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شك ـ ـ ـ ـ ــر وتقدي ـ ـ ـ ـ ـ ــر

الحمد هلل الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا
الواجب ووفقنا إلى انجاز هذا العمل
نتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من
بعيد على انجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات،
ونخص بالذكر األستاذ المشرف:الدكتور رشيد غنام الذي لم يبخل
علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام
هذا البحث

مقدمة

مقــــدمة :
تمثل الجملة جوهر النحو و مدار اهتمامه األول  ،باعتبارها الوحدة اإلبالغية التي يعنى بها
اللغوي ،منها ينطلق واليها يعود ،إذا يركز النحو على المعنى و الشكل وعلى العالقات القائمة بين
مكونات الجملة و التناسق بينهما.
وقد حظيت الجملة باهتمام كبير من قبل النحويين القدامى والمحدثتين ومع ذلك كانت دراسة
الجمل واعرابها بوصفها دراسة كلية لم تنل حظا كافيا في الدراسة والبحث مما يؤدي إلى عدم توفر
المعلومات المتعلقة بها و عدم فهمها فهما دقيقا.
ومن أجل هذا ارتأيت أن يكون موضوع بحثي يشمل ن مطا من أنماط الجملة النحوية ،و كان
الدافع وراء دراسة "الجملة االعتراضية" في شعر أحمد شوقي راجعا إلى أن االستخدام التركيبي ال
يتضح بصورة بارزة إال من خالل النصوص العربية شع ار أو نث ار ال سيما إذا كان الشعر لشاعر
مثل" شوقي" ،فكثرة شعره وغ ازرته تعطي كما أكبر من العناصر التركيبية التي تساعد على إبراز
أي ظاهرة لغوية.
أما عن أهداف البحث فهو يحاول الكشف عن حقيقة الجملة االعتراضية و أسرارها في اللغة
العربية والوقوف على داللة الجملة االعتراضية في سياق النص الشعري ممثال في مدونة أحمد
شوقي و رصد البنية التركيبية واأل غراض الداللية للجملة االعتراضية و مدى التزام أحمد شوقي بها
في مدونته.
ب

مقدمة

وقد جاء هذا البحث محاوال اإلجابة على عدد من التساؤالت منها:
 ما مفهوم الجملة االعتراضية ،وما مواقعها في شعر أحمد شوقي ،وما عدد ِورودها؟
 ما هي األغراض التي تختفي وراء إضافة هذه التراكيب؟ ما أثر استخدام هذا النوع من الجمل في مدونة أحمد شوقي؟وإلنجاز هذه المذكرة واإلمساك بزوايا الموضوع ارتضيت أن تكون الخطة كمايلي:
المدخل خصصته للحديث عن مفهوم الجملة االعتراضية وعما ورد عن النحاة في موضوع
العالقة بين الكالم .ثم تطرقت إلى أنواع الجملة والخالف الحاصل بين النحاة حول تقسيمهم
للجملة.
أما الفصل األول فكان نظريا  ،تناولت فيه تعريف الجملة االعتراضية ،ثم إيضاح الفرق
بينها وبين ما يلتبس معها من مصطلحات مثل  :االلتفات الجملة الحالية الجملة اإلستئنافية...
وبعد ذلك تحدثت االعتراض في الدراسات اللغوية وعن بعض القضايا المرتبطة باالعتراض مثل:
تعدد االعتراض  ،أحرف االعتراض....
وانتقلت إلى الفصل الثاني وهو ذو محتوى تطبيقي  ،حيث عالجت فيه الجملة االعتراضية في
مدونة أحمد شوقي من الوجهة النحوية الداللية حيث خصصت جانبا لدراسة العناصر التركيبية
المعترضة و دالالتها و جانبا آخر لعناصر الجملة االعتراضية و دالالتها
للجملة
َ
ج

مقدمة
وحاولت خالل البحث االعتماد على المصادر القديمة مثل  :مغني اللبيب البن هشام  ،شرح
المفصل البن بعيش  ،الخصائص البن جني  ،شرح الكافية لالستراباذي ...إضافة إلى
االستعانة بالمراجع اللغوية العربية الحديثة التي مست موضوع البحث و أخص بالذكر  :كتاب
إعراب الجمل وأشباه والجمل لفخر الدين قباوة والتطبيق النحوي لعبده الراجحي  ...وغيرها من
الكتب التي ستذكر في قائمة المصادر والمراجع .
تطلب موضوع هذا البحث منهجا خاصا يتمثل في المنهج الوصفي ألنه األنسب في مجال وصف
التراكيب و تحليلها مع االستعانة بأدواته اإلجرائية كـ :اإلحصاء و التمثيل و التحليل و توظيف
بعض الجداول أحيانا إضافة إلى المنهج التاريخي لرصد ظهور الجملة االعتراضية في المؤلفات
النحوية
أما بالنسبة للصعوبات التي واجهتني أثناء إنجاز هذه المذكرة  ،قلة المراجع اللغوية العربية
التطبيقية التي تناولت الجملة االعتراضية بالدراسة ما عدا ما قدمه لي األستاذ المشرف من بعض
المقاالت الخاصة بالجملة االعتراضية التي ساعدتني في السير في طريق البحث ،إضافة إلى أن
الكتب التي تناولت دراسة شعر أحمد شوقي بشكل أدق لم تتوفر لدي
ولكن بعون من الله وتوفيقه تم البحث وبعون من األستاذ المشرف الذي أتقدم له بالشكر
"غنام رشيد " الذي أشكره على نصائحه القيمة وتوجيهاته الطيبة  ،كما أشكره على المجهود
الذي بذله معي إلخراج البحث في هذه الصورة.

د
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مدخــل:
لقد اهتم اللغويون القدامى منهم و المحدثون ،العرب منهم وغير العرب بالجملة واعتبروها من
أهم المواضيع التي يتناولها النحو فموضوعها واسع سعة النحو فتناولوها من جميع الجوانب
وأحاطوا بكل ما يتعلق بها فبينوا مدلولها وحددوا صورها وأنواعهما وكذلك حددوا أجزاءها
وعناصرها والعالقة الرابطة بينهما.
وسنتناول في هذا المدخل نظرة النحاة إلى الجملة وكيفية معالجتهم وتحليلهم لها.

 -1مفهوم الجملة:
أ -المعنى المعجمي:
جاء في كتاب العين في باب الجيم ،والجملة :جماعة كل شيء بكامله من الحساب وغيره
وأجملت له الحساب والكالم من الجملة .وحساب الجمل :ما قطع على حروف أبي جاد .

()1

ولقد وردت هذه الكلمة بنفس المعنى السابق عند علماء المعاجم العرب كابن فارس ( 593هـ)
في معجمه مقاييس اللغة ،والجوهري (ت595هـ) في معجمه الصحاح وكذلك الفيروز أبادي
(ت  718هـ) في معجمه المحيط وغيرهم.
فكلمة الجملة عند علماء المعاجم العرب ال تخرج عن كونها تدل على جمع األشياء عن تفرقها
وأنها جماعة الشيء

( )1الخليل بن أحمد الفراهيدي :كتاب العين ،تح :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1
 ،3005ج ،1ص.361
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ب -المعنى االصطالحي:
مفهوم الجملة نستوفيه بما جاء به سيبويه (ت  170هـ) في كتابه حيث يقول " :كل كالم من
مسند ومسند إليه يفيد فائدة يحسن السكوت عليها " (.)1
والمالحظ أنه لم يستخدم مصطلح الجملة وانما استعمل مصطلح الكالم معب ار به عن معناها
ولقد بين مدلولها من خالل اإلشارة إلى عناصرها :المسند والمسند إليه مشترطا اإلفادة فيها.
ويعد المبرد (ت  373هـ) أول من استعمل مصطلح الجملة من الرعيل األول ،وذلك حين
تعرض للحديث عن الفاعل حيث يقول " :إنما كان الفاعل رفعا ألنه هو والفعل يحسن
السكوت عليها ،ويجب بها الفائدة للمخاطب ،فالفعل وفاعله بمنزلة المبتدأ والخبر ،فإذا قلت
 :قام زيد فهو بمنزلة قولك "القائم زيد "

()2

فالجملة عنده ما تكونت من "فعل وفاعل" أو "مبتدأ و خبر" ،كما اشترط الفائدة وحسن السكوت
في الجملة.
وقد ورد المفهوم االصطالحي للجملة في "المعجم المفصل في النحو" على أنها ":كل كالم مفيد
مستقل" ( ،)3ومعنى هذا أن يتضمن الكالم معلومة يستفيدها المخاطب .

( )2سيبويه :الكتاب ،تح :عبد السالم هارون ،دار الجيل ،بيروت ،ط( ،1د،ت) ،ج ،1ص. 35 :
( )1المبرد :المقتضب ،عالم الكتب العلمية ،بيروت ،ط( ،1د،ت) ،ج ،1ص.33:

( )3عزيز فوال :المعجم المفصل في النحو ،دار بيروت ،لبنان( ،د،ط) ،1993 ،ج ،1ص19:
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 -2الجملة عند النحاة القدامى والمحدثين:

أورد الكثير من النحاة العرب تعريفات للجملة بناء على اعتبارات ومستويات مختلفة ،فهي من
حيث مستوى بنيتها النحوية تعرف على أنها  ":كل كالم اشتمل على مسند ومسند إليه" (.)1
وهذا يعني أن المسند والمسند إليه هما ما ال يستغني أحدهما على اآلخر ،وبهذا يصبحان
كأنهما لفظ واحد وهذا ما قال ب ه سيبويه ،فسيبويه أحس بأهمية اإلسناد في الجملة وهذا من
خالل تحديده لعناصر اإلسناد فهو يخصص للمسند بابا وللمسند إليه باب آخر ،وبحكم أنه
يقعذد فيجب أن يتحدث بداية عنهما لحاجة المتكلم لهذين العنصرين ،أما من حيث بنيتها
اإلخبارية فهي  ":كل كالم أفاد السامع فائدة يحصل السكوت عندها"

()2

.

ويالحظ أن سيبويه عند تقسيمه "الكالم – الجملة" قد راعى المستويين :المستوى النحوي الذي
يعتمد على االرتباطات النحوية بين الكلمات كإسناد الخبر إلى المبتدأ ،واسناد الفعل إلى الفاعل
أو نائب الفاعل .والمستوى البالغي "اإلخباري" المتغير والقائم على ارتباط معنى الكالم بالحال
التي يقال فيه والسياق الكالمي الفعلي الذي تدخل فيه الجملة

)(3

.

ويمكن النظر في تحديد مفهوم الجملة في اللغة العربية بمقتضى المقابلة بينها وبين الكالم ،هذه
المقابلة أدت بالنحاة إلى اختالف آرائهم خاصة في مسألة التمييز بينهما ،فسيبويه مثال لم
يتحدث عن مصطلح الجملة في كتابه وانما كان مصطلح الكالم بديال عنها والذي شاع في
( )1الزبيدي :تاج العروس ،بعناية :عبد المنعم خليل إبراهيم وكريم محمد محمود ،دار الكتب العلمية
بيروت ،ط ،3008 1ص.33:

( )2سيبويه :الكتاب ،ج ،1ص. 35 :

( )3رابح بومعزة ،الجملة في القرآن صورها وتوجهها البياني ،دار رسالن ،سوريا( ،د،ط) ،3007 ،ص .15
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جميع العصور ،فهو يقول ":الكالم المستغني عنه السكوت") ،(1وقد ظلت حاضرة في عدة
مواضع من كتابه بمعناه ،فانظر في قوله " أال ترى لو قلت :فيها عبد الله حسن السكوت وكان
كالما مستقال كما حسن واستغنى في قولك :هذا عبد الله " (. )2
فصاحب الكتاب يشترط أن يكون الكالم كالما تحصل اإلفادة منه إذا حقق شرط المعنى
والمبنى وعليه يكون الكالم كافيا للداللة على الجملة.
وقد سبقت اإلشارة إلى أن الدرس النحوي العربي عرف مصطلحين كانا يوردان متالزمين في
كثير من المؤلفات النحوية ،هذا المصطلحان هما :الكالم والجملة ،فهل كان ورود المصطلحين
عند نحاتنا بداللة واحدة أم أنهما مختلفان؟ إن اإلجابة عن هذا التساؤل تبين أن النحاة العرب
انقسموا إلى فريقين (: )3
الفريق األول المسوي بين الكالم والجملة ،ومن هذا الفريق نجد ابن جني (ت  593هـ) وهو من
النحاة البغداديين ،حيث قال ":أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ،وهو الذي يسميه
النحاة الجملة نحو :زيد أخوك ،و قام محمد  ،فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو
كالم"

()4

والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه ،فالكالم عنده يعني الجملة شرط أن
يحتوي األول على ألفاظ قائمة بنفسها ،مستغنية عن غيرها حتى تتحقق الثانية وان اختلفت في

( )1سيبويه :الكتاب ،ج ،2ص .88
( )2رابح بومعزة :الجملة في القرآن الكريم صورها وتوجهها البياني ،ص .11

( )3ابن جني :الخصائص ،تح :محمد بن علي النجار ،المكتبة العلمية (د،ط) ،1591 ،ج ،1ص 11
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()1

تراكيبها ،أما في قوله "ومما يؤنسك فإن الكالم إنهما هو جنس للجمل التوأم "

فقد أراد من

ذلك أن يقع الكالم إال على الجمل المفيدة ويتضح ذلك أكثر أثناء شرحه لقول سيبويه في لفظ
قلت إذ يقول" :أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه  "...وأما القول فأصله أنه كل لفظ
مذل به اللسان ،تاما كان أو ناقصا ،فالتام هو المفيد ،أعني الجملة ،وما كان في معناها
والناقص ما كان بضد ذلك (.)2
ومن الذين ذهبوا إلى هذا التماثل بين الكالم والجملة إمام البالغة عبد القاهر الجرجاني
)ت 171هـ) فهو يسوي تسوية صريحة بينهما حيث يقول ":أعلم أن الواحد من االسم والفعل
والحرف يسمى كلمة فإذا ائتلفت منها اثنان فأفادا نحو :خرج زيد سمي كالما وسمي جملة"

()3

يالحظ أنه انتهى إلى أن ال فرق بينهما.
وذهب الزمخشري (ت  835هـ) مذهب الذين سبقوه في المساواة بين الكالم والجملة واذ
يقول ":والكالم هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى األخرى وهذا ال يتأتى إال في اثنين
كقولك :زيد أخوك وبشر صاحبك أو في فعل واسم في قولك :ضرب زيد ،انطلق بكر وتسمى
جملة

"()4

ويفهم من كالمه أن الكالم المفيد أو الجملة المفيدة في أقصر صورهما يتألفان من

اسمين أو فعل أو اسم

( )1المصدر السابق  ،ج ،1ص. 21:
( )2المصدر نفسه ،ج ،1ص11:

( )5عبد القاهر الجرجاني :الجمل ،تح :علي حيدر ،مكتبة دمشق( ،د  ،ط) ،1983 ،ص38:
( )1الزمخشري :المفصل في علم العربية ،مطبعة التقدم ،مصر( ،د،ط)1535 ،هـ ،ص.06:
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والواضح أن ابن يعيش (ت  313هـ) اتبع شروط المعنى والمبنى التي اتخذها سيبويه حتى
يكون الكالم تام الفائدة ،حيث يقول ":اعلم أن الكالم عند النحويين عبارة عن كل لفظ مستقل
بنفسه مفيد لمعناه ويسمى جملة" ( ،)1هذا التعريف ال يختلف كثي ار عما جاء به ابن جني
فكالهما يشترطان اإلفادة وحسن السكوت.
ونجد ابن مالك (ت 376هـ) هو من النحاة المتأخرين في ألفيته يقول:
واسم وفعل ثم حرف الكلــــم

كالمنا لفظ مفيد كاستقــــم

حيث استعمل مصطلح الكالم كسابقيه ليدل به على الجملة المؤلفة في أقصر صورها من
المسند والمسند إليه ،وذلك من خالل تمثيله للكالم "الجملة" بالتركيب االسنادي استقم بين أن
الكالم والجملة ما تضمن معنى مفيدا مستقال بنفسه غير محتاج إلى غيره

()2

ونالحظ الغياب

الصوتي والخطي للمسند إليه مع حضوره الداللي وهو ما يعبر عنه النحو العربي بـ الضمير
المستتر.
هؤالء يسوون بين مدلولي هذين المصطلحين ويشترطون شرطين هما :األول :وهو االئتالف
بمصطلح الجرجاني ،أو اإلسناد بمصطلح الزمخشري ،أما الشرط الثاني وهو "الفائدة" بتعبير
كل من الجرجاني وابن جني ،أو حسن السلوك كما جاء عند سيبويه والمبرد.
وفي المقابل نجد اتجاها ثانيا فرق أصحابه بين الكالم و الجملة ،هذا االتجاه يمثله الرضي
االسترابادي (ت 353هـ) حيث يقول ":والفرق بين الجملة والكالم ،أن الجملة ما تضمنت
( )1ابن يعيش :شرح المفصل ،تح:إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،ط ،3001 ،1ج ،1ص .83
( )3رابح بومعزة :الجملة العربية في القرآن الكريم ،ص. 16:
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اإلسناد األصلي ،سواء كانت مقصودة لذاتها أو ال ،كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر ما
ذكر من الجمل ،فيخرج المصدر واسما الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما
أسندت إليه .والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي وكان مقصودا لذاته فكل كالم جملة و ال
ينعكس"( ،)1هذا التفريق بين الجملة والكالم جاء على أساس وجود القصد أو عدمه في التركيب
اإلسنادي ،فالكالم عنده هو التركيب المتضمن إسنادا أصليا مقصودا لذاته ،له كيان مستقل
بنفسه مؤد معنى مفيدا يحسن السكوت عليه
ومن النحويين الذين اتبعوا االستراباذي في تفريقه بين المصطلحين اآلنفي الذكر ابن هشام
(ت731هـ) الذي قال ":الكالم هو القول المفيد بالقصد ،والمراد بالمفيد :ما دل على معنى
يحسن السكوت عليه ،والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كـ :قام زيد ،والمبتدأ والخبر كـ :زيد قائم
وما كان بمنزلة أحدهما نحو :ضرب اللص وبهذا يظهر لك بأنهما ليسا بمترادفين كما يتوهمه
كثير من الناس"

()2

.

وبعد أن عرف الكالم وبي ن ركني الجملة األساسيين أتبع ذلك بابراز وبيان اإلختالف بين الجملة
والكالم رادا على الزمخشري الذي رآه من المتوهمين المسويين بينهما حيث قال ":إنه بعد أن
فرغ من حد الكالم قال وسمي الجملة والصواب أنها أعم منه ،إذ شرطه اإلفادة بخالفها ،ولهذا

( )1الرضي:شرح الكافية ،تح:حسن بن محمد إبراهيم الحفصي ،دارالثقافة والنشر ط،1995 ،1ج،1ص . 17
()3ابن هشام:مغني اللبيب ،تح :عبد اللطيف محمد الخطيب،السلسة التراثية،الكويت،ط،1،3000ج،3ص7:
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تسمعهم يقولون :جملة الشرط وجملة جواب الشرط وجملة الصلة وكل ذلك ليس مفيدا فليس
بكالم" (.)1
ذهب ابن هشام إلى أن الكالم إنما هو تركيب إسنادي مفيد مقصود لذاته يحسن السكوت عليه
أما الجملة فيرى أنها تركيب إسنادي ال يشترط أن تكون مستقلة بنفسها ،كما ال يشترط أن تكون
مستوفاة المعنى ،ذلك أن التراكيب اإلسنادية :جملة الشرط وجملة جواب الشرط وجملة الصلة
التي أقر بأنها جمل وما هي بجمل قد أخرجها من دائرة الكالم لخلوها من الفائدة المستقلة.
()2

ويوافقه السيوطي

في كون الجملة أعم من الكالم ،ويخالفه في عدم اشتراطه الفائدة في الكالم

ألنه إما أن يكون مهمال واما أن يكون مستعمال .
مما سبق نستنتج أن القدامى انقسموا إلى اتجاهين في تحديدهم لمصطلح الجملة ،فعلماء
االتجاه األول كالزمخشري وغيره يرون أن الكالم والجملة مترادفان ،وربطوا في تحديدهم ألبعاد
الجملة بين البنية والتي هي التركيب ،وبين المعاني والتي هي الفائدة ،وينطلقون في تعريفهم
من أمرين هما "اإلسناد واإلفادة"  ،والمذهب الثاني الذي جعل لكل من الكالم والجملة مدلوال
خاصا.
أما البحث الحديث فقد حاول أن يتخذ منهجا جديدا لدراسة الجملة العربية فعدها أصغر وحدة
كالمية مفيدة مكونة أساسا من المسند والمسند إليه ذات وظيفة تواصلية (،)5واذا كانت الجملة
العربية عند النحاة القدامى تتحقق بوجود المسند والمسند إليه حتى تؤدي معنى اإلفادة ،فإن
( )1المصدر نفسه ،ص .07
( )3السيوطي:همع الهوامع ،إعداد أحمد شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1،1997ج ،1ص 99
()5مهدي المخزومي :في النحو العربي نقد وتوجيه ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط ،1969 ،1ص51:
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الكثير من المحدثين رفضوا هذه الحتمية وجعلوا هذه اإلفادة تتحقق حتى بوجود كلمة واحدة ،إذ
يقول إبراهيم أنيس ":إن الجملة في أفضل صورها هي أقل من الكالم يفيد السامع معنا مستقال
بنفسه ،سواء كان هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر مثل قولك :تعال" (.)1
وهو هنا جعل الفائدة قد تتم وتتحقق بوجود كلمة واحدة ،وهذا التعريف يجيز أن تتركب الجملة
من كلمة واحدة ،أي أن فكرة اإلسناد عند إبراهيم أنيس ليست الزمة لتركيب جملة صحيحة.
ومما سبق يمكن القول أن القدامى اشترطوا للجملة المفيدة وجود مسند ومسند إليه ،إذ يقول
سيبويه ":وهما ما ال يستغني واحد منهما عن اآلخر "...

()2

.

أما بعض المحدثين أمثال إبراهيم أنيس فإنهم لم يعترفوا بهذه الحتمية في فهم الجملة ،وال
يشترطون في تكوينها الشكلي وجود مسند ومسند إليه ،إذ باإلمكان تحقق الفائدة بوجودهما ،وقد
تتحقق بكلمة واحدة فقولك لشخص :تعال معناه :أقبل أنت.
 /3أنواع الجملة:
تعددت آراء النحاة حول أنواع الجملة وذلك نظ ار الختالف األسس والمبادئ التي انطلق منها
النحاة والمعايير التي اعتمدوها ،فعدوها من حيث المعنى :خبرية وانشائية ،ومقياسهم هو
الصدق والكذب فالجملة الخبرية :هي المحتملة التصديق والتكذيب في ذاتها بغض النظر عن
قائلها ،أما الجملة اإلنشائية :هي التي ال تحتمل التصديق والتكذيب لذاتها (.)3

( )1إبراهيم أنيس :من أسرار اللغة ،مكتبة األنجلو مصرية ،القاهرة ،ط ،1987 ،6ص .386
( )3سيبويه :الكتاب ،ج ،1ص.35:

( )5فاضل صالح السامرائي :الجملة العربية تأليفها وأقسامها ،ص .180
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أما من حيث الشكل أي نوع الكلمة ورتبتها األصلية ،فتعددت الرؤى حوله ،فرأي يجعلها أربعة
اضرب ويمثله الزمخشري إذ يقول ":الجملة على أربعة أضرب فعلية ،اسمية شرطية ظرفية
وذلك :زيد ذهب أخوه ،عمر أبوه منطلق ،بكر إن تعطه يشكرك ،خالد في الدار"

()1

فهو يمثل

للجملة الفعلية بـ:زيد ذهب أخوه فعد الشطر الثاني من الجملة جملة فعلية على اعتبار الجزء
األول منها أنه فعل ونفس الشيء بالنسبة للجملة اإلسمية ،إذ يقول شارح الكتاب ":كما سميت
الجملة األولى فعلية ألن الجزء األول فعل" ("،)2أما ما جعله يتخذ من المثال الثالث جملة
شرطية على الرغم من أنها من قبيل الجملة الفعلية هو دخول حرف الشرط إن بين جملة الشرط
وجزائه ،وصارتا كالجملة الواحدة ال يمكن أن تستقل واحدة عن األخرى.
أما ابن يعيش وهو صاحب الرأي الثاني جعل من الجملة نوعين ال ثالث لهما اسمية وفعلية إذ
()3

يعتبر الشرطية من قبيل الجملة الفعلية ألنها في الحقيقة مكونة من جملتين فعليتين

فالشرط

مكون من فعل وفاعل ،والجزاء مكون من فعل وفاعل ،والظرفية في الحقيقة الذي هو استقر
وهو فعل وفاعل.
وثالث اآلراء وأشهرها ،رأي ابن هشام وهو الذي خصص للجملة بابا مستقال في مؤلفه مغني
اللبيب وجعلها على أساسين :نوعي ،وظيفي ،فاألول يتمثل في التقسيم الثالثي للجملة فالجمل
عنده تحدد بنوع الكلمة التي تتصدر الجملة فإذا كانت فعال عدها فعلية فهو يقول ":الجملة

( )1ابن يعيش :شرح المفصل ،ج،1ص. 77
( )3المصدر نفسه ،ج ،1ص .79
( )5المصدر نفسه  ،ج ،1ص91:
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الفعلية هي التي صدرها فعل"( ،)1وكذلك األمر بالنسبة لالسمية وأضاف إلى هذا التقسيم قسما
ثالثا وهو الجملة الظرفية " :وهي التي تكون مصدرة بجار أو مجرور أو بظرف نحو :أعندك
زيد ،أو في الدار زيد إذا قدرت زيدا فاعال بالظرف والجار والمجرور ال باالستقرار المحذوف
وال مبتدأ مخبر عنه بهما" وقد عدها جملة فعلية إذا تصدرها نفي أو استفهام أما إذا فقدت أحد
ا لشرطين تصبح اسمية وبهذا يكون زيد مبتدأ ال فاعال سد مسد الخبر"( ،)2أما األساس الثاني
الوظيفي فيمكن تقسيم الجملة إلى:
أ -الجملة الكبرى  :وهي اإلسمية التي جاء بها خبرها جملة -فعلية أو اسمية -نحو :زيد
قام أبوه وزيد أبوه قائم ،فإ ذا كانت اسمية الصدر فعلية العجز فهي ذات الوجهين نحو :زيد يقوم
أبوه ،أو العكس :ظننت زيدا أبوه قائم  ،واذا كانت اسمية الصدر والعجز أو فعلية الصدر
والعجز فهي ذات الوجه نحو :زيد أبوه قائم ،ظننت زيدا يقوم أبوه"(.)3
ب-الجملة الصغرى  :وهي التي جاءت متفرعة عن جملة كبرى ،مثل جملة الخبر للمبتدأ
وقد تكون الجملة كبرى وصغرى باعتبارين نحو :زيد أبوه غالمه منطلق ،فمجموع هذا الكالم
جملة كبرى ،وغالمه منطلق صغرى ال غير ألنه خبر و :أبوه غالمه منطلق كبرى باعتبار:

( )1ابن هشام :مغني اللبيب ،ج ،3ص .15

( )3علي المزهر الياسري :الفكر النحوي عند العرب ،تقديم :عبد اهلل الجبوري ،دار العربية للموسوعات
بيروت ،ط ،3005 ،1ص. 506 :

( )5ابن هشام :مغني اللبيب ،ج ،3ص. 57:
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غالمه منطلق ،وصغرى باعتبار جملة الكالم ،وكما تكون مصدرة بالمبتدأ تكون مصدرة بالفعل
نحو :ظننت زيدا يقوم أبوه"(.)1
وقد فرق النحاة بين نوعين من الجملة من حيث الوظائف التي تؤديها الجملة أو الموقع
اإلعرابي لها فقسموها إلى:
 -1جمل لها محل من اإلعراب:
ومعيارهم في ذلك قياسها على المفرد ،ألن اإلعراب من خصائص المفردات وهي التي يصح
تأويلها بمفرد ويكون لها محل من اإلعراب سواء الرفع أو النصب أو الجر كالمفرد الذي تؤول
به( ،)2وهي سبع:
 الواقعة خبر :ومحلها من اإلعراب الرفع إن كانت خب ار للمبتدأ ،أو الحرف المشبهةبالفعل ،أو ال النافية للجنس( ،)5نحو :العلم يرفع قدر صاحبه  ،والنصب إن كانت خب ار عن
الفعل الناقص كقوله تعالى ":كانوا أنفسهم يظلمون " (األعراف ،آي ــة.)188 :
 الواقعة حاال :ومحلها النصب ،نحو قوله تعالى ":وجاؤوا أباهم عشاء يبكون"(يوسف اآليــة )16:
 الواقعة صفة :ومحلها بحسب الموصوف ،وتأتي بعد اسم النكرة ( ،)3نحو :أقبل أميريضحك ف "يضحك" جملة فعلية في محل رفع صفة.
 أن تقع بدال من مرفوع ،نحو  :أنت تأتينا تلم بنا في ديارنا( )1المصدر السابق  ،ج ،3ص .59
( )3مصطفى الغالييني :جامع الدروس العربية ،المكتبة العصرية  ،بيروت( ،د.ط)  ،3009،ص603:
( )5عاطف فاضل محمد :النحو الوظيفي ،دار المسيرة ،عمان ،ط ،3011،1ص 356:
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 -أن تكون في موضع الفاعل ،نحو :يعجبني ،يقوم زيد

 الجملة الواقعة مفعوال ،وتكون في محل نصب مقول القول( ،)1نحو قوله تعالى ":ألماقل لكم إ ِّني أعلم غيب السماوات واال رض " (البقرة ،اآليـ ــة ،)55 :فالجملة من إن واسمها
وخبرها في محل نصب مقول القول.
 الجملة الواقعة مضافا إليه ،كقوله تعالى ":يوم تبي ُّض وجوه وتسوُّد وجوه "
(آل عمران،اآليـ ــة.)106 :
 -3الجمل ال محل لها من اإلعراب:
وهو األصل في الجمل ،كما يقول النحاة ،أال يكون لها محل من اإلعراب ألن األصل أال تقدر
بالمفرد( ، )2وقد أجمل النحاة هذا النوع من الجمل على النحو اآلتي:
أ -الجمل اإلبتدائية :وهي كل جملة يفتتح بها الكالم ،فكل جملة تامة المعنى يحسن السكوت
عليها فهي جملة إبتدائية كقوله تعالى " :الله نور السماوات واألرض" (النور ،اآلي ـ ــة.)53 :
إن االبتداء عامل معنوي ،ولضعفه هذا لم يكن له عمل في غير األسماء ولذلك كانت الجملة
التي يبدأ بها الكالم لفظا أو تقدي ار ال محل لها من اإلعراب وهي الجملة اإلبتدائية

()3

وتقع في:

( )1السيوطي :األشباه والنظائر ،وضع حواشيه ،غريد الشيخ ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط ،3001 ،1ج1
ص19:

( )3ابن هشام :مغني اللبيب ،ج ،3ص.59

( )5فخر الدين قباوة ،إعراب الجمل وأشباه الجمل ،ص.58:
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ق
*في أثناء الكالم منقطعة عما قبلها ،كقوله تعالى ":خلق السماوات واألرض بالح ِّ
تعالى عما يشركون"( ،النحل ،اآلية ،)05 :فجملة "خلق السموات "...ابتدائية وجملة " تعالى
عما يشركون" إستئنافية.
*جوابا لسؤال مقدر ،كقوله تعالى ":هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ) (24إذ
دخلوا عليه فقالوا سالماً قال سالم قوم منكرون " (الذاريات ،اآلي ــة ،) 33-39 :وجملة " قال
سالم قوم منكرون" إستئنافية لكونها جوابا لسؤال مقدر ،تقديره فماذا قال لهم؟ ولهذا فصلت عن
األولى فلم تعطف عليه ،و :سالم مبتدأ خبره محذوف تقديره :عليكم ،وساغ اإلبتداء به مع كونه
نكرة لتضمنه معنى الدعاء (.)1
*بعد الفاء أو الواو اإلستئنافيتين ،كقوله تعالى":فلما آتاهما صالحاً جعال له شركاء
فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون " (األعرف ،اآليـ ــة ،)190 :فجملة "فتعالى اهلل" استئنافية
واقعة بعد الفاء.
ب -الجملة اإلعتراضية :وهي الجملة التي تعترض بين شيئين يحتاج كل منهما اآلخر
والنحويون يقولون إن هذا اإلعتراض يفيد توكيد الجملة وتقويتها

()2

 ،ويقع اإلعتراض في

مواض ع عدة نذكر بعضها باختصار ،فالجملة االعتراضية تقع بين الفعل ومرفوعه وبين المبتدأ
وخبره ،وبين الفعل ومفعوله  ...إلخ من المواضع.

( )1هادي نهر :اإلتقان في علوم القرآن ،عالم الكتب الحديث ،عمان ،ج ،9ط ،3010 ،1ص.1333:
( )3عبده الراجحي :التطبيق النحوي ،دار المسيرة ،عمان ،األردن ،ط ،3007 ،1ص.560:
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()1

جـ -الجملة التفسيرية :هي الجملة التي تكون فضلة كاشفة لحقيقة ما تليه

 ،وتأتي على

صور متعددة منهـ ــا:
*جملة استفهامية :كقوله تعالى ":وأس ُّروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إال بشر مثلكم "
(األنبياء ،اآليـة ، )05 :فالجملة االستفهامية االسمية "هل هذا إال بشر مثلكم" جملة مفسرة
للنجوى.
*جملة فيها معنى الطلب :كقوله تعالى":هل أدلُّكم على تجارٍة تنجيكم من عذ ٍ
اب
أل ٍيم ) (10تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم " (الصف،
اآليــة)11-10 :
فجملة تؤمنون بالله ورسوله تفسيرية لما قبلها وهو التجارة المنجية من العذاب ،وهذه الجملة
جملة خبرية الوضع طلبية المعنى فتقديره :آمنوا با الله.
*مقترنة بأداة التفسير :األصل في الجملة التفسيرية أن تسبق بأداة التفسير أن مفتوحة
الهمزة مخففة النون كقوله تعالى ":فأوحينا إليه أن أصنع الفلك" (المؤمنون ،اآليــة.)38:
د -جملة صلة الموصول:
كقوله تعالى :إن الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل عليهم المالئكة" (فصلت،اآليــة)50:
فجملة قالوا صلة موصول ال محل لها من اإلعراب.
وقوله أيضا ":تبارك الذي بيده الملك " (الملك ،اآليــة ،)01:والسر في جعل جملة صلة
الموصول جملة ال محل لها من اإلعراب أن اإلعراب نفسه يظهر على اسم الموصول وحده وال
( )1فخر الدين قباوة ،إعراب الجمل وأشباه الجمل ،ص.70:
- 20 -

الجملة في الدرس النحوي

المدخل

على الموصول وصلته ففي قوله تعالى ":ربنا أرنا الذين أضال نا "( ،فصلت ،اآليـة ،)39:يكون
المحل اإلعرابي السم الموصول الذين مفعول به ثان منصوب ألرى البصرية المتعدية إلى
مفعولين بالهمزة وجملة أضالنا صلة موصول .ولهذا ال يجوز القول "إن الموصول وصلته
()1

كالكلمة الواحدة"

هـ -جملة جواب الشرط غير الجازم أو الجازم ولم يقترن بالفاء أو بـ إذا الفجائية ،وجملة
جواب الشرط غير الجازم جملة ال محل لها من اإلعراب مطلقا( ،)2نحو :قوله تعالى ":وأما
السائل فال تنهر "(،الضحى ،اآليــة ،)10:فجواب أداة الشرط غير الجازمة أما هي جملة ال
تنهر.
وكذلك إذا كان الشرط جازما غير أن الجواب لم يقترن بـ الفاء ،إذا ،كقوله تعالى":أينما تكونوا
يدرككم الموت "(،النساء ،اآليــة ،)87:فجملة جواب الشرط الجازم يدرككم الموت ال محل لها
من اإلعراب لعدم اقترانها بالفاء أو إذا الفجائية.
و -جملة جواب القسم :وهي جملة يجاب بها القسم الصريح أو المقدر الذي دلت عليه
قرينة لفظية مثال :الالم الموطئة لجواب القسم ،الم التوكيد في فعل المستقبل المثبت المتصل
بنون التوكيد(.)3
فمن القسم الصريح قول زهير:
على كل حال من سجيل ومن ـرم

يمينا لنعم السيدان وجدتما

( )1محمود سليمان ياقوت :النحو التعليمي ،دار المعرفة الجامعية ،الكويت( ،د،ط) ،3005 ،ص1067:
( )3فخر الدين قباوة:إعراب الجمل وأشباه الجمل ،ص. 58 :
( )5المرجع نفسه ،ص 77
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أما القسم المقدر :لداللة لفظية كقول جرير:
لمن راقب الجوزاء ،أو بات ليله

طويل لليلي بالمحازة أطــول

ومن جواب القسم ما خفى وهو ما تقدمه لفظ معناه القسم ( ،)1نحو قوله تعالى":واذ أخذنا
ميثاق بني إسرائيل ال تعبدون إال اللّه" (،البقرة ،اآليــة ،)79-75:وذلك ألن أخذ الميثاق بمعنى
االستحالف ،فجملة ال تعبدون جواب القسم الذي تضمنه أخذ الميثاق.

( )1المرجع السابق  ،ص.90:
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 )1مفهوم الجملة االعتراضية:
أ) المعنى المعجمي:
االعتراض هو مصدر الفعل اعترض يقال :اعترض في األمر فالن ،إذا أدخل نفسه فيه ،وعارضت
طى َمن أَدَب َر ،وهذا هو القياس واعترض فالن
فالنا في الطريق ،وعارضته بالكتاب ،واعترضت :أَع َ
ض عرضه ،واعترض الفرس ،إذا لم يستقم لقائده
ض فالن يقع فيه أي يفعل فعال يأخذ َعر َ
عر َ

()1

ب) المعنى االصطالحي:
االعتراض واالعتراضية مصطلحان يطلقان على الجملة االعتراضية( ،)2و االعتراض في االصطالح
هو" :ما يقع بين شيئين متالزمين إلفادة الكالم تقوية وتسديدا وتحسينا( ،)3أي أنه يأتي فاصال بين
المتطالبين ليفيد معنا دالليا كالتنبيه أو التأكيد أو التوضيــح...

)2الفرق بين الجملة االعتراضية و ما يلتبس معها من مصطلحات :
*الفرق بين الجملة االعتراضية و الحالية:
كثي ار ما تشتبه الجملة االعتراضية بالجملة الحالية ،والتفريق بينهما يعتمد في األصل على إدراك
الوظائف المعنوية الخاصة بكل جملة  ،حيث توجد فروق شكلية بين الجملتين و يمكن حصرها فيما
يلي :
 الجملة االعتراضية هي من الجمل التي ال محل لها من اإلعراب أما الحالية فهي من الجمل التيلها محل من اإلعراب فهي تقع موقع المفرد و تنوب عنه في إعرابه
( )1ابن فارس :مقاييس اللغة ،تح :عبد السالم محمد هارون ،دار الجيل  ،بيروت (د.ط)،1111ج،4ص272:
( )2التهانوي:كشاف اصطالحات الفنون ،تح:موالي محمد وجيه(د.ط)،1682ج،1ص. 161:
( )3ابن هشام :مغني اللبيب،ج، 5ص. 58:
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 الجملة االعتراضية هي من الجمل التي ال محل لها من اإلعراب أما الحالية فهي من الجمل التيلها محل من اإلعراب فهي تقع موقع المفرد و تنوب عنه في إعرابه.
( )1

 -يجوز أن تتصدر الجملة االعتراضية بدليل استقبال

مثل  :السين -سوف  -لن نحو قوله

تعالى " :فَِإن لَّ ْم تَ ْف َعلُواْ َو لَن تَ ْف َعلُواْ فَاتَّقُواْ َّ
الن َار " البقرة أية24:
-تكون الجملة االعتراضية إنشائية  ،أما الحالية فقد اشترط النحاة أن تكون خبرية(.)2

 يجوز اقتران الجملة االعتراضية بالفاء و امتناع ذلك في الحالية( :)3نحو قوله تعالى َ ":وِمنامتَ ِ
ُدوِن ِه َما َج َّنتَ ِ
ان " الرحمن اآلية 84-82
ان ) (61فَ ِبأ ِّ
َي آ َال ِء َرِّب ُك َما تُ َك ِّذ َبان ُ 62م ْد َه َّ

*الفرق بين الجملة االعتراضية و االستئنافية :
كثر الخلط بين االعتراض و االستئناف في استخدام الكثير من القدامى  ،فربما يستخدم االعتراض
في غير ما يراد به ،إذ علق الزمخشري في الكشاف على اآلية الكريمة قوله تعالى" :قالوا نعبد إلهك
واله آبائك إبراهيم واسماعيل واسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون"( ،البقرة ،اآلية ،)133 :حيث
يقول" :ونحن له مسلمون" ،حال من فاعل :نعبد أو مفعوله ويجوز أن تكون معطوفة على نعبد ،وأن
تكون جملة اعتراضية مؤكدة .أي ":ومن حالنا أنا مسلمون"( ،)4فهو ذكر جملة اعتراضية مؤكدة ،وهو
يريد االس تئناف،لكون االعتراض في هذا الموضع ال يقوى قوة االستئناف.

( )1فخر الدين قباوة :إعراب الجمل وأشباه الجمل ،ص.73:
( )2ابن هشام :مغني اللبيب ،ج ،5ص.11 :
( )3المصدر نفسه :ج ،5ص. 101 :

( )4الزمخشري :الكشاف ،ج ،1ص.18 :
25
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*الفرق بين االعتراض وااللتفات:
االلتفات هو من فنون البالغة مأخوذ :من التفت اإلنسان من يمينه إلى شماله ،ومن شماله إلى يمينه
فإذا قلت :لفت فالن فالن أي رأيه فالمعنى :لواه و صرفه عنه.
و يرى جمهور البالغيين أن االلتفات يتحقق في الكالم بإخراجه من احد طرق التعبير الثالثة:التكلم
الخطاب ،الغيبة.
كما خلط المتقدمون من البالغيين بين االلتفات و االعتراض ،فسمى قدامه (ت337ه)االعتراض
التفاتا(. )1
و قد تجادل البالغيون حول القيمة الفنية لاللتفات و صوره وأغراضه البالغية و هي من غير شك
تغاير األغراض البالغية لالعتراض،و االعتراض ليس كذالك بل يقع بحاالت تركيبية متنوعة في
()2

جمل تامة ،ويكون متسقا في معناه و داللته بما يخدم الجزء االول او الجزء الثاني من المتالزمين

*الفرق بين االعتراض و الحشو:
الحشو كما قال عنه قدامه" :وه وأن يحشى البيت بلفظ ال يحتاج أليه إلقامة الوزن"(، )3فقوله  :إلقامة
الوزن يعني أنها ضرورة شعرية ،وعندما ننظر في األمثلة التي ورد فيها الحشو نجده
يقول:حشو ال منفعة فيه ويظهر هذا من خالل تعليقه على قول العبشمي:
َنحن الرؤوس وما الرؤوس إذا سمت

لألقوام كاألذناب
في َ
المجد َ

( )1قدامة بن جعفر:نقد الشعر ،مطبعة الجوائب ،القسطنطينية( ،د.ط) 1302ه ص.70:
( )2المصدر نفسه  ،ص.68:
( )3المصدر نفسه ،ص ن.
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فقوله :لألقوام حشو ال منفعة فيه ،و هذا ما يختلف فيه مع االعتراض من حيث الغرض و بالتالي ال
ضرورة لوقوع الحشو بين المتالزمين.

 -3االعتراض في الدراسات اللغوية القديمة:
لقد اتضح من خالل متابعة قضية االعتراض في مؤلفات القرون الثالثة األولى للهجرة ،أنها لم تحظ
باهتمام النحاة أثناء تلك الفترة ،إذ لم يرد لها أي ذكر في ثنايا مؤلفاتهم ،ومن ثم فليس بين أيدينا ما
يشير إلى جهد نحوي في هذا الشأن ،باستثناء ما ورد من معان لغوية في المعاجم اللغوية التي
ظهرت في الفترة السالفة الذكر.
وفي النصف الثاني من القرن الرابع هجري نحظى بذكر لهذه القضية لدى عالمين بارزين من علماء
ذلك القرن ،وهما:أبو علي الفارسي (ت377هـ) وتلميذه ابن جني(( )1ت 312هـ) ،إذ ورد عند أبي
علي إشارات عن االعتراض وهي إشارات متناثرة جاءت تعليقا على آية أو جزء منها ،أو على كلمة
ين َوالمص ِّ
َّد َقات َوأَق َرضوا اللَّ َه
أو عبارة في بيت من الشعر ،وذلك تعليقه على قوله تعالى ":إ َّن الم َّ
ص ِّدق َ
يم " (الحديد،اآليــة)16:
ض َ
ضا َح َسًنا ي َ
َقر ً
اعف َلهم َوَلهم أَجٌر َكر ٌ
" ومن البين أن قوله وأقرضوا اهلل ال يجوز أن يكون معطوفا على الفعل المقدر في الموصول األول
على أن يكون التقدير :إن الذين صدقوا وأقرضوا اهلل ،وذلك أنك إذا قدرته هذا التقدير ،فقد فصلت
( )2

بين الصلة والموصول بما ليس منهما ال يصح"

 ،ويستمر في كالمه ،ويقول ":أما حمله على

االعتراض فهو أرجح الوجوه ،ألن االعتراض قد شاع في كالمهم واتسع وكثر".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
( )1ابن جني :الخصائص ج ،1.ص. 341 -335:
( )2ابو علي الفارسي:المسائل الحلبيات ،ص.143:
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والمالحظ أن أبا علي استخدم مصطلح االعتراض في ثنايا حديثه عن الفصل بين الصلة والموصول،
حيث أنه لم يذكر تعريفه ولم يضع أي إيضاح له بشكل مباشر ،كما جاء عند تلميذه إبن جني
واكتفى بقوله ":لم يجر ذلك عندهم مجرى الفصل بين المتصلين "...حيث أشار أن االعتراض يجري
عند العرب مجرى الفصل.
ثم أخذ االهتمام بدراسة االعتراض يتزايد شيئا فشيئا ،وقد بدأ هذا االهتمام على نحو ملحوظ لدى
اللغوي ابن جني ،إذ أفرد له بابا من أبواب خصائصه ذكر فيه أهميته ،وبين مواضع وقوعه ،إذ
يقول ":اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير ،قد جاء في القرآن ،وفصيح الشعر ،ومنثور الكالم،
وهو جار عند العرب مجرى التأكيد ،فلذلك ال يشيع عليهم ،و ال يستكر عندهم ،أن يعترض بين
الفعل وفاعله ،والمبتدأ وخبره ،أو غير ذلك مما ال يجوز الفصل فيه بعبره ،إال شاذا أو متأوال"

()1

فحديثه ال يختلف كثي ار عما جاء عند أستاذه الذي أشار إلى أن ":االعتراض قد شاع في كالم العرب،
واتسع وكثر"

(.)2

فإذا كان ابن جني قد بين أن االعتراض يجري مجرى التأكيد عند العرب فإنه عاد بعد ذكره لمواضع
االعتراض ليؤكد ما سلف فيه القول ،مضيفا إليه قيما أخرى تتعلق بمستخدم االعتراض من حيث
استعداده اللغوي وحالته النفسية  ،قال ":واالعتراض في شعر العرب ومنثورها كثير وحسن ،ودال
على فصاحة المتكلم وقوة َنفسه وامتداد َن َفسه ،وقد رأيته في أشعار المحدثين وهو في شعر إبراهيم بن
المهدي أكثر منه في شعر غيره من المولدين"

( )3

فالدافع وراء إسباغ ابن جني لهذه الصفات

( )1ابن جني :الخصائص ج ،1ص.335:

( )2ابو علي الفارسي:المسائل الحلبيات ،تح :حسن هنداوي ،دار القلم دمشق،ط، 1117 1ص.143:

( )3ابن جني :الخصائص،ج ،1ص.341:
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على المتكلم يعود إلى أن االعتراض يؤدي إلى إطالة الكالم وامتداده ،وربما يؤدي إطالة الكال م
أن ينسى بعضه،ال سيما إذا وقع بين الكالم المتصل أكثر من اعتراض ،كما أن انفصاله أو اتصاله
أمر ال يتأت ى لكل إنسان ،و ال يقدر عليه إال من توافرت فيه صفات كالتي ساقها ابن جني.
وأما كون االعتراض يفيد التوكيد كما أشار أبو علي وابن جني فذلك ألنه يؤدي إلى تطويل الجملة
والعرب قد تطيل الكالم لتؤكده مع أنها إلى اإليجاز أميل ومن اإلكثار أبعد ،فالتوكيد لإلسهاب
واإلطناب ،والحذف لالختصار واإليجاز وكذا هذا مذهبا للعرب ( ،)1فكل من أبي علي وابن جني
يعتبران االعتراض عنص ار لتطويل الجملة.
وفي القرن الرابع ذاته ورد االعتراض عند ابن فارس لكن ما أورده ليس بالكثير ،لقد عد ابن فارس
كالم"
االعتراض سنة من سنن العرب يقول ":ومن سنن العرب أن يعترض بين الكالم وتمامه ٌ

()2

ويشترط ابن فارس االعت ارض تمام المعنى وحصول الفائدة ،ولذا فهو يقول" :وال يكون هذا المعترض

إال مفيدًا " (.)3

كان هذا موقف النحويين وجهودهم في قصية االعتراض ويالحظ عليهم أنهم لم يعرفوا المصطلح
تعريفا واضحا مباشرا ،حيث أشاروا إلى معناه من خالل وصفهم لما يحدث في التركيب االعتراضي
وهو ينحصر فيها فصل بين الكالم وتمامه وعلى كل حال يظل حديث ابن جني ذا سمة تميزه عن

حديث أبي علي الذي يزيد قليال عن حديث ابن فارس في هذا الموضوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
( )1ابو علي الفارسي:المسائل الحلبيات ،ص77:

( )2ابن فارس :الصاحبي :تح  :عمر فاروق الطباع ،مكتبة المعارف بيروت ،ط،1113 1ص. 245:

()3المصدر نفسه ،ص ن
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وفي القرن السادس الهجري ،نجد أن 'الزمخشري' في كتابه 'المفصل' وهو كتاب نحوي لم يرد فيه
ذكر لالعتراض ،مع أنه كان يتعرض له في الكشاف( )1خالل تناوله آليات القرآن بالشرح والتفسير،
كأن يشير بقوله مثال هذه اآليات فيها اعتراض ،وهذه جملة اعتراضية  ،...و يالحظ أن تناوله لهذه
القضية كان تناوال موزعا وفق وروده في اآليات القرآنية.
وفي القرن السابع نجد ثالث كتب ،أحدها :كتاب شرح المفصل البن يعيش ونجد أنه استخدم
مصطلح الجملة االعتراضية في حديثه عن :اجتماع الشرط والقسم(.)2وثاني هذه الكتب ،كتاب شرح
()3

البن مالك ،وفيه نجد حديثا مختص ار عن االعتراض ،إذ يتحدث عن الجملة االعتراضية

التسهيل،

ومواضع وجودها والفرق بينها وبين الجملة الحالية وهو حديث قريب من حديث ابن جني في
الخصائص .وثالث الكتب هو كتاب شرح الكافية للرضي االسترابادي حيث أشار إلى االعتراض
إشارة موجزة ممثال في مصطلح واو االعتراض في حديثه عن ال سيما حيث يقول ":واعلم أن الواو
التي تدخل على السيما في بعض المواضع كقول الشاعر:
يوما بداره جلجل
وال سيما ً

صالح لك منه َما
أال ر َ
ب يوم َ

هي اعتراضبة  ،كما في قوله  :فأنت طالق والطالق آ َليةٌ.
إذ هي ما بعدها بتقدير جملة مستقلة ،حيث استشهد به الرضي على أن الواو في "والطالق"
()4

اعتراضية "

( )1الزمخشري :الكشاف،ج ،1ص.11 :

( )2ابن يعيش:شرح المفصل ،ج ، 4ص. 266 -267 :

( )3ابن مالك :شرح التسهيل،مطبعة الميرية،ط1311، 1ه ،ص35:

()4الرضي االستراباذي :شرح الكافية ،تح :حسن بن محمد ابراهيم الحفصي،ادارة الثقافة و النشر ط،1113 1
ج 1ص712 :
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ثم يضيف قائال ":ويجوز مجيء الواو قبل السيما ،إذا جعلته بمعنى المصدر ،وعدم مجيئها ،إال أن
مجيئها أكثر وهي اعتراضية -كما ذكرنا ، )1( "-كما نجد إشارة أخرى إلى تعريف الجملة االعتراضية
في تعليقه على الحديث الشريف ":اطلبوا العل َم ولَو في الصين" ،فيقول ":الظاهر أن الواو الداخلة
على الشرط في مثله اعتراضية ونعني بالجملة االعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكالم ،متعلقا به
معنى مستأنفا لفظا ،وقد يجيء بعد تمام الكالم" (.)2
وفي القرن الثامن هجري نجد كتابين أحدهما :كتاب ارتشاف االضرب

( )3

ألبي حيان (ت  745هـ)

وفيه نجد إشارة االعتراض والجملة االعتراضية والفرق بينها وبين الجملة الحالية ،وأهمية االعتراض
وأثره فيما يعترض من التراكيب.
وفي الكتاب الثاني نجد بحث االعتراض يحظى باهتمام واضح في الدراسة التي أوردها ابن هشام
في كتابه المعروف بـ :مغني اللبيب إذ يعد من أبرز الكتب في هذا الموضوع ،ولذا فهو يأتي في
طليعة من أفردوا لالعتراض حديثا مستقال مسهبا ،وان كان حديثه ركز على الجانب التركيبي .لقد
عرف المصطلح ثم عدد مواضع االعتراض فذكر له سبعة عشر

() 4

موضعا وميز بين الجملة

االعتراضية والجملة الحالية.

ـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ
( )1الرضي االستراباذي :شرح الكافية  ،ج ، 1ص712:

( )2المصدر نفسه ،ج ، 1ص714 :

( )3ابو حيان :ارتشاف الضرب ،تح :رجب عثمان محمد،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط،1116 ، 1ج ،3ص:
( )4ابن هشام :مغني اللبيب ،ج ،5ص.10-58 :
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 -4من قضايا االعتراض:
ثمة عدد من القضايا تتعلق باالعتراض ارتباطا وثيقا لما لها من أهمية هذه القضايا هي:
أ-مواضع االعتراض:
أورد أبو علي الفارسي تسعة مواضع لالعتراض ،أما ابن جني فقد أورد سبعة مواضع ،بينما ذكر
ابن هشام سبعة عشر موضعا ،وقد اتفقوا في ذكر مواضع واختلفوا في مواضع أخرى.
فقد قال ثالثتهم يوقع االعتراض(:)1
*بين الفعل ومرفوعه ،مثلَ :سافَ َر – أخبرت – َزي ٌد
فالمركب الفعلي المشكل من :الفعل أخبر والفاعل هو تاء الضمير "ت" اعترض بين الفعل سافر
والفاعل :زيد.
طني ب َمالذ َآم َن.
*بين الفعل والمفعول في مثلَ :ب َّدلت –والغرَبة َقاسَيةٌَ -و َ
فالمركب االسمي المكون من :المبتدأ :الغربة والخبر :قاسية ،اعترض بين الفعل :بدلت ومفعوله:
وطني.
*بين المبتدأ والخبر في نحو :قول الشاعر:
األيام َيعثرَن بالفَتَى -
َوفيه َّن – َو َ

ون َوائ ـ ـح
َنوادب ال َيملَلَنه َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1راجع :المسائل الحلبيات ص ، 153- 141 :الخصائص ج 1ص ، 341 – 335 :مغني اللبيب
ص10 -58:
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فاالعتراض هنا جاء جملة اسمية مكونة من المبتدأ :األيام والخبر :جملة فعلية ،وقد اعترض بين
الخبر المقدم وهو شبه الجملة :وفيهن والمبتدأ المؤخر :نوادب وذكر أبو علي وقوع االعتراض بين
اسم إن وخبرها( ،)1في مثل ما حكاه سيبويه من قولهمَّ :إنه –المسكين -أَح َمق ،فالمسكين اعترض
بين اسم إن وخبرها أما ابن هشام فقال ":ما أصله المبتدأ والخبر"( ،)2وهنا يعني ما يقع بعد الناسخ
الحرفي أو الفعلي حيث قدم نماذج للناسخ الحرفي :لعل ،ليت ،إن ،ولم يمثل لبقية النواسخ ،ومن ذلك
نحو قول ابن كثَير:
واِّني– وتهَيامي ب َع َّزةَ َبع َد َما -

تَ َخلَّيت م َما َبيَنَنا وتَ َخلَّت

امة كلَ َما
لَ َكالمرتَجي ظ َّل َ
الغ َم َ

تََب َّوَأ من َها للمقبـل اض َم َحلَّت

حيث ذكر ابن جني أنه سأل أبو علي عن بيت كثَي َر فقال ":فأجاز أن يكون قوله تهيامي بعزة جملة
من مبتدأ وخبر ،اعتراض بها بين اسم إن وخبرها(.")3
ِ
ْسم ِب َم َوا ِق ِع ُّ
الن ُج ِ
ون
س ٌم لَّ ْو تَ ْع َل ُم َ
ومَ .وِا َّن ُه َل َق َ
*بين القسم وجوابه في نحو :قوله تعالىَ ":ف َال أُق ُ
ِ
يم "( ،الواقعة ،اآليــة.)77-78-75:
يم ِإ َّن ُه َلقُ ْر ٌ
آن َك ِر ٌ
َعظ ٌ
فجملة " :إنه لقسم لو تعلمون عظيم" اعترضت بين القسم وهو" :فال أقسم بمواقع النجوم" ،وجوابه :إنه
لقرآن كريم ،وقد تضمنت هذه اآلية أيضا اعتراض بين الصفة والموصوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1أبو علي الفارسي :المسائل الحلبيات ،ص. 148 :
( )2ابن هشام :مغني اللبيب،ج 5ص. 80:

( )3أبن جني :الخصائص  ،ج ، 1ص.340 :
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فالمركب الفعلي" :لو تعلمون" اعترض بين الموصوف :قسم وبين صفته :عظيم ،وبهذا تكون هذه
اآلية تضمنت اعتراضان.
*بين الصلة والموصول ،في مثل قول الشاعر:
يكَ -يعرف َمال َكا
اك الَّذي – َوأَب َ
َذ َ

الباط َل
الحق َيد َمع ت َّرَهات َ
و َ

فجملة القسم":وأبيك" اعترضت بين الموصول الذي وصلته" :يعرف مالكا ،وقد نص أبو علي أنه ":ال
يجوز االعتراض بينهما بغير جملة القسم"( ، )1ولعل وقع االعتراض بين الصلة والموصول دفع أبا
علي إلى إجازته بين اسم إن وخبرها ،وبين المبتدأ والخبر،وبين الفعل وفاعله لكون الصلة أشد
ارتباطا بالموصول،إذ يقول" :فإذا جاز الفصل بين الصلة والموصول بما ذكرنا من االعتراض ،فإنه
يجوز الفصل بين اسم إن وخبرها ،ألن اتصال الصلة بالموصول أشد من اتصال المبتدأ بالخبر،أال
ترى أنهما يجريان مجرى االسم الواحد ،وأن المبتدأ قد يحذف خبره وال يستعمل إثباته" (.)2
*بين المضاف والمضاف إليه ،في مثلَ :ه َذا كتَاب – واللَّهَ -زيد ،فجملة القسم :واهلل
اعترضت بين المضاف  :كتاب والمضاف إليه :زيد ،هذا ما اتفق فيه كل من أبو علي وابن جني
وابن هشام ،حيث زاد هذا األخير عددا من المواضع وهي:
ف درَهم ،فالمركب الفعلي
*االعتراض بين الجار والمجرور في مثال :اشتََريته بـ  -أ َرى -أَل َ
أرى اعترض بين حرف الجر الباء والمجرور ألف درهم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
( )1السيوطي :همع الهوامع  ،ج ، 2ص251-253 :

( )2أبو علي الفارسي  :المسائل الحلبيات  ،ص145 :
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*االعتراض بين الشرط وجوابه ،في مثل :قوله تعالى ":فَِإن لَّ ْم تَ ْف َعلُواْ َوَلن تَ ْف َعلُواْ فَاتَّقُوْا َّ
الن َار
الناس وا ْل ِح َجارةُ أ ِ
ين (البقرة ،اآليــة ،)24 :فالمركب الفعلي "لن تفعلوا" جملة
ُعد ْ
الَِّتي َوقُ ُ
َّت ِل ْل َك ِاف ِر َ
ود َها َّ ُ َ
َ
اعتراضية بين فعل الشرط المجزوم بـ لم "تفعلوا" وبين جواب الشرط ،وهو الجملة :فاتقوا النار.
*االعتراض بين الحرف الناسخ وما دخل عليه ،في مثل قول الشاعر:
يد -
َكأَ َّن – َوَقد أَتَى َحو ٌل َجد ٌ

امات مثول
أَثَافَي َها َح َم َ

فالجملة الفعلية :وقد أتى حول جديد جملة اعتراضية وقعت بين الناسخ كأن وبين اسمها وخبرها:
أثافيها حمامات مثول ،وذكر ابن هشام أنها" يمكن أن تكون جملة حالية تقدمت على صاحبها وهو
اسم كأن"( ،)1هذا ما ذهب إليه ابن جني إذ يقول ":فإنه ال اعتراض فيه ،وذلك أن االعتراض ال
المعترض به بين بعضه وبعض ما تقدم ،فأما
موضع له من اإلعراب ،وال يعمل فيه شيء من الكالم
َ
قوله :وقد أتى حول جديد ،ذو موضع من اإلعراب ،وموضعه النصب بما في كأن من معنى التشبيه،
أال ترى أن معناه :أشبهت وقد أتى حول جديد حمامات مثول ،أو :أشبه َها وقد مضى حول جديد
بحمامات مثول" (.)2
ف –أوقنَ -ين َجح المجد ،فالمركب
*االعتراض بين حرف التنفيس والفعل ،في مثلَ :سو َ
الفعلي
أوقن اعترض بين حرف التنفيس سوف والفعل ينجح .
*االعتراض بين الحرف وتوكيده كقول الشاعر:
ع َفاشتََريت
ت َشَباًبا بو َ
َلي َ

ت-
ت – َو َهل َين َفع َشيًئا َلي َ
َلي َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ابن هشام  :مغني اللبيب  ،ج ، 5ص71 :
( )2أبن جني  :الخصائص ،ج ، 1ص337 :
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فالجملة االستفهامية :وهل ينفع شيئا ليت ،اعتراض بين "ليت" في أول البيت" ،وليت" الثالثة في
أول عجز البيت وهي مؤكدة األولى ،أما "ليت" الثانية هي فاعل للفعل ينفع.
*االعتراض بين قد والفعل كقول الشاعر:
ت َعش َوةَ
أَ َخالد َقد – َواللَّه -أَو َ
طأ َ

المعروف ف َينَيا ي َعَّنف
َو َما َقائل َ

فجملة القسم اهلل اعترضت بين قد والفعل أوطأت.
*االعتراض بين حرف النفي ومنفيه كقول الشاعر:
تحدث لي قرَح ًة وتَن َكؤ َها

اها  -تََزال َ
ظال َمةً
َوَال – أَ َر َ

فالمركب الفعلي "أراها" اعترض بين حرف النفي ال والفعل المنفي تزال ،واألصل فيه هو :وأراها ال
تزال ظالمة "(.)1
ومما ذكره أبو علي على وقوع االعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ،كما في قوله تعالى":
ات َج َزاء س ِّي َئ ٍة ِب ِم ْثِلها وتَرَهقُهم ِذلَّ ٌة ما َلهم ِم َن اللَّ ِه ِم ْن َع ِ
الس ِّي َئ ِ
اصٍم َكأ ََّن َما أُ ْغ ِش َي ْت
س ُبوا َّ
َوالَِّذ َ
ُ َ
ين َك َ
َ ُْ
َ َ ْ ُْ
ِ
ِ
ِ
وههم ِق َ ِ
اب َّ
الن ِ
ون" (يونس ،اآلية" ،)27 :فجملة
يها َخاِل ُد َ
َص َح ُ
ط ًعا م َن اللَّ ْي ِل ُم ْظل ًما أُوَلئ َك أ ْ
ار ُه ْم ف َ
ُو ُج ُ ُ ْ
وترهقهم ذلة معطوفة على جملة :كسبوا السيئات ،وما بينهما اعتراض :جزاء سيئة بمثلها ،بي َن به قدر
جزائهم"( .)2وأخي ار من مواضع االعتراض كذلك ما يقع بين جملتين مستقلتين( ،)3نحو :قوله تعالى":
ِ
ص ْي َنا ِْ
ام ْي ِن أ ِ
ش ُك ْر ِلي َوِل َواِل َد ْي َك إِ َل َّي
َو َّ
ان ِب َواِل َد ْي ِه َح َم َلتْ ُه أ ُّ
َن ا ْ
س َ
ُم ُه َو ْه ًنا َع َلى َو ْه ٍن َوِف َ
اْل ْن َ
صالُ ُه في َع َ
ِ
ير" (يونس ،اآلية)14 :
ا ْل َمص ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ابن هشام  :مغني اللبيب ،ج ،5ص.61:
( )2المصدر نفسه ،ص.74 :
()3المصدر نفسه ،ص62 :
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المفسرة :ووصينا اإلنسان بوالديه ،والجملة
فجملة ":حملته أمه  ...في عامين" اعتراض بين الجملة
َّ
المفسرة :أن أشكر لي ولوالديك.
ِّ
هذه هي المواضع التي يقع فيها االعتراض كما جاء عند ابي علي وابن جني وما زاده ابن هشام
ويالحظ أن اهتمام القدامى اتجه نحو دراسة الجملة االعتراضية ،دون االهتمام بالجملة المعترضة
وأحوالها.
ب -تعدد االعتراض:
يتعدى االعتراض حد الجملة الواحدة إلى جملتين أو أكثر ،وقد أجاز الزمخشري االعتراض بسبع
()1
يم" ،اعتراض في اعتراض ،ألنه اعترض
جمل  ،حيث قال ":فقوله تعالىَ ":واَّنه لَقَ َس ٌم لَو تَعلَم َ
ون َعظ ٌ

به بين القسم وجوابه ،واعترض بـ :لو تعلمون بين الموصوف وصفته"(.)2
ووقع االعتراض بأكثر من جملة في مواضع عديدة ،منه ــا:
قول زه ـ ــير:
ات
لَ َعمر َك -والخطوب م َغَّي َر ٌ

َوفَي طول الم َعا َش َرة الثقَالي –
َوَلك َّن أم أَوَفى َال تَبالـ ـ ـ ـ ــي

َل َقد َباَليت َمظ َع َن أ ِّم أَوَفى

وقد وقع االعتراض بجملتين بين القسم لعمرك وجوابه" :بقد  ...ال تبالي" ،أما الجملة األولى
والخطوب مغيرات ،والثانية :وفي طول  ...التقالي ،وزعم أبو علي أنه ال يعترض بأكثر من جملة
عندما وقف على هذا البيت:
ان للَّه -أََي َة
أَ َراني – َوَال كف َر َ

طاَلبت َغي َر منيل
لَنفسي َقد َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1المصدر السابق ،ص .63:

( )2الزمخشري :الكشاف ،ج، 4ص82:
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حيث قال ":إن أية ،وهي مصدر أويت له إذا رحمته ورفقت به ال ينتصب بـ :أويت المحذوفة لئال
يلزم االعتراض بجملتين ،قال :وانما انتصابه باسم ال أي :و ال أكفر اهلل رحمته مني لنفسي ولزمه
من هذا ترك تنوين االسم وهو قول البغداديين" (.)1
ومن األمثلة التي ِّ
تؤيد وقوع االعتراض بأكثر من جملة ،قول امرئ القيس:
القوم أَِّني أَفر
القوم َ
َال َي َّدعي َ

العامري-
َوَال – َوأَبي َك َيا ابَن َة َ

حيث وقع االعتراض بجملتي القسم" ،وأبيك" النداء" :ابنة العامري" بين " ال" وتوكيدها اللفظي.
ومثله قول الشاعر:
الركب أَم َغاد َغ َداتئذ َمعي ؟
َم َع َ

ت َيا اب َن لَي َل إن َنظ َرت َك – َرائ ٌح
َهل أَن َ

فقد اعترض بجملة النداء" :يا ابن ليل إن نظرتك" بين المبتدأ :أنت والخبر" :مع الركب  ...دون
حرف العطف.
هذه األمثلة وغيرها تؤكد أن االعتراض بأكثر من جملة ممكن حدوثه بين المتالزمين والذي يجب
ذكره هو أن االعتراض بين المتالزمين يكون مقبوال إذا كان محدود العدد ،ال يزيد عن الحد الذي
جوزه الزمخشري وهو سبع جمل ،ألن إطالة الفصل بين المطالبين قد يفقد صفة الترابط بينهما ،وقد
يتفرغ بالمعنى المقصد إلى معان أخرى.
ج -أحرف االعتراض:
تقترن الجملة االعتراضية بمجموعة من األحرف هي في األصل أحرف استئناف أو عطف ،وانما
تكون لالعتراض ،فتقترن بها الجمل االعتراضية إذا وقعت بين المتالزمين ،وهذه األحرف هي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
( )1ابن هشام:مغني اللبيب،ج، 5ص67:
38

الجملة االعتراضية مواقعها وأغراضها

الفصل األول

ان
 الفاء :تتميز الجملة االعتراضية باقترانها بالفاء ،مثل :قوله تعالىَ ":ومِنْ دُو ِن ِه َما َج َّن َت ِان ) (،" (63الرحمن ،اآلية ،)83-81 :اعترضت جملة:
ان )ُ (6مدْ هَا َّم َت ِ
(َ )61ف ِبأَي آَ ََل ِء َرب ُكما ُت َكذ َب ِ
"فبأي  ...تكذبان" بين الموصوف :جنتان ،وصفتها :مدهامتان ،ونالحظ أن الجملة االعتراضية هنا
اقترنت بالفاء:فبأي.
ض ْعتُ َهآ
ض َعتْ َها قَالَ ْت َر ِّ
ب إِ ِّنى َو َ
 الواو :وهي أكثر الحروف استخداما  ،مثل قول تعالىَ ":فلَ َّما َو ََّ
س َّم ْيتُ َها َم ْرَي َم"( ،آل عمران ،اآليـة.)38 :
َعلَ ُم ِب َما َو َ
أُنثَى َوٱللَّ ُه أ ْ
س ٱلذ َك ُر َكٱالٍّ نثَى َوِا ِّنى َ
ض َع ْت َولَ ْي َ
فقد اعترضت جملة" :والله  ...كاألنثى" ،بين المعطوف" :فإني سميتها مريم"  ،والمعطوف عليه
"فلما وضعتها  ...أنثى" ،وجاء ت الجملة االعتراضية مقترنة بالواو.
ظلَ ْمتُ ْم أ ََّن ُك ْم ِفي ا ْل َع َذ ِ
ون"
 إذ التعليلية :في مثل قوله تعالىَ " :ولَ ْن َي ْنفَ َع ُك ُم ا ْل َي ْوَم إِ ْذ َاب ُم ْ
شتَ ِرُك َ
(الزخرف ،اآلية )31 :وردت اذ مع فعل ماضي ،وهي مبهمة في جميع الزمان الماضي ،وتقع هذه
األزمنة الماضية كلها ،الختصاص لها بزمان منه دون آخر بل هي مبهمة في الجميع (.)1
 لن :وهي من األحرف الدالة على االستقبال في المعنى ،مثل قوله تعالىَ ":فِإن لَّ ْم تَ ْف َعلُواْ َولَنتَ ْف َعلُواْ فَاتَّقُواْ َّ
الن َار" (سورة البقرة  )24-23:الجملة االعتراضية "لن تفعلوا" جاءت مقترنة بحرف
استقبال لن.
 سوف :حرف تنفيس يدل على االستقبال ( ،)2نحو :قول زهير:أَقَوٌم َآل حصن أَم ن َساء

ف إ َخال أَدري
َو َما أَدري – َو َسو َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1الزمخشري  :المعجم المفصل ،ج ، 1ص314 :

( )2الزركشي  :البرهان في علوم القران  ،تح :محمد أبو الفضل ابراهيم ،مكتبة التراث القاهرة ،ج ،3ص

260:
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الجملة االعتراضية "سوف إخال " اعترضت بين الفعل :أدري وجملة االستفهام" :أقوم آل حصن أم
نساء ".
الس ِّي َئ ِ
ضر
ون َّ
ين َي ْع َملُ َ
س ِت التَّ ْوَب ُة ِللَِّذ َ
ات َحتَّى إِ َذا َح َ
 حتى :في مثل قوله تعالىَ " :ولَ ْي َِ
يما "
ت قَ َ
ال إِ ِّني تُْب ُ
َح َد ُه ُم ا ْل َم ْو ُ
ت ْاْل َن َوَال الَِّذين َي ُموتُ َ
ون َو ُه ْم ُكفَّ ٌار أَوَل ِئ َك أ ْ
أَ
َعتَ ْد َنا لَ ُه ْم َع َذ ًابا أَل ً
( النساء ،اآلية ،)16 :فجملة :حتى إذا حضر أحدهم الموت اعتراضية جاءت مقترنة بـ حتى
واعترضت بين جملتين مستقلتين.
 الالم الموطئة :يشيع في العربية استخدام الالم مع إن الشرطية ،هذه الالم ليست هي الواقعة فيجواب القسم ،بل تسمى الالم الموطئة للقسم ،وهي عالمة على وجود قسم سابق على الشرط ،ومن
ثم فإن الجواب يكون للقسم( ،)1في مثل:
لَ َعمري –لَئن كنتم َعلَى الَّنأي والغَنى

صديق
بكم مثل َما بي -إَّنكم لَ َ

فالجملة الشرطية " لئن كنتم على النأي والغنى بكم مثل مابي " اعترضت بين القسم لعمري وبين
جوابه :إنكم لصديق " ،وأما جواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم" (.)2
د -االعتراض والفصل:
ورد في كتاب :المسائل الحلبيات ألبي علي ذكر لمصطلح الفصل لنفس الشواهد المستخدمة في
االعتراض ،إذ يقول ":فإذا جاز الفصل بين الصلة والموصول بما ذكرنا من اعتراض"...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1عبده الراجحي  :التطبيق النحوي  ،دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية ،ط ،1116 2ص328 :
()2المرجع نفسه ،ص ن

()3ابو علي الفارسي :المسائل الحلبيات ص.145 :
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وفي موضع آخر من الكتاب يقول " :فإن قلت إذا كان الفصل بين الفاعل وفعله قد جاز ...فهال
جاز الفصل بهذا المفعول؟ قيل :ليس هذا الفصل كالفصل بمفعول المفعول ،ألن في هذا الفصل
تسديدا وتوكيدا "...

()1

ويستمر أبو علي في كالمه عن جواز الفصل بين الفعل والفاعل بالظرف في مثل :كان فيك زيد
راغبا ،وفي هذا ما يوحي بأن أبا علي لم يفصل بين المصطلحين ،ولكن ثمة إشارة وردت في مطلع
كالمه ،وهي أنه اتخذ االعتراض وسيلة من وسائل الفصل في قوله " :جاز الفصل ...بما ذكرنا من
اعتراض"  ،وبهذا يتضح أن الفصل عام خاص ،فكل اعتراض فصل وليس كل فصل اعتراض.
هـ -االعتراض والصفة والتوكيد:
ورد في كتاب ارتشاف الضرب أن ":جملة االعتراض هي جملة المناسبة للمقصود بحيث يكون
كالتوكيد له ،أو التنبيه على حال من أحواله"

( )2

 ،وذكر في همع الهوامع

( )3

أن الجملة االعتراضية

هي التي تفيدنا تأكيد الكالم وتسديده فالتوكيد غرض أساسي تسعى إليه الجملة االعتراضية بغية
توضيح الكالم ،وهو ما أشار إليه ابن هشام وذلك من خالل قوله ... ":إلفادة الكالم تقوية وتسديدا
وتحسينا" (.)4

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1المصدر السابق  ،ص ن

()2ابو حيان :ارتشاف الضرب  ،ج ، 3ص1813 :
()3السيوطي :همع الهوامع ،ج ، 2ص251 – 253 :
()4ابن هشام :مغني اللبيب ج ، 5ص.58 :
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وربط أبو علي بين االعتراض والصفة والتوكيد ،ووجه الربط هو أن االعتراض ال يكون أجنبيا عن
المتالزمين أو المتطالبين ،حيث يقول ":االعتراض قد شاع في كالم العرب واتسع وكثر ولم يجر ذلك
عندهم مجرى الفصل بين المتصلين بما و أجنبي ،ألن في تسديدا فأشبه من أجل ذلك الصفة
والتوكيد"

و -االعتراض والشرط:
يقع االعتراض في الشرط وذلك بأن" يتوارد شرطان على جواب واحد في اللفظ على األصح ،وهو ما
يعرف بـ :اعتراض الشرط على الشرط وقد أشار لهذه القضية ابن هشام".

()1

وهناك خمس مسائل ال يدخلها النحاة فيما يعد اعتراض الشرط على الشرط وتتمثل فيما يلي

()2

وسى
 أن يكون الشرط األول مقترنا بجوابه  ،ثم يأتي الشرط الثاني بعد ذلك كقوله سبحانهَ ":وقَ َال ُم َ
ِ
ِ
ين "( ،يونس ،اآليـة ،)64 :فالشرط األول
سِل ِم َ
آم ْنتُ ْم ِباللَّه فَ َعلَ ْيه تََوَّكلُوا إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْ
َيا قَ ْوِم ِإ ْن ُك ْنتُ ْم َ
في هذه اآلية "إن كنتم آمنتم باهلل"  ،جاء مقترنا بجوابه " :فعليه توكلوا" ،أما الشرط الثاني "إن كنتم
مسلمين" لم يقترن بجواب ،وبالتالي فالشرطان لم يشتركا في جواب واحد ،لذلك ال يعتبر من
االعتراض.
اد فَأَح َسن إلَيه  ،فالشرط الثاني
 أن يقترن الشرط الثاني بفاء الجواب لفظا مثل :إن تَ َكلَّم َزي ٌد فَإن أَ َج َوجوابه ":فإن أجاد فأحسن إليه" ،جواب للشرط األول "إن تكلم زيد" فهنا لم يتوادا الشرطان على جواب
واحد كما اشترط ابن هشام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
( )1راجع :السيوطي االشباه و النظائر،ج، 4ص62 :
( )2المصدر نفسه،ج، 4ص63:
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ين "( ،الواقعة ،اآلية.)66":
 أن يقترن بها تقدي ار نحو قوله تعالى ":فَأ َّان ِم َن ا ْل ُم َق َّرِب َ
َما إِ ْن َك َ
 أن يعطف على فعل الشرط شرط آخر كقوله تعالى ":إِ َّن َما ا ْل َح َياةُ ُّب َولَ ْه ٌو َوِا ْن تُو ِم ُنوا
الد ْن َيا لَ ِع ٌ
َض َغا َن ُك ْم (")37
سأَلُ ُك ُم َ
وها فَ ُي ْح ِف ُك ْم تَ ْب َخلُوا َوُي ْخ ِر َج أ ْ
َوتَتَّقُوا ُيوِت ُك ْم أ ُ
سأَْل ُك ُم أ َْم َوالَ ُك ُم ( )38إِ ْن َّي ْ
ورُك ْم َوَال َي ْ
ُج َ
(محمد ،اآليــة ،)37-38 :في هذه اآلية عطف الشرط الثاني "تتقوا" على الشرط األول "إن تؤمنوا".
 ومن األمور التي لم يدخلها النحاة ضمن االعتراض في الشرط ،أن يكون جواب الشرطين محذوفاس َها ِل َّلن ِب ِّي إِ ْن أ ََر َاد َّ
َن
الن ِب ُّي أ ْ
ام َأرَةً ُم ْؤ ِم َن ًة ِإ ْن َو َه َب ْت َن ْف َ
فليس من االعتراض نحو قوله تعالىَ ":و ْ
ِ
َي ِ
ض َنا َعلَ ْي ِهم ِفي أَ ْزَو ِ
ص ًة لَ َك ِم ْن ُد ِ
اج ِه ْم َو َما َملَ َك ْت أ َْي َمانُ ُه ْم
ين قَ ْد َعِل ْم َنا َما فَ َر ْ
ون ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ْ
ستَ ْنك َح َها َخال َ
ْ
ان اللَّ ُه َغفُ ا ِ
يما" (األحزاب ،اآليــة.)50 :
ون َعلَ ْي َك َح َر ٌج َوَك َ
ِل َك ْي َال َي ُك َ
ً
ور َرح ً
وهذه المسائل أمرها مفصل في الرسالة التي صنفها العالمة ابن هشام والموسومة بـ ـ :اعتراض الشرط
على الشرط.

-5دوافع االعتراض وأغراضه:
يعد االعتراض نمطا تركيبيا يشيع في اللغات البشرية ،ونجده في العربية كثير الوقوع واالستخدام
وذلك لما جبلت عليه اللغة العربية في خصائصها وسماتها من ميل إلى الواضح والتأكيد.
يقع االعتراض في أنماط متعددة من الجملة ،فيستعمل في الجملة االسمية والفعلية ،البسيطة
والمركبة ،فهو تركيب " يتوخاه المتكلم لتوضيح االسم والمرجع الداللي االسمي وتقويته وتسديده
فالتركيب االعتراض ال يقوم ،بوظيفة في حد ذاته بل هو موصول باإلسناد والتلفظ ،ودرسه بعض
اللسانيين باعتباره توسعة موقعية ،وضربا من ضروب العطف والربط  ،ولالعتراض تأثير في الداللة
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وفي إبراز المركبات التي يهتم بها السامع والمخاطب".

()1

فهو " :يحدد هيئة اإلخبار وحالة المشاركين في األفعال ،فالجملة االعتراضية تدل على اإليجاز
واألسلوب المتسم بالدقة في تعيين مقامات الداللة ،وتوضيح عدد الوظائف النحوية الدالة على الزمان
والمكان والوصف والهيئة والسبب" (.)2
ويصنفه الباحثون تحت ما يعرف ":بالجمل اإلنشائية التي تشمل النداء ،التعجب ،القسم  ،...وأنه ال
يحسن السكوت عند الجملة التامة إال به ،كما اعتبروه ضرب من التوسعة الضرورية للجملة واكتمال
داللتها ،وهي توسعة موقعية أو ضرب من العطف" (.)3
ومنهم من يعد االعتراض وسيلة من وسائل إطالة بناء الجملة ( ،)4فالجملة تعد قصيرة إذا اكتفي
بعنصريها المؤسسين فقط  ،ففي اإلسمية يكتفى بالمبتدأ والخبر ،وفي الفعلية يكتفى بالفعل والفاعل
لكن ثمة عناصر غير أساسية حددها النحاة يتم بها إطالة الجملة وتشابك بنائها بحيث تصبح الجملة
مركبة ال بسيطة ،ولالعتراض أغراض عديدة فالجملة االعتراضية ال بد أن تكون قد سيقت لغرض
ما ،وأهم األغراض التي تقصد من وراء اإلتيان بالجملة االعتراضية نستوفيها ما ورد في كتاب
البرهان للزركشي

()5

:

()1المنصف عاشور :بنية الجملة بين النحليل والنظرية ،منشورات كلية األدب ،تونس( ،د،ط) ،1111 ،ص:
.183

( )2المرجع نفسه ،ص.183 :
( )3المرجع نفسه ،ص. 231:

( )4محمد حماسة عبد اللطيف ،بناء الجملة العربية ،ص.63:
( )5الزركشي:البرهان،ص57:
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*التوكيد والتثبيت على المعنى ومثل قول عمرو بن شأس:
ظَلم
ع َرًا
اله َوان َف َقد َ
ار – َل َعمري -ب َ

اله َوان َو َمن يرد
أَ َرد َ
ت ع َرًار ب َ
فجملة القسم " لعمري" اعتراضية جيء بها للتوكيــد.
*التحسين والتزيين ،مثل قول زهير:

ال – َال أََبالَ َكَ -يسأَم
ين َحو ً
ثَ َمان َ

الحَياة َو َمن َيعش
ت تَ َكال َ
َسئم َ
يف َ

فالمركب اإلسمي" :ال أبالك" ليس الغرض منه الدعاء بفقد األب بل الغرض منه التحسين
والتزيين (.)1
ِ
ِ
ون (َ )34وَن ْح ُن
وم (َ )33وأَ ْنتُ ْم ِحي َن ِئٍذ تَ ْنظُُر َ
 التوبيخ مثل قوله تعالىَ ":فلَ ْوَال إ َذا َبلَ َغت ا ْل ُح ْلقُ َ
ب إِلَ ْي ِه ِم ْن ُكم ولَ ِك ْن َال تُْب ِ
ون " (الواقعة االية )65-63:ذكر المفسرون ان قوله تعالى:
ص ُر َ
أَق َْر ُ
ْ َ
"و نحن اقرب اليه منكم " جملة اعتراضية أفادت أن ثمة حضو ار أقرب من حضورهم عند
المحتضر ،وأكدت ما سبق له الكالم من توبيخهم على صدور ما يدل على سوء اعتقادهم
بربهم.
* الدعاء واستدرار العطف ،في مثل :العباس بن األحتف
العيش من أََرب
ت َمَ -ف َما لي في َ

ظلوم – َوَال
إن َد َام َذا ال َهجر َيا َ

فجملة "وال تم" اعتراضية الغرض منها المسارعة إلى دعاء اهلل بأال يقدر وقوع هذا الهجر.
ِ
ْسم ِب َم َو ِاق ِع ُّ
الن ُج ِ
ون
س ٌم لَ ْو تَ ْعلَ ُم َ
وم (َ )55وِا َّن ُه لَقَ َ
*التعظيم والتفخيم كما في قوله تعالى ":فَ َال أُق ُ
ِ
يم "( ،الواقعة ،اآليــة ،)78-75 :ففي هذه اآلية اعتراضان" :األول بين القسم وجوابه والثاني بين
َعظ ٌ
الصفة والموصوف وهو قوله ":لو تعلمون" ،تفخيما لشأنه سبحانه وتعالى وتعظيما
( )1فخر الدين قباوة :إعراب الجمل وأشباه الجمل ،ص86 :
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ألمره ،كأنه قال :إنه لقسم لو تعلمون حالة أو تحققتم أمرهم لعرفتم عظمة وفخامة شأنه فهذان
االعترضان قد اختصا بمزيد البالغة ،وموقع الفخامة مبلغا ال ينال" (.)1
ين إِ َذا فَعلُوا فَ ِ
س ُه ْم
ش ًة أ َْو َ
اح َ
* التنبيه على أمر من األمور ،مثل قوله تعالىَ ":والَِّذ َ
ظلَ ُموا أَ ْنفُ َ
َ
ُّ
وب إَِّال اللَّ ُه ولَم ُي ِ
ون"
ص ُّروا َعلَى َما فَ َعلُوا َو ُه ْم َي ْعلَ ُم َ
استَ ْغفَ ُروا ِل ُذ ُنوِب ِه ْم َو َم ْن َي ْغ ِف ُر الذ ُن َ
َذ َك ُروا اللَّ َه فَ ْ
َ ْ
(آل عمران ،اآليــة.)135 :
أفاء اإلعتراض هما ":الحث على االستغفار والتنبيه أن اهلل سبحانه وتعالى هو الغفور لعباده فالمغفرة
ال تكون إال منه سبحانه ،وفي ذلك ترغيب للمذنبين وتنشيط لهم أن يقفوا في مواقف الخضوع والتذلل
غير يائسين من عفوه تعالى ورحمته الواسعة"(.)2
*التنزيه والتقديس كقوله تعالى ":وَي ْجعلُ َ ِ ِ
ون " (النحل ،اآليــة:
س ْب َحانه َولَ ُه ْم َما َي ْ
شتَ ُه َ
ون للَّه ا ْل َب َنات ُ
َ َ
 ،)67فقول سبحانه اعتراض الغرض منه المبادرة إلى تنزيه اهلل عن اتخاذ البنات وتقديسه عما
ينسبونه إليه من جعل المالئكة الذين هم عباد الرحمن إناثا"(.)3
سو ُل اللَّ ِه َواللَّ ُه َي ْعلَ ُم إِ َّن َك
ون قَالُوا َن ْ
اء َك ا ْل ُم َنا ِفقُ َ
ش َه ُد إِ َّن َك لَ َر ُ
*دفع اإليهام وذلك كقوله تعالى ":إِ َذا َج َ
ين َل َك ِاذ ُبون" (المنافقون ،اآليــة.)01 :
سولُ ُه َواللَّ ُه َي ْ
ش َه ُد ِإ َّن ا ْل ُم َن ِاف ِق َ
َل َر ُ
فائدة االعتراض " :أنه لو اتصل التكذيب بقولهم لربما توهم أن قولهم في حد ذاته كذب فأتبع
االعتراض لدفع هذا اإليهام" (.)4

( )1العلوي :الط ار :تح :عبد الحميد هنداوي ،المكتبة العصرية ،لبنان ،ط ،2002 ،1ج ،2ص.181 :
( )2الزمخشري :الكشاف ،ج ،1ص.216 -217:

( )3الشنواني :حاشيته ،بعناية:محمد شمام،منشورات دار الكتب الشرقية تونس،ط، 1153 1ص41:
( )4الزمخشري :الكشاف ،ج ،4ص.107:

46

الجملة االعتراضية مواقعها وأغراضها

الفصل األول

سأَلُوَن َك َع ِن ا ْل َم ِح ِ
يض قُ ْل
* الترغيب في فعل أمر مرغوب فيه أو التنفير منه ،كقوله تعالىَ ":وَي ْ
اعتَ ِزلُوا ِّ
اء ِفي ا ْل َم ِح ِ
ث
وه َّن َحتَّى َي ْط ُه ْر َن فَِإ َذا تَ َ
وه َّن ِم ْن َح ْي ُ
ط َّه ْر َن فَأْتُ ُ
يض َوَال تَ ْق َرُب ُ
ُه َو أَ ًذى فَ ْ
س َ
الن َ
ين
ين َوُي ِح ُّ
َم َرُك ُم اللَّ ُه إِ َّن اللَّ َه ُي ِح ُّ
ب ا ْل ُمتَ َ
ط ِّه ِر َ
ب التََّّوا ِب َ
أَ

()222

ِ
ث لَ ُك ْم فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أ ََّنى ِش ْئتُ ْم
اؤ ُك ْم َح ْر ٌ
سُ
نَ

اعلَ ُموا أ ََّن ُك ْم ُم َالقُوهُ َوَب ِّ
ين "( ،البقرة ،اآلية .)223-222 :
ش ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ِّموا ِألَ ْنفُ ِس ُك ْم َواتَّقُوا اللَّ َه َو ْ
َوقَد ُ
فقوله "نساؤكم حرث لكم" ،بيان لقوله ":فآتوهن من حيث أمركم اهلل" ،الهدف من هذا االعتراض في
الترغيب فيما أمروا به ،والتنفير عما نهوا عنه"

(.)1

ص ْي َنا ِْ
ان
*التخصيص ألحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بها ،كقوله تعالىَ ":وَو َّ
نس َ
اْل َ
ِ
ِ
َن ا ْ ِ
ِ
ام ْي ِن أ ِ
ير" (لقمان،
ِب َواِل َد ْي ِه َح َملَتْ ُه أ ُّ
ُم ُه َو ْهناً َعلَى َو ْه ٍن َوِف َ
ش ُك ْر لي َوِل َوال َد ْي َك إِلَ َّي ا ْل َمص ُ
صالُ ُه في َع َ
اآليــة ،)14 :وقوله تعالى" :حملته أمه  ...في عامين" اعتراض بين "ووصينا اإلنسان بوالديه" ،وقوله
 ":أن أشكر لي  "...وهي تفسير وبيان لجملة "ووصينا  ،"...واالعتراض هنا غرضه التوصية بالوالدة
خصوصا وتذكي ار لحقها العظيم مفردا"(.)2
ِ
ِ
ِ
ورٍة ِم ْن
*التعجيز والتحدي :كقوله تعالىَ ":وِا ْن ُك ْنتُ ْم في َرْي ٍب م َّما َن َّزْل َنا َعلَى َع ْبد َنا فَأْتُوا ِب ُ
س َ
شه َداء ُكم ِم ْن ُد ِ ِ
ِ ِِ
ين فَِإ ْن لَ ْم تَ ْف َعلُوا َولَ ْن تَ ْف َعلُـوا َفاتَّقُــوا َّ
الن َار الَِّتي
ص ِاد ِق َ
ون اللَّه إِ ْن ُك ْنتُ ْم َ
مثْله َو ْاد ُعوا ُ َ َ ْ
الناس وا ْل ِح َجارةُ أ ِ
ين"( ،البقرة ،اآليــة،)24-23 :
ُعـد ْ
َوقُ ُ
َّت ِل ْل َك ِاف ِر َ
ـود َها َّ ُ َ
َ

( )1الزركشي :البرهان،ص14:
( )2الشنواني :حاشيته ،ص14:
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فالجملة االعتراضية" :لن تفعلوا" جيء بها لتأكيد عجزهم عن معارضة القرآن وأن ذلك غير متاح
لهم ،كما نبه االعتراض على
عجز المتخاطبين في المستقبل عن اإلتيان بسورة مثل سور القرآن ،قال تمام حسان ":إن قوله :ولن
تفعلوا" اعتراض للتعجيز والتحدي بواسطة تأييد النفي مستقبال " (.)1
ومن خالل تتبع أغراض االعتراض تبين أنه ليس ترفا في الجملة زائدا عليها ،بل هناك العديد من
األغراض التي تقف وراء استخدامه

( )1تمام حسان :البيان في روائع القران ،عالم الكتب ،ط، 1113 1ص164:
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الفصـــــل الثانـــي
.1المبحث األول:

 -1نبذة عن حياة أحمد شوقي

 -2دوانه :الشوقيات

المبحث الثاني

الجملة االعتراضية من الوجهة النحوية والداللية:

أ-العناصر التركيبية للجملة المعترضة وداللتها

ب -العناصر التركيبية للجملة االعتراضية و دالالتها

الجملة االعتراضية في شعر أحمد شوقي

الفصل الثاني

الفصل الثاني :
المبحث األول:
-1حياة أحمد شوقي ونشأته:
لم ينشأ أحمد شوقي كما نشأ الكثيرون من أترابه الشعراء والكتاب نشأة خشنة جافة ،وانما نشأ
نشأة مترفة ناعمة ال يعرف البؤس اليها طريقا ،وتجري في شوقي دماء كثيرة  ،فقد ولد في القاهرة
عام  9681ألب وأم تنحدر منهما أجناس كثيرة ،فقد كان الدم العربي والكردي والتركي يجري في
عروق أبيه ،إذ كان جده – أحمد شوقي الذي سمي شاعرنا باسمه – ينتمي إلى األكراد والعرب
وكانت جدته ألبيه شركسية ،أما أمه فقد كان يجري في عروقها الدم التركي واليوناني.
ثم التحق شوقي ببالط الخديوي عباس منذ توليه الحكم خلفا لوالده توفيق ،وقد أهمل الخديوي
عباس الشاعر وشعره في بادئ األمر ،اعتقادا منه أنه في حاجة إلى سياسي قدير أكثر منه إلى
شاعر في صراعه مع اإلنجليز ،غير أن "بطرس غالي" و "مصطفى كامل" و"بشارة نقال" كانوا
مقربين من الخديوي نجحوا في تقريب الشاعر شوقي من الخديوي ،فخصه بشعره ،وراح يمدحه
ويشيد بمآثره وأصبح "شوقي" ذا سلطة نافذة في القصر ،وعلى الرغم مما بلغه شوقي في القصر
الخديوي من مكانة ،وما ناله من حظوة

( )9أحمد شوقي :الشوقيات ،تح :علي عبد المنعم عبد الحميد ،الشركة المصرية العالمية للنشر –
لونجمان ،ط0222 ،9م ،مج ،9ص.04-02
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وما أتاحه له من حياة ناعمة مترفة فال نشك في أنه كان يحس ثقل وطأة القصر على فنه الشعري
وأن ه يجول بينه وبين ما كان يأمل فيه من تجديد ،وما كان يصبوا إليه من انطالق ،فاتجه إلى
أبواب من الشعر ال تخضعه لطائل السلطان ،وافتتح في شعرنا العربي الحديث الحكاية الرمزية
على لسان الحيوان ،واتخذ منها وسيلة لنقد كثير من مظاهر الحياة السياسية واالجتماعية ،كما مد
شعره إلى آفاق التاريخ واإلسالم.
فقد منحه الله موهبة شعرية فذة ،وبديهة مطواعة سيالة ،لم يكن يجلس إلى مكتبه للتفكير كي
ينشئ قصيدة ،وانما كانت تنهال عليه الخواطر انتثاال وكأنها تفيض من كل صوب ،وقد التقت في
تكوين شخصيته عناصر مختلفة األجناس ،قل ما اجتمعت لشاعر غيره من شعراء العربية ،وقد
تفجر ينبوع الشعر على لسانه وهو صغير ،واستكمل أداته ولما يجاوز العشرين من عمره على يد
الشيخ حسن المرصفي والشيخ محمد البسيوني أستاذه في مدرسة الحقوق ،وكان أستاذه البسيوني
ينظم الشعر في مدح الخديوي توفيق فدفع تلميذه في هذا اإلتجاه ،كما صحب الشاعر اسماعيل
()9

صبري وكان يتمرد عليه ،ويعرض عليه شعره ويستجيب لتوجيهاته.

لم تقف ثقافته عند دواوين الشعراء ومعاجم اللغة ،بل تعدتها إلى كتب اللغة والفقه والحديث والنثر
كحيوان الجاحظ وبيانه ،كما أتقن شوقي اللغة الفرنسية وعاش في بالدها ،فاتصل بأدبها اتصاال
مباشرا ،ونهل من معارفها ،وتذوق حضارتها وزادته رحالته خبرة بالحياة ،وبص ار ببيئات متنوعة
ومشاهدات مختلفة فأغنت رصيده الفني وأمدته بفيض موفور من الصور والتعبيرات.
( )9المصدر السابق،مج ،9ص.02
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عاش شوقي في عصر مضطرم باألحداث السياسية ،وكان اتصاله بالقصر الخديوي وعمله فيه
فرصة أتاحت له اال طالع على خفايا األمور السياسية ،كما شهد سقوط الخالفة العثمانية وشهد
الحرب العالمية األولى وأهوالها ،وذاق م اررة النفي والتشريد وحرقة الغربة ،ثم عاد إلى مصر فشهد
اندالع ثورتها الوطنية.

()9

وهذه العوامل والمؤثرات لم تعمل عملها في توجيه فن شوقي دفعة واحدة ،ولم تؤت ثمارها في آن
واحد ،ولذلك يميز الباحثون بين طورين في شعر شوقي :الطور األول ويضم شعره قبل المنفى
وفي أثنائه ،فشوقي في هذه المرحلة استحدث جنسا جديدا في الشعر العربي ،وطور في أغراضه،
وعمل على صقل العبارة الشعرية وتطويعها للتعبير عن كثير من مجاالت الحياة .أما الطور
الثاني ويضم شعر شوقي بعد عودته من المنفى وجد الشعب المصري يتصدى للمستعمر الغاشم
بثورته العارمة ال يخشى سلطانه ،ووجد أن هذه الثورة قد أحدثت تغيرات عميقة في المناخ
السياسي واإلجتماعي ،فكان من الطبيعي أن يواجه شوقي مسؤولياته الفنية والوطنية والقومية
ومن ذلك الحين أصبح شوقي في صراحة ووضوح شاعر الشعب المصري وترجمانه.
ولكن الدكتور زكي مبارك

()0

يرى أن هذا االتجاه الذي يميز بين الطورين في شعر

( )9المصدر السابق ،مج ،9ص.00
( )0زكي مبارك :احمد شوقي ،جمع واعداد :كريمة زكي مبارك ،دار الجبل ،بيروت( ،د،ط) ،9166
ص .30-43
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شوقي يحمل في طياته إجحافا بشاعريته ،وانتقاصا لنبوغه وعبقريته ،فقد نظم شوقي "همزيته" قبل
نفيه عام  9690م ،وقد سما فيها سموا فنيا ال يدرك مداه غير من يعرف إسرار الشعر وسرائر
القلوب ،وهي أعظم قصيدة جاد بها الشعر الحديث في تصوير التعاطف بين األمم اإلسالمية.
وفي مساء الثالث عشر من شهر أكتوبر عام  9140م ،كان يسمر في صحيفة الجهاد وانتابه
سعال خفيف فآوى إلى فراشه ،لكنه شعر بضيق شديد في التنفس في الساعة الواحدة والنصف
صباحا ،وما لبث أن فارق الحياة)9(.

-1ديوانه "الشوقيات":
خلف شوقي في الشعر الغنائي ديوانا سماه "الشوقيات" وقد بين في مقدمته التي كتبها للطبعة
األولى من ديوانه سنة  9616م ،سبب هذه التسمية وأنها اقتراح من صديقه األمير شكيب
أرسالن ،فصادف هذا االقتراح قبوال في نفسه ويقع هذا الديوان في أربعة أجزاء ،جمعت هذه
األجزاء في مجلدين بتحقيق الدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد.

()9

*موضوعات ديوانه:
تم تصنيف النصوص الشعرية الواردة في الشوقيات حسب الموضوعات التي تناولها الشاعر كما
يوضحه الجدول التالي:

( )9أحمد شوقي :الشوقيات ،مج ،9ص.08
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موضوع النص الشعري

عدد النصوص

التاريخ

 00نصا شعريا

عدد االبيات
القصائد من 3
أبيات فأكثر

المقطوعات
من 8 – 0
أبيات

النتف من 0
–  4أبيات

اليتيم بيت واحد

00

29

/

/

28

/

/

/

السياسة

 00نصا شعريا

00

/

/

/

الهجاء السياسي

0نصوص شعرية

20

/

/

/

االجتماعيات

 80نصا شعريا

06

/

24

29

الوصف

 03نصا شعريا

00

24

/

/

النسيب

 01نصا شعريا

04

20

20

/

الرثاء

 34نصا شعريا

39

29

29

/

الحكايات

 00نصا شعريا

01

/

28

/

ديوان االطفال

 99نصا شعريا

99

/

/

/

الخديويات

 32نصا شعريا

83

20

29

/

الحكمة

 90نصا شعريا

20

/

23

/

20

/

29

/

90

24

92

/

048

90

49

29

االسالميات

المداعبات
الخصوصيات
المجموع

 8نصوص
شعرية

 8نصوص
شعرية
 03نصا شعريا
 060نصا
شعريا

يمثل الجدول أ عاله تصنيف للمواضيع الواردة في الشوقيات ،واتضح من خالل متابعة ترتيب
الموضوعات أن هناك تفاوت ملحوظ للمواضيع من حيث ترتيب عدد النصوص وعدد األبيات
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إذ نجد أن النصوص الواردة في الرثاء تمثل أكبر عدد بالمقارنة مع باقي الموضوعات إبلغ عدد
نصوصه بـ 34 :نصا شعريا ،األمر نفسه بالنسبة لتصنيف النصوص حسب ترتيب عدد األبيات
حيث نجد أن الرثاء يحتل أيضا الرتبة األولى إذ يبلغ عدد القصائد فيه بـ 39 :قصيدة ،فقد شغل
الرثاء حي از كبي ار من الشوقيات.
وقد اعتمد شوقي في ديوانه على األغراض التقليدية مثل :المدح والرثاء و الحكمة ،وقد تحرر من
هذه الموضوعات الكالسيكية إلى موضوعات جديدة أدرجها في ديوانه منها :المداعبات ،ديوان
األطفال...الخ ،كما تبين من خالل التتبع أنه لم يخرج من النظام الكالسيكي في البحور الذي
وضعه الخليل.
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المبحث الثاني :االعتراض في شعر شوقي من الوجهة النحوية
تحتل الجملة االعتراضية في شعر أحمد شوقي حي از معتبرا ،حيث بلغ مجموع المواضع التي وقع
فيها االعتراض بـ 988 :موضعا ،وقد ورد االعتراض في أنماط مختلفة سواء اكان على مستوى
الجملة المعترضة أم المعترضة ،ودراستنا لهذه الظاهرة تتعلق بالجانب التركيبي والداللي للجملة
االعتراضية ،وتركز على مكونات الجملة االعتراضية والمعترضة والمعاني التي من أجلها يحدث
االعتراض.

-1العناصر التركيبية للجملة المعترضة:
-1-1االعتراض بين عناصر الجملة االسمية:
الهدف هنا دراسة مكونات الجملة المعترضة ،وقد تبين أن االعتراض ربما يقع بين عناصر الجملة
الفعلية وبين عناصر الجملة االسمية ،وربما يكون بين جزئين متالزمين مثل  :الصلة والموصول
الصفة والموصوف ،البدل والمبدل منه ،وقد تنوعت أحوال االعتراض بين عناصر الجملة
المعترضة ،ونحاول ايضاح هذه التنوعات من خالل الجدول التالي:
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يعتبر االعتراض بين أجزاء الجملة من مالمح التغيير في التركيب النحوي كما يعد من الوسائل
التي تساهم في إطالة بناء الجملة واحد عوامل التغيير في نظام الترتيب األصلي لعناصر الجملة.
من خالل تتبع هذه الظاهرة في شعر شوقي وتبين أن االعتراض اتخذ في الجملة االسمية أنماطا
مختلفة ،حيث ورد بين عناصر مرتبة ترتيبا طبيعيا في ( )04موضعا ،وبين عناصر غير مرتبة
في ( )90موضعا ،والترتيب هنا يعني ما تكون عليه الجملة االسمية من مبتدأ وخبر ،كما يقصد
بغير المرتبة هو ما تكون عليه الجملة حين يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ ،كما تنوعت االنماط التي
يقع فيها االعتراض في الجملة المنسوخة بفعل حيث وقع في ( )94موضعا ،وفي الجملة
األ نماط التركيبية للجملة المعترضة

التواتر

االعتراض بين عناصر الجملة االسمية المرتبة

04

االعتراض بين عناصر الجملة االسمية غير المرتبة

90

االعتراض بين عناصر الجملة االسمية المنسوخة بفعل

94

االعتراض بين عناصر الجملة االسمية المنسوخة بحرف

98

االعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه

28

االعتراض بين الصفة والموصوف

20

االعتراض بين الصلة والموصول

20

االعتراض بين البدل والمبدل منه

29

المجموع

62
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المنسوخة بحرف في ( )98موضعا.
يضاف إلى ذلك ما وقع من اعتراض بين العناصر المتالزمة ،إذ ورد بين المعطوف والمعطوف
عليه في ( )28مواضع ،وفي الصفة والموصوف في ()20مواضع ،وبين الصلة والموصول في
موضعين ،وبين البدل والمبدل منه في موضع واحد.

-1االعتراض بين عناصر الجملة االسمية المرتبة:
هنا نجد أن االعتراض فصل بين المبتدأ والخبر ،ونذكر على سبيل التمثيل مما ورد في شعر
أحمد شوقي قوله:
ودالت دولة المتجبرينا.

زمان الفرد –يا فرعون -ولى

()9

واالعتراض هنا جاء بالنداء وذلك في قوله "يا فرعون" اعترض بين المبتدأ" :زمان الفرد"
المعرف باإلضافة وبين الخبر "ولى" جملة فعلية بفعل ماضي فاعله ضمير مستتر تقديره
"هو" ،والنداء هنا "يا فرعون" إلثارة االنتباه وجذب األذهان إلى المتعلق بمطلوب النداء
ومضمونه في قوله "ودالت دولة المتجبرينا".
وقوله:
أنتم –لعمر الله -أعصاب القرى

هزوا القرى من كهفها ورقيمها

( )9أحمد شوقي :الشوقيات ،مج ،8/9ص.938
( )0المصدر نفسه،مج ،90/9ص.419
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ورد االعتراض في هذا البيت بالقسم شمل لفظ الجاللة" :لعمر الله" وقد فصل بين المبتدأ
وهو ضمير منفصل "انتم" وبين الخبر المفرد وقد جاء مضافا .والجملة االعتراضية" :لعمر
الله" تهدف إلى إ براز توكيد الجملة المعترضة والتأكيد على مضمونها باستعمال جملة القسم
للتأكيد على أهمية ما قبل االعتراض والمتمثل في الضمير المنفصل "انتم" ،وما بعده
" :أعصاب القرى" والغاية هي التأكيد على أن أعصاب القرى هم "انتم".

 -2االعتراض بين عناصر الجملة االسمية غير المرتبة:
ورد االعتراض في جملة اسمية غير مرتبة في ( )90موضعا ،وفي هذه المواضع تقدم الخبر
شبه الجملة على المبتدأ النكرة ،وقد غلب على الخبر شبه الجملة من الجار والمجرور إذ ورد
في ( )94موضعا ،أما شبه الجملة من الظرف في موضعين ونذكر على سبيل التمثيل مما
ورد من شعر شوقي في النوع األول ،قوله:
أن نذكر اإلصالح واإلحسانا.

ومن المروءة  -وهي حائط ديننا-

( )9

فالمركب االسمي "وهي حائط ديننا" اعترض بين الخبر المقدم شبه الجملة المكون من حرف
جر واسم مجرور "من المروءة" وبين المبتدأ المؤول بالمصدر من أن ومعموليها" :أن نذكر
اإلصالح" ،فاالعتراض هدفه تبيين وتوضيح المعنى المتعلق بالمروءة وهو ذكر اإلصالح
واإلحسان وهما معنيان متعلقان بالمروءة.
وقوله:
منازل في الحفاوة ال تفات.

وعندي للرجال  -وان تجافوا-
( )9المصدر السابق ،مج ،26/9ص.084
( )0المصدر نفسه ،مج ،20/9ص.343
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واالعتراض في هذا البيت ورد على شكل فعل الشرط مختزن بأداة الشرط "وان تجافوا" حيث فصل
بين الخبر المقدم شبه الجملة" :وعندي للرجال" وبين المبتدأ المؤخر" :منازل" ،ولعل تقدم الخبر
على المبتدأ له ما يبرره وهو كون المبتدأ نكرة ،وال يبتدئ بنكرة إال بمسوغ ،هذا المسوغ هو مجيء
الخبر شبه جملة .وقد أفاد االعتراض التأكيد على المعنى الوارد في صدر البيت واالهتمام به
" :وعندي للرجال" لذلك تقدم على المبتدأ إلب ارزه وتبيينه.

 -3االعتراض بين عناصر جملة اسمية منسوخة:
وقع االعتراض بين عناصر الجملة االسمية المنسوخة ،سواء أكانت منسوخة بناسخ فعلي أم
حرفي.

أ -المنسوخة بفعل:
ورد االعتراض بين عناصر جملة اسمية منسوخة بفعل في ( )94موضعا ،هذا الناسخ الفعلي
توزع بين :كان في ( )23مواضع وليس في ( )20مواضع ،والمضارع "كاد" في موضعين.
جاء االعتراض مع الجملة المنسوخة بـ "كان" في قوله:
عرابي اليوم في نظر األيام.

تكون  -وأنت أنت رياض مصر-

( )9المصدر السابق ،مج ،90/9ص.440
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واالعتراض في هذا البيت جاء في قوله" :وأنت أنت رياض مصر" بين الناسخ الفعلي واسمه
الضمير المستتر "أنت"" :تكون" وبين خبره المفرد "عرابي" ،وأفاد االعتراض هنا التوكيد ،حيث
وردت الجملة االسمية" :وأنت أنت رياض مصر" مؤكدة لما سبقها وما لحقها ،وجاء التوكيد اسم
يكون المقدر بـ أنت ،إذ تم التوكيد بتكرار الضمير أنت في الجملة االعتراضية وهذا ما يعرف
بالتوكيد اللفظي.
ومما جاء من اعتراض في الجملة المنسوخة بـ "ليس" في قوله:
حتى يحوط جانبيه حسام.

والحق ليس  -وان عال -بمؤيد

()9

فصل االعتراض بين "ليس" واسمها ،إذ نالحظ تقدم اسمها "والحق" ربما يكون إلثارة االنتباه عليه
وبين خبره الوارد شبه جملة "بمؤيد" والتقدير "وليس الحق بمؤيد" ،وقد أفاد االعتراض تقرير وتثبيت
األمر المنفي بان الحق ليس بمؤيد.
وجاء االعتراض مع الجملة المنسوخة بـ "كاد" ومن ذلك قوله:
بروح  -تحرك أوصالها.

تكاد  -وان هي لم تتصل

( )9المصدر السابق ،مج ،29/9ص.006
( )0المصدر نفسه ،مج ،20/9ص.822
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حدث االعتراض بين عناصر جملة منسوخة ،إذ فصل بين الناسخ الفعلي "تكاد" وورد اسمها
ضمي ار مستت ار "هي" وبين خبرها الجملة الفعلية المكونة من فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به
"تحرك أوصالها" ،فاالعتراض هنا يوضح معنى متعلق باسم "تكاد" إذ المعنى أنها :ال تحرك
أوصالها إن لم تتصل بروح.

ب-

المنسوخة بحرف:

ورد االعتراض بين مكونات الجملة االسمية المنسوخة بحرف ،إذ ورد بالحروف المشبهة
بالفعل والمتمثلة في :إن وأخواتها ،وقد انحصرت هذه األحرف في أن وقد وردت في ()94
موضعا وكان الواردة في ( )24مواضع ،ومن المواضع التي ورد فيها االعتراض بين اسم إن
وخبرها ،وقوله:
بعثت تهانيها من األعماق(.)9

إن القلوب  -وأنت ملء صميمها-

االعتراض في هذا البيت حدث بين "إن واسمها" :إن القلوب ،وبين خبرها الذي ورد جملة فعلية
" :بعثت تهانيها من األعماق" ،وقد ورد االعتراض جملة اسمية" :وأنت ملء صميمها" ،والجملة
االعتراضية أفادت التثبيت.

( )9المصدر السابق ،مج ،28/9ص012
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ومما ورد من اعتراض بين اسم كأن وخبرها ،كقوله:
()9

أمانة عند ذي عهد يؤديها.

كأنها  -وسالم الملك يطلبها -

حدث اعتراض بين اسم كأن حيث ورد ضمي ار متصال وهو الهاء ،وبين خبرها المفرد :أمانة ،وقد
أفادت الجملة االعتراضية" :وسالم الملك يطلبها" تبيين وتوضيح معنى متعلق باسم كأن.

 -4االعتراض بين العناصر المتالزمة:
ثمة نوع آخر من االعتراض وقع بين العناصر المتالزمة كالصلة والموصول والمعطوف
والمعطوف عليه...الخ ،وهذا الضرب قليل إذا ما قيس باالعتراض بين المبتدأ والخبر وهذا ما
يوضحه الجدول السابق.
*فيما ورد من اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ،مثل قوله:
خير البنين -وللفخار.

عش للعال والمجد  -يا

()0

فاالعتراض في هذا البيت فصل بين المعطوف والمعطوف عليهن وجاء العطف بحرف الواو بين
اسم مجرور "والمجد" الذي يمثل المعطوف عليه ،و" :وللفخار" والذي يمثل المعطوف ،وقد أفادت
الجملة االعتراضية والمتمثلة في النداء وذلك في قوله" :يا خير البنين" الفخر واإلشادة ويتضح ذلك
جليا من خالل استعمال اسم التفضيل "يا خير".

( )9المصدر السابق ،مج ،24/9ص.494

( )0المصدر نفسه ،مج ،23/0ص.336
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وقوله:
وتغفل عن دماء العالمينا.

وكيف تنام  -يا عبد الحميد -

()9

في هذا البيت حدث اعتراض بين المتعاطفين ،وقد وقع العطف بين فعلين بالواو ،فاالعتراض
فصل بين المعطوف عليه وهو الفعل "وتغفل" ،وقد أفاد االعتراض تنبيه المدعو والذي يتمثل في
قوله :عبد الحميد ،إذ كان تنبيه المخاطب للمخاطب على أنه كيف يغفل عن دماء الناس
فاالستفهام غير حقيقي ال ينتظر منه جواب ألن "كيف" هنا يطلب بها تعيين الحال.
وما وقع من اعتراض بين الصلة والموصول ،قوله:تصرفوا بحدوداألرض والتخم.

من الذين  -إذا سارت كتائبهم -

()0

وقع االعتراض بين الموصول" :الذين" وبين صلة الجملة الفعلية "تصرفوا بحدود األرض" ،وقد أفاد
االعتراض تقرير وتثبيت المعنى المتعلق بما قبل االعت ارض وما بعده يتمثل في اسم الموصول وما
بعد االعتراض أي :اثبت سير الكتائب المتعلقة بالموصول :الذين في األرض وفي حدودها.

( )9المصدر السابق ،مج ،94/0ص.643
( )0المصدر نفسه ،مج ،20/9ص.008
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كما وقع االعتراض بين الصفة والموصوف ،وذلك في قوله:
سابح بين ظهور وخفاء.

أو كحوت  -يرتمي الموج به-

()9

حدث اعتراض في هذا البيت بجملة فعلية "يرتمي الموج به" ،وقد فصل هذا المركب الفعلي بين
عنصرين متالزمين هما :الموصوف وصفته ،فالموصوف هو "أو كحوت" أما صفته هي "سابح
بين ظهور وخفاء" ،وجاء االعتراض ليزيد المعنى المتعلق بالموصوف توضيحا وتبيينا ،فسباحة
الحوت بين الظهور والخفاء جاءت نتيجة الموج الذي يرتمي به ،هذا ما يجعله يظهر ويختفي،
ولهذا جاءت الجملة االعتراضية موضحة للمعنى.
*كما وقع االعتراض بين البدل والمبدل منه ومن ذلك قول شوقي:
أي صعب في المعالي ما سلك

ذاك  -والله -الغنى كل الغنى

()0

وقع االعتراض هنا بين المبدل منه وهو :اسم اإلشارة "ذاك" وبين البدل الغنى ،وقد حصل بينهما
القسم ،وهو صريح إذ ورد القسم بلفظ الجاللة "والله" وأفاد االعتراض في هذا البيت التوكيد حيث
جاء بالقسم ،فأكد المعنى المرتبط بالجملة المعترضة وأثبت مضمونها.

( )9المصدر السابق ،مج ،93/9ص.010
( )0المصدر نفسه ،مج ،29/9ص.901
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 -5االعتراض بين عناصر الجملة الفعلية:
تعددت مواضع االعتراض بين عناصر الجملة الفعلية ،إذ تبين من خالل تتبع مواضع
االعتراض أن ه قد يقع بين العناصر األساسية في الجملة الفعلية أي بين الفعل والفاعل ،أو بين
عنصر أساسي وآخر مكمل كاالعتراض بين الفعل والمفعول أو الفاعل والمفعول ،وهذا ما
يوضحه الجدول التالي:
نمط التركيب المعترض

التواتر

االعتراض بين الفعل والفاعل

90

االعتراض بين الفعل والمفعول

21

االعتراض بين الفاعل والمفعول

91

االعتراض بين الفاعل المؤخر والمفعول المقدم

21

االعتراض بين الفاعل والحال

20

االعتراض بين عناصر الجملة اإلنشائية

03

االعتراض بين الشرط وجوابه

24

المجموع
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يوضح الجدول أعاله أن االعتراض بين مكونات الجملة الفعلية يمثل تواردا أكثر بقليل من توارده
بين عناصر الجملة االسمية ،وكما يبدو أنه لم يترك أي عنصرين ،سواء أساسيين أم مكملين
وتبين ذلك كما يلي:

-1

االعتراض بين الفعل والفاعل:

يمثل االعتراض هنا بين عنصرين مرتبين هما عماد الجملة الفعلية ،إذ ال فعل دون فاعل
وال يكون فاعال من غير فعل ،لذا فإ ن الفصل بينهما هو فصل بين شيئين متطالبين
ال يستغني أ حدهما عن اآلخر ،وقد ورد هذا النمط في شعر شوقي في مواضع متعددة ،نذكر
منها على سبيل المثال قوله:
لفتوة أو فضلة لعراك.

لم تبق منا  -يا فؤاد -بقية

()9

فاالعتراض هنا فصل بين الفعل المجزوم "لم تبق" والفاعل "بقية" وجاء االعتراض بجملة النداء "يا
فؤاد" حيث ورد المنادى اسم علم ،واالعتراض بالنداء أفاد التنبيه واثارة االنتباه وجذب األذهان إلى
المتعلق بمضمون الجملة المعترضة أي :يا فؤاد انتبه لم تبق منا بقية للعراك.

 -2االعتراض بين الفعل والمفعول:
االعتراض هنا يكون بين عنصرين احدهما أساسي ،والثاني غير أساسي ،ومن

( )9المصدر السابق ،مج ،23/9ص.010
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المواضع التي وقع فيها االعتراض بين الفعل والمفعول نذكر على سبيل التمثيل قول شوقي:
أحاديث القرون الغابرينا.

قفي  -يا أخت يوشع -خبرينا

()9

فصل االعتراض في هذا البيت بين الفعل وقد ورد فاعله ضمير مستتر "قفي" والفاعل تقديره
"أنت" ،وبين المفعول "خبرينا" وقد جاء مضافا إلى "نا" للمتكلم ،واالعتراض ورد بجملة النداء
مكونة من :أداة النداء "يا" والمنادى المضاف إلى علم" :أخت يوشع" ،وقد أفاد النداء التنبيه والحث
على أمر معين وهو اإلخبار ويمثل في قوله :قفي خبرينا.
وقوله:
()0

ماء لمسنا به اإلكسير أو طينا.

ألقى على األرض  -حتى ردها ذهبا-

ورد االعتراض في هذا البيت بين الفعل والمفعول ،أي بين عنصر أساسي وثاني مكمل ،فالمركب
الفعلي "حتى ردها ذهبا" فصل بين الفعل "ألقى" وبين المفعول "ماء" حيث تقدم عليه الجار
والمجرور "على األرض" ،وأفاد االعتراض هنا التوضيح لتبيين معنى مرتبط بالفاعل وهو الضمير
المستتر "هو" أي :إلقاء الماء على األرض جعلها كالذهب.

( )9المصدر السابق ،مج ،29/9ص.981
( )0المصدر نفسه ،مج ،92/9ص.800
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االعتراض بين الفاعل والمفعول:

شاع هذا النمط من االعتراض في شعر شوقي ،ويمثل هنا اعتراض بين عنصر أساسي
وآخر غير أساسي ،ومما ورد في شعر شوقي نذكر على سبيل التمثيل ،ومن ذلك قوله:
وقبلت مثوى األعظم العطرات.

إذا زرت  -يا موالي -قبر محمد

()9

وقع االعتراض بجملة النداء" :يا موالي" بين الفاعل ويتمثل في الضمير المتصل بالفعل" :زرت"
وبين "قبر"  ،والنداء هنا غرضه إثارة االنتباه إضافة إلى المدح ،ويظهر ذلك في ندائه بموالي.
وقوله:
ونلت  -يا كل المنى -مرامي.

لعلني إن ثبتت أقدامي

()0

حدث االعتراض في هذا البيت أيضا بالنداء في قوله" :يا كل المنى" حيث فصل االعتراض بين
الفاعل وهو ضمير متصل ويتمثل في تاء المتكلم المتصلة بالفعل "نلت" وبين المفعول "مرامي"
والنداء في قوله "يا كل المنى" جاء على سبيل المجاز ،وغرضه هنا إظهار الفرح والسرور نتيجة
الحصول على المرامي وتحقيق األهداف.

( )9المصدر السابق ،مج ،23/9ص.026
( )0المصدر نفسه ،مج ،21/0ص.100
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-0االعتراض بين الفاعل المؤخر والمفعول المقدم:
األصل أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول ،ولكن يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل إذا خيف
اللبس ،ومن ذلك قول شوقي:
منك في كل جانب ألالء.

يتولى البحار  -مهما ادلهمت-

()9

فصل االعتراض بين المفعول المقدم "البحار" والفاعل المؤخر "ألالء" وأفاد االعتراض في قوله
 :مهما ادلهمت" التقرير وجعل األمر يثبت.
وقوله:
أنيال سقت فيهم أم سرابا.

عبادك  -رب -قد جاعوا بمصر

()0

فصل االعتراض في هذا البيت بين المفعول المقدم ،وقد تقدم هنا على الفعل والفاعل المتصل به
وذلك في قوله" :قد جاعوا"  ،والمفعول المقدم ورد مضافا إلى كاف الخطاب" :عبادك" ،وأفاد
االعتراض بالنداء في قوله" :رب" الدعاء لله عز وجل بان الناس في مصر قد جاؤوا ،والدعاء له
بأن يرفع عنهم هذا الضرر.

( )9المصدر السابق ،مج ،90/9ص.924
( )0المصدر نفسه ،مج ،93/9ص.404
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-0االعتراض بين الفاعل والحال:
الحال هي من المكمالت ،شأنها شأن المفاعيل بكل أحوالها ،وقد وقع االعتراض بين الفاعل
والحال في قوله:
ورحنا  -وهي مدبرة -نعاما.

طلعنا  -وهي مقبلة -أسودا

()9

االعتراض في هذا البيت تكرر مرتين ،المرة األولى في صدر البيت ،حيث فصل المركب االسمي
"وهي مقبلة" بين الفاعل ويتمثل في الضمير المتصل "نا" وبين الحال "أسودا" ،وفي عجز البيت
فصل المركب االسمي "وهي مدبرة" بين الفاعل "نا" وبين الحال "نعاما" وقد أفاد االعتراض
في كلتا الحالتين التوضيح والتبينن.

-5االعتراض بين عناصر الجملة اإلنشائية:
احتل االعتراض بين عناصر الجملة اإلنشائية مواضع متعددة ومختلفة ،فاإلنشاء ليس نمطا
واحدا ،بل متعدد كما يبينه الجدول التالي:
أنماط الجملة اإلنشائية

التواتر

االعتراض في جملة األمر

90

االعتراض في جملة النداء

23

االعتراض في جملة االستفهام

23

االعتراض في جملة القسم

29

المجموع

03

( )9المصدر السابق ،مج ،28/9ص.012
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كما يبدو في الجدول السابق أن االعتراض شغ ل حي از معتب ار من مجموع مواضع االعتراض بين
عناصر الجملة الفعلية إذ بلغ عدد مواضعها ( )03موضعا ،وقد تنوعت أنماطها ،فمن االعتراض
بين األمر وجوابه قول شوقي:
فالمجد كسب و الزمان عصام.

ودعوا التفاخر بالتراث  -وان غال-

()9

حدث اعتراض بين فعل األمر"و دعوا" وجوابه "فالمجد كسب والزمان عصام" ،وأفاد االعتراض
في قوله" :وان غال" تقرير وتثبيت أمر معين وهو الدعوة إلى ترك التراث وان غال ،فاالعتراض هنا
جعل األمر مستق ار.
وقوله:
فنظرة منك تنيل المراد.

فانظر  -رعاك الله -في حاجهم

()0

حدث االعتراض في هذا البيت بين الطلب والمتمثل في فعل األمر الصريح "فانظر" وبين جوابه
في قوله " :فنظرة منك تنيل المراد" ،واالعتراض في قوله" :رعاك الله" أفاد الدعاء بالخير ،حيث
يقصد منه توفيق الله ورعايته للمدعو له.

( )9المصدر السابق ،مج ،24/9ص.016
( )0المصدر نفسه ،مج ،28/9ص.438
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ج-االعتراض في جملة النداء:
ومن نماذج االعتراض بين النداء ومطلوبه ،قوله:
مات من في طرقات السيل ناما.

أيها الشرق – انتبه من غفلة -

()9

فصل إهنا بين النداء" :أيها الشرق" وبين مطلوب النداء" :مات من في طرقات السيل ناما" ،وورد
االعتراض بجملة فعلية فعلها ورد في صيغة األمر "انتبه من غفلة" وكان الغرض من هذا
االعتراض إسداء النصيحة وتقديم اإلرشاد والتوجيه للمخاطب الذي يسبق االعتراض في قوله:
"أيها الشرق" ،هذا المعنى يقتضي وجحود المخاطب ألن الغائب ال يقدم له النصيحة أو التوجيه.
وقوله:
تعاونوا بينكم يا قوم عثمان.

يا قوم عثمان – والدنيا مداولة-

()0

وقع االعتراض بين النداء ومطلوبه ،حيث فصل بين النداء" :يا قوم عثمان" حيث ورد المنادى
مضافا إلى علم "عثمان" ،وبين مطلوب النداء "تعاونوا بينكم يا قوم عثمان" ،واالعتراض في هذا
البيت يهدف إلى إعطاء الحكمة والموعظة للسامع إلثارة انتباهه فقوله والدنيا مداولة تعقيب المراد
منه التذكير بان الدنيا هي غير دائمة.

( )9المصدر السابق ،مج ،26/9ص.890
( )0المصدر نفسه ،مج ،29/9ص.001
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د -االعتراض في جملة االستفهام:
وقع االعتراض في جملة االستفهام في مواضع متعددة ومما ورد في شعر شوقي نذكر على سبيل
التمثيل قوله:
()9

بالبيد أهال ،وبالصحراء جيرانا.

هل ترحمون – لعل الله يرحمكم-

وقع االعتراض في التركيب االستفهامي حيث فصل بين الفاعل"واو الجماعة" وبين المفعول
"أهال" ،واالعتراض في قوله" :لعل الله يرحمكم" الغرض منه الرجاء من الله سبحانه وتعالى
الرحمة ،وقد جاء الرجاء بإحدى أخوات إن وهي لعل.
وقوله:
()0

من دعاك الصقر سماه العقاب؟

أين يا واحد – مروان -علم

حدث االعتراض في هذا البيت بين االستفهام "أين" ،والمستفهم عنه "من دعاك الصقر سماه
العقاب" ،واالعتراض في قوله" :يا واحد مروان" الغرض منه إثارة انتباه السامع.

( )9المصدر السابق ،مج ،20/9ص.001
( )0المصدر نفسه ،مج ،90/9ص.989
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ه-االعتراض في جملة القسم:
وقد يقع االعتراض بين القسم والمقسم عليه ،ويكون القسم إما صريح بلفظ الجاللة أو بأحد األلفاظ
التي تحمل معنى القسم ،ومن ذلك قوله:
منا ومنك بهم أبر وأرفق.

ترجى لهم ،والله  -جل جالله-

()9

فصل االعتراض بين القسم" :والله" والمقسم عليه" ،منا ومنك بهم أبر وأرفق" واالعتراض في قوله
" :جل جالله" غرضه التقديس والتنزيه ،وهذا المعنى خاص فهو ال يكون لغير الله ،وال يوصف به
أحد من البشر.

-7االعتراض بين الشرط وجوابه:
مما ورد في شعر شوقي من اعتراض بين الشرط وجوابه ،قوله:
ما سامحت أيامها فيما جرى.

لوال امتنان العين  -يا طيف الرضا-

( )0

وقع االعتراض في هذا البيت بين فعل الشرط المقترن ب لوال" :لوال امتنان العين" وبين جوابه" :ما
سامحت أيامها فيما جرى" ،وأفاد االعتراض بالنداء في قوله" :يا طيف الرضا" إظهار السرور
والفرح.

( )9المصدر السابق،مج ،20/9ص.430
( )0المصدر نفسه ،مج ،21/9ص.044
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أنماط الجملة االعتراضية ودالالتها:
تنوعت مواضع االعتراض بين الجزأين المتالزمين ،واختلفت عناصره المكونة له ،ولقد تنوعت
التراكيب االعتراضية تنوعا ملحوظا ،ولم يكن كل نوع من هذه األنواع نمطا واحدا ،والجدول التالي
يوضح مجمل مجموع ما ورد في كل نمط:
النمط التركيبي للجملة االعتراضية

التواتر

االعتراض بالجملة االسمية

00

االعتراض بالجملة الفعلية

01

االعتراض بالشرط

40

االعتراض بالجملة اإلنشائية

46

المجموع

988

يتضح من الجدول أعاله التفاوت الملحوظ بين أنماط الجملة االعتراضية المختلفة ،إذ ورد
االعتراض بالجملة الفعلية في ( )01موضعا ،ويليه االعتراض بالجملة االسمية في ()00
موضعا ،وقد ورد االعتراض بالجملة اإلنشائية باختالف أحوالها في ( )46موضعا ،وأخي ار ورد
االعتراض بالشرط في ( )40موضعا.
-1االعتراض بالجملة االسمية:
وقع االعتراض بالجملة االسمية في مواضع عديدة ،ونذكر على سبيل المثال ،قول أحمد شوقي:
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()9

رعايا توالها الهوى ورعاة.

سهرت  ،ولذ النوم  -وهو منية-

فاالعتراض في هذا البيت تمثل في المركب االسمي" :وهو منية" المكون من :مبتدأ ويتمثل في
ضمير منفصل يدل على الغائب" :هو" وخبر مفرد" :منية" ،وقد فصل هذا االعتراض بين الفاعل
" :النوم" وبين المفعول" :رعايا" ،وقد جاء االعتراض بالجملة االسمية موضحا ومبينا لمعنى متصل
بركن أساسي في الجملة الفعلية ويتمثل في هذا البيت في الفاعل "النوم".
وقوله:
()0

حاضر الخير على الخير أعانا.

يا أخي  -والذخر في الدنيا أخ-

ورد االعتراض في هذا البيت بجملة اسمية تقدم فيها الجار والمجرور على الخبر المفرد ،وذلك في
قوله" :والذخر في الدنيا أخ" حيث فصل بين النداء" :يا أخي" ومطلوبه وذلك في" :حاضر الخير
على الخير أعانا" ويالحظ أن االعتراض وقع لغرض الحكمة وبهدف الموعظة ،وذلك إلثارة انتباه
السامع إلى أهمية الجزء األول من الجملة المعترضة ويتمثل في قول الشاعر" :يا أخي" ،فالحكمة
تتجلى هنا في أن األخ المعين على الخير كالذخر.
وقوله:
بالبيد أهال وبالصحراء جيرانا.

هل ترحمون  -لعل الله يرحمكم-

) (1أحمد شوقي :الشوقيات ،مج ،21/9ص.489
)(2المصدر نفسه ،مج ،24/9ص.088
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ورد اعتراض في هذا البيت على شكل جملة اسمية منسوخة بناسخ حرفي "لعل" ويتمثل ذلك في
قول الشاعر" :لعل الله يرحمكم"  ،إذ ورد اسم الناسخ لفظ جاللة ،أما الخبر فورد جملة فعلية فعلها
مضارع "يرحمكم" ،وقد فصل هذا االعتراض بين الفاعل ويتمثل في واو الجماعة وبين المفعول
" :أهال" ،وقد أفاد االعتراض هنا الرجاء إذ وقع بأحد أخوات إن وهي لعل والتي تفيد الرجاء
والمعنى هو الرجاء من الله سبحانه الرحمة على عباده.

( )9المصدر السابق ،مج ،20/9ص.001
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-2االعتراض بالجملة الفعلية:
تنوعت النماذج التي ورد فيها االعتراض بالجملة الفعلية إذ بلغ عدد تواترها بـ 01 :موضعا ،ومما
ورد في شعر شوقي ،نذكر على سبيل التمثيل قوله:
 -قم تأمل -كيف صادتك المنون؟

يا كثير الصيد للصيد العال

()9

وقع االعتراض هنا بجملة فعلية وتتمثل في" :قم تأمل" ،إذ فصل االعتراض بين النداء " :يا كثير
الصيد للصيد العال" وبين مطلوبه ويتمثل في قوله" :كيف صادتك المنون" وأفاد االعتراض النصح
والتوجيه اعتمادا على األسلوب اإلنشائي الطلبي" :قم تأمل" والمتمثل في األمر ،هذا الغرض
يقتضي حضور للمخاطب الن الغائب ال يمكننا إسداء النصيحة له ،فالمتكلم هنا يخاطب شخصا
حاض ار ال غائبا.

( )9المصدر السابق ،مج ،28/0ص.681
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وقوله:
ئك ،فالمال ينوي ابتالعك.

فابلع  -فديتك -كل ما

()9

في هذا البيت ورد االعتراض بجملة فعلية اتصل فيها الفاعل والمفعول بالفعل وذلك في قوله
" :فديتك" ،حيث فصل االعتراض بين الفاعل والمتمثل في الضمير المستتر المقدر بـ :أنت في
قوله :فابلع ،وبين المفعول :كل ،وقد أفاد االعتراض في هذا التركيب الدعاء بقصد الفداء للمقصود
بالخطاب.
-3االعتراض بالشرط:
تنوع االعتراض بالشرط وتنوعت معه األداة بين االسمية والحرفية ،بين الجازمة وغير الجازمة
حيث انحصرت أداة الشرط االسمية في اثنين فقط هما :مهما -كلما ،ورد كل منهما في موضعين
ومن ذلك قول شوقي:
أمالك يا عهد الشباب معيد.

أقول أليام الصبا  -كلما نأت-

()0

وقع االعتراض هنا بجملة شرطية تتألف من أداة شرط اسمية وهي :كلما متبوعة بفعل الشرط
" :نأت" ،وقد أفاد التركيب االعتراضي تثبيت أمر متعلق بالجملة المعترضة.
وقوله:
منك في كل جانب ألالء.

يتولى البحار  -مهما ادلهمت-
( )9المصدر السابق ،مج ،90/0ص.634
( )0المصدر نفسه ،مج ،24/0ص.800
( )4المصدر نفسه ،مج ،90/9ص924
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ورد االعتراض في هذا البيت بجملة شرطية وذلك في قوله" :مهما ادلهمت" ،حيث وقع الشرط
بأداة شرط اسمية تتمثل في "مهما" ،وقد فصل االعتراض بين المفعول المقدم " :البحار" والفاعل
المؤخر" :ألالء" ووقع االعتراض لتثبيت أمر يتعلق بالمفعول.
أما بالنسبة ألداة الشرط الحرفية الجازمة فقد انحصرت في أداة واحدة هي :إن ،ومن ذلك قول
شوقي:
()9

أن الدليل – وان أرداك -متبع.

ولست تملك من أمر الليل سوى

في هذا البيت نجد أن االعتراض ورد في بجملة شرطية ،الشرط فيها ورد بأداة الشرط الجازمة إن
مقترنة بفعل ماض ،وقد فصل االعتراض هنا بين اسم أن المتمثل في " :الدليل" وبين خبرها
"متبع" ،وأفاد التركيب االعتراضي في هذا البيت إثبات أمر معين أي أن الدليل يظل متبع.

-1االعتراض بالجملة اإلنشائية:
أ -االعتراض بالنداء:
مما شاع في شعر أحمد شوقي هو ورود االعتراض بالجملة الندائية أكثر مما ورد في باقي
األساليب اإلنشائية ،إذ ورد في ( )42موضعا ،وقد لوحظ تنوع المنادى بين المعرفة والنكرة
المقصودة والمنادى المعرف باإلضافة .

( )9المصدر السابق ،مج ،90/9ص.090
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كقوله:
ال نقص الله لهم من عداد.

بني – يا سعد -كزغب القطا

()9

المالحظ في هذا البيت ورود االعتراض بالنداء ،حيث جاء المنادى اسم علم "سعد" مقترنا بأداة
نداء "يا" التي تستخدم لنداء ما ليس فيه "ال"  ،والغرض من الفصل بين المتالزمين بالنداء هو
اإلرشاد وتوجيه النصيحة للمخاطب الذي سبق االعتراض والمتمثل في" :بني".
وقوله:
فإن أباك يعرفه ويدري.

فإن أقرئت – يا موالي -شعري

()0

ورد االعتراض في هذا البيت بجملة نداء ورد فيها المنادى مضافا إلى ضمير المتكلم "ي"
حيث فصل االعتراض بين الفاعل المتمثل في "ت" المتصلة بالفعل وبين المفعول "شعري" وقد أفاد
االعتراض هنا المدح ،فالظاهر أن المخاطب أعلى شأنا من المتكلم.
وقوله:
يكفيك – يا قاسي -دم العشاق.

وحذار في دمها الزكي تريقه

( )9المصدر السابق ،مج ،29/9ص.438
( )0المصدر نفسه ،مج ،21/0ص.9212
( )4المصدر نفسه ،مج ،21/9ص.066
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يالحظ أن االعتراض بجملة النداء في هذا البيت ورد بمنادى نكرة مقصودة وذلك في" :يا قاسي"
فهنا لم يحدد المخاطب ،وقد فصل االعتراض بين المفعول المقدم والمتمثل في "كاف" الخطاب
المتصلة بالفعل وذلك في" :يكفيك" وبين الفاعل المؤخر" :دم العشاق" ،وقد أفاد االعتراض هنا الذم
حيث أطلق المتكلم لفظة قاسي على المخاطب وربما يكون هذا نتيجة ظلم للمتكلم.
ب-االعتراض بالقسم:
جاء االعتراض بالقسم متنوعا في شعر شوقي ،إذ ورد بالقسم الصريح وذلك باستعمال اللفظ الدال
على القسم وهو لفظ الجاللة ،وورد أيضا بألفاظ أخرى تحمل القسم ،ونجد ذلك في قول شوقي:
أي صعب من المعالي ما سلك.

ذاك –والله -الغنى كل الغنى

()9

في هذا البيت ورد االعتراض بالقسم ،إذ وقع القسم بلفظ صريح هو لفظ الجاللة "والله" ،حيث
فصل االعتراض بين المبدل منه" :ذاك" وبين البدل" :الغنى" ،والغرض من االعتراض بالقسم هو
ا لتوكيد على معنى متصل بالجملة االعتراضية واثبات مضمونها ،فالمتكلم يؤكد على أن " :ذاك
الغنى كل الغنى" باستعمال القسم.

( )9المصدر السابق ،مج ،29/9ص.901
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وقوله:
خسرت – لعمرك -صفقة المتاع.

يونان لو بيعت بهومير لما

()9

االعتراض في هذا البيت ورد بصيغة القسم ،حيث وقع هذا القسم بلفظ" :لعمرك" ،وقد فصل
االعتراض بين الفعل "خسرت" وبين فاعله "صفقة".

ب-االعتراض بالتعجب:
ومما ورد في شعر أحمد شوقي من اعتراض بالجمل اإلنشائية ،هو وقوعه بالتعجب ،فكما يقول
ابن يعيش" :التعجب إنما يكون فيما جاوز الحد المعروف ،وخرج عن العادة ،وصار كأنه ال يبلغ
وصفه ،وال يوقف على كنهه ،وهو باب مبالغة مدح أو ذم ،وال يكون إال فيما ثبت واستقر حتى
فاق أشكاله وخرج عن العادة ،والتعجب خبر محض ،يحس في جوابه صدق أو كذب ،ويأتي
للتعظيم والتفخيم أو الذم والتحقير".

()0

وهذا المعنى لم يكن شائعا في التراكيب االعتراضية في شعر شوقي ،اال في موضعين:
وقليل من تغاضى أو عذر.

المه الناس – وما أظلمهم !-

( )9المصدر السابق ،مج ،90/0ص.310

( )0ابن يعيش :شرح المفصل ،مج ،3ص.901
( )4احمد شوقي :الشوقيات ،مج ،28/9ص.029
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وقوله:
ذلك الكاره في عض العمر.

من ضحاياه – وما أكثرها !-

()9

فالتعجب كما نرى تركيب يصدف في الجملة االسمية ،وله أهمية في الداللة على الوظيفة
التنبيهية ،ففي البيت األول فصل بين المتعاطفين وذلك في قوله" :وما أظلمهم !" وأفاد االعتراض
هنا الذم ،فالمتكلم استعمل الذم إلثارة االنتباه أي أن الناس الذين الموه ظالمون فأطلق صفة الظلم
عليهم ،أما في البيت الثاني فقد استعمل االعتراض وذلك في قوله" :وما أكثرها !" لغرض التعظيم
والتفخيم أي تفخيم عدد الضحايا والمبالغة في الوصف.
وهكذا تنوعت أنماط الجملة االعتراضية ،واختلفت األغراض والدالالت التي تخرج إليها ،وتبين أن
وقوع الجملة االعتراضية بين المتالزمين ال يكون زائدا على التركيب النحوي ،كما أن وقوعها ال
يأتي دون داللة معينة.

( )9المصدر السابق ،مج ،94/9ص.029
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خـــــاتمة :
لقد حاولت من خالل هذا البحث قدر الجهد أن أقدم دراسة تحليلية وصفية للجملة
االعتراضية بأخذ نماذج منها من ديوان أحمد شوقي  ،وخرج البحث بمجموعة من النتائج :
على المستوى النظري :
 تعددت تعريفات النحاة للجملة ن وانقسموا إلى قسمين مختلفين  ،قسم اعتبر الكالموالجملة مترادفين ومنهم  :ابن جني والزمخشري والجرجاني فهؤالء يسوون بين مدلولي الكالم
والجملة وقسم ثاني جعل لكل من الكالم والجملة مدلوال خاصا .
– اختلفت آراء النحاة حول أنواع الجملة  ،فمنهم من اعتبرها أربعة أضرب كالزمخشري ،
أما ابن هشام فالجملة عنده
ورأي جعلها نوعين ال ثالث لهما ويمثل هذا الرأي ابن بعيش ّ ،
تتحدد بنوع الكلمة التي تتصدر الجملة .
– االعتراض في شعر العربية ومنثورها كثير حسن  ،ويدل على فصاحة المتكلم وقوة نفسه ،
وامتداد نفسه كما أشار إلى ذلك ابن جني .
– لم يذكر هذا الموضوع في القرون الثالثة األولى للهجرة  ،وقد بدأ االهتمام به في مطلع
القرن الرابع مع جهود أبي علي (ت 733هـ ) وابن جني (ت 793هـ) وابن فارس (ت793
هـ) وفي القرن السادس لم يتعرض له الزمخشري (ت  845هـ) في كتاب "المفصل"  ،في
حين كان يشير إليه في " الكشاف" وهو يعالج آية بالشرح .
– يمكن القول أن القرن الثامن الهجري شهد عناية بموضوع الجملة االعتراضية ضمن دراسة
مفصلة للجملة  ،ويتمثل ذلك في جهود ابن هشام (ت  363هـ) في كتابه  :مغني اللبيب
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إذ خصص لهذا الموضوع بابا منفردا جمع فيه مادة ضخمة .
– االعتراض معنى قائم بذاته يختلف عن معنى بعض المصطلحات مثل  :االلتفات ،
الحشو فلكل منها معنى لغوي خاص بها .
– ال يقف االعتراض عند حد الجملة الواحدة  ،بل قد يتعدى الجملة الواحدة إلى جملتين أو
أ كثر وقد أجاز الزمخشري االعتراض بسبع جمل  ،وهو ما يعرف بـ  " :اعتراض في
اعتراض " فاالعتراض يكون مقبوال ما لم يتجاوز العدد الذي أشار إليه الزمخشري .
– يعتبر االعتراض من ضروب التوسعة  ،و وسيلة إطالة بناء الجملة  ،ويقع االعتراض في
موا ضع كثيرة ،فهو يأتي ألغراض نذكر منها التوكيد  ،التحسين  ،التزيين  ،التنزيه والتقديس.
– لالعتراض حروف هي في األصل حروف استئناف وعطف  ،ولكنها تقترن بالجملة
االعتراضية هذه الحروف هي  :الواو  ،الفاء  ،سوف  ،حتى  ،لن  ،الالم الموطئة .
– ال تمثل الجملة االعتراضية وظيفة نحوية  ،ألنها ال تقع موقع الخبر أو الفاعل أو
المفعول فال تحل محل المفرد .
– لم يجر االعتراض مجرى الفصل بين المتصلين بما هو أجنبي  ،فهما مختلفان لكون
االعتراض خاصا والفصل عاما  ،فكل اعتراض فصل وليس كل فصل اعتراض .
– أشار ابن هشام أنه قد يعترض شرط على شرط آخر  ،وذلك بتوارد شرطين على جواب
واحد وهو ما يعرف باعتراض الشرط على الشرط
على المستوى التطبيقي :
 ورد االعتراض منوعا في شعر أحمد شوقي إذ ورد في ( )666موضعا  ،وكان وروده87
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ِ
المعترضة .
المعترضة أم الجملة
متنوعا سواء أكان على مستوى الجملة
َ
– وقع االعتراض في شعر شوقي بين عناصر الجملة االسمية في ( )53موضعا وبين
عناصر الجملة الفعلية في ( )56موضعا ،وقد تنوعت الدالالت التي خرج إليها االعتراض
 في إطار الجملة اإلنشائية شغل االعتراض مواضع متعددة بين عناصرها واختلفت حاالتهمن حيث الشيوع .
– كانت التراكيب االعتراضية متنوعة بين الجملة االسمية إذ بلغ مجموعها ( )74موضعا
والجملة الفعلية بلغ تواترها ( )84موضعا  ،أما االعتراض بالجملة اإلنشائية باختالف أحوالها
بلغ مجموعها ( )47موضعا .
– في شعر شوقي ظهرت معان عدة التراكيب االعتراضية  ،وهي معان سياقية يفسرها
السياق الذي يرد فيه التركيب المعترض  ،وقد اختلفت هذه المعاني من  :التقرير  ،التوضيح
والتبيين التنبيه ومعان أخرى  ،التوكيد  ،التحديد والتعيين  ،الحكمة  ،التقديس والتنزيه ،
اإلرشاد والتوجيه التعجب .
– يمكن القول أن االعتراض في شعر شوقي لم يكن على درجة واحدة من الشيوع
واالستخدام في أغراض الشعر المختلفة  ،إذ لوحظ أن االعتراض يشيع في شعر المناسبات
االجتماعية والرثاء والوصف  ،ويكثر في شعر السياسة وما يتصل باألحداث التاريخية .
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قائمة المصادر والمراجع :
القرآن الكريم برواية ورش عن نافع
ابن األثير (ضياء الدين )
 -)1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  ،قدمه وعلق عليه  :أحمد الحوفي  ،وبدوي
طبانة دار نهضة مصر للطبع والنشر  ،القاهرة  ،مصر  ،ط( 2د .ت)
أحمد شوقي
 -)2الشوقيات – ديوانه -تحقيق وتبويب وضبط وتعليق  :علي عبد المنعم عبد الحميد ،
مكتبة لبنان ناشرون والشركة المصرية العالمية للنشر ،لونجمان  ،ط 2222 ، 1م .
االستراباذي ( رضي الدين )
 -)3شرح الكافية  ،دراسة وتحقيق  :حسن بن محمد إبراهيم الحفصي ،أشرفت على طباعة
إدارة الثثقافة والنشر  ،الرياض  ،السعودية  ،ط 1111 ، 1هـ 1993،م.
األسولي ( شهاب الدين )
 -)1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  ،دار إحياء التراث العربي ،
القاهرة مصر ( ،د-ط)  ( ،د-ت ) .
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األنصاري ابن هشام
 -)5مغني اللبيب عن كتب األعاريب  ،تحقيق وشرح  :عبد اللطيف محمد الخطيب ،
السلسلة التراثية ((، )21د –ط ) ( ،د – ت ).
أنيس إبراهيم
 -)6من أسرار اللغة العربية  ،مكتبة األنجلومصرية  ،القاهرة  ،ط1991 ، 6م .
الباقالني
 -)9إعجاز القرآن  ،دار المعارف  ،مصر (،د –ط ) ( ،د – ت ) .
بومعزة رابح
 -)1الجملة العربية في القرآن الكريم صورها وتوجهها البياني  ،دار رسالن سوريا (د-ط)
 2221م
الجرجاني عبد القاهر
 -)9الجمل  ،تحقيق  :علي حيدر  ،مكتبة دمشق ( ،د،ط )1992 ،م .
ابن جني ( أبو الفتح عثمان )
 -)12الخصائص  ،تحقيق  :محمد علي النجار  ،المكتبة العلمية  ،القاهرة (د.ط) ( ،د.ت
) .حسان تمام
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 -)11البيان من روائع القرآن  ،عالم الكتب  ،ط1993 ، 1م .
أبو حيان األندلسي
 -)12ارتشاف الضرب من لسان العرب  ،تحقيق وشرح ودراسة  :رجب عثمان محمد ،
ومراجعة رمضان عبد التواب  ،مكتبة الخانجي  ،القاهرة ط 1111 ، 1هـ 1991 -م .
الراجحي عبده
 -)13التطبيق النحوي  ،دار المسيرة  ،عمان  ،ط2221 ، 1م .
الزبيدي ( محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضي الزبيدي)
 -)11تاج العروس  ،عناية  :عبد المنعم خليل إيراهيم وكريم سيد محمد محمود  ،دار
الكتب العلمية  ،لبنان  ،ط2229 ، 1م .
الزركشي ( بدر الدين محمد بن عبد اللّه )
 -)15البرهان في علوم القرآن  ،تحقيق  :محمد أبو الفضل إبراهيم  ،مكتبة دار التراث ،
القاهرة ط 1121 ، 3هـ .
الزمخشري ( أبو القاسم جار اللّه محمود بن عمر )
 -)16الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  ،مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي  ،القاهرة  ،المطبعة األخيرة 1992م .
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 -)19المعجم المفصل في علم العربية  ،مطبعة التقدم  ،مصر ( ،د .ط )  1323هـ .
السامرائي فاضل صالح
 -)11الجملة العربية تاليفها وأقسامها  ،دار الفكر  ،عمان  ،األردن  ،ط2222 ، 1م
السيوطي ( جالل الدين أبو عبد الرحمان بن أبي بكر )
 -)22األشباه والنظائر في النحو  ،وضع حواشيه  :غريد الشيخ  ،دار الكتب العلمية ،
بيروت ط 2222 1م .
 -)21همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ،تحقيق  :أحمد شمس الدين دارالكتب العلمية
لبنان ط 1111 ،1هـ 1991 -م .
الشنواني
 -)22حاشية الشنواني على شرح مقدمة اإلعراب البن هشام  ،عنى بطباعتها وتصحيحها
محمد شمام  ،منشورات دار الكتب الشرقية  ،تونس  ،ط 1393 ، 2هـ .
عاشور المنصف
 -)23بنية الجملة العربية بين التحليل والنظرية  ،منشورات كلية اآلداب منوبة ،
(د،ط)1991م  .عبد اللطيف محمد حماسة
 -)21بناء الجملة العربية  ،دار غريب  ،القاهرة ( ،د،ط) 2223م .
علي التهانوي محمد
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 -)25كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  ،تقديم ومراجعة واشراف  :رفيق العجم ،تحقيق:
علي دحروج  ،مكتبة لبنان ،ط  1996 ، 1م .
العلوي
 -)26الطراز  ،تحقيق  :عبد الحميد هنداوي  ،المكتبة العصرية  ،لبنان  ،ط2222 ، 1م .
الغالييني مصطفى
 -)29جامع الدروس العربية  ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر  ،بيروت (د ،ط )2221 ،
م
ابن فارس ( أبو الحسن أحمد ابن فارس بن زكريا الرازي اللغوي )
 -)21الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها حققه وضبط
نصوصه وقدم له  :عمر فاروق الطّباع  ،مكتبة المعارف بيروت  ،ط 1111 ، 1هـ -
1993م .
 -)29مقاييس اللغة  ،تحقيق  :عبد السالم محمد هارون  ،دار الجيل  ،بيروت (د،ط)
1999م .الفارسي (أبو علي)
 -)32المسائل الحلبيات ن تقديم وتحقيق  :حسن هنداوي  ،دار العلم للطباعة والنشر
والتوزيع دمشق  ،ودار المنارة للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت  ،ط 1129 ، 1هـ -
 1919م  .الفراهيدي الخليل بن أحمد
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 -)31كتاب العين  ،تحقيق  :عبد الحميد هنداوي  ،دار الكتب العلمية بيروت  ،ط، 1
2223م .فوال عزيز
 -)32المعجم المفصل في النحو  ،دار بيروت  ،لبنان ( ،د –ط )  1992م .
قباوة فخر الدين
 -)33إعراب الجمل وأشباه الجمل  ،دار القلم العربي حلب  ،ط 1129 ، 5هـ1919 -م.
قدامة بن جعفر
 -)31نقد الشعر  ،مطبعة الجوائب  ،القسطنطينة  ،ط 1322 ، 1هـ .
ابن مالك ( جمال الدين أبي عبد اللّه محمد بن يزيد المبرد)
 -)35شرح التسهيل  ،طبع في المطبعة الميرية  1319 ،هـ .
المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )
 -)36المقتضب  ،تحقيق  :محمد عبد الخالق عظيمة  ،مطابع األهرام التجارية  ،مصر ،
(د –ط )  1115هـ  1991 -م .
محمد عاطف فاضل
 -)39النحو الوظيفي  ،دار الميسرة  ،عمان  ،ط 2211 ، 1م .
المخزومي مهدي
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 -)31في النحو العربي نقد وتوجيه  ،منشورات المكتبة العصرية  ،ط 1961 ، 1م .
نهر هادي
 اإلتقان في النحو واعراب القرآن  ،عالم الكتب الحديث ،ط 2212 ، 1م ,الياسري علي المزهر
 -)39الفكر النحوي عند العرب  ،تقديم  :عبد اهلل الحيوري  ،دار العربية للموسوعات ،
بيروت  ،ط 2223 ، 1م .
ياقوت محمود سليمان
-)12النحو التعليمي  ،دار المعرفة الجامعية  ،الكويت ( ،د-ط) 2223 ،م .

ابن يعيش ( موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي )
 -)11شرح المفصل  ،قدم له ووضع حواشيه وفهارسه  :إميل يديع يعقوب دار الكتب
العلمية  ،لبنان  ،ط 1122 ، 1هـ  2221 -م.
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