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اإلهداء

إلى أستاذي وشیخي ومعلمي الدكتور أحمد حسن حامد.

فقد حان األجل دون أن یرى غرسه قد استوى على ساقه.–رحمه اهللا –إلى والدي 

عمرها.أطال اهللا في –إلى أمي التي حملتي وهنًا على وهن 

لي ید العون والمساعدة من قریب أو بعید.من مدَّ إخوتي، وأخواتي، وكلّ إلى 

إلى كّل محبي الّلغة العربّیة.
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الشكر والتقدیر

ال یسعني في هذا المقام إال أن أزجي خالص شكري وتقدیري ألستاذي وشیخي 
ول اإلشراف على بقبالذي تفضل عليّ "،أحمد حسن حامد" الفاضل األستاذ الدكتور 

فنسأل المولى تبارك الدقیقة،وقد أثرى الرسالة بتوجیهاته السدیدة، ومالحظاته رسالتي،
واآلخرة.ه بعین رعایته، وأن یرفع درجاته في الدنیا كألوتعالى أن ی

كما أتوجه بالشكر الجزیل ألعضاء لجنة المناقشة، األستاذ الدكتور وائل أبو 
أبو خضیر الذي كان آلرائهم ومالحظاتهم أثر واضح في إثراء صالح والدكتور ناصر

البحث، فجزاهم اهللا عني خیر الجزاء، وحفظهم ذخرًا لدارسي العربیة.

وال أنسى أساتذتي األجالء في قسم اللغة العربیة، الذین قطفت من َرْوض 
لعلمي، وأهمیة علمهم، وتنسَّمت من َعَبق سیرتهم، وتعلمت على أیدیهم أصول البحث ا
العمل والمثابرة فجزاهم اهللا خیر ما یجزي به عباده الصالحین العاملین.

حسام زكارنة" إلى ابن أخي األستاذ "أتقدم بوافر الشكر واالمتنانأنیفوتنيوال
.وٕاخراجهجاهدًا على تنسیق البحثعملالذي

.البحثهذاإلتماموسنداً عوناً ليكانمنكلإلىبالشكرأتقدمكما

أشكرهم جمیعا وأسأل اهللا العلي القدیر أن یجزیهم خیر الجزاء، وأن یجعل 
علمهم في میزان حسناتهم یوم القیامة، إنه سمیع الدعاء.

الباحث





و

المحتویاتفهرس
الصفحةالموضوع

بلجنة المناقشة
جاإلهداء

دالشكر والتقدیر
هإقرار

والموضوعاتفهرس
لفهرس االشكال

مالملخص 
1المقّدمة

7يتمهیدالفصل ال
7أوًال: والَدُته َوَنْشأتُهُ 

7ثانًیا: شاِعریُته 
8ثالثًا: آثاُرُه األَدبّیة

10الّربط النحوي وترابط الجملةالفصل األول: 
11َمفهوُم الّربطأوًال: 

11الّربط في اللُِّغة- 
11الّربط في االصطالحِ - 
15المظهر التاریخي لنظریة الّربط- 
24أنواع الّروابط- 

24أوًال: الّروابط القیاسیة
25ثانیًا: الّروابط غیر القیاسیة

26مواضع الّربط- 
26أوًال: الّربط بالضمیر أو ما یجري مجراه

26الضمائر- 
27الضمیر وٕازالة الّلْبس- 
28األشیاء التي تحتاج إلى رابط- 
28الخبر الجملة-1



ز

الصفحةالموضوع
31النعت الجملة-2
33الحال الجملة-3
35جملة الصلة-4
37اسم اإلشارة-5
38ضمیر الفصل-6
40ضمیر الشأن-7
41جواب اسم الشرط المرفوع باالبتداء-8
41أل" النائبة عن الضمیر"-9

42ثانیًا: الّربط باألدوات
42أدوات داخلة على الجمل-1
42حروف الجرّ -أ

42حروف العطف-ب
42الواو- 
43ام- 
44بل- 
44الالم المزحلقة-ت
45أدوات النفي-ث
45لیس- 
45ما- 
45ال- 
46إنْ - 
46الحروف المصدریة- ج
46أدوات الشرط- ح
46أدوات داخلة على األجوبة -2
46الفاء في جواب الشرط -أ

47اقتران جواب الشرط بـ (إذا الفجائیة)-ب
48الفاء في جواب (أّما الشرطیة)-ت



ح

الصفحةالموضوع
49الخبر تشبیها له بجواب الشرطالّربط بالفاء في -ث

50الفصل الثاني: مواضع الّروابط اللفظیة في تركیب الجملة االسمیة
51المواضع التي تستخدم فیها العربیة الضمیر البارز رابًطا

51أوال: شعر الوصف
51الخبر الجملة-1
57النعت الجملة -2
62الحال الجملة -3
68ضمیر الفصل-4
71ضمیر الشأن-5

72الّربط باألدوات 
72أدوات داخلة على الجمل-1
72حروف الجر-أ

74حروف العطف-ب
74الواو- 
76أمْ - 

77أدوات النفي-ت
78لیس- 
78ما- 
79ال- 
80الحروف المصدریة -ث
83أدوات الشرط- ج
86أدوات داخلة على األجوبة-2
86ء في جواب اسم الشرط المرفوع باالبتداءالفا-أ

87الفاء في جواب (أّما الشرطة)-ب
88ثانیا : شعر المدیح

88الخبر الجملة-1
89النعت الجملة-2



ط

الصفحةالموضوع
91الحال الجملة-3
93جملة الصلة-4
95ضمیر الفصل-5
95ضمیر الشأن-6
96باالبتداءجواب اسم الشرط المرفوع -7

97الّربط باألدوات
97أدوات داخلة على الجمل-1
97حروف الجر -أ

98حروف العطف-ب
98الواو- 
100أم- 
101بلْ - 
101الّالم المزحلقة-ت
102أدوات النفي-ث
102لیس - 
103ما- 
103ال- 
104أدوات داخلة على األجوبة-2
104شرطالفاء في جواب ال-أ

104الفاء في جواب (أمَّا الشرطیة)-ب
106الفصل الثالث: أثر الّروابط اللفظیة في توجیه الداللة في شعر الوصف والمدیح

107شعر الوصف* 
107أوًال: الّربط بالضمیر أو ما یجري مجراه

107الخبر الجملة-1
110النعت الجملة-2
112الحال الجملة-3
117الفصلضمیر-4



ي

الصفحةالموضوع
120ضمیر الشأن-5
123جواب اسم الشرط المرفوع باالبتداء-6

126ثانیًا: الّربط باألدوات 
126أدوات داخلة على الجملة-1
126حروف الجر-أ

128حروف العطف-ب
128الواو- 
130فاء السببیة - 
131أمْ - 
132الالم المزحلقة-ت
133نفيأدوات ال-ث

133ال العاملة عمل لیس- 
134ما- 
134ال النافیة للجنس- 
)- ج 135الحرف المصدري (أنَّ
136أدوات داخلة على األجوبة-2
136الفاء في جواب أّما الشرطیة- 
138شعر المدیح * 

138أوال: الّربط بالضمیر أو ما یجري مجراه
138الخبر الجملة-1
139النعت الجملة-2
141جملة الحال-3
142جملة الصلة-4
143ضمیر الفصل-5

144الّربط باألدواتثانیًا: 



ك

الصفحةالموضوع
144أدوات داخلة على الجمل -1
144حروف الجر -أ

145حروف العطف-ب
145الواو- 
146فاء السببیة- 
147الالم المزحلقة-ت
148فيأدوات الن-ث
148ال العاملة عمل لیس- 
)- ج 149الحرف المصدري (أنَّ
150أدوات داخلة على األجوبة-3
150الفاء في جواب اسم الشرط المرفوع باالبتداء-1

152الخاتمة 
155الفهارس العامة 

156فهرس اآلیات
160فهرس األحادیث
161فهرس األشعار
162فهرس األعالم

165ة المصادر والمراجعقائم
167فهرس المالحق

المالحق اإلحصائیة لروابط الجملة االسمیة اللفظیة
Abstractb



ل

فهرس األشكال
الصفحةالمحتوىرقم الشكل
125مواضع الربط بالضمیر البارز وما یجري مجراه)1شكل رقم (
136أدوات داخلة على الجمل)2شكل رقم (
137أدوات داخلة على األجوبة)3شكل رقم (
144الربط بالضمیر البارز وما یجري مجراه)4شكل رقم (
150أدوات داخلة على الجمل)5شكل رقم (
151على األجوبةأدوات داخلة)6شكل رقم (



م

اِهريّ َروابُط الُجملِة االْسمّیِة الّلفظیة في ِشعِر الَوْصِف والَمدیِح عنَد ُمَحّمد َمْهدي الَجو 
ِداللیًة)َنْحوّیًة (ِدراسةً 

إعداد
جهاد عزات حسین زكارنة

إشراف
أحمد حسن حامدأ. د.

الملخص

ُتَعدُّ الّلغُة ِنظامًا َیخضُع ِلشبكٍة ِمَن الَعالقاِت النَّْحوّیة والدِّاللیِة َوالّسیاقیِة، َوَهذا النِّظاُم َیتمثُل 
الُجمَلُة التي أشَبعها الدَّرُس النَّحوي ِدراسًة َوتفصیًال في قضایاها في ِعدَِّة أبنیٍة ُلَغویٍة؛ ِمْنها

ْبُط، إْذ َیتحقُق ِبَوسائَل َعدیدٍة، ِمْنها:  وٕاشكاالِتها. َولعلَّ أهمَّ ظاِهرٍة َتحكمْت في َبناِء الُجملِة ِهَي الرَّ
ْبُط باألَدواِت. میِر أْو ما َیجري َمجراُه، َوالرَّ بُط بالضَّ الرَّ

بِط َبیَن الُمفرداِت اللُّغویِة داخَل الّتراكیِب اللُّغویِة، ِبوصِفِه َقرینًة َلفظیًة، أْو  َونظَرًا ألَهمیِة الرَّ
ظاِهرًة َتركیبیًة ُمؤِثَرًة في َتوثیِق َعناِصِر التَّراكیِب َوَتماُسِكها، َفقْد جاَء َهذا الَبحُث ِلدراسِة َروابِط 

عِر الَوْصِف َوالَمدیِح ِعْنَد (ُمَحمد َمْهدي الَجواِهري)، ِدراسًة َنْحویًة ِداللیًة الُجملِة االسمیِة في شِ 
إْحصائیًة. َولتحقیِق هذا الَهدِف، َفقْد ساَر الَبحُث ِبُخطٍة َمنهجیٍة، انقسَمْت إلى ثالثِة ُفصوٍل، َتسِبُقها 

على َبیاِن أهمیِة الُموضوِع، َودواِفِع اختیاِره، ا خاِتَمٌة. َوقْد اشتملْت الُمقدمُة مَوتتلوهوتمهیدُمَقِدَمةٌ 
َومنهِج الَبحِث، َوُمسِوغاِت الدِّراسِة، َوالّدراساِت الَقدیمِة والَحدیثِة التي تناولْت ُموضوَع الرَّبِط، َوأقساِم 

الَبحِث.

َعْن ُمفهوِم الّرابِط أمَّا الَفْصُل األوُل، فقْد شكََّل اإلطاَر الّنظرّي للّدراسِة، إْذ تحدثُت فیهِ 
بِط ُلغًة  الّنْحوي َوتراُبِط الُجملِة، َوجاَء في ثالثِة أقساٍم: المبحِث األوِل تناولُت فیِه َمعنى الرَّ
واصطالحًا، َوَمدى إدراِك الُعلماِء ألهمیِتِه َقدیمًا َوحدیثًا، َوالقسِم الثاني َخصَّصُته للحدیِث عْن أنواِع 

وابِط، َوقد انقس مْت إلى ِقْسمیِن: َرواِبَط قیاسیٍة، َورواِبَط َغْیِر قیاسیٍة، أمَّا القسُم األخیُر  وتحدثُت الرَّ
فیِه عْن َمواضِع الرَّبِط في َتركیِب الُجملِة الّعربیِة، التي انقسمْت ِبدْوِرها إلى ِقسَمیِن أساسیین، األَوِل: 

بُط ِبالضمیِر أْو ما َیجري َمجراُه، وفیِه ُدرستْ  میَر الباِرَز الرَّ الَمواضُع التي َتسَتعمُل فیها الَعربیُة الضَّ



ن

لِة، واْسُم اإلشارِة، وضمیُر  راِبطًا، َوْهَي: الَخبُر الُجملُة، والّنعُت الُجملُة، والحاُل الُجملُة، َوُجملُة الصِّ
نائبُة عن الضمیِر. والثاني: الّفْصِل، وضمیُر الشَّأِن، وجواُب اْسِم الشَّرِط الُمرفوِع باالبتداِء، و( أْل) ال

أدواٌت داخلٌة على ؛ َتسهیًال ِللَبحِث والدراسِة، َوْهَي:قسمینالرَّبُط باألدواِت، َوقسمُت األدواِت الّرابطَة 
الُجَمِل، وأدواٌت داخلٌة على األْجوبِة.

على ِدراسِة َمواضِع أمَّا الَفْصُل الثاني، َفیمثُل الجاِنَب التطبیقّي من الَبحِث، إْذ َیشتملُ 
الّروابِط اللفظیِة في ِشْعِر الَوصِف والَمدیِح عنَد ُمَحمد َمهدي الَجواهري، َوُصَوِر استخداِمها.

أمَّا الَفْصُل الثالُث ِمْن هذا الَبحِث أفردُتُه للحدیِث عن أثِر الّروابِط اللفظیِة في توجیِه الدِّاللِة 
الدراسة بملحق اشتمل على مواضع الروابط اللفظیة في شعر في شعِر الَوصِف والمدیِح. وألحقت

الوصف والمدیح مع بیان النسب المئویة لكل رابط، إضافة إلى الّنظم الَعروِضيِّ حسب نسب 
تواردها في شعر الوصف والمدیح، وقْد أظهرْت الّدراسُة في هذا الّفْصِل أنَّ الُجملَة الحالیَة كاَن َلها 

فیما َیخصُّ الرَّبَط بالضمیِر، وفي الُمقابِل كانْت (الواُو) أكثَر ُحروِف الَعطِف النَّصیُب األكبُر 
بِط إلى َجانِب (الفاِء) وذلَك فیما َیتعلُق بالرَّبِط باألدواِت. استعماًال في الرَّ

َوفي الَخاتمِة َتحدَّثُت َعْن أْبرِز النَّتائِج التي انتهى إلیها الَبْحُث.



:المقدمة

بُط بیَن الُمفرداِت اللُّغویِة داخَل التراكیِب الّنْحویِة، أَساسًا من اُألُسِس التي َیرتكُز  ُیَعدُّ الرَّ
بِط ُیؤدي إلى الُغموِض َواللَّْبِس في فهِم  علیها النِّظاُم التركیبّي النَّْحوّي للُجملِة العربیِة؛ ألنَّ َعدَم الرَّ

الغایُة التي َتسعى الّلغُة إلى تَحقیِقها، إلى َجانِب ُمخالفِة الَمْنطِق في بناِء الَمعاني، وأْمُن الّلْبِس ُهوَ 
بِط ِبوساطٍة َلفظیٍة،  وابِط َلفظیًا كاَن أْم َمعنویًا. فالعربیُة تلجُأ إلى الرَّ الُجملِة، إْذ ال یتمُّ البناُء إّال بالرَّ

، أو الّلْبَس في َفْهِم االرتباِط بیَن َمعنیین. حیَن َتخشى الّلْبَس في َفْهِم االنفصاِل بیَن َمعنیین

والرَّبُط في أْبسِط تعریفاِته ُهَو ُنشوُء َعالقٍة َنْحوّیٍة ِسیاقیٍة بیَن َمعنیین، ِبوساطِة أداٍة من 
بُط " ُعنُصًرا أساسًیا من عناصِر ا بِط، َترِبُط الّالحَق بالسَّابِق، من ُهنا ُیعدُّ الرَّ لتماسِك بیَن أدواِت الرَّ

.1أجزاِء الُجملِة "

وكاَن الرَّضيوهذا الرَّبُط أو التَّماسُك ُضرورٌي، وال ُیمكُن االستغناُء عنُه ِبحاٍل من األحواِل، 
" الُجملُة في األصِل كالٌم ُمستقٌل، فإذا قصْدَت َجعَلها ُجزءًا من الكالِم، فال فقاَل:قد أشاَر إلى ذلَك 

میُر، إْذ هُ ُبدَّ من رابطةٍ  َو الُموضوُع لمثِل هذا ترِبُطها بالُجزِء اآلَخِر، َوتلَك الرَّابطُة هي الضَّ
.2"الَغرضِ 

فلوال الَفهُم الذي َیسرْت ُسبَلُه الّلغُة العربیُة ِبوسائِلها الُمتعددِة والُمختلفِة، َلما َنشَأ التَّواصُل 
.3"ه التّفاعُل الّلغوي َبیَن الّناسِ الّلفظّي إذ هَو " األساُس الذي ُیبنى َعلی

وغیرهم، َلمْ ومن الَجدیِر بالذكِر أنَّ بعَض النُّحاِة الُمتقدمیَن، أمثال: الخلیل وسیبویه والفراء 
بِط إّال إشاراٍت َعابرًة، جاءْت َمبثوثًة في َتضاعیِف ُمؤلفاِتهم؛ فلم ینظروا إلى موضوع  ُیشیروا إلى الرَّ

.7م، ص2003، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، 1، طأنظمة الرَّبط في العربیةالبهنساوي، ُحسام: 1
علمیة، بیروت، لبنان، ، شرح: رضي الدین محمد بن االستراباذي النحوي، دار الكتب الالكافیة في النحوابن الحاجب: 2

.91، ص1م، ج1985
.7م، ص2007، مكتبة اآلداب، القاهرة، 2، ط العبارة واإلشارة دراسة في نظریة االتصالالعبد، محمد: 3
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ه موضوع مستقل، له أدواته وأسالیبه الخاصة، ولم یتناولوه على أنه قضیة نحویة له الربط على أن
.1التراكیبقواعده وقوانینه، التي تؤثر في تماسك 

أّما العلماُء العرُب المتأخرون، فقد تنبهوا إلى قضیِة الرَّبط بوصِفها قرینًة لفظیًة، وأدركوا 
الّلبیب عن (ُمغني" في كتاِبه نحویِة، ومن هؤالء الُعلماِء: "ابُن هشاملأهمیَة الروابِط داخَل التراكیِب ا

.والّنظائر)(األشباهُ السیوطي" في كتاِبه "األعاریِب) وُكتِب 

:أهمیُة الدِّراسةِ 

أهمیُة الرَّبِط؛ فالكالُم یكوُن مشتتًا وُمبعثرًا ما لم یكْن هناَك رابٌط من الّروابِط، تتآلُف بدوِره -1
ُت. فأْمُن الّلْبِس ووضوُح الَمعنى ُهما الغایُة التي َتسعى اللُّغة إلى تحقیِقها، َكما الكلما

أسلفُت. 
أنَّ َموضوَع الرَّبِط كاَن لُه النَّصیُب األقلُّ من الدراساِت اللُّغویِة قدیمًا َوحدیثًا، وقْد جاَء -2

؛ فآثرُت أْن ألّم شتاَته، وأْن أوظَِّف حدیُث النُّحاة عن هذا الَموضوِع ُمبعثرًا وُمفرقًا ُهنا وُهناك
ُجهوَد النحویین النظریَة في َمجالِ التطبیِق، وقد اتخذُت من ِشعِر (ُمَحمد َمْهدي الَجواهري) 

َمجاًال لدراسِة هذا الَموضوِع.
وابَط النَّحویَة، وأث-3 ِرها الُوقوُف على ُلغِة ُمحمد َمْهدي الَجواهري، َومعرفُة كیفیِة استخداِمه الرَّ

في توجیِه الدِّاللة الَمعنویة في الَوصِف والَمدیِح عنَدُه.

منها:وقْد ُقیَد الُعنواُن ببعِض الُقیوِد والُمحدداِت، 

وابِط الّلفظیِة؛ ألنَّها ُتمثُل الجانَب الظاهَر والَملفوَظ من أدواِت الرَّبِط بیَن -1 أنَّه َیتخصُص بالرَّ
وابِط الَمعنویِة التي تقوُم على ُصوٍر من َعالقات الرَّبِط غیِر أجزاِء الُجملِة، بخالِف الرَّ 

.2الُمصرَِّح بها في الغالبِ 
أنَّه خاٌص ببناِء الُجملِة االسمیِة دوَن الفعلیِة؛ لظهوِرها ِبصورٍة واضحة عنَد الّشاعِر.-2

.7، صأنظمة الرَّبط في العربیةالبهنساوي، ُحسام: 1
.449م، ص1998ب، القاهرة، ّسان، عالم الكت، ترجمة: تمام حالنص والخطاب واإلجراءبوجراند، روبرت دي: 2
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بالغرِض، وهو أنَّه اتخَذ َغرضي الوصِف والمدیِح أنموذجًا؛ ألنَُّهما من الُممكِن أن َیفیا -3
وابِط عنّده، وألنَّ شعَر المدیِح ِبصورٍة خاصٍة یكاُد ُیساوي  حیُح الستخداِم الرَّ الَمخرُج الصَّ

نصَف ِشعِره بأغراِضه الُمختلفِة.

وابِط الّلفظیِة فَهذا ما َدفعني الختیاِر " " َموضوعًا لبحثي. ي ِشعِر ُمَحمد َمْهدي الَجواهريالرَّ

:راسةِ َمنهجیُة الدِّ 

َیعتمُد البحُث المنهَج اإلحصائيَّ الوصفيَّ الّتحلیليَّ الذي یقوُم على إحصاِء مواضِع الرَّبِط 
وابِط َوبیاِن أنماِطها عنَد الشَّاعِر،  اللُّغوي عنَد الشاعِر ثُمَّ وصِف الظاهرِة الّلغویِة، ُثمَّ تحلیِل الرَّ

َودوِرها في ُوضوِح الَمعنى.

:لدِّراسةِ ُمسوغاُت ا

وابِط الّلفظیِة في ِشعِر ُمحمد َمهدي شاعِر الَجواهري الُملقِب بــــــ (یقوُم هذا البحُث بدراسِة الرَّ
وابِط الّلفظیِة ؛ لتوفُِّر مادٍة ِخْصبٍة للدِّراسِة والبحِث حولَ من الشُّعراءِ الَعرِب األكبِر) من بیِن غیِره الرَّ

، وعلى َتجِربٍة داعاٍت تَِنمُّ على َموهبٍة فذةٍ ، بـإبدٌع َزخرْت أعماُله المتنوعةُ ُمب، فهو شاعٌر في شعِرهِ 
، َظ على تقالیِد الشِّعِر العربيّ َعمیقٍة وخیاٍل واسٍع؛ وألنَّ ِشعَر َمْهدي الجواهري ُیمثُل االتجاَه الُمحاف

؛ لهذه األسباِب َقررتُ من َجدیدٍ لشعِر العربّي وَبعِثه فكاَن له َدوٌر كبیٌر في إحیاِء ُأُسِس َعموِد ا
.اختیاَر َموضوِع الّدراسِة َهذا

: ِدراساٌت ُیمكُن االستفادَة ِمنها

ِقسمیِن:ُهناَك كثیٌر من الّدراساِت التي أفاَد منها البحُث، وهي تتوزُع على 

منها:أْو بآخَر؛ : َیضمُّ كتَب التراِث القدیمِة بصورة عاّمة، التي تناولْت قضیَة الرَّبط بشكلٍ األولِ 

األصوُل في الّنحو، البن الّسراج. -1

ُمغني الّلبیب عن كتب األعاریب، البِن هشام.-2
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األشباُه والّنظائر، للسیوطي.-3

شرح الكافیة، لألستراباذي.-4

بوصِفها ظاهرةً الرَّبِط،وقد تناولْت قضیَة الَبحِث،َیشمُل الدراساِت الحدیثَة التي َتَمسُّ ُصْلَب :الثاني
الّدراساِت:ومن هذه وتالحِمها؛تؤثُر في َتماسِك التراكیِب تركیبیًة،لفظیًة 

نظاُم االرتباِط والرَّبط في تركیِب الُجملِة العربیِة، لُمصطفى حمیدة.-1

دراساٌت ُلغویٌة تطبیقیٌة في الَعالقات بین الِبنیِة والدِّاللِة، لسعد حسن بحیري-2

راسٌة في التراكیِب الّسطحیِة بین الّنحاِة والنظریِة التولیدیِة أنظمُة الرَّبِط في العربیِة، د-3
التحویلیِة، لُحسام البهنساوي.

بناُء الُجملِة العربیِة، لُمحمد حماسة عبد اللطیف.-4

الّلغُة العربیُة معناها ومبناها، لتمام حّسان.-5

الخاتمُة.ا موتتلوههید وتموعلیِه فقد جاَء البحُث في َثالثِة ُفصوٍل َتسبُقها ُمقدمٌة 

ثالثٍة:وینقسُم بدورِه إلى أقساٍم الُجملِة)،الرَّابَط النَّحوّي وتراُبَط (یتناولُ األوُل:الفصُل 

الّنحوّي.مفهوُم الرّابِط أوًال:

وابِط:أنواُع ثانیًا: الرَّ

قیاسّیٍة.رواِبَط .1

وغیُرها.إلشارِة وأسماُء االعطِف،مثُل: ُحروف قیاسیٍة،روابَط غیِر .2
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إلى:وینقسُم الرَّبِط،َمواضُع ثالثًا:

میِر أو ما َیجري .1 بِط بالضَّ ویشمُل:َمجراُه،الرَّ

لِة،ُجملَة الُجملَة،الحاَل الُجملة،النعَت الُجملَة،الخبَر  الفصِل،َضمیَر اإلشارِة،اسَم الصِّ
الّضمیِر.) النائبَة عن البتداِء، (ألْ باجواَب اسِم الشَّرِط الَمرفوِع الشَّأِن،ضمیَر 

باألدواِت.الرَّبِط .2

:قسمینوقسمُت األدواِت الّرابطَة إلى 

الُجَمل.أدواٌت داخلٌة على -1

األجوبِة.أدواٌت داخلٌة على -2

وابِط اللفظیِة في ِشعِر الوصِف (مواضعُ الثاني:الفصُل  والمدیِح):الرَّ

الوصِف.شعُر .أ

المدیِح.شعُر .ب

وابِط اللفظیِة في توجیِه الدِّاللِة في شعِر الوصِف (أثرُ الثالُث:الَفصُل  والمدیِح).الرَّ

الدِّراسُة.َوَستضمُن الخاتمُة َعرضًا ألبرِز النتائِج التي ستخُلُص إلیها 



6

يّتمهیدالفصل ال

.أوًال: والَدُته َوَنْشأُتهُ 

.هثانًیا: شاِعریتُ 

.ثالثًا: آثاُرُه األَدبّیة
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ّتمهیدالفصل ال

والدُته ونشأُته:أوًال: 

لشیخ عبد علي ابن الشیخ محمد هو أبو فرات محمد مهدي بن الشیخ عبد الحسین بن ا
تاب كنسبة لوقد انحدر من أسرة عریقة في علوم الفقه واألدب والشعر، عرفت بالجواهري.1حسن

.2»محمد حسن«الذي ألفه الشیخ » الم في شرح شرائع اإلسالمكلجواهر ا«جلیل اسمه 

ریم، وشیخ جلیل من عائلة آل الجواهري ومن كالجواهري في النجف األشرف من أب ولد 
في هذا الجو .3الغطاء) وهي عائلة دینیة مشهورة في النجفكاشفعائلة (آل ىاألم ینتسب إل

فيمهدي الجواهري، وكانت بدایة تعلیمه في المدرسة العلویة العاطر بالعلم والمعرفة، نشأ محمد 
المظفر، عليید عدد من شیوخ زمانه، منهم ىالنجف األشرف، مسقط رأسه ومن َثمَّ تتلمذ عل

ون رجل كان أبوه یریده أن یكالنحو والصرف والبالغة والفقه، و وغیرهم، وأخذ عنهم الثامروعلي
أبي یمارس علّي ضغطاً انك«في هذا الصدد یقول الجواهري: دین، شیخًا مثله ومثل أجداده و 

أهرول ىبر حتكذ األمر وما إن یخرج هو وأخي األمستمرًا لحفظ علوم الدین، وأتظاهر مؤمنًا بتنفی
.4دواوین الشعرىإل

: شاعریُتهثانیًا: 

لم َیُبْح به ن كوهو وفي الرابعة عشر من عمره، لتابة الشعركبدأ محمد مهدي الجواهري 
تجاوز السادسة عشر، فبدأ یقرأ شعره في أواسط النجف، وینشر أشعاره في الجرائد، إذ ُنشرت ىحت
املة كنظم القصیدة ىن من عادة الجواهري، أنه لم یلجأ إلكول قصیدة له في جریدة العراق، ولأ
.5قوافیهالقصیدة أو بعض أبیات اىفي نظم قصائده علىتفكما یفعل سائر الشعراء، بل أنه قد اك

.39م، ص1998، دمشق، دار الرافدین، 1، ط1، جيذكریاتالجواهري، محمد مهدي: 1
.17م، ص1993بیضون توفیق، حیدر، محمد مهدي الجواهري شاعر العراق األكبر، بیروت، دار الكتب العلمیة، 2
م، 1999، بیروت، دار العودة، 1، طدرویشالشعر العربي الحدیث من أحمد شوقي إلى محمودخلیل جحا، میشال: 3

.289ص
.180، لندن، دار الحكمة، د.ت، ص1، طاعالم االدب في العراق الحدیثبصري، میر: 4
.139م، ص1973، النجف، مطبعة النعمان، أدباء العراق المعاصرینعبد اللطیف، خلیل إبراهیم: 5
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فمنذ البدء لم ،ىالدرجة القصو ىلقد عاش الجواهري، وفي نفسه ولع بالشِّعر یصل إل
یستسغ من العلوم والفقه واألصول شیئًا وبقي الشعر هاجسه األول الذي، ال یستطیع تفویت أي 

یدةواللغویة روافد للقصّل تحصیالته العلمیة واألدبیة والدینیة كن بعد ذلك كفرصة لیظفر به، ولت
التي بدأ بالوثوق بها، وبدأت بمطاوعته في نظم أشعاره.

لقد كان محمد مهدي الجواهري " رجل الثورة الذي التزم قضّیة الشعب والوطن، وانتصب 
عرّیته عجیج مناضًال في سبیلها، یهاجم المسؤولین في صراحة جریئة وعنیفة، ویعّج في فیض شا

فلةالمّیة موسیقّیة حاكاء الذي تترّدد أصداؤه في موجات أّني به صوت القضكاخبة، و األمواج الصّ 
وتخّیر اللفظ، التركیب ضروب من العنت في علىبالّروعة والّصولة. وقد تحمله الغضبة الثائرة 

صرامًة وتضفي علیه من الشّدة الكالمالتي یدفعها السیل الجارف، فتزید كالجالمیدفیبدو لك ذلك 
الحیاة ثها وبعكتحریىاال یخلو من تأثیر بعید المرامي في نفوس المجتمعات التي یعمل علم

.1"فیها

الجواهري من شعراء العراق المعاصرین، الذین التزموا بأسس عمود الشعر العربي یعد
مدرسة القدیم وٕاطار القصیدة التقلیدیة. فهو لم یأت بأسلوب جدید في نظم الشعر، وال ینضوي تحت

فعل كمادون أن یعقد حولها المناقشات األخرى ولم یهاجم القدیم بل ینظم القصیدة تلو معینة، 
.2من قبلهاويالز 

األدبّیة: آثاُرهُ ثالثًا: 

لقد ترك لنا الجواهري إرثًا ضخًما، وأكبر تجربة شعریة حملتها القصیدة العمودیة طوال قرن 
:3مؤلفاتهم)، ومن أبرز 1997–م1899د عمر الجواهري (وعلى امتداكامل من الزمان،

.508م، ص1986، دار الجیل، 1، طدب الحدیث)الجامع في تاریخ األدب العربي (األالفاخوری، حنا: 1
.182، لندن، دار الحكمة، د.ت، ص1، طأعالم األدب في العراق الحدیثبصري، میر: 2
.181-182، صالمرجع السابق3
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كأحمد، وهو مجموعة معارضات لمشاهیر شعراء عصره1923سنة » حلیة األدب«-1
الدین بن الخطیب.كلسانشوقي وٕایلیا أبو ماضي، وبعض السابقین،

.1928سنة » الشعور والعاطفةبین«ــ 2

، والجزء الثالث 1945، والجزء الثاني سنة 1935الجزء األول سنة »الجواهريدیوان«ــ 3
.1953سنة 

.1965سنة » الغربةبرید«-5

.1969سنة » برید العودة«ــ 5

.1971سنة» أیها األرق«ــ 6

.1972سنة »خلجات«-6

.1988مجلدین، سنة »ذكریاتي«ــ 8
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الفصل األول

الُجملةِ النَّحوّي وتراُبطُ الرَّابطُ 

.ملةالجُ نحوي وترابطُ الأوًال: الّربطُ 

.الّروابطِ ثانیًا: أنواعُ 

.الّربطِ ثالثًا: مواضعُ 
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الفصل األول

الُجملةِ النَّحوّي وتراُبطُ الرَّابطُ 

ْبِط: أوًال: َمفهوُم الرَّ

جاَء في ُمعجِم الَعْیِن َتصاریُف الَمادَِّة َواشتقاقاُتها: الرَّبُط في اللُِّغة: 

والّرباُط ُمالَزمُة َثْغِر الَعدِو، 1، والّرباُط: ُهَو الشَّيُء الذي ُیرَبط بِه، َوَجْمُعُه: ُرُبط"َرَبط َیرِبط َربطاً "
.Ã  Â  Á  À   ¿﴾2  ﴿: َوَجلَّ والرَُّجُل ُمراِبٌط، قاَل عزَّ 

ْوع، قاَل لبید:  وُیقاُل: رجٌل رابُط الَجأِش، أْي: َمشدوُد القلِب فال َیفرُّ عند الرَّ

]ملالرّ [
ــــــــــلّْ رابــــــــــــُط الَجــــــــــــْأِش َعلــــــــــــى َفــــــــــــْرجهم ــــــــــوٍع ِمَت ــــــــــْوَن بَمْرُب ــــــــــُف الَج 3َأْعِط

باِط، فقاَل:" إَّن الّرباَط من الخیِل الخمس من الّدواب فما  وأضاَف ابُن فارس معًنى آخر للرِّ
. 4ائٌم ال یبرحفوَقها، ُیقاُل: قطَع الظبُي ِرباَطُه: أْي ُحبالتُه، وماٌء ُمترابطٌة: أْي د

باِط والِمرَبِط وهو الَحبُل، وقطعْت الدَّابة  أّما الزَّمخشري فقد جاَء عنَده: ربَط الدَّابة: شّدها بالرِّ
. 5ِرباَطها وِمْرَبطها، وفرٌس ربیٌط: َمربوٌط وِرباُط الخیِل: حْبُسها واقتناُؤها

عنى الّلغوي لألصِل (َرَبَط)، وأْن یأتَي بِدالالٍت وقْد حاوَل ابُن منظور أْن ُیوسِّع دائرَة الم
وجاَء .6ویمنُعهاومعاٍن جدیدٍة، فقاَل: الربیُط الّزاهُد والحكیُم الذي َیربُط نفَسه عن الدُّنیا أْي یشدُّها 

، مادة (ربط).7/422المخزومي وٕابراهیم السامرائي، ، تحقیق: مهديمعجم العینالفراهیدي، الخلیل بن أحمد: 1
.200اآلیة :آل عمران2
.128م، ص1996، 2الكتاب العربي، بیروت، ط، دارالدیوانالعامري، لبید بن ربیعیة: 3
، مادة (ربط).2/479، تحقیق وضبط: عبد السالم هارون، د.ت، معجم مقاییس اللغةابن فارس: 4
، مادة (ربط).1/316م، 1996، 2، مكتبة لبنان، ناشرون، طأساس البالغةالزمخشري: 5
، مادة (ربط).303–7/302ار صادر، بیروت، ، دلسان العرببن منظور: ا6
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في القاموس الُمحیِط: ربطُه یرِبطُه ویرُبطه شدَُّه فهو َمربوٌط وربیٌط، والُمرابطُة أْن یربَط كلٌّ من
.1الفریقیِن خیوَلهم في ثغِرهِ 

من ُهنا نرى أنَّ مادة (َرَبَط) في المعاجِم الّلغویة، وما یتفرُع عنها من اشتقاقاٍت یدوُر 
معناها حوَل التقییِد والجمِع، والحبِس، وأنَّ هذا المعنى لم یبتعْد كثیرًا عن ِداللته األصلیِة عند انتقاِله 

بعُد.إلى المعنى االصطالحي فیما

الّربُط في االصطالِح:

یطلُق مصطلُح الرَّبِط على تلَك العالقِة القائمِة بیَن المفرداِت والتراكیِب النَّحویِة، ویطلُق 
ُد بیَنها، في سیاٍق  وابِط؛ ألنَّها تربُط بیَن أجزاِء الكالِم وتوحِّ على الُحروِف واألدواِت مصطلُح الرَّ

مِله، ودونها یصیُر الكالُم ُمفككًا.متصٍل، وتساعُد على جمِع ش

بُط" قرینٌة لفظیٌة على اتصاِل أحِد الُمترابطیِن باألخر" وبتعبیٍر آخَر: هي عالقٌة تقوُم ،2فالرَّ
بیَن سابٍق والحٍق في السیاِق الّلغوي بواسطِة إحدى وسائِل الرَّبِط، التي تتحكُم بهذه العالقِة وعن 

.3فظیِة یدخُل" أحُد المترابطیِن في ُعموِم اآلخِر"طریِق هذه الوساطِة الل

وال ُبدَّ لنا أْن نفرَق بین مصطلحي، الرَّبِط، واالرتباِط؛ تجنبًا للخلِط بینهما، فاالرتباُط: نقول: 
إّن هناك ارتباًطا بین جملتین، إذا كانْت العالقُة بینهما قویًة، تشبُه عالقَة الشيِء بنفِسه، فتغني تلَك 

بِط بأداة، أّما الرَّبطُ العالقُة ع : فهو عالقٌة تصطنُعها الّلغُة بأدواتها وأسالیبها الخاصة، داخَل ن الرَّ
فتحاوُل الّلغة بدوِرها أْن .4الُجملِة الواحدِة أْو بین الُجملتین؛ عندما تكون العالقة بینهما غیر قویة

الرَّبِط).تقوَي العالقَة بین الطرفین بما یسمى بـــــ (أدواِت 

م، 1978، 3، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، طالقاموس المحیطالفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب: 1
، مادة (ربط).360، ص2ج
.213م، ص2006، 5ط، عالم الكتب، القاهرة،اللغة العربیة معناها ومبناهاحسان، تمام: 2
.213، صالمرجع السابق3
.143م، ص1997، 1، مكتبة لبنان، طنظام االرتباط والّربط في تركیب الجملة العربیةحمیدة، مصطفى: 4
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یتضُح مما سبق أنَّ االرتباَط" قرینٌة معنویٌة وأّن الرَّبَط قرینٌة لفظیٌة، وأنَّ االرتباَط عالقٌة 
.1موجودٌة بالفعِل، وأنَّ الرَّبَط عالقٌة موجودٌة بالقوِة"

ُمجدیًة من دوِنه، من هنا" َیحتلُّ نظاُم الّربِط في الّلغة أهمیًة كبیرًة، إذ ال تكوُن دراسُة الّلغِة 
سواٌء أكاَن الرَّبُط معنویًا ال ُیدرُك من خالل العالقِة بین عناصِر الّلغة، أْم لفظیًا محسوسًا، فإّنه 

ُیؤدي َدورًا بارزًا في وضوِح العالقِة بیَن أجزاِء الكالِم، وٕازالِة كلِّ َلْبٍس أو غموٍض قد یكتنُفها. 

إذ هي القاعدُة األساسیُة ال إذا ُدرَس من خالل الُجملة، "ه إونظاُم الرَّبط ال تتضُح أهمیت
التي ینطلُق منها البناُء اللغوي، وهي الخلیُة الحیُة في جسِم الّلغة التي یتوالُد منها كلُّ نسیٍج ُلغوي، 

رقاُة وأوُل العقد التي یتوقُف علیها ذلك النسیُج في إحكام العبارِة، وهي الّلحمُة ِلُسَدى الكالِم والم
. 2لَمدارِج القوِل"

ویؤكُد أحُد الدارسین الُمحدثین ذلك بقوِله: إّن دراسة الجملة دراسة مرضیة ال یمكن أْن یتّم 
بمعزل عن دراسة موضوع الّربط بین عناصرها قبل ذلك؛ إذ هو القاعدة األساسیة التي ینطلق منها 

یخضع لقواعد وقوانین خاصة بتلك اللغة، البناء اللغوي، فترتیب عناصر الجملة في لغة معینة
.3یرتبط بعضها باآلخر بطریقة تبرز مواطن الجمال فیها

وقد اخترنا موضوع (الربط) عنواناً  لهذا البحث؛ نظرًا ألهمیته في تماسك البناء اللغوي، 
، ولما كان هناك الكالمیةولما یقوم به من دور في تآلف الكالم وترابطه، إذ لواله لما تمت العملیة

.4تواصل

فاألصل في الُجمل" االنفصال واالستقالل"، واألصل في المفردات االرتباط في التركیب، 
وكان ال بّد من أداة تربط بین الجملتین، نحو: (یحب زیٌد قیادة السیارات والمطر متساقط)، وهنا ال 

.152، صنظام االرتباط والّربط في تركیب الجملة العربیةحمیدة، مصطفى: 1
)، 38(اسات االسالمیة والعربیة، دبي، ع، مجلة كلیة الدر ماءروابط الجملة عند النحویین القدمهیوبي، الشریف عمرو: 2

.2-1م، ص2009
.38م، ص1993، بیروت، نظرات في التراث اللغوي العربيالمهیري، عبد القادر: 3
.2، صروابط الجملة عند النحوین القدماءمهیوبي، الشریف عمرو: 4
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الّربط، أمكن القول بأن الجملتین سارتا بّد من أداه تربط بین الجملتین، وهي واو الحال، فحین تمّ 
قال الّرضي:" الُجْملُة في األْصِل َكالٌم ُمستقٌل، فإذا قصْدَت .1جملة واحدة تؤدي معنًا داللیًا واحدًا"

.2َجعلها ُجزءًا مَن الَكالِم فال ُبّد ِمن رابطٍة ترِبُطها بالُجزِء اآلَخِر"

معجمیة تتحد فیما بینها بتركیب نحوي داللي، لتكون فالجملة المكونة من مجموعة مفردات
معنًى واحدًا یسمى الجملة، والجملة في استقاللها أو ارتباطها مع الجمل األخرى مرهونة بالمعنى 

فالجملة وحدة داللیة تؤدي معنى داللیًا "الذي جیئت من أجله، وسیاق النص الذي وقعت فیه.
.3مها عالقات االرتباط والربط واالنفصال في السیاق"واحدًا، واستقاللها فكرة نسبیة تحك

من هنا تأتي قیمة الّربط والترابط بین الجمل، سواء أكان االرتباط ظاهرًا أم مقدرًا، لفظیًا أم 
معنویًا، ویرى الزناد أّن قاعدة الّربط في النص أو داخل التراكیب اللغویة تنّص على أنه" إذا توفر 

وذلك .4أو أكثر ارتبطت الواحدة منهما باألخرى ارتباطًا بأداة أو بغیر أداة "في أي نص جملتان
وقد عرفه فاینرش 5انطالقًا من مفهوم النص عنده وهو" نسیج من الكلمات یترابط بعضها ببعض"

Weinrich بأّنه" وحدة كلیة مترابطة األجزاء، فالجمل یتبع بعضها بعضًا وفقًا لنظام سدید، بحیث
ل جملة في فهم الجملة التي تلیها فهمًا معقوًال، كما تسهم الجملة التالیة من ناحیة أخرى في تسهم ك

.6فهم الجمل السابقة علیها فهمًا أفضل"

وتبرز أهمیة التماسك بین وحدات النص اللغویة أیضًا في أّن" الكالم ال یكون مفیدًا إذا 
.7"كان مجتمعًا بعضه مع البعض اآلخر دون ترابط

.141م، ص1997، 1، مكتبة لبنان، طة العربیةنظام االرتباط والربط في تركیب الجملحمیدة، مصطفى: 1
كتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، شرح: رضي الدین محمد بن األستراباذي النحوي، دار الكتاب الكافیة في النحوابن الحاجب: 2

.91، ص1م، ج1985
.148، صنظام االرتباط والربط في تركیب لجملة العربیةحمیدة، مصطفى: 3
.171م، ص1993ركز الثقافي العربي، بیروت، ، الم1، طسیج النصنالزناد، األزهر: 4
.12، صالمرجع السابق5
.36م، ص1989، 1، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، طاللغة واإلبداع األدبيالعبد، محمد: 6
.74م، ص1996، 1، دار الشروق، مصر، طبناء الجملة العربیةحماسة، محمد: 7
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وتظهر قیمة الربط" باعتباره عنصرًا أساسیًا من عناصر التماسك بین أجزاء الجملة تفید أنَّ 
.1اللَّْبس في فهم االنفصال"

وهذا یعني أّن الترابط ضروري لحدوث عملیة الفهم والتواصل، وتكتسب التراكیب قیمتها 
غیرها یختلف معناها في حال عدم االرتباط، وهذا فیما بینها من روابط وعالقات، فالجملة المرتبطة ب

ما عناه ابن یعیش حین قال:" إنَّ الشَّیئیِن إذا تَرَكَبا َحَدَث َلُهما بالتَّركیِب َمعًنى ال َیكوُن في ُكلِّ 
التي وهذا بال شك یقودنا إلى حقیقة اللغة إذ هي "ِنظاٌم ِمَن الكلماتِ .2واِحٍد ِمْن أْفراِد َذلَك الُمَركَِّب"

فمن شروط تألیف الجملة في .3ارتبَط َبْعُضها ِبَبعٍض ارتباًطا وثیًقا، ُتَحتُِّمُه َقوانیُن ُمَعیََّنٌة ِلُكلِّ ُلَغٍة"
اللغة العربیة:

روابط تربط الكلمات بعضها ببعض على وفق نظام عام مشترك بین لغات، ونظام خاص -1
متعارف علیه بین أبناء اللغة الواحدة. 

م ینتج عن تلك الكلمات المرتبطة مع بعضها بعًضا بعالقات نحویة منظمة.معنى تا-2

فالروابط تربط الكلمات بعضها ببعض بعالقات معنویة (نحویة) وهذه الروابط یدركها 
العقل، ولوال ربط الكلمات عند تألیفها بطریقة نظامیة متعارف علیها بین أبناء اللغة الواحدة، لما 

جمًال تؤدي معاني تامة، والمعنى التام هو الناتج المطلوب من ارتباط الكلمات أصبحت الكلمات 
بالعالقات النحویة المنظمة.

المظهر التاریخي لنظریة الّربط:

لقد تنبه العلماء العرب إلى أهمیة الربط وقیمته في تحقیق االتصال بین عناصر التركیب 
نتاج أّن الّرضي یشیر إلى ذلك بقوله:" الُجْملُة في األْصِل اللغوي وأركانه، وما یؤكد صحة هذا االست

.7م، ص2003، مكتبة زهراء الشروق، 1، طأنظمة الّربط في العربیةالبهنساوي، حسام:1
.1/85، عالم الكتب، بیروت، د.ت، شرح المفصلابن یعیش: 2
.450م، ص1981دار النهضة العربیة، بیروت، ، لغة القرآن الكریم في جزء عمّ نخلة، محمود: 3
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، فإذا َقَصْدَت َجْعَلها ُجزًءا ِمَن الَكالِم، َفال ُبّد ِمْن َراِبَطٍة َتْرِبُطها ِبالُجزِء اآلَخِر، َوتلكَ  َكالٌم ُمْستَقلٌّ
میُر؛ إْذ ِهَي الُموضوُع ِلِمثِل َهذا الَغَرِض" ولكن هناك من الباحثین من نفى إشارة ،1الرَّاِبطُة ِهَي الضَّ

القدماء إلى مصطلح الّربط، بقوله:" إّن الُعلماَء الَعَرَب األوائَل. أْمثاَل: الَخلیِل َوسیَبَویِه والِكساِئّي 
ِلَدوِرِه َوقیمِته والَفّراِء َوغیِرهم َلْم ُیشیروا ِفي ُمَؤلفاِتهم َوِدراساِتهم إلى الّرْبِط َوَمفهوِمِه إشارًة ُتؤكُِّد إدراَكُهم

2باعِتباِره َقرینًة َلفظیًة، أْو ِبوصِفِه ظاِهرًة َتركیبیًة ُمؤثِّرًة َعلى َتوثیِق َعناِصِر التَّركیِب وَتماُسِكها"

الناظَر في أقدِم ُمَصَنفاِت النَّحِو ككتاِب سیبویِه، "وممن قال بذلك رهام طقش، إذ أشارت إلى أّن:
ي القرآِن لألخفِش، ومعاني القرآِن للفراِء ال َیجُد استخدامًا لمصطلِح الّرابِط والمقتضِب للمبرد، وَمعان

للداللِة على أدواٍت بعینها كإذا الُفجائّیة والفاِء الواقعِة في جواِب الّشرِط، وواو الحاِل الّداِخلِة على 
میِر واإلَشاَرِة" .3الُجْملِة الواقعِة حاًال، والضَّ

اء أشاروا إلى الّربط، وأدركوا دوره وقیمته السیما الضمائر بوصفها وسیلة والحق أّن القدم
.4من وسائل الّربط، و" هي األصل في الّربط بین األسماء"

وعلى الّرغم من إدراك القدماء لقیمة الّربط ودوره الفاعل في عملیة االتصال بین التراكیب 
ساتهم ومؤلفاتهم للّربط بوصفه موضوعًا قائمًا بذاته اللغویة، غیر أّنهم لم یخصصوا جزءًا من درا

كباقي الموضوعات التي عالجوها ودرسوها، وٕاّنما كان یأتي حدیثهم عرضًا في أثناء حدیثهم عن 
الجملة بوصفها القاعدة األولى للكالم وأهمیة الّربط وقیمته ال تظهر إال من خاللها؛ لهذا جاءت 

، والحروف ياب النحویة، مثل: الرابط الموصولموعة من األبو دراساتهم مبعثرة متناثرة على مج

.1/91، شرح الكافیةاألستراباذي: 1
.7، صمة الّربط في العربیةأنظالبهنساوي، حسام: 2
سالة ماجستیر، جامعة ، ر دراسة نحویة داللیة إحصائیة–الروابط اللفظیة في سورة البقرة طقش، رهام یعقوب زهدي: 3

.6م، ص2003القدس، 
مجلة، دراسة وصفیة تحلیلیة–اإلحالة بالضمائر ودورها في تحقیق الترابط في النص القرآني إسماعیل، نائل محمد: 4

، وینظر: األنصاري، ابن هشام: 1068)، صB(1، العدد 13م، المجلد 2011،بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانیةجامعة األزهر
–93م، ص2،1997المعرفة، بیروت، لبنان، ط، شرح وتحقیق: محمد خیر طعمة حلبي، دار شرح قطر الندى وبّل الصدى

94.
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المصدریة، وترابط الشرط، وترابط الطلب بجوابه، وغیر ذلك من وسائل الّربط التي تلجأ إلیها اللغة 
ألحكام تراكیبها وأبنیتها اللغویة. 

ابط كموضوع ولم ینظروا إلى موضوع مختلف الّرو "وفي هذا المجال یقول أحد الّدراسین:
في حد ذاته ولم یدرس في جمیع الحاالت إال بالرجوع إلى الجملة من حیث هي وحدة الكالم 
وقاعدته، ومن حیث إّن هذه الّروابط ال تنجلي قیمتها إال داخل الجملة فبعضها درس في نطاق 

اق دراسة عدد من الجمل كالضمائر والفاء التي تعرف بالّرابطة للجواب، وبعضها درس في نط
األدوات كحروف الجر وحروف العطف، ومنها ما درس باعتباره عوامل لها تأثیر في حركات 

.1الكلمات الموالیة لها كأدوات النصب"

من هنا یتضح أّن الّربط لم یحظ" باعتباِرِه ُعنُصًرا ُمهًما ِمْن َعناصِر الّتماسِك ألنظمِة اللُّغِة 
الدِّراساِت اللُّغویِة القدیمِة، َسواٌء ِعنَد الُعلماِء الَعرِب أْو ِعنَد َغیِرهْم ِمْن وتراكیِبها باهتماِم الُعلماِء، في

.2ُعلماِء اُألَمِم اُألخرى"

ویمكن عزو قلة اهتمام العلماء األوائل بظاهرة الّربط إلى طبیعة الدرس النحوي قدیمًا، وألنَّ 
العلماء األوائل وهم یتناولون الحروف بأنواعها: فكرة الّربط جزٌء من منهجهم" إْذ لم یشر هؤالء

الجار والعاطفة، واألدوات على اختالف وظائفها من شرط أو توكید أو استثناء ونحوها، لم یشیروا 
إلى دورها كقرینة لفظیة تفید أمن الّلبس في فهم االنفصال، ففي نحو قولنا: 

طف (الواو): یعد قرینة لفظیة هامة جاء محمد وذهب علي، فحرف الع-2جاء محمد وعلي، -1
.3ألمن اللبس في فهم االنفصال بین عناصر التركیبین السابقین إْذ تقوم الواو بالربط بینهما"

وعلى الرغم من ذلك، فإننا نلمح ونحن نقرأ مصنفات النحو القدیمة إشارات تدل على عملیة 
وتقول: ما َزیٌد ذاِهبًا َوال َعاِقٌل ُعمُرو، ألنك لو "الَربط واالرتباط كـ (اإلضمار) فقد جاء في الكتاب:

.38، صلغوي العربينظرات في التراث ال:المهیري، عبد القادر1
.3، صانظمة الّربط في العربیةالبهنساوي، حسام: 2
.8-7، صالمرجع السابق3
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قلت: ما َزیٌد َعاقًال َعْمُرو َلْم َیُكْن َكالمًا، ألّنه َلْیَس ِمْن َسَببِه، َفترَفُعُه َعلى االْبتداِء والَقْطِع ِمَن 
ِل، َكأنََّك ُقلَت: َوَما َعاِقٌل َعْمُرو، َولْو َجَعلَتُه ِمْن َسببِه َلكا .1َن ِفیِه َلُه إْضماٌر"األوَّ

إضافة إلى ذلك یطلق سیبویه كلمة (التعلیق) في باب الجزاء للداللة على وسیلة الربط 
R  Q  P  O  N  ﴿ :وینقل جواب الخلیل عن الّربط (بإذا) الفجائیة في قوله تعالى

  V  U    T   S﴾2. ِل". َكما3األوَّلِ "َهذا الَكالُم ُمَعلٌَّق ِبالَكالِم َكانِت الَفاُء ُمَعلَقٌة بالَكالِم األوَّ

ویقصد سیبویه بقوله (كما كانت الفاء معلقة بالكالم األول) أّن الفاَء تقُع أْو تدُخُل في جواِب الّشرِط 
لربِط أوِل الَكالِم بآخِره، وأّن َهذا قْد ینوُب َعْنها في َعملیِة الرَّبِط (إذا) الُفجائیة في َبعِض الّتراكیبِ 
النَّْحویِة وُیفسُِّر ابُن جني ذلَك في َمعرِض َحدیثِه عِن الفاِء الدَّاخلِة في َجواِب الشرِط إْذ یقوُل:" إّنما 
ًال إلى الُمجازاِة بالُجْملِة الُمركَّبِة من الُمبتدأ والَخبِر، أو الكالِم  َدخَلِت الفاُء في جواِب الشَّرِط توصُّ

ُل الذي َیجوُز أْن ُیبَتدُأ بِه،  فالُجْملُة في َنحِو قوِلَك: إْن ُتْحِسْن إلّي َفاُهللا ُیكافُئَك، َلوال الَفاُء َلْم َیرتِبْط أوَّ
.4الَكالِم ِبآِخِرِه"

وقد استخدم ابن جني كلمة (الّراجع) لیدل على معنى الّربط، یقول" ولو قلت: َضَرَب َمْن 
ِت الَمْسأَلُة ِبالرَّاِجِع ِمْن أبوَك ُمْنطِلٌق زیًدا َلْم َیُجْز. َفإْن َجعَ  ْلَت َمَكاَن الَكاِف هاًء َوُقلَت: (أُبوُه) َصحَّ

ِألّن (الَكاَف) َوْهَي َضمیُر الُمخاَطِب ال َتعوُد َعلى َشيٍء َساِبٍق، أّما (الَهاُء) َوْهَي َضمیُر ؛5ِذْكِرِه"
وُل الّلْبُس الذي َیكتَِنُف الُجْمَلَة، َوتتِضُح ِدالَلَتُه.الَغاِئِب فتعوُد َعلى االْسِم الَمْوُصوِل (َمْن) َوبَذِلَك َیز 

ومما یؤكد استخدام القدماء للربط ما ذكره ابن یعیش في حدیثه عن الشرط قال:" َرْبُط ُكلِّ 
الّرابِط الذي َیْرِبُط َوَقْد َتَحّدَث َعنِ .6ُجْمَلٍة ِمَن الشَّْرِط َوالجزاِء ِباُألخرى َحتى َصاَرتا َكالُجْمَلِة الواِحَدِة"

فیًة ُجْمَلَة الَخَبِر ِبالُمبتدأ قاَل:" إّن َخَبَر الُمبتدأ إذا َوَقَع ُجْمَلًة ِفعلیًة َكاَنْت أْو اْسمیًَّة أْو َشرطیًة أْو َظر 

.1/61م، 3،1998، تحقیق: عبد السالم محمد هارون، دار عالم الكتب، بیروت، ط الكتابسیبویه: 1
.36اآلیة :الروم2
.3/56، الكتابسیبویه: 3
.253، ص1محمد علي النجار، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، ج، تحقیق:سر صناعة اإلعرابابن جني: 4
.1/19،د الخالق عضیمة، عالم الكتب، د.ت، تحقیق: محمد عبالمقتضبالمبرد: 5
.89، ص1، عالم الكتب، بیروت، لبنان، جشرح المفصلابن یعیش: 6
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وذكر ابن .1َدأ"َفال ُبدَّ ِمْن َضمیٍر َیْرِجُع إلى الُمبتَدأ َیْرِبُطها بالُمبتَدأ ِلئال تََقَع أجنبّیًة ِمَن الُمبت
ِل، َعلى  ماِئُر الواِقَعُة للّرْبِط، َوْهَو أْن َتْرِبَط الثّاني ِباَألوَّ الحاجب الضمائر الواقعة للّربط فقال:" الضَّ

.2َثالَثِة أْضُرٍب: ِفي َباِب الّصَلِة َوالّصَفِة َوالُمْبتَدأ"

ي نقًال عن ابن الفالح في قوله:ومن العلماء الذي تنبهوا إلى قیمة الّربط ما ذكره السیوط
الُحروُف َتْدُخُل إّما للّرْبِط أْو للنقِل أْو للتأكیِد، أْو للتَّنبیِه، أْو ِللّزیاَدِة. َوأّما ُحروُف الّربِط َكَما ذكَرها "

، َوالَعْطِف، َواالستثناِء، َوأدواُت الشَّْرِط َوالتَّفسیِر َوالَجواِب َواإلن كاِر والَمْصَدِر، َفْهَي: ُحروُف الّجرِّ
.3وَیْذُكُر ِبأنَّ َسَبَب َكْوِنها َكَذلَك؛ َألّن الّرْبَط ُهَو الدَّاخُل َعلى الَشيِء ِلتعلِقِه ِبغیِرِه"

وقد استعمل ابن یعیش مصطلح (الوصلة) للداللة على الّربط عندما قال:" إّن" ذو" َدَخَلْت 
لَعْهِد إلى َتعریِف الُحضوِر، َواإلشاَرِة، َنْحَو: َهذا الرَُّجُل َفَعَل أْو َوْصلًة إلى َنقِل االْسِم ِمْن َتعریِف ا

َل بـ:" َهذا" إلى ِنداِء َما ِفیِه أْل، َفتقول: یا َهذا الرَُّجَل، َكَما َتقوُل: َیا أیُّها َیْفَعُل، َوَیُجوزُ  أْن َیتوصَّ
ْبِط أْیًضا، َوَذكَر أّن الَوْصالِت َكَما اسَتْعَمَل ابُن القیِِّم ُمْصطلَح الوَ .4الرَُّجَل" ْصلِة ِللدَّاللِة َعلى الرَّ

: َوَضُعوها  ِل ِبها إلى َغیِرها َخْمَسُة أْقساٍم: أحُدها: ُحروُف الَجرِّ التي َوضُعوها في َكالِمِهم للتوصُّ
ال َباَشَرها. ِلیتوَصُلوا ِبها على األفعاِل إلى الَمْجروِر ِبها َولوالها َلَما َنفَذ الفعُل إلیها وَ 

َل إلى َما فیِه أْل. الثاني: َحْرُف ها(التنبیه) ُوِضَعْت ِلُیَتَوصَّ

الثالث: ذو: َوَضُعوُه َوْصَلًة إلى َوْصِف النَّكراِت ِبأسماِء األْجناِس َغیِر الُمْشتََقِة. 

َجَرْت ِصَفات َعلیها. الرابع: الذي: َوضُعوُه َوْصَلًة إلى َوْصِف الَمعاِرِف بالُجَمِل، َولوالها َلَما

. 5َوِصَالتالخامس: الضمیر: الذي َیْرِبُط الُجَمَل الَجاِرَیَة إلى الُمْفَرداِت أْحواًال َوأخَبارًا َوِصَفات 

.91، ص1، جشرح المفصلابن یعیش: 1
.683، تحقیق: فخر صالح قدارة، دار عمان، األردن، صمالياآلابن الحاجب، أبو عمرو عثمان: 2
.1/310م، 1975الكلیات األزهریة، القاهرة، ، تحقیق: عبد الرؤوف سعد، مكتبة األشباه والنظائرالسیوطي: 3
.1/310، المرجع السابق4
.312–1/311،المرجع السابق5
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ا إلى الّربط بالحروف، إذ هـ) من أقدم العلماء الذین ألمحو 316:ویعد ابن السراج (ت
َها ِبَما َبْعَدها، َفُتوِصُل االْسَم باالْسِم، َوالفعَل ِباالْسِم... َفأّما ُحروُف الَجرِّ َتِصُل َما َقْبلَ "یقول:

الَباُء ِهَي إیَصاُلَها االْسَم ِباالْسِم َفقْوُلَك، الدَّاُر ِلُعَمَر. َوأّما َوْصُلَها الِفْعَل ِباالْسِم َفقْوُلَك: َمَرْرُت ِبزْیٍد فَ 
.1التي أْوَصَلِت الُمُروَر ِبَزْیٍد"

َواْعَلْم أّن الَحْرَف ال َیخلو ِمْن َثمانیِة َمواِضٍع: إّما أْن "ویقول في باب مواقع الحروف:
َیْدُخَل َعلى االْسِم َوْحَدُه، ِمْثل: الرَُّجل، أْو الِفْعل َوْحَدُه، ِمثل: َسْوَف أْو َیْرِبَط اْسمًا ِباْسٍم، َنْحو: جاَء 

.2ل، أْو ِفْعًال ِباْسم، أْو َعلى َكالٍم تاٍم، أْو ِلَیرِبَط ُجْمَلًة ِبُجْمَلٍة أْو َیكوَن َزاِئدًا"َزیٌد َوَعْمٌرو، أْو ِفْعًال ِبِفعْ 
َل َوأّما َرْبُطُه االْسَم ِباالْسِم، فَنْحَو َقوِلَك: َجاَء َزیٌد َعْمًرا. فالواُو َرَبطْت عمًرا ِبَزیٍد، َوأّما َرْبُطُه الِفع

قاَم َوَقَعَد، َوَأَكَل َوَشِرَب، َوأّما َرْبُطُه االْسَم ِبالفعِل، َفَنْحَو َقْوِلَك: َمَرْرُت ِبَزْیٍد، ِبالفعِل َنْحَو َقْوِلَك:
َوَمضْیُت إلى َعْمٍرو، َوأمَّا َرْبُطُه ُجْمَلًة ِبُجْمَلٍة َفَنْحَو َقْوِلَك: "إن َیُقْم َزیٌد َیْقُعْد َعْمٌرو، َوكأّن أْصلَ 

، َیْقُعُد َعْمٌرو، َلیَس ُمتِصًال ِبتقعیِد َعْمٍرو، َوال ِمْنُه في َشيٍء َفَلَما َدَخَلْت (إْن) َجَعلْت الَكالِم: َیقوُم َزْیدٌ 
.3إحدى الُجملتیِن َشْرطًا َواألُخرى َجوابًا"

هـ) أّن الم جواب" لو" و" لوال" تدخل بین الجملتین لتأكید 538:وقد الحظ الزمخشري (ت
والم جواب لو ولوال في نحو قوله تعالى:"رى، فقد جاء في كتاب (الالمات):خارتباط إحداهما باأل

﴿¶  µ    ´  ³       ²     ±  °¸﴾4":وقولة تعالى﴿u  t  s   r  q     v
w﴾5"هـ) 672:وقد استخدم ابن مالك (ت6ودخولها لتأكید ارتباط الجملتین باألخرى

ق برابط الجملة المفسرة لعامل االسم المشتغل، یقول: مصطلح (الُعْلَقِة) وهو مصطلح یتعل

.1/48م، 1996، مؤسسة الرسالة، بیروت، 3، طتلياألصول في النحو، تحقیق: عبد الحسین الفابن السراج: 1
.1/43، المرجع السابق2
.1/42، األصول في النحوابن السراج: 3
.22اآلیة :األنبیاء4
.83اآلیة :النساء5
.327، دار الجیل، بیروت، لبنان، د.ت، صالمفصل في علم العربیةالزمخشري: 6
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]جزالرّ [
ــــــــــِع"َوُعْلَقــــــــــــــــــــٌة َحاِصــــــــــــــــــــَلٌة ِبَتــــــــــــــــــــاِبعِ  ــــــــــِم اْلَواِق ــــــــــَنْفِس اِالْس ــــــــــٍة ِب 1َكُعْلَق

مغني اللبیب" فقد "كتابه:ومن العلماء الذین تحدثوا عن الروابط ابن هشام االنصاري في 
موضعًا: األول: جملة الخبر وروابطها عشرة أشیاء، وقد خصص لها جاءت عنده في أحد عشر 

ابن هشام مبحثًا مستقًال. الثاني: جملة الصفة ولیس لها إال الضمیر. الثالث: جملة الصلة، وال 
رابط لها إّال الضمیر. الرابع: جملة الحال، ویربطها إّما الضمیر وٕاّما الواو أو كالهما معًا. 

فسرة لعامل االسم المشتغل عنه، نحو: زیدًا ضربته. السادس والسابع: بدل الخامس: الجملة الم
البعض واالشتمال. الثامن: معمول الصفة المشبه. التاسع: جواب الشرط المرفوع باالبتداء، ویربطه 
الضمیر. العاشر: العامالن في باب التنازع ال بّد من ارتباطهما بعاطف كما في، قام وقعد أخوك، 

الحادي ،J  I  H  G   F  E  D"﴾2  ﴿: تعالىلهما في ثانیهما نحو قوله أو عمل أو 

.3المعنويعشر: ألفاظ التوكید 

أّما روابط الجملة الخبریة بما هي خبر عنه فقد خصها ابن هشام بمبحث مستقل وحصرها 
میُر َوْهَو األْصُل، الثاني: اإلَشاَرُة نحو N  P O :﴿في عشرة مواضع: األول: الضَّ

QR﴾4.الرابع: إعاَدُتُه ِبمعناُه، َنْحَو: َزْیٌد 5﴾¢  £�:﴿الثالث: إعادُة الُمبتَدأ ِبلفِظِه َنْحو .

Í  Ì   ﴿،َلُه. الخامس: ُعموٌم َیْشَمُل الُمبتَدأاِهللا ُكْنَیةً َجاَءني أبو َعْبُد اِهللا، إذا َكاَن عبُد 
Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴾6 ُعطَف ِبفاِء السََّببیِة ُجْمَلًة ذاَت . السادس: أْن ی

»        ¬  ®  ¯  °  ±  ²   ﴿:َضمیٍر َعلى ُجْمَلٍة خالیٍة ِمْنُه أْو ِبالَعكِس، َنْحَو قوِلِه تعالى

.242حمید السید عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، د.ت، ص، حققه: عبد الشرح األلفیةابن الناظم: 1
.4اآلیة :الجن2
.2/556،هـ1387بد الحمید، مطبعة المدني، ، تحقیق: محمد محي الدین عمغني اللبیب عن كتب األعاریبابن هشام: 3
.26اآلیة :األعراف4
.2-1اآلیة :الحاقة5
.170اآلیة :األعراف6
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¶       µ  ´  ³¸﴾1. السابع: الَعْطُف ِبالواِو عنَد ابِن ِهشاٍم، َنْحَو: َزْیٌد قاَمْت ِهْنٌد

َشْرٌط َیشَتِمُل َعلى َضمیِر َمدلوٍل َعلى َجواِبِه ِبالَخَبِر، َنْحَو: َزْیٌد َیقوُم َعْمٌرو إْن َوأْكَرَمها. الثامن: 
میِر، في َقوِل طاِئَفٍة، َنْحَو َقْوِلِه تعالى É  È  Ç  Æ﴾2﴿:َقاَم، التاسع:" أْل" النَّائبُة َعِن الضَّ

ـیـَرى أبي َبْكٍر ال إَلَه إالَّ أْي: َمأواُه. العاشر: َكْوُن الُجْمَلِة َنْفُس الُمبت .3اهللاُ َدأ في الَمْعنى، َنْحَو: ِهـجِّ
.4"ابن هشام""السیوطي" في كتابه (األشباه والنظائر في النحو) ما أوردهوكّرر

ویرى بعض الباحثین المحدثین أن روابط الجملة الخبریة بما هي خبر عنه تنحصر في 
، وأكثر ما یكون ذلك ﴾¢  £�﴿ :أ بلفظه مثل قوله تعالىموضعین: األول: إعادة المبتد

في مواضع التفخیم والتهویل والتعظیم. أو إعادته بمعناه، نحو: زید جاءني أبو عبد اهللا إذا كان عبد 
اهللا كنیة له، ویدخل في إعادة المبتدأ بمعناه في الخبر ما قاله النحاة من وجود عموم في الخبر 

أ، مثل: زید نعم الرجل، إذا كانت (أل) للعهد، فهو من إعادة المبتدأ بمعناه إذ یدخل تحته المبتد
الرجل هو زید، وٕاذا كانت للجنس فالمراد بها زید على سبیل المبالغة. الثاني: اإلشارة إلى المبتدأ 

وفضًال عن اسم Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É﴾5﴿: تعالىمثل قوله 

ن المحدثین یعدونه من الضمائر، ویسمونه" الضمیر اإلشاري"، فإّن في اإلشارة فإّن بعض الباحثی
استخدامه للّربط بین جملة الخبر والمبتدأ معنى ال یتحقق بغیره، فالضمیر یمكن استخدامه بدل هذه 

صر لیس للضمیر األسماء اإلشاریة، لكن اسم اإلشارة یكشف عن ضرب من التوكید واإلحاطة والح
.6لو استخدم مكانه"

.63اآلیة :الحج1
.41اآلیة :النازعات2
.556–2/551، مغني اللبیبابن هشام: 3
، تحقیق: غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، األشباه والنظائر في النحوالسیوطي، جالل الدین، عبد الرحمن بن أبي بكر: 4

228- 227، ص1، ج2001، 1بیروت، لبنان، ط
.36اآلیة :اإلسراء5
.93–92م، ص1996، دار الشروق، 1، طء الجملة العربیةبناعبد اللطیف، محمد حماسة: 6
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أّما فیما یخص الّربط عند البالغیین فقد تناولوا قضایا الّربط في مبحث الوصل والفصل، 
وأفاضوا في دراسة تتابع الجملتین المتعاطفتین، خصوصًا بحرف العطف (الواو) ال بغیره من 
حروف العطف األخرى؛ ألنها تدل على مطلق الجمع والمشاركة، ولكون العطف بها غیر واضح 

رض كبقیة أدوات العطف، فضًال عن كونها أداة العطف الرئیسة في اللغة العربیة. وقد تنبه الغ
إّن ِمْن َحقِّ الُجَمِل إذا َتراَدَفْت َوَتكَرَر َبْعُضها في إْثِر َبْعٍض، "العلوي إلى أهمیة الّربط بالواو بقوله:

َفِة َفال َفال ُبّد ِفیها ِمْن َرْبِط" الواِو" ِلَتكوَن ُمتَِّسَقًة مُ  َلِة َأِو الصِّ ْنَتِظَمًة َكَما أّن الُجَمَل إذا َوَقَعْت َمَع الصِّ
ُبدًَّا ُبّد َلها ِمْن َضمیٍر َراِبٍط َیعوُد ِمْنها إلى َصاِحِبها، َفلَهذا َتقوُل:" َزیٌد َقاِئٌم َوَعْمٌرو ُمْنَطِلٌق"، َفال َنِجُد 

ْبِط َكَما ِمْن" الواِو"، َكَما ال َنِجُد ُبدًَّا ِمَن  میِر في َنْحِو َقْوِلَك:" َهذا الذي َقاَم أُبوهُ"، ِمْن أْجِل الرَّ الضَّ
.1َذَكْرنا"

ولعّل "عبد القاهر الجرجاني" أبرز من تناول قضیة الّربط من البالغیین القدماء؛ ویتضح 
نوطًا بالمعنى، ذلك من خالل نظریته الموسومة بـ (نظریة التعلیق أو النظم)، فهو یجعل النظم م

ویبني نظریته على ما یقتضیه الكالم من ترابط، یقول عن نظم الكلم:" َواْعَلْم أّنَك إذا َرَجْعَت إلى 
ني َنْفِسَك َعِلْمَت ِعْلَمًا ال َیعتریِه َشكٌّ أّن ال َنْظَم ِفي الَكِلِم َوال َترتیَب َحّتى ُیَعلََّق َبْعُضها ِبَبْعٍض َوُیبْ 

. 2ْعٍض، َوُیْجَعَل َهذا ِبَسَبٍب ِمْن ِتْلَك"َبْعُضها َعلى بَ 

وقد تناول "عبد القاهر الجرجاني" بعض أدوات الّربط كالواو، والفاء، وثم، وأو، ولكن، وبل، 
كما تناول بعض األدوات النحویة كـ (ال، ما، إْن، إذا، وغیرها) فیقول عن الجملة الواقعة حاًال ما 

ْت َحاًال ُثمَّ اقتضْت الواَو َفذلَك ألنََّك ُمستَأِنٌف ِبَها َخَبرًا أْو َغْیَر قاِصٍد أْن ُكلُّ ُجْمَلٍة جاءَ "نصه:
ِل في اإلثباِت، َوتَفسیُر َهذا أّنَك إذا ُقْلَت: "جاَءني َزْیٌد ُیْسِرُع" كاَن ِبَمْنِزَلِة  َتُضمَّها إلى الِفعِل األوَّ

َك تُْثِبُت َمجیًئا فیِه إْسراٌع َوَتِصُل أَحَد الَمعنیِن ِباآلَخِر، َوَتْجَعُل َقْوِلَك: َجاَءني َزْیٌد ُمْسِرَعًا، في أنّ 

.2/45، تهران، مؤسسة النصر، د.ت، كتاب الطرازالعلوي: 1
دار المعرفة، بیروت، لبنان، ، صححه وعلق على حواشیه: السید محمد رشید رضا، دالئل اإلعجازالجرجاني، عبد القاهر: 2

امین، بیروت، دار العلم ، تحقیق ودراسة: بكري شیخ ایة اإلعجازنهایة اإلیجاز في در ، وینظر: الرازي: 160–159ص
282م، ص1985،للمالیین
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الَكالَم َخَبرًا واِحَدًا، َوُتریُد أْن تَقوَل: جاَءني َكَذلَك َوجاَءني ِفي َهِذِه الَهْیئِة،... َولمَّا َكاَن الَمْعنى َعلى 
َة الثانیَة ِباألولى، َفِجيَء ِبالواِو َكَما ِجيَء ِبَها ِفي َقْوِلَك: استئناِف اإلثباِت ُاحتیَج إلى َما َیْرِبُط الُجْملَ 

. أّما الفاء الواقعة في جواب الشرط، فیرى الجرجاني أنها:" وٕاْن َلْم َتُكْن 1ُمْنَطِلٌق َوَعْمٌرو ذاِهٌب"َزْیدٌ 
ِفي أنََّها َجاَءْت ِلَتْرِبَط ُجْمَلًة َلْیَس ِمْن َعاِطفًة ِفإّن َذلَك ال ُیْخِرُجها َعْن أْن َتُكوَن ِبَمْنَزَلِة الَعاِطَفةِ 

ومما یؤكد على اهتمام البالغیین بالّربط دراستهم لظاهرة (وضع الظاهر 2َشاِنَها أْن َتْرتَِبَط ِبَنْفِسَها"
موضع المضمر) فهي تدخل ضمن إطار الروابط، ولكن البالغیین لم یجعلوه مما یدخل تحت اسم 

األغراض الداللیة التي أّدت إلى خروجه عن مقتضى الظاهر كاإلهانة والتحقیر الّربط، فعالجوا 
. 3والتعظیم وأمن الّلبس

أنواع الّروابط:

إّن ما نقصده هنا بـ (أنواع الروابط) هي: الروابط القیاسیة والروابط غیر القیاسیة التي تربط 
الف الروابط (المعنویة)؛ ألنها تقوم على صور كل واحدة منهما جملة الخبر بالمبتدأ ربطًا ظاهرًا بخ

من الّربط غیر المصرح بها غالبًا. كما أّن طبیعة البحث تقتضي هذا التقسیم؛ فموضوعه الروابط 
اللفظیة ولیس الروابط المعنویة، وتحدیدًا ما یختص منها بالجملة االسمیة دون غیرها. 

لة االسمیة اللفظیة ومعنى هذا أّننا سنستثني من هنا سیكون مدار البحث حول روابط الجم
روابط الجملة الفعلیة من نطاق البحث، وهي كثیرة إذا ما قورنت بروابط الجملة االسمیة. 

أوًال: الّروابط القیاسیة:

یشیر مصطلح (الّروابط القیاسیة) إلى الّربط بالضمیر، وما یجري مجراه من العناصر 
اسم اإلشارة، سواء أكان الضمیر بارزًا متصًال أم منفصال، أّما الضمیر اإلشاریة كاالسم الموصول و 

.164، صدالئل اإلعجازالجرجاني، عبد القاهر: 1
.165، صالمرجع السابق2
فضل ، وینظر: عباس: 3/360م، 1983، مطبعة المجمع العراقي، معجم المصطلحات البالغیة وتطورهامطلوب، أحمد: 3

.1/504م، 1989، 2رقان، ط، دار الفلبالغة فنونها وأفنانهاحسن، ا
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المستتر فلیس كذلك؛ ألّن الّربط بالضمیر المستتر یعد قرینة معنویة أو رابطًا معنویًا یستنبط 
بالعقل، وال یشیر إلیه لفظ من الكالم؛ فعالقة الضمیر المستتر بما قبله هي عالقة ارتباط، أّما 

یر البارز بنوعیه فهي عالقة ربط. عالقة الضم

ویرى أحد الباحثین أّن من األرجح إلغاء الضمیر المستتر، والنظر إلى الحال (یسعى) في 
. وقد یكون ذلك من 1جملة (جاء زید یسعى) على أنها مستغنیة بصیغتها الفعلیة عن الّربط

غني عن تقدیر رابط؛ ألّن صیغة الفعل المعقول؛ ألّن العربیة جعلت البنیة الصرفیة قرینة لفظیة ت
تشیر إلى صاحب الحال. ولكن إذا ما ألغیت فكرة الضمیر، وعدم تقدیره فإن في ذلك خلًال بفكرة أو 
عالقة اإلسناد الفعلي القائمة بین الفعل" یسعى" وفاعله الضمیر المستتر، التي هي أساس العالقات 

الفعلي هو القرینة الكبرى التي تربط الفعل بالفاعل، وبقیة العالقات تبع لها، حیث إّن اإلسناد 
.2وتجعل الفاعل هو الذي یقوم بالفعل أو یتصف به

ثانیًا: الّروابط غیر القیاسیة:

ویقصد بـــ (الروابط غیر القیاسیة) الّربط باألدوات، كحروف العطف، وواو الحال، وواو 
دریة، وأدوات الشرط، والفاء الواقعة في المعیة، وأدوات نصب الفعل المضارع، والحروف المص

جواب الشرط أیضًا، وأدوات االستثناء وحروف الجر، إلى غیر ذلك من األدوات التي تؤثر تأثیرًا 
كبیرًا في ترابط المعاني وتولید الدالالت.  

اة؛ من هنا یتضح لنا أّن هناك فرقًا بین الّربط بالضمیر أو ما یجري مجراه، والّربط باألد
فوظیفة الّربط بالضمیر ناشئة مما في الضمیر من إعادة الذكر، وفي هذا تعلیق الكالم بعضه 
ببعض لكي یصبح مؤتلفًا؛ یشد بعضه بعضًا. قال سیبویه:" َوٕانََّما َصاَر اإلْضَماُر َمْعِرَفًة؛ ِألنََّك إنََّما 

. 3َرَف َمْن َتْعني َوَما َتْعني، َوأنََّك ُتریُد َشْیَئًا َیْعَلُمُه..."ُتْضِمُر اْسمًا َبْعَدَما َتْعَلُم أّن َمْن ُیحدُِّث َقْد عَ 

.125م، ص1980، دار المعارف، اإلسكندریة، الضمائر في اللغة العربیةجبر، محمد عبد اهللا: 1
.106، صبناء الجملة العربیةعبد اللطیف، محمد حماسة: 2
.2/6، الكتابسیبویه: 3
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أّما وظیفة األداة في الّربط فناشئة من تلخیصها لمعنى نحوي، كالعطف والشرط واالستثناء وغیرها 
من المعاني. 

مواضع الّربط: 

أوًال: الّربط بالضمیر أو ما یجري مجراه: 

لضمیر رابطًا في مواضع كثیرة من أبنیتها وتراكیبها، منها ما یختص تستعمُل اللغة العربیة ا
بالجملة الفعلیة، ومنها ما یختص بالجملة االسمیة، وال یتوقف األمر على ذلك فقط، فهناك أیضًا 
ما یدخل على المفردات والتراكیب واألجوبة. وفي هذا المبحث سنقتصر على الروابط التي تختص 

غیرها، أّما الّروابط التي تدخل على الجملة الفعلیة والمفردات فلیس موضوعنا بالجملة االسمیة دون
في هذه الدراسة. وال بّد لنا قبل الولوج في ذكر المواضع التي تستعمل فیها العربیة الضمیر رابطًا 

أْن نتعرف إلى الضمیر، ومرجعیة هذا الضمیر وما یصلح منه للربط اللفظي.

الضمائر: 

مع ضمیر، والضمیر: هو السر، والشيء الذي تضمره في قلبك والضمیر جالضمائر:
.1والمضمر بمعنى واحد، من أضمرت الشيء: أخفیته

وقد عرف "السَّكَّاِكّي" الضمیر بقوله:" اعلم أن الضمیر عبارة عن االسم المتضمن اإلشارة 
قریبًا من هذا التعریف ما أورده ، و 2إلى المتكلم أو إلى المخاطب أو إلى غیرهما بعد سابق ذكره"

3"المرادي" بقوله:" الضمیر هو الموضوع للتعیین مسماه مشعرًا بتكلمه أو خطابه أو غیبته"

والضمیر اسم جامد مبني. وبسبب بنائه ال یثنى وال یجمع، فال تلحقه عالمة التثنیة أو الجمع، وٕاّنما 

م، مادة (ضمر).1990، 1ت، ط، دار صادر، بیرو لسان العربابن منظور: 1
، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلیمة، بیروت، لبنان، مفتاح العلومالسَّكَّاِكّي، أبو یعقوب یوسف بن محمد: 2
م.2000، 1ط
مان، ، تحقیق: عبد الرحمن علي سلیتوضیح المقاصد والمسالك بشرح الفیة ابن مالكالمرادي، أبو محمد الحسن بن قاسم: 3

.358، ص1م، ج2001، 1دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط
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وتعد الضمائر هي 1(المذكر أو المؤنث)الجمع یدل بذاته وصیغته على المفرد أو المثنى أو 
االصل في الربط بین األسماء، وقد یتساءل سائل: ما الضمائر التي تصلح للّربط اللفظي في 

تركیب الجملة االسمیة؟ 

والراجح أّن الضمیر البارز هو الرابط اللفظي؛ ألّن الضمیر المستتر في نظر بعض 
. وقد أشرنا أّن هناك رأیًا 2یستنبط بالعقل وال یشیر إلیه لفظالباحثین یعد قرینة أو رابط معنوي 

مخالفًا لما أوردناه، في أثناء الحدیث عن الروابط القیاسیة.

الضمیر وٕازالة الّلْبس:

یعد الضمیر من المبهمات، فإْن ذكرته ولم یتقدمه مفسره بقي مبهمًا منكرًا ال یعرف مدلوله 
عده لیزیل عنه اللبس الذي یعتریه، ویوضح داللته، فأما المتكلم أو المراد به حتى یأتي مفسره ب

والمخاطب فیفسرهما وجود صاحبهما وقت الكالم، وأّما ضمیر الغائب فصاحبه غیر معروف؛ ألّنه 
غیر حاضر وال مشاهد، فال بّد لهذا الضمیر من شيء یفسره ویوضح المراد منه.

میُر وقد عّبر بعض النحاة عن اإلبهام الذي یكت نف الضمائر بالكنایة:" َفالُمْضَمُر أِو الضَّ
من هنا یتضح لنا أّن الضمیر البارز 3اْسٌم ُیَكَنى ِبِه َعِن الظَّاِهِر ِمْن ُمَتَكلٍِّم أْو ُمَخاَطٍب أْو َغاِئٍب"

هو الرابط اللفظي دون غیره، وأّن الّربط بالضمائر یتحقق بضمائر الغائب دون ضمائر المتكلم أو 
اطب، ویشترط بالضمیر البارز أْن یكون له مرجع یعود ویحیل إلیه، ویكون ملفوظًا به سابقًا المخ

ومطابقًا له أو متضمنًا له. وهذا یعني أّن اإلضمار ال یكون إال بعد حصول التعریف 
. 4والتخصیص

.218- 1/217م، 1991، 1، دار المعارف، طالنحو الوافيحسن، عباس: 1
.196، صنظام االرتباط والربط لتأكید الجملة العربیةحمیدة، مصطفى: 2
، 2ارون، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط، تحقیق، عبد السالم محمد همجالس ثعلبثعلب، أبو العباس احمد بن یحیى: 3

.233–232د.ت، ص
م، 2002، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب الخصائصابن جني، أبو الفتح عثمان: 4
.104، ص1ج
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األشیاء التي تحتاج إلى رابط: 

الخبر الجملة: - 1

لة اسمیة أم فعلیة فال بّد فیها من رابط یربطها إذا كان الخبر جملة سواء أكانت جم
بالمبتدأ، حتى ال یتوهم السامع أّن جملة الخبر مستقلة وأجنبیة عن المبتدأ، من هنا یتبین لنا" أّن 
الضمیر یقوم بوظیفة أساسیة في الّربط بین المبتدأ والخبر، وهذا الضمیر المشترط في الخبر هو 

تدأ یذكر مرة أخرى في جملة الخبر؛ ألّن الضمیر وما یعود علیه صمیر المبتدأ نفسه، فكأن المب
واحد في المعنى، ولذلك إذا كان المبتدأ بلفظه موجودًا في جملة الخبر لم تكن هناك حاجة إلى 

.1﴾¢  £�:﴿الضمیر مثل قوله تعالى

َتْحَتْج إلى َراِبٍط؛ ِلوجوِد َعالقٍة وٕاذا كانْت ُجْمَلُة الَخبِر ِهَي َنْفُس الُمْبتَدأ في الَمْعنى َلمْ 
ال َمْعنوّیٍة َبْیَن ُرْكنيِّ اإلسناِد أغَنْت َعْن ُوجوِد الرَّاِبِط َبْیَنُهَما، َكَقْوِلَك: (ُنطقي اُهللا َحْسِبي)، (َوَقْوِلي 

ْرَب َبْیَن الُجَمِل (َخْیُر َما ُقلُتُه أَنا َوالنَّبّیوَن ِمْن َقبِلي ال إلَه إّال اهللاُ ، وَ 2إلَه إّال اُهللا) )" َوَما َعَدا َهذا الضَّ
ِصُل الَواِقَعِة َخَبرًا ُهَو الذي َیحتاُج إلى َراِبٍط َیْرِبُطها ِبالُمبتَدأ، َوَهذا الرَّاِبُط ُهَو َضمیُر الُمبتَدأ أْو َما َیتَّ 

میُر َغْیَر َملفوٍظ ِبأْن َكاَن ُمْسَنَدًا أ .3طوَفٍة َعَلى ُجْمَلِة الَخَبرِ ْو ِفي ُجْمَلٍة َمعْ ِبِه، َحّتى َلْو َكاَن َهذا الضَّ

فالجملة التي تخالف المبتدأ في المعنى هي التي تحتاج إلى ضمیر عائد علیه مطابق له؛ 
(غالمه) العائد على زید قد أغنى عن تكرار" زید" لیربطها به، نحو: زید قام غالمه، فالضمیر في

.في جملة الخبر، وبه حصل الربط

.2-1اآلیة :الحاقة1
، سول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامهالجامع المسند الصحیح المختصر من أمور ر البخاري، محمد بن إسماعیل: 2

هـ، ریاض الصالحین، كتاب األذكار، 1،1422صحیح البخاري، شرح وتعلیق: مصطفى دیب البغا، دار طوق النجاة، ط
.517ص

.92، صبناء الجملة العربیةعبد اللطیف، محمد حماسة: 3
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ولكن إذا أراد المتكلم تقدیم زید وجعله مخبرًا عنه للعنایة به كان حتمًا علیه أْن یعید ذكر 
زید في الخبر، وٕاّال انفصل الخبر عن المبتدأ، فتكون بنیة الجملة:" زید قام غالم زید" وتالحظ أّن 

ألول، ولما كانت العربیة هذه البنیة غامضة من حیث یأتیها الّلبس في أّن زیدًا الثاني غیر زید ا
تسعى إلى اإلیجاز أضمرت زیدًا وجعلت الضمیر البارز رابطًا.  

میِر  ویؤكد" الّرضي" حاجة الجملة الواقعة خبرًا إلى الضمیر بقوله:" َوٕاّنَما احتاَجْت إلى الضَّ
ًا ِمَن الَكالِم، َفال ُبدَّ ِمْن َراِبَطٍة َتْرِبُطها ِألّن الُجْمَلَة في األْصِل َكالٌم ُمْسَتِقٌل، ِفإذا َقَصْدَت َجْعَلها ُجْزء

میُر، إْذ ُهَو مَ  .1ْوُضوٌع ِلِمْثِل َهذا الَغَرِض"ِبالُجْزِء اآلَخِر، َوِتلَك الرَّاِبطُة ِهَي الضَّ

وأجاز النحاة خلو جملة الخبر من الضمیر إذا عطف علیها بالفاء جملة أخرى مشتملة 
علیه، كقول الشاعر:

]الطویل [
ــــــاَرةً  ــــــي َیْحِســــــُر الَمــــــاُء َت ـــــــــــَرقُ َوإِْنَســــــاُن َعْیِن ـــــــــــم َفَیْغ ـــــــــــارَات یُج ـــــــــــُدو َوَت 2َفَیْب

فجملة (یحسر الماء) وقعت خبرًا عن (إنسان عیني) وقد خلت من ضمیر المبتدأ؛ ألنه قد 
جملة (فیبدو)، فكأن الفاء عطف علیها بفاء السببیة جملة أخرى مشتملة على ضمیر المبتدأ وهي 

نزلت الجملتین المتعاطفتین منزلة واحدة، فاكتفى فیهما بضمیر واحد.

وأورد" الصبان" 3"زید ماتت هند وورثها"وأجاز ابن هشام العطف بالواو في هذه المسالة نحو:
والصلة في حاشیته على شرح األشموني أّن الّرضي أجاز حذف الضمیر الرابط من جملة الخبر 

.4والنعت إذا عطف علیها بأحد األحرف الثالثة (الفاء والواو وثّم) جملة أخرى مشتملة علیها

م، 1998، 1دیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط، تقدیم إمیل بشرح كافیة ابن الحاجباالستراباذي، الرضي: 1
.208، ص1ج
.19، ص2، جهمع الهوامعالسیوطي: 2
.20، ص2، جهمع الهوامع، وینظر: السیوطي: 555، ص2، جمغني اللبیب عن كتب األعاریبابن هشام: 3
.206، ص1، دار الفكر، د.ط، د.ت، جحاشیة الصباناألشموني: 4
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وقد یحذف الضمیر الرابط من جملة الخبر أیضًا، وفي حذفه خالف بین النحاة حسب 
كان المواقع اإلعرابیة التي یشغلها هذا الضمیر، فإْن كان مرفوعًا فال یحذف لكونه عمدة، وٕان 

ه سیبویه حذف الرابط في قول" أبي الّنجم العجلي": منصوبًا فقد وجَّ

]الرجز [
ــــــــــْم َأْصــــــــــَنعِ قـــــــــد أصـــــــــبَحْت أمُّ الِخیـــــــــار تَـــــــــدَِّعي ــــــــــًا كلُّــــــــــه َل ــــــــــيَّ َذْنب 1عل

.  2ضعیف في الكالم، ولكنه قد یجوز في الشعر

ال به والمبتدأ لفظ (كّل) وذكر البیت وذهب الفراء إلى جواز حذفه قیاسًا إْن كان مفعو 
میَر الَمْنُصوَب ِمْن ُجْمَلِة الَخَبِر، َوالتَّقِدیِر: ُكلُُّه َلْم  السابق مثاًال على ذلك، فقال:" َفَحَذَف الضَّ

، برفع Ü  Û  Ú  ÙÝ﴾4﴿:. ویؤید ما ذهب إلیه الفراء قراءة ابن عامر قوله تعالى3َأْصَنْعُه"

دیره: وكل )، والّرابط في جملة الخبر محذوف تقÜ  Û  ÚÝتدأ وخبره جملة ((كّل) على أنها مب

. وجّوز ابن مالك حذف العائد المنصوب إذا كان المبتدأ لفظ (كّل)، أو ما یشببه 5وعَده اُهللا الُحْسَنى
ى الخیر "أّیهم یسألني أعطي" و" رجل یدعو إلفي العموم واالفتقار من موصول وغیره نحو:

.6أْي أعطیه وأجیبهأجیب"، 

مما سبق یتضح لنا أّنه یجوز حذف العائد المنصوب من جملة الخبر سواء أكان المبتدأ 
لفظ (كّل) أم غیره. والشواهد على حذف الضمیر الرابط من جملة الخبر، والمبتدأ لیس لفظ (كّل)، 

، تحقیق: عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، خزانة األدب ولب لباب لسان العربعبد القادر بن عمر: البغدادي، 1
.359، ص1م، ج1979

.43، ص1، جالكتابسیبویه: 2
.91، ص1نقًال عن الرضي في شركة للكافیة، ج3
.10اآلیة :الحدید4
.625هـ، ص1400، 2ف، دار المعارف، القاهرة، ط، تحقیق: شوقي ضیالسبعة في القراءاتابن مجاهد: 5
.48م، ص1967، تحقیق: محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، تسهیل الفوائدابن مالك: 6



31

حكم) على أّنه مبتدأ، برفع (أفÒ  Ñ   ÐÓ﴾2﴿:1قراءة یحیى وٕابراهیم والسلمي في الشواذ

وخبره جملة (یبغون)، والرابط محذوف تقدیره" أفحكم الجاهلیة یبغونه). وقول ابن یعفر: 

]السریع [
ــــــــــــــــــــُد ســــــــــــــــــــاداُتنا ــــــــــــــــــــٌد َیْحَم 3بـــــــــــــــالحق، ال ُیْحَمـــــــــــــــُد بالباِطـــــــــــــــلِ وخال

ره:" وخالد (فخالد) مبتدأ، خبره جملة (یحمد ساداتنا)، والرابط في جملة الخبر محذوف تقدی
یحمده ساداتنا". 

فالسمن: مبتدأ أول، 4أّما الرابط المجرور فقد یحذف كما في القول" السمن منوان بدرهم"
ومنوان: مبتدأ ثان، وسوغ االبتداء به الوصف المقدر بـــ (منه)، وبدرهم: جار ومجرور متعلق بخبر 

أ، االول والرابط في جملة الخبر االسمیة المبتدأ الثاني، وجملة" منوان بدرهم" خبر عن المبتد
محذوف تقدیره: السمن منوان منه بدرهم.

النعت الجملة:- 2

النعت أحد التوابع الخمسة (النعت، التوكید، البدل، عطف البیان، عطف النسق)، والتابع 
فهو ال یحتاج إلى واسطة لفظیة فإذا جاء مفرداً 5هو:" االْسُم الُمشاِرُك ِلَما َقْبَلُه ِفي إْعراِبِه ُمْطَلقًا"

تربطه بمنعوته، أّما إذا وقع النعت جملة شأنه في ذلك شأن الخبر، فال بّد أن تشتمل جملته على 

، تحقیق: علي النجدي ناصف وعبد الحلیم النجار وعبد الفتاح شلبي، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءاتابن جني: 1
، 1، دار المعرفة، بیروت، جالكشاف، وینظر: الزمخشري: 210، ص1هـ، ج1386، اء التراث االسالمي بالقاهرةلجنة إحی

.619ص
.50اآلیة :المائدة2
، 1م، ج1971، 1، مطبعة العاني، بغداد، ط، تحقیق: احمد عبد الستار الجواري وعبد اهللا الجیوريالمقربابن عصفور: 3

.84ص
.91، ص1، جالمفصلابن یعیش: 4
، 2م، ج1998، 5ر الجیل، بیروت، لبنان، ط، تحقیق: حنا الفاخوري، داشرح ابن عقیل على الفیة بن مالكابن عقیل: 5

.199ص
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رابط لفظي یربطها بالمنعوت، وهذا الرابط هو الضمیر دون غیره، فیؤدي إلى اتصال الكالم 
والمعنى وترابطه.

، 1ِبَها ال ُبّد ِمْن اْشِتماِلَها َعلى َضمیٍر َیْرِبُطها ِبالَمْنُعوِت"الُجْمَلُة الَمْنُعوتُ "المرادي":"قال
إلمام، وقال ا2ال ُبّد ِلْلُجْمَلِة الَواِقَعِة ِصَفًة ِمْن َضمیٍر َیْرِبُطها ِبالَموُصوِف"""ابن عقیل":وقال

میُر""السیوطي":" َفِة َال َیْرِبُطها إالَّ الضَّ ن هشام" أّن هذا الرابط الذي یربطها "اب، ویرى3ُجْمَلُة الصِّ
. والجملة التي تقع نعتًا یجب أن یتوفر فیها شرطان: 4بالموصوف یكون إّما ملفوظًا به أو مقدراً 

األول: أن تكون خبریة أي تحتمل الصدق والكذب، وذلك" ألّن الطلب واإلنشاء خارجي لهما یعرفه 
ى أْن تشتمل على ضمیر یعود عله سیبویه:، الثاني: ما اشترط5المخاطب، یتخصص به المنعوت
وعلیه فاألمر 6ِفإذا َكاَن الِفْعُل َوْصَفًا َفأْحَسَنُه أْن َیُكوَن ِفیِه الَهاُء""الموصوف لیربط الجملة به قال:

الذي ال بّد من تحقیقه في الجملة الواقعة نعتًا هو: اشتمالها على ضمیر یربطها بالمنعوت ولكي 
T  S   ًا ال بّد أْن یكون ضمیر المنعوت نفسه كما في قوله تعالى: ﴿یكون الضمیر رابط

V  U﴾7 فجملة (أنزلناه) نعت لـــ (كتاب)، وقد اشتملت على ضمیره، وال یحصل الربط إال ،

َفِة  میُر في الصِّ بالضمیر؛ ألّن عدم وجود هذا الضمیر یوقع الّلبس والغموض:" وٕاّنما اشترَط الضَّ
َلِة؛ ِلیَ  ْبِط اتصاٌل َوالصِّ ْحُصَل ِبِه َرْبٌط َبیَن الَموصوِل َوِصَفِتِه، َوالموصوِف َوِصَفِتِه، َفیْحُصَل ِبذلَك الرَّ

َلِة، َفَیْحُصَل َلُهما ِبَهذا االتصاِف َتَخصیٌص  َفِة َوالصِّ َبْیَن الَموصوِف َوالَمْوُصوِل ِبَمْضُموِن الصِّ
ُجٍل قاَم َعْمرو)، َوَلْم َیُكْن الرَُّجُل ُمتَِّصَفًا ِبقیاِم َعْمٍرو ِبَوْجٍه، َفال َوَتَعرٌُّف؛ َفَلْو ُقْلَت: (َمَرْرُت ِبرَ 

. أما فیما 8َیَتَخصَُّص ِبِه، ِفإذا ُقْلَت: (قاَم َعْمٌرو ِفي َداِرِه) صاَر الرَُّجُل ُمتَِّصَفًا ِبقیاِم َعْمٍرو ِفي َداِرِه"

.953، ص3، جتوضیح المقاصد والمسالك بشرح الفیة ابن مالكالمرادي: 1
.206، ص3، جشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالكابن عقیل: 2
.216، ص1، جه والنظائر في النحواألشباالسیوطي: 3
.78، صمغني اللبیب عن كتب األعاریبابن هشام: 4
.2/112، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، د.ت، شرح التصریح على التوضیحاألزهري، خالد: 5
.1/128، الكتابسیبویه: 6
.92اآلیة :األنعام7
.1/308، شرح كافیة ابن الحاجبالرضي: 8



33

یجوز ذلك بشرط أمن اللبس وتعین المحذوف، یتعلق بحذف الضمیر الرابط من جملة النعت فإنه 
وهناك تفاوت في الحذف في جملة الخبر، وجملة الصفة، وجملة الصلة، وقد أشار ابن مالك إلى 
ذلك بقوله:" وحكم عائد المنعوت بها حكم عائد الواقعة صلة أو خبرًا، لكن الحذف من الخبر قلیل 

لحذف في باب جملة النعت االسمیة قول"ثابت ومن شواهد ا1ومن الصفة كثیر، ومن الصلة أكثر"
قطنة": 

]الكامل[
ــــــــــارًا َعَلْیــــــــــَك، َورُ ِإْن َیْقُتُلــــــــْوَك َفــــــــِإنَّ َقْتَلــــــــَك َلــــــــْم َیُكــــــــنْ  2َقْتــــــــــٍل َعــــــــــارُ بَّ َع

والتقدیر: رب قتل هو عار، فحذف العائد وبقي الخبر مرفوعًا، والجملة االسمیة من (هو 
.لـ (قتل)عار) في محل جر صفة

الحال الجملة: - 3

الحال الجملة تركیب لغوي یأتي بعد معرفة لبیان هیأتها حین مالبسة الفعل، وال بّد للحال 
، ووظیفة هذا الرابط هو 3من رابط یربطها بصاحبها، ورابطها إّما الواو أو الضمیر أو كالهما

نهما،" ألّن الُجْمَلَة َكالٌم ُمْسَتِقٌل ِبَنْفِسِه اتصال المعنى بین الجملتین وٕاال كانتا منفصلتین ال صلة بی
4أّنَها ُمْسَتأَنَفٌة"ُمفیٌد ِلَمعناُه، ِفإذا َوَقَعْت َحاًال َفال ُبّد ِفیها ِمّما ُیَعلُِّقها ِبَما َقْبَلها َوَیْرِبُطها ِبِه ِلَئّال ُیَتَوهَّمَ 

لواو أو بهما معًا، ولكن األكثر في جملة فإذا وقعت الجملة االسمیة حاًال فإنها تربط بالضمیر أو ا
ن التوكید، وقوة في الربط، یقولالحال االسمیة أْن تربط بالضمیر والواو معًا، وفي ذلك مزید م

میِر ِفي االْسِمیَِّة َواْنِفراِد الَواِو ُمتقاِرباِن ِفي الَكْثَرِة، َوَلِكْن اْجتماُعُهمالّرضي":" ا "اْجتماُع الواِو َوالضَّ
ْبِط"أوْ  میِر ِفي الُجْمَلِة االْسِمیَِّة الَواِقَعِة ""أبو حّیان":. ویقول5لى احتیاطًا ِفي الرَّ اجتماُع الواِو َوالضَّ

.167، صتسهیل الفوائدالك: ابن م1
.1/87، الكتابسیبویه: 2
.248، ص1، جاألشباه والنظائر في النحوالسیوطي: 3
.66، ص2، جشرح المفصل:ابن یعیش4
.211، ص1، جشرح كافیة ابن الحاجب:االستراباذي، الرضي5
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میِر"َحاالً  والشواهد على اجتماع الرابطین، الضمیر والواو كثیرة، كقوله تعالى: 1أْكثُر ِمَن انفراِد الضَّ
﴿z  y    x  w  v﴾2 :وقد 3﴾5/  0  1  2      3   4﴿، وقوله تعالى ،

Ñ  Ð  Ï  Î    Í﴾4تربط جملة الحال االسمیة بالواو وحدها نحو قوله تعالى: ﴿

) حال من الذئب، والرابط الواو وحدها، أّما الضمیر (نحن) فلیس رابطًا؛ Ñ  Ðفجملة (

، ومنه قول عنترة بن شداد: 5ألنه لیس ضمیر صاحب الحال ولم ترجع إلیه

]الكامل[
ــــــــــا ـــــــــاُح كَأنَّه ـــــــــَر والرِّم ــــــــــوَن َعْنَت ــــــــمِ َیْدُع ـــــــاِن اَألْدَه ـــــــي َلب ــــــــٍر ف ــــــــاُن ِبْئ 6أْشَط

فجملة (والرماح كأنها) حال من واو الجماعة في (یدعون)، والرابطة الواو وحدها. وقد 
لزمخشري إلى أن تربط جملة الحال االسمیة بالضمیر وحده نحو" كلمته فوه إلى فّي" وذهب الفراء وا

. والراجح أّن جملة الحال االسمیة تربط بالضمیر 7الحال االسمیة بالضمیر وحده شاذربط جملة
Å  Ä    Ã  ﴿:وحده بال شرط وقید، ویؤید ذلك الشواهد القرآنیة الكثیرة، مثل قوله تعالى

ÆÇ﴾8.

E    D  C  ﴿، وقوله تعالى:Ì  Ë  Ê  É  È﴾9﴿وقوله تعالى:
G  FK  J  I  HL﴾10 . فهذه الشواهد ال یوجد فیها رابط إال الضمیر، فما

دام األمر كذلك فال حاجة لتصور الشذوذ أو القول به وقد ورد في أفصح الكالم وهو كالم اهللا عز 

.163، ص1، مكتبة ومطابع النصر الحدیثة، الریاض، جالبحر المحیط:أبو حیان1
.43اآلیة :النساء2
.123اآلیة :آل عمران3
.14اآلیة :یوسف4
.230، ص1987، 2، دار العودة، القدس، طالحجة في النحو:مسعد، عبد المنعم5
.216م، ص1970، بشرح األعلم، تحقیق ودراسة: محمد سعید مولوي، المكتب االسالمي، الدیوان:عنترة6
.64، وینظر: الزمخشري، المفصل، ص47، ص4، جهمع الهوامع:السیوطي7
.36اآلیة :البقرة8
.41اآلیة :الرعد9

.60اآلیة :الزمر10
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:وجل. وقد تخلو جملة الحال االسمیة من الرابط إذا ظهرت العالقة بین الحال وصاحبها، نحو
. وقد تخلو جملة الحال االسمیة من الرابطین أي أي قفیز منه بدرهم1قفیز بدرهم"مررت بالبر"

(الواو والضمیر)، وذلك عندما یكشف السیاق عن كونها حاًال أو عند ظهور المالبسة كما یقول 
ِلَك: َخَرْجُت َزْیٌد َعلى َوَقْد َتخُلو االْسِمیَُّة ِمَن الرَّاِبَطْیِن ِعْنَد ُظُهوِر الُمالَبَسِة َنْحَو َقوْ ""الرضي":

أي: خرجت وزید على الباب، أو حال كونه متلبسًا بالخروج. 2الَباِب"

جملة الصلة:- 4

َلَة "زالة اإلبهام عنه، قال المبّرد:هي الجملة الواقعة بعد االسم الموصول إل َواْعَلْم أّن الصِّ
َحٌة ِلالْسِم، َفِلَذِلَك َكاَنْت ِفي َهذِه ا ألْسماِء الُمْبَهَمِة، َوَما َشاَكَلها ِفي الَمْعنى، أال َترى أّنَك َلْو ُمَوضِّ

ُقْلَت: جاَءني الذي، أْو َمَرْرُت ِبالذي، َلْم َیدّلَك َذلَك َعلى َشْيٍء َحتَّى تَقوَل: َمَرْرُت ِبالذي قاَم، أْو 
، ِفإذا ُقْلَت َهذا َوَما أْشَبَهُه َوَضْعَت الَیَد َمَرْرُت ِبالذي ِمْن َحالِه َكذا َوَكذا، أْو ِبالذي أُبوُه ُمْنَطِلقٌ 

وبما أّن الموصوالت كّلها مبهمة، فإنها تحتاج إلى ما یزیل إبهامها وتوضیح المقصود بكل 3َعَلْیِه"
منها، وال یتّم ذلك إال بالصلة التي تحدد مدلول الموصول االسمي وتجعله واضح المعنى، وال بّد 

تمل على رابط یعود على االسم الموصول. وهذا الرابط ال یكون غالبًا إال لهذه الجملة من أْن تش
ضمیرًا، وهو ما نص علیه ابن هشام بقوله:" الجملة الموصول بها األسماء ال یربطها غالبًا إال 

ّما مقدرًا . وإ t  s  ru﴾4،﴿µ  ´  ³  ²﴾5﴿الضمیر، إّما مذكورًا نحو:

مطابقة الضمیر االسم الموصول یقول عباس حسن:" والضمیر وفي شأن 6نحو: ﴿أّیهْم أشدُّ﴾
العائد یجب أْن تكون مطابقته تامة، بأن یوافق لفظ الموصول ومعناه، وهذا حین یكون الموصول 
اسمًا مختصًا، فیطابقه الضمیر في اإلفراد والتأنیث وفروعهما... أّما إْن كان االسم الموصول عامًا 

.259، ص1، جشرح األشموني:األشموني1
.212، ص2، جشرح الكافیة:الرضي2
.197، ص3، جالمقتضب:المبرد3
.35اآلیة :یس4
.71اآلیة :الزخرف5
.579، ص2، جألعاریبمغني اللبیب عن كتب ا:ابن هشام6
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الضمیر مطابقته مطابقة تامة، ألّن االسم الموصول العام لفظه مفرد (أي مشتركًا)؛ فال یجب في
(من، ما، ذو...) ولكن معناه قد یكون مقصودًا به المفردة أو المثنى أو الجمع مذكر دائمًا، مثل:

بنوعیهما، ولهذا یجوز في العائد، أي: الرابط عند أمن اللبس وفي غیر (أل) مراعاة اللفظ وهو 
لضمیر في جملة الصلة قوله تعالى:ومثال الربط با1ة المعنى وهو كثیر أیضًا"األكثر، ومراعا

﴿b  a  `  _﴾2 (هي) فجملة (هي أْحَسُن) صلة" التي"، والرابط فیها الضمیر المنفصل ،

وقد یحذف العائد من جلمة الصلة، فإن كان موضعه الرفع لم یحذف إال إذا كان ومحله االبتداء.
یضًا إذا طالت جملة الصلة، ویحذف العائد أR  Q﴾3﴿ رد، نحو قوله تعالى:مبتدأ أو خبره مف

جاء الذي هو ضارٌب زیدًا" فیجوز حذف العائد لطول الصلة بمعمول الخبر فیقال: (جاء "نحو:
الذي ضارٌب زیدًا). 

O  N  M  L       ﴿أّما المبتدأ فیحذف مع" أي" وٕاْن لم تطل الصلة، نحو قوله تعالى:
   R  Q  P﴾4.والتقدیر: أّیهم هو أشّد، فحذف عائد الصلة

ویجیز الكوفیون حذف العائد المرفوع من جملة الصلة وٕاْن لم تطل، نحو" جاء الذي هو 
فیقال: جاء الذي منطلٌق. منطلٌق"

®  ¯  ﴿ویجوز حذف العائد المجرور باإلضافة لصفه ناصبة له تقدیرًا، نحو قوله تعالى:
، والتقدیر: 6﴾]  \  [  ^، والتقدیر: ما أنت قاضیه، وقوله تعالى:﴿5﴾°²  ±

ما هم مقترفوه. ومنه أیضًا قول لبید بن ربیعة: 

.343، ص1، جالنحو الوافيحسن، عباس: 1
.96اآلیة :المؤمنون2
.69اآلیة :مریم3
.69اآلیة :مریم4
.72اآلیة :طه5
.113اآلیة :األنعام6
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]الطویل[
ــــَواِرُب بالحَصــــى ــــدري الضَّ ــــا َت ــــُرَك م 1َوال زاِجــــــراُت الّطیــــــِر مــــــا الّلــــــُه صــــــاِنعُ َلَعْم

اسم االشارة: - 5

ا إلى أّن الربط بالضمیر هو األصل في الربط، ولكن هناك ما ینوب عن هذا سبق أْن أشرن
الضمیر ألهداف وغایات یقتضیها الموقف، وبتطلبها السیاق، وهذا الرابط هو (اسم اإلشارة).  

فاسم اإلشارة قریب من الضمیر، فهو یجري" مجرى الضمیر في الربط، فالكنایة بالضمیر 
واهللا –، تكون ذلك بمنزلة (هو) Q  P  O  NR﴾2ففي قوله تعالى: ﴿قریبة من اإلشارة، 

الذكر من ویكون التقدیر (ولباُس التقوى ُهو خیٌر)؛ ألّن أسماء اإلشارة تقرب فیما یعود من –أعلم 
ولشدة قربه من الضمیر عده بعض 3ك" هي الرابط قامت مقام الضمیر"ذلالمضمر، فالخبر جملة و"

ومن الشواهد القرآنیة على 4ثین من الضمائر، وأطلق علیه اسم (الضمیر اإلشاري)الباحثین المحد
º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²﴾5الّربط باسم اإلشارة قوله تعالى: ﴿

أصحاُب الناِر" خبر عن" الذین كذبوا بآیاتنا" والرابط في جملة الخبر هو اسم اإلشارة" فجملة" أولئَك 
واشترط 6﴾"+  ,  -  .  /  0  1   2*  أولئك". وقوله تعالى: ﴿

، كاآلیات 7ابُن الَحاجِّ للربط باسم اإلشارة أْن یكون المبتدأ موصوًال أو موصوفًا به واإلشارة بالبعید
السابقة، ولكن بعض هذه الشروط ال ینطبق على بعض اآلیات القرآنیة التي جاءت خالیة من 

.230، ص1، جشرح التسهیلابن مالك: 1
.26اآلیة :األعراف2
.2/329، معاني القرآن وٕاعرابهالزجاج: 3
.216، صاللغة العربیة معناها ومبناها، وینظر: حسان، تمام: 139، صالبیان في روائع القرآنتمام: حسان ، 4
.36اآلیة :األعراف5
.34اآلیة :الفرقان6
ْلوبین، وابن الحاج: هو أحمد بن محمد بن أحمد األزدي، اإلشبیلي: 18، ص2، جهمع الهوامعالسیوطي: 7 ، قرأ على الشَّ

ضل ابراهیم، دار ، تحقیق: محمد أبو الفبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاةفي ترجمته: السیوطي: وأمثاله، وینظر 
.359، ص1م، ج1997، 2الفكر، ط
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É  ، وقوله تعالى: ﴿Q  P  O  NR﴾1لى: ﴿الموصولیة والوصفیة معًا، كما في قوله تعا
Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê﴾2 وفیما یخص إعراب" اسم اإلشارة" الذي یقع

رابطًا من روابط الجملة االسمیة، فقد ذكر العكبري وابن األنباري أّنه یجوز إعراب (ذلك) في قوله 
.4تقوى أو بدًال من اللباسللباس الفصًال أو نعتًا Q  P  O  NR﴾3تعالى: ﴿

ضمیر الفصل:- 6

قد یقع بین عنصري الجملة االسمیة، سواء أكانت هذه الجملة منسوخة أم غیر منسوخة، 
ضمیر یسمى (ضمیر الفصل) یفصل بین ركني هذه الجملة، لیفید أمن الّلبس في فهم االرتباط بین 

أو ما أصله مبتدأ.  المبتدأ والخبر، وأّن ما بعده خبرا ال نعتا للمبتدأ 

ألنه یعتمد علیه في ،5ویسمیه البصریون (َضمیَر َفْصٍل) ویسمیه بعض الكوفیین (ِعَمادًا)
بیان أّن الثاني خبر ال تابع، یقول ابن یعیش في ذلك:" َوُیقاُل َلُه َفْصٌل َوِعَماٌد، َفالَفْصُل ِمْن َعباراِت 

َل َعّما َبْعَدُه َوآذَن ِبَتماِمِه َوأّنُه َلْم َیْبَق ِمْنُه َبِقیًَّة ِمْن َنْعٍت َوال َبَدٍل إالَّ الَبْصِرییَن َكأّنُه َفَصَل االْسَم األوَّ 
َل َوَقوَّاهُ  . 6ِبَتْحقیِق الَخَبِر َبْعَدهُ"الَخَبُر ال َغْیُر، َوالِعَماُد ِمْن َعباراِت الُكوِفّیین َكأنَُّه َعَمَد االْسَم األوَّ

الضمیر من الروابط خالف بین النحاة، فهو عند القدماء لم یوضع للربط وفي عّد هذا 
وٕاّنما جيء به لبعض األغراض منها: إفادة التوكید أو القصر أو اإلعالم بأّن ما بعده خبر ال تابع، 
فیرفع بذلك اإلبهام ویزیل الّلبس، وهو یفصل بین عنصري الجملة االسمیة منسوخة وغیر منسوخة، 

.26اآلیة :األعراف1
.36اآلیة :اإلسراء2
.26اآلیة :األعراف3
، 1م، ج1976عیسى البابي الحلبي، ، تحقیق: علي محمد البجاوي، نشر مكتبة التبیان في إعراب القرآنالعكبري: 4

، تحقیق: طه عبد الحمید طه، مراجعة: مصطفى السقا، دار البیان في غریب إعراب القرآن، وینظر: ابن األنباري: 562ص
.358، ص1م، ج1969الكاتب العربي بالقاهرة، 

.571، ص2، جمغني اللبیب عن كتب األعاریبابن هشام: 5
.110، ص3، جشرح المفصل:ابن یعیش6
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أْن یكون مطابقًا لما قبله في المعنى وفي التكلم، وفي الخطاب والغیبة، وفي اإلفراد ویشترط فیه 
.1والتذكیر وفروعهما

أّما المحدثون فعدوه من الروابط؛ ألنه یزیل احتمال وجود عالقة الوصفیة مع االسم السابق 
"... قول" مصطفى حمیدة":له، ویقیم مكانة عالقة اإلسناد بین المبتدأ والخبر، وفي هذا الجانب ی

ّن ِكال ِفإذا ِقیَل: َزْیٌد الَعاِلُم، َوَكاَن ُیراُد إْنشاُء َعالَقِة إْسَناٍد، َنَشَأ َلْبٌس ِفي َفْهِم َعالَقِة الَوْصِفیَِّة، َأل 
ْبِط َبیْ  َن االْسَمْیِن ِبَضمیِر الَفْصِل َكْي االْسَمْیِن َمْعِرَفٌة، َوَبْیَنُهَما ُمطاَبَقٌة، َوِلَذلَك َلَجأْت الَعَرِبیَُّة إلى الرَّ

.  2َعالَقُة اإلْسَناِد َواِضَحًة"َیُزوَل اْحِتماُل َفْهِم َعالَقِة الَوْصِفیَِّة، َفَتْظَهرُ 

أّن َضمیَر الَفْصِل َیْدُخُل ِلَرْبِط الُمْبَتَدأ َبَخَبِرِه، َوأّن "ى المستشرق األلماني برجشتراسر:ویر 
ْبِط َهذِه الَوسیلَ  ْبِط َقِدیَمٌة َشاِئَعٌة ِفي اللُّغاِت السَّاِمّیِة، َوُرّبَما َتُكوُن َهذِه الَوِسیَلُة أْقَدَم ِمَن الرَّ َة ِفي الرَّ

.3ِباألفعاِل التي َمعناها (َكاَن)"

فالقول بأّن ضمیر الفصل یفید التوكید أقرب إلى الواقع؛ ألن معنى (َزیٌد ُهَو القائُم) زید 
ائم، لكنه تأكید في المستوى الّداللي، ولیس في المستوى التركیبي، أو بالمعنى االصطالحي نفسه الق

.4عند النحاة

من هنا تظهر أهمیة هذا الضمیر، ودوره في إزالة الّلبس والغموض الذي یكتنف الجملة 
اء العربیة على أّن االسمیة وتتجلى هذه األهمیة في المعاني المتعددة التي یفیدها، ویكاد" یتفق علم

ومن 5یفید التوكید والحصر واالختصاص"–برغم صحه الكالم دونه –الفصل بهذا الضمیر 

، فقد G  F  E  D  CH  K  J   I﴾6الشواهد على ضمیر الفصل قوله تعالى: ﴿

.316، 1، جالنحو الوافيحسن، عباس: 1
.199، صنظام االرتباط والّربط في تركیب الجملة العربیةحمیدة، مصطفى: 2
.136م، ص1994، 2، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: التطور النحوي للغة العربیةبرجشتراسر3
.74م، ص1989، 1دار البشیر، عمان، ط، آراء في الضمیر العائد ولغة أكلوني البراغیثعمایرة، خلیل: 4
.99، صبناء الجملة العربیةعبد اللطیف، محمد حماسة: 5
.5اآلیة :البقرة6
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ال ذكر"الزمخشري" باّن ضمیر الفصل" هم" في هذه اآلیة فائدته الداللة على أّن الوارد بعده خبر 
^     ﴿. وقوله تعالى:1صفة، والتوكید وٕایجاب أّن فائدة المسند ثابتة للمسند إلیه دون غیره

a  `  _﴾2 فضمیر الفصل" هو" قد ربط اسم إّن (شانئَك) الذي ورد قبله بخبر إّن ،

¡   ¢  £  ﴿(األبتر) الذي ورد بعده، ویطابق ما قبله في اإلفراد والتذكیر. وقوله تعالى:
إّنَك أْنَت السَّمیُع الَعلیُم" ُیفیُد "فقد جاء في (التفسیر الكبیر) ما نصه" فإْن ِقیَل: َقْوُلُه:، 3﴾¤

َفةِ  َكأّنُه الَحْصَر َوَلْیَس األْمَر، َكَذلَك فإّن َغیَرُه َقْد َیُكوُن َسمیعًا، ُقْلنا: إّنُه ُسْبحاَنُه ِلَكماِلِه ِفي َهذِه الصِّ
.4وَن َغْیِرِه"ُهَو الُمْخَتصُّ ِبَها دُ 

ضمیر الشأن:- 7

یسمیه البصریون (ضمیر الشأن)، ویسمیه الكوفیون (الضمیر المجهول)؛ ألنه ال یتقدمه 
شيء لیكون مرجعًا له، ومن شروط هذا الضمیر أْن یتصدر جملته، وأْن یأتي بعده جمله تفسره 

، 5والتفخیم وٕاثارة االنتباه إلى ما یلیهوتبین المراد منه، ومن فوائده أّنه یؤتى به في مواضع التعظیم 
، نجد أّن (ضمیر الشأن) قد تصدر الجملة االسمیة 6﴾!  "  #  $﴿ففي قوله تعالى:

وقد جاءت بعده جملة اسمیة مفسرة له هي (اُهللا أحد) اهللا،وجيء به للفت األنظار إلى تعظیم 
تعرب خبرًا عن هذا الضمیر.

یعود على متأخر لفظا ورتبة، ویتطابق تذكیرًا یجب أن الّربط و فضمیر الشأن یقوم بوظیفة
هنا یحدث الربط.وتأنیثًا مع المسند إلیه في الجملة المفسرة، ومن

، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، مكتبة الكشافالزمخشري، جار اهللا أبو القاسم محمود بن عمر: 1
.161، ص1م، ج1998، 1كان، الریاض، السعودیة، طالعبی

.3اآلیة :الكوثر2
.35اآلیة :آل عمران3
.4/65م، 1995، قدم له: خلیل محي الدین، دار الفكر للنشر والتوزیع، التفسیر الكبیرالرازي: 4
.321، ص1، جالنحو الوافيحسن، عباس: 5
.1اآلیة :اإلخالص6
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ومما سبق یتبین لنا أّن هناك اختالفًا بین ضمیر الشأن، والضمائر األخرى، فمن المعروف 
ه لیتحقق الّربط به؛ إلزالة الّلبس، وبیان أّن األصل في الضمیر أْن یكون له مرجع متقدم یعود إلی

المراد والقصد، ولكن ضمیر الشأن یعود دائمًا إلى ما بعده، أي أّن مرجعه متأخر عنه، وهذا 
المرجع ال یكون إال جملة مفسرة له، وال یمكن أْن تتقدم علیه.

جواب اسم الشرط المرفوع باالبتداء:- 8

ي محل المبتدأ، فإّن جواب الشرط یتصل به ضمیر ویكون ذلك عندما یقع اسم الشرط ف
?  @   D  C  B    A  یعود على المبتدأ، وهذا الضمیر إّما أْن یكون مذكورًا نحو: ﴿

G    F  E﴾1 فالهاء في (أعّذبه) تعود على (من) المرفوع باالبتداء، ویمكن أیضًا أْن یكون

*   +  ,  -    .  /  %  &  '  )  (  الضمیر مقدرًا نحو قوله تعالى: ﴿
، فــــ (أل) الموجودة في كلمة (الحج) نابت عن هذا الضمیر، 3أي: منه واألصل في حّجه2﴾01

وتحقق بها الّربط. 

أل" النائبة عن الضمیر:"- 9

، وجعله" ابن هشام" رابطًا من روابط الجملة بما هي خبر عنه؛ ألّن 4وقد ذكره الكوفیون
، وعّدها الدكتور" تمام حّسان" من الّروابط 5ستخدم" أل" للربط بدال من الضمیرالعربیة قدیمًا كانت ت

میُر َوْهَي الدَّالَُّة َعلى الِجْنِس الُمَقیَِّد ِبُمضا ْبُط بــ (أْل) التي ُیَعاِقُبها الضَّ ٍف إلیِه بقوله:" َوَقْد َیَتَحقَُّق الرَّ

.115اآلیة :المائدة1
.197اآلیة :البقرة2
.2/507، عن كتب األعاریبمغني اللبیب :ابن هشام3
العلمیة، بیروت ، تحقیق: فخر الدین قباوة، ومحمد ندیم فاضل، دار الكتبالجنى الداني في حروف المعاني:المرادي4

.198م، ص1992، 1لبنان، ط
.577، ص2، جمغني اللبیب عن كتب األعاریب:ابن هشام5
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¼  ½  ¾  ¿  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  À  ﴿َتَعاَلى:ُمَقدٍَّر أْغَنْت َعْنُه (أْل) َكَما ِفي َقْوِلهِ 
É  È  Ç﴾1"ُ2، أْي َنَهى َنْفَسُه َعْن َهواها ِفإّن الّجنََّة َمأواه.

الّربط باألدوات: ثانیًا: 

لى المعاني التي تحملها إ، إضافة م في عملیة الّربط والترابط، فهيوتقوم األدوات بدور مه
عنى وظیفي وهذا المعنى هو التعلق والربط بین أجزاء الكالم، ویمكن أْن ، تدل على منفسهافي أ

؛ تسهیًال لعملیة البحث والدراسة: قسمینتقسم األدوات من حیث الّربط إلى 

أدوات داخلة على الجمل:- 1

لم أعثر على حرف جر یكون رابطًا من روابط الجملة االسمیة غیر (الباء)، حروف الجّر:-أ
ا تقع زائدة، إذ تربط بین المبتدأ والخبر ونواسخهما وهي تلحق بالخبر، وشرطها وذلك عندم

ٍم لِّْلَعِبیدِ (َوَما رَ األساسي أْن یتقدمها نفي، نحو قوله تعالى: .3)بَُّك ِبَظالَّ

قد تستخدم بعض حروف العطف لربط الجمل بعضها ببعض والغرض من حروف العطف:-ب
ض واتصالها واإلیذان بأّن المتكلم لم یرد قطع الجملة الثانیة من هذه الحروف" ربط بعضها ببع

.  4ملة أخرى لیست من األولى في شيء"األولى واألخذ في ج

وهي لمطلق الجمع والمشاركة، وشرط العطف بها أْن یكون بین المتعاطفین مناسبة فمن :الواو-
عنه في الجملة األولى حتى یكونا حق المحدث عنه في الجملة الثانیة أْن یكون تعلق بالمحدث 

ذا كالنظیرین والشریكین، وال یجوز أْن یكون أجنبیًا عنه بحیث ال علقة بینهما وال مشابه بحال، وله
(زید أخوك وبشر صاحبك)، ولما كان بشر وعمرو لهما تعلق بزید حسن: (زید قائم وعمرو قاعد) و

قیل من الشعر كذا) كان الثاني ال تعلق له ونظیران له، وقبح قولنا: (خرجت من داري، وأحسن ما

.41–40اآلیة :النازعات1
.25م، ص2005، 2م الكتب، القاهرة، مصر، ط، عالویةالخالصة النح:سان، تمام2
.3/30، معاني النحو:السامرائي، فاضل3
.75، ص3، جشرح المفصل:ابن یعیش4



43

باألول، وال مناسبة له، وكما وجب أْن یكون بین المحدث عنه في الجملتین هذه المالءمة 
والمشابهة، فهكذا یجب في الخبر الثاني أْن یكون مشابهًا للخبر األول أو مناقضًا له، ولهذا حسن 

(زید طویل القامة وعمرو شاعر) إْذ ال تعلق بین قولنا: (زید خطیب وعمرو شاعر)... وقبح قولنا:
. 1باع داره) لما بینهما من منافرةطول القامة وبین كونه شاعرًا، وهكذا (زید كاتب وعمرو

فمن حق الجمل" إذا َتَراَدَفْت َوَتَكَرَر َبْعُضَها ِفي إْثِر َبْعٍض َفال ُبّد ِفیها ِمْن َرْبِط الَواِو ِلَتُكوَن 
. 2ِسَقًة ُمْنَتِظَمًة"ُمتَّ 

وهي" حرف عطف تشرك بین التابع والمتبوع في اللفظ دون المعنى ما لم تقتضي إضرابًا؛ : أم-
ألن القائل (أزیٌد في الداِر أْم عمرو) عالم بأّن في الدار أحد المذكورین وغیر عالم تعیینه، فالذي 

الدار وانتفائه، أما إذا اقتضت إضرابًا فإنها بعد (أم) والذي قبلها في الصالحیة لثبوت االستقرار في 
.3تشرك التابع والمتبوع في اللفظ فقط"

وتنقسم (أم) إلى قسمین: متصلة ومنقطعة. 

نحو: "(أمحمٌد عنَدك أم زیٌد؟) أي: أّیهما عندك؟ فالمتكلم یعلم أّن واحدًا منهما فالمتصلة:
دید، وكذلك:" (أزیٌد عندك أم عمرو؟) وقولك: عند من یخاطبه، ولكن ال یعلم أیهما على وجه التح

(أزیدًا لقیت أم بشرًا؟) فأنت اآلن مدع اّن عندك أحدهما، ألنك إذا قلت أیهما عندك؟ وأیهما لقیت؟  
استوى فیهما ال تدري فأنت مدع أّن المسؤول قد لقي أحدهما، أو أّن عنده أحدهما، إال أّن علمك قد

ة (متصلة)؛ ألن ما قبلها ال یستغنى عما بعدها وذلك أّنها وقعت بین . وسمیت هذه الهمز 4أّیهما هو"
. 5عیین ال یتحقق إال بأكثر من واحدشیئین أو أشیاء ال یكتفى بأحدهما، فإن طلبت الت

.49- 2/48، الطراز:العلوي1
45، صالمرجع السابق2
.2/96، شرح االشمونياألشموني: 3
.2/96، الكتابسیبویه: 4
.3/286، المقتضبالمبرد: 5
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وتقع بین جملتین مستقلتین وتفید اإلضراب عن الكالم األول ومعناها (بل) والمنقطعة: 
قطعة" ألنها انقطعت مما قبلها خبرًا كان أو استفهامًا إذا كانت والهمزة االستفهامیة، وسمیت بالمن

مقدرة بــــ(بل) والهمزة، على معنى (بل أكذا) وذلك نحو قولك فیما كان خبرًا (إّن هذا لزیٌد أم عمرو) 
كأنك نظرت إلى شخص فتوهمته زیدًا فأخبرت على ما توهمت ثّم أدركك الظن أنه عمرو 

. 1لى جهة اإلضراب عن األول(أم عمرو) مستفهمًا عفانصرفت عن األول وقلت:

وهي حرف إضراب، وینقسم إلى قسمین: األول: إضراب إبطالي، والثاني إضراب انتقالي. بل:-

فاإلضراب اإلبطالي: وهو أْن تأتي بجملة بعد (بل) تبطل وتلغي معنى الجملة السابقة وتقر 
9  15678  2  3  4﴿الثاني وتؤكده، وذلك نحو قوله تعالى:

فـــ (بل) هنا دخلت على جملة (عباد مكرمون) وهي جملة اسمیة، والغرض من 2﴾:

اإلضراب هنا إبطال الكالم األول، وٕاثبات الثاني.

وأّما اإلضراب االنتقالي: فهو االنتقال من غرض آلخر، مع عدم إرادة إبطال الكالم األول، 
¸  ﴿، وقوله تعالى:F  E  D   C   B  A  @  ?﴾3<:  ;  >  =﴿كقوله تعالى:

¼     »  º  ¹½Á    À  ¿  ¾﴾4.

هي الم االبتداء أصًال، لكنها (تزحلقت) بعد (إّن) المكسورة عن صدر الجملة الالم المزحلقة:-ت
ها هنا (إّن محمدًا لصادٌق)، وفائدتكراهیة ابتداء الكالم بمؤكدین. فهي تدخل على خبر إّن نحو:

وتدخلf  e  d  c﴾5﴿التأكید على صفة الصدق الخاصة بمحمد، وقوله تعالى:

على خبر (إْن) إْن كان فعًال مضارعًا أو ظرفًا، أو جارًا ومجرورًا. ومثال دخولها على المضارع 

.3/288، المقتضب: المبرد1
.26اآلیة :األنبیاء2
.63-62اآلیة:المؤمنون3
.58اآلیة :الزخرف4
.167اآلیة :األعراف5
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، وعلى الظرف: (إّن محمدًا لعندك)، أّما دخولها على Ã  Â  Á  À    ¿﴾1﴿قوله تعالى:

وفائدة أداة التوكید هنا أنها تعطي المسند والمسند إلیه قوة لم n  m     l  k﴾2﴿ور:المجر 

تكن لهما من قبل، أي أنها تؤكد االسناد، وتربط بین أواصر الجملة.

تعتمد الجملة العربیة في معظم صورها على األداة، وما نقصده بالجملة هنا هي أدوات النفي:- ث
یة)؛ ألن الجملة المثبتة تستغني عن األداة، وأبرز أدوات النفي التي تدخل (الجملة الخبریة المنف

على الجملة االسمیة ما یأتي: 

وهي أداة خاصة لنفي الجملة االسمیة نحو: (لیس الجّو ماطرًا).لیس:-

تنفى بها الجملة االسمیة نحو: (ما زید قادم)، وهي تعمل عمل (لیس) عند الحجازیین، وقد ا:م-
ویشترط إلعمالها ثالثة شروط:3﴾:  ;  >﴿بلغتهم قوله تعالى:جاء

.أْن ال یتقدم خبرها على اسمها-1

.أْن ال ینتقض نفیها بإال-2

.4أْن ال تدخل علیها" إْن" الزائدة-3

تنفى بها الجملة االسمیة وتعمل عمل (لیس) وتكون غیر عاملة ویجب تكرارها إْن دخلت ال:-
ْیٌد ِفي الدَّاِر َوَال ُمَحمٌَّد)، فهي تعمل إذا أرید بها معنى االستغراق الذي یفید على معرفة نحو: (ال زَ 

.Ô  Ó    Ò  ÑÕ﴾5﴿ : العموم، كما في قوله تعالى

.13اآلیة :یوسف1
.4اآلیة :القلم2
.31اآلیة :یوسف3
.198، ص2، جالتصریح على التوضیحاألزهري، خالد: شرح 4
.256اآلیة :البقرة5
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فمما Z    Y     X\﴾1  ]وهي بمنزلة ما فتنفى بها الجملة االسمیة، نحو قوله تعالى:﴿إْن:-

بین عناصر الجملة، من خالل تشریكها في معنى النفي الذي سبق یتضح لنا أّن أدوات النفي تربط
ینصب على عناصر الجملة بأسرها، األمر الذي أحكم الصلة بین هذه العناصر، وشّد من ترابطها.  

الحرف المصدري الذي یختص بربط الجملة االسیمة هو (أّن) كما في الحروف المصدریة:-ج
هنا تؤول مع صلتها بمصدر سد مسد مفعولي (علم)، فهي قولنا (عملت أّن الطالب ناجح)، فهي 

تحتاج إلى صلة كاالسم الموصول تمامًا في افتقاره إلى الصلة بعده،" فالجملة معها كالجملة مع 
الموصول" فلذلك صارت مع جملتها في حكم الخبر، فاحتاجت إلى جزء آخر لیستقل معها الكالم، 

.2وغیر ذلك مما تقع فیه المفردات"یها ولذلك وقعت فاعلة ومفعولة ومضافًا إل

تقوم أدوات الشرط بوظیفتها بالربط وتعلیق جملة على جملة أخرى، تسمى أدوات الشرط:-ح
َخَل األولى منها شرطًا والثانیة جزاء "َواْعَلْم أّن ُكلَّ َواِحٍد ِمَن الشَّْرِط َوالَجزاِء ُجْمَلٌة ِفْعِلَیٌة تامٌَّة، َفَلَما دَ 

ا َحْرُف الشَّْرِط َرَبَطَها َوَجَعَلَها َكُجْمَلٍة َواِحَدٍة ِفي افتقاِر ُكلِّ َواِحَدٍة ِمَن الُجْمَلتَْیِن إلى اُألْخَرى َعَلْیه
لتي ِهيَ َكاْفِتَقاِر الُمْبَتَدأ إلى الَخَبِر، َفالُجْمَلُة األولى التي ِهَي َشْرٌط ِبَمْنِزَلِة الُمْبَتَدأ َوالُجْمَلُة الثاِنیُة ا

ومثال ذلك قولنا: (من یفعل الخیر یجز به)، فالجملتان قبل دخول أداة الشرط 3َجَزاٌء َكالَخَبِر..."
(من) علیهما منفصلتان عن بعضهما بعًضا وال تعلق بینهما، فلما دخلت أداة الشرط علقت بین 

الجملتین، وجعلت الثانیة منها مترتبة على حدوث األولى.

جوبة:أدوات داخلة على األ- 2

الفاء في جواب الشرط:-أ

تقوم أدوات الشرط بوظیفتها في الربط بین جملتین تسمى األولى جملة الشرط واألخرى 
جملة الجواب، والجملتان قبل دخول أداة الشرط علیهما منفصلتان عن بعضهما بعًضا. وقد تلجأ 

.40اآلیة :یوسف1
.4/203م، 1988، 2المعرفة، بیروت، لبنان، ط، تحقیق: یوسف عبد الرحمن المرع شلي وآخرون، دار البرهانزركشي: ال2
.3/151، شرح المفصلابن یعیش: 3
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وهذا الرابط هو (الفاء)عندما اللغة العربیة في بعض صورها إلى زیادة الربط بین الجواب والشرط، 
تقع في جواب الشرط.  وسبب اخیار الفاء للربط في جواب الشرط" ِألنََّها تُفیُد اإلتباَع َوُتْؤِذُن أنَّ َما 

وتدخل الفاء على كل جواب ال یصلح أْن یكون شرطًا، ومن المواضع 1َبْعَدَها ُمَسبٌَّب َعمَّا َقْبَلَها"
لفاء فیما یختص بالجملة االسمیة هي: أْن یكون الجواب جملة اسمیة: التي یقترن فیها الجواب با

، وقد تحذف الفاء من جواب الشرط للضرورة الشعریة، Ä  Ã  Â  ÁÅ﴾2﴿كقوله تعالى:

كقول عبد الرحمن بن حسان: 

]البسیط [
3مـــــــــثالنوالشـــــــــرُّ بالشـــــــــرِّ عنـــــــــد اهللا َمــــــْن َیْفَعــــــِل اْلَحَســــــَناِت اللَّــــــُه َیْشــــــُكُرَها

فجواب الشرط في قوله (اُهللا یشكُرها) جملة اسمیة وقد حذف الشاعر (الفاء) منها للضرورة 
. 4فاُهللا یشكُرها) على إرادة الفاءالشعریة واألصل (

اقتران جواب الشرط بـ (إذا الفجائیة):- ب

دها فیحصل بها تأتي (إذا) الفجائیة رابطة في جواب الشرط، فتقوم مقام (الفاء) وتسد مس
الربط عندئذ. والسبب في وقوع (إذا) الفجائیة في جواب الشرط" أنََّها أْشَبَهْت الَفاَء ِفي َكْوِنَها َال ُیْبَتَدُأ 

واشترط النحاة لوقوع (إذا) الفجائیة في جواب الشرط 5ِبَها، َوَال تََقُع إالَّ َبْعَد َما ُهَو ُمَعقٌِّب ِلَما َبْعَدَها"
عة:شروطًا أرب

.أْن یكون الجواب جملة اسمیة-1

.أْن تكون غیر طلبیة-2

.9/2، شرح المفصلابن یعیش: 1
.118اآلیة :المائدة2
.61م، ص1971غداد، ، تحقیق: سامي مكي العاني، مطبعة المعارف، بالّدیوانعبد الرحمن بن حسان: 3
.72، ص2، جالمقتضب:المبرد4
.2/251، شرح التصریح على التوضیح:األزهري، خالد5
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.تكون منفیةأْن ال-3

.1أْن ال تكون مؤكدة-4

والجواب (بإذا) الفجائیة قلیل في االستعمال، إذا ما قورن (بالفاء)، ولهذا لم یذكره كثیر من 
(إْن، وٕاذا، . وتأتي (إذا) رابطة في جواب2النحویین في أجوبة الشرط كما ذكرت الفاء في الجواب

U    T   S  R  Q  P  O  N  ﴿ولّما)، ومثال الّربط بها على الترتیب قوله تعالى:
V﴾3 وقوله تعالى:4﴾*  +   ,  -  .  /  0        1(﴿تعالى:، وقوله ،

﴿B  A  @  ?   >  =  <﴾5 یتبین لنا مما سبق أّن الّربط (بإذا) الفجائیة لیس

، بل جاءت رابطة في جواب (لّما) 6ا) الشرطیتین كما قال بعض النحاةخاصًا بجواب (إْن، وٕاذ
أیضًا.

الفاء في جواب (أّما الشرطیة):- ب

)، ففي قولنا (أّما يءٍ شَ نْ مِ نْ كُ ا یَ مَ هْ حرف شرط وتفصیل وتوكید، وهي تنوب عن (مَ أّما:
استدل النحاة على شرطیة (أّما) فمحمٌد منطلٌق). و َمْهَما َیُكْن ِمْن َشيٍء محمٌد فمنطلٌق)، معناه (

﴿وقوله تعالى:y  x  w      v  u﴾8  ﴿. ومثال ذلك قوله تعالى:7بلزوم الفاء لجوابها

n  m  l  k﴾9 .

، 1المكتبة العربیة بحلب، ط، تحقیق: فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل،الجنى الداني في حروف المعاني:المرادي1
.375م، ص1973

.219، ص1972حیدر، دمشق، ، تحقیق ودراسة: علي المرتجل:ابن الخشاب2
.36اآلیة :الروم3
.25اآلیة :الروم4
.50اآلیة :الزخرف5
.251، ص2، جشرح التصریح على التوضیح:األزهري، خالد6
.27، ص3، جالمقتضب:المبرد7
.80اآلیة :الكهف8
.10اآلیة :الضحى9



49

الربط بالفاء في الخبر تشبیها له بجواب الشرط:- ت

ِدْرَهٌم) وبما تدخل الفاء على خبر (الذي) وغیرها من الموصوالت، مثل: (الَّذي َیأِتیِني َفَلهُ 
أّن االسم الموصول یشبه الشرط في العموم واإلبهام دخلت الفاء على خبره وعومل معاملة جواب 

َنًا، الشرط. یقول سیبویه:" أَال َتَرى أّنَك َلْو ُقْلَت. الَّذي َیأِتیِني َفَلُه ِدْرَهٌم، َوالَّذي َیأِتیِني َفُمْكِرٌم َكاَن َحسَ 
َلُه ِدْرَهٌم َلْم َیُجْز، َوٕاّنَما َجاَز َذلَك ِألّن َقْوَلُه: الَّذي َیأِتیِني َفَلُه ِدْرَهٌم ِفي َمْعَنى الَجَزاِء، َوَلْو ُقْلَت: َزْیٌد فَ 

.1َفَدَخَلْت الَفاُء ِفي َخَبِرِه َكَما َتْدُخُل ِفي َخَبِر الَجَزاِء"

¬  ®   ¯    °  ±  µ  ´  ³  ²  ¶   ﴿قال تعالى:
.3﴾/  0  1   2﴿ ى:، وقوله تعال2﴾¸

.70، ص1، جالكتاب:سیبویه1
.274اآلیة : البقرة2
.38اآلیة :ةالمائد3
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الَفصُل الثَّاني

مواضع الّروابط اللفظیة في تركیب الجملة االسمیة

في شعر الوصف والمدیح

.الّربط بالضمیر أو ما یجري مجراه-

.الّربط باألدوات-

.أوالً: شعر الوصف-

.ثانیاً: شعر المدیح-
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الَفصُل الثَّاني

في شعر الوصف والمدیحب الجملة االسمیةمواضع الّروابط اللفظیة في تركی

المواضع التي تستخدم فیها العربیة الضمیر البارز رابطًا:

:"شعر الوصف"أوًال: 

الخبر الجملة: - 1

یرتبط الخبر الجملة بالمبتدأ من طریق الضمیر البارز، ظاهرًا أو مقدرًا، سواء أكان الخبر 
خبر للمبتدأ أم إلحدى النواسخ الفعلیة أو الحرفیة.جملة اسمیة أم فعلیة، وسواء أكان ال

یقول محمد َمْهدي الَجواِهري متحسرًا على شهداء الثورة العراقیة:

]الطویل[
ـــــاً  ـــــذلِّ جاِنب ـــــّالوى مـــــن ال ـــــأ ال ـــــْل َیظَم 1وبـــــیُض الُظبــــــا َرقراُقهـــــا َعلــــــٌل َســــــْكبُ َوَه

المرهفة الحادة) موجودة. فالَجواِهري أي: كیف یهان المرء ویذل، والبیض (وهي السیوف
یصف السیوف بالماء العذب الرقراق الذي ال یظمأ عنده أحد.

(وبیُض الُظبا َرقراُقها َعلٌل َسْكُب) فــ(بیُض) مرتفعة باالبتداء، والجملة والشاهد قوله:
(بیُض)، لمبتدأ األول(َعلٌل) في موضع خبر ا(رقراُق) وخبرهاالسمیة المكونة من المبتدأ الثاني

(رقراق) یعود على والذي سّوغ وقوع الجملة االسمیة خبرًا عن المبتدأ، هو وجود الضمیر البارز في
المبتدأ األول ویطابقه. ولوال هذا الضمیر لم یصح أن تكون هذه الجملة خبرًا عن هذا المبتدأ.

، یقول:جمیلة لبغدادویرسم لنا الَجواِهري صورة 

، وعلّي جواد الطاهر، وَمْهدي جمعه وحّققه وأشرف على طبعه إبراهیم السامّرائيّ الّدیوان، الَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.87، ص 1م، ج1973المخزومّي، ورشید بكتاش. مطبعة األدیب البغدادّیة، 
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]ط البسی[
ــــــدِّ مــــــوزونِ حیـــــُث الضـــــفاُف علیهـــــا الّنخـــــُل متســـــقٌ  ــــــاِت شــــــعٍر ج ــــــیَم أبی 1تنظ

فهو یصف أشجار النخیل، وقد اتسقت وانتظمت على الضفاف، بأبیات الشعر المنظومة 
الموزونة على بحر وقافیة واحدة. 

بتدأ أول، والجملة (الضفاف) م(الضفاُف علیها الّنخُل متسٌق)، حیث وقعتوالشاهد قوله:
(متسٌق) في محل رفع خبر المبتدأ األول(الّنخُل) وخبرهاالسمیة المكونة من المبتدأ الثاني

(الضفاُف). والرابط الذي یربط جملة الخبر بالمبتدأ هنا هو الضمیر المتصل المجرور بحرف الجر 
تكون خبرًا عنه.(علیها)، ولوال هذا الرابط لوقعت الجملة أجنبیة من المبتدأ والفي

ومثال وقوع الخبر جملة اسمیة قول الَجواِهري في وصف نهر دجلة:

]الوافر [
2ودجلـــــــــــُة ماُؤهـــــــــــا عســـــــــــٌل وخمـــــــــــرُ َســـــــــِكرُت ومـــــــــا ُســـــــــقیُت بغیـــــــــِر مـــــــــاءٍ 

؟!!والخمُر، وٕاال فكیف سكر الشاعرفـ(دجلة) عند الَجواِهري ال یجري فیه الماء، بل العسلُ 

(ودجلُة ماُؤها عسٌل وخمُر)، فـ (دجلة) مبتدأ أول، و(ماؤها) مبتدأ ثان مرفوع لشاهد قوله:وا
وهو مضاف، و(الهاء): ضمیر متصل في محل جر باإلضافة، و(عسل) خبر المبتدأ الثاني 

مرفوع.

(ماُؤها)، حیث فالرابط هو الضمیر المتصل (هاء الغیبة)، الذي یتضمنه المركب االسمي
وقعا وظیفیًا هو صورة المبتدأ الثاني، هذا الضمیر یقوم بالربط بین جملة الخبر والمبتدأ؛ یشغل م

إلحداث أمن اللبس في االنفصال بینهما.

.231، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.385، صالمرجع السابق2
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(ودجلُة ماُؤها عسٌل وخمُر) هو (ودجلُة ماُء دجلَة عسٌل وخمُر)، فمن فأصل تركیب:
دة الذكر وفقا لقاعدة الربط في المجال المالحظ أن الربط بالضمیر هنا أدى وظیفة مهمة هي إعا

.1المحلي، ومفادها بأن:" العائدي مربوط في مجال في صدر سلسلته"

أّما الربط بالضمیر في الجملة الفعلیة التي تقع خبرًا عن المبتدأ، فقول الَجواِهري في 
:2وصف أحد المصایف الشهیرة في إیران

]الطویل [
3مْصـــَرعاكمـــا مصـــرٌع فـــي الشـــعِر قابـــَل قــــــابْلَن مثَلهــــــاُصــــــفوٌف ِمــــــَن األْشــــــجارِ 

فاصطفاف األشجار بشكل منتظم ومتناسق بجانب بعضها بعضًا، كأنه بیت من الشعر، 
در) یقابل الشطر الثانيالشطر األول منه ذا حتى انتهاء القصیدة.(العُجز)، وهك(الصَّ

(ُصفوٌف) مبتدأ مرفوع، وهي نكرة ِر قابْلَن)، فقد جاءت(ُصفوٌف ِمَن األْشجاوالشاهد قوله:
(قابْلَن)، مكونة موصوفة بــ (ِمَن األْشجاِر)، األمر الذي سوغ االبتداء بها ووقع الخبر جملة فعلیة

من فعل ماٍض وفاعله الضمیر المتصل (نون النسوة)، الذي یعود على المبتدأ، ویربط جملة الخبر 
ه.الفعلیة بالمبتدأ قبل

وفي الشطر الثاني من البیت نفسه وقع الخبر جملة فعلیة أیضًا هو (قابَل مْصَرعا) عن 
(َمْصَرٌع)، ولكن العالقة هنا تختلف عنها في الشطر األول؛ فالفعل الماضي (قابَل) استتر المبتدأ

المستتر یعد (َمْصَرٌع) ویطابقه، ومن المعروف أّن الربط بالضمیر به ضمیر یعود على المبتدأ
قرینة معنویة أو رابطًا معنویًا یستنبط بالعقل، وال یشیر إلیه لفظ من الكالم؛ فعالقة الضمیر 

المستتر بما قبله هي عالقة ارتباط، اّما عالقة الضمیر البارز بنوعیه فهي عالقة ربط.

، دار الفكر العربي، 1، ترجمة وتعلیق: محمد فتیح، ططبیعتها وأصولها واستخدامها، المعرفة اللغویةتشومسكي، نعوم: 1
.306، ص1993القاهرة، 

هذا المصیف هو "دربند" وهو أحد المصایف الشهیرة باسم (شمرانات) في إیران، قالها الشاعر وهو یصطاف خالل رحلته 2
.1926ام الثانیة فیها ع

.356، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 3
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على ضمیر یعود من هنا نستنتج أّن الجملة التي تقع خبرًا عن المبتدأ ال بّد أْن تشتمل 
على المبتدأ ویطابقه، حتى ال یفهم أّنها مستقلة عن المبتدأ، سواٌء أكان الضمیر مستترًا أم بارزًا 

بنوعیه، وال یجوز االستغناء عن هذا الرابط اللفظي أو المعنوي بأي حال من األحوال. 

لیه داخل البنیة ومن األمثلة على المطابقة بین الضمیر الرابط والمرجع الذي یعود ع
اللغویة في الجملة التي تقع خبرًا عن المبتدأ، قول الَجواِهري في وصف نهري، دجلة والفرات: 

]الكامل [
ـــــــــــــــــداِن ُیالعبـــــــــــــــــاِن ُســـــــــــــــــهوَلهُ  ـــــــــــــــــُت َغـــــــــــــــــدَّاٌء ِبهـــــــــــــــــا َرّواحُ والرَّاف ْی 1والزَّ

الوفیر، فینتج عن ذلك فنهرا، دجلة والفرات یالعبان السهول بما یغدقانه علیها من الماء 
البركة والخیر الكثیر. 

(والرَّافداِن ُیالعباِن)، فـ(الرَّافدان) مبتدأ مرفوع باأللف ألّنه مثنى، وخبره والشاهد قوله:
الجملة الفعلیة(یالِعبان) المكونة من الفعل المضارع وفاعله (ألف االثنین)، وقد طابق الضمیر 

(الرَّافداِن) في اللفظ، وهذا هو األصل في الضمیر الذي میر نفسه في(ُیالعباِن) الضالموجود في
میِر َوَمرجِعِه ُمطاَبَقًة ِفي اللَّْفِظ َوالَقْصِد ِبَحْیُث َلْو ُعْدنا ِباإلضماِر إلى "یقُع رابطًا: أْن َیكوَن َبْیَن الضَّ

. 2ْفِسِه"اإلظَهاِر َلَحَصْلَنا َعلى اللَّفِظ َنْفِسِه َوَعلى الَمْدُلوِل نَ 

ومثال مطابقة الضمیر ما یعود علیه قول الَجواِهري في وصف الخطوب والدواهي التي 
تنزل بساحة اإلنسان:

]البسیط [
ــــــه ــــذكو حــــیَن َیضــــطِرمُ ُعــــــوُد الرِّجــــــاِل بكــــــفِّ الَخطــــــِب َیعِجُم ــــدِل الرَّطــــِب َی 3كالَمْن

.316، ص1، جالّدیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
.137، ص1م، ج1،1993، دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، عالم الكتب، طالبیان في روائع القرآن:حسان، تمام2
.253، ص5، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 3
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ي الكفیلة بصقل اإلنسان، وٕاظهار حقیقته وطبعه، معنى ذلك: أنَّ الدواهي والمصائب ه
(الَمْنَدل) وهو (عود طیب الرائحة) ما كان یعرف رائحته لوال احتراقه. حاله كـ

(ُعوُد) مبتدأ مضافًا (ُعوُد الرِّجاِل بكفِّ الَخطِب َیعِجُمه)، إذ وقعتوالشاهد في ذلك قوله:
(هو) ِجُمُه)، المكونة من فعل مضارع، وفاعل مستتر تقدیره(َیعْ إلى الرجال، وخبره الجملة الفعلیة

(الُعوُد) ویطابقه في اإلفراد (الهاء) الذي یعرب مفعوال به، ویعود علىوالضمیر المتصل للغائب
والتذكیر. فالضمائر المتصلة الواقعة في جمل الخبر تتطابق في عددها وجنسها مع ما یعود علیه 

یتّم الربط بالضمیر في غنى عن المطابقة. الضمیر، حیث ال یمكن أنْ 

أّما فیما یخصُّ الُجَمل التي تقع أخبارًا عن أحد النواسخ، فهو الوصف البدیع الذي رسمه 
الَجواِهري للغیوم، یقول: 

]الخفیف [
ـــــُخْضِر، فـــــوَق األْدواِح َیـــــْرَفْعَن َســـــقفاً وَكـــــــــأنَّ الُغیـــــــــوَم َفـــــــــْوَق الِجبـــــــــاِل الــــــــــ 1ـ

فالَجواِهري یصور الغیوم فوق الجبال، وفوق األشجار كأّنها تحمل السماء وترفعها، وقد 
)، وهي من النواسخ الحرفیة التي تنصب االسم، اتكأ الشاعر في وصفه هذا على أداة التشبیه (َكأنَّ

لمتصل (نون (َیْرَفْعَن) المكونة من فعل مضارع، وفاعله الضمیر اوترفع الخبر. فالجملة الفعلیة
(المبتدأ).النسوة)، الذي قام بعملیة الربط بین جملة الخبر واسم الناسخ

وتشتعل النار في قلب الَجواِهري، حین یرى نفسه بعیدًا عن أهله ووطنه، وبعیدًا عن 
األصحاب واألحباب، فیقول:

]الكامل [
ــــــــــــــــــُرُهمْ  ــــــــــــــــــةَّ َســــــــــــــــــْوَف َیْنُث 2َیَتنـــــــــــــاَثُر الِعْقــــــــــــــدُ َقـــــــــــــَدٌر، َكمــــــــــــــا إنَّ األِحبَّ

.127، ص6، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.163، ص2، جالمرجع السابق2
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فقد عّبر الشاعر عن الحال التي سیؤول إلیها كّل من یحب، ففكر فلم یجد أحلى وأدق 
ترتیبًا وتنظیمًا للصورة الرائعة من تناثر حبات العقد الجمیلة الرائعة التي تبهر العیون والقلوب معًا. 

) منصوب، وخبرها الجملة الفعلیةفــ(األِحبَّةَّ) اسم( إنَّ األِحبَّةَّ َسْوَف َیْنُثُرُهْم)،والشاهد: (إنَّ
(األِحبَّةَّ)، (ُهْم)، یعود إلى(َیْنُثُرُهْم)، وهو فعل مضارع مرفوع، ورابط الخبر هو ضمیر الغائبین

ویطابقه في اللفظ، وبذلك تكون جملة الخبر قد ارتبطت بالمبتدأ، ما أدى إلى تماسك المعنى 
وترابطه.

؛ فیصف لنا الَجواِهري هذا 1تتدفق مشاعر األلم والحزن والحسرة، على فراق محمد البكرو 
المشهد الحزین المؤثر بقوله: 

]الوافر[
زایــــــــــــــــــا ــــــــَلَعْمــــــــــــــــــُرَك إنَّ ســــــــــــــــــاِئَمَة الرَّ ــــــــوِحنا َمرًع ــــــــي ُس ــــــــلُ لهــــــــا ف 2ى َوبی

ْن تشاء ِمْن أبنائنا، فالمصائب والدواهي ترعى في ساحاتنا ومراعینا الخصبة، وتأخذ مَ 
وأهلنا وال نستطیع فعل شيء حیال ذلك. 

) جملة اسمیة، تتكون من مبتدأ مؤخر هوففي البیت السابق جاء خبر (َمْرًعى)، (إنَّ
(لها)، أّما الرابط الذي یربط جملة الخبر بالمبتدأ فهو وخبرها شبه الجملة من الجار والمجرور في

) وهو(لها)، یعود إلى اسم) في(الهاءالضمیر المتصل (َساِئَمَة)، وبذلك تمت الفائدة وحصل (إنَّ
به الربط.

وبعد عراك طویل، وصراع مریر مع الحیاة، وتجربة عمیقة، یصور لنا الشاعر الطریق إلى 
الحیاة، فهي كما یقول:

هو نجل السید الرئیس القائد (أحمد حسن البكر).1
.113، ص7، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 2
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]َمْجزوء الكاِمل[
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَة طریُقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــٌد ُمجــــــــــــــــــــــِدبُ إنَّ الحی ــــــــــــــــــــــٌر َبعی 1َوِع

فمن أراد أْن یسلك طریق الحیاة فعلیه بالصبر فهو محفوف بالمشاق والمخاط، مسلكها 
َوِعٌر، ومسیُرها َبعیٌد، وأْرُضها ُمقِفَرٌة ُمجِدَبٌة. 

) جملة اسمیة أیضًا، مكونة من مبتدأ مرفوع هوففي البیت السابق جاء خبر (َطریُقها)، (إنَّ
بثالثة أخبار متوالیة (َوِعٌر، َبعیٌد، ُمجِدُب)، والرابط الذي یربط جملة الخبر وقد أخبر عنه الشاعر 

) هو الضمیر المتصلاالسمیة باسم (َطریُقها)، الذي یوافق ما یعود إلیه في اإلفراد (الهاء) في(إنَّ
والتأنیث.

النعت الجملة: - 2

:   2البریطانیین، في الثورة العراقیةقال الَجواِهري في وصف الباخرة التي كانت تُِقلُّ الجنود 

]الطویل[
ــــــــــــاِخرٍة فیهــــــــــــا الَحدیــــــــــــُد َمعاِقــــــــــــلٌ  3َتقیهــــــــــا وأْشــــــــــباُح الَمنایــــــــــا َمــــــــــداِرعُ ِبب

فالشاعر یصور بكلماته القوة والرهبة التي كانت علیها هذه الباخرة، من خالل األلفاظ التي 
ُح، الَمنایا، َمداِرُع) هذه األلفاظ تحمل في طیاتها الرعب استخدمها (الَحدیُد، َمعاِقٌل، َتقیها، أْشبا

والخوف الشدیدین من جانب، والقوة واالستعداد التام من جانب آخر. فالحدید بمنزلة الحصن 
الحصین الذي یقیها من الضربات الموجهة إلیها، وشبح الموت یتربص بمن یقترب منها.

.42، ص3، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
، التي اندلعت في العراق ضد االحتالل البریطاني لضم العراق إلیه، 1921قالها الشاعر في أعقاب الثورة العراقیة عام2

كسلسلة من االنتفاضات التي حدثت في الوطن العربي. والباخرة التي قصدها الشاعر هي التي رست في الكوفة إّبان الثورة 
الضرر باألهالي، وكان آخر أمرها على العراقیة، كانت تقاوم الثوار هناك، وكانت مدججة بكامل السالح والعتاد، وقد ألحقت 

ید الثوار المدافعین الذین نسفوها بالقذائف.
.42، ص3، جالّدیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي3
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كرة، ما كنا لنعرف عنها شیئًا إال عندما وصفها الشاعر (ِبباِخرٍة) جار ومجرور وهي نفكلمة
بالجملة االسمیة (فیها الَحدیُد َمعاِقٌل)، الواقعة في محل جر صفة، وقد اشتملت على الضمیر 

(فیها) یحیل إلى هذه الباخرة، وقد عطف علیها الشاعر جملة اسمیة أخرى هي (الهاء) فيالمتصل
لكي تكتمل الصورة، ویوضح لنا حقیقة هذه الباخرة.(وأْشباُح الَمنایا َمداِرُع)؛ 

فالضمیر في جملة النعت االسمیة ربطها بالموصوف، وتتطابق معه في اإلفراد والتأنیث، 
ولوال وجوده النفصلت العالقة بین النعت والمنعوت، ولم نفهم قصد الشاعر ومراده. 

رة جمیلة لها، حین یشبهها بالفتاة الّشابِة ویعود الَجواِهري إلى بغداد، لیلتقط لنا صو 
الّناعمِة، یقول:

]الوافر [
ـــــــــــفُح ثغـــــــــــرُ َبــــــــدْت َخــــــــْودا لهــــــــا األغصــــــــاُن َشــــــــعرٌ  1ودجلـــــــــــُة ریُقهـــــــــــا والسَّ

فأغصان األشجار والنخیل كالشََّعر، ونهر دجلة بمائه العذب الرقراق كأنه الّریق، والّسفح 
ف التي قدمها الشاعر لبغداد كلها مظاهر طبیعیة، تدل على جمال مبسمها وثغرها. وهذه األوصا

بغداد، وتعكس محبة الشاعر لها. 

فما كنا لنعرف عن بغداد شیئًا لو اكتفى الشاعر بقوله (َبدْت َخْودا)، ولكن حین نعتها 
ي بها.الشاعر بمجموعة من األوصاف التي تلیق بحسنها وبهائها، أدركنا فرط إعجاب الَجواِهر 

فوصفها الَجواِهري بــ (لها األغصاُن َشعٌر)، و(دجلُة ریُقها)، و(السَّفُح ثغُر). فالجملة األولى 
جملة اسمیة وهي في محل نصب صفة لــ(َخْودا)، وقد تضمنت ضمیرًا متصًال بحرف الجر

انیة أیضًا معطوفة على (الالم)، یعود إلى االسم المنعوت ویطابقه في اإلفراد والتأنیث. والجملة الث
(ریُقها)، أّما الجملة األخیرة فهي الجملة األولى، واشتملت على ضمیر المنعوت هو(الهاء) في

.385، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
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معطوفة على الجملة األولى، ولكن الضمیر العائد على المنعوت محذوف تقدیره (السَّفُح ثغٌر لها)، 
لداللة األول علیه.فما ُذكَر في األول یستغنى عنه إیجاًزا واختصارا في الثاني

ویستمر الَجواِهري في رسم لوحاته الفنیة الجمیلة، وزخرفتها بما یناسبها من األلفاظ، حین 
یصف لنا حال الوزارات في المشرق العربي، ووضعها المأساوي، یقول:

]الكامل [
ـــــــــــــَرجُّ ُكرســـــــــــــیاً وَلمســـــــــــــتَ  ـــــــــــــهُ ُی ـــــــــــٌش كأنَّ ـــــــــــَدقُّ َنع ـــــــــــهُی 1ِمســـــــــــمارُ بجنِب

فعدم ثبات الوزارات العربیة واستقرارها على حال من األحوال، استدعى لدى الشاعر صورة 
مقابلة لها، وهي النعش المرتّج المهتّز حین ُیدقُّ فیه مسمار.

(َلَمَس)، وهي نكرة منصوبة، وصفها الشاعر (كرسیًا) مفعول به منصوب للفعلفلفظ
یة (فعل مضارع مرفوع + فاعل ضمیر مستتر تقدیره هو)، بوصفین مختلفین، األول: جملة فعل

والثاني: جملة اسمیة مكونة من (كأّن + اسمها وهو الضمیر المتصل بها + خبرها وهو نعٌش)، 
وكلتا الجملتین تشتمل على ضمیر یعود إلى المنعوت، ویربطها به، األول (الضمیر المستتر في 

)، هذان الضمیران یطابقان بحرف التشبیهالفعل المضارع، والثاني: الضمیر المتصل (كأنَّ
المنعوت في اإلفراد والتذكیر. 

وٕاذا دققنا النظر في الوصف الذي قّدمه الَجواِهري، وجدنا أّن األول جاء فعًال مضارعًا 
مرفوعًا، ومعروف أّن الفعل یدّل على الحركة، واالسم یدّل على الثبات، والفعل الذي اختاره 

) یدّل على عدم االتزان والثبات؛ لیعكس لنا الوضع المتردي الذي یعیشه العالم الَجوا ِهري وهو(َیُرجُّ
العربي، من ضعف وانحالل، وعدم استقرار وزاراتها لكونها غیر قائمة على إرادة الجماهیر، وال 

َتَبعًا ألهوائها على انتخاباتها الحرة، وال على حزبیتها الدیمقراطیة المنظمة، وٕانما هي تروح وتجيء 
ومصالحها، فحالها كحال النعش الذي یرّج حین ّیدقُّ فیه النجاُر مسمارًا.

.40، ص4، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
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وینظر الشاعر إلى دجلة لحظة غروب الشمس في یوم غائم، فیقول: 

]الطویل [
ــــــى ــــــوقَ أصــــــیلٌ َتخّط ــــــةَ ف ــــــبٌ ِدجل ـــــــیمِ ِمـــــــنَ َعلیـــــــهِ خاِض 1ِنقـــــــابُ الّشـــــــتیتِ الَغ

ألصیل) بالمرأة الحسناء المخضبة، والغیوم المبعثرة هنا وهناك من فوقه فهو یشبه (ا
(أصیل) فاعل مرفوع، وهي نكرة، وقد نعتها الشاعر بنعتین مختلفین، بالحجاب الذي ترتدیه. فكلمة

(خاِضٌب)، وتعرب نعتًا مرفوعًا لــ(أصیل) والثاني جملة اسمیة وهي (َعلیِه ِمَن األول: مفرد وهو
(َعلیِه) ومحلها خبر مقدم، و(نقاُب) الّشتیِت ِنقاُب)، التي تتكون من شبه جملة جار ومجرورالَغیِم 

مبتدأ مؤخر مرفوع. وكما نالحظ أّن النعت المفرد خال من الرابط؛ فهو ال یحتاج إلى واسطة لفظیة 
عوت، وهذا تربطه بمنعوته، أّما النعت في الجملة الثانیة فقد اشتمل على رابط لفظي یربطه بالمن

الرابط هو الضمیر المتصل المجرور بحرف الجر في(َعلیِه)، یطابق المنعوت في اإلفراد والتذكیر.

ویواصل الَجواِهري رسم صورته لهذا المشهد، وقد تلبدت السماء بالغیوم، وآذن البرق 
بالمطر، یقول:

]الطویل [
ـــــــــــومٍ مـــــــــــنَنضـــــــــــیدٌ ورانَ  ــــــــــــاجٌ كأنَّمـــــــــــاُغی ــــــــــــهِفج ــــــــــــرَّةٌ ُمغب 2وِشــــــــــــعابُ ب

فالشاعر یصور الغیوم السوداء، المحملة بالمطر، المضموم بعضها إلى بعض باّتساق 
ُمَنسَّق وُمَرتَّب، بالغبرة تكسو الفجاج والشعاب.

(راَن)، وهي نكرة، نعتها الشاعر بشبه جملة مرة (نضیٌد) فاعل مرفوع للفعل الماضيفكلمة
جملة اسمیة (ِفجاٌج به ُمغبرٌَّة) مرة أخرى، وهما في محل رفع صفة لــ(نضیٌد)، وهي (من ُغیوٍم)، وب

(الباء)، فوصل النعت الجملة وقد اتصل بالجملة االسمیة ضمیر متصل مجرور بحرف الجر
باالسم النكرة المنعوت بها وعاد إلیه وطابقه في اإلفراد والتذكیر.

.183، ص4، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.184، ص4، جالمرجع السابق2
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لَجواِهري، ولكن ال یجد من یخفف من ألمه سوى وتتصاعد زفرة الهم والحزن في صدر ا
اللیل، فهو ملتاع لما یعانیه من نار الغربة، والبعد عن األهل واألحباب، یقول:

]الطویل [
ــــــــــيَرثــــــــــىَوَلیــــــــــلٍ  ــــــــــةُ ل مٌ َواَألِحبَّ ــــــــــوَّ ـــهُ ُن ـــةٌ َل ـــهبِ ُمقَل ـــنْ بالشُّ ـــْوَعتيِم ـــَرىَل 1َعْب

ها الشاعر، وله عین من الشهب الملتهبة بنار األسى فاللیل یرثي للحال التي وصل إلی
(َلیٍل) اسم مجرور بربَّ المحذوفة، والتقدیر (َوُربَّ َلیٍل)، وقد نعته الشاعر بجملتین، واللوعة، فكلمة

(ُهَو) یعود إلى اللیل (رثى) وفاعل وهو ضمیر مستتر تقدیرهاألولى فعلیة مكونة من فعل ماضٍ 
لتذكیر، وجملة اسمیة مكونة من خبر مقدم وهو متعلق بشبه جملة جار ویطابقه في اإلفراد وا

اللیل) ویطابقه، ((الهاء) الذي یعود أیضًا إلى المنعوت نفسه وهو(َلُه) وفیه الضمیرومجرور
(ُمقَلٌة).و ومبتدأ مؤخر وه

ول:، یق2(سواستبول)وَیِصُف الَجواِهري الشعب السوفیتي في دفاعه عن النظام، وعن

]الرََّملَمْجزوء[
ـــــــــــــــــــــــةٌّ  3انقســــــــــــــــــــــــــــامُ الاْرتجــــــــــــــــــــــــــــاٌع،الفیهـــــــــــــــــــــــاَصـــــــــــــــــــــــْدعَ الُأمَّ

فهي أمة موحدة متعاونة منظمة، ال یوجد فیها انقسامات طائفیة أو حزبیة، األمر الذي 
رًا (أمٌَّة) خبحقق لها الفوز واالنتصار على أعدائها في الحرب العالمیة الثانیة. فهنا وقعت كلمة

(هي)، وهي نكرة نعتها الشاعر بجملة اسمیة منفیة، تتكون من (ال النافیة لمبتدأ محذوف تقدیره
للجنس + اسمها وهي كلمة "َصْدَع" مبنیة على الفتح في محل نصب + خبرها وهو شبه الجملة من 

ي محل رفع الجار والمجرور "فیها")، والجملة االسمیة المنفیة المكونة من ال + اسمها + خبرها ف

.133، ص3، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
هي القاعدة البحریة السوفیاتیة الشهیرة خالل الحرب العالمیة الثانیة، وقد استبسلت القوات السوفیتیة المدافعة عن المدینة 2

استبساال كان مثار إعجاب العالم.
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(أمٌَّة)، صفة، والضمیر المتصل بحرف الجر هو الرابط اللفظي الذي یربط جملة النعت بالمنعوت
ویطابقه في اإلفراد والتأنیث. 

(ال ارتجاٌع)، و(ال انقساُم)، فهما صفتان لــ(أمٌَّة) أیضًا، أّما فیما یخّص الجملتین المنفیتین:
عمل عمل لیس + اسمها مرفوع بعدها)، وخبر كل منهما محذوف دّل تتكونان من (ال النافیة التي ت

علیه السیاق، والتقدیر على الترتیب (ال ارتجاٌع عن قراٍر اتخذته مثًال، وال انقساٌم فیها)، فالرابط قد 
حذف في هاتین الجملتین؛ لداللة ما قبله علیه.

الحال الجملة:- 3

بط یربطها بصاحبها، ورابطها إّما الواو أو الضمیر أو ال بّد للحال التي تقع جملة من را
كالهما، والشواهد على اجتماع الرابطین، الضمیر والواو كثیرة، منها قول الَجواِهري متشوقًا إلى 

م:1924بلده، العراق وهو یصطاف في إیران خالل رحلته إلیها عام 

]الطویل[
ـــــــرٌ وهـــــــوحصـــــــاهاُأحـــــــبُّ  ـــــــؤجَّجٌ جم 1وأدغــــــالُ شــــــْوكٌ وهــــــوهــــــاثراوأهــــــوىم

فالشاعر وٕان ساءت به الحال في العراق، وٕاْن القى من العذاب أشكاًال، فإنه یهواها ویحنُّ 
إلى حصاها حتى لو صار جمرا مؤججًا، ولو تحول ثراها شوكًا. فمهما شاقه النعیم بفارس، فإّن 

قلبه یخفق لبلده.

ٌج)، والثانیة (وهو شْوٌك اشتمل البیت السابق على جملتین حا لیتین، األولى (وهو جمٌر مؤجَّ
وأدغاُل). فالرابط في الجملتین هو (الواو والضمیر المنفصل البارز)، وصاحب الحال في الجملة 

(ثراها)، ونالحظ أّن الضمیر طابق صاحبه في (حصاها) وهو معرفة، وفي الثانیةاألولى هو
مرجعه؛ لیقوم بربط آخر التركیب بأوله.اإلفراد والتذكیر، وجاء متأخرًا عن

.266، ص1، جالّدیوان:ديالَجواِهري، محمد َمهْ 1
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(الرُّصافة)، التي كان یجد فیها ویستمّر حنین الشاعر إلى وطنه، ویخّص هذه المرة أرض
المراح لشكواه، والسلوى آلالمه وأحزانه، یقول: 

]الطویل[
إنَّهـــــــــاالرُّصـــــــــاَفةِ أْرضِ علـــــــــىَســـــــــالمٌ 

ـــــــا ـــــــااهللاُ له ـــــــىم ـــــــةُ أبه ـــــــاودجل حوَله
ـــْكوىَذويراحُ َمـــ الَوْجـــدِ َذويَوَســـلوىالشَّ

ــــفُّ  ــــوارالتــــفَّ كمــــاَتل ــــىالسِّ ــــدِ عل ن 1الزِّ

(الرُّصافة)، بـ(السِّوار) الذي یلفُّ ِمْعَصَم الید، والشاهد فیشبه الشاعر نهر دجلة، وهو یلفُّ 
(الرُّصافة) احبها(ودجلُة حوَلها)، حیث وقعت جملة اسمیة حالیة، والرابط الذي یربطها بصقوله:

هو (الواو + الضمیر المتصل المضاف إلى ظرف المكان في" َحْوَلها")، وهذا الضمیر یطابق 
صاحبه في اإلفراد والتأنیث.

(الرابط) یشكل قرینة لفظیة، تساعدنا كثیرًا في معرفة ما یحبل إلیه داخل النص، فالضمیر
عوبة، وألصبح النص مفككًا، ویخلو من التماسك.ولوال هذه القرائن لكان األمر في غایة الص

وفي قصیدة (یافا الجمیلة)، یرسم لنا الَجواِهري صورة رائعة لهذه المدینة التي نالت إعجابه، 
بسحرها وجمالها، یقول:

]الوافر [
ـــــــــــــــــةٍ فیهـــــــــــاَتطـــــــــــوفُ َوالُغیـــــــــــومُ " َیافـــــــــــا" وَ  2اكِتئـــــــــــــــــابُ ُیجلُِّلهـــــــــــــــــاَكحاِلم

(یافا) وقد تلّبدت بالغیوم، بالحالمة التي تجول فیها األفكار، فتصاب ر مدینةفهو یصو 
بالحزن واالكتئاب. فالشاعر بطریقة أو بأخرى یحاول أْن یفسر لنا الحالة النفسیة التي یعیشها، 
فالحدود التي تفصل المدن العربیة بعضها عن بعض، تجعل الشاعر ُیصاب بالَحْیَرة والقلق حیال 

یطمح الشاعر إلى الوحدة العربیة، ولمِّ شمل األمة تحت رایة واحدة.ذلك، و 
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( َوالُغیوُم َتطوُف فیها)، حیث جاءت الحال جملة اسمیة، رابطها والشاهد في ذلك قوله:
(الواو + الضمیر المتصل المجرور بحرف الجر" فیها") وهذا الضمیر یعود على صاحب الحال 

إلفراد والتأنیث.وهو(یافا)، ویطابقه في ا

ویصف الَجواِهري الصراع القائم بین الحق والباطل بقوله:

]الرجز [
1راِجـــــــــــلُ وهــــــــــوَ والحــــــــــقُّ .. ُمــــــــــدَججٌ فـــــــــــاِرٌس وهـــــــــــوالباطـــــــــــلُ واْصـــــــــــطرع

فهو یصور الباطل بالفارس المدجج بالعدة والعتاد، والحق یمشي راجًال أي (على رجلیه)، 
ه المواجهة غیر المتكافئة بین الطرفین (الحق والباطل) إّال أّن الحق هو وعلى الّرغم من هذ

المنتصر الفائز، والباطل هو المقهور المدحور.

فالشاعر اعتمد في بناء صورته على عنصر المقابلة، إذ قابل الشاعر بین (اصطرع، 
رك فراغًا للمقابل األول، انتصر/ الباطل، الحق/ فارس، راجل)، ومن الالفت للنظر أّن الشاعر ت

ولم یصرح به؛ لكي یؤكد لنا أّن الحق هو المنتصر دائمًا، وال یمكن للباطل مهما استعد وتهیأ 
وتدجج بكامل األسلحة أْن یغلب الحق.

فمن هنا كان االختالف في العامل بین الطرفین؛ فالعامل في(الباطُل) هو(اصطرع)، أّما 
ف تقدیره (انتصر أو ما هو بمعناه)، إذ لو كان العامل فیهما واحدًا لكان العامل في(الحقُّ) فمحذو 

الباطل والحق مصروعین وهذا محال.

ففي البیت السابق وقعت الحال جملة اسمیة في موضعین، األول: مكونة من مبتدأ (ضمیر 
(راِجُل) ورابط (فارٌس)، والثاني: تتكون من مبتدأ (ضمیر منفصل) وخبره وهومنفصل) وخبره وهو

هاتین الجملتین الحالیتین بصاحبهما على الترتیب (الباِطُل، الَحقُّ) هما (واو الحال + الضمیر 
المنفصل المرفوع باالبتداء)، ونالحظ أّن الضمیر طابق صاحب الحال في اإلفراد والتذكیر في كال 

الموضعین.
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من انفرادهما؛ لیعطي التركیب مزیدًا من فاجتماع الواو والضمیر في الجملة الحالیة أكثر 
الربط واإلحكام والتماسك، ومن الشواهد على الربط بالضمیر وحده قول الَجواِهري یصف المشیب:

]الكاِملَمْجزوء[
ـــــــــــــــــــــألٌ كأنَّــــــــــــــــــــــهُ الَمشــــــــــــــــــــــیبِ َوْخــــــــــــــــــــــطُ  ـــــــــــــــــــــأَ ك ـــــــــــــــــــــابِ َتَهی 1الحتط

ا أّن اصفرار العشب دلیل فالشاعر یصف الشیب بالزرع الذي حان قطافه وحصاده؛ فكم
على وقت الحصاد، كذلك الشیب دلیل على كبر السن وقرب األجل.

(َكأنَُّه)، ویعرب اسم كأّن منصوب، وهذا الضمیر فالرابط هنا هو الضمیر المتصل في
یعود على(الَمشیِب) وهو صاحب الحال، ویطابقه في اإلفراد والتذكیر. 

ْن یسیرون على الطریق غیر الصَّحیِح، الذي ال ُتْحَمُد ُعقباُه بــ (َبْغِل َوَیِصُف الَجواِهري مَ 
الطَّواحیِن)، َیقوُل: 

]البسیط [
2َمْعصـــوبُ َوْهـــوَ َیجـــري" الطَّـــواحینِ َبغـــلُ "كـــــــــــــــــَأنَُّهمُ ِبظلمـــــــــــــــــاءٍ والخـــــــــــــــــابطینَ 

فهم ال یجیدون غیر تنفیذ فهؤالء الذین یعملون لصالح اآلخرین، ُیسیِّرونهم كیفما یشاؤون،
األوامر، واالنصیاع لرغبات أصحاب النفوذ والسلطة في المجتمع؛ فحال هؤالء الذین یتخبطون 
باللیل على غیر هًدى، كــ (َبْغِل الطَّواحیِن) الذي یسیر حول الرحى وهو معصوب، غیر قادر على 

الرؤیة.

شطر األول جملة اسمیة مكونة من الناسخ والشاهد في البیت السابق هو وقوع الحال في ال
"َبغُل")، ورابط الجملة االسمیة (كأنَّ + الضمیر المتصل بها ویعرب اسمها منصوبًا + خبرها وهي

الحالیة هنا هو الضمیر المتصل بــ(كَأنَُّهُم)، وهو ضمیر للجماعة الغائبین، وقد وافق صاحبه
به منصوب لفعل محذوف تقدیره (أذمُّ).(الخابطیَن) في التذكیر والجمع ویعرب مفعوالً 
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ومن الشواهد على ارتباط الجملة االسمیة الحالیة بالواو فقط، قول الَجواِهري یخاطب 
الشاعر اللبناني (أمین الّریحاني) عندما قدم إلى العراق:

]الكامل [
ـــــــــــفَ  ـــــــــــآلفُ كی ـــــــــــوبُ الت ـــــــــــدٌ والقل 1واألضــــــــــغانُ األحقـــــــــادُ بهـــــــــاتغلـــــــــيمواق

فالشاعر یتساءل مستغربا: هل توجد وحدة وتآلف ومحبة بین القبائل العربیة، والقلوب ملیئة 
باألحقاد واألضغان؟!! فاالستفهام هنا یحمل معنى النفي إذ ال تكون وحدة عربیة، دون وئام ومحبة، 

لَجواِهري كأنها حتى نتمكن من بناء المجتمع على أساس متین، تسوده المودة واأللفة. فالقلوب عند ا
مواقد، تتأجج فیها نیران الحقد والضغینة، فالَجواِهري یتأسف ویتحسر على حال األمة العربیة، التي 
تسودها كل أسباب الفرقة والشقاق، وهو ابن الفراتین الذي كان، دائمًا وأبدًا، حریصًا على الوحدة 

العربیة، والبعد عن الكراهیة طوال حیاته.

مأساویة التي تعیشها الدول العربیة، اْصطبغْت على ألفاظ الشاعر التي تفیض فالحال ال
(مجموعة) لتزید من الواقع المؤلم، أسًى وحسرة ممزوجة بالحنق والغیظ، وقد جاءت األلفاظ

(قلوب، مواقد، تغلي، أحقاد، أضغان)، ولكي یستطیع الشاعر تقدیم وتضاعف الهم والحزن، مثل:
ة، تشّف عنها األلفاظ قبل المعاني.المعنى بصورة واضح

والشاهد في قول الشاعر (َوالقلوُب َمواِقٌد)، إذ وقعت الحال جملة اسمیة، مكونة من 
مبتدأ(القلوُب)، وخبره(َمواِقٌد)، و(واو الحال) رابط جملة الحال بصاحبها وهو الضمیر المستتر 

ًا.(نحن) في الَمْصَدرُ (التآلُف) ویعرب فاعًال مرفوع

)، یصف لنا الَجواِهري هول المشهد، وحجم الّدمار 1921(وفي أعقاب الثورة العراقیة عام
والكارثة التي وقعت في الكوفة، یقول:

.163، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1



67

]الطویل [
َذواهـــــــــــلٌ َوالقلـــــــــــوبُ دهـــــــــــانيَومّمـــــــــــا
ــــــــهُ الُكمــــــــاةِ َبــــــــْینَ َمشــــــــىَكِمــــــــيٌّ  َوَحْوَل

َوواِقــــــعُ جــــــاثٍ الَمــــــوتِ َوَطیــــــرُ ُهنــــــاكَ 
ـــــــلٍ مٌ ُنجـــــــو  ـــــــنْ ِبلی ـــــــعُ َعجـــــــاجٍ ِم 1َطواِل

فمن رأى ذلك المشهد طار قلبه فزعًا ورعبًا، والموت كالطیر یحوم في أرض المعركة، 
والذي دهى الشاعر هم الكماة الشجعان من الثوار، الذین استبسلوا وقاتلوا حتى آخر رمق.

لحال جملة اسمیة، مكونة من والشاهد قول الشاعر (َوالقلوُب َذواِهٌل)، حیث وقعت ا
(َذواِهٌل)، و(واو الحال) رابط الجملة بصاحبها وهو الضمیر المتصل في مبتدأ(القلوُب)، وخبره

(َكِميٌّ) في البیت الثاني. وقوله أیضًا الفعل(دهاني) ویعرب مفعوًال به منصوبًا، أما الفاعل فهو
(َطْیُر)، والخبركونة من مبتدأ مضاف وهو(َوَطْیُر الَموِت جاٍث)، جاءت الحال جملة اسمیة، م

(جاٍث)، وقد قامت(الواو) بربط جملة الحال بصاحبها وهو الضمیر المتصل في الفعل(دهاني). 
(َوالقلوُب َذواِهٌل)، و(َوَطْیُر الَموِت فالجمل الحالیة التي استخدمها الشاعر في البیتین السابقین هي:

الجمل الثالث تعكس حالة الخوف والهلع، وفظاعة األحداث التي جاٍث)، و(َوَحْوَلُه ُنجوٌم)، هذه
ارتكبها العدو. 

فمما سبق یتبین لنا أّن الجملة التي تقع حاًال تحتاج إلى رابط یربطها باالسم المعرفة وهو 
صاحب الحال، وهذا الرابط هو الضمیر أو واو الحال أو االثنان معًا، وقد صّرح بذلك ابن یعیش 

َم أنَّها قوله:" ِفإذا َوَقَعِت الُجْمَلُة َحاًال َفال ُبدَّ ِفیها ِمّما ُیَعلُِّقها ِبَما َقْبَلها َوَیْرِبُطَها ِبِه ِلَئّال ُیَتَوهَّ في 
.2ُمْسَتأَنَفٌة، َوَذلَك َیُكوُن ِبأَحِد أْمَرْیِن، إمَّا الَواُو، َوٕامَّا َضمیٌر َیُعوُد ِمْنَها إلى َما َقْبَلَها"

وال تكاد جملة الحال تختلف عن جملة النعت في شيء، إال أّن الحال تأتي لتبین هیئة 
صاحبها عند وقوع الحدث، وتقع الحال الجملة موقع المفرد فتنوب عنه، وتأتي من حیث الترتیب 
بعد معرفة، أّما من حیث الموقع اإلعرابي للجمل التي تأتي بعد المعارف والنكرات، فقد وضح 

، ویشیر الشاعر بــ (الَكِمّي) إلى عبد الواحد الحاج سكر.103، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.66، ص2، تحقیق محمد منیر، إدارة الطباعة المنیریة، القاهرة، مصر، د.ط، د.ت، جشرح المفصلابن یعیش: 2
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د ذلك بقوله:" وٕانما تكون الجمل صفات للنكرة، وحاالت للمعرفة، فتقول: َمَررُت ِبَعْبِد اِهللا َیبني المبر 
.1داَره، فیصیر(َیبني) في موضع نصب ألنه حال، كما تقول: َمَررُت ِبَعْبِد اِهللا بانیًا داَره"

ضمیر الفصل: - 4

وخة أم غیر منسوخة، هو ضمیر یفصل بین عنصري الجملة االسمیة سواء أكانت منس
ویشترط فیه أْن یكون مطابقًا لما قبله في المعنى وفي التكلم، وفي الخطاب والغیبة، وفي اإلفراد 

والتذكیر وفروعهما، كذلك یعتمد علیه في بیان أنَّ الثاني خبر ال تابع.

ومن شواهد ضمیر الفصل بین المبتدأ والخبر، قول الَجواِهري یصف من یرتكبون 
لمعاصي واآلثام، وِعصاباِت الفسق والفجور:ا

]الكامل [
ــــــــــةٌ ُتجــــــــــِررُ َصــــــــــرعىُهــــــــــمْ وأوالءِ  2األْرُســـــــــناالُخیـــــــــولِ َجـــــــــرَّ أســـــــــالَبهمأمَّ

فهؤالء المجرمون أصبحوا یجرون ذیول الخیبة، بعدما َسلبت منهم الدولة كل ما یملكون، 
(األْرُسن). فمن یتعدى على أعراض الناس، وراءهاوقدمتهم للمحكمة، فحالهم كالخیول التي تجر 

ویقوم بسفك الدماء، وٕاطاحة الشر واألذى بهم، فلیس عاقبته إال الموت، لكي یكون عبرة لمن تحدثه 
نفسه بفعل ذلك. 

(ُهْم) بالفصل بین (وأوالِء ُهْم َصرعى)، حیث قام ضمیر الفصلوالشاهد في البیت هو:
(َصرعى)، وربط المبتدأ الذي ورد قبله بالخبر و في محل االبتداء، وخبره(أوالِء) وهاسم اإلشارة

الذي جاء بعده، وهذا الضمیر طابق ما قبله في الجمع والتذكیر، وفائدته الداللة على أّن ما بعده 
خبر ال صفة، والتوكید وٕایجاب أّن فائدة المسند ثابتة للمسند إلیه دون غیره.

.123، ص4، ج المقتضبلمبرد: ا1
.305، ص4، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 2
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ر بین النواسخ، فهو قول الَجواِهري یصف أهل الُحب والعشق، وقد وأّما الفصل بالضمی
اتخذوا منه لعبة لهم:

]البسیط [
1اللَُّعبــــاُهــــمُ كــــانوااســــتیقظواإذاحتــــىُلعبــــــَتهمالَخــــــْودَ بــــــأنَّ َنشــــــاوىَصــــــْرعى

هم ال فهؤالء العشاق، وهم في قمة الحّب والنشوة، یظنون أّنهم ملكوا من یحبون، ولكن
یعلمون أّنهم وقعوا في شباك الحب، وأصبحوا كالدُّمى في أیدي من یحبون، یحترقون لوعة وشوقًا، 

ویذوبون أسًى على فراقهم، فیكون مصیرهم الهالك.

(ُهُم)، حیث فصل بین اسم كان وهو الضمیر فــ (ضمیر الفصل) في البیت السابق هو
(اللَُّعبا)، في (كانوا ُهُم اللَُّعبا)، وقد طابق وبین خبرها وهوالمتصل بها (ضمیر جماعة الغائبین)، 

ضمیر الفصل ما قبله وهو (اسم كان) الذي أصله مبتدأ، في التذكیر والجمع. أّما فیما یتعلق 
بإعراب ضمیر الفصل في البیت السابق، فهو ضمیر فصل ال محّل له من اإلعراب، وال یحتمل أْن 

ّن ما بعده منصوب ال مرفوع، فبذلك یتعین أن یكون الخبر مسندا لـ (اسم یكون محله االبتداء؛ أل
كان) ال لضمیر الفصل. 

فالمعنى النحوي نستدل علیه بطائفة من القرائن اللفظیة والمعنویة، التي من شأنها أْن 
ساعدتنا في تسّهل علینا عملیة الفهم والتعیین، وقد تضافرت في البیت السابق مجموعة من القرائن، 

التحلیل النحوي، منها: قرینة اإلسناد، وقرینة الرتبة، وقرینة العالمة اإلعرابیة، وفي هذا المجال 
:" اِإلدَراَك اإلْنساِنيِّ َال ُتْسِعُفُه الَقریَنُة الواِحَدُة ِألّن ِمْن َطبیَعِة الَقرینِة أْن َتْدُخلَ  یقول تمام حّسان إنَّ

. 2ِمَن الَقراِئِن األْخَرى َتخَتِلُف ُكلََّما اخَتَلَف الَمْدُلوُل"ِفي َتَحاُلٍف َمْع َعَددٍ 

ومثال الفصل بین اسم إّن وخبرها قول الَجواِهري، في وصف المجرمین: 

.87، ص3، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
205، ص 2م، ج2006، 1حسان، تمام، مقاالت في اللغة واألدب، عالم الكتب، القاهرة، ط2
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]الكاِملَمْجزوء[
ـــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــینوألن ـــــــــــــــــــــــدو" ب 1الُكعـــــــــــــــوبُ هـــــــــــــــوَ المجـــــــــــــــرمینَ " رِ الصُّ

وب) وهي خاصة بالفتاة التي كعب ثدیها، للمجرم الذي یحتل (الُكعفالَجواِهري استعار لفظة
الصدارة في اإلجرام. فضمیر الفصل "ُهَو" قد ربط اسم إّن (الضمیر المتصل) الذي ورد قبله بخبر 

(الُكعوب) الذي ورد بعده، وهو یحیل إلى المرجع المذكور قبله ویطابقه إفرادًا وتذكیرًا.إنّ 

صل هنا فله عدة أوجه: الوجه األول: أّنه ضمیر فصل مبني على أّما إعراب ضمیر الف
)، والثاني: أْن یكون  الفتح ال محل له من اإلعراب، واالسم الذي بعده وهو(الُكعوب) خبر الناسخ(أنَّ
في محل رفع مبتدأ ثان، وما بعده خبر له، والجملة االسمیة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع 

)، والث الث: أن یكون في محل نصب بدل من الضمیر المتصل المنصوب في(أنَُّه).خبر(أنَّ

فضمیر الفصل في األمثلة السابقة حقق الشروط التي ینبغي أْن تتوفر فیه، وهي أربعة:

أْن یقع بین المبتدأ والخبر، نحو: اْلُمتَُّقوَن ُهُم الفائزون، أو یقع بین ما أصلهما المبتدأ -1
إّن، وكان) وخبرهما، نحو: إّن زیًدا ُهو القائُم، ونحو: كان زیٌد ُهو القائَم.والخبر، كاسمي (

أْن یكون ما قبله معرفة، وما بعده معرفة، كما في الشواهد الشعریة السابقة. -2

أْن یكون ضمیر الفصل من ضمائر الرفع.-3

نیة، والجمع؛ وفي أْن ُیطابق ما قبله في الغیبة، أو التكّلم، أو الخطاب؛ وفي اإلفراد، والتث-4
التذكیر، والتأنیث. 

فالغرض من ضمیر الفصل هو الربط، ورفع اللبس بالتأكید على أّن ما بعد الضمیر خبر، 
وأّن هذا الربط قائم سواء أكان الضمیر فصًال أم توكیدًا. 

.114، ص3، جالّدیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
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ضمیر الشأن: - 5

على متأخر لفظًا أشرنا في الفصل األول من هذا البحث أّن ضمیر الشأن" یعود دائماً 
، ولكْن هناك من 1ورتبًة، ویتطابق تذكیرًا وتأنیثًا في الغالب مع المسند إلیه في الجملة المفسرة"

یقول: إّنه یعود على السابق وفیه توكید للمحال إلیه، وعودته على الظاهر الالحق تفسیر 
.  2وتوضیح

السابق أو الالحق واضحة ال َلْبس ومهما یكن من أمر فإّن عودة ضمیر الشأن سواء على 
فیها، وال یترتب علیها خلل داللي، فال تقف القیود النحویة التركیبة مانعة من عودة الضمیر على 

السابق أو الالحق.

من هنا كان لضمیر الشأن استعماٌل خاص، فهو كنایة عن الجملة بعده، وتكون خبرًا له 
لجملة)، ومن شواهد ضمیر الشأن في شعر الَجواِهري، قوله وتفسیرًا، ولذا یطلق علیه (ضمیر ا

یصف الحیاة: 

]البسیط [
ــــعاعاَتمضــــيوٕامـــــــــــــراءِ بـــــــــــــإحالءٍ الحیـــــــــــــاةُ ِهـــــــــــــيَ  ــــدِ َش ــــادحِ َكزن ــــواريالق 3ال

فالحیاة بحالوتها ومرارتها تمضي سریعًا، فهي مثل الشعاع المتفرق الذي ینبعث بسرعة من 
(ِهَي)، وهو في محل االبتداء وقد جاء ضمیرًا منفصًال . فضمیر الشأن في البیتالنار عند قدحها

(الحیاُة)، وخبره وهو الجملة الفعلیةمفردًا مؤنثًا، أخبر عنه بجملة اسمیة بعده، مكونة من مبتدأ
(تمضي)، والجملة االسمیة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ األول (ضمیر 

. ونالحظ أّن ضمیر الشأن قد طابق االسم بعده في اإلفراد والتأنیث، وجيء به للفت االنتباه الشأن)

.151، ص1، جالبیان في روائع القرآنتمام: حسان، 1
.97، في العالقة بین البنیة والداللة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، د.ت، صدراسات لغویة تطبیقیةبحیري، سعید حسن: 2
.289، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 3
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(الحیاة) التي تشغل االنسان عن آخرته، وقد وضح لنا الشاعر حال هذه الحیاة إلى ما یلیه، وهي
التي یجب أال تكون كل همنا؛ ألنها فانیة، وأْن نفكر في الدار اآلخرة.

َجواِهري وصفه للدنیا، وهذه المرة ینظر إلیها بطریقة مختلفة عّما سبق، یقول:ویواصل ال

]الوافر [
ـــــــــــــيَ  ـــــــــــــدُّنیاِه ـــــــــــــدولُ أســـــــــــــاطیرٌ ال ـــــــــــــــــــراٌس َت ـــــــــــــــــــةٌ َوأْف 1َتجـــــــــــــــــــولُ ُمَغَفَل

فــ(الدُّنیا) ما هي إال أساطیر وخرافات، وكاألفراس الضائعة التائهة التي ال تدري أین 
یاة نعیش في ضیاع ووهم، ال نعرف وجهتنا ومصیرنا، ویكفي وصف اهللا تذهب، ونحن في هذه الح

. 2َوَما اْلَحَیاُة الدُّْنَیا ِإالَّ َلِعٌب َوَلْهٌو ﴾:﴿عز وجل لها في قوله

الربط باألدوات: 

:3. أدوات داخلة على الجملأوًال 

أ. حروف الجّر: 

ة هو (الباء)، وذلك عندما تكون زائدة، حرف الجر الذي یقع رابطًا من روابط الجملة االسمی
إذ تربط بین المبتدأ والخبر ونواسخهما وهي تلحق بالخبر، ومن الشواهد على الربط بالباء في خبر 

(ما العاملة عمل لیس) عند الَجواِهري قوله یصف الربیع وحسنه:

]الطویل [
ربَّـــــــــهآدمَ ابـــــــــنِ ُشـــــــــكرُ مـــــــــاخلیلـــــــــيَّ 
الثنــــاَعلــــىَنمَّ َفــــالَغــــاديالَحیــــاَســــقاها

للقطــــــرِ الَخمائــــــلِ شــــــكرِ مــــــنبأفصــــــحَ 
ـــمَّ كمـــا. َشـــذاها ـــابُ َن ـــىالَحب ـــرِ َعل 4الَخْم

.118، ص7، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.32آیة األنعام، 2
نقصد باألدوات الداخلة على الجمل أدوات النفي: لیس، ما، ال، إْن، الت.3
.365، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 4
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فشكر ابن آدم رّبه على النعم التي أنعم اهللا بها علیه، ال ترقى إلى المستوى الذي تشكر به 
ا. فالربیع یعترف الخمائل المطر؛ فهي تفصح عن شكرها من خالل الشذا والعبیر الذي یفوح منه

بالفضل والجمیل، على عكس اإلنسان الذي قلیًال ما یشكر اهللا على الرغم من النعم الكثیرة التي منَّ 
اهللا بها علیه. 

فـ(الباء) قامت بربط الخبر(أْفَصَح)، وهو خبر (ما العاملة عمل لیس) مجرور لفظًا 
نوع من الصرف (وزن أفعل)، باسمها(ُشكُر)، منصوب محًال، بالفتحة نیابة عن الكسرة؛ ألّنه مم

وفائدة(الباء) هنا التوكید، والمبالغة في شكر الخمائل للمطر.

ومن الشواهد على الربط بالباء في خبر (ال النافیة للوحدة)، قول الَجواِهري یصف قلبه 
بـ(المفازة): 

]الطویل[
ـــــا فضـــــاُؤهاالالـــــذيالقلـــــبِ ُمْضـــــَغةَ وی

ـــــــــــتِ أأ ـــــــــــذين ـــــــــــاتِ ِله ـــــــــــاَزةٌ العاِطف َمف
بشواِســـــــــــــــعِ أبعاُدهـــــــــــــــاوالبرحـــــــــــــــبٍ 

ــــــــــــــةٌ َنســــــــــــــاِئُمها 1ِبالزَّعــــــــــــــاِزِع؟ُمْرَتجَّ

فالقلب بالرغم من أّنه غیر واسع، وال رحب إال أّنه یحمل في داخله الهموم والمصائب التي 
والریاح فیها قویة عاتیة، تهلك صاحبها، وتودي بحیاته، فهو كالصحراء الواسعة التي ال ماء فیها،

تقلع الشجر بشدة هبوبها.

(ال َفضاُؤها ِبَرْحٍب)، وقد عطف وقعت الباء رابطة في البیت السابق في موضعین، األول:
(وال أْبعاُدها ِبشواِسِع)، فــ(ال) نافیة للوحدة تعمل عمل لیس، علیها الشاعر جملة أخرى وهي:

مة رفعها الضمة وهي مضاف، والضمیر المتصل بها مضاف الیه و(فضاؤها) اسمها مرفوعة وعال
(ال).     مجرور، و(الباء) حرف جر زائد، و(رحٍب) اسم مجرور لفظا منصوب محًال على أّنه خبر

(الواو) حرف عطف، و(ال) زائدة لتوكید النفي، وما بعدها والجملة الثانیة لها اإلعراب نفسه، إال أنّ 
ابقة.معطوف على الجملة الس

.23، ص3، جالّدیوان:، محمد َمْهديالَجواِهري1



74

ب. حروف العطف:

، وهو یمضي شهور الصیف في 1926یقول الشاعر في قصیدته (برید الغربة) عام الواو:- 
إیران، واصفًا هواءها وسماءها:

]الكامل [
ــــــباریــــــحُ وهواُؤهــــــا" فــــــارٌس "هــــــي 1واألوراقُ األغصــــــــــــــــــانُ وســــــــــــــــــماُؤهاالصَّ

یهیئ المستمع إلى الكالم الذي سیأتي بعدها؛ (هي فارٌس)، لكيقّدم الشاعر بیته بقوله:
(فارسًا) فإن هواءها نسیم علیل، یولع به العشاق والمحبون، فیثیر أشجانهم، ویحرك فلمن ال یعرف

عواطفهم، أّما سماؤها فال تغطیها سوى األشجار العالیة، بأغصانها وأوراقها.

با)، والثانیة::فالشاعر عطف بــ(الواو) جملتین اسمیتین، األولى (وهواُؤها ریُح الصَّ
(وسماُؤها األغصاُن واألوراُق)، وهاتان الجملتان معطوفتان على الجملة االسمیة في مطلع البیت، 

(فارٌس)، ونالحظ أّنه اتصل بالجملتین المعطوفتین ضمیر متصل(هي)، وخبرهالمكونة من مبتدأ
(الهاء)، یربطهما بالجملة االسمیة السابقة.

(األغصاُن) فـ(الواو) ربطت بین جملتین بینهما مالءمة ومشابهة؛ فالخبر في الجملة الثانیة
(ریُح)؛ إذ الریح هي التي تحرك األشجار واألغصان، ولوال هذه له تعلق بالخبر في الجملة األولى

او)؛ ألّنه من ظیة (الو المناسبة والعالقة بین الجملتین لما صّح عطف بعضهما بعًضا بالوساطة اللف
إذا ترادفت وتكرر بعضها في إثر بعض فال بّد فیها من ربط الواو لتكون متسقة "حق الجمل

.2منتظمة"

لقد أعجب الَجواِهري بــ(فارس)، سهلها وجبلها وهوائها وسمائها ومائها، وكّل ما فیها، وهو 
: 3ما عّبر عنه الَجواِهري بقوله في(شمران)

.359، ص1، جالّدیوان:، محمد َمْهديالَجواِهري1
.49–48، ص2د.ت ج، مؤسسة النصر، تهرانالعلوي، الطراز: 2
اسم للمصایف الشهیرة في إیران.3
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]الكامل [
1الرَّقـــــــــــــــراقُ َوَنمیُرهـــــــــــــــا، َوهواُؤهـــــــــــــــاَرْوِضــــــــهاَوَزْهــــــــَرةُ ، ُتْعِجُبنــــــــي" َشــــــــْمرانُ "

وٕان أعجب الشاعر بـ(إیران)، وما فیها من مناظر خالّبة، تجعله یقول فیها أجمل األوصاف، 
(العراق) ال یدانیه شيء، فهي جنة الشاعر الحقیقیة، والحب الخالد، ومن فرط حبه فإن وطنه

ه، وتعلقه به قال: لوطن

]البسیط [
ــــــراقُ  ــــــا "الِع ــــــهِلســــــاني" أن ــــــــــهوَدمــــــي.. قلُب ــــــــــهُ وَكیــــــــــاني.. ُفراُت 2أْشــــــــــطارُ ِمْن

فالشاعر هو العراق، والعراق هو الشاعر، ولیس لسان الشاعر إال قلب للعراق، ودمه من 
ثرة في هذا الوطن العظیم.ماء فراته العذب الرقراق، فوجود الشاعر وكیانه أجزاء مبعثرة ومتنا

نالحظ أّن الشاعر عطف بــ(الواو) ثالث جمل اسمیة، ترتبط كل واحدة منهما بنظیرتها 
ارتباط الروح بالجسد، وهذه الجمل على الترتیب (ِلساني قلُبه)، و(وَدمي ُفراُته)، و(وَكیاني ِمْنُه 

) من متعلقات اإلنسان الضروریة للبقاء على قید أْشطاُر)؛ فــ(اللسان)، و(القلب)، و(الدَّم)، و(الكیان
الحیاة، وهذه الجمل الثالث ارتبطت بالواو، واتصل بكل منها ضمیر یعود على العراق؛ لئال تقع 

الجمل أجنبیة عن بعضها، وال یربطها رابط یشد أزرها ویقوي لحمتها.

طفتین، قول الَجواِهري ومن الشواهد الشعریة على التناظر والتشابه بین الجملتین المتعا
:3لى لوفاة الشیخ (َمْهدي الخالصي)بمناسبة الذكرى األو 

]الكامل [
ــــــــــــرُّ اللیــــــــــــلُ  حزیُنهــــــــــــاالنجــــــــــــومِ مْغَب

ُمشــــــــیحةٌ الجبــــــــینِ كاســــــــفةُ والشــــــــمُس 
ـــــبحُ  موصـــــولُ الـــــدُّجىحبـــــلِ فـــــيوالصُّ
ـــــــــرىحیـــــــــرانُ والبـــــــــدرُ  4َمـــــــــذهولُ السُّ

.360، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.274، ص4، ج المرجعُ السابق2
م، في مدینة الكاظمیة المقدسة، وتربى في كنف رعایة والده اإلمام الشیخ 1888هو آیة اهللا الشیخ محمد الخالصي ولد عام 3

َمْهدي الخالصي.
.335، ص1، ج الّدیوانلَجواِهري، محمد َمْهدي: ا4
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فراق هذا الشیخ الجلیل، والصبح كأنه موصول بحبل فاللیل نجومه مغبرة حزینة على 
الدجى، أّما الشمس فهي حزینة عابسة، تشیح بوجهها خجًال؛ إذ كیف تطلع والشیخ (َمْهدي 
الخالصي) قد أفل؟! والبدر تراه حیراَن مذهوًال على فراقه؛ إذ كان یقوم اللیل في طاعة اهللا وعبادته.

بح)، وبین (الشمُس، والبدر) في البیت فالشاعر قابل في البیت األول بین (اللیُل، والصُّ
الثاني، وهذا النوع من التقابل یسمى في علم البالغة بـ (مراعاة النظیر)، فبعد أْن ذكر اللیل كان 
حریًا به أْن یذكر الصباح، وبعد ذكر الشمس كان من الالئق والمناسب أْن یذكر البدر، والرابط 

الجمل االسمیة بعضها ببعض هو حرف العطف(الواو)، حیث جاءت اللفظي الذي ربط هذه
متناسقة منتظمة انتظام حبات الدر في العقد.

(أْم) في شعر الَجواِهري إال متصلة، ومن الشواهد على ذلك قوله یصف هواء بغداد، لم تقعأْم:- 
وأرضها، في قصیدته (سالم على أرض الرُّصافة):

]الطویل [
1الخلــــــِد؟جنــــــةُ أمْ بغــــــدادُ یــــــاوأرُضــــــكِ نــــــافحٌ المســــــكِ مــــــننشــــــرٌ مْ أهــــــواُؤكِ 

فالشاعر أصابته الَحْیَرة في أمرین، األول: إْن كان هذا هواؤها أم المسك، والثاني: إْن 
كانت هذه األرض هي األرض التي نعرفها أم هي جنة اهللا في أرض العراق؟!! فالذي جعل 

ي یكنه للعراق، ذلك الوطن الذي لم یغب عن عینیه لحظة واحدة، حتى الشاعر قلقًا هو الحب الذ
(العراق)، یقول:(إیران) ال یمنعه ذلك من الحنین والشوق، للحضن الدافئوهو یصطاف في ربوع

]الطویل [
ــــــــنْ  ــــــــْردُ شــــــــاَقهُ َفَم ــــــــیمِ َب ــــــــاِرسٍ النَّع 2َمّیــــــــالُ الِعــــــــراَقینِ َحــــــــرِّ إلــــــــىفــــــــإنِّيِبف

.198، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.265، ص1، جالمرجع السابق2



77

(هذا)، و(أْم) حرف ُؤِك) في قول الشاعر (هواُؤِك أْم نشٌر) خبر لمبتدأ محذوف تقدیرهفـ(هوا
على هواؤك مرفوعة، وكذلك یقال فيعطف یفید التخییر مبني على السكون، و(َنشٌر) معطوفة 

إعراب الثانیة.

وقال الشاعر في قصیدته (الّریف الضاحك) وهو یمّر بمصائف" همذان" وأریافها، خالل 
م:1924رحلته األولى إلیها عام 

]الرمل [
بـــــــــــــىألكنـــــــــــــافِ مـــــــــــــا ِمْبَیَضـــــــــــــةً الرُّ

َعَجبــــــــــــاً َدهاهــــــــــــاالّشــــــــــــیبُ ُهــــــــــــوَ أمْ 
ـــــــــــا ـــــــــــدَِّلتْ َأتراه ـــــــــــاُب ـــــــــــفوفُ ِمْنه الشُّ

بــــىَحتــــىشــــّیبتْ  ــــروُف؟َهــــذيالرُّ 1الصُّ

ها ارتدت ثوبًا فهو یتساءل عن سبب بیاض قمم الروابي والجبال في إیران، أیكون السبب أنّ 
أبیض غیر ثوبها، أم أّنه الشیُب كساها وقد دهتها صروف الدهر ومصائبه؟ فالشاعر یطلب من 

(أْم)، أّما االستفهام هنا فلیس حقیقیًا، إذ ال المخاطب تعیین أحد الخیارین، اللذین ربطهما باستخدام
م المریر، الذي تغیرت فیه كل یرید الشاعر أْن یستفهم بل یرید أْن نتأمل في هذا الواقع المؤل

الموازین. 

فـ(أْم) قامت بعطف الجملة االسمیة المكونة من المبتدأ (الضمیر المنفصل "هو")، وخبره
(الشیُب) على الجملة السابقة التي وردت في البیت األول وهي (َأتراها ُبدَِّلْت ِمْنها الشُّفوُف)، ولوال 

ناسق الحاصل بین الجملتین، وأصبحت كل واحدة منهما أجنبیة عن وجود (أم) النعدم الترابط والت
األخرى.

لم ترد األدوات النافیة التي تدخل على الجملة االسمیة بكثرة عند الَجواِهري، وقد . أدوات النفي: ت
خلت أشعاره من األداتین (إْن، والت) العاملتین عمل (لیس) فیما یخص شعري الوصف والمدیح، 

ذلك في الفصل الثالث من هذا البحث، في (الدراسة اإلحصائیة).وسیأتي تبریر

.263، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
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قال الَجواِهري في أعقاب الثورة العراقیة، التي وقعت في الكوفة:َلْیَس:- 

]الطویل [
1ســـــــاِمعُ الّتَهیـــــــبِ فـــــــيَكـــــــراءٍ َوَلـــــــیَس ِزّیــــــهِ َغیـــــرِ فــــــيالَمـــــوتُ َتجّلــــــىَغـــــداةَ 

یث یبدو للناس في غیر ثوبه من شدة الخوف والرعب، فقد كان الموت في كل مكان، ح
ولیس من رأى ذلك المشهد الفظیع، والوقائع الفظیعة التي حلت باألهالي كمن سمع عنها. لقد 

(لیَس) أْن یؤكد على ما حدث في تلك المعركة، وأّنه ال استطاع الشاعر باستخدام فعل النفي
كان علیها الناس غیر من شاهد ذلك بأمِّ عینیه.یستطیع أحد أْن یشعر بالحالة النفسیة التي

: قال الجواهري في قصیدته" تنویمة الجیاع":ما-

]مجزوء الكامل[
ـــــــــــــــاِمي ـــــــــــــــان ـــــــــــــــدُّنیافم ـــــــــــــــوىال 2ُمقــــــــــــــامِ َنَكـــــــــــــدٍ علــــــــــــــى!"ِجْســـــــــــــرٍ "ِس

فالشاعر یخاطب جیاع الشعب، الذین یعیشون في ضیق من العیش، وال یستطیعون توفیر 
(نامي) المسند إلى یاء المخاطبة مفتتحًا العیش لهم وألوالدهم، وقد جعل الشاعر فعل األمرلقمة

لمعظم أبیاته في هذه القصیدة؛ وهو فعل یحمل في طیاته معنى التهكم والسخریة من السلطة 
ّل الحاكمة أوًال، التي ال تستطیع تأمین الحیاة الكریمة لشعبها، ومن الشعب نفسه الذي یرضى بالذ

والخضوع حتى وصل إلى ما هو علیه.

فالجواهري یشبه الدنیا بجسر، وهذا الجسر مقام على أساس من النكد والهم وعدم الراحة، 
وقد تنافس الشعراء في تجسید هذا المعنى في أبیات سائرة، ومنهم الجواهري إذ یستحضر بیت أبي 

هیرة في (فتح عموریة)، مع فارق بسیط ه) في قصیدته الش231:تمام حبیب بن أوس الطائي (ت
في المعنى، قال أبو تمام:

.103، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.75، ص4، جالمرجع السابق2
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]البسیط [
ـــــــم تَرهـــــــا ـــــــرى فل 1ُتنــــــاُل إّال علــــــى ِجســــــٍر مــــــن التعــــــبِ َبُصـــــــرَت بالراحـــــــِة الُكب

فالجواهري یسخر من الدنیا الفانیة الزائلة، أّما أبو تمام فهو یرید أْن یقول: إّن من یطلب 
یتحمل العنت والمشقة في سبیل ذلك.المعالي فعلیه أنْ 

(ما) جاءت غیر عاملة؛ ألنه انتقض نفیها وبالرجوع إلى بیت الجواهري نالحظ أنّ 
(سوى)، وبما (الدُّنیا) وخبرهبــ(سوى)، وتصبح الجملة بناًء على ذلك جملة اسمیة مكونة من مبتدأ

للفظي حینئٍذ.أّن الخبر وقع مفردًا فإّن الجملة تخلو من الرابط ا

قال الجواهري متحسرا على العراق عامًة، وعلى نهر(دجلة) خاصًة:ال:- 

]الخفیف [
ـــــــــثُ  ـــــــــةٌ حی ـــــــــــــــــلِ ظـــــــــــــــــاللُ جنبیهـــــــــاتالعـــــــــبُ " ال "دجل ـــــــــــــــــونِ النخی 2والزیت

فـ(دجلة) لم یعد كما عهده الشاعر، فقد عرفه الشاعر جیاشًا، یفیض ماؤه بالحیاة، وأشجار 
عبانه من كّل جانب.  النخیل والزیتون تدا

(ال) غیر عاملة؛ ألّنها دخلت على معرفة، فــ(دجلة) مبتدأ مرفوع بالضمة فهنا جاءت
(تالعُب)، والمفعول به الظاهرة على آخره، أّما خبره فقد جاء جملة فعلیة مكونة من الفعل المضارع

الُل). المقدم(جنبیها) وهو منصوب بالیاء ألنه مثنى، والفاعل المؤخر(ظ

والرابط الذي یربط جملة الخبر بالمبتدأ هو الضمیر المتصل في(جنبیها) ومحله الجّر 
باإلضافة، وقد طابق المبتدأ في اإلفراد والتأنیث.

م:1967)، في أعقاب حرب حزیران عام وقول الجواهري یمدح (جمال عبد الناصر

.49، ص1، ج1994، 2، ت: راجي األسمر، دار الكتاب العربي، طشرح دیوان أبي تمام: الخطیب التبریزي1
.492، ص1، ج الّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 2
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]البسیط [
ــــــا ــــــرَ ی ــــــةِ ناِص ــــــرىاألمَّ ـــــــبُ الاوحاِضــــــَنهالُكب ـــــــألُ الُعْج ـــــــهَیم ـــــــَرمُ وال،ُبرَدی 1الَب

فالشاعر یمدح (جمال عبد الناصر)، ویرى فیه الخیر والبركة والمحبة لنصرة شعبه، 
وتخلیصهم من الظلم والظالم؛ ألنه إنسان شهم شجاع، فیه من المروءة والعزیمة ما فیه، وال یأنف 

األم الرؤوم التي تحتضن طفلها خوفًا علیه.من نصرة أهله وشعبه. فالجواهري یشبهه ب

فــ(ال) جاءت هنا غیر عاملة أیضًا، ووجب تكرارها مع العطف؛ ألنها دخلت على معرفة. 
فــ(العجُب) مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخبره الجملة الفعلیة المكونة من 

(هو) یعود على المبتدأ، و(بردیه) ضمیر مستتر تقدیره(یمُأل)، وفاعلهالفعل المضارع المرفوع وهو
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الیاء؛ ألنه مثنى، و(الواو) حرف عطف، و(ال) حرف نفي مبني 
على السكون ال محّل له من اإلعراب، و(البرُم) مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على 

آخره، وخبره محذوف دلَّ علیه ما قبله.

ونالحظ أّن الرابط الذي ربط جملة الخبر بالمبتدأ، جاء ضمیرًا مستترًا تقدیره(هو)، وقد 
أشرنا في الفصل األول من هذا البحث أّن الضمیر المستتر لیس رابطًا من الروابط اللفظیة، وٕانما 

ّن(ال) هو رابط معنوي، یشكل مع ما یعود علیه عالقة ارتباط ولیس عالقة ربط. ونالحظ هنا أ
جاءت غیر عاملة في البیتین السابقین، مع حذف خبرها في البیت الثاني، وهذا ما أّكده ابن هشام 

. 2في كون عملها قلیًال وذكر خبرها قلیل

. الحروف المصدریة:ث

)، یؤول مع الجملة التي الحرف المصدري الذي یختص بربط الجملة االسمیة هو (أنَّ
عرب فاعًال أو مفعوًال أو مضافًا أو غیر ذلك من المواقع اإلعرابیة یدخل علیها بمصدر مؤول، ی

التي تشغلها المفردات.

.254، ص5، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.315، صمغني اللبیب عن كتب األعاریبابن هشام: 2
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م: 1921أعقاب الثورة العراقیة عام قال الجواهري في

]الطویل [
ـــــد ـــــيوق ـــــيأنّ خَبرون ـــــدةً الشـــــرقِ ف ــــــــهوح ــــــــدعوكنائُس ــــــــيت 1الجوامــــــــعُ فتبك

إلى التعاون والوحدة، لتحقیق االنتصار والفوز، ویعزف فالشاعر یدعو الشعوب العربیة 
الجواهري في هذا المقام على الوتر الدیني، من خالل استخدام األلفاظ (كنائس، دعاء، تبكي، 
الجوامع)؛ لیستمیل أصحاب القلوب الضعیفة، ویفجر فیهم النخوة والحمیة للدفاع عن الوطن، من 

ه الكنائس باإلنسان الذي یدعو ربه، والجوامع تبكي على خالل التصویر البدیع الذي قدمه، فشب
الحال التي وصلت إلیها األمة العربیة، من فرقة وخالف ونزاع.

(خّبر)، ویكون اإلعراب (أّن) مصدریة سّدت مسد مفعوليففي البیت السابق جاءت
الجماعة: ضمیر كالتالي: خّبروني: فعل ماض مبني على الضم التصاله بواو الجماعة، وواو 

متصل مبني في محل رفع فاعل، والنون للوقایة، والیاء: ضمیر متصل مبني في محل نصب 
مفعول به أول، و(أّن): حرف توكید ومصدري ونصب، وشبه الجملة من الجار والمجرور (في 

(أّن) مؤخر منصوب بالفتحة الظاهرة على(أّن) مقدم، و(وحدًة): اسمالشرق) متعلق بمحذوف خبر
(خّبر).(أّن) واسمها وخبرها سد مسد مفعولي الفعلآخره، والمصدر المؤول من

وقول الجواهري مخاطبًا المدارس، وواجبها العظیم في تعلیم أبنائنا، أهمیة العلم النافع الذي 
ینفع صاحبه في الدنیا واآلخرة:

]الوافر [
2العهـــــــاداِقيَ ُســـــــالثـــــــرىینمـــــــوكمـــــــاننمـــــــــــــــوبـــــــــــــــالعلمِ أّننـــــــــــــــاأریهـــــــــــــــمْ 

فمثلما تنمو األرض، وتهتز بماء المطر، فإننا ننمو ونكبر إذا ُسقینا العلم، فیثمر العلم 
أجیاًال قادرًة على صنع المستقبل، وتحمل المسؤولیة.

.102، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.394، ص 1، ج الّدیوانالمرجع السابق: 2
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(أریهم) فعل أمر مبني على حذف النون ألّن مضارعه من األفعال الخمسة، ویاء فالفعل
تصل مبني في محل رفع فاعل، و(أّننا) مكونة من حرف مصدري وتوكید المخاطبة ضمیر م

(تنمو). والمصدر ونصب، والضمیر المتصل فیها یعرب اسمًا لها، وخبرها الجملة الفعلیة من
(رأى). (أّن) واسمها وخبرها سّد مسد مفعوليالمؤول من

شتد النزاع بین نحاة البصرة وفي هذا البیت نشیر إلى قضیة ُمهمة، طال فیها الخالف وا
(هْل ُیمكُن أْن یقَع الفعُل الماضي حاًال؟). فقد ورد الفعل الماضي المبني للمجهول والكوفة، وهي:

(مسقیًا) وهي (اسم مفعول). (الثرى)، وتأویله بالمشتق(ُسقَي) حاًال منوهو

والفراء من الكوفیین وذهب الكوفیون واألخفش األوسط إلى جواز ذلك، وذهب البصریون
، وممن قال بالمنع: أبو علي 1إلى أنه ال یجوز أْن یقع حاًال إال إذا كانت معه قد ظاهرة أو مقدرة

(إال) أو المتلو بــ(أو) . واستثنى بعضهم من ذلك الماضي التالي2والُجُزولي وابن عصفور واألُبَّذي
.3و(لیس)

إال إذا اقترنت به قد فإنها ،فال یقع في معنى الحال) لما مضى (َفَعلَ المانعین أنّ وحجة
هؤالء ما ورد من ، وحمل5"أال تراك تقول: قد قامت الصالة قبل حال قیامها"4تقربه من الحال

. وقول الشاعر:z  y   x  w﴾6  النصوص كقوله تعالى:﴿

. 282، ص2م، ج1955، ت: أحمد یوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، دار السرور، معاني القرآن:الفراء، أبو زكریا1
، 2م، ج1982ر مرجان، دار الرشید للنشر، ، ت: كاظم بحالمقتصد في شرح اإلیضاح:وینظر: الجرجاني، عبد القاهر

، ت: محمد محیي الدین اإلنصاف في مسائل الخالف. وینظر أیضًا: األنباري، كمال الدین عبد الرحمن بن محمد: 913ص
.252، ص1م، ج1982، 4عبد الحمید، دار إحیاء التراث العربي، ط

،3م، ج1998، 1، ت: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، طارتشاف الضرب من لسان العرباألندلسي، أبو حیان: 2
.1610ص

.49، ص4، جهمع الهوامع:السیوطي3
م، 1981، 2، ت: عبد الفتاح إسماعیل شلبي، دار الشروق، جدة، طمعاني الحروفالرماني، أبو الحسن علي بن عیسى: 4

.98ص
.66، ص2، ج المفصل في علم العربیةالزمخشري: 5
.90آیة :النساء6
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]بحر الهزج [
قِّ  قُّ مــــــــــــــــــــــآلنُ وطعـــــــــــــــــــــــــٍن كفـــــــــــــــــــــــــِم الـــــــــــــــــــــــــزَّ ــــــــــــــــــــــَذا والــــــــــــــــــــــزَّ 1َغ

عدة أوجه: على

تقدیر قد قبل الفعل الماضي.-1

تقدیر موصوف محذوف.-2

حمل الفعل على الّدعاء.-3

أّنه خبر من بعد خبر.-4

(جاؤوكم) في آیة النساء.أّنه بد اشتمال من-5

.2الفعل في اآلیة صفة لقوم المذكورة من قبل-6

درة أمر سائغ في والذي یظهر أّن مجيء الفعل الماضي حاًال غیر مقترن بقد ظاهرة أو مق
العربیة، ونهٌج فیها صحیح، ولیس أدل على ذلك من وفرة النصوص التي جاءت على هذا الوجه 

"َكُثَر َذلَك ِفي ِلساِن الَعَرِب َكْثَرًة ُتوِجُب وفي هذا السیاق یقول أبو حیان عن وقوع الماضي حاًال:
.4ِمْنُه َما َال ُیْحَصى َكْثَرًة ِبَغْیِر َقْد"َجاءَ "وقال أیضًا:3الِقَیاَس َوَیْبُعُد ِفیها التَأویُل"

. أدوات الشرط: ج

تقوم أدوات الشرط بالربط بین جملتین إحداهما مرتبة على األخرى، سواء أكانت جازمة أم 
غیر جازمة، أي أّن أسلوب الشرط یحكمه عالقة الترتیب، ومعناه توقف جملة على أخرى، 

لى معنى االستلزام.واحتیاجها إلیها، فهي قائمة ع

مَّاني، أبو تمام، حبیب1 ، 2، دار القلم، بیروت، لبنان، د. ت، جشرح التبریزيبن أوس الطائي، الحماسة: البیت للِفْند الزَّ
.30ص

.78م، ص1969، 1، ت: حسن شاذلي فرهود، طاإلیضاح العضديالفارسي: 2
.493، ص7هـ، ج754، مكتبة ومطابع النصر الحدیثة، الریاض، البحر المحیطأبو حیان: 3
.330، ص3المصدر نفسه، ج4
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إْن" الشرطیة فهي التي تقتضي في "" "وأّماتقوم بتعلیق أمر بغیره عمومًا،فأدوات الشرط 
االستقبال تعلیق جملة على جملة تسمى األولى منهما شرطًا والثانیة جزاًء، ومن حقهما أْن یكونا 

. 1فعلیتین، ویجب ذلك في الشرط"

بط الشرطیة: "ِبأنََّها األَدواُت التي َتْجَعُل َبْیَن ُجْمَلتَْیِن َتالُزَمًا َلْم ُیْفَهْم ویعرف ابن القیم الروا
.2َقْبَل ُدُخوِلَها"

وأدوات الشرط الجازمة وغیر الجازمة هي: إْن، وٕانما، ومن، وما، ومهما، ومتى، وأین، 
ا.وأّیان، وأّني، وحیثما، وكیفما، وأي، وٕاذا، ولو، ولوال، وأمّ 

وفي حالة عدم وجود أداة الربط تصبح الجملتان منفصلتین، وتنتفي عنهما قواعد سالمة 
البناء التركیبي فإن أداة الشرط (إْن): أو إحدى أخواتها، هي التي تقوم بالربط بین طرفي جملتي 

الشرط من جهة، ووسم كل منهما بسمة الجزم اإلعرابیة من جهة أخرى.

على الروابط الشرطیة عند الجواهري قوله في قصیدته (العلم والوطنیة)، التي ومن األمثلة
(الغري) في النجف:ألقاها الشاعر في الحفل الذي أقیم الفتتاح مدرسة

]الكامل [
ـــــــــئنْ  ـــــــــنُ بمـــــــــاهتفـــــــــتُ ول ـــــــــاذرٌ أُج ــــــــــدْ فع ــــــــــانُ بصــــــــــدريَ أضــــــــــرَّ فلق 3الكتم

لماء؛ لذلك نراه یشید كثیرًا بالعلوم والمعارف في فالجواهري من الذین یقدرون العلم والع
قصائده، وینفر من الجهل الذي هو أحد أسباب الصراعات التي تواجه األمة العربیة، وتعیق تقدمها 
وازدهارها. فهو یهتف فرحًا وسرورًا بمناسبة افتتاح هذه المدرسة، وحقه ذلك كما یقول؛ ألّن الكتمان 

ألهب صدره، وأثقل مواجعه.

.693، صشرح ألفیة ابن مالكظم: ابن النا1
، العربیة واالنجلیزیة دراسة تقابلیه في" الربط النحوي"، جامعة الیرموك، التماسك النصي في اللغتینعلیان، یوسف سلیمان: 2

.104م، ص2002رسالة دكتوراه غیر منشورة، 
.153، ص1، ج الّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 3



85

، وبعدها(إْن) 1لقد افتتح الشاعر بیته بــ(واو) تسمى واو القسم، تتلوها الالم الموطئة للقسم
السكون الشرطیة الجازمة، أّما الفعل الماضي بعدها (فعل الشرط) فیعرب فعًال ماضیًا مبنیًا على 

ه فاعل، أّما محل جزم؛ ألنه لو حّل مكانه فعل مضارع لكان حقه الجزم، والتاء المتصلة بفي
جواب الشرط فقد وقع جملة اسمیة مكونة من مبتدأ محذوف جوازًا تقدیره(أنا)، وخبره(عاذٌر) مرفوع 
وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة االسمیة في محل جزم جواب الشرط. وفیما 

یخّص الالم الثانیة في(لقد) فهي الداخلة على جواب القسم الذي تقدم الشرط. 

ونالحظ أّن جواب الشرط قد اقترن بالفاء؛ ألّنه وقع جملة اسمیة، وهو أحد المواضع التي 
یجب فیها اقتران جواب الشرط بالفاء، وال یجوز االستغناء عن هذه الفاء إال في حالة الضرورة 

الشعریة.

التي یستخدمها وال بّد هنا من اإلشارة إلى بعض األسالیب الراقیة في لغتنا الجمیلة، 
الشاعر إلظهار براعته اللغویة، وأنه مطلع على أسرار اللغة، وقادر على توظیفها في قصائده؛ 

(عاذر) محل اسم المفعول(معذور)، إلكسابها معاني أخرى جدیدة. فالشاعر استخدم اسم الفاعل
©  ﴿في قوله تعالى:، أي: مكتوٌم، وقد وردننها، إذ تقول العرب: سرٌّ كاتمٌ وهو من كالم العرب وس

¯  ®  ¬  «   ª﴾2:وقوله أیضا ،﴿{  z  y  x﴾34أي: ُمْرِضَیة.

َسم هي: (الالَّم الدَّاِخلة عَلى أداة َشْرٍط؛ لإلیذاِن بأنَّ الجواَب بعَدها مبنيٌّ عَلى قَسٍم قبَلها، ال عَلى الشَّْرِط. الالَّم الموطِّئة للق1
وسمیت بالموطئة أو الممهدة؛ ألنها تهیئ الذهن لمعرفته، وتدل على أن الجملة المتأخرة المصدرة بالم أخرى، هي جواب للقسم 

الالم األولى "الموطئة" هي التي أعلمت بذلك، وبینت أن الالم الثانیة هي "الالم" الداخلة على جواب ولیست جواًبا للشرط، ف
القسم، وأّن الجملة بعد هذه الالم الثانیة هي جملة جواب القسم.

.43آیة :هود2
.21آیة :الحاقة3
م، 2،2007ط،المعرفة، بیروت، لبنان، دار، ت: حمدو طماسفقه اللغة وسر العربیةالثعالبي، أبو منصور عبد الملك: 4

.376- 375ص
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: أدوات داخلة على األجوبة: نًیاثا

الفاء في جواب اسم الشرط المرفوع باالبتداء:-أ

الفاء إحدى الوسائل التي تلجأ إلیها اللغة لربط الجواب بالشرط، كأنها لّما أحست أّن 
اط بین الشرط والجواب ضعیف، أضافت (الفاء) في الجواب لتؤكد االرتباط بین الجملتین، االرتب

فقد وضع النحاة قاعدة عامة لورود هذه الفاء هي أّن كّل ماال یصلح أْن یكون شرطًا (لكْن بشروط،
ة أو ووقع جوابًا للشرط فإنه تلزمه الفاء، ویتحقق ذلك إذا كان الجواب جملة اسمیة أو جملة طلبی

(السین، سوف)، أو جملة فعلیة قد أو حرفي التنفیس) جملة فعلیة فعلها جامد أو مسبوق بالحرف
.1مسبوقة بالحرف "ما" أو" لن"

وقد ورد اقتران جواب الشرط بالفاء كثیرًا في شعر الجواهري بصورة عامة، منها قوله في 
لثورة العراقیة:قصیدته (العزم وأبناؤه)، وهي دمعة حّرى على شهداء ا

]الطویل [
2الصــــعبُ المركــــبُ عنــــدهشــــيءٍ فأیســــرُ مســــــــــالكٍ ُمصــــــــــعباتِ یتطلــــــــــبْ ومــــــــــنْ 

فالشاعر یحّث على اإلصرار والعزیمة واإلرادة، فمن أراد أْن یدرك المعالي فعلیه بالصبر 
وص المسالك والتحمل على األذى والمصاعب التي تعیق طریقه، فما إْن یتعود اإلنسان على خ

الصعبة حتى تصبح سهلة عنده. وهذا المعنى یذكرنا بقول أبي الطیب المتنبي:

]الوافر [
3الُوُحــــــــولُ بــــــــهِ َیُمــــــــرّ مــــــــافــــــــأْهَونُ الَمنایـــــــــاخـــــــــْوَض الَفتـــــــــىاعتـــــــــادَ إذا

.172، 171محمد حماسة عبد اللطیف: بناء الجملة العربیة، ص 1
.87، ص1، ج الّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 2
.138، ص3م، ج1986، 1البرقوقي، عبد الرحمن، شرح دیوان المتنبي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط 3
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فهو یقول: إذ تعود اإلنسان خوض المهالك التي هي أسباب المنایا، لم یبال بالوحول. وفي 
هذا إشارة إلى أّن الوحل ال یمنعه من خوض المنایا؛ ألنه یخوض ما هو أشد من الوحل.

فــ(مْن) الشرطیة في بیت الجواهري اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، 
و(یتطلْب) فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون، وهو فعل الشرط، وفاعله ضمیر مستتر فیه 

(أیسُر) فهي رابطة قامت بربط جواب الشرط بفعله، وهي حرف مبني على و)، أّما الفاء فيتقدیره(ه
الفتح ال محّل له من اإلعراب، و(أیسُر) مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، 
وخبره(المركُب) وهي مرفوعة وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخره، والجملة االسمیة من المبتدأ 

وخبره في محل جزم جواب الشرط.

وٕاذا سأل سائل: وأین هو خبر اسم الشرط المرفوع باالبتداء؟، ولإلجابة عن السؤال نقول: 
إّن النحاة اختلفوا في تحدید خبر المبتدأ، أهو جملة فعل الشرط أو جملة الجواب أو هما معًا؟ 

ِحیُح أنَّ َخَبَر اْسِم الشَّْرِط والراجح أّن فعل الشرط هو الخبر وفي هذا السیاق یقول  ابن هشام:" الصَّ
اُب َهذا ُهَو ُجْمَلُة الشَّْرِط َال ُجْمَلُة الَجَواِب، َوَعزا الظَّنَّ ِبأّن الَخَبَر ُهَو الَجواَب إلى التََّوهُِّم. َوَقاَل: َوَجو 

.1تَّْعلیِق َال ِمْن َحْیُث الَخَبِریَِّة"التََّوّهِم أّن الَفائدَة إّنَما َتَوَقَفْت َعلى الَجواِب ِمْن َحْیُث ال

الفاء في جواب (أّما الشرطة):- ب

تدخل الفاء على خبر المبتدأ الواقع بعد أّما الشرطیة وجوبًا نحو:(أّما زید فقائم)، وال تحذف 
إال لضرورة شعریة، ومما جاء في شعر الجواهري قوله في قصیدته (ذكرى الخالصي)، التي نظمها 

م بمناسبة الذكرى األولى لوفاة الشیخ مهدي الخالصي: 1926عام 

]الكامل [
2مفلــــــــــــــــولُ وُحســــــــــــــــاُمهُ مشــــــــــــــــلولةٌ فكفُّــــــــهقضــــــــیَت،وقــــــــد،العــــــــراقُ أّمــــــــا

م، 1987، 1، ت: مازن المبارك، دار بن كثیر، دمشق، بیروت، طالمباحث المرضیة المتعلقة بــ (َمْن) الشرطیة:بن هشاما1
.17ص

.236، ص1، ج الّدیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي2
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لقد رسم لنا الشاعر صورة بدیعة، یصور فیها عمق األلم والفجیعة لفقدان مهدي الخالصي، 
ه، وكان السیف المرهف الحاد المسلط على رقاب فقد كان للعراق كفه، فأصبحت مشلولة بعد

الظالمین، فتثّلم حده حزنًا على فراقه. لقد كان مهدي الخالصي للعراق الروح والجسد، والشریان 
الذي یمده بالحیاة.

المواضع التي تستعمل فیها العربیة الضمیر البارز رابطًا:

:"شعر المدیح"ثانیًا: 

الخبر الجملة:-1

: 1واهري یمدح الملك فیصل األول في قصیدته (تذكر العهود)قال الج

]المتقارب [
2الطـــــــــــــــامحُ النظـــــــــــــــرُ ُأْجِهـــــــــــــــدَ وٕانْ العیــــــــــــــونَ ســــــــــــــناهُ َیــــــــــــــردُّ َمهیــــــــــــــبٌ 

فالملك فیصل یعرف هیبته وشجاعته من خلس نظرة إلیه، حتى یعود البصر إلى صاحبه 
أت إال بعد أْن احتار الجواهري في مدحه ألن المدح خاسئًا وهو حسیر، فهذا الثناء واإلطراء لم ی

یعجز عن حصر مكارمه النبیلة، وخصاله الطیبة التي تنم على طیب أصله، وأرومة نسبه، یقول 
الجواهري:    

]المتقارب [
ـــــــــــــــــــاِدحُ َســـــــــــــــالُم اإللـــــــــــــــِه َعلـــــــــــــــى طـــــــــــــــاِلعٍ  ـــــــــــــــــــِه الَم 3ُیحـــــــــــــــــــاُر ِبطْلعِت

(هو) م مفعول) تعرب خبرًا أوَل لمبتدأ محذوف جوازًا تقدیره(اسفــ(َمهیٌب) في البیت األول
یعود على الملك فیصل األول، أّما الرابط الذي یربط بین الخبر والمبتدأ هنا فهو الضمیر المستتر 

العلماء الذین م، عند قدوم الملك فیصل إلى النجف، واجتماعه بعلمائها الذین طالبوه بإعادة 1924نظمها الشاعر عام 1
هجروا العراق احتجاجا على نفي الشیخ مهدي الخالصي.

.219، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 2
.219، ص1، جالمرجع السابق3
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(َمهیٌب) وهو رابط معنوي، و(یردُّ) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة في المشتق
ل مرفوع بالضمة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف على آخره، و(سناُه) فاع

(الهاء) مضاف إلیه مجرور، وهذا الضمیر هو الرابط اللفظي الذي یربط والضمیر المتصل به
(الملك فیصل) في جملة الخبر الفعلیة بالمبتدأ المحذوف، ونالحظ أّن الضمیر یطابق صاحبه وهو

وجود الضمیر لحدث خلل في التركیب، وألصبح بناء الجملة االسمیة مفككًا اإلفراد والتذكیر، ولوال
یخلو من الترابط، ویفتقر إلى االنتظام، وبذلك صّح أْن تكون الجملة الفعلیة المكونة من الفعل 

(یردُّ)، وفاعله وهو(سناُه) في محل رفع خبر ثاٍن عن المبتدأ المحذوف.المضارع

النعت الجملة:- 2

الجملة نعتًا كما تقع خبرًا وحاًال، وهي مؤولة بالنكرة؛ ولذلك ال ینعت بها إال النكرة تقع
(مررت بزید قام أبوه أو أبوه "(مررت برجل قام أبوه)، وال تنعت بها المعرفة، فال نقول:نحو:
.1قائم)"

، بعد عودته یقول الجواهري في قصیدته (من لندن إلى بغداد)، مرحبًا بالملك فیصل األول
، ومستبشرًا بالنصر:2من لندن

]البسیط [
ـــــــــویداءَ َترمـــــــــينوافـــــــــــُذهاأقـــــــــــواٌس فوقـــــــــــكَ للنصـــــــــــرِ  ـــــــــادٍ ُس 3وأعـــــــــداءِ ُحسَّ

فالجواهري یشید بالملك فیصل، ویرى النصر في عینیه، یقذف بسهامه الحساد واألعداء 
(العراق)، یمة، لخدمة شعبة ووطنهوالشامتین، الذین یسوؤهم أْن یروا الملك یحمل مسؤولیة عظ

یقول الجواهري: 

.195، ص2، ج: شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالكابن عقیل1
م، لعقد معاهدة جدیدة 1927نالك على مفاوضات قیلت بمناسبة رجوع الملك فیصل األول من لندن إلى بغداد، إلشرافه ه2

مع بریطانیا.
.425، ص1، ج الّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 3
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]البسیط [
ـــــــرى ـــــــيیســـــــوؤهم أن ُت 1بِثقــــــــل شــــــــعب لمــــــــا ُیصــــــــمیه أّبــــــــاءِزيِّ مضـــــــطلعف

(أقواٌس) مبتدأ مؤخرًا مرفوعًا وهي نكرة، وخبره شبه الجملة الظرفیة ففي البیت األول جاءت
(نوافُذها) وخبره وهو الجملة االسمیة المكونة من مبتدأ(فوقَك)، وقد وصفها الشاعر بالجملة وهي

(ترمي) في محل رفع خبر، والجملة االسمیة من (نوافُذها ترمي) في محل رفع صفة الفعلیة من
لــ(أقواٌس).

(الهاء)، یعود إلى الموصوف ونالحظ أّن جملة الصفة االسمیة قد اتصل بها ضمیر وهو
وال هذا الضمیر المذكور في جملة الصفة لما جاز أْن تكون هذه الجملة (أقواٌس)، ولالسابق وهو

الضمیر. صفة؛ ألّن جملة النعت أو الصفة ال یربطها إال 

وینتقل الجواهري من مدح الملك فیصل األول، الذي كان له فضل كبیر على العراق 
یدة كغیره من الذین خدموا ، الذي كان له من المواقف الحم2وأهله، إلى مدح أحمد حسن البكر

تحدََّر) قیلت بمناسبةالعراق، وبذلوا الغالي والنفیس من أجل بقائه عالیًا شامخًا، وقصیدة (طیفٌ 
إحالل السالم في ربوع كردستان، وٕاقرار الحقوق القومیة للشعب الكردي في العراق، ومنها الحكم 

الذاتي، یقول الجواهري: 

]الكامل [
ــــــيَ َتِحیـــــــــةً الـــــــــَرئیُس شـــــــــیخُ الأیُّهـــــــــایـــــــــا ــــــيِه ــــــمیمِ ف ــــــُودِّ َص ــــــابِ ال 3واإلْعج

فهذه تحیة من الشاعر ممزوجة بعبق الحب واإلعجاب، تخرج من أعماق قلبه مفعمة 
بمشاعر الصدق والرضا عما قّدمه أحمد حسن البكر لوطنه.

.425، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
عراق، وفي هو رئیس الجمهوریة العراقیة، وقائد القوات المسلحة، الذي كانت له الید الطولي في إنهاء القتال في كردستان ال2

إعطاء الشعب الكردي حقوقه العادلة.
.12، ص6، ج الّدیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي3
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هو مرادفه، وقد وصفها (تحیًة) مفعوًال مطلًقا منصوًبا نائًبا عن المصدر فجاءت كلمة
(هي)، ویعرب ضمیرًا منفصًال الشاعر بجملة اسمیة، مصدرة بالضمیر المنفصل للمؤنثة الغائبة

مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وهذا الضمیر هو رابط جملة الخبر بالمبتدأ، ویطابق 
والمجرور (في صمیم)، منعوته(تحیًة) في اإلفراد والتأنیث، أّما الخبر فهو شبه الجملة من الجار

والجملة االسمیة منصوبة على الّمحّل للموصوف السابق.

مبتدأ وخبر أو مكونة ، أو1ومن هنا نستنتج أّن النكرة توصف بجملة مكونة من فعل وفاعل
من شرط أو جزاء كما توصف بالظرف والجار والمجرور. وكل هذه الصفات ال بّد فیها من رابط 

وف.یعود إلى الموص

. 2وٕانما اشترط هذا الرابط لیحصل بذلك الربط اتصاف الموصوف بمضمون الصفة

الحال الجملة: - 3

م، نظم الشاعر قصیدة یمدح فیها عبد الواحد الحاج 1921وفي أعقاب الثورة العراقیة عام 
سكر، وهو أحد األبطال الذین دافعوا عن الكوفة بشجاعة مقطوعة النظیر.

اهري فیه:یقول الجو 

]الطویل [
ــــــــــــهالـــــــــــدهرَ كلّـــــــــــفَ رأيٍ مـــــــــــدبِّرُ  3ظــــــالعُ وهــــــوبــــــهأعیــــــابمــــــافنــــــاءَ همَّ

فهذا القائد المغوار توكل إلیه األمور الصعبة؛ ألنه یملك رأیًا سدیدًا، ویعرف كیف ینتصر 
إلعیاء والتعب على عدوه بالحكمة والتدبیر، فهمة هذا البطل ال یدانیها شيء، حتى الدهر أصابه ا

عندما كلفه أْن یقوم بما تفتضیه همته وفروسیته من الغزوات والغارات.

.52ص3، جشرح المفصل:ابن یعیش1
.308، ص1جشرح الكافیةالّرضي: 2
.104، ص1، ج الّدیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي3
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مباشر مع المتنبي إذ یقول: أدبي1وفي البیت تناّص 

]الطویل [
ــــــفُ  ــــــةِ ســــــیفُ ُیَكّل ــــــیَش الّدْوَل ــــــهُ الج 2الخضــــارمُ الجیــــوُش عنــــهُ َعَجــــَزتْ َوقـــدَهّم

مثال على ارتباط جملة الحال االسمیة بالواو والضمیر معًا، إذ فبیت الجواهري السابق
جاءت الجملة االسمیة (وهو ظالُع) مؤلفة من واو الحال، یلیها الضمیر المنفصل المرفوع باالبتداء، 
و(ظالُع) خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والجملة االسمیة في محل نصب حال. 

(الّدهر) في اإلفراد والتذكیر. طابق صاحب الحال وهوونلحظ أّن الضمیر قد 

وعندما قدم أمین الریحاني إلى العراق، أشعل في قلب الجواهري لهیب الشعر؛ وكیف ال 
؟!   ساحُر العقول، وُمَشّنُف اآلذانتتأجج النیران في قلبه وأمین الریحاني أمیر الفصاحة والبیان، وهو

]الكامل [
ـــــــــارٌ  ـــــــــذین ـــــــــارَ ت ـــــــــيُب الن ـــــــــةٌ وه ــــــلُ عضــــــبٌ یراع 3لســــــانُ وهــــــوَ العضــــــبَ یُف

فأمین الّریحاني یطفئ لهیب القلوب، ویثلج الصدور بما حباه اهللا من فصاحة وبالغة، 
فلسانه كالسیف المرهف الحاد، بل هو أمضى من السیف المصقول.

ي بیته الذي یمدح فیه سیف ویتناص الجواهري في بیته السابق، مع أبي الطیب المتنبي ف
الدولة، ویشید بقوته وشجاعته:

]الكامل [
4مـــــــا َیصـــــــَنُع الَصمصـــــــاُم ِبالَصمصـــــــامِ الــــَوغىفــــيَعیــــٌب َعَلیــــَك تُــــرى ِبَســــیفٍ 

ذه العالقة قد تكون على صعید الّشكل أو المضمون أو كلیهما وهو وجود عالقة بین نصین أحدهما سابق واآلخر الحق، وه1
الزمن والسرد القصصي في :معًا وتتخذ صورًا عّدة كاإلشارة أو االقتباس أو اّلتضمین، لمزید من التفصیل ینظر: أیوب، محمد

.186م، ص2001، 1، دار سندباد للنشر والتوزیع، طالروایة الفلسطینیة
.95ص4، جشرح دیوان المتنبي: البرقوقي، عبد الرحمن2
.163، ص1، ج الّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 3
.124ص4، جشرح دیوان المتنبيالبرقوقي، عبد الرحمن: 4
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والمعنى أّن سیف الدولة الحمداني هو سیف في حدته ومضائه، فال حاجة تدعوه لحمل 
السیف أبدًا.

لجواهري نرى أّن الحال (الجملة االسمیة) ارتبطت بالواو والضمیر وبالرجوع إلي بیت ا
(وهو لساُن)، وكلتا الجملتین تتكون (وهو یراعة)، والثاني:كلیهما وقد جاءت في موضعین، األول:

من الواو الرابطة جملة الحال بصاحبها، وتسمى (واو الحال)، وضمیر منفصل یعرب مبتدأ 
(یراعة) و(لساُن) على الترتیب. أّما موقع الجملتین االسمیتین من وهومرفوعًا، وخبرهما ما یلیهما

اإلعراب فهما في محل نصب حال. 

(ناٌر) في اإلفراد وفیما یخّص المطابقة فقد طابق الضمیر األول صاحب الحال وهو
كیر. (عضٌب) أي السیف، في اإلفراد والتذوالتأنیث، وطابق الضمیر الثاني صاحب الحال وهو

فصاحب الحال في كلتا الجملتین جاء نكرة وصفت بجملة فعلیة بعدهما تعرب في محل صفة لهما؛ 
فالنكرة إذا وصفت أصبحت قریبة من المعرفة؛ ولذلك جاز وقوع الحال منها. 

جملة الصلة: - 4

إّن االسم الموصول مبهم یفتقر إلى جملة خبریة متأخرة عنه تزیل غموضه وٕابهامه، وهذه 
لجملة الخبریة إّما أْن تتألف من: فعل وفاعله، أو مبتدأ وخبره، أو شرط وجوابه، أو ظرف. وال بّد ا

في كل جملة من هذه الجمل األربع من عائد یعود منها إلى ذلك االسم الموصول المبهم لیربط 
الجملة بالموصول. ومن األمثلة على ذلك في شعر الجواهري قوله:

]الطویل [
ـــــــعورِ أهـــــــلَ يأســـــــاتذت ـــــــــاريَ ُهـــــــمْ الـــــــذینَ الشُّ ـــــــــيمن ـــــــــدریبتيف ـــــــــاديت 1وِعم

فالجواهري یمدح (أهل الّشعور) وهم المتمردون الرافضون لهذا الوضع المؤلم، الذي یعیشه 
العراق، فهم من دروبه وعلموه حتى استوى شجاعًا قویًا متمردًا على الحیاة، وال یرضیه الحال التي 

العربیة.وصلت إلیه األمة 

.439، ص1، ج الّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
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(ُهم) وهو جاءت جملة الصلة في البیت السابق جملة اسمیة، مكونة من الضمیر المنفصل
(مناري) مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبره

ها جملة ظهورها اشتغال المحل بحركة اإلضافة. والجملة االسمیة ال محّل لها من اإلعراب؛ ألن
الصلة، إْذ لیس لها محّل من اإلعراب.

(ُهْم)، ویطابق االسم أّما العائد الذي یربط جملة الصلة باالسم الموصول قبله فهو الضمیر
(الذین) في التذكیر والجمع.الموصول قبله

هیر، وال ینسى الجواهري أْن یمدح ابن الكوفة، وابن الرافدین وهو الشاعر العباسي الش
المتنبي، الذي مأل الدنیا وشغل الناس جمیعًا في كل العصور، وشهد له الشعراء والنقاد بشاعریته، 
وها هو الجواهري یأتي من جدید لیبعث المتنبي من قبره، بقصیدته (فتى الفتیان)، ویذكر بأّن 

المتنبي خالد ذكره بما خلفه من تراث شعري ضخم:  

]الوافر[
ـــــــــــــــوأنَّ  ـــــــــــــــتَ مـــــــــــــــااُتراَثن ـــــــــــــــهِ أن 1َثرانــــــــــــــاِبــــــــــــــهِ َحَللــــــــــــــتَ وأْشــــــــــــــبارَاً فی

(أنت) ومحله االبتداء، وخبره فجملة (أنت فیه) جملة اسمیة مكونة من الضمیر المنفصل
وهو شبه الجملة من الجار والمجرور بعده(فیه) وهذه الجملة صلة" ما"، والرابط فیها الضمیر 

.المتصل (الهاء) ومحله الجر بحرف الجر

(ما) عامٌّ (أي مشترك)؛ فال یجب في الضمیر وال بدَّ من التنویه إلى أّن االسم الموصول
العائد علیه مطابقته مطابقة تامة، ألّن االسم الموصول العام لفظه مفرد مذكر دائمًا، ولكن معناه 

ائد، أي: الرابط عند قد یكون مقصودًا به المفردة أو المثنى أو الجمع بنوعیهما، ولهذا یجوز في الع
أمن اللبس مراعاة اللفظ، أو مراعاة المعنى. 

.109، ص7، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
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ضمیر الفصل: - 5

ومن األمثلة على وقوع ضمیر الفصل بین المبتدأ والخبر قول الجواهري في مدح عدنان 
المالكي:

]الكامل [
ــــــــــــكَ  وحــــــــــــاءُ أنفاُس ــــــــــــنَّ الرَّ ــــــــــــةٌ ُه ـــــــــدِ َبقی ـــــــــكمـــــــــنللمج 1الُصـــــــــَعداءِ أنفاِس

(بقیٌة)، وقد جاء مطابقا للمبتدأ في (أنفاُس) وخبرهد فصل الضمیر(هّن) بین المبتدأفق
التأنیث والجمع، وحصل به الربط.

ضمیر الشأن: - 6

قال الجواهري مشیدا بالعزم وأهله، وبالسیوف الحاّدة المصقولة:

]الطویل [
ــــىالجــــدّ وذووالقضـــبُ الّســـمرُ تـــدعيمـــاالالعـــزمُ هـــو ــــحت ــــالّ ك ــــهم ــــبُ دون 2ِلع

فالشاعر افتتح قصیدته بضمیر یسمى (ضمیر الشأن)، وقد تصدر جملته، فهو في محل 
(العزُم)، وخبره الجملة الفعلیة المنفیة من رفع باالبتداء، وجاء بعده جملة اسمیة مكونة من المبتدأ

أ الثاني وخبره في محل رفع (ال ما تّدعي) فهي في محل رفع خبر له، والجملة االسمیة من المبتد
(هو). خبر المبتدأ األول الذي هو ضمیر الشأن

وٕاذا ما دققنا النظر في هذا الضمیر رأینا أّنه مفرد مذكر، ویطابق ما بعده مطابقة تامة، 
وأّن هذا الضمیر لم نكن لنعرفه ونعرف المقصود به، لوال الجملة االسمیة بعده التي جاءت لتفسر 

وتكشف معناه.داللته،

.224، ص4، جوانالّدیالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.87، ص1، جالمرجع السابق2
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ومثال وقوع ضمیر الشأن اسمًا ألحد النواسخ الحرفیة، قول الجواهري یمدح أصحاب الحق 
والفضیلة، ویمجد القیم اإلنسانیة السمحة: 

]مجزوء الرمل[
ــــــــــــــــــــــــانُ  ــــــــــــــــــــــــُه "اإلیم ــــــــــــــــــــــــا" إن 1وِوئــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ ٌر، وَعــــــــــــــــــــــــــــــــــْدٌل،إیث

ات ال غیر، وهي: إیثار، وعدل، ووئام.فالجواهري یعرف لنا اإلیمان، ویختزله بثالث كلم

ویمكن أْن نطلق علیه، إذا جاز التعبیر، مثلث السالم والحریة والمجد؛ فباإلیمان الصادق 
نكسب رضا اهللا، عز وجل، في الدنیا واآلخرة، وبه تسود المحبة واأللفة بین الناس، فیعم األمن 

واالطمئنان كّل مكان.

(إّن)، ویعرب یت السابق نجد أّن ضمیر الشأن وقع اسمًا للناسخ الحرفيوبالعودة إلى الب
(إّن)، و(اإلیماُن) مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمیرًا متصًال مبنیًا على الضم في محل نصب اسم

(إّن).(إیثاٌر)، والجملة االسمیة في محل رفع خبرالضمة الظاهرة على آخره، وخبره

أن طابق ما بعده في اإلفراد والتذكیر، وأّن هذا الضمیر یمكن أْن یقع ونالحظ أّن ضمیر الش
في محل رفع باالبتداء، أو یقع اسمًا إلحدى النواسخ الحرفیة أو الفعلیة، ودائمًا یأتي خبره جملة 

سواٌء أكانت الجملة اسمیة أم فعلیة.

جواب اسم الشرط المرفوع باالبتداء: - 7

، وأهله الطیبین:  2عّباسیقول الجواهري في مدح ال

]الوافر[
3ِذْكــــــــرُ بغــــــــدادَ فــــــــيالقــــــــومِ فَحْســــــــبُ جمــــــــــیالً حســــــــــناً ِذكــــــــــُرهیــــــــــكُ فمــــــــــنْ 

.30، ص3، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
العباس بن علي بن أبي طالب: هو أخو الحسین وأحد أصحابه في واقعة الّطّف، ویعد شخصیة مهمة لدى المسلمین 2

الشیعة.
.385، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 3
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فالشاعر یثني على العباس وبنیه ثناء جمیًال طیبًا، یلیق بمكانتهم ومنزلتهم الرفیقة 
وتخلد أفعاله ومناقبه:المرموقة، فمن كان ذكره حسنا فإّنه من الواجب على بغداد أْن تذكره 

]الوافر [
1ِنقابــــــــــــــاٌت ِمــــــــــــــَن اآلثــــــــــــــاِر ُغــــــــــــــرُ َمَضـــــــــــوا ُغـــــــــــرَّ الوُجـــــــــــوِه َوَخّلــــــــــــَدْتُهم

فالذكر الحسن یخلد صاحبه بعد مماته، ویرتفع مكانته بین الناس في الدنیا، وعند اهللا في 
وقي عن هذا المعنى بقوله: اآلخرة وكأن اإلنسان یبعث من جدید، وقد عّبر أمیر الشعراء، أحمد ش

]الكامل [
2يٌر ثـــــــــــانِ ُعْمـــــــــــســـــــــــانِ كُر لإلنْ الـــــــــــذِّ هــــــــارَ كْ َك ذِ وِتــــــــَد مَ ْعــــــــبَ كَ فِســــــــلنَ فعْ ارْ َفــــــــ

(َمْن) شرطیة جازمة مبنیة على السكون في محل رفع ففي بیت الجواهري السابق جاءت
وهو فعل الشرط، وحذفت النون مبتدأ، و(َیُك) فعل مضارع ناقص مجزوم وعالمة جزمه السكون 

من آخره جوازًا؛ لیستقیم الوزن، و(ذكُره) اسم كان مرفوع وهو مضاف، والضمیر بعدها مضاف إلیه 
مجرور، وهو الرابط الذي یربط جملة الخبر بالمبتدأ، وبذلك تكون الجملة من كان واسمها وخبرها 

(حسُب)، ع جملة اسمیة مؤلفة من المبتدأ(َمْن)، أّما جواب الشرط فقد وقفي محل رفع خبر المبتدأ
(ذكُر). وخبره

الرَّبط باألدوات:

أدوات داخلة على الُجَمل: - 1

أ. حروف الجر:

حروف الجر هي أدوات تستخدم لربط أجزاء الكالم؛ حتى تتضح تفاصیل المعنى لذلك لها 
دد الدالالت السیاقیة قیمة داللیة سیاقیة نصیة، تظهر من خالل توظیفها في النصوص. فهي تح

.385، ص1، ج الّدیوان، محمد َمْهدي: الَجواِهري1
.158، ص3م، ج1988، 1، دار العودة، بیروت، طاألعمال الشعریة الكاملةشوقي، أحمد: 2
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بدقة وتبین معناها ومغزاها في الكالم، وحروف الجر تؤدي وظیفة وهي: إحداث الترابط والتماسك 
بین عناصر الجملة، فال یمكن االستغناء عنها، ألنه لو حذفنا حرف الجر یتغیر المعنى العام 

للجملة.

عندما تقع زائدة، وذلك في قول وحرف الجر الذي یربط جملة الخبر بالمبتدأ هو(الباء) 
الجواهري في ذكرى غاندي:

]الخفیف[
ــــــــاِحرِ َلْســــــــتَ  ـــــــــــــــــواقــــــــا  َكمــــــــاالَعجیــــــــبِ ِبالسَّ ـــــــــــــــــنْ ل 1وَمضـــــــــــــــــاءُ إراَدةٌ ولِك

فالشاعر ینفي عن غاندي الّسحر، وأّن األعمال المشرِّفة التي قام بها في حیاته باعثها 
رار. فــ(َلْسَت) فعل ماٍض مبني على السكون، والتاء ضمیر متصل األساسي اإلرادة والعزیمة واإلص

مبني في محل رفع اسم لیس، و(الباء) حرف جر زائد، و(الّساحِر) اسم مجرور لفظًا منصوب 
محًال على أنه خبر لیس. وقد أدت الباء هنا وظیفتها وهي ربط خبر لیس باسمها، مع إحداث 

التوكید المطلوب.

ب. حروف العطف: 

وهي لمطلق الجمع والمشاركة، وتعطف الجمل التي بینها مالءمة ومناسبة، حتى یحدث الواو:-
االتساق واالنسجام، ومن األمثلة على ذلك قول الجواهري یمدح أحمد حسن البكر، ویشید بخصاله 

الطیبة الكریمة، وبنفسه األبیة: 

]الوافر[
ـــــــــــــٌس َرفیــــــــــــــعٌ َشــــــــــــــَرفٌ ُكلُّهــــــــــــــاَخصــــــــــــــالٌ  ـــــــــــــقٌ ُكلُّهـــــــــــــاَوَنْف ـــــــــــــلُ ُخْل 2َنبی

.16، ص5، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.115، ص7، جالمرجع السابق2
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(الواو) جملة اسمیة على مثیلها، فالجملة األولى فالشاعر عطف بوساطة حرف العطف
(خصاٌل) وخبره محذوف جوازًا تقدیره (فیَك خصاٌل)، و(الواو) حرف عطف مكونة من مبتدأ

یَك).  (ف(خصاٌل) مرفوعة بالضمة، وخبرها محذوف أیضًا تقدیرهو(نفٌس) معطوفة على

فمن المالحظ أّن بین الجملتین تشابها ال یخفى، فلما ذكر الشاعر خصال الممدوح 
وعّددها، كان حریًا به أْن یذكر النفس التي حملت هذه الصفات النبیلة، التي تدل على طیب أصل 

فاعلها وحسن أخالقه. وقال الجواهري یمدح الشیخ طاهر فرج اهللا:

]البسیط [
ـــــاذا ـــــولُ یم ـــــيالشـــــعرِ لســـــانُ ق ـــــلٍ ف ــــــرُ َرُج ــــــینَ خی ــــــوهالبن ــــــوبن ــــــرُ وه 1أبِ خی

فالشعر عاجز عن مدح هذا الشیخ الفضیل، المعروف بصراحته وجرأته وحسن سیرته بین 
الناس، وبنوه من خیرة الناس، في أخالقهم ومكارمهم.

في شعره، خاصة مع أبي والقارئ شعر الجواهري تستلفته ظاهرة التناص الموجودة بكثرة
الطیب المتنبي، وفي البیت السابق تضمین لبیت المتنبي عندما رثى أخت سیف الدولة الحمداني، 

حینما وصله خبر وفاتها وهو في الكوفة إذ یقول:

]البسیط [
ـــــتَ  ـــــا ِبن ـــــِر َأٍخ ی ـــــا ُأخـــــَت َخی ـــــِر َأبٍ ی ــــــن َأشــــــَرِف الَنَســــــبِ َخی ــــــا َع ــــــًة ِبِهم 2ِكناَی

فقول الجواهري (خیُر البنیَن بنوه وهو خیُر أِب) من باب عطف جملة اسمیة على أخرى 
(بنوه) وهي مرفوعة بالواو؛ (خیُر) مرفوعة باالبتداء وخبرها(الواو)، فكلمةباستخدام حرف العطف

ألنها ملحقة بجمع المذكر السالم، و(الواو) بعدها حرف یعطف، والضمیر المنفصل یعود على 
(خیُر).(خیُر) ومحله الرفع، وخبرهخ طاهر فرج اهللا وهو معطوف علىالشی

.310، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.215ص،1، جشرح دیوان المتنبي:نالبرقوقي، عبد الرحم2
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وتتضح المناسبة بین المعطوف والمعطوف علیه جلیة واضحة في هذا البیت، فذكر البنین 
واألبناء في مثل هذا السیاق، یتطلب من الشاعر أْن یأتي على ذكر أبیهم، الذین كان له الفضل 

شئتهم التنشئة الصالحة. والمنة في تربیتهم وتن

(الواو) حرف عطف یشرك الثاني مع األول في الحكم فمن خالل ما تقّدم یتبین لنا أنّ 
، وحروف العطف بشكل عام" 1اإلعرابي و"َحْرُف َنَسٍق َیقتِضي أْن َیُكوَن َبْیَن َساِبقِه وََالِحِقِه ُمناَسَبٌة"

ِل"َتْجَتِمُع ُكلَُّها ِفي إدَخاِل الثاِني ، وقد فصل القزویني طبیعة العالقة أو الجامع بین 2ِفي إْعَراِب األوَّ
الجملتین المتعاطفتین، وهو عنده ینقسم إلى عقلي ووهمي وخیالي: أّما العقلي، فهو أْن یكون بینهما 
اتحاد في التصور أو تماثل أو تضایف كما بین العلة والمعلول، والسبب والمسبب، والسفل والعلو، 

قل واألكثر، فإن العقل یأبى أّال یجتمعا في الذهن، وأّما الوهمي، فهو أْن یكون بین تصوریهما واأل
.3شبه تماثل أو تضاد أو شبه تضاد، والخیالي أْن یكون بین تصوریهما تقارن في الخیال

(الواو) توسطت بین الجملتین المتعاطفتین، وأدت دور الربط ونالحظ أّن أداة العطف
نهما، فكّل أداة في اللغة الفصحى تحتفظ برتبة خاصة، و" ُتَعدُّ َقِریَنًة َلْفظیًَّة ُتِعیُن َعلى َتْحدیِد بی

. 4الَمْعنى الَمْقُصوِد ِباألَداِة"

:5قال الجواهري یمدح محمد على كاليأم: -

]الكامل [
ـــــــــــــكَ َربٍّ َصـــــــــــــْوغُ أمْ ُصــــــــــغَتُهماأأنـــــــــتَ ... َیــــــــــداكَ َســـــــــِلَمتْ  6ْحجـــــــــــــوبِ مَ َعن

.17م، ص1998، 1رة، مصر، طهب، القای، دار غر دراسة األسلوب بین المعاصرة والتراث:ش، أحمدیدرو 1
.14م، ص1980، 2، تحقیق حامد المؤمن، عالم الكتب، بیروت، لبنان، طةیاللمع في العرب:ابن جني،2
، تأسیس نحو النص، جامعة منوبة، المؤسسة العربیة یة النحویة العربیةل الخطاب في النظر یأصول تحل:الشاوش، محمد3

.320، ص1م، ج1،2001للتوزیع، تونس، ط
، 1، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، طاألدوات النحویة وتعدد معانیها الوظیفیةالشاذلي، أبو السعود حسنین: 4

.42م، ص1989
كمین الذین شهدتهم حلبات المالكمة، وقد حقق العدید من االنتصارات التي أهلته للفوز مالكم أمریكي، وهو من أعظم المال5

كم في الساعة.900بلقب ریاضي القرن، وهو صاحب أسرع لكمة في العالم، وصلت سرعتها 
.25، ص7، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 6
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فالشاعر محتار فیمن أبدع یدّي هذا المالكم القوي، حتى ال یكاد یعرف الهزیمة، أهو 
صاغهما، أم اهللا هو الذي أبدعهما؟ فالجواهري یعلم أّن واحدًا منهما صاغ یدیه، ولكن ال یعلم 

یت بذلك؛ ألّن (أنت) هي الهمزة المتصلة وسمأیهما على وجه التحدید، فالهمزة المتصلة بالضمیر
ما قبلها ال یستغنى عما بعدها، وذلك أنها وقعت بین شیئین أو أشیاء ال یكتفى بأحدهما، فإن 
طلبت التعیین ال یتحقق إال بأكثر من واحد. والحقیقُة أّن اهللا هو الذي أبدع كّل شيء صنعًا، وهو 

یجوز قطعًا أْن ننسب الخلق القادر ونحن الضعفاء، وهو المسؤول عن الصورة التي صوّرنا بها، وال 
لغیره سبحانه. 

(ُهَو)، فالعطف (صوُغ) خبر لمبتدأ محذوف تقدیرهفــ(أْم) حرف عطف مبني على السكون
(أْم) هنا من باب عطف جملة على جملة، ولیس من باب عطف المفردات. وقد قام حرف العطف

صًال مترابطًا.بوظیفة ربط الجملة الالحقة بالسابقة، فجاء الكالم مت

وفي أعقاب الثورة العراقیة التي انتصر فیها الثوار على البریطانیین، وهزموهم بأفظع صورة، َبْل: -
یقول الجواهري:

]مجزوء الّرجز[
ــــــــــــــــــــــــــورةٌ  ــــــــــــــــــــــــــلْ وث ــــــــــــــــــــــــــرٌة   ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ اللَیعــــــــــــــــــــــــــــــــــــربٍ َجم 1ُتخَم

دارت بین الثوار واإلنجلیز، وأّنه (ثورٌة) بدأ یتذكر المعركة التي فالشاعر بعد تصریحه بكلمة
(ثورًة)، بل هي جمٌر مشتعل، وناٌر ال تنطفئ أبدًا. فاإلضراب هنا من غیر الالئق أْن نسمي ما دار

إضراب انتقالي من موقف إلى موقف آخر، مع عدم إرادة إبطال الكالم السابق وٕالغائه.

. الّالم المزحلقة:ت

حتى یصل به األمر إلى مدح (بن ُزَعین)، وهو أحد وینتقل الجواهري من مدح إلى مدح،
المناضلین األبطال، الذین كّرسوا حیاتهم لخدمة أوطانهم، یقول فیه:

.93، ص1، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
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]البسیط [
ــــــي ــــــمٍ َعــــــنْ ألطریــــــكَ إّن ــــــنْ ولســــــتُ ثقــــــةٍ وعــــــنْ ِعْل ــــــاِريِمَم ــــــدهُ ُتم ــــــمُ ِعْن 1الَكِل

(بن ُزعین) على حمایة الثغور، وصد فالشاعر ال یتردد في مدحه ویثق كل الثقة في قدرة 
هجمات الغادرین. فالشاعر لم یتعود على مجاملة من یمدحهم، وال ُیماري في كالمه، بل هو 

(إّن) (ُأطریَك)؛ لتربط اسمصادق في كل ما یقول. فـ (الالم المزحلقة) دخلت على الفعل المضارع
(ُأطریَك)، فبدخولها أعطت المسند من(الیاء) بخبرها وهو الجملة الفعلیةوهو الضمیر المتصل

والمسند إلیه قوًة لم تكن من قبُل.

:أدوات النفيث.

م، بّجل الشاعر المقاومین الثوار، وزف الشهداء 1921وفي أعقاب ثورة العراق عام َلْیَس:-
األبرار إلى جنات الخلد واالستقرار، وخّص بالذكر الشیخ محمد تقّي الشیرازي، یقول:

]جزوء الّرجزم[
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهملهـــــــــــــــــــــــــمْ لیســـــــــــــــــــــــــتْ كأّنمـــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ نفوُس 2والول

فهؤالء الشهداء تخلوا عن نفوسهم وُمَهِجِهم في سبیل الشهادة، ونیل الدرجات العالیة في 
اآلخرة؛ ألنهم یعرفون أنهم أحیاء عند ربهم، وهذا ما وعد به من یقاتل في سبیله، قال سبحانه 

. h  g  f  e  dk  j  ilq  p  o  n  m﴾3   ﴿وتعالى:

258، ص5، جالّدیوان:واِهري، محمد َمْهديالجَ 1
.96، ص1، جالمرجع السابق2
.169آیة :آل عمران3
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(َلُهم) في محل نصب خبر فــ(لیَس) فعل ماض ناقص، وشبه الجملة من الجار والمجرور
لیس مقّدم، و(نفوُسُهم) اسمها مؤخر مرفوع. ونالحظ أّن الشاعر قّدم الخبر على االسم لغرٍض 

كریمة، ولیس على النفس ذاتها.بالغي؛ ألّن التركیز ُمنصٌَّب على َمْن یملك هذه النفس ال

ویثني الشاعر على جمال عبد الناصر أجمل الثناء، مع عدم المغاالة في المدح:ما: -

]الكامل[
ــــــــي ــــــــاَعلیــــــــكَ أثن 1ثنـــــــــــاءَ الُمتَعِبـــــــــــدونَ أْفَســـــــــــدَ َكـــــــــــمْ ِعبــــــــاَدةً الثنــــــــاءُ وم

ي نفس الممدوح تكبرًا على غیره فالشاعر یعي أّن المبالغة في المدح، إفساٌد؛ ألّنه قد یوقع ف
من الناس، وكأنه هو المتفرد بالصفات الحسنة النبیلة، وال یستحق الثناء غیره.

(ِعباَدًة) (الثناُء) مرفوع بالضمة، وخبرها(ما) نافیة عاملة عمل لیس، اسمهاوردت
منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.

عمل لیس أیضًا، یقول الجواهري:تنفى بها الجملة االسمیة، وهي تعمل ال:-

]الكامل [
2الُجَبنـــــــاءِ عـــــــنَعـــــــفٌّ ، ِضـــــــغنةٍ ِمـــــــنُمَبــــــــــــــرَأٌ فأنــــــــــــــتَ ثــــــــــــــارٌ العــــــــــــــدنانُ 

فهو یبّرئ عدنان المالكي من الثأر ألمته ولشعبه من المستعمر ومن یتعاون معه من 
ها رائحة الغدر والخیانة. فــ(ال) الجبناء، فهو أكبر من أْن یلطخ كفه بدمائهم الفاسدة، التي تفوح من

مرفوعا بالضمة وهو نكرة، أّما خبرها فمحذوف (ثأٌر)نافیة وقد عملت عمل لیس، فجاء اسمها
جوازا تقدیره (َلَك منهم، أو ما في معناه).

.52، ص6، جالّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.220، ص4، جالمرجع السابق2
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أدوات داخلة على األجوبة:- 2

أ. الفاء في جواب الشرط:

بعدها مسبب عما جاء قبلها، ومثال ذلك قول تدخل الفاء على جواب الشرط؛ لتبین أّن ما 
الجواهري في مدح الملك حسین:

]البسیط [
ـــــــمْ إنْ  ـــــــكیقیمـــــــوال ـــــــّذكرىل ـــــــدةً ال ـــــــكَ فُحســـــــنُ مخل ـــــــافعِل ـــــــرُ فین ـــــــذكارِ خی 1ت

فاألفعال الحسنة هي التي تخّلد ذكر اإلنسان، وتبقیه حیًا بعد مماته؛ فهي بمنزلة العمر 
سابقا. فــ(إْن) حرف شرط جازم یجزم فعلین، األول یسمى فعل الشرط والثاني الثاني كما أشرنا

(یقیموا) فعل (لْم) حرف یفید النفي ال محّل له من اإلعراب، والفعلیسمى جواب الشرط، وتعرب
(إْن) وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة، والواو مضارع مجزوم بحرف الشرط

(حسُن)، عل الشرط، أّما جواب الشرط فقد جاء جملة اسمیة مكونة من المبتدأبعده فاعل. وهو ف
(خیُر) مرفوع بالضمة.والخبر

وقد اقترنت جملة جواب الشرط بالفاء فحصل بها ربط الجملتین مع بعضهما، فتحقق 
االنسجام والترابط، واتضحت عالقة السببیة بینهما.

:ب. الفاء في جواب (أّما الّشرطة)

ویتمثل ذلك بقول الجواهري في عبد المحسن السعدون:

]الكامل [
ــــــا ــــــكأّم ــــــاأفضــــــلُ فهــــــوكتاُب ــــــــمْ إنْ َمعاشــــــــرٍ وخــــــــزيُ واعٍ وَعــــــىم ــــــــوال 2َیُع

.290، ص1ج،الّدیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
.500، ص1، جالمرجع السابق2
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فالدستور العظیم الذي تركه لألجیال بعده أفضل ما ینتفع به إنسان عاقل، یعي ما فیه من 
فعوا به فذلك الخزُي والعاُر.قیم ومبادئ، فإْن لم ینت

فــ(أّما) حرف شرط وتفصیل قامت مقام أداة الشرط وفعل الشرط معًا، وهي تفسر بـــ (مهما 
یكن من شيء)، فــ(كتاُب) مبتدأ مرفوع بالضمة، وخبره الجملة االسمیة المكونة من الضمیر 

. وقد جاءت الفاء رابطة، والجملة (أفضُل) مرفوع بالضمة(هو) ومحله االبتداء، وخبرهالمنفصل
االسمیة بعدها في محل رفع خبر المبتدأ.
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الَفصُل الثالثُ 

أثر الروابط اللفظیة في توجیه الداللة

.أوًال: في شعر الوصف

.ثانیًا: في شعر المدیح
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الَفصُل الثالثُ 

أثر الروابط اللفظیة في توجیه الداللة

:""شعر الوصف* 

ربط بالضمیر أو ما یجري مجراه:أوًال: ال

إّن األصل في الرابط أْن یكون بالضمیر، ویقع رابطًا للجملة بما قبلها، ورابطًا لالسم بما 
قبله، فوجوده یشیر إلى تعلق الجملة الثانیة بالجملة األولى، ولوال هذا الضمیر لنشأ َلْبس في فهم 

تكون كالمًا مستقًال غیر أنك إْن قصدت جعلها االنفصال بین الجملتین؛ إذ األصل في الجملة أنْ 
جزءًا من الكالم فال بّد من رابطة تربطها بالجزء اآلخر، وهذه الرابطة هي (الضمیر).  

وفي هذا الفصل سنحاول أن نتعرف إلى أثر الروابط اللفظیة في توجیه المعنى، وهل یتغیر 
على توضیح اإلشراقات الداللیة من جهة، المعنى بناء على نوع الرابط الُمستخَدم؟ فذلك یعین

ویبرز جمالیات النص الشعري من جهة أخرى.

الخبر الجملة: .1

وال یربطها إّال الضمیر، سواء أكان مذكورًا أو مقدرًا، ومثال وقوع الخبر جملة فعلیة قول 
الجواهري في وصف مخاطر االستعمار:

]الوافر [
ـــــــــُرَد فـــــــــ ـــــــــُم َنَفُخـــــــــوا التََّم ـــــــــرافٍ ُه 1َوأغـــــــــــــــــروُهنَّ فانقَلبـــــــــــــــــْت ِســـــــــــــــــباعاً ي ِخ

فهؤالء المستعمرون یزرعون التمرد في نفوس أبنائنا من خالل أمرین، األول: استمالة 
الضعفاء من الشعب الذین ال یملكون حوًال وال قوة، ونفث سموم التمرد وحب السیطرة في قلوبهم، 

هؤالء الضعفاء؛ لتنفیذ أوامره المطلوبة.والثاني: المغریات التي یقدمها االحتالل ل

.458، ص1، جالدِّیوانْهدي: الَجواِهري، محمد مَ 1
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فالجملة الفعلیة الماضویة (نفخوا)، اشتملت على ضمیر (واو الجماعة) الذي یربط جملة 
الخبر بالمبتدأ قبله (هم)، ویطابقه في الجمع والتذكیر ولوال هذا الضمیر لما جاز وقوع الجملة 

سابقتها، وال یربطها شيء بما قبلها، ویكون الفعلیة خبرا عن المبتدأ؛ فالجملة تصبح مستقلة عن 
المعنى عند االنفصال وعدم وجود الضمیر: (َنَفَخ التََّمرُُّد في ِخراٍف)، فالتمرد هو الذي ینفخ ولیس 

المتمرد أّي (المستعمر) وهذا غیُر ُمراد.

لمعنى وٕاذا تأملنا األلفاظ التي استخدمها الشاعر رأینا الدقة في اختیارها، ومناسبتها ل
المقصود، (النفخ، التمرد، اإلغراء، االنقالب، السباع)، وكّلها ألفاظ توحي بالتكبر والتعالي والقوة. 
ومن المالحظ أیضًا أّن العطف توسط بین الجملتین (نفخوا، وأغروهّن)؛ وهي تدّل على مطلق 

ف (الفاء)؛ ألّن الجمع والمشاركة بین الصفتین المذكورتین، ولكّن الفعل بعدها جاء بحرف العط
(الفاء) حرف یفید الترتیب والتعقیب، فبعد تحقق المطلبین السابقین وهما (النفخ، واإلغراء) فال بّد 
بعدهما مباشرة من حصول االنقالب والتمرد. وهذا ما حصل مع الشعوب العربیة في وقتنا الراهن، 

فساد والتمرد بین أبناء الشعب، إذ یعمل االستعمار على تمزیق الوحدة العربیة، وزرع الشقاق وال
حتى ینتهي المطاف بنا إلى االنقالب والفوضى. 

ومثال الّربط في باب الجملة االسمیة المنسوخة، قول الجواهري، وهو یقضي صیف عام 
ائفها:صم في إیران وم1924

]المتقارب[
ــــــــــــــــوَش الَغمــــــــــــــــامِ  ــــــــــــــــيَّ إّن ُجی ـــــــــنیعِ خلیل 1َعـــــــــرْفَن ِلفـــــــــارَس ُحْســـــــــَن الصَّ

فالغمام في فارس كالجیوش لكثرته؛ وهو یعرف رّد الجمیل لهذه األرض وأصحابها، فیدّر 
علیهم المطر الغزیر، حتى تبتهج األرض، فیعّم الخیر الكثیر. فهنا وقعت الجملة الفعلیة (عَرْفَن) 

قه في خبرًا السم (إّن)، واتصل بها ضمیر یعرب فاعًال یعود إلى اسم (إّن) وهو (ُجیوَش) ویطاب
الجمع والتأنیث. ویستخدم الشاعر الفعل (َعَرَف) دون غیره من األفعال، خبرًا لــ (إّن)؛ لیدّل على 

.260، ص1، جالدِّیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 1
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أّن العالقة التي تربط بین (فارَس)، و(الغمام) هي عالقة قائمة على الحب والمودة والتعارف 
والوئام. 

الشعراء القدامى في وتبرز في بیت الجواهري ظاهرة الخطاب الموجهة للمثنى، على عادة
مخاطبتهم ألصحابهم، ومن ذلك قول امرئ القیس: 

]الطویل[
ـــــــي علـــــــى أمِّ ُجْنـــــــُدٍب   ـــــــيُ مـــــــرّا ب 1لُنَقضـــــــــي ُلَباَنـــــــــاِت الُفـــــــــؤاِد الُمعـــــــــذَّبِ َخلیّل

ولم یستطع الشاعر وهو في إیران أْن یصبر على فراق األهل والخالن، فأصبحت األشواق 
األشجان تتصاعد حتى عزم على الرحیل، یقول:تلهب صدره، و 

]الطویل [
ــــــَض الَحــــــلَّ ترحــــــالُ َومــــا َبِرَحــــْت أیــــدي الُخطــــوِب َتنوُشــــني ــــــى َبغَّ 2ِبفــــــارَس حّت

فالشاعر یشبه الخطوب والمصائب بالرامي الذي ینوش العدو بسهامه فتردیه قتیًال، وهذا 
لشوق والحنین لوطنه. ففي هذا البیت وقع خبر (ما برَح) حال الشاعر إذ تقتله الغربة، ویعذبه ا

جملة فعلیة مكونة من الفعل المضارع المرفوع (تنوُش)، وفاعله ضمیر مستتر تقدیره (هي) العائدة 
إلى (األیدي)، ورابط جملة الخبر بالمبتدأ، و(نون الوقایة) وهو حرف مبني ال محل له من 

ب مفعول به.اإلعراب، والضمیر المتصل في محل نص

وقد أسهمت مجموعة من األسالیب في توضیح الداللة، وٕایصال المعنى، ومنها استخدام 
أسلوب الجمع، وهي (أیدي، الُخطوب)؛ وتدّل على كثرة المصائب واألحزان، واستخدام الفعل 

التضعیف المضارع في خبر الناسخ؛ ألّن الفعل المضارع یدل على االستمراریة في الحدث، وأخیرًا 
في الفعل الماضي (َبّغَض)، حیث یضاعف هّم الشاعر، ویزید من لوعته. ویرسم الجواهري صورة 

جمیلة لنهري دجلة والفرات، وقد بلغهما أّن طه حسین سوف یزور العراق في القریب العاجل:

.29م، ص2004، 5، ت: مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، طالدِّیوانامرؤ القیس: 1
.93، ص3، جالدِّیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي: 2
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]الطویل [
ْرعـــــاِضــــفاُفُهما َواْســـــَتْنَهَض أَنّبیـــــــــــــــَك أنَّ الرَّاِفـــــــــــــــدیِن َتطلَّعـــــــــــــــتْ  ـــــَجُر الزَّ 1الشَّ

فــ (الرافدان) تتطلع ضفافهما لرؤیة الدكتور طه حسین واستقباله استقباال یلیق بمكانته 
المرموقة في مجال العلم واألدب، واألشجار بدأت تستنهض الزروع؛ لكي تقف احترامًا وتقدیرًا لهذا 

ة في (ِضفاُفُهما)، إذ یربط جملة الخبر األدیب. فهنا جاء الرابط ضمیرًا متصًال مجرورًا باإلضاف
) وهي (تطلعْت) باسمها وهو (الرافدین)، ویتطابق مع عائده في التثنیة والتذكیر، ولوال هذا  (خبر أنَّ
الضمیر لحدث لبس في فهم المقصود، وأصبحت جملة الخبر مستقلة، ال ترتبط بالمبتدأ، فیكون 

الكالم مشتتًا مبعثرًا حینئٍذ.

در المؤول من (أنَّ واسمها وخبرها) قد سد مسد مفعولي (أنبأ)، وهو فعل خففت ونجد المص
فیه الهمزة، من طریق إبدالها حرفًا من جنس ما قبلها، فأصبحت بعد األبدال (أنبیَك)؛ فمعروف أّن 
الهمزة تحتاج إلى مجهود عضلي كبیر حال نطقها؛ ولذا یلجأ الناطق بها إلى استبدالها بحرف من 

كة ما قبلها أو حذفها، والهدف من ذلك التخفیف في هذا الصوت القوى بتحویله إلى جنس حر 
.2أصوات لّینة لیتمكن من نطقها بیسر وسهولة

النعت الجملة:.2

ال بّد في جملة النعت من ضمیر یربطها بالمنعوت؛ لیحصل به تخصیصه، فحالها كالخبر 
ها، إذ هي مستقلة باإلفادة، ومن األمثلة على ذلك الجملة من حیث افتقارها إلى ما یربطها بمنعوت
قول الجواهري یصف حنینه وشوقه إلى الشام: 

]الكامل [
ــــــــــــــــــٍة َمهــــــــــــــــــُزوزةٍ  ـــــــــــاقَورســــــــــــــــــائٍل َبرقی 3أْســـــــــــالُكها مـــــــــــن قلبـــــــــــَي الَخّف

.93، ص3، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
.149م، ص1993، 2، مكتبة وهبة، طاللهجات العربیة نشأة وتطوراً :، عبد الغّفار حامدهالل2
139، ص 1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي3
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فرسائل الحب والتحنان التي یزفها إلى أهله في جمیع األقطار العربیة مشحونة بلهیب 
األشواق، وبلوعة الفراق، حتى تراها مهزوزة بما فیها من الزفرات الحارة، واألشواق الحارقة.

) التي أفادت التكثیر هنا؛ لكثرة الرسائل التي كان  افتتح الجواهري بیته بواٍو تسمى (واو ربَّ
بعثها إلى أهله ووطنه في غربته، واالسم بعدها مجرور بها، وقد نعتها الشاعر بصفتین مفردتین ی

متتالیتین، هما (برقیٍة، مهزوزٍة)، ولذلك وجدناهما خلتا من الرابط الذي یربطهما بالمنعوت قبلهما؛ 
سالُكها)، ألن المفرد ال یتحمل ضمیرًا، ونعتها مرة أخرى بجملة اسمیة مكونة من المبتدأ (أ

والضمیر المتصل بها هو الرابط الذي ربطها بالمنعوت، وهو (رسائٍل)، وخبره وهو شبه الجملة من 
(ِمْن قلبَي)، والجملة االسمیة في محل جر صفة لــ(رسائٍل). الجار والمجرور

وفي هذا السیاق نقول: إّن كلمة (أسالُك) هنا مرفوعة باالبتداء، ولیست مرفوعة على أنها 
ائب فاعل السم المفعول قبلها؛ ألنا لو َعَدْدناهما كذلك فبَم یتعلق الجار والمجرور (من قلبَي)؟ ن

لهذا ُتشّكُل عبارة (أسالُكها من قلبَي) جملة اسمیة تاّمة، وشبه الجملة متعلقة بالخبر المحذوف 
ولیس باسم المفعول.

ه بالمفازة، والعواطف تجیش وبحال من التأثر الشدید وعدم االتزان، یصف الجواهري قلب
خالله:

]الطویل[ 
ــــــــــازةٌ  ــــــــــاِت َمف ــــــــــذي العاطف ــــــــــِت له ــــــــــــــاِزِع؟أأن ــــــــــــــٌة بالّزع 1نســــــــــــــاِئُمها ُمرتجَّ

، ویصف 2فالشاعر یخاطب (قلبُه) الذي كّناه بــ(الُمضغة) كما صرح في البیت الذي قبله
لریاح القویة العاتیة، التي تثیر الغبار، هذه المضغة بالصحراء المقفرة التي ال یوجد فیها غیر ا

وتقتلع األشجار. وقلب الشاعر كذلك األمر؛ فهو ال یحمل غیر األشجان واألحزان، التي تثیر 
ه الملیئة باأللم والحسرة.عواطفه، وتحرك مشاعر 

.23، ص3، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
برحٍب وال أبعاُدها بشواِسعِ ویا ُمضغَة القلِب الذي ال فضاُؤها       2
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خبره لقد وقع الضمیر المنفصل (أْنِت) في محل الرفع باالبتداء، مسبوقًا بهمزة االستفهام، و 
(نساُئمها) مضافا (مفازٌة) مرفوعة بالضمة، ووصفها الشاعر بالجملة االسمیة المكونة من المبتدأ

إلى الضمیر بعده وهو الرابط الذي یربط جملة النعت االسمیة بالمنعوت قبلها (مفازٌة)، وخبره وهو 
(مرتجٌة).

مفازٌة)، فالجملتان قبل الربط وهذا الرابط لواله لما صّح أْن تقع الجملة االسمیة نعتا لــ (
تشكل كّل واحدة منهما جملة اسمیة تاّمة، وهما (القلُب مفازٌة) و(النسائُم مرتجٌة)، فوّحد الضمیر بین 

الجملتین بأْن جعل الجملة الثانیة في محل رفع صفة. 

فالروابط اللفظیة بأدواتها المختلفة تشكل األساس الذي نتكئ علیه في تفسیر المعاني 
والدالالت، غیر أنَّ هناك وسائَل أخرى مساعدة تعین على التوضیح إضافة إلى الروابط، وهي 
األلفاظ المستخدمة. فإذا دققنا النظر في البیت السابق لوجدناه یشتمل على األلفاظ (القلب، مفازة، 

دم االستقرار، نساِئم، مرتّجة، الّزعازع)؛ فُكل واحدة من هذه الكلمات تدّل على حالة من الفوضى وع
وهذه هي الحالة التي كان علیها الشاعر. فالقلب تتحكم به العواطف، وهي مضطربة متقلبة من 
وقت آلخر، والمفازة توحي بالخوف والرعب وهما حالتان شعوریتان طارئتان، والنسائُم تهب حینا 

یة، وهي مصدر وتقف أحیانًا أخرى، واالرتجاج فیه هزة واضطراب، والزعازع وهي الّریاح القو 
للخوف أیضًا، إلى جانب الّدمار الهائل الذي تخلفه وراءها، إضافًة إلى ذلك فإّن حرف (الزاي) 

صوت صفیري فیه نوع من القوة التي تصاحب الریح الشدیدة.

. الحال الجملة: 3

لفة لقد وردت الجملة الحالیة بكثرة في شعر الجواهري، وهذا مردُّه إلى الظروف الكثیرة المخت
التي عاشها محمد مهدي الجواهري طیلة قرن كامل؛ فعالمه مليء بالرموز والمتناقضات، متفرد 
بتمرده وصخبه وٕایحاءاته المستفزة دائمًا، واتجاهاته المتعددة بمداخله الكثیرة المتناقضة، كیف ال 

شتمل علیه من وهو عالم مكتظ بأحداث وتواریخ وأسماء مؤثرة في التاریخ العربي والعالمي، وما ا
وغیر ثورات وحروب وانقالبات، وحكومات ملكیة وجمهوریة وأمیریة، وسیاسیین وأطباء ومثقفین.

ذلك كثیر. 
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الحال التي تقع جملة ال بّد لها من رابط یربطها بصاحبها وهو ما یسمى بــ (صاحب ف
لرابطین، الضمیر والواو الحال)، ورابطها إّما الواو أو الضمیر أو كالهما، والشواهد على اجتماع ا

كثیرة، منها قول الَجواِهري یصف الغاصبین الذین یحاولون طمس الهویة العربیة، وتحریف التاریخ 
العربي اإلسالمي:

[ الكامل ]
ــــــَو َصــــــحاِئفٌ  ــــــاریَخ َوْه ـــــــــــْت ِبَســـــــــــوادِ مــــــا أنصــــــفوا الت ـــــــــــیٌض نواِصـــــــــــُع ُلفَع 1ِب

(صحائٌف)، وهي جملة من مبتدأ (ُهَو) وخبرهفقوله: (وهو صحائٌف) جملة اسمیة مكونة 
وقعت حاًال من (التاریخ)، وقد ارتبطت هذه الجملة بصاحبها من طریق الواو، والضمیر المنفصل 
الذي طابق صاحبه في اإلفراد والتذكیر. فاجتماع الواو والضمیر معًا، أضاف للمعنى مزیدًا من 

اعر قیمة التاریخ العظیم، الذي ال یستطیع أحد أن التوكید الذي ال یحصل بأحدهما؛ لكي یبرز الش
قوا التاریخ یشكك بصدقه أحداثه، وما خلده لنا من تراث األجداد واآلباء، مهما حاول الطغاة أْن یلفّ 

ُزورًا وُبهتانًا. 

ونالحظ أّن الشاعر لجأ إلى الطباق في قوله (ِبیٌض، وسواد)، وهو وسیلة تساعد على 
المراد، وقد استطاع أیضًا من خالل وصف كلمة (ِبیٌض) بــ (نواصُع) أن كشف المدلول، وبیان

یبّدد األوهام، التي تعتري أصحاَب النفوس الضعیفة، ومن یشككون بصدق التاریخ.  

لمعتصم باهللا، في ویستلهم الشاعر بیته من القصیدة المشهورة ألبي تمام، التي قالها یمدح ا
:2(فتح عّمورّیة)

.169، ص1، جالدِّیوان:ي، محمد َمْهديالَجواِهر 1
كان المنجمون قد حكموا أّن المعتصم ال یفتح عمورّیة، وراسلته الروم بأنا نجد في كتبنا أنه ال تفتح مدینتنا إال وقت إدراك 2

ها ففتحها، فأبطل التین والعنب، وبیننا وبین ذلك الوقت شهور یمنعك من المقام فیها الثلُج والبرُد، فأبى أن ینصرف وأكب علی
ما قالوا.
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]طالبسی[ 
ـــــــفائحِ بـــــــیُض  ـــــــحائفِ الصَّ ــــــك والرَیــــــبِ َال ســـــــوُد الصَّ 1فــــــي ُمتُــــــوِنهنَّ جــــــالُء الشَّ

ویستمّر التدفق الشعري عند الجواهري، حتى یصل ذروته عندما رثى الشیخ طاهر فرج 
، یقول في ذلك المشهد المؤثر، وفي وصف بالغ الجمال والّروعة:2اهللا

]البسیط[ 
ــــــــــكَ  ــــــــــأنَّ َنْعَش ــــــــــةٌ َك ــــــــــواُء غاِئَم ــــــُحبِ َواألْج ــــــَن السُّ ــــــقیا ِم ــــــاُس للسُّ ــــــُه النَّ 3ُتِقُل

فــ (النعش) في رأي الشاعر لم یؤخذ إلى مكان ما، وٕانما كّل ما في األمر أّنه راح مستسقیًا 
(الّرثاء)، وهذا ما المطر؛ فالشاعر قّدم لنا علة أدبیة طریفة مستملحة، تناسب هذا الغرض وهو

في األسالیب البالغیة بــــ (حسن التعلیل).یعرف 

(نعَش) منصوب لقد اتكأ الشاعر في وصفه السابق على أداة التشبیه (كأّن)، فاسمها
بالفتحة، وجملة (تُقلُه) في محل رفع خبر لها، والواو (واو الحال)، و(األجواُء) مرفوعة على أنها 

ال االسمیة بصاحبها، وما نالحظه أّن الشاعر مبتدأ، و(غائمٌة) خبر، وقد ربطت الواو جملة الح
استخدم الواو وحدها للربط بخالف البیت السابق، الذي جاءت فیه جملة الحال لتؤكد معنى ُمِهمًا 

وهو (إنصاف التاریخ) وهذا یتطلب مزیدًا من التوكید؛ ولذلك جاءت بالواو والضمیر معًا.

وت الشیخ طاهر فرج اهللا، وهو في الحقیقة أّما هنا فاألمر مختلف؛ ألّن السیاق تبریر م
واقع ال شّك فیه؛ لهذا السبب لم یحتج األمر معه إلى توكید كما في البیت السابق، واكتفي بالواو 

فقط رابطًا جملة الحال بصاحبها.

فمن هذا المنطلق یتبین لنا أّن الربط بالواو والضمیر معًا، یختلف عنه في حالة الربط 
وأّن المعنى یختلف تبعًا لذلك، وٕاال لم یكن هناك فرق أو جدوى من وجود الضمیر أو بأحدهما،

الواو في سیاق معین، واجتماعهما معًا في سیاق آخر.

.32، ص1، جشرح دیوان أبي تمام:الخطیب التبریزي1
هو من أوائل المجاهدین في الشیعة، وعلى رأس قبیلته (الحالف)، وكان معروفًا بكرمه وصراحته وجرأته.2
.309، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي3
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ومثال اجتماع الواو والضمیر في الجملة الحالیة االسمیة، قول الجواهري متحسرًا على 
یأ ظالل نخیلها، وتوسد ثراها الطاهر، وأكل وطنه (العراق)، وقد ابتعد عنه أهله، ولم یصنه من تف

من خیراتها ونعیمها:

]الوافر[ 
ـــــــــــــــرُّ َفیــــــــــــا َوطنــــــــــــًا َجَفــــــــــــْوُه َوْهــــــــــــَو رَاضٍ  ـــــــــــــــَو َب ـــــــــــــــوُه َوْه ـــــــــــــــُه َبن 1َوعقَّت

فالعراق صبور، یتحمل ما یالقیه من هجر أحبابه وخالنه، وهو كاألّم الرؤوم التي تصبر 
أذاه حتى یعود إلى رشده. فالبیت السابق اشتمل على جملتین على عقوق ولدها لها، وتتحمل

(ُهَو)، فاألولى جملة اسمیتین حالیتین، وقد ارتبطت كل واحدة منهما بالواو والضمیر المنفصل
)، وصاحب الحال في كلتا الجملتین واحد وهو (وطنًا)،  (َوْهَو َراٍض)، أّما الثانیة فهي (َوْهَو َبرُّ

لحال منه على الّرغم من كونه نكرة وصفه بالجملة الفعلیة بعده؛ فبهذا أصبح والذي سّوغ مجيء ا
قریبًا من المعرفة، وجاز وقوع الحال منها. 

والفائدة من ارتباط جملة الحال بالواو والضمیر التأكید على سعة صدر هذا الوطن، وعظیم 
اق هو أمُّنا التي طالما حضنتنا، فضله وٕاحسانه؛ إْذ ال یصبر على الجفاء والعقوق إال األم، والعر 

وضمتنا بحنانها وعطفها، ولم تتخّل عنا في ساعة الشدة، مثلما فعلنا بها.

ومثال ارتباط جملة الحال بالضمیر وحده، قول الجواهري یصف العراق، وقد مّر علیه 
النسیم العلیل، فأصبحت تفوح من أكنافه رائحة المسك:

]البسیط[ 
2كأنَّمــــــــا ُجـــــــــرَّ فیهــــــــا َذْیـــــــــُل ِمْعطـــــــــارِ علـــــــى أْكناِفهـــــــا َفـــــــَذَكتْ َمـــــــرَّ النَّســـــــیمُ 

فیا لروعة هذا البلد، ویا لسحره؛ فقد ُفتن الشاعر بجماله، فملك علیه قلبه وعقله ولسانه، 
وجمیع جوارحه، حتى انهمر شعره عذبًا زالًال رقراقًا كماء دجلة والفرات. 

.386، ص1ج،الدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
.429، ص 1، جالمرجع السابق2
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)، وقد ألغي عملها فالجملة السابقة تكونت من الج ملة الحالیة المصدرة بحرف التشبیه (كأنَّ
بدخول (ما الكاّفة) علیها، وهي جملة محلها النصب على الحال بتأویل المشتق (مشبهًة)، أّما رابط 
جملة الحال فهو الضمیر المتصل بحرف الجر (فیها)، وصاحب الضمیر هو الضمیر المتصل في 

ق.(أكنافها) وهو عائد على العرا

والذي سّوغ مجيء الجملة االسمیة الحالیة بال واو دخول حرف التشبیه على المبتدأ، وفي 
ة بال واو دخول حرف دخول حرف التشبیه (كأّن) یقول الجرجاني: "ومما یحسن فیه مجيء االسمی

، كما في قول الفرزدق:1على المبتدأ"

]الطویل[ 
ــــــــا ــــــــریني َكأنَّم ــــــــى أْن ُتْبِص ــــــــُت َعَس 2َبِنــــــــــيَّ َحــــــــــواَليَّ اُألُســــــــــوُد الَحــــــــــواِردُ َفُقْل

) فقلت:  ) إلى آخره، في موضع النصب على الحال، ولو أنك تركت (كأنَّ فقوله: (َكأنَّما َبِنيَّ
(َعَسى أْن تُْبِصریني َبِنيَّ َحواَليَّ كاُألُسود) رأیته ال یحسن حسنه اآلن، ورأیت الكالم یقتضي (الواو) 

أْن تُْبِصریني َوَبِنيَّ َحواَليَّ كاُألُسوِد الحوارِد).كقولك: (َعَسى 

ومجيء الحال االسمیة على هذه الصورة كثیرة في القرآن الكریم، من ذلك قوله تعالى:
﴿  Ê   É    È﴾3:وقوله أیضًا ،﴿\  [     Z﴾4 .

بالواو أو بالضمیر، وٕاْن وما نطمئُن إلیه أّن الجملة االسمیة التي تقع حاًال، إّما أْن ترتبط 
كان األكثر الجمع بینهما. وقد ذكر الجرجاني أّن المبتدأ من الجملة متى كان ضمیر ذي الحال لم 

، صححه وعّلق على حواشیه: السید محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، دالئل اإلعجاز:الجرجاني، عبد القاهر1
.211م، ص1987لبنان،

حیم بن عبد ، وینظر: العباسي، عبد الر 146، ص1م، ط1987، ت: على فأعور، دار الكتب العلمیة، الدِّیوان:الفرزدق2
، 1بیروت، ج–، ت: محمد محیي الدین عبد الحمید، عالم الكتب معاهد التنصیص على شواهد التلخیص:الرحمن بن أحمد

.304ص
.101اآلیة :البقرة3
.8اآلیة :الجاثیة، 7اآلیة :لقمان4
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ئت بها بغیر الواو تصلح بغیر الواو ألبتة، كقولك: جاءني زید وهو راكب، ورأیته وهو جالس. ولو ج
.1لم یكن كالماً 

. ضمیر الفصل: 4

مبتدأ والخبر، ویشترط فیه المطابقة لما قبله في المعنى وفي هو ضمیر یتوسط بین ال
التكلم، وفي الخطاب والغیبة، وفي اإلفراد والتذكیر وفروعهما، وهو یعتمد علیه في بیان أّن الثاني 

خبر ال تابع.

ومن األمثلة على وقوع الضمیر فصًال بین المبتدأ والخبر، قول الَجواِهري یصف من 
والذنوبا:یرتكبون المعاصي 

]الكامل[ 
ــــــــــرِّ  ــــــــــرعى ُتج ــــــــــْم َص ــــــــــةٌ وأوالِء ُه ـــــــــناُر أمَّ ـــــــــوِل األْرُس ـــــــــرَّ الُخی 2أســـــــــالَبهم َج

فالموت هو النهایة لكل فاجر وآثم، وسوف یساقون إلى الموت وهم ینظرون، وال یجدون 
سم إشارة ومحله (أوالِء) وهو امن یحمیهم أو یدافع عنهم، فضمیر الفصل (ُهْم) توسط بین المبتدأ

االبتداء، وهم مطابق لما قبله في التذكیر والجمع، وخبره (صرعى). والغرض من مجيء ضمیر 
الفصل هو التأكید على أّن أمثال هؤالء الناس من مرتكبي المعاصي هو الموت لیس غیر، وكأن 

الشاعر یرى موتهم بأم عینیه، واألمة تجرُّ ما نهبوه من مال وغیره.

ة على الفصل بین اسم إّن وخبرها، قول الجواهري إثر معارضة بعض العلماء ومن األمثل
لفتح مدرسة للبنات في النجف:

]الطویل[ 
ــــــــــوا ــــــــــذیَن تكفل ــــــــــٍب أنَّ ال ــــــــــْن َعَج 3بإنقــــــــــــاِذ أهلیــــــــــــِه ُهــــــــــــُم الَعثــــــــــــراتُ َوِم

202، صدالئل اإلعجاز:الجرجاني، عبد القاهر1
.305، ص4، جانالدِّیو :الَجواِهري، محمد َمْهدي2
.467، ص1، جالمرجع السابق3
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والطامعین، ها فهؤالء العلماء الذین بهم ترقى األمم وتزدهر، والذین یقفون في وجوه العداة 
هم الیوم یقفون في طریق العلم، فأصبحوا كأنهم عثرات تسد الطریق أمام العلم وبناء المدارس؛ 

فالشاعر یتعجب من هؤالء الذین یرتدون ثیاب الدین، ولكنهم في حقیقة األمر لیسوا كذلك.

ا وهو لقد فصل الشاعر بالضمیر(هم) بین اسم (إّن) وهو االسم الموصول (الذین) وخبره
(العثراُت)، وفائدته توكید القصر على جهة المبالغة، في كون من یدعي العلم، ولكنه یقف بوجهه 
هم الحاجز أو المانع الحقیقي، الذي یحیل دون تطور األمة، ویسعى للفساد والفتنة، فهؤالء خطرهم 

الحذر منهم.أشد وقعًا وٕایالمًا من العدو الحقیقي، الذي نعرفه، ویجب أْن نأخذ الِحیطة و 

وبعد هذا العرض یتبین لنا أّن ضمیر الفصل الغرض منه الفصل بین الخبر والنعت 
خاصة، أو بین الخبر والتابع عامة؛ لذلك من الطبیعي أْن یكون مكانه بین ركني الجملة االسمیة؛ 

ا في الخبر أي بین المبتدأ والخبر المجردین من النواسخ، وحقه أْن یقع بین معرفتین، وٕانما اشترطو 
التعریف؛ ألّن الّلبس ال یقع إال إذا كان الخبر كذلك، نحو: محمد هو القوي، وزید هو الفائز، وعلیه 
فقد كان القیاس فیه أال یقع إال بعد مبتدأ بال ناسخ؛ ألّن " َضمیَر الَفْصِل إنََّما َیَتَوَسُط َبْیَن الُمْبَتَدأ 

واِبِط التي َتْرِبُط الُمْبَتدأ ِفي الُجْمَلِة 1َفِتِه"َوصِ َوالَخَبِر، َال َبْیَن الَمْوُصوفِ  وقال برجشتراسر: "َوِمَن الرَّ
میِر َلْیَس َواِجَبًا، َبْیَد أّن الَعَرِبَیَة تَقتضیِه ِفي حَ  اِل االْسِمّیة ِبَخَبِرِه إْدخاُل َضمیٍر َبْیَنُهما، وٕاْدَخاُل الضَّ

.2َو الّصَواُب"َكْوِن الَخَبِر ُمَعّرفًا َنْحَو: َهذا هُ 

فضمیر الفصل یؤتى به لثالث فوائد، هي:

لفظیة: -

وهي اإلعالم بأّن ما بعده خبر ال تابع، قال سیبویه: " َفجاَز َهذا في َهذِه األْفعاِل التي 
ا َینَتِظُر الُمَحدََّث َوَیَتَوَقُعُه األْسماُء َبْعَدَها ِبَمْنِزَلِتَها ِفي االْبِتداِء إْعالمًا ِبأّنُه َقْد َفَصَل االْسَم، َوأّنُه ِممّ 

ُه، ِفإذا ابتَدأَت ِمْنُه ِمّما َال ُبّد َلُه ِمْن أْن َیْذُكَرُه ِلْلُمَحدَِّث؛ ِألنََّك إذا اْبتَدأَت االْسَم فإنَّما تَْبَتِدُئُه ِلَما َبْعدَ 

.571م، ص1992، 1، بیروت، مؤسسة الرسالة، طالكلیات:الكفوي، أبو البقاء، أیوب بن موسى الحسیني1
.136م، ص1982، القاهرة، مكتبة الخانجي، التطور النحوي للغة العربیة:برجشتراسر، جوتلف2
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الَكالُم َوَلْم َیُسْغ َلَك، َفَكأنَُّه َذَكَر (ُهَو) ِلَیْسَتِدلَّ َوَجَب َعلیَك َمْذُكوٌر َبْعَد الُمْبَتَدأ َال ُبّد ِمْنُه، وٕاّال َفَسدَ 
.1الُمَحدََّث أنَّ َما َبْعَد االْسِم َما ُیْخِرُجُه ِمّما َوَجَب َعَلْیِه، َوأّن َما َبْعَد االْسم َلْیَس ِمْنُه "

معنویة: -

ه الكالم، أْي یقّوى ویؤكد، وهي التأكید؛ ولهذا السبب سّماه الكوفیون دعامة؛ ألنه یدعم ب
(محمد نفسه هو العاقل). قال سیبویه: ویدلك على أّن ومن َثّم لم یجمع بینه وبین التأكید؛ فال یقال:

الفصل كالصفة أنه ال یستقیم:" أظنه هو إیاه خیرًا منك"، إذا كان أحدهما لم یكن اآلخر؛ ألّن 
صفة كالفصل، وكذلك: " أظنه إیاه هو خیرًا أحدهما یجزئ من اآلخر؛ ألّن الفصل هو كالصفة وال

.2صل یجزئ من التوكید والتوكید منهمنه"؛ ألّن الف

معنویة هي األخرى:-

وهي االختصاص أو الحصر، وكثیر من البالغیین یقتصر على هذه الفائدة، نحو قوله 
بون دون غیرهم فإن الضمیر لم یؤت به إال لإلعالم بأنهم الغالª   ©﴾3  »  ¬    ﴿تعالى:

وهذا معنى الحصر.

وأیًا كانت داللة ضمیر الفصل في الشواهد السابقة وفي غیرها، " ِفإنَُّه َقْد أْسَهَم ِفي َتحقیِق 
ِصَلٍة َمْعنویٍَّة َبْیَن َطَرَفّي اإلسناِد، َحْیُث َیكوُن ُعْنُصرًا ُمحیًال إلى االْسِم السَّاِبِق، الذي ُیزیُل اإلبهاَم 

ِء ِجَهٍة، ُثمَّ َیْعَتِمُد َعلْیِه الَكالُم التَّالي؛ َألنَُّه ُیْبنى َعَلیِه، َفیُكوُن ِجْسرًا َتركیبیًا ِداللیًا َبْیَن أْجزافیِه ِمنْ 
رُ الَكالِم، َبْل َعاِمًال َقویًا َعلى إزالِة أيِّ َنْوٍع ِمَن اإلبهاِم (اإللباِس) َلدَ  . 4ى الُمَخاَطِب ِحیَن َیَتَكرَّ

.389، ص2، جالكتاب:سیبویه1
.لسابقالمرجع ا2
.173اآلیة :الصافات3
مجلة ، اإلحالة بالضمائر ودورها في تحقیق الترابط في النص القرآني، دراسة وصفیة تحلیلیة:إسماعیل، نائل محمد4

م.2011، 1، ع13، سلسلة العلوم اإلنسانیة، مجامعة األزهر بغزة
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ر الشأن:. ضمی5

تقسم الضمائر في العربیة على عّدة أقسام، منها: ضمیر الغیبة ویقسم هذا الضمیر على 
قسمین: قسم یحتاج إلى تفسیر، وآخر ال یحتاج إلى تفسیر، فأّما الذي ال یحتاج إلى تفسیر، فهو 

، ومدار حدیثنا منقسم قسمین أولهما: القسم الذي یفسره المفرد، وثانیهما: القسم الذي تفسره الجملة
. والشأن في العربیة یدل على الَخطب 1عن القسم الثاني الذي تفسره الجملة، وهو ضمیر الّشأن

، ولهذا الضمیر عدة تسمیات منها: ضمیر الشأن، والضمیر المجهول، والقصة، 2واألمر والحال
ات البصریین والحدیث، وضمیر العماد وغیرها، أّما الشأن، والحدیث، والقصة، فهي من اصطالح

إذ نظروا إلى داللته على تعظیم األمر في نفسه أو أنهم قّدروا من معنى الجملة اسمًا جعلوا ذلك 
؛ زیادة على أنهم 3ح اإلخبار بتلك الجملة عن الضمیرالضمیر یفسره ذلك االسم المقدر حتى یص

لقصة للمؤنث لتحصل ذكروا أّن تسمیة الشأن للضمیر المذكر هو رعایة للمطابقة، وأّن تسمیته با
.4المناسبة

، ما دام 5وبرغم التسمیات الكثیرة لضمیر الشأن، فلیس هناك خالف في مأخذ التسمیة
النحاة متفقین على ضرورة عودة الضمیر على ما بعده، وال یجوز بأي حال من األحوال للجملة 

المفسرة له أْن تتقدم هي، وال شيء منها علیه.

میر الشأن في شعر الجواهري، قوله یصف الحیاة الزائلة الفانیة:ومن األمثلة على مجيء ض

]البسیط[ 
6تمضــــي َشــــعاعا كزنــــِد القــــادِح الــــواريهــــــــــــي الحیــــــــــــاُة بــــــــــــإحالٍء وٕامــــــــــــراءِ 

اجي:ابن عصفور1 .98، ص2م، ج1،1998العلمیة، بیروت، لبنان، ط، ت: إمیل بدیع یعقوب، دار الكتبشرح جمل الّزجَّ
.23، ص13، دار صادر، بیروت، د.ت، جلسان العرب:ابن منظور2
، 1، ت: على الشویلي، دار الكندي للنشر والتوزیع، دار األمل، األردن، طشرح كافیة ابن الحاجب:الموصلي، عبد العزیز3

.339هــ، ص1421
.90، ص2م، ج2003، ت: أسامة طه الرفاعي، دار اآلفاق العربیة، القاهرة، لضیائیةالفوائد ا:الجامي، نور الدین4
.311م، ص1967، دار الرائد العربي، مصر، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو:المخزومي، مهدي5
.289، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي6
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فهذه الحیاة بحالوتها ومرارتها سوف تزول یومًا من األیام، كالنار التي یوریها القادح، فما 
فت وتالشت، فضمیر الشأن وقع في محل رفع باالبتداء، وتلته مباشرة إْن یشعلها حتى تراها اخت

(الحیاُة)، وخبره وهو الجملة الفعلیة من (تمضي)، وفیه یستكن جملة اسمیة مكونة من المبتدأ
ضمیر یعود إلى الحیاة فیحصل به االرتباط، والجملة االسمیة من المبتدأ الثاني وخبره في محل 

وهو (ضمیر الّشأن).رفع خبر المبتدأ األول

£  ¤  ¥      ﴿وأحسن الوصف ما جاء في كتاب اهللا عّز وجل، إذ یقول في شأنها:

. والسؤال الذي یطرح نفسه هنا، إذا كانت هذه الحیاة زائلة فانیة قصیرة حقیرة، 1﴾¦  §  ¨ 

الشأن ال یأتي فلماذا جاء ضمیر الشأن في بیت الجواهري، على الّرغم من أننا قد ذكرنا أّن ضمیر 
!  إال في مواضع التفخیم والتعظیم؟

لقد أراد الجواهري أْن ینبهنا على أّن هذه الحیاة التي تعظمونها وتؤثرونها على اآلخرة، ما 
هي إال حیاة فانیة ال تدوم لبشر، وعلینا أن نأخذ الحیطة والحذر منها؛ فملذاتها وشهواتها وما فیها 

ال حقیقة له عند االمتحان، وال صحة له عند االختیار، فنحن من زینة وزخارف خداع مضمحل 
نتلذذ بما متعنا الغرور من دنیانا، ثم هو عائد علینا بالفجائع والمصائب والمكاره التي ال نحبها وال 

نرضاها.

ولقد صّرح الجواهري بحقیقة الحیاة الدنیا، وما هي إال تمثیل أدوار، وخداع لهذا اإلنسان 
ف ُكْنَهها، وما تخبُئه له من أسرار، یقول:الذي ال یعر 

]البسیط[ 
ــَت ِســَوى ــْت َلــْو َعِلْم ــَت َعْنَهــا َوَلْیَس 2َمراِســـــــــــــــٍح َهمُّهـــــــــــــــا َتمثیـــــــــــــــُل أْدوارِ ُخوِدْع

وفي بیت آخر یخلع الجواهري على هذه الحیاة صفة جدیدة، فیصفها باألساطیر تارة، 
أین تذهب تارة أخرى، یقول: وباألفراس المغفلة التي ال تدري 

.185اآلیة :آل عمران1
.290، ص1، جالدِّیوان:ي، محمد َمْهديالَجواِهر 2
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]الوافر[ 
ـــــــــــــدولُ  ـــــــــــــدُّنیا أســـــــــــــاطیٌر َت ـــــــــــــَي ال ـــــــــــــــــــولُ ِه ـــــــــــــــــــٌة َتج ـــــــــــــــــــراٌس ُمَغَفَل 1وأف

فمع وجود االعتقاد السائد حول صحة األساطیر عند بعض الناس، فكذلك الحیاة الدنیا، 
به كذلك بالخیل التي نتمتع ونلهو ظانین أنها خالدة باقیة، ولكننا عن قریب عنها راحلون؛ ونحن أش

ضیعت طریقها، وال تدري أین تذهب. فالجواهري یحاول بشتى الطرق واألسالیب أْن یصف لنا هذه 
الحیاة، وأْن یقرب لنا المشهد، من خالل المحسوسات التي تضفي على الصورة مزیدًا من الوضوح 

والجمال.

، وجاء مطابقًا لالسم بعده فالضمیر المنفصل للغیبة في مطلع البیت مرفوع على االبتداء
في اإلفراد والتأنیث، وهذا الضمیر لم نكن لنعرف عنه شیئًا لوال وجود الجملة المفسرة له، التي 
جاءت بعده، حیُث تعرب (الدنیا) مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، والخبر وهو 

االسمیة من (الدُّنیا أساطیٌر)، في محل رفع (أساطیُر) مرفوعة بالضمة الظاهرة على آخره، والجملة 
خبر المبتدأ (ِهَي) وهو ضمیر الشأن.  

كان الجواهري دقیقًا في توظیف ضمیر الشأن؛ ودقیقا أیضًا في تقدیم األوصاف التي 
تناسب الغرض الذي یرید التعبیر عنه؛ فاألساطیر لها في قلوب الناس مكانة ال ینالها أحد، ولهذا 

للشاعر من أْن یفتتح بیته بضمیر الشأن، لكي یخفي عن المستمع حقیقة مهمة، قد كان ال بدّ 
ُقُه لما سیأتي بعده من تفصیل وتوضیح لهذا الضمیر المبهم.  تغیب عنه، َوُیَشوِّ

وبناء على ما تقدم فإّن هناك اختالفًا ملحوظًا بین ضمیر الشأن وغیره من الضمائر في 
الضمائر جمیعها تشترك بوجود مرجع متقدم علیها، فإن ضمیر الشأن اللغة العربیة؛ فإذا كانت 

على العكس من ذلك، إذ إنه یعود دائمًا الى ما بعده، أي أن مرجعه متأخر عنه.

: 2ویبدو أن هذا االختالف هو الذي جعلهم یضعون له شروطا تمیزه عن بقیة الضمائر، وهي

.118، ص7، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
.637، ص2، جمغني اللبیب عن كتب األعاریب:ابن هشام2
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 للجملة المفسرة له أْن تتقدم علیه.عودته على ما بعده لزومًا، إذ ال یجوز

.أنَّ مفسره ال یكون إال جملة، وال یشاركه في هذا ضمیر آخر

.أّنه ال یتبع بتابع؛ فال یؤكد، وال یعطف علیه، وال یبدل منه

.أّنه ال یعمل فیه إال االبتداء، أو أحد نواسخه

.أّنه مالزم لإلفراد فال یثنى وال یجمع

ِط الَمرفوِع باالبتداِء:َجواُب اسِم الشَّر .6

وال یربطه إال الضمیر، وذلك عندما یكون اسم الشرط في محل رفع باالبتداء، كما في قول 
الجواهري یصف شوقه وحنینه لوطنه العراق، عندما كان یصطاف بمصائف إیران:

]الطویل[ 
ــــــــالُ فمـــــــْن شـــــــاقه َبـــــــرُد النعـــــــیِم بفـــــــارسٍ  ــــــــى حــــــــرِّ العــــــــراقین مّی 1فــــــــإني إل

فبالرغم من جمال إیران، الذي حدثنا عنه الشاعر من خالل رحالته لها، ولمصائفها التي 
بلغت قمة الروعة والبهاء والجمال، إال أّن الشاعر یظل مشدودًا إلى بلده، ومسقط رأسه؛ حتى لو 

لفعل كانت أشبه بنار جهنم. فــ (مْن) تعرب اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وا
بعده وهو فعل الشرط (شاقه) فعل ماض مبني على الفتح، والضمیر المتصل به هو الرابط الذي 
یربط جملة الخبر بالمبتدأ، وعلیه فإّن جملة الشرط تكون في محل رفع خبر المبتدأ، أّما جواب 

الشرط فهو جملة (فإني إلى حرِّ العراقین مّیاُل) وهي في محل جزم.

عر قد لجأ إلى عنصر المطابقة بین (برد، وحّر)؛ لیؤّكد لنا العالقة ونالحُظ أّن الشا
الحمیمیة التي تربطه ببلده، فلیس من السهل أْن تغریه مباهج الطبیعة في إیران، بجمال أزهارها، 
وعلیل نسیمها وعبق ورودها؛ ففي العراق ما هو أجمل وأفضل من ذلك كّله. كما نالحظ استخدامه 

.265، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
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مّیال) التي تدّل على لوعة الشوق الذي یكابده الشاعر في بالد الغربة.(صیغة المبالغة

وفي أعقاب الثورة العراقیة، أشاد الشاعر بالمقاومین الذین بذلوا الغالي والنفیس من أجل 
رفعة الوطن، والذین ماتوا بكل فخر واعتزاز، حاملین لواء النصر والشهادة، فهم لیسوا مثل أولئك 

لذل والمهانة، حفاظًا على أرواحهم، یقول: الذین یرضون با

]الطویل[ 
ــــــــةٍ  ــــــــاَف مذل ــــــــْد إال ُذع ــــــــْم یج ــــــــْن ل 1ورودًا فمـــــــوُت العـــــــّز مـــــــورُده عـــــــذبُ وم

ومعنى البیت: أّن اإلنسان إّما أْن یعیش عزیزًا، أو یموت في الحرب موت الكرام؛ ألّن 
وطیب أصله، وهو خیٌر من العیش في القتل في الحرب یدّل على شجاعة الرجل، وعزة نفسه،

الذل. وفي هذا البیت استحضار لبیت المتنبي الشهیر الذي یقول فیه:

]الخفیف[ 
2َبـــــــیَن َطْعــــــــِن الَقَنــــــــا َوَخْفــــــــِق الُبُنــــــــودِ ُمــــــــْت َوأنــــــــَت َكــــــــِریمٌ أوْ َعزیــــــــزاً ِعــــــــْش 

وقوله أیضًا:

]الخفیف[ 
ـــــــــ ـــــــــْوِت ُب ـــــــــَن الَم ـــــــــْن ِم ـــــــــم َیُك ــــــــــِز أنْ دٌّ َوٕاذا ل ــــــــــَن الَعْج ــــــــــونَ َفِم ــــــــــاتُك 3َجَباَن

فمن هنا تبرز ظاهرة التناص واضحة جلیة في شعر الجواهري، وخصوصا مع المتنبي، 
حتى نجد الجواهري ال یأخذ الفكرة فقط، وٕانما یتعداها إلى تقمص األسلوب أیضًا، وكأنه شاعر من 

شعراء العصر العباسي.

.87، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
، شرح أبي البقاء العكبري المسمى بــ (التبیان في شرح الدِّیوانبن الحسین الجعفي الكوفي: المتنبي، أبو الطیب أحمد2

الدِّیوان)، ضبط وتصحیح مصطفى السقا، وٕابراهیم البیاري، وعبد الحفیظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،
.321، ص1م، ج1926

.241، ص4، جالَمرجع الّسابق3
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جواهري السابق فإنه یشتمل على اسم الشرط (مْن) وهي في محل رفع وبالرجوع إلى بیت ال
مبتدأ، و(َلْم) حرف نفي، والفعل بعدها مجزوم وهو فعل الشرط، وفاعله ضمیر مستتر تقدیره (هو) 
یعود إلى (من) الشرطیة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، وبذلك یتحقق ربط 

أ، أّما جواب الشرط فهو الجملة (فموُت العّز مورُده عذُب)، وقد دخلت الفاء الخبر الجملة بالمبتد
على الجواب؛ ألنها جملة اسمیة، وبذلك تكون هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. فأداة الشرط 
(من) في البیت السابق قد ربطت بین جملتین، لم یكن بینهما نوع من الترابط، واالنسجام حتى 

شرط والجواب كالجملة الواحدة. صارت جملة ال

وأوّد أن أشیر إلى أّن الجملة الحالیة كان لها النصیب األكبر فیما یتعلق بالربط بالضمیر 
رتها الدراسة كما البارز، أو ما یجري مجراه في شعر الوصف، وقد جاءت النسب المئویة التي أظه

:في الشكل أدناه

.1بارز وما یجري مجراه): مواضع الربط بالضمیر ال1شكل رقم (

.189-177)، ص1(ینظر: جدول رقم1
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الربط باألدوات:ثانیًا: 

أدوات داخلة على الجمل:- 1

حروف الجر:أ. 

إّن ما نقصده بحروف الجر، هي التي تقع رابطة في باب الجملة االسمیة، وذلك عندما 
كان تكون زائدة، وهذا الحرف هو الباء، وذلك عند وقوعه زائدًا، قبل الجملة الواقعة خبرًا، سواء أ

الخبر للمبتدأ، أو ألحد النواسخ.

ومن الشواهد على زیادة الباء في خبر لیس قول الجواهري، وقد لفحه نسیم الوادي:

]البسیط[ 
ــــــــهُ  ــــــــي وللهــــــــمِّ ُتصــــــــلیني لواِفُح ــــــــا ل ـــــوادي َم ـــــا َنســـــمَة ال ـــــِت ی 1ِبمْرصـــــاِد؟ألْس

قلبه ألمًا وحزنًا؛ بسبب فالنسیم یذكي في نفس الشاعر لهیب األشواق، التي تعصر 
االغتراب عن أهله ووطنه، إذ یتذكر اللیالي الجمیلة التي كان یقضیها في ربوع وطنه، وبین 
أحضان دجلة والفرات. فالشاعر یتخذ من النسیم شخصًا یحاوره، ویبادله الحدیث؛ حتى یقنعنا 

بحالته النفسیة التي وصل إلیها.

لنفي (لیس)، مسبوقًا بهمزة استفهامیة تفید التقریر، لقد اشتمل البیت السابق على فعل ا
وٕاثبات الحكم الذي تقّدم، وهو االكتواء بحرقة الشوق والغربة، واسمها الضمیر المتصل بها، أّما 
خبرها فهو (بمرصاِد)، إذ تعرب الباء حرف جر زائد، وما بعدها مجرور لفظًا منصوب محًال على 

باء هنا هو التأكید على أّن الهموم والمصائب تقف لإلنسان أنه خبر لیس. والغرض من مجيء ال
أینما ذهب، وال یستطیع المرُء فكاكًا منها.

ومثال زیادة الباء في خبر ما العاملة عمل لیس، قول الجواهري في وصف الربیع:

.297، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
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]الطویل[ 
ـــــرِ خلیلـــــــــيَّ مـــــــــا ُشـــــــــكُر ابـــــــــِن آدَم ربَّـــــــــه ـــــِل للقط ـــــن شـــــكِر الَخمائ 1بأفصـــــَح م

فـ (الباء) قامت بربط الخبر (أْفَصَح)، وهو خبر (ما العاملة عمل لیس) مجرور لفظًا 
منصوب محًال، بالفتحة نیابة عن الكسرة؛ ألنه ممنوع من الصرف (وزن أفعل)، باسمها (ُشكُر)، 

العبرة من وفائدة (الباء) هنا التوكید، والمبالغة في شكر الخمائل للمطر، وأّن على اإلنسان أْن یأخذ
هذه المظاهر الطبیعیة؛ ألنه ما من شيء إال وهو یشكر اهللا على فضله ونعمه التي ال تعّد وال 

تحصى.

أّما وقوع الباء الزائدة في خبر (ال العاملة لیس) قول الجواهري یصف قلبه بالمفازة:

]الطویل[ 
ـــــذي ال فضـــــاُؤها ـــــِب ال ـــــا ُمضـــــغَة القل 2شواِســــــــــــــعِ برحــــــــــــــٍب وال أبعاُدهــــــــــــــا بوی

فقلب الشاعر على صغر حجمه (المضغة)، إال أنه یحمل ما ال تطیق حمله الجبال، فهو 
یحمل في داخله الهموم والمصائب التي تهلك صاحبها، وتودي بحیاته، فهو كالصحراء الواسعة 

رف كیف التي ال یهتدي فیها لدلیل، ویتیه من ال یعرف دروبها ومسالكها، وكذلك القلب من ال یع
یسیطر على مشاعره وعواطفه فإّن نهایته الهالك.

ففي هذا البیت وقعت الباء الزائدة رابطة في موضعین، األول: (ال َفضاُؤها ِبَرْحٍب)، وقد 
عطف علیها الشاعر جملة أخرى وهي: (وال أْبعاُدها ِبشواِسِع)، فــ (ال) نافیة للوحدة تعمل عمل 

عالمة رفعه الضمة وهي مضاف، والضمیر المتصل بها مضاف لیس، و(فضاؤها) اسمها مرفوع و 
الیه مجرور، و (الباء) حرف جر زائد، و (رحٍب) اسم مجرور لفظًا منصوب محًال على أنه خبر 
(ال). والجملة الثانیة لها االعراب نفسه، اال أّن (الواو) حرف عطف، و(ال) زائدة لتوكید النفي، وما 

ابقة. بعدها معطوف على الجملة الس

.365، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
.23، ص3، جالمرجع السابق2
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وفائدة الباء الزائدة في كال الموضعین التأكید على أّن المصائب الكثیرة التي تمر في 
اإلنسان، یستطیع أن یحملها هذا القلب الصغیر الحجم؛ إذ لیس العبرة بحجم المصاب وعظمه، 

جاءت وٕانما العبرة في هذا اإلنسان، الذي یتحمل ویكابد أوجاعه ومصائبه صابرًا محتسبًا. فالباء
زائدة في شعر الجواهري أي (باب الجملة االسمیة) في ثالثة مواضع: األول: في خبر (لیس)، 
والثاني: في خبر (ما العاملة عمل لیس)، والثالث: في خبر (ال النافیة العاملة عمل لیس)، ولم 

اسمه، یأت حرف الجر الزائد في تلك المواضع خالیًا من الداللة، بل جاء لیربط خبر الناسخ ب
إضافة إلى التوكید الذي صاحب هذا الحرف، فالغرض إذًا من األحرف الزائدة هو التأكید؛ "ألنَّ 
قولنا زائد لیس المراد أنه دخل لغیر معنى ألبتة، بل یزاد لضرب من التأكید، والتأكید معنى صحیح، 

ٌو ِمْن َحْیُث إنََّها ؛ ونظائره، َفْهَو َلغْ w  v   u﴾2معقبًا على قوله تعالى:﴿1قال سیبویه

. 3َنى ِسَوى تَأكیِد الَكالِم..."َلْم ُتْحِدْث َشْیئًا َلْم َیُكْن َقْبَل أْن َتِجيَء ِمَن الَمعْ 

حروف العطف:ب. 

وهي حروف رابطة، تدخل على الجملة أو على عدد من الجمل؛ فتساهم في إفادة معنى 
فین، سواء أكان المتعاطفان مفردین أم جملتین. جدید فیها، وهي إحدى وسائل الربط بین المتعاط

وحروف العطف كثیرة منها: الواو، والفاء، وأم، وبل، وغیرها. وهذه الحروف تشترك مع بعضها 
. 4"صًال بالمتقدمبعًضا في كونها تربط كل ما یقع في حیزها من عناصر، فتجعل " المتأخر مت

قّدمه الجواهري لمدینة بغداد:وذلك في الوصف الرائع الجمیل، الذي الواو:-

]الوافر[ 
ـــــــــــرُ َبـــــــدْت َخـــــــْودا لهــــــــا األغصـــــــاُن َشــــــــعرٌ  ـــــــــــفُح ثغ ـــــــــــُة ریُقهـــــــــــا والسَّ 5ودجل

.221، ص4، ج182-180، ص1، جالكتاب: سیبویه1
.13اآلیة :المائدة2
.129- 128، ص8، جشرح المفّصل:ابن یعیش3
.186-185، ص3م، ج2004، 3، دار الكتب العلمیة، بیروت، طجامع الدروس العربي:الغالیني، مصطفى4
385، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي5
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فهو یشبهها بالفتاة الناعمة الجمیلة، وأغصان األشجار الكثیفة العالیة مثل الشَّعر، ونهر 
فهذه األوصاف األنثویة التي خلعها دجلة المنساب كأنه ریقها، والسفح هو ثغرها الباسم الضاحك. 

الشاعر على مدینة بغداد، إنما تدل على فرط إعجاب الشاعر بجمالها الذي ال یضاهیه جمال، 
وكأنها عروس فاتنة تختال بجمالها حسنًا وجماًال. فهنا جاءت الجملة االسمیة (لها األغصاُن َشعٌر) 

من خالل الضمیر المتصل في (لها)، وقد في محل نصب صفة لـــ (خْودًا)، وارتبطت بمنعوتها 
عطف الشاعر علیها جملتین اسمیتین، األولى: (ودجلُة ریُقها)، والثانیة: (والسَّفُح ثغُر)، وهاتان 
الجملتان ارتبط بعضهما ببعض بحرف العطف الواو الذي یفید مطلق الجمع والمشاركة. وٕاذا دققنا 

العطف (الواو) وجدنا بینها مشابهة ومناسبة؛ النظر في هذه الجمل المتعاطفة بوساطة حرف 
فاألغصان ونهر دجلة والسفح یجمع بینها رابط مشترك، إذ كّلها مظاهر طبیعیة، أّما الخود، 
والّشعر، والّریق، والثغر، فكّلها من متعلقات الفتاة. فالشاعر من خالل توفر هذه المعطیات، حاول 

بط واالنسجام، الذي لم یكن من قبُل، من خالل أسلوب التشبیه أْن یعقد بینها نوعًا من العالقة والترا
الذي یقوم على تقریب العناصر البعیدة، أو التي بینها نوع من التشابه في صفة أو أكثر.

ویقول الجواهري بمناسبة الذكرى األولى لوفاة الشیخ مهدي الخالصي:

]الكامل[ 
ـــــــــــرُّ النجـــــــــــوِم حزیُنهـــــــــــا ـــــــــــُل مْغَب ـــــاللی 1بُح فـــــي حبـــــِل الـــــدُّجى موصـــــولُ والصُّ

فاللیل بعد وفاة هذا الشیخ الجلیل أصبح حزینًا، كسیف اللون والخاطر، والصبح استعصى 
ظهوره، وكأنه مشدود بحبل مع اللیل، وهذا كله كنایة عن هول المصاب، ووقع الفجیعة؛ حتى بدا 

بالجدید، إذ سبقه إلى هذا المعنى كّل شيء كئیبًا حزینًا. وهذا المعنى الذي قدمه الجواهري لیس 
الجمیل، والصورة الفنیة الرائعة الشاعر جمال الدین بن نبانة المصري، في رثاء ولده، ولم یبلغ سن 

الثامنة، یقول: 

335، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
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]الكامل[ 
1ُمَتَشــــــــــِبٌث ِبــــــــــالَنْجِم ِفــــــــــي ِمْســــــــــَمارِ َأْرَعـــــــى الـــــــدَُّجى َوَكـــــــَأنَّ َذْیـــــــَل َظَالِمـــــــهِ 

لى بیت الجواهري نرى أنه عطف جملة اسمیة على جملة اسمیة أخرى، بحرف وبالعودة إ
بُح في حبِل الدُّجى موصوُل)، وهاتان الجملتان  العطف (الواو)، وهما: (اللیُل مْغَبرُّ النجوِم) و(والصُّ
بینهما تشابه وتقارب ملحوظ؛ فبعدما ذكر الشاعر اللیل كان من الالئق أن یذكر معه (الصبح) من 

مراعاة النظیر، فالجملة الثانیة تغایر األولى لكن بینهما نوع ارتباط كما ذكرنا، لذلك توسط باب
.  2ن یؤتي بها للداللة على المغایرةالعاطف بینهما الختالف مفهوم الجملتین، فواو العطف إذ

یكون هي حرف عطف یفید الترتیب والتعقیب مع داللته على السببیة، وشرطها أنْ فاء السببیة:-
ما قبلها سببًا لما بعدها، وأْن یتقدمها أمر أو نهي أو نفي أو استفهام وغیر ذلك من األسالیب 

اإلنشائیة الطلبیة، ومن األمثلة في شعر الجواهري قوله: 

]الطویل[ 
ــــــال ُبــــــدَّ َیومــــــًا أْن تُــــــردَّ الَوداِئــــــُع ""َهبــــــوا أّن هــــــذا الّشــــــرَق كــــــاَن َودیعــــــةً  3ف

اعر یشبه المشرق العربي بالودیعة، وأّن هذه الودیعة ال بّد أن تعود لصاحبها یومًا من فالش
األیام، والذي یقصده الشاعر هو رد األوطان التي اغتصبها العدو ظلمًا وعدوانًا، ألصحابها، ودعوة 

ة قاطبًة.صارخة في وجه الظلم والظالم، وٕاشعال نار العزیمة والنخوة في قلوب أبناء الشعوب العربی

فــ (الفاء) جاءت في مكانها؛ لتربط السبب بالمسبب، والسابق بالالحق. فالنتیجة المترتبة 
على االحتفاظ باألمانة أو الودیعة أْن ترد إلى صاحبها یومًا من األیام، ونالحظ أّن الفاء جاءت 

فاء السببیة، وهذه مسبوقة بفعل طلبي وهو (َهبوا) وهو فعل أمر؛ وهذا الشرط الذي ذكرناه لوقوع
الفاء ال یمكن االستغناء عنها مطلقًا؛ ألننا لو استغنینا عنها ألصبحت الجملتان، األولى والثانیة، 

.218، د.ت، صدار إحیاء التراث العربي:ابن نباتة المصري، جمال الدین1
، تقدیم وتعلیق: مصطفى البنا، دار الفكر، ابن كثیر، دمشق، اإلتقان في علوم القرآن:بد الرحمنالسیوطي، جالل الدین ع2

.115، ص2م، ج1987، 1بیروت، ط
.102، ص1، جالدِّیوان:، محمد َمْهديالَجواِهري3
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منفصلتین بعضهما من بعض، وال یربطهما رابط معین، فالجملتان قبل دخول الفاء (أّن هذا الّشرَق 
داِئُع) وال یوجد عالقة بینهما إال إذا دخلت الفاء.كاَن َودیعًة) والثانیة (ال ُبدَّ َیومًا أْن ُتردَّ الوَ 

ولو حاولنا استبدال الواو بالفاء هنا لتالشت عالقة السببیة التي جاءت من أجلها الفاء 
هاهنا، وهي تختلف عن المعنى الذي قدمه الشاعر لبید بن ربیعة إذ یقول:

]الطویل[ 
ـــــــــــعُ وَ وَمـــــــــا المـــــــــاُل واألْهلُـــــــــوَن إالَّ َودیَعـــــــــة ـــــــــــَردَّ الَوداِئ ـــــــــــًا أْن ُت ـــــــــــدَّ َیْوم 1الُب

فالشاعر هنا لم یرد أْن ینشئ عالقة سببیة بین الجملتین كما فعل الجواهري؛ بل یرید أْن 
یقّدم لنا خبرًا من األخبار؛ ولهذا جاءت الجملة الثانیة معطوفة على األولى بحرف العطف (الواو).

ن خالل قول الجواهري، واصفًا شعره:وتتضح عالقة السبیبة بشكل أفضل م

]الكامل[ 
ــــــــــــةٌ  ــــــــــــوافي َحزین ــــــــــــوا أنَّ الَق 2َفُكـــــــــلُّ ِبـــــــــالدي فـــــــــي ِثیـــــــــاِب ِحـــــــــدادِ َوال َتعجب

فالجواهري في هذا البیت یقدم لنا سببًا مقنعًا لحزن أشعاره وقوافیه؛ وهي الحال المأساویة 
اعات وقتل. فالحزن كان نتیجة منطقیة لما تعانیه التي وصلت إلیها أمتنا العربیة، من خالفات ونز 

األمة العربیِة ِمْن تدهوِر أوضاِعها، وُسوِء أْحواِلها؛ لذلَك َدخلْت الفاُء لتْرِبَط بیَن الُجملتیِن، ولكْي 
جلیًا. یصبَح الَمعنى واضحًا 

قصیدته ولم تأِت في شعر الجواهري إال متصلًة، ومن الشواهد على ذلك قوله في أْم: -
م، تحیة للشعوب السوفیتیة؛ لدفاعها المجید 1943(ستالینغراد)، وهي قصیدة نظمها الشاعر عام 

عن مدینة (ستالینغراد)، وكسر شوكة الجیوش النازیة الغازیة:

.89، دار صادر، بیروت، د.ت، صالدِّیوان:العامري، لبید بن ربیعة1
.439، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي2
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]الرمل[ 
ــــــــِل  ــــــــوزاق)وَس ــــــــاً (الق ــــــــاَن َدَم ــــــــل ك ـــــــــیِف أْم كـــــــــاَن ه ـــــــــالَء؟لمعـــــــــاُن الّس 1ِط

، ویقول له: إذا كنت لم تعرف ماذا فعلت الشعوب 2إلى (ستالین)یوجه الشاعر خطابه 
السوفیتیة في الجیوش النازیة، فاسأل السیوف: هل لمعت بسبب وجود الدماء علیها من القتل، أم 

أّنها تلمع بسبب طالء طلیت بها؟

ت مسبوقة فــ (أم) هنا للعطف، وفائدتها ربط جملة (كاَن ِطالَء) بجملة (كاَن َدمًا)، وقد جاء
بحرف االستفهام (هْل)، ومن المعلوم أّن (أم) إذا جاءت بعد (هْل) االستفهامیة فإنها تكون بمعنى 
(بْل)، ولكنَّ الجواهري لم یأِت بــ (أم) على اعتبار معنى (بْل)؛ ألّن المعنى یتغیر بناء على هذا 

لى الشاعر أْن یأتي بــ (هْل) التصور والتقدیر، والذي یبدو أّن الضرورة الشعریة هي التي فرضت ع
بدّل (همزة االستفهام)، أي (أكان دمًا).  

: أنَّ (هل) قد تتقدم (أم) المتصلة شذوًذا؛ من مثل قولنا: هل زید عندك 3وقد ذكر الرضي
أم عمرو؟ ثّم قال: وٕانما ُألزمت الهمزة في األغلب ألّن (أم) المتصلة الزمة لمعنى االستفهام 

داة االستفهام التي قبلها بمعنى (أي الشیئین)؛ فشاركت همزة االستفهام التي هي وضًعا، وهي مع أ
أیًضا عریقة في باب االستفهام وعادلْتها حتى كانتا مًعا، وأّما (هل) فإنها دخیلة في معنى االستفهام 

. µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬﴾4  ¶  ﴿ ألّن أصلها (قد)؛ نحو قوله تعالى:

قة:. الالم المزحلت

) المكسورة عن صدر هي في حقیقة األمر الم االبتداء أصًال، لكنها (َتَزْحَلَقت) بعد (إنَّ
الجملة؛ كراهیة ابتداء الكالم بمؤكَِّدین، فُسمِّیت بذلك، وهي حرف للتوكید مبني على الفتح ال محّل 

، والقوازق: هم مجموعة أثنیة للسالفیین الشرقیین، الذین یقطنون بجملتهم 54، ص3، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
السهوب الجنوبیة في شرق أوروبا وروسیا وكازاخستان وسیبیریا.

هو القائد الثاني لالتحاد السوفیتي، ویعد المؤسس الحقیقي له.2
.373، ص2، جشرح كافیة ابن الحاجب3
.1اآلیة :اإلنسان4
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عواطفه تجاه له من اإلعراب. ومثال دخولها على خبر (إّن) قول الجواهري في وصف مشاعره و 
(أنیتا) وهي فتاة باریسیة، كان الشاعر قد أغرم بها: 

]الوافر[ 
ــــــــــــي َلُتعَتَصــــــــــــُر اعتصــــــــــــاراً  ــــــــــــى إّن ـــــــــاليبل ـــــــــِرٌب ِحی ـــــــــَت ُمحت 1حشـــــــــاَي، وأن

فالجواهري یعتصر قلبه ألمًا وحسرة، عندما ال یرى محبوبته تبادله المشاعر واألحاسیس 
كان هناك خالف حاد حول حقیقة مشاعر الطرفین، بدلیل وجود التي یبادلها بها. وواضح أّنه 

حرف الجواب (بلى)، الذي یدل على أن هناك مساءلة من قبل الطرف اآلخر. لكن الجواهري ال 
یعرف كیف یخدع أحبته بالكذب أو المشاعر الزائفة. 

د جاءت دخلت الالم المزحلقة على الفعل المضارع (تعتصر)، وهو فعل مبني للمجهول، وق
رابطة لجملة خبر (إّن) باسمها، والغرض منها التوكید، وقد أسهمت مجموعة من العناصر اللغویة 
إضافة إلى (الالم المزحلقة) في تقدیم صورة دقیقة للحالة الصعبة التي كان علیها الشاعر، وهي: 

توكید (إّن)، حرف الجواب (بلى) وفیها معنى القوة والرفض لمن یتهمه بحقیقة مشاعره، وحرف ال
فضًال عن ذلك نجد الشاعر استخدم المفعول المطلق المؤكد وهو(اعتصارًا) الذي ضاعف بدوره 

من قیمة اإلحساس بالحزن، وما یكابده في سبیل إرضاء من یحّب.

أدوات النفي:ث. 

وذلك قول الجواهري متحسرًا على دجلة::)لیس(ال العاملة عمل - 

]الخفیف[ 
ــــــــ ــــــــُث ال "دجل ــــــــا حی 2ظــــــــــــــــــالُل النخیــــــــــــــــــِل والزیتــــــــــــــــــونِ ٌة" تالعــــــــُب جنبیه

فدجلة الیوم لم تعد كما كانت باألمس وأشجار النخیل والزیتون التي كانت تداعب جنبیها لم 
یعد لها وجود؛ فهنا جاءت (ال) غیر عاملة؛ ألنها دخلت على معرفة، فــ (دجلة) مبتدأ مرفوع 

.373، ص3، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
.492، ص1، جالمرجع السابق2
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لشاعر للضرورة الشعریة، أّما خبره فقد جاء جملة فعلیة مكونة بالضمة الظاهرة على آخره، ونونها ا
من الفعل المضارع (تالعُب)، والمفعول به المقدم (جنبیها) وهو منصوب بالیاء ألنه مثنى، والفاعل 
المؤخر (ظالُل). والغرض من مجيء (ال) هو التأكید على النفي، وٕاخبار السامع بأّن دجلة التي 

عهدها؛ فقد عاث المستعمر فیها الفساد، ودمر أشجارها ونخیلها وفراتها ولم یعرفها لم تعد كسابق 
یبق شيء.

وما یمثل ذلك قول الجواهري متشوقًا إلى بلده وأحبابه، وهو في مصائف إیران:ما:-

]الطویل[ 
1ِمـــــــْن قلبـــــــي إلـــــــیكْم وأْشـــــــَوقِ بـــــــأخفوواِهللا مـــــا َهـــــذي الُغصـــــوُن وٕاْن َهفـــــتْ 

فالشاعر یقسم أّن هذه الغصون التي تتحرك كلما هبت علیها الریاح، لیست بأشد وال أكثر 
خفقانًا من قلبه الملتاع بنار الهجر واالغتراب، فهو دائم القلق واالضطراب، ال یكن وال یهدأ إال 

على حب بالرجوع إلى وطنه، والتكحل بنهري دجلة والفرات. فحرف النفي (ما) الغرض منه التأكید
الشاعر وشوقه للعراق، وأّنه ال یشتاق أحد بمثل شوقه لوطنه (العراق). ومن المالحظ أّن خبر (ما) 
العاملة عمل لیس جاء مقترنًا بالباء الزائدة، التي أعطت التركیب مزیدًا من التوكید المطلوب الذي 

یریده الشاعر. 

ا، فتنصب االسم ویسمى اسمها، وترفع الخبر وهي تعمل عمل " إنَّ " وأخواتهال النافیة للجنس: -
ویسمى خبرها، ویؤتى بها للداللة على نفي الحكم عن جنس اسمها بغیر احتمال، ألكثر من معنى 
واحد. ومن األمثلة علیها في شعر الجواهري وصفه الدعوات الكاذبة فیما یخص الوحدة العربیة، 

ننا، وأنها أشبه بلعبة (الّشطرنج):والتعاون في سبیل إخراج المحتل من بالدنا وأوطا

مل][الرّ 
ـــــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــــال طاِئَل ــــــــــنُّ َودعـــــــــــــــــــــاواٌت ِب ــــــــــْطَرْنٍج ُتَش ــــــــــَر َش ــــــــــروٍب َعْب 2َكُح

.258، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
.145، ص2، جالَمرجع الّسابق2
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فــ (ال) جاءت غیر عاملة بسبب دخول حرف الجر علیها وهو (الباء)، وبناء على ذلك 
اإلعراب، و(طائلٍة) تكون (الباء) حرف جر، و(ال) حرف نفي مبني على السكون ال محّل له من

اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة. والفائدة من مجيء (ال النافیة للجنس) هو نفي أي 
فائدة محتملة أو متوقعة جّراء هذه الّدعوات الباطلة والمزّیفة، التي ُنعلل بها أنفسنا صباَح مساَء.

-:( الحرف المصدري (أنَّ

مدارس، وواجبها في تعلیم الناشئة من أبنائنا ما فیه وذلك في قول الجواهري یخاطب ال
صالح أمرهم وحالهم، في الّدنیا واآلخرة:  

]الوافر[ 
ـــــــِقَي العهـــــــاداأریهـــــــــــــــْم أّننـــــــــــــــا بـــــــــــــــالعلِم ننمـــــــــــــــو ـــــــرى ُس 1كمـــــــا ینمـــــــو الث

فالشاعر یؤكد على أهمیة العلم وفضله، من خالل إقامة عالقة واضحة بین العلم ومن 
بین ماء المطر والثرى؛ فحاجة األرض إلى المطر الذي ینعشها ویدّب روح الحیاة فیها، ال یطلبه، و 

یقل أهمیة وضرورة عن حاجتنا لمن یغرس فینا بذور العلم والمعرفة، حتى ترتقي ونزدهر فـ(أّن) 
عن جيء بها للتأكید على فضل العلم، وأنه ال غنى عنه، لمن أراد أْن یرتقي في سلم العلم، فضًال 

ربطها للجملة التي بعدها بما قبلها، فتحقق االنسجام بین الطرفین.

أّما فیما یتعلق باألدوات الداخلة على الُجَمل في شعر الوصف، فقد جاءت النسب المئویة 
التالي:على النحو 

.394، ص1ج،الدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
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.1): أدوات داخلة على الجمل2شكل رقم (

أدوات داخلة على األجوبة:- 2

وخیر ما یمثلها قول الجواهري متشوقًا إلى العراق، مائه وهوائه الشرطیة): الفاء في جواب (أّما -
م في إیران:1924وترابه، وكّل ذرة رمل في أنحائه، وهو یقضي صیف عام 

]الطویل[ 
2نســــــیٌم وأّمــــــا المــــــاُء فیهــــــا فِسْلســــــالُ منعَمــــــــــــــٌة أّمــــــــــــــا هواهــــــــــــــا فطّیــــــــــــــبٌ 

اؤها طیب، یروق من یزورها، ویتعطر بأریج فبلده منعمة مدللة ال تشتكي شیئا، وهو 
نسیمها، أّما ماؤها فهو رقراق زالل، یفیض خیرا وعطاء على أهله وأحبابه. فالغرض من حرف 
الشرط والتفصیل (أّما)؛ هو تعداد ما تمتاز به بلده من النعم التي ال تعد وال تحصى، وتعریف 

ومنها: الهواء الطیب العلیل، والماء العذب السامع ببعض هذه النعم التي َمنَّ اهللا بها علیه،
الرقراق.

.194-189ص)،2ظر: جدول رقم (ین1
.266، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي2
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فكلمة (هواها) المخففة الهمزة للضرورة، تعرب مبتدأ مرفوعًا بالضمة، و(الفاء) حرف مبني 
على الفتح ال محّل له من اإلعراب، والفاء واقعة في جواب أما، جاءت لربط جواب الشرط بفعله، 

ضمة، و(نسیٌم) خبر ثان مرفوع بالضمة، ونالحظ أّن الشاعر عطف و(طیٌب) خبر المبتدأ مرفوع بال
علیها جملة أخرى باستخدام حرف العطف (الواو) الذي یفید مطلق الجمع والمشاركة؛ وبذلك 
تضافرت الروابط مع بعضها بعضًا؛ األمر الذي جعل النص متماسكا، والعالقة التي تجمع بین 

ة والمناسبة واالنسجام.الطرفین قویة متینة، أساسها المالءم

وأوّد اإلشارة إلى أّن النسب المئویة لألدوات الداخلة على األجوبة في شعر الوصف، 
وهي:جاءت متقاربة، 

.1): أدوات داخلة على األجوبة3شكل رقم (

.195-194ص)، 3ینظر: جدول رقم (1

55%

45%
اسم الشرط المرفوع ( الفاء في جواب 

) باالبتداء

)أّما الشرطیة ( الفاء في جواب 



138

:""شعر المدیح* 

أوًال: الربط بالضمیر أو ما یجري مجراه:

الخبر الجملة:.1

دح من یدافعون عن الوطن، ویبذلون كّل ما في وسعهم من أجل یقول الجواهري في م
كرامته وحریته: 

]البسیط[ 
ــــــــمٌ  ــــــــُه َعَل ــــــــزًا ل ــــــــْد َرْم ــــــــم َیِج ــــــــوالُكُم ل ق َطْعـــــــــــَم الـــــــــــدَّار َدیَّـــــــــــارُ والل 1تـــــــــــذوَّ

ربوع فلوال هذه الفئة القلیلة المؤمنة باهللا سبحانه وتعالى، َلَما رفرف علم الكرامة والحریة في
أوطاننا، ولم تكن لتحلو الحیاة في الدیار، لوال هؤالء الثُّوار. فهنا جاء الفعل (وجَد) ناصبًا مفعولین، 
األول: رمزًا، والثاني: الجملة االسمیة المكونة من الخبر وهو شبه الجملة من الجار والمجرور (لُه) 

ي هما في األصل جملة اسمیة مكونة من والمبتدأ وهو (علٌم). فالمفعول به األول والمفعول به الثان
مبتدأ وخبر، وال بّد للجملة الواقعة خبرًا من رابط یربطها بالمبتدأ 

وقد اشتملت جملة الخبر هنا على رابط وهو الضمیر المتصل المجرور بحرف الجر (َلُه)، 
ط الدال على إذ یعود على (الّرمز) ویطابقه في اإلفراد والتذكیر. فالشاعر استخدم أسلوب الشر 

االمتناع لوجود، وهو(لوال)، إضافة إلى أسلوب النفي المتمثل بأداتي النفي (لم، وال) إلیصال المعنى 
الذي یرید بشكل واضح.

ویستمر الجواهري في المدح حتى یصل إلى مدح الشباب من أبناء الوطن، فهم أمل 
لیهم الُمَقل، یقول: المستقبل، وغده المنشود، الذي تتطلع إلیهم اآلمال، وترنو إ

.267، ص4، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
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]الرمل[ 
َوالَغــــــــُد الُحلــــــــُو ِبُكــــــــم ُیْشــــــــِرُق َوْجــــــــهٌ 
والغـــــــــــــــُد الُحلـــــــــــــــُو َبنـــــــــــــــوُه أنـــــــــــــــُتمُ 

ـــــــــنّ  ـــــــــْم َتْضـــــــــَحُك ِس ـــــــــُه َوِبُك ـــــــــْن َلُدْن ِم
ـــــــــَنحنُ  ـــــــــْم ُصـــــــــْلٌب ف ـــــــــاَن لُك ـــــــــإذا ك 1َف

ما قبلها، أّما ففي البیت األول وقع المبتدأ (الغُد) مرفوع بالضمة، و (الحلُو) صفة مرفوعة ل
الخبر فهو الجملة الفعلیة المكونة من الفعل المضارع (یشرق) وفاعله (وجٌه)، ونالحظ أّن هذه 
الجملة تحتوي على ضمیر المبتدأ، وهو الضمیر المتصل بـــ (لدنُه) وهو في محل جر باإلضافة؛ 

ة، مكونة من الخبر والجملة الثانیة هي نفس األولى مع فارق مجيء جملة الخبر فیها جملة اسمی
المقدم (بنوه)، والمبتدأ المؤخر (أنتُم)، والضمیر المتصل في (بنوه) هو الرابط الذي یربط جملة 

الخبر بالمبتدأ. 

ومن الالفت أن الشاعر استخدم مجموعة من األلفاظ، كان لها األثر البالغ في إیصال 
(الحلو، یشرق، وجه، تضحك، سن، المعنى المقصود؛ وفي توضیح الفكرة التي ینادي بها، وهي:

صلب)، وهذه األلفاظ تشترك في الداللة على أهمیة األجیال الجدیدة، في صنع مستقبل جمیل 
مشرق مبتسم، وأنهم عماد هذا الوطن، وأساسه المتین.

النعت الجملة:.2

وذلك في قول الجواهري یمدح عمالقة األكراد األبطال: 

]الكامل[ 
ــــــــلَّ  ــــــــصَّ ك ــــــــدهوتق ــــــــٍل عن ــــــــدبِّ ِرْج 2هـــــــــو بالرُّجولـــــــــِة والشـــــــــهامِة ُمفعـــــــــمُ م

فهؤالء كرسوا حیاتهم لخدمة وطنهم، والدفاع عنه ضد الظالمین المتسلطین من الحكومة. 
فالشاعر یخاطب كل ثائر مغوار، وكل إنسان شریف طاهر، یعز علیه وطنه، ویقول لهم: إْن كنتم 

.303، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
.9، ص2، جالمرجع السابق2
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كردستان) كم فیها من األبطال المفعمین بروح العزیمة واإلصرار ال تعرفون عن الشجعان فاسألوا (
والقوة؟ 

لقد وقعت كلمة (رجل) السابق موصوفة بجملة اسمیة، مكونة من المبتدأ وهو ضمیر 
المنفصل (هَو) الذي یعود على الرجل، وخبره كلمة (مفعُم). ومن المعروف أن الجملة االسمیة تدل 

أن صفتي الرجولة والشهامة من مستلزمات أي بطل، فهما صفتان على الثبات واالستقرار؛ فك
ثابتتان.

ویشید الجواهري بالقوات السوفیتیة التي بذلت كل ما تملك من شجاعة منقطعة النظیر، في 
الدفاع عن مدینة (سواستبول):

]الرمل[ 
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــْدَع فیه ـــــــــــــــــــــــٌة ال َص 1ال اْرِتجــــــــــــــــــــــــــــــاٌع ال اْنِقســــــــــــــــــــــــــــــامُ أمَّ

بطال ما كانوا لیحققوا النصر المؤزر، لوال وجود المحبة والمودة بین أفراد هذا فهؤالء األ
الشعب؛ فالجواهري یقدم لنا بعض األسباب التي تؤدي إلى الهزیمة، وعدم النصر، منها: وجود 
التكتالت واألحزاب، التي من شأنها أْن تزرع الحقد والكره في نفوس أبناء الشعب الواحد، واألمر 

الرجوع في اتخاذ القرارات.الثاني

لقد جاءت (أمٌة) خبرًا لمبتدأ محذوف تقدیره (هَي)، وقد وصف الشاعر هذه األمة بثالث 
(ال) + اسمها(صدع) + خبرها (فیها)، والثانیة صفات متتالیة، األولى تتكون من ال النافیة للجنس

وف تقدیره (في قرارتها مثًال)، تتكون من ال (العاملة عمل لیس) + اسمها (ارتجاٌع) وخبرها محذ
والجملة األخیرة نفس سابقتها. أّما فیما یخص الرابط الذي یربط جملة النعت بالمنعوت، فقد جاء 
مذكورًا في الجملة األولى وهو الضمیر المتصل بحرف الجر (فیها)، ومحذوفًا في الجملتین 

التالیتین؛ لداللة ما قبله علیه.

.35، ص3، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
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لسابق أّن الجمل التي وقعت وصفًا لـــ (أمٌة) لم یتوسط بینها ومن المالحظ في البیت ا
حرف العطف (الواو)؛ لكون الجمل الثالث لها معنى واحد؛ إذ ال یوجد فرق بین الصدع، واالرتجاع 
واالنقسام، فكلها تصب في قالب واحد، ولشدة ارتباط الصفة بالموصوف، ولكونها جمًال متناسقة 

قة، أو تستتبع السابقة منها الالحقة، ولذلك لم یدخل حرف العطف لشدة تقرر الالحقة منها الساب
االمتزاج والتقارب بین هذه الصفات.

جملة الحال: .3

وذلك في قول الجواهري یمدح ابن سعدون، ویطلب منه العفو والمسامحة؛ لعجز الشعر 
والقوافي عن وصف كرمه وٕاحسانه: 

]البسیط[ 
ـــــــریُم َنمـــــــاُه َمْعشـــــــٌر ُكِرُمـــــــواعفینــــــي وَیعــــــِذُرنيَهــــــِل ابــــــُن َســــــعدوَن یُ  1َوْهـــــــَو الَك

فالجواهري یعتذر عن التقصیر في رد الجمیل؛ إذ كیف یستطیع الشعر رّد الصنیع 
والمعروف، وابن سعدون (ْهَو الَكریُم َنماُه َمْعشٌر ُكِرُموا)، فصفة الكرم متأصلة فیه، وهو من عشیرة 

وفضل كرمها على الناس. فجملة (َوْهَو الَكریُم) في موضع الحال من معروفة بطیب أصلها،
الضمیر المستكن في (ُیعفیني)، وكأنها حال مؤكدة؛ ألنه لو استغني عنها لفهم معناها؛ ألّن ما 
قبلها یشعر بذلك، فــبمجرد ذكر ابن السعدون تتوارُد في ذهن السامع صفة الكرم وغیرها من 

لة، فمجيء الحال جملة فیها مزید من التوكید، إذ تكّرر فیها الضمیر مرتین الصفات الحمیدة النبی
بخالف الحال المفرد فإّن فیها ضمیرًا واحدًا. فالرابط الذي ربط جملة الحال بصاحبها یتكون من: 
واو الحال، والضمیر المنفصل الذي یطابق صاحبه في اإلفراد والتذكیر، وهذان الرابطان یكسبان 

حالیة قوة وتماسكًا لم تكن لو جيء بأحدهما.الجملة ال

ومن األمثلة على ارتباط جملة الحال بالضمیر وحده، قول الجواهري في طالب المدارس:

.517، ص1الَجواِهري، محمد َمْهدي، الدِّیوان، ج1
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]الكامل[ 
ـــــــــوبُ الســـــــــماءالطَّـــــــــاِهُروَن كـــــــــأنَُّهْم مـــــــــاُء  ـــــــــْم َوُعی ـــــــــْق َدَرٌن ِبِه ـــــــــْم َیلَتِص 1َل

اء والصفاء، وهم المثل األعلى الذي یجب أْن تقتدي فهؤالء الطالب هم نموذج البراءة والنق
به األمة؛ حتى تعیش حیاة كریمة سعیدة، یملؤها الحب والمودة واإلخاء. فهنا وقعت الجملة االسمیة 
(كأنَُّهْم ماُء السَّما) في محل نصب حال، ورابطها الضمیر المتصل بحرف التشبیه (كأّن)، 

اِهُروَن). والفائدة من خلو جملة الحال     وصاحب الحال الضمیر المتصل في (الطَّ 

من الواو واكتفائها بالضمیر وحده رابطًا، للداللة على شدة ارتباط الحال الجملة بصاحبها، 
تمامًا كارتباط الصفة بموصوفها، وأنَّ صفة الطهارة مالزمة لهؤالء األطفال، الذي ال یزالون في 

ریعان طفولتهم.

جملة الصلة: .4

بد فیها من رابط یعود إلى االسم الموصول ویؤذن بتعلقها به، إذ هو اسم مبهم یفتقر وال
إلى جملة توضحه وتفسره، وذلك نحو قول الجواهري مادحًا كّل من ساهم في ترمیم المستنصریة، 

حتى غدت متحفًا وَمزارًا: 

]الطویل[ 
ــــــُزهُ  ــــــَت َرم ــــــذي أن ــــــُد ال ــــــَك العی ــــــًا ل 2لي وباســــــــِمَك َیطــــــــَربُ بــــــــذكِرَك َیســــــــتعَهنیئ

فهو یهنئ كل من قدم ید العون والمساعدة إلعادة بناء المستنصریة، ویجعل ذلك الیوم 
الذي افتتحت فیه المستنصریة عید حب وفرح، ووسام فخر یتوج به هؤالء الرجال الشجعان. 

ل (الذي) والعائد فقوله:(أنَت رمزُه) جملة اسمیة مكونة من مبتدأ وخبر، وهي صلة اسم الموصو 
الذي یربط جملة الصلة بالموصول هو الضمیر المتصل في (رمزُه)، فالجواهري جعل من شارك 

.164، ص3، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
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في الترمیم والبناء َرمزًا من الرموز الخالدة؛ تفخیمًا لهذا العمل المجید، ومن قام به، وحث اآلخرین 
اآلخرة.على المشاركة في مثل هذه األفعال؛ ألنها ترفع صاحبها في الدنیا و 

ضمیر الفصل:.5

وذلك في قول الجواهري یشید بمن یؤاخي الضعفاء المساكین، الذین ال حول لهم وال قوة:

[مجزوء الكامل]
ـــــــــــــــــعافَ  ـــــــــــــدیدُ "إنَّ الـــــــــــــــــذي آخـــــــــــــــــى " الضِّ ، ُهـــــــــــــَو الشَّ 1ُهـــــــــــــَو القـــــــــــــويُّ

حق منا كل فالذي یمد ید العون والمساعدة لهؤالء الضعفاء هو إنسان قوي شجاع، یست
تقدیر واحترام، وهذا الفعل یدل على وعي اإلنسان وصالح قلبه، وصدقه مع ذاته. لقد جاء ضمیر 
الفصل (هو) لیفصل بین اسم (إَن) وهو االسم الموصول (الذي) وخبره وهو (القوّي، والشدیُد)، 

صفون بصفتي فالفائدة من ضمیر الفصل (هو) التأكید واالختصاص، فمن المعلوم أنَّ هناك من یت
القوة والشدة، ولكن الجواهري قصر القوة والشدة على من یساعد الضعفاء؛ مبالغة على أنهم هم 

وأحقُّ.أولى من یتصف بهاتین الصفتین 

ومن خالل إحصاء الروابط اللفظیة في شعر محمد مهدي الجواهري، فیما یتعلق بالربط 
، تبین لنا أن جملة الحال جاءت أكثر بالضمیر البارز، أو ما یجري مجراه في شعر المدیح

:لكّل منهااستخدامًا لدى الشاعر من غیرها، والشكل البیاني التالي یوضح النسب المئویة 

.30، ص4الَجواِهري، محمد َمْهدي، الدِّیوان، ج1
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.1): الربط بالضمیر البارز وما یجري مجراه4شكل رقم (

الربط باألدوات:ثانیًا: 

أدوات داخلة على الجمل:- 1

ح غاندي:یقول الجواهري في مدحروف الجر: أ.

]الخفیف[ 
ـــــــاِحِر الَعجیـــــــِب َكَمـــــــا قـــــــا 2لــــــــــــــــــوا ولِكــــــــــــــــــْن إراَدٌة َوَمضــــــــــــــــــاءُ َلْســـــــَت ِبالسَّ

فالشاعر ینفي عن غاندي صفة السحر، وَینِسُب إلیه صفتي اإلرادة والمضاء؛ فخبر لیس 
ي، وربط جاء مسبوقًا بحرف جر زائد (بالّساحِر)، والغرض من مجیئه نفي السحر مطلقًا عن غاند

خبر لیس باسمها مع مزید من التوكید الذي یریده الشاعر، فبعد أن شاع بین الناس أنه ساحر، 

.196-195)، ص4ینظر: جدول رقم (1
.16، ص5، جوانالدِّی:الَجواِهري، محمد َمْهدي2
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جاء الشاعر لیبّرئ غاندي من هذا االتهام الباطل، ویؤكد لهم أّن اإلرادة والعزیمة والقوة هي الكفیلة 
بصنع ما ترید: 

]الخفیف[ 
ــــــــــــــــالُمْعِجزاِت َضــــــــــــــــمیرٌ  ــــــــــــــــٌل ب ــــــــــــــــــاَوَكفی ــــــــــــــــــفاءُ َوَنق ــــــــــــــــــْوَهٌر َوَص 1ٌء َوَج

ب. حروف العطف:

وذلك قول الجواهري یمدح الجیش األحمر، في الذكرى السادسة والعشرین لتأسیسه: الواو:-

]الطویل[ 
ــــــــــــْیٌش ُمَظفَّــــــــــــر ــــــــــــالٌد ُمفــــــــــــّداٌة َوَج 2َوقاِئــــــــُد َجــــــــْیٍش فــــــــي الــــــــِبالِد ُمــــــــَوقَّرُ ِب

ال وجود قائد عظیم، یقوده ویوجهه التوجیه فهذا الجیش لم یكن لیحقق االنتصار لو 
الصحیح، وهذا القائد ال بدَّ أْن یكون ذا رأي في الحرب، ویمتلك شجاعة وقوة في اتخاذ قرارته 
العسكریة، وهذه كلها مقومات الفوز وٕاحراز االنتصارات. فقوله: (ِبالٌد ُمفّداٌة) جملة اسمیة مكونة من 

).وخبره وهو (بالدٌ مبتدأ محذوف جوازًا تقدیره (هي) 

وقد عطف علیها جملتان اسمیتان، األولى: (َوَجْیٌش ُمَظفَُّر)، والثانیة (َوقاِئُد ُمَوقَُّر)، وفائدة 
مجيء الواو العاطفة هنا هو مطلق الجمع والمشاركة؛ فالتعاون الحاصل بین الدولة والجیش والقائد 

و األساس الذي تنطلق منه في بناء سیحقق االنتصار بال شك، وما من أمة یكون التعاون ه
العالقات في المجتمع إال وسهل اهللا طریقها، وسدد رمیها. ومن المالحظ أّن الجمل المتعاطفة بینها 
عالقة ومشابهة، وكل جملة تستدعي األخرى، وقد رتبها الشاعر ترتیبًا هرمیًا، من العام إلى 

؛ لكي یقول لنا: إّن تحقیق النصر ال بدَّ له الخاص أو من الكل إلى الجزء أي (بالد، جیش، قائد)
من تخطیط مسبق، أساسه النظام والمحبة والتعاون. وقال في مدحه للشیخ حسن (نجل صاحب 

الجواهري):

.16، ص5، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
.59، ص3، جالَمرجع الّسابق2
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]المتقارب[ 
ــــــــــــــــكوكُ  ــــــــــــــــِه الشُّ ــــــــــــــــك ال تعتلی ـــــــــــــــرُ َجناُن ـــــــــــــــا الَبَط ـــــــــــــــَك ال یزدهیه 1َونفُس

د اهللا فال یتعداها؛ ولذلك كان حریًا بالجواهري فهذا الشیخ مؤمن بربه تقي ورع، یعرف حدو 
أْن یرّكز مدحه على تلك الجوانب المضیئة في حیاته. فاإلیمان الصادق باهللا عّز وجّل ال یدع في 
قلب المرء مجاًال للشك، ومن كان قلبه نقیًا طاهرا فإن النفس التي تحمل هذا القلب هي نقیة أیضًا، 

ي ذلك قال الرسول صلى اهللا علیه وسلم: " ِإنَّ في اْلَجَسِد ُمْضَغًة ِإَذا ال یعتلیها الكبر والبطر، وف
. 2ُكلُُّه، َأال َوِهَي اْلَقْلُب"َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد 

لجملة الفعلیة فقوله (َجناُنك ال تعتلیِه الشُّكوُك) جملة اسمیة مكونة من مبتدأ (جناُن) وخبره ا
بعده وقد اشتملت على ضمیر یربطها بالمبتدأ، أّما الجملة الثانیة فهي معطوفة على الجملة األولى 
باستخدام حرف العطف، فالواو جاءت لتربط الجملة الثانیة باألولى؛ إذ لما ذكر الشاعر القلب 

القلب، جریًا على عطف الخالي من الشكوك، كان ال بّد أْن یذكر النفس العظیمة التي حملت هذا
العام بعد الخاص؛ اهتمامًا بالمتقدم وتمكینه في أذن السامع. ولما كانت النفس تختلف عن الجنان 

جيء بالواو التي تفید التغایر.

هي التي یكون ما قبلها سبًبا لما بعدها، ومثال ذلك قول الجواهري یمدح  أمین فاء السببیة: -
:الّریحاني عند قدومه للعراق

]الكامل[ 
3فْهـــــــــــَو الســـــــــــالُف وكلُّنـــــــــــا نشـــــــــــوانُ زْدنــــــــــا بمنطقــــــــــَك الــــــــــوجیِز صــــــــــبابةً 

348، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامه، 2

50هـ، كتاب اإلیمان، حدیث رقم 1،1422، شرح وتعلیق: مصطفى دیب البغا، دار طوق النجاة، طصحیح البخاري
.163، ص1، جالدِّیوانالَجواِهري، محمد َمْهدي، 3
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فالشاعر یشبه كالم أمین الریحاني ومنطقه البلیغ بالسُّالف الذي تنتشي به الروح، وتبعث فیه 
) بینهما؛ روح الفرح والسعادة. ولما كان الكالم الحلو الجمیل سببًا في النشوة والفرحة توسطت (الفاء

للتعبیر عن هذه العالقة القائمة على السبب والمسبب. 

ومثال مجيء الفاء مسبوقة بأداة من أدوات الشرط، قول الجواهري یمدح محمد علي العّالق:

]الكامل[ 
ــــــْلوةٌ  ــــــلوُت ففــــــي التهــــــاني َس ــــــئْن َس 1" بمحمـــــــٍد " َصــــــــْفِو الّنـــــــدى وحلیِفــــــــهول

رم والجود، وٕاْن ساله الشاعر فقد رأى من الكرم والطیب عنده ما فمحمد هو صاحب الك
یسلو به عنه. فالفاء ربطت جواب الشرط بفعله، وجعلت ما قبلها سببًا في حدوث الثانیة؛ فالنسیان 
كان سببه كرم الممدوح وفضله. ومن الالفت أّن الشاعر لم یصرح بنسبة صفة الكرم إلى ممدوحه 

نسبها إلى شيء متصل به أو متعلق به بحال من األحوال، وهذا بدوره یعود مباشرة (حلیفه)، ولكن 
البالغة بـــ (الكنایة عن إلى الممدوح نفسه، وهذا األسلوب الذي استخدمه الجواهري یسمى في علم

.2نسبة)

الالم المزحلقة:.ت

لذین ومثال ذلك قول الجواهري یمدح أصحابه، في عصر قّل فیه األصحاب األوفیاء، ا
یحفظون العهود والوعود: 

]المتقارب[ 
ـــــــَحابُ  3إذا ُنكثـــــــــت مــــــــــن َصــــــــــحیٍب ُعُهــــــــــودُ ِصـــــــحاِبي... وأنـــــــتْم َلـــــــِنعَم الصِّ

.276، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
جود أو الفصاحة أو غیر ذلك من وهي التي یصرح فیها بالصفة، ولكنها تنسب إلى شيء متصل بالموصوف كنسبته إلى ال2

,الصفات
.131، ص2، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي3
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فــ (صحابي) مرفوعة باالبتداء وخبره ومحذوف تقدیره (أنتم األمل والخیر)، ودلیل الحذف 
اني علیه، وجعل المخاطب هو الذي یقدر وجود النقاط، والعطف بالواو؛ وقد حذفه لداللة الخبر الث

َحاُب) من باب عطف جملة  الخبر المناسب، وبناء على ذلك تكون الجملة االسمیة (وأنتْم َلِنعَم الصِّ
اسمیة على مثلها، وهذا هو االحتمال األول، أّما االحتمال الثاني فهو أْن تكون الواو زائدة؛ ولكن 

من أمر فالالم الم االبتداء دخلت على خبر المبتدأ (نعَم)، جيء بها للضرورة الشعریة. ومهما یكن
وهو فعل ماض جامد إلنشاء المدح، والغرض من مجيء الالم هنا هو التأكید على وفاء أصحابه، 

وأنهم مثال یحتذى به في الصداقة والصحبة.

أدوات النفي: .ث

لة، ومن األمثلة على ورودها ووردت في شعر الجواهري عاملة وغیر عامال العاملة عمل لیس:-
غیر عاملة قوله، وهو في بالد الغربة یمدح أهله وذویه، وكل من یعّز علیه:

]الكامل[ 
ــــــــذاقُ ال ِدْجلـــــــــــٌة لـــــــــــوالُهُم، َوِهـــــــــــَي التـــــــــــي ــــــــراُت ُی ــــــــروُق وال الُف 1َعــــــــُذبْت، َت

ال یذاق وال یطاق.فــ فلوال هؤالء ألصبح ماء دجلة ال یروق لشارب، وألصبح ماء الفرات ُمّراً 
(ال) جاءت مهملة غیر عاملة، و(دجلة) مبتدأ مرفوع بالضمة، وخبره الجملة من (تروق)، وقد 
عطف علیها الشاعر جملة أخرى هي (وال الُفراُت ُیذاُق) وٕاعرابها كسابقتها مع فارق كون (ال) في 

الجملة الثانیة زائدة لتوكید النفي.

عمل لیس) هو التأكید على المحبة والمودة التي یكّنها الشاعر في والفائدة من (ال العاملة 
قلبه ألهله وأصحابه، وكأّن حال الشاعر یقول: ما الفائدة من (دجلة والفرات)، وقد ذهب األهل 
واألصحاب، وبعثرتهم ید الغربة والشتات ؟! وفیما یخّص العطف نالحظ أّن الشاعر عطف جملة 

الجملة االسمیة السابقة وهي (ال دجلٌة تروُق)؛ فبالرغم من اختالف مفهوم (وال الُفراُت ُیذاُق) على

.360، ص1، جالدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
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الجملتین إال أّنه یوجد نوع من االرتباط بینهما؛ فدجلة والفرات ما هما إال نهران في العراق، لهذا 
السبب توسط العاطف بینهما، بخالف قول الجواهري في مكان آخر: 

]الرمل[ 
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــْدَع فیه ـــــــــــــــــــــــٌة ال َص 1ال اْرِتجــــــــــــــــــــــــــــــاٌع ال اْنِقســــــــــــــــــــــــــــــامُ اأمَّ

فمن المالحظ أن الجمل التي وقعت وصفًا لـــ (أمٌة) لم یتوسط بینها حرف العطف (الواو)؛ 
لكون الجمل الثالث لها معنى واحد؛ إذ ال یوجد فرق بین الصدع، واالرتجاع واالنقسام، فكلها 

لكونها جمًال متناسقة تقرر الالحقة منها تصّب في قالب واحد، ولشدة ارتباط الصفة بالموصوف، و 
السابقة، أو تستتبع السابقة منها الالحقة، لم یدخل حرف العطف لشدة االمتزاج والتقارب بین هذه 

الصفات.

وذلك في قول الجواهري یمدح أمین الّریحاني:الحرف المصدري (أْن):.ج

]الكامل[ 
2تــــــــــرَجُح كفــــــــــُة اســــــــــتعبادِ أْن لــــــــــیَس أُمثقـــــــــَف القلـــــــــِم الـــــــــذي آلـــــــــى َعلـــــــــى

فلقد أقسم أمین الریحاني على انتصار الحق على الباطل، وانتصار العلم على الجهل؛ 
فبالعلم ترقى األمم، ویزول الظلم واالستعباد. ومن المالحظ أّن الشاعر أضاف الثقافة إلى القلم 

قلم هو أساس المعرفة، وسبب ولیس إلى العلم على سبیل المجاز المرسل وعالقته سببیة؛ إذ ال
الكتابة، ولواله لما وصلنا إلى ما نحن علیه من علم ومعرفة.

(أْن) المخففة من الثقیلة تشكل مع ما جاء بعدها مصدرًا مؤوًال یعرب مفعوًال به للفعل فـ
(آلى)، وفیما یخّص اسمها فهو ضمیر الشأن محذوف، وخبرها الجملة الفعلیة المنفیة من (لیَس 

َجُح كفُة استعباِد)، والغرض من مجيء (أْن) هو التأكید على زوال الظلم والظالم، وأّن الباطل ال تر 
یمكن أّن یتغلب على الحق.

35، ص3ج،الدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي1
.170، ص1ج،المرجع السابق2
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أّما فیما یتعلق باألدوات الداخلة على الجُمل في شعر المدیح، فقد جاءت النسب المئویة 
كما هو موضح في الشكل أدناه:

.1على الجمل): أدوات داخلة 5شكل رقم (

أدوات داخلة على األجوبة:- 3

وذلك في مدح الجواهري للعباس وآله:الفاء في جواب اسم الشرط المرفوع باالبتداء:.1

]الوافر[ 
ــــــــرُ فمـــــــــْن یـــــــــُك ِذكـــــــــُره حســـــــــنًا جمـــــــــیالً  2فَحْســــــــُب القــــــــوِم فــــــــي بغــــــــداَد ِذْك

بمكانتهم ومنزلتهم الرفیقة المرموقة، فالشاعر یثني على العباس وأهله الطیبین، ثناء یلیق
فمن كان ذكره حسنا فإنه من الواجب على بغداد أْن تذكره وتخلد أفعاله ومناقبه. 

.198-196)، ص5ینظر: جدول رقم (1
.385، ص1، جالدِّیوان:َمْهديالَجواِهري، محمد2
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الواو ال العاملة عمل لیس الم التوكید المزحلقة فاء السببیة

أم بل "الباء" حرف الجر  "أنَّ " حرف المصدري 

ال النافیة للجنس لیس ما
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فاسم الشرط (مْن) في محل رفع مبتدأ، والجملة الفعلیة بعده وهي (جملة فعل الشرط) في 
میة المقترنة بالفاء الرابطة (فَحْسُب محل رفع خبر المبتدأ، أّما جملة جواب الشرط فهي الجملة االس

القوِم في بغداَد ِذْكُر) وهي في محل جزم جواب الشرط. فالفاء جاءت لربط جملة جواب الشرط 
بفعل الشرط؛ إذ یترتب على من كان ذكره حسنًا أْن یذكره الناس بالخیر والكالم الجمیل.

اخلة على األجوبة في شعر المدیح، جاءت وأوّد اإلشارة إلى أّن النسب المئویة لألدوات الد
كالتالي: 

.1): أدوات داخلة على األجوبة6شكل رقم (

.198)، ص6ینظر: جدول رقم (1

55%

45%
)اسم الشرط المرفوع باألبتداء (الفاء في جواب 

)أّما الشرطیة (الفاء في جواب 
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:الخاتمة

بعَد دراسِة موضوِع (روابِط الُجملِة االسمیِة في شعِر الوصِف والمدیِح عنَد ُمحمد َمهدي 
الَجواهري)، توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة:

في الّلغِة أهمیًة كبیرًة، إذ ال تكوُن ِدراسُة الّلغِة ُمجدیًة من دوِنه، َسواٌء ُیمثُل نظاَم الرَّبطِ .1
بُط َمعنویًا ال ُیدَرُك من خالِل الَعالقِة بین عناصِر اللُّغة، أْم لفظیًا َمحسوسًا؛ لذلَك  أكاَن الرَّ

َلْبٍس أْو ُغموٍض قْد فهو ُیؤدي َدورًا بارزًا في ُوضوح الَعالقِة بیَن أجزاِء الكالِم، وٕازالِة كلِّ 
یْكتنُفها.

على الرَّغِم من إدراِك القدماِء لقیمِة الرَّبِط، ودوِرِه الفاعِل في عملیِة االتصاِل بیَن التراكیِب .2
الّلغویِة، إّال أنَّهم َلْم ُیخصِّصوا ُجزءًا من دراساِتهم َوُمؤلفاِتهم للرَّبِط بوصِفِه َموضوعًا قائمًا 

وضوعاِت التي عالُجوها ودرُسوها، وٕانَّما كاَن یأتي حدیثُهم َعَرَضًا في أثناِء بذاِته كباقي المُ 
حدیِثهم عن الُجملِة بوصِفها القاعدَة األولى للكالِم، وأهمیُة الرَّبِط وقیمُته ال تظهُر إّال من 

.خالِلها؛ لهذا جاءْت دراساُتهم ُمبعثرًة ُمتناثرًة على َمجموعٍة من األبواِب النَّْحویةِ 

األصُل في الُجمل " االنفصاُل واالستقالُل"، واألصُل في الُمفرداِت االرتباُط في التركیِب، .3
وِبما أنَّ أْمَن الّلْبِس هو الغایُة التي َتسعى الّلغُة إلى تحقیِقها كاَن ال ُبدَّ من أداٍة تربُط بیَن 

ن.الُجملتین؛ حتى ال َیقَع الّلْبُس في فهِم االنفصاِل بیَن َمعنیی

أنَّ ُهناك فرقًا واضحًا بیَن الرَّبِط واالرتباِط؛ فإذا كاُن االرتباُط: ینشُأ بیَن الَمعنییِن داخَل .4
الُجملِة الواحدِة، أْو بیَن الُجملتین إذا كانْت الَعالقُة بیَنُهما وثیقًة، ُتشبُه َعالقَة الشيِء بنفِسه، 

بِط بأداٍة، فإنَّ  الرَّبَط: َعالقٌة تصطنُعها الّلغُة بیَن الَمعنیین داخَل فُتغني تلَك الَعالقُة عْن الرَّ
الُجملِة الواحدِة أْو بیَن الُجملتیِن؛ ألْمِن َلْبِس االنفصاِل حیَن ترى أنَّ ثمََّة َعالقًة بیَن طرفین، 

لكنَّها َعالقٌة غیُر وثیقٍة.
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بالغیین الُقدماِء؛ ویتضُح ذلَك ُیعدُّ عبُد القاهِر الجرجاني أبرَز َمْن تناوَل قضیَة الرَّبِط من ال.5
من خالِل نظریِته الَموسومِة بـ (نظریِة الّتعلیِق أْو النَّْظِم).

أَّن ُهناَك فرقًا بیَن الرَّبِط بالضمیِر أو ما َیجري مجراه والربط باألداِة؛ فوظیفُة الرَّبِط .6
میِر ناشئٌة ِمّما في الّضمیر من إعادِة الذكر وفي هذا تعلیُق ا لكالِم بعُضُه ببعٍض لكْي بالضَّ

بِط فناشئٌة من تلخیِصها لمعًنى  ُیصبَح ُمؤتلفًا؛ َیشدُّ َبعُضُه َبعضًا. أمَّا وظیفُة األداِة في الرَّ
نحوّي، كالعطِف والّشرِط واالستثناِء وغیِرها من الَمعاني.

أو ما تنقسم مواضع الربط بالضمیر في اللغة العربیة إلى قسمین، األول: الربط بالضمیر.7
یجري مجراه، والثاني: الربط باألدوات.

بُط بالفاِء في الخبِر تشبیهًا لُه بجواِب .8 وابِط في شعِر الَجواهرّي، منها: الرَّ لم ترْد بعُض الرَّ
الّشرِط، واقتراُن َجواِب الشَّرِط بـــ (إذا الُفجائیة)، والسَّبُب في ذلَك واِضٌح َوسهل؛ ألنَّ طبیعَة 

من ُمحدِّداٍت وقیوٍد، ُتشكُِّل عائقًا أماَم استخداِم كثیٍر من التراكیِب الّلغویِة، الشعِر وما فیهِ 
التي َیسمح بها النثُر، ولهذا َنجُد القرآَن الكریَم َیحفُل بمثِل هذِه التراكیِب التي ُتضفي على 

اُألسلوِب َجماًال وَرونقًا.

وابِط الّلفظیِة الواردِة في شعِر " مُ .9 حمد َمهدي الَجواهري "، نجُد أنَّ روابَط الُجملِة بإحصاِء الرَّ
االسمیِة في شعِر الوصِف جاءْت أكثَر منها في شعِر المدیِح، وقد ذكْرنا بعَض األسباِب 
التي تقُف وراَء ذلَك في الدِّراسِة اإلحصائیِة، منها: كثرُة أسفاِره ورحالِته بیَن ُمختَلِف 

ٕایراَن، وَطهراَن)، حتى ُلقَب بـــ (رحالِة العرِب). فهذا الدَّافُع األماكِن والُبلداِن كـ ـ (فارَس، و 
بال شٍك كاَن له التأثیُر الخاصُّ على الَجواهري وُلغتِه الشِّعرّیة.

أنَّ شعَر ُمحمد َمهدي الَجواهري یمثُل االتجاَه الُمحافَظ على تقالیِد الشعِر العربّي، بأسلوِبه .10
القویِة، وقْد برزْت في شعِره ظواهُر ُمختلفٌة من بینها : ظاهرُة الرَّصیِن، وألفاِظه الجْزلِة 

الُمطوَّالِت الّشعریِة، وهي القصائُد الطِّواُل التي تجاوزْت الثالثیَن والخمسیَن والمائَة والمائتي 
كُِّد بیت، بْل الثالثمائَة كما هو الحاُل في قصیدِته (أنیتا) وُتعدُّ هذه الظاهرُة َملَمحًا إبداعیًا یؤ 
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، الذي حّققُه من على ُقدرِة الشاعِر، والطاقِة التي یمتلُكها في النََّفِس الشَّعرّي والّثراِء اللُّغويّ 
:خالِل جانبینِ 

الحفِظ والُمطالعِة.- 

غزارِة اإلنتاِج الّشعري مع تقدٍُّم في الُعمر.- 

ع ُشعراِء العصِر والقارُئ لشعِر الَجواهري تستوقُفه ظاهرُة التناِص في شعِره، خاصًة م
العباسّي وعلى رأِسهم (أبو الطیب المتنبي)، وما في شعِره من استلهاٍم لُصوِرهم ومعانیهم، 

حتى ُیخیَُّل إلینا أنَُّه واحٌد منُهم.

انتظاُم شعِر الَجواهري َوْفَق میزاِن الَعروِض العربي، ما یدلُّ على استیعاِب األنموذِج .11
وابِط الّلفظیِة في شعِره تبّیَن لنا ُجنوُح الشاعِر التراثّي بشكِله العام. ومن خ الِل دراسِة الرَّ

َنْحَو َبْحِر الكامِل، والطویِل في ُمعظم قصائِده، على الرَّغِم من استخداِمه معظم البحور، 
وهذا یؤكُِّد على ُقدرِة الَجواهري في هذا الجانِب.

التي اعتمَدها الشاعُر إلنتاِج القیِم من أبرِز الخصائِص التركیبیِة، واألدواِت األسلوبیةِ .12
الداللیِة في شعِره تتَمحوُر َحوَل العناصَر التالیِة: الترتیِب والتناسِق واالنسجاِم والمقابلِة، إْذ 
أسهمْت هذه العناصُر في إخراِج قصائِده بُمستًوى َجمالي، مع رفِع كفاءِة الُجملِة الشِّعریِة 

تاِج الطاقِة اإلیحائیِة في معماِرها الفنّي.لدیِه، وزیادِة فاعلیِتها وٕان

ُنالحُظ أنَّ مضامیَن الحنیِن إلى الَوطِن، والغربِة َتمتزُج عندُه بالمواضیِع الوطنّیِة والسیاسیِة، .13
وبأغراِضه الشعرّیِة ُكلِّها، فهو في المدِح یتخُذ من الممدوِح وسیلًة َوفرصًة لبثِّ ما ُیعانیِه 

ُغربٍة عن وطِنه وأهِله، حتى ما تلبُث أْن تتحوَل القصیدُة إلى َوصٍف من َمرارِة العیِش، و 
للعراِق بماِئه َوسهِله َوجبِله َوهواِئه، وكِّل َذرِة تراٍب في وطِنِه.
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34اْهِبُطوْا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ 36
116َیْعَلُمونَ َال َكَأنَُّهمْ 101
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آل عمران
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34َوَلَقْد َنَصَرُكُم الّلُه ِبَبْدٍر َوَأنُتْم َأِذلَّةٌ 123
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الصفحةالحاقةاآلیة
21،28﴾2﴿َما اْلَحاقَُّة ﴾1﴿اْلَحاقَُّة 2- 1

85رَّاِضَیةٍ ِعیَشةٍ 21
الجن

21َوَأنَُّه َكاَن َیُقوُل َسِفیُهَنا َعَلى اللَِّه َشَططاً 4
نساناإل 

ْنَسانِ َعَلىَأَتىلْ ه1 132.َمْذُكوًراَشْیًئاَیُكنْ َلمْ الدَّْهرِ ِمنَ ِحینٌ اْإلِ
النازعات

اْلَجنََّة ِهَي ﴾َفِإنَّ 40﴿َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى40-41
﴾41﴿اْلَمْأَوى

42

22ىَفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأوَ 41
الضحى

48َوَأمَّا السَّاِئَل َفَال تَْنَهرْ 10
الكوثر

40ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْألَْبَترُ 3
اإلخالص

40ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ 1
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فهرس األحادیث

الصفحةالحدیث
ـیـَرىكانَ  22أبي بكر الصدیق رحمه اهللا ال إله إال اهللاِهـجِّ

َجَسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُُّه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه، َأال ِإنَّ ِفى الْ 
َوِهَي اْلَقْلبُ 

146
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شعارفهرس األ

رقم الصفحةالبحرالقافیةالشاعر
11ملالرّ ِمَتلُّ لبید بن ربیعة

130ویلالطّ الَوداِئعُ 
37ویلالطّ َصاِنعُ 

21جزالرّ اْلَواِقعِ بن مالكا
29ویلالطّ َفَیْغَرقُ ذو الرمة

30جزالرّ َأْصَنعِ أبو النجم العجلي
31ریعالسّ ِبالباِطلِ ابن یعفر

33الكاملَعارُ ثابت قطنة
34الكاملاَألْدَهـمِ عنترة بن شداد

47البسیطِمْثالنعبد الرحمن بن حسان
79سیطالبالتََّعبِ أبو تمام

114البسیطالرَیبِ 
83الهزجمآلنُ الِفْند الزَّمَّاني

أبو الطیب المتنبي
86الوافرالُوُحولُ 
92ویلالطّ الخضارمُ 

92الكاملِبالَصمصامِ 
99البسیطالَنَسبِ 
124الخفیفالُبُنودِ 
124الخفیفَجَباَنا

97الكاملثاِنيأحمد شوقي
109الطویلالُمعذَِّب امرؤ القیس

116الطویلالَحواِردُ الفرزدق
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فهرس األعالم

الصفحةاالسم
82األُبَّذي

31براهیمإ
90،98أحمد حسن البكر

9،97أحمد شوقي
82األخفش

14األزهر الزناد
29األشموني

109امرؤ القیس
66،92،146،147،149أمین الریحاني

133،153أنیتا
9ماضيأبولیاإی

39،118برجشتر آسر
4،41،69انتمام حسّ 
78،79أبو تّمام

33ثابت قطنة
82الجزولي

129جمال الدین بن نبانة المصري
79،80،103جمال عبد الناصر

19ابن الحاجب
33،83أبو حیان

1،16،18الخلیل
1،14،15،29،33،35،132ضيالرّ 

16رهام طقش
101،102ابن ُزَعین
11،20،34،40الزمخشري
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3،20ابن السراج
141ابن سعدون

31السلمي
1،2،16،18،30،32،49،118،119سیبویه

93،99سیف الدولة الحمداني
2،19،22،32السیوطي
29الصبان

99،114طاهر فرج اهللا
109طه حسین

86،92،94،99،124،154أبو الطیب المتنبي
30ابن عامر

96،97،124،150،154لعّباسا
35اس حسنعبّ 

23،153عبد القاهر الجرجاني
104عبد المحسن السعدون
91عبد الواحد الحاج سكر

95،103عدنان المالكي
82ابن عصفور

32ابن عقیل
23العلوي

82أبو علي
7الثامرعلي
7المظفرعلى

34عنترة بن شداد
98،144،145غاندي

11فارسابن
14فاینرش
1،16،30،34،82الفراء
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116الفرزدق
19ابن الفالح
100القزویني
19،84ابن القیم
16الكسائي

11،36،131لبید بن ربیعة
9الخطیببنالدینلسان

20،30،33ابن مالك
35،68المبرد

102محمد تقّي الشیرازي
7حسنمحمد

100محمد على كالي
147علي العّالقمحمد 
26،32المرادي

4،39مصطفى حمیدة
113المعتصم باهللا
104الملك حسین

88،89،90الملك فیصل األول
11ابن منظور

75،76،87،88،129َمْهدي الخالصي
30أبو النجم العجلي

2،3،21،22،29،32،35،41،80،87ابن هشام
31یحیى

31ابن یعفر
15،18،19،38،67ابن یعیش
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المصادر والمراجعمةقائ

القرآن الكریم.

، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، د.ت.شرح التصریح على التوضیح:األزهري، خالد-

، تقدیم إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب شرح كافیة ابن الحاجب:اإلستراباذي، رضي الدین-
م.1998، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

، دار الفكر، د.ط، د.ت.الصبان على شرح األشمونى أللفیة ابن مالكحاشیة:األشموني-

، دار إحیاء الكتب العربیة، د.ت.شرح األشموني................-

، 5، ت: مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالدیوان:امرؤ القیس-
م.2004

، ت: محمد إلنصاف في مسائل الخالفااألنباري، كمال الدین عبد الرحمن بن محمد: ابن -
م.1982، 4محیي الدین عبد الحمید، دار إحیاء التراث العربي، ط 

، تحقیق: طه عبد الحمید طه، مراجعة: البیان في غریب إعراب القرآن................-
م.1969مصطفى السقا، دار الكاتب العربي بالقاهرة، 

، ت: رجب عثمان محمد، لسان العربارتشاف الضرب من :األندلسي، أبو حیان-
م.1998، 1لتواب، مكتبة الخانجي، طورمضان عبد ا

، شرح وتحقیق: محمد خیر طعمة شرح قطر الندى وبل الصدىاألنصاري، ابن هشام:-
م.1997، 2حلبي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط

مازن المبارك، دار ، ت:المباحث المرضیة المتعلقة بــ (َمْن) الشرطیة................-
م.1987، 1، بیروت، طبن كثیر، دمشق
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، تحقیق: عبد اللطیف محمد الخطیب، مغني اللبیب عن كتب األعاریب................-
م.2000، 1لسلة التراثیة، الكویت، طالس

عبد الحمید، ، تحقیق: محمد محي الدینمغني اللبیب عن كتب األعاریب................-
هـ.1387مدني، مطبعة ال

، دار سندباد للنشر والتوزیع، الزمن والسرد القصصي في الروایة الفلسطینیة:أیوب، محمد-
م.2001، 1ط

، في العالقة بین البنیة والداللة، مكتبة زهراء دراسات لغویة تطبیقیة:بحیري، سعید حسن-
الشرق، القاهرة، د.ت.

ح المختصر من أمور رسول اهللا الجامع المسند الصحی:البخاري، محمد بن إسماعیل-
، صحیح البخاري، شرح وتعلیق: مصطفى دیب البغا، صلى اهللا علیه وسلم وسننه وأیامه

هـ.1422، 1دار طوق النجاة، ط

لقاهرة، ، ترجمة: رمضان عبد التواب، االتطور النحوي للغة العربیة:برجشتراسر، جوتلف-
م.1982، 2مكتبه الخانجي، ط

، 1، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، طشرح دیوان المتنبي:منالبرقوقي، عبد الرح-
م.1986

، تحقیق: عبد السالم خزانة األدب ولب لباب لسان العرب:البغدادي، عبد القادر بن عمر-
م.1979هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

م.2003، مكتبة زهراء الشروق، 1، طأنظمة الربط في العربیة:البهنساوي، حسام-

الم الكتب، القاهرة، ، ترجمة تمام حسان، عالنص والخطاب واإلجراءبوجراند، روبرت دي: -
م.1998
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، طبیعتها وأصولها واستخدامها، ترجمة وتعلیق: محمد المعرفة اللغویة:تشومسكي، نعوم-
، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت.1فتیح، ط

المة التبریزي، دار القلم، بیروت، ، شرح العالحماسة:بن أوس الطائيتّمام، حبیب أبو -
لبنان، د. ت.

، ت: حمدو طماس، دار فقه اللغة وسّر العربیة:الثعالبي، أبو منصور عبد الملك-
م.2،2007ط،المعرفة، بیروت، لبنان

، تحقیق، عبد السالم محمد هارون، دار مجالس ثعلب:ثعلب، أبو العباس احمد بن یحیى-
د.ت.،2المعارف، القاهرة، مصر، ط

، ت: أسامة طه الرفاعي، دار اآلفاق العربیة، الفوائد الضیائیة:الجامي، نور الدین-
م.2003القاهرة، 

م.1980، دار المعارف، اإلسكندریة، الضمائر في اللغة العربیة:جبر، محمد عبد اهللا-

، صححه وعلق على حواشیه: السید محمد رشید رضا، دالئل اإلعجاز................-
م.1987ر المعرفة، بیروت، لبنان،دا

ر مرجان، دار الرشید للنشر، ، ت: كاظم بحالمقتصد في شرح اإلیضاح................-
م.1982

، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الخصائصجني:ابن -
م.2002، 1ط

النجار، الهیئة المصریة ، تحقیق: محمد علي سر صناعة اإلعراب................ -
للكتاب، القاهرة.
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، تحقیق حامد المؤمن، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ةیالعربفياللمع................ -
م.1980، 2ط

، تحقیق: علي النجدي ناصف المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات................ -
هـ.1386ء التراث االسالمي بالقاهرة، وعبد الحلیم النجار وعبد الفتاح شلبي، لجنة احیا

، جمعه وحّققه وأشرف على طبعه إبراهیم السامّرائّي، الدِّیوان:الَجواِهري، محمد َمْهدي-
وعلّي جواد الطاهر، وَمْهدي المخزومّي، ورشید بكتاش. مطبعة األدیب البغدادّیة، 

م.1973

، تحقیق: اآلماليالمالكي:الحاجب، جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمر النحوي ابن -
فخر صالح قدارة، دار عمان، األردن.

، شرح: رضي الدین محمد بن االستراباذي كتاب الكافیة في النحو................ -
م.1985كتب العلمیة، بیروت، لبنان، النحوي، دار ال

الم الكتب، ، دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، عالبیان في روائع القرآنحّسان، تمام:-
م.1993، 1ط

م.2005، 2م الكتب، القاهرة، مصر، ط، عالالخالصة النحویة................ -

م.1998، دار عالم الكتب، 3، طاللغة العربیة معناها ومبناها................ -

م.2006، القاهرة، 5، عالم الكتب، طاللغة العربیة معناها ومبناها................ -

م.2006، 1، عالم الكتب، القاهرة، طمقاالت في اللغة واألدب.......... ......-

م.1996، 1، دار الشروق، مصر، طربیةبناء الجملة الع:حماسة عبد اللطیف، محمد-
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، 1ان، ط، مكتبة لبننظام االرتباط والّربط في تركیب الجملة العربیة:حمیدة، مصطفى-
م.1997

هـ.754مطابع النصر الحدیثة، الریاض، ، مكتبة و البحر المحیط:حیانأبو -

م.1972، تحقیق ودراسة: علي حیدر، دمشق، المرتجل:الخشابابن -

، 2، ت: راجي األسمر، دار الكتاب العربي، طشرح دیوان أبي تمام:الخطیب التبریزي-
م.1994

، 1طمصر،رة،ھالقاغریب،دار،والتراثالمعاصرةاألسلوب بیندراسة:درویش، أحمد-
م.1998

م.1995، قدم له: خلیل محي الدین، دار الفكر للنشر والتوزیع، التفسیر الكبیرالرازي:-

، تحقیق ودراسة: د. بكري شیخ امین،نهایة اإلیجاز في درایة اإلعجاز................ -
م.1985بیروت، دار العلم للمالیین،

لبي، الفتاح إسماعیل ش، ت: عبد معاني الحروف:الرماني، أبو الحسن علي بن عیسى-
م.1981، 2دار الشروق، جدة، ط

، 1، شرح وتحقیق: عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب، طمعاني القرآن واعرابه:الزجاج-
م.1988

، تحقیق: یوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرون، دار المعرفة، بیروت، البرهان:الزركشي-
م.1988، 2لبنان، ط

مكتبة لبنان، ناشرون، ،أساس البالغة:القاسم محمود بن عمرالزمخشري، جار اهللا أبو -
م.1996، 2ط
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، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض، مكتبة الكشاف................ -
م.1998، 1العبیكان، الریاض، السعودیة، ط

م.2009، 3، دار المعرفة، بیروت، طالكشاف................-

، دار الجیل، بیروت، لبنان، د.ت.المفصل في علم العربیة................ -

م.1993، 1ط،ركز الثقافي العربي، بیروت، المنسیج النص:الزناد، األزهر-

م.2000، 1، دار الفكر، عمان، طمعاني النحوفاضل صالح، :السامرائي-

،3ط، تحقیق: عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت،األصول في النحو:السراج-
م.1996

، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار مفتاح العلوم:الّسكاكي، ابو یعقوب یوسف بن محمد-
م.2000، 1العلیمة، بیروت، لبنان، طالكتب 

، 3روت، ط، تحقیق: عبد السالم محمد هارون، دار عالم الكتب، بیالكتاب:سیبویه-
م.1998

تقدیم وتعلیق: مصطفى البنا، دار الفكر، ، اإلتقان في علوم القرآنالسیوطي، جالل الدین:-
م.1987، 1ابن كثیر، دمشق، بیروت، ط

، تحقیق: غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، األشباه والنظائر في النحو................ -
م.2001، 1بیروت، لبنان، ط

هریة، الكلیات األز ، تحقیق: عبد الرؤوف سعد، مكتبة األشباه والنظائر................ -
م.1975القاهرة، 



171

ضل ، تحقیق: محمد أبو الفبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة................-
م.1997، 2إبراهیم، دار الفكر، ط

هــ.1327، القاهرة، مكتبة الخانجي، مطبعة السعادة، همع الهوامع................ -

، دار المعرفة تعدد معانیها الوظیفیةاألدوات النحویة و :الشاذلي، أبو السعود حسنین-
م.1989، 1الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ط

، تأسیس نحو النص، الخطاب في النظریة النحویة العربیةتحلیلأصول:الشاوش، محمد-
سلسلة اللسانیات، جامعة منوبة، المؤسسة العربیة للتوزیع، تونس والمؤسسة العربیة 

م.2001، 1للتوزیع، ط

م.1988، 1، دار العودة، بیروت، طاألعمال الشعریة الكاملة:شوقي، أحمد-

م.1996، بیروت، 2الكتاب العربي، ط، دارالدیوانالعامري، لبید بن ربیعیة:-

، دار صادر، بیروت، د.تالدیوان................ -

م.1989، 2، دار الفرقان، طالبالغة فنونها وأفنانها:عباس، حسن-

م.1991، 1، دار المعارف، طنحو الوافيال................ -

العباسي، عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن أحمد، معاهد التنصیص على شواهد التلخیص، -
العبارة واإلشارة العبد، محمد:بیروت.–عالم الكتب محمد محیي الدین عبد الحمید،ت:

م.2007، 2ط، مكتبة اآلدابدراسة في نظریة االتصال

، 1، دارك الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، طاللغة واإلبداع االدبي................-
م.1989
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، تحقیق: سامي مكي العاني، مطبعة المعارف، بغداد، یوانالدّ :عبد الرحمن بن حسان-
م.1971

، ت: إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، شرح جمل الزجاجيعصفور:ابن -
م.1998، 1لبنان، ط

، مطبعة ، تحقیق: احمد عبد الستار الجواري وعبد اهللا الجیوريالمقرب................-
م.1971، 1العاني، بغداد، ط

، تحقیق: حنا الفاخوري، دار الجیل، شرح ابن عقیل على الفیة ابن مالك:عقیلابن -
م.1998، 5بیروت، لبنان، ط

مكتبة عیسى البابي وي، نشر، تحقیق: علي محمد البجاالتبیان في إعراب القرآن:العكبري-
م.1976الحلبي، 

، تهران، مؤسسة النصر، د.ت.كتاب الطراز:العلوي-

، 1، دار البشیر، عمان، طآراء في الضمیر العائد ولغة أكلوني البراغیث:عمایرة، خلیل-
م.1989

ید مولوي، المكتب االسالمي، ، بشرح األعلم، تحقیق ودراسة: محمد سعالدیوان:عنترة-
.م1970

م.2004، 3، دار الكتب العلمیة، بیروت، طجامع الدروس العربي:الغالیني، مصطفى-

السالم هارون، د.ت.، تحقیق وضبط: عبد معجم مقایس اللغة:فارسابن -

م.1969، 1، ت: حسن شاذلي فرهود، طاإلیضاح العضدي:الفارسي-



173

ي النجار، دار ، ت: أحمد یوسف نجاتي، ومحمد علمعاني القرآن:الفراء، أبو زكریا-
م.1955السرور، 

ائي، ، تحقیق: مهدي المخزومي وٕابراهیم السامر معجم العین:الفراهیدي، الخلیل بن أحمد-
ه.1409، 2مؤسسة دار الهجرة، ط

م.1987، 1، ت: علي فاعور، دار الكتب العلمیة، طالدیوان:الفرزدق-

الهیئة المصریة العامة ، القاموس المحیط:الفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب-
م.1978، 3، ط، القاهرةللكتاب

، 1، بیروت، مؤسسة الرسالة، طالكلیات:الكفوي، أبو البقاء، أیوب بن موسى الحسیني-
م.1992

اتب العربي للطباعة ، تحقیق: محمد كامل بركات، دار الكتسهیل الفوائد:مالكابن-
م.1967والنشر، 

الخالق عضیمة، عالم الكتب، د.ت.، تحقیق: محمد عبدالمقتضب:المبرد-

، شرح أبي البقاء العكبري الدیوانالمتنبي، أبو الطیب أحمد بن الحسین الجعفي الكوفي: -
المسمى بــ (التبیان في شرح الدیوان)، ضبط وتصحیح مصطفى السقا، وٕابراهیم البجاري، 

م.1926وعبد الحفیظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،

، 2دار المعارف، القاهرة، ط، تحقیق: شوقي ضیف،السبعة في القراءات:هدمجاابن -
هـ.1400

، دار الرائد العربي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو:المخزومي، مهدي-
م.1967مصر، 
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، توضیح المقاصد والمسالك بشرح الفیة ابن مالكالمرادي، أبو محمد الحسن بن قاسم:-
م.2001، 1العربي، القاهرة، مصر، طرحمن علي سلیمان، دار الفكرتحقیق: عبد ال

، تحقیق: فخر الدین قباوة، ومحمد ندیم الجنى الداني في حروف المعاني................ -
م.1992، 1ة، بیروت، لبنان، طفاضل، دار الكتب العلمی

م.1987، 2، دار العودة، القدس، طالحجة في النحو:مسعد، عبد المنعم-

م.198مطبعة المجمع العراقي، ، معجم المصطلحات البالغیة وتطورها:مطلوب، أحمد-

م.1990، 1بیروت، ط، دار صادر، لسان العرب:منظورابن -

م.1993، بیروت، نظرات في التراث اللغوي العربي:المهیري، عبد القادر-

لكندي للنشر ، ت: على الشویلي، دار اشرح كافیة ابن الحاجب:الموصلي، عبد العزیز-
هــ.1421، 1والتوزیع، دار األمل، األردن، ط

، حققه: عبد الحمید السید عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، د.ت.شرح االلفیة:الناظمابن -

، د.ت.العربيدار إحیاء التراث :نباتة المصري، جمال الدینابن -

م.1981یة، بیروت، ، دار النهضة العربلغة القرآن الكریم في جزء عمّ :نخلة، محمود-

، أوضح معاني أحادیثه: مصطفى محمد ریاض الصالحین:النووي، محیي الدین أبو زكریا-
ــ.1399عمارة، دار الفكر،  هـ

م.1993، 2، مكتبة وهبة، طاللهجات العربیة نشأة وتطوراً :هالل، عبد الغفار حامد-

ریة، القاهرة، مصر، ، تحقیق محمد منیر، إدارة الطباعة المنیشرح المفصلیعیش:ابن -
د.ط، د.ت.
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الكتب، بیروت، د.ت.، عالم شرح المفصل................-

الرَّسائل الجامعّیة

دراسة نحویة داللیة –الّروابط اللفظیة في سورة البقرة :طقش، رهام یعقوب زهدي-
م.2003، جامعة القدس، إحصائیة، رسالة ماجستیر

تقابلیة دراسةواالنجلیزیةالعربیةاللغتین،يفالنصيالتماسك:سلیمانیوسفعلیان،-
م.2002منشورة، غیردكتوراهرسالة،الیرموكجامعة،"النحويالّربط"في

الّدورّیات

اإلحالة بالضمائر ودورها في تحقیق الترابط في النص القرآني، إسماعیل، نائل محمد، -
، 1، ع13وم اإلنسانیة، م، سلسلة العلمجلة جامعة األزهر بغزة، دراسة وصفیة تحلیلیة

م.2011

مجلة كلیة الدراسات ، روابط الجملة عند النحویین القدماءمیهوبي، الشریف عمرو، -
م.2009)، 38، دبي، ع (االسالمیة والعربیة
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المالحقفهرس 

:اإلحصائیة لروابط الجملة االسمیة اللفظیةالمالحق-1

.. شعر الوصفأ

.. شعر المدیحب

.ّنظم العروضي حسب توارده في شعر الوصف والمدیحال-2
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میِر الباِرِز َوما َیجري َمجراُه / ِشْعُر الَوْصفِ 1جدول رقم ( ): َمواضُع الرَّبِط بالضَّ

الَخَبرُ الُجْمَلُة، الّنعُت الُجملُة، الَحالُ  الُجملُة، ضمیُر الَفْصِل، َضمیُر الشَّأِن، َجواُب اْسِم الشَّرِط 
وِع باالبتداِء.الَمرف

" الَخَبرُ الُجْمَلُة "

ْفَحةُ الُجْزءُ الَبْیتُ  الَبْحرُ الصَّ

ــــذّل جانبــــاً  ــــالوى مــــن ال ــــــٌل ســــــْكبوهــــْل یظمــــأ ال ــــــا رقراُقهــــــا عل الطَّویلُ 187وبــــــیُض الّظب

الطَّویلُ 190فقلـــُت: نعـــْم، بحـــُر الّنـــدى َجـــفَّ َزاخـــُرهوقـــالوا: بنـــو اآلمـــاِل تْشـــكو مـــن الظمـــا

ــــــــا فــــــــأعوَز راِقــــــــعُ ُم أنكـــــــــأوا َقرحـــــــــًا فأعیـــــــــْت أســـــــــاُتهُ ُهـــــــــ ــــــــْم أْوســــــــُعوا َخرق الطَّویلُ 1102َوُه

الطَّویلُ 1103وهـــْم عرضـــوا للســـیف، والســـیُف قـــاطعُ هــُم استســلموا للمــوِت، والمــوُت جــارفٌ 

ــــــــــــــیِد أشــــــــــــــراَكُهم ــــــــــــدًا فطــــــــــــاَر الَحمــــــــــــامُ ُهــــــــــــــم َنصــــــــــــــبوا للصَّ السَّریعُ 1126فلــــــــــــْم َیجــــــــــــْد ُب

ــــــــــــــداِن َتماوجــــــــــــــا حتّــــــــــــــى لقــــــــــــــدْ و  الرَّاف
[

ـــــــــــى األســـــــــــدادِ  أشـــــــــــفقُت أْن َیثبـــــــــــا َعل
[

الكاِملُ 1150

ــــــــــَزٌق مــــــــــن َصــــــــــبوٍة لــــــــــوال الَجــــــــــالالَوُســــــــــــــهوٍل كــــــــــــــاَد َیعــــــــــــــرو َهضــــــــــــــَبها الرََّملُ 1159َن

الُمَتقاِربُ 1228قصــــــــــــــــــــائَد أعجــــــــــــــــــــزِت الناظمینــــــــــــــــــــاحــــــــــــــدائُق خــــــــــــــطَّ علیهــــــــــــــا الَجمــــــــــــــالُ 

الُمَتقاِربُ 1228ففاضــــــــــْت دموعــــــــــًا وســــــــــالْت ُعیونـــــــــــاً كـــــــــــــــــأّن جـــــــــــــــــالَل الهـــــــــــــــــوى شـــــــــــــــــّفها

الَبسیطُ 1231تنظــــــــیَم أبیــــــــاِت شــــــــعٍر جــــــــدِّ مــــــــوزونِ حیــــُث الضــــفاُف علیهــــا الّنخــــُل متســــقٌ 

ــــــــــــنیعِ خلیلـــــــــــــــــــــيَّ إّن ُجیـــــــــــــــــــــوَش الَغمـــــــــــــــــــــامِ  ــــــــــــارَس ُحْســــــــــــَن الصَّ الُمَتقاِربُ 1260َعــــــــــــرْفَن ِلف

ــــــاَومــــا َبِرَحــــْت أیــــدي الُخطــــوِب تنوُشــــني ــــــَض الَحــــــلَّ ترحــــــالُ ِبف ــــــى َبغَّ الطَّویلُ 1265رَس حّت

ودجلـــــــــــُة حـــــــــــیَن تْصـــــــــــقُلها الُنعـــــــــــامى
[

ــــــــــٌد خــــــــــّدا َصــــــــــقیال الواِفرُ 1299كمــــــــــا َمســــــــــحْت ی

الواِفرُ 1300كمـــــــــــــا َیســـــــــــــتملُك الغیـــــــــــــُث الُمحـــــــــــــوالوكیـــــــــــــَف القلـــــــــــــُب تمِلُكـــــــــــــُه القـــــــــــــوافي

الطَّویلُ 1356قابــَل مْصــَرعاكمــا مصــرٌع فــي الشــعرِ صـــــفوٌف مـــــن األشـــــجاِر قـــــابْلَن مثَلهـــــا

ـــــــــبٌّ  ـــــــــــرُّ قرْتنـــــــــي الـــــــــّریُح، لـــــــــم َیْفُســـــــــْد، َمَه ـــــــــــُدْد، َمَم ـــــــــــْم یْس الواِفرُ 1385لهـــــــــــا والمـــــــــــاُء، ل

ـــــــــِكرُت ومـــــــــا ُســـــــــقیُت بغیـــــــــِر مـــــــــاءٍ  ــــــــــــــُة ماُؤهــــــــــــــا عســــــــــــــٌل وخمــــــــــــــرُ َس الواِفرُ 1385ودجل
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ــــــــــــــــــــــــابُ هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الّنفـــــــــــــــــــــــــــــــــاُق َتُربُّـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــــــِمُنُه ِكت ُء الكاِملِ َمجزو 267ُصــــــــــــــــــــــــُحٌف وُیْس

ــــــــــــــــــَدٌر،إنَّ األحبَّــــــــــــــــــــــةَّ َســــــــــــــــــــــْوَف ینثــــــــــــــــــــــُرُهمْ  ــــــــــــــــــاثُر الِعقــــــــــــــــــدُ َق الكاِملُ 2163كمــــــــــــــــــا یتن

إنَّ الحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَة طریُقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
[

َمجزوُء الكاِملِ 342َوِعـــــــــــــــــــــــــــــــٌر َبعیـــــــــــــــــــــــــــــــٌد ُمجـــــــــــــــــــــــــــــــِدبُ 

ــــــــــــــــْیفًا، وخــــــــــــــــاِنعُ هــــــــذا الیــــــــراُع، َشــــــــواُظ الحــــــــقِّ أرهَفــــــــهُ  ــــــــــــــــباً َس الَبسیطُ 376رأٍي ردَّه َخَش

" الواِفرُ 388بناتُــــــــــــــــــِك كلُّهــــــــــــــــــا َخــــــــــــــــــْوٌد ِكعــــــــــــــــــابٌ ٌن " وِنْعــــــــــــــــَم األمُّ ،هــــــــــــــــذيِفلســــــــــــــــطی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة َ  َمجزوُء الكاِملِ 342َمعیُنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال َیْنَضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ال تظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوا إنَّ الَحی

ْرعـــــاأَنبیـــــــــــــــــــَك أنَّ الرَّاِفـــــــــــــــــــدیِن َتطلَّعـــــــــــــــــــتْ  ــــَجُر الزَّ الطَّویلُ 393ِضــــفاُفُهما َواْســــَتْنَهَض الشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــروقُ َواألْرُض ُیرقِ  َمجزوُء الكاِملِ 3117َكمــــــــــــــــــــــــــا َعِهــــــــــــــــــــــــــدُتْم َوالُغــــــــــــــــــــــــــروبُ ُصــــــــــــــــــــــــــــها الشُّ

ــــــــــــــــــــــــْمُس ُیْســــــــــــــــــــــــَتُر َوْجُههـــــــــــــــــــــــــا َوالشَّ
[[

ـــــــــــــــــــــالَغیِم ُیْمِســـــــــــــــــــــُك أْو َیصـــــــــــــــــــــوبُ  َمجزوُء الكاِملِ 3117ِب

ـــــــــــــــــإنَّ الَحـــــــــــــــــقَّ َیْقُطـــــــــــــــــُر جاِنبـــــــــــــــــاهُ  ـــــــــــــماحِ َف الواِفرُ 3131َدَمـــــــــــــًا ِصـــــــــــــْنَو الُمـــــــــــــروءِة والسَّ

الرََّملُ 1371َوَرقــــــــــــــــــًة ِمــــــــــــــــــْن َوردٍة ذاِت َجمـــــــــــــــــــالفـــــــــــــــــــي ِمنقـــــــــــــــــــاِرهُبلُبـــــــــــــــــــٌل َیْحِمـــــــــــــــــــلُ 

ـــــــــــي اسِتعراِضـــــــــــها ـــــــــــكُّ ف ـــــــــــَو ال ینف ــــــــــــــــــــــــاٍح ُمتعــــــــــــــــــــــــاليَوْه ــــــــــــــــــــــــٍر َوُنب الرََّملُ 1371ذا َزفی

ِبَرغمـــــــــــــــــــــــــــــــي أنَّ داَءَك ال أقیـــــــــــــــــــــــــــــــهِ 
[

الواِفرُ 1393َوُجرَحــــــــــــَك ال أطیــــــــــــُق لــــــــــــُه ِضــــــــــــماداً 

ُهــــــــــُم َنَفُخـــــــــــوا التََّمـــــــــــُرَد فـــــــــــي ِخـــــــــــرافٍ 
[

الواِفرُ 1458َوأغـــــــــــــــــــــروُهنَّ فانقَلبـــــــــــــــــــــْت ِســـــــــــــــــــــباعاً 

والرَّافــــــــــــــــــــداِن ُیالعبــــــــــــــــــــاِن ُســــــــــــــــــــهوَلهُ 
[

ـــــــــــــــــــــــدَّاٌء ِبهـــــــــــــــــــــــا َرّواحُ  ـــــــــــــــــــــــُت َغ ْی الكاِملُ 4316والزَّ

ـــــــــــــــــقمُ وٕاذا النَّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیُم یُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُّهُ  ـــــــــــــــــاِعِم الّلمســـــــــــــــــاِت ُس ـــــــــــــــــْن ن َمجزوُء الكاِملِ 557ِم

ُعــــوُد الرِّجــــاِل بكــــفِّ الَخطــــِب َیعِجُمــــه
[

الَبسیطُ 5253ْنـــدِل الرَّطـــِب َیـــذكو حـــیَن َیضـــطِرمُ كالمَ 

الَبسیطُ 5253ِمثـــــُل الُحظـــــوِظ علـــــى أْصـــــحاِبها ِقَســـــمُ إنَّ الشـــــدائَد ُتصَتصـــــفى النفـــــوُس ِبهـــــا

ـــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــوِع َیْخُنُق وُلهـــــــــــــــــــــــــــاُث الُج
[

ِبُنفایـــــــــــــــــــــــــــــاٍت ِمــــــــــــــــــــــــــــــَن الِحَكــــــــــــــــــــــــــــــمِ 
[

الَمدیدُ 6122

ــــــــــْوَق الِجبــــــــــاِل الـــــــــــ ــــــخُ وَكــــــــــأنَّ الُغیــــــــــوَم َف ــــــْرَفْعَن َســــــقفاً ْضِر،ـ فــــــوَق األْدواِح َی
[

الَخفیفُ 6127

ـــــــــــــْمعاً  ـــــــــــــْرِهْفَن َس وُیطاِرْحَنهــــــــــــــــــــا األناشــــــــــــــــــــیَد َعْزفــــــــــــــــــــاً وكـــــــــــــأنَّ األمـــــــــــــواَج ُی
[

الَخفیفُ 6127

ــــــــــــــفوَح َیْنَســــــــــــــْبَن ُذْعــــــــــــــَراً  وكــــــــــــــأنَّ الِجبـــــــــــــــاَل َیــــــــــــــْزَحْفَن َزْحفـــــــــــــــاً وكــــــــــــــأنَّ السُّ
[

الَخفیفُ 6129

الَخفیفُ 6129ِمــــــــــــــْن َمقاییســــــــــــــها وُصــــــــــــــغِّْرَن ألفــــــــــــــاً َن ألفـــــــــــــاً وكـــــــــــــأنَّ الُحجـــــــــــــوَم ُضـــــــــــــوِعف
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ـــــــــــــــــــــــــــوافي ـــــــــــــــــــــــــــا الَخ نینِ وكـــــــــــــــــــــــــــلُّ آهاِتن ُمَخَلُع الَبسیطِ 758َتســـــــــــــــــــــــَحُقها الكـــــــــــــــــــــــأُس بـــــــــــــــــــــــالرَّ

ـــــــــــــــــــــا زای ـــــــــــــــــــــُرَك إنَّ ســـــــــــــــــــــاِئَمَة الرَّ الواِفرُ 7113لهـــــــــــا فـــــــــــي ُســـــــــــوِحنا َمرعـــــــــــًى َوبیـــــــــــلُ َلَعْم

" الّنعُت الجملُة "

َمجزوُء الرََّجزِ 197ِلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُنهم ُمقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ ُلـــــــــــــــــــــــــــهُ ال عـــــــــــــــــــــــــــاَش َشـــــــــــــــــــــــــــْعٌب أه

ــــــــعُ ُأدیـــــــــرْت ُكئـــــــــوٌس ِمـــــــــن دمـــــــــاٍء َبریئـــــــــةٍ  ــــــــذاِل َفواِق ــــــــدَّمِع الُم َعلیهــــــــا مــــــــن ال
[

الطَّویلُ 1102

ببـــــــــــــــاخرٍة فیهـــــــــــــــا الحدیـــــــــــــــُد معاقـــــــــــــــلٌ 
[

الطَّویلُ 1103تقیهــــــــــــــا وأشــــــــــــــباُح المنایــــــــــــــا مــــــــــــــدارعُ 

ـــــمُّ فـــــي ذوِب الُحشاشـــــِة َینقـــــعُ ِهـــــَي الإلیـــــــــَك َزمـــــــــاني ُخـــــــــْذ َحیـــــــــاًة َســـــــــئمُتها الطَّویلُ 1112سُّ

ــــــــاُب ذاُت ُصــــــــدوعِ َبـــــــــــــیَن األضـــــــــــــالِع َصـــــــــــــخرٌة لكنَّهــــــــــــــا ــــــــى األْحب الكاِملُ 1125ِممــــــــا جن

الكاِملُ 1139أْســــــــــــــالُكها مـــــــــــــــن قلبــــــــــــــَي الَخّفـــــــــــــــاقِ َورســـــــــــــــــــــــــائٍل َبرقیـــــــــــــــــــــــــٍة َمهـــــــــــــــــــــــــُزوزةٍ 

مٌ  ـــــــــــُة ُنـــــــــــوَّ ـــــــــــي واألحب ـــــــــــى ل ـــــــــــٍل رث ولی
[

ــــهِب مــــن الطَّویلُ 1133لــــوعتي َعْبــــَرىلــــه مقلــــٌة بالشُّ

ــــــــــــوُن شــــــــــــواهدُ تزاحمــــــــــِت اآلمــــــــــاُل حولــــــــــك وانبــــــــــرتْ  ــــــــــــوٌب علــــــــــــیهنَّ العی الطَّویلُ 1195قل

ــــــــــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــــــــــٌة فاِرَه ــــــــــــــــــــــــــــنْت بادی الرََّملُ 1353ِهــــــــــــــَي ُأْنســــــــــــــتي ُحْســــــــــــــَن الَحَضــــــــــــــرَحُس

ـــــــــــوُر الَفضـــــــــــا الرَّجزُ 1364ال َكجمــــــــــــــــــــاٍل حفُظــــــــــــــــــــُه ُیضــــــــــــــــــــیعهُ هـــــــــــذا َجمـــــــــــاٌل زاَنـــــــــــُه ُن

ــــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــــى َمجموَع ب ــــــــــــــــــــــِر الرُّ ــــــــــــباحِ ألزاهی الرََّملُ 1371َشــــــــــــْرُحها َیعِرفُــــــــــــُه طْیــــــــــــُر الصَّ

ـــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــاُر َكأَس ـــــــــــــــــــــــــي الَخمَّ َزفَّ ِل
[

مـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  َمجزوُء الرََّملِ 1376ِهـــــــــــــــــــــــــــــــــَي ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــرآُة الزَّ

ـــــــدْت َخـــــــْودا لهـــــــا األغصـــــــاُن َشـــــــعرٌ  َب
[

ـــــــــــــــفُح ثغـــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــُة ریُقهـــــــــــــــا والسَّ الواِفرُ 1385ودجل

ــــــــــــــــرُ لّســــــفحین منهـــــــاَســــــمْت تزهــــــو علــــــى ا ــــــــــــــــٌو وِكْب الواِفرُ 1385قصــــــــــــــــوٌر ملُؤهــــــــــــــــا َزْه

ــــــــــــــــــــذاذٌ  ــــــــــــــــــــُه ُأُصــــــــــــــــــــٌل ِل نهــــــــــــــــــــارًا كلُّ
[

ــــــــــــــــــحٌر وفجــــــــــــــــــرُ  الواِفرُ 1385ولــــــــــــــــــیًال كلُّــــــــــــــــــه ِس

ــــــــــــــــــــــــــــــــوابُ َكــــــــــــــــــــْم ِمــــــــــــــــــــْن ُســــــــــــــــــــؤاٍل َعمیــــــــــــــــــــقٍ  ــــــــــــــــــــــــــــــــدُّموُع َج ــــــــــــــــــــــــــــــــُه ال الُمْجَتثُّ 1397َل

الُمْجَتثُّ 1397الَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُّ واالكِتئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ َضـــــــــــــــــــــــــــــــْیٌف َعزیـــــــــــــــــــــــــــــــٌز ِقـــــــــــــــــــــــــــــــراهُ 

ــــــــــــــــــــرةٌ  السَّریعُ 1410ُبشـــــــــراِك قـــــــــد أنتجـــــــــْت قبـــــــــَل اللِّقـــــــــاحِ یــــــــــــــــــــا ُأمــــــــــــــــــــًة أعماُلهــــــــــــــــــــا طف

ـــــــــــُه الجمـــــــــــاجُم والـــــــــــدَّمُ  الكاِملُ 224تــــــــــــــــــــــتَحَطُم الــــــــــــــــــــــدُّنیا وال یــــــــــــــــــــــتحطمُ شـــــــــــعٌب دعاِئُم

ــــــــــــــوروبیـــــــــــــــــٌت كـــــــــــــــــأّن " ُرفائیـــــــــــــــــل" قـــــــــــــــــدْ  الُمَتقاِربُ 298كســــــــــــــاُه بكفیــــــــــــــِه إحــــــــــــــدى الصُّ
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ـــــــــــــٌع َنضـــــــــــــیدُ كــــــــــــــــــــأنَّ رؤوَس الَســـــــــــــــــــــعالى بهـــــــــــــــــــــا الُمَتقاِربُ 2133وهـــــــــــــاَم الشـــــــــــــیاطیِن طل

ــــــــــــــاءٌ  ــــــــــــدادُ كــــــــــــــأنَّ ضــــــــــــــریَحك الّزاكــــــــــــــي إن الواِفرُ 2202بــــــــــــه المعــــــــــــروُف َینَضــــــــــــُح والسَّ

ـــــــــــــــــــــــــرٌ  ـــــــــــــــــــــــــواُكْم َحفی الواِفرُ 2203َنضـــــــــــــــــــــائُدُه ألرؤِســـــــــــــــــــــُكْم ِوســـــــــــــــــــــاُد؟أحقـــــــــــــــــــــــــًا أنَّ مث

ــــــــــــاِت َمفــــــــــــازةٌ  ــــــــــــِت لهــــــــــــذي العاطف ـــــــــــــــــــــٌة بالزّ أأن الطَّویلُ 323عـــــــــــــــــــــاِزعِ نســـــــــــــــــــــاِئُمها ُمرتجَّ

َمجزوُء الرََّملِ 335ال ارتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌع، ال انقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ أمــــــــــــــــــــــــــــــٌة ال َصــــــــــــــــــــــــــــــْدَع فیهــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أرٌض  َمجزوُء الرََّملِ 331هــــــــــــــــــــــــــــــَي بــــــــــــــــــــــــــــــالحقِّ اقتســــــــــــــــــــــــــــــامُ هكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا تُنِب

ـــــــــــــــفَّ الغـــــــــــــــادةَ الحســـــــــــــــناَء َلیـــــــــــــــلٌ  ول
[

ُمریـــــــــُب الَخطـــــــــِو لـــــــــیَس بـــــــــِه ِشـــــــــهابُ 
[

الواِفرُ 388

ــــــــــــــــــــــــٍد للت ــــــــــــــــــــــــى ِبمْوِع ــــــــــــــــــــــــيتتالق الَخفیفُ 3363ِبظــــــــــــــــــــــــالٍل كــــــــــــــــــــــــأنَُّهنَّ الُخیــــــــــــــــــــــــوطُ الق

ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــَرجُّ كأنَّ وَلمســــــــــــــــَت ُكرســــــــــــــــیًا ُی
[

َنعــــــــــــــــٌش ُیــــــــــــــــَدقُّ بجنِبــــــــــــــــه ِمســــــــــــــــمارُ 
[

الكاِملُ 440

ـــــــابُ َوُبعِثـــــــــــَر َلـــــــــــوٌن فـــــــــــوَق َلـــــــــــوٍن كأنَّمـــــــــــا ـــــــِب ِثق ـــــــِق الرَّحی ـــــــي األْف الطَّویلُ 4183َتصـــــــبَغ ف

ـــــــــیِم الّشـــــــــتیِت ِنقـــــــــابُ َعلَتخّطـــــى أصـــــیٌل فـــــوَق ِدجلـــــَة خاِضـــــبٌ  الطَّویلُ 4183یـــــــــِه ِمـــــــــَن الَغ

ــــــــــــوٍم كأنَّمــــــــــــا الطَّویلُ 4184ِفجـــــــــــــــــاٌج بـــــــــــــــــه ُمغبـــــــــــــــــرٌَّة وِشـــــــــــــــــعابُ وراَن َنضــــــــــــیٌد مــــــــــــن ُغی

ـــــــــــــــــي ِعظـــــــــــــــــاٍم كأّنهـــــــــــــــــا قَصـــــــــــــــــبُ َعَجبـــــــــــــــًا كیـــــــــــــــَف َینَخـــــــــــــــُر الّســـــــــــــــَغبُ  الَخفیفُ 5151ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالمًا ُكلُّــــــــــــــــــــــــــــــــــُه ُقَب َس
[

ــــــــــــــــــــــــــــأنَّ َصــــــــــــــــــــــــــــمیَمها ُشــــــــــــــــــــــــــــَعلُ  جزوُء الواِفرِ مَ 5238َك

ــــــــــــــــــَت فاِتُلهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــَة َرأٍي أن ـــــــَنمُ أِدْر ُحبال ـــــــرِة ُتجمـــــــْع أمَرهـــــــا َغ الَبسیطُ 5255علـــــــى الَحظی

ـــــــباِح َجبـــــــیٌن أنـــــــَت عـــــــاِفُرهســـــــني ــــــــهُ الصَّ ــــــــْمِس َدْرٌب أنــــــــَت راِكُب الَبسیطُ 5301وَمطَلــــــــُع الشَّ

ــــــــــِع ِلروضــــــــــٍة مِ َرفیَفهـــــــــــــاأْحـــــــــــــالٍم، كـــــــــــــأنَّ َخَلجـــــــــــــاُت  بی ــــــــــُس الرَّ الكاِملُ 618عشــــــــــابِ َهْم

ـــــــــــــــُم العـــــــــــــــاِمراتُ  ـــــــــــــــُع اُألُط فمـــــــــــــــا تنَف
[

ُنفوســـــــــــــــــــــــًا َضـــــــــــــــــــــــماِئُرها َبْلقـــــــــــــــــــــــُع؟؟
[

الُمَتقاِربُ 7137

" الحالُ  الجملُة "

ــــذّل جانبــــاً  ــــالوى مــــن ال ــــــٌل ســــــْكبُ وهــــْل یظمــــأ ال ــــــا رقراُقهــــــا عل وبــــــیُض الّظب
[

الطَّویلُ 187

ــــــــإذا أنــــــــــَت َلــــــــــْم تأُكــــــــــْل أكلــــــــــَت َوذلــــــــــةٌ  أْن تُنســــــــى َوغیــــــــُرَك شــــــــاِئعُ َعلیــــــــَك َب
[

الطَّویلُ 1101

ــــــــــــوُب ذواهــــــــــــلٌ  ــــــــــــا دهــــــــــــاني والقل هنــــــاَك وطیـــــــُر المــــــوِت جـــــــاٍث وواقـــــــعُ ومّم
[

الطَّویلُ 1103

ـــــــــعُ َكِمــــــــيٌّ َمشــــــــى َبــــــــیَن الُكمــــــــاِة َوحوَلـــــــــه ـــــــــْن َعجـــــــــاٍج طواِل ـــــــــٍل ِم الطَّویلُ 1103ُنجـــــــــوٌم بلی
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ــــــدُر ِمــــــلَء ُضــــــلوِعها ــــــى أنَّهــــــا والَغ َعل
[

الطَّویلُ 1103لنـــاِر ِمنهـــا قـــْد طـــویَن األضـــالعُ علـــى ا

َكِمــــــــيٌّ َمشــــــــى َبــــــــیَن الُكمــــــــاِة َوحوَلـــــــــه
[

ـــــــــعُ  ـــــــــْن َعجـــــــــاٍج طواِل ـــــــــٍل ِم ُنجـــــــــوٌم بلی
[

الطَّویلُ 1103

جــارفٌ للمــوِت، والمــوتُ هــُم استســلموا 
[

والســـیُف قـــاطعُ للســـیف،وهـــْم عرضـــوا 
[

الطَّویلُ 1103

ببـــــــــــــــاخرٍة فیهـــــــــــــــا الحدیـــــــــــــــُد معاقـــــــــــــــلٌ 
[

تقیهــــــــــــــا وأشــــــــــــــباُح المنایــــــــــــــا مــــــــــــــدارعُ 
[

الطَّویلُ 1103

تســـــــــیُر وألحـــــــــاُظ الُبـــــــــروِق شـــــــــواخٌص 
[

الطَّویلُ 1103إلیهـــــــــــــــا وأمـــــــــــــــواُج البحـــــــــــــــاِر توابـــــــــــــــعُ 

تالمــــــَع فــــــي َعــــــرِض األثیــــــِر ُنجوُمــــــهُ 
[

الطَّویلُ 1107كـــــــأنَّ الـــــــدُّجى َصـــــــدٌر وُهـــــــّن َمطـــــــامعُ 

تبــــــّدى الفجــــــُر والنســــــُر َواقــــــعُ إلــــــى أْن َرعیـــــــت بـــــــِه اآلمــــــــاَل والنســـــــُر طــــــــائرٌ 
[

الطَّویلُ 1107

ـــــــــــمُّ یبـــــــــــثُّ الـــــــــــّنجَم ِســـــــــــّرًا َفینثنـــــــــــي الطَّویلُ 1109كـــــــــأّن َرقیبـــــــــًا فـــــــــي الـــــــــّدراري ُیحـــــــــاذُرهَیُه

الطَّویلُ 1111َیتـــــــــــــدّفُع؟َوكیـــــــــــــَف َوتیـــــــــــــاُر األســـــــــــــى َولــــــــي َزفــــــــرٌة ال ُیوســــــــُع القلــــــــُب ردَّهــــــــا

ـــــــــــــُرهُ  ـــــــــــــَك غی ـــــــــــــالتقوى َوثوُب ـــــــــــــــالُل الُملفَّـــــــــــــــعُ تلفَّعـــــــــــــَت ب فللــــــــــــــِه ذیـــــــــــــــاَك الضَّ
[

الطَّویلُ 1112

نشـــــــرُت بـــــــه اآلمـــــــاَل وهـــــــَي هـــــــواجٌس 
[

الطَّویلُ 1121ِبعقـــــــِد الّثریـــــــا لـــــــو غـــــــدا مثَلهـــــــا انتثـــــــر

مٌ  ـــــــــــُة ُنـــــــــــوَّ ـــــــــــي واألحب ـــــــــــى ل ـــــــــــٍل رث ــــهِب مــــن لــــوعتي َعْبــــَرىولی لــــه مقلــــٌة بالشُّ
[

الطَّویلُ 1133

ــــــــرابكیــــُت فـــــرقَّ الـــــنجُم لـــــي وهـــــَو صـــــخرةٌ  ــــــــه َنْه ُت إلــــــــى أْن جــــــــرْت منــــــــه مجرَّ
[

الطَّویلُ 1133

للــــــــــــرزق، رهــــــــــــَن الفقــــــــــــِر واإلمــــــــــــالقِ أســــــــــفًا تبیــــــــــُت ُربــــــــــاك، وهــــــــــَي َمــــــــــدرةٌ 
[

الكاِملُ 1139

ــــِه الُمنــــى ُخطواُتهــــا حًشــــى أفســــحْت فی
[

الطَّویلُ 1145فضـــــــاقْت بـــــــه األرجـــــــاُء وهـــــــَي ِفســـــــاحُ 

األحقــــــــــــاُد واألضــــــــــــغانُ تغلـــــــــــي بهــــــــــــا كیـــــــــــــَف التـــــــــــــآلُف والقلـــــــــــــوُب مواقـــــــــــــدٌ 
[

الكاِملُ 1163

الكاِملُ 1166ثــــــــــــــــــمَّ أنثنــــــــــــــــــْت وكــــــــــــــــــأنَُّهنَّ َرمــــــــــــــــــادُ وَلكـــــْم تضـــــّرْت فـــــي القلـــــوِب َعواِطـــــفٌ 

مـــــا أنصـــــفوا التـــــاریَخ َوْهـــــَو َصـــــحاِئفٌ 
[

ــــــــــــــیٌض نواِصــــــــــــــُع ُلفَعــــــــــــــْت ِبســــــــــــــوادِ  الكاِملُ 1169ِب

ــــــــــــــَك كأّنهــــــــــــــا ـــــــــى َوعـــــــــٍد مـــــــــَن األوْ مــــــــــــــا للحــــــــــــــوادِث فاجأت ـــــــــْت عل الكاِملُ 1171عـــــــــادِ كان

ـــــــبا وهـــــــو َرطیــــــــبٌ یــــــــــــــا أحبــــــــــــــاَي وٕاْن حــــــــــــــاَل الــــــــــــــِودادُ  الرََّملُ 1175َوذوى ُغصـــــــُن الصِّ

ــــــــــــــه ُمتحــــــــــــــّذَرا ــــــــــــــُر یكــــــــــــــتُم ُنطَق ــــــــــدافِ َوالطی ــــــــــبِح لألْس ــــــــــاِه الصُّ الكاِملُ 1186خــــــــــوَف انتب

ـــــــــُر وهـــــــــي ُملیحـــــــــةٌ  ـــــــــه الطی ـــــــــدُّ عن ــــــــا علیــــــــه مــــــــن الجــــــــالِل الطــــــــافيترت لُ الكامِ 1186مّم

ـــــــــــــــنا َلِهــــــٌث وقــــــدْ ضــــــرَب الــــــدُّجى بســــــجافِ باكرُتهـــــــــــــــا والـــــــــــــــّنجُم متقـــــــــــــــُد السَّ
[

الكاِملُ 1186
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ـــــــَدهُ  ـــــــلِّ َوعن ـــــــى الُمق ـــــــيُّ عل أّن الثــــــــــــــــــــــراَء قـــــــــــــــــــــــواِدٌم َوخـــــــــــــــــــــــوافيَیســـــــمو الَغن
[

الكاِملُ 1187

الطَّویلُ 1195یطارُدهـــــــــــا عـــــــــــن قصـــــــــــِدها َوتطـــــــــــاردُ ُحشاشــــُة نفــــٍس ُأْجِهــــَدت فیــــَك َوالهـــــوى

الطَّویلُ 1195دلیــــــــَل الهــــــــوى والكــــــــلُّ مــــــــنهنَّ شــــــــاردُ ْت ُمهجتــي فــي إثــِر طرِفــَك واقتفــتْ مشــ

والنــــــــْت قلــــــــوٌب منــــــــك وهــــــــي جالمــــــــدُ أجابـــــــْت نفـــــــوٌس فیـــــــك وهـــــــي عصـــــــیةٌ 
[

الطَّویلُ 1195

ــــدِ لهــــــــا اُهللا مــــــــا أبهــــــــى ودجلــــــــُة حوَلهــــــــا ن ــــى الزِّ ــــوار عل ــــفَّ السِّ ــــفُّ كمــــا الت الطَّویلُ 1197تل

ـــــــــــــــــاقٌ بألفاِظـــــــــــــــــ ـــــــــــــدقیقُ ِه وهـــــــــــــــــي ُغـــــــــــــــــرٌّ ِرق ـــــــــــــُب ال ـــــــــــــاُه وهـــــــــــــو الغری الُمَتقاِربُ 1203ومعن

السَّریعُ 1256بكــــــــــــــــــــــلِّ مــــــــــــــــــــــا رقَّ جمــــــــــــــــــــــاًال وراقال ســـــــــــــوُحها وهـــــــــــــي جنـــــــــــــاٌن َزهـــــــــــــتْ 

ـــــــــــیَن المـــــــــــروِج اســـــــــــتراقذكــــــــــــــــــــــرُتُكْم والــــــــــــــــــــــنفُس مســــــــــــــــــــــحورةٌ  السَّریعُ 1256وللُخطـــــــــــى ب

ــــزِن َهطــــالُ  ــــِق الُم ـــــــوَق والشـــــــوُق قتـــــــالُ دِ َســــقى ُترَبهــــا مــــن َریِّ الطَّویلُ 1265یـــــــارًا َبعـــــــثَن الشَّ

ُأحــــــبُّ حصـــــــاها وهــــــو جمـــــــٌر مـــــــؤجَّج
[

الطَّویلُ 1266وأهـــــــوى ثراهـــــــا وهـــــــو شـــــــْوٌك وأدغـــــــالُ 

ـــــــــى أجباِلهـــــــــا وهـــــــــو ُلجـــــــــةٌ  َیســـــــــیُل عل
[

وَیجــــري علــــى حصــــباِئها وهــــو أوشــــالُ 
[

الطَّویلُ 1266

َكیـــــــَف التََّجـــــــُدُد فـــــــي القـــــــریِض وأهُلـــــــهُ 
[

ـــــــــــــــــــــاِق؟دْتُهُم أْطمـــــــــــــــــــــاُعُهم شـــــــــــــــــــــ ِبوث
[

الكاِملُ 1304

ــــــــُحبِ كــــــــــــأنَّ نعَشـــــــــــــَك واألجــــــــــــواُء غائمـــــــــــــةٌ  ــــــــقیا مــــــــَن السُّ ــــــــُه النــــــــاُس للسُّ تُِقُل
[

الَبسیطُ 1309

َفُهنـــــــــــــــاَك الَجمـــــــــــــــاُل َوهـــــــــــــــَو َبســـــــــــــــیطٌ 
[

تجتلیــــــــــــِه والُحْســــــــــــُن َوْهــــــــــــَو َطبیعــــــــــــي
[

الَخفیفُ 1362

فهنـــــــــــــــاَك الجمـــــــــــــــاُل وهـــــــــــــــو َبســـــــــــــــیطٌ 
[

الَخفیفُ 1362ُحســــــــــــُن وهــــــــــــو طبیعــــــــــــيتجتلیــــــــــــِه وال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــیَن الَبســـــــــــــــــــــــــــــــــاتینِ َینــــــــــــــــــــــــــوُح الُبلُبــــــــــــــــــــــــــُل الِمســــــــــــــــــــــــــكینُ  َمجزوُء الواِفرِ 1374مـــــــــــــــــــــــــــــــــا َب

ـــــــــــــــــــــــــبا َتحظـــــــــــــــــــــــــى یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحینِ وأْنفـــــــــــــــــــــــــاُس الصَّ َمجزوُء الواِفرِ 1374ِبتقبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل الرَّ

الواِفرُ 1386َوعقَّتــــــــــــــــــــــُه َبنــــــــــــــــــــــوُه َوْهــــــــــــــــــــــَو َبــــــــــــــــــــــرُّ َفیـــــــــــــــا َوطنـــــــــــــــًا َجَفـــــــــــــــْوُه َوْهـــــــــــــــَو راضٍ 

َوقَّعـــــــــُت ُأنُشـــــــــوَدتي َوالُحـــــــــزُن یملُؤهـــــــــا
[

َمهابــــــــــــــًة َوِنیــــــــــــــاُط الَقلــــــــــــــِب أْوتــــــــــــــاري
[

الَبسیطُ 1429

َوَكیــــَف ُیســــَمُع َصــــوُت الَحــــقِّ فــــي َبلــــدٍ 
[

ــــــــُف ِمزمــــــــارِ  ــــــــِه أل وِر فی ــــــــزُّ الَبسیطُ 1429لإلفــــــــِك وال

َمــــــــرَّ النَّســــــــیُم علــــــــى أْكناِفهــــــــا َفــــــــَذَكتْ 
[

ــــــــــُل ِمعْ  ــــــــــرَّ فیهــــــــــا َذْی الَبسیطُ 1429طــــــــــارِ كأنَّمــــــــــا ُج

ـــــــــــــِة َوْهـــــــــــــَو َصـــــــــــــاِحيَومــــــــــــــــا َســــــــــــــــكراُن َیقــــــــــــــــتِحُم الَبالیــــــــــــــــا ـــــــــــــَتِحِم الَبلی الواِفرُ 1443َكُمْق

یــــــــــا جــــــــــائرًا تلــــــــــَك الــــــــــّدروُب كأّنهـــــــــــا
[

ـــــــاُن بمـــــــا تخـــــــوُض َجهـــــــنمُ  الواِفرُ 28وهـــــــَي الجن
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لُ الكامِ 214ویـــــــــروُح وهـــــــــو علـــــــــى الـــــــــبالِء ُیخـــــــــّیمُ جــــــــــــــیالِن والبلـــــــــــــــوى تخـــــــــــــــیِّم فوَقـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــلُ َوالنِّیـــــــــــــــــــــــــُل َیْشـــــــــــــــــــــــــَخُب بـــــــــــــــــــــــــالنَّعیمِ  ـــــــــــــــــــــــــــرُع الَحفی ـــــــــــــــــــــــــــُه الضَّ َمجزوُء الكاِملِ 255كأنَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوَن ُذرى الَغریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  ــــــــــــــــــــــــــــــشٌء َفســــــــــــــــــــــــــــــیلُ تتفی َمجزوُء الكاِملِ 255كــــــــــــــــــــــــــــــأنَُّكْم َن

ـــــــــــــــــــذي الـــــــــــــــــــوُ  ـــــــــــــــــــْق علـــــــــــــــــــى َه أْطِب
[

ـــــــــــــــــذابُ  ُجـــــــــــــــــوِه كأنَّهـــــــــــــــــا ُصـــــــــــــــــَوٌر ِك
[

َمجزوُء الكاِملِ 260

ــــــــــــــــ واَیجــــــــــــــــري الّصــــــــــــــــدیُد مــــــــــــــــن الَه
[

َمجزوُء الكاِملِ 260ِن كأنـــــــــــــــــــــــــــُه ِمْســـــــــــــــــــــــــــٌك َمـــــــــــــــــــــــــــالبُ 

ـــــــــــــــــــونُ  ـــــــــــــــــــدوُر بهـــــــــــــــــــا العی ـــــــــــــــــــا ت َمجزوُء الكاِملِ 261كــــــــــــــــــــــأنَّ َصْحَصــــــــــــــــــــــَحها َســـــــــــــــــــــــرابُ ُبَلَه

َمجزوُء الكاِملِ 263كـــــــــــــــــــــــــــــــأّنهم ُأُســـــــــــــــــــــــــــــــٌد ِغـــــــــــــــــــــــــــــــالبُ مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنوقین ویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزأرونَ 

ــــــــــــــــى تجــــــــــــــــولَ  ــــــــــــــــْق ُدجــــــــــــــــى حت أطب
[

كأّنهـــــــــــــــــــــــــــــــا َخیـــــــــــــــــــــــــــــــٌل ِعـــــــــــــــــــــــــــــــرابُ 
[

لِ َمجزوُء الكامِ 267

ـــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــاُح البی وأســـــــــــــــــــــلوُبه ُمحَتقـــــــــــــــــــــرَمهـــــــــــــــــــــیٌض،ظهـــــــــــــــرَت بهـــــــــــــــا وَجن
[

الُمَتقاِربُ 299

ــــــــــــــــوي ُمقیمــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــنكْم یث ــــــــــــــــؤادي بی ـــــــــــــــــؤادُ ف الواِفرُ 2211كـــــــــــــــــأنَّ ضـــــــــــــــــریَحه مـــــــــــــــــنُكم ُف

ــــــــــمات، كــــــــــأنَّ رضــــــــــيَّ  الضــــــــــمیرَ السِّ
[

علـــــــــــــــــــى وجِهـــــــــــــــــــِه ألقـــــــــــــــــــًا َیطفـــــــــــــــــــحُ 
[

الُمَتقاِربُ 2214

ـــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــى كــــــــــــــــلِّ كـــــــــــــــــــــــــــــأنَّ العبیـــــــــــــــــــــــــــــَر بأرداِن ــــــــــــــــنفحُ عل " خــــــــــــــــاطرٍة" َی
[

الُمَتقاِربُ 2215

الُمَتقاِربُ 2215بعینیــــــــــــــــِه عـــــــــــــــــن َكوَكــــــــــــــــٍب یَقـــــــــــــــــدحُ كـــــــــــــــــأّن َبریــــــــــــــــــَق الُمنــــــــــــــــــى والَهنــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــینِ  ــــــــــــــــَق الجب عـــــــــــْن ثقـــــــــــٍة فـــــــــــي " غـــــــــــٍد " َینضـــــــــــحُ كــــــــــــــــأنَّ غــــــــــــــــدیرًا ُفوی
[

الُمَتقاِربُ 2215

ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــى وجنتی كـــــــــــــأنَّ الُغصـــــــــــــوَن عل
[

ــــــــــــــــــــــرحُ  ــــــــــــــــــــــنُّ بهــــــــــــــــــــــا نغــــــــــــــــــــــٌم ُمف ُمَتقاِربُ ال2215َیِك

الُمَتقاِربُ 2215أو جمــــــــــــــرًة تجــــــــــــــدحُ النــــــــــــــوِر،مــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ بهامتـــــــــــــــــــــــــــــــِه منبعـــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــَدحُ فــــــــــــــأرِجُف ُرْعبـــــــــــــــًا كــــــــــــــأنَّ الَحشـــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــه أجـــــــــــــــــــــــــــَدٌل أْج َتَخطَّف
[

الُمَتقاِربُ 2219

الُمَتقاِربُ 2228َیلمــــــــــــــــــــُع فیهــــــــــــــــــــا كحــــــــــــــــــــدِّ الظُّبــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــدوُر ُعیـــــــــــــــــــــــــوُنُهم والــــــــــــــــــــــــــذَّكاءُ 

ــــــــــــــدُّ  ــــــــــــــُم ال ــــــــحىجىمتــــــــــــــى تســــــــــــــتفیُق وَفْح ــــــــاُر الضُّ ــــــــِه ن الُمَتقاِربُ 2242علیهــــــــا مشــــــــْت فی

كــــــــــــــــــأنَّ َیــــــــــــــــــدًا طُــــــــــــــــــِرَزْت فوَقهـــــــــــــــــــا
[

ــــــــــــــیًة ُتجتلــــــــــــــى مــــــــــــــن الُحســــــــــــــِن ُموِش
[

الُمَتقاِربُ 2264

ــــــــــحاُب َضــــــــــوافيوكأنَّمــــــــــــــا َلبســــــــــــــْت بــــــــــــــِه أْعطاُفهـــــــــــــــا الكاِملُ 2277ُحَلــــــــــًال ُیوشــــــــــیها السَّ

ـــــــــحاِب بشـــــــــاِئَر األلطـــــــــافِ رَ وكأنَّمـــــــــــا َهـــــــــــْزُج الرُّعـــــــــــوِد إذا َحـــــــــــَدتْ  ـــــــــَب السَّ الكاِملُ 2277ْك

ــــــــــيوكأنَّمـــــــــا الُعشـــــــــُب النَّضـــــــــیُر َخمائِـــــــــلٌ  ــــــــــَن الــــــــــُوروِد َلهــــــــــا ِطــــــــــراٌز واف الكاِملُ 2277َوِم
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ـــــــاَس الُغصـــــــوِن إذا انتشـــــــى ــــالفِ وكـــــــأنَّ َمّی ــــبُّ َصــــْرَف ُس ــــحاِب َیِع الكاِملُ 2277ِغــــبَّ السَّ

ـــــــــَف الـــــــــُوروِد َصـــــــــحا ِئفٌ وكـــــــــأنَّ ُمْختِل
[

ـــــــــــــداِئَع األْوصـــــــــــــافِ  ـــــــــــــطُّ َب الكاِملُ 2278فیهـــــــــــــا َتُخ

ــــــــــــّالَق الطَّبیعــــــــــــِة شــــــــــــاِعرٌ  یـــــــــــاَض َقصـــــــــــائدًا وقـــــــــــوافيوكــــــــــــأنَّ َخ َنظـــــــــــَم الرِّ
[

الكاِملُ 2278

ـــــــــــــــــوُّ الُمغـــــــــــــــــیُم كأنَّـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــَد الَج ـــــــــــُة اإلْجحـــــــــــافِ َوتلبَّ ـــــــــــُه ِسیاَس الكاِملُ 2278ُقْطـــــــــــٌر َعَرُت

ـــــــــــــــدٌ وكأّنمـــــــــــــــا المـــــــــــــــاُء النَّمیـــــــــــــــُر ُمه الكاِملُ 2278للّمْحــــــــــــــِل تْصــــــــــــــقُلُه َیــــــــــــــُد اإلْرهــــــــــــــافِ نَّ

ـــــــــــــــــُه َســـــــــــــــــَلَب األصـــــــــــــــــیُل ِرداَءهُ  ــــمِس فــــي اإلجــــرافوكأنَّ الكاِملُ 2278أْو غــــاَب ِقــــْرُن الشَّ

ـــــــــَي َملیَحـــــــــةٌ  ـــــــــُر َوْه ـــــــــُه الطی ـــــــــدُّ َعن ــــــــَن الَجــــــــالل الطــــــــافيَترت ــــــــا علیــــــــِه ِم الكاِملُ 2279ِمّم

ـــــــــــــــناباكرُتهـــــــــــــــا َوالـــــــــــــــَنجُم ُمتِقـــــــــــــــدُ  الكاِملُ 2280َلِهــــــٌث وقــــــْد َضــــــَرَب الــــــدُّجى ِبِســــــجافِ السَّ

الَخفیفُ 2292یقتضـــــــــــــیني الخـــــــــــــیُط األرُق األشـــــــــــــّداإیـــــــــــــِه َبیــــــــــــــروت والتنــــــــــــــاجي َنســــــــــــــیجٌ 

ـــــرٌِّس  ـــــُه عـــــن مصـــــَر وهـــــو ُمَع الطَّویلُ 2302ُیحصـي الخـراَج الـذي ُیجبـيبأحالِمـه،وَدْحرجت

ـــــــــــى األربعـــــــــــیَن كـــــــــــأنَّ  ـــــــــــَك َحّت ــــــُت َعــــــُدّوي مــــــن ِلبــــــاِن الَمراِضــــــعِ نيَحملُت الطَّویلُ 323َحَمْل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــَم والــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّنیا ظــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ یـــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــارًا ُیرِشـــــــــــــــــــــــُد الَعـــــــــــــــــــــــا َمجزوُء الرََّملِ 329َل

ـــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــبا وكأن ُغِضـــــــــــــــــــــــــــَر الصَّ
[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــر أشـــــــــــــــــــــــــــــــــیبُ  َمجزوُء الكاِملِ 343مّمـــــــــــــــــــــــــــــــــا تغبَّ

فـــــــــاُق ونـــــــــاُر الحـــــــــبِّ آِكَلــــــــــةٌ  قـــــــــاَل الرِّ
[

ــــــــــيَّ أهــــــــــذا وجــــــــــُه  ــــــــــِردِ مــــــــــن وجنت الَبسیطُ 349ُمبَت

الواِفرُ 3105َكحالمــــــــــــــــــــــــٍة یجلُِّلهــــــــــــــــــــــــا اكتئــــــــــــــــــــــــابُ و" یافـــــــــــا " والغیـــــــــــوُم َتطـــــــــــوُف فیهـــــــــــا

ــــــــــــــــــــــابُ وَمــــــــــوُج الَبحــــــــــِر َیغِســــــــــُل أْخَمصــــــــــیها ــــــــــــــــــــــاألنواِء تغِتســــــــــــــــــــــُل الِقب الواِفرُ 388وب

ـــــــــــــــــــــــا الواِفرُ 388یُخِطُطهــــــــــــــا كمــــــــــــــا ُرِســــــــــــــَم الِكتــــــــــــــابُ وبیاراُتهـــــــــــــــــــــــا َضـــــــــــــــــــــــَربْت ِنطاق

ــــــــــــــُده!َیِضـــــــــــــــجُّ ملعُبـــــــــــــــهداُء، وهـــــــــــــــوَجـــــــــــــــر  الكاِملُ 3149ظلمــــــــــــــاُء، وهــــــــــــــو ُیَشــــــــــــــبُّ موِق

الكاِملُ 3149وكأّنهــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــالموِج َترِفــــــــــــــــــــــــــــُدهُترقُصـــــــــــــــــــــهخرســــــــــــــــــــاُء، واالنغــــــــــــــــــــامُ 

ــــــــــــــْعُث  ــــــــــــــةً النَّســــــــــــــیِل، كــــــــــــــأنَش َعابث
[

الكاِملُ 3152َمجنونـــــــــــــــــــــــــًة، راحـــــــــــــــــــــــــْت تبــــــــــــــــــــــــــِدُدهُ 

وكأّنـــــــــــــــــــــُه، إذ ِخیـــــــــــــــــــــَف َمســــــــــــــــــــــَبُحه
[

الكاِملُ 3152ُســــــــــــــــــــدَّ َمعبــــــــــــــــــــُدهُ ُمتَرهــــــــــــــــــــٌب قــــــــــــــــــــد 

ألقــــــْت علیــــــَك وأنــــــَت أشــــــرُف نــــــاِهضٍ 
[

الكاِملُ 3157ثقلیهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اآلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُل واآلالمُ 

ــــــوبُ یــــــا عــــــاكفیَن علــــــى "الــــــدُّروِس" كــــــأنَّهم ــــــقوِر مــــــن الظمــــــاِء تُل ــــــُب الصُّ ُغْل
[

الكاِملُ 3163
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ــــــــــــما ــــــــــــوبُ لــــــــــــم َیلتِصــــــــــــْق َدَرٌن ِبهــــــــــــْم وعُ الطــــــــــــاِهروَن كــــــــــــأّنهم َمــــــــــــاُء السَّ الكاِملُ 3164ی

ــــــــــــــــــــــــــــــاءً  ــــــــــــــــــــــــــــــُه إب ــــــــــــــــــــــــــــــُه وَتغِلُب ـــــــــــــــى ِرهـــــــــــــــانِ ُتغاِلُب كأنـــــــــــــــَك والُهمـــــــــــــــوَم عل
[

الواِفرُ 3175

ـــــــــــــــْن َحریـــــــــــــــرٍ  ـــــــــــــــنا أَمـــــــــــــــاِنَي ِم ـــــــــــــــاللِ َوَتفرُش ـــــــــــــــمُّ الصِّ ـــــــــــــــي طّیاِتهـــــــــــــــا ُس َوف
[

الواِفرُ 3183

الكاِملُ 3196ِبطیـــــــوِف شخِصـــــــِك َیكحلـــــــوَن َمـــــــراِوداً والُمســـــــــــــــــمالُت ُعیـــــــــــــــــوُنهم وكـــــــــــــــــأّنهم

ـــــــــــــالِ  ـــــــــــــداِن وُخْضـــــــــــــُر الِجب ـــــــــــــا َیرُق ُهن
[

ــــــــــــــــــــــــــــلُّ الینــــــــــــــــــــــــــــابیُع أْرداَنهــــــــــــــــــــــــــــا َتُب
[

الُمَتقاِربُ 3228

الكاِملُ 3241َنِســـــــــــــَي النَّســـــــــــــیُم َجناَحـــــــــــــُه الَمبلـــــــــــــوالأَو مــــــــا تــــــــرى ِشــــــــعري َكــــــــأنَّ ِخاللَــــــــه

ــــــــــــــــــاَبُهم ــــــــــــــــــذبوَن ِرق ــــــــــــــــــُینِكُس المتذب حتّــــــــــــــــى كــــــــــــــــأنَّ رؤوَســــــــــــــــُهم أقــــــــــــــــدامُ َس
[

الكاِملُ 3370

ـــــــــــــوَن كـــــــــــــأنَّهم كـــــــــــــلُّ الـــــــــــــدُّنىوالمم الكاِملُ 3277والفــــــــــــــــــــــاِرُغوَن كــــــــــــــــــــــأنَّهم أْصــــــــــــــــــــــنامُ تل

ــــــــــــها ــــــــــــوَق رؤوِس ــــــــــــذُّلُّ ف ــــــــــــــــٌب لــــــــــــــــُه َمضــــــــــــــــروبٌة وِخیــــــــــــــــامُ وٕاذا ِبهــــــــــــا وال الكاِملُ 3283ُقَب

الكاِملُ 3283باســــــــــــم "الرَّغیــــــــــــِف" َمَعــــــــــــرَّة وِصــــــــــــدامُ َلْحَمهــــــــــا!َیحتاُزهــــــــــا والُجــــــــــوُع َیــــــــــنَهُش 

الَحیـــــــــــــــاِة الّلذیـــــــــــــــذِ أمـــــــــــــــوُت َوُجْهـــــــــــــــدُ 
[

الُمَتقاِربُ 3390تَطـــــــــــــــــــــــــوُف ِبعینـــــــــــــــــــــــــيَّ أشـــــــــــــــــــــــــباُحهُ 

َیَتحَضـــــــــــــــــــنوَن َخراِئـــــــــــــــــــدًا وَكواِعبـــــــــــــــــــاً الحاِضــــــــــــــــــنیَن ِجــــــــــــــــــراَحُهْم َوكــــــــــــــــــأنَُّهم
[

الكاِملُ 3397

ــــــــــه ــــــــــِع كأنَّ ــــــــــُق النَّجی ــــــــــِه َعَل ـــــــــدُّجى وُیضـــــــــاءُ َضــــــــــّوى ِب ـــــــــه ال ـــــــــاُر ب ـــــــــَبٌس ُین َق
[

الكاِملُ 410

الَعـــــــــــــــــــــــایـــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــارًا ُیرِشـــــــــــــــــــــــُد 
[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــَم والــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّنیا ظــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ  َل
[

َمجزوُء الرََّملِ 329

ـــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــبا وكأن ـــــــــــــــــــــــــــــــــر أشـــــــــــــــــــــــــــــــــیبُ ُغِضـــــــــــــــــــــــــــَر الصَّ َمجزوُء الكاِملِ 337مّمـــــــــــــــــــــــــــــــــا تغبَّ

فـــــــــاُق ونـــــــــاُر الحـــــــــبِّ آِكَلــــــــــةٌ  ــــــــــِردِ قـــــــــاَل الرِّ ــــــــــيَّ أهــــــــــذا وجــــــــــُه ُمبَت الَبسیطُ 341مــــــــــن وجنت

الواِفرُ 3105كتئــــــــــــــــــــــــابُ َكحالمــــــــــــــــــــــــٍة یجلُِّلهــــــــــــــــــــــــا او" یافـــــــــــا " والغیـــــــــــوُم َتطـــــــــــوُف فیهـــــــــــا

ــــــــــــــــــــــابُ وَمــــــــــوُج الَبحــــــــــِر َیغِســــــــــُل أْخَمصــــــــــیها ــــــــــــــــــــــاألنواِء تغِتســــــــــــــــــــــُل الِقب الواِفرُ 388وب

ـــــــــــــــــــــــا الواِفرُ 388یُخِطُطهــــــــــــــا كمــــــــــــــا ُرِســــــــــــــَم الِكتــــــــــــــابُ وبیاراُتهـــــــــــــــــــــــا َضـــــــــــــــــــــــَربْت ِنطاق

ــــــــــــــُده!َیِضـــــــــــــــجُّ ملعُبـــــــــــــــهَجـــــــــــــــرداُء، وهـــــــــــــــو الكاِملُ 3149ظلمــــــــــــــاُء، وهــــــــــــــو ُیَشــــــــــــــبُّ موِق

الكاِملُ 3149وكأّنهــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــالموِج َترِفــــــــــــــــــــــــــــُدهُترقُصـــــــــــــــــــــه، واالنغــــــــــــــــــــامُ خرســــــــــــــــــــاءُ 

ــــــــــــــْعُث  ــــــــــــــةً النَّســــــــــــــیِل، كــــــــــــــأنَش الكاِملُ 3152َمجنونـــــــــــــــــــــــــًة، راحـــــــــــــــــــــــــْت تبــــــــــــــــــــــــــِدُدهُ َعابث

الكاِملُ 3152ُمتَرهــــــــــــــــــــٌب قــــــــــــــــــــد ُســــــــــــــــــــدَّ َمعبــــــــــــــــــــُدهُ وكأّنـــــــــــــــــــــُه، إذ ِخیـــــــــــــــــــــَف َمســــــــــــــــــــــَبُحه
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واآلالمُ ثقلیهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اآلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُل ألقــــــْت علیــــــَك وأنــــــَت أشــــــرُف نــــــاِهضٍ 
[

الكاِملُ 3157

ــــــوبُ یــــــا عــــــاكفیَن علــــــى "الــــــدُّروِس" كــــــأنَّهم ــــــقوِر مــــــن الظمــــــاِء تُل ــــــُب الصُّ ُغْل
[

الكاِملُ 3163

ــــــــــــما ــــــــــــوبُ الطــــــــــــاِهروَن كــــــــــــأّنهم َمــــــــــــاُء السَّ الكاِملُ 3164لــــــــــــم َیلتِصــــــــــــْق َدَرٌن ِبهــــــــــــْم وُعی

ــــــــــــــــــــــــــــــاءً  ــــــــــــــــــــــــــــــُه إب ــــــــــــــــــــــــــــــُه وَتغِلُب ـــــــــــــــى ِرهـــــــــــــــانِ ُتغاِلُب الواِفرُ 3175كأنـــــــــــــــَك والُهمـــــــــــــــوَم عل

الكاِملُ 3196ِبطیـــــــوِف شخِصـــــــِك َیكحلـــــــوَن َمـــــــراِوداً والُمســـــــــــــــــمالُت ُعیـــــــــــــــــوُنهم وكـــــــــــــــــأّنهم

ـــــــــــــالِ  ـــــــــــــداِن وُخْضـــــــــــــُر الِجب ـــــــــــــا َیرُق ــــــــــــــــــــــــــــلُّ الینــــــــــــــــــــــــــــابیُع أْرداَنهــــــــــــــــــــــــــــاُهن الُمَتقاِربُ 3228َتُب

لكاِملُ ا3241َنِســـــــــــــَي النَّســـــــــــــیُم َجناَحـــــــــــــُه الَمبلـــــــــــــوالأَو مــــــــا تــــــــرى ِشــــــــعري َكــــــــأنَّ ِخاللَــــــــه

ــــــــــــــــــاَبُهم ــــــــــــــــــذبوَن ِرق ــــــــــــــــــُینِكُس المتذب الكاِملُ 3370حتّــــــــــــــــى كــــــــــــــــأنَّ رؤوَســــــــــــــــُهم أقــــــــــــــــدامُ َس

ـــــــــــــوَن كـــــــــــــأنَّهم كـــــــــــــلُّ الـــــــــــــدُّنى والممتل
[

الكاِملُ 3277والفــــــــــــــــــــــاِرُغوَن كــــــــــــــــــــــأنَّهم أْصــــــــــــــــــــــنامُ 

ــــــــــــها ــــــــــــوَق رؤوِس ــــــــــــذُّلُّ ف ــــــــــــــــٌب لــــــــــــــــُه َمضــــــــــــــــروبٌة وِخیــــــــــــــــامُ وٕاذا ِبهــــــــــــا وال ُقَب
[

الكاِملُ 3283

الكاِملُ 3283باســــــــــــم "الرَّغیــــــــــــِف" َمَعــــــــــــرَّة وِصــــــــــــدامُ َلْحَمهــــــــــا!والُجــــــــــوُع َیــــــــــنَهُش َیحتاُزهــــــــــا 

تَطـــــــــــــــــــــــــوُف ِبعینـــــــــــــــــــــــــيَّ أشـــــــــــــــــــــــــباُحهُ أمـــــــــــــــوُت َوُجْهـــــــــــــــُد الَحیـــــــــــــــاِة الّلذیـــــــــــــــذِ 
[

الُمَتقاِربُ 3390

الكاِملُ 3397َیَتحَضـــــــــــــــــــنوَن َخراِئـــــــــــــــــــدًا وَكواِعبـــــــــــــــــــاً الحاِضــــــــــــــــــنیَن ِجــــــــــــــــــراَحُهْم َوكــــــــــــــــــأنَُّهم

ـــــــــبعوَن َعامـــــــــ ـــــــــيَس ـــــــــُة" تغتل ــــــــــُل ًا " والِكنان الكاِملُ 413ُتســــــــــاءُ َیشــــــــــَخُب، والُجمــــــــــوعُ والنی

ــــــــــــــُة الــــــــــــــوادي تــــــــــــــئنُّ وحوَلهــــــــــــــا الكاِملُ 413َمرعوبـــــــــــــــــــًة تتجـــــــــــــــــــاوُب األصـــــــــــــــــــداءُ وُتراب

ـــــــــــوَس ِجراُنـــــــــــه ـــــــــــذُّلُّ َیعتِصـــــــــــُر النف ـــــــــــدوِر ِرغـــــــــــاءُ وال وَكـــــــــــأنَّ َحشـــــــــــرجَة الصُّ
[

الكاِملُ 413

ــــــــ ــــــــدَّجاُل َیل ــــــــَك ال ــــــــَو ذل ِریـــــــــَش النعامـــــــــِة وهـــــــــو ِذْئـــــــــٌب أْمَعـــــــــرُ ِبُس "َكاذبــــــــًا"ُه
[

الكاِملُ 431

ــــــِذراً  ــــــا ُمن ــــــي الثنای ــــــرِبُض ف ــــــَوْحُش َی الكاِملُ 443والَمــــــــــــــــــــــــــْوُت َجــــــــــــــــــــــــــآٌر ِبهــــــــــــــــــــــــــا َزآرُ وال

َســــــــــْهَمًا ِمثــــــــــَل هــــــــــذاَیطیــــــــــقُ ولــــــــــیَس 
[

ــــــــــــــهامِ  ــــــــــــــؤادي َوْهــــــــــــــَو ُمْرتكــــــــــــــُز السِّ ُف
[

الواِفرُ 485

ــــــــــــــهْ  ِب تُفـــــــــــــــِرُدهُ كأنَّــــــــــــــُه وُرجــــــــــــــوُم الشُّ
[

ـــــــــَفرِ  ـــــــــى َس ـــــــــالٍن عل ـــــــــاَل َعْج ـــــــــمُّ أذی الَبسیطُ 4115َیل

ــــــَداً  ــــــٌة َكْســــــلى كــــــأنَّ َی الَبسیطُ 4117َراحــــــْت تُــــــنِفُض عنهــــــا ِرْعَشــــــَة الَخــــــَدرِ واســــــتیقظْت ِدجَل

الَبسیطُ 4159"َبغُل الطـواحیِن" َیجـري وهـو َمْعصـوبُ والخــــــــــــــــــــابطیَن ِبظلمــــــــــــــــــــاٍء كــــــــــــــــــــأنَُّهمُ 

ـــــــا تحتَـــــــهواهـــــــي الُخیـــــــو  الكاِملُ 4221فكـــــــــــــــــأنَّهم ِمنـــــــــــــــــُه ِبغیـــــــــــــــــِر ِغطـــــــــــــــــاءِ ِط َیِشـــــــفُّ عمَّ
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ــــــــــــلُ واْصـــــــــــطرع الباطـــــــــــُل وهـــــــــــو فـــــــــــاِرٌس  ــــــــــــدَجٌج .. والحــــــــــــقُّ وهــــــــــــَو راِج الرَّجزُ 4256ُم

ــــــــــــــــــــُل " الِكبریــــــــــــــــــــَت " بالَعتَــــــــــــــــــــبِ ِخلُتهــــــــــــــــــــــــــا والعــــــــــــــــــــــــــوُد یلِمُســــــــــــــــــــــــــها الَمدیدُ 4259تثِق

الَبسیطُ 4267اِدٌم أفَصــــــــــــحْت َعنهــــــــــــا وِمنقــــــــــــارُ قــــــــــــو ُمحلقــــــــــــیَن ِبَصــــــــــــمٍت والــــــــــــرَّدى ُلَغــــــــــــةٌ 

ــــــــــــما ــــــــــــُج السَّ ـــــــناهللا زحُفــــــــــــَك والــــــــــــدُّجى َیِل الكاِملُ 4300والـــــــنَّجُم یمنُعـــــــُه الَعجـــــــاُج عـــــــن السَّ

ـــــــــــه ـــــــــــوِم األَغـــــــــــرِّ كأنَّ الكاِملُ 4316َبــــــــــــــیَن النظـــــــــــــــائِر ِحلیـــــــــــــــٌة َوِوشـــــــــــــــاحُ یـــــــــــا باِعـــــــــــَث الَی

َوْحـــــــٌش َینـــــــزُّ ُســـــــعاَرٌا وهـــــــو ُیحَتَضـــــــرُ 
[

ًا وهــــــو ُیعتَصــــــرُ  ــــــمَّ ــــــُث ُس ــــــلِّ َینف الَبسیطُ 4336كالصَّ

َمجزوُء الكاِملِ 563كـــــــــــــــــــــــــــــٌأل َتَهیـــــــــــــــــــــــــــــَأ الحتطـــــــــــــــــــــــــــــابِ َوْخــــــــــــــــــــــــــــُط الَمشــــــــــــــــــــــــــــیِب كأنَّـــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ــــــــدیمي:یــــــــا  ــــــــرَّْت، ِثقــــــــالٌ َن ِســــــــتوَن، َم
[

الَخفیفُ 5129كــــــــــــــــــــــــأنَُّهنَّ ِجمــــــــــــــــــــــــالُ راِزحــــــــــــــــــــــــاٌت،

ــــــــــــــــــامُ  ــــــــــــــــــدَّاِر واألی ــــــــــــــــــَب ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارىیــــــــــــــــــا َغری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِس ُت َمجزوُء الرََّملِ 5197كالنَّ

ــــــــــــــي، ــــــــــــــعٌ وٕاّن ــــــــــــــيَّ َطْب ــــــــــــــجاَعُة ف ـــــــــــــــــراقِ والّش ـــــــــــــــــي ُمناَزلـــــــــــــــــِة الِف َجبـــــــــــــــــاٌن ف
[

الواِفرُ 5272

ـــــــــــْن  ـــــــــــِرجینَ فِم ـــــــــــحایاُمتف ـــــــــــى الضَّ عل
[[

ـــــــــــــــــــي ِســـــــــــــــــــباقِ  ـــــــــــــــــــواٌة ف كـــــــــــــــــــأنَُّهُم ُه
[

الواِفرُ 5276

ــــــــــــُف األْعــــــــــــوامِ  ــــــــــــَك َزواِح ــــــــــــْت علی ــــــَت مــــــن َدبَّ الكاِملُ 5280وُجْرِحــــــَي دامــــــيُجــــــْرٍح،وَبِرئ

ــــــــــــــــــــــــالُعیو ــــــــــــــــــــــــَوِت الَمحــــــــــــــــــــــــاِجُر ب ـــــــــــــــــــــــــیِهنَّ انِخســـــــــــــــــــــــــافاً َه َمجزوُء الكاِملِ 5332ِن كـــــــــــــــــــــــــأنَّ ف

ـــــــــــقٌ  ُمَشعِشـــــــــــعاٌت َولیـــــــــــٌل َحوَلهـــــــــــا طَب
[

الَبسیطُ 5350وطــــــــــاِهراٌت وِرْجــــــــــٌس دوَنهــــــــــا نضــــــــــدُ 

ـــــــزوَن علـــــــى الَجرحـــــــى كـــــــأنَُّهمُ  الَبسیطُ 5363ُرْبــــُد الـــــذِّئاِب اشــــتفْت أْن ُجـــــرَِّح األَســـــدُ والُمجِه

ضــــــــــاً واللیــــــــــالي،َســــــــــبعوَن عاَمــــــــــًا  ــــــــًا، َیلــــــــْدنَك بعــــــــد طُــــــــوِل َعــــــــذابِ ُمخَّ َطْلق
[

الكاِملُ 617

ــــــــــــــــــــــــراقُ  ــــــــــــــــــــــــًا والِع ـــــــــــــــــــــــــــــبالِء ُمَصـــــــــــــــــــــــــــــفَّدُ َخمســــــــــــــــــــــــوَن عاَم َمجزوُء الكاِملِ 689علـــــــــــــــــــــــــــــى ال

ــــــــــــــــــــــــــــبُح وْهــــــــــــــــــــــــــــَو ُمَزْعــــــــــــــــــــــــــــَزعٌ  َمجزوُء الكاِملِ 693واللَّیـــــــــــــــــــــــــــــــُل وْهـــــــــــــــــــــــــــــــَو ُمَســـــــــــــــــــــــــــــــَهدُ الصُّ

ـــــــــــــــتُ ِلصـــــــــــاِحبي والكـــــــــــأُس َتثنـــــــــــيوقلـــــــــــتُ  ـــــــــــــــَدمي ُغِلْل ـــــــــــــــدي وكـــــــــــــــأّنني ِب َی
[[

الواِفرُ 6104

وقــــــد َثِملــــــْت .. فمالــــــْت وهــــــي ُتْرخــــــي
[

علـــــــــــــــى َكِتفــــــــــــــــي ذواِئَبهـــــــــــــــا َفِملــــــــــــــــتُ 
[

الواِفرُ 6104

وِجئــــــــــــــــتْم والِعــــــــــــــــراُق َیُشــــــــــــــــقُّ َدْربــــــــــــــــاً 
[[[[

ــــــــــِه التُّــــــــــرابُ  ُیحــــــــــاُل إلــــــــــى الِجنــــــــــاِن ِب
[

الواِفرُ 6162

ـــــــــــــــــــــــنا ُقلـــــــــــــــــــــــوبٌ ُنســـــــــــــــــــــــاقیكمْ  ـــــــــــــــــٌف فیهـــــــــــــــــا َشـــــــــــــــــرابُ وأْكُؤُس الواِفرُ 6171وَذْوُب َعواِط

ــــــــــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــــــــــاُف حاِلَم ــــــــــــــــــــــیَن واألطی الكاِملُ 735فــــــــــــي كــــــــــــلِّ مغنــــــــــــًى فیــــــــــــَك َتخــــــــــــتِلجُ َتغف
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروَح قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِئدي وكأنَّهــــــــــــــــــــــــــــا نفثــــــــــــــــــــــــــــاُت ِســــــــــــــــــــــــــــْحرِ أْو أْن ت
[

َمجزوُء الكاِملِ 749

ــــــــــــباَبِة َوْهــــــــــــَي َحْتــــــــــــفٌ  ى الَفراَشــــــــــــــُة ِبالّلهیــــــــــــــبِ َكمــــــــــــــا ُتغــــــــــــــر وُتْغــــــــــــرى ِبالصَّ
[

الواِفرُ 7145

ـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــؤوُس ُمِرنَّ ـــــــــــــَك َوالُك َوَلقـــــــــــــْد َذَكْرُت
[

ــــــــــدِ  ــــــــــیَن ُمَصــــــــــرَّع وُمَعْرِب ــــــــــْحُب َب َوالصَّ
[[

الكاِملُ 7161

ــــــــــــــ ــــــــكوز فـــــــي الحســـــــن كوكـــــــب وضـــــــاءُ یتغنـــــــــــــى بــــــــــــــ" كـــــــــــــوزه" وكـــــــــــــأن الـ
]]ـ]

الَخفیفُ 7221

" ضمیُر الَفْصِل "

ــــــــــــ ــــــــــــٍب أنَّ ال ــــــــــــْن َعَج ــــــــــــواَوِم الطَّویلُ 1467بإنقــــــــــــــــاِذ أهلیـــــــــــــــــِه ُهــــــــــــــــُم الَعثـــــــــــــــــراتُ ذیَن تكفل

ـــــــــــــــــّدَم الغـــــــــــــــــالي َیســـــــــــــــــیلُ  ـــــــــــــــــي ال َمجزوُء الكاِملِ 246إنَّ الُمســـــــــــــــــــــــــیَل ُهـــــــــــــــــــــــــَو الَقتیـــــــــــــــــــــــــلُ َخل

ـــــــــــــــــــــــــوُل أنْ  ـــــــــــــــــــــــــّدُم الَمطل هـــــــــــــــــــــــــذا ال
[

ــــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــــَو الَكفی ــــــــــــــــــُل ُه ــــــــــــــــــزَّ الَكفی َع
[

َمجزوُء الكاِملِ 246

مطـــــــــــــارقُكم هـــــــــــــنَّ جـــــــــــــرُس الّزمـــــــــــــانِ 
[[

ــــــــــــدقُّ  ــــــــــــدُ َی ــــــــــــى الَحدی الُمَتقاِربُ 2131.. فیســــــــــــمُع حت

ـــــَتهم حتـــــى إذا اســـــتیقظوا كـــــانوا ُهـــــم اللُّعبـــــاَصـــــْرعى َنشـــــاوى بـــــأنَّ الَخـــــْوَد ُلعب
[

الَبسیطُ 387

ـــــــــــــــــــــــــــــدو وألنــــــــــــــــــــــــــــُه بـــــــــــــــــــــــــــــین " الصُّ
[[

ِر" المجـــــــــــــــــــرمیَن هـــــــــــــــــــَو الُكعـــــــــــــــــــوبُ 
[

َمجزوُء الكاِملِ 3114

ـــــــمیُر األْصـــــــَغرُ یــــــا ِمْصــــــُر لــــــْم َیُعــــــِد الَكــــــالُم َخدیَعـــــــةً  الكاِملُ 429إنَّ اللِّســـــــاَن ُهـــــــَو الضَّ

ـــــــــــةٌ  الكاِملُ 4305أســـــــــــالَبهم َجـــــــــــرَّ الُخیـــــــــــوِل األْرُســـــــــــناوأوالِء ُهـــــــــــْم َصـــــــــــرعى ُتجـــــــــــِرُر أمَّ

َعـَدمٍ سـنيِتلُكم ِهي الُعمُر َوْمـٌض مـن 
[

الَبسیطُ 5100َیْنصـــبُّ فـــي َعـــَدٍم فـــي الغیـــِب َمكنـــونِ 

أســــــــــــًى َجدیــــــــــــدٍ وعاَلْجــــــــــــُت األســــــــــــى بِ 
[

ــــــــــــلُ  ــــــــــــَو الَعلی ــــــــــــَب ُه ــــــــــــى أنَّ الطَّبی عل
[

الواِفرُ 7116

" َضمیُر الشَّأِن "

ــــواريهـــــــــــــــي الحیـــــــــــــــاُة بـــــــــــــــإحالٍء وٕامـــــــــــــــراءِ  ــــادِح ال ــــِد الق ــــعاعا كزن الَبسیطُ 1289تمضــــي َش

ـــــــــــــــــــــــــــٌة َتجـــــــــــــــــــــــــــولُ ِهــــــــــــــــَي الــــــــــــــــدُّنیا أســــــــــــــــاطیٌر تَــــــــــــــــدولُ  وأفـــــــــــــــــــــــــــراٌس ُمَغَفَل
[

الواِفرُ 7118

رِط الَمرفوِع باالبتداِء "" َجواُب اسِم الشَّ 

ـــــــــْب ُمصـــــــــعباِت مســـــــــالكٍ  فأیســـُر شـــيٍء عنـــده المركـــُب الصـــعبُ ومـــــــــْن یتطل
[[

الطَّویلُ 187

ومـــــــــْن لـــــــــْم یجـــــــــْد إال ُذعـــــــــاَف مذلـــــــــةٍ 
[

ورودًا فمـــــــــوُت العـــــــــّز مـــــــــورُده عـــــــــذبُ 
[

الطَّویلُ 187

فمــــــــــْن شــــــــــاقه َبــــــــــرُد النعــــــــــیِم بفــــــــــارسٍ 
[

فـــــــــإني إلــــــــــى حـــــــــرِّ العــــــــــراقین مّیــــــــــالُ 
[

الطَّویلُ 1265

فــــــــــإْن تــــــــــُك ِدجلــــــــــٌة هــــــــــدأْت وقــــــــــرَّتْ 
[

فللغضـــــــــــــــــــباِن " ِشْقِشـــــــــــــــــــقٌة " َتقـــــــــــــــــــرُّ 
[]

الواِفرُ 1386
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ــــــــــــــــــــــــــاُهنَّ فْهــــــــــــــــــــــــــَو ُمــــــــــــــــــــــــــتَهمُ َمــــــــــــــــْن َرعــــــــــــــــاُهنَّ فْهــــــــــــــــَو ُمْحتِشـــــــــــــــــمٌ  الَخفیفُ 5130أْو َجف

الربط باألدوات

أدوات داخلة على الجمل-1): 2جدول رقم (
"حروف الجر"

ــــــــــُر ال األســــــــــىأأحباَبنــــــــــا مــــــــــا الطَّویلُ 1146ِبصــــــــــاٍف وال تلــــــــــَك الوُجــــــــــوُه َصــــــــــباحُ ذا التغی

ـــــــــهُ  ـــــــــا لـــــــــي وللهـــــــــمِّ ُتصـــــــــلیني لواِفُح الَبسیطُ 1297ِبمْرصــــــاِد؟ألْســــــِت یــــــا َنســــــمَة الــــــوادي َم

ــــــــــــوركــــــــــــاَن،، أْیَنمــــــــــــا لســـــــــــُت بالشـــــــــــاعِر إْن لـــــــــــْم ُیصـــــــــــْبني الرََّملُ 1353جمــــــــــــاُل الصُّ

ـــــِل للقطـــــرِ آدَم ربَّــــــــــهخلیلــــــــــيَّ مــــــــــا ُشــــــــــكُر ابــــــــــنِ  الطَّویلُ 1365بأفصـــــَح مـــــن شـــــكِر الَخمائ

الطَّویلُ 1365َفلــــــــــیَس ِبَعــــــــــْدٍل أْن َنبیــــــــــَع َوال َنشــــــــــريَهُلمــــــــــا َنبـــــــــــْع ُعْمـــــــــــرًا َوَنْشـــــــــــِر َمســـــــــــرَّةً 

أجــــْب أیُّهــــا القلــــُب الــــذي لســــَت ناطقــــاً 
[

الطَّویلُ 318ولســـــــــــَت بســــــــــــامعِ أشــــــــــــاِوْرُه،إذا لـــــــــــم 

ــــــــــــــــــعِ القلــــِب الــــذي ال فضــــاُؤهاویــــا ُمضــــغةَ  الطَّویلُ 323برحــــــــــــــــــٍب وال أبعاُدهــــــــــــــــــا بشواِس

ــــــــــــــــــــــَن بالَمواضــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــا لْس ـــــــــــــــــــــــــــدَّفینِ ِجراُحن ـــــــــــــــــــــــــــْیَس بال ـــــــــــــــــــــــــــُدنا َل وِحق
[

ُمَخَلُع الَبسیطِ 758

حروف العطف
" الواو "

ــــــــا فــــــــأعوَز راِقــــــــعُ ُهـــــــــُم أنكـــــــــأوا َقرحـــــــــًا فأعیـــــــــْت أســـــــــاُتهُ  ــــــــْم أْوســــــــُعوا َخرق لُ الطَّوی1102َوُه

ــــها فــــرَط ُســــهِدها ـــــــــها مثلـــــــــي فـــــــــؤاٌد وأْضـــــــــُلعُ خلیلــــّي قــــْد َشــــّف السُّ فَهـــــــــْل ِللسُّ
[

الطَّویلُ 1111

وأنـــــــــــا الُمعـــــــــــرُض فـــــــــــیكُم فاســـــــــــتهدفواهـــــــــــــذا فُــــــــــــــؤادي للُخطـــــــــــــوِب َدریئــــــــــــــةٌ 
[

الكاِملُ 1124

ــــــــــوى َهــــــــــبَّ َزْعــــــــــزعٌ  ــــــــــــــلُّ َضــــــــــــــباٍب للُهمــــــــــــــوِم أكــــــــــلُّ َنســــــــــیٍم للَه قتــــــــــــــاُم؟َوُك
[[[[

یلُ الطَّو 1134

ــــــــــــدُّجى َوجــــــــــــالُل الغــــــــــــرامِ  الُمَتقاِربُ 1143جناحـــــــــــــــــــــاِن للشـــــــــــــــــــــاعِر األعـــــــــــــــــــــَزلِ ُســــــــــــكوُن ال

ــــبا ــــَك یــــا عصــــَر الشــــبیبِة والصِّ ــــًى ل الطَّویلُ 1145فإنــــــــــــــَك َمغــــــــــــــذًى لألســــــــــــــى َوَمــــــــــــــراحُ ِقل

ـــــــــــــــالَغريِّ ِبســـــــــــــــاُطنا ـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــَة ِبتن َولیل
[

ــــــاٌض َومــــــن خــــــدِّ الشــــــقیِق الَوســــــائدُ  الطَّویلُ 1201ِری

الرََّملُ 1271واألناشـــــــــــــــــــــــــیُد ُبكـــــــــــــــــــــــــاٌء وَحنـــــــــــــــــــــــــینقـــــــــــــــــــــــــوافي أْدُمـــــــــــــــــــــــــٌع منظومـــــــــــــــــــــــــةٌ ال

ــــــــــــــــــــــــاِئحٌ زاٍه،الجــــــــــــــــــــــــوُّ  ــــــــــــــــــــــــرى ف والّث
[

ومنظــــــــــــــــُر األرِض لطیــــــــــــــــٌف أنیــــــــــــــــق
[

السَّریعُ 1305

والنبـــــــــــــــــــــــــُت مخضـــــــــــــــــــــــــلُّ الثـــــــــــــــــــــــــرى
[

ـــــــــــــــــــابِ  َمجزوُء الكاِملِ 1321والـــــــــــــــــــّروُض مخصـــــــــــــــــــرُّ الَجن

ــــــــــــــرُّ النجــــــــــــــوِم حزیُنهــــــــــــــا ــــبُح اللیــــــــــــــُل مْغَب الكاِملُ 1335فــــي حبــــِل الــــدُّجى موصـــــولُ والصُّ
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ــــــــــــرى َمــــــــــــذهولُ والشــــــــمُس كاســـــــــفُة الجبــــــــیِن ُمشـــــــــیحةٌ  الكاِملُ 1335والبـــــــــــدُر حیــــــــــــراُن السُّ

ـــــــــــــٍة معســـــــــــــولُ وطـــــــــــــٌن جمیـــــــــــــٌل، وجهُـــــــــــــُه بغــــــــــــــداُدهُ  الكاِملُ 1336َوُرضـــــــــــــاُبُه مـــــــــــــن دجل

ــــــــبا الكاِملُ 1359وســــــــــــــــــــــماُؤها األغصـــــــــــــــــــــــاُن واألوراقُ هــــــــي فــــــــارٌس وهواُؤهــــــــا ریــــــــُح الصَّ

قــــــــــــــــــــــراقُ " َشــــــْمراُن " ُتعجُبنــــــي َوزْهــــــَرُة َرْوِضــــــها الكاِملُ 1360َوهواُؤهــــــــــــــــــــــا َوَنمیُرهــــــــــــــــــــــا الرَّ

ــــــــــدَوةٌ  ــــــــــِل َن ــــــــــلِّ ُغْصــــــــــٍن للبالِب ــــــــــــــــا إْســــــــــــــــحاقُ فــــــــــي ُك ــــــــــــــــوٍد ِللغن الكاِملُ 1360َوبكــــــــــــــــلِّ ُع

بـــــــــــــــــــــــــــرٌّ وأطنـــــــــــــــــــــــــــاُبُكُم تقطیُعـــــــــــــــــــــــــــهكأنَّمــــــــــــــــا الَجمــــــــــــــــاُل ِشــــــــــــــــْعٌر َبحــــــــــــــــُره
[

جزُ الرَّ 1363

ـــــــدْت َخـــــــْودا لهـــــــا األغصـــــــاُن َشـــــــعرٌ  ـــــــــــــــفُح ثغـــــــــــــــرُ َب ـــــــــــــــُة ریُقهـــــــــــــــا والسَّ ودجل
[

الواِفرُ 1385

ُخْضــــــــــــــــــــــــُر الُحقــــــــــــــــــــــــوِل َطعاُمــــــــــــــــــــــــهُ 
[

َمجزوُء الكاِملِ 1405َوالرَّافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداِن َشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراُبهُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــهُ ُحـــــــــــــــــــــــــــــبُّ الُقلــــــــــــــــــــــــــــــوِب ِرمالُــــــــــــــــــــــــــــــهُ  َمجزوُء الكاِملِ 1405ُكْحــــــــــــــــــــــــــــــُل الُعیــــــــــــــــــــــــــــــوِن ُتراُب

َوالُمبِكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُت ِعذاُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهالُموِجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُت ِحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُنهُ 
[

َمجزوُء الكاِملِ 1406

ـــــــــــــــــــــــــهُ  الُمَتقاِربُ 1413َوَرْوُح الِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِق َوَریحاُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ُســـــــــــــــــــــــــهوُل الِعـــــــــــــــــــــــــراِق َوُكثباُن

ـــــــــــــــــــــــــهُ َوِدجلـــــــــــــــُة َخمـــــــــــــــَرًا َوَشـــــــــــــــْهدًا َتســـــــــــــــیلُ  ـــــــــــــــــــــــــراِت َوُطغیاُن َوزْهـــــــــــــــــــــــــُو الُف
[[

الُمَتقاِربُ 1413

َوَصفصــــــــــــــــــاُفُه َوِظــــــــــــــــــالُل النَّخیــــــــــــــــــلِ 
[

ـــــــــــــــــــــــــــى ِضـــــــــــــــــــــــــــف تیِه َوُرماُنـــــــــــــــــــــــــــهُ عل
[

الُمَتقاِربُ 1413

ـــــــــــــــــــــــــدٌة ِلُغـــــــــــــــــــــــــرابٍ  أفصـــــــــــــــــــــــــقٌر طری
[

ونبیـــــــــــــــــــــــــــــٌغ ضـــــــــــــــــــــــــــــحیٌة لَبلیـــــــــــــــــــــــــــــدِ 
[[

الَخفیفُ 235

َمجزوُء الكاِملِ 262ُر وحولـــــــــــــــــــــــه غرثـــــــــــــــــــــــى ِســـــــــــــــــــــــغابُ مـــــــــــــــــــــن حولهـــــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــــٌر َیخـــــــــــــــــــــو

باَوهاتیـــــــــــَك أقـــــــــــزاٌع ِلطـــــــــــاٌف ُكؤوُســـــــــــها ـــــــــــحاِب تَـــــــــــَذوَّ الطَّویلُ 380َوَخْمَرُتهـــــــــــا َجـــــــــــْوُن السَّ

َنهاُرنـــــــــــــــــــــــــــــــا ُمتـــــــــــــــــــــــــــــــَرٌف َبلیـــــــــــــــــــــــــــــــدُ 
[

ُمَخَلُع الَبسیطِ 3226َولیُلنـــــــــــــــــــــــــــــــا َجـــــــــــــــــــــــــــــــاِمٌح َعنیـــــــــــــــــــــــــــــــدُ 

ـــــــــــــــــــــــوحِ  َمجزوُء الكاِملِ 476وَعقُلهـــــــــــــــــــــــــــــا ِمثـــــــــــــــــــــــــــــُل اللِّجـــــــــــــــــــــــــــــامِ الـــــــــــــــــــــــنَّفُس كـــــــــــــــــــــــالَفَرِس الَجُم

ـــــه .. وَدمـــــي ـــــراُق" ِلســـــاني قلُب ـــــا "الِع ُفراتُــــــــــــه .. وَكیــــــــــــاني ِمْنــــــــــــُه أْشــــــــــــطارُ أن
[[

الَبسیطُ 4274

ــــــــــبحُ  َیصـــــــــــبُغ َوجنــــــــــًة َمشـــــــــــبوَبةً والصُّ
[

ـــــــــــــــاءَ  ـــــــــــــــًة وطف ـــــــــــــــُل ُمقل ـــــــــــــــُل َیكُح الكاِملُ 662والّلی

والشــــــــــــــمُس تلَفــــــــــــــُح ُســــــــــــــْمَرًة َعربیَّــــــــــــــةً 
[

الكاِملُ 662والــــــــــــــنَّجُم ُیـــــــــــــــرِقُص قاَمــــــــــــــًة هیفـــــــــــــــاءَ 

ـــــــــــــبُح عــــــــــــــن َنهــــــــــــــدیِك ُمنفــــــــــــــِرجُ الّلیـــــــــــــــُل َعـــــــــــــــْن َجفنیـــــــــــــــِك ُمنطِلــــــــــــــــقٌ  الكاِملُ 735والصُّ
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" فاء السببیة "

الطَّویلُ 1102" فـــــــال ُبــــــــدَّ َیومــــــــًا أْن تُــــــــردَّ الَوداِئــــــــُع "وا أّن هـــــــذا الّشـــــــرَق كـــــــاَن َودیعـــــــةً َهبـــــــ

ـــــــاقعُ أال ال َتُشـــــــــــْل كـــــــــــّف رمتهـــــــــــا بثاقـــــــــــبٍ  ـــــــالموِت ن ـــــــا فهـــــــو ب الطَّویلُ 1104حشـــــــته المنای

ــــــه ویتقــــــي" الطَّویلُ 1104بــــأخرى األعــــادي فهــــو یقظــــاُن هــــاجعُ ینــــــاُم بإحــــــدى مقلتی

ــــــــــهُ كــــــــــأن  ــــــــــْت مــــــــــا أبث ــــــــــّدراري ُحمل الطَّویلُ 1111ألســى فهــي ُضــّلعُ الــى الّلیــِل مــن شــكوى إال

قــــــــــــراقِ رّقــــــْت ِطبــــــاُع بنیــــــَك فهــــــي إذا انبــــــرتْ  الكاِملُ 1139ســـــــــــالْت كصـــــــــــفِو نمیـــــــــــِرَك الرَّ

ــــبا ــــَك یــــا عصــــَر الشــــبیبِة والصِّ ــــًى ل الطَّویلُ 1145فإنــــــــــــــَك َمغــــــــــــــذًى لألســــــــــــــى َوَمــــــــــــــراحُ ِقل

الكاِملُ 1163فكأنَّمــــــــــــــــــــــــا ِبُعباِبهــــــــــــــــــــــــا الَهیمــــــــــــــــــــــــانُ لـــــــــــَك ِدجلـــــــــــٌة فتضـــــــــــاربتْ وَتطلعـــــــــــْت 

الكاِملُ 1169َكــــــــــــــفُّ الِعــــــــــــــراِق تُمــــــــــــــدُّ َحبــــــــــــــَل ِودادِ َوتصـــــــــــــاَفحي ِبیـــــــــــــِد اإلخـــــــــــــاِء فهـــــــــــــذهِ 

ــــَة الحســــنِ ال ُیحصــــى ِلنحِصــــَره ــــا رب الَبسیطُ 1231وصـــــــــــٌف فكـــــــــــلُّ معانینـــــــــــا كتخمــــــــــــینِ ی

ـــــــــــــــــبٌ  ـــــــــــــــــولى األشـــــــــــــــــجاَر زيٌّ غری ــــروعِ وت الَخفیفُ 1362فهــــي ُخْضــــُر األصــــوِل بــــیُض الُف

الَخفیفُ 1362تجتلیــــــــــــِه والُحْســــــــــــُن َوْهــــــــــــَو َطبیعــــــــــــيَفُهنـــــــــــــــاَك الَجمـــــــــــــــاُل َوهـــــــــــــــَو َبســـــــــــــــیطٌ 

ــــــــــاً  السَّریعُ 1410فــــــــــــــــإنَّ قْلبــــــــــــــــي ُمــــــــــــــــْثخٌن ِبــــــــــــــــالِجراحال ُغــــــــــرَو إْن ســــــــــاَل قصــــــــــیدي َدَم

ـــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــوافي َحزین ـــــــــــــــوا أنَّ الَق الكاِملُ 1439ِبـــــــــــالدي فــــــــــي ِثیـــــــــــاِب ِحـــــــــــدادِ َفُكــــــــــلُّ َوال َتعجب

الكاِملُ 213ُینهــــــــــــــــــي ِرســــــــــــــــــالَة تالــــــــــــــــــٍد ویــــــــــــــــــتممُ وبحیـــــــــُث تـــــــــزَدِحُم العظـــــــــاُم فطـــــــــارفٌ 

ـــــــَر القـــــــروِن الُغبـــــــِر فهـــــــو ُمطلَســـــــمُ "بـــــــــارزان" یـــــــــا لغـــــــــزًا تعاصـــــــــى حلَّـــــــــه الكاِملُ 215َعْب

ــــــــــــــــــــــــــِك فالجهــــــــــــــــــــــــــادُ  ــــــــــــــــــــــــــدِّي بهاِم ــــــــــــــــــــــولُ ُم ــــــــــــــــــــــِه مــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــاٍم تل الكاِملِ َمجزوءُ 247لدی

َمجزوُء الكاِملِ 267ِحَجــــــــــــــــــــــــــابُ -عاریــــــــــــــــــــــــــةً –فأنــــــــــــــــــــــــــَت لهــــــــــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــــــــــوءاِت أطبــــــــــــــــــــــــــق:

ـــــــــــــــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــــــــــــــق: فأن ـــــــــــــــــــــــــــاِب أطب َمجزوُء الكاِملِ 268ِقـــــــــــــــــــــــــــرابُ -مشـــــــــــــــــــــــــــحذةً –لهـــــــــــــــــــــــــــذه األنی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم  َمجزوُء الكاِملِ 268شــــــــــــــــــــــــــــــــــبابُ -شــــــــــــــــــــــــــــــــــائخةً –أطبق:فأنــــــــــــــــــــــــــــــــــَت لهــــــــــــــــــــــــــــــــــذه اآلث

َمجزوُء الكاِملِ 268أطبـــــــــــــــــــــــــْق: فأنـــــــــــــــــــــــــَت لِصـــــــــــــــــــــــــبَغة منهـــــــــــــــــــــــــا إذا َنَصـــــــــــــــــــــــــَلت ِخضـــــــــــــــــــــــــابُ 

َمجزوُء الكاِملِ 337ُمْرِعــــــــــــــــــــــــــــبٌ َجــــــــــــــــــــــــــــِذٌل، وآخــــــــــــــــــــــــــــرُ ذو عارضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیِن فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤِنٌس 

رٌ  ــــــــــمیُر علیــــــــــِه فهــــــــــَو ُمنــــــــــوِّ ــــــــــــــــــوارُ َرفَّ الضَّ ــــــــــــــــــتَُّح النُّ ــــــــــــــــــرًا كمــــــــــــــــــا یتف الكاِملُ 439ُطْه
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ــــــرایا فهــــــَو كالنِّســــــِر أْشــــــهبُ وأســـــــــــــــــوَد داٍج كـــــــــــــــــالُغراِب َكســـــــــــــــــوُتهُ  الطَّویلُ 435ُغبــــــاَر السَّ

" أم "

ــــــــــــــــــدى ـــــــــــــــــــــــــــــــُد؟أْم َبعـــــــــــــــــــــــــــــــُد فیهـــــــــــــــــــــــــــــــا َهــــــــــــــــــِل اشــــــــــــــــــتفْت ِمــــــــــــــــــَن الِع َمجزوُء الرََّجزِ 194َكَم

ـــــــــــكِ َوهــــــــــْل هــــــــــذِه الــــــــــدُّنیا ســــــــــبیٌل لعــــــــــابرٍ  ـــــــــــواِة الَهوال الطَّویلُ 1120أِم األرُض َمهـــــــــــواُة الُغ

ــــــافحٌ  وأرُضـــــــِك یـــــــا بغـــــــداُد أْم جنـــــــُة الخلـــــــدِ هــــــواُؤِك أْم نشــــــٌر مــــــن المســــــِك ن
[

لُ الطَّوی1198

أْم هـــــــــــــو الّشـــــــــــــیُب دهاهـــــــــــــا َعَجبـــــــــــــاً 
[

ــــروفُ  ــــى هــــذي الصُّ ب شــــّیبْت حتــــى الرُّ
[

الرََّملُ 1263

ــــــــــــــــــــــــظایاكومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة للرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل أمْ  ُجمجمــــــــــــــــــــــــٌة طــــــــــــــــــــــــارْت َش
[

َمجزوُء الرََّملِ 2105

ــــــَر ُمحــــــاولٍ  ــــــعَر غی ــــــَت تركــــــَت الشِّ ــــــُر ُمحــــــاولِ أأن ــــــَت غی أم الشــــــعُر إْذ حاول
[

الطَّویلُ 318

ـــــــــــــــــــــــــخمُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرٌب أْم یختـــــــــــــــــــــــــارُ الَحدیـــــــــــــــــــــــــُد الضَّ َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُم؟أَح
[

َمجزوُء الرََّملِ 337

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْخِرَیٍة أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أيُّ ُس
[

َمجزوُء الرََّملِ 337َهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواُم؟ء أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌس أْم 

ـــــــــوزاق)وَســـــــــِل  ـــــــــاً (الق الرََّملُ 354لمعــــــــــــاُن الّســــــــــــیِف أْم كــــــــــــاَن ِطــــــــــــالءَ هـــــــــل كـــــــــاَن َدَم

الَبسیطُ 372َنَصــــــبا؟لمــــــا أرهقِتــــــه أْم أنـــــِت خجلــــــى هـــــْل ال زلــــــِت ســــــاِدَرةً المقــــــادیَر،َســـــل ِ 

" بل "

ـــــــَي أْبهـــــــى ـــــــْل ِه ـــــــْت كالنُّضـــــــاِر ب أفِرَغ
[

ــــــــرُع ُخمســــــــاً  ــــــــْم ُیوجــــــــْب الشَّ الَخفیفُ 1235َفعلیهــــــــا ل

" الالم المزحلقة "

إّنــــــــــــي َألصــــــــــــبو للقــــــــــــریِض تهــــــــــــذََّبتْ 
[[

ِمنـــــــــــُه الَحواشـــــــــــي َصـــــــــــبوَة الُمشـــــــــــتاقِ 
[

الكاِملُ 1304

ـــــــــــــي َلُتعَتَصـــــــــــــرُ  اعتصـــــــــــــاراً بلـــــــــــــى إّن
[

الواِفرُ 3184حشـــــــــــاَي، وأنـــــــــــَت ُمحتـــــــــــِرٌب ِحیـــــــــــالي

نــــــــــــي إّنــــــــــــي َلیخُنقنــــــــــــي األســــــــــــى وَیُهزُّ
[[

ـــــــــــــالمُ  ـــــــــــــي وُغ ـــــــــــــٌل َیجتب مـــــــــــــا الح طف
[

الكاِملُ 3272

ــــــــــــمیمِة إنَّهــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــدواءُ وانفــــــــــــذ ِبطعنِتــــــــــــَك الصَّ الكاِملُ 412داُء الُبغـــــــــــــــــــــــــاةِ وٕاّنهـــــــــــــــــــــــــا َل

الكاِملُ 429أنَّ مــــــــــــــــاًء َجــــــــــــــــذوٌة تتَســـــــــــــــــَعرُ لــــــــــــــــوْ یــــــــــــا ِمْصــــــــــــُر إنَّ الّرافــــــــــــدیِن َلجــــــــــــذوةٌ 

ــــــــــــْحَمةٌ  ــــــــــــاَض لَش ــــــــــــم إنَّ البی ــــــــــــا َلُه الكاِملُ 450والّلیـــــــــــــــــَل َلیـــــــــــــــــٌل والنَّهـــــــــــــــــاَر َنهـــــــــــــــــارُ قلن

ویــــــــا طینــــــــًة ِدیفــــــــْت بُشــــــــطآِن ِدجلـــــــــةٍ 
[

ــــــــــــــالبُ  ــــــــــــــٌج ُینتشــــــــــــــى وَم ــــــــــــــِت أری الطَّویلُ 4183ألن

الَبسیطُ 4267ى العقــــــــــي لَصــــــــــّبارُ إنَّ األمــــــــــیَن علــــــــــَصــــــــبرًا وٕاْن َمّلــــــــت األســــــــیاَف أغمــــــــدةٌ 
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أدوات النفي 
"لیس"

ـــــه ـــــر ِزّی ـــــي غی ـــــى المـــــوُت ف الطَّویلُ 1103ولـــــــــیَس كـــــــــراٍء فـــــــــي الّتَهیـــــــــِب ســـــــــامعُ غـــــداَة تجّل

َهُلمــــــــــا َنبـــــــــــْع ُعْمـــــــــــرًا َوَنْشـــــــــــِر َمســـــــــــرَّةً 
[

َفلــــــــــیَس ِبَعــــــــــْدٍل أْن َنبیــــــــــَع َوال َنشــــــــــري
[

الطَّویلُ 1365

" ما "

ــــــــًا.تــــى اســــتطاَر َشــــراُرهاَبراهــــا األســــى ح ــــــــداحُ َفِرفق ــــــــوُس ِق ــــــــذي النف ــــــــا َه فَم
[[

الطَّویلُ 1146

ــــــــــــــاظریَن الَمقاِصــــــــــــــدُ خلیلــــــيَّ مــــــا للعــــــیِن فــــــي الُحــــــبِّ ِریبــــــةٌ  الطَّویلُ 1196إذا ُكّرمــــــــــــــْت للن

الطَّویلُ 1258بــــــــأخفَق ِمــــــــْن قلبــــــــي إلــــــــیكْم وأْشــــــــَوقِ وواِهللا مـــــا َهـــــذي الُغصـــــوُن وٕاْن َهفـــــتْ 

ـــــىومـــــا  ـــــِه الَفت ـــــزاُن ِب ـــــْعُر إال مـــــا ُی الطَّویلُ 287َكمـــــــا َزْیَنـــــــْت ُعْطـــــــَل النُّحـــــــوِر القالِئـــــــدُ الشِّ

ِد بـــــــــأبهَج مـــــــــن وْشـــــــــِي هـــــــــذا البقیـــــــــعِ خلیلــــــــــــي مــــــــــــا فــــــــــــي بقــــــــــــاِع الوجــــــــــــو
[

الُمَتقاِربُ 2147

ـــــــــــــــــــدُّنیا ِســـــــــــــــــــوى ـــــــــــــــــــاِمي فمـــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــــــــٍر!"ن َمجزوُء الكاِملِ 475"على َنَكــــــــــــــــــــــــٍد ُمقــــــــــــــــــــــــامِ ِجْس

" ال "

الطَّویلُ 1198ِبصــــــــــــاٍف وال َحبــــــــــــُل الــــــــــــِوداِد ِبمتــــــــــــدِّ َرِضـــــینا ِبُحكـــــِم الـــــدَّهر ال جـــــوُّ عیِشـــــنا

الَخفیفُ 1492ظـــــــــــــــــــــــالُل النخیـــــــــــــــــــــــِل والزیتــــــــــــــــــــــــونِ حیـــــــــُث ال "دجلـــــــــٌة" تالعـــــــــُب جنبیهـــــــــا

ـــــرى وحاِضـــــَنها ـــــِة الُكب ـــــا ناِصـــــَر األمَّ ــــــــُب َیمــــــــُأل ی ــــــــه، والال الُعْج ــــــــَرمُ ُبرَدی الَب
[

سیطُ البَ 5254

الَبسیطُ 5301فـــــــــــــي َمشـــــــــــــَیتیِه وال ُعـــــــــــــوٌج َمناِكُبـــــــــــــهُ أقَســــــــمُت بالـــــــــدَِّم ِعمالقــــــــًا فـــــــــال َزَیـــــــــغٌ 

" ال النافیة للجنس "

ـــــــــــي الَوشـــــــــــِي َوال ـــــــــــْرِس ف وُض الَمفــــوفُ َصـــــــــــنعٌة للُف ــــى ِبهـــا الــــرَّ الرََّملُ 1263ِمثـــَل مــــا وشَّ

ـــــــــمْ  ـــــــــذیاُن الَعاشـــــــــقیَن ِبُك ـــــــــذا َه ـــــــــا َحبَّ الَبسیطُ 1292ُح ِعنــــــدي ِمنــــــُه تبیانــــــاً ال شـــــْيَء أفصــــــی

الرََّملُ 2145َكُحــــــــــــروٍب َعْبـــــــــــــَر َشـــــــــــــْطَرْنٍج ُتَشـــــــــــــنُّ َودعــــــــــــــــــــــــــــاواٌت ِبــــــــــــــــــــــــــــال طاِئَلــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

الحرف المصدري
" أنَّ "

ـــــي أّن فـــــي الشـــــرِق وحـــــدةً  ـــــــــــدعو فتبكـــــــــــي الجوامـــــــــــعُ وقـــــد خَبرون الطَّویلُ 1102كنائُســـــــــــه ت

الطَّویلُ 1102" فـــــــال ُبــــــــدَّ َیومــــــــًا أْن تُــــــــردَّ الَوداِئــــــــُع "َهبـــــــوا أّن هـــــــذا الّشـــــــرَق كـــــــاَن َودیعـــــــةً 

وأنَّ مــــــــــــن الشــــــــــــعِر وهــــــــــــو الخیــــــــــــالُ 
[

الُمَتقاِربُ 1226عروشــــــــــــــــــــــــًا وأنَّهــــــــــــــــــــــــْم المالُكونــــــــــــــــــــــــا
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الواِفرُ 1394كمـــــــــا ینمـــــــــو الثـــــــــرى ُســـــــــِقَي العهـــــــــاداأریهـــــــــــــــــــْم أّننـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالعلِم ننمـــــــــــــــــــو

" أدوات الشرط "

ـــــــاِح  ـــــــْت طـــــــيَّ الّری ـــــــإْن ذهب ـــــــاف الطَّویلُ 1104َفعْرُضــــــــك یــــــــا أبنــــــــاَء َیْعــــــــُرَب ناِصــــــــعُ ُجهوُدن

فلقــــــــــــْد أضـــــــــــــرَّ بصــــــــــــدرَي الكتمـــــــــــــانُ ولــــــــــئْن هتفــــــــــُت بمــــــــــا أُجــــــــــُن فعــــــــــاذرٌ 
[

الكاِملُ 1153

ـــــــــــُه َمقـــــــــــرَّاً  ـــــــــــرَض َمْوطَن َوَمـــــــــــْن لـــــــــــْم َی
[

ِمـــــــــــــَن الـــــــــــــدُّنیا فلـــــــــــــیَس لَـــــــــــــُه َمقــــــــــــــرُّ 
[

الواِفرُ 1387

ــــــُف بالــــــ دِّماإذا خطــــــروا فــــــالبیُض َتنُط
[

تُنَشـــــــــرُ ُخطـــــــــاهم، والجمـــــــــاِجمُ تحیــــــــّي 
[[

الطَّویلُ 350

داخلة على األجوبة "أدوات-2):3جدول رقم (
" الفاء في جواب (أّما الشرطیة) "

ـــــــــاِدهِ  ـــــــــا العـــــــــراُق فلســـــــــَت مـــــــــْن أعی الكاِملُ 1149وعلیـــــــــــــــِه لـــــــــــــــألرزاِء ثـــــــــــــــوُب حـــــــــــــــدادِ أّم

ـــــــــــراً  ـــــــــــه خب ـــــــــــْد َحملُت ـــــــــــا الّنســـــــــــیُم فق ــــــــأمونِ غیــــــــُر النّ أّم ــــــــِه غیــــــــُر َم الَبسیطُ 1232ســــــــیِم علی

ـــــهِ  ـــــراُب ب ـــــا الضِّ ـــــْد أعی ـــــا الّلســـــاُن فق ــــــــدَّ رهیــــــــِف الحــــــــدِّ َمســــــــنونِ أّم وكــــــــاَن ِج
[[

الَبسیطُ 1232

منعَمــــــــــــــــٌة أّمــــــــــــــــا هواهــــــــــــــــا فطّیــــــــــــــــبٌ 
[

نســـــــــیٌم وأّمـــــــــا المـــــــــاُء فیهـــــــــا فِسْلســـــــــالُ 
[[

الطَّویلُ 1266

الكاِملُ 1236ُحســـــــــــــــــــــــاُمُه مفلـــــــــــــــــــــــولُ مشـــــــــــــــــــــــلولٌة و قضــــــــیَت، فكفُّــــــــهالعــــــــراُق، وقــــــــدأّمــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــا الِعــــــــــــــــــــــــــــــراُق َفجْرُحــــــــــــــــــــــــــــــهُ  َمجزوُء الكاِملِ 1285ِمنــــــــــــــــــــــــــــي َوعنــــــــــــــــــــــــــــدي َضــــــــــــــــــــــــــــْمدهُ أمَّ

ـــــــــــإنَّ قصـــــــــــیَدهُ  ـــــــــــْم ف ـــــــــــراُم ِبُك ـــــــــــا الَغ ــــــــــــیكْم بحــــــــــــُرُه َوَعروُضــــــــــــهُ أّم ــــــــــــٌف َعل َوْق
[

الكاِملُ 1294

ـــــــــهِ  ـــــــــــُر ِعتـــــــــُق الّنجـــــــــاِر َیبـــــــــیُن بـــــــــیَن ُخیوِل ـــــــــــا الرِّجـــــــــــاُل بِـــــــــــِه َفغی ِعتـــــــــــاقِ أمَّ
[

الكاِملُ 1303

ـــــــــى ـــــــــاِة َنجـــــــــاُح آمـــــــــاِل الَفت ِســـــــــرُّ الَحی
[[[

ــــــــــــــرُّه اإلْخفــــــــــــــاقُ  ــــــــــــــا الَممــــــــــــــاُت َفِس الكاِملُ 1360أمَّ

ــــــْت َمطاعُمــــــهُ  ــــــْد َغصَّ ــــــراُق َفق ــــــا الِع الَبسیطُ 1392فاســــــــتطعموا َبعــــــــَدُه َبیــــــــروَت أْو َحلبــــــــاً أمَّ

أّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاُد ففیـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 
[

ـــــــــــــــــــــــــــــــابُ  الُمْجَتثُّ 1397مـــــــــــــــــــــــــــــــَن الُهمـــــــــــــــــــــــــــــــوِم ِكت

ــــــــــــــــــــــــــــــذابُ أّمــــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــــــــوافي فَجْمــــــــــــــــــــــــــــــرٌ  الُمْجَتثُّ 1397طــــــــــــــــــــــــــــــورًا وَشــــــــــــــــــــــــــــــْهٌد ُم

ــــــــــــــــــــــــــُرٌص" ــــــــــــــــــــــــــؤاُل "َفقب ــــــــــــــــــــــــــا السُّ ــــــــــــــــــــــــــــــو َعلــــــــــــــــــــــــــــــي" َجواُبــــــــــــــــــــــــــــــهُ أمَّ َمجزوُء الكاِملِ 1406"َوأب

ـــــــــــِه أّمــــــــــا الثقافــــــــــُة فــــــــــي الِعــــــــــراِق فإّنهــــــــــا ـــــــــــمٌّ ب ـــــــــــهُ ُس الكاِملُ 433ُنَخـــــــــــدَّرُ ُنســـــــــــقى، وِمن

ـــــــــــــــــــــَوٌة وُخمـــــــــــــــــــــارُ اِخـــــــــــراُت ُعروُقهـــــــــــاأّمــــــــــا النُّفـــــــــــوُس الزَّ  ـــــــــــــــــــــاِت فنْش الكاِملُ 439بالُمغری

ُهنــــــاَك َحیــــــُث َیحــــــوُك الُخلــــــُد ُسْنُدَســــــهُ 
[

ـــــــا الـــــــذي حاكــــــــِت الـــــــدُّنیا فأطمــــــــارُ  الَبسیطُ 4265أمَّ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــذیَن ُیحـــــــــــــــــــــــــــــــاِربو ـــــــــــــــــــــــــــــــا ال أّم
[

َن " ُمســــــــــــــــــــــاِلَمًا" َفهُـــــــــــــــــــــــُم الَعبیـــــــــــــــــــــــدُ 
[[[

َمجزوُء الكاِملِ 4230

میر البارِز وما َیجري َمجراه / ِشعُر الَمدیحِ َمو ):4جدول رقم ( اضع الرَّبط بالضَّ
باالبتداِء.َجواُب اسِم الشَّرِط الَمرفوِع الشَّأِن،َضمیُر الَفْصِل،َضمیُر الصلة،ُجملة الُجملُة،الَحالُ  الُجملُة،الّنعُت الُجْمَلُة،الَخَبر ُ 

" الَخَبرُ الُجْمَلُة "
ـــــــــــــــــردُّ ســـــــــــــــــناهُ  ـــــــــــــــــونَ َمهیـــــــــــــــــٌب َی العی

[

ــــــــــــــــــــَد النظــــــــــــــــــــُر الطــــــــــــــــــــامحُ  وٕاْن ُأْجِه
[

الُمَتقاِربُ 1219

ـــــــه ِمـــــــن واقِ " َشـــــوقي َوحـــــاِفظ " ال َیُجـــــسُّ ِســـــواُكما ـــــــریِض َومـــــــا َل ـــــــْبَض الَق َن
[

الكاِملُ 1303

فـــــــي اِهللا ُصـــــــنَت ِبهـــــــا آبـــــــاَءك النُُّجبـــــــااُهللا َیجزیــــــــــــــــــــــَك واآلبــــــــــــــــــــــاَء َمــــــــــــــــــــــأثرةً 
[

الَبسیطُ 1391

ــــــــــم ُیْشــــــــــِرُق َوْجــــــــــهٌ َوالَغــــــــــدُّ الُحلــــــــــوُ  الرََّملُ 2140ِمــــــــــْن َلُدْنــــــــــُه َوِبُكـــــــــــْم َتْضــــــــــَحُك ِســـــــــــنّ ِبُك

ـــــــــــَنحنُ والغــــــــــــــــــــدُّ الُحلــــــــــــــــــــُو َبنــــــــــــــــــــوُه أنــــــــــــــــــــُتمُ  ـــــــــــْم ُصـــــــــــْلٌب ف ـــــــــــإذا كـــــــــــاَن لُك الرََّملُ 2140َف

ـــــــــمٌ  ـــــــــُه َعَل ـــــــــزًا ل ـــــــــْد َرْم ـــــــــم َیِج ـــــــــوالُكُم ل ــــــــــــــدَّار َدیَّــــــــــــــارُ ل ق َطْعــــــــــــــَم ال ــــــــــــــذوَّ وال ت
[

الَبسیطُ 4267

ّنعُت الجملُة "" ال

الُمَتقاِربُ 1219نســــــــــــــــــــــیُم لــــــــــــــــــــــُه َعبــــــــــــــــــــــٌق نــــــــــــــــــــــافحُ یحـــــــــــــدُِّث عنـــــــــــــَك بطیـــــــــــــِب الُهبـــــــــــــوبِ 

ــــــــــــاٍد وأعــــــــــــداءِ للنصــــــــــــِر فوقــــــــــــَك أقــــــــــــواٌس نوافــــــــــــُذها ــــــــــــویداَء ُحسَّ َترمــــــــــــي ُس
[

الَبسیطُ 1425

الكاِملُ 29هــــــــــــو بالرُّجولــــــــــــِة والشــــــــــــهامِة ُمفعــــــــــــمُ وتقـــــــــصَّ كــــــــــلَّ مـــــــــدبِّ ِرْجــــــــــٍل عنــــــــــده

ــــــــــــــــــــــــــــــٌة ال ال اْرِتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌع ال اْنِقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ َصــــــــــــــــــــــــــــــْدَع فیهــــــــــــــــــــــــــــــاأمَّ
[

الرََّملُ 335

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أْرٌض  ــــــــــــــــــــــــــــــالَحقِّ اقِتســــــــــــــــــــــــــــــامُ َهكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا تُْنِب الرََّملُ 335ِهــــــــــــــــــــــــــــــَي ِب

ـــراِئُع َمـــذهباً والناشــــــــــــریَن مــــــــــــن اُألخــــــــــــوِة مــــــــــــذهباً  الكاِملُ 3159ُهـــَو َخیـــُر مـــا ارتضـــِت الشَّ

ـــــــي َصـــــــمیــــــــــا أیُّهــــــــــا الشــــــــــیُخ الــــــــــَرئیُس َتِحیـــــــــــةً  ـــــــَي ف ـــــــُودِّ واإلْعجـــــــابِ ِه الكاِملُ 612یِم ال

" الحالُ  الجملُة "

ــــــــــــه ــــــــــــدهَر همَّ ــــــــــــَف ال مــــــــــــدبُِّر رأٍي كّل
[

الطَّویلُ 1104فنـــــــــاَء بمـــــــــا أعیـــــــــا بـــــــــه وهـــــــــو ظـــــــــالعُ 

ــــــــــاَر وهــــــــــي یراعــــــــــةٌ  ــــــــــذیبُ الن ــــــــــاٌر ت ن
[

الكاِملُ 1163عضــــــٌب یُفــــــُل العضــــــَب وهــــــَو لســــــانُ 

ـــــــــــُر بالِعنـــــــــــاِن إذا انبـــــــــــرى الكاِملُ 1163لجمــــــــــــوُح وفكــــــــــــُرك المیــــــــــــدانُ وهــــــــــــو اأّنـــــــــــى یقصِّ

ـــــــــــةٌ  ـــــــــــُه ناِئَب ـــــــــــیِس وٕاْن نابت ـــــــــــُس الجل أن
[[

وْهـــَو دامـــي القلـــِب، فـــي طـــَربِ كأنـــُه،
[

الَبسیطُ 1166

ـــــــــــــــــاقٌ  ـــــــــــــدَّقیقُ بألفاِظـــــــــــــــــِه َوهـــــــــــــــــَي ُغـــــــــــــــــرٌّ ِرق ـــــــــــــُب ال ـــــــــــــاُه َوهـــــــــــــَو الغری الُمَتقاِربُ 1203َومعن
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ـــــي وَیعـــــِذُرني ـــــُن ســـــعدوَن ُیعفین الَبسیطُ 1517ریُم نمـــــــــاُه معشــــــــٌر ُكِرُمـــــــــواوهــــــــو الكــــــــهـــــل اب

ــــــــــــةٌ  الكاِملُ 276َشــــــــــــــــــــِهَدْت ِبهــــــــــــــــــــا ِبمهــــــــــــــــــــارِة األْوالدِ یــــــــــــا َنْجــــــــــــَل ُســــــــــــوریا َوِتلــــــــــــَك َمِزیَّ

الرََّملُ 334َوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّنیا َظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ یـــــــــــــــــــــا َمنـــــــــــــــــــــارًا ُیْرِشـــــــــــــــــــــُد العـــــــــــــــــــــاَلمَ 

ــــــــــــما ــــــــــــالطَّــــــــــــاِهُروَن كــــــــــــأنَُّهْم مــــــــــــاُء السَّ ــــــــــــْم َیلَتِصــــــــــــْق َدَرٌن ِبِه ــــــــــــوبُ َل الكاِملُ 3164ْم َوُعی

ـــــــدُّهوُر َوَتعثُـــــــرُ  ـــــــا ِمْصـــــــُر َتســـــــَتِبُق ال الكاِملُ 425والنِّیـــــــــــــُل َیزَخــــــــــــــُر َوالِمَســـــــــــــَلُة ُتزِهــــــــــــــرُ ی

ـــــــــــــــدًَّة وانِحســـــــــــــــاراً ِحقَـــــــــــــــٌب ُســـــــــــــــلَِّطْت وأنـــــــــــــــَت َعنیـــــــــــــــدٌ  ـــــــــــــــوَج َم ـــــــــــــــُر الَم الَخفیفُ 6201َتقَه

ـــــــةٌ  ــــــــــرُ یـــــــا ُحلـــــــوَة الُمجتلـــــــى والـــــــنَّفُس غاِئَم الَبسیطُ 6223ُمخــــــــــتِلٌط والجــــــــــوُد ُمختنِــــــــــقُ واألْم

ــــــــــــــَردِ َوَجـــــــــــــــذبتني َوأنـــــــــــــــا الَبعیـــــــــــــــُد َتنـــــــــــــــاوُالً  ــــــــــــــرَي الَحدیــــــــــــــِد ِبِمْب الكاِملُ 7161َوبرْیتنــــــــــــــي َب

" جملة الصلة "

ـــــــعوِر الـــــــذیَن ُهـــــــمْ  ــــــــــــدریبتي وِعمــــــــــــاديأســـــــاتذتي أهـــــــَل الشُّ ــــــــــــي ت ــــــــــــارَي ف الطَّویلُ 1439من

ـــــــــلُ  ـــــــــَي ُج الكاِملُ 1503مـــا ارتضـــِت الـــبالُد وَضـــمِت األحـــزابُ هـــــــــذي الثمـــــــــانوَن التـــــــــي ِه

ــــــَت َرمــــــُزهُ  ــــــذي أن ــــــَك العیــــــُد ال ــــــًا ل الطَّویلُ 536بــــــــذكِرَك َیســــــــتعلي وباســــــــِمَك َیطـــــــــَربُ َهنیئ

الواِفرُ 7109وأْشـــــــــــــــــــباَرًا َحَللـــــــــــــــــــَت ِبـــــــــــــــــــِه َثرانـــــــــــــــــــاوأنَّ ُتراثَنـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــَت فیـــــــــــــــــــهِ 

" ضمیُر الَفْصِل "

وحـــــــــــــــا الكاِملُ 4224للمجــــــــــــِد مــــــــــــن أنفاِســــــــــــك الُصــــــــــــَعداءِ ُء ُهـــــــــــــــنَّ َبقیـــــــــــــــةٌ أنفاُســـــــــــــــَك الرَّ

ــــــــــــــــــــــعا ــــــــــــــــــــــذي آخــــــــــــــــــــــى " الضِّ ،َف " ُهــــــــــــَو إنَّ ال ـــــــــــــدیدُ القــــــــــــويُّ َمجزوُء الكاِملِ 430ُهــــــــــــَو الشَّ

" َجواُب اسِم الشَّرِط الَمرفوِع باالبتداِء "

الواِفرُ 1385فَحْســــــــــُب القــــــــــوِم فــــــــــي بغــــــــــداَد ِذْكــــــــــرُ فمـــــــــــْن یـــــــــــُك ِذكـــــــــــُره حســـــــــــنًا جمـــــــــــیالً 

الربط باألدوات

داخلة على الجملأدوات-1) :5جدول رقم (
"حروف الجر"

ــــــــاِحِر الَعجیــــــــِب َكمــــــــا قــــــــا ـــــــــــــــــــــــوا ولِكـــــــــــــــــــــــْن إراَدٌة وَمضـــــــــــــــــــــــاءُ َلْســـــــَت ِبالسَّ الَخفیفُ 516ل

حروف العطف
" الواو "

أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاُفكْم ُمرهفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 
[

َمجزوُء الرََّجزِ 193وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُمكم ُمتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 
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هتــــــــــــزٌّ ِبُنطقــــــــــــَك ُمْعَجــــــــــــبٌ الّشــــــــــــرُق مُ 
[

والَغـــــــــــــــرُب أنــــــــــــــــَت ِبجـــــــــــــــوِه ِمرنــــــــــــــــانُ 
[

الكاِملُ 1163

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُّ الُمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاُر َعزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٌ  َمجزوُء الكاِملِ 1172والُمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعیُر أَع

الَبسیطُ 1310خیــــــــُر البنــــــــیَن بنــــــــوه وهــــــــو خیــــــــُر أبِ مـــــاذا یقـــــوُل لســـــاُن الشـــــعِر فـــــي َرُجـــــلٍ 

ــــــــــــــــــــكوكُ  ــــــــــــــــــــِه الشُّ ــــــــــــــــــــك ال تعتلی الُمَتقاِربُ 1348َك ال یزدهیهــــــــــــــــــــا الَبَطــــــــــــــــــــرُ َونفُســــــــــــــــــــَجناُن

ـــــــهُ  ـــــــدواُء َل ـــــــُب ِلشـــــــعبي َوال ـــــــَت الطَّبی ْصـــــَت ِمْنـــــُه َمْوِضـــــَع الـــــدَّاءِ أْن ـــــَت َشخَّ الَبسیطُ 1426َوأن

الَخفیفُ 230وقبضـــــــــٌة مـــــــــن َحدیــــــــــدِ نســـــــــیٍم،مـــــــــن وانعطـــــــــــــافٌ جهـــــــــــــنٍم،عزمـــــــــــــٌة مـــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــــخْ َلُكــــــــــــــــــــــــــــُم الــــــــــــــــــــــــــــدِّیاُر َوَمجــــــــــــــــــــــــــــُدها َمجزوُء الكاِملِ 254ُم األثیـــــــــــــــــــــــلُ َوفخاُرهـــــــــــــــــــــــا الضَّ

ـــــــــــــــــــــــــــروُج َوِعطُرهـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــُم الُم َلُك
[

َمجزوُء الكاِملِ 255َوَنســـــــــــــــــــــــــیُمها الَعَبـــــــــــــــــــــــــُق الَعلیـــــــــــــــــــــــــلُ 

ـــــــــــــــــــــاةٌ  ـــــــــــــــــــــلِم َحی ـــــــــــــــــــــي السِّ ـــــــــــــــــــــَي ف ـــــــــــــــــرامُ ِه ـــــــــــــــــْوِت اْحت ـــــــــــــــــي الَم ـــــــــــــــــَي ف َوْه
[

الرََّملُ 334

الطَّویلُ 359رُ َوقاِئــــــــــُد َجــــــــــْیٍش فــــــــــي الــــــــــِبالِد ُمــــــــــَوقَّ ِبــــــــــــــــالٌد ُمفــــــــــــــــّداٌة َوَجــــــــــــــــْیٌش ُمَظفَّــــــــــــــــرُ 

ـــــــــــــوكِ یــــــــا " أنـــــــــدنوُس" إِن اســـــــــتماَت َبنـــــــــوكِ  ـــــــــــــِك والِكفـــــــــــــاُح أُب ـــــــــــــالَحرُب أمُّ الكاِملُ 3179َف

َخصــــــــــــــــاٌل ُكلُّهــــــــــــــــا َشــــــــــــــــَرٌف َرفیــــــــــــــــعٌ 
[

الواِفرُ 7115َوَنْفـــــــــــــــــــٌس ُكلُّهـــــــــــــــــــا ُخْلـــــــــــــــــــٌق َنبیـــــــــــــــــــلُ 

" فاء السببیة "

ــــــــــــــا نزْدنــــــــــــا بمنطقــــــــــــَك الــــــــــــوجیِز صــــــــــــبابةً  ــــــــــــــَو الســــــــــــــالُف وكلُّن الكاِملُ 1163شــــــــــــــوانُ فْه

ولــــــــئْن َســــــــلوُت ففــــــــي التهــــــــاني َســــــــْلوةٌ 
[

ـــــــــه ـــــــــدى وحلیِف الكاِملُ 1276" بمحمـــــــــٍد " َصـــــــــْفِو الّن

ـــــــــنَّ َضـــــــــواِمنٌ  ـــــــــواِعُدُكْم َفُه ـــــــــْت َس ـــــــــــوِق َســـــــــــلیبُ عاَش ـــــــــــَن الُحق ـــــــــــَتَردَّ ِم الكاِملُ 3164أْن ُیْس

ــــــــــــًا ونِ أزْل َســــــــخطًة َعــــــــنُهم فأنــــــــَت لُهــــــــْم أبٌ  ــــــــــــؤدِّبُ وَحْســــــــــــُبَك تأدیب ــــــــــــَم الُم ْع
[

الطَّویلُ 538

" أْم "

ـــــــــَت ُصـــــــــغَتُهما ـــــــــداَك... أأن ـــــــــِلَمْت َی الكاِملُ 725أْم َصـــــــــــــــْوُغ َربٍّ َعنـــــــــــــــَك َمْحجــــــــــــــــوبِ َس

" بل "

وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــورٌة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــْل جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرةٌ 
[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  لَیعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍب ال ُتخَم
[[

َمجزوُء الرََّجزِ 193

" الم التوكید "

ـــــــِنعَم الصـــــــحابُ  ـــــــتْم َل ـــــــــــت مـــــــــــن صـــــــــــحیٍب ُعهـــــــــــودُ إذا نُ صـــــــحابي ...وأن كث
[

الُمَتقاِربُ 2131

ــــــــــــــباِب وَخمــــــــــــــُرُه الَمســــــــــــــكوبُ  َلیفــــــــــــــوُح مـــــــــــــــن أرداِنكـــــــــــــــم وَیطیـــــــــــــــبُ أَرُج الشَّ
[

الكاِملُ 3163
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ـــــــــــوبُ -ســــــــــــواُكُم َولــــــــــــیَس -وألنــــــــــــُتُم أنــــــــــــُتْم  ـــــــــــِبالِد َوُذخُرهـــــــــــا الَمطل ـــــــــــُل ال أَم
[

الكاِملُ 3164

َضــــــــــــــــــــــماِئٌر ّوُقلــــــــــــــــــــــوبُ للرَّاِفــــــــــــــــــــــدینِ وألنـــــــــــــــــتُم إْذ ال َضـــــــــــــــــمائَر ُترَتجـــــــــــــــــى
[

الكاِملُ 3164

شـــــــــــــــــْت َصـــــــــــــــــَفحاتُنا ـــــــــــــــــتُم إْن َشوَّ ــــــــــــــــوبُ وألن ــــــــــــــــا أِجــــــــــــــــدُّ َنقــــــــــــــــاِئٌص َوُذن الكاِملُ 3164ِمّم

ــــــــمُ إّنــــــي ألطریــــــَك َعــــــْن ِعْلــــــٍم وعــــــْن ثقــــــةٍ  ــــــــدُه الَكِل ولســــــــُت ممــــــــْن ُتمــــــــاِري ِعْن
[

الَبسیطُ 5258

الرََّجزِ َمجزوءُ 196نفوُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم والولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ كأّنمــــــــــــــــــــــــــــــــا لیســــــــــــــــــــــــــــــــْت لهـــــــــــــــــــــــــــــــــمْ 

" ما "

ــــــــــــــــاءَ أثنــــــــــي َعلیــــــــــَك ومــــــــــا الثنــــــــــاُء ِعبــــــــــاَدةً  ــــــــــــــــدوَن ثن ــــــــــــــــَد الُمتَعِب ــــــــــــــــْم أْفَس الكاِملُ 652َك

" ال العاملة عمل لیس "

ـــــــــــــٌة  ـــــــــــــوالُهُم،ال ِدْجل ـــــــــــــيل ـــــــــــــَي الت َعـــــــــُذبْت، تَــــــــــروُق وال الفُــــــــــراُت ُیــــــــــذاقُ َوِه
[

الكاِملُ 1360

مــــــْن یــــــٍد لــــــَك قــــــْد أســــــلفَت َغــــــراءُ َكــــــمْ یـــــــٌد ِمــــــــَن الّلطـــــــِف َغــــــــراٌء وال َعَجــــــــبٌ 
[

الَبسیطُ 1426

یــــــــــــــــــــــــــا " سواســــــــــــــــــــــــــبوُل" َســــــــــــــــــــــــــقاكِ 
[

الــــــــــــــــــــــــــــدَُّم َیزُكــــــــــــــــــــــــــــو ال الَغمــــــــــــــــــــــــــــامُ 
[

الرََّملُ 333

ـــــعِب ال غایاتُـــــهُ  ـــــــــــــــــــــرُ یـــــا ِمْصـــــُر ِمْصـــــَر الشَّ ـــــــــــــــــــــُه َتَتَقْهَق ـــــــــــــــــــــى َوال ُخطواُت الكاِملُ 426َتفن

ـــــــــــُه) ـــــــــــال (َنیروُن ـــــــــــى َف الكاِملُ 426) الُمَتَجِبــــــــــــــــــرُ ْرَعْوُنــــــــــــــــــهُ َوال(فِ َشــــــــــــــــــْيٌء َجبروتُـــــــــــُه األعَل

ــــــــــــــــَرأٌ  ــــــــن عــــــــــــــــدناُن ال ثــــــــــــــــاٌر فأنــــــــــــــــَت ُمَب ــــــــاءِ ِضــــــــغنٍة،ِم ــــــــفٌّ عــــــــن الُجَبن الكاِملُ 4220َع

" ال النافیة للجنس "

ــــــــــــــــــــــــــــــٌة ال َصــــــــــــــــــــــــــــــْدَع فیهــــــــــــــــــــــــــــــا الرََّملُ 335ال اْرِتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌع ال اْنِقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ أمَّ

" حرف المصدري " أْن "

الكاِملُ 1170أْن لـــــــــــــیَس تـــــــــــــرَجُح كفـــــــــــــُة اســـــــــــــتعبادِ َعلــــــــــىأُمثقــــــــــَف القلــــــــــِم الــــــــــذي آلــــــــــى

داخلة على األجوبة): أدوات6جدول رقم (–3
" الفاء في جواب الشرط المرفوع باالبتداء "

الواِفرُ 1385فَحْســــــــــُب القــــــــــوِم فــــــــــي بغــــــــــداَد ِذْكــــــــــرُ فمـــــــــــْن یـــــــــــُك ِذكـــــــــــُره حســـــــــــنًا جمـــــــــــیالً 

" الفاء في جواب " أّما" الشرطیة

ــــــا  ــــــك فهــــــو أفضــــــُل مــــــا وَعــــــىأّم ــــــــــواكتاُب واٍع وخــــــــــزُي َمعاشــــــــــٍر إْن لــــــــــْم َیُع
[

الكاِملُ 1500

ــــــَر ُمحــــــاِولٍ  ــــــْعَر َغی ــــــَت الشِّ ــــــَت َترْك ـــــــْعُر إْذ َحاَولـــــــَت َغیـــــــُر ُمطـــــــاوعِ أأْن أِم الشِّ
[[

الطَّویلُ 322
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الّنظم العروضي حسب نسب تواردها في شعر الوصف والمدیح

بحور الشعریة التاّمة والمجزوءة في شعر الوصف والمدیح عند محمد النسب المئویة للجاءت 
:1على النحو التاليمهدي الجواهري 

.198-146ینظر: المالحق اإلحصائیة لروابط الجملة االسمیة اللفظیة، ص1
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البحور التامة

الكامل الطویل الوافر البسیط  المتقارب الّرمل الخفیف السریع  الُمجتثّ  الّرجز  المدید 
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البحور المجزوءة

مجزوء الكامل 

مجزوء الرمل

مجزوء الرجز

مخلع البسیط 

مجزوء الوافر
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السابقة:ملحوظات عاّمة على الجداول أوًال:

نجد أن روابط الجملة "،بإحصاء الروابط اللفظیة الواردة في شعر " محمد مهدي الجواهري 
ولعل مبعث ذلك یعود إلى األسباب المدیح،أكثر منها في شعر االسمیة في شعر الوصف جاءت 

اآلتیة:

، وما لهما من مكانة رفیعة في نفوس الشعراء والفرات)(دجلةالعراق وأخص بالذكر نهري .1
إذ لم یستطع أن یتخلص من تأثیرهما حتى خاّصة؛والجواهري بصورة عاّمة،بصورة 

فرط إعجاب الشاعر بهما سمى ابنه (ُفرات) ومن الشعریة،تغلغال في جمیع قصائده 
الصافي.تیمناً بهذا النهر العذب 

لقب )، حتىوطهرانفارس، وٕایران،(كــ كثرة أسفاره ورحالته بین مختلف األماكن والبلدان .2
" یقول:فهذا الدافع بال شك كان له التأثیر الخاص على الجواهري، فهو ).رحالة العرب(بـــ 

دي في (طهران) عاصمة الفرس الفضل األدبي الذي ال ینسى، فقد لّطف لقد كان لوجو 
المحسوس،النفسانیة من روحي وذوقي التلطیف الروحیة، وأذواقهاأوضاع هذه المملكة 

ي التأثیر هواء، وجمال طبیعمناخ، وعذوبةواعتدال جّو،واستطاعت بما أوتیت من صفاء 
.1"في هذه الروح العراقیة

معاناة التي عاشها الجواهري في حیاته، فقد عانى من الغربة كأصعب ما تكون الغربة وال.3
م، فمات وهو غریب في 1998المعاناة، حتى انتهت غربته أخیرًا عندما توفي في عام 

(سوریا). فهذا الشاعر تشكل، الغربة والمنفى موضوعًا وغرضًا واسعًا ومهمًا في أشعاره. 

م، بدأ هذه 1924في حیاته في عدة محطات منذ شبابه، وفي عام لقد تقاسمت الغربة والن
التجربة المریرة التي انعكست على أشعاره، وكانت إیران تمثل أولى محطات غربته. ففي 

.368، ص 1الَجواِهرّي، محمد َمهدي، الدِّیوان، ج)1(
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ذلك العام أضطر إلى مغادرة وطنه، العراق متوجهًا إلى أیران، وترك لنا أشعارًا خالدة في 
ائق والبساتین والمصائف الرائعة.وصف الطبیعة الخالبة هناك، حیث الحد

ونالحظ أن مضامین الحنین إلى الوطن، والغربة تمتزج عنده بالمواضیع الوطنیة .4
والسیاسیة، وبأغراضه الشعریة كلها، فهو في المدح یتخذ من الممدوح وسیلة وفرصة لبث 

قصیدة إلى ما یعانیه من مرارة العیش، وغربة عن وطنه وأهله، حتى ما تلبث أن تتحول ال
وصٍف للعراق بمائه وسهله وجبله وهوائه، وكل ذرة تراب في وطنه.

ثانیًا: ملحوظات خاصة على الجداول السابقة:

بُط بالفاِء في الخبِر تشبیهًا لُه بجواِب .1 وابِط في شعِر الَجواهرّي، منها: الرَّ لم ترْد بعُض الرَّ
لُفجائیة)، وحرفا النفي (إْن، والت) العامالن عمل الّشرِط، واقتراُن َجواِب الشَّرِط بـــ (إذا ا

ألنَّ طبیعَة الشعِر وما فیِه من ُمحدِّداٍت وقیوٍد، ُتشكُِّل عائقًا واِضٌح؛لیس، والسَّبُب في ذلَك 
أماَم استخداِم كثیٍر من التراكیِب الّلغویِة، التي َیسمح بها النثُر، ولهذا َنجُد القرآَن الكریَم 

ذِه التراكیِب التي ُتضفي على اُألسلوِب َجماًال وَرونقًا.َیحفُل بمثِل ه

أّن الجملة الحالیة كان لها النصیب األكبر من االستخدام لدى الشاعر، وذلك فیما یتعلق .2
بالّربط بالضمیر، في حین نال حرفا العطف (الواو، والفاء) النسبة الغالبة فیما یخص الّربط 

باألدوات.

َجواهري َوْفَق میزاِن الَعروِض العربي، مما یدلُّ على استیعاِب األنموذِج انتظاُم شعِر ال.3
وابِط الّلفظیِة في شعِره تبّیَن لنا ُجنوُح الشاعِر  التراثّي بشكِله العام. ومن خالِل دراسِة الرَّ
َنْحَو َبْحِر الكامِل، والطویِل في ُمعظم قصائِده، على الرَّغِم من استخداِمه معظم البحور،

وهذا یؤكُِّد على ُقدرِة الَجواهري في هذا الجانِب.
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Abstract

Language is a system of a network of grammatical, semantic and

contextual relationships and this system shaped is in several Linguistic

structure, including the sentence in which the grammar lesson deals with its

issues and problems in details. So the main aspect that controlled the

sentence structure is the connect in the sentence itself, which is achieved in

several ways including: the pronoun connectivity and alike, or with

connectors.

As a result to the importance of the connection between the

vocabularies in the syntax as Synthetic phenomenon affecting the

documentation of the cohesion and structures components, so this research

come to study the nominal sentence connections in  praise and descriptive

poetry in (Muhammad Mahdi al Jawahiri) poetry grammatical and semantic

statistical study, and to attain this intent the study use a  research strategy

divided into three chapters , preceded by an introduction and followed by a

conclusion. The introduction states the importance of the study, causes of

chosen the subject, the research strategy, reasonable grounds of the study,

and the new and old studies discussed the connection and the research

parts.
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The first chapter is considered the theoretical framework of the

study, which I talk about the grammatical and sentence  connections and it

included three chapters, the first chapter I talk about the concept of the

connection in language and idiomatically, and how  scientists recognize  it

importance in the past and present times, the second chapter I talked about

the connection types and it divided into two categories, standard and

nonstandard connectors while in the last chapter I talked about the positions

of the connection in the Arabic sentence structure  which is divided in two

main parts, the first is the pronoun connections  and in this part I studied

the positions in which the Arabic language uses the pronoun as a

connector: and these positions are the phrasal verbs, the personal pronoun

the demonstrative name  the connection divided into three category: tools

that is used with the vocabularies, tools that is used with the sentence, and

tools that is used  with the answers.

The second chapter represents the practical part of the research, as it

includes the study of the verbal connector's positions in praise and

descriptive poetry in (Muhammad Mahdi al Jawahri) and ways in how it

used.

The last chapter of the  research  I discussed  the effect of the verbal

connectors in controlling the semantic in praise and descriptive poetry, and

I attached the research with a comprehensive appendix that shows the

verbal connectors positions in praise and descriptive poetry and I indicated

the percentage of each connector  in addition to the prosody according to its
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advent in praise and descriptive poetry and this study showed at this part

that the current sentence have the largest chance in regard to the pronoun

connection, and in opposite  the letter (waw) was the most conjunction used

in connection  side by side to (fa) regard  to the tools connection .

At the end, I talked about the most prominent findings of the

research.




