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  شكر و عرفان

والصالة و السالم  ،الحمد هللا على نعمه المتواصلة وعلى توفیقه المستمر    

سلم،أّما محمد صلى اهللا علیه و :رسلین على نبینا الكریم ، خاتم األنبیاء و الم

  :بعد

االمتنان ألصحاب إیمانا بفضل االعتراف بالجمیل وتقدیم الشكر و     

ل من ساعد في إنجاح هذا الثناء العظیم ، لكنتقدم بالشكر الجزیل و  المعروف،

بوشعشوعة حفظه اهللا على قبوله  رابح: نخص بالذكر أستاذنا المشرفالعمل، و 

على ما منحه ألولى، و اإلشراف على هذا البحث و متابعته له من الخطوات ا

لنا من نصح و إرشاد ساعد على إخراج  هذا العمل ، نسأل اهللا أن یجزیه خیر 

  .جزاء ال

 





  مقدمـــــة

 

  أ
 

ّن الشعر دیوان العرب، وهو المدونة التي اعتمدها النحاة واللغویون في جمع المادة إ     

  .اللغویة ووضع القواعد والقوانین التي تحكم الكالم العربي، وتصونه من اللحن والخطأ

وقد مّر الشعر العربي بمراحل عدیدة، ارتفع في بعضها شأنه وازدهر میدانه، وأفل في     

بعضها اآلخر نجمه وانحط قدره، وأمام هذا الواقع سعى جمع من الشعراء العرب إلى 

جماعة البعث واإلحیاء، حملوا لواء بعث الشعر : إحیائه ورفع قدره، أطلق علیهم اسم

  .د النضج والرقيالعربي، وٕاعادته إلى عه

محمود سامي البارودي؛ الذي : ومن أبرز المنضوین تحت هذا اللواء الشاعر المصري   

أسهم في رفع مستوى الشعر العربي بشعره العذب الراقي لغًة وأسلوبًا ، وتخلیصه من 

وقد ذاع صیته وبلغت شهرته اآلفاق . شوائب التقلید الساذج والتكلف السمج المصطنع

  .غّناء التي تنضح بالغة وفصاحة وحسن سبك ولطف معنىبقصائده ال

    لباروديلسامي محمود ا" مجدا أثریتُ "قصیدة : ومن هنا جاء موضوعنا موسوما بـ     

  . -تركیبیة داللیة دراسة -

هذه القصیدة دون سواها لما تضّمنته من ألفاظ جزلة فصیحة وقد وقع اختیارنا على       

    . ومعاٍن مؤثرة تجنح بقارئها إلى خیال خصب ومجال داللي رحب وتراكیب متراصة بلیغة

وكانت القراءة التركیبیة الداللیة المقاربة المساعدة على استقراء الخصائص النحویة     

  .والداللیة للقصیدة

  :ومن خالل من هذه المعطیات جاء إشكال البحث على النحو اآلتي     



  مقدمـــــة

 

  ب
 

  ؟"أثریُت مجدا"لقصیدة ما الخصائص التركیبیة النحویة   

  وما أهم الظواهر الداللیة فیها؟  

وكیف استطاع البارودي أن یعكس الواقع الذي كان یعیشه في قصائده وأشعاره عامة،   

  خاّصة؟"  أثریُت مجدا "وفي قصیدة 

انطالقا من هذا اإلشكال سعینا بالبحث في مختلف المصادر والمراجع، باالعتماد على    

المنهج الوصفي التحلیلي، المناسب لهدف هذه الدراسة؛ إذ أّنها تسعى إلى وصف تراكیب 

  .قصیدة البارودي وتحلیلها واستقراء خصائصها النحویة والداللیة

أن تتضّمن خطة البحث مقدمًة للتعریف وقد اقتضى اإلشكال وطبیعة الموضوع     

بالبحث، وبیان أهمّیته وذكر أسباب اختیاره، وفصلین أحدهما للمستوى التركیبي؛ عالجنا 

إضافة إلى بعض عوارضها  فیه الجمل وأنواعها وأنماطها وصورها في قصیدة البارودي

فاظها والعالقات التي وفیه تعرضنا للحقول الداللیة وأل وظواهرها، واآلخر للمستوى الداللي؛

وخاتمًة ألهم النتائج المتوصل إلیها، بعدها قائمٌة لمصادر البحث ومراجعه، وفهرٌس . بینها

  .للموضوعات، ثم ملحٌق لترجمة البارودي، مع إدراج قصیدته وشرح بعض ألفاظها

ومن أهم المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث دیوان البارودي، والخصائص     

  .ن جني، ومغني اللبیب البن هشام، وعلم الداللة ألحمد مختار عمرالب

فقد أقیمت حوله الكثیر من  ونظرا لمكانة البارودي األدبیة وجمالیات قصائده الشعریة   

، الدراسات وأنجزت حول قصائده الكثیر من الرسائل األكادیمیة على اختالف مستویاتها



  مقدمـــــة

 

  ت
 

وصفیة  دراسةوهي  ،البارودي مختارات في لتشبیهدراسة محمد رفعت زنجیر ل: منها

  .في دیوان البارودي، وهي دراسة نحویة داللیة، ودراسة نادیة إبراهیم للتوابع تحلیلیة

 –واصفة وناقدة -آلیة لغویة فعالة وأداة إجرائیة كما اتُّخذت المقاربة التركیبیة الداللیة     

دراسة الجمعي حمیدان لبنیة الجملة العربیة في كللكثیر من المدونات اللغویة واألدبیة، 

  . دیوان درید بن الّصمة، وهي دراسة نحویة داللیة

وقد واجهتنا بعض الصعوبات منها عسر فهم بعض ألفاظ القصیدة، وصعوبة تقدیر    

  .إلنجاز البحث، مع ضیق الوقت المخصص تأویلهاو بعض التراكیب 

وفي األخیر نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا المشرف على كل ما قّدمه لنا، ولكل من     

  .أمّدنا بید العون من قریب أو بعید
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تمیزها عن الكثیر من اللغات اإلنسانیة على  إّن للغة العربیة خصائص وسماٍت      

مستوى أصواتها وحروفها، وعلى مستوى مفرداتها بأوزانها واشتقاقاتها، وعلى مستوى 

جملها وتراكیبها بأنواعها وأنماطها، وجماع ذلك في المستوى الداللي والبالغي الذي 

  .یتحّكم بها ویحدد أشكالها وصورها

به اللغة العربیة عن سائر اللغات، وهذه  تختّص ما تعد ظاهرة اإلعراب أهم و     

من تقدیم من حذف بعض المفردات من التركیب أو إضمارها، و  تمكن المتكلم الخاصّیة

أو تأخیرها عنه دون أن یختل المعنى، بل قد یؤدي إلى  عن موقعها األصليها بعض

المفسرون  الظواهره وقد عني بهذ. تحسینه وتجمیله؛ مما یجعله أكثر تأثیرا في المتلقي

ودرسوها من جوانب مختلفة،   -میدانهكلٌّ حسب  -والنحاة والبالغیون وفقهاء اللغة 

  .وذلك لما لها من أهمیة بالغة في جانب األلفاظ والمعاني، وفي السیاقین اللغوي والحالي

، والّطرق دراسة العالقات الداخلیة بین الوحدات اللغویة:" وقد عّرف علم التراكیب بأّنه    

  .1"التي تتألف بها الجمل من الكلمات

ومفهوم البنیة لدى ) هـ471(وهذا قریب من نظریة النظم لدى عبد القاهر الجرجاني    

، فصمیم التراكیب العالقات التي تحكم عناصرها )مsaussure -)1913 - سوسیر

أو البنى  األلفاظ وأجزاءها، فتتحكم في مواقعها انطالقا من وظیفتها في التركیب؛ فتتوالى

كالمي معین مشكلة بذلك جمال أو أشباه جمٍل أو فقراٍت ونصوًصا، اللفظیة في نسق 

                                         
 ،في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، منشورات جامعة األزاریطیةمباحث :الهدى لوشن نور -  1

 .149:، ص2000-1اإلسكندریة، ط



  لــــالمدخ

 

7 
 

تحدید القواعد المألوفة في تركیب الكلمات، وفي ترتیب " فیدرسها علم التراكیب سعیا إلى 

  .1"األقسام الشكلیة لتكوین الجمل في لغة من اللغات

ومن هذا یتبّین أّن هذا العلم یهتّم بدراسة الجملة وطریقة ترتیب عناصرها، وتحدید     

  .العالقات الّرابطة بین الكلمات المكّونة لها

ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة "أّما علم الداللة فیهتم بدراسة المعنى، وهو    

اجب توفرها في الّرمز حتى یكون قادرا ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الو " أو " المعنى

  .2"على حمل المعنى

إذا فعلم الداللة فرع من اللسانیات أو علم اللغة، ویصب اهتمامه على المعنى،     

كّل شيء یقوم بدور العالمة أو الّرمز، وهذه العالمات أو الّرموز قد تكون " وموضوعه 

ماءة بالرأس، كما قد تكون كلماٍت عالمات على الطریق، أو تكون إشارة بالید، أو إی

  .3"وجمًال 

فهذا القول األخیر یبّین أن علم الداللة یهتم بالرموز اللغویة وغیر اللغویة؛ أي كل ما     

حمل معنى في ذاته واستخدم للتواصل، ولكّن هذا من اهتمام علم السیمیاء كذلك، فتكون 

  .الداللة مرادفة لها

                                         
 .149: المرجع الّسابق، ص -  1
 .11: ، ص1998-5أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاهرة، ط -  2
 .11: المرجع نفسه، ص -  3
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ى أّن بین علم التراكیب وعلم الداللة عالقة وطیدة؛ فإذا وجمعا بین األقوال نصل إل    

كان األول یهتّم بتركیب الكلمات في جمل منتظمة، فإّن اآلخر یهتّم برصد الغایة من هذا 

  .التركیب، ألّن الدالالت التي یحملها تمثل قیمته في اللغة والتواصل

نهما؛ فقد قام ابن جني ولم یّدخر علماء اللغة جهدا في سبیل توضیح العالقة بی    

الداللة "بدراسة النحو بربطه بالمعنى؛ فأطلق على معنى التركیب مصطلح ) هـ392(

المعنى الذي یتحقق من تراكیب الكالم، وذلك من خالل " المعنویة، ویقصد منها 

العالمات اإلعرابیة، أو العالقات التي یقیمها نظام اإلعراب، وهي عالقات معنویة تنشأ 

  .1"كیبفي التر 

فیركّز في قوله على داللة العالمات اإلعرابیة في التركیب، وعلى العالقات التي تحكم    

  .المفردات في الجملة، بربطها بالمعنى الذي تحمله

إذا  -مع استیفائه للشروط التركیبیة –وٕاضافة إلى ذلك قد یحكم اللغوّي بفساد التركیب    

. فمن المحال أن تنقض أّول كالمك بآخره  :"نيكانت داللته تخالف العقل، فقال ابن ج

فقد تقول إن قمت غدا : فإن قلت . قمت غدا وسأقوم أمس ونحو هذا : وذلك كقولك 

  .2" لم ُأقم أمس: قُمت معك وتقول 

                                         
علي النحار، دار الكتب المصریة،  محمد: ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح -  1

 .99: ، ص3، دتا، ج1القاهرة، ط
 .330: ، ص3، جنفسهالمصدر  -  2
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فقد بّین أّن الّتركیب قد یفسد إذا تعّذر على العقل قبوله، فال یمكن أن یقبل العقل أن     

غفر اهللا : لداللة على المستقبل، إال على سبیل الدعاء، كأن یقالیوّظف الفعل الماضي ل

  .لك

وهذا سبق فرید من ابن جني؛ إذ ربط بین الشكل والمضمون، فكان الكالم لدیه قائم      

  .على سالمة التركیب و صحة المعنى
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إن الدراسة التركیبیة والداللیة ترتكز في األساس على دراسة الجملة التي كانت      

  .محور اهتمام العرب القدامى والمحدثین

فهي الركیزة األساسیة والوحدة اإلبالغیة التي یهتم بها اللغوي، فمنها یبدأ وٕالیها     

  .ینتهي، فموضوعها واسع سعة النحو العربي، لذلك انصبت الدراسات علیها

ونظرا ألهمیة الجملة ولكونها الوحدة اللغویة التي ستطبق علیها دراستنا التركیبیة     

  .ا أن نبین مفهومها وأقسامها، والعوارض التي قد تطرأ علیهاوالداللیة، فهذا یستدعي من

 :مفهوم الجملة  - 1

 : لغة  - أ

والُجْملة واحدة الُجَمل والُجْملة جماعي الشيء وَأْجَمل الشيَء " جاء في لسان العرب   

َجَمعه عن تفرقة وَأْجَمل له الحساب كذلك والُجْملة جماعة كل شيء بكماله من الحساب 

وأجمل ): "هـ538(وفي تعریف الزمخشري . 1"َملت له الحساب والكالموغیره یقال َأجْ 

  .2"وأخذ الشيء جملةً . وتعلم حساب الجمل. الحساب والكالم ثم فصله وبینه

                                         

، 13، ج)لجم(، مادة 1ابن منظور أبو الفضل جمال الدین، لسان العرب، دار صادر ، بیروت، ط -  1

 .135: ص

، 1، ج1998، 1الزمخشري أبو القاسم جار اهللا، أساس البالغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -  2

 .149ص
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وأبرز المعاني التي نجدها في المعاجم في تحدید مفهوم الجملة تعود إلى داللة     

  .واحدة، وهي الضّم والجمع واالئتالف

أّما عند النحاة فتعریف الجملة قد تعدد واختلف، وقد ارتبط في الغالب بمفهوم الكالم،    

  :وبهذا انقسمت آراء النحاة إلى اتجاهین

 :االّتجاه األول 

  :وهم الذین جعلوا الجملة مرادفة للكالم، ومن أصحاب هذا االتجاه   

بنفسه مفید لمعناه، وهو كل لفظ مستقل : " حیث عّرف الكالم قائال) هـ392(ابن جني

  .1"الذي یسمیه النحویون الجمل

  .الجملة والكالم: وهو بهذا یسوي بین مصطلحي   

والكالم هو المركب من كلمتین أسندت : "وكذلك الزمخشري في تعریفه للكالم؛ یقول   

. زید أخوك، وبشر صاحبك : كقولك اسمینوذاك ال یتأتى إال في . إحداهما إلى األخرى

  .2"وتسمى الجملة. رب زید، وانطلق بكرضُ : نحو قولك واسمأو في فعل 

  .وهو أیضا بهذا التعریف یساوي بین الجملة والكالم    

                                         

 .17، ص 1ج الخصائص، ،ابن جني  -  1

خالد إسماعیل حسان، مكتبة : الزمخشري أبو القاسم جار اهللا، المفصل في صنعة اإلعراب، تح -  2

 .33، ص 2006، 1األدب، القاهرة، ط
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ذهب مذهب هؤالء القائلین بترادف مصطلحي الجملة ) هـ643(وأیضا ابن یعیش     

عن الجمل المفیدة، وهو جنس لها، فكل واحدة إّن الكالم عبارة : " والكالم؛ حیث یقول

  .1"من الجمل الفعلیة واالسمیة نوع له، یصدق إطالقه علیها

 :االّتجاه الثاني 

  :وهم الذین فرقوا بین الجملة والكالم، ومن بین هؤالء

القول المفید بالقصد، والمراد بالمفید ما : " إذ یقول في تعریفه للكالم) هـ761(ابن هشام

، "قام زید:"معنى یحسن السكوت علیه، والجملة عبارة عن الفعل وفاعله، كـ دّل على

وبهذا یظهر لك أّنهما لیسا [...] ، وما كان بمنزلة أحدهما "زیٌد قائم: "والمبتدأ وخبره، كـ

والصواب أّنهما أعّم منه؛ إذ شرطه اإلفادة [...] بمترادفین، كما یتوهمه كثیر من الناس

  .2"بخالفهما

هذا یفرق بین الجملة والكالم؛ حیث یشترط اإلفادة في الكالم، أّما الجملة فیشترط وب    

  .فیها اإلسناد دون اإلفادة

                                         

، 1عبد الخالق زغیر عدل، بحوث نحویة في الجملة العربیة، رند للطباعة والتوزیع، دمشق، ط -  1

 .14، ص2011

محمد محیي الدین : ابن هشام األنصاري أبو محمد عبد اهللا، مغني اللبیب عن كتب األعاریب، تح -  2

 .431، ص1، ج1991، 1عبد الحمید، المكتبة العصریة، ط
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: ومن خالل هذه التعاریف الخاصة نالحظ أن القدماء قد وقفوا عند أساسین هما     

 اإلفادة واإلسناد، وكذلك المحدثین لم یخرجوا عن هذین األساسین في تحدیدهم لمفهوم

  .الجملة

الذي یبین المتكلم به أن الصورة الذهنیة فیعرفها مهدي المخزومي بأّنها المركب       

والجملة التامة التي یصح السكوت علیها تتألف من  ...كانت تأّلفت أجزاؤها في ذهنه 

  :ثالثة عناصر رئیسة هي

  .المسند إلیه أو المتحدث عنه أو المبنى علیه  -)1(  

  .المسند، الذي یبنى على المسند إلیه  -)2(  

  .1اإلسناد، أو ارتباط المسند بالمسند إلیه -)3(  

الجملة التامة تعبیر عّما تّم في الذهن من صورة تامة : وهو بهذا التعریف یرى أنّ     

  .قائمة على المسند والمسند إلیه وعملیة اإلسناد

  .أوسع وأشمل من الكالم ومهما تعّددت التعریفات واختلفت فإّن الجملة   

   

                                         

، 1986، 2في النحو العربي، نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ط: مهدي المخزومي -  1

 .31ص
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  :أقسام الجملة- 2

لم یقتصر خالف النحاة على حّد الجملة، بل تعّداه إلى أقسامها، وهذا استنادا إلى      

أسس ومنطلقات التصنیف، فهي من حیث الخبر واإلنشاء تنقسم إلى خبریة وٕانشائیة، 

ل لها من ومن حیث العمل تنقسم إلى جمل لها محل من اإلعراب، وأخرى ال مح

  .اإلعراب

فاختلفت التقسیمات، وأشهر اآلراء في ذلك أّنها  -وهو ما یهمنا -أّما من حیث الشكل    

الجملة : " أربعة أقسام، وهو ما ذهب إلیه الزمخشري في حدیثه عن الجملة؛ حیث یقول

  .1"فعلیة واسمیة وشرطیة وظرفیة: على أربعة أضرب

دراستنا التركیبیة للقصیدة، كما تجدر اإلشارة إلى أّنه وهو التقسیم الذي سنأخذ به في     

هناك من النحاة من أدرج الجملة الظرفیة ضمن الجملة االسمیة، والشرطیة ضمن الجملة 

  .الفعلیة

   

                                         

 .11:صالزمخشري، المفصل،  -  1
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  :دراسة تطبیقیة ألقسام الجملة في القصیدة - 3

  :الجملة االسمیة 3-1   

التركیب إلى جمل أصلیة تتكون من صدرها اسم، وتنقسم باعتبار توهي الجملة التي      

مبتدأ وخبر، وجمل منسوخة تغیر حكم المبتدأ والخبر فیها عن أصله اللفظي واللغوي، 

  .وذلك عند دخول النواسخ علیها

  :الجملة االسمیة األصلیة -أ  

  :وهي التي یتصدرها اسم، ومن األمثلة الموجودة في القصیدة، ما یلي  

 .الحُب سلطاٌن له الغلبُ  -

 .الظنُّ یبعُد أحیانا ویقتربُ  -

 .أنتْم سادٌة نجبُ   -

فقد تنّوعت أنماط الجملة االسمیة في القصیدة، فجاءت أركانها على صور مختلفة،    

  : وترتیب متغّیر ودالالت متباینة، ففي قوله

  "فالحبُّ سلطاٌن له الغلبُ "                  

فالحّب " ان بسیطة في شقها األولفي هذا المثال جاءت الجملة مستوفیة األرك     

، وقد جاء المبتدأ معّرفا متقّدما "سلطان"والخبر " الحب" ، المكونة من المبتدأ "سلطان

  .والخبر مفردا متأخرا نكرةً 
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والداللة التي تحملها الجملة . وهذا هو األصل النحوّي أي الرتبة والصیغة والصورة     

ستقرار للسلطة والهیمنة والغلبة للحب على القلوب هنا هي داللة الثبوت واللزومیة واال

  .وعلى العقول

كان هذا عن الجزء األول منها، ثم ركبت بإضافة الجزء الثاني إلیها، وهو جملة     

  .اسمیة، تّممت المعنى األول وقّوته

  : أّما الجملة الثانیة   

  "الظنُّ یبعُد أحیاًنا ویقتربُ " 

ال معرفة ُمفردا متقدِّما، وتقّدمه هنا واجٌب، ألّن خبره جملة جاء المبتدأ في هذا المث     

  .فعلیة، فلو تأخر المبتدأ لصارت الجملة فعلیة ال اسمیة

ومجيء الخبر جملة فعلیة خالف األصل الذي یقتضي أن یكون لفظا مفردا،     

  .الظن بعید أحیانا: فالتقدیر

را مختلفة عن داللة الخبر المفرد، ویالحظ أّن داللة الجملة الفعلیة الواقعة خب    

فالّشاعر أراد أن یبّین حقیقة بعد الظّن على غیر سبیل االستقرار، بدلیل مجيء الفعل 

؛ فهو منتقل بین الصحة واالعتالل، والبعد واالقتراب، "أحیانا"بعده، والحال " یقترب"

  .فناسبه التركیب الفعلي لذلك
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 : الجملة الثالثة -

  "أنتْم سادٌة ُنجبُ "

المبتدأ في هذه الجملة ضمیر رفع منفصل یعود على جماعة المخاطبین، وهم السادة،    

موصوفین بالنجابة، وهذا الوصف قّوى المعنى ووّضحه، ألّن داللة الوصف تتضّمن 

  .التخصیص والتحدید، إضافة إلى المعنى األول وهو السیادة

وعلى العموم فتوظیف الجمل االسمیة في القصیدة مناسب لغرض الوصف، وٕاظهار      

الحزن والمعاناة، وهي ما أّثر في نفس الشاعر، وانعكس ذلك على تراكیب القصیدة؛ 

  .فجاءت على النمط االسمي الحامل دالالت الّدوام والثبوت واالستمراریة
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  :الجمل االسمیة المنسوخة   - ب

وهي الجمل التي دخلت علیها النواسخ الفعلیة أو الحرفیة، ومما جاء منها في      

  :القصیدة قول الشاعر

  "أصبحُت في الحبِّ مطوًیا" 

  :جاء تركیب الجملة في الّشاهد على النسق اآلتي 

یرفع المبتدأ وینصب الخبر، فیصیر المبتدأ اسمه والخبر " أصبح"الفعل الناقص      

أو . بما یحمله من دالالت في زمن الّصباح" أصبح"یدل على اّتصاف اسم خبره، وهو 

  ". الصیرورة"في زمن صارت إلیه األمور بخالف ما كانت علیه، وهو ما یسمى بداللة 

واسم أصبح في هذه الجملة ضمیر مّتصل یعود على المتكلم، وهو یحیل إحالة    

  .ي على الضمخارجیة إلى صاحب النص، وهو ضمیر رفع متحرك مبن

" ُطِويَ " المنصوب به ، وهو اسم مفعول من الفعل " مطویا"فهو لفظ " أصبح"أّما خبر     

  .المبني لما لم ُیسّم فاعله، أو المبني للمجهول كما یصطلح علیه البعض

  .لُیعلم سبب حرقته وعذابه" في الحب" ویظهر أّنه تأخر عن شبه الجملة     

  :ومن ذلك قوله  

  في الحشا یجبُ  باَت قلبٌ 
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، وهو "قلب"ُمسندا إلى لفظ " بات"جاء التركیب االسمي منسوخا بالفعل الناقص     

  .الواقعة خبرا له" یجب" اسمه، وٕالى الجملة الفعلیة 

، فالنكرة غالبا تفید معنى "في الحشا"ولفظ قلب جاء نكرة موصوفة بشبه الجملة     

مخصصة، لوجود قید معنوي، وهو حدیث جاءت  - محل التحلیل-عاما، لكن في البیت 

  .الّشاعر عن نفسه واصفا حاله، فیكون الحدیث خاّصا عن قلب الشاعر ودعه ومقلته

دون سواه من األفعال الناقصة التي یمكن أن تدخل على الجملة، " بات"واختیاره للفعل    

  .كأصبح أو أضحى أو صار أو أمسى، كونه متعلقا بزمن معین، هو الّلیل

وكان األنسب ألّن زمنه زمن السكینة والهدوء، واجتماع الهموم واألحزان والخلوة     

والوحدة، ویكون القلب في صراع مع أشواقه ورغباته، وهنا رغبة الشاعر تكمن في 

  .التحّرر والعودة للوطن

، فصورته تغّیر طارئ على حال القلب "یجب"أّما عن الخبر وهو الجملة الفعلیة      

  .تاد الهدوء والسكینة، فصار إلى االضطراب والخفقان الزائدالذي اع

  .والجملة االسمیة قد تكون مثبتة كما قد تكون منفیة      
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  :الجملة المثبتة  - جـ

  1.وهي الجملة التي خلت من أداة من أدوات النفي، واإلسناد فیها مثبت  

ومن خالل هذا التعریف یتضح أن اإلسناد في الجملة یكون مثبتا إذا خال من أدوات    

  .النفي

  .لیس: لم ، وال، و لن، واألفعال، كـ: وهذه األدوات منها الحروف، كـ    

  :فكل جملة خلت منها فهي مثبتة، ومن شواهدها في القصیدة، قول الشاعر

  .أصبحُت في الحِب مطوًیا: فالحب سلطاٌن، وقوله 

  .إسنادا مثبتا" الحب"إلى المبتدأ " سلطان"ففي الجملة األولى أسند الخبر 

إلى الضمیر المّتصل الّدال على المتكلم " أصبح"وفي الجملة األخرى أسند الفعل الناقص 

  .هالمفرد، وهو الّتاء، وٕالى خبره مطویا، إسنادا مثبتا ال نفي فی

فالجملتان مثبتتان إسنادا ومعنى، ألّن بعض التراكیب قد تتضمن إثباتا في اإلسناد     

: أنا مفلس، فهذا یتضّمن نفي ملكیة المال، كأّنه قال: یتضّمن معنى النفي، كقول أحدهم

  . لیس لدي مال

                                         

، 1، ج1996-1المیداني عبد الرحمن بن حسن، البالغة العربیة، دار القلم، دمشق، ط: ینظر -  1

 .202ص
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زم فأّما الجملة األولى فتضّمنت ال. لذلك فاإلثبات واقع في الجملتین لفظا ومعنى    

الفائدة، ألّن سلطنة الحب على القلوب معلومة لدى الجمیع، أّما الثانیة فتحمل فائدة 

  .الخبر، ألّنها تضّمنت وصف حال الشاعر مع ما یعانیه من لوعة الشوق وحرقة الحب

  :الجملة المنفیة -د  

وهي الجملة الخبریة التي دخلت علیها أداة من أدوات النفي؛ فتنفي الحكم الذي     

  :یحمله المسند عن المسند إلیه، ومن أمثلتها في القصیدة قول الشاعر

  َما َلها ریٌش 

المسند إلیه، وشبه الجملة المتعلقة " ریش" فهذه جملة اسمیة مركبة من المبتدأ       

  ".لها"بالخبر المحذوف 

 والمبتدأ هنا نكرة غیر موصوفة جاء متأخرا عن خبره المحذوف، الذي تعلقت به      

  .شبه الجملة المقدمة على المبتدأ

، فانتفى وجود الریش عن األسهم التي أصابت "ما"ودخل على الجملة حرف النفي      

  .الشاعر، والمتقدم ذكرها
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  :ومنها قوله أیضا 

  ال النفُس راضیةٌ 

وهو المبتدأ، وقد جاء اسما مفردا معرفا " النفس"وهي جملة اسمیة مكونة من لفظ      

  .المفرد المتأخر النكرة المؤنث، وهو المسند" راضیةٌ "ما، وهو المسند إلیه، وخبره لفظ متقد

، والذي نفى أن "ال"وقد نفى الحكم الذي یحمله المسند عن المسند إلیه بحرف النفي     

  .تكون النفس راضیة بالغربة عن األهل واالبتعاد عن الوطن

  :الجملة الفعلیة 3-2    

فعل یدل على حدث مقترن بزمن، قد یكون : التي تصدرها فعل تام، أي وهي الجملة     

  :ماضیا أو مضارعا أو أمرا، ومما جاء في القصیدة من جمل فعلیة قول الشاعر

  .ال تعجْل بالئمٍة، ولو تبیََّن لي، أثریت مجداً  

وهي عموما تدل على أحداث مؤقتة، وأفعال محكومة بحّیز مكاني وزماني، ففي      

دّل تركیبه الفعلي على إثرائه مجدا في زمن ماٍض بعد مروره " أثریُت مجداً : "لهقو 

  .بمصائب ونكبات كادت تقصم ظهره وترضي ُحّساده

  .ملكت حلمي، وُصنُت عرِضي: وكذلك قوله    
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فهتان جملتان فعلیتان تابعتان للجملة األولى في المعنى، ألّن إحراز المجد تضّمن       

وفعالهما ماضیان كذلك، لیدل على أّن األحداث قد وقعت . ملك الحلم وصیانة العرض

  .فعال، وهذا من باب تقویة المعنى وتوكیده

  .والجمل الفعلیة عموما تكون مثبتة كما تكون منفیة   

  :فعلیة المثبتةالجملة ال-1

ویكون التركیب فیها خالیا من أدوات النفي، فیبقى اإلسناد فیها مثبتا بین الفعل     

  .المبني للمعلوم وفاعله، أو بین الفعل المبني لما لم ُیسّم فاعله ونائب فاعله

  :ومما جاء في القصیدة منها قول الشاعر    

  "أبیُت في ُغْربةٍ " 

ها ضمیر مّتصل یعود على المتكّلم، الذي هو الّشاعر، وهو وهي جملة فعلیة، فاعل     

یتحدث عن نفسه في الغربة، وهذه الجملة خالیة من أدوات النفي فعلها مضارع هو الفعل 

  ".أبیتُ "

  :الجملة الفعلیة المنفیة -2   

وهي الجملة الفعلیة التي دخلت علیها إحدى أدوات النفي، فنفت عن المسند إلیه ما      

  :ومن شواهدها في القصیدة. له الفعل من حكمیحم

  لم یبَق لي غیُر نفِسي
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  :وقوله

  ال َیترُك الحبُّ قلِبي

، وهو حرف جزم ونفي "لم"فالجملة األولى فعلیة، فعلها مضارع دخل علیه الحرف      

باللفظ " نفسي"، ثّم حصره في لفظ "یبقَ : الفعل"وقلب؛ فنفى حكم البقاء الذي حمله المسند 

  :ویمكن تأویل الجملة على النحو اآلتي". یرُ غ"

  . لم یبَق لي شيٌء غیُر نفِسي 

  .فیكون نفي البقاء عن جمیع األشیاء ، وحصره في نفس الشاعر فقط   

، وقد دخلت على الفعل المضارع "ال"أّما الجملة الثانیة فجاء النفي فیها بالحرف       

  .الحب هنا بقاء ألشواقه وأحزانه وألمه، فنفى حكم ترك الحب للقلب، وبقاء "یترك"

  .وما یمكن قوله عن الجمل المنفیة والمثبتة أّنها قد تكون اسمیة كما قد تكون فعلیة    

والجمل المنفیة سائدة في النص، وقد سیطرت علیه، ولم تترك لإلثبات إال مجاال ضیقا؛ 

  .تي آلمتهوكثرة النفي حملت دالالت مختلفة عن معاناة الشاعر وغربته ال

وما نخلص إلیه في األخیر أّن الجمل قد تنوعت، فظهرت في شكل لوحة فنیة بدیعة،    

ولعل لهذا التنوع داللة خاصة، فیكون الهدف منها إماطة الملل عن نفس القارئ، وٕایصال 

  .األفكار بأسلوب شائق
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فعلى ما بینهما  فمن باب هذا التنوع استعمال الجمل االسمیة تارة والفعلیة تارة أخرى،   

  . من اختالف في الوظیفة والمعنى إال أّنها انسجمت وتراّصت على نحو بدیع بلیغ

وهي من الجمل  .َعاِلَیةٌ  َوْهيَ ، َوَأْنُتْم ساَدٌة ُنُجبُ ، َیْبُعدُ  َوالَظنُّ ، َفاْلُحبُّ ُسْلَطانٌ : كقوله    

  .وهي من الجمل الفعلیة. ، لْم تعلقْ َشَرراً َفاَضْت َزْفَرِتي ، َأْكُتُم َأْشَواِقي: وقوله. االسمیة

وانطالقا من تحدید الجمل االسمیة والفعلیة في القصیدة یتضح أن الشاعر اعتمد      

في كالمه على الجمل الفعلیة أكثر بكثیر من اعتماده على الجمل االسمیة، ورّبما یكون 

ار، وهو ما كان یعایشه شاعرنا مرّد ذلك أّن داللة الجمل الفعلیة التجدد والتغیر واالستمر 

ذلك أّن الجمل الفعلیة تفید :" من أوضاع وأحداث وظروف، كما قال أحد الباحثین

  .1"االستمرار التجددي، وأّن اإلخبار بالفعل یقتضي التجدد األفعال واستمراریتها

كانت أّما داللة الجمل االسمیة فهو الثبوت واالستقرار، لحالة الحزن والكآبة التي      

تسیطر على حیاة الشاعر، وهذه الدالالت یهتدى إلیها من خالل القرائن اللغویة 

  .والمعنویة

       

   

                                         

، 1968-1أحمد خلیل، المدخل إلى دراسة البالغة العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط -  1

 .182ص
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  :الجملة الشرطیة 3-3   

تعلیق شيء بشيء؛ حیث إذا وجد األول وجد الثاني، وهو أسلوب له : " الشرط هو      

مكوناته وأركانه، وهي األداة والفعالن، وحصول الثاني منهما مترتب على حصول األول، 

  .1"فهو جوابه وجزاؤه

فالحدیث هنا عن ثالثة أركان مرتبطة ببعضها؛ ال یكون أحدها إال بالركنین اآلخرین،     

  .ألداة تربط جملة الشرط بجملة الجوابفا

، فهما حرفان، ومنها الجازمة ومنها غیر "إذما"و" إن"وأدوات الشرط كّلها أسماء إال       

  .الجازمة

  :ومّما جاء في القصیدة قول الّشاعر    

  َحِدبُ    في ُغْرَبٍة  َلْیَس  ِلي  فیها  َأٌخ    َفِإْن َیُكْن  َساَءِني  َدْهِري وَغاَدَرِني    

  َفَسْوَف  َتْصُفو  اللََّیالي  َبْعَد ُكْدَرِتها      َوُكلُّ   َدْوٍر   ِإَذا   ما    َتمَّ      َیْنَقِلبُ 

  .وهو جازم لفعلین مضارعین، ال محل له من اإلعراب" إنْ "فحرف الشرط هو    

  .، وال محل لها من اإلعراب" َیُكْن  َساَءِني  َدْهِري : "جملة الشرط في الشاهد قوله

                                         

،  1985-1ة، بیروت،طاللبدي محمد سمیر ، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، مؤسسة الرسال -  1

 .114: ص

  - وبعض لحق بها الفعل الماضي وفعل األمركل الحروف مبنیة ال محل لها من اإلعراب، وی ،

 .األسماء
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  ".إنْ "، وهي في محل جزم بـ"َفَسْوَف  َتْصُفو  اللََّیالي  : "وجملة الجواب قوله

المجزوم بإْن، وساءني " یكن: "والمالحظ على جملة الشرط تتابع فعلین هما      

  ني؟، فهل هذا االسم مرفوع بالفعل األول أم الثا"دهري"الماضي، یلیهما لفظ مرفوع هو 

هذه المسألة تعرف في علم النحو بالتنازع؛ حیث یتقدم عامالن معموال واحدا، فهل     

  یكون المعمول للعامل األول أم الثاني؟

مرفوعا، وٕاذا أعملنا اآلخر ُأعِرَب " اسم یكن"فإذا أعملنا الفعل األول ُأعِرب اللفظ      

أقرب إلى " ساء"ول، ألّن الفعل ویمكن أن نرجح اإلعراب األخیر على األ. فاعال مرفوعا

  .وهذا القرب یقوي عمله .المعمول

أّما جملة الجواب فهي في محل جزم لتوفر شرطین؛ األول أّن أداة الشرط جازمة،       

  .واآلخر أن الفاء الرابطة متصلة بجواب الشرط

، وقد ذكر الشاعر في جملة الشرط ظروفه الصعبة التي عاشها وتحّمل قساوتها      

وعلى الرغم من ذلك بقي صابرا محتسبا، أّما في جملة الجواب فتحّدث عن بصیص 

األمل وفسحة الرجاء بصفاء الّلیالي مستقبال، وبإشراق شمس الحریة بعد ظالم االستعمار 

  .الغاشم
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  :الجملة الظرفیة 3-4

یه، وهي الجملة التي تقدّمها شبه جملة من جاّر ومجرور، أو من ظرف وُمضاف إل    

  .1"المصّدرة بظرف أو جاّر ومجرور"وقال ابن هشام بأّنها 

ومعنى هذا أّن الجملة الّظرفیة قد تكون مقترنة بظرفي الّزمان والمكان، وقد تكون       

  .شبه جملة من جاّر ومجرور

  :ومن الجمل الظرفیة الموجودة في القصیدة نذكر قول الشاعر    

  َسَببُ ِلُكلِّ َدْمٍع ِمْن ُمْقَلٍة 

، وهو "كل"فالجملة تبدأ بحرف الالم، وهو للملك أو التخصیص، واسم مجرور هو      

، "من"اسم مجرور بـ" مقلة"حرف جر آخر، و" من"مضاف إلیه، و" دمع"مضاف، و

، أو هي متعلقة به، وهو "لكل" وخبره شبه الجملة . اسم مرفوع هو مبتدأ مؤخر" سببُ "و

  .ودمحذوف وُمقدر بمستقر أو موج

فالجملة اسمیة لعدم تصدرها بفعل، بل هي متصدرة بجار ومجرور، وهي الجملة    

  . الظرفیة نفسها التي ذكرها ابن هشام وغیره

                                         

 .433: ابن هشام، مغني الّلبیب، ص -  1
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سببه، ألّنه محل الكالم والوصف،  الدمع الجاري من العین ذكرَ  وقد تقّدم ذكرُ       

آبة وٕالى ما واألهم في نظر الشاعر، فهو مشغول بما آلت إلیه حاله من حزن وك

  .استحالت إلیه ظروفه من غربة ونفي وقهر عن االهتمام بما سّبب ذلك
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  :     عوارض البنیة التركیبیة في الجملة العربیة -4

المسند والمسند إلیه، : المعروف أّن الجملة العربیة تتكون من ركنین أساسیین، هما      

" اللذان ُیعدان عماد الجملة العربیة، وقد یلحق بهما في التركیب ما یصطلح علیه النحاة بـ

، ولكن تبقى األولویة واألهمیة للُعمد في التركیب، فاألصل أن تذكر جمیع أجزاء "الفضلة

ب بالحفاظ على مراتبها التي حّددها أهل اللغة والّنحو من استقراء كالم العرب، وأّي التركی

  .خروج عن ذلك األصل أو تلك األصول یوجب التّقدیر والبحث عن سببه وعّلته

وعلى هذا یكون المقصود من مصطلح العوارض مخالفة بعض األصول النحویة،      

  .ذف أو التقدیم والتأخیر، أو الفصل واالعتراضكأصل الذكر والرتبة والوصل مثال، بالح

وكل ذلك ال یكون إال لغایة بالغیة وغرض یخدم المعنى الذي یرغب المتكّلم في    

إیصاله إلى المتلقي، مع إضافة شيء من الجمالیات على الّنص من خالل التالعب 

  .باأللفاظ في التركیب
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  :التقدیم والتأخیر: أوال 

  :   مفهومه وأهمیته -1

للغة العربیة نظام خاص في ترتیب ألفاظها أثناء تكوین الجمل؛ فالجملة االسمیة      

، أّما الفعلیة فركنها األول هو )المسند(والخبر ) المسند إلیه(مثال ركنا اإلسناد فیها المبتدأ 

  ).المسند إلیه(والفاعل أو نائبه ) المسند(الفعل 

والّترتیب مقولة أساسیة في نظام الجملة، إال أّنه قد یخالف لسبب ما، كما قال أحد    

لكن هذه مجرد هذه المخالفة تنبئ عن غرض ما، ذلك الغرض هو إبراز :"... الباحثین 

  .1"كلمة من الكلمات لتوجیه التفات الّسامع إلیها، وتلك مسألة أسلوبیة

من  - كالتقدیم والتأخیر-تریها من ظواهر لغویة فوصف تراكیب الّنصوص وما یع      

صمیم الدرس الّنحوي، أّما البحث عن الغرض الذي من أجله جاء التركیب على تلك 

  .الصورة بالذات دون سواها من اختصاص علم البالغة أو األسلوبیة

مختلفة وبما أّن اللغة العربیة من اللغات المعربة التي تتمیز بالحركات اإلعرابیة ال      

التي تدل على معاني األلفاظ في التركیب، وعلى وظائفها فیه جاز تقدیم بعض المفردات 

  .عن موقعها أو تأخیرها عنه، مع الحفاظ على صحة التركیب وسالمة المعنى

                                         

العالمة اإلعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث، دار غریب للطباعة : محمد حماسة عبد اللطیف -  1

 .321: ، ص2001-1لقاهرة، طوالنشر، ا
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الذي فّصل ) هـ180(وقد اهتّم علماء العربیة بهذه الظاهرة اهتماما بالغا، كسیبویه      

الكالم علیها؛ فذكر ما یجوز منها وما ال یجوز، وأغراض المتكلم منها وقصده عند 

فمن ثم كان حد اللفظ أن یكون فیه مقدمًا، وهو عربي جید كثیر، : " استعمالها؛ إذ یقول

انهم الذي بیانه أهم لهم وهم ببیانه أغنى، وٕان كانا جمیعًا یهمّ  كأنهم إنما یقدمون

  .1"ویعنیانهم

فهنا یبین أّن تقدیم لفظ ما في التركیب عن مرتبته بسبب بیان أهمیته، مع أّن اللفظ     

  .    المؤخر مفید في المعنى ویحتاج إلیه في السیاق

َوإِنََّما یصلح :"  والتأخیر في قولهلّما تحّدث عن التقدیم ) هـ285(وكذلك المبّرد      

ضرب زیدا َعْمرو؛ ِألَنَّك تعلم : َعن اْلَمْعنى، َنْحو التَّْقِدیم َوالتَّْأِخیر ِإذا َكاَن اْلَكَالم موضحا

  .2"باإلعراب اْلَفاِعل َواْلَمْفُعول

 وشرط المبرد لیصح تقدیم مفردة ما عن محلها أن تكون معربة بّینة عالمتها، وذلك    

لُیّمیز الفاعُل من المفعول، فاألول مرفوع وعالمته الضمة أو ما ینوب عنها، واآلخر 

  .منصوب وعالمته الفتحة أو یبین النصب بدلها

                                         

عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تح -  1

 .34: ، ص1، ج1988-3ط

محمد عبد الخالق عضیمة، عالم الكتب، بیروت، : المبرد أبو العباس محمد بن یزید، المقتضب، تح -  2

 .96- 95:، ص3، ج1994-1ط
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أكرم : فإن غابت العالمة اإلعرابیة الممیزة حصل اللبس واإلبهام ، كما في قولنا       

م إلى الرتبة والموقع، فنعرف موسى عیسى، فالعالمة متعذٌر ظهورها، وعلیه وجب االحتكا

  .بأّن األول فاعل ، واآلخر مفعولٌ 

كان هذا من جانب صناعة الّنحو، أّما من جانب البالغة فقد أجاد الجرجاني      

هو باب كثیر الفوائد، جّم المحاسن، واسع  : ""في وصفه لهذه الظاهرة بقوله) ه471(

یعة، ویفضي بك إلى لطیفة، وال تزال ترى التصّرف، بعید الغایة، ال یزال یفتّر لك عن بد

شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، 

  .1أن قّدم فیه شيء، وحّول الّلفظ عن مكان إلى مكان

یقدم الجرجاني ظاهرة التقدیم والتأخیر في أحلى حلة وأبلغ عبارة؛ حیث عدد          

ها وخصائصها؛ منها أنها تزید الشعر حسنا بتقدم أحد عناصر محاسنها وذكر مزایا

ویمكن أن . التركیب موقعه المألوف، فتجد القارئ متأثرا به ومستمتعا بقراءته وسماعه

  »من الطویل« :2نضرب مثال على ذلك بقول المتنبي

  َصداَقِتِه ُبدُّ َوِمن َنَكِد الُدنیا َعلى الُحرِّ َأن َیرى       َعُدّوًا َلُه ما ِمن       

                                         

 .106: ، ص1دالئل اإلعجاز، ج: الجرجاني  - 1

عصام شعیتو، مكتبة الهالل بیروت، : ابن حجة الحموي تقي الدین، خزانة األدب وغایة األرب، تح -  2

 .1/191، 1987-1ط
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على  »على الحر«و  »ومن نكد الدنیا«فالشاهد في البیت تقدیم شبه الجملة      

الواقع في محل رفع مبتدأ، وقد بالغ الشاعر في اإلساءة إلى  »أن یرى«المصدر المؤول 

  .خصمه والتقلیل من شأنه، وذلك من خالل التقدیم والتأخیر

 .في وضع الطَّرفین ُكّل عند صاحبه«اهرة تكون أن هذه الظ) هـ505(وبّین الكرماني 

  .1»في َوْضع ُكلٍّ من المسنِد إلیه والمسنِد عند اآلخر: أي

وكالمه هنا عاّم، فعلى حد قوله یأخذ الخبر موقع المبتدأ، كما یأخذ المبتدأ موقع     

الخبر، فیصیر األول مقّدما واآلخر مؤّخرا، مع الحفاظ على الوظیفة النحویة في الجملة، 

  .وهذا بشروط وضعها النحاة، حّتى ال یضعف المعنى ویفسد التركیب

؛ ألّن الفاعل 2خبر، فإّنه ال یصّح في الفعل والفاعلولئن صّح هذا في المبتدأ وال      

مع . متى تقّدم فعَله صار مبتدأ، وخبره الفعل الذي تقّدمه مع الضمیر المستتر العائد علیه

  .3أّن من النحاة من عّد االسم المتقدم على فعله فاعال مقّدما

  

                                         

علي بن دخیل اهللا العوفي، : الكرماني محمد بن یوسف شمس الدین ، تحقیق الفوائد الغیاثیة، تح -  1

 .1/414، 2005-1المدینة المنورة، طمكتبة العلوم والحكم، 

محمود جاسم : الوراق أبو الحسن محمد بن عبد اهللا، علل النحو، تح: منع جمهور النحاة ذلك، ینظر -  2

 .1/253، 1999- 1الریاض، ط –محمد الدرویش، مكتبة الرشد 

علي محمد : الحلبي محب الدین محمد بن یوسف، تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد، تح: ینظر - 3

 .4/11، 2006- 1فاخر وآخرین، دار السالم للطباعة والنشر، القاهرة، ط
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  :دراسة التقدیم والتّأخیر في القصیدة -2

لنحاة أّن األصل في التراكیب المحافظة على الرتبة، فهي قرینة مما هو معلوم لدى ا    

مساعدة على فهم معناها، ومع هذا نجد في الكالم تراكیب كثیرة خارجة عن هذا األصل؛ 

  :فتتقدم ألفاظ وتتأخر أخرى لغایات بالغیة وأغراض معنویة، فمنه قول الّشاعر

  ؟اْلَحيِّ ُمْنَتَسبُ  تاُة  ِخْدٍر َلَها ِفيَفَكْیَف َتْسُلُبِني َقْلِبي ِبال ِتَرٍة     فَ 

فالتركیب استفهامي غیر حقیقي، فالشاعر ال ینتظر جوابا من المتلقي، ویظهر من      

سیاق الكالم أّنه یتعجب من تأثیر فتاة الخدر في نفسه؛ إذ أّنها استحوذت على مجامع 

  .قلبه

  :غییر، ونمثل لها بالشكل اآلتيوقد اعترى ترتیب العناصر في الجملة بعُض التّ       

شبه + مفعول به ثانٍ "+ الیاء المّتصلة بالفعل"مفعول به أول+ فعل مضارع+ اسم استفهام

  .جملة اسمیة جدیدة+فاعل+ جملة

وتقّدم المفعولین " فتاةُ "وما تجدر اإلشارة إلیه في تركیب الجملة هو تأخر الفاعل       

األول والثاني وشبه الجملة علیه، وهذا مخالف األصل النحوي؛ الذي یقتضي مراعاة 

  .الترتیب؛ فیلي الفعَل الفاعُل مباشرة دون فاصل بینهما

نه ضمیرا مّتصال، وتقدمه واجب هنا، أّما ویمكن تعلیل سبب تقّدم المفعول األول بكو      

  ".بال تارة"المفعول الثاني فتقدمه جوازا ال وجوبا، وكذلك شبه الجملة 
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وتقدیر الجملة یكون بإعادة كل مفردة إلى مكانها األصلي من خالل عملیة التحویل،    

  : فیصیر على النحو اآلتي

  :ونموذجه المقدر.  فكیف تسلب فتاة خدٍر إّیاَي قلِبي بال ِتَرةٍ     

یصیر ضمیرا (المفعول األول )+مع المضاف إلیه(فاعل + فعل مضارع+ اسم استفهام  

  .شبه الجملة)+ مع المضاف إلیه(المفعول به الثاني )+ منفصال لیصح فصله عن الفعل

فأّما اسم االستفهام فله الصدارة في الكالم في كل األحوال، وال یستقیم التركیب إال     

وبما أّن الجملة فعلیة فإّن الفعل یتقدم بقیة عناصرها، بعده فاعله مباشرة دون . بتقدمه

  .الفصل بینهما بأّي فاصل

ا، فخّصص ابن جني وهذه الجملة المقّدرة أشار إلیها العدید من العلماء قدیما وحدیث    

؛ كما 1"باب في شجاعة العربیة"بابا في كتابه الخصائص للحدیث عنها تحت عنوان 

في نظریته التولیدیة التحویلیة، )  chomsky (فّصل في الحدیث عنها تشومسكي 

  .2واصُطلَح على الجملة األصل التي تتولد عنها الكثیر من الجمل بالجملة النواة

ى أّن تقدم بعض المفردات في التركیب عن مكانها األصلي أو ویجب االنتباه إل    

تأخرها عنه ال یأتي عبثًا، بل هو لغرض بالغي یفرضه المقام أو الحالة النفسیة 

                                         

 .360: ، ص2جالخصائص،  -  1

 .218: ، ص1990- 1حماسة عبد اللطیف، الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -  2
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الشعوریة لدى الشاعر، فهنا قّدم ذكَر نفسه محل الوصف على سبب ما آلت إلیه وهي 

الّشاعر ویهتّم بها، فیشعر فتاة الخدر ذات النسب الرفیع، وحتى ُیعنى القارئ بحال 

  .بشعوره، ویتعّرف قوة أثر تلك الفتاة في نفسه

  : وتّتمة التركیب بوصف هذه الفتاة بقوله    

  اْلَحيِّ ُمْنَتَسبُ  َلَها ِفي

" ، تالها اسم مرفوع )في الحيّ ( وأخرى بعدها ) لها(فقد ُبدئ التركیب بشبه جملة       

موصوفة، وبتأّمل التركیب یظهر أّنه مبتدأ مؤخٌر، مع وهو نكرة غیر مضافة وال " منتسبُ 

  .أّن األصل فیه أن یكون في مقدمة الجملة ال في ذیلها

  :وبالتقدیر یصیر ترتیب عناصر الجملة على النحو اآلتي     

  "منتسٌب لها في الحيِّ "  

والقافیة وقد جاز تأخیر المبتدأ ألّنه نكرة وخبره شبه جملة، وللمحافظة على الوزن      

  .وحرف الرويّ 

فقد أجاز النحاة والبالغیون تقدیمه على المبتدأ، مع أّن األصل تقدیم  أّما عن الخبر   

ومما یصح ویجوز تقدیمه، خبر المبتدأ على :" المبتدأ وتأخیر الخبر، فقال ابن جنيّ 

  .1"المبتدأ

                                         

 .382: ، ص1ابن جني، الخصائص، ج -  1
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ولم یبین ابن جني هنا سبب التقدیم ، بل اكتفى بذكر الحكم فقط وهو الجواز، لكن    

هذا الجواز لیس على إطالقه، بل نجد له شروطا وضوابط، كأن یكون هذا التقدیم لغایة 

  .بالغیة، أو لتحقیق هدف ما

  :ومن شواهد التقدیم والتأخیر في القصیدة قول الشاعر

  َنَسبُ   ىَقْلِبي  ِمْن    َلواِعِجِه    َكَأنََّما   َبْیَن   َقْلِبي   َواْلَهوَ   ال  َیْتُرُك  اْلُحبُّ    

" إنّ "الناسخة التي هي من أخوات " كأنّ "وهي في مركبة من " كأّنما" في عجز البیت    

" كأنّ "فكّفتها عن العمل، لذلك ُتعرب " ما"تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لكن اّتصلت بها 

  .فوفة ال محل لها من اإلعرابكاّفة ومك

  " َنَسبُ   ىَبْیَن َقْلِبي َواْلَهوَ  : "ویبقى من الجملة قوله     

مبتدأ مؤخر مرفوع، وهو نكرة غیر موصوفة، سبقه شبه جملة ظرفیة مع ": نسبُ "فـ     

، مع أّن "كائن أو موجود"معطوف علیها، وهي متعلقة بخبر محذوف ُمقدم، تقدیره 

م المبتدأ، وأن یتأخر خبره، فیبتدأ بالمتحدث عنه ثّم ما یتعلق به من األصل أن یتقدّ 

وصف أو بیان حال أو خبر، فهنا مخالفة لألصل النحوي، وقد تبّین أّنه ال ُیعدُل عن 

  .األصل النحوي إال لغرض بالغّي، وغایة یسعى إلیها المتكلم

ما بعدها، وصلنا إلى أّن ولو تأملنا سیاق التركیب، وربطنا الجملة بما قبلها و      

الشاعر في مقام وصف حاله، وما صارت إلیه ظروفه، وحال قلبه ومشاعره، وما اعتراه 
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من هوًى عجز عن تحمل تبعاته ومشاقه، لذلك قّدم ذكر القلب والهوى عن ذكر العالقة 

  .بینهما وهي النسب

الروي لئال یختلف كما یمكن أن نضیف سببا آخر، وهو مراعاة الوزن والقافیة وحرف    

  .إیقاع القصیدة

كما  –وهناك مخالفة أخرى لألصل النحوي في هذا التركیب، وهو مجيء المبتدأ نكرة     

واألصل فیه أن یأتي ُمعرفا، وهذه المخالفة مشروطة بضوابط حّددها النحاة؛  -سبق بیانه

  :1فقال ابن مالك

  َلْم تُِفْد َكِعْنَد َزْیٍد َنِمَرهْ َما     َوَال َیُجوُز االْبِتَدا ِبالنَِّكَرهْ   

  َوَرُجٌل ِمَن الِكَراِم ِعْنَدَنا   َوَهْل َفَتًى ِفیُكم َفَما ِخلٌّ َلَنا 

  ِبرٍّ َیِزیُن َوْلُیَقْس َما َلْم ُیَقلْ    َوَرْغَبٌة ِفي الَخْیِر َخْیٌر َوَعَملْ 

ُتجیز مجيء المبتدأ نكرًة، هذه األبیات الثالثة من ألفیة ابن مالك، تبّین الحاالت التي   

كون الخبر شبه : وشرطها عموما هو حصول الفائدة، وتجنب اللبس والغموض، منها

، ومنها كون المبتدأ في سیاق االستفهام والنفي، -كالشاهد الذي بین أیدینا –جملة مقدما 

  .وأن یكون موصوفا أو ُمضافا

                                         

محمد باسل عیون السود، دار : ابن الّناظم بدر الدین محمد بن مالك، شرح ألفیة ابن مالك، تح -  1

 .80، ص1، ج2000- 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
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ة، فهي ال تعتني بالجانب الشكلي فقط وهنا تظهر قیمة القراءة النحویة للمدونة اللغوی    

كما یتوهم البعض، بل تنطلق منه وتتجاوزه لتفتح آفاق المعنى الرحب، فتربط الكالم 

  .بمقامه ومقتضیات سیاقه اللغوي والحالي

  :ومن شواهد التقدیم والتأخیر في القصیدة قول الشاعر     

  ؟َوَكْیَف َیْمِلُك َدْمَع اْلَعْیِن ُمْكَتِئبُ 

" كیف"التركیب في هذا الشاهد فعلي، عكس التركیب السابق، فهو ُمصّدر ب     

االستفهامیة، الواجب تقدمها، وهي اسم استفهام مبني على الفتح، یسأل به عن حال 

ویختلف محلها من اإلعراب من جملة ألخرى، . الشخص أو عن طریقة إنجاز شيء ما

  .فتارة یكون خبرا ُمقّدما، وتارة یكون حاال

مكونة من فعل مضارع مرفوع ومفعول به منصوب مع ما " كیف"والجملة بعد      

وترتیب عناصر هذه الجملة مخالف لألصل النحوي الذي . أضیف إلیه، وفاعل مرفوع

  .یقتضي أن یلَي الفاعُل الفعَل وأن یتقّدم المفعوَل به

أو الداللیة التي ولتسویغ الخروج عن األصل وجب البحث عن الفائدة البالغیة     

اكتسبها التركیب من خالل هذه المخالفة، فمن العّي أن یختلف ترتیب عناصر جملة ما 

  .دون فائدة، ولیس البارودي من ُعهد علیه مثل هذا
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والمتأمل للبیت الشعري یلحظ أن الحدیث فیه عن الدمع، فهو مذكور في صدره     

أ، وُقّدم في العجز على الفاعل، وهذا التقدیم وعُجزه، كما أّنه ُقّدم في الصدر على المبتد

جعل القارئ یهتّم به ویركز علیه، ألّنه عالمة الحزن واأللم والُبعد، وهي الحال التي یرید 

  .الشاعر أن یلفت انتباه القارئ علیها
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  :الفصل والوصل:ثانیا 

  :مفهومه وأهمیته -1

یعّد أسلوب الفصل والوصل من األسالیب التي احتّلت مكانة رفیعة لدى علماء    

ال ُیوّفُق للصواِب فیه إّال من أوتَي قسطًا موفورًا من البالغٍة، " البالغة، وهو أسلوب 

وطِبُع على إدراك محاسِنها، وُرزَق حظ�ا من المعرفِة في ذوِق الكالِم، وذلك لغموِض هذا 

یدلُّ لهذا، أنهم جعلوُه حدَّا للبالغِة، فقد : مسلكِه، َوعظیِم خطرِه، وكثیِر فائدته الباِب، ودقةِ 

  .1"معرفُة الفصِل والوصلِ «هَي : سئَل عنها بعُض الُبلغاِء، فقال

فتمّكن المتكلم من هذا المبحث البالغي الّلطیف، دلیل على فصاحته وبالغته، وعلى    

  .في التعبیرتمّكنه من ناصیة اللغة وأسالیبها 

الوصل في االصطالح البالغي عطف جملة :" وقیل في تعریف الفصل والوصل    

  .2"على جملة بالواو، والفصل ترك هذا العطف

  :جملتان موصولتان بالواو، أّما قولنا. دخل زیٌد وخرج عمٌرو: فقولنا     

  .جملتان مفصولتان لعدم وصلهما بحرف الواو. دخل زیٌد یبحث عن ضاّلته  

                                         

 .222:الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص -  1

 .251:، ص1992-3عبد العزیز قلیقلة، البالغة االصطالحیة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  -  2
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والمعلوم أّن لحرف الواو عدة معاٍن، منها العطف، وهو لمطلق الجمع بین       

المختلفین، أّما حروف العطف األخرى فهي ُتفید إلى جانب العطف معاني أخرى؛ كالفاء 

  .التي تفید الترتیب مع التراخي" ثمّ "مثال، فهي تفید الترتیب مع التعقیب، وكـ

یب في بعض األحیان، لذلك منع البالغّیون الفصل في وترك الوصل قد یفسد الترك     

، الفرق بین المضاف والمضاف إلیه والفصل بین الفعل والفاعل باألجنبيمواضع بعینها ك

  .1والمبتدأ وخبره، ألّنه كّلما زاد الجزءان اّتصاال قُبح الفصل بینهما

لفظ أجنبّي، وكذلك بین ودرجات المنع متفاوتة، فكثیرا ما یفصل بین الفعل وفاعله ب      

المبتدأ وخبره، لكّن الفصل بین المضاف والمضاف إلیه قبیح مستهجن إال ما جاء شاذا 

  .في كالم فصحاء العرب

ویالحظ أن الفصل والوصل لدى البالغیین لیس الذي تحّدث عنه ابن جني؛ حیث     

ها من جهة الصیاغة أشار إلى أّن الوصل هو تتابع أجزاء الجملة الواحدة المرتبطة ببعض

والمعنى، بینما الفصل هو وجود لفظ أو أكثر بین المتالزمین كالمبتدأ والخبر، أو الفعل 

  .أّما أهل البالغة فینّصون على أّن الوصل هو العطف بالواو والفصل تركه. والفاعل

  

  

                                         

 .390:، ص2ابن جني، الخصائص، ج: ینظر -  1
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  :الفصل والوصل في القصیدة -2

الربط متآلف األجزاء، ونلحظ  توالي الجمل في الكالم لیس عبثا، بل هو نسیج محكم     

في هذه القصیدة سیاقا داخلیا وآخر خارجیا، فالّشاعر لجأ إلى استخدام روابط نصّیة بین 

  .أجزاء كالمه، فیكون منسجما مّتسقا

ومّما یحقق ذلك حروف المعاني المختلفة، التي تدل على معاٍن في غیرها، خاّصة     

  .   الكالمالواو، فهي أكثر الحروف استعماال في 

ووصل الكالم بعضه ببعض بوساطة حرف الواو یحقق هذا الترابط الوثیق، وغیابه ال   

  :یفقد النّص انسجامه، ولكن تتغّیر جهته ووسائله، ومن شواهد ذلك قول الشاعر

  َواْلَعْهُد ما َلم َیُصْنُه اْلُودُّ ُمْنَقِضبُ  َعْهٌد َشِقیُت ِبِه   ِلي ِعْنَد َساِكِنَها     

فهذا البیت ُرِبَط شطراه بحرف الواو، ووجودها هنا ضروري لسالمة الّتركیب وصّحة 

المعنى، فمع أّن الحدیث في صدر البیت وعجزه عن العهد إال أن الوصل بالواو الزم، 

  :وتركه یفسد الكالم، فال یصح أن یقال

  ...اْلَعْهُد ما َلم َیُصْنهُ     َشِقیُت ِبهِ ....                 

  :كذلك قول الّشاعرو 

  َوال َصِدیٌق َیَرى ما ِبي َفَیْكَتِئبُ   َفال َرِفیٌق َتُسرُّ النَّْفَس َطْلَعُتُه     

  .وقد ربطت الواو بین الجملتین، ربطا ضروریا یفسد التركیب دونه
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  :بخالف قول الّشاعر

  ُمْحَتِسبُ َفال   َیُظّن ِبَي اْلُحسَّاُد َمْنَدَمًة   َفِإنَِّني صاِبٌر ِفي اِهللا 

، فهنا فصل، ولكّنه لم یؤّثر على "الفاء"فإّن الربط بین شطري البیت كان بحرف      

إحكام عناصر الّتركیب، بل الفاء هنا أنسب من الواو، ألّن الّصبر واحتساب األجر ضّد 

 لذلك لم یجمع الّشاعر بینها بالواو، بل. الخَور والندامة والعجز التي یمّناها الُحّساد له

  .استأنف كالمه بالفاء

  :ومن الفصل أیضا قوله    

  ِبَأْسُهٍم ما َلها ِریٌش َوال َعَقبُ   َغَرٌض ِللدَّْهِر َیْرُشُقُه   َلِكنَّهُ 

نعت لألولى، وال ) ما لها ریش(فالوصل بالواو غیر مستساغ هنا، ألّن الجملة الثانیة 

  .صالیصح دخول الواو بین النعت ومنعوته، ألّن الربط محقق أ

  : وكقوله     

  َبْیَن اْلَحَشا َطاِئٌر ِفي  اْلَفخِّ  َیْضَطِربُ     َقْلِبي ِإَذا َهاَج   اْلَغَراُم   ِبهِ  َكَأنَّ 

حرف مشبه بالفعل " كأنَّ "في هذا البیت فصٌل واعتراض بین أجزاء الجملة الواحدة، فــ 

" طائر"شرة، وأّما خبُره فلفظ الذي تاله مبا" قلبي"فهو : یحتاج إلى اسم وخبر، فأّما اسمه

وهذا هو ... إذا هاج الغرام به: في الّشطر الثاني، وقد فصل بین اسم كأّن وخبرها بجملة

  .كما سبق بیانه –الفصل الذي أشار إلیه ابن جني 
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  :الحذف:ثالثا   

  :مفهومه وأهمیته -1

ظم قصائدهم، ُیعّد الحذف من األسالیب التي یكثر الشعراء من استخدامها في ن     

؛ حیث یبقي المتكلم قرینة 1ویقصد به إسقاط جزء من الكالم بدلیل یشیر إلى المحذوف

تشیر إلى الجزء المحذوف، وهذه القرائن إّما تكون لغویة تفهم من سیاق الكالم، أو عقلیة 

  .ُتعلم من المقام وسیاق الحال

 عجیبُ  المأخذ، لطیفُ  اْلَمْسَلِك، دقیقٌ  بابٌ  هذا: وقد تحّدث الجرجاني عن الحذف فقال   

ْمتَ  الذْكر، من أْفَصح الّذكر تركَ  به ترى فِإنَّكَ  بالسِّْحر، شبیهٌ  اَألْمر،  اِإلفادة عن والصَّ

 وهذه تَُبّیْن، لمْ  إذا بیاناً  تكون ما وأتمَّ  َتْنِطْق، َلمْ  ِإَذا تكونُ  ما أْنَطقَ  وتِجُدكَ  لِإلفادة، أزید

  .2"َتْنُظر حتَّى وَتدَفُعَها َتْخُبر، حتَّى تُْنِكُرها قدْ  ُجْمَلةٌ 

وهذا من ألطف ما قیل عن الحذف، وقد اهتم الجرجاني هنا بالجانب الفني الجمالي     

للحذف؛ حیث شبهه بالسحر وفّضله على الذكر، ألّن المقام قد یقتضي اإلیجاز 

 سُنن ومن :"ابن فارس قالولهذا . واالختصار فیكون الحذف أفصح و أبلغ من الذكر

                                         

، 2008-1، دار الكتاب الجدید، بیروت، ط-مقدمات وتطبیقات–عیسى بن طاهر، البالغة العربیة  -  1

 .21ص

 .121، ص 1دالئل اإلعجاز،ج : الجرجاني-   2
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واهللا ال : فتقدیر الكالم. 1"أفعل ال یرید ذاك أفعلُ  واهللا: یقولون واالختصار، الحذف العرب

  . أفعل ذلك

وهذا كثر في الكالم حتى صار سنة متبعة، ویفهم مراد المتكلم إثباتا أو نفیا من     

  .سیاق كالمه

 العربّي، الّلسان في الجملة عناصر من به اِإلعالمُ  ُیرادُ  ما أما المیداني فرأى أّن كل    

 به، اِإلْعالمِ  إرادة على دلیلٌ  ِذْكره ألنَّ  ُیْحَذَف، والَ  ُیْذكر أنْ  إلیه بالنِّْسَبةِ  الّساَذجُ  فاألصل

 دوامًا أو الَحْذفِ  على العربيّ  الّلسان أهل اعتاد وقد العكس، على دلیلٌ  فهو َحْذُفه أّما

 من وهذا ُیذكر، َلمْ  وَلو ُیْعَلم ما وحْذفِ  اِإلیجاز، على تعبیراته ُمْعَظم في َمْبِنيٌّ  فهو أحیانًا،

  .2العربّیة الّلغة مزایا

ونجد الحذف في كتب القدماء بمصطلحات مختلفة المبنى متقاربة المعنى؛ كاالستغناء   

وه في كتبهم وقد تفطن بعضهم إلى الفرق بینها وبّین... واإلضمار واالختصار واالتساع

  .تجنبا للبس

                                         

، 2002- 1عبد السالم محمد هارون، اتحاد الكتاب العرب، ط: تح مقاییس اللغة، : ابن فارس -  1

1/52. 

 .239:ص ،1المیداني، البالغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها،ج:ینظر -  2
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ا فالحذف ال یكون عشوائیا وال عبثا، بل هو مقصود من ِقبل المتكلِم للفت انتباه إذً     

المتلقي، وٕایقاظ ذهنه؛ فُیلفى سائال عن المحذوف وسبب حذفه وعالقة ذلك بغرض 

  .المتكلم ومقام المخاَطب

 الجملة العرب حذفت قد"  :وقد أشار ابن جني إلى ما یمكن حذفه من الكالم، فقال   

 ضرب فیه كان وٕاال.  علیه دلیل عن إال ذلك من شيء ولیس.  والحركة والحرف والمفرد

  .1"معرفته في الغیب علم تكلیف من

فسواء أكان المحذوف جملة أم بعض أجزائها، وجب أن یتضمن السیاق قرینة تدل      

  .علیه وٕاال فسد

   

                                         

 .2/360: الخصائص: ابن جني  1
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  :الحذف في القصیدة -2

سبقت اإلشارة إلى أّن الحذف هو إسقاط جزء من الكالم بدلیل، وذلك لغرض بالغي      

  :وغایة داللیة، ویكثر في كالمنا ألسباب كثیرة، ومّما جاء منه قول الّشاعر

  َلْو  َكاَن  ِلْلَمْرِء  َعْقٌل  َیْسَتضيُء ِبهِ 

هنا فعل ناقص ال یكتفي " كان"في سیاق الشرط، و" كان"جاء التركیب منسوخًا بـ    

بمرفوعه، یدخل على الجملة االسمیة فیرفع المبتدأ فیصیر اسَمه، وینصب الخبر ویصیر 

اسم كان مؤخر مرفوع بها، والجملة " عقلٌ "وبمالحظة الجملة یظهر لنا أّن لفظ . 1خبَره

من جاّر ومجرور متعّلقة بخبر كان، " للمرء" ت له، شبه الجملة نع" یستضيء به"الفعلیة 

  .لكّنه محذوف، والحذف یستوجب تقدیرا یعتمد على الدلیل

، 2"كائنا أو مستقرا أو موجودا:" وقد قّدر النحاة المحذوف في مثل هذه التراكیب بـ   

  :فیصیر التركیب بعد التقدیر

  :به، ثّم تُقّدر الرتبُة األصلیة، فتصیر الجملةلو كان موجودا للمرء عقٌل یستضيء      

  .لو كان عقٌل موجودًا للمرِء یستضيء به 

                                         

: ابن شاهنشاه أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن علي، الكناش في فني النحو والصرف، تح  -  1

 .39: ص ،2،ج2000-1للطباعة والنشر، بیروت، ط ریاض بن حسن الخوام، المكتبة العصریة

فتحي أحمد علي : ابن األثیر مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد، البدیع في علم العربیة، تح -  2

 .59:، ص2000- 1أم القرى، مكة المكرمة، ط الدین، جامعة
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: ولّما كان خبر كان معلوما لدى المتلقي ُحذف وجوبًا، تجنبا للحشو، فال یقال مثال     

، فاألفصح أن یقال   .كاَن زیٌد في البیتِ : كان زیٌد موجوًدا في البیِت، فهذا فیه حشو وعيٌّ

  . ُیحتاج إلى ذكر الخبر لداللة شبه الجملة علیهفال

  :ومن شواهد الحذف في القصیدة قول الّشاعر     

  َوَلْو َتَبیََّن ما  في  اْلَغْیِب  ِمْن  َحَدٍث     َلَكاَن   َیْعَلُم  َما َیْأِتي َوَیْجَتِنبُ 

  .یجتنب: الشاهد في البیت قوله

ل به لیّتم معنى الجملة، وبتحلیل تركیب البیت، وهذا الفعُل متعّد، یحتاج إلى مفعو     

المذكور في البیت " العقل"یّتضح أّن الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو، یعود على لفظ 

السابق له، وأّما المفعول به فمحذوف، ویمكن تقدیره  باالعتماد على الجملة الّسابقة له، 

  ".یعلُم ما یأتي: "وهي قوله

في محل نصب مفعول به للفعل یعلُم، وما بعده صلته وهي " ما"فاالسم الموصول      

  .اآلتي أو المأتيّ : ، واالسم الموصول مع صلته تؤول باللفظ"یأتي" الجملة الفعلیة 

فیجتنب ما یأتي، : وسیاق الكالم یبّین أّنه المراد تجّنُبه، فیقّدر الكالم على هذا األساس 

  . أو یتجّنب اآلتيَ 

  :یعّوض بالضمیر المتصل العائد علیه ، فیصیر التركیبوتجّنبا للتكرار    

    .وقد ُحِذف مراعاة للروّي والقافیة. هَیْأِتي َوَیْجَتِنبُ  اَلَكاَن َیْعَلُم مَ 
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وفي ختام هذا الفصل تتبّین لنا أهمیة الدراسة التركیبیة في قراءة النصوص       

وأنماطها وأجزائها والعالقات  ونقدها ووصفها، فهي إذ تولي اهتماما بالجملة وتركیبها

تربط عناصرها، تجمع بین علوم مختلفة؛ بین علم الصرف وعلم النحو  التي

واللسانیات، ثم تؤول التراكیب التي خالفت األصول المعتمدة لدى الّنحاة، فتربط بین 

 .تلك العلوم وعلم البالغة أو علم المعاني إن شئنا الدّقة
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یعّد علم الداللة قمة الهرم في الدراسات اللسانیة المعاصرة، ألّنه یهتّم أساسا بدراسة     

التغییرات التي المعنى من كّل جوانبه؛ بدءا من تحدید مفهومه وٕانتاجه إلى خصائصه و 

  .والعوامل المتحكمة فیهتطورا وانحطاطا  تطرأ علیه

كما یهدف إلى وضع نظریات شاملة حول داللة الرموز اللغویة وغیر اللغویة، ألّن    

  .المعانيتلك المعاني تشترك فیه كل اللغات، واختالفها في األلفاظ أو الدوال على 

) les champs sémantiques(ومن أشهر النظریات الداللیة نظریة الحقول الداللیة   

التي ذاع صیتها وانتشرت في األبحاث اللسانیة والسیمیائیة والداللیة، وغزت میادین 

  .نظریة ناجحة وأداة إجرائیة فّعالة وهذا دلیل على أّنها. البحث فیها
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  :ظریة الحقول الداللیةن 

تعّد نظریة الحقول الداللیة من أخصب أبواب علم الداللة، في مجال الدراسات       

في القرن العشرین تقریبا، وهي من أهم المناهج التي تفید " اللغویة الحدیثة، وقد ظهرت 

  .1"في التحلیل الداللي الوصفي

كلمات لكي تفهم معنى كلمة یجب أن تفهم كذلك ال"وتذهب هذه النظریة إلى أنه    

  .2"المتصلة بها داللیا

  .فقیمة الكلمة تتحّدد باعتبار موقعها الداللي داخل حقل معّین   

  :مفهوم الحقل الداللي -1

مجموعة من الكلمات ترتبط دالالتها، " للحقل الداللي مفاهیم متعددة، منها أّنه     

  .3"وتوضع عادة حول لفظ عام یجمعها

جزئیة في مجال داللي معین، یمثله لفظ عام وشامل فكأّن هذه األلفاظ تحمل معاني     

  .لتلك الجزئیات

  .4"قطاع متكامل من المادة اللغویة، یعبر عن مجال معین من الخبرة" أو هو   

                                         
–، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر "نظریة الحقول الداللیة: "عمار شلواي -  1

 .40:، العدد الثاني، ص- بسكرة

 .79:أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص -  2

 .79:المرجع نفسه، ص -  3

 .79:، صنفسهالمرجع  -  4
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فإذا كانت األلفاظ المندرجة ضمن مجال داللي معین تمثل أجزاءه وعناصره صار       

  .كّل منها یكّمل اآلخر، وتكّون بمجموعها قطاعا داللّیا متكامال یعّبر عن موضوع معین

إذا فالحقل الداللي عبارة عن مجموعة من مفردات اللغة، تشترك في الموضوع،      

عالقاتها بالكلمات األخرى داخل الحقل الداللي الواحد،  فتكتسب الكلمة معناها من خالل

  .1"محصلة عالقاتها بالكلمات األخرى داخل الحقل المعجمي" فهي 

  :مبادئ نظریة الحقول الداللیة - 2  

  :یّتفق أصحاب نظریة الحقول الداللیة على جملة من المبادئ، منها  

تمي كل وحدة معجمیة إلى حقل واحد أّنه ال یمكن ذكر كلمة في أكثر من حقل داللي، فتن -

 .فقط، ومراعاة السیاق الذي ترد فیها الوحدة اللغویة

كل وحدة معجمیة لها حقل خاص تنتمي إلیه؛ فال توجد وحدة معجمیة غیر منتمیة إلى  -

 .حقل ما

  .2استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركیبها النحوي -

ى بدراسة الوحدة المعجمیة داللیا بحصرها ومجمل القول حول هذه المبادئ أّنها تعن    

  .في حقل داللي واحد فقط، ومراعاة تركیبها النحوي،وعدم إغفال السیاق الذي ترد فیه

  

                                         
 .80:، صالسابقالمرجع  -  1

خلیفة بوجادي، محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطبیقات، بیت الهمة للنشر : ینظر -  2

 .187:، ص2009- 1والتوزیع، ط
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  :أهمیة نظریة الحقول الداللیة -1

  :تتجلى أهمیة هذه النظریة في اآلتي    

الكشف عن العالقات وأوجه الشبه واالختالف بین الكلمات التي تنضوي تحت حقل  -

  .1معین، وبینها وبین المصطلح العام الذي یجمعها

 .تساعدنا هذه النظریة في امتالك قائمة من الكلمات الخاصة بكل موضوع على حدة -

 .هذه النظریة تضع اللغة في شكل تجمیعي تركیبي، مما ینفي عنها الّتسّیب المزعوم -

ة لنظام الّتصورات إّن دراسة معاني الكلمات على هذا األساس تعد في الوقت نفسه دراس -

 .2وللحضارة المادّیة والّروحیة الّسائدة، وللعادات والّتقالید والعالقات االجتماعیة

اّتخذها كثیر من الباحثین مجاال للتطبیق على بعض الّنصوص على أّنها أساس دراسة    -

 .3المعنى

في الدراسات إذا فنظریة الحقول الداللیة من أهم النظرّیات التي تبّناها الباحثون     

اللغویة؛ حیث تزودنا بقائمة من الكلمات الخاّصة بكل موضوع، كما تمكننا من معرفة 

الفروق واالختالفات الموجودة بین كلمات الحقل الواحد، وكذلك أوجه الّشبه بینها وبین 

  .المصطلح العام

                                         
 .111: أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص -  1

 113:المرجع نفسه، ص -  2

، 2009-1النظریة والّتطبیق، دار المعرفة الجامعیة، ط–علم الداللة : رانیا فوزي عیسى -  3

 .168:ص



  الدراسة الداللیة للقصیدة

 

57 
 

  :أنواع الحقول الداللیة -2

صّنفت الحقول الداللیة باعتبار ما تتضّمن من األدلة اللغویة، وما تحیله علیه في       

المدلوالت المحسوسة والمدلوالت : عالم األعیان واألذهان إلى جنسین من المدلوالت، وهما

التجریدیة، وقّسمت المدلوالت المحسوسة بدورها كذلك إلى محسوسات متصلة وأخرى 

  .1منفصلة

إلى تقسیم   -)Oulman(منهم أولمان– وبناء على ذلك توّصل بعض الباحثین    

  :2الحقول الداللیة إلى أنواع ثالثة، هي

 .كالحقول التي تشتمل على األلوان: الحقول المحسوسة المتصلة -

 .كالحقول التي تتضّمن اُألسر: الحقول المحسوسة المنفصلة -

 .المجّردةوتشتمل على األفكار : الحقول التجریدیة -

أي أّن كّل ما یمكن إدراكه بالحواس الخمس، یصّنف ضمن حقل المحسوسات مّتصلها    

ومنفصلها، أما یدرك بالتأمل والتفكیر، ویحس به بالعواطف والمشاعر، فیكون ضمن 

  .المجّردات

  

  

                                         
منقور عبد الجلیل، علم الدالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منشورات اّتحاد الكتّاب  -  1

 .81:، ص2010- 1العرب، دمشق، ط

 .87:المرجع نفسه، ص -  2
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  :دراسة الحقول الداللیة في القصیدة -3

إّن موضوع القصیدة یدور حول غربة الّشاعر ومعاناته بعیدا عن أرضه  وبمنأى       

عن أهله، وقد تضّمنت وصفا ثانویا لحالته الّشخصیة وألمه من جّراء شوقه إلى أحّبته 

  .وصحبه، وانقطاع السبل بینهم

یطلع  كما أشار إلى طموحه وأمله في المستقبل، وثقته بأّن اللیل مهما طال فسوف    

  .الفجر، وأّن الحبَل مهما اشتّد ال بّد أن ینقطع

وانطالقا من هذا یمكن تصنیف الحقول الداللیة في القصیدة إلى حقلین مختلفین     

  :متكاملین، یشكالن بمجموعهما الخیط الشعوري الداللي للقصیدة، هما

  حقل األلم والغربة - * 

  حقل الصبر والتفاؤل -*

و متضاّدان، فاألّول یبعث في الّنفس الشعور بالحزن واأللم، واآلخر وهما متقابالن أ     

  .یبعث فیها روح األمل والتفاؤل بغد مشرق بأنوار الحریة

ویحكم األلفاَظ داخل الحقلین عالقاٌت مختلفة؛ فنجدها مترادفة تارة ومتضاّدة تارة      

عكس حسنا بدیعیا، أخرى، أو أّن بعضها یتضّمن األخرى، فیعمها ویشملها، وهذا ی

  .ویضفي جماال ورونقا على القصیدة
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 :حقل الغربة واأللم 5-1

یشكو الّشاعر من الغربة والبعد عن األهل واألحّبة، مّتخذا الّشعر متنّفسا یبوح به بما     

یختلُج في نفسه، ویصطلي بین حنایاه من ألم االغتراب ولوعة البعد، فلوال مفارقته أهله 

لما دمعت عینه، ولما وجب فؤاده، أو اعتصرته األشواق وبّرح به الحنین، ثُّم ینتقل في 

یع لما یعانیه مّتخذا الّنسیب مدخال لطرق موضوعه، وهو نفیه خارج وطنه دون وصف بد

  .جرم ارتكبه، بل لم یكن نفیه إال دفاعا عن دینه وأرضه وحرّیة شعبه وهوّیة بلده

  فهل هذا ذنب یستحّق العقوبة والّنفي والّتشرید؟  

  : ومن األلفاظ الّدالة على معاناة الّشاعر وألمه من جّراء نفیه واغترابه في القصیدة    

 أضعتموني -ضاقت                 -

 العطب -خاف                  -

 تقضي عليّ  -ال رفیق وال صدیق     -

 الحرب -الویل                    -

 ظلما -ُأدان                     -

 غربة-        تسلبني           -

 الحوادث  -ساءني                  -

 مندمة  -البؤس                   -

 مكابدة  -كدرتها                  -
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 علیال -شقیت                  -

 یلتهب -دمٌع                   -

  وقد وّظف الّشاعر هذه األلفاظ التي تعكُس حالته الّنفسیة والّشعوریة الحزینة    

 صبر والتفاؤل حقل ال  5-2

الشاعر في هذه القصیدة یلوذ بصبره وباسه حتى ال یظن به الحساد ضعفا  أو هوانا     

فال یمكن للبأس أن یخفض نفسه العالیة أو یضعف إیمانه أو أن تخور عزیمته ویمد 

بصره للمستقبل  وبالرغم مما یعانیه  من  غربة وانعدام المحب والصدیق  الذي یأسى له 

ن وستنقلب األمور لما یحبه ویرجوه م ،فلسوف تصفو له  اللیالي  بعد كدرتها ،یواسیهو 

  .وزوال هذه الغربة وانقضاء الكربة  ،بأحبتهعودته لبلده ولقائه 

وقد استعمل البارودي األلفاظ الدالة علي تفاؤل الشاعر  بالمستقبل وثقته في أن      

: جاء في قصیدته األلفاظ اآلتیةأوضاعه ستتحسن  وأن حاله ستتغیر إلى األفضل ومما 

أثریت مجدا، لم أعبأ، عالیة، ال یرد الخوف بادرتي، ال یحیف، ملكت حلمي، صنُت 

  .عرضي، سوف تصفو، صابر، ال یخفض، دفاعي عن دیني، ُمحتِسبُ 

  .وقد جّسدت هذه األلفاظ سعَة صبره، وٕاشراقة األمل في نفسه على الّرغم مما یعانیه    
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  : العالقات في الحقل الداللي - 6  

ُتعّد العالقات الداللیة أهم الركائز التي عني بها علماء الداللة، ورأى أصحاب نظریة    

الحقول الداللیة أّننا إذا أردنا أن نحدد بدقة داللة كّل كلمة من هذه المجاالت أو الحقول 

الكلمات فیما بینها داخل هذا المجال أن نبدأ أوال بتحدید العالقات الداللیة التي ترتبط بها 

  أو ذاك؛ ألّن الكلمة طبقا لهذه الّنظریة ال تتحّدد قیمتها في نفسها، وٕاّنما تتحّدد 

  .1بالنسبة لموقعها الداللي داخل مجال داللّي معّین

إذا فالعالقات الداللیة یقصد بها الروابط بین دالالت الكلمات في الحقل الداللي     

  .تسب كل منها قیمتها الداللیة من خالل عالقتها بغیرها اّتفاقا أو اختالفاالواحد، فتك

الترادف، والّتضاد، : ومن بین العالقات التي یكثر الحدیث عنها في المجاالت الداللیة    

  .والتنافر، واالشتمال، وعالقة الجزء بالكلّ 

    

   

                                         
، 1987-1القاهرة، ط- علم اللغة بین التراث والمعاصرة، دار الثقافة: عاطف مدكور: ینظر -  1
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  :دراسة العالقات الداللیة في القصیدة 6-1

ألفاظا تعكس حالته الشعوریة والّنفسیة، وهذه األلفاظ تحكمها عالقات  وّظف الّشاعر  

  :مختلفة، وهي

  :الترادف  - أ

وُیعّد من أكثر الظواهر اللغویة انتشارا في المجال الداللي، وقد حظي باهتمام العلماء     

وجود كلمتین فأكثر في اللغة الواحدة متماثلتین "كونه من وسائل الّنمو اللغوي، وهو یعني 

  .1"في المعنى

  .بالمعنى وهذا الّتماثل یمكننا من استبدال مفردة بأخرى في التركیب نفسه دون أن نخل   

هو األلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد :" ونقل السیوطي عن فخر الدین الّرازي قوله  

  .2"باعتبار واحد

  .وعلى حد رأیه فالترادف هو اتفاق لفظین فأكثر في المعنى واختالفها في اللفظ   

نكر،؛ وقد اختلف اللغویون في وقوع الترادف في اللغة العربیة، بین مثبت له وم     

  ) هــ 395(، وأبي هالل العسكري )هـ395(، وابن فارس )هـ427(فأنكره بعضهم، كثعلب 

  .بحجة وجود فروق دقیقة بین األلفاظ، وكذلك اختالف الداللة بین األسماء والّصفات 

  :ومن أمثلة الّترادف في حقل األلم والغربة   

                                         
 .132: المرجع الّسابق، ص -  1

 .402:، ص1السیوطي جالل الدین، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، دار الجیل بیروت، ج -  2
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  :، في قوله"الصدیق"و " الرفیق" استعمال الّشاعر للفظي   

  تئبُ َفال   َرِفیٌق   َتُسرُّ النَّْفَس َطْلَعُتُه   َوال  َصِدیٌق  َیَرى  ما  ِبي  َفَیكْ     

فهذان اللفظان مترادفان داّالن على الصحبة المفقودة في غربة الشاعر ووحدته؛ مع       

ُیظهر الفرق بینها، فإن كان الّرفیق صفة مشبهة للصاحب  أّن استعمالنا الیومي لهما

وفقد . المالزم المؤنس، فإّن الصدیق صفة مشبهة للصاحب المحبوب وٕان لم یكن مالزما

  .االثنین مًعا ُیشعر بالوحشة والحزن

  :، في قوله"یضطرب"و " هاجني"وكذلك استعماله لكلمتي      

  اْلَغَراُم   ِبِه     َبْیَن اْلَحَشا َطاِئٌر ِفي اْلَفخِّ  َیْضَطِربُ َكَأنَّ   َقْلِبي ِإَذا َهاَج       

فكال اللفظین یدالن على التحرك واالهتزاز، فأّما الهیجان فهو بمعنى الثوران      

والّتحرك، ویستعمل كثیرا للغاضب الثّائر، وأّما االضطراب فهو التحّرك على غیر انتظام، 

  .لقلقویستعمل للخائف المرتبك ا

وكال اللفظان یعكسان حالة الشاعر غیر المستقرة، من جّراء ما یلقاه من قساوة      

  .الظروف وسوء المعاملة، فتارة یكون غضبان أِسفًا، وتارة یكون خائفا یترّقب

  :، في قوله"كذب"و" فریة:"ومن الترادف أیضا استعمال الشاعر لكلمتي    

  باَء ِبها    في َثْوِب ُیوُسَف ِمْن  َقْبِلي  َدٌم َكِذبُ  ِإنَّها  ِفْرَیٌة  َقْد كانَ  ها   
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فالكذب معناه معلوم، وهو قول غیر الحق عمًدا، أّما الفریة واالفتراء فهي اّتهام الغیر  

واللفظان جاءا في سیاق االستقباح والنكران ألخالق المحتّل . كذبا وزورا، وهو البهتان

  .اآلثم وأتباعه

  :في قول الّشاعر" ذنب"و " زّلة" وكذلك لفظا    

  َتْقِضي   َعَليَّ     ِبما        َأْصَبْحُت  فیِه  َفماَذا  اْلَوْیُل  واْلَحَربُ   َزلَّةً َلم  َأْقَتِرْف  

  ُأَداُن   ِبِه    ُظْلَمًا    َوَأْغَتِربُ    َذْنبٌ َفَهْل ِدَفاِعي َعْن  ِدیني  َوَعْن    َوَطِني        

تعني الخطأ غیر المتعّمد وغیر المتكّرر، أّما الذنب فهو الخطأ المتعمد، " الزّلة"فلفظ     

  .وهو فعل مستقبح أتي به عن قصد

 :االشتمـال  -  ب

ویسمى كذلك الّتضمین، وهو من أهم العالقات الداللیة، ویعني تضّمن شيء عام    

من طرف واحد،  لشيء آخر خاص، ویختلف االشتمال عن الترادف في كونه تضّمن

أعلى في التقسیم التصنیفي أو ) ب(، وذلك حین یكون )ب(مشتمال على ) أ" (فیكون 

  .1"التفریعي

  :ومن تجلیات االشتمال في حقل األلم والغربة اآلتي       

  :الذي یشمل كل أنواع األذى، وهو یتضّمن في القصیدة معاني األلفاظ اآلتیة" الظلم"لفظ  

 انأد -تسلبني         -

                                         
 .99: عاطف مدكور، علم اللغة، ص -  1
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 كذب -فریة           -

 تقضي عليّ  –) خذلتموني(أضعتموني   -

ولو تأملنا دالالت هذه األلفاظ بمجموعها في سیاقاتها المختلقة لوجدنا أّنها تمّثل     

  ".الظلم"أسباب ألم الشاعر ومعاناته، وهي معاٍن فرعیة جزئیة لمعنى عام یشملها هو 

ومما تجدر اإلشارة إلیه أّن الشاعر لم یوظف بعض األلفاظ الدالة على الظلم       

، ألّنه یرید أن یبین مدى صبره "الفناء" أو " الهالك"أو " الردى"أو " الموت"والحزن ، كـ

  .وجلده في مواجهة كل أنواع الظلم مع شّدتها وقساوتها

  :عالقة الجزء بالكلّ  - ج   

وهي قریبة من معنى الخاص والعاّم، وهي تمثل العالقة الّرابطة بین الكلمات التي       

تمثل أجزاء في المعنى، وبین الكلمات التي ُتعّد كلیات أو عمومیات، كعالقة الید بالجسد، 

  .أو عالقة عجلة السیارة بالسیارة 

ح، فالید ال تمثل نوعا من والفرق بین هذه العالقة وعالقة االشتمال أو التضّمن واض    

، ولیس جزءا )الكائنات الحّیة(الجسد، بل هي جزء منه، كما أّن اإلنسان نوع من الحیوان 

  .1منها

                                         
 .101:المرجع السابق، ص: ینظر -  1
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وقد وّظف الشاعر في كالمه ألفاظا مختلفة تدل على عالقة الجزء بالكل، كما هو       

الّداخلي من اإلنسان، ؛ فاألحشاء لفظ جامع للجزء "األحشاء"، ولفظ "القلب"الحال بین لفظ 

  .والقلب جزء منها

وذكر الّلفظین معا في القصیدة یوحي بأّن الشاعر یهتّم بالمجردات والمشاعر والجانب     

  .الّروحي، فهو لیس مادّیا وال سطحیا

، فالعین لفظ یدل على الكّل، والمقلة جزء "العین"ولفظ " المقلة" والعالقة نفسها بین لفظ   

  1.ة العین التي تجمع السواد والبیاضمنها، وهي شحم

وسیاق الكالم یتضّمن تعبیرا عن منبع الّدمع لدى الّشاعر، والذي سببه الحزن واأللم من 

  .جّراء الغربة

كما وّظف ألفاظا أخرى بینها عالقة استلزام ضروریة، كاالستلزام بین الحب واألشواق،     

عن العین طلبه القلب بإلحاح، وهو ما فالحّب یؤدي إلى الّشوق، فكلما غاب المحبوب 

  .حدث مع الشاعر، لّما غاب عن أهله وأحبته

  :العالقات الداللیة في حقل الصبر والتفاؤل  6-2  

في حقل الّصبر والتفاؤل اعتمد الّشاعر األلفاظ الدالة على تفاؤله بالمستقبل، وثقته في   

، وهذه األلفاظ تربطها عالقات أّن أوضاعه ستتحّسن، وأّن حاله ستتغّیر إلى األفضل

  :داللیة، وتتمّثل فیما یأتي

                                         
 .627:، ص11، ج"مقل: "لسان العرب ، مادة -  1
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 : عالقة الترادف  - أ

، ألّن الصبر هو تحّمل الّشدائد "اإلحسان"و" الّصبر"وتتجّلى هذه العالقة بین لفظي 

وعلى الرغم مّما یعانیه إال أّنه ظّل صابرا في . بثبات، وترك الّرغبات مع میل الّنفس إلیها

دلیل على صموده وشجاعته وثباته في تلك األوقات العصیبة، وٕایمانه اهللا محتسًبا، وهو 

  .بأّن مستقبله ومستقبل بالده زاهر ومثمر

 :عالقة االشتمال  -  ب

، إذ أّن الدفاع عن الدین "صنت عرضي: "وقوله" دفاعي عن دیني: "وذلك بین قوله    

ا الدفاع والّصمود دفاع عن األخالق والمبادئ اإلسالمیة، وصیانة العرض من الدین، وهذ

  .تسّبب بنفیه إلى سرندیب

وتجدر اإلشارة إلى أّن هناك عالقات داللیة أخرى، كالّتضاد والتنافر، لم نتطرق إلیها    

  .لعدم تجّلیها في الحقول الداللیة  في هذه القصیدة

وهذه الدراسة الداللیة مكّملة للدراسة التركیبیة، فالمستوى الداللي یبدأ حیث ینتهي      

التركیبي،؛ فیعالج الظواهر الخاّصة بالمعنى ویسعى إلى وصفها وتحلیلها، للوصول إلى 

 .نتائج ترضي القارئ الناقد وتشبع فضوله
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المحطات السابقة، نسجل أهم النتائج  فعبروهكذا نصل إلى ختام بحثنا هذا ،     

  :المستخلصة منها

من أجمل قصائد البارودي، وأكثرها انتشارا بین القراء، وهي  "أثریت مجدا "قصیدة إّن  -

تتمّیز بثراء لفظي فرید من نوعه، وبتنوع تركیبي، جعلها من عیون الشعر العربي 

 .الحدیث

 .یتمّیز البارودي بجمال األسلوب، وحسن العبارة، وخصوبة الخیال، ودقة التصویر -

متنوعة، تختلف على أساسها  تضّمنت القصیدة جمال ذات أنماط مختلفة وأغراض -

الدالالت؛ فداللة الجملة الفعلیة في القصیدة مرتبطة باألحداث التي عایشها الشاعر 

 فترةقبل نظمه للقصیدة، وداللة الجملة االسمیة منوطة بوصف حاله وحال بالده في 

 .الفوضى واألزمات

والتأخیر والحذف  اعترى التراكیَب بعُض الظواهر المخالفة لألصل النحوي، كالتقدیم -

 .والزیادة والفصل، وهذا یوجب التأویل والتقدیر

عن األصل النحوي إال لغایة معّینة وغرض بالغي، یفهم من سیاق الّشاعر عدل ال ی -

 .الكالم، كلفت االنتباه والّتخصیص وبیان االهتمام

 الحقول الداللیة، كحقل الحزن واأللم بسبب الغربة التي كان ساد القصیدة بعُض  -

یعیشها الشاعر، یقابله حقل األمل والتفاؤل؛ ألّنه كان طموحا إلى النصر والعودة إلى 

 .دیاره، وتحقیق أحالمه
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تربط األلفاَظ مجموعٌة من العالقات الداللیة، كالترادف والتضاد واالشتمال، وقد  -

 .أسهمت في انسجام أجزاء النص واّتساق عناصره
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 1:حیاته -أ  

شغل البارودي الّناس كما شغلهم المتنبي؛ فقد ولد محمود سامي البارودي     

 - هـ 1255بمصر ألبوین من الّشراكسة في السَّابع والعشرین من شهر رجب سنة 

  .میالدیة 1839

ِمن أمراء المدفعیة، ثم صار مدیًرا لبربر ودنقلة ) حسن حسني بك(وكان أبوه      

الّشركسي ) بك(وكان عبد اهللا . والي مصر) باشا(في عهد المغفور له محمد علي 

إحدى بالد مدیریة ) إیتاي البارود(بلدة ى ، فنسبة إل"البارودي: "أما لقبه. جده ألبیه

میر مراد البارودي بن یوسف شاویش كان ملتزًما البحیرة، وذلك أن أحد أجداده األ

 .لها، وكان كل ملتزم ینسب في ذلك العهد إلى التزامه

وكان أجداد البارودي یرقون بنسبهم إلى حكام مصر ِمن الممالیك، وكان    

الّشاعر شدید االعتداد بهذا الّنسب في شعره وفي كل أعماله، فكان له فیه أثر 

وقد توفي والده بدنقلة . ته وفي المصیر اّلذي انتهى إلیهقوي في جمیع أدوار حیا

وهو في السَّابعة من عمره فُحرم ِمن العطف األبوي منذ نعومة أظفاره، فكفله 

بعض أهله وضّموه إلیهم فتلّقى في بیتهم دراسته األولى من الثّامنة حتى الثّانیة 

لجندیة مظهر السِّیادة عشرة من عمره، ثمَّ التحق بالمدرسة الحربیة وقَت كانت ا

والعزة، وِمن ثمَّ كان لزاًما على أبناء هذه الّطبقة أن یتعلموا فنونها لینهضوا 
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بالمناصب الرئیسة للدولة عندما كانت مصر في أوج الّنشاط اّلذي بثَُّه فیها محمد 

 .علي، واّلذي كان الجیش أّسه وقوامه

 -هـ  1271في أخریات سنة بید أن البارودي خرج ِمن المدرسة الحربیة      

وعاد في الّرابعة والعشرین من عمره  ،م وهو في الّسادسة عشرة ِمن عمره1854

اّلذي توسم في الشَّاب النَّجابة  م مع إسماعیل باشا1863 -هـ 1279 سنة

والّطموح، فألحقه بحاشیته أثناء مقامه بدار الخالفة ثم أعاده معه إلى مصر حیث 

یها ونال المراتب العالیة، فعین مدیًرا للشَّرقیة، فمحافًظا عاش الّنهضة وشارك ف

 - هـ 1294للعاصمة بعد أن كوفئ على مشاركته الفعالة أثناء حرب روسیا سنة 

، وبالوسام )المیدالیا(م ضد تركیا برتبة أمیر اللواء وبنیشان الّشرف 1878

  .المجیدي من الّدرجة الثّالثة

سبب حالة الفوضى التي سادت بالده في تلك نفي البارودي خارج بالده ب     

مرفوع الرَّأس، شبه زائل البصر، مشعَّ البصیرة، ودَّع وطنه إلیها عاد  الفترة، ثم

هـ، 1322توفي البارودي في السادس من شّوال سنة و  .بحرقة وعاد إلیه بحرقة

 .1م1904 :الموافق لـ
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  :1وهو في سرندیب قال البارودي      

 َوَكْیَف  َیْمِلُك   َدْمَع   اْلَعْیِن     ُمْكتَِئبُ  *** ِلُكلِّ    َدْمٍع    ِمْن     ُمْقَلٍة     َسَبُب  

 َعْیٌن َوال َباَت َقْلٌب ِفي  اْلَحَشا    َیِجبُ  ***   َلْوال  ُمَكاَبَدُة   اَألْشَواِق   ما     َدَمَعْت  

 َعَليَّ   َفاْلُحبُّ   ُسْلَطاٌن   َلُه     الَغَلبُ *** ِبالِئَمٍة      لْ َخا  اْلَعْذِل   ال   َتْعجَ َفَیا  أَ 

 ِفي ُظْلَمِة الشَّكِّ  َلم  َتْعَلْق  ِبِه    النَُّوبُ   *** َلْو  َكاَن  ِلْلَمْرِء  َعْقٌل  َیْسَتضيُء   ِبِه 

 َیْعَلُم    َما    َیْأِتي      َوَیْجَتِنبُ َلَكاَن     *** َحَدٍث    َوَلْو َتَبیََّن  ما  في  اْلَغْیِب  ِمنْ 

 ِبَأْسُهٍم  ما   َلها   ِریٌش   َوال   َعَقبُ ***      هُ ــَیْرُشقُ     َلِكنَُّه     َغَرٌض     ِللدَّْهِر 

 َتَكاُد  ِمْن   َمسِِّه   اَألْحَشاُء     تَْنَشِعبُ  *** َفَكیَف   َأْكُتُم   َأْشَواِقي   َوِبي   َكَلٌف  

 ِباألُْفِق   َلْمَعُة   َبْرٍق   َكاَد      َیْلَتِهبُ  *** َأْم َكْیَف َأْسُلو َوِلي  َقْلٌب  ِإَذا    اْلَتَهَبْت 

 وِح      َیْنَتِشبُ َیَكاُد    َأْیَسُرها    ِبالرُّ  *** ُحَرٍق    َأْصَبْحُت ِفي اْلُحبِّ َمْطِویًَّا َعَلى

 َكَما  اْستََناَر  َوَراَء   اْلَقْدَحِة     اللََّهبُ  ** * ي  َشَررًا ـــــــــــــــــِإَذا  َتَنفَّْسُت  َفاَضْت  َزْفَرتِ 

 َوَقْد  َفَعْلُت  َفَهْل  ِمْن  َرْحَمٍة     َتِجبُ  *** َلْم َیْبَق ِلي َغْیَر  َنْفِسي  َما  َأُجوُد  ِبِه 

 ِربُ ـــــــــَبْیَن اْلَحَشا َطاِئٌر ِفي  اْلَفخِّ  َیْضطَ  *** َكَأنَّ   َقْلِبي   ِإَذا   َهاَج   اْلَغَراُم   ِبِه 

 َكَأنََّما   َبْیَن   َقْلِبي   َواْلَهَوى     َنَسبُ  *** ال  َیْتُرُك  اْلُحبُّ  َقْلِبي  ِمْن    َلواِعِجِه 

 َسْفِح  اْلَعِقیِق  َفِلي  في  َسْفِحِه    َأَربُ  *** ْمٍع   َتَحدََّر   في َفال  َتُلْمِني  َعَلى   دَ 

 ِفي َصْفَحِة اْلِفْكِر ِمنِّي هاَجِني    َطَربُ  *** َمَناِزٌل    ُكلََّما     الَحْت    َمَخاِیُلَها  

 َیُصْنُه  اْلُودُّ    ُمْنَقِضبُ َواْلَعْهُد  ما  َلم   *** ِلي  ِعْنَد  َساِكِنَها  َعْهٌد   َشِقیُت   ِبِه 

ِتِه   َوالَظنُّ    َیْبُعُد    َأْحَیانًا       َوَیْقَتِربُ  *** َوعاَد   َظنِّي   َعِلیًال   َبْعَد    ِصحَّ
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 َضاَقْت   َعَليَّ   َوَأْنتُْم   ساَدٌة     ُنُجبُ  *** َفَیا  َسَراَة  اْلِحَمى  ما  َباُل    ُنْصَرِتُكْم   

 َمَتى  َخَفْرُتْم  ِذَماَم  اْلَعْهِد  یا   َعَربُ     *** ْعُتُموني  َوكاَنْت   ِلي   ِبُكْم     ِثَقٌة َأضَ 

 ِإْمنًا  ِإذا  َخاَف  َأْن  َیْنتَاَبُه     اْلَعَطبُ  *** َأَلْیَس ِفي الَحقِّ َأْن َیْلَقى  النَِّزیُل    ِبُكْم  

 َفتاُة  ِخْدٍر  َلَها  ِفي   اْلَحيِّ     ُمْنَتَسبُ  *** ِبال      ِتَرٍة    َفَكْیَف   َتْسُلُبِني    َقْلِبي  

 َكاْلَبْدِر  في  َهاَلٍة  َحفَّْت  ِبِه    الشُُّهبُ  *** َمرَّْت  َعَلْیَنا  َتَهاَدى  في     َصَواِحِبَها 

 لُه   ِمْن   َسْوَسٍن     َعَذبُ   َكَسْمَهِريٍّ  *** َتْهَتزُّ ِمْن  َفْرِعها  اْلَفْیَناِن  في    سَرٍق 

ِتها  َتَها   ِمْن   َتْحِت      ُطرَّ  َفْجٌر    ِبَجاِنَحِة    الظَّْلَماِء      ُمْنَتِقبُ  *** َكَأنَّ   ُغرَّ

 َعنَّا  ِبَلْیِل  النََّوى   َواْلَبْدُر     َیْحَتِجبُ   *** كاَنْت َلنا آَیًة  في  اْلُحْسِن    فاْحَتَجَبْت 

 َذِریَعٌة   تَْبَتِغیها   النَّْفُس   َأو     َسَببُ  *** َفَهْل  ِإلى  َنْظَرٍة   َیْحَیا   ِبَها     َرَمٌق 

 ِبها  َوال  الُمْلَتَقى  ِمْن  ِشیَعِتي    َكَثبُ  *** َأِبیُت  في  ُغْرَبٍة  ال  النَّْفُس    َراِضَیٌة 

 َوال  َصِدیٌق  َیَرى  ما  ِبي     َفَیْكَتِئبُ  *** َطْلَعُتُه  َفال   َرِفیٌق   َتُسرُّ    النَّْفَس   

 َأنِّي  ُمِنیُت   ِبَخْطٍب   َأْمُرُه     َعَجبُ  *** َوِمْن َعَجاِئِب  ما  الَقْیُت  ِمْن    َزَمِني

 ُل  واْلَحَربُ َأْصَبْحُت  فیِه  َفماَذا  اْلَویْ  *** َلم  َأْقَتِرْف  َزلًَّة  َتْقِضي   َعَليَّ     ِبما 

 َذْنٌب   ُأَداُن   ِبِه    ُظْلَمًا    َوَأْغَتِربُ  *** َفَهْل ِدَفاِعي َعْن  ِدیني  َوَعْن    َوَطِني 

 َفِإنَِّني   صاِبٌر   ِفي   اِهللا      ُمْحَتِسبُ  *** َفال   َیُظّن    ِبيَ    اْلُحسَّاُد      َمْنَدَمًة 

 َأْیِدي  اْلَحواِدِث  ِمنِّي  َفْهَو     ُمْكَتَسبُ  *** َأْثَرْیُت  َمْجدًا  َفَلْم  َأْعَبْأ  ِبَما     َسَلَبْت 

 َوال   ُیِشیُد   ِبِذْكِر   اْلَخاِمِل     النََّشبُ *** ال َیْخِفُض اْلُبْؤُس  َنْفسًا  َوْهيَ    َعاِلَیٌة 

 َوال  َیِحیُف  َعَلى  َأْخالِقيَ     اْلَغَضبُ  *** ْوُف    باِدَرِتي ِإنِّي اْمُرٌؤ  ال  َیُردُّ  الخَ 

َیبُ  *** َمَلْكُت   ِحْلِمي   َفَلْم   َأْنِطْق     ِبُمْنِدَیٍة   َوُصْنُت ِعْرِضي َفَلم َتْعَلْق ِبِه    الرِّ

 ْقواٌم   َوإِْن      َكَذُبواِإذا   َتَخرََّص   أَ  *** وَما  ُأَباِلي   وَنْفِسي   َغْیُر     خاِطَئٍة 
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 في َثْوِب ُیوُسَف ِمْن  َقْبِلي  َدٌم    َكِذبُ  *** ها  ِإنَّها  ِفْرَیٌة  َقْد   كاَن   باَء   ِبها 

 في ُغْرَبٍة  َلْیَس  ِلي  فیها  َأٌخ    َحِدبُ  *** َفِإْن َیُكْن  َساَءِني  َدْهِري    وَغاَدَرِني 

 َوُكلُّ   َدْوٍر   ِإَذا   ما    َتمَّ      َیْنَقِلبُ *** َیالي  َبْعَد   ُكْدَرِتهاَفَسْوَف  َتْصُفو  اللَّ 
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للبارودي، یسعى إلى " أثریت مجدا" هذا البحث قراءة تركیبیة داللیة لقصیدة       

ها، والمعاني وبیان العالقات التي تحكم أجزاء وصف تراكیبها واستقراء خصائصها،

مستواها الداللي من خالل حصر مجاالته السائدة التي تكتسبها في سیاقها، ومعالجة 

  .فیه، والوقوف على العالقات التي تربط المفردات المندرجة فیه

وهذه الدراسة التركیبیة تسعى إلى استثمار نظریات علم النحو وعلم المعاني في     

المستوى التركیبي؛ من خالل محاولة تأویل التراكیب الخارجة عن األصل النحوي، 

ومن . وجها عن أصل الذكر إلى الحذف، وعن أصل الرتبة إلى التقدیم والتأخیركخر 

ثّم السعي إلى الوقوف على المعاني اإلضافیة التي اكتسبتها التراكیب بسبب هذه 

  .المخالفة لألصل

  

  

 :الكلمات المفتاحیة

  .أثریت مجدا، التركیب، الداللة، علم النحو، علم المعاني
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RESUME 

    Cette étude, qui se veut une analyse syntaxique et 

sémantique du poème « Athrayto Majdan » d’Albaroudi, a pour 

objectif de décrire ses constructions en énumérant ses 

caractéristiques, de mettre en évidence les liens 

qu’entretiennent entre eux ses parties, les significations 

qu’elles prennent dans leur contexte et de traiter les niveaux 

sémantiques en délimitant leurs champs. 

 D’autre part, la présente étude vise à exploiter les 

théories de la grammaire et de la sémantique dans la syntaxe 

en essayant d’interpréter les constructions agrammaticales, 

telles que l’omission, l’antéposition et la postposition. Par 

conséquent, nous relevons les significations que prennent les 

constructions grâce à ces anomalies. 
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SUMMARY 

     This study, which is a syntactic and semantic of the poem 

"Athrayto Majdan" of Albaroudi, analysis is aimed to describe 

its buildings by listing its features, to highlight the links between 

its parts, the meanings they take in their context and process 

semantic levels by defining their fields. 

     On the other hand, this study aims to operate the theories of 

grammar and semantics in the syntax in trying to interpret the 

ungrammatical constructions, such as the omission, the 

anteposition and the postposition. Therefore, we note the 

meanings that take buildings thanks to these anomalies. 


