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  احلمد هللا و الشكر له سبحانه على كل نعمة 

  سيد  أنعمها علينا و الصالة و السالم على
  األمني  اخللق و املرسلني سيدنا حممد الصادق

  .و على آله و صحبه أمجعني
  :و بعد

  فإن من باب الوفاء أوال، و من باب األمانة
  العلمية ثانيا، أتوجه جبزيل شكري و صادق 

  عرفاين و عظيم امتناين إىل األستاذ عيسى 
يف مراحل بودوخة لتفضله باإلشراف علي  

  هذا البحث و الذي ما ترك جهدا إالإجناز 
  ة الصائبة حنوو بذله معي يف توجيهي الوجه

  أن ينفع  –عز و جل  –إعداده سائلة املوىل 
   .بعلمه الوافر طالب العلم و الباحثني

 



 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة 
 
 

-  أ -  

 

  :المقدمة

شرف المرسلين رافع لواء الهدى لصالة و السالم على سيد الخلق و أالحمد هللا رب العالمين و ا   

  .و مبشر المتقين بالجنات و النعيم

و لكن يتكلم لغة و قد نشأ علم النحو وثيق الصلة بنصوص  االمرء ال يتكلم نحومن المعلوم أن    

تكتف بالجانب النظري بل تعدت للجانب التطبيقي استشهادا  اللغة العربية و دراسة النحاة القدماء لم

 بالقرآن الكريم و الحديث و الشعر و تفسير هذه المصادر الحية كان نتيجة االعتماد على فهم بنائها

ذلك على ديوان لغويا و نحويا لذلك جاءت هذه األطروحة تبحث في بناء الجملة العربية مطبقة 

ثر البناء في مكونات فعلية و االسمية في شعره؟ و كيف أنزار قباني فكيف بنيت الجملة ال

  الجملتين؟

ن سالم و من الدراسات السابقة في بناء الجملة العربية نجد رسالة ماجستير لعادل بن أحمد ب

و كذلك رسالة ) بناء الجملة عند مصطفى صادق الرافعي في كتابه أوراق الورد ( بعنوان 

للسيد علي راضي و غيرها من ) العربية في شعر العرجي بناء الجملة ( ماجستير بعنوان 

  .الدراسات 

هدف ب ن نزار قباني دفعني للمضي قدماموضوع بناء الجملة العربية في ديواإن اختياري ل   

الجملة الفعلية و االسمية اما إيضاح حقيقة بناء الجملة العربية و مكوناتها لذلك سيكون مدار بحثي 

على الجمع بين النحو و الداللة و لكي تكون قراءة سليمة و منهجية منهجي في هذا البحث فيقوم 

مدخل و ثالثة اعتمدت المنهج النحوي الداللي، و فيما يخص بنية البحث فقد جاءت في مقدمة و 

.فصول و خاتمة



  مقدمة 
 
 

- ب -  

 

معنى الجملة و تعريف النحاة لها قديما و حديثا من العرب و عن المدخل دار الحديث في    

  .الغرب

  :فتضمن أربعة مباحث هي'' علية الجملة الف'' جاء الفصل األول تحت عنوان و   

فيه تعريف الفعل و شروطه  تناولت'' العناصر األساسية للجملة الفعلية '' المبحث األول بعنوان * 

يجب فيها تأنيث الفعل معه و التي  التي حاالتالو  هأقسام، ه، أحكامهإضافة إلى الفاعل من تعريف

و  و اختتمت هذا المبحث بتعريف المفعول به و التعرف على أقسامه  يجوز فيها التأنيث و التذكير

  .أحكامه

فتضمن الفعل المتصرف المبني للمعلوم ثم الفعل '' ية أنماط الجملة الفعل'' المبحث الثاني بعنوان * 

  .المبني للمجهول

تطرقت فيه إلى تقديم الفاعل على المفعول به وجوبا و كذلك '' الرتبة '' المبحث الثالث بعنوان * 

  .تقديم المفعول به على الفاعل وجوبا، ثم تقديم المفعول به على الفعل و الفاعل معا

  .دثت فيه عن حذف الفعل و أسباب إضمار الفاعلحت '' التضام'' ان المبحث الرابع بعنو* 

  :أما فيما يخص الفصل الثاني المعنون بالجملة االسمية فقد تضمن أربعة مباحث جاءت كاآلتي   

فقد احتوى على تعريف المبتدأ و '' العناصر األساسية للجملة االسمية '' المبحث األول بعنوان * 

  .ر و أنواعهأقسامه، تعريف الخب

التي ورد فيها وجوبا تقديم المبتدأ على الخبر و تقديم هذا '' الرتبة '' المبحث الثاني بعنوان * 

  .األخير على المبتدأ

حذف الخبر  تحدثت فيه عن حذف المبتدأ وجوبا و كذلك''  التضام'' المبحث الثالث بعنوان * 

.وجوبا



  مقدمة 
 
 

- ج -  

 

و  كان'' يث باألفعال الناقصة و هي فبدأت الحد'' ا النواسخ و أحكامه'' المبحث الرابع بعنوان  

و ختمتها بأفعال القلوب '' إن و أخواتها '' بالحروف المشبهة بالفعل و هي  ، ثم ثنيت''أخواتها 

  .''ظن و أخواتها '' المتمثلة في 

  :أما الفصل الثالث و األخير و هو الفصل الخاص بالتطبيق فقد جاء في مبحثين كاآلتي   

  .هجاءأغراض الشعر من مدح، غزل، رثاء و  مبحث األول تحدثت فيه عنال* 

و التي تمثلت في التكرار بأنواعه و '' اللغة و التركيب عند الشاعر '' المبحث الثاني بعنوان * 

  .األساليب اإلنشائية من نداء و أمر، نهي و استفهام

  .سة بناء الجملة العربيةالخاتمة دار فيها الحديث عما استخلصته من نتائج في درا   

      و ال أنسى الصعوبات التي تواجه أي باحث و هي ضيق الوقت، إضافة إلى قلة المصادر    

  .و المراجع خاصة المعتمد عليها في الجانب التطبيقي

بناء الجملة العربية لمحمد حماسة عبد اللطيف، النحو : منها واعتمدت على جملة من المصادر   

 الغالييني جامع الدروس العربية لمصطفى النحو إلبراهيم مصطفىس حسن، إحياء الوافي لعبا

  .إضافة إلى مصادر أخرى

     و في ختام هذه المقدمة أقدم خالص شكري و عظيم امتناني لكل من قدم لي معروفا ماديا    

ي من واسع أو معنويا و أخص بالشكر أستاذي الدكتور عيسى بودوخة الذي يشهد اهللا أنه أفاض عل

العلم النافع الذي فيه  ن يكون هذا البحث ما يضاف إلىعلمه و جميل صبره و أدعوه تعالى أ

   .و ال أدعي الكمال ألن الكمال هللا سبحانه و تعالى –عز و جل  –مرضاة اهللا 
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  :البطاقة الشخصية

   نزار توفيق قباني :االسم

   . 1923مارس  21 :تاريخ الميالد

   . أحد أحياء دمشق القديمةحي مئذنة الشحم  :الميالدمحل 

مؤسس أبرز أفرادها أبو خليل القباني، من  و باني من األسر الدمشقية العريقةأسرة ق :األسرة

ول كتب التاريخ إنه كان أما والده توفيق قباني فتق ارالمسرح العربي في القرن الماضي، وجد نز

وكان من ميسوري الحال يعمل  في التجارة وله محل  الثورة السورية األماجد، من رجال

 ه  أنجب توفيق قباني ستة أبناءمعروف، وكان نزار يساعده في عملية البيع عندما كان في صبا

ابها أما صباح فهو ما زال حياً ووصال التي ماتت في ريعان شبنزار، رشيد، هدباء، معتز، صباح 

  )01( .ةوكان يشغل منصب مدير اإلذاعة السوري .

  :المؤهالت والمناصب

 حصل على البكالوريا من مدرسة الكلية العلمية الوطنية بدمشق ، ثم التحق بكلية الحقوق     

عمل فور تخرجه بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية  1945 بالجامعة السورية وتخرج فيها عام

ندن وبيروت ومدريد، وبعد إتمام مدن عديدة، خاصة القاهرة ول السورية، وتنقل في سفاراتها بين

، تم تعيينه سكرتيراً ثانياً للجمهورية المتحدة في سفارتها 1959 الوحدة بين مصر وسوريا عام

  .1966ظل نزار متمسكاً بعمله الدبلوماسي حتى استقال منه عام  و  بالصين

 .و ثقافة وشعر وقصائد وقصص وروايات أدبالمنتدى .شبكة االنترنيت):1

WWW.KHAYMA.com/saleh Zaydneh/Poets/Nizar.txt.htm. 
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منتصف  طالب رجال الدين في سوريا بطرده من الخارجية وفصله من العمل الدبلوماسي في 

شديدة  عاصفة ضدهالتي أثارت " خبز وحشيش وقمر " الخمسينات، بعد نشر قصيدة الشهيرة 

كان يتقن اللغة اإلنجليزية، خاصة وأنه تعلّم تلك اللغة على أصولها، عندما . لمانوصلت إلى البر

    .1955 -1952في لندن بين عامي  سفيراً لسورياعمل 

  :الحالة االجتماعية

.  وزهراء " وتوفيق" هدباء " منها  وأنجب" زهرة " األولى من سورية تدعى  تزوج مرتين     

ورثاه ..  سنة، وكان طالباً بكلية الطب جامعة القاهرة 17وعمره  وقد توفي توفيق بمرض القلب

وأوصى نزار بأن يدفن بجواره بعد " األمير الخرافي توفيق قباني " نزار بقصيدة شهيرة عنوانها 

" من  والمرة الثانية.  الخليج وأما ابنته هدباء فهي متزوجة اآلن من طبيب في إحدى بلدان .موته

، وترك 1982 ببيروت عام  التي قُتلت في انفجار السفارة العراقية.. عراقية بلقيس الراوي ، ال

اسمها، حمل الوطن العربي كله  رحيلها أثراً نفسياً سيئاً عند نزار ورثاها بقصيدة شهيرة تحمل

وبعد وفاة بلقيس رفض . اسمها زينب  ولنزار من بلقيس ولد اسمه عمر وبنت.. مسؤولية قتلها

   . شقة بالعاصمة اإلنجليزية وحيداً وعاش سنوات حياته األخيرة في. ج نزار أن يتزو

  :قصته مع الشعر

"  قالت لي السمراء "  در أول دواوينهـسنة، وأص 16ره ـر وعمـبدأ نزار يكتب الشع      

له عدد كبير من دواوين . كان طالبا بكلية الحقوق، وطبعه على نفقته الخاصة و  1944  عام

  )01( .ديواناً 35إلى  الشعر، تصل

  .المرجع السابق):1
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طفولة نهد ، الرسم بالكلمات ، قصائد، سامبا، " كتبها على مدار ما يزيد على نصف قرن أهمها 

   " أنت لي

".   حب رسالة 100قصتي مع الشعر، ما هو الشعر، : " لنزار عدد كبير من الكتب النثرية أهمها 

  ." منشورات نزار قباني" اسم  أسس دار نشر ألعماله في بيروت تحمل

  :آخر العمر

  بعد مقتل بلقيس ترك نزار بيروت وتنقل في باريس وجنيف حتى استقر به المقام في لندن - 

   .التي قضى بها األعوام الخمسة عشر األخيرة من حياته

 خاصة قصائده السياسة خالل ..الجدل  ومن لندن كان نزار يكتب أشعاره ويثير المعارك و -

قائمة   متى يعلنون وفاة العرب، والمهرولون، والمتنبي، وأم كلثوم على: فترة التسعينات مثل

   .التطبيع

الفن  عاماً بين 50عاما كان منها  75عن عمر يناهز  30/4/1998وافته المنية في لندن يوم  -

  )01( .والحب والغضب

  

  

  

  

  .المرجع السابق):1
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  :الجملة

جمل الذكر من اإلبل قيل "ج م ل"ن منظور في باب الجيم في مادة جاء في لسان العرب الب :لغة

إنما يكون جمال إذا أربع وقيل إذا اجدع والجمل على مثال مثل قال ابن برى وعليه فسر قوله 

الجماعة من الناس الجملة واحدة الجمل  فأما الجمل )01("  حتَّى يلج الْجمُل في سمِّ الْخياط :"تعالى

والجملة جماعة الشيء وأجمل الشيء جمعه عن تفرقه وأجمل الحساب كذلك والجملة جماعة كل 

 -لغة -والمقصود بالجملة  )02(" أجملت الحساب والكالم"شيء بكامله من الحساب وغيره ويقال

 .جمع ما تفرق

في  عة الشيء ورد المفهوم االصطالحي للجملةوهي جما" جمل"الجملة إذا هي مفرد  :اصطالحا

ومعنى هذا الكالم أن يكون مفيدا أي  )03(" كالم مفيد مستقل" نها أالمعجم المفصل في النحو على 

الكالم هو من كلمتين أسندت " وقال الزمخشري في المفصل .يتضمن معلومة يستفيد منها المخاطب

اسم  و وعلي صاحبك أو في فعل كن كقولك زيد اخوإحداهما إلى األخرى وذلك ال يتأتى في اسمي

  )04(" وانطلق بكر وسمي الجملة  .ضرب زيد: نحو قولك

  

  ). 40(  األعرافسورة  )1

المكتبة ‘القاهرة‘مجدي فتحي السيد‘تحقيق ياسر سليمان‘لسان العرب .مد بن مكرممح‘ابن منظور )2

 .50ص ‘01ج)ج م ل (مادة  التوقيفية

 . 19ص 1ج.م1992).ط.د(.لبنان.دار بيروت.صل في النحوالمعجم المف.عزيز فوال )3

محي الدين عبد .عاريب تحاللبيب عن كتب األ مغنى.محمد عبد اهللا جمال الدين ابن هشام األنصاري وأب )4

 347ص2) ت.د) (ط.د(.مصر.القاهرة.التراث إحياءالحميد دار 
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ا المخاطب والجملة عند فالجملة اصطالحا هي الكالم المفيد المتضمن لمعلومة يستفيد منه* 

  .الزمخشري يكون المسند فيها دال على الحدث والحدوث سواء تقدم عليه المسند إليه أو تأخر

 هي الكالم الذي يترتب من كلمتين  ":تعتبر الجملة مدار الدراسة النحوية وقد عرفها النحاة بقولهم

عنى وإال كانت عبث فلو رتبت كذلك الجملة ال بد أن تفيد م" ر ولـه معنـى مفيد مستقلثكأأو 

بينها ترابط يؤدي إلى إفادة معنى ما لم يكن كذلك كالما وقد عرف سيبويه الجملة  كلمات

ألنك لو " :وقال أيضا..."وأشباه هذا لم يكن كالما. أن يضرب يأتينا:نك لو قلتأال ترى أ:"...بقوله

لم يكن كالما ألنه .عاقال عمرو ما زيد :و لو قلت...نصبت وكان كالما.ما زيد عاقال أبوه:قلت

فال بد إذن أن تؤدي الجملة معنى وهذا المعنى الذي يؤدي الجملة ينبغي أن يتصف ."ليس من سببه

هو الجمل المستقلة " :وقد عرف ابن جني الكالم بقوله.)01(بأمور ليصبح الكالم الذي يؤديه مقبوال 

م فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي ما الكالأ: " ويقول أيضا" بأنفسها الغانية عن غيرها

د أصحابه بين حاتجاه يو.على أساس اتجاهين وهما وقد حدد مفهوم الجملة" يسميه النحويون الجمل

  .)02(و اتجاه يفرق بين مفهومي الجملة والكالم . مفهومين الجملة والكالم

  .الجملة عند العرب: المبحث األول

الكثير من النحاة العرب تعريفات للجملة بناء على اعتبارات  أورد :القدماء والمحدثين 

كل كالم اشتمل على " ومستويات مختلفة فهي من حيث مستوى بنيتها النحوية تعرف على أنها 

  " مسند ومسند إليه 

 .08ص.01ط2007االردن.عمان.دار الفكر.الجملة العربية والمعنى.فاضل صالح السامرائي.د.ينظر) 1

 . 26ص 01ط2011.األردن.عمان.دار المسيرة.النحو الوظيفي.محمد عاطف فضل) 2
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 .فالجملة من حيث البنية النحوية هي الكالم المحتوي على مسند ومسند إليه* 

أي  )01(" كالم أفاد السامع فائدة تحصل سكوت المتكلم عندها "و من حيث البنية اإلخبارية فهي

كالم تركب من مسند و مسند "و من حيث الكالم هي. الكالم المتضمن لفائدة يحسن السكوت عليها

فهو جمع بين البنية النحوية واإلخبارية أي الكالم المحتوى " إليه يفيد فائدة يحسن السكوت عليه

 .على مسند ومسند إليه المتضمن لفائدة يحسن السكوت عليها

القائمة بينها وبين الكالم يمكن النظر في تحديد مفهوم الجملة في اللغة العربية بمقتضى المقابلة 

وأدت بالنحاة اختالف رؤاهم خاصة في مسالة التمييز فهناك من اعتبرها مترادفين وذلك حسب 

لم ترد الجملة في كتابه كمصطلح ":سيبويه ‘الزمخشري‘المبرد  ‘وابن جني ‘رأي كل من سيبويه

الكالم المستغنى عنه " :قولفهو ي..." وإنما كان بديال عنها مصطلح الكالم الذي في جميع العصور

فصاحب الكتاب يشترط أن يكون الكالم ما تحصل اإلفادة منه أذل حقق شرط المعنى " السكوت 

فلقد جعل كل من هؤالء العلماء مفهوم . والمبنى وعليه يكون الكالم كافيا للداللة على مفهوم الجملة

 .بنى المتمثل في المسند والمسند إليهالجملة والكالم واحد إذا حقق هذا األخير معنى الجملة والم

وإنما كالفاعل رفعا ألنه هو والفعل جملة "  :تحدث في باب الفاعل إذ يقول:الجملة عند المبرد

 :يحسن السكوت عليها ويجب بها الفائدة للمخاطب فالفعل والفاعل بمنزلة المبتدأ والخبر فإذا قلت

  .)02(" القائم زيد :قام زيد فهو بمنزلة قولك

‘ مكتبة الخانجي‘عبد السالم هارون ‘ تحقيق 3ط.سيبويه كتاب .أبو بشر عمرو بن عثمان‘سيبويه) 1

  .23ص .1ج 1988‘القاهرة

، 2004، عين مليلة، 1، دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة، دار الهدى، طنالقرآلغة ,محمد خان) 2

 .18ص 
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فيد لمعناه وهو مما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه إ:" يعرف الكالم بقوله:الجملة عند ابن جني

الذي يسميه النحويون الجمل نحو زيد أخوك وقام محمد فكل لفظ استقل وجنيت منه ثمرة معناه 

اإلشارة بنا إلى انه ال نكاد نجد مصطلح الجملة أو الجمل في القضايا النحوية  جدريكما " فهو كالم

األفعال مع فاعليها "  :وفاعله المبتدأ والخبر ومن ذلك قولهقبل محمد بن يزيد المبرد إلى الفعل 

فهو يستعمل اللفظين في مجال تقرير الحقيقة النحوية القائلة أن الجمل بعد المعارف أحوال " جمل

دون أن يتجاوز نطاق هذا النمط من المتناول الجزئي للجملة إلى رحاب ‘وبعد النكرات صفات

أول دارس خصص للجملة بابا مستقال في مؤلف من مؤلفاته هو و )1(التصور الشامل لمفهومها 

  ابن هشام في الجزء

الثاني في كتابه مغنى اللبيب عن كتب األعاريب فقد خصص هناك بابا لدراسة الجملة شرح فيه 

وهذا يعني انه لم يخصص للجملة بابا خاصا بها إال مع ابن . الجملة وقارن بينهما وبين الكالم

 .سيبويه كان في مرحلة التقعيد للغة العربية ولهذا لم يخصص للجملة بابا خاصا بهاهشام بحكم أن 

والفرق بين الكالم والجملة أن الجملة أضمنت "  :إذ يقول: سترباديالجملة عند الرضي الدين األ

اإلسناد األصلي سواء كانت مقصودة لذاتها أم ال كالجملة الواقعة خبر المبتدأ أو سائر ما ذكر من 

من هنا " الجمل والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي وكان مقصود لذاته فكل كالم جملة وال ينعكس

ال كالجملة التي هي خبر المبتدأ نفهم أن الجملة تتضمن اإلسناد األصلي سواء مقصودة لذاتها أم 

  .ما الكالم فإسناده أصلي مقصود لذاتهأ
 

القاهرة، مصر 1ربية، دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع، طينظر، علي أبو المكارم، مقومات الجملة الع) 1

  .20، ص 2004
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 .مفهوم الجملة عند الغربيين :المبحث الثاني

النظام  أنماطالجملة هي النمط الرئيسي من  إن " :يقدم ديسوسير تعريفا محددا للجملة فيقول     

اللغوية التي يتلو بعضها بعضا وهو  من الوحدات اكسر آودائما من وحدتين  يتألفوالنظام عندما 

نوع  أيوفي الوحدات المركبة من  أيضاال يتحقق في الكلمات فحسب بل في مجموعة الكلمات 

قول بشري  "أنها فقد عرف الجملة على  ."الجملة كلها أجزاء، المشتقات، الكلمات المركبة " كانت

 .)1("يكون وحدة النظام اللغوي أنتام وهو عنده يمكن 

 أو برأسهاتقوم الجملة  أنومستقل والمراد بالتمام واالستقالل عنده  :الجملة عند يسبرنس     

والجملة  .في تعريف الجملة واسقط فكرة التمام " االستقالل " تكون قادرة على ذلك متمسكا بفكرة

لي ويرى مجموعة من العبارات تخلقها ميكانيكية القواعد في النموذج التحوي " في النحو التحويلي

هاريس  أطلق .من مكونين هما العبارة االسمية والفعلية تتألف و المعنى تام الن الجملة تامة أن

عليها تشومسكي الجملة المحصولة  أطلقالجملة النواة والجملة المستقيمة  األساسيةعلى الجملة 

لة المحصولة بسيطة وتامة وصريحة وايجابية ومبنية للمعلوم والجم أنهافوصف الجملة النواة 

التوليدية  األلسنيةعلى قواعد  تنقصها خاصية من خاصية الجملة النواة وبين تشومسكي ذلك

لدراسة جمل التحويلية وهي قواعد علمية تتناول كفاية المتكلم اللغوية وتناول مستويين 

ميقة التي الع اللغة البنية السطحية التي تتوصل إليها عبر تتابع الكلمات التي ينطق بها والبنية

  .تعكس المنطق الداخلي للجملة

 

  .37محاضرات في اللسانيات ص.ديسوسير‘ينظر):1(
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مل على سلسلة من الفونيمات تولد تالبنية السطحية والعميقة مختلفتان فكل لغة تش أنويؤكد على 

لسني تعتبر كوحدة كالمية مستقلة يمكن لحظها عبر األ اإلطارجمال ال نهاية لها والجملة في 

ميشال ، الوعر بهذا االتجاه مازن تأثروهذا ما يقره هاريس وغيره وقد  .)1( السكوت الذي يحدها

الجملة اصغر مقطع ممثل  أنمارتيني  أندريمحمد الخولي وفي االتجاه الوظيفي يرى ‘زكريا

كل ملفوظ تتصل ":بصورة كلية وهي تتابع من الكلمات والمورفيمات والتنغيمة ويعرفها بقوله

  )2( اإللحاقمتعدد من طريق  أووحيد  إسناديره بركن عناص

 .أنواع الجملة من حيث الداللة و التركيب :المبحث الثالث

 :الجملة عند النحاة من حيث الداللة أنواع :أوال

 .ذلك ضابط و،  جملة طلبية.إنشائيةجملة .جملة خبرية:إلىتنقسم الجملة عند نحاة العربية القدماء 

 .وما قام زيد‘قام زيد.نحو فان احتمالها هو الخبر أو اللتصديق والتكذيب تحتمل ا نأ ماإ *

فهو الطلب وان  تأخريقترنا فان  أووجود معناه عن وجود لفظه  يتأخر إن فأمالم تحتمل  نأ *

فقط  إنشاء يكون الكالم خبرا و أنواختار ابن هشام . حر أنت‘لعبدك :كقولنا اإلنشاءاقترنا فهو 

 ) 3(. اإلنشاءي دخل الطلب فأف

ينظر ميشال زكريا األلسنية علم اللغة الحديث، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، باريس، ) 1

 .18، ص1967، 2فرنسا، ط

 .229، ص1965مارتيني، اللسانيات التحويلية، باريس، فرنسا،  أندريينظر، ) 2

محي الدين عبد الحميد، دار " تح "  شرح شذور الذهب‘محمد عبد اهللا جمال الدين ابن هشام األنصاري وأب )3

  .32ص".ط.د"أحياء التراث، القاهرة، مصر 
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 .أنواع الجملة عند نحاة العربية القدماء من حيث التركيب :ثانيا

 :تنقسم الجملة عند جمهور النحاة إلى قسمين

 .زيد قائم.التي تصدرها اسم نحو: جملة اسمية*

 قام زيد.فعل نحو التي تصدرها: جملة فعلية*

والتصدر أي يكون كون الكلمة المتصدرة ركنا من أركان الجملة بالفعل أو أنها كانت في األصل 

ركنا من أركانها وهكذا تكون الجملة االسمية هي المكونة من المبتدأ والخبر أو مما كان أصله 

 . )1(كان أصله الفعل والفاعل المبتدأ والخبر والجملة الفعلية هي المكونة من الفعل والفاعل أو مما 

ة من جعلها ثالثة أنواع وهو ابن هشام حيث زاد الجملة الظرفية المصدرة بالظرف أو اومن النح

الجار والمجرور ومن النحاة من جعلها أربعة أنواع وهو الزمخشري حيث زاد الجملة الشرطية 

 )2(: أو بساطتها إلىالمتكونة من أسلوب الشرط وقسم ابن هشام الجملة من حيث طولها 

 .زيد قام أبوه.الجملة االسمية التي خبرها جملة نحو: جملة كبرى*

 .الجملة التي وقعت خبر المبتدأ أو صفة: جملة صغرى*

 .أنواع الجمل عند اللغويين المحدثين من حيث التركيب :ثالثا

باس حسن فقد قسم تأثر بعض النحاة المحدثين بالقدماء في تقسيم الجملة ومن هؤالء األستاذ ع

 .الجملة إلى ثالثة أنواع

 .32ص,شرح شذور الذهب‘محمد عبد اهللا جمال الدين ابن هشام األنصاري وأب )1

  .32ص.المصدر نفسه) 2
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 .اإلسنادالتي تقتصر على ركني : األصليةالجملة  *

 .فعلية أوخبره جملة اسمية  مبتدأما تتركب من : الجملة الكبرى *

 .)1( الجملة الواقعة خبرا في جملة كبرى وهذا نفس تقسيم ابن هشام :الجملة الصغرى *

 :إلىمصطفى فقد قسم الجملة  إبراهيم األستاذ أما

 .وهذا يشتمل االسمية و الفعلية اإلسنادجملة تامة تشتمل على ركني  *

نده ويتم بها المعنى ومن هذه الجمل ع اإلسنادجملة ناقصة تشمل على ركن واحد فقط من ركني  *

 .)2(يا محمد :تحية سالما ومنها جملة النداء :جملة المفعول المطلق الذي حذف فعله نحو

 :فقد قسم الجملة لنوعين أيوبالدكتور عبد الرحمان  ماأ

 .اإلسنادتشتمل على ركني  ديةإسناجملة  *

 .مثل النداء جملة نعم وبئس جملة التعجب ديةإسنا جملة غير *

 إلى ديةاإلسنا قسم ديةإسناوغير  ديةإسنا إلىور محمد حماسة عبد اللطيف وتنقسم الجملة عند الدكت

 إما " صدورها وكذلك الموجزة التي ديةاإلسنالذلك سوف تنسب الجملة التامة  " تامة وموجزة قال

 إلىسنادية التامة عنده تنقسم معناها التركيبي والجملة اإل إلىسنادية فسوف تنسب الجملة غير اإل

من عناصر  سنادية الموجزة هي التي يذكر فيها عنصر واحدية وصفية والجمل غير اإلاسمية فعل

 .فعلية موجزة اسمية موجزة جوابية موجزة إلىسناد ويحذف العنصر الثاني حذفا واجبا وغالبا اإل

  :سنادية عنده فهيلة غير اإلالجم أما

 .16ص 2ج‘3ط‘مصر‘دار المعارف ‘عباس حسن، النحو الوافي) 1

 89ص  .م1992القاهرة  2ط ‘حياء النحوإإبراهيم مصطفى، ) 2
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 "اسم الفعل ضميمة مرفوعة ومنصوبة " جملة الخالفة *

  .جملة التعجب*

  .جملة المدح والذم*

  .جملة خالفة الصوت*

  .جملة النداء*

  .جملة القسم*

 .واإلغراءجملة التحذير *

اب في تعريف الجملة هو رأي نحاة والرأي الذي اخذ به ويراه الباحث األقرب غالى الصو    

العربية القدماء فال بد للجملة من اإلسناد وتمام المعنى إما من جهة التركيب فالجملة إما بسيطة  

الجملة " وسماها النحويون " وخبر  مبتدأ" " فعل وفاعل" وهي ما اقتصر فيها على ركني اإلسناد 

ملة أخرى تقوم بوظيفة ما في بنائها وهي وإما مركبة وهي التي تدخل في عناصرها ج" الصغرى

  ".الجملة الكبرى" التي سماها النحويون 
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 .الجملة الفعلية:  الفصل األول

 .العناصر األساسية للجملة الفعلية: المبحث األول

الجملة المصدرة بفعل يكون المسند فيها فعال وتكون  بأنهايعرف النحويون الجملة الفعلية      

 .بطة دائما بزمان محدد ال تتجاوزهمرت

 .الفعل :أوال

كلمة تدل على معنى في نفسها وهي  " نهأيجمع النحويون على تعريف الفعل  :تعريف الفعل

اللواصق الخلفية التي تميز الكلمات  إلىابن مالك في بيته  أشاروقد  )1( " الثالثة األزمنة بأحدمقترنة 

 "األفعال نواصب وجوازم ، سوف، السين، قد"  إليهاقد تضاف وتقطع بفعليتها و آخرهاالتي تلحق 

 .وهي صيغ مستقلة تحدد فعلية الكلمات التي تتلوها

 .اقبلن فعل ينجلي" ن نو "افعلي                       و"  يا "فعلت واتت و"  تا " ب

كتفية بمرفوعاتها الم األفعالتخص  األولىمجموعتين  إلىفي العربية بعد الناقصة  األفعالوتنقسم 

 و".جلس محمد"نحو إضافة إلىمعنى تام يحسن السكوت عليه وال يحتاج السامع بعده  إفادةفي 

 أكل "منصوب حتى تفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها نحو إلى األفعالتحتاج  المجموعة الثانية

محل  إلى يفتقر وجوده ما ال أياصطلح عليها النحويون بالالزم  األولىفالمجموعة ".الجائع الطعام

  .)2( "ذهب، قام "غير الفاعل نحو

  . 4ص   1.جمع الجوامع جهمع الهوامع في  . لسيوطيا بكر أبيعبد الرحمان بن  ل الدينجال نظري) 1

 07ج.‘لبنان‘بيروت‘عالم الكتب‘شرح المفصل .شرح المفصل‘ الدين يعيش بن علي موفق يعيشابن ) 2

  .62ص
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 )1(محل غير الفاعل إلىما يفتقر وجوده  بأنهنية مصطلح المتعدي ويعرفونه ووضعوا للمجموعة الثا

 ".قتل، ضرب "غير الفاعل وهو المفعول به نحو إلىمعنى تام  إلفادةما يحتاج 

وهو الفعل المتعدي الالزم يستعمل متعدي حين  األفعالهناك من النحويين من يضيف نوع ثالث من 

 " عد، وزن، كال، نصح، شكر "مثل إليهستعمل الزم فال يحتاج ي أنيحتاج لمفعول به كما يجوز 

ويمكن تقسيم المنصوبات في الجملة الفعلية  )2(....." وزنت له‘وزنته‘شكرت له‘شكرته"يجوز القول

 :قسمين إلى

 .متعددا أوواحدا " المفعول به "الفعل المتعدي فحسب وهو  إليهمنصوب يحتاج  :األولالقسم 

الزما وهو المفعول  أووب يرد في الجملة الفعلية سواء كان الفعل متعديا منص:القسم الثاني

 .المفعول معه‘المفعول له‘الحال‘الظرف‘المطلق

فعال  أييكون صيغة فعلية  أن وأحوالهيكون الفعل تاما واصلي المحل والصيغة  أن.شروط الفعل

 يشبهه ومن ذلك صريحا كما يكون صيغة غير فعلية لكنها مؤولة بالفعل الن فيها ما

"  14 " البلد " )15(يتيما ذَا مقْربة ) 14(َأو ِإطْعام في يومٍ ذي مسغَبة  " المصدر كقوله تعالى *

 ".إطعامه  " التقدير

 ". يبسط "التقدير  " 18 "الكهف "وكَلْبهم باسطٌ ذراعيه بِالْوصيد  ": اسم الفاعل كقوله تعالى *

 " تقديره " 150"األنعام  "قُْل هلُمّ شُهداءكُم الَّذين يشْهدون َأنّ اللَّه حرّم هذَا  "اسم الفعل كقوله تعالى *

  ".أقدم 

 .62ص 07جشرح المفصل  ‘بن يعيشا) 1

 2ج  .لبنان‘بيروت‘عالم الكتب‘تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة‘المقتضب ‘أبو العباس المبرد‘ينظر) 2

 .105ص 
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 ". تعلم "تقديره "  109 " المائدة "ِإنَّك َأنتَ علَّام الْغُيوبِ  " صيغ المبالغة كقوله تعالى *

 الفاعل: ثانيا

واقعا  باألصالةمؤول به مقدم عليه  أوفعل  إليهسند أمؤول به  أوعبارة عن اسم صريح  :تعريفه

 إليهسند أاسم  فاألولعلم زيد  أو " زيد عمراضرب  " من قولك"  زيد " قائما به ومثال ذلك أومنه 

 .فعل إليهسند أالضرب واقع من زيد والثاني اسم  نإفعل واقع منه ف

وقُْل جاء  "عناه المصرح به كقوله تعالىمالمؤول بالصريح الفاعل الصريح  أوويقصد بالصريح 

فالحق فاعل صريح لفعل زهق والمؤول بالصريح  )1( "الحقُّ وزهقَ الباطُل ِإنّ الباطَل كَان زهوقاً 

  ".نك مجتهدأيسعدني "  هو الكالم الذي يحل محل الفاعل ويقدر فاعل لفعل قبله مثال قولك

حرف مشبه  أن. الياء في محل نصب مفعول به. النون لوقاية من الكسر.فعل مضارع.يسعد *

هو "  يسعد " ن وفاعلأخبر  مجتهد.أنالكاف ضمير متصل مبني في محل نصب اسم .بالفعل 

 .واسمها وخبرها والتقدير يسعدني اجتهادك أنالمصدر المؤول من 

 إليهن يسند أعن رافعه و يتأخر أنما يشبهه  أووللفاعل شروط وحاالت معينة قد اسند له فعل 

عرفت الفاعل فاعلم  إذا .ضميرا مستترا أوضميرا بارزا  أويكون صريحا واسما ظاهرا  وأحواله

 :أحكاماله  نأ

قام قد تضمن ذلك  أخوك :تقول أن كأخوقام : عامله عنه فال يجوز في نحو يتأخرال  أن: حدهاأ 

 .وما بعده فعل وفاعل والجملة خبر مبتدأ أخواكقاما فيكون  أخواك :يقال وإنماالحد الذي ذكرناه 

  وال قمن نسوتك  إخوتك قاما ال أخواكنه ال يلحق عامله عالمة تثنية وال جمع فال يقال قاما أ: الثاني

  

 .سورة اإلسراء 81من اآلية  )1



  الجملة الفعلية                                                                                              ولالفصل األ
 

~ 21 ~ 
 

ومن العرب من يلحق هذه العالمات بالعامل  أخوكقام  :كما يقال فرادباإلفي الجمع قام  :بل يقال

ويستثني  )1( "وماليكة بالنهار بالليل يتعاقبون فيكم ماليكة "صلى اهللا عليه وسلم  :فعل كان كقوله

جاءت هندات كما تفعل في جاءت هند وقام  :هما بحكم مفرديهما فنقولجمع التصحيح وتحكم ل

 :لتان وهماأعل في قام زيد والواجب في ذلك مسالزيدون كما تف

 امرأةقالت  إذ "الذي ليس مفعوال وال واقعا بعد نعم وبئس نحو  التأنيثالمؤنث الحقيقي  :األولى

 . 25" آل عمران )2( " عمران

 إاليجوز في نحو ما قام  أنمتصال كقولك الشمس طلعت وكان الظاهر  رايكون ضمي أن :الثانية

فيه ترك التاء في النثر الن ما بعد  أوجبوا و امرأةكما في قولك حضر القاضي  التأنيثهند ويترجح 

وذلك المقدر هو المستثنى " إال  "هو بدل من فاعل مقدر قبل  إنما ليس الفاعل في الحقيقة و" إال  "

التي يطرد  األربعةهند وهذا احد المواطن  إالمذكر فذلك يذكر العامل والتقدير ما قام احد منه وهو 

في يوم ذي مسبغة يتيما ذا  إطعام أو "فيها حذف الفاعل وثانيها فاعل المصدر كقوله تعالى 

قضى و أصله األمريتيما الثالث في باب النيابة نحو وقضى  إطعامه أوتقديره  " 3 "البلد )3("مقربة

" وأبصراسمع بهم  "دل عليه متقدم مثله كقوله تعالى إذاوالرابع فاعل افعل التعجب  األمراهللا 

ولى عليه وهو في موضع رفع على من الثاني لداللته األ" بهم"بهم فحذف  أبصر أي "38"مريم

  ."ذرفرعون الن ألولقد جاء "جوازا نحو يتأخريلي عامله وقد  أن واألصلالفاعلية عند الجمهور 

 .177ص1276بتحقيق شرح شذور الذهب القاهرة مصر  األربمنتهى .ي الدين عبد الحميديينظر محمد مح) 1

 .عمران لآسورة "  25"من اآلية ) 2

  .سورة البلد"15- 14"من اآلية ) 3
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 )1( :تتمثل فيما يلي أحكاموللفاعل سبعة : أحكام الفاعل

 "فرض عليه أباهالمرء  إكرام :"در نحوالمص إلى بإضافتهقد يجر لفظا :وجوب رفعه :01

 .وهو مضاف آخرهمرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على  مبتدأ :إكرام *

 .فاعل المصدر ألنهالمصدر لفاعله مجرور لفظا مرفوع حكما  إضافةمن  إليهمضاف  :المرء *

 "سلم على الفقير سالمك على الغني" اسم المصدر نحو أو إلى

 .وهو مضاف آخرهمنصوب بالفتحة الظاهرة على  مفعول مطلق:سالم *

 .ومرفوع على انه فاعل باإلضافةفاعله مجرور  إلىاسم المصدر  إضافةمن  إليهالكاف مضاف  *

 " الوضوء امرأتهمن قبلة الرجل  " وكحديث

 .مفعوله امرأته *فاعله إلىاسم المصدر  إضافةمن  إليهالرجل مضاف * قبلة مضاف *

فان تقدم ما هو فاعل في المعنى كان الفاعل ضميرا مستترا يعود : عد المسندوجوب وقوعه ب: 02

 رأيت"مفعول لما قبله نحو وأماكما في المثال والجملة بعده خبر  مبتدأ أماوالمقدم " علي قام"نحو إليه

" فأجرهستجارك إحد من المؤمنين أن إو: "وله تعالىفاعل لفعل محذوف نحو ق وأما" عليا يفعل الخير

 .حد فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكورأف

المجتهد "المذكور نحو إمافهو ضمير راجع  وإالظهر في اللفظ فذاك  إن: ال بد منه في الكالم: 03

ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وال يشرب الخمرة حين " لما دل عليه الفعل كحديث أو" ينجح

تقديره هو يعود على اسم الفاعل المفهوم من يشرب تتر ففاعل يشرب ضمير مس"بها وهو مؤمنيشر

  لما دل عليه الكالم كقولك في جواب هل جاء سليم؟ آو

  234ص1مكتبة العصرية صيدا بيروت جمصطفى الغالييني جامع الدروس العربية منشورات ال )1
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عود على الضمير في بلغت ي "بلغت التراقي إذاكال  ":لما دل عليه المقام كقوله تعالى أونعم جاء  

   "فأتنيكان غدا  إن"لما دلت عليه الحال المشاهدة نحو أوالروح المعلومة في المقام 

في "  بلى سعيد " كان يجاب به نفي نحو:يكون في الكالم وفعله محذوف لقرينة دالة عليه أن: 04

يسبح  "ى سعيد وقد يكون االستفهام مقدرا كقوله تعال :استفهام من سافر؟فيقال أوجواب ما جاء احد 

 "رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر اهللا واآلصالله فيها بالغدو 

اجتهد التلميذ اجتهد "كما تقول  :ن كان مثنى وجمعإب بقاء الفعل معه بصيغة الواحد ووجو:05

على لغة ضعيفة لبعض العرب فيطابق الفعل الفاعل فيقال على هذه  إال " جتهد التالميذالتلميذان ا

 "أصحابك أكرموني ‘صاحباك أكرماني "اللغة 

 ويتأخرفيتقدم المفعول  األمرالمفعول بعده وقد يعكس  يأتيثم  :اتصال الفاعل بفعله األصل: 06 

 "أستاذه  المجتهد  أكرم "الفاعل نحو

نحو  :المضارع أولالماضي وبتاء مضارعة في  آخرفعله بتاء ساكنة في  أنثكان مؤنثا  إذا: 07

  )1(. ب خديجةجاءت فاطمة تذه

 .صريح وضمير ومؤول: أنواعالفاعل ثالثة : أقسام الفاعل

  .نحو فاز الحق: الصريح

  .والياء من تقومين.واأللف من قاما. والواو من قاموا.ما متصل كتاء من قمتإ: الضمير

 وإما يكون مستترا .ما قام إال أنا وإنما قام نحن :نا ونحن من قولكأمير منفصال كما يكون الضإو

  " نحو 

  

 .244ص1جامع الدروس العربية ج ‘مصطفى الغالييني )1(
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 إلىستتر جوازا يكون في الماضي والمضارع المسندين والمستتر على ضربين م"  تقوم نقوم أقوم

 إلىالمسندين  واألمرارع ضوالمستتر وجوبا يكون في الم" هي ‘هو " الواحد الغائب والواحدة الغائبة

وفي اسم الفعل " نحن ‘أنا ‘أنت "جمعا  أوالمتكلم مفردا  إلىرع المسند الواحد  المخاطب وفي المضا

 أحسننحو ما " ما افعل"وفي فعل التعجب الذي على وزن  همخاطب كص أو فُْأمتكلم كَ إلىالمسند 

 .)1(جاء القوم ما خال سعيدا :االستثناء كخال وعدا وحاشا ونحو أفعالوفي  .العلم

الفاعل  .يحسن أن تجتهد :كون فاعله مصدرا مفهوما من الفعل بعده نحوأن يأتي الفعل وي: المؤول

في تأويل المصدر الذي هو " أن " هنا هو المصدر المفهوم من تجتهد ولما كان الفعل الذي بعد 

  )2(الفاعل

 .لو المصدريتين‘ما  ‘كي ‘الفعل بالمصدر بعد خمسة أحرف وهي أن يتأولو 

 .التقدير يعجبني اجتهادك.نحو يعجبني أن تجتهد :األول* 

 .التقدير بلغني فضلك.نك فاضلأنحو بلغني  :الثاني* 

 .التقدير أعجبني اجتهادك. نحو أعجبني ما تجتهد :الثالث* 

الفعل بعدها إال بمصدر  يتأولال " كي" و .التقدير جئت للتعلم. نحو جئت لكي أتعلم :الرابع* 

 .مجرور بالالم

الفعل بعدها إال بالمفعول  يتأولال " لو"و.التقدير وددت اجتهادك. دنحو وددت لو تجته :الخامس* 

  .كما رأيت

الفعل بعدها بالمرفوع والمنصوب والمجرور والجملة المؤلفة من الفاعل  يتأولال  ىوالثالثة األول
  .ومرفوعة تدعى جملة فعلية

  .244ص1ج جامع الدروس العربية ‘مصطفى الغالييني) 1
  .نفسه المرجع) 2
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 الفعل مع الفاعل تأنيثاالت التي يجب فيها الح

 :جمع مؤنث سالم نحو أومثنى  أوأن يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا ظاهرا متصال بفعله مفردا : 01

جاءت  :وأجاز الكوفيون وبعض البصريين تذكيره فيقولون. جاءت فاطمة الفاطمتان الفاطمات

 .الفاعل فاصليفصل بين الفعل و أالالفاطمات وجاء الفاطمات بشرط 

نحو خديجة ذهبت  :أن يكون الفاعل ضميرا مستترا يعود إلى مؤنث حقيقي أو مجازي: 02

 .والشمس تطلع

المؤنث أو المذكر غير  أن يكون غير الفاعل ضميرا يعود إلى جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير: 03

تجيء تجئن والفواطم ئن الزينبات جاءت ج :نه يؤنث بالتاء أو بنون جمع المؤنث نحوأعاقل غير 

   .)1( قبلن والجمال تسير أو يسرنأأقبلت أو 

 .وتذكير الفعل مع الفاعل تأنيثالحاالت التي يجوز فيها 

طلع .طلعت الشمس :نحو"ليس بضمير أي "ون الفاعل مؤنثا مجازيا ظاهرا كي أن:01

 .أفصح والتأنيث.الشمس

حضر ‘نحو حضرت إالفعله بفاصل غير يكون الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصوال بينه وبين  أن: 02

  .أفصح امرأة والتأنيثالمجلس 

ما قام أو ما قامت إال  :نما قامت هي نحوإ إنما قاموا :ن يكون ضميرا منفصال لمؤنث نحوأ: 03

 . التأنيثهي واألحسن ترك 
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نعمت بئست ساءت  :التي للذم نحو"ساء" أو" بئس" أو" نعم"يكون الفاعل مؤنثا ظاهرا والفعل نأ :04

 .بئس يكون الفاعل مؤنثا وقع بعد نعم و أن دأجو والتأنيثدعد  المرأةساء  أو

 .أحسنر يجاءت الطلحات والتذك أوجاء  :والتاء نحو باأللفيكون الفاعل مذكرا مجموعا  أن :05

الرجال  أوجاءت الفواطم  أوجاء  :ولمذكر نح أويكون الفاعل جمع تكسير لمؤنث  أن :06

 .)1(مع المؤنث والتأنيثالتذكير مع المذكر  واألفضل

جاءت  أوالرجال جاءوا  :جمع تكسير لمذكر عاقل نحو إلىيكون الفاعل ضمير يعود  أن: 07

 . وأفصح أفضلير بضمير الجمع العاقل كوالتذ

جاءت  أوجاء  :نحو فاألوللمؤنث السالم بجمع ا أويكون الفاعل ملحقا بجمع المذكر السالم  أن: 08

" قام البنات أوقامت ":والثاني نحو "إسرائيلبه بنو  آمنتبالذي  آمنت "قوله تعالى التأنيثالبنون ومن 

 .مع المؤنث والتأنيثويرجح التذكير مع المذكر 

قوم ال أوجاءت النساء  أونحو جاء  فاألولاسم جنس جميعا  أويكون الفاعل اسم جمع  أن :09

  . الشجر أورقت أو أورقالروم ونحو  أووالثاني نحو قال قالت العرب  اإلبل أوالرهط 
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هو الذي يقع عليه فعل الفاعل في مثل قولك ضرب زيد عمرا وبلغت  :المفعول به: ثالثا

 )1(المتعدي يكون واحدا فصاعدا إلى الثالثة  وهو الفارق بين المتعدي من األفعال و الغير.البلد

فهو اسم دل على شيء وقع عليه فعل الفاعل إثباتا ونفيا وال تغير ألجله صورة الفاعل وهو وظيفة 

نحوية من وظائف النصب فكل اسم يشغله فهو منصوب بحركة أصلية أو فرعية أو مقدرة أو مبني 

  )2(في محل نصب 

ي اسما صريحا  و غير صريح فالصريح ما كان اسما ظاهرا أو ن يأتأ هومن صور المفعول ب

ضميرا منفصال أو متصال وغير الصريح ما كان مصدرا مؤوال وجملة مؤولة بمفرد وقد ينصب 

األعراف ''  سبعين رجلًا واخْتَار موسٰى قَومه '' : كقوله تعالى )3( المفعول به على نزع الخافض

  .ين رجالأي من قومه سبع.155

  ر من مفعول به واحدثكأالكالم إن كان الفعل متعديا إلى رتبة المفعول به قد يتعدد المفعول به في 

في التقدم على اآلخر إما لكونه مبتدأ  ة فلبعض هذه المفاعيل الحقلمجإذا تعددت المفاعيل في ال و

ظننت : نحو )4( )أعطى ( اب و إما لكونه فاعال في المعنى كما في ب'' ظن '' باألصل كما في باب 

يجب تقديم  أعطيت سعيدا الكتاب و يجوز العكس إن أمن اللبس في هذا الباب: البدر طالعا و نحو

  : د المفعولين على اآلخر في أربع حاالت هيأح

  .124، ص 1شرح المفصل ج : ابن يعيش) 1

  .421ص  1995‘القاهرة‘مكتبة الشباب النحو المصفى،: محمد عيد) 2

  .637نظر المرجع نفسه، ص ي) 3

، و عبد المنعم عبد العال، 16، ص 3السيوطي، همع الهوامع ج  بكر أبيعبد الرحمان بن  جالل الدين نظري) 4

  .250، ص 2النحو الشامل ج 
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ظننت عليا : يجب تقديم ما حقه التقديم و هو المفعول به األول نحو إن خيف اللبس فعندئذ -1

  .خالدا

ما هو اسم  ضمير و تأخيراسما ظاهرا و اآلخر ضميرا فيجب تقديم ما هو  أن يكون أحدهما -2

  ).1(اآلية  الكوثر'' ِإنَّا َأعطَينَاك الْكَوثَر '' : قوله تعالى: ظاهر نحو

المحصور سواء أكان المفعول أن يكون أحدهما محصورا فيه الفعل و عند ذلك يجب تأخير  -3

  .سعيدا إال درهما، و ما أعطيت الدرهم إال سعيداما أعطيت : األول أم الثاني نحو

يكون المفعول به األول مشتمال على ضمير يعود على المفعول به الثاني و عند ذلك يجب أن  -4

  .القوس باريها أعط: تقديم المفعول به الثاني و تأخير المفعول به األول نحو

أن يكون ) غير المباشر ( ل الثاني و المفعو) المباشر ( و عندما يصلح أي من المفعول األول 

  .مفعوال مباشرا أو غير مباشر تصبح الرتبة محفوظة

 23الجاثية اآلية '' اتَّخَذَ ِإلَهه هواه '' : و منه قوله تعالى 2مفعول به +  1 مفعول به+ فاعل + فعل 

ففي '' اتَّخَذَ ِإلَهه هواه '' ال تساوي '' اتَّخَذَ ِإلَهه هواه '' : الذي ال يجوز فيه التقديم و التأخير ذلك أن

ما على الفعل سواء يتقد، و ال يجوز أن "الهوى متخذ إالها"و في الثانية  "اإلله متخذ هوى"األولى 

  .)1(أكان أصلهما المبتدأ أو لم يكن 

  :و للمفعول به أحكام منها :أحكام المفعول به

ة لمجه و ليس جزءا أساسيا في تكوين الل بما أنه فصليجب نصب المفعول به و يجوز حذفه لدلي  

ما َأنْزلْنَا '' : الفعلية فهو يحذف إما لغرض لفظي كتناسب الفواصل في القرآن الكريم كقوله تعالى

كلَيِلتَشْقَى  ع آن2(الْقُر ( خْشَىي نةً ِلمرِإلَّا تَذْك)3 – 2طه '' ) 3  

 12، ص 1الكتاب، ج ‘ هسيبوي )1
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  .24البقرة اآلية '' فَِإن لَم تَفْعلُوا '' : رغبة في اإليجاز كقوله تعالىأو 

المجادلة '' كَتَب اللَّه لََأغْلبنّ  '' : في قوله تعالى )1(و إما يحذف لغرض معنوي كاحتقار المفعول به

''  :يوطيو يقول الس )2(و يجوز كذلك حذف فعله لدليل كأن يكون مفهوما من الكالم  .21اآلية 

من ضرت؟ : لمن قال ''زيدا '' : يجوز حذف ناص المفعول به قياسا لقرنية لفظية أو معنوية نحو

، أي أنزل اهللا 30النحل اآلية '' ماذَا َأنْزَل ربكُم قَالُوا خَيرا  '' : ، كقوله تعالى)3(أي ضربت زيدا 

و يجب الحذف سماعا '' واجبا فيقول المفعول به قد يكون  بخيرا كما يرى السيوطي أن حذف ناص

فمن أشهر مواضع   ''حر  وال شتيمة كل شيء'' : كقولهمفي األمثال التي جرت كذلك فال تغير 

و  ، و من أبواب حذف فعله التحذير و اإلغراء الكالب على البقر'' : حذف فعله األمثال كقولنا

أنه يتأخر عن الفعل و الفاعل و قد  المقطوع و من أحكامه كذلك و النعت االختصاص و االشتغال

   .يتقدم عليهما وجوبا في حاالت

  

  

  

  

 252، ص 2ج ‘ت.د‘القاهرة‘مكتبة النهضة المصرية،نظر عبد المنعم عبد العال، النحو الشامل، ي) 1

253.  

  .422ص  1995‘القاهرة‘مكتبة الشباب،ىمحمد عيد، النحو المصف) 2

همع الهوامع، في جمع الجوامع، تح، عبد العالي سالم و : لسيوطيا  كرب أبيعبد الرحمان بن  ل الدينجال ) 3

  .19 – 18، ص 3ج ، 1975) د، ط ( لعلمية الكويت عبد السالم هارون، دار البحوث ا
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  :يةبة الفعلية في اللغة العرجملأنماط ال: المبحث الثاني

  :ني للمعلومبة فعلية فعلها متصرف ملمج :أوال

فهو فعل يأتي على الصيغ الثالث  )1(ختالف زمانه ال أبنيتهما اختلفت  هو'' : الفعل المتصرف

و  كان تاماو المضارعة و األمر، و من خصائصه كذلك أنه يمكن أن يبنى للمجهول إذا  الماضية

أو ''  ال تسرقْ'' : فنقول يدل فيها على النهي و األمر، كأن يسبق بال الناهية بأنه يدخل في أسالي

صيغا  ةالفعلية المتصرف، و يمكن كذلك أن نولد من الصيغة '' لتدرسن'' : مر فنقوليسق بالم األ

أخرى إذا كان فعال تاما و ذلك بإدخال حروف الزيادة على صيغة الفعل المجرد و إلى جانب ذلك 

  .)2( يمكننا أن نشتق منه صيغا اسمية كاسم الفاعل و المفعول و غيرها من المشتقات كله فإنه

عم و األشمل، و األفعال المتصرفة ية هي األبل المتصرفة في العرين من ذلك أن األفعابتو ي   

   تصرف و هو الذي يصاغ منه الماضي و المضارع مثل لافعل تام : تنقسم من حيث تصرفها إلى

و الفعل ) ذر و يذر يدع و دع،: ( ، و إما المضارع و األمر مثل)شك و يوشك وأكاد و يكاد، ( 

  .ة ينقسم إلى فعل الزم و فعل متعدجملباعتبار معناه و تأثيره في الف رصالمت

هو الذي ال يتعد أثره فاعله و ال يتجاوزه إلى المفعول به أي هو الفعل الذي ال يتعد : الفعل الالزم 

  ذهب زيد، جلس : فأما الفاعل الذي ال يتعداه فعله فقولك'' : يقول سيبويه )3(فاعله إلى مفعوله 

  ''  عمرو

همع الهوامع، في جمع الجوامع، تح، عبد العالي سالم و عبد : السيوطي بكر أبيعبد الرحمان بن  جالل الدين)1

  .20، ص 5ج ، 1975) د، ط ( لعلمية الكويت السالم هارون، دار البحوث ا

  .110ص  م 1981مطبعة السعادة، القاهرة،  ،2ير خليفة، تسيير النحو، ج هنظر سي) 2
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     لقصوره عن المفعول به  )1( الفعل القاصرب بنى اللبيغهشام في كتابه م نابالزم يسميه الفعل ال

إذا كان من أفعال السجايا و الغرائز ما دلت على معنى  او يكون الفعل الزم و اقتصاره على الفاعل

 فَح، نَرص، قَاَلطَ: أو ما دل على هيئة مثل حب، قَنس، حنب، جعجشَ: قائم في الفاعل الزم له مثل

إلى غير ذلك و يمكن لنا جعل الفعل الالزم متعديا  )2( فَظُ، نَرهطَ: أو ما دل على نظافة مثل

  )3( :بإحدى الوسائل اآلتية

  .الطفَل األم تعضرَأ         فُلالطّ عضر: زيادة الهمزة في أول الفعل و تسمى همزة النقل مثل -

 الدالة على المشاركة) ل فاع( د الحرف األول أي يدل على المفاعلة أي على وزن زيادة ألف بع -

  .اسمير أحمد قَبسا                   أحمد قَبس: مثل

  .الطفَل م األبنو           الطفُل نام: تضعيف الحرف الثاني من الفعل ما لم تكن همزة مثل -

(  ى وزنـل علـغ الفعـول أي صـي أول الفعـاء فـن و التـف و السيـادة األلـزي -

  .الحافلةَ الشرطي استوقفَ                 الحافلةُ تْقفَو: مثل  ) استفعـل

  مفعوال به  بنفسه الفعل الالزم هو الذي ال ينصب .قد يتعدى الفعل الالزم بواسطة حروف الجر -

 عن الرذيلة عرضَأ: إلى التعدية  مثل معونة حرف جر أو غيره مما يؤديبأو أكثر و إنما ينصبه 

و تمسك بالفضيلة.  

  .115، ص 2، ج بعن كتب األعاري اللبيبمغني محمد عبد اهللا جمال الدين ابن هشام األنصاري  وأبنظر ي) 1

، تح، عبد الحميد السيد، المكتبة األزهرية للتراث ، 2نظر األشموني، شرح األشموني أللفية ابن مالك، ج ي) 2

 .156 – 154ص  2، و عباس حسن النحو الوافي، ج 160قاهرة، ص ال

، و عباس حسن، 206 – 205م، ص  1981، مطبعة السعادة، القاهرة، 2ج  نحوخليفة، تيسير ال رنظر سهيي) 3

  171ص  109، ص 2النحو الوافي، ج 



  الجملة الفعلية                                                                                              ولالفصل األ
 

~ 32 ~ 
 

المتضمنة '' رحب '' : هو ورود الفعل الالزم متعديا وفقا للسياق و القرنية المالئمة مثل: التضمين -

معنى وسع.  

لالزم يجعله متعديا و هذا سماعي عد الفعل ابعض المواضع و سقوطه برف الجر في حقد يسقط  -

فهو جائز قياسا إذا أمن اللبس و هو أمر يستدعيه اإليجاز الذي ) و أن أن( يقاس عليه إال في ال 

         )1(جرت عليه العربية 

لم يجز حذف الجار  اللبسلم يؤمن  18آل عمران اآلية '' د اللَّه َأنَّه ال ِإلَه ِإلَّا هو شَهِ'' : لقوله تعالى

  .نهائيا

 كرمتُ: بقصد إفادة المبالغة نحو'' ل فعي'' الذي مضارعه ''  َلعفَ'' تحويل الفعل الثالثي إلى  -

الفارس أكرم2( ه(.  

الفعل الالزم ال يتعدى إلى  )3('' يكون له مفعوالت كثيرة  و الفعل ال يكون له إال فاعل واحد، و'' 

  ...المفعول به و لكنه يتعدى إلى المفاعيل الباقية كالمفعول فيه و المفعول له 

و واقع  )4('' مجاوز '' يحتاج إلى فاعل يفعله و مفعول به يقع عليه فهو فعل  :الفعل المتعدي 

  الفاعل إلى المفعول به  تهمجاوزلوقوعه على المفعول به و مجاوز ل

  .86ص  1983‘بيروت‘مؤسسة الرسالة‘ 3ط إبراهيم السامرائي، الفعل زمانه و أبنيته،) 1

  .167، ص 2عباس حسن، النحو الوافي، ج ) 2

، بيروت، م رقي األبن أب، دار األرقم 1، ط هبودالعربية، تح، بركات يوسف  أبو البركات األنباري، أسرار) 3

  .78ص  ،1999لبنان، 

مؤسسة شباب )دراسة تطبيقية على شعر المتنبي(، زين الخويسكي الجملة الفعلية بسيطة و موسعة) 4

  .115، ص 1ج  م2003‘اإلسكندرية،الجامعة
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أكرمته فهو الذي ينصب بنفسه : و من عالماته أن يقبل هاء الضمير التي تعود على المفعول به مثل

أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر أو غيره مما يؤدي إلى تعدية مفعوال به أو اثنين أو ثالثة من غير 

  .)1(الفعل الالزم 

  .القصةَ كتبتُ: و األفعال التي تتعدي إلى مفعول واحد كثيرة في اللغة العربية مثل

  :تنقسم إلى قسمين نو األفعال التي تتعدي إلى مفعولي

، سأل، منح، ىأعط: هي فهذه األفعال  و خبرينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ  قسم: أ

  .1الكوثر اآلية '' ِإنَّا َأعطَينَاك الْكَوثَر '' : قوله تعالى: مثال) م، وهب منع، كسا، ألبس، علّ

اسمية مكونة  جملةالفعلية من فعلها المتعدي و حاولت أن تجعل منها  ذا جردت الجملةإ المقصود

المفعولين أن يصلحا مبتدأ و خبر بعد حذف  و خبر فإنه ال يستقيم المعنى ال يجوز فيمن مبتدأ 

   .الفعل فال نستطيع القول أنت الكوثر

  :و هي ثالث أنواع :قسم ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ و خبر -ب

 العلم التلميذُ وجد: م، جعل، مثال، درى، تعلّلفىأرأى بمعنى علم، اعتقد، وجد، : أفعال اليقين) 1

انافع.  

 تُزعم: ظن، حسب، زعم، حجا، عد، وهب، خال، مثال: و هي: انحأفعال الظن أو الرج) 2

الكتاب امفقود.  

  .اا خليلًعلي تُاتخذْ: ، مثل، رد، جعل،ـ ترك، اتخذ، تخذرصي: و هي: أفعال التحويل) 3

ألننا لو جردنا المفعولين من فعلهما لكان  و خبر و سميت أفعال تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ

   مبتدأ  اأن يكون  همايأي يصلح مفعول و خبر مبتدأن منهما جملة اسمية مؤلفة من كون أنبإمكاننا 
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، و من )1( حطام السيارةُ: و خبر فنقولسيارة حطاما تصلح أن تكون مبتدأ تركت ال: و خبر فجملة

  )2(: إحدى الوسائل اآلتيةبالفعل المتعدي الزما  الممكن أن يصبح

  :تعدي معنى الفعل الالزم و هو قياسي و بشروط ثالثةيؤدي الفعل الم: التضمين) 1

و مالءمة  اللبس اآلخر يؤمن معهاوجود قرينة دالة على مالحظة الفعل : تحقق المناسبة بين الفعلين

   8اآلية الصافات '' لَا يسّمّعون ِإلَى الْملَِإ الَْأعلَى '' : قوله تعالى: ي مثالبللذوق العر التضمين

 مهفَ .الدرس أحمد مهفَ: لقصد المبالغة و التعجب مثل)  َلعفَ( الفعل المتعدي إلى وزن تحويل ) 2

معنى ما أفْب الدرسهمه.  

  .فانكسر هتُو كسر دتَفام هتُدمد: مطاوعة الفعل المتعدي لواحد مثل) 3

    .154األعراف اآلية '' بِّهِم يرهبون لِّلَّذين هم ِلر '' : قوله تعالى: تأخير الفعل المتعدي مثل) 4

  

  

  

  

  

  

  

  .636نظر محمد عيد، النحو المصفى، ص ي) 1

 .204ص  203، ص 2نظر سهير خليفة، تيسير النحو، ج ي) 2
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  :جملة فعلية فعلها متصرف مبني للمجهول: ثانيا

ما استغني عن : نحاةال الفعل المبني للمجهول هو الفعل الذي لم يذكر فاعله في الكالم كما يقول

، أي أن الفاعل )1()  َلعفُ( إلى )  َلعفَ( فاعله فأقيم المفعول مقامه و أسند إليه معدوال عن صيغته 

  :ل في الكالم و ال يصاغ الفعل لغير الفاعل إال بتوفر شرطينهج

  .أال يكون الفعل جامدا بل يكون متصرفا) أ

  .)2(مضارعا أال يكون الفعل أمرا بل يكون ماضيا أو ) ب

  :هي ي األشياء التي تنوب عن الفاعل وأما التحوالت النحوية في جملة المبني للمجهول فتتمثل ف

''  :قوله تعالىللمفعول به إذا وجد في الكالم و ذلك نحو  النيابةاألصل في : المفعول به) 1

راَألم يقُضو اءالْم يضغو األصل44هود اآلية ''   و ، اُهللا أغاض الماء اُهللا و قضي األمر .  

  :شرطان البد من توفرهما لينوب الظرف عن الفاعل هناك :الظرف) 2

  .أن يكون متصرفا كامل التصرف أي صحة التنقل بين حاالت اإلعراب المختلفة) أ

  .عدم التزام النصب على الظرفية وحدها دائما

  .ماميوم، شهر، زمان، قدام، خلف، أ: و من الظروف المتصرفة

  .عند، ثم، مع، قط، عوض، إذا: الغير المتصرفة منهاو الظروف 

جديدا آخر يكتسبه من كلمة تتصل به  معنى أن يزاد على معنى الظرف: أن يكون مختصا) ب

   .الصالة وقتُ نذُِّأ: وض و اإلبهام عن معناه كأن يكون الظرف مضافا نحومليزول الغ اتصاال قويا

  .93الفعل زمانه و أبنيته، ص ، السامرائي إبراهيم) 1

  .362، ص 1زين الخويسكي، الجملة الفعلية بسيطة و موسعة، ج ) 2
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     .)1( في المصايف جميٌل شهر ضيقُ: مثل: يكون موصوفا أو

  .جميلةً ليلةً خالد سهر: صورة الفعل المبني للمعلوم: مثال

  .جميلةٌ ت ليلةٌرهِس: صورة الفعل المبني للمجهول

و من المصادر غير  أن يكون متصرف ينتقل بين حركات اإلعراب المختلفة :المصدر) 3

  .)2( باللتزامها النص.سبحان اهللا، معاذ اهللا: المتصرفة

أن يكتسب من لفظ آخر معنى زائدا على معناه المبهم المقصور على : أن يكون مختصا أي -

  .أي يكون موصوفا )3( الحدث المجرد

  .اا سريعسير زيد سار: لمني للمعلومصورة الفعل ا: مثال

  .سريع سير يرس: صورة الفعل المبني للمجهول

  :يشترط فيه النيابة عن الفاعل ثالثة شروط :الجار و المجرور) 4

كأن .. أن يكون متصرفا أي أن حرف الجر ال يلتزم طريقة واحدة ال يخرج عنها إلى غيرها ) أ

و من ( النكرات فقط جر  أو.... ) مذ، منذ، حتى : أمثلتهو من (  :يلتزم جر األسماء الظاهرة فقط

    ه بكحروف القسم فإنها ال تجر إال مقسما ( أو يلتزم جر نوع معين من األسماء ) '' بر'' أمثلته 

   .فإنها ال تجر إال للمستثنى) خال، عدا، حاشا ( التي لالستثناء  و كحروف الجر

 

 266، ص 2، ج جمع الجوامعمع الهوامع في شرح السيوطي، ه بكر أبيالرحمان بن  عبد جالل الدين نظري) 1 

– 267.  

  267. المرجع نفسه) 2

  .114، ص 2عباس حسن، النحو الوافي، ج ) 3
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و  عنى زائد فوق معناهما الخاص بهماأن يكون مختص أي أن يكتسب الجار مع مجروره م) ب

صل بهما، كالوصف أو المضاف إليه أو غيرهما مما هذا المعنى الزائد من لفظ آخر يت يجيئهما

    )1( يكسبهما معنى جديدا فتحصل الفائدة المطلوبة من اإلسناد

الم و الباء و من إذا استعملت في الداللة على التعليل لعلى التعليل كا داال أال يكون حرف الجر) ج

  .و لهذا امتنعت نيابة المفعول ألجله ألنه يدل على التعليل

  .واسعة في حديقة زيد جلس: صورة الفعل المبني للمعلوم: لمثا

  .واسعة في حديقة جلس: ني للمجهولبصورة الفعل الم

لنائب الفاعل أحكام كما هي ل الفاعل بعد حذفه فيأخذ حكمه و هو ما يحل مح: إذن نائب الفاعل

عد المسند و أن يذكر في الكالم بحكمه فيجب رفعه و عمديته ووقوعه أحكام الفاعل ألنه قائم مقامه 

أو  الفاعل مثنى نائب و إن كان'' مفردا '' و أن يؤنث فعله إن كان مؤنثا و أن يكون فعله موحدا 

  .جمع، و يجوز حذف فعله لقرينة دالة عليه

  :صور كما أن نائب الفاعل كالفاعل يأتي على

  .الحقُل عرِز: مثل: اسم صريح -1

  .مركْي الطالب ‘أنا إالّ بوقما ع ‘وامرِكُْأ: أو مستتر مثلضمير متصل أو منفصل  -2

  .جتهدي أن دمحي: مثل: مصدر مؤول -3

  .ما يقع موقع االسم كالجمل -4

  

  

  .118ص  2عباس حسن، النحو الوافي، ج ) 1



  الجملة الفعلية                                                                                              ولالفصل األ
 

~ 38 ~ 
 

ضميره  المؤمن ىراع: ثالفالفعل المجهول كما ذكر ما لم يذكر فاعله في الكالم بل كان محذوفا م

 ذهنياين الجملتين بربطوا  من حيث المعنى و االستعمال لكن النحاة)  الضمير روعي( يختلف عن 

     .)1( حذفهالفاعل فراحوا يبحثون عن أسباب  فجعلوا جملة النائب عن الفاعل محولة عن جملة

  .)2(و من األسباب اللفظية 

  .126النحل اآلية '' ثِْل ما عوقبتُم بِه  فَعاقبوا بِم'' : كقوله تعالى: قصد اإليجاز -1

  .هتُسير تْدمح هسريرتُ طابتْ من :نحو قولهم: ثرنالمحافظة على السجع في ال -2

  :قول عنترة: إقامة الوزن في الشعر نحو -

          إذا شَ وفإنَّ تُربنما                    ي مستهلكلي و عرضي وافر لم مِلَّكَي.  

  )3(و من األسباب المعنوية     

''  وخُلقَ الِْإنْسان ضعيفًا'' : العلم بالفاعل فال حاجة إلى ذكره ألنه معروف نحو قوله تعالى) 1

  .الفاعل معلوم و هو اهللا سبحانه و تعالى 28النساء اآلية 

  

  

  .411محمد عيد، النحو المصفي، ص ) 1

 262ص  2مع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج السيوطي، ه  بكر أبيعبد الرحمان بن  جالل الدين نظري) 2

، 2، و سهير خليفة تيسير النحو، ج 360ص  1، و زين الخويسكي، الجملة الفعلية بسيطة و موسعة ج 263 –

  .226، ص 2، و عبد المنعم عبد العال، النحو الشامل، ج 161ص 

 262ص 2شرح جمع الجوامع ج في همع الهوامع بكر السيوطي أبيجالل الدين عبد الرحمان بن  ظرين )3

  228- 227ص 2وعبد المنعم عبد العال النحو الشامل ج 127ص 2لفية ابن مالك جشموني شرح ألواأل
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إذ لم يعلم من هو  المتاع رقَو س الزجاج سركُ: الجهل بالفاعل بالنسبة للمتكلم فهو ال يعرفه نحو) 2

  .السارق

  .االقتصاد قَرهُأ: التشكيك في الفاعل أي إبهامه نحو) 3

 ''قُتَل الْخَرّاصون '' : قوله تعالى: تعظيم الفاعل فيصان اسمه عن أن يقترن باسم المفعول نحو) 4

  .10الذاريات اآلية 

  .زيد تَلقُ: تحقير الفاعل بعدم ذكر اسمه نحو قولك) 5

  ناةالجعن  رشدُأ: خوف المتكلم على الفاعل فال يذكر اسمه خوفا عليه نحو) 6

''  وِإذَا حيّيتُم بِتَحيّة فَحيّوا بَِأحسن منْها َأو ردّوها'' : ىـه تعالـو قولـوم نحـد العمـقص) 7

       86النساء اآلية 

و إذا حذف الفاعل لسبب من هذه األسباب البد أن يقام مقام نائب عنه و قد اختلف النحاة في تسمية 

) المفعول الذي لم يسم فاعله ( و آخرون يسمونه ) لنائب عن الفاعل ا( هذا النائب فمنهم ما يسميه 

  :و لكن من األفضل استخدام مصطلح نائب الفاعل و ذلك ألنه

  .أكثر اختصارا) 1

عن الفاعل ليس شرطا أن يكون مفعوال فقد يكون ظرفا أو مصدرا أو جارا  بأكثر دقة ألن النائ) 2

  .)1( و مجرورا

  

 

  

  .361، ص 1، الجملة الفعلية بسيطة و موسعة، ج نظر زين الخويسكيي )1
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  .الرتبة في مكونات الجملة الفعلية:المبحث الثالث

احمد ‘الفهري أمثاللقد حظي موضوع الرتبة في العربية باهتمام الدارسين المحدثين من 

كالقضايا النظرية  إشكاالتوذلك لما يطرحه موضوع الرتبة في العربية من .تمام حسان‘المتوكل

في المصنفات المبثوثة  اإلشكاالتوغيرها من  والتأخيرلتي تتعلق بموقع الفعل والفاعل و كالتقديم ا

  .واألبحاث

المختلفة ليست اعتباطية بل هناك ما يدل على  أوتغيرات الرتبة في اللغة الوحدة  أنومن الثابت 

رتب مكونات  أو"به من فعل وفاعل ومفعول" وجود قيود على رتب المكونات الكبرى داخل الجمل 

تبحث في  أنالنظرية اللسانية  أهدافالفعلية ومن  أوالحرفية  أواصغر داخل المركبات االسمية 

مجموعة المبادئ التي تفيد الرتب داخل اللغات الن كفايتها ليست مرهونة فقط بتخصيص ووصف 

  .يالحظ منها أنبحصر ما ال يمكن  أيضاما يالحظ من الظواهر الرتبية بل 

  )1( :لتي يتقدم فيها الفاعل على المفعول وجوبا لحاالت اا

معنوية فعند ذلك  أولعدم وجود قرينة لفظية ‘خيف االلتباس في تمييز الفاعل من المفعول به  إذا*

المفعول به  تأخيرفان امن اللبس لقرينة دالة جاز تقديم و .علم موسى عيسى:تقديم الفاعل نحويجب 

  .عيسى سلمى أكرمت:نحو

الحصر باستخدام  أسلوبيجب تقديم الفاعل على المفعول به ويقع ‘حصر الفعل بالمفعول به  إذا*

  :مخصصة وهي أدوات

  .كتب خالد الدرس إنما:نحو.مفعول به+فاعل+فعل+إنما  

  .ال يأكل الذئب من الغنم إال القاصية:نحو.المستثنى+االستثناء أداة+مفعول به+فاعل+فعل+نفي 
 .421- 419،ص1، الجملة الفعلية بسيطة و موسعة، ج نظر زين الخويسكيي )1
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  .عليا أكرمت:نحو.كان الفاعل ضميرا متصال والمفعول به اسما ظاهرا إذا*

قرءانا عربيا لعلكم  أنزلناه إنا:"نحو قوله تعالى.كان الفاعل والمفعول به ضميرين متصلين إذا*

  .أكرمته:ونحو قولنا -2-يوسف"تعقلون

  )1( :فيها المفعول به على الفاعل وجوباالحاالت التي يتقدم  

لفظا ورتبة  متأخراتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به وذلك الن الضمير ال يعود على  إذا*

  .عاتب ناصرا صديقه:ونحو قولنا -124-البقرة"ربه بكلمات إبراهيمابتلى  وإذا:"نحو قوله تعالى

 أدواتالحصر باستخدام  أسلوبعلى الفاعل ويقع  حصر الفعل بالفاعل يجب تقديم المفعول به إذا*

   :مخصوصة هي

28فاطر"إنما يخشى اهللا من عباده العلماء:"نحو قوله تعالى.فاعل+مفعول به+فعل+إنما *   

وما يعلم تأويله إال :"نحو قوله تعالى.المستثنى+أداة استثناء+فاعل+مفعول به+فعل+نفي*

.07عمران"اهللا  

.علي أكرمني:ر متصال بالفعل وكان الفاعل اسما ظاهرا نحوكان المفعول به ضمي إذا/3  

نحو قوله  يتأخرطال الفاعل وتوابعه مما قد يغمر المفعول به حتى ال تكاد تتبينه حين  إذا/4

)1(. 08النساء"القربى واليتامى والمساكين أولواحضر القسمة  وإذا:"تعالى  

.في جواب من قابل زيدا؟قابل زيدا خالدكان المفعول به محور الكالم في الجملة كما  إذا/5  

 

.9ص3ج‘1973‘12ط‘بيروت,صيدا‘المكتبة العصرية‘جامع الدروس العربية‘مصطفى الغالييني)1  
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:حاالت تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا  

لشرط واالستفهام وكم الخبرية ا كأسماء‘التي لها حق الصدارة في جملتها األسماءيكون من  أن/1

.272البقرة"وانتم ال تظلمون إليكموما تنفقوا من خير يوف :"الخبرية نحو قوله تعالى نأوك  

الحصر نحو  إفادةكان المفعول به من ضمائر النصب المنفصلة وكان الغرض من تقديمه  إذا/2

5.الفاتحة"نستعين وإياكنعبد  إياك:"قوله تعالى  

.3مدثرال"وربك فكبر:"وقع بعد الفاء نحو قوله تعالى إذا/3   

.التضام:المبحث الرابع  

:يحذف الفعل إذا كان في.أوال حذف الفعل  

ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن "نحو قوله تعالى:جواب سؤال حقيقي*

".خلقهن اهللا"والتقدير هنا.25لقمان"اهللا  

بناء .3لشورىا"كذلك يوحى إليك والى الذين من قبلك اهللا"نحو قوله تعالى:وقع جواب لسؤال مقدر*

يوحي :من يوحى؟فقيل:للمجهول ولفظ الجاللة مرفوع بالفاعلية لفعل محذوف كأنه قيل"يوحى"الفعل 

.اهللا  

:كقول الشاعر:أجيب به جملة فعلية منفية*  

.بل أعظم الوجد:تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه                      من الوجد شيء قلت  

.بل عراه أعظم الوجد فأعظم:والتقدير  



  الجملة الفعلية                                                                                              ولالفصل األ
 

~ 43 ~ 
 

)1(:أسباب إضمار الفاعل:ثانيا  

.إذا لم يعلم الراوي" روي عن الرسول عليه الصالة والسالم"نحو :للجهل به*  

.اختلت السجعة"حمد الناس سيرته" إذا قيل"حمدت سيرته‘من طابت سريرته"نحو:غرض لفظي*  

حوا يفسح اهللا يا أيها الذين امنوا إذا قيل تفسحوا في المجالس فأفس:نحو قوله تعالى:غرض معنوي*

"لكم وإذا قيل انشروا فانشروا  

".خلق اإلنسان ضعيفا"فال حاجة لذكره نحو:العلم به*  

.إذا عرفت الراكب غير انك لم ترد إظهاره" ركب الجمل"نحو:الرغبة في إخفائه لإلبهام*  

.إذا عرفت الضارب غير انك خفت عليه فلم تذكره" ضرب فالن"نحو:الخوف عليه*  

.إذا عرفت السارق فلم تذكره خوفا منه ألنه شرير" سرق البيت"نحو:الخوف منه*  

.إذا عرفت العامل فلم تذكره حفاظا على شرفه"عمل عمل منكر"نحو:الحفاظ على شرفه*  

  :المواطن التي يطرد فيها إضمار الفاعل

.ه يتيماأو إطعام: تقديره"أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة"نحو قوله تعالى:فاعل المصدر*  

.وقضى اهللا األمر: تقديره"وقضي األمر"نحو:باب النيابة*  

دار الكتب ‘شرح قطر الندى‘محمد عبد اهللا جمال الدين ابن هشام األنصاري وأب) 1. 

.185-184ص ‘2004‘4ط‘لبنان‘بيروت‘العلمية
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.الجملة االسمية:الفصل الثاني  

.لجملة االسميةالعناصر األساسية ل: المبحث األول  

ما الذي رفع زيد؟الفعل .قام زيد:هو االسم المرفوع الخالي من العوامل اللفظية نحو:المبتدأ: أوال

يكون  أنوالعامل المعنوي هو االبتداء يعني ابتداؤنا باالسم يستحق .عامل لفظي" قام"

.ظاهر وضمير إلىينقسم  والمبتدأ.)1(زيد قائم:نحو.مرفوعا  

.الزيدون قائمون.الزيدان قائمان.زيد قائم:كره نحوما تقدم ذ:الظاهر*  

انتن ‘انتم‘أنتما‘أنت‘أنت‘نحن‘أنا:"عشر وهي االثنانيتمثل في الضمائر :الضمير*

.أنا قائم:نحو."هن‘هم‘هما‘هي‘هو‘  

الن المبتدأ .هو االسم المرفوع المسند إلى المبتدأ وهذا القيد ليخرج بقية المرفوعات:الخبر: ثانيا

.زيد قائم:والخبر مسند إلى المبتدأ نحو‘عوامل اللفظية غير مستند لشيءعار عن ال  

.المبتدأ يرفع باالبتداء والخبر بالمبتدأ  

:أنواع الخبر  

.زيد قائم:شبه جملة نحوأو نعني به ما لم يرد جملة  :المفرد*  

.زيد في الدار:الجار والمجرور نحو: *أربعة أشياء وهي: غير المفرد*  

.245ص2005‘1ط‘المملكة العربية السعودية‘مكتبة الرشد‘جروميةشرح األ‘العثمين محمد بن صالح)1  
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".زيد"في محل رفع خبر المبتدأ " في الدار"فشبه الجملة من الجار والمجرور  

".زيد"في محل رفع خبر المبتدأ " عندك"فجملة الظرف " زيد عندك"نحو: الظرف*  

في محل رفع خبر المبتدأ " قام أبوه"فالجملة الفعلية "وهزيد قام أب"الفعل مع فاعله نحو: جملة فعلية*

".زيد"  

في محل رفع " جاريته ذاهبة"فالجملة االسمية" زيد جاريته ذاهبة"المبتدأ مع خبره نحو: جملة اسمية*

"زيد"خبر المبتدأ األول   

.الرتبة بين مكونات الجملة االسمية: المبحث الثاني  

أن يكون المتقدم هو المبتدأ والمتأخر هو الخبر  العربية نظاملزم ي.م المبتدأ على الخبريتقد: أوال

:وهي )1(على أي نحو نطق به المتكلم وذلك في مواضع معينة  

مع عدم وجود قرينة من نوع ما " التنكير"و"التعريف"إذا تساوى كل من المبتدأ والخبر في التعيين*

وان تساوى كالهما في " زيد أخوك"نحوتبين المخبر عنه من المخبر به بان كانا معا معرفتين 

"أفضل منك أفضل مني"التنكير نحو   

" رسول"فالمحصور فيه هنا هو الخبر "رسولوما محمد إال :"يقترن الخبر بإال أو إنما نحو أن*

".محمد"بالمحصور وهو المبتدأ  

   ‘)ط.د(مصر ‘يع القاهرةدار غريب للطباعة و النشر والتوز‘  بناء الجملة العربية‘محمد عبد اللطيف حماسة)1

.102-100ص‘ 2003       
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فال يجوز أن يتأخر :أن يكون المبتدأ داال على معنى من المعاني التي تتسلط على الجملة كلها*

فداللة االستفهام تتعلق بالجملة كلها وكذلك بالنسبة " أيهم أفضل؟"المبتدأ إذا كان اسم استفهام نحو

.ل الم االبتداء ألنها تفيد التوكيدللشرط والمضاف إلى احدهما ومدخو  

لقد ألزم نظام العربية أن يتقدم الخبر في مواضع محددة يختل : م الخبر على المبتدأيتقد: ثانيا

:)1(وجه اإلسناد إذا لم يتحقق فيها تقديم الخبر ومن هذه المواضع ما يأتي  

ما تجدر إليه اإلشارة أن "ما قادر إال اهللا"نحو: إذا كان الخبر محصورا والمبتدأ محصورا فيه*

الجملة تكون صحيحة نحويا إذا تقدم المبتدأ في غير القرءان ولكن المعنى المقصود ال يكون 

.صحيحا وذلك للخلط بين المحصور والمحصور فيه  

واالستفهام من المعاني التي تتسلط على الجملة ولذلك : إذا كان الخبر متضمنا لمعنى االستفهام*

"أين محمد؟"حويجب أن تتصدر ن  

 أنبشرط "  فيك شجاعة " "عندك مال"نحو:إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفا أو جارا ومجرورا* 

يكون الظرف والجار والمجرور مختصين بمعنى أن يكون الظرف مضافا لمعرفة وان يكون 

.المجرور بحرف الجر معرفة  

 

 

.105- 102ص‘بناء الجملة العربية‘محمد عبد اللطيف حماسة)1  
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.التضام: المبحث الثالث  

.)1(حذف المبتدأ وجوبا: أوال  

بئس ."هو زيد:أي" نعم الرجل زيد"نحو:مخصوص بنعم وبئس مؤخرا عنهما المبتدأكان خبر  إذا*

.هو أبو لهب:أي" الرجل أبو لهب  

" مررت بزيد الفاسق"أهل المدح أو ذم نحو"الحمد هللا "نحو: إذا كان مخبرا عنه بنعت مقطوع لمدح*

".مررت ببكر المسكين"أو ترحم نحو  

واألصل في هذا " أمري سمع"أي " سمع وطاعة"نحو: إذا اخبر عنه بمصدر هو بدل من اللفظ بفعله*

فلم يجز إظهار ناصبه لئال يكون جميعا بين البدل والمبدل ‘النصب ألنه جيء بدال من اللفظ بفعله

.ثمن حمل الرفع على النصب فالتزم إضمار المبتدأ‘منه  

.أو في ذمتي عهد أو ميثاق‘يميني"أي " فعلنفي ذمتي أل"نحو: عنه بصريح القسم إذا اخبر*  

:)2(اآلتيةيحذف الخبر وجوبا في المواضع .حذف الخبر وجوبا: ثانيا  

 فالمدلول على.ة على امتناع لوجودإذ هي دال‘ألنه معلوم بمقتضاها:إذا وقع بعد لوال االمتناعية*

لم يشك في " لوال زيد ألكرمت عمرا"فإذا قيل.مدلول على وجوده هو المبتدأامتناعه هو الجواب وال  

دار ‘تح شمس الدين‘همع الهوامع في شرح جمع الجوامع‘بكر السيوطي أبيجالل الدين عبد الرحمان بن  )1

.336-335ص 1ج‘1998‘1ط‘لبنان‘بيروت‘الكتب العلمية  

.338-337المصدر نفسه ص ) 2  
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ع من إكرام عمرو وجاز الحذف لتعين المحذوف ووجب لسد الجواب المراد وجود زيد منأن 

  لو لم يحضر" "لو لم يوجد"تقديرهولوال تنوب فعل .محله  وحلوله

وقد سد ‘وجب حذفه لكونه معلوما" اهللا أمانة‘اهللا أيمن‘لعمرك"نحو: وقع خبر قسم صريح إذا *

  .الجواب مسده

فالخبر محذوف لداللة الواو وما ‘مقترنان أي" يعتهكل رجل وض"نحو": مع"وقع بعد واو بمعنى  إذا*

  ".مع"بعدها على المصحوبية وكان الحذف ولجبا لقيام الواو مقام 

  .)1(والخبر المبتدأيجوز حذف ما علم من :الحاالت التي يجوز فيها حذف المبتدأ والخبر: ثالثا

  .72الحج "سالم قوم منكرون"نحو قوله تعالى :والخبر المبتدأقد يحذف كل من *

  ".قوم" مبتدأ للخبر " انتم"." سالم"خبر المبتدأ " عليكم: "والتقدير

 :التقدير. 35الرعد"أنزلناهاسورة "نحو قوله تعالى: قد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه*

  .وظلها دائمالتقدير .140البقرة "دائم وظلها أكلها"وقوله تعالى.هذه سورة

  .72الحج " سالم قوم منكرون" في قوله تعالى  اآلخرما وبقاء وقد اجتمع حذف كل منه

  

  

تح محي الدين عبد ‘شرح قطر الندى ويل الصدى‘محمد عبد اهللا جمال الدين ابن هشام األنصاري وأب) 1

. 334ص1990‘1ط‘لبنان‘بيروت‘دار الخير‘المجيد  
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.النواسخ: المبحث الرابع  

كان زيد "اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها نحو ترفع المبتدأ ويسمى : كان وأخواتها: أوال
". قائما  

.)1(وسميت باألفعال الناقصة لعدم اكتفائها بمرفوعها فال بد أن نتوقع شيئا منها  

  :أخوات كان ومعانيها: ثانيا 

  .معانيها و أمثلتها                         كان وأخواتها

  .ابارد الجو أمسى: دخل في المساء نحو  أمسى

  .ابارد الجو أصبح: دخل في الصباح نحو  أصبح

  .بازغةً الشمس أضحت: دخل في الضحى نحو  أضحى

  "ظل وجهه مسودا"قوله تعالى : بمعنى صار ولها استعماالت كثيرة نحو  ظل

  .انائم بات الحارس: نحو  بات

  .إناء صار الخزفُ: نحو آخرشيء  إلىبمعنى تحول من شيء   صار

  .ًمهمال الطالبليس : نحو  ليس

  .نازالً ال يزال المطر: نحو  مازال

  .ا يعني لم يزل غضبانغاضب ما انفك الرجُل: يعني لم يزل نحو  ما انفك

  .يعني مازال نادما.اما فتئ نادم: يعني مازال نحو  ما فتئ

  .اصائم ما برح زيد:نحو  ما برح

.266ص2005‘1ط‘المملكة العربية السعودية‘مكتبة الرشد‘شرح االجرومية‘محمد بن صالح العثمين )1  
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أفعال االستمرار وتعمل عمل كان باقترانها " ما برح‘ما فتئ‘ما انفك‘مازال: "تسمى كل من األفعال

.بنفي  

  :وأخواتها" كان"فيما يتعلق ب  :في تقديم الخبر على اسم كان أحكام كان وأخواتها: ثالثا

  .47الروم "وكان حقا علينا نصر المؤمنين"نحو قوله تعالى: يتقدم خبرها على اسمها*

قدم عليها  إن" ما"وقد يكون ممتنعا كخبر المنفي ب" كم مالك؟" نحو: قد يكون له صدر الكالم*

عليها خبر ليس فانه يمتنع  األفعالهذه  أخبارواستثنى من جواز تقديم " ما قائما كان زيد" فيمتنع نحو

كال منهما فعل جامد والن معناها ومعمول  أنقياسا على خبر عسى بجامع  األصحتقديمه على 

 ألنهيمتنع تقديمه عليه ونقل كثيرون عن البصريين وسيبويه والسيرافي جواز تقديم خبر ليس النفي 

 أميرا أكرمك"فانه يمتنع تقدمه عليها اتفاقا نحو" دام"خبر إالفعل ومعمول الفعل يجوز تقديمه عليه 

في نحو  األصحالحرف المصدري ال يعمل ما بعده فيما قبله وعلى  أنلما تقرر من  "يدمادام ز

  :فيقول الشاعر. )1(لئال يلزم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته" دام زيد أميراما  أكرمك"

  .جهلت الناس عنا وعنهم                            فليس سواء عالم ومجهول إنسلي 

وعليه يجوز تقديم .اسم ليس مؤخر" عالم"خبر مقدم و " سواء"ر ليس على اسمها وفقد قدم الشاعر خب

على اسمها شريطة امن اللبس في المعنى ما لم يمنع مانع تقتضيه بعض القواعد  وأخواتهاخبر كان 

  )2( .كان أخوات بأحدالخاصة 

  

  

  .191ص1ج‘لبنان‘يروتب‘دار الكتب العلمية‘شرح شواهد الكواكب الدرية‘عبد اهللا يحي الشعبي )1

  .72ص‘2004‘1ط‘لبنان‘بيروت‘دار الكتب العلمية‘كشف المشكل في النحو‘علي بن سليمان الحيدرة اليمني )2
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ويسمى اسمها وتبقي الخبر مرفوعا ويسمى  المبتدأتنصب  وأخواتها إن.إن وأخواتها :ثانيا

  )1( :يلي ومن أخواتها ما.خبرها

  .معانيها وأمثلتها  .إن وأخواتها

  .اشهد أن محمدا رسول اهللا‘ إن علم النحو يسير:نحو. للتوكيد  إن و أن

  .قام عمرو ولكن زيدا قاعد:نحو. لالستدراك  لكن

  .كأن زيدا بحر :نحو. للتشبيه  كأن

  .ليت الطالب فاهم :نحو. للتمني  ليت

  .لعل المطر ينزل :نحو. للترجي  لعل

  

فان كان ظرفا جاز ":عليها وعلى اسمها ثم استدرك قائال" إن"يتقدم خبر  أنذكر الجرجاني انه يمتنع 

الظروف يجيء فيها من التوسع ما ال يجيء في غيرها وال  إنوذلك .في الدار زيدا إن:كقولنا‘تقديمه

ال يتقدم "وأخواتها إن"فهذه الحروف.زيدا إنفي الدار  :ال نقول" إن"تقدم الظرف على  أنيجوز 

في  إن":كقوله تعالى.جارا ومجرورا أوكان ظرفا  إذا إالوبين اسمها خبرها عليها وال يتوسط بينها 

  .13عمران آل" ذلك لعبرة

  

  

.279-278ص2005‘1ط‘المملكة العربية السعودية‘مكتبة الرشد‘شرح االجرومية‘محمد بن صالح العثمين )1  
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  :)1(تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعوالن لها وهي.ظن وأخواتها :ثالثا

  .معانيها وأمثلتها  .واتهاظن وأخ

  .نحو ظننت زيدا قائما  ظن

  .حسبت عمرا صادقانحو   حسب

  .خلت التلميذ فاهمانحو   خال

  .زعمت عمرا زيدانحو   زعم

  .عدت المريض فرايته معالجانحو   رأى

  .علمت عمرا شاخصانحو   علم

  ".لوجدوا اهللا توابا رحيما" نحو قوله تعالى  وجد

  .125النساء"خليال إبراهيمواتخذ اهللا "ىنحو قوله تعال  اتخذ

  .11-10أالنب"وجعلنا النهار معاشا‘وجعلنا الليل لباسا"بمعنى صير نحو قوله تعالى  جعل

  

 

  

  

  

  

.285ص  ‘شرح االجرومية‘محمد بن صالح العثمين )1



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  .الجانب التطبيقي :الفصل الثالث

  .شعر نزار قباني األغراض الشعرية في :المبحث األول

  ."مدح الرسول صلى اهللا عليه و سلم" ورد المدح في قصيدة  :المدح :أوال

  . واألنام نيام أرقت وحدي وأوان وطال فيك  الورود عز 

 .عليك وحامواتقطعت نفسي  و ولم أكد عت حتى أن أحومومن 

  .فالحروف عقام أبواب مدحك أغلقتدوني  و دوك وامتدحواقص 

  .تضيق بحملي األقدام ما جنيت فأنثني خجال رنوا فأذكأد 

  .كالم فيموت في طرف اللسانى سيخرسني األ و وزري يكبلني 

  .هيامتوي أيرد عن حوض النبي غيري ير أأعود ظمئآنا و 

   .النفس حيرى والذنوب جسام و الدخول إلى رحاب المصطفىكيف  

 .أقالمسطرت  قبلي قصيدة عصماءف ألف ماذا أقول وأل

 واإللهام ك باكيا فتدفق اإلحساس حتى وقفت أمام قبر 

 الفؤاد سكينة وسالم  طوي و لت الصور المضيئة كالرؤىوتوا 

 وزمام  قبس يضيء سريرتي في دمي وهج حبك  روحي يا ملء 

 اإلسالم  وى لنا حتى أضاء قلوبناأنت الحبيب وأنت من أر 

  كيف يضام من يحمه الرحمن  لم تخضع ولم تخشى العدى  حوربت 

 .و ثقافة وشعر وقصائد وقصص وروايات أدبالمنتدى .شبكة االنترنيت):1

WWW.KHAYMA.com/saleh Zaydneh/Poètes/Nizar.txt.htm
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 فالمسلمون عن الطريق تعاموا  الحزن يمأل يا حبيب جوارحي

  وعلى الكبار تطاول األقزام  ل خيم فالنفوس كئيبةوالذ 

 وعلى الكبار تطاول األقزام  والذل خيم فالنفوس كئيبة

  أسقام  وطعم صباحناشجن  صبح خبزنا فمساؤناأ الحزن 

 .ظالم  فكأن وجه النيرين وسناواليأس ألقى ظله بنف

ى  أ    .القلوب من الظالم ركام على و في العيون غشاوةاتجهت ف ن

  .من مهده األشواك كيف ينام  كرب أرقنا وسهد ليلناال 

  .أغنام فكأنهم بين الورى وتمزقا باتوا أسارى حيرة 

 ضاع الحزم واإلقدام  الغرو م الذل فوق جفونهم ناموا فنا

  بها يستيقظ النوام تدعى  الثقلين هل من دعوةيا هادي 

  

  

  

  

 .د وقصص ورواياتو ثقافة وشعر وقصائ أدبالمنتدى .شبكة االنترنيت):1

WWW.KHAYMA.com/saleh Zaydneh/Poètes/Nizar.txt.htm.  

 



  بناء الجملة العربية في شعر نزار قباني                                                              الفصل الثالث
 

~ 57 ~ 
 

ورد هذا النمط في ستة أبيات  :النمط األول جملة فعلية فعلها متصرف مبني للمعلوم

  :من بينها ما يلي

*وزري يكبلني و يخرسني األسى فيموت في طرف اللسان كالم.  

النون للوقاية من .فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :نييخرس

  .الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به‘الكسر

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة منع من ظهورها التعذر :األسى

  .صور الظالم و قوضت أصنام هذا الكون نورا فاختفت  تَومْأل*

  .فعل ماض مبني على السكون و تاء المتكلم المبنية على الفتحة في محل رفع فاعل :تَمْأل

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره :انور.  

ورد هذا النوع في ثالثة  :النمط الثاني جملة فعلية فعلها متصرف مبني للمجهول

  :ا يليأبيات من بينها م

*ورِحتَب و لم تخشى العدى من يحمه الرحمان كيف يضام لم تخضع.  

ورِحفعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون و تاء المتكلم مبنية على الفتحة في محل  :تَب

  .رفع نائب فاعل

  .ى بها يستيقظ النوامعديا هادي الثقلين هل من دعوة  تُ*

مرفوع بالضمة المقدرة على األلف المقصورة منع من  فعل مضارع مبني للمجهول :تُدعى

.ظهورها التعذر  
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ن دعوةجار ومجرور في محل رفع نائب فاعل :م.  

وظف الشاعر األفعال الالزمة المكتفية بفاعليها في أربعة أبيات  :النمط الثالث األفعال الالزمة

:يلي نذكر منها ما  

.واإللهام اإلحساس قَفتدفّ ا باكي كقبرِ أمام تُحتى وقفْ*  

.فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره :قَتدفَّ  

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :اإلحساس.  

*نامفوقَ الذُل وا فنام هم جفونال غرو ضاع الحزم واإلقدام.  

فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره: نام.  

.ع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهفاعل مرفو: الذُل  

تجسدت األفعال المتعدية إلى المفاعيل في ثالثة أبيات نذكر منها  :النمط الرابع األفعال المتعدية

  :ما يلي

.وسالم سكينةً الفؤاد طوى وكالرؤى  المضيئةُ الصور تتوالَ*  

.نع من ظهورها التعذرفعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف المقصورة م: طوى  

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: الفؤاد.  

.                   مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: سكينةَ  
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.ا اإلسالمنَقلوب حتى أضاء ا أروى لنَ نم وأنتَ الحبيب أنتَ*  

هرة على آخرهفعل ماض مبني على الفتحة الظا: أضاء.  

ضمير متصل مبني في " نا"مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و: قلوبنَا

.محل نصب مفعول به ثاني  

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: اإلسالم  .  

ضميرا وجب تقديم المفعول به لوروده :تقديم المفعول به على الفاعل وجوبا: النمط األول

:  متصال بالفعل وذلك في قوله  

.كالم اللسانِ في طرف فيموتُ ى ي األسني ويخرسنوزري يكبلُ*  

".هو"والفاعل ضمير مستتر تقديره .الياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به: ينيكبلُ  

يخرسالياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به :ين   .  

فوع بالضمة المقدرة على األلف المقصورة منع من ظهورها التعذرفاعل مؤخر مر: ىاألس.  

حذف الفعل  تطرق الشاعر إلى:  –عطف  - النمط األول حذف الفعل لوروده مفرد متكرر

:في بيتين وهما كاآلتي  

.واإللهام اإلحساس قَفتدفّ ا باكي كقبرِ أمام تُحتى وقفْ*   

.لهاماإل قَوتدفّ اإلحساس قَفتدفّ :التقدير  



  بناء الجملة العربية في شعر نزار قباني                                                              الفصل الثالث
 

~ 60 ~ 
 

*يا ملء روحي وهج حبك يفي دم قبس يضيء سريرتي وزمام.  

.زمام ي ويضيءتسرير يضيء قبس :التقدير  

:يدته المبتدأ في  صورتين  كاآلتيوظف الشاعر في قص: المبتدأ: النمط األول  

:ر منهاالصورة في ثالثة أبيات نذكوظف الشاعر هذه : المبتدأ اسم ظاهر: الصورة األولى  

.كالم اللسانِ في طرف فيموتُ ي األسىنني ويخرسوزري يكبلُ*  

ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء مبتدأ مرفوع ب: وزرِي

".ينيكبلُ"وخبره جملة فعلية .المتكلم  

.جسام حيرى والذنوب النفس المصطفى إلى رحابِ الدخوُل كيفَ*  

خبره" حيرى."مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مبتدأ: النفس.  

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: الذنوب".خبره" جسام.  

.وظف الشاعر المبتدأ ضمير في بيت واحد يمثله قوله اآلتي :المبتدأ مضمر: الصورة الثانية  

.نا اإلسالملوبق حتى أضاء ا أروى لنَ نم وأنتَ الحبيب أنتَ*  

.خبره" الحبيب."ضمير منفصل مبني على الفتحة في محل رفع مبتدأ: أنتَ  

تقدم المبتدأ على الخبر وجوبا في صورة : وجوب تقديم المبتدأ على الخبر: النمط الثاني

:يلي واحدة لورود المبتدأ اسم استفهام وذلك في ثالثة أبيات نذكر منها ما  
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.أقالم تْي سطرقلبِ عصماء  قصيدة ألفَ وألفَ ماذا أقوُل*  

.في محل رفع خبر"  أقوُل" والجملة الفعلية .اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ :ماذا  

*ورِحتَب لم تخضع العدى تخشى  ولمنم يحمه كيفَ الرحمان ينام.  

موالجملة الفعلية. اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ :ن  "يحمفي محل رفع "  ه

.خبر  

.استخدم الشاعر صور ثالث للخبر وهي كاآلتي :األول الخبر: النمط  

:ورد في بيتين وهما: الخبر المفرد: الصورة األولى  

.جسام حيرى والذنوب النفس المصطفى إلى رحابِ الدخوُل كيفَ*  

.ة منع من ظهورها التعذرخبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصور :حيرى  

خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :جسام.  

.األقزام تطاوَل وعلى الكبارِ كئيبةٌ والنفس خيم الذلُّ*  

مخبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :خي.  

.خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :كئيبةُ  

ورد هذا النوع في أربعة أبيات نذكر منها :الخبر جملة فعلية: الصورة الثانية  

.كالم اللسانِ في طرف فيموتُى ي األسني ويخرسني يكبلُوزرِ*  
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".ي وزرِ" في محل رفع خبر المبتدأ " ي نيكبلُ" الجملة الفعلية   

يمُأل الحزن يا حبيب يجوارح فالمسلمون عن الطريق واتعام.  

". الحزن" في محل رفع خبر المبتدأ "  يمُأل" لية الجملة الفع  

:وردت هذه الصورة في بيتين كاآلتي:الخبر شبه جملة من جار ومجرور: الصورة الثالثة  

.ركام الظالمِ نم على القلوبِو  غشاوةُ ففي العيونِ تُاتجه ىأنّ*  

". ركام" لمبتدأ في محل رفع خبر ا"  الظالمِ نم" شبه الجملة من الجار والمجرور   

 *هْل الثقلينِ يا هادي من دعى بها يستيقظُتُ  دعوة النوام.  

"  هْل" في محل رفع خبر المبتدأ  " من دعوة" شبه الجملة من الجار والمجرور   

وظف الشاعر هذا النمط في صورة واحدة لورود: تقديم الخبر على المبتدأ: النمط الثاني  

:ر ومجرور والمبتدأ نكرة وذلك في بيت واحد يمثله قولهالخبر شبه جملة من جا   

.ركام من الظالمِ وعلى القلوبِ  غشاوةٌ ي العيونِفف تُاتجه ىأنّ*  

". ركام"خبر مقدم وجوبا على المبتدأ النكرة "  الظالمِ نم" شبه الجملة من الجار والمجرور   

:وردت في صورتين وهي كاآلتي: النواسخ: النمط األول  

:التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وردت في بيتين وهما: كان وأخواتها: الصورة األولى  

*الحزن أصبح انَا فمساُؤنَخبز شجن وطعم نَصباحا أسقام.  
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فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره من أخوات كان: أصبح.  

زضمير متصل مبني في " نا"ة على أخره واسم أصبح مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر :نَاخب

.محل نصب خبر أصبح  

*فكأنَّ ا وتمزقً ى حيرةًباتوا أسارهم بين الورى أغنام.  

ض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على أخره و واو الجماعة في محل رفع اسم افعل م: باتُوا

.بات  

ف المقصورة منع من ظهورها خبر بات منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األل: أسارى

.التعذر  

التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر وردت في بيت واحد وهو في : إن وأخواتها: الصورة الثانية

:قوله  

.فكأنهم بين الورى أغنام سارى حيرة وتمزقاباتوا أ*   

" هم" حرف تشبيه مبني على الفتحة الظاهرة على آخره ال محل له من اإلعراب و  :كأنَّهم  

في " بين الورى" وشبه الجملة الظرفية . ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم كان

.محل رفع خبر كان  

التي تنصب المبتدأ والخبر على " ظن وأخواتها " المالحظ في هذه القصيدة أن الشاعر لم يوظف *

.أنهما مفعولين  
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  )1 (.يلي ي مرثية بلقيس مامن بين مرثيات الشاعر نزار قباني يقول ف  :الرثاء  :ثانيا

  .ملك شكرا لكم شكرا

 .الشهيدة قبر على كأسا تشربوا أن بوسعكم وصار قتلت فحبيبتي

  نحن نغتال القصيدة إال األرضوهل من امة في  اغتيلت وقصيدتي

  أيائلترافقها طواويس وتتبعها  تمشي إذاكانت  بلقيس

  األنامليا وجع القصيدة حين تلمسها  بلقيس يا وجعي

  .أين السموأل و المهلهل و الغطاريف األوائل

  .فقبائل أكلت قبائل وثعالب قتلت ثعالب

  .قسما بعينيك اللتين إليهما تأوي ماليين الكواكب

  فهل البطولة كذبة عربية

  .بلقيس ال تتغيبي عني فإن الشمس بعدك ال تضيء على السواحل

  قد كنت عصفوري الجميل فكيف هربت يا بلقيس مني

  ي سيوزع األقداح أيتها الزرافةفمن الذ

  .إن الحزن يثقبني فمن ترى يبكي عليا

  .بلقيس ضاقت بنا بيروت ضاق بنا البحر

  .بلقيس تذبحني التفاصيل الصغيرة في عالقتنا

  ويعرش الصوت العراقي الجميل على الستائر والمقاعد واألواني

  .37ص .من أروع قصائده‘نزار قباني ‘فاطمة الزهراء)1
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  .صيدة تطلعين من الشموع من النبيذ األرجوانيمن الق

  .كأنك السيف اليماني

  بلقيس أين زجاجة الغيرالن؟

  .إن اللص أصبح يرتدي ثوب المقاتل

  .إن القائد الموهوب أصبح كالمقاول

  .وأقول إن حكاية اإلشعاع أسخف نكتة قيلت

  .فنحن قبيلة بين القبائل

  .لنقيةبلقيس أيتها الشهيدة والقصيدة والمطهرة ا

  .سبأ تفتش عن ملكيتها فردي للجماهير التحية

  .بلقيس يا عصفورتي األحلى و يا أيقونتي األغلى

  .بيروت تقتل كل يوم واحد منا و تبحث كل يوم عن ضحية

  )1 ( .والموت في فنجان قهوتنا

  .ها نحن ندخل في التوحش والتخلف والبشاعة والوضاعة

  .امكان البنفسج بين عينيها ينام وال ين

  هل تقرعين الباب بعد دقائق هل تخلعين المعطف الشتوي؟

  أين سجارة الكنت التي ما فارقت شفتيك؟

  أين الهاشمي مغنيا فوق قوام المهرجان؟

  

  .39ص.من أروع قصائده‘نزار قباني ‘فاطمة الزهراء )1
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  تتذكر األمشاط ماضيها فيكرج دمعها

  .وأنا المحاصر بين ألسنة اللهيب

  .ي حرب العشيرة و العيشرةها أنت تحترقين ف

  )1 ( .إن الكالم فضيحتي

  .ها نحن نبحث بين أكوام الضحايا عن نجمة سقطت

  .أن هم فجروك فعندنا كل الجنائز تبتدي في كربالء وتنتهي في كربالء

  .إن أصابعي اشتعلت و أثوابي تغطيها الدماء

  .ها نحن ندخل عصرنا الحجري

  .قالالبحر في بيروت بعد رحيل عينيك است

  .والشعر يسأل عن قصيدته التي لم تكتمل كلماتها

  .الحزن يا بلقيس يعصر مهجتي كالبرتقالة

  .وأنا الذي اخترع الرسائل لست ادري كيف أبتدي الرسالة

  .السيف يدخل لحم خاصرتي وخاصرة العبارة

  بلقيس أنت بشارتي الكبرى فمن سرق البشارة؟

  .ا عهرأنت الجزيرة و المنارة و أقول إن عفافن

  .وأقول في التحقيق إن نضالنا كذب

  .ما زلت أدفع من دمي أعلى جزاء كي أسعد الدنيا و لكن السماء

  

  .47- 45ص.من أروع قصائده‘نزار قباني ‘فاطمة الزهراء )1
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  .شاءت بأن أبقى وحيدا

  هل يولد الشعراء من رحم الشقاء؟

  .كل اللصوص من الخليج إلى المحيط

  .ون و يرتشون و يعتدون على النساءيدمرون و يحرقون و ينهب

  .سأقول في التحقيق كيف أميرتي اغتصبت

  .سأقول كيف استنزفوا دمها و كيف استملكوا فمها

  هل موت بلقيس هو النصر الوحيد بكل تاريخ العرب؟

  .لشكرت من قتلوك يا بلقيس

  .أخذوك أيتها الحبيبة من يدي أخذوا القصيدة من فمي

  .و الطفولة و األماني أخذوا الكتابة والقراءة

  .لكنهم قبل إنتهاء الشوط قد قتلوا حصاني

  .فالشعر بعدك مستحيل و األنوثة مستحيلة

  .ستظل أجيال من األطفال تسأل عن ضفائرك الطويلة

  .وتظل أجيال من العشاق تقرأ عنك أيتها المعلمة األصيلة

  .وسيعرف األعراب يوما أنهم قتلوا الرسولة قتلوا الرسولة
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ي سبع و ورد هذا النمط ف :الجملة الفعلية فعلها متصرف مبني للمعلوم: األولالنمط 

:نذكر منها ما يلي بيتا أربعين  

.إال نحن نغتاُل القصيدةَ*  

والفاعل ضمير مستتر تقديره .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: نغتاُل

.نحن  

.صبه الفتحة الظاهرة على آخرهمفعول به منصوب وعالمة ن: القصيدةَ  

.تتذكر األمشاطُ ماضيها*  

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: تتذكر.  

.فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: األمشاطُ  

هو المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل و منصوب وعالمة نصبه الفتحةمفعول به  :ماضيها

.مضاف والهاء مضاف إليه  

وظف الشاعر هذا النمط في : النمط الثاني جملة فعلية فعلها متصرف مبني للمجهول

:أربعة أبيات نذكر منها ما يلي  

.من أمة في األرضِ وهْل وقصيدتي اُغتيلَتْ*  
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لتأنيث ال فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والتاء الساكنة ل: اُغتيلَتْ

.ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي.محل لها من اإلعراب  

.كيفَ َأميرتي اُغتصبتْ*  

فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والتاء الساكنة للتأنيث ال : اُغتصبتْ

.ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي.محل لها من اإلعراب  

:وظف الشاعر هذه األفعال في األبيات اآلتية: ال الالزمةاألفع: النمط الثالث  

.قتُل النساء هوايةُ عربيةُ رتُ هْلفَكّ*  

.فعل ماض مبني على السكون وتاء المتكلم في محل رفع فاعل :فكرتُ  

*يا بلقيسلشكر ن قتلوكتُ م.  

لواو  ة المناسبةاشتغال المحل بالحركفتحة مقدرة منع من ظهورها  فعل ماض مبني على: قتلُوك

الكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل و .واو الجماعة في محل رفع فاعل و.الجماعة

.نصب مفعول به  

:ورد هذا النمط في أربعة أبيات نذكر منها ما يلي: النمط الرابع األفعال المتعدية  

.قبائَل أكلتْ قبائُل*  
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والتاء الساكنة ال محل لها من .فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره: أكلَتْ

.والفاعل ضمير مستتر تقديره هي.اإلعراب  

.مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: قبائَل  

.وهل من أمة في األرض إال نحن نغتال القصيدة*  

 والفاعل ضمير مستتر تقديره.فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: نغتاُل

.نحن  

.مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: القصيدةَ  

استخدم الشاعر هذا النوع في  :تقديم المفعول به وجوبا على الفاعل: النمط األول

:لك في ستة أبيات نذكر منها األتيصورة واحدة لوروده ضميرا متصال بالفعل وذ  

.بلقيس ِإن الحزن يثقبني*  

 من الكسر فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والنون للوقاية: يثقبني

.والفاعل ضمير مستتر تقدره أنا.والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به  

.بلقيس تذبحني التفاصيُل الصغيرةُ في عالقتنَا*  

 من الكسر ه النون للوقايةفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخر: تذبحني

.والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به  
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.فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: التفاصيُل  

-ظهر في صورة واحدة لورود الفعل حذفا منفردا في التكرير: حذف الفعل: النمط األول   

:في أربعة أبيات نذكر منها األتي وذلك -عطف  

*ها نحن والوضاعة والبشاعة ندخُل في التوحشِ و التخلف.  

.ها نحن ندخُل في التوحشِ وندخُل في التخلف وندخُل في البشاعة وندخُل في الوضاعة: التقدير  

.من القصيدة تَطلعين من الشموعِ من الكؤوسِ من النبيذ األرجواني*  

ن من الكؤوسِ تطلعين من النبيذ األرجواني من القصيدة تطلعين من الشموعِ تطلعي: التقدير

.تطلعين  

:وظف الشاعر المبتدأ في صورتين وهما: المبتدأ: النمط األول  

:ورد هذا النوع في أربعة أبيات نذكر منها ما يلي: المبتدأ الظاهر: الصورة األولى  

.سبُأ تفتشُ عن ملكيتها*  

.خبر"  تفتشُ" والجملة الفعلية .على آخرهمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : سبُأ  

.بيروتُ تقتُل كلَّ يومِ واحد منَّا*  

.خبر"  تقتُل" والجملة الفعلية .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :بيروتُ  

:تجسد المبتدأ ضميرا وذلك في أربعة أبيات ندرج منها األتي: المبتدأ مضمر: الصورة الثانية  
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* نحنأكوامِ الضحاي انبحثُ بين.  

خبر"  نبحثُ" والجملة الفعلية .ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ: نحن.  

*تحترقين أنت والعشيرة في حربِ العشيرة.  

والجملة الفعلية . ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ: أنت "خبر"  تحترقين.  

وجاء هذا النوع في صورة واحدة لورود : مبتدأ على الخبر وجوباتقديم ال: النمط الثاني

:المبتدأ اسم استفهام وذلك في بيتين وهما كاآلتي  

.تقرعين الباب بعد دقائقَ هْل*  

.خبر" تقرعين " والجملة الفعلية . اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ: هل  

.المعطفَ الشتوي تخلعين هْل*  

.خبر"  تخلعين"والجملة الفعلية .سم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأا: هْل  

في صورة واحدة لوروده في حالة اإلخبار عنه بصريح القسم : حذف المبتدأ: النمط الثالث

:وذلك في بيت واحد فيقول  

.قسما بعينيك اللَّتين إليهِما تأوِي ماليين الكواكبِ*  

.الكواكبِ إليهما تأوي ماليين تينِاللَّ ا بعينيكي قسمسمقَ :التقدير  

:في صور ثالث نذكرها كاآلتي :الخبر لم يرد مفردا وجاء غير مفرد: النمط األول  
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:ورد هذا النوع في بيتين وهما: الخبر شبه جملة من جار ومجرور: الصورة األولى  

.الموتُ في فنجانِ قهوتنَا*  

". الموتُ" في محل رفع خبر المبتدأ " ا نَقهوت في فنجانِ "شبه الجملة من الجار والمجرور   

.البحر في بيروتَ*  

". البحر" في محل رفع خبر المبتدأ "  في بيروتَ" شبه الجملة من الجار والمجرور   

:ورد هذا النوع في بيتين وهما: الخبر شبه جملة من ظرف الزمان: الصورة الثانية  

.الشِّعر بعدك مستحيُل*  

". الشعر" في محل رفع خبر المبتدأ "  مستحيٌل كبعد" الجملة الظرفية  شبه  

.أنت الكتابةُ قبلما كنت كتابةً*  

".هي "في محل رفع خبر المبتدأ المحذوف تقديره "  كتابةً تا كنْمقبلَ" شبه الجملة الظرفية   

:نذكر منها ما يليورد هذا النوع في أربعة أبيات  :الخبر جملة فعلية: الصورة الثالثة  

.سبُأ تفتشُ عن ملكيتها*  

". سبُأ" في محل رفع خبر المبتدأ " ها عن ملكيت تفتشُ" الجملة الفعلية   

.السيفُ يدخُل لحم خاصرتي*  

". السيفُ" في محل رفع خبر المبتدأ " ي خاصرت لحم يدخُل" الجملة الفعلية   
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جاء في صورة واحدة لورود الخبر اسم : وباتقديم الخبر على المبتدأ وج: النمط الثالث

:استفهام المتالك هذا األخير حق الصدارة في الكالم وتمثل ذلك في ثالثة أبيات نذكر منها ما يلي  

.أين زجاجةُ الغيرالنِ*  

زجاجة " اسم استفهام مبني عل الفتحة الظاهرة على آخره في محل رفع خبر المبتدأ : أين."  

.نياأين الهاشمي مغ*  

الهاشمي " اسم استفهام مبني على الفتحة الظاهرة على آخره في محل رفع خبر المبتدأ : أين."  

:جاء هذا النوع في صورتين هما :النواسخ: النمط األول  

.وردت في خمسة أبيات نذكر منها": كان وأخواتها " األفعال الناقصة : الصورة األولى  

.كان البنفسج بين عينيها*  

فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره: كان.  

بين " وشبه الجملة الظرفية .اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: البنفسج

.في محل نصب خبر كان" عينيها   

.مازلتُ أدفع من دمي*  

وشبه الجملة .الفعل ماض ناقص مبني على السكون وتاء التأنيث في محل رفع اسم ماز: مازلتُ

.في محل نصب خبر مازال" من دمي "من الجار والمجرور   
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وردت في أربعة أبيات نذكر  ":إن وأخواتها " المشبهة بالفعل  حروفال: الصورة الثانية

.منها ما يلي  

.فإن الشّمس بعدك ال تضيء على السواحِل*  

رابحرف توكيد ونصب مبني على الفتح ال محل لها من اإلع: إن.  

بعدك ال " وشبه الجملة الظرفية .اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: الشمس

.في محل رفع خبر إن" تضيء على السواحل   

.إن الحزن يثقبني*  

حرف توكيد ونصب مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب :إن.  

في محل رفع خبر " يثقبني " والجملة الفعلية .اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: الحزن

.إن  

التي " ظن وأخواتها " ما نالحظه في هذه القصيدة لم يتطرق الشاعر إلى توظيف أفعال القلوب 

.تنصب المبتدأ والخبر معا على أنهما مفعولين  

 

 

 

 



  بناء الجملة العربية في شعر نزار قباني                                                              الفصل الثالث
 

~ 76 ~ 
 

قصيدة  يهجو الشاعر نزار قباني الملك فهد الذي أطلق عليه اسم أبو جهل في :الهجاء :ثالثا 

  .فيقول )1("أبو جهل يشتري فليت ستريت: "معنونة ب

  .باصاتها الجميلة الحمراء هل اختفت من لندن؟ 

  في عاصمة الضباب؟ واسطة الركوب وصارت النوق التي جئنا بها من يثرب

  .وناموا في سرير الملكة قصر بكنغهام إلىتسرب البدو 

  .األطاللعلى -مثلما كنا-لوقوف واحترفوا ا وانصرفوا واالنجليز لملموا تاريخهم

  وبالعقال؟ تمشي على الرصيف بالخف انجلترا؟ أصبحتهل 

  .وتكتب الخط من اليمين للشمال

  هل سقط الكبار من كتابنا؟

 انجلترا عاصمة الخالفة؟ أصبحتهل 

  في شارع الصحافة؟ البترول يمشي ملكا وأصبح

  .كالبغايا تنتظر الزبون في ناصية الشارع جرائد

  .كي تمارس الحرية لندن إلىد جاءت جرائ

  .سبايا إلى-على يد النفط-تحولت 

  .لكي نشرب من منابع الحضارة ألوروباجئنا 

  .لكي نكتب حرياتنا جئنا لكي نبحث عن نافذة بحرية جئنا

  .تحولت نصوصنا حين امتلكنا صحفا لكننا

  .85- 71ص.ديوان الكبريت في يدي و دويالتكم من ورق‘نزار قباني):1
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  .لكي نستنشق الهواء ألوروبائنا ج

  .هروبا من سياط القهر والقمع جئنا

  .لم نتأمل زهرة جميلة لكننا

  .وظلت الصحراء وظلت الصحراء في داخلنا

  .ويأكل الشعر الذي نكتبه يهجم الجراد من كل صوب

  على تاريخنا من كل صوب يهجم االيدز ويشرب المداد

  .لقون نفطهم علينايط من كل صوب واألجساد األرواحويحصد 

  .)1(وكاتب مستأجر فكاتب مدجن

  از في بالدنا مقدسا؟غهل صار زيت ال وكاتب يباع في المزاد

  وصار للبترول في تاريخنا نقاد؟

  .في بيروت كانت تشق زرقة السماء كل العصافير التي

  .وريشها الجميل قد احرق البترول كبرياءها والبنادر األشجاروتمأل 

  .تموت لى سقوف لندنفهي ع والحناجر

  .كربطة الحذاء في أغراضهم يستعملون الكاتب األخير

  .يرمونه في الريح كاألشالء وفكره وعندما يستنزفون حبره

  .)1(حاكما فردا أو مسدسا أبداوال تناقش  آمن فأنت ال ترفع الصوت

  

  

  .85-71ص.ديوان الكبريت في يدي و دويالتكم من ورق‘نزار قباني ):1
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  .وال قضية كبرى وكن بال رأي ن وال طعم وال رائحةوكن بال لو

  .شئت أنوعن حبوب منع الحمل  الطقس واكتب عن آمن فأنت

  .منك شيء أيلسنا نريد  باألرطال األقالموتشتري  باألرطاليا من تشتري النساء 

 .بالحديد بالنار األمةوحاصر  فانكح جواريك كما تريد

 .ةيسرق منك جبة الخالف أنال احد يريد 

  .الثقافةك لنا روات هآخرالنفط عن ذ نبي فاشرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .85-71ص.ديوان الكبريت في يدي و دويالتكم من ورق‘نزار قباني ):1



  بناء الجملة العربية في شعر نزار قباني                                                              الفصل الثالث
 

~ 79 ~ 
 

وظف الشاعر هذا : الجملة الفعلية التي فعلها متصرف مبني للمعلوم: النمط األول

:النمط في عشرة أبيات نذكر منها اآلتي  

.بكنَغهام تسرب البدو إلى قصرِ*  

بفعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره :تَسر.  

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :البدو.  

.تكتب الخطَّ من اليمينِ للشماِل*  

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره : تكتب

.هي  

.به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهمفعول : الخطَّ  

ورد هذا النوع في بيت : جملة فعلية فعلها متصرف مبني للمجهول: النمط الثاني

:واحد وهو  

*في المزاد باعي كاتب.  

باعفعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وشبه الجملة  :ي

.في محل رفع نائب فاعل"  في المزاد" من الجار والمجرور   

: ورد هذا النوع في بيتين وهما في قوله: األفعال الالزمة: النمط الثالث  
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.ا بها من يثرب عاصمةَ الركوبِنَصارت النُّوقُ التي جْئ*  

ضمير متصل مبني في محل رفع " نا " فعل ماض مبني على السكون الظاهرة على آخره و: انَجْئ

.فاعل  

.موا في سريرِ الملكةنَا*  

او ولاشتغال المحل بالحركة المناسبة  فتحة مقدرة منع من ظهورها فعل ماض مبني على: وانام

.واو الجماعة في محل رفع فاعل و‘الجماعة  

: ورد هذا النوع من األفعال في اثنا عشرة بيتا نذكر منها: األفعال المتعدية: النمط الرابع  

*الزبون تنتظر جرائد الشارعِ كالبغاي افي ناصية.  

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر  :تنتظر

.تقديره هي  

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره: الزبون.  

.ايحصد األرواح واألجساد من كل صوبٍ يطلقون نفطَهم علينَ*  

ع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر فعل مضار: يحصد

.تقديره هو  

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره :األرواح.  
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جاء هذا النوع في صورة واحدة  :تقديم المفعول به وجوبا على الفاعل: النمط األول

: يتين وهمالورود المفعول به ضميرا متصال بالفعل وذلك في ب  

*هالذي نكتب عرّويأكُل الش الجراد ن كِل صوبٍ يهجمم.  

هفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و الفاعل ضمير مستتر : نكتب

.تقديره نحن  و الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به  

*يرمونَه هوفكر هبروعندما يستنزفون ح في الريحِ كاألشالء.  

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة  و واو الجماعة : يرمونَه

.في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به  

العطف  –ورد في صورة واحدة لورود حذفه منفردا في التكرير : حذف الفعل: النمط األول

:منهاوذلك في ثالثة أبيات نذكر  –  

* والبنادروتمُأل األشجار.  

.البنادروتمُأل األشجار وتمُأل : التقدير  

.ريشَها الجميَل وقد أحرقَ البتروُل كبرياءها و*  

.وقد أحرقَ البتروُل كبرياءها وأحرقَ ريشَها الجميَل: التقدير  

: وهما كاآلتيورد هذا النمط في صورتين : المبتدأ: النمط األول  



  بناء الجملة العربية في شعر نزار قباني                                                              الفصل الثالث
 

~ 82 ~ 
 

:نذكر منها.جاءت هذه الصورة في أربعة أبيات: المبتدأ اسم ظاهر: الصورة األولى  

*الشارعِ كالبغاي في ناصية الزبون تنتظر اجرائد.  

تنتظر الزبون في " مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والجملة الفعلية : جرائد

.رخب" ناصية الشارع كالبغايا   

*مستأجر وكاتب مدجن كاتب.  

خبر" كاتب "و . مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: كاتب.  

: ورد هذا النوع في ثالثة أبيات نذكر منها :المبتدأ المضمر: الصورة الثانية  

*أنتَ امن.  

.خبر"  مناَ. " ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ :أنتَ  

.هذا هو القانون في مزرعة الدواجنِ أنتَ*  

.خبر" هذا " اسم اإلشارة . ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ: أنتَ  

  :جاء هذا النمط في صورتين وهما: تقديم المبتدأ على الخبر وجوبا: النمط الثاني

وذلك في : المورود المبتدأ اسم استفهام المتالكها حق الصدارة في الك: الصورة األولى

  :بيتين

.لندن نم تْاختفَ هْل*  
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.خبر"  لندن نم تْاختفَ"والجملة الفعلية .اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ :هْل  

.انَتابِكُ نم الكبار سقطَ هْل*  

" ا نَكتابِ نم الكبار سقطَ" الجملة الفعلية .اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ :هْل

.خبر  

:وذلك في بيتين": التنكير " تساوي المبتدأ والخبر في التعيين : الصورة الثانية  

.مناَ أنتَ*  

*كاتب مدجن وكاتب مستأجر.  

.المفرد وغير المفرد النمط بنوعيهجاء هذا : الخبر: النمط األول  

.المفرد في أربعة أبيات نذكر منها الخبر ورد   

*كاتب مدجن.  

". كاتب" والمبتدأ . خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  :جنمد  

.مناَ أنتَ*  

". أنتَ" خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والمبتدأ : مناَ  

.ورد المفرد في صورتين وهما  

.وذلك في بيتين: شبه الجملة من الجار والمجرور: الصورة األولى  
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.ئتَش أن الحمِل منعِ وعن حبوبِ عن الطقسِ لكتبوا امن أنتَ*  

" . الكتب" في محل رفع خبر المبتدأ "  عن الطقسِ" شبه الجملة من الجار والمجرور   

*الحناجر لندن تموتُ فهي على سقوف.  

."هي " في محل رفع خبر المبتدأ "  لندن على سقوف" شبه الجملة من الجار والمجرور   

.ورد هذا النوع في أربعة أبيات نذكر منها: الخبر جملة فعلية: يةالصورة الثان  

*كاتب يباع في المزاد.  

".كاتب"في محل رفع خبر المبتدأ "  في المزاد باعي" الجملة الفعلية   

*جرائد تنتظر الزبون الشارعِ في ناصية اكالبغاي.  

". جرائد" في محل رفع خبر المبتدأ " اكالبغاي عِالشار في ناصية الزبون تنتظر" الجملة الفعلية   

ورد هذا النمط في صورتين وهما : النواسخ: النمط األول  

وذلك في ثمانية أبيات نذكر منها": كان وأخواتها " األفعال الناقصة : الصورة األولى  

*ا في شارعِيمشي ملكً البتروُل أصبح الصحافة.  

الفتحة الظاهرة على آخرهفعل ماص ناقص مبني على : أصبح.  

ا يمشي ملكً"والجملة الفعلية . اسم أصبح مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :البتروُل

.في محل نصب خبر أصبح" الصحافة في شارعِ  
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.الصحراء ا وظلتَّنَفي داخل الصحراء تْظلَّ*   

تاء التأنيث الساكنة ال محل لها من فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخره و: تْظلَّ

.اإلعراب  

وشبه الجملة من الجار . اسم ظل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: الصحراء

.لَّفي محل نصب خبر ظَ" ا نَفي داخل" والمجرور   

:وردت في بيتين وهما ":وأخواتها  إن" المشبهة بالفعل  الحروف: الصورة الثانية  

.انَنصوص تْا تحولَا صحفًنَحين امتلكْ انَلكنَّ*  

ضمير "نا "و . حرف استدراك مبني على الفتحة الظاهرة على آخره ال محل لها من اإلعراب :انَلكنَّ

في محل " انَنصوص تْا تحولَنا صحفًامتلكْ" والجملة الفعلية . متصل مبني في محل نصب اسم لكن

.رفع خبر لكن  

.جميلةً زهرةً نتأمْل ا لمنَلكنَّ*  

ضمير "نا "حرف استدراك مبني على الفتحة الظاهرة على آخره ال محل لها من اإلعراب  و : انَلكنَّ

.في محل رفع خبر لكن"  نتأمْل لم" متصل مبني في محل نصب اسم لكن والجملة الفعلية   

خبر على ما نالحظه في هذه القصيدة أن الشاعر لم يوظف أفعال القلوب التي تنصب المبتدأ وال

.أنهما مفعولين  
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 )1(من القصائد التي تمثل الغزل في شعر نزار قباني اخترنا قصيدة حب بال حدود  :الغزل :رابعا

 :فيقول

  .في تاريخي امرأةكنت أهم : يا سيّدتي

قبل رحيل العام اآلن بعد  أنت امرأة ّوالدةأهم هذا العام.  

امّو باألي امرأةٌ ال أحسبها بالساعات أنت .  

 تامرأةٌ أنتنععرِمن فاكهة  صّالش و من ذهب األحالم.   

  .ي يا مغزولة من قطنٍ و غمامكانت تسكن جسد أنت امرأةٌ

  .نهوديا أنهاراً من  تيا أمطاراً من ياقو

  .يا من تسبح كاألسماك بماء القلبم يا غابات رخا

  .سوف َأظَلُّ على دين اإلسالم فأنا

  . و أسماء السنواتْ, ال تَهتّمي في إيقاع الوقت: يا سيّدتي

  . في كَل األوقاتْ نت امرأةً تبقى امرأةًأ

  .و تحترقُ الغاباتْ البحرِ مياهحين تجفُّ  سوفَ أحبّك و

  .116ص ‘2008‘1ط‘مصر‘القاهرة‘كتاب العربيدار ال‘نزار قباني شاعر المرأة و الحب‘مجدي كامل):1
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  . و وردةُ كلِّ الحرياتْ أنت خالصةُ كلِّ الشعرِ: يا سيّدتي

  .فرعون الكلماتْ و الشعرِحتى أصبح ملك اسمك يكفي أنت أتهجى 

حتى أدخَُل في كتب التاريخِ يكفي أن تعشقني امرأةٌ مثلك.  

  .)1(جلي الراياتْو ترفع من أ

  . ال تَضطربي مثَل الطائرِ في زمن األعياد: يا سيّدتي

  .لن يتوقّفَ نهر الحبِّ عن الجريان شيء منّي يتغيرلَن 

القلبِ عن الخفقان لن يتوقف نَبض .  

  .حين يكون الحب كبيراً  قف حجُل الشعرِ عن الطيرانتولن ي

  .لحزمة قَشٍّ تأكلها النيرانلن يتحول هذا الحبّ  و المحبوبة قمراً

  . األحياد نواقيسال أتذكَّر إال صوتَك حين تدقُّ : يا سيّدتي

  .أتذكر إال عطرك حين أنام على ورق األعشاب ال

هرهر فوق ثيابي حين ي ال أتذكر إال وجهكالثلج.  

  .طابو أسمع طَقْطَقَةَ األح

  .نزار قباني شاعر المرأة و الحب‘مجدي كامل ):1
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  .قلماً من أقالم الحبرِتهديني  ما يبهرني يا سيّدتي أن

أعانقُه  و أنام سعيداً كاألوالد.  

  .ما أسعدني في منفاي: يا سيّدتي

  .و أشرب من خمر الرهبان  أقطّر ماء الشعرِ

  .يا سيدتي, ال تَنشَغلي بالمستقبِل: يا سيّدتي

و أعنفَ مما كان سوف يظلُّ حنيني أقوى مما كان.  

رّامرأةٌ ال تتكر في  أنتردتاريخ الو  1(رو في تاريخِ الشع(.  

  

  

  

  

  

  

  .نزار قباني شاعر المرأة و الحب‘مجدي كامل ):1
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ورد هذا النمط في واحد و عشرين  :جملة فعلية فعلها متصرف مبني للمعلوم: النمط األول

  :بيتا نذكر منها اآلتي

  َأنْتَ امرَأة الَ َأحسبها بِالساعات و بِاَأليامِ* 

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخره و الفاعل ضمير مستتر  :أحسبها

  .تقديره أنا و الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به

  َأنْت امرَأةٌ كَانَتْ تَسكُن جسدي، يا مغْزولَةً من قَطُنٍ و غَمامٍ* 

لضمة الظاهرة على آخره و الفاعل ضمير مستتر فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه ا :تسكن

  .''هي '' تقديره 

بالحركة المناسبة لياء  مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل :جسدي

  .المتكلم

و  ورد هذا النمط في بيت واحد :جملة فعلية فعلها متصرف مبني للمجهول: النمط الثاني

  :ذلك في قوله

 *رام رَِأنْتالشِّع ةهفَاك نت معنَأةٌ ص.  

صنفعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الظاهرة على آخره و التاء الساكنة للتأنيث ال  :تْع

في محل رفع '' من فاكهة الشعر '' : محل لها من اإلعراب، و شبه الجملة من الجار و المجرور

  .نائب فاعل

  :ورد هذا النوع من األفعال في بيت واحد و هو في قوله :األفعال الالزمة: النمط الثالث

 *ابِي الثَّلْجيقَ ثفَو رهرهي ينح كهجِإالَّ و الَ َأتَذَكَّر.  
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فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :يهرهر.  

فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :الثلج.  

  :ورد هذا النوع من األفعال في عشرة أبيات نذكر منها ما يلي :األفعال المتعدية: ابعالنمط الر

 *اتتَرِقُ الغَابتَح رِ وحالب اهيتَجِفُّ م ينح كبفَ ُأحوس و.  

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و الفاعل ضمير مستتر  :تحترق

  .''هي '' تقديره 

  .مفعول به منصوب و عالمة نصبه األلف و التاء ألنه جمع مؤنث سالم :لغاباتا

 *كمى اسجَأتَه ي َأنْتنكْفي اترِيةَ كُلِّ الحدرو و  

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة منع من  :َأتَهجى

  .ظهورها التعذر

كموب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و الكاف ضمير متصل مفعول به منص :اس

  .جر مضاف اليه مبني على الكسر في محل

  :ورد هذا النمط في صورتين نذكرهما كاآلتي :تقديم المفعول به على الفاعل: النمط األول

و  :تقديم المفعول به على الفاعل لورود المفعول ضميرا متصال بالفعل: الصورة األولى

  :لك في ثالثة أبيات نذكر منها اآلتيذ

  .يكْفي َأن تَعشَقُني امرَأةٌ مثْلَك، حتَّى َأدخَُل في كُتُبِ التَّارِيخِ* 

و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، النون '' أن '' فعل مضارع منصوب بـ  :تَعشَقُني

  .في محل نصب مفعول بهالياء ضمير متصل مبني على السكون  من الكسر للوقاية
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  .فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :امرأة

  .ما يبهِرني يا سيدتي َأن تَهديني قَلَما من َأقْالَمِ الحبرِ* 

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و الفاعل ضمير مستتر  :يبهِرني

الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب  من الكسر النون للوقاية''  أنا'' تقديره 

  .مفعول به

  :و ذلك في بيتين و هما :حصر الفعل بالفاعل فوقع أسلوب الحصر: الصورة الثانية

  .الَ َأتَذَكَّر ِإالَّ عطْرك حين َأنَام علَى ورق اَألعشَابِ* 

و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فعل مضارع مرفوع :َأتَذَكَّر.  

  .أداة حصر مبنية على الفتحة الظاهرة على آخره :ِإالَّ

كطْرمفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و الكاف ضمير متصل : ع

  .جر مضاف إليه مبني على الكسر في محل

 *رهرهي ينح كهجِإالَّ و الَ َأتَذَكَّر ابِي الثَّلْجيقَ ثفَو.  

فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :َأتَذَكَّر.  

  .أداة حصر مبنية على الفتحة الظاهرة على آخره :ِإالَّ

كهجل مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و الكاف ضمير متص :و

  .اليهجر مضاف مبني على الكسر في محل 

 – لحذف الفعل منفردا في التكرير ورد هذا النوع في صورة واحدة :حذف الفعل: النمط األول

  :و ذلك في بيتين و هما –العطف 
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 *اتمالكَل نوعرف رِ والشِّع كلم بِحتَّى ُأصح.  

  . حتَّى ُأصبِح ملك الشِّعرِ و ُأصبِح فرعون الكَلمات :التقدير

  .َأنْت امرَأةٌ لَن تَتَكَرر في تَارِيخِ الورود و في تَارِيخِ الشِّعرِ* 

  .َأنْت امرَأةٌ لَن تَتَكَرر في تَارِيخِ الورود و لَن تَتَكَرر في تَارِيخِ الشِّعرِ :التقدير

أ المضمر و المالحظ أن الشاعر لم د هذا النوع في صورة واحدة المبتدور :المبتدأ: النمط األول

  .يوظف المبتدأ الظاهر

  :ورد هذا النوع في خمسة أبيات نذكر منها ما يلي :المبتدأ المضمر: الصور األولى

  .َأنْت امرَأةٌ الَ َأحسبها بِالساعات و بِاَأليامِ* 

 امرأة  ''ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ و خبره  :َأنْت''.  

  *قَاتي كَُل اَألوَأةٌ فرقَى امأةٌ تَبرام َأنْت.  

امرأة '' ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ و خبره  :َأنْت''.  

  :ورد هذا النمط في صورتين و هما :تقديم المبتدأ على الخبر: النمط الثاني

ورد  :متساويان في التعيين أي التنكيرتقدم المبتدأ على الخبر ألنهما : الصورة األولى

  :هذا النوع في خمسة أبيات نذكر منها

  .َأنْت امرَأةٌ صنعتْ من فَاكهة الشِّعرِ و من ذَهبِ اَألحالَمِ* 

  .خبر: امرأة                                                         .مبتدأ: أنت

  . ى امرَأةٌ في كَُل اَألوقَاتَأنْت امرأةٌ تَبقَ* 

  .خبر: امرأة                                                        .مبتدأ: أنت
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  .المالحظ في هذه القصيدة أن الشاعر لم يتطرق إلى تقديم المبتدأ على الخبر

  ورد هذا النوع في صورتين المفرد و غير المفرد :الخبر: النمط األول

  :ورد هذا النوع من الخبر في خمسة أبيات نذكر منها اآلتي :الخبر المفرد: األولىالصورة 

 *قَاتي كَُل اَألوَأةٌ فرقَى امأةٌ تَبرام َأنْت .  

  .خبر مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :امرأةٌ

  .َأنْت امرَأةٌ الَ َأحسبها بِالساعات و بِاَأليامِ*  

  .خبر مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :امرأةٌ

  :وه احدو ورد هذا النوع في بيت :''الجملة الفعلية '' مفرد الالخبر غير : الصورة الثانية

 *ةيرشالع و ةيرشبِ العري حف ينتَرِفتَح ا َأنْته.  

  ''أنت '' لمبتدأ في محل رفع خبر ا'' تحترفين '' الجملة الفعلية 

  .المالحظ في هذه القصيدة أن الشاعر لم يقدم الخبر على المبتدأ سواء وجوبا أم جوازا

كان و '' األفعال الناقصة : ورد هذا النوع في صورة واحدة و هي :النواسخ: النمط األول

'' إن و أخواتها '' التي ترفع المبتدأ أو تنصب الخبر و ما يخص األفعال المشبهة بالفعل '' أخواتها 

  .لم يستخدمها الشاعر في قصيدته'' ظن و أخواتها '' و أفعال القلوب 

ورد هذا النوع في خمسة أبيات نذكر  :''كان و أخواتها '' األفعال الناقصة : الصورة األولى

  :منها

  .حتَّى ُأصبِح ملك الشِّعرِ* 
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أنا ' ه و اسمها ضمير مستتر تقديره رفعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة على آخ :أصبح

''.  

خبر أصبح منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف: ملك .  

  .مجرور بالكسرة الظاهرة على اخره مضاف إليه :الشعرِ

  .سوفَ يظَلُّ حنيني َأقْوى* 

  .فعل مضارع ناقص مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره :يظل

بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء مرفوع '' تظل '' اسم  :حنيني

  .المتكلم

منصوب و عالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف المقصورة منع من '' يظل '' خبر  :أقوى

  .ظهورها التعذر

هة بالفعل و أفعال المالحظ في هذه القصيدة أن الشاعر لم يتطرق إلى توظيف الحروف المشب

  . القلوب
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  :اللغة و التركيب عند الشاعر: المبحث الثاني

و التفكير منذ  اللغة الشعرية أداة تبادل و انسجام بين الناس فهي وسيلتهم المشتركة في التفاهم   

طابعا خاصا فمهمة الشاعر أن يرتفع باللغة عن عموميتها و  تكتسب أن وجدوا لكنها في الشعر

ول بها صوت شخصي و أن ينظمها من خالل رؤيته و موهبته في أغنى األشكال تأثيرا يتح

على نحو فريد و عليه فبقدر ما يتميز  مستثمرا دالالتها و أصواتها و عالقات بنائها و إيقاعها

  .)1(الشاعر في خلق لغته الخاصة يتجلى إبداعه 

لفاظ مع بعضها ألن الكلمة بقدر ما هي معنى و هذا التفرد للغة الشعرية إنما يتجلى بتناسق األ   

بقدر ما يقتضي المعنى أن  إشارة و صوت أيضا و هي إنها هي في الوقت نفسه أكثر من معنى

  .)2(بغيرها تكون منظومة بدقة في سياق بالغي  تخضع لنظام نحوي في عالقاتها

قيمها العالقات التي يالبناء الشعري المشكل عبر نمط خاص من  في لغة الشعر هي خلق فني   

خروج الكلمة من معناها  و تعتمد ين للغة و هما الدال و المدلول يالشعر بين الجوهرين المكون

  .الموضوع في اللغة إلى فضاء الدالالت المشحونة بالعاطفة اإلنسانية الخاصة بكل شاعر

عه إضافة إلى األساليب و قد ميزت لغة الشاعر نزار قباني سمات أسلوبية متمثلة في التكرار بأنوا

  .اإلنشائية

و الحرب العالمية الثانية منشورات  20الحديث في العراق بيم لع القرن  لغة الشعر: عدنان حسين العوادي) 01(

  .09وزارة الثقافة و اإلعالم سلسلة دراسات ص 

تبة القاهرة، مصر دالئل اإلعجاز، تعليق و شرح محمد عبد المنعم الخفاجي مك: عبد القاهر الجرجاني) 02(

  .44 – 43م، ص  1969
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يسلط اها وسبهو إلحاح جهة هامة في العبارة يعني بها الشاعر أكثر من عنايته  :التكرار/ 1

و ذلك ألن التكرار يخلق  )1(على نقطة حساسة في العبارة و يكشف عن اهتمام المتكلم بها الضوء 

  .)2(أبعادها يف دورا بنائيا مهما في اتضاح التجربة الشعرية و تكث

و قد ورد التكرار في هذه القصائد على مستوى الحروف و األلفاظ و العبارات بشكل الفت    

  .للنظر

ألن الشاعر في '' الواو '' هذا النوع من التكرار يمثل في حرف  :تكرار الحروف و الصيغ -أ

ى جماعة تارة أخرى حاله استرسال حكائي و المهم فيه أن الواو تأتي حرف عطف تارة و دال عل

  .عن استعماله الصرفي في بعض الكلمات فضال

غالبا ما يكون له بعد نفسي يساعد على معرفة حالة الشاعر و  :تكرار األدوات و الصيغ -ب

 غلبها ضمير المخاطبة المؤنثةأمجتمع أال و هو تكرار الضمائر و وضعه النفسي و موقفه من ال

األساس لجأ  الشاعر إلى تكراره فضال عن حاجة ابي بالدرجة السياق خط ألن ''أنت '' المفردة 

  .عاطفية ملحة تدفقت على نحو متواصل

بلقيس '' قد يكرر اللفظة التي تعد مركزية و هي المتمثلة في العنوان كقصيدة  :تكرار األلفاظ -ج

اللفظة مصاحبة و هذا التكرار يدل على االرتباط العضوي بين العنوان و األبيات و أحيانا يكرر '' 

  .لياء النداء حتى يضيف لنا داللة تأكيدية

   .أو فعلية اسميةلقد كرر الشاعر جمال و عبارات تامة المعنى إما  :تكرار الجمل -د

  .242م، ص  1971، 2قضايا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، بغداد، العراق، ط : نازك المالئكة) 01(
عر، دراسة في البنية الموضوعية و الفتنة للشعر الوجداني الحديث في عبد الكريم راضي جعفر رماد الش) 02(

  .43م، ص  1998، 01العراق، دار الشؤون الثقافية، ط 
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من الوسائل اللغوية التي باتت مجاال رحبا عند الكثير من الشعراء المعاصرين،  :االستفهام/ 2

رية في توجهها و استدراكها و هي و االستفهام يظهر سر الحوار الداخلي للنفس اإلنسانية الشاع

 شجونهبه الشاعر أن يحاور اآلخر و يبث ا يريد يمبعث للتأمل الخصب سواء أكان االستفهام إنكار

  .)1(و تأمالته عن الوجود أم غير إنكاري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دكتوراه، محفوظة في كلية أطروحة  ،الرؤيا و التشكيل في الشعر العربي المعاصر: سالم األوسي )1(

 .230م، ص  2002ابن رشد جامعة بغداد،  التربية
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نوع 

  التكرار

مثاله في قصيدة حب 

  بال حدود

مثاله في قصيدة 

  بلقيس

مثاله في قصيدة 

الرسول صلى اهللا عليه 

  و سلم

مثاله في قصيدة أبو 

 جهل يشتري فليت

  .ستريت

  

  

تكرار 

الحروف 

و 

  الصيغ

مغزولة قطن و  يا* 

  .غمام

أمطارا من  يا* 

   ياقوت

  .نهودأنهار من  يا

من غابات  يا* 

من تسبح يا رخام 

  .كاألسماء بماء القلب

بيروت تقتل كل * 

 ويوم واحد منا 

تبحث كل يوم عن 

  .ضحية

الموت في  و* 

  .فنجان قهوتنا

عن الورود وطال * 

أرقت  و أوانفيك 

  .األنام ينام ووحدي 

منعت حتى أكون  و* 

تقطعت  ولم أكد  و

  .حاموا ونفسي عليك 

نجليز اإل و* 

لملموا تاريخهم 

انصرفوا و

احترفوا الوقوف و

مثلما كنا على 

  .األطالل

تكرار 

األدوات 

و 

  الصيغ

امرأة ال  أنت* 

تحسبها بالساعات و 

  .باأليام

امرأة صنعت  أنت* 

  .من فاكهة الشعر

 أنتبلقيس * 

بشارتي الكبرى فمن 

  سرق البشارة؟

الجزيرة و  أنت* 

  .المنارة

 أنتو  يبالحب أنت* 

من أروى لنا حتى 

  .أضاء قلوبنا اإلسالم

ال ترفع الصوت * 

  .آمن نتأف

و ال تناقش أبدا * 

مسدسا أو حاكما 

  .آمن فأنت

تكرار 

  األلفاظ

تنتظر  جرائد* يا حبيب  يمأل الحزن* ضاقت بنا  بلقيس* كنت  يا سيدتي* 
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أهم امرأة في 

  .تاريخي

ال  يا سيدتي* 

تهتمي في إيقاع 

الوقت و أسماء 

  .السنوات

بيروت، ضاق بنا 

  .البحر

تذبحني  بلقيس* 

التفاصيل الصغيرة 

  .في عالقاتنا

جوارحي فالمسلمون 

  .عن الطريق تعاموا

خبزنا أصبح  الحزن* 

شجن و طعم  فمساؤنا

  .صباحنا أسقام

الزبون في ناصية 

  .شارع الصحافة

تنتظر  جرائد* 

الزبون في ناصية 

  .التسارع كالبغايا

تكرار 

  الجمل

ال  أنت امرأة *

تحسبها بالساعات و 

  .باأليام

 أنت امرأة* 

صنعت من فاكهة 

  .الشعر

إن عفافنا  و أقول* 

  .عهر

إن نضالنا  و أقول* 

  .كذب

لم يوظف التكرار 

  .الخاص بالجمل

 جئنا ألوروبا* 

لكي نشرب من 

  .منابع الحضارة

 جئنا ألوروبا* 

لكي نستنشق 

  .الهواء

  

  

  

  

  



  الفصل التطبيقي                                                               بناء الجملة العربية في شعر نزار
 

~ 100 ~ 
 

  

نوع 

  سلوباأل

قصيدة حب  مثاله في

  بال حدود

مثاله في قصيدة 

  بلقيس

مثاله في قصيدة 

الرسول صلى اهللا عليه 

  و سلم

مثاله في قصيدة أبو 

 جهل يشتري فليت

  ستريت

اإل
هام

ستف
  

تسبح  منيا *   

بماء  ككاألسما

  .البحر

و السموأل  أين* 

الغطا المهلهل و 

  األوائل؟ ريف

البطولة كذبة  فهل* 

  ؟عربية

عود ظمآن و أأ *

  ؟ري يرتويغي

يرد عن حوض أ* 

  النبي هيام؟

أقول و ألف  ماذا* 

ألف قصيدة عصماء 

  ؟قلبي سطرت أقالم

اختفت من  هل* 

  لندن؟

سقط الكبار  هل *

من كتابنا في 

  بورصة الريال؟

داء
الن

  
كنت  يا سيدتي* 

أهم امرأة في 

  .تاريخي

من  يا أمطارا* 

من  يا أنهاراياقوت 

  .نهود

 يابلقيس * 

  حلىاأل عصفورتي

 يا أيقونتيو 

  .األغلى

روحي  يا ملء* 

  .وهج حبك في دمي

قبس يضيء سريرتي 

  .و زمام

الثقلين هل  يا هادي* 

من دعوة تدعى بها 

  لنواميستيقظ ا

تشتري  يا من* 

النساء باألرطال و 

 األقالمتشتري 

نريد  باألرطال لسنا

  .أي شيء منك
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مر
األ

  

عدم ورود أسلوب 

  األمر

تفتش عن  أسب* 

 فرديا ملكيته

  .للجماهير التحية

ري حيرة أسا باتوا * 

بين  و تمزقا فكأنهم 

  .امنغأالورى 

فنام الذل  اموان* 

ال  الحزمجفونهم فوق 

و  غرو ضاع الحزم

  .اإلقدام

جواريك  فانكح* 

 حاصرو  كما تريد

األمة بالنار و 

  .الحديد

نبيذ  فاشرب* 

النفط عن آخره 

  .لنا الثقافة اتركو

هي
الن

  

 الي يا سيدت* 

مثل تضطربي 

الطائر في زمن 

  .األعياد

ال يا سيدتي * 

في إيقاع  تهتمي

الوقت و أسماء 

  .السنوات

 ال تتغيبيبلقيس * 

  .عني

اموا فنام الذل فوق ن* 

 ضاع ال غروجفونهم 

  .الحزم و اإلقدام

الصوت  ال ترفع* 

 الفأنت آمن و 

أبدا مسدسا  قشتنا

  .أو حاكما فردا

أن  ال أحد يريد* 

 نك جبةميسرق 

  .الخالفة
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  :الخاتمة

بعض النتائج التي توصل إليها البحث و التي  أسجلالممتعة يطيب لي أن  في آخر هذه الدراسة   

  :يمكن أن أجملها فيما يلي

كتابة الشعر و هو اصر متحصل على شهادة الحقوق بدأ نزار قباني شاعر و كاتب سوري مع* 

  .كتب في السياسة، المرأة، الحب، الحربفي سن السادسة عشر، 

ترادف الكالم لم يتفق النحاة العرب في تحديد مفهوم الجملة و أنواعها فمنهم من رأى أن الجملة * 

و منهم من ذهب إلى أنها أشمل منه، و يرى الزمخشري أن الجملة أنواع منها الفعلية و االسمية، 

نا على الجملتين ة العربية و نحن اقتصرنواع الجملالشرطية و هذه اآلراء تفي بكل أ و الظرفية

  .الفعلية و االسمية

مرتبطا بأحد األزمنة و األفعال على أن الجملة الفعلية يكون المسند فيها فعال أجمع النحويون * 

  .و متعديةالزمة و تنقسم من حيث المعنى إلى المتصرفة في العربية هي األعم و األشمل 

  .ب النحاة عدم حذفهوججب رفعه و يجر لفظا إذا أضيف إلى المصدر و أالفاعل مسند إليه ي* 

  .المفعول به فضله قد يتعدد في الجملة* 

ظرفا مختصا  ‘جارا و مجرورا ‘ما ينوب عن الفاعل قد يكون مفعوال به، مصدرا أقر النحاة أن* 

.  

  .أالمشهور عند النحاة أن المبتدأ يرفع باالبتداء و الخبر يرفع بالمبتد* 

  .شبه النحاة الخبر بالنعت لجواز تعدده في الجملة ألنه في األصل يخبر عن المبتدأ بخبر واحد* 

الحرفي و الفعلي موافقة لقواعد اللغة العربية في شعر  بشقيهاجاءت الجملة االسمية المنسوخة * 

  .نزار قباني
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المبنية للمجهول  أمان بيتا وظف الشاعر في قصائده األفعال المبنية للمعلوم في أربعة و ثماني* 

  .وردت في تسعة أبيات

كان استخدام الشاعر لألفعال المتعدية بكثرة و ذلك في تسعة و عشرين بيتا أما األفعال الالزمة * 

  .أبياتلم تتعد سبعة ف

  عشر بيتا  يحذف الفعل إال في أحد لم المفعول به على الفاعل في سبعة عشر بيتا وقدم الشاعر * 

  .رود الفاعل ضمير مستترا في أغلب األبياتو كان و

عشر بيتا و بلغ  أكثر من الظاهر الذي ورد في أحد استخدم المبتدأ المضمر في ثالثة عشر بيتا* 

  .تقديمه على الخبر في خمسة عشر بيتا و لم يتجاوز حذفه بيتا واحدا

بيتا  فجاء في أحد عشرمفرد و عشرين بيتا أما ال نورد الخبر غير المفرد بغالبية فتمثل في اثني* 

  .و تقدمه على المبتدأ بلغ أربعة أبيات

عشرين بيتا، ثم تلتها ما يتعلق بالنواسخ الحظنا امتالك األفعال الناقصة للصدارة في أربعة و * 

  .استغنى الشاعر عن توظيفها فقد شبهة بالفعل في خمسة عشر بيتا أما أفعال القلوبالحروف الم

ا و تغيراتهما إما من حالة مالفعلية و االسمية بأصلهار قباني وظف الجملتين ما نالحظه أن نز* 

  .الرتبة بالتقديم و التأخير و إما من تضام بحذف للفعل أو االسم

ما يبرز في شعره كثرة التكرار إما لألدوات، الصيغ، األفعال أو األلفاظ و هذا ما يدل على * 

  .شعر به و ما يجول في أعماقه و فكرهئ ما التوكيد ليبوح و يصرح للقاراإلصرار و 

       استخدامها في أغراض الطلب لممتنع لتالعبه باأللفاظ و معانيها و السهل ا من أسلوبه يعد* 

    ''دراسة الجملة الطلبية في شعر نزار قباني '' و اإلنشاء لذا نقترح إشكاال جديدا أال و هو 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

~ 106 ~ 
 

  .قائمة المصادر و المراجع                           

  .م2007‘1للنشر و التوزيع ط‘دار اللطائف‘الكريم برواية حفص عن عاصم القرآن-أ

  .صحيح البخاري-ب

  .م 1983‘بيروت‘مؤسسة الرسالة‘ 3ط لفعل زمانه و أبنيتهالسامرائي اإبراهيم   -1

  .م1992القاهرة  2ط.حياء النحوإإبراهيم مصطفى،  -2

تح، عبد الحميد السيد، المكتبة األزهرية للتراث ،  .2شموني أللفية ابن مالك، ج ، شرح األشمونياأل -3

  .القاهرة

  .م1965مارتيني، اللسانيات التحويلية، باريس، فرنسا،  أندري -4

م رقي األبن أب، دار األرقم 1، ط هبودالبركات األنباري، أسرار العربية، تح، بركات يوسف  -5

 .م 1999 ، بيروت، لبنان،

همع الهوامع، في جمع الجوامع، تح، عبد العالي  ‘السيوطيجالل الدين عبد الرحمان أبي بكر  -6

  .3،  ج  م 1975) د، ط ( سالم و عبد السالم هارون، دار البحوث العلمية الكويت 

     محاضرات في اللسانيات.ديسوسير -7

مؤسسة )ة تطبيقية على شعر المتنبيدراس(سيطة و موسعةبة الفعلية لمجزين الخويسكي، ال -8

 .1ج  م2003‘اإلسكندرية،شباب الجامعة

محفوظة في ‘أطروحة دكتوراه‘الرؤيا و التشكيل في الشعر العربي المعاصر.سالم األوسي -9

  .م2002تربية ابن رشد جامعة بغداد كلية ال

  .م1981‘القاهرة‘مطبعة السعادة‘3ط‘تيسير النحو‘سهير خليفة -10
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مكتبة ‘عبد السالم هارون ‘ تحقيق 2ط ‘سيبويه كتاب‘ بشر عمرو بن عثمان أبو‘هسيبوي -11

  .1ج‘م1988 القاهرة‘ الخانجي

   .م2011‘1ط.األردن.عمان.دار المسيرة.النحو الوظيفي‘عاطف فضل محمد -12

  .2ج  ‘3ط‘مصر‘دار المعارفعباس حسن، النحو الوافي، -13

مكتبة ‘تعليق و شرح عبد  المنعم الخفاجي‘دالئل اإلعجاز.عبد القاهر الجرجاني -14

  .م1969مصر ‘القاهرة

دراسة في البنية الموضوعية و الفنية للشعر الوجداني ‘رماد الشعر‘عبد الكريم راضي جعفر -15
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منشورات وزارة الثقافة و ‘لغة الشعر الحديث في العراق.عدنان حسن العوادي -18

  .سلسلة دراسات‘اإلعالم

  .1ج.م1992).ط.د(.لبنان.دار بيروت.المعجم المفصل في النحو‘عزيز فوال -19

علي أبو المكارم، مقومات الجملة العربية، دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع،  -20

 .م2004القاهرة، مصر 1ط

، بيروت،  دار الكتب العلمية، كشف المشكل في النحو، علي بن سليمان الحيدرة اليمني -21

  .م2004‘1ط، لبنان

  .01ط م2007ردناأل.مانع.دار الفكر.الجملة العربية والمعنى .فاضل صالح السامرائي -22

  .نزار قباني من أروع قصائده‘ فاطمة الزهراء -23
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في اللغة  األساسيةلتحليل التراكيب  نحو نظرية لسانية عربية حديثة‘ مازن الوعر -24
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