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محاولةقراءةالنحوالعربًعملٌةمغرٌةممتعةلكّنهاشاقة،فقراءةكتبالنحاةتكون       

فًذاتهامنخاللدراسةأرائهموأقوالهمبالتعمقفًأصولهمومبادئهمالنظرٌةومناهجهم

التفسٌرٌةوتناولقضاٌانحوٌةهامةكأقسامالكالمواإلعرابوالجملةوالكلمةأوظبط

ترتٌبالكلماتاستناداللشكلأوالوظٌفةاعتماداعلىالتفسٌروالترابطفًالتفكٌرأثناء

.معالجةالقضٌةالنحوٌةالمقصودة

الشعرسببامنأسبابنشأته،بعد      والعالقةبٌنعلمالنحووالشعروطٌدةجدا،حٌثُعدَّ

ٌّرفًالمعنى انتشاراللحنالذيكانمظهرهخطأفًعالماتاإلعراب،نجمعنهتغ

ٌّرحركاتها .النحويالذيكانإلتبستهالكلماتفًالشعربعدتغ

وبماأنبحثًهذاحولالجملةأوالتركٌباالسمًفًدٌوانأبًالقاسمالشابًدراسة     

تطبٌقٌةتحلٌلٌةوهًتمثلبابامنأبوابالنحو،كماأنالشعرحقلمثمرللدراساتاللغوٌة

علىاختالفها،فدراسةالجملةتتطلباالستفادةمنأراءالنحاةوالعلوماللغوٌةمعمواصلة

البحثفًمكوناتهاباختٌارالحروفأواألفعالأواألسماءالراجعةإلىأقسامالكالمالّدالة

.علىمعنىمفٌد

وٌتفرداالسمبالبحثمنخاللالتفكٌرالنحويومعانٌهالمختلفةبٌنالصرف      

واالعراب،وهووجهمنوجوهالسماتاللفظٌةوالمعنوٌة،فمنورائهٌتحققوصف

العربٌةومحاولةتجرٌدهاوإنكانذلكجزئٌافدارسالنحوأوقسممنأقسامالكلمكاالسم

الٌقفعندحدفٌقنعبماٌجدهوٌعتقدأنهبلغإلىنهاٌتهألنمانعرفهقدٌكونأقلمّماال

نعرفهماوصلناإلٌهماهوإالالقلٌلمّماالنعلمهوهناتتجلىأهمٌةالبحثفًهذه

.الظاهرةاللغوٌة،حٌثٌشتركاالسموالجملةفًمركبهوالتركٌباالسمً

وقدحفزناإلىاختٌارهذاالجانبمنالدراسةبالتحدٌدالجانبالنحويعامة،وجانب     

التركٌباالسمًخاصةورصدبعضمالمحالجملةاالسمٌةوالتغٌراتالتًتطرأعلٌها

منخاللأحكامهابدراسةأحوالتركٌبهااالسناديمنتقدٌموتأخٌرأوحذفألحدأطرافه

منخاللمدونةأبًالقاسمالشابً،لذلككانمنالواجبطرح-المسندإلٌهوالمسند–

وعلىأي.ماهواالسممنخاللالتركٌباالسمً؟:العدٌدمنالتساؤالتكانتأهّمها



 ب 

وضعٌجًء؟وتحتأيستارٌتخفى؟وأيكانالشكلالذيجاءعلٌه؟ولماذاجاءفًهذا

المكانمنالجملة؟وكٌفكانتوظٌفالشعرله؟وماهًالصورةالتًجاءعلٌهاهذا

التركٌبفًدٌوانأبًالقاسمالشابً؟وهلٌعّدالدٌوانالذيبٌنأٌدٌناشامالولملبكافة

.أحواله؟

فجاءتدراستًالمتواضعةممنهجةوفقخطةبداٌتهامقدمةومدخلٌتبعهفصالن،    

فصلتمهٌديوفصلللدراسةالتطبٌقٌةثمملحقوخاتمةجاءتراصدةألهمالنتائج

.المتوصلإلٌها

لمحةعنأقسامالكلموتخصٌصلالسموالموضع:فجاءتفًالمدخلالعناصرالتالٌة    

الذيٌحتلهفًالجملةعلىالنحوالذيجاءبهالقدامىثملمحدثونباعتبارشاعرناأبو

فجاءبعنواناالسم–الفصلالتمهٌدي–القاسمالشابًمنالمحدثٌنأماالفصلاألول

فًاللغة–تعرٌف–وإشكالٌةالتركٌباالسمًقمتبمحاولةوضعتحدٌدلالسم

واالصطالححسبنظرالنحاة،كذلكالجملةمنحٌثالتركًوالشكلبتحدٌدعناصرها

.عندالمحدثٌن،عوارضهاوأقسامها

جاءبعنوانإشكالٌةأقسامالتركٌب–فصلالدراسةالتطبٌقٌة–أماالفصلالثانً    

:االسمًمنخاللدٌوانأبًالقاسمالشابًافتتحتهبتمهٌد،تناولتأقسامالتركٌباالسمً

.المبتدأتعرٌفه،أقسامه،مواضعتذكٌره،تقدمهوجوباوجوازحذفه

وأقسامه،تقدمهعلىالمبتدأوحذفهوجوبا،ثمالعاملفًكلمنهماهوالخبرتعرٌف     

والدته،)والملحقتناولتبهالتعرٌفبصاحبالدٌوانأبًالقاسمالشابً،.المبتدأوالخبر

.(وفاته،دراسته،ثقافتهومذهبهالشعري

كماٌعدالمنهجالوصفًالتحلٌلًهوالمنهجالمتبعفًهذاالبحثألنهبدراسةالظاهرة     

اللغوٌةوذلكبوصفهافًلغةمعٌنةوزمنمحددمنخاللمستواهاالممٌزفًعرضناوهو

.المستوىالنحوي



 ج 

وقداعتمدتفًإعدادبحثًهذاعلىمجموعةمنالمصادركانتعونالًوسندافً    

شرحدٌوانأبًالقاسمالشابً،كتابةمعنى:فهموتوضٌحماهوغامضومبهمأهّمها

"لمحمودمطرجً"وكتابفًالنحووتطبٌقاته"ابنهشام"اللبٌبعنكتباألعارٌب

كتابالكتابلسبوٌهوإنمنالمسلمبهأّنهمامنباحثتصدىلدراسةماإالّوشكامن

صعوباتإعترضتهخاللمسرٌتهالعلمٌةحٌثلمٌخلبحثًمنأهمالعوائقكافتقارمكتبة

جامعتناألهمالمصادروالمراجعوصعوبةالعثورعلىبعضهاإضافةإلىعاملالوقت

الذيلمٌكنأبدافًصالحناوالحمدهللالذيوفقنًفًإنجازهذاالبحثوالشكرالجزٌل

.ألستاذتًالمشرفةالتًلمتبخلعلًبالنصحواإلرشادوالتوجٌه
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 :المدخل

الكالـ ىو الذي يعطي العمـو منازليا، ويبيف مراتبيا ويكشؼ عف صورىا ويجني صنوؼ 
بو أباف اهلل تعالى اإلنساف عف سائر  ثمارىا، ويدؿ عمى سرائرىا ويبرز مكنوف ضمائرىا، و

 فمواله لبقيت األلفاظ (1)".الرحمف، عمـ القرآف، خمؽ اإلنساف، عممو البياف:" المخموقات فقاؿ
 إلى ويعـ دبياوالمعاني مسجونة في مواضعيا ولكاف اإلدراؾ كالذي ينافيو مف األضداد، 

وجو دوف وجو مف التركيب والترتيب، فبتغيير أحدىما تتغير اإلفادة ويقطع الرحـ بينو وبيف 
وليذه العمة جاء . منشئو، وذىب عف معناه األصمي فال يصبح التقديـ والتأخير في األلفاظ

ما يسمى بالبحث النحوي الذي لـ ينشأ نشأة مستقمة عف العمـو المغوية األخرى مف بالغة 
نما جمع في مراحؿ، نشأتو األولى، بيف بيئات عممية متنوعة، كاف لكؿ  وداللة وغيرىما، وا 
منيا الدور في نموه وتطوره، ليذا فإف التاريخ ليذه المراحؿ، يستمـز بالضرورة النظر في 
تراث النحاة، المتكمميف، األصولييف، المغوييف، النقاد، المتأدبيف، والكاتبيف، مع العمـ أف 

ظروؼ النشأة ىذه لـ تكف وفؽ منيج معيف في البحث النحوي، ألف البحث نفسو لـ يأخذ 
 .طابع التمييز واالستقالؿ

 عنو ىو عكممة النحو دؿ عمييا كالـ العرب قديما وحديث، بالتفصيؿ أو اإلجماؿ، وما شا
تميزه العسير والصعوبة وعدـ الفيـ، وىذا ما جعؿ النحاة القدماء إلى زج قضايا ومسائؿ فيو، 

 ىي ابعد ما تكوف عف النحو

مف أجؿ، التنافس فيما بينيـ فقط، ومف أجؿ، أف يحتؿ، إلييـ حيزا في تاريخ النحو، وكذلؾ 
الذيف ألفوا في النحو عمى مر العصور حتى الذيف ألفوا في عصرنا بأساليب معقدة ومتموية، 
تقانيا، فأصبح مف الضروري بذؿ  دفع ضريبتيا مف يندفع حبا لمغة العربية محاوال فيميا وا 

 جيد مضاعؼ في فيمو، جيد في فيـ النص و القدرة عمى متابعة المؤلؼ

 

 (4-1)سورة الرحمف، اآلية (1)
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ىذا ال ينفي عف النحاة القدماء (1).الذي مف الصعب متابعتو و جيد في فيـ القضية النحوية
أو المحدثيف، حسف اإلبداع والتصنيؼ، والوضع كذلؾ في ىذا المجاؿ، بالرغـ مف تفرع 
موضوعات النحو وتشتتيا وصعوبة جمعيا واإللماـ بيا، فكؿ يرتبيا حسب اجتياده، ومف 
بيف موضوعاتو والتي صنفيا النحويوف مثال المنصبات أو األساليب كما سماىا البعض، 

 التي يندرج تحتيا المبتدأ توموضوع األسماء العامة عمؿ األفعاؿ، إضافة إلى المرفوعا
. والخبر ىي أسماء تمثؿ متصمة أو مركبة فيما بينيا ما يسمى بالتركيب أو الجممة االسمية

ذو عميو فإف المكوف األساس أو النواة التي يقـو عمييا ىذا التركيب ىو االسـ، واليدؼ مف 
دراستو قبؿ التعمؽ إلى بياف خصائص التفكير النحوي في ظاىرة االسـ وطرؽ النحاة في 
تمثيمو وتصنيفو في مجاؿ، معانيو الصياغية، ويخضع في ذلؾ لنظرية النحاة التي تفصؿ 

عف أساس التفسير والتأصيؿ اإلعرابي التركيبي مما يجيزه لمدخوؿ في أشكاؿ وصيغ وىذا ما 
في - ، مما يسمح بدراسة االسـ في ضرب مف األنحاء الجزئية أي التعمؽ(2)يسمى بالعالقات
 -ضوء التركيب

فتصنيؼ األسماء ووصفيا حسب نظرية نحوية معينة كنظرية االشتقاؽ والتصريؼ يستوجب 
عددا مف المالحظات العامة تتعمؽ بخصائص الكمـ وأبنيتيا، تتحكـ فييا مجموعة معمومات 

ذا ما اعتبرنا أراء . صرفية صوتية تتحكـ في صيغ االسـ الممثمة بوزف يغير مف معناىا وا 
 النحاة في االسـ ومعانيو الوظيفية وما ذىبوا إليو مف تأكيد ألىميتو وحكمو

ذا اعتمدنا محالت الرفع والنصب والجر، فإننا  اإلعرابي خاصة مف تسمط العوامؿ عميو، وا 
 : إزاء كؿ ذلؾ نجذ أنفسنا أماـ إشكاليف أثنيف

 
 
. 8، ص 2007، 1النحو الشافي الشامل، دار الميسرة، عمان، ط: محمود حسيني مغالسة: نظر ي(1)

، 2ظاىرة اإلسـ في التفكير النحوي، منشورات كمية األدب، تونس، ط: المنصؼ عاشور: ينظر (2)
 .27، ص2004
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فال يجوز البدء في الوصؼ بالنصب أو :  يتعمق بشرعية البداية بالرفع و أوليته:األول- 
 الجر ثـ الرفع مثال، ومنو ىؿ يكوف الرفع أصال ونقع في مشكمة الفرع؟ 

 فيكوف الرفع بيذا : يتمثل في مدى صحة اعتبار الرفع شبيها باألوائل والبدايات:الثاني- 
قريبا مف حاؿ الشيء المطمؽ، ويقضي البحث في ىذا اإلشكاؿ إلى محاولة تفيـ أولية الرفع 

  (1)في نظر النحاة، ومنو ىؿ يكوف المبتدأ ىو األصؿ في الرفع؟
وىذا ما أدى إلى االختالؼ إلى طرح قضية تتصؿ، ىي أيضا باالسـ وعممو وتتمثؿ في 

 .إمكانية شييتو بالنزاع بيف الجممة االسمية والجممة الفعمية
فاالسـ محؿ الرسـ اإلعرابي، ومحطة التوليد المعنوي والمؤىؿ لالختالفات المحتاج إلييا في 
اإلبالغ، كما يحتاج إلى مبدأ ىو إتماـ داللتو وارتباطو بعواممو حتى ال يطرأ عميو نقصاف 

 ومازاؿ النحو العربي في حاجة ماسة إلى النظر فيو الستخالص.يخؿ بالفائدة

كثيرا مف ضوابطو وقواعده التي يمكف أف تحكـ ما توصؿ إليو مف مقوالت وأحكاـ، ومازالت 
الجممة العربية موضوعا شديد األىمية قابال إلضافة الجديد في إطارىا وردفييا مف أحكاـ 
نحوية، بالرغـ مف كثرة ما عرض لو ىذا الموضوع وما قدـ فيو سواء في التراث النحوي أو 

فما يثبت عمميا أف الوظيفة األساسية لمنحو تدور حوؿ ما يتصؿ . في البحوث الحديثة
بالجممة ونظميا، بدءا مف تحديد مفيوميا، وتحميؿ مقوماتيا، وتوضيح خصائصيا، والكشؼ 
عف أنماطيا، وضبط صورتيا، وىذا كمو في شكؿ قواعد تيدي إلى فيـ وتفسير ما اثر منيا، 

وقد . في الوقت نفسو الذي تمـز فيو بغية اكتساب القدرة عمى التعبير الدقيؽ عند استخداميا
كاف مقتضى ىذا كمو أف تحتؿ البحوث المتصمة بالجممة في التراث العربي دورا عظيـ 

األىمية يتفؽ مع ما لمجمؿ مف أىمية في الفكر و المغة والنحو جميعا، بيد أف الممحوظ أف 
 -إذا استثنينا بعض المؤلفات- بحوث الجممة في التراث

 قاصرة فيو إلى حد جد بعيد، ولكننا مضطروف إلى أف نحاوؿ أف ننسج مف أثر ىذا
 .330 ص المرجع نفسو،:المنصؼ عاشور (1)
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أوؿ مؤلؼ في ىذا " لمخميؿ بف أحمد الفراىيدي "(الجمؿ )والذي يمثؿ مؤلؼ. (1)التراث
نما يشيروف إليو بفكرة لمداللة  (اإلسناد )المجاؿ، ومف المؤلفيف مف ال يذكر ىذا المصطمح وا 

إال انو ىناؾ فصؿ بيف ىذيف المصطمحيف منيـ إلى " المستند و المستند إليو" عمى طرفيو
 : جني الذي أكد عمى النقاط التالية

 . التوحيد بين مصطمحي الكالم والجممة1

 . داللة الجممة عمى القول المستقل المفيد2

 .(2) عدم الربط بين مفهوم الجممة و اإلسناد3

وقد اختمفت االتجاىات في التراث النحوي في تحديد مفيـو الجممة، بتوجو الكثير مف القضايا 
وفيما يخص طبيعة الفائدة ونعني بيا طبيعة " اإلسناد"و" الفائدة"إلى الدوراف حوؿ محوري 

الخصائص التي تتسـ بيا تماما أو نقصا ولقد انقسـ بذلؾ النحاة إلى فريقيف، فريؽ يقوؿ 
بتماـ الفائدة واآلخر ال يشترط ىذا التماـ، أما اإلسناد فقد اتفؽ أصحاب ىذا االتجاه عمى أف 
محور الجممة ىو اإلسناد وحده، وقد ترتب عف ذلؾ االختالؼ تعدد مواقؼ النحاة بالنسبة 

تقـو عمى رابطة بيف طرفيو، فال وجود عند النحاة " اإلسناد" فمف الواضح اف فكرة. لمتراكيب
 .لجممة تغفؿ فييا ىذه العالقة

ونخمص مف خالؿ ما ورد عف الجممة سابقا انو بالرغـ مف أف ثمة عوامؿ كثيرة تدعو إلى 
تحديد مفيـو الجممة في التراث النحوي إال أف لفظ الجممة لـ يستخدـ في النحو إال في 

عصر متأخر نسبيا، كذلؾ لـ يقدـ النحاة القدماء مفيوما واحدا لمجممة بؿ تعددت مفاىيميا 
المعاصرة  ف أما الدراسات"اإلسناد" والتركيب الذي يتضمف" اإلفادة" وتنوعت بيـ داللتو عمى

 في البحث النحوي يمكف أف تعد امتدادا لالتجاىات المأثورة سابقا، فالدراسات

 .  18، ص 2007، 1مقومات الجممة العربية، دار غريب، القاىرة، ص: عمي أبو المكاـر (1)
 .22المرجع نفسو، ص (2)
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النحوية التقميدية شاع فييا األخذ باإلسناد وحده دوف الفائدة ومنيـ مف اعتد بالفائدة دوف 
قائمة " مفيـو الجممة" فمف المؤكد عندنا أف تحديد. (1)اإلسناد، ومنيـ مف جمع الفكرتيف معا

 .عمى عدة نقاط أساسية ىي حجميا، وأشكاليا التي تأتي عمييا، العوامؿ المؤثرة فييا
المسند والمسند إليو وىما : فالجممة العربية في الفكر النحوي تبنى عمى ركنيف أساسييف ىما

وىما ماال يستغني واحد منيما عف اآلخر " بقولو (ىػ180 )عمدتاف في الكالـ وعرفيا سبويو 
عبد اهلل أخوؾ، : وال يجد المتكمـ منو بدا فمف ذلؾ االسـ المبتدأ و المبني عميو وىو قولؾ

يذىب عبد اهلل، فالبد لمفعؿ مف االسـ كما لـ يكف لالسـ األوؿ بد : وىذا أخوؾ، ومثؿ ذلؾ
فالمسند إليو ىو المتحدث بو أو المحدث عنو و المسند ىو المحدث ".في اآلخر في االبتداء

 .بو بتعبير سبويو

زيد =وعمى ىذا فالجممة في األوؿ أما أف تتألؼ مف اسـ واسـ أو مف فعؿ واسـ وذلؾ نحو
أخوؾ وقاـ زيد، وال يمكف أف تتكوف الجممة مف كممة واحدة، وال مف فعميف، وال مف حرفيف، 

- أي جممة- وال مف حرؼ واحد وفعؿ وال مف حرؼ واسـ، لكف االسميف يكوناف كالما
ولتوضيح رأي النحاة القدماء . واالسـ والفعؿ كذلؾ لكوف احدىما مسندا و األخر مسند إليو

فالكمـ اسـ، وفعؿ وحرؼ جاء :" سأورد ما قالو سبويو- عمى ما ذكرتو- في بناء الجممة
والجممة تقتسـ بحسب االعتبارات التي ينظر إلييا منيا، فبحسب االسـ والفعؿ (  2)"لمعنى

، فالمعتبر ىو "محمد حاضر" تنقسـ غمى اسمية وفعمية، فاالسمية ىي التي صدرىا اسـ نحو
ما صدر الجممة في األصؿ فالجممة مف نحو كيؼ جاء زيد؟ ىي فعمية ألف االسـ في نية 

: وعميو فاالسمية ىي التي صدرىا اسـ والتي يكوف الجزء األوؿ منيا اسما نحو. (3) التأخير
 الخ، وأعتمد القدماء في تعريفيـ ....زيد أخوكف نريد قائـ، ومحمد حاضر

 
  .  47-46المرجع نفسو،ص:عمي أبو المكاـر:  ينظر(1)

ـ ، 2011، 1الخالؼ النحوي في ترتيب الجممة، دار صفاء، األردف، ط: شيماء رشيد محمد زنكنة (2)
 .18-17ص
ـ، 1،2002الجممة العربية تأليفيا وأقساميا، دار الفكر، األردف، ط: فاضؿ صالح السامرائي: ينظر (3)

  .157ص
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 فييا الجممة االسمية عمى التقسيـ الشكمي أي بحسب ما تبدأ بو، أما المحدثوف فاعتمدوا
المسند كعنصر أساسي في تقسـ الجممة، فالجممة االسمية ىي التي يدؿ فييا المسند عمى 

 الدواـ والثبوت وىي التي يكوف
في صدر الكالـ، ويميو الخبر " المسند إليو" فييا المسند اسما، ونظاـ بنائيا أف يقع المبتدأ 

المسند ثـ ما قد يكوف مف موضحات أو مبينات أو غير ذلؾ نحوه األدب فف جميؿ، الكتاب 
لكف ىناؾ عنصر أساس ركز عميو النحاة وىو أنيـ جعموا لمكالـ رتبا . الخ.....خير صديؽ

بعضيا اسبؽ مف بعض، فغف جئت بالكالـ عمى األصؿ لـ يكف مف باب التقديـ والتأخير، 
وأف وضعت الكممة في غير مرتبتيا دخمت باب التقديـ والتأخير، وتترتب األىمية بحسب 
وضع الكممات في العبارة حتى تصؿ إلى أخر كممة، ويكوف لكؿ عبارة معنى يميزىا عف 
العبارة األخرى، والذي نريد أف نذكره ىنا أف مواطف العناية واالىتماـ تختمؼ بحسب المقاـ 
لذلؾ قد تقدـ كممة في موطف وتؤخرىا في موطف أخر حسبما يقتضيو المقاـ كما وليس 
معنى االىتماـ تقديـ ما ىو أفضؿ أو اشرؼ إذا المقاـ قد يقتضي تقديـ المفضوؿ عمى 

ولمبصرييف والكوفييف رأي في ىذاف حيث ذىب البصريوف . (1)الفاضؿ، وقد يقتضي العكس
إلى جواز تقديـ الخبر عمى المبتدأ مفردا كاف أو جممة، أما الكوفيوف فذىبوا إلى منع تقديـ 

الخبر عمى المبتدأ مطمقا، ومما تقدـ أرى أف البصرييف وما ذىبوا إليو مف جواز تقديـ الخبر 
 عمى المبتدأ مفردا أو جممة ىو األصح ألنيـ استندوا فيما

:" قولو تعالي: ذىبوا إليو ىو األرجح وأقوى مف الرأي الذي ال يستند إلى أي دليؿ ونحو ذلؾ
 والمعنى سواء عمييـ اإلنذار. (2)"وسواء عمييـ أأنذرتيـ أـ لـ تنذرىـ ال يؤمنوف

وعدمو أو تركو، ويستدؿ بيذه اآلية عمى جواز تقديـ الخبر وذلؾ إذا جعؿ سواء خبرا مقدما 
 .لممبتدأ

 
 
 
 .   37،45المرجع نفسو، ص: فاضؿ صالح السامرائي: ينظر (1)
 .10سورة يسيف، اآلية  (2)
 



 المدخل 
 

 12 

 :كذلؾ قوؿ حساف بف ثابت
 .قبيمة األم األحياء أكرمها        وأعذر الناس بالجيران وافيها

 " األـ األحياء: "ووجو االستدالؿ بالبيت تقديـ الخبر الذي ىو قولو

 . (1)"األـ األحياء"والتقدير قبيمة أكرميا " أكرميا:" عمى المبتدأ وىو قولو
وعميو فقد شغؿ الخالؼ النحوي حيزا مف الفكر النحوي، وأدى إلى انقساـ العمماء بيف مؤيد 

ليذا المذىب أو ذلؾ وقد وجدت أف بنية الجممة مما يثير اىتماـ العمماء فاختموا فييا 
 .وعارضوا الحجج والبراىيف لتأييد أرائيـ

وأف دراسة الجممة في العصر الحديث تمثؿ جوىر الفكر النحوي، وتدفع العمماء إلى التوسع 
في دراستيا و االستفاضة في دراسة أركانيا وىو أمر دعاني إلى دراسة ىذا الموضوع 

 .الموسـو بترتيب الجممة إلى األسس التي بنيت عمييا الجممة االسمية وأحكاميا وأحواليا كميا

 

 

 

 

 

 

   .33،44المرجع نفسو، ص :شيماء رشيد محمد زنكنة: ينظر (1)
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 -لغة وفي االصطالح النحوي- حّد االسم في نظر النحاة- 1
اختمف النحاة في مصطمح االسم، وتجادلوا فيو، و أوردت كتب التراث الجدل الطويل         

المتعمق بيذه القضية التي كونت مسالة خالفية ومناظرات مدرسية، فاالسم عند البصريين 
وتتضمن ىذه األصول . الدالة عمى العمو واالرتفاع والتنويو (و.م.س )مأخوذ من أصول

الذي لوال االسم لكان خامال، وُقّيَد االسم في أراء أخرى بمعنى " مفيوم السمو بالمسمّى 
وىو سما . التفوق والغمبة عمى صاحبيو أي الفعل والحرف، فيما دونو واقل منو ارتفاعا

أما الكوفيون فاالسم عندىم يتصل ". عمييما ألنو ينوه بالمسمى ويرفعو لألذىان بعد خفائو
.      وىي نفس األصول الحرفية التي عند البصريين مع اختالف ترتيبيا. (م. س. و )بجذور

فاالسم عند الكوفيين مشتق من السمة والعالمة والسماء، وىو عمم منصوب لمُمسمى يوضع 
 ".سيمات دالة عمى المسميات ليعرف بيا خطاب الخاطب" أوىي" عميو ليعرف بو

يتفقان في  (م.س.و )و (و.م.س )ويقدم النحاة عدٌدا من المالحظات الّدالة عمى أّن األصمين
معنى واحد ىو معنى الراية العالية والعالمة والسمة، واألصالن يُدالن عمى معنى االرتفاع 

 . (1)والوسم

فاالسم في االشتقاق الغوي كّون جداٌل وخالفٌا بين النحاة وقد ال يكون ذلك الخالف من         
نجاز  اإلسراف والترف إذا ما وضعنا ذلك في إطار حرص النحاة عمى تعيين معنى االسم وا 

 .تعريف يفصل بينو وبين غيره من أقسام الكالم

أما في االصطالح النحوي، فيعرفون االسم عمى أنو قضية ىامة تتصل مباشرة بنظريات  
النحاة واتجاىاتيم في تحديد االسم، وقد تنوعت طرق تعريفو، فال يوجد اتجاه واحد وال نص 

 واحد يمكن أن يعتبر كافيا شافيا وغير منتظر أن يفي تعريف واحد برسم االسم عمى 

 .47-46المرجع نفسو، ص :المنصف عاشور (1)
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فمن ىذه الطرق تعريف أّول يتصف باالقتصار عمى أمثمة، وتعريف . نحو مانع وجامع      
ثان يقوم عمى إضافات يسيرة، وتعريف ثالث ينزع أصحابو إلى التجريد والتنظير ولعل 

فالمعنى االصطالحي ال يختمف عندىم عن . األسماء تعتبر عند النحاة أىْم عنصر وأشممو
وأن داللة االسم ال يمكن حصرىا وجمعيا في تحديد واحد كما يمكن أن " المعنى الحقيقي

يقصد أن االسم من األمور البدييية التي ال تحد، وىذا ما يؤكد عمى أن داللة االسم عمى 
" نوع االسم وبعبارة" لفظ" المعنى المستقل مع إضافات تتمثل في مصطمحات تبين باستعمال

تعبر عن " في نفسو" تحد تميزه وانفصالو عن غيره من أقسام الكالم ويمفظ" معنى مفرد
 . االسم لمعناه في ذاتوباستيعا

   وعّين مدلول االسم في اصطالحات ليا أىمية في نقاش عالقة االسم ومسماه وقد    
كما اختمفت تعريفات االسم ". اسم ومّسمى وتسمية" وردت القضية في مثمث اصطالحي ىو 

االصطالحية باختالف الخصائص والعالمات النحوية أيضا حيث يذكر كل نحوي عددا 
معينا من العالمات يكون في نظره سندا يضمن الفصل بين االسم وغيره من الكممات، حيث 

عالمات لفضية تمحق االسم في أّولو كأداة التعريف : قسم النحاة عالمات االسم إلى ضربين
وحروف الجر ومنيا ما يدخل في وسطو أو حشوه كعالمة التصغير ويمكن أن تصنف ىذه 
العالمات عمى أسس ما يحيط باالسم في أّولو ووسطو وأخره كاالشتقاق والتصريف ومظاىر 

 .اإلعراب والتركيب
" معاني النحو" أما العالمات المعنوية فيي متصمة بالجمل واإلعراب ما يسمى عند النحاة   

أي مفاىيم نحوية موغمة في التجريد، ىي الفاعمية والمفعولية واإلضافة أو ما يجري في 
االسم في كالم » :ولعل أىم ما قدمو الزجاجي عند قولو. محالت الرفع والنصب والجر

فاالسم ىو »وعميو . (1)«العرب ما كان فاعال أو مفعوال أو واقعا في حيز الفعل والمفعول بو
 لفظ دال عمى معنى مفرد يمكن أن يفيم بنفسو وحده من غير أن يدل عمى الزمان

 .53 ،48المرجع نفسو، ص: المنصف عاشور: ينظر (1)
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 اوىذا ما اختمف فيو المحدثون عن القدامى حيث أجمعو. «المحصل الذي فيو ذلك المعنى
 إلى ىذا اعمى أنو ما دل عمى معنى في نفسو غير مقترن بزمان، أما المحدثين فقد أضافو

ومنو . (1)«أو ما يصمح ألن يكون مسندا إليو ومسندا» :التعريف كالما يزيده دقة، فقالوا
حفظ محمد الكتاب، : األول في كل تركيب يسمى فاعال نحو: االسم يرفع  في ستة مواضع

والثالث في كل تركيب يسمى . ُحِفظ الكتابُ : والثاني في كل تركيب يسمى نائب فاعل نحو
والخامس في كل . والرابع في كل تركيب يسمى فيو االسم الثاني خبراً . فيو االسم األول مبتدأ

 .تركيب يسمى فيو االسم األول اسما لكان

 فالجممة المفيدة إما أن تنعقد من فعل إلنوالسادس كل تركيب يسمى فيو االسم الثاني خبرا 
ما تنعقد من اسمين فيسمى األول مبتدأ  (وقد تقدم الكالم عمييما )واسم وىو الفاعل أو نائبو وا 

وما شابو ذلك من كل جممة . البستان مثمرٌ : والثاني خبرا ويجب فييما الرفع ومثل ذلك
    (.                                                                2)تركبت من اسمين، ابتدأ بأحدىما وأخبرعنو باالخر

 :ومن كل ما سبق يمكن استخالص ما يمي
: أن االسم منو معرب ومبني، إما أن يدل عمى معنى في نفسو غير مقترن بزمان نحو

 .......إبراىيم، دار، جنة،

ومن عالماتو التي يتميز بيا عن . الُظمم قبيحٌ : كما يدل عمى شيء محسوس أو معقول نحو
وقبولو لحرف النداء، الذي يدخل عمى . الكتاُب، الجامعةُ : نحو (أل )قبولو: الفعل والحرف

فيسند إليو ما تُتم بو الفائدة : وقبولو اإلسناد إليو. (3)«يا أييا النبيُّي » :قولو تعالي: االسم نحو
 .(المسند اسم، والمسند إليو اسم وىو السماءُ  )السماُء صافيةٌ : نحو

القواعد الجامعة صرفا ونحوا وأساليب، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنان،د ط، : أحمد محمد قاسم (1)
 .14، ص2002

 .29  ،25الدروس النحوية، دار رحاب، الجزائر، د ط، د ت، ص: حفني بك ناصف:ينظر (2)
 .(1)سورة األحزاب، اآلية (3)
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و ... من حيث التركيب–لغة واصطالحا : حّد الجممة في نظر النحاة- 2
 :الشكل

َجَمَل، : "(ج م ل )في مادة (الجيم) جاء في لسان العرب باب:مفهوم الجممة لغة- أ
عمى  (الجمل )الَجَمُل، الذكر من اإلبل، قيل إنما يكون جماًل إذا أربع، وقيل إذا أجدع، و

.  (1)"حتى َيِمَج الجمل في سم الخياط: وعميو فسر قولو تعالى: ، قال ابن بري(َمَثلَ )مثال 
جماعة الشيء، : واحدة الُجَمِل، والجممة (الُجْممة )الجماعة من الناس، و (الُجَمل )فأما 

جماعة كل شيء بكاممو من : وأجمل جمعو عن تفرقو، وأجمل الحساب كذلك، والجممة
جمع ما - لغة-  والمقصود بالجممة(2)"أجممُت لو الحساَب والكاّلمَ : الحساب وغيره، ويقال

 .تفرق

وىي جماعة الشيء وورد  (ُجَملْ  )ىي مفرد:  فالجممة إذا:مفهوم الجممة اصطالحا- ب
. (3)"كالم مفيد مستقل" عمى أنيا (المعجم المفصل في النحو)المفيوم االصطالحي في 

يجد بنا اإلشارة .  المخاطباأي يتضمن معمومة يستفيد ه: أن يكون الكالم مفيدا: ومعنى ىذا
في القضايا النحوية قبل  (الجمل )أو (الجممة )إلى أنو ال نكاد نجد من يستخدم مصطمح

الفعل : حين يستعمل ىذين المصطمحين لإلشارة إلى (ىـ280ت  )محمد بن يزيد المبرد
فيو يستعمل . (4)«األفعال مع فاعمييا جمال»: وفاعمو، أو المبتدأ وخيره ومن ذلك قولو

المفظين في مجال تقرير الحقيقة النحوية القائمة إن الجمل بعد النكرات صيغت وبعد المعارف 
أحوال، دون أن يتجاوز نطاق ىذا النمط من التناول الجزئي لمجممة إلى رحاب التصور 

أي أن التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جممة مفيدة، ويسمى أيضا .الشامل لمفيوميا
 .كالما

 (.40)سورة األعراف، اآلية (1)
 .50، ص1، ج(ج م ل)لسان العرب، مادة: أبن منظور (2)
 .19، ص1992، 1المعجم المفضل في النحو، دار بيروت، ج: عزيز فوال (3)
 .9، د ط، د ت، ص1المبّرد المقتضب، عالم الكتب، بيروت،ج (4)
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فالجممة المفيدة قد تتكون من كممتين، وقد تتركب من أكثر وكل كممة فييا تعد جزءٌا منيا، 
أي أن الكممة وحدىا ال تكفي في التخاطب وأنو الُبّد من كممتين فأكثر حتى يستفيد اإلنسان 

 "المدير:"فائدة تامة فالكممة منفردة ال تحمل معنى تاما، ولو قمنا

ما حصمنا عمى معنى الن االسم لم يستند إليو فعل أوصفو، أو خبر يتم بو المعنى والحرف 
كما رأينا ال معنى لو بنفسو ليذا كانت الضرورة أن يتركب الكالم من كممتين أو أكثر ليؤلف 

" كان الكالم تاما، والمعنى واضحا" جاء المدير:" معنى تاما يحسن السكوت عميو، فمو قمنا
إال انو قد . (1)"فالجممة كالم يتألف من كممتين فأكثر يفيد معنى تام يحسن السكوت عميو

ذىب قسم من النحاة إلى أن الكالم ىو جممة أي أنيما مصطمحان لشيء واحد، وذلك ما 
أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسو مفيد لمعناه »: بقولو" في كتابو الخصائص" ذكره ابن جني

إال أن الذي عميو جميور . «نريُد أخوك، وقام محمدٌ : وىو الذي يسميو النحويون الجمل نحو
النحاة أن الكالم والجممة مختمفان، فإن شرط الكالم اإلفادة وال يشترط في الجممة أن تكون 
نما تشترط فييا اإلسناد سواء أفاد أم لم يفْد فيي أىم من الكالم إذ كل كالم مفيد  مفيدة وا 

أنيا عبارة عن مركب من كممتين أسندت " وليس كل جممة مفيدة، فقد جاء في التعريفات
  « زيد قائم»:إحداىما إلى األخرى سواء أفاد كقولك

فإنو جممة ال تفيد إال بعد مجيء جوابو فتكون أعم من الكالم " إن يكرمني:" أوليم يفْد كقولك
ال يختمف عن غيره، فإنو ذكر المسند والمسند إليو بحقيقتيما " التعريفات"وكالم ". مطمقاً 

 والنحاة. النحوية وىما الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر وما كان بمنزلة أحدىما

الجمل المقصودة لذاتيا، والجمل المقصودة لغيرىا؟ فالجمل : يقسمون الجمل عمى قسمين
ما المقصودة" حضر محمد وليتك معنا:" المقصودة لذاتيا ىي الجمل المستقمة نحو  وا 
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لغيرىا فيي الجمل غير المستقمة وذلك كالجمل الواقعة خبرا أو نعتا أو حاال أو صمة أو نحو 
ليست مستقمة بل ىي قيد " ىو مسرعٌ " جممة " أْقبَل أخوَك وىو مسرع:" ذلك، وذلك نحو

البسيطة . بسيطة ومركبة: كما تنقسم الجممة من حيث التركيب إلى قسمين. (1)لمجممة قبميا
اتسعت األرض أما المركبة فيي ما كانت : ىي ما كانت حول حدث واحد أو خبر واحد نحو

وقيل يا أرض  »:تشمل في ثناياىا عمى أكثر من جممة أو أكثر من فكرة نحو قولو تعالي
 : ففي ىذه اآلية ثالث جمل تؤدي معا معنى متكامال. (2)«ابمعي ماءك

 ىو ما بعدىا" من فعل ونائب فاعل: وىي الجممة األصمية مكونة" قيل: األولى

 وىي جممة النداء"  يا أرض:"الثانية

كما أن الجممة . وىي جممة األمر مبنية من فعل وفاعل ومفعول بو" ابمعي ماءك:" الثالثة
فالمسند والمسند إليو يجب . و األداة تتكون من عدة عناصر، المسند والمسند إليو، الفضمة

أن يتوافرا في الجممة سواء أكانت جممة اسمية أم فعمية ىما الركنان األساسيان في الكالم 
أما الفضمة ىي  (المسند إليو )تكون قد أسندت الخسارة إلى المنافق. المنافق خاسرٌ : فإذا قمت

ما كان غير المسند والمسند إليو، غير األداة وتسمى فضمة ألنو يمكن االستغناء عنيا عند 
النحاة، ألنو ليس أساسيا، لكن ذلك ال يعني انو ال يؤدي معنى أو زائد، فيو يتم المعنى، 

 :كقولو....ويزيد الفكرة وضوحا، وذلك شمل معظم المنصوبات كالمفعول بو والحال والتمييز
أما األداة فيي كممة تقع بين أجزاء الكالم، وقبميا، وتربطو كأدوات . « يحترم الناس العاقل»

 .الشرط واالستفيام والتمني وغيرىا
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 فمن « من عندك؟ »:واألداة إذا كانت اسما كان ليا موقع من اإلعراب كاسم االستفيام نحو
وعميو فإن الجممة البد أن تفيد . (1)اسم استفيام مبني عمى السكون في محل رفع المبتدأ

ال كانت عبثا، فمو رتبت كممات ليس بينيا ترابط يؤدي إلى إفادة معنى ما لم يكن  معنى ما وا 
إن يضرْب يأتينا، وأشباه ىذا لم يكن : أال ترى أنك إن قمت»:ذلك كالما، كما قال سبويو

 . «كالماٌ 
 :فالجممة ينبغي أن تتصف بأمور ليصبح الكالم الذي يؤديو مقبوال منيا

أن ال يكون المعنى الذي يؤديو التعبير ال فائدة منو لكونو مبتدأ معموما لكل أحد - 1
 .فيذا مما ال فائدة فيو (الميل مظمم والنيار مضيء ):كقولك

  (لم يمد ألبي محمد ولدا):  أن ال يكون الكالم متناقضا نحو-2
صمى جميع الخمق الجمعة الماضية  ): أن ال يؤدي التعبير إلى المحال وذلك نحو قولك-3

 .فإن ىذا محال إذا أريد بو حقيقة التعبير (في ىذا المسجد
 أن يفيد الجزء الثاني من الكالم ما ال يفيده الجزء األول فإذا لم يعطي الجزء الثاني غير -4

فإن ىذا التعبير غير  (مميت الرجل قاتمو ):ما أفاده الجزء األول لم يصح الكالم، وذلك نحو
 .مفيد ألنو أخبر بالمبتدأ نفسو

 أن يكون التعبير صحيحا من الناحية المغوية جاري عمى ُسَنِن الكالم الفصيح، فالمعنى -5
 ( 2)إذا كان المعنى مفيوما فال عبرة بالمفظ: ينبغي أن يؤدي بتعبير سميم وليس لك أن تقول

لمجممة : ومما سبق تقديمو عن الجممة يمكن أن نتوصل ونستخمص عدة نقاط مفادىا أن
 :العربية مقومات وغايات

 أن الجممة مبنية من موضوع ومحمول لمفائدة، وبذلك فالجممة تقتضي بالضرورة :أولها
 -المحكوم عميو والمتحدث عنو- الموضوع: تركيبا، وأن تركيبيا يستمزم عنصرين ىما

وأن ىذا التركيب بعنصريو ال بد أن يحقق غاية - المحكوم بو والمتحدث بو عنو-والمحمول
 .ىي الفائدة منو

 
 .29 ،27المرجع نفسو، ص: محمود حسين مغاسمة: ينظر (1)
 8،11ص، 2007، 1الجممة العربية والمعنى، دار الفكر، لبنان،ط: فاضل صالح السامرائي: ينظر (2)
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 فمفيوم الجممة يحدد عن طريق المقابمة والمقارنة بينيا وبين عدد من المصطمحات :أما ثانيا
ألن الكالم لفظ مستقل بنفسو، مفيد لمعناه، فكل لفظ استقل - الكالم- األخرى، عمى رأسيا

، وعميو فاالستقالل يعود إلى أن الجممة تختمف عن (كالم )بنفسو وجنيت منو ثمرة معناه فيو
القول المستقل : الكالم من حيث المبنى أما الفائدة فيي وصف لمعناه، فداللة الجممة ىي

وبالنظر إلى جميور النحاة العرب نجد أنيم ينقسمون إلى . (1)المفيد كما قال أبن جني
 :مذىبين في ىذه الرؤية

ويمثمو أكثرىم - يحدد مفيوم الجممة بتحقق اإلسناد فييا، دون اعتبار قط لمفائدة منيا: األول
 -عددا

كما - يمثمو قمة ناذرة- ، من غير النظر إلى اإلسناد« يأخذ بفكرة تحقق الفائدة منيا»:الثاني
حدد النحاة الحد األدنى لمجممة العربية وتمثل في وجود عنصرين فييا، ذلك أن الجممة تحمل 

المحكوم عميو : في تصورىم حكما من نوع ما، وعميو ال وجود لجممة من دون طرفين ىما
 .والمحكوم بو

ومن المعروف أن ضرورة احتواء الجممة عمى عنصرين نتيجة منطقية ال نحيد عنيا لمقول 
المسند : كما سبق واشرنا- بفكرة اإلسناد في تحديد مفيوم الجممة، إذ أنو عالقة بين طرفين

والمسند إليو، ومن الطبيعي أن يكون المسند محكوما بو في حين أن المسند إليو محكوما 
 .عميو، بيد أنو ال ضرورة ليذه الثنائية إذا أخدنا بفكرة الفائدة في تحديد الحد األدنى لمجممة

أو بعبارة أخرى ال يجوز - الشيئين المترابطين- كما ال يجوز الفصل بين أجزاء الجممة
 التفريق بين العامل والمعمول بأجنبي والمقصود باألجنبي ما لم يعمل فيو العامل، فال
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 كانت الُحمىَّ »يفصل مثال بين الفعل ومعمولو بشيء لم يعمل فيو الفعل، فال تقول مثال في
ومعمولو  (الفعل كان ) وىنا ُفِصَل بين العامل« كانت زيدا الُحمىَّ تأخذ».«تأخذ زيدا

 .بزيدا (الُحمىَّ )
ولن نطيل الحديث عن الجممة ونشأتيا وعنصرىا عمى النحو الذي جاء بو النحاة، ما ييمنا 

 .ىو كيف صنفيا النحاة المحدثون

 :عناصر الجممة عند المحدثين- ج
تتألف الجممة من قسم من المصطمحات التي يذكرىا النحويون في بداية كالميم عمى الكالم 

الكممة، الكمم، القول، المفظ، لكن لم تختمف نظرة البحث الغوي : وما يتألف منو والتي منيا
 ( 1):عما أتانا بو القدامى فمقد رأى السامرائي أنيا تتألف من

 .أي الكممة عمى وجو العموم: المفرد- 1

فإن بكل صيغة معنى يختمف عن الصيغ األخرى  :البنية أو الصيغة الصرفية- 2
 .....كالفعل واسم الفاعل والصفة المشبية وصيغ المبالغة وغير ذلك

 : وىو عمى نوعين:التأليف- 3
، (قام عميو)اي عظمو، و (قام لو)، بمعنى انصرف عن، و(قام عن)مثل: التأليف الجزئي- أ

 .بمعنى تولى أمره
 .الحمد هلل وهلل الحمد:  كالتقديم والتأخير، الحذف والذكر، التوكيد، مثل:التأليف التام- ب
وىي ذات داللة عمى معنى مافي الجممة الواحدة قد يختمف معناىا : النغمة الصوتية- 4

 .من االستفيام إلى التعجب ومن التعظيم والتفخيم إلى التقميل وكل بحسب النغمة الصوتية
  إذا كانت معاني المفردات والجمل تتطور فإن دالالت :التطور التاريخي لمداللة- 5
 
م، 2002، 1الجممة العربية تأليفيا وأقساميا، درا الفكر، األردن، ط: فاضل صالح السامرائي: ينظر (1)

 .31،34ص
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 التعبير الواحدة قد تتغير وربما كان من الصعب معرفة األصل لمدالالت مثل رفع عقيرتو 
، واصل ىذا (صاح)و (رفع عقيرتو)إذ ليس ىناك عالقة لغوية بين.التي تعني صاح 

التركيب أن رجاٌل قطعت إحدى رجميو فرفعيا ووضعيا عمى األخرى ثم صرخ بأعمى صوتو 
 .(رفع عقيرتو)فقال الناس 

 ىو أىم عنصر من عناصر الجممة العربية، إن لم يكن أىميا عمى اإلطالق: اإلعراب- 6

ىي عنصر ميم من عناصر الجممة بيا يعرف المحذوف أو يعرف بيا خروج : القرينة- 7
 .الكالم عن ظاىره إلى داللتو كخروج الخبر إلى اإلنشاء

 . فقد ال تفيم من مفرداتيا وال يفيم المقصود منيا:المفهوم العام لمدلول العبارة- 8
وىذه العناصر التي ذكرىا السامرائي ىي عموما ما تتألف منو الجممة العربية وقد اخترنا رأيو 
 .ألن نظرتو إلى عناصر الجممة كانت مختصرة وشاممة ولم تخالف ما جاء بو البحث المغوي

أن بنية الجممة ىي التركيب المنطوق الذي بين الفكرة  :عوارض الجممة العربية- د
النظرية والنطق الفعمين فالبنية ال تتكون إال وفقا لصورة ذىنية سابقة فإذا قمنا إن الجممة 

ما الحديث عن أية  (المبتدأ والخبر)االسمية تتكون من فيذا حديث عن بنيتيا األساسية وا 
جممة واقعة منطوقة أو مكتوبة فيو حديث عن بنائيا ىذا البناء تعرض لو عوارض مختمفة 

 عمى البنية األساسية حتى تستقيم نظرية بناء ةتحولو من معنى إلى آخر مع المحا فض
ن خمت من تركيب أحد ركني اإلسناد الذي اتخذه النحاة معيارا لبنائيا عمموا عمى  الجممة وا 

يحذف المبتدأ إذا كان خبره نعتا مقطوعا لمدح أو ذم أو »: يقول السيوطي. (1)تقديره
 .ىو الحميد، المرضع:  نحوا الحمد هلل الحميد، إرأف باألرممة المرضع والتقدير (2)«ترحم
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وتكون ظاىرة الحذف ىذه جائزة إذا أدل عميو دليل من السياق فمو أسرار وخبايا تحدث عنيا 
ىو باب دقيق المسمك، لطيف المأخذ، عجيب األمر تشبيو بالسحر، »:الجرجاني في قولو

 (1)«فإنك ترى بو ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة

كما يمكن التقديم والتأخير بين عناصر الجممة وذلك ألغراض بالغية كثيرة منيا التخصص 
إذ تقدم الخبر الذي ىو شبو جممة المبتدأ، ودلك حتى نخصص ". اهلُل الحمدُ :" نحو قولك

 .الحمُد هلل دون سواه
التقديم والتأخير ىو باب كثير الفوائد واسع التصرف في  »:يقول عبد القاىر الجرجاني

مررت بزيد : كما تجدر بنا اإلشارة أيضا إلى أنو ال يمكن أن نقول. (2)«المحاسن بعيد الغاية
قام أبوه، ألنو قد ثبت أن الجمل نكرات والنكرة ال تكون وصف لممعرفة، وال يمكن كذلك 

المعرفة عمى الجمل ألن ىذه األخيرة من خواص األسماء والجمل ال تختصر  (الم)إدخال
 .(3)بأسماء بل تكون جممة اسمية فعمية

 : أقسام الجممة عند المحدثين- و
بالنظر غمى ما قدمو القدامى حول أقسام الجممة العربية، حاول المحدثون إجراء بعض 

 التعديالت عمييا فكانت عمى النحو التالي
 .وىي التي تكون مبدوءة باسم :جممة اسمية* 

 .وىي التي يكون صدرىا فعل سواء تقدم الفاعل أو تأخر: جممة فعمية* 

 .(4) كل جممة بدئت بمشتق:جممة وصفية* 
 
 
 .129دالئل اإلعجاز، ص: الجرجاني (1)
 .72ص: المرجع نفسو (2)
 .320، ص1األشباه والنظائر في النحو، ج: السيوطي: ينظر (3)
 .31المرجع نفسو، ص: محمد جان: ينظر (4)
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 (1)وعلى هذا تكون أقسام الجملة عند المحدثٌن كما ٌلً 

 الطالب إن ٌقرأ ٌتثقف- إن هللا ٌحبُّ التواب- الطالب ٌقرأ الدرس: مثال

 صدرها فاعل مسند إلى جملة فعلٌة

               مفعول ثان                           

                                        ناسخ خبره        جملة اسمٌة            جملة فعلٌة

 18بنٌة الجملة العربٌة فً دٌوان درٌد بن الضمة، ص: الجمعً حمٌدات: ٌنظر (1)

 .23،26مدخل إلى دراسة الجملة العربٌة، ص: محمود أحمد نخلة+ 

البساطة والتركٌب

التركٌب وعدمه

جملة بسٌطة

مجردة أو أساسٌة

مّوسعة

الجملة الكبرى

مركبة تركٌب عادي

جملة ذات تركٌب معتاد

عند المحدثٌن

تركٌبا تالزمٌا

جملة خبرٌة

(تقدٌم وتأخٌر)أعٌد تركٌبها

منفٌة
معٌار الداللة العامة

جملة استثنائٌة

مثبتة

مؤكدة

(أمر نداء)طلبٌة 

(تمنً، ترجً)إنفعالٌة 
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 :تهييد 

 الجممة قاعدة الكالـ ووحدة اإلبالغ األولى بيف الناس يضبطيا قانوف عرفي، متواضع بيف 
ذا اختؿ  أبناء الجماعة المغوية يتوارثو جيال بعد جيؿ، وال يحيدوف عنو إال بمقدار يسير، وا 

ولمجممة ركناف أساسياف يعرؼ كؿ . ىذا النظاـ أال يؤدي الكالـ غرضو في التواصؿ والتفاىـ
المسند إليو المسند وتجمع بينيما عالقة اإلسناد، وكاف المبدأ األوؿ : منيما بالعمدة وىما

لتقسيـ الجممة ينطمؽ مف نوع الكممة، ورتبتيا األصمية، فإذا كاف صدرىا فعال فالجممة فعمية، 
ذا كاف اسما فيي اسمية " كزيد قائـ" بأنيا الجممة التي صدرىا اسـ»":ابف ىشاـ" وقد عرفيا. وا 

وشرحيا . (1)«عند مف جوزه وىو األخفش والكوفيوف" قائـ الزيداف" و" ىييات العقيؽ" و 
فالمبتدأ كؿ اسـ ابتدئ بو ليبني عميو كالـ والمبتدأ والمبنى عميو رفع، فاالبتداء " سبويو بقولو

ال يكوف إال بمبنى عميو فالمبتدأ األوؿ، والمبنى ما بعده عميو رفع، واالبتداء ال يكوف إال 
وقد قصد سبويو . (2)"بمبنى عميو، فالمبتدأ األوؿ والمبنى ما بعده عميو فيو مسند ومسند إليو

وىي تفيد بأصؿ ." بالمبنى عميو الخبر وبيف انو يمي المبتدأ ويشكؿ معو كالما مرفوعا
عمي :" وضعيا وثبوت الحكـ فحسب، بال نظر إلى تجدد وال استمرار فال يستفاد مف قولنا

 .(3)"سوى ثبوت السفر فعال" مسافر
 

 

 

 

صالح عبد العزيز عمي السيد، دار السالـ، القاىرة،  .مغني المبيب عف كتب االعاريب:ابف ىشاـ ( 1)
 .507، د ت، ص1ط
 .126، ص1999، 1، ج1الكتاب، دار الكتب العممية، بيروت، ط: سبويو (2)
 .57-56ـ، ص2002، 4عموـ البالغة، دار الكتب العممية، بيروت، ط: أحمد مصطفي المراغي (3)
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 التشعب في دراسة عناصرىا وتطبيقيا عمى يمكننا وبعد التطرؽ غمى معنى الجممة االسمية 
 .ديواف أبي القاسـ ألشابي

 :الهبتدأ والخبر
 :الهبتدأ: أوال

 :تعريفة وأقساهو- 1
 : يقوؿ ابف مالؾ األندلسي: تعريف- أ

 هبتدأ زيٌد وعاذٌر خبر       إن قمت زيٌد عاذٌر هن اعتذر
المبتدأ ىو االسـ، صريحا أو مؤوال، مجردا عف العوامؿ المفظية غير المزيدة مخبرا عنو، أو 

 : (شجون)فاالسـ الصريح نحو قوؿ أبي القاسـ الشابي في قصيدة .(1)وصفا رافعا لمكتفي بو
 .(2)صورة الشقاء داهعة الطرف   ولون يسود في كل طرس

 . مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى أخره:صورة
 :(نشيد الوطف):والمؤوؿ في قولو مف خالؿ قصيدتو

 .(3)وال ُبّد ِلَمْيل أن ينقضي      والبّد لمقيد أن ينكسر
 .حرؼ مصدر ونصب ال محؿ لو مف اإلعراب: أن

 فعؿ مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو الفتحة المقدرة عمى الياء منع مف ظيورىا :ينقضي
والتقدير والبدَّ  (لميؿ)في محؿ رفع المبتدأ مؤخر لمخبر (أف ينقضي)والمصدر المؤوؿ. الثقؿ

 .االنقضاء الميؿ
 
 

، 1عبد الرحمف الكبيسي، درا الكتب العممية، بيروت، ط: شح ألفية بف مالؾ، تح: ابف طولوف (1)
 .175ـ، ص2002

 .91ـ، ص1997، 1شرح ديواف أبي القاسـ الشابي، دار الفكر العربي، بيروت، ط: يحيى شامي (2)
 .9المرجع نفسو، ص (3)
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والمقصود مف المبتدأ ىو االسـ المجرد مف العوامؿ المفظية غير المزيدة وأف العامؿ في 
المبتدأ معنوي وىو التجرد، ولقد لخص ابف عقيؿ الخالفات بيف النحوييف في ىذا الشأف 

  . ، فبحسبؾ مبتدا(بحسبؾ درىـ )فكاف ىو (غير الزائدة):واستدؿ بمثاؿ حوؿ قولو

وىو مجرد عف العوامؿ المفظية غير الزائدة ولـ يتجرد عف الزائدة فإف الباء الداخمة عميو 
، فرجؿ مبتدأ، وقائـ خبره، حيث (رب رجؿ قائـ):زائدة، كما استدؿ عمى شبو الزائدة مثؿ قولنا

وكوف المعطوؼ مرفوعا  (رجؿ)عمى أنيا معطوؼ عمى  (رب رجؿ قائـ وامرأة)إننا لو قمنا
اعمـ أف المبتدأ »:المبتدأ بقولو" ابف جني"وعرؼ. فيو دليؿ عمى أف المعطوؼ عميو مرفوع

أكؿ اسـ ابتدائو وعربتو مف العوامؿ المفظية وعرضتو ليا وجعمتو أوال لثاٍف، يكوف الثاني خبرا 
زيد قائـ ومحمد منطؽ، فزيٌد ومحمٌد : عف األوؿ ومسند إليو وىو مرفوع باالبتداء نقوؿ

 .(1)«مرفوعاف باالبتداء وما بعدىما خبرىما
المبتدأ ىو االسـ الذي يقع في أوؿ الجممة لكي نحكـ عميو بحكميا، : وفي تعريفات أخرى

وىذا الحكـ الذي نحكـ بو عمى المبتدأ ىو الذي نسميو الخبر، فيو الذي يكمؿ الجممة مع 
 .(2)المبتدأ ويتمـ معناىا الرئيسي

مف خالؿ ما سبؽ ذكره يمكف القوؿ أف المبتدأ ىو عمدة الجممة االسمية وىو الركف الرئيسي 
فييا، وحكمو الرفع، نحكـ عميو بحكـ ما يعرؼ بالخبر، وىو يقتضيو ألنو يطمبو طمبا الزما 

وقد . مف حيث أنو محكـو بو عميو فكاف مف الضروري أف يعمؿ فيو الف أصؿ العمؿ لمطمب
 :فيـ مف قوؿ ابف مالؾ أف المبتدأ مخبرا عنو أو وصفا رافعا لمكتفي بو، أنو عمى قسميف

 
 
ـ، 1979، 1حسيف محمد شرؼ، عالـ الكتب، القاىرة، ط: الممع في المغة العربية، تح: ابف جني (1)

 .109ص
 .78ـ، ص2008، 1التطبيؽ النحوي، دار الميسر، عماف، ط: عيده الراجحي (2)

 :أقسام الهبتدأ- ب 
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 : المبتدأ عمى قسميف
 المبتدأ الذي يحتاج إلى الخبر، والمراد بو ما لـ يكف المبتدأ فيو وصفا : القسم األول

 :مشتمال عمى ما يذكر في القسـ الثاني ويكوف عمى النحو التالي
 :كمهة هفردة- 1

 نشيد ):االسـ الصريح نحو قوؿ أبي القاسـ ألشابي في قصيدة: قد تكوف اسما معربا ويسمى
 : (الجبار

  ( 1)النوُر في قمبي وبين جوانحي       فعالم أخشى السيَر في الظمهاء؟

 .يعبر الشاعر ىنا عف صموده وثباتو،  مترنما مغنيا لمنور 
 :(أييا الحبُ )وفي قصيدتو. مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى اخره: النورُ 

 (2)ألييٌب يثور في روضة النفس      فيطغى، أم أنت نور السهاء؟

 يخاطب الشاعر الحب بأنو المييب والجحيـ، وأنو نرو السماء المقدس

 . أداة استفياـ ال محؿ ليا مف االعراب:أ

 . مبتدا مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى أخره:لييب
 :(أييا الميؿ )وقد تكوف اسما مبنيا في المفظ معربا في المحؿ كما قاؿ الشاعر في قصيدة

 .(3)ولكنو شعاع الغروب: ذاك عيد حسبتو بسهة الفجر

 .يتذكر الشاعر في ىذا البيت ما سمؼ مف ايامو الغابرة، حيف كاف فتى باسما لمحياة
         :(لمتاريخ )وفي قصيدة

 .(4)ىذا قميٌل هن حياٍة ُهرة        في دولة األنصاب واأللقاب
 
 .13ص المرجع نفسو،: يحي شامي (1)
 .11المرجع نفسو، ص )2)
 .25المرجع نفسو، ص (3)
 .27المرجع نفسو، ص (4)

 :(إلى قمبي التائو ) وفي قصيدة.يشير الشاعر إلى كتـ االحرار وتمادي الظمـ والفساد
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 .(1)تمك أطياٌر أنيقات، ِطَراب، فرحاتٌ 

: ذاؾ، ىذا، تمؾ:  فكؿ مف.المقصود باألطيار ىي الطيور التي تغدوا وتشدوا أعذب األلحاف
 . مبتدأ أسماء إشارة مبنية عمى الفتح في محؿ رفع

 :صموات في ىيكؿ الحب: في قصيدة: وقوؿ أبي القاسـ الشابي
  (2)أنت دنيا هن األناشيد واألحالم       والسحر والخيال الهديد

 .يصؼ الشاعر الحبيبة بالحمـ والخياؿ، إنيا ربيع الشاعر ونشوتو وسر خموده
 :(قمت لمشعر)وفي قصيدة 

 .(3)أنا لوالك لم أطق عَنَت الدىر   وال فرقة الصباح السعيد
ايتيا الحالمة بيف  )وفي قصيدة. يتحدث الشاعر عف عنت الدىر وتعبو وصعوبتو وىولو

 :(العواصؼ
 . (4)أنت كالزىرة الجهيمة في الغاب      ولكن هابين شوٍك ودود

يخاطب الشاعر الحالمة، ىذه الحبيبة البريئة كوردة الغاب يحيط بيا الشوؾ وتعيث مف 
مبني في محؿ رفع المبتدأ  (ضمير رفع)ضمير متصؿ: أنا، أنت: فكؿ مف. حوليا الديداف

 :(حديث المقبرة ):كذلؾ في قولو في قصيدة
 ( 5)وها شأن ىذا العداِء العتيق؟        وها شأن ىذا اإلخاء الودود؟

 وفي قصيدتو. يطرح استفياما حوؿ تواجد ىذا محبا وودودا وذاؾ مبغضا كارىا وحقوًدا
 :(إلى قمبي التائو )
 
 .35المرجع نفسو، ص:يحيى شامي   (1)
 .53المرجع نفسو، ص  (2)
 .57 المرجع نفسو، ص (3)
 .61 المرجع نفسو، ص (4)
 .48 المرجع نفسو، ص (5)

 (  1)!أين أحالهك يا قمبي؟         لقد فات الفوات
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يتساءؿ الشاعر عف أحالمو التي كانت تفعـ قمبو أما اآلف فقد اختفت وتبخرت بعد فوات 
 (إلى عذارى أفروديت ):وفي قصيدتو. األواف

 ( 2)فتَنٌة، توقظ الغرام وتذكيو      ولكن هاذا وراء النيود؟
 .أوفروديت ليا جمؿ النيود التي توقظ الغراـ والحب وتذكيو

 . أسماء استفياـ مبنية في محؿ رفع مبتدأ: ما، أيف، ماذا: ؼ

 :(إرادة الحياة )أما قولو في قصيدتو

 .(3)وهن لم يعانقو شوق الحياة      تبخر في جوىا واندثر

والمقصود ىو أف الحياة والشوؽ إلى الحرية، شرطاف أساسياف مف أجؿ بموغ ىذه الغاية 
 :(الجنة الضائعة )وفي قصيدتو .السامية

 .(4)ها في فؤادينا هن أحالم، أو حمو الغرور

 .يتذكر الشاعر أياـ المرح والبيجة

ىذا فيما يخص النوع . أسماء موصولة مبنية عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ: ما، مفْ : ؼ
األوؿ مف أقساـ المبتدأ وىو متنوع في ديواف أبي القاسـ ألشابي، فكاف اسما صريحا وكاف 
مف أسماء اإلشارة واألسماء الموصمة وأسماء االستفياـ، كما كاف أيضا ضميرا منفصال 

 .وكميا أسماء مبنية لفظا معربة محال
  
 .35المرجع نفسو، ص: يحيى شامي ( 1)
 .58 المرجع نفسو، ص (2)
 .67المرجع نفسو، ص (3)
 .73المرجع نفسو، ص (4)
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 :(هصدرا هؤوالٌ  )جهمة- 2

فكما يكوف المبتدأ مفردا يمكف إف يكوف جممة، والوارد منو في ديواننا وقوعو مصدرا مؤوال في 
 :(الغزؿ الفاتف )قولو في قصيدة

 .(1)دون أن تبمل النفوس رضا    با هروقاٌ 

 . يعرب الشاعر عف فرط تأثره بالحب ويصؼ محاسف الحبيبة

فعؿ مضارع منصوب بأف وعالمة نصبو الفتحة الظاىرة والمصدر : تبمل مصدرية، :أن: ف
 .(دوف االبتالع )في محؿ رفع المبتدأ، والتقدير (أف تبمغ )مف

 :    القسم الثاني
: المبتدأ الذي يحتاج إلى مرفوع يكتفي بو، ىذا المرفوع  مسد الخبر، ويسمى الوصؼ الرافع

أي الوصؼ المشتؽ مف الفعؿ، والمكتفي  بو عف الخبر، ويشترط أف يتقدـ الوصؼ استفياـ 
، أي أنو وصؼ يعتمد عمى استفياـ أو نفي، وال يحتاج إلى الخبر ألنو بمزلة (2)"أو نفي 

الفعؿ فاكتفى بمرفوعو، وأعرب ىذا المرفوع فاعال أو نائب فاعؿ سّد مسد الخبر، ويالحظ أف 
 ديواف أبي القاسـ –ىذا النوع لـ يكف لو أي نصب مف الذكر في الديواف الذي بيف يدينا 

– الشابي 
 : هواضيع تنكير الهبتدأ- 2

األصؿ في المبتدأ أف يكوف معرفة ال نكرة، ألف  لفظ المحكـو عميو يجب أف يكوف معموما، 
اّل إنتفت اإلفادة مف الجممة ) ، وألف الفكرة مجيولة غالبا، والحكـ عمى المجيوؿ ال يفيد( 3)وا 

4). 

 .97المرجع نفسو، ص: يحيى شامي  (1)
 .138م، ص2002، 1فً النحو وتطبٌقاته، دار النهضة العربٌة، بٌروت، ط:  محمود مطرجً (2)

 .144المرجع نفسه، ص  (3)

 .115م، ص2000، 2شرح قطر الندى و بل الصدى، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، ط:  إبن هشام (4)
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ومعنى ذلؾ أف حكـ المبتدأ ال يكوف معرفة حتى تحصؿ الفائدة إذا أخبر عنو ألف المخبر 
عنو يجب أف يكوف واضحا ومعموما، فإف كاف مجيوال فإنو ال يفيد، والنكرة غالبا ما تكوف 

 .مجيولة، لذا كاف مف الواجب أف يكوف المبتدأ معرفة
 : يقوؿ ابف مالؾ في ألفيتو

د زيـد نـهـره ــهالم تفـد كعـنوال يجوز االبــــتدا بالــــنكرة            
 وىل فتى فــيكم فهـا خـل لنــا               ورجـل هــن الكــــرم عندنا

بّر بزين ولبـقس ها لـم يـقـل ورغبة في الخير خير وعهل                       
 :وىو بيذا إقتصر عمى ستة مواضيع لإلبتداء بالنكرة ىي

 د زيػد نػمػرهػػكعػف: أف يتقدـ عمييا الخبر وىو ظرؼ أو مجرور، وىو المشار إليو بقولو- 1

 وىؿ فتى فػػيكـ: أف يتقدميا أداة استفياـ، وىو المشار إليو بقولو- 2
 فمػا خػؿ لنػػا: أف يتقدـ عمييا أداة نفي، وىو المشار إليو بقولو- 3
 ورجػؿ مػػف الكػػػػـر عندنا: أف تكوف موصوفة، وىو المشار إليو بقولو- 4
 ورغبة في الخير خير: أف تكوف عاممة فيما بعدىا، في قولو- 5
 (1) بّر بزيفوعمؿ : أف تكوف مضافة إلى نكرة، وىو المشار إليو بقولو- 6

إلى نيؼ وثالثيف، وأف " إبف ىشاـ " وقد ذكر النحويوف مواضع عّدة، بمغت كما يقوؿ 
لى العمـو إف ما اسخمصناه ىو أف ىناؾ اختالفا بيف (2).بعضيا يرجع إلى الخصوص وا 

النحاة في تحديد مسوغات االبتداء بالنكرة فمنيـ مف حددىا بستة كابف مالؾ، ومنيـ مف قاؿ 
 - وىو ما سبؽ ذكره- نيؼ وثالثيف كابف ىشاـ

 
 .57م، ص2007شرح ألفٌة بن مالك، دار الهدى، عٌن ملٌلة، دط، : المكودي (1)

 .144المرجع نفسه، ص: محمود مطرجً (2)

 :أما ما يمكف ذكره منيا فيو ماتواجد في ديواف أبي القاسـ الشابي في المواضع التالية
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    :(أّييا الحب ): أف تكوف النكرة مسبوقة بنفي أو استفياـ، كقوؿ الشاعر في قصيدتو- 1
 .  أم أنت نور السهاءطغى     فـيـ       لـيـيـٌب يـثـور فـي روضـة الـنـفـسأ
 . أداة إستفياـ مبنية عمى الفتح ال محؿ ليا مف االعراب:(اليهزة ): أ

 . مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الفتحة الظاىرة عمى آخره:لييبٌ 
 فعؿ مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره والفاعؿ ضمير مستتر تقديره ىو، :يثورُ 

 .والجممة الفعمية في محؿ رفع خبر
 : (أييا الميُؿ  ):وقوؿ الشاعر في قصيدتو

 (1)ها سكوت السهاء إاّل وجوٌم          ها نشيد الصباح غير نجيب 
 .ينفي في ىذا البيت عف السماء وجوميا أي العبوس عند المغيب

 .النافية حرؼ مبني عمى السكوف المحؿ ليا مف االعراب: ما
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره: سكوتُ 
 .خبر مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره: وجوـٌ 

فمسفة الثعباف  )أف تكوف النكرة مخصصة أو موصوفة، كقوؿ الشاعر في قصيدتو - 2
 :(المقدس 

 (2)والشاعر الشحروُر يرقص، هنشًدا لمشهس، فوق الورد واألعشابِ  
الشاعر الشحرور ىو الذي ينشد لمشمس ويعنييا في صمواتو فوؽ الورود واألعشاب 

 .والرياحيف
 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: الشاعرُ 

 .نعت مرفوع بالضمة: الشحرورُ 
والجممة  (ىو )فعؿ مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة والفاعؿ ضمير مستتر تقديره : يرقُص 
 .في محؿ رفع الخبر (يرقُص )الفعمية 

 
 .25المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (1)

 .30المرجع نفسه، ص (2)

، مثؿ قوؿ الشاعر في قصيدتو - 3  : (ليمة عند الحبيب  )أف تكوف النكرة إسما يفيد العمـو
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 (1)فتودعــّنا، وكــٌل َقــْمُبُو       في جحيم هؤلم، همتيبٍ 
 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: كؿٌ 
 .خبره مرفوع: قمبُ 
 : (الرواية الغريبة  )كذلؾ في قصيدتو - 

 (2)العاتيه عمى الغيِر هْضُحوٌك عمى دور        وىو َضـاحٌك .......وكلٌّل ُيَؤدِّدي َدْوَرهُ 

 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: كؿٌ 

، والجممة (ىو  )فعؿ مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة، والفاعؿ ضمير مستتر تقديره : يؤدي
 .في محؿ رفع خبره (يؤدي  )الفعمية

 : أف تقع النكرة في أوؿ جممة الحاؿ- 4
 ......وىو ضاحك عمى الغير: نفس البيت الشعري السابؽ قولو

 .واو الحاؿ، حرؼ مبني عمى الفتح ال محؿ ليا مف اإلعراب: الواو
سـ الفاعؿ ضاحٌؾ في محؿ : ىو ضمير رفع منفصؿ مبني عمى الفتح في محؿ رفع مبتدأ، وا 

 .رفع الخبر
 .أنو نكرة ألنو ّداؿ عمى لفظ يفيد العمـو (ىو  ) قمت عف ضمير الرفع المنفصؿ، :هالحظة

 :(تونس الجميمة  )مثاؿ ذلؾ ما قالو الشاعر في قصيدتو : أف تكوف النكرة محصورة- 5
 (3)قد َعرانا، ولم نجد هن أزاحوُ           إنَّنها َعْبَرِتي ِلَخْطٍب َثِقيلٍ 

 .أداة  نصب توكيد: إفّ 
 

 

 .34المرجع نفسه، ص: ٌحٌى شامً(1)

 .39المرجع نفسه، ص (2)

 .42المرجع نفسه، ص (3)

 . كافة ومكفوفة، حرؼ زائد مبني عمى السكوف ال محؿ لو مف االعراب:ها
 .مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة عمى الياء منع مف ظيورىا الثقؿ: عبرِتي
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 :(حديث المقبرة  ):في قولو في قصيدتو: أف تقع النكرة بعد لوال- 6
 .(1)لها أدرك الناس هعنى السعودولو ال شقاء الحياة األليم        

 .حرؼ امتناع لوجود، مبني عمى السكوف ال محؿ لو مف االعراب: لوال
 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره، والخبر محذوؼ وجوبا، تقديره موجود: شقاءُ 

كقوؿ الشاعر في :  أف يكوف الخبر شبو جممة أو جممة متقدمة عمى المبتدأ النكرة- 7
 : (فصحة مف كتاب الدموع  ):قصيدتو

 (2)في ليمة الوحشة هسراه         وبكيف الوحدة هرقده
 .في محؿ رفع خبر مقدـ (لشبو جممة  )جار ومجرور : في ليمة
 .مبتدأ مخر مرفوع باأللؼ ألنو مثنى: مسراهُ 
في محؿ رفع خبر مقدـ، مبتدؤه مؤخر ىو  (لشبو جممة )جار زمجرور : بكيؼ: كذلؾ
 .مرقده

 : أف تكوف النكرة مسبوقة بإذا الفجائية- 8
ذا فتنُة الحياِة وسحُر الكون ضرٌب هن الغهام الزاىي  .وا 

 .الفجائية حرؼ مبني عمى السكوف ال محؿ لو مف االعراب: إذا
 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: فتنة

 .خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: ضربٌ 
 
 
 

 .47المرجع نفسه، ص: ٌحٌى شامً (1)

 .66المرجع نفسه، ص (2)

 : تقديم الهبتدأ وتأخير الخبر وجوبا- 3
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نحو قوؿ الشاعر . (1)األصؿ في المبتدأ أف يتقدـ عمى الخبر ألننا نحكـ بالخبر عمى المبتدأ
 : (تحت الغصوف  )في قصيدة 

 (2)ونجوم السهاء فيو شهوٌع          أوقدُتيا لمُحبِّد روح القرون
 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: نجـو

 : وقولو في نفس القصيدة
 (3)فابسهي، والثهينِ ... والحبّ        وجهاُل الّظالم يعبُق باألحالِم 

 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: جماؿ
 فعؿ مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره، والفاعؿ ضمير مستتر تقديره : يعبؽ

 .في محؿ رفع خبر (يعبؽ  )والجممة الفعمية  (ىو  )
 (4):أما المواضع التي يتقدـ فييا المبتدأ عمى الخبر وجوبا فيي- 
 : أسهاء اإلشارة* 

 :(نشيد األسى  )في قصيدة 
 (5)وىناك أنواُر النيار ُتِطُل هن خمف العزوب

اسـ إشارة لممكاف القريب، مبني عمى السكوف في محؿ نصب  ظرؼ مكاف، : ىنا: ىناؾ
 .حرؼ خطاب مبني عمى الفتح في محؿ رفع مبتدأ: والكاؼ
 .خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: أنوارُ 

 :(أّييا الميؿ  )وفي قصيدة 
 (6) َتْنَسـاُب هـْن َفـِم الَعْنـَدليـبِ ،ح         َذاَك َعْيٌد ، َكَأنَّنـو َرنَّنـُة األفـرا

 
 
 .148المرجع نفسه، ص: محمود مطرجً (1)

 .132المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (2)

 .132المرجع نفسه، ص (3)

موسوعة اللغة العربٌة، دار أسامة، : نبٌل أبو حاتم، نبٌل الزٌن،نظمً الجمل زهدي، أبو خلٌل (4)

 .60، ص2003األردن، دط، 

 .18المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (5)

 .25المرجع نفسه، ص (6)
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 .اسـ إشارة مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ، والكاؼ لمخطاب: ذا
 .خبر مرفوع: عيدٌ 
 :األسهاء الهوصولة*
 :(فمسفة الثعباف المقدس  )كقوؿ الشاعر في قصيدتو  

 (1)وتصيَر َبَعض ألوىتي وشبابيوتذوب في ورحي التي ال تنتيي        
 .اسـ موصوؿ مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ: التي

 .في محؿ رفع خبره ( (ىي)فاعؿ + فعؿ مضارع: تنتيي)والجممة الفعمية 
 :يقوؿ (ليمة عند الحبيب  )وفي قصيدتو

        (2) .تحَت ِظلِّد الحب، والميل الذي        ضهّنا في كّفو يسخر بي
الذي " وىو بذلؾ يصؼ حالو وحاؿ الحبيبة لبتي قضى معيا ليمة مف أجمؿ اليالي في قولو 

 " ضمّنا 
 .اسـ موصوؿ مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ: الذي
 . جممة فعمية في محؿ رفع خبرنوف المتكمميف فاعؿ + فعؿ ماضي: ضمّنا

 :(فمسفة الثعباف المقدس  )وقاؿ أيضا في قصيدتو
 (3)وتدفق الهسكين يصرخ ثائًرا          هاذا جنيت أنا فحق عقابي

والمقصود ىو أف الشاعر يضرع لمثعباف لقوؿ لو ماذا جنيت حتى أستحؽ منؾ ىذا العقاب 
 اسـ موصوؿ: والحساب العسير؟ قد استخدـ لمعاقؿ ولغيره، و جاءت مركبة مع ما ، ذا

 (جنيت  )مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ، خبره الجممة الفعمية 
 :الضهائر* 

 : (أّييا الميؿ  )نحو قوؿ أبي القاسـ الشابي في قصيدتو  
 (4)أنت ياليل ذرٌة صعدت لمكون          هن هوطي الجحيم الغضوب

 

 .32المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (1)

 .34نفسه، ص المرجع  (2)

 .30المرجع نفسه، ص (3)
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 .22المرجع نفسه، ص (4)

 . ضمير رفع منفصؿ مبني عمى الفتح في محؿ رفع مبتدأ :أنت
 :(نشيد الجبار  )وقولو أيضا في قصيدة  . خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره:ذرةٌ 

 .(1)أنا الخّضم الرحُب، ليس تزيده إال حياَة سطوَة األنوء
 .يشبو الشاعر نفسو بالبحر الذي ال تزيده قوة إال الرياح والعواصؼ

 .ضمير رفع منفصؿ، مبني عمى السموف في محؿ رفع مبتدأ: أنا
 :(ليمة عند الحبيب  )وفي قصيدتو  .خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: الخُضـُ 

 (2)أنا هأسور لذات الُحُجِب        بنبال صوبت عمى كثب
يُعرب الشاعر مدى تأثره بالحّب، فيو أسير ذات الُحَجِب وىي الحبيبة ذات العينيف 

 .البديعتيف
 . ضمير رفع متصؿ مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ:أنا

 . خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره:هأسور
 : أسهاء الشرط* 

 :(حديث المقبرة  )نحو قوؿ الشاعر في 
 (3) لم يغتبْط بالصباح الجديد         وهن لم يرعو قطوب الدياجير

قصد الشاعر أنو لوال الشقاء ماعرؼ معنى اليناء، ولوال الميؿ وظممتو ما تذوقنا بيجة النيار 
 .ونوره
في  (يرعو  ) إسـ شرط جاـز مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ، وجممة الشرط :هنْ 

 :(إرادة الحياة  ) وفي قصيدتو .محؿ رفع خبر
 .(4)وهن تعبْد النور أحالُهو، يبارْكُو الُنور أّنى ظير

 

 .13المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (1)

 .32المرجع نفسه، ص (2)

 .47المرجع نفسه، ص (3)

 .70المرجع نفسه، ص (4)
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 . اسـ شرط جاـز مبني عمى لسكوف في محؿ رفع مبتدأ:هنْ 
 .في محؿ رفع خبر (تبد النوَر  )وجممة الشرط 

 : أسهاء االستفيام * 
 :(نشيد األسى  )نحو قوؿ الشاعر في

 (1) نواهيس السهاء قضت، وهالك هن ىروب؟ «:قالت

السماء  (قوانيف  )يسأؿ الشاعر عف سبب وجوده في الكوف، فكانت اإلجابة بأف نواميس 
 (مالؾ مف ىروب ؟ )قضت بأف سبب تواجده في الدنيا ىو اليـّ والغـّ لذلؾ طرح سؤاؿ 

 . اسـ استفياـ مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ:ها
 .(هن ىروٍب  )خبره ىو شبو الجممة مف الجار والمجرور 

 :(السآهة  )وقوحمو في قصيدة 
 (2)وهن ارتوى في ىذه الدنيا خطيٌب؟

والقصد مف قولو ىذا ىو أنو إذا استطاع المروي سّد الضماء في الدنيا فيو ذو مكاف عالي 
 .حالو حاؿ الخطيب في المنبر

 .إسـ استفياـ مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ: مفْ 
 :يقوؿ (أييا الميل  )وفي قصيدتو  .(إرتوى  )خبره الجممة الفعمية 

 .(3)؟ أيُّ شيء يسر نفس األريب            كن كها شاءت السهاء كئيبا
 .وىنا يظير أف الشاعر ضاؽ ذرعا فما وجد في الحياة ما يسر في النفس

 .اسـ استفياـ مبني عمى الضـ في محؿ رفع مبتدأ: أيُّي 
 .(يسُر  )خبره الجممة الفعمية 

 

 .16المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (1)

 .20المرجع نفسه، ص (2)

 .25المرجع نفسه، ص (3)

 :ها التعجبية* 



 فصم اندراسة انتطبيقية إشكانية أقسام انتركيب االسمي مه خالل ديوان أبي انقاسم انشابي

 44 

 :(صوت السماء  )نحو قوؿ أبي القاسـ في قصيدتو  
 (1)!        حقت عمييا لعنة العقاب ! ويميا !ها ىذه الدنيا الكريية 

مف خالؿ ىذا البيت الشاعر يشكو ويتألـ ويمعف الدنيا التي مكنت القوي مف الضعيؼ 
 .باستعمالو أسموب التعجب

  .(الكرييةُ   )تعجيبية مبنية عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ، خبره : ما
  :(دموع األلـ  )وفي قصيدتو 

 (2)ها أهَض الحياة إن ساورتـَيا      بين ىّوات يأسيا الحسرات
يستشعر الشاعر ىنا الوحدة والعذاب والوحشة، فالحب في نظره سجب مطبؽ، لذا يتعجب 

 : مف ىذا الوضع
 (أمض الحياة  )خبرىا الجممة الفعمية .تعجيبية مبنية عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ: ما

 :(َأيُّيػياالحالمة بيف العواصؼ  )وفي قصيدتو 
 (3)!وبنو األرض كالقرود،وها أْضَيَع ِعطَر الوروِد بين القرودِ 

 .والمقصود أـ الروح الجميؿ الذي صاغو اهلل مف رحيؽ الورود أف يتدنس بدنس الجاىمية
 .تعجبية مبنية عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ: ما

 .في محؿ رفع خبر (أضَيَع عطَر  )والجممة الفعمية 
 :كم االستفياهية* 

 :(الجّنة الضائعة  )نحو قولو في مطمع قصيدتو 
  (4)كْم هن عيود عذبٍة هن عدوة الوادي النضير 

استفيامية مبنية عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ، خبره شبو الجممة مف الجار والمجرور : كـْ 
  (مف عيودٍ )
 
 .27المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (1)

 .37المرجع نفسه، ص (2)

 .62المرجع نفسه، ص (3)

 .71المرجع نفسه، ص (4)
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أف يتفؽ المبتدأ والخبر في التعريؼ والتنكير بحيث يصمح كؿ منيما أف يكوف مبتدأ، - 2
فوجب تقديـ المبتدأ كيال يختمط المحكـو بو . دوف داللة واضحة في سياؽ الكالـ تبّيف المراد

 :(أّييا الميل  )نحو قوؿ الشاعر في قصيدتو  .بالمحكـو عميو
 (1)؟بهًج الخطًب،  لجِّد األْسىلح              أْن قمًٌب هحطَّنهات عمى سا

 .واالرزاء يتحدث الشاعرعف القموب كيؼ تتحطـ، وتمعب بيا ىوج الرياح، رياح الخطوب
 . مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره:قموب

 .خبر مرفوع: هحطهات
يتفقاف في التعريؼ والتنكير بحيث  (هحطهاتٌ ) والخبر (قموبٌ )فنالحظ ىنا أف كؿ مف المبتدأ 
 :(لمتاريخ  ) وفي قصيدتو .يصمح كمييما أف يكوف مبتدأ

 (.2) والظمُم يهرُح هذىُب الجمبابِ        والحـــــقُّ هقطوُع المَســاِن هكّبٌل 
لى تمادي الظمـ والفساد  .يشير الشاعر ىنا إلى كـّ أفواه األحرار وا 

 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: الحؽُ 
 (يوجد أيضا توافق بين الهبتدأ والخبر  )خبر مرفوع : مقطوع

 :(صوت هن السهاء  )وفي قصيدتو 

 (.3) شرابجنى وكلِ ظهأى لكل                 وعرائُس الغاِب الجهيِل ىزيمة ٌ 
 . والظمأ  لجوع والتعبابيف الشاعر ىنا أف الغاب لمحطاب، يكدح فيو عرائس الغاب،مسيا 

 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: عرائُس 
 .خبره مرفوع: ىزيمة

 .حيث يجوز التقديـ ىنا حيث يصمح كؿ منيما أف يكوف مبتدأ
 
 .25المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (1)

 .27المرجع نفسه، ص (2)

 .27المرجع نفسه، ص   (3)

 :أن يكون في الخبر ضهير هستتر يرجع إلى الهبتدأ- 3
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 :(دهوع األلم  )نحو قوؿ الشاعر في قصيدتو 
 (.1)ها تغني بصوتيا األّنات          شجون تثير في القمب آالو

 .الشاعر كعادتو يعرب عف حسرتو وأساه، يتذكر الشجوف و االحزاف المؤلمة 
 . مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره:شجون

    (ىي)فعؿ مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره والفاعؿ ضمير مستتر تقديره: تثيرُ 
 .في محؿ رفع خبر (تثير  )والجممة الفعمية .(الشجون  )تعود عمى المبتدأ 

 : (جهال الحياة  )وفي قصيدتو 
 .(2)سجسجا فوق البطاح             نسيم الصبح يسري

 .يتحدث الشاعر عف تباشير الصباح وعالماتو، ونيوض الطيور مف سباتيا فجرا
 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: نسيـُ 
فعؿ مضارع مرفوع بالضمة المقدرة عمى الياء منع مف ظيورىا الثقؿ والفاعؿ ضمير : يسري

 .في محؿ رفع خبر ( يسري )يعود عمى النسيـ والجممة الفعمية  (ىو  )مستتر تقديره 
 :يتقدم الهبتدأ عمى الخبر الذي فصل بضهير فصل- 4

 :(الرواية الغريبة  )نحو قوؿ الشاعر في قصيدتو 
 (3 )وتمك ىي الدنيا، روايُة ساحر           عظيم، غريب الفّن هبدع أيات 

 .شبو الشاعر الدنيا برواية، فييا المضحؾ والمبكي والمفرح والمحزف
 . اسـ اشارة مبني عمى الفتح في محؿ رفع مبتدأ:تمك
 .خبره:  ضمير الفصؿ مبني ععمى الفتح، المحؿ لو مف االعراب، الدنيا:ىي

 
 .37المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (1)

 .41المرجع نفسه، ص (2)

 .38المرجع نفسه، ص (3)

 :(حديث المقبرة  )نحو قوؿ أبي القاسـ الشابي في قصيدتو  :الهبتدأ الذي يتعدد خبره- 5
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 (1)وحرٌب ضروٌس كها قد عيدُت           ونصٌر وكسٌر وىٌم هديدٌ 
 .يرى الشاعر أف النفس تعيش مأساة الوجود وحرب ضروس أي شديدة

 . مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره:حربٌ 
 . مرفوع بالضمة الظاىرة01 خبر رقـ :ضروٌس 

 . مرفوع بالضمة الظاىرة02 خبر رقـ :نصرٌ 
 . مرفوع بالضمة الظاىرة03خبر رقـ : كسرٌ 

 :(صموات في ىيكؿ الحب  )كذلؾ في قولو في قصيتو 
 .(2)أنت قدسي، وهعبدي، وصاحبي         وربيعي، ونشوتي، وخمودي

 .يعتبر الشاعر الحبيبة قدس الحياة وسحرىا
 .ضمير رفع منفصؿ مبني عمى الكسر في رفع مبتدأ: أنتِ 
 
 

 قدسي
خبر مرفوع بالضمة المقدرة عمى الياء منع مف  معبدي
 .ظيورىا الثقؿ صباحي

 ربيعي، ونشوتي، وخمودي
 

بما أف المبتدأ والخبر عنصراف أساسيف متتابعاف، وبما أف الخبر وصؼ لممبتدأ في - 
المعنى فحؽ الموصوؼ أف يتقدـ عف الصفة، إضافة إلى كوف المبتدأ محكوما عميو مف قبؿ 
الخبر، فكاف مف األجدر بو أف يتقدـ ولمخبر أف يتأخر، حتى لو كانت ىناؾ حاالت تجيز 

 .تقديـ الخبر عمى المبتدأ
 
 .49المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (1)

 43المرجع نفسه، ص (2)
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وقد عرفنا المواضع التي كاف مف الواجب أف يتقدـ فييا المبتدأ عمى الخبر في ديواف القاسـ 
 :الشابي، فكانت عبارة عف عّدة مواضع أشرنا إلى بعضيا

 .أف يكوف المبتدأ مف األسماء التي ليا حؽ الصدارة- 1
أف يتفؽ المبتدأ والخبر في التعريؼ والتنكير دوف داللة واضحة في سياؽ الكالـ تبيف - 2

 .المراد
 .   أف يكوف في الخبر ضمير مستتر يرجع إلى المبتدا- 3
 .يتقدـ المبتدأ عمى الخبر الذي فصؿ بضمير فصؿ- 4
 .المبتدأ الذي يتعدد خبره- 5
 : حذف الهبتدأ جوازا- 4

المبتدأ ىو الركف األساسي في الجممة، وال نتصور جممة اسمية مف غيره، ولذلؾ فإف وجوده 
ضروري في الجممة، إاّل أنو قد ييحذؼ منيا، وىو مع حذفو مقرر موجود في الذىف، وال 

 .حذؼ إال إف دّؿ عميو دليؿ
 ومف الواضح أنو يجوز حذؼ المبتدأ مف الجممة إذا كاف معموما في حاالت معينة، وىو     
ف كاف قد حذؼ –  إال أف معناه يبقى موجودا لداللة ما تقدـ عميو ولصحة المعنى مف   – وا 

 دونو، لمف نع ذلؾ يمكف تقديره بما يصمح لو إستخالصا مف التركيب ومما قصد إليو
 .الكالـ

وقد جرى النحاة عمى تقدير محذوؼ  في التركيب، ألف ىذا األخير ال يمكف أف يستغني عف 
وجود الركنيف، ثـ إف ىذه التقديرات يتكمفونيا مف بيف ثنايا العبارة و ىي تذىب بما قصد إليو 

 (1).الكالـ مف تأثير بغينو في نفس القارئ أو السامع

 

 

  .62 -61، ص2002نحو القرآن، دار الفارس، عمان، دط، : أحمد عبد الستار الجواري (1)
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يجوز حذؼ المبتدأ عند وجود قرنية حالية دالة عميو فيعمـ السامع المحذوؼ، ويكثر حذؼ - 
المبتدأ في مواضع القطع واالستئناؼ، حيث يبدأ المخاطب بذكر الرجؿ وُيقدـ بعض أمره ثـ 

ذا فعؿ ذلؾ أتى في أكثر األمر بخبر مف غير  يدع الكالـ األوؿ، ويستأنؼ كالما آخر وا 
  (1).مبتدأ

   :(نشيد األسى )مثؿ ذلؾ ما قالو أبو القاسـ الشابي في قصيدتو 
 (2).هعشوقة، في فرعيا تاج هن الورد الخضيب

يتحدث الشاعر عف النساء المعشوقات الاّلئي في فرعيف، أي شعرىّف، تيجاف الورد، تتمو 
وذكر بعض أمره وىو  (إمرأٌة  )فقد حذؼ المبتدأ  .أناشيد البيع، وكأنيا نجوى القموب وىمسيا

  (معشوقػٌة  )الخبر 

وىذا النوع مف الحذؼ رافٌد مف روافد اإلبداع لمشاعر مف خالؿ تنظيـ تركيب، ألنو يشتمؿ 
وقوؿ شاعرنا  .حذؼ المبتدأ ىنا لوجود قرنية لفظية دالة عميو .عمى أجزاء تعّبر عف الفكرة

 :(السامة  )في قصيدتو 

 (3).كئيب، وحيد بآالهو      وأحالهو، شْدوه االنتخاب 

يعرب الشاعر عف سر وحشتو وغربتو وكآبتو وحزنو، فيو ال يرى العيش أو الحياة إاّل ساحة 
وذكر ( ىو ) أو  ( – الشاعر–أنا  )حرب يصرع فييا القوي الضعيؼ فقد حذؼ المبتدأ 

ُُ  )الخبر  وذلؾ ألنو يشتمؿ عمى أجزاء مف الفكرة، فالمحذوؼ معمـو عند السامع،  (كئيٌب
 .وبذلؾ فيو حفاظ عمى نشاط النفس عند المتمقي في متابعتو لمرسالة

 
ٌّة، عمان، ط: اسماعٌل حمٌد حمد أمٌن: ٌنظر (1) م،   2010، 1التراكٌب التولٌدٌة التحوٌلٌة، دار الرا

 .111ص

 .17المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (2)

 .21المرجع نفسه، ص (3)
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وحذؼ المبتدأ ىنا لوجود قرينة حالية تعني عف النطؽ بو فيحذؼ لداللتيا عميو ألف األلفاظ 
 إنما جيئ بيا لمداللة عمى المعنى، فإذا ُفيـ المعنى بدوف المفظ جاز أف ال يؤتى بو

ضمير الغائب لوجود حرؼ  (ىو  ) واألرجح في ىذا الموضع أف يكوف المبتدأ المحذوؼ
 .متصال بما يميو (الياء)الغائب 

 :(أّييا الميُل  ) كذلؾ في قولو في قصيدتو- 
 (1).في ظمهة النفس ضئاال، كرائعات الهشيب ذكرياٌت تهيس

يتحدث الشاغر عف األحداث والذكريات التي كانت باألمس، فييا بعض النشوة والفرحة لكنيا 
 .قميمة قمة شعرات المشيب

 وذلؾ إلبعاد السأـ والممؿ، (ذكرياٌت  )وذكر بعض مف أمره الخبر  (ىي ) فقد حذؼ المبتدأ
عف المتمقي، ويكوف حينئٍذ أكثر قدرة عمى التأثير واإلثارة في المتمقي والسامع سويا، وذلؾ 

 .لوجود قرينة حالية تغني عف النطؽ بو فحذؼ لداللتيا عميو
 (2).ويفيـ مما سبؽ أف المبتدأ يحذؼ جوازا عند وجود القرائف

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 .26المرجع نفسو، ص: يحي شامي (1)
 .113المرجع نفسو، ص: اسماعيؿ حميد حمد أميف (2)
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 :الخبر : ثانيا
 : تعريفو وأقساهو- 1   

 : تعريفو-     أ
 :يقوؿ ابف مالؾ األندلسي في ألفيتو

و األيادي شاىدة   كاا برّ           والخبر الجزء الهتم الفائدة
يعني أف الخبر ىو الجزء الذي تمت بو أو بمتعمقو الفائدة التامة فخصو بكونو متـ الفائدة، 
ف كانت الفائدة حصمت  بمجموع الجزأيف، ألف الخبر ىو األخير مف الجزأيف فيو تمت  وا 

 (1)الفائدة وىو المستفاد مف الجممة، ولذلؾ كاف أصمو أف يكوف نكرة
في - العمدة–حيث أف الناظـ قد يبيف الدور الميـ الذي يقـو بو الخبر كونو المرفوع الثاني 

 .الجممة االسمية، فبو تنتظـ، وبو تصير تامة اإلفادة
والخبر ىو الركف الثاني في الجممة االسمية وىو اسـ مرفوع يخبر عف المبتدأ ويتـ معنى 

 (2).الجممة
واعمـ أف المبتدأ ال بّد لو مف أف يكوف : " يقوؿ: وقد عرفو سبويو بأنو المبني عمى المبتدأ

المبني ىو، أو يكوف في مكاف أو زماف، وىذه الثالثة يذكر كؿ واحد منيـ بعد ما يبتدئ 
."(3) 

أي أنو يأتي بعد المبتدأ، يبني عميو ومف خاللو وال بّد أف يكوف اسما مرفوعا يكمؿ معنى 
 .الجممة ويحكـ عمى المبتدأ بحكـ ما

 كؿ ما أسندتو إلى المبتدأ وحدثت بو عنو وذلؾ عمى ضربيف مفرد وجممة، فإذا كاف " 
 

 

 

 .180المرجع نفسه، ص: إبن طولون (1)

 .156المرجع نفسه، ص: محمود مطرجً (2)

 .110المرجع نفسه، ص: سبوٌه (3)
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زيٌد أخوؾ، ومحمد صاحبؾ، : نقوؿ: الخبرمفردا فيو مبتدأ في المعنى، وىو مرفوع بالمبتدأ 
(1)." فزيد ىو األخ ومحمد ىو الصاحب

 

 .ىو المسند الذي تحصؿ بإسناده إلى المبتدأ فائدة ويكوف مفردا وجممة: فالخبر إذف
 :ومف أمثمتو في ديواف أبي القاسـ الشابي 

 :(الكأبة المجيولة  )قولو في قصيدتو 
 أنا لكئيب
 .أنا غريب

 .خبر مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره: فكؿ مف كئيب و غريب
 :(يا شعر )وفي قصيدتو 

 .فيو التعيُس، يذيبو نوح القموب اليائسة
 .خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: التِعيُس : ؼ

 : أقساهو-    ب
 وىو ما ليس بجممة وال شبو جممة، وىو كممة مفردة ظاىرة في : الخبر الهفرد-1      

 (2).الكالـ مذكور بالمفظ، وتكوف مشتقة أو جامدة أو إسما معربا أو مبنيا
وىو مشتؽ ألف يرفع في الغالب ضميرا مستترا وجوبا أو صغيرا بارًزا : الخبر اسـ مشتؽ- 

 (3).أو إسما ظاىًرا
 :(جماؿ الحياة  )نحو قوؿ الشاعر في قصيدتو 

 (4).ىكذا الهخمصون في كل صوٍب        رشقات الرَّنَدى إلييم ُهتاحوْ 
 .خبر مرفوع بالواو والنوف ألنو جمع مذكر السالـ: المخمصوفَ 

 

 .الصفحة نفسها .المرجع نفسه: محمود مطرجً (1)

 .118المرجع نفسه، ص: عبده الراجحً  (2)

 .الصفحة نفسها.المرجع نفسه (3)

 .42المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (4)
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 :(فكرة الفناف  ) وفي قصيدتو
 (1)! يالو           هن ساذج، هتفمسف، هغرور !..... وىو الهيشُم بالعواصف

 .خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: الميشـُ 
 (2).الخبر إسـ جامد ألنو خاؿ مف ضمير مستتر فيو- 

 :  (أييا الميؿ)نحو قوؿ شاعرنا في قصيدتو 
 (3).ذاك عيٌد حسبتو بسهة الفجر، ولكنو شعاع الغروب

 .خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: عيدٌ 
 :(فمسفة الثعباف المقدس  )وفي قصيدتو 

 (4)!، هالو          عند القوي يوى أّشد العقاب .....وسعادة الضعفاء ُجرمٌ 
 .خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: ُجرـٌ 

 :(أحالـ شاعر) وفي قصيدتو
 .ىذه عشيٌة تقدسيا نفسي             وأدعو لهجدىا، وأنادي

 .خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: عشيةٌ : فػ
 : وقد فيـ مف ىذا الحكـ

تضمف الضمير لممشتؽ وعدـ تضمنو لمجامد أنو يقصد بالمشتؽ الجاري مجرى الفعؿ - 
كاسـ لفاعؿ، واسـ المفعوؿ، واسـ التفضيؿ، والصفة المشبية، وصيغة المبالغة، أما ىو غير 

 .أما الجامد فيو فارغ مف الضمير.جار فيو مشتقة إاّل أنيا ال تعمؿ عمؿ الفعؿ
 : (صفحة مف كتاب الدموع   )نحو قوؿ الشاعر في قصيدتو  : الخبر اسـ معرب- 

 (5).وخرير الهاء لو َنغٌم       بين األشجار تشاىده
 .خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: نغـٌ 

 

 

 .79المرجع نفسه، ص: ٌحٌى شامً(1)

 .158المرجع نفسه، ص: محمود مطرجً (2)

 .25المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (3)

 .31المرجع نفسه، ص (4)

 .65المرجع نفسه، ص (5)
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 : (إرادة الحياة   )وفي قصيدتو  
، الوديع، وسحُر الهروج الشيّي، العطرِ   (1).وسحُر السهاِء الشجيُّ

 " فكرة الفناف " وفي قصيدتو 
 (2).عْزَم الشَّنباِب، َوِغْبطة الُعْصفورِ تمك األناشيد التي تيبُّ الورى        

 .خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: األناشيد
 :الخبر اسـ مبني- 

 : (يا ابف أمي  )نحو قوؿ الشاعر في قصيدتو 
 (3)؟ـــــــاه  يين األوتقنع بالعيش بين الكيوف، فأين النشيد؟ و أ 

 .إسـ استفياـ مبني عمى الفتح في محؿ رفع خبر مقّدـ: أيفَ 
 مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: األياه+النشيد

، وقد ورد بشكؿ منّوع في ديواف "الخبر المفرد " ىذا القسـ األوؿ مف أقساـ الخبر وىو - 
 .أبي القاسـ الشابي وفي أبيات متعددة

 :أما القسـ الثاني فيو كاآلتي
 :الخبر الجهمة- 2      

 :  والجممة شممت االسمية والفعمية
 ويشترط فييا أف تشمؿ عمى ضمير أي رابط يربطيا بالمبتدأ أو يعود :االسهية       *

ال انقطعت الصمة بيف ركني الجممة، ويشترط في الضمير مطابقتو لممبتدأ إفرادا  عميو، وا 
 (4).وتثنية وجمًعا وتذكيرا، وتأنيثا

  
 
 .68المرجع نفسه، ص (1)
 .78المرجع نفسه، ص (2)

 .136المرجع نفسه، ص (3)

 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها: محمود مطرجً (4)
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 : (شعري ) نحو قوؿ الشاعر أبي القاسـ الشابي في قصيدتو
 (1) يسعى بوادي الضالل          و طيف ــإنها هــف
 .إسـ موصوؿ مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ أوؿ: ما
 ضمير رفع منفصؿ مبني عمى الفتح في محؿ رفع مبتدأ ثافٍ : ىو

في محؿ رفع  (ىو طيٌؼ  )والجممة االسمية  .خبر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: طيؼٌ 
 .(ما)خبر لممبتدأ األوؿ 

ذ جاء كذلؾ  :هالحظة لـ يرد الخبر جممة اسمية في ديواف أبي القاسـ الشابي، إاّل قميال، وا 
 .كانت جممة اسمية منسوخة بناسخ

ويشترط فييا ما يشترط في االسمية، وقد يكوف الضمير فييا مستترا  :الفعمية*        
 : (سّر النيوض  )في قصيدة : المستتر في قولو (2).أوظاىرا

 (3)والحبُّ يخترق الغبَراَء، هندفًعا         إلى السهاء إذا ىّبت تناديو
 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره: الحبُّي 
 "ىو " فعؿ مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره، والفاعؿ ضمير مستتر تقديره : يخترؽُ 

 .في محؿ رفع خبر (يخترؽُ )والجممة الفعمية 
 :(في الظالم  ) وفي قصيدتو 

 (4)انْ ــــؤاٍد فــي فـف        الَيوى َيْسُكُب َأْصَداَء الَهُنونْ و

 .مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة عمى األلؼ المقصورة لمتعّذر: اليوى
ىو " فعؿ مضارع مرفوع بالضمة الظاىرة عمى آخره، والفاعؿ ضمير مستتر تقديره : يسكبُ 

 ." 
 
 .144المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (1)

 .157المرجع نفسه، ص: محمود مطرجً (2)

 .141المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (3)

 .145المرجع نفسه، ص (4)
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 .(اليوى  )في محؿ رفع خبر لممبتدأ  (يسكُب  )والجممة الفعمية 
 :أما الضمير الظاىر فمف أمثمتو- 

 : (إلى اهلل  ) قوؿ الشاعر في قصيدة 
 (1)أنَت جمبَت بين جنبيَّن قمبا           سرهديَّن الشعور واالنتباه

 .ضمير رفع منفصؿ مبني عمى الفتح في محؿ رفع مبتدأ: أننت
فعؿ ماضي مبني عمى السكوف التصالو بتاء الفاعؿ والتاء ضمير متصؿ ضمير : َجمبتَ 

 .متصؿ مبني عمى الفتح في محؿ رفع الفاعؿ
 .(أنت  )في محؿ رفع خبر لممبتدأ  (جمبت  )والجممة الفعمية 

 : (دموع األلـ   )كذلؾ قولو في قصيدة 
 (2) همُؤه هن نشيجيا شيقـات        و سهعيإال  الحياةها ندبت 

 .إسـ موصوؿ مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ: ما
فعؿ ماضي مبني عمى السكوف التصالو بتاء الفاعؿ والتاء ضمير متصؿ مبني عمى : ندبت

 .الكسر إللتقاء الساكنيف في محؿ رفع فاعؿ
 .(ما  )في محؿ رفع خبر لممبتدأ  (ندبت  )والجممة الفعمية 

وكما أف الخبر جممة يحتاج إلى رابط يعود عمى المبتدأ فمف الممكف أف يستغنى عف ىذا 
الرابط إذا كانت الجممة تمثؿ نفس المبتدأ في المعنى، إاّل أّنو ال يمكننا التمثيؿ ليذه الصورة 

 . لعدـ  احتواء الديواف
 .عمى ما يماثميا

 
 
 
 

 .139المرجع نفسه، ص: ٌحً شامً (1)

 .37المرجع نفسه، ص (2)
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 : قاؿ ابف مالؾ:الخبر لشبو الجهمة- 3      

 .وأخبروا بظرف أو حرف جر    ناوين هعنى كائن أو استقر

معنى ذلؾ أف مف أقساـ الخبر أف يكوف ظرفا أو جاًرا ومجروًرا وىو راجع في التقدير إلى 
 ".ناويف معنى كائف أواستقر:" المفرد أو إلى الجمع، ولذلؾ قاؿ

 ىذا النوع قسما ثالثا زائد عمى المفرد والجممة ألنو عوض مف الخبر، ولذلؾ ال ا وقد جعمو
أف أصؿ الخبر األفراد : يجمع بينيما، واختار ابف مالؾ تقديره بالمفرد، ولذلؾ قدمو ووجيوُ 

 . (1)واختار أكثر البصرييف تقديره بالفعؿ ألنو أصؿ في العمؿ

 ":أييا الحبُّي :"  مف أمثمتو قوؿ أبي القاسـ في قصيدة:الخبر الظرف      *

 . (2)وشعاعي هابين ديجور دىري       وأليفي وقُّرتي ورجائي

ظرؼ مكاف مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة الظاىرة عمى أخره وىو متعمؽ بخبر : بيف: ؼ
 "نشيد األسى:" محذوؼ في محؿ رفع ويقوؿ أيضا في قصيدتو

 .(3)هتألٌق بين النجوم، كأنو عذٌب، حموب
ظرؼ مكاف مفعوؿ فيو منصوب بالفتحة الظاىرة عمى أخره وىو متعمؽ بخبر : بيف:  ؼ

 .محذوؼ في محؿ رفع
 ويشترط في الجار والمجرور أف يكمؿ األخبار بو المعنى :الخبر الجار والهجرور    *

 .(4)المطموب مف غير خفاء
 
 .56المرجع نفسو، ص: المكودي (1)
 .11المرجع نفسو، ص: يحي شامي (2)
 .17المرجع نفسو، ص (3)
 .162المرجع نفسو، ص: محمود مطرجي (4)
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 :(نشيد الجبار )ومف أمثمتو قوؿ الشاعر في قصيدة 
 (1)النوُر في قمبي وبين جوانحي    فعالم أخشى السير في الظمهاء؟

 .مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى أخره: النور
 .حرؼ جر مبني عمى السكوف ال محؿ لو مف اإلعراب: في

وشبو الجممة مف الجار . اسـ مجرور بفي وعالمة جره الكسرة الظاىرة عمى أخره: قمبي
 .متعمؽ بخبر محذوؼ في محؿ رفع (في قمبي )والمجرور

 : (الدنيا الميتة  )وفي قصيدة 
 ( 2)!الويل لمحساس في دنياُىُم      هاذا يالقي هن أسَى وعذاب 

 .  مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة عمى أخره: الويؿُ 
اسـ مجرور باألـ وعالمة جره : اإلحساس. حرؼ جر مبني ال محؿ لو مف اإلعراب: االـ

 .الكسرة الظاىرة عمى أخره
 .متعمؽ بخر محذوؼ في محؿ رفع (اإلحساس)وشبو الجممة مف الجار والمجرور

 :(فمسفة الثعباف المقدس  )وقولو في 
 . (3)والكون هن طير الحياة كأنيا      ىو هعبٌد، والغاب كالهحاربِ 

 : (إلى قمبي التائو  )وفي قصيدتو 
 . (4)فيوَّن في التّياِر أوراق، وأعواٌد ُعراةٌ 

شبو : مف طير، في التيار: وَ . مبتدأ مرفوع أو في محؿ رفع المبتدأ: الكوف و ىو: فكؿ مف
 جممة مف الجار والمجرور متعمؽ بخبر محذوؼ في محؿ رفع

 
 .13المرجع نفسو، ص: يحي شامي (1)
 .29المرجع نفسو، ص (2)
 30المرجع نفسو، ص (3)
 .36المرجع نفسو، ص (4)
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وخالصة ذلؾ ما يجب قولو في ىذا الشأف أف الخبر الظرؼ، يقع ظرؼ مكاف إذا كاف خبًرا 
- الذي ينعدـ نحوه في الديواف الذي بيف يدينا-عف الجثة أو عف المعنى، أما ظرؼ الزماف 

 .فيقتصر عمى المعنى وال يخبر عف الجثة إال إذا أفاد
 .أما الجار و المجرور المتعمؽ بمحذوؼ، يمكف تقديره باسـ أو فعؿ

 :تقديم الخبر عمى الهبتدأ- 2
 إنما األصؿ في الخبر أف يتأخر عف المبتدأ، ألنو وصؼ لو في المعنى، وحؽ الوصؼ أف 

. (2)"يعد الحكـ الذي نحكـ بو عمى المبتدأ" ، كما أف الخبر(1)يكوف متأخرا عف الموصوؼ
فتقدـ الخبر عمى المبتدأ لوف أخر مف الظواىر التحويمية، وقد أجاز النحويوف المغويوف ىذا 
الضرب مف التقديـ، ويكوف تقديمو عمى نية التأخير، وذلؾ الف الخبر وأف كاف متقدما في 
المفظ إال أنو متأخر في التقدير، وبما أف التركيب في المغة العربية يتكوف أساسا مف المسند 

تأخير األخر، ألنو ليس باستطاعة المتكمـ أف ينطؽ - ِلزاماً - إليو فإف تقديـ احدىما يعني
 .(3)بيما دفعة واحدة

 : ومع ذلؾ فقد توجد عدة حاالت توجب تقدـ الخبر و تأخر المبتدأ نذكر منيا
إذا كاف الخبر مف األسماء التي ليا حؽ الصدارة كاسـ االستفياـ في قوؿ الشاعر في - 1

 :(أحالـ شاعر)قصيدتو 
 (4)أين ىو خرير ساقية الوادي   وخفق الصدى ووشِدو الشادي؟

اسـ استفياـ مبني عمى الفتح في محؿ رفع خير مقدـ مبتدؤه ضمير الرفع : أيف: ؼ
 .(ىو)المنفصؿ

 
 .58المرجع نفسو، ص: المكودي (1)
 .128المرجع نفسو، ص: عبده ألراجحي (2)
 .71-70المرجع نفسو، ص: إسماعيؿ حميد حمد أميف (3)
 .63المرجع نفسو، ص: يحي شامي (4)
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أف يكوف الخبر شبو جممة والمبتدأ نكرة محضة غير مفيدة نحو قوؿ الشاعر في قصيدة - 2
 : (صفحة مف كتاب الدموع  )

 .(1)في ليل الوحشة هسراه   وبكيف الوحدة هرقده
مبتدأ مؤخر مرفوع : مسراه. جار ومجرور شبو جممة في محؿ رفع خبر مقدـ: ليؿ: في- 

 .باأللؼ ألنو مثنى
. جار ومجرور شبو جممة في محؿ رفع خير مقدـ: بكيؼ:  كذلؾ في نفس البيت الشعري

 مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاىرة عمى أخره: مرقده
نحو قوؿ الشاعر في . أف يكوف الخبر شبو جممة، وفي المبتدأ ضمير يعود عمى الخبر- 3

 :(زئير العاصفة )قصيدة 
 ( 2)...في عزبة، روحية، همعونٍة أشواُقيا تقضي، عطاشا، ىيها

 .جار ومجرور شبو جممة في محؿ رفع خبر مقدـ: في عزبةٍ 
 .(في غربةٍ )يعود عمى الخبر: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاىرة، والضمير ىا: أشواقيا

أغنية  )نحو قوؿ الشاعر في قصيدتو . أف يكوف الخبر في ذىف المتكمـ أىـ مف المبتدأ- 4
 : (الشاعر 

 ( 3)عمى الحياة أن أبكي لشقوتيا   فهن إذا هتُّ يبكييا ويبكيني؟
 .جار ومجرور شبو جممة في محؿ رفع خبر مقدـ: عمى الحياة

فقد أولى الشاعر . ضمير رفع منفصؿ مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ مؤخر: أنا
 اىتمامو بالحياة عمى نفسو، ذلؾ انو يبكي عمى الحياة، فمف يبكيو إذا مات؟ 

ومف الضروري القوؿ أنو رغـ تقديـ الخبر وتأخير المبتدأ في عدة صور، إال أنو ال بأس في 
ف تأخر في المفظ فيو متقدـ في الرتبة  .ذلؾ المبتدأ وا 

 .66المرجع نفسو، ص: يحي شامي (1)
 .122المرجع نفسو، ص (2)
  .127المرجع نفسو، ص (3)
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 :حذف الخبر وجوباً - 3

قبؿ القسـ الصريح، والحاؿ الممتنع كونيا خبرا، وبعد :  يحذؼ الخبر في عدة مواضع منيا
واو المصاحبة الصريحة وبعد لوال، وىذه األخيرة مف أىـ ما يمكف التحدث حولو، لقوؿ ابف 

 : مالؾ

 . وبعد لوال غالبا حذف الخبر   حتم، وفي نص يهين ذا استقر

حيث انو مف الواجب حذؼ خبر المبتدأ بعد لوال، في حرؼ امتناع لوجود، أي انتفاء جوابيا 
ألجؿ وجود شرطيا، وىو حرؼ يمـز االبتداء فالواقع بعده مبتدأ والخبر عف المبتدأ الواقع 

 .(1)واجب الحذؼ و ىو مقدر يكوف عاـ (لوال)بعد

وقد نص ابف مالؾ عمى أف الحذؼ منيا واجب إال قميؿ، لكف ىناؾ مف النحوييف مف يرى 
 . (2)أف حذؼ واجب دائما، وأف ما ورد مف ذلؾ بغير حذؼ في الظاىر مؤوؿ

 : (حديث المقبرة  )نحو قوؿ الشاعر في قصيدة 

 . (3)ولوال شقاُء الحياِة األليم      لها أدرك الناس هعنى السعود

لوال :" مرفوع باالبتداء وخبره محذوؼ، كأنو قاؿ (شقاءُ )ومف الواضح أف االسـ الواقع بعد لوال
ولوال ىذه ىي التي معناىا امتناع الشيء لوجود غيره، " شقاُء الحياة األليـ موجوٌد أو حاضرٌ 

 كذلؾ قولو في قصيدة . وذلؾ إدراؾ الناس معنى السعود امتنع لوجود غيره

 :(صفحة مف كتاب الدموع  )
 
 .135المرجع نفسو، ص: المنصؼ عاشور (1)
 .223، ص2001، 5شرح ألفية بف مالؾ، تح، حنا الفاخوري، دار الجيؿ، بيروت، ط: ايف عقيؿ (2)
 .47المرجع نفسو، ص: يحي شامي (3)
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 (.1)لواله لها َعُذبْت في     الكون هصادره وهوارده

ف ذكر المحذوؼ بعد  (لوال)فموال ىنا تشمؿ عمى قرينة ّدالة عمى وجود محذوؼ في الكالـ وا 
فالشاعر يتحدث عف يـو عذابو، يـو حزنو فما بالو بالغد، لذا ينشد شعره الذي . غير جائز

 . يفيض عمى الكوف كمو

 :خبره محذوؼ كأنو قاؿ (رفع االبتداء)الياء المتصمة بموال في محؿ رفع مبتدأ

ولوال ىذه التي إفادة امتناع الشيء لوجود . «لوال الحب والغراـٌ موجوٌد أو مقيـٌ في الكوف»
 .غيره، وذلؾ ىو أنو لو كاف الحب يعُّـي الكوف لما كانت ىناؾ تعاسة وىـٌ 

حذؼ الخبر بعد لوال ىي أىـ ما يمكف التحدث حولو كونيا الصورة - وتعتبر ىذه األخيرة-
 -ديواف أبي القاسـ الشابي- الوحيدة المتوفرة واألكثر انتشارا في الديواف الذي بيف يدينا

 :العاهل في الهبتدأ والخبر- 4

 أف مسالة عامؿ الرفع في المبتدأ والخبر مسالة قد اختمفت فييا العمماء، فكانوا عمى 
 مذىب نحاة الكوفة، ومذىب نحاة البصرة، ومف يتبعيـ مف العمماء، وىو القائؿ: مذىبيف

 :باف المبتدأ يرتفع باالبتداء والخبر بالمبتدأ، وفي ذلؾ يقوؿ ابف مالؾ
 .ورفعوا هبتدأ باالبتداء    كذلك رفع الخبر بالهبتدأ

ومعنى ذلؾ أف العامؿ في المبتدأ معنوي، وىو التعري مف العوامؿ المفظية، والعامؿ في 
 .(2)الخبر لفظي، وىو المبتدأ، وىذا ىو مذىب سيبويو وجميور البصرييف

 
 .65المرجع نفسو، ص: يحي شامي (1)
 .158المرجع نفسو، ص: ابف عقيؿ (2)



 فصم اندراسة انتطبيقية إشكانية أقسام انتركيب االسمي مه خالل ديوان أبي انقاسم انشابي

 63 

وذىب آخروف إلى أف االبتداء والمبتدأ جميعا يعمالف في الخبر، قالوا ألف وجدنا الخبر ال 
 .(1)يقع إال بعد المبتدأ واالبتداء، فوجب أف يعمال فيو، وىذا القوؿ عميو الكثيرمف البصرييف

وقد ُفيـ مف رأي البصرييف أف العامؿ في المبتدأ ال يمكف أف يكوف نفسو العامؿ في الخبر 
 .كوف المبتدأ مسنًدا والخبر ما يسند غميو، واإلسناد ىو الرابط بينيما

(.           2)أما الكوفيوف فذىبوا إلى أف المبتدأ  يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ، فيما يترافعاف
وانما قمنا دلؾ النا وجدنا المبتدا البد لو مف خبر و الخبر البد لو مف مبتدا ،فمما كاف : قالوا

: كؿ واحد منيما ال ينفؾ عف األخر ويقتضي صاحبو عمؿ كؿ واحد منيما في صاحبو مثؿ
الذي يرى أف الخبر يرتفع باالبتداء  (الزمخشري)عمؿ صاحبو فيو ونجد مف مؤيدي الرأي

 .(3)وحده

لكف ما يجب اإلشارة إليو ىو أف العامؿ حقو التقدـ عف المعموؿ، واف الخبر كما نعمـ ىو 
 .معموؿ متأخر في المفظ والمعف عف المبتدأ، فكيؼ إذف لمتأخر أف يعمؿ في ما نقدمو

 .أف ما ذىب إليو البصريوف ىو أصوب مما ذىب إليو الكوفيوف: لذا فاألرجح أف نقوؿ
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في الختام يمكن القول أن أىم ما يمكن استخالصو من بحثي ىذا المتواضع، وبعد تخطي 
 :العديد من المراحل أكون قد وصمت إلى ما يمي

أن عمم النحو ىو أكثر العموم استعابا واحتضانا لمثل ىذه الدراسات المغوية خاصة وأن - 
 الشعر كان من أىم أسسيا ومنابع التطبيق فييا

التعريف عمى معنى االسم كمصطمح سواء المغوي منو أو االصطالحي واصمو والتعرف - 
 .عمى أن لو أقساما

التعرف عمى الجممة بوصفيا تركيب بصفة عامة من المغة واالصطالح، وعمى الجممة - 
 .االسمية خاصة، وتحديد موقع االسم منيا

التعرف عمى التركيب االسمي من خالل ديوان أبي القاسم الشابي وأنيا تقوم عمى أساس - 
 -المبتدأ-والمسند إليو- الخبر-عالقة اإلسناد بين المسند

 .يعد ورود الجمل االسمية أكثر من الجمل الفعمية في ىذا الديوان- 

في الديوان الشعري وأحكاميم، - الخبر والمبتدأ-التعرف عمى صور المسند والمسند إليو- 
المسند -وكيف أنيا تمثل أكبر أبواب النحو بمباحثيم وكثرة مسائميم، فوجدت أن االسم فيو

قد يكون معرفة كما قد يكون نكرة معربا في حاالت ومبنيا في حاالت أخرى،ظاىرا أو - إليو
مضمرا، مفردا أو جممة، مذكورا أو محذوفا، وكل حالة من الحاالت السابقة ليا أحكاميا 

 .وقواعدىا التي تضبطيا

أيضا من حيث الرتبة، فقد ورد كل من المسند والمسند غميو متقدما أو متأخرا عما أصمو - 
 .التقديم أو التأخير
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التنوع في حركة اإلعراب لممبتدأ أو الخبر، فأحيانا مرفوعا بضمة ظاىرة أو مقدرة وأحيانا - 
 .باأللف أو الواو

أن الدراسة التطبيقية التحميمية تعد من أفيد الدراسات النحوية كونيا تنمي قدرات الطالب - 
 الذىنية من خالل تعمقو فييا يطبق أو يدرس، وتعوده عمى اإلعراب الذي يمثل جانب

 .أساسيا في مثل ىذه الدراسات أيضا

كما أنيا تزيد الدراسات النحوية توسعا واىتماما من قبل الباحثين الطالب أو القراء، وتسيم - 
بدور كبير في إعطاء صورة واضحة لعمم النحو الذي طالما اتيموه بالقصور واالقتصار عمى 

ىمال السياق والمقام  .الشكل دون المضمون وا 

وفي األخير ارجوا ان يكون بحثي ىذا مفيد، فرغم كل ما توصمت إليو من نتائج حول ىذه 
الدراسة إال انو ال يمكنني اعتبارىا مممة بكل شاردة وواردة، حيث أن لكل عمل إنساني 

 .نقائص وال كمال في الدنيا لمبشر، فالكمال وحده هلل سبحانو وتعالى واهلل ولي التوفيق
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 :أبو القاسم الشابي: صاحب هذا الديوان

 :التعريف به، والدته، وفاته- 1

 في تونس ىذه الدولة العربية الوادعة الواقعة في شمال إفريقيا عاصمتيا تونس، تضم 
في تونس البمد، وفي الشابية واحدة من ضواحي ...بنزرت، صفاقس، سوسة، باجة: المدن

في ىذا المقمب من العالم، ومن تمك النقطة الصغيرة جّدا فيو .....توزر المحاذية لمجزائر
عنيت الشابية، كانت والدة صاحب ىذا الديوان أبي القاسم الشابي، نسبة إلى الشابية، 

 الذي عمل قاضيا في عدد من قصبات تونس مم، أبوه محمد بن بالقاس1909سنة
، ضاحية توزر كانت وفاتو إثر مرض عضال ة الشابيبالذات نايوفي تمك النقطة ...ومدنيا

 .م، عن عمر يناىز الخامسة والعشرين1934أصاب القمب في الصميم وذلك سنة

 :دراسته وثقافته- 2

أشير معاىد التعميم بتونس في ذلك العصر، فألم بعموم : درس شاعرنا في جامع الزيتونة
العربية والدينية، من لغة وأدب، وتالوة لمقرآن الكريم، وتجويده وحفظو وتفسيره، إضافة غمى 
اإللمام ببعض الحديث النبوي الشريف لكن ميمو إلى الشعر كان المييمن عميو، فعكف عمى 
قراءة دواوين الشعراء المعاصرين لو وشعراء العربية في القديم، وتوفر عمى قراءة شعر وأدب 

الشعراء واألدباء والمياجرين المبنانيين والسوريين، جبران ونعيمة خاصة، والشعراء 
الرومنطقين من االنكميز والفرنسيين، ذي فنشي والمرتين و شيمر وبايرون، خاصة، توفر 

عمى شعر ىؤالء عن طريق الترجمة غمى العربية التي حفل بيا في ذلك العصر عدد غير 
 .يسير من المجالت العربية والمصرية والمبنانية و التونسية
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 :شعره- 3

 ظيرت بواكير شعر آبي القاسم الشابي في سن جد متقدمة، وراح ينشرىا في عدد من 
، وسرعان ما تنامت والصحف والمجالت األدبية التونسية والمصرية منيا النيضة وأبو ل

 .«الخيال الشعري عند العرب»ممكتو الشعرية والفنية واألدبية، فوضع كتابا أسماه

 ظل مخطوطا سنين طواال « أغاني الحياة»أما شعره فقد جمعو في حياتو، في ديوان أسماه
من قبل أن يتم طبعو الحقا، ومن بعد موتو طبعا، بل قل إن طبعات ىذا الديوان الذائع 

الصيت ظمت تتوالى، ومازالت في العديد من عواصم ومدن األقطار العربية، وىي حتى اآلن 
آبي " يضو ديوان. موضع اىتمام الباحثين والدارسين والمتحبين بعبقرية ىذا الشاعر العظيم

بضعا ومائة قصيدة أو مقطوعة شعرية تقصر أو تطول تباعا لممناسبة، في " القاسم الشابي
الشكوى والحب والغزل والرثاء والطبيعة والوجدان، وقد التزم صاحبنا في معظم قصائده عمود 

ن لم يغرق فييا ......الشعر القديم، لجية الروي، والقافية الواحدة، والبحر العروضي الواحد وا 
إغراق ىؤالء، ولم يمتزم تماما لما ألزموا بو أنفسيم لجية الحفاظ عمى نمطية المطمع والدور 

 ....والبيت والقفل والحاشية

 :مذهبه الشعري- 4

ولمجو العام الذي ساد الحقبة ... كان لألوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية المتردية
، وىو الجو الذي 1934-1909الزمنية التي عاش فييا الشاعر، عنيت حقبة مابين عامي 

غمب عميو روح التقميد في العمم واألدب والدين والثقافة، في مواجية رياح التغيير، وموجة 
الحركات التجديدية التي راحت تشق طريقيا بعسر شديد عمى أكثر من صعيد في السياسة 
واالجتماع والمغة والفكر واألدب، وكان لمعوامل الذاتية، ولممعاناة الشخصية التي رسخ تحت 
عبئيا شاعرنا، وقد كان لالستعمار الفرنسي دور أيضا، كذلك الثقافة الشعرية واألدبية التي 

أقول كان ليذا كمو، مجموعًا أثره البالغ ...طبعت عصر النيضة واالنبعاث بطابعيا المميز
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في طبع شعر صاحب ىذا الديوان بطابعو المميز الفاضح، أىم ما جاء في شعره الحديث 
عن األلم والعذاب والحزن والسقام والتشاؤم والسويداء والحنين والوحدة والوحشية والعزبة 

والحب العاثر، وحيث االنطواء عمى النفس والتقميد، يزكي نارىا اإلغراق في العاطفة والتأمل 
 .(1)والخيال
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:ملخص  

 

و الظاهرة _شعر أبً القاسم الشابً_بحثً هذا ربط بٌن نموذج من الشعر الحدٌث

جاء على شكل دراسة تطبٌقٌة .اللغوٌة النحوٌة المسماة بالتركٌب أو الجملة اإلسمٌة

تحلٌلٌة و الهدف من هذه الدراسة هو رصد بعض مالمح هذا التركٌب اإلسنادي و 

.و تحدٌد موقع اإلسم منه.التغٌرات التً تطرأ علٌه من تقدٌم أو تأخٌر أو حذف  

و .تناولت من خالل هذه الدراسة المتواضعة ماجاءبه النحاة منهم المحدثون خاصة

: ذلك على النحو التالً  

.مقدمة ثم مدخل فٌه لمحة ألقسام الكلم منهم اإلسم خاصة لكن بصورة عامة/1  

فصل تمهٌدي أكثر تخصٌصا من المدخل بعنوان اإلسم و إشكالٌة التركٌب /2

.وضعت به حدا لكل من اإلسم و الجملة فً اللغة و فً اإلصطالح النحوي.اإلسمً  

فصل للدراسة التطبٌقٌة نال أكبر قسط فً هذا البحث،جاء بعنوان إشكالٌة أقسام /3

.التركٌب اإلسمً من خالل دٌوان أبً القسم الشابً   

و أحوالهما بشكل تفصٌلً من  (أي المبتدأ و الخبر)وبه تفصل ألٌقسام هذا التركٌب

تقدٌم و تأخٌر و حدف مع التمثٌل من الدٌوان و األخذ بالنماذج التً تخدم الظاهرة 

.المدروسة فقط  

ثم ملحق به نبذة عن حٌاة الشاعر،و خلصت إلى خاتمة ترصد أهم النتائج التً 

توصلت إلٌها من هذه الدراسة،أهمها عالقة النحو بالشعر و كٌف جاء توظٌف 

الجملة اإلسمٌة فً الدٌوان الذي بٌن ٌدٌنا ،و إختالف الصور التً جاءت علٌها 

سواء من حٌث الرتبة أو التنوع فً حركات اإلعراب،و ما فائدة مثل هذه الدراسات 

فً الدراسات النحوٌة و كٌف تسهم هذه األخٌرة فً توضٌح صورة النحو المتهم 

 باإلقتصار على الشكل دون المضمون؟

.شكرا  
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