابا لو جعل 
واب وجوب اقتراا بالفاء خاصة إذا كانـت أداة الشـرط جازمـة،    و اشترط علماء النحو يف مجلة اجل
  .و مبا و ال و لن وقد و بالتسويف  امسية طلبية و جبامد : بشروط و هي حاالت مجعت يف 

و قد يأيت جواب الشرط واحد من هذه األمور اليت ال تكون شرطا، فيجب أن ): ابن هشام(قال 
  .)5(يقترن بالفاء

هو على كل "،فعبارة اجلواب  )5( ♦وإِن يمسسك بِخيرٍ فَهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير ♥ :"قوله تعاىل أما امسية حنو   - *
ثبوا و دوامها فهي تتعارض مع ما للشرط و جوابه من داللة، و تدل على حتقق النسبة و " شيء قدير

  .من تعليق يتحقق جواب الشرط على حتقق الشرط، فأستعني بالفاء على ربط هذه العبارة االمسية بالشرط
وإِن تصبهم سيئَةٌ بِما قَدمت أَيديهِم إِذَا هم ♥ :كما أجازوا يف اجلملة االمسية اقتران اجلواب بإذا الفجائية كقوله تعاىل-*

  )6(.♦ يقْنطُونَ
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 ♥:أو قوله تعاىل )1(.♦ُقلْ إِن كُنتم تحبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ♥ :أما اجلواب الطليب فهو كما يف قوله تعاىل - 1
ا وسخب افخفَلَا ي هبن بِرمؤن يقًافَمهفنصبت مجلة اجلواب على طلب إحداث الفعل و هو يتعارض مع داللة . ♦2 لَا ر

 .الشرط
، وكذا قولـه  )3( ♦ترن أَنا أَقَلَّ منك مالًا وولَـدا إِن  ♥: كما يف قوله تعاىل" بئس"أما مثال اجلامد فمثال نعم و - 2

فال يصح الفعل اجلامد جوابـا   )5(،♦.ومن يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِينا فَساء قرِينا ♥)4( ♦إِن تبدواْ الصدقَات فَنِعما هي  ♥ :تعاىل 
 .شرط ألنه يدل على مدح أو إنشاء أنشأ إنشاًء، ووقعا بتمام الكالم، يتعارض مع طبيعة اجلوابلل
" قد"فدلت  )6(.♦إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ♥ :أما اجلواب املقترن بقد، حنو قوله تعاىل - 3

على حتقق النسبة، سواء كانت دالة على التحقيق و التوكيد، أم دالة على التوقع، وهذا يتعـارض مـع   
 .الشرط

م عيلَةً فَسوف يغنِيكُم اللّه من فَضـله  وإِنْ خفْت ♥ :أما املثال عن املقترن بالتسويف، السني أو سوف، فمثاله قوله تعاىل - 4

يمكح يملع اء إِنَّ اللّه7(.♦ إِن ش( و كذا يف قوله عزل و جل: ♥ نكتسن يماويعمج إِلَيه مهرشحيفَس كْبِرتسيو هتادبع نع ف ♦ )8( ،
فال تصح اجلمل املقرونة بالتسويف ألا تدل على أن احلدث سيتحقق فيما جييء به من الزمـان ولـيس   

 .هناك احتمال آخر
تشعر بالداللة على عـدم   )9(.♦وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته♥ :الفعل املقترن مبا يف النفي كقوله تعاىل  و أما-5

اضر و هو زمن املتكلم، فال يصلح أن يكون جوابا لشرط لعدم تعلق مضـمونه  وقوع الفعل يف الزمن احل
، )10( ♦ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَـن يضـر اللّـه شـيئًا      ♥ :مثل قوله تعاىل" بلن"أما الفعل املقترن . على حتقق الشرط

، فهي مجلة امسية دالة على عدم القيام بالفعل يف املستقبل، بل قد تكون توكيدا "لن يضر اهللا شيئا"فجملة 
 .)11(على عدم قيامه، فبذلك يتعارض مع الشرط
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  :مجلة الشـرط يف ديــــوان دريد بن الصمة : أوال 
مرة بأسـاليب شـرطية   54إن عملية اإلحصاء للجمل الشرطية أسفرت على تواتر اجلملة الشرطية بنحو

،أما بقيـة األدوات  "إن"تقدمتها أدوات الشرط املختلفة بني االمسية واحلرفية وكان النصيب األوفر منها 
  فقد وردت بنسب متفاوتة حسب املخطط..) إذا، من، مىت، لو، لوال(ملستعملة األخرى ا

  نسبة تواترها  عدد تواترها  أداة الشرط
 %40.74  مرة22  األداة إن
 %33.33  مرة 18  األداة إذا
 %12.96  مرات 07  األداة لو
 %3.70  مرتان 02  األداة لوال
 %3.70  مرتان  02  األداة مىت
 %5.55  مرات 03  األداة ملا
    مرة 54  اموع

  

  
  
  
  
  
  
  

  نسب تواتر أدوات الشرط يف ديوان دريد 02و  01الشكل 
إن الالفت لالنتباه من خالل اجلدول هو غلبة اجلمل الشرطية املصدرة باألداة إن، و ذلك بنسـبة  

رية تنفرد ا دون غريها من األدوات، و بذلك ميكن النظر إىل مجل شرط حبسب أداة الشـرط وفـق   كب
  :األمناط التالية

  :اجلملة الشرطية اليت تعتمد األداة إن: النمط األول -1
  :وهو النمط الذي كان سائدا يف الديوان، و من أشكاله 

  )1(:جار وجمرور+ عبارة اجلواب + ) مضارع( عبارة الشرط + أداة الشرط إن :الشكل األول
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  )1،7(و إن تقبلوا يأخذنكم بالترائب   فإن تدبروا يأخذنكم يف ظهوركم
".. تقبلـوا "و مجلة إن " تدبروا"، متعلق بالفعل "يف ظهوركم"فالفاء استئنافية، و اجلار و ارور 

متعلق بالفعل تقبلوا، وجاء فيه " بالترائب"اجلار و ارور  معطوفة من باب عطف الشرط على الشرط، و
، قدمه الشـاعر حتـذيرا و   )عبارة اجلواب+ عبارة الشرط+ أداة الشرط(أسلوب الشرط بترتيب عادي 

نصحا من اإلدبار و اإلقبال و ما يترتب عنهما يف ساحة القتال، حني خص ذلك بشبه اجلملـة اجلـار و   
على حتقق اجلواب حتما بتحقق الشرط، يف وقـت  " إن"، فدلت األداة )بالترائب( ،)يف ظهوركم(ارور 

املتضمن اسـتلزام حتقـق   ) مضارع -مضارع(كانت عبارتا الشرط و اجلواب مؤتلفتني من حيث الزمن 
  :)1(اجلواب بتحقق الشرط،و على شاكلة هذا النمط قوله

  )8،01(بطعن كإيزاع املخاض الصوارب   و إن تسهلوا للخيل تسهل عليكم
مث جار وجمـرور  ).للخيل(و اجلار و ارور متعلق مقدم على اجلواب للتخصيص  –فالواو عاطفة 

أوردمها الشاعر ناصحا وحمذرا، ألن نزول ) مضارع -مضارع(، و العبارتان مؤلفتان )تسهل(متعلق بـ 
اقة حني بوهلا و ضرا بذنبها دفعة دفعة، فالعالقة السهل من األرض يشترط فيه التدرج كتدرج إيزاع الن

  .نفسها كما يف املثال األول
يقـول   ):امسية منفية(عبارة اجلواب )+ مضارع(عبارة الشرط + أداة الشرط إن: الشكل الثاين-ب

  :)2(دريد 
  )15،27(فما كان وقافا و ال طائش اليد     فإن يك عبد اهللا خلى مكانه

خرب، و طائش اليد، معطوفة على عبارة اجلواب، فحىت و " خلى مكانه"فالفاء لالستئناف، و مجلة   
إن تعددت الوظائف النحوية للجمل يف املثال، فما أراد الشاعر تبليغه هو التأكيد على شجاعة أخيـه و  

  ).مقابل ما أراد تأكيده(براعته يف الرمي، حىت و إن خلى مكانه و مضى لسبيله، 
و عبارتا الشرط و اجلواب خمتلفتان من حيث الزمن تربطهما عالقة التالزم ألن املضي إىل السبيل وخلـو  

  .املكان ال متنع كونه فارسا شجاعا
  :مجلة امسية مؤكدة) + مضارع(عبارة الشرط + أداة الشرط إن : الشكل الثالث -جـ

  )2،47( ملشترك مايل فدونك فا سأيل    و إن تسأيل عين األقوام فإنين 
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استئنافية جاء ا الشاعر بعد أن أكـد  " فدونك"متعلق بالفعل تسايل، و الفاء يف ) عين(فاجلار و ارور 
  :)1(مجلة اجلواب بأداتني للتوكيد بغرض اإلنكار ألن عاذلته يف البيت الذي سبق الشاهد قوله

  )47،1(كم يل من يوم أغر حمجل و   أعاذل كم من نار حرب غشيتها
فقد أنكرت عنه شجاعته و فروسيته رغم األيام الشاهدة له وراحت تسأل عنه منكـرة متجاهلـة، وإن    

  .الالم املزحلقة لتحقيق العالقة بني عبارة الشرط واجلواب+ علمت فتناست،فكان التأكيد بأن 
:  )2(يقول دريد):ماض(بارة اجلواب ع) + ماض(عبارة الشرط + أداة الشرط إن : الشكل الرابع-د

  )15،18(غويت و إن ترشد غزية ارشد     وهل أنا إال من غزية إن غوت 
يعد هذا الشاهد األكثر تداوال يف نسبته لدريد بن الصمة، من زاوية النظام القبلي والرتعة العصبية 

  .ودااليت ميزت حياة اإلنسان اجلاهلي، سيدا كان أو مس
" إال -هـل " )3(إذ تتضح مالمح هذه الرتعة من خالل االستفهام بغرض النفي يف أسلوب القصـر 

لترد عبارة اجلواب ناجتة عن عبارة الشرط و كأن غواية الشـاعر أو رشـده    -بطريقة النفي و االستثناء
  .القبيلة متوقف على غواية ورشد

و عبارتا الشرط و اجلواب متفقتان من حيث الداللة على الزمن املاضي لكنه يتضمن التجديـد و    
االستمرار كلما حتقق الشرط، فمن باب عطف الشرط على الشرط تكون العالقة بني الشرط و اجلـواب  

: آلن تقدير كالم الشاعرمتوقف على الشرط، ) الغواية أو الرشد(قائمة على االرتباط النسيب ألن اجلواب 
  :)4(و على هذه الشاكلة ورد قول الشاعر..ما أنا إال من غزية يف حاليت الرشاد و الغي

  )12،11(و إن وازنوه بــقرن رجح     و إن حضر الناس مل خيزهم   
  )38،1(تساقط بعض حلمي قبل بعض      أعبد اهللا إن سبتك عرسي  
، كما أن اجلواب )ماض-ماض(يشترك التركيبان مع التركيب األول يف االتفاق من حيث الزمن ف

متوقف على الشرط مسبب عنه ألن الرجحان ناتج عن املوزنة، وتساقط بعض اللحم قبل بعض متسبب 
  .عن السب

  :)5(يقول دريد ):أمر(عبارة اجلواب ) + ماض(عبارة اجلواب + أداة الشرط إن : الشكل اخلامس
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  )01،03(على نأيها فأي موىل و طالب     و أبلغ منريا إن مررت بدارها
، فبذلك )أي موىل و طالب(فتقدم تركيب الشرط مجلةُ النداء، و مضمون  النداء مجلة استفهامية 

حرصا ) أبلغ منريا(ب ، فتقدمت عبارة اجلوا)النداء و مجلته(يكون التركيب اعتراضيا بني شيئني متالزمني 
من الشاعر على التخصيص دون غريها، فالعبارتان خمتلفتان من حيث التقدمي والتأخري، و قليل ما نلمـس  

  .هذا يف شعر دريد، و بذلك يكون التبليغ نتيجة حتمية إن مت املرور بالديار
  :إذا: اجلملة الشرطية اليت تعتمد على األداة: النمط الثاين

نسبة ال يستهان ا يف الديوان من جمموع " إذا"الشرطية اليت تعتمد على األداة لقد شكلت اجلمل 
من جمموع اجلمل، و قد متثل منطها يف األشـكال   % 33.33مرة بنسبة  18اجلمل الشرطية، حيث تواتر 

  :التالية
 ):فعلـها مضـارع  (عبارة اجلواب ) + فعلها ماض(عبارة الشرط + أداة الشرط إذا : الشكل األول
  :)1(يقول دريد

  ).29،08(كما دم يف املاء اجلماهري     إذا غلبتم صديقا تبطشون به
ماض متعـد،  ) غلبتم صديقا(عبارة الشرط + أداة الشرط إذا : اجلملة الشرطية مرتبة ترتيبا عاديا

، واجلار و )مضارع –ماض (يث الزمن ، و مها خمتلفتان من ح)مضارع مثبت -تبطشون(وعبارة اجلواب 
، و دم أصلها تتهدم للضرورة الشعرية، واجلماهري فاعـل مـؤخر و   "صديقا: "متعلق بـ) به(ارور 

العالقة بني الشرط و اجلواب هي عالقة تالزمية ألن البطش يتحقق عن الغلبة، كما ينتج حتطيم الرمـال  
  .لتعبري بإذا للداللة على استمرار زمن الفعل كلما حتقق الشرطالكثيفة و تنهدم حني يغمرها املاء، فكان ا

  :)2()فعلها مضارع منفي(عبارة اجلواب )+ فعلها ماض(عبارة الشرط + أداة شرط إذا: الشكل الثاين

  )12،10(و إن قدموه لكبش نطح   إذا قارعوا عنه مل يقرعوا 
ط على الشرط، فكان األول بـاألداة إذا املتضـمنة معـىن    مجلتان شرطيتان من باب عطف الشر

+ أداة (و مها مرتبتان ترتيبا عاديا . الشرط، والدالة على اليقني، و الثاين باألداة إن ألنه الشرط جمرد فرض
خمتلفتان من حيث الزمن، وشبه اجلملـة  ) مضارع منفي (عبارة اجلواب ) + ماض مثبت(عبارة الشرط 
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، ألن القتال دونه متوقفة على )1ج(مدوح احملذوف، و العالقة بينهما عالقة قطع و جزم متعلق بامل" عنه"
  :)1(القتال معه و على شاكلته قول الشاعر

  )02،03(إليهم و من شر السباع الثعالب   إذا انتسبوا مل يعرفوا غري ثعلب
عبارة اجلواب، و مها خمتلفتان مـن  + ة الشرط عبار+ مجلة الشرط مرتبة ترتيبا عاديا، أداة الشرط

جار و جمرور متعلقان بواو اجلماعة يف عبارة "إليهم"، و )مضارع منفي) + (ماض( حيث الداللة الزمانية
يف " لثعلبة"مبتدأ مؤخر، و يف الشرط بإذا قابل الشاعر عدم املعرفة يف االنتساب إال " الثعالب"الشرط، و 

بغـرض التـهكم و   ) من شر السباع الثعالب(ليعلل ذلك بصيغة االستهزاء ) بواانتس(حالة حتقق الشرط 
  .فكان الشرط مرتال مرتلة القطع و هذا ما دلت عليه األداة إذا. السخرية

  :)2()أمر(عبارة اجلواب )+ماض(عبارة الشرط + أداة الشرط إذا : الشكل الثالث -جـ
  )05،06(عض اجلميع اخلطب ما خطيب     خناس إذافسليهم عين 

فالفاء رابطة للجواب املقدم بعبارة الشرط املؤخر، و اجلار و ارور متعلقان بالشـاعر بغـرض   
مضـمون مجلـة األمـر    + عبارة الشرط + منادى مبين على الضم ألداة حمذوفة : التخصيص، و خناس

  .الناصب ملفعولني" سليهم"ب سدت مسد مفعويل استفهامية يف حمل نص" و مجلة ما خطيب ) سليهم(
و عبارة الشرط و اجلواب خمتلفتان من حيث التقدمي و التأخري، قدم من خالله الشـاعر عبـارة   
اجلواب حرصا على بيان حالته إذا وقعت األمور العظيمة و بذلك يكون الغرض من وراء طلبه االلتماس 

  :)3(صمةو االستفسار،و على شاكلته قول دريد بن ال
  )03،3(ال يأكلون عطني اجلـلد و األهب     إذا لقيت بين حرب و إخوم 
  )03،4(من الكماة ذوي األبدان و احلبب     ال ينكلون و ال تشوي رماحهم
  )03،5(و إن غزوت فال تبتعد من النصب     فأقعد بطينا مع األقوام ما قعدوا

عبارة اجلواب فعلها + داة مث عطف دال على الشمولية، مث مجل حالية فعبارة الشرط مقدمة مع األ
، فإن تعددت الوظائف النحوية للجمل بني )فأقعد(أمر مقترن بالفاء الرابطة املتضمن السخرية و التهكم 

الشرط و جوابه، فإن األمر أقعد نتيجة منطقية ملا سبقها من مقدمات كعدم األكل وعـدم الشـجاعة و   
  .العالقة بني الشرط و اجلواب سببيةف: غريها
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  :)1()مجلة امسية(عبارة اجلواب )+ ماض(عبارة الشرط + أداة الشرط : الشكل الرابع-د
  )12،2(فإن يزيد يزين املدح   إذا املدح زان فىت معشر

، إال أن العبارتني خمتلفتان )اجلواب مجلة+مجلة الشرط + أداة (اجلملة الشرطية ذات ترتيب عادي 
فاعل مرفوع لفعل حمذوف مقدر : من حيث الداللة الزمنية فبعارة اجلواب امسية مؤكدة باألداة إن و املدح

خرب إن،و قد عرب الشاعر باألداة إذا رغم تضمنها معىن ": يزين املدح"و مجلة ) زان املدح(من فعل الشرط 
لة على مدح الشاعر ملمدوحه فأنزله مرتلة قطعية بدليل ما ميز املمدوح مـن  الشرط، إال أا أفادت الدال

  :)2(صفات،و قد جاء على شاكلتها
  )06،05(إذا كان موت من قــريب     و تلكم عادة لبين ربــاب -1ج
  )38،2(حبمــض فليس فؤاد شـائنه     إذا عرس امرئ سبت أخـاه -2ج
  )62،2(إذا تقارب بابن الصادر القسم      فما أخي بأخي سوء فينقصه -3ج
  )35،7(تؤوم إذا ما أوجلوا يف املـعرس     ليس مبكياب إذا الليل جـنه -4ج

، والنفـي  )تكلم عادة(تشترك هذه التراكيب يف جميء عبارة اجلواب امسية تراوحت بني اإلثبات 
و فيه اختلفت العبارتان من حيث التقدمي و التأخري ).ليس مبكباب(، )ي سوءما أخي بأخ(، )ليس فؤاده(
، و كثريا ما كان بينهما االتفاق يف الغرض الذي جاء من اجله الشرط حيث عرب الشاعر )4،ج3،ج1ج(

باألداة إذا ليبني عالقة التالزم بني الشرط و جوابه ففساد قلب العدو والكاره مالزم للسب الصادر عـن  
، و عدم حط )3ج(، و نفي العيب و السوء عن الشقيق مالزم للتقارب عند بين الصادر )2ج(ة األخ زوج

  ).4ج(الوجه يف األرض خوفا مالزم النتفاء صفة الدخول يف الليل بظلمته 
  ":لو"اجلملة الشرطية اليت تعتمد على األداة : النمط الثالث -3

من جمموع اجلمل الشـرطية، حيـث    %12.96شكل كذلك هذا النوع من اجلمل الشرطية نسبة 
  :تواترت وفق األشكال التالية

  )3():ماض(عبارة اجلواب ) + فعلها ماض(عبارة الشرط + أداة الشرط لو : الشكل األول-أ
  )03،6(إذا تلبس منك العرض باحلقب     فلو ثقفتك وسط القوم ترصدين
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حرف يفيد : حالية، و إذا" ترصدين"وسط ظرفية مكانية مفعول فيه، و مجلة فالفاء لالستئناف، و
  .متعلق باملهجو عائد عليه" منك"اجلواب و االستقبال، و اجلار و ارور 

،متفقتان مـن حيـث   )عبارة اجلواب+ عبارة الشرط+ أداة(و اجلملة الشرطية مرتبة ترتيبا عاديا 
لبس العرض باحلقب بامتناع املصادفة يف وسط القوم، ويتحقق الشرط التقدمي و التأخري، إذا علق الشاعر ت

  .متضمنة معىن الشرط ميتنع جواا بامتناع شرطها، فالعالقة إذا تالزمية" لو"ألن 
  )1():ماض(عبارة اجلواب ) +مجلة امسية(عبارة الشرط + أداة الشرط: الشكل الثاين -ب

  )20،2(لولت فرائصه ترعد     و أن يل قوةفاقسم ل
من اخلـرب  ) أن يل قوة (و عبارة الشرط ). ترعد...لو أن يل(مجلة الشرط واقعة يف جواب القسم 

) ثبت، حصـل (املقدم جار و جمرور و اسم إن مؤخر يف حمل رفع فاعل لفعل حمذوف يقدر بفعل الشرط 
حالية، فالعبارتان خمتلفتان " ترعد"طة للجواب و مجلة ، و الالم راب..."لو حصلت قوة يل لولت"فالتقدير 

من حيث الداللة الزمنية متفقتان من حيث التقدمي و التأخري فقد ميتنع اجلواب ائيا المتناع حتقق الشرط 
عن امتناع الشرط الذي حيتم " لو"ألن الشاعر انشده بعد أن خارت قواه و ارتعش رأسه من الكرب فدلت 

  . )2(أورده الشاعر من باب التمينامتناع اجلواب 
  ":لوال: "األداةاجلملة الشرطية اليت تعتمد على : النمط الرابع -4

من جمموع اجلمل  %3.70شكل هذا النمط ظهورا قليال يف الديوان عند دريد بتواتر حددت نسبته 
  :الشرطية و قد اقتصر هذا النمط على صورة واحدة هي

  )3(:عبارة اجلواب) + مجلة امسية(عبارة الشرط + أداة الشرط لوال
  ).53،3(تزلع جلدي عنده و هو قائل     الشمس لوال مالليت ظللت أراعي 

كشـاهد  ) عنده(وشبه اجلملة دال على الظرف " ظل"فعلية يف حمل نصب خرب " أراعي الشمس"تركيب شرطي أورده الشاعر يف باب املعاملة مع أيب اجلبار، فجملة 
  .حالية) هو قائل(على املعاملة واجلملة اإلمسية 

تلفتان من حيث االمسية و الفعلية متفقتان من حيث الترتيب و قد أورد الفعـل  و عبارتا الشرط خم
املتضـمنة  " لوال"، و عرب باألداة )مراقبة الشمس(ماضيا مثبتا داال على االستمرار يف القيام بالفعل : ظللت
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ع حتقيـق  معىن الشرط اليت أمتنع من خالهلا تشقق جلد وجهه من لفع الشمس لوجود امللل، ألن لوال ميتن
  .جواا لوجود شرطها، أورده الشاعر بغرض النفي و اإلنكار

  :"مىت"اجلملة الشرطية اليت تعتمد على األداة : النمط اخلامس-5
مـن   %3.70على هذه الصورة ورد تركيب الشرط ضئيال مقارنة من األشكال األخرى بنسـبة  

  :)1(اجلمل، مقتصرا على شكل واحد هو
  )60،1(و حويل من بين جشم فئام     مىت ما تدع قومك أدع قومي

و عالمة اجلزم حذف حرف العلة و ما زائدة ال حمل هلـا مـن   ) تدع، أدع(شرطية جازمة لفعلني : فمىت
و كذا من حيـث الداللـة الزمانيـة    ) تقدميا و تأخريا(اإلعراب، و العبارتان متفقتان من حيث الترتيب 

ألن دعوة الشـاعر  ) االستمراري(الدالة على الزمن غري املقيد " مبىت"و كان الشرط ) مضارع -عمضار(
  .قومه مستمرة كلما دعا غريه قومهم، حىت و إن كان فيه مبالغة

  ":ملا: "اجلملة الشرطية اليت تعتمد على األداة : النمط السادس
  :ورة واحدة متثلت يفمل يرد هذا النوع بكثرة يف الديوان، و قد شكل ورودها ص

  )2():مضارع(فعل اجلواب ) +ماض(فعل الشرط + أداة الشرط ملّا 
  )15،19(فلما دعاين مل جيدين بقعدد   دعاين أخي و اخليل بيين و بينه

وقت يف )  ملّا احلينية(تقدم هذا التركيب مجلة فعلية مثبتة كتمهيد لبيان الشرط حتت عالقة الظرفية 
، مث استئناف تضمن األداة وعبارة الشرط ، فعلها ماض دال على التحقق و "اخليل بيين و بينه"كان احلال 

) بقعـدد (و الباء زائدة، واالسم ارور" ، و عبارة اجلواب مضارعية منفية مل جيدين)حتقق الدعوة(اإللزام 
يث الترتيب خمتلفتان يف الزمن يربطهمـا  فالعبارتان متفقتان من ح) قاعدا(حال منصوب حمال جمرور لفظا 

خيط الظرفية الزمانية، ألن عدم القعود و التقاعس يف نصرة األخ متوقف على الشرط بعالقـة الظـرف   
  ".ملّــــا": املستفاد من معىن " حني"

  :خامتــــة
  :بعد عرض اجلمل الشرطية يف الديوان، أسفرت عملية االستقراء عرضا و حتليال على ما يلي
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كثريا ما جاء الشاعر بعباريت الشرط و اجلواب حتت دائرة االئتالف و االختالف بنسبة خمتلفة  - 1
  .تنوعت حسب أدوات الشرط

وظف الشاعر أنواع األدوات الشرطية بنوعيها اجلازم، و غري اجلازم، فجزم فعل الشرط حـني   - 2
إذا (ن األداة غري جازمـة  و نوع يف احلاالت حني تكو) إخل...مىت، إن،(كانت األداة جازمة 

 ).تدخل على االسم، الضمري، الفعل ماض، مضارع
إن، : (قسـم أصـلي  : اختالف نسب تواتر أدوات الشرط يف الديوان، ميكن إرجاعـه إىل   - 3

 -كما سبق اإلشارة إليه -و قسم غري أصلي مرتبط بالداللة على الزمان و املكان....") لو،إذا
 .)مثل مىت، ملا(

وجاءت بعض  –) التقدمي و التأخري(ا خضعت اجلمل الشرطية إىل النظام النحوي العام كثريا م - 4
 .اجلمل اليت تقدم فيها اجلواب شاذة عن النظام

  :اجلمل ذوات الوظائف: ثانيا 
النظم أن تضع كالمك املوضوع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على "إذا كانت القاعدة العامة 

فإن على الناظم أن ميعن إمعانا جيدا وينظـر يف  ) عبد القاهر اجلرجاين(حد تعبري ، على "قوانينه و أصوله
اليت تؤديها هذه التركيبـات النحويـة   " الوظيفة"احلاالت املختلفة و املتفرقة يف كل ما يكتبه، بغية حتديد 

ه إال أن ينوع يف هذه كالتراكيب اخلربية، أو الواقعة يف مجل الشرط أو الدالة على اهليئة أو احلالة، فما علي
 .من جهة و يتأكد من موضع كل تركيب يف موضعه حمققا اهلدف املبتغى منه من جهة أخرى" الوظيفة

  :تعــريف الوظيـــفة
هي املرتلة اليت يتبوؤها أي عنصر من عناصر الكالم كالوحدة الصوتية و الوحدة الصرفية، والكلمة، و 

، لتتوسع هذه الرؤية يف جمال دراسة اجلملة العربية لتشمل التركيبات اللغوية من )1(البنية النحوية للملفوظ
جهة و األغراض التعليمية من جهة أخرى، و بذلك مت النظر إىل الوظيفة اليت تؤديها اجلملة يف الكالم من 

  :خالل
دالالت مستفادة من األساليب و اجلمل بشكل عام،مبنية على الوظيفـة النحويـة    :النظر العام - 

 .العامة
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من خالل العناصر النحوية اليت تقوم بوظائف مفيدة يف مجل مركبة مبنية على الوظيفة : نظر خاص -    
هلا حمل مـن  النحوية اخلاصة،و بناء على هذا النظر للجملة العربية خالل الوظيفة، قسمت اجلمل إىل مجل 

  ):مجل ذوات الوظائف(اإلعراب 
  :اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب

قدر ) يرفع(العلم  : أو ال النافية للجنس كقولنا ) إن وأخواا(وحملها من اإلعراب الرفع إن كانت خربا للمبتدأ أو للحروف املشبهة بالنعل  :اجلمل الواقعة خربا -أ*
  :  صاحبة أو كقول الشاعر

  فأخربه مبا فعل املشيب    يوما   ) يعود(ليت الشباب  أال     

َأَنفُسهم كَانواْ  ♥:وقد يكون النصب حكمها إذا كانت خربا للفعل الناقص كقوله تعاىل 
  )1(. ♦يظْلمونَ

وهي )2( ).♦يبكُونَ(وجاؤواْ أَباهم عشاء ♥:قوله تعاىل : و حملها النصب حنو : اجلمل الواقعة حاال
  . اجلمل بعد املعارف أحوال اجلمل اليت تسبق مبعارف ألن

: اإلعرايب حبسب إعراب املوصوف إما رفعا ،كما يف قوله تعاىل وحملها:اجلمل الواقعة صفة :ج •
يف حمل  وقد تكون  )3( ♦ قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلني )يسعى (وجاء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ ♥

كما قد تأيت يف حمل جر إذا كان املوصوف . بالده ) خيون(ال حتترم رجالً :نصب كما يف قولنا 
بعد  ،ويشترط يف املوصوف قبل اجلملة نكرة ألن اجلمل" أمته ) خيدم(سقيا لرجل "جمرورا مثل 

  .النكرات صفات 
قَالَ إِني عبد  ♥:كقوله تعاىل :وحملها النصب ،وقد تكون مجلة مقول القول : الواقعة مفعوالً به:د •

أظن األمة :أو قد تكون مفعوالً به لفعل من أفعال الشك . )4(♦ اللَّه آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا
 :أو كقول الشاعر العريب . بعد التفرق) جتتمع(

  .إن طاملا غري النأي اينا    ) يغرينا(ال حتسبوا نأبكم عنا 
 )5(♦هذَا يوم ينفَع الصادقني صدقُهم ♥:وحملها اجلر ، كقوله تعاىل :اجلمل الواقعة مضافا إليه :هـ  •

 )6(.♦اللَّه واذْكُر ربك إِذَا نِسيت ♥:أو اجلمل الواقعة مجلة شرط بعد إذا الشرطية كقوله تعاىل .
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 ♥:إن اقترنت بالفاء أو بإذا الفجائية ،و حملها اجلزم كقوله تعاىل : اجلملة الواقعة جوابا لشرط جازم: و
اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضن يموقوله تعاىل)1( ♦و ،:♥ ئَةٌ بِميس مهبصإِن تو مإِذَا ه يهِمدأَي تما قَد

 )2(.♦يقْنطُونَ
علي يقرأ ويكتب :"وحملها حبسب املتبوع ، إما الرفع حنو :اجلمل التابعة جلملة هلا حمل من اإلعراب : ز 
" مررت برجل يكرم جاره ويذود عنه : ي ، أو يف حمل جر كانت الشمس تبدو وختتف:" وأما النصب " 

)3( . 
  :اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب :ثانيا 

أما النوع الثاين من اجلمل باعتبار احملل اإلعرايب فهي اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب ، وهي اجلمل 
  :إىل مفرد ، وهي أنواع  اليت ال تؤول

وهي اجلمل الواقعة يف بداية الكالم، و ا يبتدأ الكالم، فتكون يف مفتتحه :اجلمل االبتدائية  - 1
اهللا نور السموات و األرض ♥:أو كما يف قوله تعاىل. 4 ♦ إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر ♥:كقوله تعاىل 

♦.)5(  
ما قبلها الستئناف كالم جديد وهي اليت تقع يف ثنايا الكالم، منقطعة ع :اجلمل اإلستئنافية  - 2

،وقد اشترط )6(♦خلَق السماوات واَألرض بِالْحق تعالَى عما يشرِكُونَ ♥:،كما يف قوله تعاىل 
فَلَما آتاهما صالحاً ♥: لنحو أن تقترن بالفاء اإلستئنافية ، أو بالواو كما يف قوله تعاىل علماء ا

فَلَما وضعتها   ♥:، وكذا قوله تعاىل )7(♦جعالَ لَه شركَاء فيما آتاهما فَتعالَى اللّه عما يشرِكُونَ
 .)8( ♦قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى واللّه أَعلَم بِما وضعت ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى 
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وهي اليت تقع أو تعترض بني شيئني متالزمني من أجل تعميم الفائدة من :  اجلمل االعتراضية-3
فَاتقُواْ النار الَّتي  -ولَن تفْعلُواْ - م تفْعلُواْ َإِن لَّ♥كقوله تعاىل . وتأكيد حكم اجلملة من جهة أخرى " جهة 

رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحو اسا النهقُود1(♦" و(  
جمهدا ، كما  - ورب الكعبة- سعيت : نا كما تقع اجلملة االعتراضية بني احلال وصاحب احلال كقول

سم وجوابه أو بني الق)2( ♦ عظيم -لَّو تعلَمونَ-وإِنه لَقَسم  ♥ :قد تقع بني الصفة واملوصوف كقوله تعاىل 
  :، كقوله الشاعر 

  .لقد نطقت بطال علي األقارع    - وما عمري علي ني-لعمري 
، أو )3(♦قَد أَفْلَح من تزكَّى♥ملوصول امسي ، كقوله تعاىل ، : اجلمل الواقعة صلة املوصول -4

احلرف : واملراد باملوصول احلريف . )4( ♦دآئرةٌ  )تصيبنا(نخشى أَن ♥موصول حريف ، كقوله تعاىل 
أن ، إنَّ ، كي ، ما ، لو : صدري ، فهو يؤول وما بعده مبصدر ، والذي يشمل احلروف املصدرية امل

 ..."  ، مهزة التسوية 
وهي اجلمل الواقعة بني طريف التفسري بواسطة أدوات التفسري ، كقوله  :اجلمل التفسريية  - 5

      )5( ♦من اجلبال بيوتا ) اختذي(بك إىل النحل أن و أوحي ر♥: تعاىل 
َآمنوا هلْ أَدلُّكُم  يا أَيها الَّذين ♥:كما قد تأيت اجلملة التفسريية جمردة من أداة التعبري ، كقوله تعاىل 

  )6( ♦..علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ
ِ نك لَمن (* آن الْحكيمِ  والْقُر* يس   ♥:كقوله تعاىل : اجلمل الواقعة جوابا للقسم  - 6 إ

نيلسرأو كقوله تعاىل)7( ♦ )الْم ، :♥ دلُّوا موأَن ت دعكُم بامننَّ أَصيدلَأَك اللَّهتو8♦ بِرِين 
كإذا، لو ،  لوال ، سواء اقترن اجلواب بالفاء كقوله : اجلمل الواقعة جوابا لشرط غري جازم  - 7

 .)9( ♦ فَسبِح بِحمد ربِك.............الْفَتحإِذَا جاء نصر اللَّه و ♥: تعاىل
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خاشعا متصدعا من خشية  لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته ♥:و كذلك إن مل يقترن كقوله تعاىل      
 1( ♦اللَّه(.  

إذا ضت األمة ، بلغت من اد الغاية ، : حنو: احلمل التابعة جلملة ال حمل هلا من اإلعراب -8
  . )2("وأدركت من السؤدد النهاية 

  :اجلمل ذوات الوظائف يف ديــوان دريد بن الصمة
ـ    مـرة   51: لقد أسفرت عملية اإلحصاء للجمل ذوات الوظائف يف الديوان على تواتر قدر بـ

  :حسب اجلدول التايل )3(مضافا إليهحمصورا بني اجلمل احلالية، و النعتية، اخلربية و اجلمل الواقعة 
  نسبة تواترها  عدد تواترها  أنواع اجلمل ذات الوظائف

 %33.33  مرة 17  مجلة احلال
 %23.52  مرة 12  مجلة النعت
 %25.49  مرة 13  مجلة اخلرب

 %11.46  مرات 06  مجلة املفعول به
 %05.88  مرات 03  مجلة املضاف إليه

    مرة 51  اموع
  
  
  
  
  
  

  تواتر اجلمل ذوات الوظائف و نسبها يف ديوان دريد
لوظائف يف الديوان إذ يالحظ أن أكـرب تـواتر   يبني اجلدول و املخطط نسبة تواتر اجلمل ذوات ا

بينمـا   %25.49بنسبة ) خرب النواسخ+ خرب املبتدأ(تليها مجلة اخلرب ، %33.33شكلته اجلمل احلالية بنسبة 
  ، و أقتصر اجلملة الواقعة مفعوال به على نسبـة  %23.52تواترت مجلة النعت بنسبة 
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  .من جمموع اجلمل %5.88، و شكلت مجل املضاف إليه نسبة  11.46%
  : مجــلة احلــال يف ديوان دريد: أوال 

كما سبقت اإلشارة إليه فإن مجلة احلال شكلت أكرب نسبة من حيث التواتر من جمموع اجلمـل  
  :من جمموع اجلمل، و قد شكل ورودها أمناطا وأشكاال هي %33.33: ذوات الوظائف، و ذلك بـ

  .)1(مثبتة مجلة احلال مجلة مضارعية: الشكل األول
  )61،5(و الشخص قائم ) يساوي اخلطو(وكر   فأمكن حد السيف مرجع خصمه    

" يسـاوي "يف حمل نصب حال و الرابط فيها الضمري املسـتتر يف ) يساوي اخلطو(فاجلملة الفعلية 
حالية امسية، و كأن الشاعر أراد أن " ائمالشخص ق"، و اجلملة االمسية )حراض(العائد على صاحب  احلال

يبني هيئة صاحب احلال حني عدد األحوال معربا بالفعل املضارع الدال على املستقبل املـوحي بالعاقبـة   
أثناء رجوعـه و علـى   ) أمكن حد السيف مرجع خصمه(الوخيمة رغم النصح املوجه لصاحب احلال، 

  :)2(شاكلته وردت األحوال التالية يف قوله
  )35،5(يف شليل و قونس ) حبري(إذا جاء       تقول هالل خارج من غمامة

مقول القول مفعول به، و اجلار و ارور متعلق باملرثي والتركيـب  ) هالل خارج(اجلملة االمسية 
) ري، جاءجي(حال، و الرابط الضمري املستتر يف ) جيري(و اجلملة الفعلية " إذا"ككل جواب لشرط متقدم 

يف معرض ذكر وتعداد خصال امليت، أوردها الشاعر بالفعل املضارع الـدال علـى   " خالد"العائد على 
الزمن الذي حدده الشرط إذا ألن رؤيته كاهلالل متعلقة بتحقق الشرط جميء خالد جاريا متلبسـا حتـت   

  :)3(الدروع، و كذلك قول الشاعر
  )15،24(و غودرت أكبوا يف القنا املقتصد   ين رماحهم فما رمت حىت خرقت

لبيان اهليئة و احلالة، والضمري " أكبو"عرب من خالله الشاعر عن جو املعركة و عرب باجلملة الفعلية 
و اجلار و ارور متعلق بالفعل، وفيه ربـط  ) غودرت(فيها مستتر يعود عليه و املتمثل يف تاء الفاعل يف 

ال مع ما قبلها ليجعل الكالم معىن واحد مكمال له ناجتا عنه، ألن وضعيته  وهو عرضـة  الشاعر مجلة احل
  ".يكبو"للرماح حتمت املغادرة وهو 

  :مجلة امسية+ واو احلال : مجلة احلال بـ: الشكل الثاين
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ميثل هذا التركيب الشكل الثاين للجملة احلالية، و فيه كاتب اجلملة االمسية بعد واو احلـال مـن   
و بني شبه اجلملة املتعلق ) ماضية(، و يتراوح اخلرب بني االسم الظاهر، و اجلملة الفعلية )اسم ظاهر(تدأ مب

  :باخلرب احملذوف، و ذلك وفق األمناط التالية
  )1():اخلرب، واملبتدأ اسم ظاهر(مجلة امسية مثبتة + واو احلال : النمط األول -أ

  )15،33(عتيد و يغدوا يف القميص املقدد     )و الزاد حاضر(مخيص البطن  تراه
احلاليـة  ) الزاد حاضـر (يف معرض تعداد صفات أخيه، بيان هيئته، باجلملة االمسية  -أورد الشاعر

للداللة على عفته و طهارته عن أكـل أمـوال   " الزاد حاضر"بواو احلال، " تراه مخيص البطن"حني ربط 
ه و حاجته إىل األكل، فلجأ إىل ربط اجلملتني الثانية باألوىل فجـاء بـالواو، و أتبـع    الناس رغم جوع
  :)2(التركيب نفسه

  )15،34(مساحا و إتالفا كما يف اليد     و إن مسه اإلقواء و اجلهد زاده
هيئة أخيه مادحا لـه،  حالية، ليوسع الشاعر الداللة على بيان ) اجلهد زاده مساحا(فاجلملة االمسية 

متبعا طريقة الربط بالواو بني املركبات من جهة، إثباتا و إخبارا من جهـة أخـرى، و كـذا يف قـول     
  :)3(الشاعر

  )06،06(وكل كرمية خو غــــروب     )السـوام لنا مـباح(فأجلوا و :1ج
  )07،05(كاربه ) و املوت عجالن(إىل حرة     هوت لـهرأت ثعلبا من حرة ف:2ج
  )32،02) (و القلب طائـر(بكاؤك عبد اهللا     و شيب رأسي قبل حني مشيبه:3ج
  )61،05(وكر يساوي اخلطو الشخص قائم   فأمكن حد السيف مرجع خصمه :4ج

، "القلب طائر) "املوت عجالن(، و الرابط هو واو احلال، و كذا )السوام لنا مباح(فاجلملة االمسية 
، فلجأ الشاعر إىل الربط بواو احلال بني التراكيب اليت سبقت مجلة احلال، وبـني مجلـة   "الشخص قائم"

احلال لتوسيع الداللة أكثر، متعمدا أسلوب اإلثبات عامة املتبوع جبملة احلال بغرض التوكيد للمعىن بـني  
  .اجلملتني

  )4()خرب املبتدأ مجلة فعلية(ثبتة مجلة امسية م+ واو احلال : النمط الثاين -ب
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  )15،21(كوقع الصياصي يف النسيج املمدد     فجئت إليه و الرماح تنوشه
، و "الرمـاح "خرب للمبتدأ ) تنوشه (اجلملة الفعلية من الفعل و الفاعل و الضمري املتصل مفعول به 

بها الشاعر بتشبيه ليوضح حالته حني لىب نداء أخيه وسط وابل مـن  مجلة حالية أعق" الرماح تنوشه"مجلة 
، و بينت اجلملة احلالية حالة األخ حني "تنوشه، و إليه: "الرماح، و الرابط فيها اهلاء العائدة على أخيه يف

  .وصله الشاعر يف ساحة الوغى كحال شوكة احلائك يف ثوب ينسج
  )1():خرب مبتدأ شبه مجلة(ة مثبتة مجلة امسي+ واو احلال : النمط الثالث -ج

  )15،19(فلما دعاين مل جيدين بقعدد   )اخليل بيين و بينه(دعاين أخي و 
) اخليل بـيين وبينـه  (و اجلملة " حائلة"متعلق خبرب حمذوف بـ ) الظرف بيين و بينه(شبه اجلملة 

و اجلواب استئنافية، علل من خالهلا الشـاعر تلبيـة   حالية، و اجلملة الشرطية من األداة و عباريت الشرط 
دعوة أخيه رغم احلائل الذي بينهما، فأحتاج الشاعر إىل ربط اجلملتني عن طريق واو احلال، و بـالرابط  

  ).بيين و بينه(العائد على صاحب احلال املتمثل يف الضمري يف 
  ":الصفة"مجلة النعت : ثانــيا 
من جمموع اجلمل، فيها كانت اجلمل  %23.52ت الوظائف نسبة شكل هذا النوع من اجلمل ذوا 

تتراوح بني املاضوية و املضارعية، مثبتة مرة و منفية أخرى، أما املنعوت فجاء نكرة و شرط أساسـي يف  
  :اجلمل ألن اجلمل بعد املعارف أحوال، و بعد النكرات صفات، و من أشكاهلا

  )2(:النعت مجلة ماضوية: الشكل األول -أ
  )34،2(أو ضوء مشس ) تألأل نورها(  أشبهها غمامة يوم دجن

صـفة  ) تألأل نورهـا (يف موقف تغزل الشاعر باخلنساء شبهها بالغمامة املمطرة يوم مطر، و مجلة 
، فيها ضرب من ااز لبيان قيمة اخلنساء عنده كقيمة السحابة املمطـرة لـألرض   "غمامة: "لـ) نعت(

  )3(:و على شاكلتها قول الشاعر.اء، من باب استعمال احملسوس للمعنوياجلدب
  )26،3(يف سلوخ الطري يف بلد قفر ) ثوت(    ) مات فرخها(و هل أنت إال بيضة 

بيضة، نعت من خالهلا الشاعر بأسـلوب كمـي   : فعلية مثبتة صفة لـ": مات فرخها"فجملة 
من شأن خصمه، إذ ال فائدة ترجتى منه، كما ال ترجتى الفائدة من البيضة حـني   بغرض  االحتقار انتقاصا
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للداللة على الثبات و التأكيد علـى عالقـة النعـت    " ثوت"، "مات"موت فرخها، فعرب بالفعل املاضي 
  .باملنعوت من حيث القيمة، و كذا عالقة الشاعر مبهجوه

  )1(:النعت مجلة مضارعية : الشكل الثاين-ب
  )62،3(املقانب ما مل لك الصمم ) يهدي(    )يستضاء به(و لن يزال شهابا  -1ج

" بـه "، و الرابط هو الضمري املتصـل يف  )يهدي(مثلها ) شهابا: (نعت لـ": يستضاء به"فجملة 
ـ الرتباطه "، يزال"هديي"يستضاء به، : العائد على املمدوح بعد قتله لكن الشاعر عرب بالفعل املضارع 

باحلركة و التجدد و االستمرار حيا على قيد احلياة، أو ميتا لكنه حي يف ذاكرة أفراد  -إضافة إىل التوكيد
  )2(:قبيلته و قومه،وعلى شاكلته قول دريد بن الصمة

  )28،1(و طعن يترك األبطال زورا     رددنا احلي من أسد بضرب -2ج
نعت لــ  " يترك األبطال"للتخصيص متعلق بالفعل رددنا، و مجلة " من أسد: "و ارور فاجلار 

يترك الدال على التجدد و االستمرار، و املوحي بنوع من املبالغة يف شـدة  : ضرب و طعن، عرب بالفعل 
  )3(:وكذا .الفتك باألعداء يف صورة من صور التعبري اازي بني احملسوسات و املعنويات

  )15،15(وجهة الريح معتدي ) يباري(جراد     و ملا رأيت اخليل قبل كأا -3ج
مجلة شرطية ارتبطت عبارة اجلواب فيها ببيان صفة اخليل حني أقبلت، فكان التشبيه أوال مث أعقب 

العائـد علـى   " ييبار" ليبني عظمة اجليش برابط هو الضمري املستتر يف" يباري"بنعت ) اجلراد(املشبه به 
، بضرب من املبالغة املوحي بنظرة اخليل ألطراف أقدامها من شـدة كثرهـا و كـذا    )اجلراد(املشبه به 
  .سرعتها

  
  

  :مجـــلة اخلبــــر: ثالـــثا
أي اجلمل الواقعة خربا، و قد احتل هذا النوع مـن اجلمـل    -الوظيفة النحوية –و يقصد باخلرب 

  :ات الوظائف، وقد وزعت حسب األشكال التاليةمن جمموع اجلمل ذ %25.49نسبة 
  )1(:مجلة اخلرب مجلة امسية: الشكل األول-1
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  )   23،6(و ما مضى قبل من شأوي ومن عمري     و نومة لست أقضيها و إن متعت 
هي مجلة امسية منفية ) مجلة فعلية(خرب الناسخ ) + ضمري(امسها + فاجلملة االمسية من الناسخ ليس 

اليت تفيد التكثري أو التقليل، و الرابط فيه هو الضـمري  "  رب"خرب ملبتدأ جمرور لفظا مرفوع حمال بعد واو 
العائدة على نومة، أثبت من خالهلا الشاعر ما يعانيه من نغص يف احلياة بعد أن " أقضيها"يف " ها: "املتصل

طيبة يوما، فمعاودة ما مضى من عمره يف شأوه كفيلـة  أسن و ضعف جسمه، حىت و إن كانت النومة 
  .بعودة اهلموم و األحزان من جديد

  :مجلة اخلرب جـــملة فــــعلية: الشكل الثاين
  )2(:اخلرب مجلة فعلية فعلها ماض مـؤكد: الصورة األوىل

  )07،1(إذ بان صاحبه ) قد بان(و كل امرئ     تعللت بالشطاء إذ بان صحيب
الفعل املاضي، و هي ماضوية مؤكدة دالـة  + مكونة من أداة التوكيد قد " قد بان"فاجلملة الفعلية 

، يرابط يعود على املبتدأ و املتمثل يف الضمري املسـتتر يف الفعـل   "كل"على التحقيق واقعة خربا للمبتدأ 
، فهو بائن ال حمالة، و ال شك فيه ، أخرب من خالله الشاعر للداللة على حصول الفعل كحقيقة ثابتة"بان"

  " .كل امرئ بائن: "و ذلك ما تضمنه الفعل عوض قوله
  )3(:اخلرب مجلة فعلية فعلها مضارع مثبت: الصورة الثانية

  )9،17(خروج القواري اخلضر من سبل الرعد   من منتصف " خيرجن"سوابقها 
كضمري متصل " نون النسوة"برابط هو " سوابقها"للمبتدأ،  خرب" خيرجن"اجلملة اخلربية يف البيت 

للداللة على التجـدد  " خيرجن"عائد على أوائل اخليل حني خروجها ، و قد عرب الشاعر بالفعل املضارع 
و .و على اإلثبات من جهة أخرى ، فلم يلجأ إىل التوكيد لثبوت الفعل ) اإلستمرار(من جهة الزمن أوال 
ر حبقيقة أسبقية اخليل يف خروجها من املنتصف والعرق جيري منها بصـورة اجلبـل   أورده بغرض اإلقرا

  .الصغري بعد املطر اخلفيف، بوجه للشبه بينهما و هو اللمعان
  :)4(فيها يقول دريد: مجلة اخلرب مرتبطة بناسخ:الشكل الثالث-3

  ).23.1(رمي الدريئة أدىن فوقه الوترأصبحت أقذف أهداف املنون كما      ي
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،والرابط بينهما )التاء(و امسها ضمري متصل ،" أصبح"مضارعية خرب الناسخ " أقذف"فاجلملة الفعلية
العائد مع تاء الفاعل على الشاعر ،و عرب بالناسخ أصبح الفعل أقذف املبين " أقذف"هو الضمري املستتر يف 

ملبني تأسفه  وحالته اليت أل إليها وهو يصارع أهداف املنون ، نادما للمجهول الدال على اسم املفعول و ا
و .على ما كان عليه من قوة و جلد السيما حني أصبح دريئة وحلقة يتعلم الرامي الطعن و الرمي عليهـا 

  :)1(على شاكلتها قوله 
  ،)15.01(اربفتخرب عنا اخلضر خضر حم)      أخربت(فليت قبورا باملخاضة -
" أخـربت "امسها ، و اجلملة الفعلية " قبورا"الفاء لالستئناف ، و ليت حرف مشبه بالفعل ، و -

دال على الظرفية املكانية، حني نزل ـا ،  ' باملخاضة'خرب للناسخ ليت و شبه اجلملة من اجلار و ارور
ليكون دليال .'فتخرب'بعد فاء السببية  ليعرب عن مجلة جواب التمين باملضارع املنصوب بأن املضمرة وجوبا

يف صورة من صور املبالغة،و كذا " قبورا"على ما متناه هو و قومه، حىت و إن كان هذا التمين من املوتى 
  :  )2(قوله

  ).17.01.(ذريين أطوف يف البالد لعلين      أالقي بإثر ثلة من حمارب 
خـرب  ) أالقي(املراد منه االلتماس و اجلملة الفعلية' ذريين'جواب الطلب اجلملة املنسوخة واقعة يف 

و هي مضارعية مثبتة دالة على التجدد واالستمرار مع جتدد واسـتمرار  .الواقع امسها ضمريا متصال".لعل"
ائد مع الع" أالقي "الضمري املستتر يف .رجاء الشاعر و أمله يف أن جيد أثر ثلة من ديار حمارب والرابط فيها 

  .الساعي إىل التطواف يف البالد للفوز مببتغاه. على الشاعر : ياء املتكلم يف لعلين
من جمموع اجلمل %11.46شكل هذا النوع من اجلمل نسبة : مجــلة املفعـــول به:رابعــا -4

  ذوات الوظائف يف الديوان  واختلفت من حيث االمسية و الفعلية ، كما احنصر معظمها يف
  : ول القول و قد وزعت وفق األمناط واألشكال التاليةمجلة مق 
  :)3(مجلة امسية : مجلة املفعول به :الشكل األول -1

  ).05.06(-)ما خطيب(فسليــهم عين خناس إذا    عض اجلميع اخلطب 
) ضـمري متصـل  (ول به األول فالتاء لالستئناف ، و فعل األمر مع الفاعل املستتر و جوبا و املفع

اجلملة االستفهامية ما خطيب، من املبتدأ و اخلرب يف حمل +عبارة الشرط+أداة شرط+منادى ألداة حمذوفة +
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عبارة الشرط الـدال  +، و قد توسط بني الفعل و معموله الثاين املنادى 'سلي'نصب مفعول به ثان للفعل 
  .ب من جهة أخرىعلى الظرفية الزمانية من جهة و املخصوص بالطل

  )1(:مجلة املفعول به مجلة امسية مؤكدة:الشكل الثاين-2
  ).15.13(إن األحاليف أصبحت    مطنبة بني الستار فثهمد: و قلت هلم 

مجلة امسية مؤكدة مفعول به لفعل القول قلـت، وهـو   .. و اجلملة إن األحاليف أصبحت مطنبة 
أي "مطنبـة "نصحه لقومه حني نزوهلم بساحة القتال تأكيدا على كثرة العـدو  قول صادر من الشاعر يف

  .ضارية أطناا بني موضع الستار و ثهمد
  )2(:مجلة املفعول به ، مجلة فعلية مثبتة:الشكل الثالث -3

  )15.26(أعبد اهللا ذلكم الردي : أردت اخليل فارقا     فقلت : فقالوا : تنادوا 
و هي مجلة مقول القول وردت حكاية عن الشاعر على لسان قومه أردت اخليل فارسـا  وهـي   

جعلت من الشاعر يسـتفهم  " فارسا"مجلة متعدية مثبتة ماضوية للداللة على وقوع الفعل على املفعول به 
  ".قالوا"وم ،و هي مفعول به لفعل القول املبين للمعل: عن حقيقة القتل ظنا منه أن يسلم أخوه من الردى 

  )3(:مجلة املفعول به مجلة أمرية: الشكل الرابع-4
  )15.12(ورهط بني السوداء و القوم شهدي   و قلت لعارض و أصحاب عارض   -
  )15.13(ظنوا بألفي مدجـــج            سرام يف الفـــارس املسرد : عالنية  

فصل بينهما باجلار و ارور ومعطوفـات  :ة أمر مفعول به للفعل قلت مجل: مجلة ظنوا مبعىن أيقنوا
للداللة على نصح الشاعر لقومه حني جعل اليقني يف شخص أخيه املدجج بالسالح " .عالنية"مث احلال ، 

  .، فهو من األشراف و اخليار كونه فارسا مسردا مدرعا 
  :مجــلة املضــاف إليه: خـــامسا

امسية أو 'من جمموع اجلمل فاقتصرت على اجلمل %05.88يف الديوان ، بنسبة شكلت نسبة ضئيلة 
مجلة فعلية بعد ظرف كمـا يف قـول   : الواقعة بعد ظرف الزمان ، متخذة شكال واحدا فقط هو 'فعلية 
  )4(:الشاعر

  )10،1(عليب أغرنا بصارات ورقد و طرقت    بنا يوم القى أهلها البؤس-  
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مضاف إليه بعد ظرف الزمان . فعلية ماضوية فعلها متعد مع مفعوهلا " القى أهلها البؤس"فاجلملة الفعلية 
  )1(:يوم مالقاة أهلها البؤس و على شاكلتها : فالتقدير " يوم"

  ).25.6(فلم يسمع معاوية بن عـمرو    أدعـو )وقفت(فإن الرزء يوم
  ).34.17(عظيم يف األمور وال بوهس      )   يسمو(و ما أنا باملزجي حني

  )64.3(العدا غري جشم) يرفض(حني     ليس يف األرض قبيل مثلكم    
  ...يوم ،حني:مجل فعلية واقعة مضافا إليه بعد الظروف)وقفت ،يسمو،يرفض:(فاجلمل 

  :خـامتــــة
  :ديوان ميكن أن نستخلص بعد عرض جمموع اجلمل ذوات الوظائف يف ال-

وفق أشكال و صور خمتلفـة  ... تعددت اجلمل ذوات الوظائف من احلالية إىل املفعولية إىل اخلربية -أ     
ففي مجلة احلال كثريا ما كان الرابط يف اجلمل االمسية واو احلال و يف الفعلية الضمري املتصل أو املسـتتر  

و عددا،  و يف اجلمل اخلريية كثريا ما كان فيها اخلرب مجلة فعلية  العائد على صاحب احلال املطابق له نوعا
  .ألن التعبري بالفعل كثريا ما يوحي بثبات الفعل يف احلكم

ورود مجلة النعت بترتيب عادي تراوحت فيه بني املاضي و املضارع و كذا النفي واإلثبات ، عرب عن /ب
  .جمازيصفات املنعوت منها ما هو حقيقي ، و منها ما هو 

املبين للمعلوم " مقول القول"مجلة النداء تنوعت بني الفعلية و االمسية ، و اقتصرت على اجلمل الواقعة /ج
 .، و كثريا ما كان القول صادرا من الشاعر و ليس حكاية عنه
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  : البــاب الثـــاين
  جلمـلة العـربية يفالبنيــة الدالليـة يف ا 

  ديوان دريـد بن الصمـة 
  

  .القضايا العامة لعلم الداللة - 1
  .النظــــريات الداللية  -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  :الفصـل األول

  قضـــايا علـــم الداللة 
  

 .تعريف الداللة لغة و اصطالحا •
 .ربينيعلم الداللة بني علماء العربية و الغ •
 ....).االشتراك، الترادف، التضاد(العالقات الداللية  •

  
 



Μ:  
ال عجب أن جند العرب يف عصورهم األوىل، جيهدون أنفسهم يف اختيار الكلمة والبحث عنها 

  :حاسيس وانتقائها، جمندين هلا كل ما منحوه من طاقات العقل ودفقات الشعور ومجيل األ
  .فلقد كانوا يف جاهليتهم يدركون ما للكلمة من شأن، أو ما حتدثه من أثر سليب 

فهي يف األذن نغمة لذيذة، كنغمة أوتار، وصوت منكر كصوت محار، وإنّ هلا يف الفم أيضا 
، لذلك تراهم يتعاملون معها إما قبوال فيقبلوا، وإما )1(حالوة كحالوة العسل، ومرارة كمرارة احلنضل

  .ردا فريدوا نتيجة معرفتهم ا أو ذوقهم هلا
كما اهتم العرب بالعمل على اختيار احلسن من األلفاظ فاستعملوه، وكرهوا القبيح فتجاوزوه، 

لضبط اختيارهم، فإنما االستحسان  رغم أنّ القاعدة عندهم بعيدة عن دستور مكتوب أو قانون حمكم
  .واالستهجان يعودان إىل احلس والذوق

أال ترى أنّ السمع يستلذّ بصوت البلبل، ومييل إليه، ويكره  :")ابن األثري(ويف هذا املعىن يقول 
  .  )2(" واأللفاظ على هذا ارى!! صوت الغراب وينفر منه

الشاعر اجلاهلي تراه حني يعرض شعره ـ مادحا أو راثياـ مفتخرا أو  مثّ إنّ البحث يف حياة
واصفا ـ أمام فحول الشعراء، ال يسلم من النـقد الشديد، حني يظهرون مواطن عجزه وقوته دالليا يف 
ما استعمله من ألفاظ يف شعره، وما شاع عن نقد اخلنساء حلسان بن ثابت يف كتب األدب دليل على 

  :يما حني أنشدها قوله ذلك، الس
  لنا اجلفنات الغر يلمعن بالضحى         وأسيا فنا  يقطرن من جندة دما
   )3(ولدنا بين العنقاء وابـن حمـرق         فأكرم بنا خاال وأكرم بنا ابنما

ضعـفت افتخارك وأبرزته يف مثانية مواضع، : قالت له فلم يسلم حسان من نقد اخلنساء، إذ
قلت لنا اجلفنات واجلفنات مادون العشرـ فقللت : قالت !؟:وقال كيف: فاستغرب حسان لذلك 

لكان " البيض: "والغرة البياض يف الوجه، ولو قلت " الغر"العدد، ولو قلت اجلفان لكان أكثر، كما قلت 
لكان أكثر ،ألنّ "يشرقن " ولو قلت :و اللّمع شيء يأيت بعد الشيء " يلمعن: " أكثر اتساعا، كما قلت

ألنّ املضيف . ولو قلت بالعشية لكان أبلغ يف املديح " بالضحى: "اإلشراق أدوم يف اللّمعان، كما قلت 
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يقطرن فذلك على قلة القتل، ولو : كان أكثر، وقلت:بالليل أكثر طروقا ، وقلت أسيافنا ولو قلت سيوفنا
والدماء أكثر من الدم، كما أنك فخرت مبن : دما: ت جيرين كان أكثر النصباب الـدم، كما قلتقل

   )1(...)) ولـدت، ومل تفـخر مبن ولـدك 
اء البالغة، وحيمل فكان هلذه األسواق واأليام، دور كبري وفعال يف جعل الشعر العريب يتألّق يف مس

الشعراء على وجوب ذيب اللّغة وتنقيحها عمال على ختري األلفاظ من حيث العذوبة وكذا اإلحياء 
  .واملالئمة للمعىن

السيـما وأنّ لكل " الدال واملدلول"ـ ومما كان دافعا وراء االهتمام باللفظ، عنايتهم باملعىن 
ؤثر يف املعىن، إذ ال يعقل أن يعرب عن املعىن الشريف لفـظ معناه، وأي تغيري يف استعمال اللفظ ي

باستعمال لفظ هجني أو مستقبح، والعكس صحيح، منه كان العريب حيلي ألفاظه ويوشيها ويزخرفها 
  .عمال على حتقيق املعىن املراد ورائها

جند ذلك واضحا يف " القرآن الكرمي"ـ وحني أشرقت األرض بنور را، بفضل، دستور األمة 
، ووصوال إىل الشعر اإلسالمي عند أشهر  من مثله ρالعصر اإلسالمي، بدءا من حديث رسول اهللا 

يف مقام توجيه صحابته خاصة :  ρفقد روي عن رسول اهللا ....كحسان بن ثابت ، كعب بن زهري 
ال يقولن أحدكم : "مته عامة إىل وجوب اختيار الكلمة وبيان مكانتها وأصالتها إذ يقولومجيع أفراد أ

فظ اخلبث لثقله، فتراه عليه الصالة والسالم كره ل )2("  إنّ نفسي لقست: ....خبثت نفسي، ولكن ليقل
  .وبشاعة االسم منه

وهجر  ρفهو أحق منه، وهلذا السبب ابتعد الرسول " لقست: "يعكس ما حتمله لفظة" فخبيث"
الرباء : الصحايب اجلليل ρاللفظ القبيح ، مستعمال اللفظ احلسن بدله، وقد جند لذلك مثال آخر حني علم 

ورسولك الذي "فقال الرباء " آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الّذي أرسلت:"أن يقول:  τبن عازب 
  " . ونبيك الذي أرسلت" ρفقال " . أرسلت

ى اهتمام العرب باللفظ اهتماما كبريا، جعلهم يضعون هلا مقاييس لبيان ومنه قامت اللغة العربية عل
حروفها والبعد عن خمالفة اللغة وكذا الغرابة يف  اجلمال يف كل كلمة، كأن تكون خالية من النافر بني

االستعمال، مع شرط أن تكون قوية اإلحياء والتصوير والتشخيص، خاضعة لقواعد التقدمي والتأخري 
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البالغية، سهولة وعذوبة خمارج أصواا، وزا وإيقاعها ومدى داللتها وما حتمله من معان من  وأسراره
  . جهة، ومالئمتها للغرض من جهة أخرى

 Υهذا احلكم هو ما كان عليه كالم الناس ، أثناء حديثهم وتأليفهم ونظمهم ففي كتاب اهللا  
فأنزله تبارك وتعاىل على أفصح العرب . البالغة، كان هذا األثر أشد وضوحا وأكثر ظهورا املتناهي يف 

فكان فوق طاقتهم إنسهم وجنهم، فكان يف أسلوبه بعيدا عن الشعر املنظوم املقفى، وال على ميزان 
رب ينجذبون حنو وهي الصورة األدبية املعروفة آنذاك يف شبه اجلزيرة العربية، مما جعل الع. النثـر املرسل

معانيه بعد أن أدهشهم فتعجبوا منه، فكان القرآن الكرمي دقيقا يف اختيار ألفاظه، وانتقاء كلماته؛ فيعرب 
بالكلمة نكرة، لسبب، وينتقي الكلمة معرفة لغرض ،كذلك إذا كان اللفظ مفردا فلمقتضى يطلبه، وإذا 

خمتارة منتقاة، مما جعل معاجم اللغة تزخر ا لكثرا، فاملفردات القرآنية ....جاء به جمموعا فلحال يناسبه 
ولكل مادة اشتقاقاا الكثرية املتعددة ، فنجد األسلوب القرآين خيتار الكلمة ويهمل مرادفها الذي يشترك 
. معها يف بعض الداللة، كما قد يفضل كلمة على أخرى رغم كون الكلمتني ـ ظاهرا ـ ملعىن واحد

َقالَت الْأَعراب آمنا قُل لَّم تؤمنوا ولَكن  ♥:متحدثا عن األعراب حني زعمت اإلميان كما يف قوله تعاىل
ي قُلُوبِكُمانُ فلِ الْإِميخدا يلَما ونلَم1(.♦ قُولُوا أَس(  

فاملفردات القرآنية هلا خصائصها ومميزاا العديدة اليت ال توجد يف كلمات يتكون منها كالم 
 .       الناس مهما مست م مدارج البالغة والبيان

 I -  مفهوم علم الداللة: 
يف كتابه  )اجلين ابن(كما عدها " أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم " ملا كانت اللغة 

كان الصوت واملعىن أو الرمز والصورة الذهنية، والعالقة بينهما هي األسس اليت تقوم عليها " اخلصائص"
الدراسات اللغوية أو على حبثها ودراستها، وقد استخدم الدارسون أساليب ومناهج متعددة وخمتلفة حبثا 

الصوتية والصرفية والداللية والتركيبية وظهر  عن قوانني توضح مسرية اللغة وتطورها يف مجيع جوانبها
ذلك جليا يف العصر احلديث حني جنح اللغويون يف دراسة اجلانب الصويت دراسة علمية، فدرسوا الصوت 

، وقننوا الفروع األخرى من فروع " "Phoneticsكونه اجلانب املادي يف اللغة فسموه علم األصوات 
  " .Semantics"لما، ومن ضمنها علم الداللية علوم اللغة ومسوا كل واحد منها ع

  :لعلم الداللة تعار يف عديدة، تكاد جتمع كلها بأنه علم دراسة املعـىن ومن ذلك ما ورد لدى 
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فعلم الداللة أو مصطلح  )1("علم الداللة هو علم يهتم بدراسة الكلمات): "بيارجريو(
علم حديث ظهر بعد تطور الدراسة اللغوية احلديثة على  - يف املصطلح الغريب - "Semantic:"السيمانتيك

وجلوا حقل الدراسات اللغوية، يف القرن التاسع عشر امليالدي وقد أطلق هذا ، أيدي لغويني كبار
الذي "Semontique" املصطلح يف صورته الفرنسية يف اللغة اإلجنليزية نقال عن" Semantic"املصطلح 

ليعرب عن فرع من فروع علم  1883يف أواخر القرن التاسع عشر " Briel" "بريال "تطور على يد اللغوي 
  ".ليقابل علم الصوتيات الذي يعىن بدراسة األصوات اللغوية" علم الداللة"اللغة العام هو 

 "Sementike"مأخوذ من أصل يوناين مؤنث "Semontique"واملصطلح يف صورته الفرنسية 
أي إشارة  "séma"سيما : يعين، يدل ومصدره كلمة: أي " Semontikos "سيمانتيوكس : مذكره

أوعالمة، مث شاع هذا املصطلح يف اللغة اإلجنليزية بعد أن نقل إليها، وحظى بإمجاع جعله متداوال بغري 
  . )2(لبس 

فالتغري الداليل هو التغري يف املعىن، والقيمة الداللية للكلمة تكمن يف معناها، ومن مث، يسعى املرء 
إىل تطبيق هذا التغيري الداليل على كل عالقة، وهناك من يؤكد وظيفة داللية تؤديها األلوان يف شعارات 

حرية، ومثة من يشري أيضا إىل القيمة الداللية لصرخة وعالمة ما، نبعث عربها النسب أو يف أعالمهم الب
  .برسالة ما، وندخل بذلك يف اتصال مع اآلخر 

أما يف اللغة العربية فمنهم من مساه علم الدِاللة ـ وتضبط بفتح الدال وكسرها ـ وبعضهم 
نّ ذلك من اخـتصاص علم البالغة             ـ بعيدا عن مجعه ـ علم املعاين أل" علم املعىن" يسميه باسم 

  ذلك"،أو هو )3(نقال من الكلمة الفرنسـية أو اإلجنليزية " السيمانتيك"وبعضهم يطلق عليه اسم 
  
  . )4(" ون قادرا على محل املعىنالفرع الذي يدرس الشروط الواجب توفرها يف الرمز حىت يك 

) م19(ويرجع الدارسون احملدثون نِشأة علم الداللة احلديث إىل أواخر القرن التاسع عشر امليالدي 
أتبع بعدها بسنوات قليلة  م، مث1838عام " ميشال بريال:"يف مقال كتبه)مسانتيك( حيث ظهر مصطلح 

 la vie des"" حياة األلفاظ"تطرق فيه إىل مسائل داللية متعددة وهو كتاب " دار ميستري :" بكتاب لـ 
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mots"   م قام ميشال بريـال1897م، ويف عام 1887وذلك عام"Briel" بـنشـر كـتـاب ،
وإليه يعود الفضل   "Lesson de Sémontique"تـحـت عـنـوان دروس يف عـلـم الـداللـة،

  .يف االهتمام العلمي بالدراسات الداللية ضمن إطار اللسانيات
يف كتابـهما " أوجدن وريـتشاردز"كما أنّ الدرس الداليل خضع للتطور على يد اإلجنليزيني، 

. م1923الذي صدر عام  "Richards"و"Ogden": لـ "The meaning of meaning") معىن املعىن(
وما . م 1916دروس يف اللسانيات العامة عام : يف كتابه" دوسوسري"العامل السويسري  إضافة إىل جهود

  .)1(، وغريهم من العلماء"غريو"و" غرمياس"، "أوملان"، "مريث:" عمقه دارسون آخرون جاءوا بعده مثل 
س معىن األلفاظ اللغوية الذي يهتم بدراسة الشروط اليت تتوفر يف الرمز الذي فعلم الداللة يدر"

حيمل املعىن باعتبار أنّ الرمز قد يكون لغويا أو غري لغوي، فمن أمثلة الرمز غري اللغوي إشارة باليد أو 
ئن البشري إمياءة بالرأس، أما الرموز اللغوية فهي هذه الكلمات واأللفاظ واجلمل اليت يستعملها الكا

  .  )2(" بغرض التواصل مع غريه
II -  الــعالقـات الـدالليـة:  

أمساء تعرف ا، أو عالمات لسانية تدل  -يف سائر اللغات-إنّ لكل املوجودات احلسية واملعنوية 
وإطالقها على املسميات املعروفة لديها، وعلى عليها، كما أنّ لكل لغة طريقتها اخلاصة يف وضع األلفاظ 

قدر اتساع األفق املعريف أو ضيقه يتسع لسان اجلماعة اللغوية أو يضيق، وتكثر مفرداا أو تقل وتزداد 
قدرا على التعبري عن حاجاا ، أو تتضاءل، وبذلك تكون تسمية األشياء هي نوع من تصنيف 

  .تلك اللغة املوجودات املختلفة ودليل النضج يف
وما ميز اللغة العربية كثرة مفرداا وتنوع مدلوالا بشكل ال نظري له يف سائر لغات العامل، ذلك 

وأن أردت أن سائر اللغات تبني إبانة اللغة العربية، فهذا غلط، ": "الصاجي"يف  )ابن فارس(ما عرب عنه 
ا أمكننا ذلك إالّ باسم واحد، وحنن نذكر وأوصافه بالفارسية مل" السيف"ألنّ لو اجتمعنا أن نعرب عن 

وغريها من األشياء املسماة باألمساء املترادفة، " األسد، والفرس"للسيف بالعربية صفات كثرية، وكذلك 
  . )3("فأين هذا من ذاك ؟ وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب

  :قات الداللية مفهوم العال -أوال 
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العالقات الداللية، مصطلح يطلقه الدرس احلديث على ظواهر داللية متعددة تشرح العالقة بني 
الكلمات يف اللغة الواحدة، ومن نواح عدة، حنو أن يكون اللفظان دالني على معىن واحد، فتسمى العالقة 

االشتراك ـ (مى هـنا ، أو أن يـكون معنـيان أو أكثـر للفظ واحـد، فتسـ)الترادف(هنا 
  ). املشترك اللفظي

وقد تولد هذا املصطلح حديثا من دراسة احلقول الداللية، حيث حبث الدارسون بعد تصنيفها 
، عرفوا أهم الظواهر ، "اللغويني العرب."العالقات بني كلماا، مع أنّ اللغويني القدماء، وبوجه خاص 

  .وغريها...شتراك ، التضاد العموم، اخلصوص اليت تبىن حتت هذا املصطلح حنو الترادف اال
 :من العالقات الداللية:ثانيا  
 :التـــرادف .1

مبعىن  ردفا، يردف، وردف  ردفا ،دف ـ يردفر يف قواميس اللغة العربية وزنان،" ف.د.ر"ملادة   
ترادفت الكلمات إذا " تفاعل: "تبع ، وتواىل، وركب يف اخللف، ومن مزيد هذا الثالثي اشتق على وزن

اللذان يطلقان سيان على ظاهرة " املترادف: "، واسم فاعله"الترادف"تشات يف املعىن، ومصدر ترادف 
  .)1(تعدد األلفاظ للمعىن الواحد

وف واتفاقها يف املعىن، أو هو وجود لكلمتني اختالف األلفاظ يف احلر: فالترادف معناه اصطالحا
أو أكثر يف اللغة الواحدة متماثلني يف املعىن، أي تعدد الدوال اليت تشري إىل مدلول واحد،وقد أشار إىل 

  ) ابن جين(، كما تنــاوله " الكتاب" يف  )سيبويه(الترادف قدماء اللغـة يف األدب كـ
، وذكر أمثلة له منها ـ اخلليقة، السجية، "القي املعاينتعادي الكلمة وت: "يف اخلصائص حتت اسم

  .)2(الطبيعة، الغريزة، السليقة
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هو : له" فخر الدين الرازي"حديثه عن الترادف بتعريف اإلمام " املزهر"يف  )السيوطي(وقد افتتح 
خترنا باإلفراد عن االسم واحلد، فليسا مترادفني، وا:"األلفاظ الدالة على شيء واحد،باعتبار واحد قال

وبوحدة االعتبار عن املتباينني كالسيف والصارم، فإنهما دالّ على شيء واحد، لكن باعتبارين أحدمها 
على الذات، واآلخر على الصفة، والفرق بينه وبني التوكيد أنّ أحد املترادفني يفيد ما أفاده اآلخر 

التوكيد يفيد الثاين تقوية األول والفرق بينه وبني التابع، أنّ التابع وحده ال يفيد  كاإلنسان والبشر، ويف
  . )1("عطشان نطشان: شيئا كقولنا

منوها " اخلصائص"يف : )ابن جين: (قال": تالقي املعاين على اختالف األصول واملباين"ويف باب 
هذا فصل من العربية حسن، كثري املنفعة، قوي الداللة على شرف هذه اللغة، وذلك أن " بقيمة الترادف

جتد للمعىن الواحد أمساء كثرية، فتبحث عن أصل كل كلمة منها فتجده مفضي املعىن إىل معىن 
  .)2("صاحبه

" الدار، املنـزل، واملسكن، والبيت"تنا املعاصرة استعمال ومن أمثلة الترادف الكثرية الذائعة يف لغ
اخلليل واألنيس والعشري، والصديق، والرفيق، "يف معىن املكان الذي يتخذ مستقرا ومأوى ثابتا، وكذلك 

وقس على هذا سائر املترادفات اليت . وغريها من األلفاظ الواردة يف شأن الصاحب واملصاحب " الزميل
كاحلسام والصارم : ام االحتاد، وإنما يكتفى يف املسمى الواحد على أساس تعدد صفاتهتتخذ معانيها مت

  .)3(يف العربية " السيف"واملهند للذي، يسمى على الذات 
طلق على مسمى معني، وبلغوا ا أحيانا ولذلك اهتم اللغويون منذ القديـم جبمع األمساء اليت ت

، ويف "الروض املسلوف يف ما له امسان إىل ألوف:"يف كتابه املعنون )الفريوزبادي(األلوف كما فعل 
مخسمائة اسم  )ابن خالوية(واحلاوي مثانني امسا للعسل، وكذا حني مجع " ترقيق األسل لتصفيف العسل"

  يف ما يـربو عن)ن حسن األصفهاينمحرة ب(وعدد .لألسد ومئيت اسم للحية 
أربعمائة اسم للدواهي، فأنى لسائر اللّغات من سعة العربية اليت تسمى معىن واحدا بالعشرات من  
   )4(!!!األلفاظ
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أن هذه الظاهرة، بني فريق يثبتها، وفريق ينكرها، وجدير بالذكر أنّ القدماء انقسموا فريقني بش
التاج (وبذلك شكوا يف صحة الترادف، واحتجوا بكون املترادفات من املتباينات بالصفات، فقال 

ذهب بعض الناس إىل إنكار املترادف يف اللّغة العربية، وزعم أنّ كل ما ": شرح املنهاج"يف  )السبكي
فإنّ األول موضوع له باعتبار : .. املتباينات، كما يف اإلنسان والبشريظن به من املترادفات فهو من 

  . )1(النسيان أو باعتبار أنه يؤنس، والثاين باعتبار أنه بادي البشرة
واحلاصل أنّ من جعلها مترا دفة ينظر إىل "ملخصا رأي الفريقني  : )عز الدين بن مجاعة(وقال 

  .)2("داللتها عل الذات، ومن مينع ينظر إىل اختصاص بعضها مبزيد معىناحتاد 
 : املثبتون للترادف  - ب

حيتج املثبتون هلذه الظاهرة بأنّ أهل اللّغة أذا أرادوا أن يفسروا كلمة ذكروا كلمة أخرى، مماثلة   
، وهذا يدل على أنّ اللّب والعقل عندهم سواء، ويقولون "العقل: بـ  اللّب: " هلا يف املعىن حنو تفسريهم

أنه لو كان لكل لفظة معىن غري األخرى، ملا أمكن أن يعرب عن "  )ابن فارس والسيوطي(أيضا ما حكاه 
الشك فيه، فلو كان الريب غري الشك لكانت = شيء بغري عباراته وذلك ألننا نقول يف ال ريب فيه 

  .)3(..."أ فلما عرب عنها ذا علم أنّ املعىن واحد العبارة خط
  فصال،140وقسـمه إىل " كتاب باأللفاظ املترادفة"الرماين الذي ألّف : وحيتجون مبا كتبه  

  رفدته، وحـبوته،وصلتـه و: خصص كل فصل لكلمات ذات معىن واحد، ومن أمثلته اليت ذكرها 
  .ومنها السرور، احلبور، واجلذل، والغبطة والفرح ...أعطيته 

يوم خيرب، فقد طلب منه  τاستخدم الترادف فيما روي عنه مع أيب هريرة ρكما أن رسول اهللا  
أن يناوله السكينة اليت وقعت من يده، فلم يفهم ما املراد من هذه اللّفظة القريشية حتى أدرك بعد  ρالنيب 

  " .باملدية"املعروفة يف لغته األزدية " الشفرة"ما أشري إليها أنها 
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األدب واللّغة، القصة اليت ومن احلجج الدامغة على وجود الترادف يف اللّغة العربية، ما تناولته كتب   
" حيث روي أنّ زيد بن عبد اللّه بن دارم وفد على بعض ملوك ": الصاجي"يف  )ابن فارس(أوردها 
ثب أي اجلس : فألقاه يف متصيد له على جبل مشرف، فسلّم عليه وانتسب له ، فقال له امللك" محري

أيها امللك مطواعا مث وثب من اجلبل فهلك،  لتجدين: وظن الرجل أنه أمره بالوثوب من اجلبل، فقال
أما أنه ليست عندنا عربية، من دخل : ما شأنه؟ فخبروه بقصته وغلطه يف الكلمة، فقال: فقال امللك.....

  .)1(ظفَار حمر ، أي فليتكلم باحلمريية
 :املنكرون للترادف-جـ

ذهب بعض ": ( شرح املنهاج"يف  )التاج السبكي(لـ : نصا" املزهر"يف  )السيوطي(ذكر   
الناس إىل إنكار الترادف يف اللّغة العربية، وزعم أنّ كل ما يظن من املترادفات فهو من املتباينات اليت 

له باعتبار النسيان، أو اعتبار أنه يؤنس، تتباين بالصفات، كما يف اإلنسان والبشر، فإنّ األول موضوع 
  . )2(...)والثاين باعتبار أنه بادي البشرة

" أيب هـالل العـسكري"، و"أيب علي الفارسي"و" ثعـلب"و" ابن فارس"وهذا أيضا مذهب   
والذي .السيف، املهند، واحلسام: حنو ويسمى الشيء الواحد باألمساء املختلفة: ")ابن فـارس(إذ يقـول 

نقوله يف هذا أنّ االسم واحد وهو السيف، وما بعده من األلقاب صفات، ومذهبنا أنّ كل صفة منها 
مضى، وذهب، وانطلق، وقعد وجلس ورقد، ونام، : ومعناها غري معىن األخرى، وكذلك األفعال حنو

فيما سواه، وذا نقول، وهو مذهب شيخنا أيب  ففي قعد معىن ليس جلس، وكذلك القول: وهجع، قالوا
  . )3(...."العباس أمحد بن حيي ثعلب 

، إبطال للترادف وإنكار له ويف مقابل )أليب هالل العسكري" (لغةالفروق يف ال"ويف كتاب   
ذلك إتيان للفـروق بني الكلمات اليت زعم الفـريق األول تـرادفــها، لذلك كان عـنوان 

باب يف اإلبانة عن كون اختالف العبارات واألمساء موجبا : ، ومما جاء فيه)الفروق يف اللّغة: ( الكـتاب
  أنّ كل أمسني جيريان على معــىن من : " كل لغة، ورأيه يف ذلكالختالف املعاين يف
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املعاين، وعني من األعيان يف لغة واحدة، فإنّ كل واحد منهما يقتضي خالف ما يقتضيه اآلخر،وإّأل لكان  
،فلما عجز عن دحض كل الشواهد الواردة يف الترادف رد األمر إىل اختالف )1(" الثاين ال حيتاج إليه

اللّغات قائال، فإذا اعتربت هذه املعاين وما شاكلها يف الكلمتني، ومل يتبني لك الفرق بني معانيها، فاعلم 
  .باملكية" الربمة"بالبصرية، و" القدر"أنها من لغتني مثل 

قا بني الكلمات اليت رأى الفريق األول بأنها مترادفة حنو املدح والتمس املنكرون للترادف فرو  
  ...).والثناء، حيث أنّ الثناء مدح مكرر، وبني القعود واجللوس، وبني الكأس والكوب وغريها

ودون مغاالة نقول إنّ الترادف حقيقة لغوية يف كثري من اللّغات ومن جحده فقد ألغى جزءا من   
ملستعمل من قبل الشاعر واألديب، وحتى اإلنسان األمي الذي ال مييز اجللوس من رصيد العربية اللّغوي ا

  . القعود، وال القيام من النهوض
 : التـرادف عنـد احملدثني-د

أوملان : (فريق يثبت الترادف، وفريق ينكره، حيث يذكر: عند احملدثني أيضا شاع بينهم فريقان 
إنّ الترادف التام نادر الوقوع، ألنّ ذلك يفترض التماثل : رينوهو من املنك "Steven Ullman") ستيفان

الـتام يف مجيع السياقـات، وهو أمـر غري وارد فعال وإذا ما حـدث هذا فإنه تـظهرـ بالتدريج ـ 
  .  )2(فروق معنوية دقيقة، جتعل كل لفظ يستقل جبانب من اجلوانب املختلفة للمدلول الواحد

يف إطار اللّغة الواحدة ال يوجد ترادف فاالختالف :"Blom fild "  )بلوم فيلد(ويقول  
  . )3(الصـويت  ال بد أن يصاحبه اختالف يف املعىن 

ال يوجد لفظان ميكن أن حيل أحدمها حمل اآلخر دون تغيري يف ): "Goldman"قولدمان(ول ويق 
  .)4(الداللة احلقيقية 

كل الكلمات متلك تأثريا عاطفيا، كما متلك تأثريا إشاريا، وهلذا فمن املستحيل أن :   "Stole":ويذكر 
  .)5(جتد املترادفات كاملة
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ومع ذلك ميكنه أن يؤكد بالدليل أنه ليس هناك مترادفات حقيقية؛ إن : "....)باملــر(ويقول          
ليس هناك كلمتان هلما ـ متاما ـ املعىن نفسه، وسيبدو بعيد االحتمال أنّ الكلمتني حتمالن املعىن نفسه 

  :فيميزون بني أنواع خمتلفة منه: ،أما املثبتون له)1(" سوف تعيش كلتامها حية يف اللّغة
 : حني بتطابق اللّفظان متام املطابقة، ومن تعريفاته: الترادف الكامل أو املتماثل  -  أ

ون تغري يكون التعبريان مترا دفني يف لغة ما إذا كان ميكن تبادهلما يف أي مجلة يف هذه اللّغة ، د" 
) أ(، يكونان مترا دفني إذا كان )ب(و) أ: (، فالترادف تضمن من جانبني "القيمة احلقيقية هلذه اجلملة

  ).أ(يتضمنه )ب(، و)ب(يتضـمن 
صعوبة وذلك حني يتقارب اللّفظان تقاربا شديدا إىل درجة : أو التداخل والتقارب: شبه الترادف  - ب

 .حولٌ / سنةٌ/مثل استخدام القرآن الكرمي للكلمات التالية عامالتعريف بينهما عند غري املختصني، 
ويكون حني يتقارب املعنيان، لكن اللفظني خيتلفان يف ملمح أو صفة متييزية على  :التقارب الداليل-جـ

 .)2(رؤيا=حلْم : األقل حنو
 :أسبــاب وقــوع التــرادف-هـ
ما من شك يف أنّ الترادف الذي هو تعدد االسم  ملسمى واحد مل يأت هكذا مبحض املصادفة يف   

أي لغة كانت، وإنما كانت هناك أسباب تضافرت واشتركت يف خلقه فهناك أسباب صوتية وأخرى 
  ...وضعية، ومنها

 :وهو ذلك الترادف الذي حيدث لـ: السبب الصويت  -أ 
من أصوات اللّفظ، مما جعل منها كلمتني خمتلفتني هلما نفس الداللة، وبذلك تقدمي أو تأخري صوت  -  .1

ما أزحلف يقول ما تنحى عن ذلك وما : "كما يقال...جبذ ـ وجذب : مثل" الترادف املقلوب: "مسوه
ويقال رجل ( أزحلف، أزحلف، مثل جبذ، وجذب، ويقول ابن قتيبة: تزحزح عنه إالّ قليال، ومنه لغتان

  .)3("أرغل وهو من املقلوبأغرل و
حدوث تغري يف أحد أصوات اللّفظ لتقارا يف الصفة أو املخرج، مما يوجد لفظني خمتلفني يف  -  .2

 الكفني والقدمني يريد أنهما شئن: ")ابن قتيبة(قول : صوت واحد حيمالن نفس الداللة، ومثال ذلك
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، "أرث، ورث"، "أرمد وأربد"،" الزب/الزم : "، وكذا مثل)والقصر، وفيه لغة أخرى شتل  إىل الغلظ 
ويقال جئت بين فالن فلم " و األوب و التوب والثوب أخوات: ")الزخمشري(أكلة، تكلة كما أضاف 

  .)1("ومن ال خري فيه أصب إال العجاج واهلجاج أي الرعاع
حدوث حذف ألحد أصوات اللفظ تارة وإيقائه تارة أخرى،مما يوجد لفظني حيمالن نفس الداللة  - 3

" وىل"لية و اللية كلتامها فعلية من األ: )الزخمشري(ومثال ذلك ما قاله . مع زيادة صوت يف أحدمها
 .  )2(»فقلبت الواو مهزة أو قلبت

يتمثل يف قيام كل مجاعة باالصطالح : أو اتساع رقعة املتكلمني يف اللغة الواحدة: السبب اللهجيب ـ 
 يف االستعمال على تسمية شيء باسم خيالف ما اصطلحت عليه اجلماعات األخرى مث شيوع اللفظني

واحلقل هو الذي يسميه أهل : )أبو عبيد(قال : ومثال ذلك .العام، وهذا يؤدي إىل تداخل هلجات القبائل
والظاهر من احلالة اللغوية  قبل نزول القرآن الكرمي بلهجة قريش  أن القبائل العربية   )3(،"القراح"العراق 

رية، ومتباينة أحيانا يف مفرداا وأساليبها الكالمية فاختلفت يف أمساء بعض كانت تلهج بلهجات كث
املسميات ، عندما توحدت صارت أمساؤها املتباينة مترادفات النتمائها إىل لغة فصحى واحدة، كحادثة 

  .السكينة كما سبق  –يف شأن  -  ρمع رسول اهللا  τأيب هريرة 
ونعين به تسرب بعض األلفاظ من لغات خمتلفة كالفارسية واليونانية أو بعض  :املعرب والدخيل-ج

مما يدفع ببعض النّاس إىل استخدام ألفاظ من لغة أخرى،ال " االمتزاج احلضاري"اللغات السامية األخرى
" مجاعة النخل وهو البستان": احلائش: "مما حيمل نفس الداللة مثل " الترادف"فينشأ  مثيل هلا يف لغتهم،

، وهي كلمة فارسية قد "ويهرج السلطان دمه إذا هدره : )الزخمشري(والبستان كلمة فارسية، وقال 
لهجي واملعرب والدخيل ما ذكره ، ومن األمثلة اجتمع فيها السبب ال)4("استعملها العرب وتصرفوا فيها 

، "األندر"ويسميه أهل الشام " البيدر"وهو الذي يسميه أهل العراق ": "اجلرين"و : وهو )أبو عبيد(
 . )5(" املربد"وباحلجاز " احلوخان"ويسمى بالبصرة 
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ريب باستمرار، على تغيريها كلما وجود ألفاظ هلا داللة غري مقبولة اجتماعيا، وبذلك عمل امع الع-د
 .)1("أي يستنجي...أن يتمشع "  )الزخمشري(، وقال "االستنجاء :االستطابة: "ابتذلت، ومثال ذلك

الدار : ل نشوء الترادف يف اللّغة ومن ذلك تسميةوهو أيضا من عوام: تعدد املستويات اللغوية -هـ
يبدو أنّ للشيء املسمى : بقوله) فقه اللّغة(مرتال وسكنا وبيتا، وقد شرح ذلك حممد املبارك يف كتابه 

فالدار مسيت : مث شرح األمثلة السابقة بقوله...وجوها وصفات كثرية، وميكن أن يسمى بأكثر من صفة 
ألصل، ومسيت مسكنا ألنها موضع السكينة واالستقرار بعد طول عناء ، بذلك ألنها مستديرة يف ا

عقيلة الرجل امرأته، وزوجته، "، " حامل، حبلى: "ومن أمثلته أيضا. )2(ومسيت بيتا ألنها مكان البيتوتة 
 ".حلام، جزار، قصاب"، "وحرمة

  :أسباب وقوع الترادف

  

املستويات اللغوية          .  توليد األلفاظ.      املعرب والدخيل.         السبب اللّهجي.    السبب الصويت  

             

  .احلذف.             االستبدال.         التقدمي والتأخري      
فإىل جانب االختالف  وهكذا تعددت األسباب اليت كانت وراء نشوء الترادف يف اللغة العربية،     

فإن للتبادل اللغوي واحلاجة إىل تنويع التسمية دورا مهما يف حتقيق الترادف، وقد يأيت ) الصويت(يف الوضع
على إتيان كل شيء، ) أي إتيان املاء: (الوِرد : الترادف من تطور استعمال األلفاظ نفسها كإطالق 

  .)3(على كل طالب)أي طلب املاء) (القَرب(وإطالق
  :املشتـرك اللفظـــي - 2
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إذا تشاركوا ": شرك"يف اللغة مصدر للفعل اشترك، ومنه اشترك القوم يف كذا، ومادته " االشتراك"    
: ، أو هوعلى اشتراك معاين كثرية يف لفظ واحد) اسم املفعول(يف الشيء، ويف االصطالح يطلق املشترك

  .         )1(الدالة على الدار، وعلى القصد والبعد" كلفظة النوى"ما احتد لفظه وتعددت معانيه 
تسمى : "حينما" املزهر"يف ) السيوطي(يف ما ذكره " ابن فارس"ويقع املشترك اللفظي حسب      

  . )2(...".عني املاء وعني املال، وعني السحاب: األشياء  الكثرية باالسم الواحد حنو
وليست الكلمات املختلفة فقط هي اليت هلا معان خمتلفة، لكن القضية، أنّ :..." )باملــر(وعرفه     

املشترك اللفظي، ومثل هذه الكلمة الكلمة نفسها قد يكون هلا جمموعة من املعاين املختلفة، وهذا هو 
  .)3(" متعددة املعىن

أنه اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر، داللة على : "وكذلك حده عند علماء األصول    
من القضايا الداللية اليت حياول علماء ، واملشترك اللفظي ظاهرة أو قضية )4("السواء عند أهل تلك اللغة

وطرائق معاجلتها، لذلك تناولوها بالبحث والدراسة، فوضعوا كتبا يف . الداللة بيان أسباب ظهورها
  : نذكر منها: املشترك اللفظي حتت أمساء متعددة

  ).هـ150(ت )ملقاتل سليمان البلخي(يف القرآن الكرمي، ) األشباه والنظائر(الوجوه والنظائر- 1 - 
 ).هـ170(ت  )هارون بن موسى األزدي األعور: (الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي - 2
 ).هـ5( - ت) الدمغاين(الوجوه والنظائر لـ  - 3
 ".   اجلزء األول من املشترك يف القرآن" )للسيوطي(معترك األقران يف إجياز القرآن  - 4
 ).هـ258(ت: )للمربد(يد ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ا: كتاب - 5
 أليب عبيد القاسم (األجناس من كالم العرب وما اشتبه يف اللفظ واختلف يف املعـىن : كتاب  - 6

 .ص22يبحث يف مشترك احلديث النبوي الشريف يف ، )هـ224(ت) ابن سالم
 ).هـ240(، ت)البن خليد(ما اتفق لفظه واختلف معناه : كتاب - 7
 .)5()هـ310(ت )كراع النمل اهلنائي: (املنجد يف اللغة لـ - 8
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  :أمثلــة املشترك اللفظي-ب
ال ميكن بأي حال من األحوال أن مل ما للسياق من دور يف حتديد معاين املشترك اللفظي   
وي معني خيلع عليه الداللة املناسبة، فاملشترك مبفرده لُغز ال يفَك إال عندما يستعمل يف تركيب لغ. الكثرية

  :وحيجب عنه ما تبقى من املعاين، ولتوضيح ذلك منثل بقول اخلليل بن أمحد األزدي
  .الغروبإذ رحل اجلريان عند   يا ويح قليب من دواعي اهلوى            
  .الغـروب ودمع عيين كفيض  أتبعنهم طريف وقـد أزمعـوا            
  .الغـروب أقاحي تفتر عن مثل  ا وفيهم طفـلة حــرة كانو           

مصدر : بلفظ واحد مبعاين خمتلفة فالغروب األوىل . لقد جاءت األبيات الثالثة على قافية واحدة  
ومعناها الدلو العظيمة اململوءة  غَربمجع مفردها : للفعل غربت الشمس إذا غابت، والغروب الثانية

                    )1(وهي الوهاد املنخفضة: مجع مفردها غَرب: باملاء، والغروب الثالثة
على أنّ لفظ العني هو أشهر األلفاظ املشتركة مبعانيه املختلفة، املذكورة يف أغلب املصادر القدمية   

فيما اتفق لفظه واختلف ، وكتاب األجناس لألصمعي، وديوان األدب للفارايب، و"كامل البن فارس"
  :)2(معناه البن العميثل األعرايب فلفظة العني تؤدي املعاين التالية

  معنــــــاها  الكلمة  معنـــــــاها  الكلمة
  العني
  العني

  العني              
  العني

  عني الشيء
  العني
  العني

  حاسة البصر
  ةاملعاين

اإلصابة بالعني                           
  الربا
  نفسه

  املتجسس للخرب
  الناحية

  العني
  العني

  عني الشمس 
  عني الركبة
  عني اإلبرة

  العني
  العني

  .أهل الدار وأشرافها -ج أعيان
  .عني القبلة
  .شعاعها

  .النقرة أو املشاشة
  ثقبها

  بقر الوحش
  سحابة

 "Polesemy":لماء اللغة الغربيني فله مصطلحان عندهمأما املشترك اللفظي يف دراسات ع
"Homonymy"  ،ليش"، ومها خمتلفان يف داللتيهما، فيقول اللساين"" Leech"  يف تعريفها
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"Homonymy"  : كلمتان أو أكثر تشتركان يف النطق أو اهلجاء أما"Polesemy"  كلمة واحدة هلا
  .)1(معنيان أو أكثر

:" جاء يف دائرة املعارف اللغوية يف تعريف املصطلح): املشترك اللفظي: ( "Polesemy": املصطلح األول
بقوله احلاالت اليت تتعدد )أوملان(، كما عرفه  )2(هو احلالة اليت يتقاسم فيها معنيان أو أكثر نفس الصيغة

عملية، فذكر أا تطلق على العملية  "Operation":هلا بكلمات مثل فيها مدلوالت الكلمات ومثل
   )3(العسكرية والعملية اجلراحية وعلى الصفقة التجارية

يه املشترك اللفظي عند علماء عند الغربيني ما يعن "Polesemy"وما يفهم من هذين التعريفني أن مصطلح 
  .العربية، وهي وجود عالقة مشاة بني املعنيني

كلمتان أو أكثر تشترك يف :  "Leech " )ليش(فهو كما عرفه :  "Homonymy": املصطلح الثاين
حبر،  – "sea": هو الكلمات املتعددة املتحدة الصيغة، ومثل له بـ: )أوملان(النطق أو اهلجاء، وعرفه 

يرى، فإما اتفقتا يف النطق واختلفتا يف اهلجاء واملعىن، فهو يعين عندهم احتاد صويت لكلمتني  – "see"و
: النوى: يف النطق مع اختالفهما يف املعىن، وهذا يقابله أو قريب منه اجلناس التام يف لغتنا العربية كقولنا

                )4(حب أو اهلوى مبعىن احلبمجع نواة تشبه النوى مبعىن البعد، وهوى مبعىن سقط، وهوى مبعىن أ
أنّ رجال : وال ختلو أمساء األعالم بدورها من املشترك اللفظي، فقد أورد ابن خالويه يف شرح الفصيح

مري؟، أم برؤبة اللنب؟، واهللا ما أدري أبرؤبة الليل؟، أم برؤبة اخل: مل مساك أبوك رؤبة؟ فقال: قال لرؤبة
يعين عرقه وهذا : زيادته، ورؤبة الفرس:معظمه، ورؤبة اخلمري: رؤبة الليل رغوته، و: الفرس؟، فرؤبة اللنب

 .)5(كله غري مهموز، فأما رؤبة اهلمز، فهو قطعة من اخلشب يرأب ا القدح، أي تصلحه ا
 :شترك اللّفظي عند القدامى، وعند احملدثنيامل-ج

  :  أ ـ املشترك  عند القدامى
ابن (، ويقـول )6("اتفاق اللفظني واختالف املعنيني(....) اعلم أن كالمهم : ")سيبويه(يقول  
ومن ).. يعددها(و. " ..ويكون ذلك على وجوه": "أجناس الكالم يف االتفاق واالفتراق"يف باب  )فارس
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عني املاء، وعني املال، وعني الركبة وعني امليزان ومنه يف كتاب اهللا : اتفاق اللفظ واختالف املعىن قولنا 
  . )1(♦...فَيمِسك الَّتي قَضى علَيها الْموت ♥:قضى مبعىن حتم كقوله تعاىل - جل ثناؤه - 

، ويكون )2(♦...َقَضى ربك أَالَّ تعبدواْ إِالَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا♥: كقوله تعاىل: وقضى مبعىن أمر 
معىن االشتراك أن تكون اللفظة ): باب االشتراك(، ويعرفه يف موضـع آخر )3(....قضى مبعىن أعلم

  . )4(حمتملة ملعنيني أو أكثر
 اللغويني حول بعض األلفاظ اليت عدها بعضهم من املشترك هذا على اختالف قليل بني       

وجعلوها ) وما بعدها 1/384على ما ذكره السيوطي يف ج: ()ابن درستويه(وأخرجها آخرون، ومنهم 
من ااز، مثل لفظ اهلالل، هالل السماء، هالل الظفر، هالل النعل،فهو من ااز ألن معناه واحد يف كل 

  .االستعماالت
أما تعدد املعىن للفظ الواحد الناشئ عن طريق املشاة كاالستعارة والكناية أو غري املشاة       

فال أرى ذلك من املشترك، ألنه لو أخذنا ذا املفهوم يف املشترك ... كااز املرسل وقرائن املكان والزمان
وطريق : يقول )ابن جني(هذا لدخلت ألفاظ اللغة مجيعها أو غالبيتها حتت دائرة املشترك اللفظي، ف

  .ذلـك أنّ هذه اللّغة أكثرها جار على ااز، وقلما خيرج منها على احلقيقة 
  أما علماء األصول فقد اختلفوا حول املشترك، فمنهم من قال بضرورة وقوعه، وحجتهم يف     
متناهية واألمساء متناهية لو مل تكن األلفاظ املشتركة واقعة يف اللّغة ـ مع أنّ املسميات غري : ذلك 

خللت أكثر املسميات من األلفاظ الدالة عليها مع دعوة احلاجة  - لضرورة تركيبها من احلروف املتناهية 
  .)5(إليها

، "لقرائنألنه خيلّ بالتفهيم املقصود من الوضع خلفاء ا:" ومنهم من قال باستحالة وقوعه عقْالً     
واضع اللّغة ال يضع شيئا دون غاية سالمة التواصل، ويئة وسائل التفاهم بني أفراد اتمع، "وذلك أنّ 

ومبا أنّ جعل اللّفظ الواحد ألكثر من معىن مع خفاء القرائن مما خيل  بتحقيق هذه الغاية فال يعقل أن يقدم 
  . )6("عليها الواضع حبال 
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  :املشترك اللّفظي عند احملدثني  -ب
  : نظر احملدثون يف املشترك اللّفظي، وجعلوه أربعة أنواع      

فاملعىن املركزي هو الكلمة اليت : أن يوجد معىن مركزي للّفظ ترتبط به عدة معان فرعية أو هامشية  )1
رأيت هالل ":  (هالل"حنو كلمة : جزئية أو هامشيةميكن أن تندرج حتت معناها كلمات أخرى هلا معان 

بشكله " اهلالل" ،فاملعىن املركزي هو)فالن ال يقطع هالل أصابعه( ، )فالن ال يبصر هالل حذائه( ،)اللّيلة
  .املعروف، والبقية ذوات معان هامشية

تغيرات (ق ويسمى أيضا وهو قريب من الساب: أن يتعدد املعىن نتيجة استعمال اللّفظ يف مواقف خمتلفة –2
  :كقولنا" الصرف"، مثـل كلـمة )1(، أو جـوانب متعددة للمعىن الواحـد)االستعمال

  .ـ يهتم الطلبة بعلم النحو،ويزهدون يف دراسة الصرف    
  .الري). اهليدروليك( ـ الري والصرف موضوعان أساسيان يف   
  .و أي مدينة من سوق الصرف هذه األيام ـ ال تكاد ختل   

  .فنحن نالحظ تغري معانيها بتغري استعماهلا
وهو الذي يسميه اللّغويون : أن تدل الكلمة الواحدة على أكثر من معىن نتيجة لتطور يعتريها يف املعىن - 3
ملية اليت ع: حنوكلمة. ،بسب تطور معىن الكلمة وال يعد من املشترك "Polysemy "):تعدد املعىن ( 

  .4(.."عملية جراحية، عملية استراتيجية، عملية يف صفقة ، عملية اغتيال: تطور معناها إىل
حبيث تتحد صورة كلمتني، لتطور يف   النطق : أن توجد كلمات تدل كل منها على معىن مستقل – 4

مل يف األصل هناك كلمات كانت تستع: يف قوله: )إبراهيم أنيس(وذلك ما عرب عنه : مثال أو تشابه
خمتلفة الصورة واملعىن، مثّ تطورت صورة بعض منها حىت ماثلت البعض اآلخر وهكذا رويت لنا متحدة 
الصورة خمتلفة املعىن، فاشتراك الصورة قي مثل هذه الكلمات مل ينشأ عن اشتراكها يف املعىن األصلي، 

فظ واختــالف أصلي يف املعىن وإنما ينشأ عن تغري يف أصوات بعضـها ترتب عليه مـماثلة يف اللّ
)2(.  
  :أسباب وقوع املشترك اللّفظي-د
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إنّ وجود املشترك اللّفظي يف اللّغة، يعود إىل أسباب عدة منها ما هو صويت، ومنها ما هو هلجي، 
ديدا غري داللته األوىل، ومنها ما كان له عالقة باملُعرب والدخيل ومنها ما خيص باكتساب اللّفظة معىن ج

  ...وال دخل للّغة فيه، وغريها 
يعد من أول أسباب حدوث املشترك اللّفظي ألنه تغري يصيب أحد : )السبب الصويت:( السبب األول-1

ا داللة خمتلفة عن اآلخر، أصوات اللّفظ مما جيعله يتفق مع لفظ آخر يف صورته الصوتية، مع محل كل منه
الفروة، من الفراء، الفروة ـ : مث تسجلها معاجم اللّغة على أنها لفظ له داللتان والدليل على ذلك كلمة

ألنّ ذو فروة وذو ثروة ـ فحملت فروة داللة ثروة مبعىن : جلدة الرأس، الفروة ـ السرية، فقالوا
  .)1(السرية

وفيه يقع تطور يف معاين الكلمات على مستوى اللّهجات، كأن  ):السبب اللّهجي(السبب الثاين ـ  2
يستعمل لفظ واحد عند قبيلتني مبعنيني خمتلفني، مث بعد عملية اجلمع والتدوين يصري من املشترك اللّفظي، 

مع  ρغة أهل اليمن يف قصة رسول ، االدفاء مبعىن القتل يف ل)لغة جهينة(الدفء من االدفاء : كلفظة
  .)2(األسري 

وعجزها عن تسميتها ) إمكانية اللغة احملدودة أمام العدد الالمتناهي من املسميات( :السبب الثالث -3
ولئال يظل نصيب معترب من املسميات دون مجيعها بألفاظها املتناهية املركبة من حروف متناهية معدودة، 

لزم اشتراك معنيني أو أكثر يف لفطة واحدة،فنشأ بذلك  - مع دعوة احلاجة إليها  - ألفاظ دالة على معىن 
  . )3(املشترك أو االشتراك لتأدية املعاين غري املتناهية

وفيه يكون املشترك ):ول عدد من الكلمات بعضها أصيل وبعضها دخيلتالقي أص: (السبب الرابع - 4
بدخول لفظ من لغة أخرى يتفق يف صورته الصوتية مع لفظ موجود يف اللغة نفسها مث يستعمل اللفظ 

يف العربية تعين حائط، " سور"كلمة :ومثال ذلك . بالداللتني الدخيلة واألصيلة مما جيعله مشتركا لفظيا
وتدل ، اليت تعين املوت": السام: "، الضيافة فهما متطابقتان نطقا وخطا، وكذلك كلمةويف الفارسية

   . )4(بينما نقل أن السم مبعىن املوت من السريانية،  اآلرامية فالسام دخيلة من" عروق الذهب: "كذلك 
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وهو تشابه ، " االشتراك الكاذب"بسببه  هو الذي حيدث): السبب الصريف: (السبب اخلامس - 5 
واليت تعين : ومثال ذلك كلمة راحة، كلمتني يف الصورة الصوتية مع اختالفهما يف االشتقاق والداللة 

ومعروفة اسم مفعول من الفعل ، " طيبة العرف" : "معروفة: "وكذلك ..." ، اخلمر " : الراح"، الكف 
  .  )1(عرف مبعىن علم

تعد هذه األسباب الرئيسية لوجود أو حدوث املشترك اللفظي يف اللغة سواء عند احملدثني أو القدامى 
  : وبذلك حصرت يف 

  .وعدم انتهاء املعاين - يف أي لغة كانت  - انتهاء األلفاظ  - 
  .اتساع ااز حنو تضييق املعىن أو توسيعه - 
  .االستعارة واتساع املعىن  - 
  .بعضها أصيل وبعضها دخيل ، ل عدد من الكلمات تالقي أصو - 
  .فيؤدي إىل تطابق اللفظني ، التطور الصويت الذي يعتري الكلمة الواحدة  - 
وهم يفهمون معىن غري املعىن ، حيث يكون اللفظ واحدا ، سوء فهم املعىن خاصة لدى األطفال  - 

  .املعروف فيحدث االشتراك 
  .ى مستوى اللهجات ، فيحصل االشتراك يف اللفظ الواحدحدوث تطور يف معاين الكلمات عل - 
االقتراض من اللغات األجنبية، فقد حيدث أن تطابق الكلمة املقترضة كلمة كانت موجودة يف اللغة من  - 

  .  )2(قبل فتكون معها مشتركا لفظيا 
ظاهرة عامة يف اللغات ناجتة عن تداخل اللهجات واللغات أو نتيجة فما خنلص إليه أن املشترك اللفظي  - 

وبقدر ما اتسعت العربية يف ألفاظها عن طريق ...احنراف أو تطور صويت أو صريف أو داليل أو تلقائي 
بقدر ما ...رمق ، رنا ، تطلع : وهو إطالق أكثر من لفظ واحد على مسمى واحد حنو ، الترادف 

: الدال على ": وجد"يها عن طريق اشتراك أكثر من معىن يف لفظة واحدة حنو الفعل اتسعت أيضا يف معان
   )3(...، العلم ، اإلدراك ، الظفر ، اإلصابة 

  : التضـــاد : ثالثــا 
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وضده عن ، اخلصومة إذا غلبه ضدا فالنا يف  -يضد -ضد) : " ض، د، د(جاء يف مادة :تعــريف -1
والضد ، ومصدره التضاد ، ختالفا فيه : تضادا يف أمر ، أتى بالضد : وأضد ،  كذا مبعىن صرفه برفق 

كالسواد : أي خمالفه : فيقال هو ضده . املثل والنظري : املخالف ) بلفظ املفرد ( مجعه أضداد وضد 
  .)1(والليل للنهار ، واملوت للحياة ، للبياض 

وهو نوع من املشترك اللفظي يتميز يف ، والتضاد هو أن يكون للدال الواحد معنيان متضادان 
أي (جود لفظني متضادين لذلك فهو اليعين ما يقصده احملدثون من و، )2(تضاد معنيي اللفظ الواحد 

وهو أن يكون ، بل يعين املفهوم القدمي للتضاد ) النور والظالم ( ويتضادان نطقا حنو ) خيتلفان لفظا 
وتعين ، " الظلمة"واليت تعين عند متيم " السدفة: "اللفظ واحدا لكن يرد مبعنيني أحدمها ضدا لآلخر حنو 

  .واملعنيان متضادان" الضوء"عند قيس 
من سنن العرب يف األمساء أن يسموا " : املزهر"يف ) السيوطي(فيما ذكره ) بن فارسا(وقال 

وأنكر ناس هذا املذهب، وأنّ : "قال..."لألسود واجلون لألبيض " اجلون"املتضادين باسم واحد، حنو  
مي ا أنّ العرب تسْتأيت باسم واحد لشيء واحد وضده، وهذا ليس بشيء، وذلك أنّ الذين روو العرب

  .)3("تضادين باسم واحد ا أنّ العرب تسمي املْالسيف مهندا والفرس  طرقا، هم الذين روو
: فالكلمات املقابلة " املعىن"يستخدم مصطلح التضاد يف الداللة على عكس :" )باملـر(ـ كما عرفه 
"Opposite" هي"Antonyms".. وغالبا ما يظن أنّ التضاد عكس الترادف، لكن وضع االثنني خمتلف

لكن التضاد ملمح مطَرد، وطبيعي (...) فيه متاما، فاللّغات ليس ا حاجة واقعية إىل املترادفات احلقيقية 
  .)4(للغاية للغة ما

هرة استخدام اللفظ الواحد يف معنيني متضادين يف كل اللّغات فإنّ وعلى الرغم من وجود ظا
دور : "يف كتابه )أوملان(االهتمام الذي القته هذه الظاهرة من اللغويني احملدثني كان ضئيال، ذلك ما أثبته 

دة قد تعيش من املعروف أنّ املعاين املتضادة للكلمة الواح" ، أثناء حديثه عن تعدد املعىن "الكلمة يف اللّغة
  .)5(..."جنبا إىل جنب لقرون طويلة دون إحداث أي إزعاج أو مضايقة 
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وحقيقة أنّ تناوله ضئيل جدا يف كتب احملدثني مقارنة مع املوضوعا ت األخرى، وهم يف تناوهلم 
التضاد ذا املفهوم السابق، وهو أن يكون للدال الواحد مدلوالن متضادان، وبني له، يفرقون بني 

/ النور: حنـو: التخالف أو التعاكس، والتخالف عندهم وجود كلمتني خمتلفتني لفظا، متضادتـني معىن
  ....ميت /اجلهل، حي/ الظالم، العلم

لألبيض " اجلون"عظيم وحقري، و: مهاملعنيني " جلل:"ومن أمثلة العربية على التضاد استخدامهم
على السليم فعال، وعلى امللدوغ تفاؤال بسالمته، والقافلة ملن رجعوا " السليم"واألسود ،وإطالقهم 

  .وهكذا... وقفلوا، وملن يتأهبون للسفر تفاؤال بالرجوع 
  :التضاد يف الدرس اللّغوي-2

ابن : "يف تصنـيفات عدة: تـقالاهتـم العرب كثريا بالتضاد حني ألّفـوا فيه تأليفا مس
ابن "، )هـ 255ت" (أبو حامت السجستاين"، )هـ216ت "(األصمعي"، )هـ328ت "(األنباري
" التوزي"، )هـ 351ت"(أبو الطيب اللّغوي"، )هـ 206ت "(قطرب"، )هـ 244ت "(السكيت

  .)1(، )650ت"(الصاغاين"، )هـ569ت"(ابن فارس" ،)هـ230ت(
، )التضاد(اختلف العلماء يف وجود هذا النوع من املشترك اللّفظي : التضاد بني املنكرين واملثبتنيـ  3

  : فمنهم من أتكره ومنهم من أثبته، أما املنكرون فهم قلة وعلى رأسهم
القدماء املنكرين هلذه  ، وهو من اللّغويني"يف إبطال األضداد"كتاب بعنوان  )البن درستويه(أ ـ 

  " .من أنكر األضداد:"الظاهرة، وذكر ذلك السيوطي يف املزهر حتت عنوان
االرتفاع مبشقّة وثقل ومنه قيل للكوكب قد ناء إذا طلع ": النوء: "ابن درستويه يف شرح الفصيح: قال

احلجة عليهم يف ذلك  وزعم قوم من اللّغويني أنّ النوء السقوط أيضا ، وأنه من األضداد، وقد أوضحنا
  .)2( )يف إبطال األضداد(يف كتابنا 

،  )3(أنّ أحد شيوخه كان ينكر األضداد ، وكذلك اجلواليقي": املخصص"يف  )ابن سيدة(وذكر 
  :دلتهم يف إبطال األضداد ومن أ

أنّ النقيضني ال يوضع هلما لفظ واحد، ألنّ املشترك اللّفظي جيب فيه إفادة التردد بني معنييه، والتردد  - 
  .يف النقيضني حاصل بالذات ال من اللّفظ
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  .)1(إنّ وجود األضداد يف اللّغة إنقاص وازدراء لشأا  - 
  :للتضاد املثبتونب ـ 

إنّ املثبتني للتضاد هم يف مقابل املنكرين كثر، ومنهم من اهتم فقط بالرد على املنكرين، ومن 
هذا كتاب ذكر احلروف اليت توقّعها العرب على : )السيوطي(، قال فيما ذكره )ابن األنباري(هؤالء 

لبدع والزيغ واالزدراء بالعرب أنّ ويظن أهل ا..املعاين املتضادة، فيكون احلرف منها على معنيني خمتلفني 
ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم وقلة بالغتهم ، وحيتجون بأن االسم مبين على املعىن الذي حتته ودال 

، واجلواب على ذلك أنّ كالم العرب يصحح بعضه بعضا، ويرتبط أوله بآخره، وال يعرف (...)عليه 
حروفه، فجاز وقوع اللّفظة الواحدة على املعنيني معىن اخلطاب منه إالّ باستيفائه واستكمال مجيع 

،كما أنّ )2(املتضادين، ألنه يتقدمها ويأيت بعدها ما يدل على خصوصية أحد املعنيني  دون اآلخر 
املشترك يقع على شيئني ضدين، وعلى " عه األصوليني مجيعا يعدون من املثبتني للتضاد، القائلني بوقو

:" ، ومما يقع على خمتلفني غـري ضدين"كاجلون وجلل"خمتلفني غري ضدين ، فما يقع على الضدين 
  .)3("كالعني

  :يوجز الدرس احلديث أنواع التضاد يف:أنــواع التــضاد -4
  : التضاد باختالف اللّفظ): احلاد( تدرج التضاد غري املأ ـ 

هو النوع املعروف املستعمل كثريا يف اللّغات لسهولة مأخذه ومطابقته الظّواهر واألشياء، اليت 
مات، وغريها /أطاع، حي/اخلري، عصى/ النور، الشر/غالبا ما حتوي يف ذواا معاين متعاكسة كالظّالم 

إذا حضر أحدمها غاب اآلخر بالضرورة، فال ميكن اجتماعهما قطّ  من األزواج املركبة من املتباينني
ال تسـاوي " احليـض"للداللة عـلى الشيء الواحـد يف الزمن الواحد فالـتضاد يف مثـل 

احلياة (، كائن يف احتمال األمر للنقيضني احتماال وجوديا "احلرام"ال تساوي " احلالل"، "الطهـر"
  .)4() فعل ـ مل يفعل(، لغويا)لكذبالصدق وا(، خلقيا)واملوت
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ويسمى التضاد باحتاد اللّفظ، فهو نوع من املشترك كما ذكر السيوطي سابقا، : التضاد املتدرج ب ـ 
ي معنيني متضي الكلمة يف العربية دالالت خمتلفة كاملشترك اللّفظي، وقد تؤدادين كاجللل وفيه تؤد

  .)1(للمملوء والفارغ، و الرهو لالرتفاع واالحندار: للعظيم، واهلين لليسري و املسجور
  .ومن أمثلته كذلك ما أشار إليه ابن االنباري ، وابن فارس كما ذكرنا سابقا 

  .)2(ملشترك بني ما اختلفت وتضادت معانيهومنه يظهر من القولني أنّ االشتراك يف اللّفظ هو القاسم ا
  .كلفظة القنيص الدالّة على القانص واملقنوص، واملتظلم الدالّة على الظامل واملظلوم : ـ املقابلة

  .ـ املشاركة يف املعىن كاشتراك احليض والطهر يف القُرُء
  ).قيس(، وحماه لغة)بين عقيل(إذا كتبه لغة :ملق الشيء : ـ االختالف يف الوضع

لليقني والشك ، البني للوصل والقطع، ولّى : الناهل للعطشان والريان، الظّن : ـ النقيض املطلق
  .                أقبل وأدبر) عسعس(
  :من أهم أسباب وقوعه ما يلي  :أسباب وقــوع التضــاد - 5
اليت ) السدفة(د التضاد يف الدرس العريب، بعضا منها، حنو كلمة حيث أوردت شواه:اختالف اللّهجات- أ

 ).الضوء(، وعند قيس )الظلمة( عند متيم 
، لكن العرب )وتعين دحرج(اليت يرى بعض الباحثني أنها من العربية ) جلل(حنو كلمة :االقـتراض - ب

 :احلقري والعظيم، أنظر الشواهد: استعملوها باملعنيني
  )هين ويسري(والفىت يسعى ويلهيه األمل  جللاملوت  ـ كل شيء ما خال

  عفوا عظيما(ولئن عفوت ألوهنن عظمي  جلالـ فلئن عفوت ألعفـون 
  .املنقولة من إحدى اللّغات السامية، وتطلق على األبيض واألسود)اجلون(وكذلك لفظ         
  :التأدب، ودفع احلسديفحنو معاين التفاؤل والتشاؤم، والتهكم و: أسباب نفسية واجتماعية - ج

  ).القافلة(مفازة، تفاؤال بفوز مكن جيتازها، وكذلك لفظ : الصحراء- 
  .السليم، تفاؤال بسالمته: املريض- 
  .البلهاء:األعور، دفعا للحسد والضرر، وكذلك املرأة اجلميلة: حاد البصر- 
  ).واملوىل هو السيد( موىل: البصري، تأدبا وتلطفا، وكذلك العبد: الكفيف- 
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 :يسهمان يف التضاد حنو:ااز املرسل وااز العقلي -د
وتطلق على العطشان وعلى الريان، واألصل فيها العطشان، أما الريان فمجاز مرسل : الناهل - 1

  .باعتبار ما يكون
في ♥:إطالق اسم الفاعل وإرادة اسم الـمفعول أو العكس من قبيل ااز العقلـني، ومنـه - 2

  . مرْضيةٌ عند املفسرين ♦عيِشة راضية
  .مدفوق  - ♦من ماٍء دافق♥:كقوله تعاىل  - 3
  ".ساترا"ـ♦جعلنا بينك وبني الذَين ال يؤمنونَ بِاَآلخرة حجابا مستورا...♥ - 4

 : Hyponymie:واخلصوص) االشتمال، التضمن، االنضواء(العموم  -رابــعا 
تعرف هذه العالقة بأمساء خمتلفة منها العموم واخلصوص، أو االشتمال، والتضمن أو  :مفهومه -1

 البن فارسالعموم واخلصوص كما يف الصاجي /التضمني، لكنها يف الدرس العريب القدمي معروفة بـ
 .)2()معرفة العام واخلاص(هر للسيوطي يفكما يف املز/العام واخلاص/، أو ب)1()باب العموم واخلصوص(

حيوان /وموضوعها الدال الذي يكون مدلوله عاما، ألنه يضم دالالت متعددة تنضوي حتته، فكلمة
، وميكن بعدها أن يكون الفرس عاما ليشمل جمموعة ....منر، قط، فأر، فرس، كلب: مثال، تشمل

  .تتشكل األلفاظ يف أهرام لغوية أو حقول دالليةاألفراس وهكذا، ف
الذي يأيت على اجلملة ال يغادر منها شيئان  العام:")3(ولقد عرض هلذه العالقة ابن فارس بقوله

  .)4(" ♦ وامرأَةً مؤمنةً إِن وهبت نفْسها للنبِي ...♥ـ   Υوذلك كقوله ـ 
الباقي على عمومه، وهو ما وضع عاما، ولقد عقد له الثعاليب يف  العام: " بقوله )السيوطي( وعرفه

كل شيء (...) لفظة الكل، فمن ذلك تفسريه لكلّيات، وهو ما أطلق عليه أئمة اللّغة يفباب ا) فقه اللّغة(
  .)5("، كل ما يستعار من قدوم أو سفرة أو قدر أو قصعة فهو ماعون(...)دب على وجه األرض فهو دابة

 : ميز فيه السيوطي أربعة أنواع، وهي: أنـــواعه-ب
؛ أصله      قصد "احلج"ومثاله : ضع يف األصل عاما ، مث خصص يف االستعمال ببعض أفرادهما و - 1

 .يف اللّغة الدهر، مثّ خص بأحد أيام األسبوع) السبت(الشيء، مث خص يقصد البيت ، و
                                                

 . 209الصاجي ص  -ـ ابن فارس  1
 . 426، ص 1ـ السيوطي، املزهرج 2
 . 209ـ ابن فارس الصاجي ص  3

 .50سورة األحزاب اآلية  - 4
 . 426، ص 1ـ السيوطي، املزهرج 5



باب القول يف أصول األمساء، قس ( يف) ابن فارس(ذكر :ما وضع يف األصل خاصا مثّ استعمل عاما - 2
، أصله إتيان كل شيء وردا، اخلُرس ما تطعمه املرأة عند "الوِرد"لفظ : ، ومنه)ها أو أحلق به غريهاعلي

 .نفاسها، مثّ صارت الدعوة إىل طعام الوالدة خرسا 
فقه "يف  )الثعاليب(وهو ما ذكره : ما وضع عاما واستعمل خاصا، مث أفرِد لبعض أفراده اسم خيصه - 3

 :، ومنه )وم واخلصوصفصل يف العم(يف " اللغة
  .البغض عام والفرك بني الزوجني خاص  - 
  .التشهي عام، والوحم للحبلى خاص، احلديث عام والسمر بالليل خاص  - 
  .النوم عام والقيلولة منتصف النهار خاص - 
  كالم بألفاظ، ختتص به معان ال جيـوز: بقوله )ابن فارس(ذكره  :ما وضع خاصا ملعىن خاص - 4
 : ىل غريها، تكون يف اخلري والشر وغريه، ويف الليل والنهار وغري ذلك، ومنهانقلها إ 

ظل فالن  )1( ♦..مكَانكُم أَنتم وشركَآؤكُم ♥: كلمة وضعت على الوعيد، يف حنو قوله تعاىل: مكانك
  .ارا ، وبات يفعل كذا ليال: يفعل كذا

  .جز الشاء وحلق العنـز، وليس العكس - 
وينشأ تعدد املعىن نتيجة كثري من التغريات الداللية خالل تعدد االستعمال، وتنوعات السياق، 

  .والنقل اازي ملعاين الكلمات
باب األمساء اليت ال تكون إال باجتماع (، يف "الصاجي"يف  )ابن فارس( عرض له: اإلطالق والتقييد  - 5

ال يقال هلا مائدة حىت يكون عليها طعام، ألنّ املائدة من " املائدة"من ذلك :" ، فقال)صفات وأقلّها اثنتان
وأصلح،  ال يكون قلما إالّ وقد بري، "القلم"وكذلك (...).مادين مييدين إذا أعطاك، وإالّ فامسها خوان 

 .)2("ال يكون بعروة، والكوز ال يكون إالّ بعروة " الكوب"و كذا (...).وإالّ فهو أنبوبة 
، مث أورد بعده ما )معرفة املطلق واملقيد(، يف "املزهر"يف  )السيوطي(وقد أورد هذا النص كامال 

ال يقال كأسا إال ):" ف أمساؤها وأوصافها باختالف أحواهلاباب األشياء ختتل(ذكره الثعاليب يف فقه اللّغة
(...) وال يقال خامت إالّ  إذا كان فيه فص وإالّ فهو فتحة (...) إذا كان فيها شراب، وإال فهي زجاجة 
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، وال يقال عويل غالّ إذا كان معه (...)وال يقال خدر إالّ إذا كان مشتمال على جارية، وإالّ فهو ستر 
  .)1((...)"، وال يقال ثرى إالّ إذا كان نديا، وإالّ فهو تراب(...)ت، وإالّ فهو بكاءرفع الصو

ومن الواضح أنّ "ترتبط هذه العالقة بطبيعة الكلمات يف احلقل الداليل : incompatabilitéالتنافر - 6
إنّ جمرد اختالف املعىن ليس يف حد ذاته ذا أمهية كبرية، إنما . الكلمات املختلفة قد يكون هلا معان خمتلفة

 .)2("تكمن أمهية االختالفات يف كوا مرتبطة بطريقة أو بأخرى
، فنحن حني "التنافر" وهذه العالقة اإلختالفية بني كلمة وأخرى يف اال الداليل الواحد، هي ما نسميه

ات ما يف حقل واحد، فاألكيد أنّ بينها صفات جتمعها يف احلقل الواحد، وهناك صفات نصف كلم
أخرى وحدود لكل كلمة جتعلها هي نفسها متنافرة فيما بينها، حىت ولومل يكن قي احلياة متييز واضح، 

 أمحر وبرتقايل، فليس هناك فاصل واضح يف ألوان الطيف، ومع ذلك فنحن نفصل بينهما ، ولو: حنو 
نظرنا إىل شيء أنه برتقايل اليوم، وأنه بعد ذلك أمحر؛ أي ال جيتمعان؛ فهما حدان متناظران يف جمال 

  .داليل واحد
يف احلقل الداليل الواحد ترتبط وفق مبدأ التنافر، ولذلك ففي حقل داليل واحد  -إذا  -إنّ الكلمات 

كلمة : ري مرتبة من احلدود املتنافرة، حنو املثاللكلمات اللّون مثال، ليست حدود اللّون أكثر من جمموعة غ
، فهذه الكلمات تشترك يف كوا ....)فيل، قط، بقرة، شاة، حصان( حيوان تغطي حقال دالليا هو 

فهي ترتبط بالنفي . حقال دالليا واحدا، ولكن بينها عالقة داخلية أخرى هي تنافر، بني فيل وقط مثال
  .عدم التضمن من الطرفني، ففيل ليس قطا، وقط ليس فيال دائما، مثل التضاد، وتقوم على 

  : خـــامتـــة    
إنّ العالقات الداللية الشهرية، هي نتيجة للتغريات الداللية احلاصلة  أثناء االستعمال، واليت حتكمها عوامل 

 .ريهاوغ... عدة، اجتماعية ونفسية، وعوامل االقتراض واختالف اللّهجات، واحلاجة إىل التجديد 
ويقدم هذا التنوع يف العالقات ثراء خصبا يف التعبري يف اللّغة العربية، وغىن األساليب، ووفرة املعاين،   

  .فضال عن أنه يقدم مادة انطالق لدراسة ألفاظ احلقول الداللية وحتليلها... وتنوع أدائها 
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  الفــصل الثـــاين
  ـريات الــدالليـــةالنظــ 

  يف ديوان دريد بن الصمة
  )احلقول الداللية(

  .نظرية السياق - 1
  .يف ديوان دريد) فصل تطبيقي(نظرية احلقول الداللية  - 2



    
منذ وقت مبكر مرتكزة على مستويات ) دراسة املعىن(لقد توجهت املناهج اللغوية املتعددة إىل 

النحوي وكذا املعجمي وقد كان التركيز على املعىن املعجمي أو عدة منها املستوى الصويت والصريف و
علم ( دراسة معىن الكلمة املفردة ، من منطلق قيمة الكلمة كوحدة أساسية يف كل من النحو والسيمانتيك

،وبذلك مل تدخر جهدا فقدمت مناهج ونظريات متعددة ومتنوعة تسعى إىل دراسة املعىن، حىت )الداللة
ات النظر من نظرية إىل أخرى، ومن النظريات املتعددة، نظرية السياق، ونظرية احلقول وإن اختلفت وجه

  .الداللية إضافة إىل نظريات داللية أخرى
  :نظرية السياق: أوال

تعد نظرية السياق إحدى النظريات الرائدة يف جمال حتليل الداللة ودراسة املعىن، وهذه النظرية   
جمي ال ميكن أن يعرب عن الداللة بصورة دقيقة، وشاملة، فاللفظ املفرد ال تنطلق من مبدأ أن املدخل املع

حيمل  يف ذاته من داللته إال صورة غائمة متعددة الوجوه، فإذا استقر هذا اللفظ، ووضع يف تركيب معني 
  .)1(تعددت معامله واتضحت وجهته الداللية

وهذه النظرية الداللية مل تكن لتأخذ مكانتها يف عملية التحليل الداليل إال بعد جهود زعيم   
كما عمل زعماء هذه  )2(والذي أكد على الوظيفة االجتماعية للغة"  firth" "فريث . " املدرسة اللندنية
ساء قواعدها ، باعتبار أن الكلمة ال تكتسب قيمتها إال من خالل املعىن، لذلك يصرح النظرية على إر

بأن املعىن ال ينكشف إال من خالل تسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها يف سياقات خمتلفة ، : ")فريث(
كن أن معظم الوحدات الداللية تقع يف جماورة وحدات أخرى، وأن معاين هذه الوحدات ال مي: كما عدوا

  .3"وصفها أو حتديدها إال مبالحظة الوحدات األخرى اليت تقع جماورة هلا
أما املعىن الذي تعطيه املعاجم اللغوية فيخضع للتطور تبعا للتحول االجتماعي بواسطة العالقات   

  :وبذلك حدد مستويني اثنني حتتوي عليها. اللسانية اليت هي اجتماعية بالطبع
وهو املعىن الذي تنص عليه املعاجم، وفيه يطلق على هذا النوع : مستوى املعىن املكتسب واملقبول - أ

  .املعىن املعجمي: من املعىن
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وفيه من يسميه املعىن الطفيلي، أما اإلضايف فألنه يضاف إىل املعىن الرمسي : مستوى املعىن اإلضايف -  ب
 .اقيةالذي ميثله املعجم ويطلق عليه الداللة السي

وعلى هذا فدراسة معاين الكلمات تتطلب حتليال للسياقات واملواقف اليت ترد فيها ألن املعىن 
الكامل هو الذي تعطيه الكلمة داخل السياق، من منطلق أن داللة األلفاظ ال تدرك باملطلق، وإمنا من 

أو بعبارة أخرى تبعا  –ها خالل موضعها يف النص، ومعىن الكلمة يتعدد تبعا لتعدد السياقات اليت تقع في
 . )Linguistique distribution )1لتوزعها اللغوي 

فما يفهم منن النظرية أن الكلمة يف املعجم أو داخل نص ال تشري إىل داللة واحدة فقط بل تشري إىل 
ف السياقات والنصوص إذ أن املعىن ال يكتمل سلسلة ال ائية من الدالالت اليت تتعدد وختتلف باختال

إال إذا كان اللفظ يف سياق معني، هذا السياق الذي ال يتحدد إال مبا حييط به من ظروف ومالبسات، 
  .)2()لذلك مسي سياق احلال الذي ال يتم فهم املعىن إال به

  :السياق إىل ما يلي" Ammer: "آمر: وقد قسم 
  

  السياق
  
  
  

  
  السياق الثقايف         سياق املوقف     السياق العاطفي    السياق اللغوي        
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  La Théorie des champs sémantiques:نظرية احلقوق الداللية: ثـــانيا
يف العشرينيات  من القرن املاضي، على أيدي علماء إن فكرة احلقول الداللية مل تتبلور إال : تعريف -أ

،وكان من أهم  تطبيقاا دراسة TRIER،و تريار brozig،وبر وزيغ jollesوجولز  ispenإيسنب :مثل
  . )1(لأللفاظ الفكرية يف اللغة األملانية"تريار "

رادي للغة ، يتركب من جمموعة كلمات ذات عالقة تسلسلية وملخص هذه النظرية أن املعجم اإلف
حقول (تدرجيية ، أي حقول افرادية ،وكل جمموعة كلمات تعطي ميدانا حمددا على املستوى املعريف 

و ترتبط داللتها ضمن مفهوم حمدد، لذلك بدأ اهتمام التركيبيني بدراسة املعجم منذ أن عرف ) مفهومية 
، فكرة احلقل الداليل أو احلقل املعجمي ، باعتبار أن فكرة احلقول الداللية ) )السيمانتيك التركييب((

تعطي مفردات اللغة شكال تركيبيا،فكلمات كل لغة تصنف يف جمموعات ينتمي كل منها إىل حقل 
  .)2(داليل معني،وعناصر كل حقل حيدد كل منها معىن اآلخر، ويستمد قيمته من مركزه داخل النظام

يتكون من وحدات متجاورة، ومترابطة فيما ) إفرادي أو مفهومي(وفضال عن ذلك فإن كل حقل 
بينها،فاحلقل الداليل هو كل جمموعة مرتبطة الداللة، وتقع  حتت مصطلح عام جيمعها، ولفهم داللة 

  .مفردة ما ينبغي فهم طبيعة املفردات املرتبطة ، دالليا ا
من املفاهيم تبىن على عالئق لسانية مشتركة ، وميكن هلا أن تكون بنية من بىن  جمموعة: "أو هو

، وهدف التحليل الداليل هو مجع كل ...النظام اللساين، حنو حقل األلوان، حقل مفهوم الزمن واملكان 
  . )3("املفردات يف حقل ، مث استخراج العالقة فيما بينها

نظرية اال الداليل أن معىن الكلمة يتحدد ويتضح على أساس عالقاا مع ويرى أصحاب  - 
الكلمات األخرى، اليت جياورها، أي من خالل جمموعة الكلمات املتقاربة ، واليت هلا عالقة تركيبية ، 

  .)4(فالكلمات ال تفهم إال من خالل عالقة بنائية
ويتكون اال الداليل أو احلقل الداليل من جمموعة من املعاين أو املفردات اليت جتمعها عناصر 
داللية مشتركة، فالكلمة ال معىن هلا إذا كانت مبفردها، ولكنها تكتسب معناها يف ضوء عالقتها 

  )5(.بالكلمات األخرى
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  :ومن املبادئ اليت تقوم عليها هذه النظرية أنه
  .ال وجود لوحدة معجمية عضو يف أكثر من حقل - 
 .ال وحدة معجمية غري منتمية إىل حقل معني - 
 .1يشتمل دراسة الكلمات مستقلة عن تركيبها النحوي أو السياق الذي ترد فيه - 

البنائية يف هذا اال، " سوسري"، أول حماولة لتطبيق مبادئ  )TRIERتريار(كما تعد نظرية   
فقامت فكرته على أساس اال الذهين ، الذي ينقسم بدوره إىل جزاء بواسطة الكلمة الفسيفساء 

، ومدى انتمائها ال  ومن خالل وجودها مع زميالا ندرك حمتوى الكلمة. املوجودة يف اال املعريف
    )2(.ذهين كامل

على مفهوم التصنيف أو التبويب ، حيث أن اال  )تريار(كما تقوم فكرة احلقل الداليل عند   
فتنقسم ... املعجمي باإلضافة إىل اال الذهين يكونان جماالت أو تتضمنان تدرجا من األعم إىل األخص

الكلمات إىل وحدات جمالية كبرية يعاد تقسيمها إىل وحدات فرعية إىل أن تصل إىل الوحدات 
  )3(.الصغرى
لذلك قادت نظرية احلقول الداللية أو ااالت إىل التفكري يف وضع معجم كامل يضم كافة   

داخل كل حقل على أساس تفريعي تسلسلي وأشهر معجم احلقول املوجودة يف اللغة وتقدم فيه مفردات 
، فدراسة معىن الكلمة وفق هذه  Greek new testament: حتت عنوان" Roget"معجم : حديث هو

ما هو حمصلة عالقتها بالكلمات األخرى  النظرية تكون من خالل الكلمات املتصلة ا دالليا ومعناها 
يف حماضراته حني حتدث عن عالقات التداعي بني " سوسري" وهي الفكرة اليت عرض هلا. داخل احلقل

   )4(.ال تفهم إال داخل حميطها: كما ذهب إىل أن كلمة مشس..) ارتاب ، خشي، خاف(
  : يقوم هذا املعجم على أساسني مها  :أسس املعجم املصنف ذه النظرية -ب
  .تصنيف هده املفردات حسب املفاهيم)ب. قائمة املفردات اللغةوضع  - أ

ويطرح األساس الثاين صعوبات عدة ، أمهها أن الباحث وهو بصدد تبىن نظرية احلقول الداللية 
خيتار يف كيفية حتديد احلقول اليت تكون النظام اللساين وكيفية حصر الوحدات األساسية اليت تكون احلقل 
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ا األساس األول فال صعوبة يف الوصول إىل قائمة املفردات سواء بدأنا ا مث صنفناها إىل املراد دراسته  أم
  .)1(مفاهيم أو بدأنا بتصوير املفاهيم داخل اللغة مث وضعت قائمة مبفردات كل مفهوم آو جمال

  :لية وعادة ما يشكو مصنفو احلقول الداللية من املسائل التا
  .حصر احلقول املوجودة يف اللغة و تصنيفها )1
 .التميز بني الكلمات األساسية و الكلمات اهلامشية داخل احلقل الواحد  )2
 .اخل............ترادف، اشتراك، تضاد ، اشتمال/حتديد العالقات داخل احلقول  )3

  : قيمة نظرية احلقوق الداللية-ج
به،واخلالف بني الكلمات املنضوية حتت حقل معني،وبينها الكشف عن العالقات وأوجه الش - 1

  .وبني املصطلح العام الذي جيمعها
ميدنا التحليل وفق احلقول الداللية بقائمة من الكلمات لكل موضوع على حدة، ومعرفة - 2

  .التمييزات الدقيقة لكل منط
  .املزعوم توضع اللغة يف هذه النظرية يف شكل جتميعي تركييب ينفي عنها التسيب- 3
إن دراسة الكلمات على هذا األساس تعد يف الوقت نفسه دراسة لنظام التصورات وللحضارة  - 4

    .)2(املادية والروحية السائدة،وللعادات والتقاليد،والعالقات االجتماعية
  :احلقول الــداللية يف ديوان دريد بن الصمة-د

مضامني الديوان املختلفة كفيلة بتحديد معجم الشاعر الذي حفل حبقول داللية  إن نظرة متأنية يف
تتناول موضوعات متعددة وخمتلفة،وبذلك جاءت دالالا متمازجة ومتنوعة،تزاوجت فيها عالقة الشاعر 

ودوره يف قيادا والدعوة إىل تثبيت بعض القيم كالشجاعة والفروسية،ورفض لبعضها  - قبيلته- مبجتمعه
الذل واملهانة مع التطلع إىل قيم جديدة،مع الدور الذي احتله دريد بن الصمة يف اتمع اجلاهلي ك

،فعكس ذلك يف شعره رؤية خاصة للمجتمع، فتمثلت مواقف اتمع يف ...كنموذج للزعامة،والفخر
اتمع الذي فهو حصيلته الشعرية الفكرية، املستمدة من عالقته ب" شعره"عمل فين "نفسية مترمجة يف 

 . عاش فيه وليس جمهودا فرديا فحسب
فكشفت قصائده تلك النفس اليت تاهت يف مقالب احلياة ، وفق حاالت نفسية خمتلفة ،من   

... إىل نفس تتوجع وتتأمل أمام عظيم املصيبة وجالل الرزء... و من غزوة إىل غزوة .. انتصار إىل انتصار 
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وتارة أخرى تكون روحا أنوفا طاغية تأىب اخلضوع وترفض الضعف،  ...حني تبطش يد املنية بآل الصمة 
تدفعها إرادة متأصلة وعزمية متشبثة تسعى بطموح جارف لتحطيم ذلك اخلمول الذي ينذر بالوهن 
والسقم مما فتح الباب أمام التأسف على أيام املاضي، حني بلغ من الكرب عتيا، فأصبح يعيش على وقع 

،وجهة ) فروسية(، وشدة فتكه باألعداء ) الغزل" (باملرأة "، فتجرع معها عالقته ذكريات مؤملة يتجرعها
  ) .إخل...مدح، هجاء، دعوة إىل السلم،(نظره يف احلياة 

أمام هذا كله مل يكن الشاعر بعيدا عن الطبيعة ومظاهرها جامدة وحية، فاتصل ا اتصاال وثيقا 
سعادته وشقائه ، تقدم له حني ترزقه ، وتسلبه كل ما فأصبحت مصدر إهلامه، كما كانت مصدر حياته و

  .أعطته حني تقسو عليه
جتتمع هذه املعاين كلها يف حقول داللية تكون معجما مييز تلك الدقة املتناهية يف انتقاء األلفاظ 
 وختريها والكشف عن مدلوالا لبيان وظيفتها يف السياق الكالمي، فكانت اللفظة حمركا لطبيعة السياق

  :مؤدية وظيفتها وداللتها يف كل مقام وموضع وبذلك ميكن متيز احلقول الداللية التالية
I -األلفاظ الدالة على اإلنسان وانتمائه االجتماعي:احلــقل األول:  

إن العالقة بني اإلنسان واتمع عالقة وثيقة بوصفها عالقة فرد جبماعته الكربى اليت ينتمي إليها يف 
اإلنسان،كشاعر بينه وبني جمتمعه،باعتباره الرأس املفكر،بل هو جسم اتمع كله،ملا فيه وقت حتدد عالقة 

  .)1(من أفكار و أهواء وخماوف ومطامح وآمال
ياته املختلفة، من طفولته إىل شبابه مث فنما الشاعر وترعرع بني أحضان قبيلته،واحتضنت مراحل ح

  :شيخوخته 
  ):مراحل عمر اإلنسان(اال الداليل الفرعي األول:أ

يضم هذا اال الداليل الفرعي،الوحدات الداللية اليت تشري إىل مراحل عمر اإلنسان،والذي يضم 
  .لشيخوخةمرحلة الشباب،و الثانية مرحلة ا:جمموعتني داللتني خمتلفتني، متثل األوىل

  ): مرحلة الشباب:(اموعة الداللية األوىل -1
اللَّه الَّذي خلَقَكُم من ♥تعد هذه املرحلة هي أهم مرحلة يف عمر اإلنسان ألا رمز للقوة ، قال تعاىل 

ج ةً ثُمقُو فعض دعن بلَ معج ثُم فعض يرالْقَد يملالْع وهاء وشا يم لُقخةً يبيشفًا وعض ةقُو دعن بلَ مع
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، الفتيان ،الفىت : (مرحلة القوة بني الضعفني ،وقد مشلت هذه اموعة وحدات داللية هي : فهو  )1(.♦
  ) .شباب ، شبان ، شارخ ، األمرد

هذا فىت بين :،وجاء يف أساس البالغة  )2(الشاب احلدث : ج فتيان وفتية .مثناه فتوان وفتيان :  الفىت
  : الفتوة بني احلرية والكرامة وقال عبد الرمحان بن حسان 

  .ليس الفىت مبغملج الصبيان     لفىت املكارم و العلى  إن الفىت
  .وقد يكون شباب غري فتيان     يا عز هل لك يف شيخ أبدا : وقال آخر 

فىت من صفته كيت وكيت من غري متييز بني الشيخ و الشاب ،وهذا فىت بني : كما جاء عن العرب 
  :الفتاء ، وهو طراءة السن ،فقال الشاعر 

  .فقد ذهب الشبابة و الفتاء     ئتني متاما إذا عاش الفىت ما  
  . )3(وفتيت بين فالن إذا منعت من اخلروج وهي صغرية وسترة وأحلقت بالفتيات 

حديثه عن املدح ليزيد بن عبد املدان وقد رد  يف ثنايا:الفىت : وقد أورد الشاعر الوحدة الداللية 
  : )4(مال جاره فقال

  )12،1(فأكرم به من فىت ممتدح     مدحت يزيد بن عبد املدان : 1ج   
  )12،2(فإن يزيد يزين املـدح     إذا املدح زان فىت معــشر 

  :  )5(كرهها له بسبب كربه ، إذ يقول كما ذكرها الشاعر يف معرض رده عن اخلنساء بعد
  )4,34(من الفتيان أمثايل ونفسي    وقاك اهللا يا ابنة آل عمـرو :2ج   

فىت مفرده ، أو فتيان مجعا ،على الشخص الفىت الذي بلغ مرحلة :فقد دلت الوحدة الداللية 
اإلنسان من رجاحة العقل واتزان فيكون حمل  الشباب أو اتصف ا ، فاقترنت اللفظة مبا يصحب عمر

أكرم به من ): افعل به(بدليل املصاحبة اللغوية صيغة التعجب القياسية ، )1ج( إعجاب حني ميدح كما يف 
فىت،كما دلت على معاين الرجولة احلقة و اليت كثريا ما تفقد مع الزمن بسبب الكرب مما جعل الشاعر 

  .أمثايل ونفسي : ساء باملصاحبة اللغوية يثبت قوته ورجولته أمام اخلن
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: يف لسان العرب.  )1(مجع شباب و شبان وشابات وشواب من كان يف سن الشباب : شبان : شباب
  .)2( الفتاء واحلداثة، شب يشب شبابا وشيبة،و الشباب مجع شاب كذلك الشبان: الشباب

ودريد بن الصمة أورد لفظة الشباب يف حديثه عن قوته اليت أفناها يف ميادين احلرب و القتال غاريا 
  : 3وثائرا راكبا فرسه حامالً جناده فيقول

  )19 ،1(خ إىل املنادي ركويب يف الصري    أعاذل إمنا أفىن شــبايب   
  ).19 ،2(و أقرح عاتقي محل النـجاد    مع الفتيان حىت كل جسمي 

شبايب من حيث امللمح على مرحلة القوة من حياة اإلنسان و املرتبطة باحلماسة يف :فقد دلت كلمة 
اللة على للد" أفىن: "ميدان احلرب املميزة للشباب عادةً ، حيث قرن الشاعر اللفظة باملصاحبة اللغوية

،ويف اال ... ركوب، الصريخ، املنادي، الفتيان، كَلَ جسمي، أقْرح عاتقي :البِلى و الفناء ومن كثرة 
  :)4(ذاته أوردها الشاعر يف معرض دعوته للثأر من بين يربوع 

  ).06 ،1( بشبان ذوي كرم وشيب     دعوة احلي نصرا فاستهلوا   
فحملت الوحدة الداللية مالمح القوة والشجاعة يف الشباب الذين لبوا نداء الداعي نصرة ألبيهم 

                          )5(.استهلوا للداللة على شدة اندفاعهم كشدة إالل وانصباب املطر: فصاحبت الوحدة الداللية 
، )6(أول الشباب ورعيانه ،و يقال هو يف شرخ الشباب أي ريعانه: واألصل : مصدر ج شروخ: الشارخ

  :شرخ هو يف شرخ الشباب أي ريعانه و صيب شارخ أي حدث، قال األعشى:اس البالغةو جاء يف أس
  .يغادر عن شارخ أو يفن     وما إن أرى الدهر يف صرفه

  )7(.وال يزال فالن بني شرخي نعله إذا كان مسفارا
  :)8(أدركه ربيعة بن رفيع السلمي يريد قتله يوم حننيالشارخ يف قوله حني : وقد ورد الشاعر لفظة

  ).20-03(معي قوة الشارخ لألمرد     ويا هلف نفسي أال تكون 
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على الغالم أو الشاب واملتضمنة املعىن القوة والشدة ، مما جعل " الشارخ . فقد دلت الوحدة الداللية 
يا هلف : "هذه املرحلة ويبدي تأسفه وحسرته يف الغرض املستفاد من النداء الشاعر يتأسف من ذهاب

  " .قوة: "مبصاحبة لغوية " نفسي 
وهو الشاب طر شاربه، ومل تنبت حليته ويقال فرس أمرد أي ال شعر على ثنيتيه، : مجعه مرد :األمرد

الذي مل تنبت حليته بعد " األمرد"، وجاء يف الديوان )1(ومرد على جرد أي شبان مرد على خيول جرد
  .)2(عشرين ومجعت عشرين ونتفت عشرين، وخضبت عشرين فأنا ابن مثانني" متردت"،وعن معاوية 

  :)3(السابق،للداللة على قوته وشبابه فيقول وقد انشدها الشاعر يف املناسبة نفسها يف البيت- 
  )20،3(ويا هلف نفسي أال تكون           معي قوة الشارخ األمرد 

  . فحملت ملمحا دالليا املوحي بالقوة وشدة البطش بدافع التأسف على ما آلت إليه حاله
حىت وان –املتضمنة الداللة على مرحلة الشباب بعد عرض وحدات اموعة الداللية األوىل 

عدا شبان املكررة أربع مرات إال أا دلت كلها على مرحلة الشباب واليت  -كانت قليلة يف الديوان
- الغزل–ارتبط ملمحها جبو احلرب واحلماسة عامة،عدا مرة واحدة حني حتدث عن موقفه من اخلنساء 

إىل اجلمع إىل اسم الفاعل الدال على القيام بالفعل واالتصاف  املفرد:،كما اختلفت صيغها الصرفية من
  .أمرد الدال على ثبوت الصفة لصاحبها على الدوام:،والصفة املشبهة-الشارخ-به،

احلاصلة بني " الترادف"أما على مستوى العالقات الداللية داخل الوحدة ،فالظاهر للعيان عالقة 
املشتركني يف الداللة على معىن القوة وشدة البأس،واجلدول " بانشباب وش"و"فتيان"الوحدتني الدالليتني،

  :ميثل نسب ورود الوحدات الداللية يف الديوان
  املصاحبة اللغوية  السياق  عدد تواترها  الوحدات الداللية

  فتـى- 
  شباب- 
  الشارخ- 

  األمرد

  

04  
04  
03  
03  

  املدح،الفخر،احلرب
  احلرب ، الغزل

  -مقتله-احلرب
  -مقتله-احلرب

  كرم به،من فىتأ
  ابنة آل عمرو،أفىن

  قوة
  قوة
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جبو احلرب ألنه امليدان الذي حيتاج للقوة وشدة  - من خالل اجلدول - فتوحي  الوحدات الداللية 
  .بسياق الغزل أثناء حديثه عن اخلنساء بغرض إثبات قوته"فىت"البطش، و ارتبطت الوحدة الداللية 

  ):الشيخوخة:(اموعة الداللية الثانية -2
الشيخوخة، وضمت الوحدات :متيزت اموعة الداللية الثانية بإشارة وحداا إىل مرحلة الكرب

  .شيخ كبري،املرعش،األدرد،كهوال،شيب،الشمطاء:الداللية التالية 
عجوز وهم شيوخ وأشياخ ومشيخة :من شاخ شيخوخة،وشيخ تشييخا،وهو شيخ وهي شيخه: شيخ

  :ومشايخ، يقول الشاعر
  تصرمي الشيخان يا محز إم         هم يعصمون الناس يف اليوم ذي الوغىفال       
  )1(بنــاء يــرى عنـد ارة عاليا     بىن يل به الشيخان من آل دارم   :  وقال آخر

: ،وجاءت الوحدة الداللية )2(الشيخ من استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب : وجاء يف املنجد 
مرتبطة بالسياق الذي رد فيه الشاعر على اخلنساء حني كرهته لكرب سنه بعد أن تقدم هلا خاطبا " شيخ"

  :)3(فأقر به متعرفا مؤيدا و قال 
  )34 – 10(وهل أخربا أين ابن أمس   وتزعم أنين شيخ كبري                  

ملمحا دالليا عاما هو الداللة على الرجل الطاعن يف السن، خاصة " شيخ"فحلت الوحدة الداللية 
الذي يفيد الشك لكن مدلوله يتضمن " تزعم"وعرب بالفعل " . كبري"حني اقترنت باملصاحبة اللغوية، 

  .املتضمنة الداللة على الصغر" ابن أمس"ته يف البيت  اليقني، وذلك ما أثب
وبذلك ارتبطت بالعجز واملعاناة والشعور باإلحباط وعدم القدرة على حتقيق الذات فتراه جيتر   

ذكرياته ، ويتشبث مباضيه ويصبح با ألحالم اليقظة لتحقيق الذات فيشيد باملاضي ، ومبا حققه يف أيام 
  .)4(الغارب الذي كان فيه أشد قوة  شبابه، فهو يبكي الشباب

شيبه احلزن وأشابه ، وبدا فيه الشيب واملشيب، وشاب شيبة، ورجل أشيب، وقوم شيب، قال  :شيب
  .عجائز يطلنب شيئا ذاهبا -   :الشاعر
  .خيضنب باحلناء شيبا شائبا -      
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  )1(.مرة شبائبــا يقلن كنا -     
كناية عن (الشيب بياض الشعر ، ويقال عاله الشيب ، وأشيب ، عجوز مشطاء " : اللسان"وجاء يف  - 

األشيب، مجع شيب وشبيب ": املنجد"، ويف )2(اجلبال يسقط عليها الثلج فتشيب به : ، والشيب) شيباء
  )3(.املبيض الرأس: 

، للداللة على عمومية احلرب من "احلروب"يف سياق " شيب"وقد أورد الشاعر الوحدة الداللية، 
  :)4(ع من جهة أخرى فيقولجهة، وخروج قومه طلبا للثأر من بين يربو

  )6 – 1(بشبان ذوي كرم وشيب     دعوت احلي نصرا فاستهلوا
الدالة على الرجل الكبري يف السن، والذي مل مينعه شيبه من " شيب"فحملت الوحدة الداللية 

املوحية بالقوة أوال،وواو اجلماعة " بانش"املشاركة يف احلرب، والدليل على املشاركة املصاحبة اللغوية  
  .       الدالة على الكثرة يف استهلوا من جهة أخرى 

يف سياق الرثاء وكيف كان البكاء سببا يف شيب رأسه " شيب:"الوحدة الداللية:كما أورد الشاعر
  .)32،2(قلب طائر وشيب رأسي قبل حني مشيبه           بكاؤك عبد اهللا وال:)5(فيقول

بياض الشعر بعد سواده وشيبه،ويظهر ذلك من خالل : شيب :فحملت الوحدة الداللية 
  ".بكاؤك:"املصاحبة اللغوية،قبل، حني مشيبه، مبينا السبب

: شيخ رعش ومرعش و قد رعش رعشا و أرعشه الكرب ورعشه، وأرعشت يداه، وتقول :املرعش
                                                                                          )6(ن يرتعش رأسه من الكرب ، ويرجف، و به رعشةارتعدت مفاصله وارتعشت أنامله وفال

  )7(.إذا رجف من الكرب: ارتعش رأس الشيخ ": اللسان"وجاء يف 
: يريد قتله " ربيعة بن رفيع السلمي"يف سياق احلرب حني أدركه " : مرعش"وجاءت الوحدة الداللية 

  :)8(فيقول دريد وقد أسن وكرب متسائال
  )20 – 1(من املرعش الذاهب األدرد     فويح ابن أكمة ماذا يريد          
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وعجزه عن الدفاع عن نفسه وتأسفه عن ذهاب قوته  )1(ني دامهه اخلطر فالشاعر يصور حالته ح
  )20 – 2(  لولت فرائصه ترعد    فأقســم لو أين يب قوة:)2(فيقول 

خة السيما وهي اسم املرعش مبلمح داليل يوحي بالعجز والكرب والشيخو: فميزت الوحدة الداللية 
  " .الرعشة"مفعول دال على من وقع عليه الفعل و االتصاف به 

، أو ذهبت أسنانه فهو أدرد  )3(رجل أدرد ليس يف فمه سن ، وبني الدرد": اللسان"جاء يف  :األدرد
 السياق نفسه للداللة على كرب سنه بذهاب ذهب بأسنانه،وأنشده الشاعر يف: وهي درداء ، وادرده

املوحية بذهاب أسنانه " الذاهب: "أسنانه، فامتازت مبلمح داليل هو كرب السن مع مصاحبة لغوية هي
  .وكربه

اشتراكها  بعد عرض جمموع الوحدات املشكلة للمجموعة الداللية الثابتة الدالة على الشيخوخة ، نالحظ - 
العام وهو كرب السن املوحي بالضعف واليأس والفشل أمام عامل الزمن ، يف شكل مجيعا يف امللمح الداليل 

وحدات مشتقة دالة على ذات اتصفت بالفعل الواقع عليها، الشيب ، الشيخوخة ، الدرد، الرعشة،  بينما  
 :اختلفت سياقاا من احلرب إىل الفخر إىل الغزل كما يف اجلدول التايل

  املصاحبة اللغوية  سياقها اللغوي  تكرارها  الوحدة الداللية
  ابن أمس  غزل  مرات 03  شيخ
  )شبان(فتية   احلرب  مرات 03  شيب
  ماذا يريد؟  احلرب  مرة 01  مرعش
  ماذا يريد؟  احلرب  مرة 01  أدرد

فما نالحظه أن الوحدات الداللية يف اموعة توحي كلها بالشيب وكرب السن مرتبطة كلها  
احدة ارتبطت بسياق الغزل أين محلت انشغاال عاطفيا داال على اليأس ، عدا مرة و"احلرب"بسياق 

  .واحلزن خاصة بعد أن عريته اخلنساء به 
  :اال الداليل الفرعي الثاين: ب

يف هذا اال أشارت وحداته الداللية إىل القرابة ، ومدى تفاعل اإلنسان مع احمليط الذي يعيش 
، ومنها ما له عالقة مبجموعات ...) األخوة، العمومية،( بة املباشرة القرا: فيه وفق عالقات خمتلفة منها

  :قرابية كاملصاحبة والصداقة وغريها وبذلك قسم اال إىل داللتني مها
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  ):النسب املباشر:( اموعة الداللية األوىل  -1
 - أخ: "التالية وفيها دلت وحداا الداللية على النسب املباشر لإلنسان ، وتضم الوحدات الداللية  

  ".أم  –ابن 
صار كل منهما : صار له أخا أو صديقا،وتآخيا : إخاء وموخاة وإخاوة -أخوة ، و أخي: أخا :أخي

لألخر أخا، واإلخوة مجع أخ من النسب فيقال أهؤالء إخوة فالن، الصاحي، الصديق، وقيل األخوان 
ار لكل مشارك لغريه يف القبيلة أو الدنيا، ، كما يستع"إخوان الصفا"مجع أخ من الصداقة ، فيقال هؤالء 

تطلق على مجاعة مؤلفة من إخوان دينية كانت أم غري دينية : أو يف الصفة أو يف املعاملة، فالعالقة أخوية 
)1( .  

ياق حديثه يف احلرب يف املعارك حني أخي ، مفردة، يف س: الوحدة الداللية : وقد استعمل الشاعر
  :)2(فيقول: أشتد وطيسها ، وطلب النجدة فكان هلا
  ).19/15( فلما دعاين مل جيدين بقعدد       دعاين أخي واخليل بيين وبينه

ا اإلنسان غريه مبلمح داليل عام هو األخوة واليت يشارك من خالهل" أخي"متيزت الوحدة الداللية ، 
يف األب، األم وغريها، وجاء ا يف سياق احلرب معربا عن عالقته بأخيه حني قرا مبصاحبة ) إخوته(

بقعدد : والباء الزائدة للتوكيد": املعربة عن الظرفية الزمانية"دعاين، اخليل واو احلال : لغوية تتمثل يف 
  ).لتوكيد واجب تلبية دعوة الداعي حني دعاه(

ظفها الشاعر يف اال ذاته ومحلت امللمح نفسه بصورة أكثر وضوحا دالة على ملمح داليل كما و
  :)3(تظهر فيه قوة الرابطة األخوية بينه و بني أخيه إذ يقول

  ).15،20(بثدي صفاء بيننا مل جيدد     أخي أرضعتين أمه بلباا 
أرضعتين، : "لة على قوة الرابطة بينهما خاصة حني صاحبتها املفرداتبالدال" أخي"فتميزت كلمة 
أي قطع، و كما " جد ثدي أمه: "مل يقطع و مل يدع عليه بالقطع حني يقال...." أمه، لباا، ثدي، صفاء

" يلةللداللة على القرابة واملشاركة مع غريه يف مجاعة أو قب" اجلمع"أورد الشاعر الوحدة الداللية يف صورة 
  :)4(فيقول
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  )03،03(ال يأكلون عطني اجللد و األهب     إذا لقيت بين حرب و إخوم
كوحدة داللية دالة على املشاركة يف القبيلة الواحدة و املوحية " إخوم"فساق الشاعر لفظة 

مع بني املتعاطفني بال للداللة  على مطلق اجل" الواو"بالقرابة يف ملمحها، حني عطف حبر ف العطف 
ترتيب بينهما، و أوردها يف سياق اهلجاء لعبد اهللا بن جذعان التيمي، لكن املعىن مشل القبيلة بأمجعها لقوة 

  .)1(املشاركة بني أفرادها،و جاء قول الشاعر يف سياق الفخر و احلرب يف معركة يوم الغدير
  )30،37(يعطف النسب األكرب  و قد    فأبلغ سليما و ألفافها 
  )30،4(و كنت كأين ا خمــفر       بأين ثأرت بإخوانكم

: مجع  أمات و أمهات، و قيل األمهات للناس و األمات للبهائم مبعىن الوالدة، ويقال ال أم لك: األم : أم 
: م النجومأم القرى، أي مكة، و أم الطريق معظمه، و أ: كالم للذم، و تطلق على أصل الشيء فيقال

املرجع، و اجلماعة و قال  -و تطلق على األصل )2(و األمومة صفة لألم...ارة، أم عريط العقرب
  )3(.♦إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً ♥:تعاىل

أربع مرات يف الديوان، باختالف يف السياق، و اتفاق يف "األم"استعمل الشاعر الوحدة الداللية 
  :)4(امللمح الداليل مبعىن الوالدة يف قوله
  )15،20(ثدي صفاء بيننا مل جيدد ب    أخي أرضعتين أمه بلباا
على الوالدة و املوحية بقوة القرابة بينه و بني أخيه، بأسلوب خربي " أم"دلت الوحدة الداللية 

" الرثاء"كما أوردها الشاعر يف سياق .لباا : و اهلاء يف " أرضعتين: "غرضه التقرير، و مبصاحبة لغوية
  :)5(حني يقول

  )15،1(بعاقبة و أخلفت كل موعد      جديد احليل من أم معبدأرث 
مبلمح داليل يوحي بشدة احلزن بعد أن توالت عليها أيام الدهر مبصائبه و " أم"فتميزت الوحدة الداللية 

الدالة على " أم معبد"بعاقبـة، أرث، و الكنيـة : أرزائه، فأصبحت رثة خلقة، فصاحبها بوحدة داللية
  ".بنو عبس"أخاه حني قتله " عبد اهللا"يرثي  أمه ألن الشاعر
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،و 1"إبين"والنسبة إليه " بين"و هو الولد الذكر، و تصغريه : مفرد مجعه بنون و أبناء مؤنثها إبنة :إبـن
كلمة واحدة و هو الشيء يتولد عن : الواو الباء و النون و: )البن فارس(اللغة " معجم مقاييس"جاء يف 

وقد استعمل الشاعر .  )2(" بنوي"، و النسب إليه "بنو"الشيء كإبن اإلنسان و غريه، و أصل بنائه 
  : )3(مفردة و مجعها يف سياقات خمتلفة كقوله" ابن"الوحدة الداللية 

  .) 20.1.(فويح ابن أكمة ماذا يريد      من املرعش الذاهب األدرد 
و أضافها إىل ) اإلنسان(بالداللة على توليد الشيء من الشيء " ابن"فتميزت الوحدة الداللية 

بن ا:يقال له–قاتل دريد  –أن ربيعة بن رفيع )  4/95جاء يف سرية ابن هشام (و هي اسم أمه ،: أكمة
فدلت على معىن الشخص . )4(الدغنة ، و هي أمه فغلبت على امسه كما يقال ابن لذعة ، وابن أكمة

  .املتسبب ألبيه و أمه وجاءت يف أسلوب استفهام بغرض التعجب لكرب سنه و عجزه 
            )5(:ا الشاعر يف سياق اهلجاء حني هجا عبد اهللا بن جذعان إذ يقولوبامللمح الداليل ذاته وظفه

  )04.1(إليك ابن جذعان أعملتها      خمففة للسرى و النصب 
مضافة إىل جذعان وهو .) توليد الشيء من الشيء فهو ابنه (امللمح ذاته " ابن"فحملت الوحدة الداللية 

واجلار و . اسم والده ،وجيء ا منصوبة على النداء ألداة حمذوفة و اهلاء يف أعملتها تعود على الناقة 
  .للتخصيص : إليك :ارور 
جندها كلها ) الدالة على القرابة املباشرة ( بعد عرض جمموع الوحدات يف الوحدة الداللية الثانية   

ابة لكن على اختالف يف العالقات بينهما كعالقة التضمن ألن اشتركت يف امللمح الداليل العام و هو القر
احلرب إىل اهلجاء إىل :يتضمن وجود األبناء ،كما اختلفت سياقاا الواردة فيها من) األمهات( اآلباء 
  :كما يف اجلدول التايل . الرثاء 

  املصاحبة اللغوية  السياق  مرات تواترها   الوحدات الداللية 
  .أخي- 
  .ابن- 
  .أم- 

  .مرات04
  .مرات  03
  .مرات  03

  .احلرب 
  .احلرب ، اهلجاء

  .الرثاء، الفخر ، احلرب

  .اخليل، دعاين،بقعدد
  االستفهام ماذا يريد؟

  ..اخليل–أرضعتين، لبنان 
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  .الوحدات الداللية الدالة على القرابة املباشرة    
ابطة االجتماعية بني مرات يف الديوان لتدل على مدى قوة الر10لقد تكررت الوحدات الداللية   

نسبة كبرية يف الوحدات من حيث التواتر ' أخي':أفراد األسرة الواحدة ،يف وقت شكلت الوحدة الداللية 
،و اليت توحي بقوة العالقة بينه و بني أخوته خاصة و هو الذي أفىن العمر ثائرا من أجل نصرم و الثأر 

  : )1(ملقتلهم ، جاعال الصرب مكان البكاء يف قوله
  )22.1(تقول أال تبكي أخاك و قد أرى     مكان البكا لكن بنيت على الصرب 

  :اموعة الداللية الثانية / ب
يف الوحدة الداللية الثانية تشري وحداا الداللية إىل اجلماعات القرابية اليت ينتمي إليها اإلنسان يف 

  .بغريه حىت و إن كانت العالقة غري القرابةاتمع الذي يعيش فيه و ما يربطه 
  ."صاحب،خليل،معشر ،عشرية،آل:" وتتضمن هذه اموعة الوحدات الداللية:وغريها كاملصاحبة 

إذا خالطه و صاحبه ،و تعاشر و اعتشر القوم أي تصاحبوا و ختالطوا ،و : من عاشر معاشرة :  عشرية
  )2( ♦َعاشروهن بِالْمعروف ♥العشرة املخالطة و الصحبة 

بنو أبيه ، املعشر مجع معاشر و هم اجلماعة، أهل : القبيلة ، و عشرية الرجل : ج عشراء : العشرية 
  )3(.الرجل

  :)4(جاء ا الشاعر حني مشل عظيم الرزء و جالل املصيبة القبلية بأكملها مبوت أخيه خالد فيقول  
  )35.3.(أعف و أجدي نائال لعشرية      و أكرم خملود لدى كل جمـلس

  ) .35.4(ة لعشـرية      و خريا أبا ضيف و خريا لس  و ألني منه صفح
مبعىن أهل الرجل و مجاعته السيما و انه رمز عطائها وجودها و ' عشرية':فحملت الوحدة الداللية 

  .املتويل ضيفها ورئيس ناديها ، فالصفات مل تكن ليكتسبها الفرد إال إذا جتسدت يف مجاعته و معشره
  )5( ♦ يا بنِي إِسرائيلَ اعبدواْ اللّه ربي وربكُم ♥:قال تعاىل:" بنو •

و قد أوردها ) لدما( توحي باالنتماء إىل اجلماعة أو األب الواحد أو العالقة مباشرة ' بين 'فلفظ 
  ).49.1(بين الديان ردوا قال جاري     و أسرى يف كبوهلم الثقال : )1(يف قوله: الشاعر 
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  ).49.4(و حربكم بين الديان حرب     يغض املرء منـها بالزالل 
الدالة على " الديان: " على اجلماعة الواحدة ، مبصاحبة لغوية"  بين: "فدلت الوحدة الداللية 

بعد سبيهم، ألحد " الديان"وجاءت يف سياق ديد الشاعر لقوم  بين " ردوا "األهل و واو اجلماعة يف 
  .املستجريين بدريد

الزمه ورافقه و : صحب  صحبةًَ و صحابةً و صحابةً ، و صاحب مصاحبة : جاء يف املنجد :  صاحب
  )2(.ما جعله صاحبا يل غري نافر عين أي فعلت :عاشره ،و أصحبه 

صاحيب وصوحييب وهم صحيب و صحبيت و أصحايب و صحايب ،فهم خري صاحب و : و يف األساس 
  )3(.دخل يف صحبته: مصحوب و أصحب الرجل 

  :)4(فيقول:وقد أورد الشاعر هذه الوحدة الداللية يف سياق احلرب حني ظهرت شهابه   
  ).07.1(تعللت بالشطاء إذ بان صاحيب    وكل امرئ قد بان إذ بان صاحبه 

د تدخل ضمن معىن القرابة و إن كانت غري مباشرة ، فق" صاحيب"فحملت الوحدة الداللية 
اموعات غري القرابية ، لكنها تتضمن ملمحا دالليا وهو الصحبة و اجلماعة الواحدة ،و اظهر بينونتها 

أن قيمة الرجل بني أصحابه و حلفائه كما بينها يف البيت : إذ الظرفية ليثبت: كما ظهر الصاحب بـ
  : )5(الذي يليه

  ).07.2. (وة     هلا ناهض يف وكرها ال جتانبه كأين وبزي فوق فتخاء لق
  : )6(وبامللمح ذاته أوردها الشاعر لكن يف سياق املدح ليزيد بن عبد املدان

  ).12.3.(حللت به دون أصحــابه     فأورى زنادي ملا قـدح
وحي بتفرد املمدوح بصفات على اجلماعة والصحبة ، لكنها ذات ملمح داليل ي' أصحابه: فدلت كلمة 

  : )7(مل توجد يف قومه بدليل قوله
  ) 12.4(ورد النــساء بأطهارها    ولو كان غري يزيد فضح  
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  ).12.5(وفك الرجال وكل امرئ    إذا أصلح اهللا يوما صلح          
و اخلليل مجع أخالء واخلالن،واخلَاللة و  )1(هو خليلي و خلي و خليت وهم أخالئي وخالين:  خليل

  .اخلاللة و اخلُاللة الصداقة الصادقة 
  )51،14(مقالة من أرى منهم خليال   و أعفو عن سفيههم و أرضي : )2(و فيها يقول دريد

للداللة ) أُرضي(معىن الصداقة الصادقة حني ربطها مبصاحبة لغوي" خليال"لية فحملت الوحدة الدال
على الصحبة املؤيدة لرأيه و مقالته و البعيدة عن السفه و الطيش القريبة إىل الرزانة والسداد يف سياق 

  .حديثه عن احلرب
حنن : لبيلته ،وقيل وهم قوم الرجل و ق: الرهط مجع أرهط و أرهاط، ومجعه أراهط و أراهيط :  رهـط

الدالة على مجاعته و أهله حني بلغه أن " رهط"،و جاء الشاعر بلفظه )3(....أي جمتمعون: ذوو رهط
  : )4(زوجته سبت أخاه، فطلقها و أحلقها بأهلها و أنشد معتذرا ألخيه

  )38.1.(أعبد اهللا إن سبتك عرسي     تتساقط بعض حلمي قبل بعض- 
  )38.2(إذا عرس امرئ مشت أخاه     فليس فؤاد شانئه حبــمض  - 
  ) 38.3(معاذ اهللا أن يشتمن رهطي     و أن ميكن إبرامي و تقـضي - 
لداليل الدال على األسرة معىن اموعة القرابية أن امللمح ا" رهطي"فحملت الوحدة الداللية   

فوظفها الشاعر يف سياق احملافظة على روابط األخوة يف األسرة الواحدة حىت وان كان ذلك : الواحدة 
شانئه أي "، ألن هذا الصنيع فيه سرور لألعداء باملصاحبة اللغوية ) الطالق( على حساب عالقته بزوجته 

  )5(..)و الْأَبترإِنَّ شانِئَك ه:(... كارهه و منه قوله تعاىل
فبعد استعراض وحدات اموعة الداللية الدالة على اجلماعات القرابية ميكن أن نسجل اتفاق   

مجيع الوحدات يف امللمح الداليل العام الدال على اجلماعات القرابية سواء كانت العالقة دم ،أو مصاحبة  
و عشرية املوحية باألهل و قوم الشاعر –معشر : ك:ات على دالالت خاصة يف الوقت دلت بعض الوحد

كما اختلفت سياقاا من احلرب إىل املدح إىل الفخر،كما . بقوة الصداقة و صدقها :،و صاحب املوحية 
خاصة يف " الصاحب واخلليل:" بني  الترادفشاع بني هذه الوحدات بعض العالقات الداللية كعالقة 
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مع الكل العام هو القبيلة . آل، معشر،رهط: بيـن اجلزء مع الكلاليل لكل منهما ، و عالقة امللمح الد
  :،و اجلدول التايل يوضح نسب شيوع الوحدات وسياقاا اللغوية

  املصاحبات اللغوية  السياقات   عدد تواترها   الوحدات الداللية
  معشر
  عشرية
  صاحب
  خليل
  رهط
  بنو

  مرات 03- 

  مرتان 02-

  تمرا 03-

  مرتان 02-

  مرة  01-

  مرات 04-

  املدح ،احلرب–الفخر 
  الفخر، احلرب

  -احلرب
  -احلرب
  :املدح
  احلرب- املدح-الفخر

  زان- 
  .الالم العائدة على القوم- 
  ).ظهر(بان - 
  ..أرضي، أعفو- 
  )كارهه(شانأه - 
  .الديان- 

  .الوحدات الداللية الدالة على القرابة اجلماعية
الوحدات الدالة على القرابة،أا اشتركت مجيعها يف امللمح الداليل نالحظ بعد استعراض جمموع -   

و .صاحب ، خليل : الدال على القرابة اجلماعية ،سواء كانت هذه اجلماعات قرابية أو غري قرابية كلفظة 
ظاهرة لغوية "احلرب ، املدح ، الفخر كما شكلت عالقة الترادف : قد وردت يف سياقات خمتلفة منها 

حتت عالقة اجلزء من الكل الذي ..عشرية =، معشر 'صاحب'و 'خليل':ات اموعة خاصة بني وحد
  .ينتمي اىل القبيلة

II -  اإلنسان و احلياة االجتماعية(احلـقل الـداليل الثـــاين(:  
ويضم هذا احلقل جمموعات داللية دلت مجيع وحداته على احلياة االجتماعية ،اليت تعكس البيئة   

ا الشاعر مبظاهرها املختلفة و انعكاساا على نفسه وميكن تقسيمها اىل جمالني داللني اليت عاش فيه
  .فرعيني

  ):احلياة االجتماعية( اال الداليل الفرعي األول/أ
وضم الوحدات الداللية الدالة على احلياة االجتماعية باعتبار أن الفرد يواجه يف قبيلته بناء  

رابطة الدم و املصلحة و ضرورة احلياة ، وسجلنا فيه وحدة داللية واحدة  متماسكا من البشر تربطهم م
  : و  املتمثلة يف 

  
  



  ):احلب و اهلوى(اموعة الداللية األوىل - 1
  .هام ،وِصال،ودها، احلب ،تبل:وتضم هذه اموعة الداللية وحدات داللية هي - 

ذهب :جعله ذا هيام واستهيم فؤاده : مه احلب مبعىن أحبه ،و هي:هام يهيم هياما وهيمانا بكذا  :هـام
     )1(.اجلنون من العشق: فؤاده و حلب عقله من احلب أو غريه فهو مستهام الفؤاد ظ،و اهليام

ه هلا، على وجه االلتماس و وقد أوردها الشاعر متغزال باخلنساء طالبا املرور بديارها و تبليغ سالم
  :)2(الطلب

  )05.1(حيوا متاضر و اربعوا صحيب     وقفوا فإن وقوفكم حسيب - 
  )05.2(أخناس قد هام الفؤاد بكم       وأصــابه تبل من احلب - 

ء ذات اجلمال جنون العشق الذي أصيب به دريد جتاه اخلنسا" هام"فحملت الوحدة الداللية 
حني قرا مبصاحبة .املتوقد ، فهي مشس تشرق ، و مصباحا يضيء ومخرا تسكر ، تسحر و تصيب احلليم

  :)3(لغوية يف البيت الثاين
  ).05.3(ما إن رأيت وال مسعت به       كاليوم طايل أنيق جرب 

، ونداء اهلمزة املوحية بالقرب "بكم"كاف اخلطاب :فكانت املصاحبة :أما يف البيت األول 
، و التصغري الدال على التححب و الدعوة اىل التلطف بقلبه املتيم حببها،فكان "أخناس"املعنوي من نفسه 

  .السياق عاطفيا بطابع غزيل يعكس هوى النفس و ميلها كما يقول أوملان
احلب : حتابا،و الود: وتوادا الرجالن. مبعىن أحبه: ود ،يود وودا وودادا و مودة و موددة و مودودة: ودها

  )4(.الكثري احلب :،و الودود
جاء ا الشاعر يف سياق الغزل العاطفي ،مثبتا بقاءه على العهد مع اخلنساء ناكرا أن يتبدل حبها بعد أن 

  :)5(فيقول: مر  بتجربة فاشلة مع هند 
  )51.7(أال أبلغ وشاة النـاس أين     أكون هلم على نفسي دليال - 
  ).51.8(بأين قد تركت وصال هند    وبدل ودها عندي ذهوال - 
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ودها ملمحا دالليا بدل على احلب و التواد ،و الذي أبدله الشاعر و : فحملت الوحدة الداللية
الدالة على االنصراف :تركت ،وصال،و ذهوال : من هند جتاه اخلنساء ،مبقاربة لغوية هي انصرف عنه 

  .وترك العالقة العاطفية
 )1(و أحبب إيل بفالن ،و فالن حياب فالنا ويصادقه فهما معا متحابان،.أحببته، فهو حبيب إيل : حب

وهذا حمب ،وذاك حمبوب ،وحتبب ....أظهر احملبة هلا :رغب فيه ،ووده و أحبه  وده أي:وحب الشيء 
  : )3(وقد أورد الشاعر هذه الوحدة الداللية يف سياق الغزل إذ يقول- ،)2(.مبعىن أظهر احملبة والوداد

  )05.2(أخناس قد هام الفؤاد بكم     و أصابه تبل من احلب 
فدلت الوحدة الداللية على احملبة و التواد بلمح داليل يعكس نزاع نفسه حتت معاناة االشتياق و 

من جهة )4(املتضمنة  الضمري العائد على قلبه من جهة و املصاب بالتبل ":أصابه :" احلنان ،مبصاحبة لغوية 
  .أخرى

نالحظ قلتها يف ' احلب و اهلوى' بعد عملية العرض و التحليل للوحدات الداللية الدالة على -   
ه مجيع الوحدات الداللية يف امللمح الداليل وهو الديوان لعدم ميل الشاعر أكثر لذلك يف وقت اشتركت في

  .و امليل النفسي بدافع الرتعة العاطفية جتاه املرأة ،و كلها يف سياق الغزل  جتاه اخلنساء" احلب و اهلوى"
الظاهرة العموم بني الود و احلب و عالقة  الترادفأما من حيث العالقات الداللية فنالحظ عالقة 

  )..هام ،تبل ، الود،وصال(وحدات الداللية احلب و بقية ال: بني 
و اجلدول املوايل ميثل تواتر الوحدات الداللية الدالة على احلب و اهلوى وظفها دريد ليترجم حالته 

  :النفسية متيما حبب اخلنساء مرة و ند مرة أخرى
  املصاحبة اللغوية  السياق  عدد تواترها   الوحدات الداللية

  هام- 
  ودها- 
  حبها- 
  لوصا- 

  

  مرة 01-

  مرة 01-

  مرة 01-

  مرة 01-

  الغزل - 
 الغزل - 
 الغزل - 
 الغزل - 

  الفؤاد).خناس(النداء،التصغري 
  ..بدل ،تركت،

  .أصابه –تبل 
  .تركت ،ذهوال
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  الفؤاد بكم –أصابه   الغزل -   مرة 01-  تبل- 
  الوحدات الداللية الدالة على احلب و اهلوى

  " باحلر:"اال الداليل الفرعي الثاين :  ب
يعد هذا اال األكثر انتشارا من حيث الوحدات الدالة عليه يف الديوان ، مما يعكس فروسية و 
شجاعة دريد بن الصمة من جهة و الصورة احلقيقية للمجتمع اجلاهلي من جهة أخرى، إذ كثريا ما 

دوافعه متعددة ، ارتبطت هذه الصورة باحلرب و القتال و كأنه شريعة له باعتبار أن الغزو أمر طبيعي و
  .)1(فقد تكون دوافع الطبيعة ،و قد تكون دوافع الغزو و حب السيطرة والسيادة

  :وقد مشل اال جمموعات داللية ثالث 
  ):الدالة على احلرب، أمساء و صفات: ( اموعة الداللية األوىل:1

احلرب ،احلروب ،اهليجاء ،يوم الفزع ، القنا ، املصيبات، يوم حر، :"تالية وضمت الوحدات الداللية ال    
  ."شديد الشر، يوم عصبصب 

هيجها،و حتارب القوم  أو :إذا قاتله ،و أحرب احلرب :حارب، حيارب حرابا وحربا و حماربة : احلرب
الد املشركني الذين ال هي ب:املقاتلة و املنازلة ودار احلرب :أوقدوا نار احلرب، و احلرب مجع حروب 

،وقد أورد الشاعر هذه )2(شجاع:شديد احلرب:ورجل حرب،و حمرب و حمراب .... صلح بيننا و بينهم 
  :)3(لداللية يف ثنايا حروبه مع أعدائه فيقولالوحدة ا

  )18.2(وخالد القول و الفعل املعيش به      و خالد احلرب إذ عصت بأوراد 
على املقاتلة و املنازلة بني شيئني متصارعني لتمتاز مبلمح داليل ' احلرب' فدلت الوحدة الداللية ،

و الدالة على دميومة احلرب و " املعيش: "مبصاحبة لغوية : احلروب حبيام اليومية  بارتباط: يوحي 
دوامها يف حياة أسرة دريد و السياق تعداد صفات عمه خالد بن احلارث بعد وفاته،وقد استعمل الشاعر 

  :)4(الوحدة ذاا بإضافتها اىل القوم الذين قاتلهم حىت مسيت احلرب بامسهم فيقول
  ).36.2(مباح وجدع مؤمل للمـعاطس    من دم" حرب اليحابر"وما كان يف - 
  )36.3(حبرب بعاث من هالك الفوارس    وما كان يف حريب سليم وقبــلهم- 
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يف سياق الفخر بانتصارات قومه على األعداء و ما صاحبها من مصاحبات : فاستعملت الوحدة الداللية 
وكلها نتائج احلرب،كما وسع الشاعر من قاموسه " دم ، جذع ،مؤمل ، هالك الفوارس:  لغوية مثل

  :اللغوي وراح يعطي أوصافا للحرب وظفها يف حديثه
إذا تداخل : شبك ،شبكا ،و تشابكت األمور ،تداخلت و اختلطت والتبست وتشبك القوم : يوم شباك

،فيقول دريد يف إحدى غزواته مع قومه ضد )1(.بعضهم يف بعضهم ، ومنه تشابكت األمور إذا اختلطت
  :)2("قضاعة"و" كليب"

 وبحا       قضاعة لو ينجي الذليل التنِنيد09.1(ويوم شباك القوم دانت ل(  
على اختالط املتحاربني يف ما بينهم ،و أوردها يف سياق " يوم شباك"لية فدلت الوحدة الدال

املوحية باالزام و " دانت:"وهو القتال و احلرب و نتائجه مبصاحبة لغوية:احلرب لتحمل ملمحا دالليا 
  .اإلذالل

  .)3(يوم شديد: يوم عصيب :عصب" :"اللسان"جاءت يف : يوم عصبصب
  )5(:وفيه يقول دريد )4(فهذا يوم عصيب و عصبصب فهو شديد احلر أو شديد مطلقا

  )09.2(اىل ذنب اجلزالء يوم عصبصب      أقيم هلم بالقاع قاع بالكث 
  .شدة اليوم الذي القى فيه األعداء حتفهم " فحملت الوحدة الداللية ، عصبصب 

أخافه و الفزع الذعر و : و أفزعه :خاف وذعر : خاف ،و فزعا:فزع ، فزعا وفزعا منه : يوم الفزع 
  :)7(، وفيه يقول دريد)6(....اخلائف: الفازع 

  )43.2.1(ما أنا بالنكس الورع :ال تكثري   جاشت اىل النفس يف يوم الفزع 
على اخلوف و الذعر، لكن الشاعر خالف ما حدثته به " الفزع:" فدلت الوحدة الداللية 

، الورع ) لضعيفا(ليثبت شجاعته و صالبته يف ساحة القتال باملصاحبة اللغوية ، النكس ) جاشت(نفسه
نافيا الذعر و اخلوف عن نفسه فكان امللمح الداليل مناسبا للسياق و هو الفخر بالبطوالت يف ) اجلبان(

                       .         ساحات املعارك
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احلرب ، و شىت هيوج و مهياج ، مهـيج و هـي   : و اهليجاء ...هاج ، يهيج، هيجا وهيجانا :اهليجاء
و قد وظفها الشاعر من سياق رثائه أخاه عبد اهللا معددا صفاته احلربية وكان يكـىن أبـا   )1(هيوج أيضا 

  :)2(دفافة
  )44.1(أبا دفافة من للخيل إذ طــردت     فاضطرها الطعن يف وعث و إرجاف

  )44.2(ارس اخليل يف اهليجاء إذ شغلت    كلتا اليدين كــرورا غري وقاف يا ف
على احلرب و اهليجان خاصة يف ساحة املعركة ، ومبلمح داليل يوحي جبـو  ' اهليجاء'فدلت كلمة 

، و شـدة كـره   )كلتا اليـدين (املعركة خاصة ركوبه اخليل ، و مسكه العنان بيد و املضرب باألخرى 
  .و كلها مصاحبات لغوية" غري وقاف"وزحفه ، إقدامه )كرورا(

و بعد عرض الوحدات الداللية يف اموعة الداللية األوىل و اليت تدل وحـداا علـى احلـرب    
وأوصافها جند أا اتفقت كلها يف اال الداليل العام وهو احلرب و القتال بني قومني أو أكثـر ، كمـا   

على القتال بصفة عامة ،بينما " احلروب"عامة و كثرا،فدلت اشتركت يف سياقات ورودها و هو املعارك 
فكلها بسـبب العالقـة   )عصبصب، شديد احلر، القنا، اهليجاء، الروع ، الفزع(ما جاء من أوصاف هلا 

و بقية الوحـدات   بالعموم" احلرب"، فبذلك تنفرد الوحدة الداللية )الرابطة بني احلرب وما ينتج عنها (
  .باخلصوص
  :يوضح تواتر الوحدات و سياقاا و كذا مصاحباا اللغوية  و اجلدول

  املصاحبات اللغوية  السياقات  عدد تواترها  الوحدات الداللية
  احلروب/احلرب -
  شباك-
  عصبصب-
  الفزع-
  اهليجاء ، القنا-

  مرات07
  مرة01
  مرة01
  مرة01
  مرة01

  الفخر باحلرب
  الفخر باحلرب
  الفخر باحلرب
  الفخر باحلرب

  احلربالفخر ب

  عضت،املعيش سليم،حيابر يعاث
  يوم، دانت
  يوم ،أقيم

  يوم ، النكس ، الورع
  يف، الطعن

نلحظ من اجلدول كثرة الوحدات الداللية الدالة على احلرب  و اليت حتمل معاين اخلوف والفـزع  
  .الروع ، الفزع ، اهليجاء ، عصبصب،: و القتال كما يف 

  ):ال القتال و احلربأفع:( اموعة الداللية الثانية: 2
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تعد امتدادا للمجموعة الداللية األوىل و ناجتة عنها ، وتضم هذه اموعة وحدات داللية تشري اىل 
ثأرنا ، قتلنا ، تديروا ، تقبلوا، طعن ، غزوت ، :(و تضم الوحدات الداللية التالية: أفعال احلرب و القتال 

  ..)).لردى، قرعواصريع ، موت، أغرنا ، ضرب ، تبطشون ،املوت ، ا
قتله إذا أماتـه  : و جاء يف اللسان  )1(إذا أماته فهو قاتل: يقتل ، قتال و تقتاال، و قاتله و قتله–قتل  :القتل

و قد أوردها الشاعر يف معرض حديثه عن الثـأر ألخيـه    )2(بضرب أو حجر أو سم أو علة و املنية قاتلة
  : )3(عبد اهللا فنقول 

  )01.2(قتلنا بعبد اهللا خري لـداته      ذواب بن أمساء بن زيد بن قارب 
  )01.4(وعبسا قتلناهم حبر بالدهم     مبقــتل عبد اهللا يوم الـذنائب 

قتلنا ، مقتل على معىن اإلفناء و اإلبادة لألعداء كنتيجة حتمية للحرب والثـأر  : اللية فدلت الوحدة الد
  .مقتل عبد اهللا يوم الذنائب: مبينا العلة –" قتلناهم: "مث أباده مجاعية " خري لداته"فردا بفرد 

ون يف الدالة على اإلبادة عن طريق أعمال يقوم ا احملـاربون و املقـاتل  " القتل"كما وظف دريد 
  :)4(فيقول) تديروا، تقبلوا :(ساحات الوغى

  ).01.7(فإن تديروا يأخذنكم يف ظهوركم       وان تقبلوا يأخذنكم بالترائب 
على أفعال القتال ، وربطها مبصاحبة لغوية ليتضح " تديروا"و" تقبلوا: "فدلت الوحدتان الدالليتان 

يل الدال على شدة اإلبادة ، فربط اإلدبار باألخذ يف الظهور ، و اإلقبال باألخذ بالترائب و ملمحها الدال
  .هي عالقة تضاد اجيايب

طرحه على األرض وتركتم صـريعا وتركتـهم   :صرع ، يصرع و صرعا ،مصراعا ،و صارعا له :صرع
،وقد )5(أن يصرع اآلخر صرعى ،و صرعهم ريب املنون ،و هذه مصارع القوم ،تصارعوا إذا أراد أحدهم

  :)6(و نتائجه وظف الشاعر الوحدة الداللية يف جمال احلرب و الدالة على القتال

  ).06.04(فكم غادرن من كاب صريع    ميج جنيع جائفة ذنوب 
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و محلت ملمحا دالليـا  .على نتيجة املعركة تأثرا من بني يربوع ' صريع'فدلت الوحدة الداللية ، 
، مبينا طريقة صـرعه  "كاب"، "غادرن: "داال على نتائج املعركة خاصة حني ارتبطت بالوحدة الداللية 

، ليوردها  الشاعر يف اـال  )الطعنة اليت تنفذ اىل اجلوف(، اجلائفة )الدم(ميج،جنيع، :(باملصاحبة اللغوية 
  : )1(ه فيقولذات

  )28.2(ببسيان و أبرأنا الصدرا       تركنا منهم سبعني صرعى  
داللة على املوت و الفناء كنتيجة ضمنية من وراء احلـرب،  " صرعى:"فحملت الوحدة الداللية 

  .، أي شفاء الغليل'أيرانا الصدورا'مبينا أثرها على نفسه "تركنا "مبصاحبة لغوية 
ضربه يضربه و ضربة ، و هو ضارب ،و مضرب و ضريب إذا أصابه بضربة من سيف أو عصا أو :ضرب
، و ضربت الطري تضرب ذهبت تبغي الرزق على يديه ، وأمسك يف األرض وضربا و ضربانا  )2(حنومها 

:          )4(مصـدرا يف قـول الشـاعر   ' ضـرب '،ووردت الوحدة الداللية )3(.....اجرا أو غازياإذا خرج ت
  )28،1(رددنا احلي من أسد بضرب    و طعن يترك األبطال زورا 

على الضرب بالسيف و حنوه ، خاصة حني اقترنـت باملصـاحبة   ' ضرب'فدلت الوحدة الداللية 
  ).بضرب(حرف اجلر الدالة على الوسيلة ' الباء': اللغوية 

طعـن  : ،و اطعـن القـوم   )5(طعنه بالرمح وهو مطعان و طاعنته و تطاعنوا و اطعنوا ورجل طعني:طعن
يف سـياق  ' طعن': ،وقد وردت الوحدة الداللية )6(.كثري الطعن للعدو:الطعان بعضهم بعضا ، و املطعان 

  : )7(يف قول الشاعر.احلرب دائما 
  )01.8.(و إن تسهلوا للخيل تسهل عليكم     بطعن كإيزاع املخاض الصوارب

على القتل و املشاركة فيه ، حني يطعن كل منهما اآلخر وجاء ا ' طعن'الوحدة الداللية ، فدلت 
تسهلوا، :و ما فيها من أفعال حني قرن الوحدة الداللية بـ.الشاعر يف سياق حديثه عن احلرب و عواقبها 

  .بذيلهاكإيزاع مبينا نتيجة تطاير الدم من الطعن كتطاير بول الناقة حني تضربه :و التشبيه
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صبحتم الغارة ، و قوم أتتهم املغريات صبحا، و قوم بينهم التغاور و التناحر و فالن مغاور ومغامر :غارة
،و أوردها الشاعر يف سياق الفخر باحلرب والبطش باألعـداء  )1(،و الغارة هي اهلجوم املفاجئ على العدو

  :)2(فيقول
  )15.37(رئيس حروب ال يزال ربيئـة    مشيحا على حمقوقف الصلب ملبد
  ).15.38(وغارة بني اليوم و األمس فلتة   تـــداركتها ركضا بسيد عمرد

على اهلجوم املفاجئ الذي هو ديدن الشاعر و قــــومه يف شـكل   ' غارة'فحملت الوحدة الداللية 
  و ملمحا دالليا يوحي مبا مل يكن متوقعا خاصة و أن اهلـــجوم مقـرون محالت متتالية

  .مبصاحبة لغوية اليوم،األمس كمصاحبة دالة على الزمن املتجدد 
بعد استعراض بعض الوحدات الداللية يف اموعة الداللية الثانية و اليت تضمنت الداللـة علـى     

حدات يف امللمح الداليل وهو احلرب و القتل سواء مفاجئ أفعال القتال و نتائجه نالحظ اشتراك مجيع الو
كما دلت عليه الغارة ،أو القتال و الرتال و الطعن يف ساحة املعركة ، كما شكلت الوحـدات الدالليـة   

كلها مـن  ." و هي القتل ألن الطعن ، اإلغارة ،الغزو والضرب،البطش،و املقارعة اجلزء من الكلعالقة 
  :ل يبني عملية اإلحصاء للوحدات ونسب تواترها مع سياقهاالقتل و فعله و اجلدو

  املصاحبة اللغوية  السياقات  نسبة تواترها  الوحدات الداللية
  قتلنا-
  القتل-
  مقتل-
  تقتلوا-
  القتال-
  صريع-
  مصرعه-
  صرعى-
  ضرب-

  مرتان02
  مرتان02
  مرة01
  مرتان02
  مرة01
  مرة01
  مرة01
  مرة01
  مرة01

  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب

  من قارب.. ذؤاب بني أمساء
  ..الوغى
  .عبد اهللا

  .اخليل،و الرماح
  .اخليل
  .ضربة-كب
  .القى
  )سبعني(اتركن

  )الوسيلة(و حرف اجلر
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  طعن-
  غارة-
  غزوت-
  تبطشون-

  مرتان02
  مرة01
  مرة01
  مرتان02

  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب

  )الوسيلة(واو العطف 
  )األمس ،اليوم(واو االستئناف 

  .ال تبعد عن النصب
  .غلبتم

  .جدول الوحدات الداللية الدالة على أفعال القتال و نتائجها
يعكس اجلدول كثرة الوحدات الداللية الدالة على نتائج احلرب و الطعان يف حياة الشاعر وقومـه  

ترجم روح احلماسة و الصبغة احلربية يف ديوان الشاعر، كما تراوحت بني االمسية والفعلية ممـا  و الذي ي
دل على امتزاج الشاعر بالفعل و تأثره به من جهة و الدعوة إىل االستمرارية يف القيام بالفعل من جهـة  

  .أخرى
  ):أدوات القتال(اموعة الداللية الثالثة :3

لية وحدات داللية تشري اىل أدوات القتال املستعملة يف ساحات الوغى و تضم هذه اموعة الدال
  .)السيف،القوس،السهم ،الرمح،احلسام:(و تضم الوحدات 

و )1(سافه، و تسيفه،ضربه بالسيف ،و سايفه ،و تسايفوا،و أقبلت السيافة ،وهي املقاتلة بالسيوف:السيف
أن أمسـاء  ": الـروض املسـلوف  : "يف كتابه ) الفريوز بادي(يوف و أسيف و مسيفة ،و أثار س:مجعه 

و أورد الشاعر الوحدة الدالليـة يف  ..صاحب السيف و املقاتل به: السيف تنيف على األلف و السياف 
  :)2(جمال احلرب إذ يقول

  )61.5(وكر يساوي اخلطو و الشخص قائم   فأمكن حد السيف مرجع خصمه   
الداللة على الوسيلة اليت تستعمل كسالح حريب يف الضـرب  ' السيف'فحملت  الوحدة الداللية 

و اليت ينتح عنها عودة ورجـوع  " حد السيف"والقتل ، لتحمل ملمحا دالليا يوحي بشدة الضربة القاتلة 
كس براعة الشاعر يف تصويب ضرباته القاتلة خلصـمه  الدالة على أسفل الكتف مما يع" : مرجع"، "كر"

  .كمصاحبة لغوية 
آلة على شكل نصـف  :مفرد مجعها قسي ،و قُسي و أقواس و أقياس و تصغريها قويس و قويسة :قوس

،و  )3(صاحب القـوس  "القواس "قوس نبل ،و : دائرة ترمى ا السهام ،و تضاف اىل ما خيصصها فيقال
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قليل البتـات  :     )1(كعدة للفارس الشجاع ال ميكن التخلي عنها فيقول.أوردها الشاعر يف جمال احلرب 
  ).17.14(غري قوس و أسهم        و أبيض قصال الضريبة حمتد

الفارس املغوار حىت وان كان خايل البيت مـن  بأدوات القتال لدى "قوس"فتوحي الوحدة الداللية 
كلها وسائل للقتال مجع بينها الشاعر لتـوحي  )السيوف(فالقوس و السهم و البيض ).قليل البتات(الزاد 

  ..بامللمح الداليل وهو الفروسية و القوة
تسـايفوا إذا  حاذق يف الرماحة وتراحموا و:رحمته ،طعنته بالرمح ،ورجل رامح نابل، و هذا رماح  :الرمح

  :وانشد اجلاحظ.ضرب كل منهما اآلخر برمح 
  .لعمرك ما خشيت على أيب    رماح بين مقيدة احلمار

و هو عود طويل :رماح و أرماح:تطاعنوا بالرماح و الرمح مجعها :إذا طاعنه برمح وترامح القوم :وراحمه 
، و أورد الشاعر هذه الوحدة الداللية يف معرض حديثه عن تلبية دعوة أخيه وهـو يف   )2(يف رأسه حربة
  :)3(ساحة الوغى 

  )15.21(فجئت إليه و الرماح تنوشه    كوقع الصياصي يف النسيج املمدد
حي باحلرب وما يستعمل مـن أدوات تسـعى   ملمحا دالليا يو" الرماح"فحملت الوحدة الداللية 

للنيل بالعدو ، كثرا دليل على أمهيتها ملا هلا من وقع كوقع صياصي احلاكة يف ثـوب ينسـج وهـي    
  :)4(املصاحبة اللغوية للوحدة الداللية ،ليكون امللمح الداليل واضحا للوحدة الداللية يف البيت الذي يليه

  )15.23(اخليل حىت تنهنهت      وحىت عالين حالك اللون األسودفطاعنت عنه 
  ).15.24(فما رمت حىت خرقتين رماحهم         وغودرت أكبو يف القنا املتقصد

و أداته املستعملة للفتك باألعداء ،خاصـة مـا محلتـه    " وسيلة احلرب:"فحملت الوحدة الداللية معاين 
  ".خرقتين ،أكبو:"املصاحبة اللغوية 

قطعه مستأصال إياه فانقطع ،و احلسام السيف القـاطع و حسـام   : حسم حيسم حسما فاحنسم :امحس
  :)6(،وجاء الشاعر بالوحدة الداللية يف سياق احلرب فيقول)5(طرفه أوحده الذي يضرب به:السيف 
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  )29.17(منتطقا حبسام غري منقضم       عضب املضارب فيه السم مذرور
فحملت الوحدة الداللية ،حسام وسيلة القتال و أداته القاطعة املستأصلة خاصـة حـني قرـا    

 الذي يفيد الوسيلة ،فدلت على ملمح داليل هو القطع واالستئصال و)حرف اجلر(الباء:باملصاحبة اللغوية 
  ".غضب املضارب، سم مذرور"من مضرب قوي ،وسم مذرور،" املوت ملا حيتويه احلسام

بعد استعراض الوحدات الداللية للمجموعة الداللية الثانية اخلاصة بأدوات القتال نالحـظ غلبـة   
سواء بأمساء  صرحية أو بصفاا وكلها  اشتركت يف ملمح داليل هو الداللة على ' سيف'الوحدة الداللية 

  .أدوات القتال ووسائلها
الصـقيل ،احلسـام،   (بني الوحـدات   الترادف:أما من حيث العالقات الداللية فنالحظ عالقة 

  :و اجلدول ميثل نسب تواترها يف الديوان)السيف
  املصاحبة اللغوية  السياق   عدد تواترها  الوحدة الداللية
  السيف،أسياف

  قوس                  
  رماحهم-الرماح-الرمح
  سامح

  سهم

  مرات03
  مرتان02
  مرات03
  مرتان02
  مرات03

  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب

  مرجع خصمه
  السهم/القوس

  تنوشه، كوقع الصياصي
  )الوسيلة:(حرف اجلر
  قوس قصال

  )وسائل القتال( تواتر الوحدات الداللية الدالة على
النتباه وتدل على أدوات القتال ووسائله وارتبطت كلها تكررت الوحدات الداللية بصورة الفتة ل

بسياق احلرب كما يعكس اجلدول قيمة هذه الوسائل و أمهيتها يف عصر الشـاعر خاصـة السـيف و    
  ).مرادفاته.(مشتقاته

III-األلفاظ الدالة على الطبيعة:(احلقل الداليل الثالث.(  
فاعل معها بكل مظاهرها و ظواهرهـا فلـم   لقد اتصل الشاعر اجلاهلي بالطبيعة اتصاال وثيقا وت

حتجبه عنها أسوار وال قصور فأصبحت له مبثابة األم اليت تعطيه كل ما يستطيع لكن هذه الطبيعة كانـت  
يل الثالـث جمـاال   فمثل احلقل الـدال  )1(تقسو عليه يف كثري من األحيان قسوة جتعله يهرب منها و إليها
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للتعريف بالطبيعة اليت كانت سائدة آنذاك بغية معرفة البيئة اجلغرافية و األماكن الشائعة هنـاك، و كـذا   
  :احلياة الطبيعية اجلامدة منها و احلية لذلك كان تقسيم هذا احلقل إىل

  :.يضم اموعات الداللية التالية: اال الداليل الفرعي األول -أ
  ):الطبيعة العامة: (ة الداللية األوىلاموع - 1

تشري وحداا إىل ما حييط باإلنسان من مظاهر للطبيعة تعمل على التأثري فيه سلبا و إجيابا، وتضم 
 ".ظلل، اجلبال، الرياح، غمامة، السهول، ضوء الشمس"الوحدات الداللية 

اهلواء نسيم كل شيء و : ح و أراييحجاء يف املنجد الريح مجع أرياح و ريح و مجع اجلمع أراوي: الرياح
،وقـد أوردهـا   )1(.و الريح من الرائحة أيضا... الشديد الريح إذا هبت: هي مؤنثة، و الريح من األيام 

  :)2(الشاعر يف سياق حديثه عن احلرب فيقول
  )15،15(جراد يباري وجهه الريح مغتدي      و ملا رأيت اخليل قبال كأا

، "وجهة: "اهلواء خاصة حني مجع الشاعر بينها و بني املصاحبة اللغوية" الريح"فحملت الوحدة الداللية، 
تنظـر   لتحمل معىن دالليا و ملمحا يوحي بقوة الرياح املتغدية مما جعل اخليل متيل نظرا إىل جانـب و 

أطراف أقدامها طلبا للسري و السرعة،كما أوردها يف السياق ذاته لكن تتضمن املدح ألخيه و بعده عـن  
  :)3(امليسر فيقول

  )15،28(برطب العطاه و اهلشيم املعضد     و ال برما إذا الرياح تناوحت
اجليشني فال مييل إىل القمار و يترك القوم، فحملت الداللة على قوة القوم كقوة الرياح يف حالة تقابل 

  .تناوحت املوحية بالتقابل: و مبصاحبة لغوية هي 
ما ارتفـع مـن   :و اجلبل مجع جبال و أجبال و أجبل  )4(صاروا يف اجلبال: أجبل القوم و جتبلوا :اجلبال

  .)5( األرض إذا عظم و طال
  

و جاءت الوحدة الداللية يف سياق احلرب للداللة على انتقال رحى الرحـب إىل اجلبـال بعـد     
  : )1(السهول فيقول دريد
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  )01،08(بطعن كايزاع املخاض الصـوارب       و إن تسهلوا للخيل تسهل عليكم  
  )01،9(كما استوفزت فدر الوعول الفراهب     نوا تغش اجلبال رجالنا إذا أحــز

فدلت الوحدة الداللية على ما ارتفع من األرض و عظم و طال، خاصة حني ربطها الشاعر مبصاحبة 
، كما امتازت مبلمح داليل يوحي بامتداد نار الوغى يف حالة احلزن حىت "ترتلوا السهل"تسهلوا أي : لغوية

ل بعد أن غمرت السهول، و املوحية كلها بالقوة و شدة الفتك باألعداء، تأهبا للوثوب كوثبة أعايل اجلبا
  )الفراهب(الثور املسن الضخم 

أناره، والضياء هو النور، : القمر وغريه أنار و أشرق و أضاء البيت: ضاء، ضوءا و ضياء : ضوء الشمس
   )2(الذي تدرك به حاسة البصر املواد،

أشرق ضوء الشمس، و ضياؤه و أضواؤها، و أضاءت الشمس و ضاءت،قال : و جاء يف األساس 
،وقد أورد الشاعر )3(ك األفقأنت ملا ظهرت أشرقت األرض و ضاءت بنور: εيف الرسول  τالعباس

  :)4(الوحدة الداللية يف سياق الغزل حني تغزل باخلنساء فيقول
  )34،2(تألأل برقها أو ضوء مشس      أشبهها غمامة يوم دجن
 على البهاء و اجلمال الذي كانت عليه اخلنسـاء،  ملمحا داال" ضوء مشس: "فحملت الوحدة الداللية

ألن الربق يوحي بالنور و الظهور و . خاصة حني انكشف نورها و اتضح باملصاحبة اللغوية، تألأل برقها
  .كذا اإلشراق، من بني غمامة خاصة يف يوم ممطر

ظها إىل الطبيعة العامة، بعد استعراض أهم الوحدات الداللية املشكلة للمجموعة الداللية اليت تشري ألفا
ميكن أن نلحظ مدى االتفاق بني مجيع الوحدات من حيث امللمح الداليل رغم قلتها يف الديوان، إال أا 
توحي بكثرة تفاعل الشاعر مبظاهر الطبيعة سهوهلا وودياا، و جباهلا، برقها، وغمامها، مطرهـا و مـا   

تالف السياقات الواردة فيها،أما من حيـث العالقـات   حتمله كل وحدة داللية من آثار نفسية خمتلفة اخ
و اجلدول ميثل  -"واجلبال، الضوء، الظلمة -بني هذه الوحدات كالسهول) التنافر(فنالحظ عالقة التضاد 

  .نسب ورودها يف الديوان
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  املصاحبة  السياق  مرات تواترها  الوحدات الداللية
  ضوء مشس

  الريح، الرياح
  اجلبال
  السهول
  غمامةاملطر ، 

  

  مرة 01

  مرات 03
  مرتان 02
  مرة 01
  مرتان 02

  الغزل
  احلرب
  احلرب
  احلرب
  احلرب

  تألأل نورها
  هبت، تناوحت
  تسهل، تغشى
  اجلبال، عليكم
  تألأل برقها

  الوحدات الداللية الدالة على الطبيعة العامة                   
  ):الزمان: (اموعة الداللية الثانية  -2

يف العصر اجلاهلي تستمد نظرا إىل الزمن باعتباره القوة اخلفية املدبرة لألحداث، لذا  إن حياة الشاعر
فالشاعر حني يصور الزمن و جيسده يف تلك الصورة احلسية إمنا بغرض الكشف عن ذلك التصور و تلك 

 -اليوم: ددة من الرؤية و املوقف جتاه ما يقامسه يف حياته فكانوا ينظرون إىل الزمن من خالل أحداثه املتج
و قد مشلت هذه اموعة الداللية جمموعة األلفاظ الدالة على الزمن، و ضمت .. غدا -الضحى -األمس

  .الليل، اليوم، غدا، األمس، الضحى: الوحدات الداللية
الليل من مغرب الشمس إىل طلوع الفجر، أو إىل طلوع الشمس،مذكر ومؤنث،مجع الليـايل، و  : الليل

،و قـد أورد الشـاعر   )1(طويل شديد السواد: الليل أو وحداته، و ليل أليل: ليلة مجع ليالتليائل، و ال
  : )2(الوحدة الداللية الليل يف سياق احلرب اليت كانت متتد طيلة اليوم فيقول

  )01،13(تعــلة اله يف البــالد و العــب   و ثعلبة اخلنثى تركـنا شريدهم
  )01،14(بذي الرمث و األرطي عياض بن ناشب    ولوال جنان الليل أدرك ركضنا 

  الداللة على الزمن بعد غياب مشس ار كامل من القتال" الليل: "فحملت الوحدة الداللية
   .جنان املرحبة بشدة الظلمة: ويةوالرتال، و دلت عليه املصاحبة اللغ 

كما وظف الشاعر الوحدة الداللية نفسها و اال ذاته مبينا ما يصاحبه من شدة الظلمة ومظاهر 
  :)3(يعانيها اإلنسان اجلاهلي و اليت ينتظر ما يصبح عليه ار جديد، فيقول

  )07،3(تراقب ليال ما تغــور كواكبه     فباتت عليه ينفض الطبل ريشها
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  )07،4(تنفض حسرى عن اَحصِ مناكبه     فلما جتلى الليل عنها و أسفرت 
) مـا تغـور كواكبـه   (ليال على شدة السواد حني اقترنت باملصاحبة اللغوية : فدلت الوحدة الداللية

  ."..واملوحية بشدة طوله، اليت انتهت بداللة الوحدة الداللية، جتلى أسفرت
الوقت من طلوع الفجر على غروب الشمس وهـو الوقـت   : اليوم ج أيام و مجع اجلموع أياومي: اليوم

و أيام العرب وقائعها و حروا، )1( ♦و ذَكرهم بِأيامِ اِْهللا♥: نعمه و نقمه، قال تعاىل : مطلقا، و أيام اهللا
مويوم شديد قال الشاعر رؤبة: و يوم أي:  

  )2(و ليلة ليال ويوم أيوم     شيب أصداغي اهلموم اهلمم
  :)3(ة يف حيامو قد أورد الشاعر يف سياق احلرب كيوم من أيام العرب املشهور

  )15،38(تداركتها ركضا بسيد عمرد     و غارة بني اليوم و األمس 
فحملت الوحدة الداللية امتداد معناها من شروق الفجر إىل غروب الشمس كجزء مـن زمـن حيـاة    

ة حىت و إن كان فيه نـوع مـن   للداللة على ديدن الشاعر يف احليا" األمس: "، مبصاحبة لغوية"اجلاهلي"
املبالغة الدالة على كثرة احلروب و شدة أهواهلا،يف وقت محلت  و مبصاحبة لغوية أخرى، امتداد احلـرب  

  :)4(إىل يوم جديد يف قوله
  )15،2( و مل ترج فينا ردة اليوم أو غد    و بانت ومل أمحد إليك نواهلا
اليوم يف سياق رثائه ألخيه عبد اهللا معاتبا زوجته اليت فارقتـه لشـدة   : الليةفأورد الشاعر الوحدة الد

  ).غد(جزعه على أخيه، فلم يشفع له صلته يف أيام مضت أو أيام مقبلة، مبصاحبة 
أَرسلْه معنا غَدا يرتع  ♥:كما يف قوله تعاىل) القيامة(اليوم الذي بعد يومك على ،أو اليوم املرتقب البعيد  :غـدا

،و قد أوردها الشاعر يف ثنايا حديثه عن حربه الشهرية يف منعرج اللوى حـني  )5( ♦...ويلْعب وإِنا لَه لَحافظُونَ
  : )6(مل يعمل بنصيحته، لكنهم اكتشفوا قيمة سداد رأيه يف اليوم املوايل فيقول تقدم ألهله ناصحا، و

  )15،16(فلم يستبينوا الرشد إال يف ضحى الغد     أمرم أمري مبنعرج اللوى 
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 –" ضحى"و كذا كلمة " ليستبينوا :" فجاءت مبعىن اليوم الذي يلي يومك الذي أنت فيه، مبصاحبة لغوية
  .املوحية باتضاح النهار و انكشاف احلقيقة

وقـت ارتفـاع النـهار    : برز للشمس، و الضحى: ضحوا و ضحوا و ضحيا الرجل: ضحا: الضحى
و جئته ضحى و ضحوة، و ضحى إبلـه مبعـىن رعاهـا    -ارتفاع النهار بعد طلوع الشمس: والضحوة 
  :)2(،وقد أوردها الشاعر يف سياق احلرب كذلك إذ يقول)1(ضحى

  )15،16(فلم يستبينوا الرشد إال يف ضحى الغد     أمرم أمري مبنعرج اللوى 
فحملت الوحدة الداللية وقت بيان احلقيقة حني أشرقت الشمس و ارتفع النهار، وهو وقـت الضـحى   

  .مل إال مث حرف اجلر الذي يفيد الظرفية الزمانية: ستدل عليها بالنفي و االستثناءحني ا
بعد عرض جمموع الوحدات الداللية يف اموعة الثانية الدالة على الزمان نلحـظ أن الوحـدات   

، و جاءت )-أمس -غدا -اليوم -الضحى، -الفجر(مجيعها اشتركت يف الداللة على الزمن عرب مراحله 
معىن الوجود،  فالوجود و الزمان  مترادفان، و ألن الوجـود هـو   "ا يف سياق احلرب الدالة على معظمه

احلياة و احلياة هي التغيري و التغيري هو احلركة واحلركة هي الزمن فال وجود إال بالزمن، لـذلك فـإن أي   
  .)3("وجود خارج الزمن، وجود ومهي أو هو ال وجود 

  على النهار من بدايته إىل ايته" يوم"يف وقت انفردت كل وحدة داللية على خاص، فدلت   
و صراع اإلنسان اجلاهلي يف حروبه مع غريه، حىت شكلت حروبه أياما للعرب مشهورة، واقتصرت بقية  

كما تتضـح  ..." ، الغد، يوم جديد)وقت الضحى(الفجر، الضحى (الوحدات بتعبريات معينة من الزمن 
  .، الضحى،جزء من اليوم)4(بني الوحدات ألن الفجر اجلزئية و الكليةعالقة 

  :و اجلدول يوضح نسب تواتر هذه الوحدات يف الديوان و سياقاا
  املصاحبة اللغوية  السياقات  عدد تواترها  حدة الدالليةالو
  اليوم
  أمس
  غد

  مرات 03
  مرتان 02
  مرة 01

  العتاب+ احلرب 
  احلرب
  العتاب+ احلرب 

  ردة+ ترج 
  غارة 

  )املستقبل(الفعل املضارع 
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  الضحى
  الفجر

  مرة 01
  مرة 01

  احلرب
  املدح

  حرف اجلر الدال على الظرفية
  أتضح -رأيت 

  .لية الدالة على الزمانالوحدات الدال
  ):املكان: (اموعة الداللية الثالثة: 3

هذه اموعة دلت وحداا على املكان سواء كان موقعا امتدت إليه فروسية الشاعر و جال فيـه    
بفرسه و رجله، أو أمساء قبائل شد إليها الرحال غازيا أو ثائرا أو طالبا للثأر، تؤرخ مدى بطولة الشاعر و 

اللوى، بالكث، بكر، الصلعاء، ثعلبة، اجلزالء، اجلفـار،  :" ته، و ضمت وحدات داللية كثرية منهافروسي
  .....".ذو الرمث، رابغ، أسد، بنو سليم

إذا بلغـوا  : بالكسر وفتح الواو و القصر، و هي يف األصل منقطع الرملة، يقال قد ألويتم فأنزلوا: اللوى
عراء من ذكره، و خلطت بني اللوى و الرمل، وهـو واد مـن   منقطع الرمل، وهو أيضا موضع أكثر الش

طلبا للثأر ألخيه عبد اهللا القتيل،  )1()بين عبس(أودية بين سليم و يوم اللوى، وقعة كانت على بين يربوع 
  :)2(قال فيها دريد

  )15،16(فلم يستبينوا الرشد إال يف ضحى الغد     أمرم أمري مبنعرج اللوى
و قد أوردها الشاعر يف سياق احلرب كمكان دال على أيامهم املشهورة، و فيهم يظهـر السـياق   

لباء للداللة على ا: حرف اجلر: العاطفي االنفعايل الداعي إىل حتكيم األمر، و قد صاحبت الوحدة الداللية
  ).مبنعرج اللوى(املكان 
و بالكث قارة عظيمة فوق ذي املـروة،  ... عرض من املدينة عظيم، و بالكث قريبة من برمة،: بالكث

بينه و بني ذي خشب ببطن إضم، و برمة بين خثري ووادي القرى و هي عيون و حنل لقريش، قال كـثري  
بينـــما حنن )    3(:فأنشد: بالكث: يقال له:ا املاء؟ فقالكيف يقال هلذ: لغالمه -حني نزل املاء-عزة 

  ع سراعا و العـيس وى هويا  من بالكث بالقا
  .راك وهنا فما استطـعت مضيا  خطرت خطرة على القلب من ذك     
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" بشبكة اليوم"و أدركوهم " كليب"و " بلقني"نت مل و فيها انشد الشاعر مفتخرا ببطوالت قومه حني دا
  :)1(بعد أن كانوا أغاروا على جشم فيقول

  )09،2(إىل ذنب اجلزالء يوم عصبصب       أقيم هلم بالقاع قاع بالكث
دالـة علـى   مكان املعركة خاصة حني مزجت بالشحنة العاطفيـة ال " بالكث"فحملت الوحدة الداللية 

  .شديد: أي"، و املصاحبة اللغوية يوم عصبصب "أقيم"االنتقام 
رابية يف ديار بين كلب و أيضـا يف غطفـان،   : بالد بين بكر بن كالب بنجد، و صلعاء النعام: الصلعاء

،و قد أورد الشاعر بعـد  )2(حيث ذات الرمث بني النقرة و املغيثة، و اجلبل إىل جانب املغيثة يقال له مأوان
  :)3(بالصلعاء و هي بني حاجز و النقراء فأنشد قائال" مرة"و" أشجع"أن أغار على 

  )01،11(يرغون بالصــلعاء روغ الثعالب    ومرة قد أخرجتهـم فتركتهم 
  )01،12(فون خطف الطري من كل جانب خيا  و أشجع قد أدركهم فتركنهم 

مكان املعركة املشهورة لدى الشاعر و قومه، لتحمل ملمحا دالليا " الصلعاء"فحملت الوحدة الداللية 
إخراج، فَترك، (العاطفة للتعقيب " الفاء"يتوقف عليه صنيع الشجعان و مكان قوم خاصة ما دلت عليه 

  ).فَروغٌ، مبكان الصلعاء
منازل طريق مكة من الكوفة بعد السقوف و قبل اخلزميية، و هي ثلث الطريق وأسفل منها مـا   من :ثعلبة

يقال له الضوجيعة، و على ميل منها مشرف، و ثعلبة أول من حفرها و هو رجل مـن بـين دودان بـن    
  :5ق الغزو و احلرب فقالو هي اليت ذكرها الشاعر يف سيا )4(أسد

  )01،13(تعلة اله يف البالد و العب     و ثعلبة اخلنثى تركنا شريدهم
للداللة على القبيلة اليت تبقى شاهدة على انتصاراته خاصة حني محلت ملمحا " ثعلبة"فوظف الشاعر 

، و بعد عرض هذه الوحدات الداللية علـى سـبيل   "ةتعل"، "تركنا شريدهم: "دالليا يوحي بشدة الفتك
سواء كان بلدا أو قبيلة، كمـا اتفقـت يف    –نلحظ اشتراكها يف الداللة على املكان  -املثال ال احلصر

  :السياق الواردة فيه و الذي يعكس اتساع الغارات يف البيئة اليت عاش فيها الشاعر
  :و سياقاا) بلدان، قبائل(وان و اجلدول يبني جمموع األماكن الواردة يف الدي
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  سياقاا  نسبة تواترها  الوحدات الداللية
  )قبيلة(بين أويف 
  )قبيلة(بنو ثعلبة 
  )قبيلة(بنو جشم

  )قبيلة(خضر حمارب 
  )قبيلة(بنو الديان 
  )قبيلة(بنو سليم 

  )قبيلة(غزية 
  )قبيلة(قضاعة 

  الصلعاء 
  بالكث 
  بنو مرة 

  ثعلبة 
  اجلزالء 

  ذو الرمث 
  جناء الش

  اللوى 

  مرة واحدة
  مرتان 

  مرة واحدة 
  مرتان
  مرتان 
  مرتان 
  مرتان 

  مرة واحدة
  مرة واحدة
  مرة واحدة

  مرتان 
  مرة واحدة
  مرة واحدة
  مرة واحدة
  مرة واحدة
  مرة واحدة

  سياق  احلرب
  سياق  احلرب
  سياق  احلرب
  سياق  احلرب
  سياق  احلرب
  سياق  احلرب
  سياق  احلرب
  سياق  احلرب

  احلرب  سياق
  سياق  احلرب
  سياق  احلرب
  سياق  احلرب
  سياق  احلرب
  سياق  احلرب
  سياق  احلرب
  سياق  احلرب

  الوحدات الداللية الدالة على األماكن و القبائل يف الديوان
    

  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
 
  

بائل و قد جاءت يف سـياق احلـرب   تشري الوحدات الداللية يف اموعة الثالثة إىل األماكن و الق
مجيعها، و محلت معىن دالليا و هو الداللة على االرتباط بأماكن املعارك أو اليت نقل إليها دريد بن الصمة 

  .رحى حربه من القبائل
  :كائنات الطبيعة" الطبيعة  احلية: "اال الداليل الثاين: ب 



لذلك اختذها الشاعر عنصرا لبناء منوذج اإلنسـان   تشكل الطبيعة جزءا من العامل  اإلنساين اجلاهلي،
الطبيعـة  (فرضت عليه و أمدته ذا الفضاء الواسع الذي يثري الرهبة واخلوف " الطبيعة"، رغم أا "البطل"

ليكسر ذلك اجلمـود  .... ، فهي من جهة أخرى أمدته بالفرس، الناقة، اخليل، السباع، الضباع)اجلامدة
ده من خالل استغالهلا لصاحله السيما يف حركة دميومته مع صراعه مع احليـاة، و  احمليط به، و حيقق وجو

قد مشل هذا اال الداليل، جمموعة داللية اقتصرت على احليوانات، اليت تقاسم الشاعر اجلاهلي حياته، و 
  ..."اخليل، الفرس ، الصقر، الثعالب، النمر،اجلراد: "ضمت
و اجلمع أفراس وراكبه فارس، و ....أفراس،  الذكر و األنثى سواء الفرس واحد اخليل، و اجلمع: فـرس

و قد أوردها الشاعر يف باب احلرب  )1(هو صاحب الفرس على إيرادة النسب، و اجلمع فرسان و فوارس
  :)2(لباعتبار الفرس من عدة الفارس فيقو
  )19،4(و كل مقلص شكس القياد     أعاذل عديت بدين و رحمي

فدلت علـى احلصـان   ...." بدين و رحمي و كل فرس مقلص: فجاء ا دريد من باب اإلضافة فالتقدير
الشـاعر يف  ،وقد وظفهـا  "شكس القياد"كحيوان يركب ويتخذ كرفيق، حني صاحبه باملصاحبة اللغوية 

  :  )3(وصاحبا هلا، حني تزيده هيبة ووقارا فيقول" الفارس"موضع أخر دالة على الراكب 
  )15،11(و رهط بين السوداء و القوم شهدي   و قلت لعارض و أصحاب عارض

  )15،12(ســرام يف الفــارسي املسرد   ظنوا بألـــفي مدحج :عالنية 
الداللة على عنصري الفروسية و مهـا الفـارس و الفـرس،    " الفارسي"الداللية  فحملت الوحدة

لتحمل ملمحا دالليا يوحي بالفروسية و ما يتصف ا الفارس من شجاعة و نصرة ومحايـة للضـعيف   
الـدال  ": ظن"، و الفعل "مسرد" ،"مدجج: "واالنتصار للمظلوم، خاصة حني قرا باملصاحبات اللغوية

  .على اليقني
مجع خيول و أخيال و هي مجاعة األفراس و تطلق جمازا على ركاب اخليل والفرسـان و فيهـا    :اخليل

،و قد أوردها الشاعر يف جمـال احلـرب و   )4(أي فرسانه و مشاته: جاء على خيله و رجله: يضرب املثل
  :)5(الفروسية فيقول
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  )15،15(جراد يباري وجهة الريح مغتدي   و ملا رأيت اخلــيل قبال كـأا -1ج
  )15،23(و حىت عالين حالك اللون أسود   فطاعنت عنه اخليل حىت تنهنـهت  -2ج
  )15،26(اهللا ذلــكم الردى أعبد : فقلت  تنادوا فقالوا أردت اخليل فـارسا -3ج
  )17،8(على هيكل د اجلـزارة مرمـد   و خيل كأسراب القطا قد وزعتها -4ج

الداللة على األحصنة يف ساحات الوغى، أوردها مجعا لتـوحي  ": اخليل"فحملت الوحدة الداللية 
داال على الفرسان ، كما محلت ملمحا دالليا "كسرب القطا"، "كأا جراد"بكثرا حني دعمها بالتشبيه 

تارة يف البيت الثاين، الثالث، و على األحصنة يف البيت األول و الرابع، كما محلت قصاصيات لغوية تدل 
قبال املوحية باملواجهة، طاعنت، وزعتها املوحية بإبادة و قتل أصحاا،كما جاء ا الشاعر يف باب : عليها

  :)1(احلديث عن صفاا عوضا عنها يف قوله
  )06،1(بشبان ذوي كرم و شيب     دعوت احلي نظرا فاستهلوا 
  )06،2(و رجل مثل أمهية الكثيب     على جرد كأمثال السعاىل

، )2(صفة للخيل ألن األجرد من اخليل و الدواب كلها قصـري الشـعر  " جرد: "فحملت الوحدة الداللية
املوحية باملشـاة   " رجل"وذات امللمح الداليل املوحي بالسرعة أثناء تنقلها، كما اقترنت باملصاحبة اللغوية،

  .على أرجلهم غري راكبني
الثعلب من السباع معروفة، و هي األنثى و قيل األنثى ثعلبة و الذكر ثعلب و ثعلبـان ويقـول    :ثعلب
  .لقد ذل من بالت عليه الثعالب     لثعلبـان برأسـهأرب يبول ا:       الشاعر

،جاء ـا  )3(جنب و راغ على التشبيه بِعدوِ الثعلب: ذات ثعالب و ثعلب الرجل و تثعلب: و أرض مثعلبة
  :)4(فيقولالشاعر يف باب اهلجاء بِضعة النسب واألصل حني هجا قيس بن سعيد 

  )3،02(إليهم و من شر السباع الثعلب     إذا انتسبوا مل يعرفوا غري ثعلب
مقارنة مـع السـباع،   " الثعلب"تصغريا و انتقاصا من شأن احليوان " الثعالب:"فحملت الوحدة الداللية

  .ة النسب مقارنة مع القبائل األخرىالدالة على ضع"  من شر: "خاصة ما محلته املصاحبة اللغوية
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الطائر الذي يصاد به من اجلوارح، و مجعه أصقر و صقور و صقورة وصقارة فيقـول  : الصقر  :الصقر
  عينا قطامي من الصقر بدا   كأن عينيه إذا توقدا :    الشاعر

استعار صفة القوة  وقد وظفها الشاعر للتعبري عن معاين القوة اليت تعكس شجاعته و فروسيته السيما حني
  " القوة و البطش"من الصقر ليصف غريه باجلنب ليوظــفها بالداللة اللغوية حتمل معىن 

  .)1(حني هجا إحدى خصومه يف سياق احلرب متوعدا
  )03،6(إذا، تلبس منك العـرض باحلقب     فلو ثقفتك وسط القوم ترصدين

  )03،7(من قبل هذا جبنب املرج من خرب     ر ظل يرصدهوما مسعت بصـق
و " خـرب "معىن القوة و الغلبة له، و لغريه اجلنب مبصاحبة لغوية " صقر"فحملت الوحدة الداللية 

، أما امللمح الداليل فيوحي بنار احلرب يف ساحة الوغى اليت يثبت فيها األقوياء )لضعفه(هو ذكر احلبارى 
  ".يرصد"حملت معىن االستهزاء باملهجو، أما املصاحبة اللغوية للصقر فتجلت يف و متحي أثار الضعفاء، ف

بعد استعراض بعض الوحدات الداللية يف احلقل الداليل الدال على احليوانات نلحظ ذلك التفاعل   
احلاصل بني اإلنسان اجلاهلي و ما حييط به من حيوانات أليفة كانت أو متوحشة،فاشـتركت كلـها يف   

لكـن  ....  الداللية كحيوانات تستخدم لصاح اجلاهلي يف حربه، تنقله، حياته العادية، السـلم املضامني
  ..الشاعر أوردها يف سياقات خمتلفة يف احلرب غالبا و اهلجاء وغريها

: أما من حيث العالقات الداللية فنالحظ عالمة الترادف بني اخليل، الفرس، و كذا التنـافر بـني    
  ).القوة و الضعف(اللة على السياق خرب من حيث الد -صقر

  :و اجلدول التايل يبني نسب تواتر جمموع احليوانات يف الديوان مع  سياقاا
  سياقاا  مرات تواترها  الوحدات الداللية

  اخليل 
  الفرس
  ثعالب
  جرد

  )جراد(جنادب 
  الضباع
  الذئاب
  اجلراد 
  القطا
  منر

  مرات 07
  مرتني  02
  مرتني 02

  ة واحدةمر 01 
  مرة واحدة  01
  مرة واحدة 01
  مرة واحدة 01
  مرة واحدة 01
  مرة واحدة 01
  مرة واحدة 01

  سياق احلرب
  سياق احلرب

  اهلجاء –احلرب 
  اهلجاء –احلرب 

  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
  سياق احلرب
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  نسر
  عصفور

  مرة واحدة 01
  مرة واحدة 01

  سياق احلرب
  اهلجاء

من خالل اجلدول كثرة الوحدات الداللية الدالة على احليوانات يف بيئة اإلنسان اجلاهلي، و نلحظ   
اخليل نصيب األسد من الوحدات الداللية نظرا ألمهيتها و : اليت تقامسه حياته، و شغلت الوحدة الداللية 

اختلفـت يف   عدا البعض منها كمـا ) احلرب(دورها يف احلروب ، يف وقت الصمت مجيعها يف السياق 
و الضـعف  ....) النمر، السباع، الـذئاب، :( امللمح الداليل بناء على وظيفتها الداللية، من حيث، القوة

 .....).أسراب القطا، اجلراد: (و االنتشار و الكثرة ...) فرخ، خرب،:(
  :خــــــامتة

املختلفة، كما عكست الدراسة الداللية احلياة اجلاهلية من خالل ما أورده الشاعر يف حقوله   
طبيعة الفرد اجلاهلي و عالقته مبا حييط به بدءا من أسرته إىل عشريته و  -و بأشكال خمتلفة –صورت 

  .كذا قبيلته، ذلك ما أشار إليه احلقل األول يف االنتماء االجتماعي و عالقته املختلفة
ثائرا مستعمال مجيع برز يف حياة دريد اال احلريب الذي يعكس فروسيته و شجاعته، غازيا و   

  .طرق القتل بوسائله املختلفة
كما صور دريد بيئته اجلاهلية حني أشار على من يقامسه حياته يف بيئته اجلاهلية من حيوانات،   

، و تذل عدوه و تنقص من .....)السباع، النمور، (وظفها لتحمل مالمح داللية ختدم غرضه مفتخرا 
  .....).فرخ، عصفور، (شأنه 

ى مستوى معجمه اللغوي فنلمس بعض األلفاظ ذات االستعمال الغريب بسبب بعد عصر أما عل  
الشاعر عنا، أما بعضها اآلخر فيميل إىل السهولة خيدم أغراضه من جهة، و حيمل مالمح داللية متنوعة 

اليل ، تربطها عالقات خمتلفة يف حقل د.....)احلرب، املدح، اهلجاء، الغزل،(تنوع حاالته النفسية بني 
 .......الترادف، االشتراك، تضاد، اجلزء و الكل: واحد من

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
اخلامتة



  
إن عملية دراسة املعىن يف الدراسات النحوية كفيل بالوقوف على خصائص لغة الضاد، على الرغم     

د طريقة األمناط واألشكال اليت سهلت الوصف، تعدد املناهج املقترحة واملطبقة يف دراستها وذلك باعتما
وساعدت على استخالص خصائص وميزات التراكيب النحوية املختلفة، لذلك اقتصرت الدراسة النحوية 

واجلمل الطلبية ) امسية،وفعلية، ومثبتة، ومنفية، ومؤكدة(اجلمل اخلربية : هي: على أمناط ثالث للجمل
مث اجلمل ...."فاالستفهام"فالنداء، "، "فالنهي" "األمر"انطالقا  من  باختالف أنواعها وأمناطها وأشكاهلا

  :الشرطية واجلمل ذوات الوظائف فخلصنا إىل النتائج التالية
عدم اتفاق النحاة العرب يف حتديد اجلملة وأنواعها، نتيجة رؤية أحدهم أا مرادفة للكالم واآلخر  - 1

ى الفعلية واالمسية و الشرطية و الظرفية عند الزخمشري، و على نظر نظرة مشولية، أما أنواعها فاقتصرت عل
  .الفعلية الو االمسية عند ابن يعيش،وفعلية وامسية وظرفية عند ابن هشام، وغريهم

  .تعدد أمناط اجلملة اخلربية من حيث اإلثبات حسب طبيعة املسند واملسند إليه - 2
املنفية االمسية بسب داللة الفعل على احلركية أكثر من  شيوع نسبة تواتر اجلمل املثبتة بالفعل أكثر من- 3

  .داللة االمسية على الثبات
تنوع األدوات املؤكدة والنافية مما يعكس شعرية دريد بن الصمة خباصة و توسع قاموسه بوجه عام، و - 4

  .لذلك فإن استعمال كل أداة على حدة، وتوظيف شاعرية تتداخل فيها اجلمل من فعلية و امسية
الشاعر بني هذه األمناط املختلفة للجمل الطلبية بني النداء، واألمر،واالستفهام، والنهي بقدر  نوعوقد  - 5

  .تنوع األغراض املستفادة منها
ذلك  ببسبواالستعطاف  اقتصار أساليب الشاعر على األساليب املعروفة ودون اإلكثار من الترجي- 6

وشجاعته، وعرضها بلغة سهلة خاضعة أحيانا إىل  عزتهم أنفته و البناء اللغوي للجملة العربية و الذي يرس
 حبسب تنوع احلالة النفسية) التقدير(التقدمي والتأخري، واحلذف 

أكثر الشاعر من اجلمل ذوات الوظائف ليبني قيمة اجلمل يف السياق الذي ترد فيه و لقد تنوعت بني  - 7
  .الفاعلية لبيان الفاعل واملفعول على السواءاحلالية،و النعتية، لبيان الوصف، و املفعولية و

كثريا ما كانت صادرة من الشاعر وليس حكاية عنه، إن دل هذا على شيء فإنما :مقول القول مجلة - 8
عاديا من حيث التقدمي تيبها ترتيبا والقصر، من جهة، والعمل على تريدل على تنوعها بني الطول 

  .أخرى من جهة هيبغية كالتأكيد، والتنغراض البالاألمع  تناسبهاوالتأخري، و



يظهر للقارئ،  وهو بنية السطح: اإلشارة إىل البنيتني يف التركيب من خالل تكونيف بعض األحيان و  
الظاهر ( ، والتأخري للتقدمي خضوعها ومدى ووحداته التركيب عناصر حتديد حيث من العمقبنية و

  .فعال كما يف اجلمل الشرطيةزمنية لألواالختالف يف الداللة ال)  واملستتر
، ليبقى علم شاعرنايف وقت كانت الدراسة الداللية صورة صادقة للمجتمع اجلاهلي من خالل ديوان  - 9

اصة مع وخبالداللة له مكانته املعتربة يف التحليل وهو يتكامل مع بقية املستويات إلثراء الدراسة اللّغوية، 
وبتطبيق هذه النظرية يف الديوان   هذا العلم،يف تاريخ  مهمحتول نظرية احلقول الداللية اليت تعد نقطة 

  : ت الكلمةعلى املناهج احلديثة لتحليل دالال اعتمادا
ميكن التوصل إىل معرفة الدالالت املختلفة للكلمة الواحدة إالّ باالعتماد على سياق ورودها،  ال- 10

  .مقامهاومعرفة طبيعة 
اإلنسان واالنتماء االجتماعي : ديوان حقوال أساسية احنصرت يف شكلت الوحدات الداللية يف ال - 11

واإلنسان والواقع، مث اإلنسان والطبيعة،وكان النصيب األوفر للحقل اخلاص باحلياة االجتماعية السيما ما 
  .يتعلق باال الداليل املتعلق باحلرب ونتائجها مما يعكس فروسية الشاعر وشجاعته

 خالل الوحدات الداللية الدالة على البطش والقتل، فكثريا ما كان ينسبها انعكس هذا احلقل يف - 12
 و الضعة لنفسه أو لقومه، ولغريه الضعف

و اتضحت صورة البيئة الصحراوية حلياة الشاعر من خالل احلقل الدال على الطبيعة  على الرغم  - 13
على احليوانات خاصة اإلبل واخليول ألنها  من قلة وحداا الداللية، بينما كثرت الوحدات الداللية الدالة

  .رمز الشجاعة بل القهر والدفاع عن النفس
وكثريا ما احنصرت ااالت الداللية يف سياق احلرب، ومل خترج القصيدة عن ذلك إالّ قليال حني  - 14

عند وقوفه على ، متجرعا مرارة أيام الصبا واللّهو، ذارفا دموع احلنني، إىل املاضي "الغزل"حتدث عن 
  .األطالل، بعيدا كل البعد عن اخلمرة عكس ما جنده عند غريه من الشعراء يف العصر اجلاهلي

بني كلمات " الترادف"وعلى مستوى العالقات الداللية داخل احلقل املعجمي الواحد، نلحظ  - 15
القة التضاد باختالف ، وع...)السيف، املهند، الصقيل(أكثر منها الشاعر خاصة ما يتصل بوسائل احلرب 

اللّفظ لتوضيح املعىن بذكر الشيء وضده إىل درجة استعارة وحدات داللية من الطبيعة وتوظيفها يف 
  .جماالت خمتلفة كالنسر والسباع  للداللة على القوة، وصغار الطري كناية عن الضعف



دراسة وأن يكون وختاما نرجو من العلي القدير أن نكون قد أعطينا هذا البحث حقه من ال  
إسهامنا  متواصل احللقات حبيث يغذي الدراسات اللّغوية الداللية احلديثة قدر املستطاع، وأن أحظى 

  .بتوجيهات السادة املشرفني ولتصويبام وهلم منا فائق الشكر واالحترام والتقدير
  

 و اهللا من وراء القصد                       



لبحث لدرید بن ا  يفالواردة األبیات الشعریة - 1
  )ترتیبا هجائیا حسب القوايف(الصمة 

 

 الصفحة القصيدة الشاهد البحر  الشاهد الشعري

  با إما عرضت فبلغنـــيا راك
  ري لداتهــــقتلنا بعبد اهللا خ
  ررت بدارهاــو أبلغ منريا إن م

  ـــاهم حبر بالدهموعبسا قتلن
 خا ومازناــجعلنا بين بدر ومش
  أصبــروافلليوم مسيتم فزارة ف

  فإن تدبروا يأخذنكم يف ظهوركم
  و إن تسهلوا للخيل تسهل عليكم
  إذا أحزنوا تغشى اجلبال رجالنا 
  تكر عليهم رجليت وفوارسي
  و مرة قد أخرجنهم فتركنهم

  و أشجع قد ادركنهم فتركنهم 
  و ثعلبة اخلنثى تركنا شريدهم 
  فليت قبورا باملخاضة أخربت
  رد سناهم باخليل حىت متألت 
  ذريين أطوف يف البالد لعلين 

  الب ، أن فد ثأرنا بغالبـأبا غ
  ذؤاب بن أمساء بن زيد بن قارب

  ب ــعلى نأيها فأي موىل وطال
  ـــائبمبقتل عبد اهللا يوم الذن
  اكبــلنا غرضا يزمحنهم باملن

  لوقع القنا ترتون نزو اجلنــادب
  و إن تقبلوا يأخذنكم بالتــرائب

  صـوارب بطعن كإيزاع املخاض ال
  كما استوفزت فدر الوعول الفراهب
  و اكره فيهم صعديت غري ناكـب 
  يروغون بالصلعاء روغ الثعالـب
  خيافون خطف الطري من كل جانب
  تعلة اله يف البالد و العـــب
  فتخرب عنا اخلضر خضر حمارب

  عوايف الضباع و الذئاب السواغب
  أالقي بإثر ثلة من حمــــارب 

  الطويل
  الطويل

  ويلالط
  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
 الطويل

  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
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12  
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15  
16  
17 

  

1  
1  
1  
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1  
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  متنيتين قيس بن ســعد سفاهة
  وأنت امرؤ جعد القـفا متعكس

  عـرفوا غري ثعلبإذا انتسبوا مل ي

  وأنت امرؤ ال حتويك املقــانب
  من األقط احلويل شبعان كانـب

  إليهم ومن شر السباع الثعــلب      

  الطويل
  الطويل
  الطويل

  

01  
02  
03  

  

02  
02  
02  

  
  
  

  هل باحلـوادث واأليام من عجب
  اذا لقــيت بين حرب واخوم
  ال ينكـلون وال تشوي رماحهم

  ام ما قعدوافاقعد بطينا مع األقـو
  فلو ثقفتك وسط القـوم ترصدين
  فلليوم مســـيتم فزارة فاصربوا

  أم بابن جدعان عبد اهللا من كلـب
  ال يأكلون ، عطني اجللد واألهـب
  من الكماة ذوي األبدان واجلبـب
  وان غزوت فال تبعد من النصـب

  ، تلبس منك العرض باحلقـباذا 
  لوقع القنا ترتون نزو اجلنــادب
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  فان تدبروا يأخذنكم يف ظهوركم
  وان تسهلوا للخيل تسهـل عليكم
  اذا أحزنوا تغــش اجلبال رجالنا
  تكر عليهم رجلىت وفـــوارسي
  ومرة قد أخرجنـــهم فتركنهم
  وأشجع قد أدركنهم فتركنــهم

  كنا شـــريدهموثعلبة اخلنثى تر
  ولوال جنان اللــيل أدرك ركضنا
  فليت قبورا باملـــخاضة أخربت
  رد سناهم باخليل حىت متـــألت
  ذريين أطوف يف البالد لعـــلين

  وان تقبلوا يأخذنكم بالتــرائب
  بطعن كايزاع املخاض الضـوارب
  كما استوفزت فدر الوعول القراهب
  وأكــره فيهم صعديت غري ناكب

  يروغون بالصــلعاء روغ الثعالب 
  خيافون خطف الطري من كل جانب

  العبتعلة اله يف البــــالد و
  بذي الرمث واألرطى عياض بن ناشب
  فتخرب عنا اخلضر خضــر حمارب
  عوايف الضباع والذئاب السواغب

أالقي بإثر ثلة من حمــــارب            
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  إليك ابن جدعان أعمــــلتها
فال خفض حىت تالقى امـــرأ                       

وجلدا إذا احلرب مــــرت به                      
                     سوى ملك شــــامخ ملكه

  خمففة للسرى والنـــــصب
  جواد الرضا حليم الغضـــب
  يعني عليها جبزل احلطــــب
  له البحر جيري وعني الذهــب
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  حيوا متا ضر واربعوا صــحيب
  أخناس  قد هام الفــؤاد بكم

  وال مســـعت بهما ان رأيت 
  متبـــذال تبـدو حمــاسنه
  متحســرا نضــح اهلناء به
  فسليــهم عــين خناس إذا
  وما مسعت بصــقر ظل يرصده

  وقفوا فان وقوفكم حســـيب
  وأصابه تبل مـــــن احلب
  كاليوم طايل أينــــق جرب
  يضع اهلناء مواضع النقــــب
  نضح العبري بريطة العصـــب

  ما خطــيب عض اجلميع اخلطب
  من قبل هذا جبنب املرج من خرب    
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  دعوت احلي نصرا فاستــهلوا
  على جرد كأمثال السعــايل
  فكم غادرنا من كاب صـريع
  وتلكم عادة لبـــين رباب

  وام لنا مبــاحفأجلوا والس

  بشبان ذوي كرم وشيــــب
  ورجل مثل أمهية الكثيــــب
  ميج جنيع جائفة ذنـــــوب
  إذا ما كان موت من قريـــب
  وكل كرمية خو عـــــروب
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  تعللت بالشطاء إذ بان صاحيب
  ء لـقوةكأين وبزي فوق فتخا

  وكل امرئ قد بان إذ بان صاحبه 
  هلما ناهض يف وكرها ال جتـانبه

  الطويل
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  فباتت عليه ينفض الطل ريشها
  فلما جتلى الليل عنها أسفرت
  رأت ثعلبا من حرة فهوت له
  فخر قتيال واستمـر بسحره

  تراقب ليال ما تغور كواكبــه
  تنفض حسري عن أحص مناكبه
  إىل حرة واملوت عجـالن كاربه

  لب يدمى أنفه وتر ائبــهوبالق

  الطويل
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  أقر العني أن عصبـت يداها
  فأبقاهن أن هلن جـــدا

  وما إن يعصبان على خضــاب
  و واقية   كواقية الكــــالب 
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  دانت لدينناويوم شباك الدوم 
  أقيم هلم بالقاع  قاع بال كث

  قضاعة لو ينجي الذليل التحـوب
  اىل ذئب اجلزالء يوم عصبــصب
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  الطويل

01  
02  

09  
09  

  
  

    10  01  الطويل  بنا يوم القى أهلها البوس عليــب  أغرنا بصارات و رقد وطرقت

  مدحت يزيد بن عبد املدان
  إذا املدح زان فىت معـشـر

  ون أصـحـابهحللت به د
  ورد النساء بأطــهـارها
  وفك الرجل وكل امـرئ
  رأيت أبا النضر يف مذجح
  إذا قارعوا عنه مل يقـرعوا
  وان حضر الناس مل خيزهم

  فأكرم به من فىت ممتــــدح
  فان يزيد يزين املـــــدح
  فأورى  زنادي ملا قــــدح
  ولو كان غري يزيد فضـــح
  اذا أصلح اهللا يوما صـــلح

  لة الفجر حني اتضـــحمبرت
  وان قدموه لكبش نطـــح
  وان وازنوه بقرن رجـــح
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  لعمرك ما كليب حني دىل
  بأعظم من بين سفيان بغيا

  حــــيمن مييحببل كلبه ف
  ح ــوكل عدوهم منهم مري
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  بدــعـأرث جديد احلبل من أم م
  واهاـد إليك نـــوبانت ومل أمح

  يتهـــاريح احملب لقــوكل تب
  تـــوأين مل أهلك خفاتا ومل أم
  حىــكأن محول احلي إذ تلع الض
  وقهـــأو األثأب العم املخرم س

  ض لومك واقصديأعاذل مهال بع
  

  هـــأعاذليت كل امرئ وابن أم
  الدـــأعاذل ان الرزء يف مثل خ

  وعد ــت كل مــبعاقبة وأخلف
  وم أو غدـــومل ترج فينا ردة الي

  دــسوى أنين مل ألق حتفي مبرص
  وديـــخفاتا ، وكال ظنه يب ع

  ذود  ـاء عصبة مــبنا صفة الشجن
  د ــــبشابة ، مل خيبط ومل يتعض

  وان كان علم الغيب عندك فارشدي 
  

  زود ــــمتاع كزاد الراكب املت
  رء عن يد ـــا أهلك املوال رزء فيم
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  ارضـوقلت لعارض وأصحاب ع
  جـــظنوا بألف مدج: عالنية 

  إن األحاليف أصبحت: وقلت هلم 
  ال كأاـــوملا رأيت اخليل قب

  وىـــأمرم أمري مبنعرج الل
        فلما عصوين كنت منهم و قد أرى

وى          ـــوهل أنا من غزية إن غ
                نه        ــدعاين أخي واخليل بيين وبي

اا           ــــأخي أرضعتين أمه بلب
وشه             ـــفجئت إليه والرماح تن

  وكنت كذات البو ريعت فأقبلت
                  خليل حىت تنهنهت فطاعنت عنه ا

                فما رمت حىت خرقتين رماحهم     
                سه         ــقتال امرئ أسى أخاه بنف

                 أردت اخليل فارسا    : تنادوا فقالوا 
             انه     ــفان يك عبد اهللا خلى مك

              اوحت       ــاذا الرياح تنوال برما 
  كميش اإلزار خارج نصف ساقه
  تراه مخيص البطن و الزاد حاضر 
  و إن مسه اإلقواء و اجلهد زاده

  رئيس حروب ال يزال ربييــئة 
  و غارة بني اليوم و األمس فلتة

                    وهون وجدي إنين مل أقل لــه 

  هدي ــورهط بين السوداء والقوم ش
  ارسي املسرد ـــــسرام يف الف

  همد ـــــمطنبة بني الستار ، فث
  دي ــجراد ، يباري وجهة الريح مغت

  فلم يستبينوا الرشد إال يف ضحى الغد
  ديــــغوايتهم وأنين غري مهت

  د ـــغويت وان ترشد غزية أرش
  دد ــــدين بقعفلما دعاين مل جي

  دد ـــــبثدي صفاء بيننا مل جي
  ددـكوقع الصياصي يف النسيج املم
  ددــإىل جلد من مسك سقب مق

  و حىت عالين حالك اللون اســود
  دــوغودرت أكبو يف القنا املتقص

  لد ـــــويعلم أن املرء غري خم
  ردي  ــأعبد اهللا ذلكم ال: فقلت 

  د ــفما كان وقافا وال طائش الي
  د ــبرطب العضاه واهلشيم املعض
  دــصبور على العزاء ، طالع أجن

  عتيد و يغدوا يف القميــص املقدد
  مساحا و إتالفا ملا كان يف اليــد 
  مشيحا على حمقوقف الصلب ملبد 
  تداركتها ركضا بسيد عمــرد
       كذبت و مل أخبل مبا ملكت يدي
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  وخيل كأسراب القطا قد وزعتها
  فــسوابقها خيرجن من متنص
  مـقليل البتات غري قوس وأسه

  د  ـــعلى هيكل د اجلزارة مرم
  ري اخلضر من سبل الرعد خروج القوا

  د ــــوأبيض قصال الضربية حمت
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  اديـيا خالدا ، خالد األيسار والن
  ش بهــوخالد القول والفعل العي

 مـوخالد الركب إذ جد السفار  

  راد ـــوخالد الريح إذ هبت بص
  ت بأوراد ــوخالد احلرب إذ عص

  زاد ــــمى ملا ضن بالوخالد احل
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  بايبــىن شـما أفـاذل إنــأع
  ميـــىت كل جسـمع الفتيان ح
  يـــديت بدين ورحمــأعاذل ع

  وم حلميــم القــويبقى بعد حل

  ادى  ـــركويب يف الصريخ إىل املن
  اد ـــــوأقرح عاتقي محل النج
  اد ـــــقيوكل مقلص شكس ال

  وم زادي  ـــــويفىن قبل زاد الق
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  دــمة ماذا يريـــفويح ابن أك
  وةـــــــفأقسم لو أن يب ق

  ونـــــويا هلف نفسي أال تك

  ش الذاهب األدرد ـــــمن املرع
  د ــــــــلولت فرائصه ترع
  رد ــــــألممعي قوة الشارخ ا

  املتقارب
  املتقارب
  املتقارب

  

01  
02  
03  

  

20  
20  
20  

  
  
  

  أال تبكي أخاك ، وقد أرى: تقول 
  ذيـأعبد اهللا أبكي أم ال: فقلت 

  ولهـوعبد يغوث حتجل الطري ح
مـــأىب القتل إال آل صمة ا  
  ريةــفانا للحم السيف غري نك
  فىـــيغار علينا واترين فيشت
  طرين قسمةبذاك قسمنا الدهر ش

  ت على الصرب ـمكان البكا ، لكن بني
  ل أيب بكر ــله اجلدث األعلى قتي
  ر على قرب ـــوعز املصاب جثو قب

  در ـأبوا غريه والقدر جيري إىل الق
  س بذي نكر ـــونلحمه حينا ولي
  ري على وتر ـــبنا إن أصبنا أو نغ

  طر ــفما ينقضي إال وحنن على ش
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  نون كماـأصبحت أقذف أهداف امل
  يف منصف من مدى تسعني من مئة

  وادمهــــكأنين خرب جزت ق
  وماـميضونومة لست أقضيها وان متعت

  ئةـــان السنني اذا قاربن من م

    وترـــيرمي الدريئة أدىن فوقه ال
  جر ـــكرمية الكاعب العذراء باحل

  ر ـــأو جثة من بغاث يف يدي هص
  ري ــمضى قبل من شأوى ومن عم

  رر      ــــلوين مرة أحوايل على م
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  وـفان الرزء يوم وقفت أدع
  فت زوراـرأيت مكانه فعط

  يثاـــعته ألتى حثولو أمس
  وغز علي هلكك يا بن عمر

  رو ـفلم يسمع معاوية  ، بن عم
  ر ـــوأي مكان زور يا بن بك
  ري ــــسريع السعي أو ألتاك جي
  ر  ـــومايل عنك من عزم وصب

  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر

06  
07  
10  
14  

25  
25  
25  
25  

  
  
  
  

  فاين على رغم الــعدو لــنازل
  ال ج واضطجعأيا حكم السوءات 

  وهل أنت اال بيضة مــات فرخها
  حواها بغاث شر طري علمـــتها

  حبيث التقى عيط وبيــض بين بدر 
  فهل أنت إن هاجيت إال من اخلضـر 
  ثوت يف سلوخ الطري يف بلد قفــر  
  وسالء ليست من عقاب وال نسـر  
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    28  01  الوافر  وطعن يترك األبطـــــال زورا   دنا احلي من أسد بضـــربرد



    28  02  الوافر  ببسيان وأبرأنا الصـــــدرا   تركنا منهم سبعني صــــرعى

  هل مثل قلبك يف األهواء مـعذور
  وجناء ال يسأم االيضاع راكبـها
  يا آل سفيان ما بايل وبالــكم
  اذا غلبتم صديقا تبطشــون به

  
نتم معشر يف عرقكم شنــج                      وأ

يا آل سفيان اين قد شهدتكـم           
هال يتم أخاكم عن سفاهـته                             

لن تسبقوين ولو أمهلتكم شرفا                       
لقد أروع سوام احلي ضاحيـة                        

رم ذكـر                      حيملن كل هجان صا
اىل الصراخ وسربايل مضاعـفة                      
منتطقا حبسام غري منقضــم                        

  والشيب بعد شباب املرء مقــدور
  اذا السراب اكتساه احلزن والقــور 

  أنتم كثري ويف األحالم عصفــور 
  كما ، دم يف املاء اجلمــــاهري

  
  بزخ الظهور ويف األستـــاه تأخري 

 أيام أمكم محـــراء مئشري
 تشربون وغاوى اخلــمر مزجور
  عقىب اذا أبطا الفجح احملـــامري
  باجلرد يركضــها الشعث املغاوير
 وحتتهم شزب قب حماضـــري

 كأا مفرط بالســـي ممـطور 
  غضب املضــارب فيه السم مذرور

  البسيط
  البسيط
  البسيط
  طالبسي
  

  البسيط
  البسيط
  البسيط
  البسيط
  البسيط
  البسيط
  البسيط
  البسيط

  

01  
05  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
17  

  

29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  
29  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فأبلغ سليما وألفافــها
  بأين ثأرت بإخوانـكم
  صبحنا فزارة مسرالقـنا
  وأبلغ لديك بين مـازن

  وقد يعطف النسـب األكرب 
  كنت كأين ا خمـــفر و

  فمهال فزارة ال تضجــروا 
  فكيف الوعيد ومل تقــرروا 

  املتقارب
  املتقارب
  املتقارب
  املتقارب

03  
04  
05  
06  

30  
30  
30  
30  

  
  
  
  

  وشيب رأسي قبل حني مشيبه     
  اذا أنا حاذرت املنية بعده         

  بكاؤك عبد اهللا والقلب طائر
  فال والت نفس عليها أحاذر

  طويلال
  الطويل

02  
03  

32  
32  

  
  

  ملن طلل بذات اخلـمس أمسي
  أشبهها غمامة يـوم دجــن
  وقاك اهللا يا بنة آل عــمر و
  فال تلدي وال ينكحك مثـلي
  بأين الأبيت بغري حلـــم
  وأين اليهر الضيف كـلـيب
  وتزعم أنين شيخ كبـــري

  دفعت إىل املفيض إذا استقـلوا
  و إن أكدى فتامكة تــؤدي

  بني العقيق فبطن ضـرس  عفا
  تأل أل برقها أو ضوء مشــس 

  من الفتيان أمثايل ونـفســي  
  اذا ما ليلة طرقت بنحـــس 
  وأبدأ باألرامل حني أمســي 

  وال جاري يبيت خبيث نفـسي 
  وهل أخربته أين ابن أمـــس 
  على الركبات مطلع مشـــس
  و إن أرىب فإين غري نكـــس

  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر

01  
02  
04  
05  
08  
09  
10  

  

11  
12  

34  
34  
34  
34  
34  
34  
34  

  

34  
34  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أميم أجدي عايف الرزؤ و أجشمي
  حرام عليها أن ترى يف حيــاا
  أعف و أجدي نائال لعشيــرة
  و ألني منه صفحة لعشيـــرة
  تقول هالل خارج من غمـامة

  ب إذا الليل جـنهو ليس مبكبا

  و شدي على رزء ضلوعك و ابأسي
  كمثل أيب جعد فعودي أو أجـلسي
  و أكرم خملود لدى كل جملــس 

  و خريا أبا ضيف و خريا لــس 
  إذا جاء جيري يف شليل و قونــس
  نؤوم إذا ما أدجلوا يف املعـــرس

  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
 الطويل

  

1  
2  
3  
4  
5  
7 

  

35  
35  
35  
35  
35  
35 

  
  
 

  سليم بن منصور أملا ختبـــروا
و ما كان يف حرب اليحابر من دم            
و ما كان يف حرب سليم و قبلهم             

فكفوا خفافا عن سفاهة رأيــه                 
و إذا فأنتم مثل من كان قبلـكم               

  مبا كان من حريب كليب و داحس
  مؤمل للمعاطــس مباح و جدع

  حبرب بعاث من هالك الفـوارس
 و صاحبه العبــاس قبل الدهارس
  و من يعقل األمثال غـري األكايس؟

  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل

  

1  
2  
3  
5  
6  

  

36  
36  
36  
36  
36  

  
  
  
  
  

  أعبد اهللا إن سبتك عـــرسي
  إذا عرس امرئ شتمت أخــاه
  معاذ اهللا أن يشتمن رهـــطي

  بعض حلمي قبل بعــض تساقط 
  فليس فؤاد شائنه  حبمــــض 
  و أن ميلكن إبرامي و نقضـــي

  الوافر
  الوافر
  الوافر

  

1  
2  
3  

  

38  
38  
38  

  
  
  

  الطويل  و خري شباب الناس لو ضم امجـعا  قتلنا بعبد اهللا خري لــــدات
  

1  
  

40    

  يا ليتين فيها جـــــذع 
  اخب فيها و أضـــــع
  عأقود وطفاء الزمـــــ
  كأا شاة صـــــدع

  الرجز.م 
  الرجز.م
  الرجز.م
  الرجز.م

  

1  
2  
3  
4  

  

42  
42  
42  
42  

  
  
  
  

  جاشت إيل النفس يف يوم الفزع
  ال تكثري ما أنا بالنكس الورع

  الرجز
  الرجز

  

1  
2  

  

43  
43  

  
  

  أبا دفافة من للخيل إذا طــردت؟
  يا فراس اخليل يف اهليجاء إذ شغلت

  ففاضطرها الطعن يف وعث و إرجا
  كلتا اليدين كروارا غري وقـــاف

  البسيط
  البسيط

  

1  
2  

  

44  
44  

  
  

  ما إن رأيت و ال مسعت مبثـــله 
يا ليت شعري من أبوه و أمــه؟              

  حامي الظعينة فارسا مل يقتــــل
  يا صاح من يك مثله ال جيهـــل 

  الكامل
  الكامل

  

1  
6  

  

46  
46  

  
  

  أعاذل كم من نار حرب غشيتـها
  عن تسأيل األقوام عين فإنــينو 

  و إين لعف عن مطاعم تتقــى

 و كم يل من يوم أغر حمــــجل 
  ملشترك مايل فدونك فاســــأيل
  و مكرم نفسي عن دنيات مأكــل

  الطويل
  الطويل
  الطويل

  

1  
2  
3  

  

47  
47  
47  

  
  
  



  بين الديان ردوا مايل جاري
  و ردوا السيب إن شئتم مبن
  فأنتم أهل عائدة و فضـل
  مىت ما متنعوا شيئا فليست
  و حربكم بين الديان حرب
  و جارتكم بين الديان بسل

  و أسرى يف كبوهلم الثقـال
  و عن شئتم مفــاداة مبال 

  و أيد يف مواهبكم طــوال 
  حبائل أخذه غري الســؤال
  يغض املرء منها بالــزالل
  و جاركم يعد مع العيــال

  املتقارب
  املتقارب
  املتقارب
  املتقارب
  املتقارب
  املتقارب

  

1  
2  
3  
4  
5  
6  

  

49  
49  
49  
49  
49  
49  

  
  
  
  
  
  
  

  غشيت برابغ طلال حميـــال
  تعفت غري سفع ما ثـــالث

  وقفت ا سراة اليوم صبـحي     
  أال أبلغ وشاة النـــاس أين          

  بأين قد تركت وصال هنــد       
  و أعفوا عن سفيههم و أرضى    

  وكـا     و حنن معاشر خرجوا مل
  مىت تات نادينا جتــــدنا        

  و شبانا إذا فزعوا تغشــوا     

  أبت آياته أال حتــــوال 
  يطري سواده مسال جفــوال

 أكفكف دمع عيين أن يسـال
 أكون هلم على نفسـي دليال

  وبدل ودها عنـدي ذهــوال
 مقالة من أرى منهـــم خليال
 تفك عن املكبــــلة الكبوال

 خضارمة  كــهوال جحاجحة
  سوابغ يسحبون هلا ذيـــوال

  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر
  الوافر

  

1  
2  
6  
7  
8  

14  
16  
17  
18  

  

51  
51  
51  
51  
51  
51  
51  
51  
51  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أمن ذكر سلمى ماء عينك يهــمل؟
  و ماذا نرجى يالسالمة بعـــدها

  كما امل خرز من شعيب مشلشل
  أت حقب و أبيــض منك املرجلن

  الطويل
  الطويل

  

1  
2  

  

52  
52  

  
  

  له كدية أعيت على كــل قابض
  ظللت أراعي الشمس لـوال مالليت

  ولو كان منهم حارشان و حابــل
  تزلع جلدي عنده و هو قائــــل

  الطويل
  الطويل

  

2  
3  

  

53  
53  

  
  

  الطويل  متركنا بينك للصباع و للرخــــ  فإن تنج يدمى عارضاك فإننــا
  

1  
  

58    

  الوافر  و حويل من بين جشم فئـــــام  مىت ما تدع قومك أدع قومي
  

1  
  

60    

  لعمرك ما آسى حراض ابن امـه
  فأمكن حد السيف مرجع خصمه

عد تشف نفسا و ال تكن                    : فقال له
فقلده ملا تبني شخـــــصه                     

سـعى                      فماتا صريعي غرة، و ملن

  على النصف من شطر الكالءة قائـم 
  و كر يساوي اخلطو و الشخص قائم

  على ظنة منها و للحزم الئــــم 
  بضربة ثأر مل ختنها العزائــــم

  إىل املوت مل تنظم عليه التمـــائم

  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل
  الطويل

  

1  
5  
7  
8  
9  

  

61  
61  
61  
61  
61  

  
  
  
  
  

  غ نعيما و اوىف إن لقيتــهاأبل
  فما أخي بأخي سوء فينقــصه

  إن مل يكن كان يف مسعيهما صمــم
  إذا تقارب بابن الصادر القســـم 

  البسيط
  البسيط

  

1  
2  

  

62  
62  

  
  



  

    62  3  البسيط  يهدي املقانب ما مل لك الصمــم   و لن يزال شهابا يستـضاء بـه

  الوافر  فالفيأم  ودوين بطن مشظة  أتوعدين ودونك برق شعر 
  

1  
  

63    

  يا بين احلارث أنتم معـــشر
  لست للصمة إن مل آتكـــم

  زندكم وار، و يف احلرب ــم 
  باخلناذيذ تبارى يف اللجـــم 

  الرمل
  الرمل

1  
4  

64  
64  

  
  

  الوافر  علي والية صماء مـــــين   مىت كان امللوك لكم قطــينا
  

1  
  

65    
  



  

  الواردة يف البحث لغري درید فهرس األبیات الشعریة  - 2

 اسم الشاعر  الشاهد الشعري  
 ورودها 

 الصفحة الفصل

   ابن زيدون   إن طاملا غري النأي احملبيــنا   ال حتسبوا نأيكم عنا يغيــرنا  1

  لقد نطقت بطال علي األقارع  لعمري و ما عمري علي يـن   2
      

      حسان بن ثابت   يقطرن من جندة دم و أسيافنا  لنا اجلفنات الغر يلمعن بالضحى  3

  فأكرم بنا خاال و اكرم بنا بنما  ولدنا بين العنقاء و ابن حمـرق  4
      حسان بن ثابت

5  
6  
7  

  يا ويح قليب من دواعي اهلـوا 
  وا ــأتبعتهم طريف وقد أزمع
  رة ــكانوا و فيهم طفلة ح

  إذ رحل اجلريان عنــد الغروب
  روبـــودمع عيين كفيض الغ

  روبـــتروا مثل أقاحي الغتف

  اخلليل بن أمحد

  األسدي

  

    
  

  ليس الفىت مبغمـــلج الصبيان  إن الفىت لفىت املكارم و العلى   8
  عبد الرمحن بن حسان

  

  

9  
  

  فقد ذهب الشبـــابة و الفتاء  إذا عاش الفىت ماتني متاما 
  

  

  

  يغـادر عن شـــارخ أو يفن  و من إن أرى الدهر يف صرفه   10
  شىاألع

  

  

  هم يعصمون الناس يف اليوم ذي الوغى  فال تصرمي الشيخان يا محز إم   11
  

  

  

  تلوح كباقي الوشم يف ظاهر اليد  خلولة اطالل بربقة ثهــــمد   12
  طرفة بن العبد

  

  

  زمامه النفس عاش الدهر مذموما   عليك نفسك هذا فمن ملكت   13
  

  

  

  اللوى بني الدخول فحومل بسقط   قفا نبك من ذكرى حبيب و مرتل   14
  امرئ القيس

  

  

  فقد طمى احلطب حىت غاصت الركب  تنبهوا و استفيقوا أيها العرب  15
  

  

  

  حىت اريك بديع صنع الباري   تلك الطبيعة قف بنا يا ساري   16
  أمحد شوقي

  

  

  إن العبيد ألجناس مناكيــد   ال تشتر العبد إال و العصا معه   17
  أبو الطيب املتنيب

  

  



  

 
 
 
 
  
  
 
  

 و السور  الواردة يف البحثفهرست اآلیات  -3
  السورة  رقم اآلیة  اآلیة  الرقم

  ورودھا في البحث
  الفصل  الصفحة

      الحجرات  14اَلِت اْلَأع ر اب  آم نَّا ُقل لَّم  ُتؤ ِمُنوا و َلِكن قَ  1

  من األرض ذات ان تفسح يل   و ال حتسداين بارك اهللا فيكما   18
  مالك بن الريب

  

  

  فنحن هنا ضيـــــوف   يا عام ال تقرب مساكننــا   19
  نازك املالئكة

  

  

  و لكن مىت استرفد القـوم ارفد  و لست حبالل التـالع خمافة   20
  طرفة بن العبد 

  

  

  ك األمن منا مل تزل حذرامل تدر  أيان نؤمنك تامن غرينا و إذا   21
  

  

  

  أخا غري ما يرضيكما ال حياول   خليلي أن تأتياين تأتيـــا   22
  

  

  

  يرى عنــد اــرة عاليا  بىن يل الشيخان مـن آل دار   23
  

  

  

24  
25  
26  

  عجائز يطلب شيئا ذاهبا 
  خيضنب باحلناء شيبا شائبا

  اــيقلن كن مرة شبائي

  
  

  

  

27  
  

  و ليلة ليال و يوم أيـــوم   اهلمــم  و شيب أصداغي اهلموم
  ٍرؤبة

  

  

28  
  بينما حنن من بالكث بالقـــا
  كذ خطرت خطرة على القلب من

  ع صراعا و العيس وي هويا
  راك وهنا فما استطعت مضيا 

  كثري عزة
  

  

  لقد ذل من بالت عليه الثعالب  أرب يبول الثعلبان بــــرأسه   29
  

  

  



ُقوُلوا َأس َلم َنا و َلم ا ی د ُخل  اْلإ مي اُن ِفي ُقُلوب ُكم  
... 

الّلِه إ َذا ع اه دتُّم  و ال  َتنُقض وْا  و َأو ُفوْا ب ع ه ِد  2
      النحل  91 ...األ ی م اَن ب ع د  َتو ِكیِده ا 

3  
ی ا َأی ه ا الَِّذیَن آم ُنوْا آِمُنوْا ب الّلِه و ر س وِلِه 
و اْلِكَتاب  الَِّذي َنزََّل ع َلى ر س وِلِه و اْلِكَتاب  الَِّذي  

 َأنَزَل ِمن َقب ُل 
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4  
ی ا َأی ه ا النَّب ي  اتَّق  اللَّه  و َلا ُتِطع  اْلَكاِفر یَن 

      األحزاب  01 .و اْلم َناِفِقَني إ نَّ اللَّه  َكاَن ع ِلیم ا ح ِكیم ا

ی ا ی ح ی ى ُخِذ اْلِكَتاب  ب ُقو ٍة و آَتی َناه  اْلح ْكم    5
      مریم  12 .ص ب ی ا

      العلق  19 .اْقَتر ب َكلَّا َلا ُتِطع ه  و اس ج د  و   6

7  
و ْلَتُكن م نُكم  ُأم ٌة ی د ع وَن إ َلى اْلَخی ر  و ی ْأم ر وَن 
ب اْلم ع ر وِف و ی ْنه و َن ع ن  اْلم نَكر  و ُأو َلِئَك ه م  

 .اْلم ْفِلح وَن
  آل عمران  104

    

8  
ی نِفق  ُذو س ع ٍة م ن س ع ِتِه و م ن ُقِدر  ع َلی ِه ر ْزُقه  ِل
ْلی نِفق  ِمم ا آَتاه  اللَّه  َلا ی َكلِّف  اللَّه  َنْفس ا َف

 .إ لَّا م ا آَتاه ا س ی ج ع ُل اللَّه  ب ع د  ع س ر  ی س ر ا
  الطالق  07

    

ََقض ى ر ب َك َأال  َتع ب د وْا إ ال  إ ی اه  و ب اْلو اِلد ی ن    9
      اإلسراء  23  .....إ ح س اًنا

10  
َفر یق  م ْن ِعب اِدي ی ُقوُلوَن ر ب َنا آم نَّا إ نَّه  َكاَن 

      المؤمنون  109 .َفاْغِفر  َلَنا و ار ح م َنا و َأنت  َخی ر  الر اِحِمَني

َفَتب س م  ض اِحًكا م ن َقو ِله ا و َقاَل ر ب  َأو ز ع ِني َأْن   11
      النمل  19 .د ي  َأْشُكر  ِنع م َتَك الَِّتي َأْنع م ت  ع َلي  و ع َلى و اِل

12  
َقاَل إ ب ر اِهیم  َفإ نَّ الّله  ی ْأِتي ب الشَّم س  ِمَن  ....

اْلم ْشر ق  َفْأِت ب ه ا ِمَن اْلم ْغر ب  َفب ه ت  الَِّذي َكَفر  
 .و الّله  ال  ی ه ِدي اْلَقو م  الظَّاِلِمَني

  البقرة  258
    

13  
د ای نُتم ب د ی ن  إ َلى ی ا َأی ه ا الَِّذیَن آم ُنوْا إ َذا َت

َأج ل  م س م ى َفاْكُتب وه  و ْلی ْكُتب ب ی َنُكم  َكاِتب  
 .ب اْلع د ل  

  البقرة  282
    

و ُكُلوْا و اْشر ب وْا ح تَّى ی َتب ی َن َلُكم  اْلَخی ُط  .....  14
      البقرة  187 ....األ ب ی ض  ِمَن اْلَخی ِط األ س و ِد ِمَن اْلَفج ر  

15  

إ نَّ الَِّذیَن ی ْلِحد وَن ِفي آی اِتَنا َلا ی ْخَفو َن ع َلی َنا 
َأَفم ن ی ْلَقى ِفي النَّار  َخی ر  َأم م ن ی ْأِتي آِمًنا 
ی و م  اْلِقی ام ِة اع م ُلوا م ا ِشْئُتم  إ نَّه  ب م ا 

 .َتع م ُلوَن ب ِصري 
  فصلت  40

    

ا ب ِه إ نَّه  ع ِلیم  ب َذاِت و َأِسر وا َقو َلُكم  َأو  اج ه ر و  16
      الملك  13 .الص د ور 

ر ب َنا ال  ُتؤ اِخْذَنا إ ن نَِّسیَنا َأو  َأْخَطْأَنا  ....  17
      البقرة  286 ....

18  

ی ا َأی ه ا الَِّذیَن آم ُنوْا ال  َتس َأُلوْا ع ْن َأْشی اء إ ن 
ا ِحَني ی َنزَُّل ُتب د  َلُكم  َتس ؤ ُكم  و إ ن َتس َأُلوْا ع ْنه 

اْلُقر آُن ُتب د  َلُكم  ع َفا الّله  ع ْنه ا و الّله  َغُفور  
 .ح ِلیم 

  المائدة  101

    

ال  َتع َتِذر وْا َقد  َكَفر ُتم ب ع د  إ مي اِنُكم  إ ن نَّع ف  ع ن   19
      توبةال  66 .َطآِئَفٍة م نُكم  ُنع ذِّب  َطآِئَفًة ب َأنَّه م  َكاُنوْا م ج ر ِمَني

20  
إ ْذ ی ُقوُل ِلص اِحب ِه ال  َتح َزْن إ نَّ الّله  م ع َنا ....

َفَأنَزَل الّله  س ِكیَنَته  ع َلی ِه و َأی د ه  ب ج ُنوٍد لَّم  
 ..َتر و ه ا 

  التوبة  40
    

َفه ْل ی نُظر وَن إ لَّا الس اع َة َأن َتْأِتی ه م ب ْغَتًة َفَقد    21
      محمد  18 .َأنَّى َله م  إ َذا ج اءْته م  ِذْكر اه م ج اء َأْشر اُطه ا َف

و م ن ی ْكِسب  َخِطیَئًة َأو  إ ْثم ا ُثم  ی ر م  ب ِه ب ر یًئا   22
      النساء  112 .َفَقِد اح َتم َل ب ه َتاًنا و إ ْثم ا م ب یًنا



23  

و م ن ی ه اج ر  ِفي س ب یل  الّلِه ی ج د  ِفي األ ر ض  
َكِثري ا و س ع ًة و م ن ی ْخر ج  ِمن ب ی ِتِه م ه اج ر ا م ر اَغم ا 

إ َلى الّلِه و ر س وِلِه ُثم  ی د ر ْكه  اْلم و ت  َفَقد  و َقع  
 .َأج ر ه  ع لى الّلِه و َكاَن الّله  َغُفور ا ر ِحیم ا

  النساء  100

    

24  
ْا إ ن َتس َتْفِتح وْا َفَقد  ج اءُكم  اْلَفْتح  و إ ن َتنَته و

َفه و  َخی ر  لَُّكم  و إ ن َتع ود وْا َنع د  و َلن ُتْغِني  ع نُكم  
 .ِفَئُتُكم  َشی ًئا و َلو  َكُثر ت  و َأنَّ الّله  م ع  اْلم ؤ ِمِنَني

  األنفال  19
    

25  
ی س  ب َأم اِنی ُكم  و ال َأم اِني  َأه ل  اْلِكَتاب  م ن ی ع م ْل لَّ

ی ج د  َله  ِمن د ون  الّلِه و ِلی ا  س وًءا ی ج َز ب ِه و ال 
 .و ال  َنِصري ا

  النساء  123
    

26  

اْلح ج  َأْشه ر  م ع ُلوم ات  َفم ن َفر ض  ِفیه نَّ اْلح ج  َفال  
ر َفَث و ال  ُفس وَق و ال  ج د اَل ِفي اْلح ج  و م ا َتْفع ُلوْا 

نَّ َخی ر  الزَّاِد ِمْن َخی ر  ی ع َلم ه  الّله  و َتَزو د وْا َفإ 
 .التَّْقو ى و اتَُّقون  ی ا ُأو ِلي األ ْلب اب 

  البقرة  197

    

و َقاُلوْا م ه م ا َتْأِتَنا ب ِه ِمن آی ٍة لَِّتس ح ر َنا ب ه ا   27
      األعراف  132 .َفم ا َنح ُن َلَك ب م ؤ ِمِنَني

28  
م  ِفي َأی َنم ا َتُكوُنوْا ی د ر ككُّم  اْلم و ت  و َلو  ُكنُت

ب ر وج  م َشی د ٍة و إ ن ُتِصب ه م  ح س َنٌة ی ُقوُلوْا ه ِذِه ِمْن 
 ....ِعنِد الّلِه 

  النساء  78
    

س ى ر ب ُكم  َأن ی ر ح م ُكم  و إ ْن ع دتُّم  ع د َنا و ج ع ْلَنا عَ  29
      اإلسراء  08 .ج ه نَّم  ِلْلَكاِفر یَن ح ِصري ا

30  
َث اْلآِخر ِة َنز د  َله  ِفي ح ر ِثِه َكاَن ی ر ید  ح ر  ْنمَ

و م ن َكاَن ی ر ید  ح ر َث الد ْنی ا ُنؤِتِه ِمْنه ا و م ا َله  
 .ِفي اْلآِخر ِة ِمن نَِّصیب 

  الشورى  20
    

31  
ی ا َأی ه ا الر س وُل ب لِّْغ م ا ُأنز َل إ َلی َك ِمن ر ب َك 

اَلَته  و الّله  ی ع ِصم َك و إ ن لَّم  َتْفع ْل َفم ا ب لَّْغت  ر س 
 .ِمَن النَّاس  إ نَّ الّله  ال  ی ه ِدي اْلَقو م  اْلَكاِفر یَن

  المائدة  67
    

َالَّذیَن َكَفر وْا ب ع ض ه م  َأو ِلی اء ب ع ض  إ ال  َتْفع ُلوه    32
      األنفال  73 .َتُكن ِفْتَنٌة ِفي األ ر ض  و َفس اد  َكب ري 

الّله  ب ض ر  َفال  َكاِشف  َله  إ ال  ه و  و إ ن  َإ ن ی م س س َك  33
      األنعام  17 .ی م س س َك ب َخی ر  َفه و  ع َلى ُكلِّ َشي ٍء َقد یر 

34  
و إ َذا َأَذْقَنا النَّاس  ر ح م ًة َفر ح وا ب ه ا و إ ن 
ُتِصب ه م  س ی َئٌة ب م ا َقد م ت  َأی ِدیه م  إ َذا ه م  

 .ی ْقَنُطوَن
  الروم  36

    

ْل إ ن ُكنُتم  ُتِحب وَن الّله  َفاتَّب ع وِني ی ح ب ب ُكم  قُ  35
      آل عمران  31 .الّله  و ی ْغِفر  َلُكم  ُذُنوب ُكم  و الّله  َغُفور  ر ِحیم 

و َأنَّا َلم ا س ِمع َنا اْله د ى آم نَّا ب ِه َفم ن ی ؤ ِمن   36
      الجن  13 .َلا ر ه ًقاب ر ب ِه َفَلا ی َخاُف ب ْخس ا و 

37  
و َلو َلا إ ْذ د َخْلت  ج نََّتَك ُقْلت  م ا َشاء اللَّه  َلا 
ُقو َة إ لَّا ب اللَِّه إ ن ُتر ن  َأَنا َأَقلَّ ِمنَك م اًلا 

 .و و َلد ا
  الكھف  39

    

38  
إ ن ُتب د وْا الص د َقاِت َفِنِعم ا ِهي  و إ ن ُتْخُفوه ا 

َقر اء َفه و  َخی ر  لُُّكم  و ی َكفِّر  ع نُكم و ُتؤ ُتوه ا اْلُف
 .م ن س ی َئاِتُكم  و الّله  ب م ا َتع م ُلوَن َخب ري 

  البقرة  271
    

39  
و الَِّذیَن ی نِفُقوَن َأم و اَله م  ر َئاء النَّاس  و ال  
ی ؤ ِمُنوَن ب الّلِه و ال  ب اْلی و م  اآلِخر  و م ن ی ُكن  

 .َقر یًنا َفس اء ِقر یًنا الشَّی َطاُن َله 
  النساء  38

    

40  

َا َأی ه ا الَِّذیَن آم ُنوْا إ نَّم ا اْلم ْشر ُكوَن َنج س  َفال  
ی ْقر ب وْا اْلم س ج د  اْلح ر ام  ب ع د  ع اِمه م  ه َذا و إ ْن 
ِخْفُتم  ع ی َلًة َفس و َف ی ْغِنیُكم  الّله  ِمن َفض ِلِه إ ن 

 .ع ِلیم  ح ِكیم  َشاء إ نَّ الّله 
  التوبة  28

    

لَّن ی س َتنِكف  اْلم ِسیح  َأن ی ُكوَن ع ب دًا لِّّلِه و ال    41
      النساء  172اْلم آلِئَكُة اْلم َقر ب وَن و م ن ی س َتنِكف  ع ْن ِعب اد ِتِه 



 .و ی س َتْكب ر  َفس ی ح ُشر ه م  إ َلیِه ج ِمیع ا
یَنِة ر ج ٌل ی س ع ى َقاَل ی ا َقو م  و ج اء ِمْن َأْقص ى اْلم ِد  42

      یس  20 .اتَّب ع وا اْلم ر س ِلَني

َقاَل إ نِّي ع ب د  اللَِّه آَتاِني  اْلِكَتاب  و ج ع َلِني   43
      مریم  30 .َنب ی ا

44  

َقاَل الّله  ه َذا ی و م  ی نَفع  الص اِدِقَني ِصد ُقه م  َله م  
ا األ ْنه ار  َخاِلِدیَن ِفیه ا ج نَّات  َتج ر ي ِمن َتح ِته 

َأب د ا ر ِضي  الّله  ع ْنه م  و ر ض وْا ع ْنه  َذِلَك اْلَفو ُز 
 .اْلع ِظیم 

  المائدة  119

    

45  

و م ا م ح م د  إ ال  ر س وٌل َقد  َخَلت  ِمن َقب ِلِه الر س ُل 
م ن َأَفإ ن م ات  َأو  ُقِتَل انَقَلب ُتم  ع َلى َأع َقاب ُكم  و 

ی نَقِلب  ع َلى  ع ِقب ی ِه َفَلن ی ض ر  الّله  َشی ًئا و س ی ج ز ي 
 .الّله  الشَّاِكر یَن

  آل عمران  144

    

      یوسف  16 .و ج اؤ وْا َأب اه م  ِعَشاء ی ب ُكوَن  46

إ لَّا َأن ی َشاء اللَّه  و اْذُكر ر ب َك إ َذا َنِسیت  و ُقْل   47
      الكھف  24 .ي ِلَأْقر ب  ِمْن ه َذا ر َشد اع س ى َأن ی ه ِدی ن  ر ب 

َأَلی س  اللَّه  ب َكاٍف ع ب د ه  و ی َخو ُفوَنَك ب الَِّذیَن ِمن   48
      الزمر  36 .د وِنِه و م ن ی ض ِلل  اللَّه  َفم ا َله  ِمْن ه اٍد

َإ َذا َأَذْقَنا النَّاس  ر ح م ًة َفر ح وا ب ه ا و إ ن ُتِصب ه م    49
      الروم  36 .َئٌة ب م ا َقد م ت  َأی ِدیه م  إ َذا ه م  ی ْقَنُطوَنس ی 

      الكوثر  01 .إ نَّا َأع َطی َناَك اْلَكو َثر   50

َخَلق  الس م او اِت و األ ر ض  ب اْلح ق  َتع اَلى ع م ا   51
      النحل  03 .ی ْشر ُكوَن

َكاء ِفیم ا َفَلم ا آَتاه م ا ص اِلحًا ج ع ال  َله  ُشر   52
      األعراف  190 .آَتاه م ا َفَتع اَلى الّله  ع م ا ی ْشر ُكوَن

53  

َفَلم ا و ض ع ْته ا َقاَلت  ر ب  إ نِّي و ض ع ُته ا ُأنَثى 
و الّله  َأع َلم  ب م ا و ض ع ت  و َلی س  الذََّكر  َكاأل نَثى 

و ُذر ی َته ا  و إ نِّي س م ی ُته ا م ر ی م  و إ نِّي ُأِعیُذه ا ب َك
 .ِمَن الشَّی َطان  الر ج یم 

  آل عمران  36

    

54  
َفإ ن لَّم  َتْفع ُلوْا و َلن َتْفع ُلوْا َفاتَُّقوْا النَّار  
الَِّتي و ُقود ه ا النَّاس  و اْلِحج ار ُة ُأِعد ت  

 .ِلْلَكاِفر یَن
  البقرة  24

    

      الواقعة  76 .م و إ نَّه  َلَقس م  لَّو  َتع َلم وَن ع ِظی  55
      األعلى  14 .َقد  َأْفَلح  م ن َتَزكَّى  56

57  

َفَأو ح ی َنا إ َلی ِه َأن  اص َنع  اْلُفْلَك ب َأع ی ِنَنا 
و و ح ی َنا َفإ َذا ج اء َأم ر َنا و َفار  التَّنُّور  َفاس ُلْك 
 ِفیه ا ِمن ُكلٍّ َزو ج ی ن  اْثَنی ن  و َأه َلَك إ لَّا م ن س ب ق 

ع َلی ِه اْلَقو ُل ِمْنه م  و َلا ُتَخاِطب ِني ِفي الَِّذیَن 
 .َظَلم وا إ نَّه م م ْغر ُقوَن

  المؤمنون  27

    

58  

ََتر ى الَِّذیَن ِفي ُقُلوب ه م م ر ض  ی س ار ع وَن ِفیه م  
ی ُقوُلوَن َنْخَشى َأن ُتِصیب َنا د آِئر ٌة َفع س ى الّله  َأن 

َأو  َأم ر  م ْن ِعنِدِه َفی ص ب ح وْا ع َلى  ی ْأِتي  ب اْلَفْتح 
 .م ا َأس ر وْا ِفي َأْنُفِسه م  َناِدِمَني

  المائدة  52

    

ی ا َأی ه ا الَِّذیَن َآم ُنوا ه ْل َأد لُُّكم  ع َلى ِتج ار ٍة   59
      الصف  10 .ُتنج یُكم م ْن ع َذاب  َأِلیم 

ِ *  و اْلُقر آن  اْلح ِكیم  *  یس   60 نََّك َلِمَن إ
      یس  1/2/3 .اْلم ر س ِلَني

و َتاللَِّه َلَأِكید نَّ َأص َنام ُكم ب ع د  َأن ُتو لُّوا   61
      األنبیاء  57 .م د ب ر یَن

62  
إ َذا ج اء َنص ر  اللَِّه 

َفس ب ح  ب ح مِد .......................و اْلَفْتح 
 .ر ب َك

  النصر  1
    

      الحشر  21ْلُقر آَن ع َلى ج ب ل  لَّر َأی َته  َلو  َأنَزْلَنا ه َذا ا  63



 ...َخاِشع ا م َتص د ع ا م ْن َخْشی ِة اللَِّه 

64  

اللَّه  ی َتو فَّى اْلَأنُفس  ِحَني م و ِته ا و الَِّتي َلم  َتم ت  
ِفي م َناِمه ا َفی م ِسُك الَِّتي َقض ى ع َلی ه ا اْلم و ت  

ى َأج ل  م س م ى إ نَّ ِفي َذِلَك و ی ر ِسُل اْلُأْخر ى إ َل
 .َلآی اٍت لَِّقو م  ی َتَفكَّر وَن

  الزمر  42

    

65  

و َقض ى ر ب َك َأال  َتع ب د وْا إ ال  إ ی اه  و ب اْلو اِلد ی ن  
إ ح س اًنا إ م ا ی ب ُلَغنَّ ِعند َك اْلِكب ر  َأح د ه م ا َأو  

و ال  َتْنه ر ه م ا و ُقل لَّه م ا  ِكال ه م ا َفال  َتُقل لَّه م آ ُأفٍّ
 .َقو ال  َكر مي ا

  اإلسراء  23

    

66  

إ نَّ الّله  اْشَتر ى ِمَن اْلم ؤ ِمِنَني َأنُفس ه م  و َأم و اَله م 
ب َأنَّ َله م  اَجلنََّة ی َقاِتُلوَن ِفي س ب یل  الّلِه 

تَّو ر اِة َفی ْقُتُلوَن و ی ْقَتُلوَن و ع د ا ع َلی ِه ح قا ِفي ال
 .....و اإل جن یل  و اْلُقر آن  

  التوبة  111

    

67  
و َلَقد  ع ِلم وْا َلم ن  اْشَتر اه  م ا َله  ِفي اآلِخر ِة  ...

ِمْن َخال ق  و َلب ْئس  م ا َشر و ْا ب ِه َأنُفس ه م  َلو  َكاُنوْا 
 ی ع َلم وَن

  البقرة  102
    

68  
م ا ِفي األ ر ض  ال ْفَتد ت  ب ِه  و َلو  َأنَّ ِلُكلِّ َنْفس  َظَلم ت 

و َأس ر وْا النَّد ام َة َلم ا ر َأو ْا اْلع َذاب  و ُقِضي  
 .ب ی َنه م ب اْلِقس ِط و ه م  ال  ی ْظَلم وَن

  یونس  54
    

69  

و ام ر َأًة م ؤ ِمَنًة إ ن و ه ب ت  َنْفس ه ا ِللنَّب ي  إ ْن ...
ح ه ا َخاِلص ًة لََّك ِمن د ون  َأر اد  النَّب ي  َأن ی س َتنِك

اْلم ؤ ِمِنَني َقد  ع ِلم َنا م ا َفر ض َنا ع َلی ه م  ِفي 
َأْزو اج ه م  و م ا م َلَكت  َأی م اُنه م  ِلَكی َلا ی ُكوَن ع َلی َك 

 .ح ر ج  و َكاَن اللَّه  َغُفور ا ر ِحیم ا

  األحزاب  50

    

70  
َنُقوُل ِللَِّذیَن َأْشر ُكوْا  و ی و م  َنح ُشر ه م  ج ِمیع ا ُثم 

م َكاَنُكم  َأنُتم  و ُشر َكآؤ ُكم  َفَزی ْلَنا ب ی َنه م  و َقاَل 
 .ُشر َكآؤ ه م م ا ُكنُتم  إ ی اَنا َتع ب د وَن

  یونس  28
    

إ نَّ إ ب ر اِهیم  َكاَن ُأم ًة َقاِنًتا ِلّلِه ح ِنیًفا و َلم    71
      النحل  120 .ی ُك ِمَن اْلم ْشر ِكَني

72  

َلَقد  َكَفر  الَِّذیَن َقاُلوْا إ نَّ الّله  ه و  اْلم ِسیح  
اب ُن م ر ی م  و َقاَل اْلم ِسیح  ی ا ب ِني إ س ر اِئیَل 
اع ب د وْا الّله  ر ب ي و ر ب ُكم  إ نَّه  م ن ی ْشر ْك ب الّلِه 

لنَّار  و م ا َفَقد  ح ر م  الّله  ع َلیِه اْلج نََّة و م ْأو اه  ا
 .ِللظَّاِلِمَني ِمْن َأنص ار 

  المائدة  72

    

      الكوثر  03 .إ نَّ َشاِنَئَك ه و  اْلَأب َتر   73

َأر ِسْله  م ع َنا َغد ا ی ر َتع  و ی ْلع ب  و إ نَّا َله    74
      یوسف  12 .َلح اِفُظوَن

ه  َخو ًفا َال  ُتْفِسد وْا ِفي األ ر ض  ب ع د  إ ص ال ِحه ا و اد ع و  75
      األعراف  56 و َطم ع ا إ نَّ ر ح م ت  الّلِه َقر یب  م َن اْلم ح ِسِنَني

      یوسف  77 ...َقاُلوْا إ ن ی س ر ْق َفَقد  س ر َق َأٌخ لَّه  ِمن َقب ُل   76

77  
اللَّه  الَِّذي َخَلَقُكم م ن ض ع ٍف ُثم  ج ع َل ِمن ب ع ِد ض ع ٍف 

ن ب ع ِد ُقو ٍة ض ع ًفا و َشی ب ًة ی ْخُلق  م ا ُقو ًة ُثم  ج ع َل ِم
 ی َشاء و ه و  اْلع ِلیم  اْلَقِدیر 

  الروم  54
    

و َأو ح ى ر ب َك إ َلى النَّح ل  َأن  اتَِّخِذي ِمَن اْلج ب ال    78
      النحل  68 ب ی وًتا و ِمَن الشَّج ر  و ِمم ا ی ع ر ُشوَن

یَن َكذَّب وْا ب آی اِتَنا س اء م َثال  اْلَقو م  الَِّذ  79
      األعراف  177 و َأنُفس ه م  َكاُنوْا ی ْظِلم وَن

      النور  35 اللَّه  ُنور  الس م او اِت و اْلَأر ض   80
      النساء  19 و ع اِشر وه نَّ ب اْلم ع ر وِف  81
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 "ال"رف النفي ـح -       
 "لن"رف النفي ـح -       
  :ةـــة املنفيـــاجلملة االمسي -ب

 .النافية للجنس" ال :"أداة النفي  -       
 .العاملة عمل ليس" ما :"أداة النفي  -       
 املتضمنة النفي " هل"ام أداة االستفه -       



 ة ــــــــــــخامت

 :الطلبية يف ديوان دريد بن الصمةاجلملة : الفصل الثاين 
 ماهية الطلب  -
 .اجلملة الطلبية يف ديوان دريد -

 مجلة النداء يف الدرس النحوي  1 -
 : أساليب مجلة النداء يف الديوان  -  
 "يا"النداء باألداة  -  
 ذكورة لفظاياء امل -  
 النداء بالياء احملذوفة -  
 النداء باهلمزة  -  
 "أيا"النداء باألداة  -  
 :ةـــــــــــــخامت

 :مجلة األمر يف الدرس النحوي  -2
 مجلة األمر يف ديوان دريد بن الصمة  -  

 األمر الصريح: الصورة األوىل  - أ   
 ط األولـالنم -            
 ط الثاين ـالنم -            
 ط الثالثـالنم -            

 األمر بصيغة اسم فعل أمر : الصورة الثانية  -ب   
  :ةــــــــــــخامت

 مجلة االستفهام يف الدرس النحوي  -3
 مجلة االستفهام يف ديوان دريد بن الصمة  -  

 ملصدرة باهلمزةاجلملة االستفهامية ا: النمط األول  -           
 ".هل"اجلملة االستفهامية املصدرة ب: النمط الثاين  -           
 "ما"اجلملة االستفهامية املصدرة ب: النمط الثالث -           
 ".من"اجلملة االستفهامية املصدرة ب : النمط الرابع -           
 ".أي"ب صدرةاحلملة االستفهامية امل: النمط اخلامس -           

 :ةـــــــــــــخامت
 مجلة النهي يف الدرس النحوي -4

 .مجلة النهي يف ديوان دريد بن الصمة  -   
 ي املفرد املذكر :الشكل األول  -              
 .ي املفرد املؤنث: الشكل الثاين  -              

 :ةــــــــــــخامت



 .مل ذوات الوظائف يف ديوان دريداجلمل الشرطية و اجل: الفصل الثالث
 ماهية الشرط  -1-أوال
 أدوات الشرط -     
 مجل الشرط أو عبارة الشرط  -     
 فعل مجلة الشرط أو عبارة اجلواب  -     

 .مجلة الشرط يف ديوان دريد بن الصمة -2
 "إنْ"اجلملة الشرطية اليت تعتمد على األداة  -أ

 األولالشكل  -              
 الشكل الثاين -              
 الشكل الثالث -              
 الشكل الرابع -              
 الشكل  اخلامس -              

 "إذا"مجلة الشرط اليت تعتمد على األداة  -ب
 الشكل األول  -              
 الشكل الثاين -              
 الثالشكل الث -              
 الشكل الرابع -              

 "لو"مجلة الشرط اليت تعتمد على األداة  -ج
 الشكل األول -              
 الشكل الثاين -              

 "لوال"مجلة الشرط اليت تعتمد على األداة  -د
 الشكل األول -              

 "مىت"مجلة الشرط اليت تعتمد على األداة  -هـ
 "ملا"مجلة الشرط اليت تعتمد على األداة  -و

 :ةـــــــــــــخامت
 ف ـــل ذوات الوظائـــاجلم: اـــثاني
 تعريف الوظيفة  -  
 اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب -  
 اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب -  
 اجلمل ذوات الوظائف يف ديوان دريد بن الصمة  -  
 ال ــــلة احلــــمج -أ

 الشكل األول -            
 النمط األول: الشكل الثاين              

 تــــلة النعـــمج -ب



 الشكل األول -            
 الشكل الثاين -            

 مجلة اخلرب  -ج
 الشكل األول -            
 الصورة األوىل: الشكل الثاين  -            
 كل الثالثالش -            

 ول بهـــلة املفعــمج -د
 الشكل األول -          
 الشكل الثاين  -          
 الشكل الثالث -          
 الشكل الرابع -          

 مجلة املضاف إليه -هـ
  :ةـــــــــــــخامت

 البنية الداللية يف اجلملة العربية يف ديوان دريد: الباب الثاين 
  قضايا علم الداللة: األول الفصل - 1
 يدـــمته -  
 مفهوم علم الداللة -  
 العالقات الداللية -  
 مفهوم العالقات الداللية -أ
 من العالقات الداللية  -ب
 تعريف:رادف ــــــــالت -1

 املثبتون للترادف -   
 املنكرون للترادف -   
 الترادف عند احملدثني -   
 ع الترادفأسباب وقو -   
 تعريف: ظي ــرك اللفــــاملشت -2

 أمثلة املشترك اللفظي -   
 املشترك اللفظي عند القدامى  -   
 املشترك اللفظي عند احملدثني -   
 أسباب وقوع املشترك اللفظي -   
 تعريفه: اد ـــــــــــالتض -3
 التضاد يف الدرس النحوي  -  
 املثبتني  التضاد بني املنكرين و -  



 أسباب وقوع التضاد -  
 تعريف: وص ــوم و اخلصـــالعم -4
 أنواعه  -  
 دــــالق و التقييــــاإلط -5
 افرـــــــالتن -6
  ةـــــــخامت

  
 

 يف ديوان دريد بن الصمة) احلقول( النظريات الداللية : الفصل الثاين 
 رية السياق ــــنظ: أوال 
 قول الداللية نظرية احل: ثانيا 

 تعريف  -أ  
 أسس املعجم املصنف ذه النظرية  -ب  
 قيمة نظرية احلقول الداللية -ج  

 .احلقول الداللية يف ديوان دريد -د   

I - األلفاظ الدالة على اإلنسان و االنتماء االجتماعي: ل الداليل األولاحلق  

 ): انعمر اإلنس(اال الداليل الفرعي األول  - أ   
 )مرحلة الشباب:( اموعة الداللية األوىل  -1
 )مرحلة الشيخوخة: (اموعة الداللية الثانية  -2

 )النسب املباشر: (اال الداليل الفرعي الثاين  -ب   
 )النسب املباشر :( اموعة الداللية األوىل  -1
 )القرابة املباشرة:( اموعة الداللية الثانية  -2

II- اإلنسان و احلياة االجتماعية: احلقل الداليل الثاين 
 احلياة االجتماعية: اال الداليل الفرعي األول -أ  
 )احلب و اهلوى(اموعة الداللية األوىل  -1
 )احلرب: (اال الداليل الفرعي الثاين  -ب  
 )احلرب أمساء وصفات :( اموعة الداللية األوىل  -1
2- أفعال القتال و احلرب:( موعة الداللية الثانية ا( 
 )أدوات احلرب و القتال :( اموعة الداللية الثالثة  -3

III -  األلفاظ الدالة على الطبيعة: احلقل الداليل الثالث 
 .الطبيعة العامة: اال الداليل الفرعي األول -أ  
 )الطبيعة العامة:( اموعة الداللية األوىل  -1
 )الزمان:( اموعة الداللية الثانية  -2



 )املكان:( اموعة الداللية الثالثة  -3
 )الطبيعة احلية أو كائنات الطبيعة(اال الداليل الفرعي الثاين  -ب  

 )احليوانات:(اموعة الداللية األوىل -   
 ة البابــــــخامت

 ة ــــة عامـــــخامت
 قــــــــــاملالح

 ـ األبيات الشعرية الواردة يف البحث لدريد بن الصمة 
 ـ  فهرس األبيات الشعرية الواردة يف البحث لغري دريد

 ـ فهرس اآليات و السور الواردة يف البحث
 ـ فهرس املصادر و املراجع املعتمدة يف البحث

   ـ فهرس املوضوعات 
 
  
 
 

  
               

  
 

  


