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الحمد هللا وحده على إعانته وصلى اهللا على سيدنا 

  .محمد، معلم األّمة وناصحها وهاديها

لتفضلها  )ليلى سهل(والشكر الجزيل لألستاذة الكريمة 

  .باإلشراف علينا في مراحل إنجاز هذا البحث

والشكر موصول ألصحاب األفكار النيرة أساتذتنا 

األدب العربي األفاضل الذين توّلوا تدريسنا في قسم 

  .تخصص لسانيات عربية

  .كما أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من أمّدنا بيد العون

    

    
 



          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقـدمـة 

  ملـــحـــــــــــــق



                                                                       مقدمـة     
 

 أ 
 

 المحاور الكبرى؛ ين باألساليب اإلنشائية من أهمّ حويين والبالغيّ لقد كان اهتمام النّ   
م من خالل السياق فهَ ة تُ ة وأخرى خفيّ ز به هذه األخيرة من دالالت حقيقيّ تتميّ ذلك لما 

يكاد يخلو  عبيرية التي الداء واحد من أهم هذه األساليب التّ أسلوب النّ  د عَ الذي ترد فيه، ويُ 
 -واصلية بين طرفي الخطاب ة التّ بها في العمليّ  الم منه، نظًرا لألهمية التي يحظىكل ك

  .- ي والُمَناَدىَنادِ المُ 
حاته ورغباته فكانت طمو عّبر فيه عن خذه طريًقا يُ اعر اتّ لشّ بليغ فاكالم عر وألّن الشّ 
عر انتصاًرا له ومواساة لجروحه وغضبه وثورته، فتلونت فجعل من الشّ  ،قصائده تصحبه

  . أسلوب النداء بينهاأساليبه بها و من 
داء في ديوان قصائد مجاهدة أسلوب النّ ": ـلهذا جاءت دراستنا موسومة ب

من فراغ بل  بواعث هذا البحث لم تأتِ  علّ ول ،"ةماري دراسة بالغيّ لمصطفى محمد الغُ 
  : هاكان أهمّ و نمت تدريجًيا 

ة وأخرى أسلوب النداء في الشعر الجزائري، وما يتضمنه من معاٍن حقيقيّ  تجّليات معرفة -
  . مجازية

، أردنا معرفة أوجه الشبه ين على السواءوالبالغيّ حاة ن النداء من اهتمام النّ وْ كَ  -
  .منهما واالختالف في معالجته لكلّ 

  :ت هي كاآلتيساؤالمجموعة من التّ  نلإلجابة ع عيسّ تّم الوقد 
  ؟ليهاإالالت التي خرج الدّ  هي أبرز ماًيا في جميع المواضع؟ و هل كان النداء حقيق -
  .ل؟تعادِ مت بنصيب مُ خدِ داء؟ وهل استُ أدوات النّ استعمل الّشاعر جميع هل  -

مدخل وفصلين وخاتمة، : نة فية اقتضتها طبيعة البحث متضمّ خطّ  تباعاوقد تّم 
والفرق بينهما مع ذكر أقسام  ،سلوب الخبري واإلنشائياألتناولنا في المدخل حديًثا عن 

  .األسلوب اإلنشائي



                                                                       مقدمـة     
 

 ب 

 

 جاء فيه الحديث أوالً  ؛"والبالغيينحاة النداء عند النّ "أما الفصل األول فعنوناه ب
عن أسلوب النداء بذكر تعريفاته من وجهة نظر النحاة والبالغيين، ثم عّرجنا إلى أقسام 

  .المنادى ، وأخيًرا تناولنا الحذف في أسلوب النداء
ائد مجاهدة صنا الفصل الثاني لدراسة تجليات النداء في ديوان قصفي حين خصّ 

   ."راسة بالغيةد" لمصطفى محمد الغماري
وصل إليها بعد التّ  تائج تمّ ا الخاتمة فهي عبارة عن حصيلة لمجموعة من النّ أمّ 

  .البحث والتحليل
الدراسة حليل كطريقة في التّ ُموّظفين آلية ي ذلك على المنهج الوصفي معتمدين ف

على المنهج كما تم االستناد  داء وعالقته بالسياق الوارد فيه،باستخراج أسلوب الن
  .اإلحصائي في تتّبع نسبة توارد حروف الّنداء في الّديوان

  :متمثال في راسةعليه هذه الدّ  استندتلزاد المعرفي الذي وقد كان ا
  .ديوان قصائد ُمجاِهدة لمصطفى محمد الغماري -
  .القزوينياإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع للخطيب  -
  . المعاني لعبد العزيز عتيقفي البالغة العربية وعلم  -
  .شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب البن هشام األنصاري -
  .الّنحو العربي أحكام ومعان لمحمد فاضل السامّرائي -
   .براهيماحسن  براهيمال أسرار الّنداء في لغة القرآن الكريم -
  .الّنحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعة والحياة الّلغوية المتجددة لعباس حسن -

عوبات تمثلت في قلة الدراسات الشارحة للديوان صّ وكأي بحث فقد واجهتني 
لالستعانة بها في الجزء التطبيقي، لكن هذا لم يوقف من عزيمتنا على مواصلة رحلة 

  .راسةالبحث والدّ 



                                                                       مقدمـة     
 

 ج 

 

التي مهدت لنا سبيل  ليلى سهل األستاذةلشكر الجزيل إلى بانتقدم  ،وفي األخير
فجزاها اهللا عّنا كل خير وأدامها اهللا ذخًرا  ،وأنارت دربنا بالنصيحة والرأي السديد ،البحث

  .وسنًدا لطلبة العلم والمعرفة
تقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء الّلجنة المناقشة الذين تكبّدوا كما ال يفوتنا أن ن

        .المذكرة قراءةعناء 
  

    
    
   
  
  
  
  
  
  
  
 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الكالم بين الخبر : مدخل
  واإلنشاء 
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 كونــه وســيلة هامــة لتحقيــق التواصــل، ،عنايــة كبيــرة بــالكالموالنحــاة أولــى البالغيــون 

وقد كان وليد هذا االهتمام جعلهم إياه في قسمين انطالقـا مـن قـدرة المخاَطـب بـالحكم علـى 

يسـتطيع إصـدار  عدم قدرته على ذلك؛ أي أنه ال ه إليه بالصدق أو الكذب، أوالكالم الموجّ 

فــي هــذا  القزوينــي، ويقــول إنشــاءً  ، فبنــاءا علــى هــذا جــاء الكــالم خبــرا والحكــم علــى الكــالم

ما أن يكون لنسـبته خـارج تطابقـه إ هنّ أل ،وجه الحصر أن الكالم إما خبر أو إنشاء" :الصدد

  .)1(" نشاءاإلاألول خبر والثاني  ،يكون لها خارجتطابقه أو ال 

    :ماهية األسلوب الخبري: أوال

 :مفهوم األسلوب الخبري /1

 :لغـة. أ

غـــوي حـــول مـــا جـــاء فـــي معجـــم أســـاس فـــي أصـــل وضـــعها اللّ ) ر خ ب(تـــدور مـــادة 

َخبـرت الرجـل واختبرتـه خبـرًا وخبـرة ومـالي بـه خبـر أي علـم ): "هــ538( للزمخشريالبالغـة 

ر وخـرج يتخّبـ ،خبرني بـهأومن أين خبرت هذا، بالكسـرة وأنـا بـه خبيـر واسـتخبرته عـن كـذا فـ

 .)2("عها وأعطاه خبرته أي نصيبهيتتبّ : ألخبارا

):    خ ب ر(جـــاء فـــي مـــادة ) هــــ711( البـــن المنظـــورا فـــي معجـــم لســـان العـــرب أّمـــ

 .)3("وخبره بكذا وأخبره نبأه واستخبره...بأ الجمع أخبار وأخابير جمع الجمع الخبر النّ "

  .به وعدم الجهل ،بالعلم بالشيءارتبط  لفظ الخبر بأنّ  ّقرانن يُ يْ غويَ عريفين اللّ التّ  الَ وكِ 

  

  

 : اصطالحـا .ب

                                                      

، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالمعاني والبيان والبديع اإليضاح في علوم البالغةالخطيب القزويني،  )1( 
  .24ص  ،2002

 لبنان، ،بيروت  محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،: ، تح) خ ب ر(مادة  ،أساس البالغةالزمخشري،  )2(
    .229، ص 1، ج1998، 1ط
  .227، ص1، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ج) خ ب ر(مادة  ،لسان العربابن منظور،  )3(
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إن اّتســـاع دائـــرة المعـــارف المـــدلول عليهـــا بلفـــظ الخبـــر جعلهـــا تـــدخل فـــي كثيـــر مـــن 

ومــا يهّمنــا فــي هــذا الســياق مــدلول  وتســتخدم عنــد كــل طائفــة بمــدلول خــاص بهــا،  العلــوم،

  .الخبر عند البالغيين

ــــه ــــاب البالغــــة بأن ــــد عّرفــــه أرب ــــه صــــادق فيــــه أو  مــــا يصــــّح أن: "فق ــــال لقائلــــه إّن ُيق

   .)1("كاذب

فــإن كــان الكــالم مطابقــا للواقــع كــان قائلــه صــادقا وٕان كــان غيــر مطــابق كــان قائلــه "

  .)2(كاذبًا 

ن يّتضح أن احتمال الصدق أو الكذب يكون بالنظر لـذات يْ فمن خالل هذين التعريفَ 

  .الكالم مع صرف النظر عن قائله

التـي ال تخضـع لهـذا التعريــف؛ أي أّنهـا ال تحتمـل الكــذب وهنـاك جملـة مـن األخبــار 

األخبـــار الـــواردة فـــي القـــرآن : مـــع أّنهـــا أخبـــار، وقـــد أحصـــى البالغّيـــون هـــذه األخبـــار وهـــي

فيهـــا، أّمـــا  شـــكّ البـــديهيات التـــي ال يُ و الحقـــائق العلميـــة، و والحـــديث النبـــوي الشـــريف،  ،الكـــريم

  . )3(ذيبغير هذه األربعة فهي قابلة للتصديق أو التك

  

  

  
  

                                                      

 

)1
 

   .46، ص1،2009ط، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، المعانيفي البالغة العربية وعلم عبد العزيز عتيق،  )
)2(

   .33، ص2012 ،1ط ، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،دروس البالغةحفني ناصف، محمد دياب، وآخرون،   
 

، د ت، 1، وكالة المطبوعات، الكويت، ط، أساليب بالغية الفصاحة، البالغة، المعانيأحمد مطلوب: ينظر )3(
  .89ص
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ـــا فـــي     ـــر إّم مـــن الّتعريفـــات التـــي جـــاءت شـــاملة جامعـــة للخبـــر؛ حصـــر صـــدق الخب

ــأو  ،مطابقتــه للواقــع أو بالنســبة للمخبــر بــالنظر إلــى عــدم  -الخبــر - ا الحكــم عنــه بالكــذبّم

  . )1(مطابقة الكالم للواقع أو اعتقاد المخبر بذلك
     

 :ويمكن تلخيص ما تقّدم في المخّطط اآلتي*

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 : أضرب الخبر -2

ب بالحكم خاطَ انطالقا من مدى قدرة المُ وذلك  الخبر ثالثة أضرب، البالغيون جعل

ي، الّضرب بالّضرب الّطل االبتدائي، الّضرب :هناك هذا كان على فبناءً  على الخبر،

  .ريااإلنك

  
  

 

                                                      

 ،1ط بيروت، مكتبة لبنان، ،معجم المصطلحات العربية في اللغة األدبمجدي وهبة وكامل المهندس،  :ينظر) 1(
  .157ص
  

 ا��ـــــــــــــ�ر

  ا�	�م
 �� ����دق�

  ا�	�م 
�� ����ذب�  

 

إذا ��ن ا���م         
�ط����  �وا�� 

إذا ��ن ا���م 
��ر �ط��ق 

وا��� 
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 :الضرب االبتدائي -أ

هن مـن الحكـم خاَطـب خـالي الـذّ المُ  دات، ألنّ وهو الخبر الذي يكون خاليا من المؤّكـ

 ا، ثـُمَ◌ّ◌◌َ نَـعْ طَ أو  ُسـولِ الر ا بِـاِهللا وِب◌ِ َآَمنـويـَُقولُـوَن ﴿ :تعـالى، ومـن ذاك قولـه )1(نهالذي تضمّ 
  .)2("﴾كَ لِ ذَ  دِ عْ بَـ  نْ مِ  مْ هُ نْـ مِ  قٌ يْ رِ ى فَ لَ وَ تَـ يَـ 

 المخاَطــب خــالي مــن الحكــم الــذي ُألقــيَ  ألنّ  جــاءت مــن غيــر توكيــد، ةالكريمــ ةفاآليــ

  .عليه

  :الضرب الطلبي -ب

   ا فيه، ويريد الوصول إلى اليقين في الحكم شاكّ ًدا في هو أن يكون الُمخاَطب مترد

  .)3(اليقين في نفسه ويستقرّ  له، معرفته، وفي تلك الحالة ينبغي توكيده له لينفي الشكّ 

  :الضرب اإلنكاري -ج

ب توكيده جِ وُ  وفي هذا الحال نكرًا لحكم الخبر،وهو الخبر الذي يكون المخاَطب مُ   

أو واهللا إنه  أو إنه لقادم، إّن أخاك قادم،:نحو حسب درجة اإلنكار دين أو أكثر،مؤكّ ب

  .)4(لقادم

  

  

  

  

  

  
                                                      

  . 91ص ،المعاني البالغة، أساليب بالغية الفصاحة، أحمد مطلوب،  )1(
  .48سورة النور، اآلية )   2(
 ، 2007 ،1األردن، ط المناهج والنشر والتوزيع، عمان،، دار البالغة العربية المفهوم والتطبيقي، ـم ثوينآدحميد  )3(

  . 71ص 
  .  53، ص في البالغة العربية وعلم المعانيعبد العزيز عتيق،   )4( 
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  :ويمكن إجمال أضرب الخبر في مخطط يلخص ما تقّدم* 
  

  

  

  

  

  

  

  

  ماهية األسلوب اإلنشائي : ثانيا

 :مفهوم األسلوب اإلنشائي/ 1

 :لغـة -أ

ـــنْ أَ :"شـــريخللزممـــن معجـــم أســـاس البالغـــة ) َن َش أَ (جـــاء فـــي مـــادة  اهللا تعـــالى  أَ َش

هــد فأنشــأها، وأنشــأ الزّ  وأنشــأ حــديثا وشــعرا وعمــارة واستنشــأته قصــيدة فــي ...الخلــق فنشــأوا 

نشــأت الســحابة وأنشــأها اهللا ورأيــت ... بفعــل كــذا، ومــن أيــن نشــأت واستنشــأت أي نهضــت

  .)1("نشأ السحاب وهو أول ما يبدو 
  

 -ن ش أ –، فقـد وردت فـي المـادة نفسـها البـن منظـورا فـي معجـم لسـان العـرب أمّ 

اهللا تعــــالى الخلــــق أي ابتــــدأ نشــــأ ينشــــأ ونشــــوءًا ونشــــأة ونشــــاءة، وأنشــــأ :"...وقــــد جــــاء فيهــــا

: واإلستنشـــاء يهمـــز وقـــيال مـــن اإلنشـــاء.. شـــبت فـــيهم ... نشـــأت فـــي بنـــي فـــالن ...خلقـــه

  . )2("االبتداء

                                                      

 
  .268 ص ،2، ج)أ ن ش(مادة ،أساس البالغةالزمخشري،  )1(

 

  .170 ص ،1ج) ن ش أ(مادة  ،لسان العربابن منظور،  )2(

 

 أ�ـــــرب ا���ر

 

 

 ُ�ب ���$ ا�ذھن �ن ا�	�م ��طَ ا�
% ا���ر� 

 

�'ردّ  ا�ُ���َطب %دا )$ ا�	�م �
 ا���ر

 

�(�را �	�م ا���ر ا�ُ���َطب  

 إ(��ري ط�$ ا�'دا*$
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البدايـة واالبتـداء، : ويمكن القـول أن مـادة نشـأ تـدور فـي أصـل وضـعها اللغـوي حـول

  . ل الشيءوأوّ 

 :اصطالحا -ب

الصـــدق والكـــذب لذاتـــه ألنـــه لـــيس  كـــالم ال يحتمـــل:"قـــد عرفـــه أربـــاب البالغـــة بأنـــهو 

  .)1("لمدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه أو ال يطابقه

قــال لصــاحب الكــالم والحكــم علــى كالمــه بالصــدق أن يُ  فاإلنشــاء هــو الــذي ال يصــحّ 

ر عمل اليوم إلى الغد كالم له نسبة كالميـة وهـي ال ُتؤخّ  :أو الكذب، فقول األب البنه مثال

 ؛ولـيس لـه نسـبة خارجيـة ،وهو طلب الكف عن تأخير وتأجيل عمل اليوم إلى الغـدمدلوله، 

الكـالم الـذي لـيس لنسـبته الكالميـة صـدق :"فاإلنشـاء هـو .مدلوله ال يحصـل إّال بـالّتلفظ ألنّ 

  .)2("في الخارج قبل النطق به

 :أقسام األسلوب اإلنشائي/ 2

  .نشاء غير طلبيإنشاء طلبي وإ : أجمع البالغيون أّن اإلنشاء نوعان
 

  :اإلنشاء الطلبي -1.2

يعتبــر هــذا القســم المبحــوث عنــه مــن طــرف البالغيــين والــذين أولــوه عنايــة أكبــر مــن 

  . )3(وذلك لما يتمّتع به من لطائف بالغية  –اإلنشاء غير الطلبي  –قسيمه 

ــــه جهابــــذةوقــــد عّرفــــه  هــــو مــــا يســــتدعي مطلوبــــا غيــــر حاصــــل وقــــت " :البالغــــة بأّن

  . )4("لبالطّ 

                                                      

 

  . 322ص  ، د ت،1ط ، الدار العربية للموسوعات،المصطلحات البالغية وتطورهامعجم  ، أحمد مطلوب )1(
 ،2006 ،1ط ، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، علوم البالغة المعاني والبيان والبديع أمين أبو ليل، )2(

   .64ص
المطبوعات الجامعية، بن عكنون، ، ديوان اإلحاطة في علوم البالغةعبد اللطيف شريفي زبير دراقي، : ينظر )3(

  . 29د ت، ص د ط، الجزائر،
، 2003، 1، المؤسسة للكتاب، طرابلس، طعلوم البالغة البديع والبيان والمعانيمحمد أحمد قاسم محي الدين،  )4(

  .282ص
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مــا يطلبــه الُمخاِطــب غيــر موجــود فــي الواقــع أثنــاء طلبــه، فينتظــر  وُيقصــد بــذلك أنّ 

المواضــع التــي يكــون فيهــا هــذا النــوع مــن  بــذلك حصــوله، وقــد ُحــدد فــي هــذا التعريــف أهــمّ 

  .)1("ويكون ذلك في األمر والنهي االستفهام والتمني والنداء": اإلنشاء وذلك في

القيــام بفعــل مــا، وٕاذا نهيــت فإنــك ال محالــة تطلــب معلومــة فــإذا أمــرت فإنــك تطلــب 

  ...بخاطَ غير حاصلة عندك في تلك األثناء من المُ 

  :أساليب اإلنشاء الطلبي /3

التمني، واالسـتفهام، : اإلنشاء الطلبي خمسة أساليب وهـي) هـ626( كاكيالسّ جعل 

لــــب ع فيــــه حصـــول الطّ نِـــمتَ قســــم يَ  ؛اهـــا إلــــى قســـمينما إيّ مقّســــ ،والنــــداء واألمـــر، والنهــــي،

االســـتفهام، (ة األربعـــة المتبقّيـــ لـــب ويضـــمّ وقســـم يمكـــن فيـــه حصـــول الطّ  ،)التمنـــي:(ويضـــم

قســم لطلــب حصــوله : م هــذه األســاليب األربعــة إلــى قســمينكمــا قّســ ،)األمــر، النهــي، النــداء

األمـر والنهـي  :استفهام، القسم اآلخر لطلب حصوله في الخارج ويشمل: هن ويشملفي الذّ 

  :)2( حه المخطط التاليوالنداء كما يوضّ 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                                      

 

  . 282ص ، اإلحاطة في علوم البالغةعبد اللطيف شريفي زبير دراقي، )1(
  . 303، ص1987، 2بيروت، لبنان، ط نعيم زرزور، دار الكتب العلمية،: ضبطه  ،العلوممفتاح كاكي، السّ  :رينظ)  2(

$� ا.(-�ء ا�ط

�'(� ا�	�ول���ن ا�	�ول � 

$)� ا�'
 

 ا�	�ول )$ ا�ذھن

 

 ا�	�ول )$ ا���رج

 ا�(داء ا5�ر ا�(1$ ا34'�12م 
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 :التمني -

رجـى حصـوله لكونـه مسـتحيال، أو شـيء محبـوب يُ هـو طلـب :"ون بأنه عّرفه البالغيّ 

  .)1( "بعيد الوقوع

فهــم مــن تعريــف التمنــي أنــه يســتعمل إذا كــان األمــر المطلــوب مســتحيال أو بعيــد ويُ 

  : )2(الحدوث من أمثلة ذلك

م يعـي تمامـا اسـتحالة عـودة فـالمتكلّ " ليـت الشـباب يعـود يومـا :" في ما ال يمكن نحو

 . ه فاتالشباب ألنّ 

 ."يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون:" البعيد الواقع مثلفي 

 :االستفهام -

وهو أحد األساليب اإلنشائية الطلبيـة، يطلـب فيـه العلـم بشـيء لـم يكـن معلومـا، كـأن 

  .)3(أداة االستفهام: يسأل عن مكانه أو زمانه، أو حاله، بأداة خاصة به تسمى

 : األمـر -

، )4(" ى وجـــه االســـتعالء والتكليـــف واإللــــزامطلـــب فعـــل مـــا علـــ:" األمـــر بأّنـــه ّرفَ ُعـــ

أن اآلمر يرى نفسه أعلى منزلة ممن يخاطب أو يأمر، سـواء أكـان ذلـك فـي الواقـع "بمعنى 

؛ والمعنــــى المقصـــود هنــــا هــــو أن )5("كليــــف ال يكـــون حاصــــال وقــــت الطلـــب هـــذا التّ  ،أم ال

علــى أن يكــون اآلمــر  ،بخاَطــد مــن أجــل طلــب حصــول  الفعــل مــن المُ أســلوب األمــر يــرِ 

  . أعلى مكانة منه سواء كان ذلك حقيقة أو على وجه االستعالء

                                                      

 

  .38، صدروس البالغة حفني ناصف، محمد دياب وآخرون،) 1(
 

  .42، ص 1999، 1، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، طدليل الطالب إلى علوم البالغة والعروض ،لبيب جريديني )2(
 

  39، صدروس البالغة وآخرون، حفني ناصف ، محمد دياب )3(
 
، 2مصر،ط ، مكتبة واهبة، القاهرة،علم المعاني دراسة بالغية ونقدية للمسائل المعاني،  بسيوني عبد الفتاح فيود )4(

  .84 ، ص2جدت، 
 

  أبوظبي،   ، دار الكتاب الجامعي،البديع – المعاني – البلسم الشافي في علوم البالغة البيان فواز فتح اهللا الراميني، )5(
  .    186ص،  2009، 1ط
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ولألمــر صــيغ تنــوب كــل واحــدة علــى أخــرى فــي طلــب الفعــل علــى وجــه االســتعالء 

  :ووجه اإللزام وهي

نُتِـي ِلَربـِك َواْسـُجِدي َوارَْكِعـي َمـَع ﴿ : ىـه تعالــكقول: فعل األمر -  ﴾ الـراِكِعينَ يَـا َمـْرَيُم اقـْ

)1(.  

ْنِفـَق ُذو ِسـَعٍة ِمـْن ﴿: فـي مثـل قولـه تعـالى: الفعل المضارع المجزوم بالم األمـر - لِيـُ
 .)2( ﴾◌ِ ِسَعِته

ـــْيُكمْ ﴿فـــي مثـــل قولـــه تعـــالى: اســـم فعـــل األمـــر - ُ◌ُر  الَ  َأنـُْفَســـُكم َعَل ـــ مْ ُكـــَيض ـــيَ  نْ َم اإذَ  لُ ض 

 .)3(﴾◌ْ متُ يْـ دَ تَ اهْ 

 )4( ﴾إْحَسـانًا وِبِ◌الَواِلَدْيِنِ◌◌ِ ﴿ : في قوله تعالى: األمرالمصدر النائب عن فعل  -

  .أي أحسنوا إلي الوالدين إحسانا

 : النـهي -

طلـــب الكـــف عـــن :" وقـــد نـــال هـــو اآلخـــر معنـــى مـــن تعريـــف البالغيـــين فهـــو عنـــدهم

   .)5("الفعل، أو االمتناع عنه على وجه االستعالء واإللزام

النهــي هــو طلــب االنتهــاء مــن عمــل مــا، أو  والمعنــى المســتفاد مــن هــذا التعريــف أن

  .الكف عنه، فالترك الجازم وهو التحريم، وغير الجازم وهو الكراهة

نحـو قولـه  )6(الناهيـة الجازمـة" ال"وللنهي صيغة واحـدة، وهـي المضـارع المقـرون ب 

  .)7(﴾اضً عْ بَـ  مْ كُ ضُ عْ بَـ  بْ تَ غْ يَـ  الَ وَ  واسُ َتجس  َوالَ ﴿: ىتعال

                                                      

  .43، اآلية مريمسورة  ) 1(
  .07سورة الطالق، اآلية  )2(
  .105سورة المائدة، اآلية  )3(

 

  .36، اآلية النساءسورة  )4(
 

  .219ص ،علوم البالغة البديع والبيان والمعانيمحمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب،  )5(
 

  .83، صالعربية علم المعانيالبالغة عبد العزيز عتيق،  )6(
  .12سورة الحجرات، اآلية  )7( 
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ونســتنتج مــن هــذا أّن األمــر والنهــي يشــتركان فــي صــفة اإللــزام واالســتعالء، فيكــون         

ــاهي أعلــى منزلــة مــن المــأمور والمنهــي، ويختلفــان فــي أّن األمــر طلــب  كــل مــن اآلمــر والّن

عـن فعــل  ا النهــي يطلـب الكــفّ إيجـابي والنهــي طلـب ســلبي؛ إذ األمـر يطلــب إنجـاز أمــر أّمـ

  .أّن النهي تتوفر فيه أداة النهي بخالف األمر، إضافة إلى اأمر م

دى حإ أو "يا" وهو طلب اإلقبال بحرف نائب مناب أدعو، :"أّنه ُعّرف وقد :النـداء -

   .)1("أخواتها

  .موضوع الّدراسة ألّنه هذا األسلوب لما جاء في الفصال كامال مفصّ  له وقد خّصصنا    

 :اإلنشاء غير الطلبي -2.2

م سللق" غير"اسما معينا لهذا القسم من اإلنشاء، واكتفوا بإضافة  البالغيونلم يعط 

  .وكأنهم يريدون بذلك أّن القسم الثاني ُيفَهم من األول ،"لبيغير الطّ "األول فصار بذلك 

البالغيين وذلك لقّلة  اهتمامات كما أّن هذا القسم من اإلنشاء لم يكن من بين

عظم أنواعه في األصل هي ف إلى ذلك أّن مُ ضِ ليها، أَ األغراض البالغية التي يخرج إ

  .)2(أخبار منقولة إلى معنى اإلنشاء
  

  .)3("ماال يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب :"وقد ُعّرف بأنه

وقد حّدد البالغيون ِصَيغه  شيئا ال َيطُلب فيه الُمخاِطب، الطلبي غير أي أّن اإلنشاء

، ولعّل، وكم  والعقود، والقسم،صيغ المدح، والذم،  "...في والتعجب، والرجاء، وكذا ُرب

  .)4( "...الخبرية

  

  
                                                      

 

رة، مصر، د ط، ـ، مكتبة األدب، القاهبغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة ،الصعيدي عبد المتعال) 1(
  .51، ص2م، ج2000

  .68ص ،المرجع نفسه: ينظر )2(
  .69ص  المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د ط، والبديع،جواهر البالغة في المعاني والبيان أحمد الهاشمي، ) 3(

 

  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه )4(
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  :وفي ما يلي توضيح باألمثلة لمعنى هذه الصيغ

 ةرَ خِ اآلَ  ارُ دَ لَ وَ ﴿تعالى في الّذكر الحكيم  كقوله ،"ِبئس"و" ِنْعمَ "ومن ِصَيغها : المدح والّذم -

   .)1(﴾ينقِ المتَ  ارُ دَ  معْ نِ ولَ  رٌ يْـ خَ 
  

  .)2( ﴾ريُ شِ عَ الَ  سَ يبِ وال ىلَ وْ المَ  سَ يِب◌ِ لَ  هِ عِ فْ نَـ  نْ مِ  بُ رَ قْـ ه أَ ر ضَ  نْ مَ لَ  وعُ دْ يَ  ﴿ :أيضا وقوله تعالى

 :التعّجب -

أو شـيء مـن األشـياء علـى أضـربه فـي  وُيقصد بـه تفضـيل شـخص مـن األشـخاص،

  .)3(ما أفعله، وأفعل به: وصف من األوصاف، ويأتي التعّجب قياسا بصيغتين

 :صيغ العقود -

  .ِبعُت واشتريت، ووهبت: نحو قولنا
  

  :الَقسـم -

  .)4(اهللا لتقولن، وتاهللا ألكيدن أصنامكم: نحو

  :الترجي -

  .)5( "طلب أمر قريب الوقوع وأدواته لعل عسى:" وقد عّرفه البالغيون بأنه

  :الفرق بين اإلنشاء الطلبي واإلنشاء غير الطلبي *

، وعرض كّل األساليب )وغير طلبي طلبي(اإلنشاء أقسام من فمن خالل تعريف كلّ 

يّتضح وبشكل جلّي أّن هناك فرق بينهما؛ ففي اإلنشاء الطلبي يتأخر  ،امتندرج ضمنه التي

، فمعنى الجملة يأتي بعد "ُأكتْب الّدرس:"قولك مثل وجود معنى الجملة عن وجود لفظه،

الطلبي فيتحقق وجود معناه في الوقت الذي يتحقق فيه  أما اإلنشاء غير ،)األمر(الطلب 

                                                      

      .30سورة النحل، اآلية  )1(
 

)2
 

   .13 سورة الحج، اآلية) 
  .71، صفي البالغة العربية وعلم المعانيعبد العزيز عتيق،  )3(

 

  .196مصر، د ط، د ت، صالقاهرة،  ، مكتبة اآلداب،بالغة التراكيبتوفيق الفيل،  )4(
  . 199، ص1980 ،7، دار الشروق للنشر والتوزيع، جّدة، السعودية، ط، مختصر النحوعبد الهادي الفضلي )5(
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فإن المعنى يتحقق " ُأبايعك على السمع والطاعة:"آلخر وجود لفظه، فإذا قال الشخص

   .)1("أبايعك"وقت التلفظ بكلمة 

وكحوصــلة لمـــا تقـــدم مـــن أقســام الكـــالم، ومـــا ينـــدرج تحــت كـــل قســـم مـــن أســـاليب، *

  :يمكن إجمال ذلك في مخطط وهو كاآلتي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

  .69، ص 2008، 1، دار الكتاب الجديد، طالبالغة العربية مقدمات و تطبيقات،  ابن عيسى الطاهر )1(

  

 ا�(داء ا�ر�6ء

 ا��ـ�م

 رـ��

 ا�'دا*$ إ(��ري ط�$ إ(-�ء

$���ر ط�$ ط 

 مخطط توضيحي ألقسام الكالم

ا�'�( ا34'�12م ا5�ر ا�(1$ ا��دح ا�'68ب ا��8ود ��7 ا��3م



 

  

  

  

  

  

  

  

النداء عند النحاة  :الفصل األول
  والبالغيين
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  :تــمهيد
، هـجوانبلف ـُيعّد النداء مبحث نحوي؛ إْذ كان الّنحويون األسبق في تناوله من مخت

  .خاصة تلك المتعّلقة بالحكم والموقع اإلعرابَيْين
داء، ـوألّن كل منهم تناوله من زاوية، لم يستقّر النحاة على مفهوم واحد ومحّدد للن

 نفس الحال بالّنسبة للبالغيين، هو وليس .ِتَبعا لخلفياتهم الفكرية والّنظرية تعريفاتهم فجاءت

باعتبار تأّخر علمهم عن علم النحو من حيث الّنشأة، والّسائد في الّدراسات أّن الُمتأّخر 
م علم البالغة وعل - يستفيد من المتقّدم ال محالة، إضافة إلى العالقة التكاملّية بين العلمين

عند   كّل هذا استمداد البالغيين مفهوم النداء من تعريفاتهم خاصة    فقد كان نتاج -النحو
قديمة كانت أم حديثة على   واستقّرت معظم المؤّلفات البالغية النحاة المتأخرين منهم،

  .مفهوم واحد
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 : مـفهوم النداء: أوال

عن معناها  لغوية يستدعي مّنا أّوال التنقيبإّن الوقوف على األصول األولى لظاهرة 
  .في بطون المعاجم ألنها تمّثل أصل الوضع

 : لغـةـ  1

من معجم  "ن د ى"، فقد جاء في مادة "ى دَ  نَ  "لفظ النداء مستخلص من مادة 
المجلس يندو القوم : فاألول النادي والنادي): "... هـ395ت ( البن فارس مقاييس اللغة

 ...أي يجتمعون فيها،ألنهم كانوا يندون  الّندوة بمكة، دار ومنه وٕاذا تفرقوا فليس يندي، جواليه
     .)1(..." بعد مذهبه، وهو أندى صوتا منه أي أبعد: ومن الباب ندى الصوت

وٕاذا استمعت النداء  ...أناجيك وأنا أناديك وال" :أساس البالغةفي  الزمخشريويقول 
وهو أندى صوتا منك وندي صوته وهو ندي الصوت وهو في أمر ال ينادى  ...فأجب، 

  .)2("وليده

وت، ـالصّ  دـُبعْ  حول دورـنستخلص أن معناها ي "النداء"التعريفين للفظ  خاللفمن 
البن  معجم لسان العربراخ، كما يرمي إلى الّدعاء وهذا ما نلمسه في والصّ  ارتفاعه،و 

د الصوت، ورجل ندي ـوالندى بع :"...- ن د ى-ادة ـم ،فقد جاء في نفس المادة رمنظو
وفالن أندى صوتا من فالن أي  ... الدعاء بأرفع الصوت :ممدودوالنداء  ...الصوت بعيد 

  .)3("ابعد مذهبا و أرفع صوتا
    
    

  
  

                                                           
عبد السالم محمد هارون، دار الفكر للطباعة : تح ،)ن د ى (مادة  ،مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد أبو فارس )1(

  . 412، ص 5 ج، 1979والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان، د ط ، 
  . 261-260، ص 2ج،)ن د ى (، مادة أساس البالغةأبو القاسم جار اهللا ابن أحمد الزمخشري،  )2(
  .316-315، ص 15مج  )ن د ى (مادة  ،لسان العربابن منظور،  )3(
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 :لفظ النداء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف* 

    :القرآن الكريم /أ

َن "ادة ـوقد كان لم القرآن هو الوحي المنّزل على سّيدنا محمد صّلى اهللا عليه وسلم،
  .في عديد من اآليات الكريمةحضور " َد ى

َأال َتْحَزِني َقْد َجَعَل رَبِك َتْحَتِك  فـََناَداَها ِمن َتْحِتَها﴿ :ُعاله ومن ذلك قول اهللا جلّ  

  .)1(﴾َسرِيا

أسفل  وقيل كان...هو جبريل عليه السالم" :للّزمخشري الكّشافتفسير  فقد جاء في
 ..."ال تحزني" :منها تحت األكمة فصاح بها

)2(.  
بمعنى الصراخ، وهو نفس المعنى الذي أقّرت به المعاجم " ناداها"فقد جاءت لفظة 

   .العربية
   .)3( ﴾فـََلما أَتَاَها نُوِدَي يَا ُموَسى﴿ :وأيضا قوله تعالى

َناُه َأن يَا ﴿: وٕاضافة إلى قوله عّز وجل َراِهيمُ اَونَاَديـْ   .   )4( ﴾بـْ

  .)5(﴾ادِ ـُكْم يـَْوَم التـنَ ـَأَخاُف َعَليْ  ِإني قـَْومِ  َويَا﴿ :تعالىمن قوله  "التناد" لفظ جاء كما
  

حكى اهللا  التنادي ما" :كّشافهفي ) الزمخشري( يقول اخ والّصياح،ر يدّل على الصّ 
  .)6(..." ويجوز أن يكون تصايحهم بالويل والثبور...تعالى في سورة األعراف

، والذي يدور معناه حول ما جاءت "ى د ن" وغيرها من اآليات التي وردت فيها مادة
  .علّو الصوت، الّدعاء الّصراخ، :به المعاجم من

                                                           
  .24سورة مريم، اآلية) 1(
، 3بيروت، لبنان،ط خليل مأمون شيحا، دار المعرفة،: أبو القاسم جار اهللا الزمخشري، تفسير الكشاف، علق عليه) 2(

  . 635م، ص2009
  .11سورة طه، اآلية ) 3(
  . 104سورة الصافات، اآلية ) 4(
    . 32سورة غافر، اآلية ) 5(

.956، ص افتفسير الكشّ الزمخشري،  ) 6 )
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   :في الحديث النبوي الشريف/ ب

ولم تخرج هي األخرى عن  في األحاديث الّنبوية الشريفة،" ن د ى"كما وردت مادة 
إذا " :وسلمورفع الصوت، ومن أمثلة ذلك قوله صّلى اهللا عليه  والّصياح، معنى الّصراخ،

  .)1("سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن
اآلذان الذي يحتاج إلى رفع  ":النداء"بقوله  اهللا عليه وسلم ىالرسول صلويقصد 

  .الصوت والصياح حتى يتسنى لألّمة سماعه ومن ثّمة اإلقبال إلى الصالة
الصوت باب رفع :"في صحيحه بابا أسماه) هـ256( اإلمام البخاريوقد جعل    

  . )2( "بالنداء
وقد جاء في هذا  ،ومّده وهذا يدّل على أّن اآلذان يحتاج إلى رفع الصوت

فآذنت بالصالة  - باديتك - إّني أراك تحّب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو..."الباب
فأرفع صوتك بالنداء فإنه ال يسمع مدى صوت المؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له 

  .)3( "القيامةيوم 
  

وهذا دليل على أّن مادة ".  فارفع صوتك بالنداء"حديث ـوموضع الشاهد في هذا ال
  .ع الصوتـلم تخرج عن دائرة الّصراخ ورف" ندى"

  :النداء اصطالحا - 2

في هذا القسم سيتم عرض أهم التعريفات للنداء من وجهة نظر النحويين ومن وجهة 
  . نظر البالغيين

  : عند النحويين /1- 2

الوجهة اإلعرابية،  من إليه اتجاه نظر اّتجاهين؛ إلى تعريفهم للنداء ن فيو انقسم النحوي
  .)4(واآلخر نظر إليه من الوجهة الوظيفية

                                                           
  .156م، ص2002، 1ط ، دار ابن كثير، دمشق،صحيح البخاريسماعيل البخاري، اأبو عبد اهللا ابن  )1(
  .155ص ، المرجع نفسه :ينظر )2(
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، )3(

 

ادة ه، مذكرة مقدمة لنيل شصحيح البخاريأسلوب النداء في الحديث النبوي الشريف من خالل حياة بناجي، : ينظر )4(
   .10، ص 2015جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، الماجستير، 
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  :كما يوّضح المخطط التالي
 

 

                                   
  

                                    

  
  

  

  :الّنداء من الوجهة اإلعرابية -أ 

ُعّرف النداء من هذه الوجهة انطالقا من موقعه اإلعرابي، ومن بين النحويين الذين 
اعلم أن النداء كل اسم :"حيث عّرفه بأنه)ـه179ت( سيبويهتناولوه من هذا الجانب 

مضاف فيه فهو نصب على إظهار الفعل المتروك إظهاره والمفرد رفع وهو في موضع 
   .)1("اسم منصوب

  

اعلم أّنك :"في تعريفه للنداء إذ قال )ه285ت(المبردوهو نفس المنحى الذي نهجه 

  .)2( "إذا دعوت مضافا نصبته
    

تناول النداء بالتعريف انطالقا من موقعه اإلعرابي حيث عّرفه  الزمخشريكذلك 
يا عبد اهللا فإّنك قلت  ومن المنصوب بالالزم إضماره المنادى،ألّنك إذا قلت يا:" بقوله

  .)3( " أعني عبد اهللا أريد أو
   .)4(الذين ذهبوا هذا المذهب القدامى  وغيرهم من النحاة

  
  

                                                           
  .182، ص2، ج1988، 3ط مصر، القاهرة، ،عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي: تح ،الكتاب سيبويه، )1(
، 4، ج1979، 2القاهرة، مصر، ط محمد عبد الخالق عظيمة، لجنة إحياء التراث اإلسالمي،: تح ،المقتضبد، المبرّ  )2(

  .202ص 
  .60ص ،1993 ،1ومكتبة الهالل، بيروت، لبنان، ط علي بوملجم، دار : ، تحاإلعراب المفصل في صنعة الزمخشري، )3(
محمد  تأليف قطر الندى وبل الصدى، حاألنصاري، شر ، وابن هشام 106، صاللمع في العربيةابن جنى، : ينظر  )4(

  .201ص مجي الدين عبد الحميد،

)القدامى النحاة(الوجهة اإلعرابية  )والمحدثين النحاة المتأخرين(الوجهة الوظيفية  

 اة   حالن النداء عند

 المكودي محمود حسني مغالسة امرائيمحمد فاضل السّ  الزمخشري المبّرد سيبويه
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  :النداء من الوجهة الوظيفية -ب 

المتأخرين والمحدثين،  النحاة من ُجّلهم كان الوجهة هذه من النداء يبدو أّن من نظر إلى
فنظروا إليه على أنه طلب المتكلم وٕاقبال المخاطب بواسطة أحد حروفه ملفوظة كانت أو 

  .)1(ملحوظة 
 ولم يبتعد ،)2( "إحدى أخواتها أو" يا " طلب اإلقبال ب :"بأنه فاضل الّسامرائيوعّرفه 

 وذلك بالُمنادىحدد تسمية المخاَطب  للنداء سوى أنه حسني مغالسة محمودعنه تعريف 

  .)3(" النداء أن يلتفت بإحدى أدوات على المنادى حمل أو هو طلب اإلقبال":حين قال
داء من الجانب الوظيفي، والذين هم من ــوغيرهم من النحاة الذين عرفوا الن

   .)4(المتأخرين كما ذكرنا آنفا وكذلك المحدثين
   
 :النداء عند البالغيين /2- 2

محدد للنداء على  مفهومرغم تنوع مؤلفات البالغة إال أننا نجد جلها تتفق على   
  :النحو اآلتي

    : فه القزوينيعرّ  *
  .)5(" طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة"      

    :فه أحمد مطلوبعرّ  *
  .)6(" النداء التصويت للمنادى ليقبل أو هو طلب إقبال المدعو على الداعي"     

  :فه عبد المتعال الصعيديعرّ  *
                                                           

،  ، دراسة نحوية  داللية ، سورة النمل  أنموذجا أسلوب النداء في الحوار القرآني،  حسن موسي أبو جزر :ينظر )1(
، 2015،  1، ع  ، غزة ، فلسطينةالعربيمجلة جامعة األقصى، كلية اآلداب و العلوم  اإلنسانية ، قسم اآلداب واللغة 

  . 3، ص19مج 
  .331ص ،2ج ،2014، 1، بيروت ، لبنان ، ط ، دار ابن كثير ومعان  النحو العربي أحكام،  امرائيمحمد فاضل السّ  )2( 
  .146، ص1997، 3، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، طالنحو الشافيمحمود حسني مغالسة،  )3( 
  .1 ، ص 4، ج  النحو الوافي ،، عباس حسن236ص  شرح المكودي على األلفيةالمكودي، : ينظر  )4(
  .181، ص1904، 1عبد الرحمان برقوق، دار الفكر العربي، ط :، ضبطهالتلخيص في علوم البالغة القزويني، )5(
  .128ص ،أساليب بالغيةأحمد مطلوب،  )6(
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  .)1( "وهو يا أو إحدى أخواتها ،هو طلب اإلقبال بحرف نائب مناب ُأدعو"     
  :فه أيمن أمين عبد الغنيعرّ *

أو ما ينوب مناب  ،هو دعوة المخاطب وطلب اإلقبال منه بحرف من حروف النداء"    
  .)2(" أدعو

للنداء نجد أّنها تشترك بوجه من الوجوه مع عند مالحظة تعريفات البالغيين        
د ـهذه التعريفات تصب في قالب واح د جلّ ـونج ،تعريفات النحويين من الجانب الوظيفي

وهذه الدعوة ، وهو أن النداء المقصود به دعوة المخاطب باستعمال أحد حروف النداء
  .غرضها لفت انتباه المتلقي وٕاقباله

  

  : وخصائصهاأدوات النداء :  ثانيا

" أدعو"لقد أشرنا إلى أّن النداء، هو طلب إقبال المخاطب بأدوات تقوم مقام الفعل   
فهي عبارة عن أصوات تدّل المدعو  ما تعرف بأدوات النداء، وهي وما يماثلهما،" أنادي"أو 

  .)3(ك تريد إقباله عليك لتخبره بما تريدعلى أنّ 
  :أدوات النداء عند النحويين - 1

اختلف النحاة في مفهوم النداء كل حسب خلفيته النظرية والفكرية، اختلفوا كذلك كما 
في عدد األدوات الخاصة به، فمن النحاة من جعلها خمس أدوات، ومنهم من جعلها سّت 

  .أدوات، وكذلك هناك من أحصاها فجعلها سبعة، وصاروا ثمان أدوات عند البعض منهم
 

 

 

  
  

                                                           
  .51، صلتلخيص المفتاح في علوم البالغةبغية اإليضاح عبد المتعال الّصعيدي،  )1(
 ،دار التوفيقية للتراث، القاهرة رشدي طعيمة وفتحي حجازي، :تقديم ،الكافي في البالغة أيمن أمين عبد الغني، )2(

  .257ص ،2011مصر، د ط،

   . 16، ص أسلوب النداء في الحديث النبوي الشريفحياة بن ناجي، : ينظر )3(
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  :القائلون بأن عددها خمسة 1 - 1

باب الحروف " أّقر بأنها خمسة وذلك في باب أسماه  سيبويهفنجد صاحب الكتاب 
وأي  اوهي وأيا، يا،: فأما االسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء:" التي ُينبه بها المدعو

أشياء واستثنى فهو لم يسّمها أحرف بل سّماها  .)1( " أجار بن عمرو:" نحو قوله وباأللف
  .الندبة من أدوات النداء) واو(

أدوات النداء خمسة،غير أنه أدرج همزة االستفهام ضمن  اآلخر هو دالمبرّ كما جعل   
زة االستفهام ـما فعل هذا لتماثل همزة النداء وهمولربّ  .)2(عند سيبويه أحرف النداء بدل األلف

  . )3(حيث داللتها على النداء واالستفهاممن حيث الرسم والتحقيق فهما ال يختلفان إال من 
التي ينادى بها المدعو خمسة  والحروف":الذي يقول) ـه392( ابن جّنيإضافة إلى 

وغيرهم  .)4( "وأزيد ،زيد وأي ،وهيا زيد ،زيد وأيا ،زيد يا :تقول ،وأي واأللف يا وأيا، وهيا: وهي
  .هذا من النحاة الذين ارتأوا

  :عددها ستةالقائلون بأن  :2 - 1

في مفّصله، وذلك حين  الزمخشريمن النحاة الذين أقّروا بسداسية أدوات النداء نجد 
فقد . )5("هيا وأي والهمزة والواو أيا و و يا : وهي حروف النداء ومن أصناف الحرف :" قال

   .أضاف واو الندبة
نذكر في هذا ة أحرف و ما أّن هناك نحاة معاصرين حصروا أدوات النداء في ستّ ـك
، وأي وهيا و آ و آي  أيا: حروف النداء هي" :الذي يقول امرائيفاضل صالح السّ المقام 

                                                           
  .229، ص2ج، الكتابسيبويه،  )1(
  .233، ص المقتضب، دالمبرّ  :ينظر )2(
 ،1984 ، لبنان، د ط، ، بيروت علي توفيق فهد ، مؤسسة الرسالة:تح  ،حروف المعانيأبو إسحاق الزجاجي ،  :ينظر )3(

  .19ص
،  العلمية الكتبمراد الحربي، دار   محمد خليل: تح ،شرح الّلمع في النحو البن جني أبو الحسن الباقولي األصبهاني، )4(

  .287، ص2007، 1، لبنان ، ط بيروت
   .314 ، ص2004 ،1، دار عمار، عمان، األردن، طفخر صالح قدارة: تح ،المفصل في علم العربيةالزمخشري،  )5(
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الندبة من بين هذه األدوات، واضعا في مكانها الحرف ) وا(فلم يذكروا  )1( " الهمزة و
  ).آي(

  : القائلون بأن عددها سبعة :3- 1

: إذ قال" الكشف"في ) هـ599ت( أبو الحسن الحارث المدنيفقد أورد هذا اّلرأي 
   .)2( ..."يا، و آ،وآيا،وهيا، وأي، وواو، والهمزة :أما كم أدوات النداء؟ فسبع، وهي "

  .وذلك لمّد الصوت ألنها عبارة عن همزة وألف المد ما فعل ذلك، ولربّ )آ( فقد أضاف
  

، امرائيمحمد فاضل السّ ومن الّنحاة المعاصرين الذين ذهبوا إلى نفس المذهب 
  .)3( "ويا ، أيا، وهيا، آ، وأي، و وا الهمزة،: أحرف النداء سبعة وهي:"وذلك حين قال

 :القائلون بأن عددها ثمانية :4- 1

وذلك حين قال  أّن نحاة الكوفة جعلوا أدوات النداء ثمانية،) هـ672( ابن مالكصّرح 
الكوفيون، رووها عن  إالبالمّد " آي" و "آ " ولم يذكر مع حروف النداء :" في  تسهيله

إلى " آي :" ف حرفافقد أض .)4( " قون بعربّيتهم ورواية العدل مقبولةثالعرب الذين ي
  .حروف النداء

جماعـــــة مـــــن . ومّمـــــن ذهـــــب مـــــذهب الكـــــوفيين فـــــي أن عـــــدد أحـــــرف النـــــداء ثمانيـــــة
 .)5(المتأخرين

 

  
                                                           

   .320، ص4ج ،2000، 1ط ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،معاني النحوفاضل صالح السامرائي،  )1(
لبنان،  يحي مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، :تعليق ،كشف المشكل في النحوابن تميم الحارث المدني،  الحسن أبو)2(

  .151، ص2004، 1ط
  .331، ص2، جالنحو العربي أحكام ومعانامرائي، محمد فاضل السّ )3(
، ر،مصةاعة والنشر، الجيز عبد الرحمن السيد ، محمد بدوي المختون، هجر للطب: ، تح شرح التسهيلابن مالك ، )4(

  .386، ص 3، ج1990، 1ط
  .16، ص3، جشرح األشموني على األلفية، 236، ص المكودي على ألفية ابن مالك حشر  :ينظر )5(
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أي، آ،  ،أ يا،: (فصارت حروف النداء ثمانية:"الذي يقول  ابن عثيمينمن أمثال 

 . )1()"  ، واآي،  هيا وأيا،

  :أدوات النداء عند البالغيين - 2

:" ذلك وهي علىأقّر البالغيون أّن األحرف المتعّلقة بالنداء ثمانية أحرف، واّتفقوا 
  .)2(" الهمزة، أي، يا، أيا، هيا، آ، آي، وا

وقسم  قسم لنداء القريب: وقد ُقّسمت هذه األدوات إلى قسمين حسب استعمالها •
 .لنداء البعيد

 

 :أدوات نداء القريب 2-1

 ".أيوالهمزة "إذا كان الُمنادى قريبا فإّن له من الحروف 

  : أدوات نداء البعيد2 -2
  .)3( "وا آي، آ، أيا،هيا، يا، "أّما إذا كان المنادى بعيدا فإّن له الحروف السّتة المتبّقية وهي

  : خصائص أدوات النداء - 3 

أدوات النداء المذكورة، خصائص تتفّرد بها، كما لها استعمال خاص لكّل أداة من 
 ما ُيستعَمل للقريب ومنها ما يستعمل للبعيد، بها ِوفقا ِلما يريده المتكّلم، فمن هذه األدوات

  .أو من كان بمنزلته ومنها ما هو خاص بالّندبة
 االستفهام في شكلولها تسمية أخرى وهي الهمزة المقصورة ُتضارع همزة  :الهمزة -1- 3

الّرسم والّتحقيق؛ فهما ال يختلفان إّال من حيث داللتهما على معنى النداء واالستفهام، وهذا 
   .)4(ما جعلهما من حروف المعاني
                                                           

  .348،ص3مج ه،1434، 1، الرياض، السعودية، طد، مكتبة الرششرح ألفية ابن مالك محمد ابن صالح العثيمين، )1(
، الكافي في البالغة، وأيمن أمين عبد الغني، 115، صفي البالغة العربية علم المعانيعبد العزيز عتيق،  :ينظر )2(

  .357ص 
، 4ط األردن، والتوزيع، اربد، ، دار الفرقان للنشرعلم المعاني أفنانهاالبالغة فنونها و  فضل حسن عباس، :ينظر )3( 

  .163م، ص1997
 
  .19، صحروف المعانيالزجاجي،  )4(
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وُتستعمل لنداء القريب الُمصغي إلى الُمنادي، والذي ال يحتاج فيه المنادي لرفع 
  .  )1("هو القريب الهمز للداني والداني  :"الّصوت و مّده ،ومنه 

  )2( :في معلقته  امرؤ القيسنحو قول 
 .وإِْن ُكْنِت َقْد أْزَمْعِت َصْرِمي َفَأْجِمِلي***أفاِطَم َمْهًال َبْعَض َهَذا التَدللِ 

حيث استخدم الهمزة وهذا دليل على أن  "أفاطم "وموضع الشاهد في هذا البيت هو 
  .مثلما يوّضحه سياق النص الشعريالمنادى هو فاطمة، قريب من الُمخاِطب 

  

وهي أّم الباب ألنها تدخل في النداء الخالص وفي النداء المشوب بالندبة أو : يـا -2- 3
   .)3(االستغاثة أو التعّجب كما تتعّين وحدها في اسم اهللا تعالى

حتى يتبادر في ذهن  ،سمع بأسلوب النداءوقد سّميت بأّم الباب؛ ألّنه ما إن يُ 
  .، وكأنها أصبحت لصيقة بهذا الباب وهي من أبرز سماته"يـا"األداة أو الحرف  السامع
أكثر األدوات استعماال كونها مشتركة بين نداء القريب والبعيد إال أن " يـا"وتعتبر  

هي لنداء  " :في هذا المقام الزمخشريويقول  ،)4(كثيرا من العلماء صنفوها لنداء البعيد
نائم أو الساهي، وٕاذا نودي بها في عداهم فلحرص المنادى عليه، البعيد، أو من بمنزلة ال

   .)5( ..."ومفاطنته لما يدعوه 
النائم والساهي بمرتبة البعيد كونهما يحتاجان لمد الصوت  الزمخشريفقد جعل 

  .ورفعه حتى يستجيبا للمنادي
                                                           

 
لحميد عبد ا :تح،شرح المكودي على األلفية في علمي الصرف و النحو،  ي، ابن صالح المكود الرحمن أبو زيد عبد )1(

  .7، ص2010لبنان، د ط،  ،، بيروتهمداوي ، المكتبة العصرية
 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، شرح المعلقات العشرأبو عبداهللا الحسن بن أحمد الزوزني،  )2(

  .  7ص ، 2010دط، 
، 2001، 5طمصر،  ، مكتبة الخافجي، القاهرة،األساليب اإلنشائية في النحو العربيعبد السالم محمد هارون،  )3(

  .137ص
  .163ص  ،وأفنانها البالغة فنونهافضل حسن عباس، : ينظر )4(
  .314، صالمفصل في علم العربيةالزمخشري،  )5(
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ه، و ـالصــوت لندائــّد ـألن البعيــد يحتــاج إلــى مــ للُمنــادى القريــب وال تكــون للبعيــد،:  أي2-3 -
  . )1(ليس فيها مّد للصوت) أي(
إذ أن سـكون اليـاء فيهـا ال يسـاعد علـى مـّد  وهي تصلح أن تكون أداة تنبيه للقريـب؛    

 ا ينبغيالصوت ورفعه بها أكثر ممّ 
)2(.   

  . محمد ناولني الكتاب ألقرأ فيه أي:  ويمكن أن نضرب مثًال على ذلك
، أو مـن هـو فـي حكـم  ُتسـتعَمل لنـداء الُمخاَطـب البعيـد :)آ ، هيـا ، ، أيـا آي( الحروف 3-3

 الّساهي البعيد كالنائم و

)3(.   
وأّمـا أيـا :" للنـائم والسـاهي وذلـك حـين قـال "هيـا"و" أيـا"حصر استعمال  المبّردإال أّن 

  .)4( " الصوت المستثقل والمتراخي عنك ألنهما لمدّ  هيا فال يكونان إّال للنائم و و

ـــا" الحـــرفو  بـــين هـــذه الحـــروفولعـــّل الفـــرق  ـــا"؛هـــو أّن "ي داء نـــد يكـــون لقـــف كمشـــترَ " ي
فحسـب أو مــن   ب البعيـدخاَطـبينمـا بـاقي الحــروف تخـتص بالمُ  ،المخاطـب القريـب أو البعيـد

 ... النائمك تهكان في منزل

ها نداء الهالك، لذلك فهي ـوالّندبة نداء خاص ألنّ  أداة تستعمل في الّندبة، وهي: وا3- 4 
 سيبويهغير أن  ،معنه دَ عُ ـع على من مات وبَ ها تفجّ ألنّ  يقتضي رفع الصوت ومده،موضع 

ما  ألنهم يختلطون و). وا( و) يا(للندبة يلزمها  و:" في الندبة وذلك حين قال" يا"أضاف 
  .)5( ...."يدعون ما قد فات وبعد عنه

  )6( : وذلك حين قال" يا"في ُألفيته وقت استخدام   ابن مالكوقد بّين 

  اللبس اجتنب ىوغير وا لد أو يا***      والهمز للداني و وا لمن ندب    
                                                           

  .331،332، ص 2، جالنحو العربي أحكام ومعانامرائي، محمد فاضل السّ : ينظر   )1(
، 1988د ط ، ،، المكتبة الوطنية، بغدادأساليب الطلب عند النحويين والبالغيينقيس اسماعيل األوسي،  :ينظر )2(

  .226ص
  .63ص ،2008، 1دار المناهج، ط ،النمط واالستعمال اإلنشائية في العربية األساليب إبراهيم عبود الّسامرائي،)3(
    .235ص  ،4ج ،المقتضب ،دالمبرّ  )4(
  .231/ 2، الكتابسيبويه،  )5(
  .38، المكتبة الشعبية ، بيروت، لبنان، د ط، د ت، صمتن األلفيةمحمد ابن عبد اهللا  بن مالك األندلسي،  )6(
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، ويقصد بغير "اللبس اجتنب ىوغير وا لد"عجزه  هذا البيت هو وموضع الشاهد في
  .)1(س فيها لبألنها ال "يا" على الندبة تعينت فإذا لم يوجد في الكالم قرينه تدل" يا" أي "وا"

  

وضعت له فُينزل القريب منزلة البعيد،  قد تستعمل في غير ماغير أن أدوات النداء 
 تكّلم أن مد اليكأن ير  ،)2(ألغراض بالغّية ُتفهم من الّسياق وذلك أو البعيد منزلة القريب،

   .ب رفيع المكانةخاطَ المُ 
بـأدوات البعيـد،  ىنـاديأن  ةفـي هـذه الحالـ فـالالئقفالرتفاع مكانته فهو بمثابة البعيد، 

أو أن يكـــون مـــنحّط المكانـــة، فألّنـــه كـــذلك فهـــو بمثابـــة البعيـــد أيضـــا فينـــادى كـــذلك بـــأدوات 
  .)3(البعيد 

ه غير فُيعتَبر كأنّ  الهٍ  كما تستخدم أدوات البعيد لمن هو قريب إذا كان الّسامع غافالً 
  :)4( الباروديحاضر في مجلسك وعليه قول 
َر ِمَن السَلفِ َيا َأيَها الشاِرَد الْ  اِم ُمْنَخِدع***  ُمَزوَك ِباْأليَمَهَال َفِإن 

تنبيها  ،لنداء من هو بعيد عنه)  أي وأ (ب أدوات القريب خاطِ في حين يستعمل المُ 
 ه وكأنه بقربهه ال يغيب عن القلب ولشدة حبّ ه إال أنّ عدِ بأنه رغم بُ 

)5(.  
ويدخل هذا في المشاعر التي ُيكّنها الُمخاطب للمنادى البعيد من أجل استلطافه  

  .وجعله يشعر بأنه حاضر في البال
وهذه األدوات قد تستعمل في حقيقة ما وضعت له من نداء قريب أو بعيد، وحينئذ 

  .)6( تكون جارية وفق مقتضي الظاهر

  
                                                           

  .236ص ،األلفية في علمي الصرف والنحو ىعل يشرح المكودعلي بن صالح المكودي، : ينظر  )1(
، 2015، 1لبنان، ط ،، دار الكتب العلمية، بيروت، قطوف دانية في علوم البالغةالجيوري فالح حسن محمد :ينظر )2(

  .46ص
  

  .137ص ،األساليب اإلنشائية في النحو العربيعبد السالم محمد هارون، : ينظر )3(
  .81ص ،3،2015،ط لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار ، لمعاني والبديعو  علوم البالغة والبيان أحمد مصطفى المراغي، )4(
  .163، صالبالغة فنونها وأفنانها علم المعانيفضل حسن عباس، : ينظر )5(
)6( 

  .157ص   ،1998 ،1ط ،  لبنان بيروت،  اللبناني،  الفكر دار  ،النداء في اللغة والقرآن  ،أحمد محمد فارس 
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  :وهو ما سنلخصه في المخطط التالي
  
  

  
  

           

  
                                                                 

  : أقسام النداء: رابعا
  

وهذا التنوع  من النحاة والبالغيين للنداء، واضح بين تقسيمات كلٌ   هناك اختالف    
  .يعود إلى اختالف وجهات نظر كل واحد منهما

  .مبني ومعرب: قّسم النحاة المنادى إلى قسمين •
والنكرة  "العلم المفرد" :نوعان وهو يبني علي ما يرفع به في محل نصب: لمبنيا/ 1

 . )1("المقصودة

والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا وال شبيها بالمضاف، فيشتمل المفرد : العلم المفرد  - أ
يا محمدان، يا  يا محمد، :والجمع نحو ويدخل في المثنى والمؤنث، الحقيقي بنوعيه المذّكر

  .)2(فاطمات محمدون، يافاطمة، يا فاطمتان، يا
 

الضمة الظاهرة  على فيبنى ويكون في محل نصب كان معربا، يرفع به لو على ما يبنى
    . منادى مبني على الضم في محل نصب :◌ُ علي .عليُ  يا: في المفرد الحقيقي نحو

الواو في جمع المذكر السالم  على ىرجالن، ويبن يا :نحو ىعلى األلف في المثن ويبنى
 يا مسلمون: نحو

)3(.  

                                                           
، د 4ط ، دار ريحاني للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، والبيان سلم اللسان في الصرف والنحوجورج شهيني عظيمة،  )1(

  .311ت ،ص
  .238، صالنحو العربي أحكام و معانامرائي، محمد فاضل السّ  )2(
  .239، صالسابقالمرجع  )3(

 المستغاث المندوب ىالمناد

 )يا(إذا أمن اللبس  )وا(مطلقا  )يا( )آي- هيا-أيا- آ-يا(البعيد )أي-أ(القريب

  أدوات النداء
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  النداءّ معّرفةوهي في  النداء، ومعناها النكرة التي تقصد قصدًا في :النكرة المقصودة  -  ب

بسبب هذا القصد مع أنها قبل النداء نكرة، وهي مبنية على ما كانت ُترَفع به قبل النداء 
  .يا عّمال أخلصوا: في محل نصب نحو

 وٕاعرابه التعريف من النداء اكتسبت هافكلمة عّمال كما الحظنا نكرة لكنّ     
، وٕاذا )1(

منادى منصوب : عظيمًا فيكون قائداً  نصرك اهللا يا قائداً  :كانت النكرة موصوفة نحو
 . )2(بالفتحة

  

فإّنه ُيعَرب   ،غير معينة نكرة أو بالمضاف، شبيهاً  أو أنواع مضافاً  ثالثة هو  :اإلعراب حيث من - 2
 . )3(في باب البناء يدخل فال المفعولية، علىنصبًا 

وهي الباقية على إبهامها وشيوعها كما كانت قبل النداء وال تدّل  :الّنكرة غير المقصودة  - أ
  .تنّبه يا غافال ً  :قول الواعظ على المنبر: معه على فرد معّين مقصود بالنداء نحو

  .منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة: غافال    
وفي  والفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة أن المنادى في األّول معين*

  .  )4(الثانية غير معين 
  

  

  .)5(ين، استيقظيا صالح الدّ : كقولك: المضاف  -  ب

  منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف: حَ الَ صَ   
     مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة: ينِ الد.  

  :)6( جاز فيه سّت لغات : لمنادى إلى ياء المتكلما *
  

  

                                                           
  .246ص ،2010 ،1ط لبنان، ، بيروت ، التوزيع و األهلية للنشر ،النحو العربي الوافي في قواعد عطى الطريفي، يوسف )1(
  .246ص المرجع نفسه،  )2(
بيروت،  النشر،و  إحياء التراث العربي للطباعة دار ،الذهب في معرفة كالم العرب ورذشرح ش هشام األنصاري، ابن )3(

  .65ص ،1،2001لبنان، ط
  . 239، ص النحو العربي أحكام ومعانامرائي، محمد فاضل السّ  )4(
، دار الكتاب الجامعي، العين، اإلمارات العربية المنير في قواعد النحو العربيالنبراس فواز فتح اهللا التراميني،  )5(

  .171، د ت، ص1المتحدة، ط
  .190ص ،4،2004الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط دار ،الندى وبل الصدى شرح قطرابن هشام األنصاري، : ينظر )6(
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  ."يا غالمي:"الياء الساكنة نحو إثبات *  1الحالة 

  ."يا غالم"حذف الياء الساكنة وٕابقاء الكسرة دليال عليها نحو *  2الحالة 

  3الحالة 
ضم الحرف الذي كان مكسورا ألجل الياء، وهي لغة ضعيفة حكوا  *

  ."يا أم ال تفعلي"من كالمهم نحو

  ."يا غالم"فتح الياء نحو*   4الحالة 

  5الحالة 
الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة، فتقلب الباء ألفا لتحركها قلب  *

  ."يا أسف على يوسف:" قال اهللا تعالى. وانفتاح  لما قبلها

  ".يا غالم:" حذف األلف وٕابقاء الفتحة دليال عليها*   6الحالة 

  

 اتصل به شيء من تمام معناه، وهذا الذي به التمام إّما وهو ما: الشبيه بالمضاف -ج
طالعا  يا:" به كقولك منصوبا أو ، "يا محمودا فعله" كقولك: أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى

أو معطوفا عليه قبل النداء  ،"يا رفيقا بالعباد"أو محفوظا بحافظ متعلق به كقولك ،"جبال
  .)1( دائماالنصب : حكمه" يا ثالثة وثالثين:"كقولك

  

   :النحاة للمنادى إلىيمكن تلخيص ما سبق ذكره وفق تقسيم *  
  
  
  
  
  
  

    
                                                           

  .227ص ،المرجع نفسه )1(

 أ
	�م ا��داء

 �ن ��ث ا��راب �ن ��ث ا����ء

 !��  ������ف ���ف ��رة ��ر ���ودة ��رة ���ودة ��م ا���رد
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  :من وجهة نظر البالغيين 

 يا صديقي،أو حكما: وهو طلب اإلقبال حقيقة مثل :نداء حقيقي -1

َوَلَقْد ﴿:مثل )1(

َنا َداُووَد ِمنا َفْضًال  َر  ۖ◌ آتـَيـْ  ﴾َوأَلَنا َلُه اْلَحِديدَ  ۖ◌ يَا ِجَباُل َأوِبي َمَعُه َوالطيـْ
)2(.  

  . أنادي" أو" أدعو" عن فعله نائب وطلب اإلقبال بشقيه يتم بحرف من حروف النداء  
  :)3( وله صورتان ):مجازي( نداء بالغي2-  

بالعكس وهذا التبادل بالغي و تتحقق بمناداة القريب بأداة البعيد أوهي : الصورة األولى
  .وهو ال يتم إال لدقائق لطيفة

  

كالتحسر  وفيها يخرج أسلوب النداء عن اإلقبال كلية إلى أغراض أخرى: الصورة الثانية
  .والندب واإلغراء

  

  : الحذف في أسلوب النداء : رابعا

في كالمها والتي المحالة يمكن فهمها  مالت العرب إلى حذف عناصر التركيب  
وبذلك " أدعو"ألّنها تنوب عن الفعل  حرف النداء دائما؛ من السياق فاَألْوَلى أْن ُتذَكر

و حرف النداء أ( ُيحذف الفاعل وما ناب عنه، إّال أّن الحذف قد شمل عناصر النداء
َرَفْي أسلوب النداء وذلك يندرج ضمن المقصد البالغي المرجو من حذف أحد طَ  ،)المنادى

  . من كالم الُمخاِطـب
 :حذف حرف النداء1-  

إلى حذف حرف النداء، فجعل ذلك ثالثة  ألفيتهفي ) هـ672( ابن مالكأشار   
  . )4(قسم ُيمنع فيه حذف األداة، وقسم يقّل فيه الحذف، وقسم يجوز فيه الحذف: أقسام

 استعماًال في  باعتبارها أكثر األدوات،دون غيرها " يا"ويجوز حذف حرف النداء إذا كان 

 

                                                           
  .177دت، ص ،4ط ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،البالغة االصطالحيةعبده عبد العزيز قليقلة، :  ينظر )1(
    . 10سورة سبأ، اآلية  )2(
  . 180، ص المرجع السابق: ينظر )3(
  . 38،ص متن األلفيةابن مالك ، : ينظر  )4(
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   .)1(هذا األسلوب، لذلك ال ُيقدر في الحذف إّال هي
 وا(مع المندوب نحو : فأّما المواضع التي يمنع فيها حذف حرف النداء فهي ثالثة  �

  .)2() اك قد كفيتكيا إيّ ( ، ومع الضمير نحو  )محمديا لّ (، والمستغاث نحو )محمداه
  

ألسباب؛ فأّما المندوب  حذف حرف النداء مع هذه الثالثة التي ذكرتفيمتنع     
يأتي مخالفا لهذا الغرض، وأّما المضمر   والمستغاث فإن الغرض منهما مد الصوت والحذف

 ألنه يفوت معه الداللة على النداء أو الضمير فيمنع الحذف فيه 
، كما يمنع حذف )3(

   .)4(عدم التعويض بالميم المشددة عن أداة النداء ، وذلك عند حرف النداء مع اسم الجاللة

 اسم اإلشارة ويّقل حذف حرف النداء مع اسم الجنس و �

 ومثال ذلك في اسم الجنس ،)5(

، وما أشبه ذلك، )! يا جمل ما أحرنك (، )! ليل ما أطولك يا(  ،)! يا نهار ما أطولك: ( 
، ألّن هذا اسم جنس، وليس كالعلم .. ! جمل، ما أحرنك: (وحذف الياء منه قليل فال تقول

يا هذا ما : أّما اسم اإلشارة فمثاله  )6( .الذي يوجه له الخطاب، فلذلك ال تحذف منه الياء
  .جدا فهو قليل) أذكاك، أما هذا ما أذكاك

أن يحذف حرف النداء من اسم  أنه ممنوع فال يجوز وذهب بعض أهل العلم إلى  
    )7( : يقول) هـ672( ابن مالك الجنس، ومن اسم اإلشارة، ولكن

    ومن يمنعه فانصر عاذله                            
                                                           

 علي حمد اهللا، دارمازن المبارك، محمد :  ، تحمغني اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام األنصاري ، : ينظر  )1(

  .429ص/1، ج1964، 1الفكر، دمشق ، ط
  .333، ص2، جالنحو العربي أحكام و معانيمحمد فاضل السامرائي ، : ينظر  )2(
  .236ص ،شرح المكودي على األلفية في علمي الصرف والنحوابن صالح المكودي، :  ينظر )3(
  .82ص ،ء في اللغة والقرآنالنداأحمد محمد  فارس، : ينظر )4(
  .334ص ،2، جالنحو العربي أحكام ومعانامرائي، محمد فاضل السّ : ينظر  )5(
  . 352، ص3مج  / شرح ألفية ابن مالكمحمد ابن صالح العثيمين،  )6(
  .38ص ،متن األلفيةابن مالك ،  )7(
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من يقول أنه يجوز حذف حرف النداء في اسم الجنس وفي اسم اإلشارة أنصر الذي  أي
، )1(يرجح جواز الحذف لكنه قليل -رحمه اهللا– ابن مالك أن ويقتضي هذا الكالم.....يلومه

                                                                                                                        .)2(: فلهذا قال
  وذلك في اسم الجنس والُمشار له قلّ                         

  

)3( حذف حرف النداء مع غير ما ذكرنا آنفا ويجوز
 نْ عَ  ضْ رِ عْ أَ  فُ وسُ يُ ﴿ :قوله تعالى نحو 

 ".يا يوسف"  ، فاألصل فيها"يوسف"وموضع الشاهد  )4( ﴾اذَ هَ 
  

لوقوع الميم خلفا وعوضا عنه، وآخر الميم تبّركا " الّلهم" ويلزم حذف حرف النداء في
   .)5(باسمه تعالى

  

•
وهي أن المنادي هو أقرب منازل  حرف النداء له داللة في نفس البليغ، إن حذف 

وهذا يليق بمقام  لم يحتج  إل ذكر أداة النداء له لشدة قربه،حتى  القرب من المنادى،
 دعاء اهللا تعالى

)6(.  

  : له أغراض" يا"ومّما ال شّك فيه أّن حذف حرف النداء 
 . )7(الّرغبة في االختصار كأن يكون القصد منه اإليجاز و* 

لمن تناديه وهو المنادي، فال يحتاج إلى واسطة لندائه، كأن تقول  أو لقرب المنادى من* 
  ِإنَما يُرِيُد اهللاُ لُِيْذِهَب َعنُكُم ﴿ :تعالى ونحو قوله ،)8( )؟ أتدري ما أحل بفالن خالد(قريب منك 

  َعنُكُم 
                                                           

  .352المرجع السابق، ص: ينظر  )1(
  .38، صمتن األلفيةابن مالك ،  )2(
  .333ص ،النحو العربي أحكام و معانمحمد فاضل السامرائي،  )3(
  .29سورة يوسف، اآلية  )4(
، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة ، قسم اللغة اإلعراب دراسة وتحقيق العباب في شرح لبابمحمد نصير الدين ، )5(

   .97، ص2000العربية، الكلية اإلسالمية ، جامعة بشاور، باكستان، 
  .258، صالمعاني البديع و الكافي في البالغة البيان ون عبد الغني، أيمن أمي )6(
، لة مركز بابل للدراسات اإلنسانية، مجداللة النداء وأنماط استعماله في شعر المتنبيطاهر محسن كاظم، : ينظر )7(

  .180ص ، د ت ،3، ع3جامعة بابل، مج 
  .337، ص2، جومعانيالنحو العربي أحكام امرائي، ينظر محمد فاضل السّ  )8(
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  .)1( ﴾الرْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهرَُكْم َتْطِهيًرا

أهل  يا"أي األصل نداء؛ فهي في" أهل البيت" وموضع الشاهد في اآلية الكريمة *    
  .)2(" البيت

  حذف المنادى     - 2

لقد أشرنا فيما سبق إلى أّن المنادى هو المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء، وهو 
حذف في كالم العرب  إّال أّنه كثيرا ما أحد أهم عناصر أسلوب النداء واألصل فيه الذكر،

اء لداللة الند اعلم أّنهم كما حذفوا حرف" ":شرح المفصل"في  )هـ643(ابن يعيشيقول 
   .)3("قد يحذفون المنادى لداللة حرف النداء عليه كالمنادى عليه كذل

أساليب متعددة إذا صّح المعنى العام للكالم بدونه، كحذف  فيجوز حذف المنادى في
وذلك  ،"شرح التسهيل"في كتابه  ابن مالكوهو ما أشار إليه  الدعاء المنادى قبل األمر أو

   .)4(المنادى قبل األمر والدعاءوقد يحذف " :بقوله

نه يجوز حذفه لكثرة ثبوته فإّن اآلمر والّداعي يحتاجان إلى توكيد اسم المأمور إف"
 ه،ـمنبها علي موضعه واستعمل بذلك كثيرا حتى صار األمر والدعاء، على والمدعو بتقديمه

   .)5( إذا حذف فحسن حذفه لذلك
    حذف المنادى قبل األمر  1- 2

وذلك نحو  في الرسالة التي يوجهها المنادي للمنادى؛ اأسلوب األمر متضمنويكون   
َأال َيْسُجُدوا لِلِه الِذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء ِفي السَماَواِت َواْألَْرِض َويـَْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ﴿: قوله تعالى

                                                           
  .33، اآلية األحزابسورة  )1(
 ،2،ج1976على محمد بجاوي، مصر الجديدة، مصر ، د ط ، : ، تحالتبيان في إعراب القرآنينظر العكبري،  )2(

  .708ص
  . 24، ص 2، جشرح المفصليعيش،  ابن )3(
  . 218، ص 3، ج شرح التسهيلابن مالك،  )4(
  .60، ص ـه 1413، 2مكتبة ابن تيمية، ط طه حسين،: ، تحالجامع الصحيح لمشكالتشواهد التوضيح  ابن مالك،)5(
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ويبتدئ " ال يا"ويقف" الالم" لهذه اآلية الكريمة يخفف الكسائيففي قراءة )1(﴾تـُْعِلُنونَ 

  . )2( "أال يا أّيها الّناس اسجدوا:" أي على األمر"اسجدوا"
  حذف المنادى قبل الدعاء  2- 2

طرف الُمخاِطب،  من الُمخاَطب إلى الموجهة الرسالة الدعاء متضمن في ويكون كذلك  
  )3(: نحو قول الشاعر
   زاَل منهال بجرعائِك القطروال  *** دار َمّي على الِبلى أال يا اْسَلمي يا  

  ".هذه اسلمي يا:" ؛ إذ أراد بها الشاعر" يا اسلمي"وموضع الشاهد في البيت 
    حذف المستغاث 3- 2

وهذا " يا" وقد يحذف بعد حرف النداء الشخص المطلوب منه اإلغاثة، المستغاث هو  
يا " وقد يحذف المستغاث قبل" :حيث قال البن مالك،" شرح التسهيل"ما جاء في 

)4( .جلهأالمستغاث من "
  : سالم ابن دارةومن ذلك ما ورد في قول " 

  وهل بدارة يا للناس من عار***  أنا ابن دارة معروفا بها نسبي  

للنداء ال " يا"، فهي اعتراض بين المبتدأ والخبر و"يا للناس"وموضع الشاهد   
لالستغاثة وهي " الالم"، و"قومي" :المنادى محذوف تقديرهمنادى، إّال أّن " للناس"للتنبيه، و

  . )5(يا هللا ،ال ألّنها للتعجب المجرد: تدخل على المنادى إذا اسُتغيث نحو
) يا(ومن األساليب المسموعة من كالم العرب التي حذف فيها المنادى وتجردت  -

  : للنداء نذكر
  

                                                           
)1(

  .25سورة النمل، اآلية  

  .167ص، 1984، 2 لبنان، ط ، دار الكتاب العربي، بيروت،التيسير في القراءات السبععمر الداني،  وأب )4( 
   102، ص 1995، 1أحمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط : ، شرح ديوان ذي الرمةالرمة،  وذ )3( 
   409، ص3، ج شرح التسهيلابن مالك،  )4( 
عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، تحخزانة األدب ولب لباب لسان العربابن عمر البغدادي،  )5(

  .  265، ص  3، ج 1997، 4مصر، ط
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يا مرحبا المنادى " :في خزانة األدب) م1093( البغداديقال   ،"يا مرحبا" :قولهم*  
 مرحبا مصدر منصوب بعامل محذوف، أي صادف رحبا وسعة محذوف و

)1(.  
    

محذوف، " حبذا يا"والمنادى في ":شرح الحماسة" في التبريزي ، قال"ياحبذا" قولهم كذلك* 
)2( ....قوم أو يا ناس يا: كأنه قال

  "  
  " )3(يا حرف نداء، والمنادى محذوف "  :التبريزييقول " يا ليت"  كذلك قولهم* 

" يا" حذف منها المنادى، وانفردت و وغيرها من األساليب التي استعملت في كالم العرب، 
  ."يا ربما: "للنداء نحو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .388، ص 2، ج خزانة األدب و لب لباب لسان العربابن عمر البغدادي،  )1(
  . 752، ص2000، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طم، شرح ديوان الحماسة ألبي تماالخطيب التبريزي )2(
      .  834المرجع نفسه، ص  )3(



 

 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تجليات النداء في ديوان : الفصل الثاني 
لـ مصطفى محمد الغماري قصائد مجاهدة 

  وأغراضه البالغية
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  :تمهيد
تتضمن وجوها  وهذه الدعوة المنادى، إلى من المنادي موجهة دعوة الّنداء أنّ  باعتبار

أما إذا  ،جهة النداء الحقيقي من وٕابالغها هذا إيضاحهام تكل المُ  واضحة صريحة يقصد
وفي  ،اـالنداء مجازي كان ،ةـالنفسية والشعوري ط بالجوانبـية ترتبخف نت الدعوة وجوهاتضمّ 

فهم من خالل السياق هذه الحالة خرج من معناه األصلي الحقيقي إلى معنى مجازي ي
حيث  ،ماريلمصطفى الغ "قصائد مجاهدة"ديوان  في نجده متوفر وهذا ما الذي يرد فيه،

   : تيةوانه األدوات اآلستخدم الشاعر في ديوا ل النداء ظاهرة أسلوبية بارزة،شكّ 
  "يا" :بالنداء  : الأوّ 

النداء  نجد أنّ  ،يات أسلوب النداءلمعرفة تجلّ  "دةجاهِ قصائد مُ "دنا إلى ديوان عُ إذا 
 ،رىـاألدوات األخ بباقي مقارنة % 91.37 نسبةعادل يُ  ما ،موضعا 159 في ركِ قد ذُ " يا"ب
عبير عن معان حقيقّية أو التّ  ها مننِ راجع لتمك  ؛رةكثدها بو ور  ما كان من أهم أسبابوربّ 

ر به عب ويجعله يُ  ر،ـنفسية الشاع ايرـيس" يا"داء ـالن حرف أنّ  باإلضافة إلى ة،ـمجازية مختلف
  .نفعاالته بسهولة ويسراو  آهاتهعن 

  :الشاعرقال  �
  .ِت وَال طُ البُ  بَ عْ شَ  ايَ                     
)1(مهِ اتِ يَ ي حَ فِ  اءٌ قَ شَ  وبِ عُ الش  لُ يْ وَ                    

 .   
هنا ينادي  عرافالشّ  ،نتباهاالت غرضه لف ،حقيقيا ع نداءفي هذا الموض النداء" يا" وردت -
  .ضال من أجل الدفاع عن الوطنللنّ  ه القويعبَ شَ 

   :يقول كما نجده �
    )2(يانِ العَ  وقِ شُ المَ  بِ لْ القَ  ةَ احَ ا وَ يَ                   

                                                           

 
   .14، ص1982ط، .الجزائر، د، للنشر والتوزيع، الشركة الوطنية قصائد مجاهدة، مصطفى محمد الغماري  (1)
  .21المصدر نفسه، ص  (2)
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شوق الشاعر  ،الشوق والحنين وهي ؛ خرج النداء في هذا البيت إلى داللة مجازية
وق وليد الفراق الذي وقد كان هذا الشّ  ،ةعطاءَ ها مِ ي جعلها واحة قلبه ألنّ الكبير ألّمه الت

   .الوطنطاله بعد أن هاجر أرض 
طالته ولم يعرف لها  من المعاناة التي هصخلّ ه من الحر ويُ ه ليقيالشاعر ربّ  ناجى �

   : فقال الشاعر  الته وجعلته سجينها معاناة كبّ أنّ  ؛ إذْ الخالص
   يرٌ جِ تَ سْ مُ  اءٌ جَ رَ  إالي لِ  َس يْ ولَ                   
   اهب رَ  ايَ  ر ا القَ ذَ هَ  ر حَ  نْ مِ                  
  )1( !  ورِ رُ الحَ  ر قَ  نْ مِ                  

فأداة النداء  ،موضعها في غير" اهربّ  يا" في قوله" يا"النداء حرف ستخدمنجده ا شاعرفال
لكّن الشاعر هنا  ،عند البالغين تستخدم لنداء البعيد هي معروفة وكما ذكرها سبق الياء كما

بته خاطَ سبحانه وتعالى ومُ  قدرة اهللاتعظيم  وهو موضعها لغرض بالغي؛ تعملها في غيرسا
اهللا سبحانه قريب من  على الرغم من أنّ  ،المؤمنينقلوب  البعيد إجالال له لمكانته في بأداة

ى بها اهللا نادَ حينما يُ  تهبمنزل البعيد أو من هو لنداء تيال )يا(و ،الوريد لبْ حَ  المؤمن أقرب من
)2(يكون األسلوب دعاء أخرج مخرج النداء وجلّ  عزّ 

هذا بيان عن حاجة الداعي إلى و   ، 
أن  هربّ  يدعوحيث  اريالغمّ عند  نجده ما وهذا ،يطلبه بما ،عليه تعالى و تبارك -المدعوإقبال 
   .عوايتوجّ ال حتّى  حرّ  وطنه السجناء من كلّ  الواسعة أبناء ويرحم برحمته يحمي
  :قال الشاعر �

  ي انِ الجَ  اقُ رَ ى الفُ سَ قْ ا أَ مَ  ُأماهُ                
  يانِ زَ حْ ي أَ نِ اتُ تَ قا تَ نَ هُ  ين إِ                
   هُ ز هَ  قٌ شوّ مُ  وحٌ ا رُ نَ ي هُ ن إِ                
   .)3(يانِ طَ وْ ي أَ فِ  اكَ يَ قْ ى لُ إلَ  لٌ مَ أَ              

                                                           

   .  184ص ،  قصائد مجاهدة، مصطفى محمد الغماري) 1( 
     .10ص ، دط، دت، أسرار النداء في لغة القران الكريمإبراهيم حسن إبراهيم، ) 2( 
  .  21، ص قصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري، ) 3(
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 :"قوله في حيث نجد الشاعر ؛مأل التّ  ع ووج التّ  على داال  النداء في هذا السياقجاء    
 فهو ،"الجاني الفراق ىأقس أماه ما يا"أصل الجملة  ألنّ  )الياء( حذف أداة النداء "أماه

  .اقها وهو في الهجرة تقتله الوحدةيناجي أمه ويتألم على فر 
   :قول الشاعرفي  )الّتوّجع والتّأّلم(إلى المعنى نفسهالنداء خرج كما  �

  ي رِ اطِ وَ خَ  يمَ عِ ا نَ يَ  كَ دَ عْ بَ  تُ قْ ارَ فَ             
   مِ يالَ اِإل  يبِ  ج ضَ فَ ....  اةِ يَ الحَ  نُ نَ فِ             
   ةٍ ذّ لَ  نْ  مِ َال وَ  رٍ حْ سِ  نْ شمت مِ  ما            
             1( امِ سَ نْ ا األَ هَ بِ  تْ مَ سَ  كَ يْ إلَ  إال(.  

التوجع و  وهي داللة مجازية، إلى معناه الحقيقي نجد النداء في هذا السياق خرج من
  .غربته في يتألم على من فراق وطنه وهيالتألم فالشاعر 

   :قال الشاعر �
  يل جِ  ارَ ا عَ يَ  ... اءُ دَ َأْيَن َأْيَن الفِ            
   هُ امُ هَ وْ أَ  هِ سِ أْ ي كَ فِ  هُ قَ رَ غْ أَ            
   ل شَ نْ افَ  ةٌ ي مِ الَ هُ ..  يحُ رِ  هُ تْ بَ رِ شَ            
  )2( .. هُ مُ آشِ  كَ ذاَ وَ  .. هُ رُ صْ ا مَ ذَ  ..           

 ؛ مذّ الل في لغرض بالغي تمثّ "  يلٍ جِ  ارَ عَ  ايَ  "داء في قولهستخدم النّ نجد الشاعر ا
أوهام ال جدوى و أحالم  اليوم الذين غرقوا في ر الشاعر أبناء شعبه وهم شبابحتقِ حيث يَ 

  . فحصدوا صفرا في حياتهملها شيئا،  مواقدّ ، ولم يعلى أوطانهم نوْ يتخلّ  ا جعلهمممّ  ،منها
  
 
  
  

                                                           

    .37ص، المصدر نفسه) 1(
  .108المصدر نفسه، ص )  2(



�ت ا�#�اء !� د��ان �	��� ���ھ�ة و أ��ا�� ا����� :               ا�
	� ا����� %�& 

 

44 

 

  : وقال أيضا �
   اءُ نَ الس  هُ دُ د بَ يُ  لٍ يْ ي لَ فِ ، امِ هَ وْ اَأل ةَ رَ كْ ا سَ يَ              
  )1( اءٌ فَ وْ جَ  ةٌ يحَ سِ كَ  يدِ عِ الوَ  اظُ فَ لْ أَ ي، فَ وتِ مُ             

لغرض مجازي " ميا سكرة األوها" داء في قولهستخدم النّ فالشاعر نجده في البيت األول ا
 و وهي انتصارها أوهامها أن اعتبار على فرنسا ويذم يحتقر السياق هذا اري فيمغ، فالمذّ الوهو 

   .الواقع أرض على ولم يتجسد بارة عن وهم ماتع ها على الجزائربِ تغلّ 
الجهاد  اوأبو  ،والركود بالخمول استأنسواوالذين  ،الشهيد عمل الذين خانوا ستنكر الشاعرا �

   :وذلك في قوله ،ومحاربة المستعمر
   ! يدَ هِ وا الش اعُ بَ  نْ مَ  لَ يْ وَ ا يَ                 
  )2( ! ودِ عُ وا القُ فُ لِ أَ  نْ مَ  حَ يْ وَ وَ                 

 االستنكاروهو   ،غرضه الحقيقي إلى معنى مجازي عن النداء في البيتين ج الشاعرخرِ يُ 
 ،الذي رسمه الشهداء لوا الطريقكمِ الذين لم يُ  فعلة يستنكر األول البيت ه فيفنجد ؛والتوبيخ
 أمانة الشهداء إعالن عن خيانة ، وهووا رسالتهم فباعوهمولم يتم.   

والمعنى  ،األداة ت منهفَ ذِ فهو نداء حُ  ،"وويح" موضع الشاهدا في البيت الثاني فأمّ 
هم ساكنا في سِ نفُ أ همك لحرّ ود ولم تُ عقُ ال واسُ نِ خ من أَ ُيوب  فالشاعر، لتوبيخا هوعليه  ل الذي دَ 

   .محاربة األعداء مع إخوانهم
   : الشاعروقال  �

  ي نِ طَ وَ  ايَ  يخَ ارِ وا الت فُ ي ه زَ مِ اسْ بِ وَ                  
   )3( اونً نُ سْ ا ومَ وهً بُ شْ مَ  فَ رْ وا الحَ مُ نَ مْ نَ وَ                  

  
  

                                                           

  .  135، ص قصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري، )1(
    .    180، ص المصدر نفسه)2(
     . 66المصدر نفسه، ص )3(
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  رَ ا ِمصْ يَ  كَ يلَ نِ  مَ الَ الس  مِ اسْ بِ  يعَ بِ                  
 )1(  هُ تُ انَ قَ وَ  هُ امُ رَ هْ أَ  تْ يعَ بِ وَ                  

البيت الثاني  ا فيأمّ  ،في البيت األول" وطني يا"  :موضع الشاهد في البيتين
 " وطني" لم ياء المتك النداء في البيت األول مضافا إلىوقد جاء  ،"رَ صْ ا مِ يَ " فالشاهد هو 

 الجزع والتضجر البيتين إلى معنى الَ وخرج النداء في كِ  ،"مصر" علم  سمالثاني ا وفي البيت
 رعتبَ يُ  الذي فوا تاريخ الوطنزيّ  سم هذا األخيرابف ،ين وراء السالمفِ باألوطان ُمختَ  ا فعلوهمَ لِ 
  .)القناة/األهرام/النيل( المعالم في مصر أهمّ  ه ِبيَعتكما أنّ  ،عبة الشّ ويّ هُ 

   :قال الشاعر �
   هِ اتِ حَ بَ ي سَ فِ  د الجَ  لَ ثْ مِ  تُ حْ بِ سَ                  
   )2( امٌ قَ ي مَ بِ انِ جَ بِ  يبُ بِ ا حَ يَ  كَ لَ                 
اعر في هذا الموضع يخاطب فالشّ  ،"بُ بيِ ا حَ يَ " داء في هذا الموضع هوأسلوب النّ 

 فهو ،بالوعدمغلفا  الّتطمينعلى معنى  نداء فيهالّ  دل  وقد "حبيبي يا "فكان التقدير ،حبيبه

   : تيينداء في البيتين اآلعليه النّ  ل د فسه الذين المعنى وهو ،هربِ قُ  ه بدوامبُ بيِ حَ  دُ عِ ويَ  نطمئِ يُ 
   ةٌ وقَ فُ دْ مَ  رٌ اعِ شَ مَ  بُ بيِ ا حَ يَ  كَ لَ               
   )3( مٌ الَ سَ وَ  ةٌ ي حِ تَ  يبُ بِ ا حَ يَ  كَ لَ               

  :  قال الشاعر �
  َوَما َأْنَت ...َيا َسَرابُ  َهَكَذا َنْحنُ             
  )4( ي ادِ عَ ن األَ بيِ ِسَوى الَعاُر ِفي جَ             

  

  
                                                           

  .84ص   ،قصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري،  )1(
  . 38ص  المصدر نفسه، )2(
  . 39المصدر نفسه، ص ) 3(
 

  . 59المصدر نفسه، ص ) 4(
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  ا ينَ ادِ ر صَ اَ الن  غُ ضَ مْ يَ  ... نُ حْ ا نَ ذَ كَ هَ              
     )1( ادِ حَ لْ اإلِ  رُ ابِ قَ بى مَ أْ يَ  وَ              
، و بذلك قد حاد يداء غير حقيقفكان النّ  ،"ابرَ الس " مصطفى محمد الغمارينادى 

 ،ابرَ ط األعداء بالسّ ـمخطّ  ؛فالشاعر ينعت كمالتهض األصلي له، وجاء بمعنى ر عن الغ
  .بالعار هفحكم عليه بالفشل، كما أنه وصف ،وهو ضد اليقين

   : الشاعروقال  �
   هُ حَ مِ الَ ا مَ انَ وَ هْ تَ  دُ مَ حْ أَ  ادُ فَ حْ أ            
  )2( اينَ ادِ هَ  اءِ وَ ضْ أَ  نْ مِ  بُ رْ الدّ  بُ رِ شْ يَ فَ             
د قصَ يُ  ،"يا أحفاد"قديرتّ وال منادى لحرف نداء محذوف" أحفاد"  سم الجمعورد ا

" ن أسمائهعلى شخصه بواحد م سلم، الذي عبرباألحفاد أتباع الرسول صلى اهللا عليه و 
لخلق فضائل خير الِ ا رً ذك ، تنويها و تَ التنويهمعنى النداء في هذا البيت على  ، ودلّ "أحمد

وهو  الشاعر للموقف المضاد ستدعاءاهذا  يثبت من إنارة دروبهم، وما على العباد
  : وذلك في قوله" لينينا" شخصية

   بٍ هَ لَ  نْ مِ وَ  دٍ رْ وَ  نْ مِ  ثنحْ نَ  رٌ ائِ شَ بَ            
 )3( انَ ينِ ليِ  احَ بَ شْ ا أَ يَ  نٌ حْ نَ  رٌ ائِ شَ بَ            

فهي  ؛مكانتها النحطاط" يا"حرف النداء  ِمالعستَ مُ " انأشباح ليني" فقد نادى الشاعر
داء في البيت عن غرضه األصلي وقد خرج النّ . صوتالّ  د الذي يحتاج إلى َمد بة البعيابمث

ي جاء بها الرسول ة الحق التصرَ ونُ  بوة،صلة النّ  د وذلك من خالل مَ  ،التحديإلى معنى 
  .في ِخضم موقف لينينا التي ُتعَتَبر شخصية ضعيفة وُمنَهزمة ،اهللا عليه وسلمصلى 

  
  

                                                           

  . 60،  ص قصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري،  )1( 
  . 65، ص المصدر نفسه )2( 
  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، ) 3( 
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  : قال الشاعر �
  )1(ا هَ فتُ اَ سَ مَ  ىرَ الَحيْ  سِ فُ نْ األَ  ظَ وقِ ا مُ يَ                
   تْ رَ هَ دَ زْ ا امَ  ب الحُ  الَ وْ لَ   ... سِ مْ الش  ظَ وقِ ا مُ يَ                
  )2(ا مَ حَ التَ وَ  انُ دَ يْ المَ  لَ جَ لْ جَ  الَ وَ  ...ٌض رْ أَ                

ا لخير الخلق محمد فً ا وصْ وهم ،)موقظ (جاء المنادى في البيتين السابقين مضافا 
، فالشاعر هـالتكريم والتنويى معنى ـإل ينيتَ البَ  الَ كِ في  داءـد خرج النّ ـم، وقى اهللا عليه وسلّ صلّ 

والتذكير بفضله على األنفس  ويقوم بالتنويه وسّلم، عليه سول صلى اهللالرّ  ني على شخصثْ يُ 
   .هداها بنوره الذي فاق نور الشمسو  أثارها ؛ إذر ى على بَ التي كانت ال ترس الَحياَرى
   : رسول اإلسالم يمدح قال الشاعر �

  ا مَ لَ ى عَ رَ ا الوَ يَ نْ ي دُ فِ  انَ د كَ لِ وْ ا مَ يَ 
   بٍ أَ  رَ يْ خَ وَ  ... ودٍ لُ وْ مَ  رَ يْ ا خَ يَ 
  )3(ا مً دَ  قَ راَ أَ  ونُ كُ يَ  اءُ مَ الس  قَ رِ شْ ◌ُ  يلِ 

حيث يمدح رسول اإلسالم محمد صلى  ؛في موضع المدح )الياء( ستخدم الشاعرا
 ،"أب وخير ،"ياخير مولود"  :يـهو  هـة عليره صفاته الدالّ ـاهللا عليه وسلم من خالل ذك

ويقصد بلفظة  ،"وياخير أب" ألن أصل الجملة فالشاعر في البيت الثاني حذف أداة النداء
 ،واالختصار الحذف اإليجاز هذا وغرض ،وسلم عليه اهللا صلى محمد   اإلسالم رسول وهو األب

 مولده الذي تعودحياء ذكرى بإ وربطها ،اعر شخصية الرسول في النصفاستدعاء الش

   .معه مَ ءَ الَ تَ ود بالشاعر إلى ماضيه الذي عُ تَ  ،سنة ل ها كُ اكر حياء ذِ المسلمون كافة بإ
   : قال أيضا �

   يرِ تَ وَ  ْر صِ تَ عْ يَ  مْ لَ  نْ إِ  دِ جْ المَ  ةَ م ا قِ يَ           

                                                           

  . 30، ص  قصائد مجاهدة ،ماريغمصطفى محمد ال )1(
  .   32المصدر نفسه، ص) 2(
   .  29ص ، المصدر نفسه) 3(
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  ا بَ رَ شَ  ال..  اكَ يَ قْ ي لُ فِ  هِ اللَ  دُ ائِ صَ قَ           
  مٌ جَ عَ  الوَ  ربٌ عَ  َال  سِ مْ الش  ةَ ف ا عِ يَ          
  )1(ا بَ هَ ا وَ مَ  يكَ فِ  ال إِ  ءُ وْ الض  دُ شُ نْ يَ  نْ مَ          

لغـرض  ،" ويا عفة الشمس ،"يا قمة المجد" داء في قولـهالنّ ستخدم هنا انجد الشاعر 
ـمَ يُ و ح مدَ فهو يَ  ؛المدحبالغي تمثل في  فالشـاعر مـن  ،ن خـالل وصـفهاوطنـه الجزائـر مـ دُ ج

يــع المكانــة بــين ، فهــي وطــن رفمة التعــاليســقــه بوطنــه الجزائــر أضــفى عليهــا ه وتعلّ ة حّبــشــدّ 
علــى المالمــح والهويــة واألصــالة  تــدل هــذه األوصــاف كلهــاف وطــن عفيــف، و ةاألوطــان العربّيــ

   .والعروبة
   :كما قال الشاعر �

  )2(ا ادَ دَ ا شِ عً بْ سَ ا نَ خَ اريِ ا تَ يَ                          
داللة إلى  اإلقبال طلب عنى الحقيقي للنداء المتمثل فيالم ج الشاعر هنا رِ خْ يُ 

 ،الثورة التحريرية بتاريخ وطنه العريق الذي تمثل فيفالشاعر يفتخر  ،عظيمالتّ مجازية وهي 
نية التي تتقاطع معها عبر اسة، ومنحها من خالل الداللة القرآفأضفى عليها طابع القد

عجزة خلقه أكثر من نص صفات القوة والعظمة التي وصف بها اهللا تعالى مُ 
)3( "﴾اادَ دَ ا شِ عً بْـ م سَ هُ قَـ وْ ا فَـ نَ لْ عَ جَ وَ ﴿للسماوات

ستشراقي للمستقبل منحها بالبعد الحلمي االكما  

األلم إلى و  ،طموحها إلى تحويل األزمة إلى تضحية ضالية وجسدتهؤيتها النّ سمته رُ ر كما 
   .)4(عقم الواقع على بالتغلب انتصار

   :بأصله فيقول يفتخركما نجد الشاعر 
   يلِ صْ أَ  لَ صْ ا أَ يَ  يكَ فِ  ابُ ْنسَ َأ ينَ حِ                   

                                                           

   .75، ص قصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري،  )1(
  . 187ص  ،المصدر نفسه ) 2(
   .12ية أ، اآلبنسورة ) 3(
الحديث، معهد  ياألدب الجزائر  ل شهادة الماجستير فينيمقدمة ل مذكرة ،ريغماال الرمز في شعر مصطفى ،أمنة أمقران) 4(

   .37ص ،2010- 2009الجزائر، باتنة، ،جامعة الحاج لخضر العلوم اإلنسانية،و األدب  دابها، كليةآاللغة العربية و 
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  ي ادِ الوَ  ونِ فُ ي جُ فِ  نَ حْ اللّ  عُ رَ زْ أَ                   
  هّلليل آاوَ ....  كَ يْ لَ ي إِ وِ آ ينَ حِ                   

  )1( ادِ عَ بْ األَ  عِ و رَ مُ ..... اب رَ تِ غْ وا                  

   :داء في قولهعليه النّ  وهو المعنى نفسه الذي دلّ 
              ُبْعُدك اءِ دَ هَ الش  ةَ بَ ثْ ا وَ يَ                    
  )2( اءٌ سَ ه مَ ولُ طُ يَ  َس يْ ل                    

لغرض " يا وثبة الشهداء":ستخدم النداء في قولهنجد الشاعر في هذا السياق ا
فهي بلد  شهداء دَ ل م وطنه الجزائر بأنها وطن خَ ـعظ فالشاعر يُ  ،رالفخبالغي تمثل في 

 ه،ـتُ الَ دَ عَ اإلسالم  ضِ رْ أَ  ىلَ عَ  استشهدوا لُتْزِهرَ  دت شهداءا خلّ ـهنّ أل المليون ونصف المليون،
والعربية  ،مـاإلسالم دينه أنّ  كتبوا بدمائهم على أرض وطنهم ،شهداء ثورة جزائرية مْ فهُ 

   .الجزائر وطنهم وبأنّ  لغتهم،
 الفلسطينيةالمأساة  ،من الديوان" ال يجفو صاحبه الدرب" ةنادى الشاعر في قصيد �

  :في عديد من األبيات
  )3( ِسيّ دُ ا القُ نَ حَ رْ ا جُ يَ  ىبَ ى الر لَ عَ وَ                
  )4( ِسيّ دُ ا القُ نَ حَ رْ ا جُ يَ                

  )5( ِسيّ دُ ا القُ نَ حَ رْ ا جُ يَ                
    .)6(نفسهاوغيرها من األبيات في القصيدة 

                                                           

  . 57، صقصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري، ) 1(
  . 133ص ،المصدر نفسه )2(
  . 179المصدر نفسه، ص )3(
  . 180، ص قصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري، )4(
  .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، ) 5(
  . 184، 182المصدر نفسه، ص  :ينظر) 6(
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وهو تعبير عن  ،"نحن"الشاعر ضمير  ستخداميستدعي االنتباه هو ال ما أوّ  ولعلّ 
النداء في األبيات على معنى  وبهذا فقد دلّ  ،دسالقُ  اعِ يَ ل في ضَ تمث المُ  ،الجرح الجمعي

لت إليه قع الذي آام الشديد كان على الو لّ أَ فالت  ، كارن بمعنى االستنيْ فَ ل غَ المُ  لحسرة واأللما
م عليه الصمت الذي خيّ  ، الموقف السياسي العربي من هذه المأساة على وٕاستنكاره .القدس

"  ا موقفهمهً ب شَ مُ  ح التي توجب بالموت والمقابر والفجيعة،من صوت األشبا والسكون إال
ل من مرحلة العجز إلى مرحلة ل صورة العربي الذي تحوّ الذي ُيمث  ؛" بأشقى ثمود

   :رر في قول الشاعظهَ يَ  ما وهو ،)1(نازل عن القدسثم التّ  االستسالم
  .)2( ودمُ ى ثَ قَ شْ أَ  هِ مِ اسْ بِ  رَ اجِ تَ يُ  نْ أَ  كَ برٍ كُ  لُ جَ َوأَ                  

   : يقول الشاعر �
 وا خطاهقُ شِ عَ  نْ مَ  ادَ يَ ن جِ يْ سَ الحُ  مَ لْ ا حُ يَ  ورُ ثُ تَ فَ                 

)3(.  
 ؛الحسرةالنداء فيه على معنى  وقد دلّ  ،" نحلم الحسي" تدعى الشاعر في البيتسا -

ا طً سقِ ا مُ ين تاريخسيبالح حل  فإحساس الشاعر بالحسرة على الواقع يتضمن حسرة ما
   :إذ قال "األوراس"وذلك من خالل ذكر  ،اتيةجربة الذّ ة على التّ اريخيّ جربة التّ التّ 

  .... اُس رَ وْ أَ                       
  )4( يتِ رَ اكِ ذَ بِ  اءً وْ ا ضَ يَ                       

   : وقال أيضا �
  )5( اشِ ط العَ  مِ لْ ا حُ يَ  كَ داَ يَ وَ                     

                                                           

  . 42- 41 ، صالرمز في شعر الغماري أمنة أمقران، :ينظر) 1(
  .  180، ص قصائد مجاهدة مصطفى محمد الغماري،) 2(
    .184المصدر نفسه، ص) 3(
  . 185المصدر نفسه، ص ) 4(
   .183، ، ص قصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري،  )5(
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، اليأسالنداء فيه على معنى  وقد دل  ،"اشِ ط العَ  مِ لْ حُ  ايَ  " لبيتاوموضع الشاهد في 
بحاجة أحالمه إلى  وٕاحساسه ،ستخدام الشاعر لصيغة المبالغة في شدة العطشمن خالل ا

  .مال الشاعرتعبير عن جمودّ آ ها وهوكحرّ ليُ  ماء
 دلّ  ما وهو ،ابً ذْ هواها عَ الشاعر كيف يكون األلم الذي يصيبه من التي ي بتعجّ وقد  -

   :عليه أسلوب النداء في البيت اآلتي
  يتِ بَ ذ عَ ي مُ انِ قَ لْ تَ ..... ا أنَ  رٌ ُمَسافِ               
  )1( ابَ ذْ ى عَ وَ ي الهَ فِ  ابَ ذَ عَ ا لَ يَ  وِفيكَ               
  ."َلعذابَ  ايَ " هو وموضع الّشاهد

   :قال الشاعر �
   يدعِ  فَ لْ أَ  رُ ائِ زَ جَ  ايَ  رُ بُ كْ يَ  رِ ضْ الخُ  احِ رَ الجِ  رَ بْ عَ            

  )2(يد عِ سَ  وزم تَ  فَ ألْ  ْر طِ مْ أَ  ينرِ شْ ا العِ هَ يدَ ا عِ يَ             
في البيت " العشرين عيدهااي"و ،في البيت األول "يا جزائر"  نيْ تَ اهد في البيْ ع الشّ وموض

 ،األملو لعطاءاو  بصالخ معنى على فقد دلّ  ،نيْ يتَ البَ  الَ ا في كِ النداء حقيقيّ  يكن ولم ،يالثان
لوان أ لَ قَ ، فقد نَ رون األخضللّ  استخدامهويبرز هذا المعنى في البيت األول من خالل 

ا في أمّ  ،ون األخضر لون الحياة واألملإلى اللّ راح من اللون األحمر لون الدم واأللم الجِ 
ب أو ـور حالة الخصـذي يصـاإلله ال" فهو تموزى من خالل لفظة البيت الثاني فقد تجلّ 

  .)3("فليسحالة الجدب عند غيابه عن العالم ال
  
  
   

                                                           

  . 72، ص المصدر نفسه) 1(
  . 178المصدر نفسه، ص ) 2(
صبحة حديدي، دار الحوار، دمشق سوريا، : ، تر"األساطيربحث " ،منعطف المخيلة البشريةصموئيل هنري هواك،   )3(

  . 18 ص ،1983 ،1 ط
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   :قال الشاعر �
  ي تِ جَ هْ مُ  رٍ يْ ضَ الخُ  مِ لْ الحُ  يا َزاِرعَ               

  )1( امُ ذَ تُ  َس يْ لَ  اءِ رَ ذِ العَ  ةِ مَ سْ الن كَ               
في تحقيق  األملوقد حمل النداء معنى  ،" زارع الحلم يا" : ع الشاهد في هذا البيتوموض

يرمز اللون  فعادة ما ،" الخضير " لفظةرت عليه المعنى الذي عبّ  ، وهولم المزروعالحُ 
  .األخضر إلى الحياة والبعث واألمل

   :وقال أيضا �
  ا                  طرً عِ ....  يرُ اوِ شَ المَ  رُ هِ زْ ا تُ مَ ينَ حِ               
  ي                     دِ الَ ا بِ يَ  ةً حَ رْ فَ  ُس مْ الش  رُ طِ مْ تُ               
  ي حِ رْ جُ .. ي رِ اطِ خَ  ءَ فْ الد  ُس مِ لْ يَ               

               2(ي ادِ يَ عْ أَ  هُ نُ نيِ ى حَ وَ هْ تَ ..   نَ آمْ الظ(  

ل ساعة فهو يتأم األلم،على معنى  ستعمل الشاعر النداء في هذا السياق ليدل بها
   .هو يوم عيدها ستقالل الجزائر و؛أي ا الفرج
   : وقال الشاعر �

  ي نِ َتْزَرعُ ....  اسِ رَ عْ األَ  ةَ كَ بْ يا دَ ....  تُ يْ ن غَ      
  )3( رُ هِ دَ زْ أَ ا فَ يَ قْ اللّ  فيِ  لِ صْ الوَ  ةَ ودَ شُ نْ أُ             

، وخرج عن الغرض ا حقيقيان نداءً فلم يك ،"األعراس يا دبكة" وموضع الشاهد في البيت
    .قاءوصال واللّ بال ؛ فرحة الشاعر الفرحعلى  ،ودل–التنبيه  –للنداء يلاألص

                                                           

  . 39ص  ،قصائد مجاهدةصطفى محمد الغماري، م )1(
   .58، ص المصدر نفسه )2(
  . 51المصدر نفسه، ص  )3(
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د قصَ ويُ  ،ة من الديوانّ قفي ثالثة مواضع متفرّ  ،لالستغاثةطلبا "  يا " ستعمل الشاعراوقد   
على دفعها  يعين أو ،نداء موجه إلى من يخلص من شدة واقعة بالفعل" ها اثة أنّ غستباال

  .)1(" قبل وقوعها 
   : ستغاثة ثالثة أركان هيلالو * 
   .دون غيرها من الحروف" يا" : حرف النداء -1
عدة ويسمى أيضا المستغاث والمسا ى الذي يطلب منه العوننادَ المُ  وهو   :المستغاث به-2

  .سم األكثر شيوعا وهذا اال
   .)2(وهو الذي يطلب له العون لنصره وتأييده :غاث لهتسالمُ  -3

   :غاثة قول الشاعرسالموضع األول الذي برزت فيه اال أما �
  ا قَ زْ ا مَ هَ ونَ ى دُ وَ هْ يَ .....  اتِ وءَ بُ لن ا لَ يَ                

  )3(ا مَ طِ حَ نْ مُ  ك نفَ ا يَ مَ وَ .... ى رَ سْ كَ  نُ واَ إيِ                

صلت تّ اوقد  ، الشاعر النبوة ىإذ ناد ، "اتوءَ بُ لن ا لَ يَ "  موضع الشاهد في البيتينو 
أن تسبقه الم الجر  ثغاستالم الغالب على هألنّ  ؛غاثستَ مُ وبذلك فهو ال ،بالم الجر المفتوحة

   .)4(ومتى وجدت كانت مبينة على الفتح وجوبا ،األصلية

   .شربال يِ دهَ لِ  ورث النّ وتعيد بعْ  ،المجتمعات في قما تمزّ  لُتَلمِلمالشاعر بالنبوة  ثستغااد وق
   :إضافة إلى قوله �

  ي تِ ولَ فُ طُ  عِ بيِ ي رَ ى فِ ل صَ ى المُ لَ عَ وَ             
 )5( امُ يَ قِ وَ ....  ابَ لص ا لَ يَ ...  ةٌ دَ جْ ي سَ لِ             

                                                           

القاهرة، مصر ، ، دار المعارف، الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعة و الحياة اللغوية المتجددة النحوعباس حسن ، )1(
  . 77ص  ،4ج ،1974، 3ط
  .  77ص المرجع نفسه،: ينظر ) 2(
  . 30، ص قصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري، ) 3(
  . 78 صالمرجع السابق ، ) 4(
   .38، ص قصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري ، ) 5(
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فكان بذلك المستغاث، ألنها مرحلة  ،"باصّ لالَ ي" ث الشاعر في هذا البيت بالصبا ستغاا -
يستطيع  لحيوية على غرار المراحل األخرى؛ إذشاط و امن عمر اإلنسان تتميز بالنّ 

وهو يستغيث بها  ،الجسدية اهو ة الصالة منها بكل قِ اإلنسان القيام بفرائض اإلسالم خاصّ 
  .من ضعف الجسد الذي يصيبه في كبره أين يعجزه القيام بها

  : قول الشاعر االستغاثةألخير الذي ظهرت فيه أما الموضع ا �
   بٍ رْ دَ ي بِ وِ ذْ تَ ....  ةيدَ قِ عَ لْ ا لَ يَ فَ               
  ر الَمآثِ  رَ ضْ خَ  هِ يْ نَ يْ عَ بِ  وحُ لُ تَ               

  يح رِ جَ  اءُ دَ نِ  ال إِ  يَ هِ  امَ وَ               
  )1(ر مِ آوَ  اهٍ نَ  رُ فْ الكُ  وَ ..  لُ وِ لْ وَ يُ               

ا بذلك الركن الثاني من أركان ، فجعله"لعقيدةلَ  يا"استغاث الشاعر بالعقيدة 
 الشعوب بسبب ُكْفر ستغاثة، واألمر الذي جعله يستغيث بها، هو الظلم الذي طالاال

  .لمالظّ  العقيدة تنهى عن المستعمر وجهله ، ومن المعلوم أنّ 
وهو  ،رـكن األخيها الرّ ـمن فَ ذِ أنه حُ  ت فيها االستغاثة،دات التي ور ـونالحظ في كل األبي -
ألبي  "شرح كتاب التسهيل" ستغاثة معلوم وهو ماجاء في؛ ألن سبب اال" المستغاث له" 

  .)2( " ور واالستغاثةـعن المستغاث من أجله للعلم به بظه ويستغنى كثيرا" :حيان األندلسي
   :النداء بالهمزة: ثانيا

ستعمل في نداء البعيد تُ  وال ،القريب المصغي إليكستعمل لتنبيه نداء تالهمزة حرف 
   .)3(أو المتراخي أو النائم

                                                           

  . 145، ص  قصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري،  )1(
والتوزيع،  شبيليا للنشرا زدار كنو  ، حسن هنداوي : ، تحالتكميل في شرح كتاب التسهيل التذييل و األندلسي، نحيا أبو )2(

  .  358 ، ص13جدت، ، 1السعودية، ط الرياض،
، 2000، 1مها مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط:تح ،العلل في النحوأبو الحسن محمد الوراق،: ُينظر) 3(

  .207ص
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 ر في أربعة مواضعكِ قد ذُ  "الهمزة"وٕاذا عدنا إلى الديوان نجد أن حرف النداء 
   :ك في قول الشاعروذل 3.56بنسبة 

  ا قً وْ شَ  ينَ اسِ قَ تُ  مْ كَ .....  ايَ قْ ريِ فْ إِ أَ                    
  )1( رٍ ائِ ثَ  ل ا كُ طَ خُ  ينَ قِ شَ عْ تَ  مْ كَ وَ                    

ي هذا السياق على معنى ودل النداء ف ،" ايَ يقْ رِ فْ إِ أ" وردت همزة النداء في قول الشاعر -
ستخدم الهمزة في غير موضعها ألنها تستعمل لنداء القريب افالشاعر  ؛ياقتشالالحنين وا

داللة على أن  استعملهاعلى الرغم من أن الشاعر هو في الغربة بعيدا عن وطنه إال أنه 
ألن له فيها ذكريات  ،-الجزائر –اق إلى وطنه تشيو  ن حِ يَ  هوف ه،وطنه قريب رغم منفا

   .سهر وقت الشبابلي اجميلة ولي
   : وقال الشاعر �

   يلٍ ضِ خَ  هٍ جْ وَ  ي أَ ....  ايَ يقْ رِ فْ إِ أَ                
  )2( رِ ائِ شَ بَ ال يهِ فِ  ر ضَ خْ تَ ....  كَ هِ جْ وَ كَ                

نها بالد فالشاعر يمدح إفريقيا أل ، مدحعلى سبيل ال"  إفريقياأ" النداء هنا يتمثل في قوله 
 .فيه الستائر أي بلد يحتضن كل البشر  ضرّ خالعيش والرزق فهي بلد ت

   :وقال أيضا �
  د اهِ جَ المُ  مُ لَ األَ  رُ ائِ زَ جَ  أَ              

  اءيَ رِ بْ الكِ  ارَ نَ ا مَ يَ              
  ياكِ رَ ي أَ ن إِ              

  )3( اءيَ الض بِ  رُ خَ سْ يَ  لِ يْ ل ال هِ جْ وَ ا لِ مَ فَ              

                                                           

  . 141 ، ص، قصائد مجاهدةالغماريمصطفى محمد  )1(
 

  . 142ص ، المصدر نفسه) 2(
 

  . 185ص  ،المصدر نفسه) 3(



�ت ا�#�اء !� د��ان �	��� ���ھ�ة و أ��ا�� ا����� :               ا�
	� ا����� %�& 

 

56 

 

 ،هـه ومن قلبـقريبة من ألنها ؛"الهمزة" :ب الجزائردى الشاعر في هذا المقطع نا
 ؛ستهزاءالالمكسو بمعنى ا الفخرالنداء على معنى  وقد دلّ  ، )بلد(سم علم افجاء المنادى 

سقط في تتهزئ بالذين سوي يء،ش أيّ  يشوبهاتخر بالجزائر المجاهد التي ال فالشاعر يف
  )1( .أعينهم جزائر البطوالت والتضحيات

   :الشاعرقال  �
  ى سَ األَ  ي وَ ابِ رَ تِ غْ ا .... بيلْ قَ  الَ كِ  أآل                    
  )2(ام َبس ال يرِ جْ فَ  رَ ث عَ ا تَ مَ هِ بِ                     

ب اطَ خَ ألن المُ  الهمزة الشاعر استعمل وقد ،"كال قلبيأآل " وموضع الشاهد في البيت
 خرج النداء إلى وقد ،الهمزة دون بقية أدوات النداءة قربه كان له إذ هو جزء منه فلشدّ  ؛هقلبُ 

فهما  ،)واألسى االغتراب ( الشاعر في وجه تقف التي لعقباتا من التضجر والتحسر معنى
    .ماله وأحالمهآن الَ ب كيُ 

  ": أيا " النداء بـ:ثالثا
  :قال الشاعر �

  )3( ْر مِ ثْ تُ  الَ  بِ طِ الر  اءِ يَ الض  رَ جَ ا شَ يَ أَ                   

" أيا "ستخدام الشاعر حرف النداء ، حيث ا" أيا شجر"  ضع الشاهد في البيتومو 
إذا "  جملة جواب الشرط وأصل الكالمالتي تستخدم لنداء البعيد، وقد جاء النداء في ال

 صل،ـيحصل أو قد ال يح ؛ أي أنه طلب قد"تثمر شيدي، أيا شجر الضياء الانتحرت أنا
عيد الحصول، وقد دل النداء فيه على فهو طلب ب ،"أيا"النداء من أدوات لذلك كان له 

                                                           

، أطروحة لنيل درجة جماليات البنى األسلوبية في شعر التفعيلة لمصطفى محمد الغماريالشريف طرطاق، : ينظر ) 1( 
ص ، 2015 – 2014جامعة الحاج لخضر باتنة، العلوم اإلنسانية، و ، كلية األدب أدابهاو ، قسم اللغة العربية الدكتوراه

148.  
   .  37ص ، قصائد مجاهدة مصطفى محمد الغماري، )2(
   . 89، ص نفسه صدرالم )3(
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إلى  هماته إلخراج أنشودة من أناشيدل، خوف الشاعر من نفاذ كعالخوف والجز معنى 
  . النور 
  : قال الشاعر  �

  ي نِ حْ لَ  ابَ سَ نْ ا كَ ضِ فْ رَ  نْ مِ  يلُ ا نِ يَ أَ                      
  . راعِ شَ المَ  يُ ذْ هَ  كَ حِ رْ جُ  قِ مْ عُ  نْ ومَ                       
  .يادِ نَ يُ  لِ ليِ ي الخَ فِ  مْ كَ ....  يلا نِ يَ أَ                       
  . )1(راهِ جَ مُ  ُض فْ رَ وَ ....  يرٍ سِ أَ  ادَ ؤَ فُ                      

خرج النداء في  وقد ،"أيا" البعيد ستخدام أداة نداءبا "النيل"البيتين في كال الشاعر نادى
  .بأرض النيل التي وقعت األحداث يتألم من عرفالشا ؛والتضجر الحسرة معنى لىإ البيتين كال

  : قال الشاعر �
  تيل كنت الق...  ورُ الن  مَ كِ حَ  وْ لَ وَ               
  . )2(رائِ زَ الجَ  افِ فَ ي عَ فِ   ارً دِ ا ساَ يَ أَ               
 الً ز نَ الشاعر لنداء القريب، مُ  استعملها، وقد ءفي هذا البيت حرف ندا" أيا"وردت 

منادى، فجعل بعد المكانة كأنه بعد في المكان، يب منزلة البعيد، لإلشعار بعظمة الالقر 
علي من شأن القتيل في سيبل فالشاعر يُ . عظيمتّ الوقد دل النداء في البيت على معنى 

  . الجزائر
  "وا" النداء ب :رابعا

 حرف نداء مختص بالندبة :وا       

ه والمتوّجع منه، المتفّجع علي: ويقصد بها. )3(
أصابته  نْ ع عليه هو مَ تفج المُ  ألنّ  ،هار أهمية المندوب واإلعالم بعظمتهالغرض منها إظ

   .)4(عثمان وا: ة، كقولك لمن ماتة إصابة حقيقيّ المنيّ 
                                                           

   144، ص  قصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري،  )1(
   . 145المصدر نفسه ، ص  )2(
ة مقّدمة لنيل شهادة ح، أطرو آخر الكتابالعباب في شرح لباب اإلعراب من المنصوبات إلى محمد نصير الدين،  )3(

  .95، ص2000الدكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة باكستان، باكستان، 
  .1151،ص1992، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، المعجم المفصل في النحو العربيعبد العزيز فؤال بابتي)4(
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الديوان  في أربعة مواضع في" وا" حرف النداء مصطفى محمد الغماريوقد استخدم 
  :وذلك في قوله %3.7بنسبة 

  اهرَ مَ اعُ وَ ......ورُ الن  وَ هُ  ينٌ جِ سَ                   
  )1(رُ اجِ نَ و الحَ لُ عْ تَ  ورُ ا نُ يَ  كَ مِ اسْ بِ وَ                   

ب نفسه حين ندُ دبة، فالغماري يَ على النّ  لّ وقد د ،"عمراه وا"موضع الشاهد في هذا البيت 
  .ببلده الجزائر وهي دخول المستعمر عليها الستغاللها ر بمصيبة حّلتُأْخبِ 

 واهًا على زهرةِ " :وقد استخدم الشاعر الّندبة في عنوان إحدى القصائد وهو �
  )2("اءِ ضَ يْ البَ 

ينادي  فالشاعر في هذا المقام هو المناديعلى سبيل الندبة،  نداء" واهاً "عبارة  تدلّ 
م على وطنه الجزائر ، فالشاعر يتألّ )الواو( النداءستخدما أداة م ، )المنادى(وطنه الجزائر 

  .اعلى أبنائه واالعتداءمن قبل المستعمر من نهب لثرواتها  هوما تعاني
  :و قال أيضا �

  ةٌ يَ اوِ ذَ  الُ اآلمَ .... يعتِ يْ ا ضَ وَ ......يخُ شِ تَ                  
     لُ عِ تَ شْ تَ ...... رِ هْ القَ  اطُ يَ سِ وَ .... ي نِ ثَ نْ فأَ                  
  )3(لُ مِ ى الث حَ الض  ابَ سَ نْ افَ ....  تُ يْ ن غَ تَ  الَ وَ                  

، وقد ّدل على الندبة، "واضيعتي:"موضع الشاهد في البيت األول في قوله 
يوّضح بها مدى تأّلمه على الّضياع الذي يعتريه،إضافة إلى تأّلمه الشديد على فالشاعر 

والقهر الذي تسّلط عليه،فنجح في التعبير عن كّل هذا الوجع اآلمال التي بدأت َهِرمت 
  .بتوظيفه للّندبة

  
  
  

                                                           

  .145، صقصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري، ) 1(
  .189المصدر نفسه، ص) 2(
  .114ص ،المصدر نفسه) 3(
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  :استعمل الغماري الندبة في قوله �
                         إِ  اهُ ُأم ي تِ امَ رَ كَ  انُ هَ تَ سْ ي تُ ن  
  )1( انِ سَ نْ اإلِ  ةِ امَ رَ كَ لِ  اتَ عَ يْ ضَ  اوَ                         

 إلىفالشاعر يشتكي ألمه  ،دبةعلى النّ  وقد دلّ  ،"واضيعتا"البيتين اهد في موضع الشّ 
 اإلنسانألن  األلم؛ نسان وضاعت، فأي ألم بعد هذاه إذا استهانت كرامة اإله ويخبرها بأنّ أمّ 

  .  ال يملك أغلى من كرامته
  

 قصائد" واناألغراض البالغية للنداء الواردة في دي وفي األخير يمكن تلخيص �
  : تيعلى الشكل اآل" مجاهدة

  رقم الصفحة  غرض النداء  شاهد النداء  البيت الشعري  حرف النداء

 النداء
              : ب
  "يا

  .تِ والَ طُ البُ  بَ عْ ا شَ يَ  - 
  

  14ص  طلب اإلقبال  البطوالت شعب يا
ق و شَ المُ  بِ لْ القَ  ةَ احَ ا وَ يَ - 

  .يانِ العَ 
  21ص   الشوق و الحنين  يا واحة القلب

  اهب ا رَ يَ  ر ا القَ ذَ هَ  ر من ح-
  

  184ص   الدعاء  يا رباه

  .يانِ الجَ  اقُ رَ الفُ ى سقْ ا أَ مَ  اهُ م أُ -
  .يرِ اطِ وَ خَ  يمَ عِ نَ َك يا دَ عْ بَ  تُ قْ ارَ فَ -

  

يا "أماه تقديره -
 ".أماه

  .نعيم خواطري يا-

  التوجع و
  التألم

  21ص
  37ص

  .يلٍ جِ  ارَ ا عَ يَ  اءُ دَ الفِ  نَ يْ أَ  نَ يْ أَ -
 لٍ يْ ي لَ ، فِ  امِ هَ وْ األَ  ةَ رَ كْ ا سَ يَ -

  .اءُ السنَ  هُ دُ د بَ يُ 
  

  

  .يا عار جيل-
   .يا سكرة األوهام-

  الذم
  108ص 
  135ص 

 حَ يْ وَ وَ - يدَ شهِ وا ال اعُ بَ  نْ مَ  لَ يْ اوَ يَ -
  .ِلُفوا الُقُعودَ ن أَ مْ 

  

  ويل يا-
 يا"والتّقديرويح -

  "ويح
  180ص   .ستنكاراال

  .ينِ طَ وَ  ايَ  خَ اريٍ وا الت فُ ي زَ  هِ مِ اسْ وبِ -
ا يَ  كَ لُ ِني مِ الَ السّ  مِ اسْ بِ  عَ ِبي-

  .وطني يا-
  .مصر يا-

  الجزع
  و التضجر

  66ص 
  84ص 

                                                           

  .25ص ، قصائد مجاهدةمصطفى محمد الغماري، ) 1(
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  .رصْ مِ 
  

  

  .امُ قَ ي مَ بِ انِ جَ بِ  بُ بيِ احَ يَ  كَ لَ -
  .ةٌ وقَ فُ دْ مَ  رٌ اعِ شَ َلَك َيا َحِبيُب مَ -

  .مٌ الَ سَ وَ  ةٌ ي حِ تَ  بُ بيِ ا حَ يَ  كَ لَ -

  .حبيب يا-
  .َيا حبيب-
  .يا حبيب-

  38ص   التطمين

  

  . ابُ رَ سَ  ايَ  نُ حْ ا نَ ذَ كَ هَ - 
  

  38ص   هكمالتّ   .سراب يا-

  .هُ حُ مِ َال ا مَ انَ وَ هْ تَ  دُ مَ حْ أَ  ادُ فَ حْ أَ -
  

أحمد  أحفاد-
يا أحفاد "تقدير لا

  ".أحمد
  65ص  نويهالتّ 

  .انَ ينيِ لَ  حَ باَ شْ أَ  َيا نُ حْ ر نَ ائِ َبشَ -
  

  65ص   حديالتّ   أشباح لينينا يا-

 .ى رَ الَحَيا  سِ فُ نْ األَ  ظَ وقِ مُ  اي-
 الَ وْ لَ ...  سِ مْ الش  ظَ وقِ مُ  ايَ -

  .تْ رَ هَ دَ زْ ا امَ  ب الحُ 
  

  يا موقط األنفس
  موقط الشمس يا

  التكريم
  و التنويه

  30ص 
  32ص 

ى رَ لوَ ا ايَ نْ ي دُ فِ  انَ كَ  دُ لِ وْ ا مَ يَ -
  .ا مَ لَ عَ 

  .بٍ أَ  رَ يْ خَ وَ ... َيا َخْيَر َمْولُودٍ -
إْن لْم ُيعَتَصر  َيا ِقّمَة الَمجدِ -

  .َوَتِري
يا عفة الشْمِس َال ُعْرٍب وََال -

  .َعَجمٍ 

  .يا مولد -
  .يا خير مولود-

  :التقديرب أ وخير
  ."يا خير أ ب  "

  .يا قّمة المجد-
  .يا عّفة الشمس-

  مدح

  29ص 
  31ص
  75ص
 75ص

 ينَ حِ - .اادً دَ ا شِ عً بْ ا سَ نَ يخَ ارِ ا تَ يَ -
  . ِليصْ أَ  لَ صْ ا أَ يَ  يكَ فِ  ابُ سَ نْ أَ 
 َس يْ ، لَ كِ  َبْعدَ  اءِ دَ هَ الش  ةَ بَ ثْ ا وَ يَ -

  .اءٌ سَ مَ  يهِ وِ طْ يَ 
  

  .يا تاريخنا-
  .يا أصل أصلي-
  . يا وثبة الشهداء-

  الفخر
  عظيمتّ وال

  187ص 
  57ص 
  133ص 

  . ي سِ دُ ا القُ نَ حَ رْ ا جُ يَ -
  .َسْين الحُ  مَ لْ ا حُ يَ  ورُ ثُ َفتَ 

  

  .يا جرحنا-
  .يا حلم الحنين-

  الحسرة
  واأللم

  179ص 
  184ص 

  .اشِ ط العَ  مِ لْ ا حُ يَ  اكَ دَ يَ وَ -
  

  183ص   اليأس  .اشحلم العطّ  يا-
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ى وَ ي الهَ فِ  ابَ ذَ عَ لَ  ايَ  يكَ فِ و -
  .ابً ذْ عَ 

  

  72ص  عجبالتّ   .ابَ ذَ عَ لَ  ايَ -
  

  اسِ رَ عْ األَ  ةَ كَ بْ ادَ يَ  َغنْيُت -
  

  51ص   رحالف  يادبكة األعراس-

  النداء
  بالهمزة

  .اقً وْ شَ  ينَ سِ قاَ تُ  مْ كَ ..  ايَ قْ ريِ أ إفْ -
  

  141ص   .الحنين واالشتياق  .أ إفريقيا -
  .يلِ ضِ خَ  هٍ جْ وَ  ي أَ ... ا يَ يقْ رِ فْ إِ  أَ -

  
  142ص   المدح  .ايَ يقْ رِ فْ إِ  أَ -

  .دِ اهِ جَ المُ  مِ لَ األَ  رُ ائِ زَ جَ  أَ -
  

  185ص   رالفخ  .أ جزائر-

 ي وَ ابِ رَ تِ غْ ي  ابِ لْ قَ  الَ كِ َآل أَ -
  .ىسَ األَ 

  .كال قلبي  أآل-
و الّتضجر 
  .التحسر

  37ص 

النداء ب 
  "أيا"

 الَ  بِ طِ الر  اءِ يَ الض  رَ جَ ا شَ يَ أَ 
  مرْ ثْ تُ 

  89ص   الخوف و الجزع  شجر الضياءأيا 

  144ص   والّتضجر رةسالح  نيلأيا   نيحْ لَ  ابَ سَ نْ ا كَ ضِ فْ رَ  نْ مِ  يلُ ا نِ يَ أَ 
  رئِ زاَ الجَ  افِ فَ ي عَ فِ   راً ادِ ا سَ يَ أَ 

  

  145ص   عظيمتّ ال  سادراأيا 
  

       :النداء بـ
  وا

    واعمراه  اهرَ مَ اعُ وَ  ورُ الن  وَ هُ  ينٌ جِ سَ 
  

  

  دبةالنّ 

  145ص 
اآلمال ..ي تِ عَ يْ ضَ َوا......خُ يشِ تَ 

  .ذاوية
  141ص  وا ضيعتي

  189ص   ااهً وَ   "اءِ ضَ يْ البَ  ةِ رَ هْ ى زَ لَ واهًا عَ "
  25ص   واضيعتا  انِ سَ نْ اإلِ  ةِ امَ رَ كَ ا لِ تَ عَ يْ اضَ وَ 

  
    
  
   



  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخـاتمـة
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  :وختاًما لهذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج هي كاآلتي    

 :سبق النحاة في معالجة النداء، وضمه إلى مباحثهم، وتعريفهم له من جانبين .1

ي، ـك من الجانب الفنـجانب وظيفي وجانب إعرابي، وٕالحاق البالغيين في معالجته وذل

  .وكانت معالجة الفريقين متكاملة

على  لما يحتويه من فنون القول،اهتمام البالغيين بالقسم الطلبي من اإلنشاء وذلك  .2

  ،رج إليهاـيخ بالقليل من اهتمامهم لقلة المعاني التي فلم يحظ إالغير الطلبي  القسمعكس 

 .وألّنه باألصل خبر نقل إلى اإلنشاء

ع أقطابها؛ ـهو يجّسد العملية التواصلية بجميو النداء أحد األساليب اإلنشائية الّطلبية،  .3

الُمَناَدى وهو مستقبل : األول الُمَناِدي وهو منشئ الحديث، والثاني: إذ يتطلب طرفين

 .الحديث، إضافة إلى الّرسالة 

قوم وهي حروف ت بفعل أدوات تنقل الجملة من الخبرية إلى اإلنشائية،يحصل النداء  .4

 .وما شابهه" أدعو"مقام الفعل 

مساحة كبيرة " قصائد مجاهدة لمصطفى محمد الغماري"وان يكان ألسلوب النداء في د .5

موضع، هذا ما جعله ال يخاطب نفسه بل يتصور أمامه  171حيث استخدمه في 

 .إيصال الّرسالة لهُمَخاَطب يحاول جاهًدا 

لم يستخدم الشاعر في ديوانه جميع أحرف النداء، بل اقتصر استعماله على أربعة  .6

 ).يا، أ، وا، أيا : ( أحرف من بين الثمانية و هي 

ة األدوات؛ ـأكثر من بقي"دة ـائد مجاهـقص"في ديوان " يا"كان استعمال حرف النداء  .7

ال أفكاره، إضافة إلى ـر للتعبير بحّرية، وٕايصوفرت مساحة للشاع" يا"ويرجع هذا إلى أّن 

ما جعل الشاعر يكثر توظيفها  ،االستغاثةمرونتها، فهي تستعمل للقريب والبعيد والندبة و 

 .في الديوان دون سائر األدوات
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فهي  ،كانت تثبت أحياًنا مع المنادى وتارة أخرى تحذف" يا"الحظنا أّن أداة النداء  .8

قوية االستعمال كما وضحنا في إثباتها وحذفها وقد تفّنن مصطفى محمد الغماري في 

جاء الحذف  للحذف أو اإلثبات غرض مقصود فمثالً في الديوان؛ إْذ كان استعمالها 

بينما دّل إثبات .للّداللة على التعظيم والتنويه واإليجاز، ومواضع الحذف في الديوان قليلة

 ....).، الّذم، الفخر، التعجبكالمدح(  :متنوعة األداة على أغراض

األسلوب                                                                                                                       على وأضفى ،ا وٕابداًعاأضاف أسلوب النداء إلى لغة الشاعر رونقً  .9

 .خروجه إلى دالالت أخرىماال خاّصة في ج    

   

       

  

   

               

   



  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والمراجعقائمة المصادر 
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   يوسف عطا الطريفي ، الوافي في قواعد النحو العربي ، دار األهلية ، بيروت ، . 63

  . 2010،  1لبنان ، ط   

  : األطروحات و الرسائل الجامعية :اثانيً 

آمنة أمقران ، الرمز في شعر مصطفى الغماري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  .1

في األدب الجزائري الحديث ، معهد الّلغة العربية و آدابها ، كلية األدب و العلوم 

 . 2010اإلنسانية ، جامعة لحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر ، 

حياة بناجي ، أسلوب النداء في الحديث النبوي الشريف ، رسالة مقدمة لنيل شهادة  .2

 . 2015الماجستير ، كلية اآلداب الّلغات ، فرع علوم الّلغة ، تيزي وزو ، الجزائر ، 

سهام زيتوني ، جمالية الخطاب الشعري في شعر مصطفى الغماري ، أطروحة مقدمة  .3

دب و الّلغة العربية ، كلية اآلداب و الّلغات ، جامعة لنيل شهادة الدكتوراه ، قسم األ

 .2018محمد بوضياف ، المسيلة ، الجزائر ، 

لمصطفى محمد الشريف طرطاق ، جماليات البنى األسلوبية في شعر التفعيلة  .4

الغماري ، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، قسم الّلغة العربية ، كلية االداب 

 . 2010جامعة الحاج لخضر، باتنة ، الجزائر،  والعلوم اإلنسانية ،
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، دراسة و تحقيق العباب في شرح لباب اإلعراب ، أطروحة مقدمة  ينمحمد نصير الدّ  .5

لنيل شهادة الدكتوراه ، قسم الّلغة العربية ، الكلية اإلسالمية ، جامعة بشاور، باكستان 

 ،2000. 

   : المقــــاالت: ثالثًا

حسن موسى أبو جزر ، أسلوب النداء في الحوار القراني سورة النمل أنموذًجا ، دراسة  .1

نحوية داللية ، مجلة جامعة األقصى ، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ، قسن األدب 

 . 1:، ع 19:، مج 2015و الّلغة العربية ، غزة ، فلسطين ، 

في شم المتنبي ، مجلة مركز بابل استعماله طاهر محسن كاظم ، داللة النداء أنماط  .2

  .   3:للّدراسات اإلنسانية ، جامعة بابل ، ع
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   :الملحق  

  :مصطفى محمد الغمارينبذة عن حياة الشاعر   -1

 ،"مصطفى بن محمد بن علي بن محمد الصالح بن محمد الغماري" سمه الكاملا

 16 (ئة وألف ماعام ثمانية وأربعون وتسع ،ادس عشر من شهر نوفمبرمن مواليد  السّ 

ينحدر من  ،)1(بالوسط الشرقي للجزائر ،والية البويرة" صبرج خري " ببلدية ، )1948نوفمبر 

ن ومأثور الحكمة آه القر والده كان يعملّ ف ،"نة لها عناية خاصة بالثقافة العربيةي تدَ سرة مُ أُ 

وكان  ه،ده بمبادئ اإلسالم وتعاليمو ز ختلف إليها كانت تُ اوزاوية بلعموري التي  ،والزهد

  .)2("عهد اإلسالمي بالعاصمة أكثر وأعمقممن ذلك بال حظهُ 

 ،راسة في ليبيال وزارة األوقاف من الجامعة اإلسالمية للدّ بَ نحة من قِ ت له مِ يَ عطِ أُ 

راسته ل دِ كمِ وعاد إلى الجزائر ليُ  ،زاولة الدراسة هناكمن مُ ه لم يتمكن ه بعد وفاة أمّ أنّ  إالّ 

داب وحصل على شهادة ليسانس من كلية اآل ،1968ب إليها سنة سِ في الجامعة التي انتُ 

ين الخدمة يعود إليها أستاذا معيدا بعد إكماله سنتَ  يلك ،1972والعلوم اإلنسانية سنة 

  .)3(الوطنية

حقيق ترجمة قد والتّ محمد الغماري في النّ وقد جاء في أخر كتاب مصطفي 

بعد تقديمه  ،اف جدّ شرّ نال شهادة الماجستير في األدب الحديث بدرجة مُ  :مختصرة له

 هشهادة دكتورا على وحصل ،"عرية في شعر أحمد شوقيالشّ  ةور الصّ " أطروحة بعنوان 

ان المحاكاة بين أبي حيّ " :ا على أطروحة بعنوانف جدّ دولة في اللغة العربية بدرجة مشرّ 

الشاوي  مة أبين لإلمام العالّ آختلفوا فيه من إعراب القر اة فيما بن عطيّ امخشري و والزّ 

    ".الملياني الجزائري دراسة وتحقيقا 

                                                           

لنيل شهادة الدكتوراه، كلية ُمقّدمة ، أطروحة جمالية الخطاب الشعري في شعر مصطفي الغماريسهام زيتوني،  ) 1(
   .9، ص 2018-05-15جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر،  ،قسم األدب واللغة العربية، ب و اللغات اداآل
  . 151، ص 2009، 3، عالم المعرفة، الجزائر، ط تجارب في األدب والرحلةأبو القاسم سعد اهللا ،   )2(
دارسة نقدية أسلوبية  ،بومنجل عبد المالك، الموازنة بين الجزائريين مفدي زكرياء ومصطفى الغماري: ينظر )3( 

  . 17، ص 2015، 1والتوزيع، ط ، قرطبة للنشرموازنة
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  :جانب إبداعي شعري وجانب علمي أكاديمي : اعر جانبانلشّ ل �

   :الجانب اإلبداعي الشعري* 

  .8197أسرار الغربة صدر  -

  .1979الورد والنار صدر يات غنأ -

  .1980هران طخضراء تشرف من  -

  .1980راءة في زمن الجهاد قِ  -

  .1983قصائد مجاهدة  -

  .1983اج الحجّ  متأفي م سعر -

  .1983) من شعر األطفال ( الفرحة الخضراء  -

  .1984نقش على ذاكرة الزمن  -

  .1984 ّسيفية الآقراءة في  -

  .1985مقاطع من ديوان الرفض  -

  .1985بوح في موسم األسرار  -

  .1985حديث الشمس والذاكرة  -

  .1986ثورة  ألم و -

  .1986عار من شعر األطفال حديقة الشّ  -

  .1993براهيمي د والقدس والمقام االيالع -

  . 1994إلى مسلمي البوسنة   اهسالمإ وا -

  .1995براءة  -

  .1995مولد النور  -

  .1995لة بين يدى اإلمام الحسيني مطوّ  -

  .2000)  نشر إتحاد الكتاب العرب( ا األلم أيهّ  -

   .2001 نتفاضة األقصىاة إلى نتفضِ قصائد  مُ  -
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  : وله دواوين لم تصدر منها

  .أشباح وأرواح -

   .ثمار األفعى -

   )ة تتجاوز ألف بيتموهي ملح (ذن آولك المجد يا م -

   : الجانب األكاديمي* 

   : التحقيق منهاللشاعر الباحث أعمال في * 

   .)مطبوع (تحقيق شرح أم البراهين في العقيدة لإلمام أبي عبد اهللا السنوسي  -

   .1996بيروت سنة بطبع ) جواهر حسان (البي عالث : تحقيق تفسير اإلمام -

  .)مطبوع (نوسي سمات في علم الكالم لإلمام التحقيق المقدّ  -

ة العلمية في هذا المعجم قد للمادّ ن( ساسي كتاب مالحظات على المعجم العربي األ -

  . م 2002مطبوع سنة 

   .ياض شرح شفاء القاضي عياض في سبعة مجلداتتحقيق نسيم الرّ  -

   .تحقيق طراز المجالس لإلمام الشهاب الخفاجي صاحب نسيم الرياض -

  .وانج له للخفاجي ستحقيق كتاب ال -

   .)1(األندلسي بن عباداتحقيق الرسائل الكبرى لإلمام محمد 

داب بجامعة العربية محاضرا في كلية اآل غةاول تدريسه بقسم اللّ ز يزال ي ال الشاعر

خر أغلبها كتب على نمط اآلو  الشعرية بين الحين هم دواوينوفي الوقت نفسه ينظّ  ،الجزائر

 ًعا؛واإلصرار م ستمراراال من يءشب  الغماري هاجالتي يعال المضامين ومن ،القصيدة العمودية

  .)2(وعن قضايا إسالمية وتحررية وٕانسانية أخرى ،الجزائر والعروبة في ،عن اإلسالم دفاعه
 

                                                           

  .  271- 270،  ص جمالية البنى األسلوبية في شعر  التفعيلة لمصطفى محمد الغماريالشريف طرطاق،  )1(
، ص 2007دار هومة، الجزائر، دط، ، ، 20معجم الشعراء الجزائريين في القرن  عبد المالك مرتاض،: ينظر ) 2(

260  .  



  

  : ملخص

من جوانب مختلفة نحوية أو ات الّلغوية العربية بمعالجة مواضيع عديدة و اهتمت الّدراس   

، ومن بين هذه المواضيع التي نالت االهتمام بالدراسة من قبل النحاة والبالغيين النداء  ... بالغية

لمعرفة غرضه الحقيقي، ألّنه أسلوب يجري على ألسنة الناس كثيًرا لهذا لفت انتباهنا تطبيقه فالشعر 

أسلوب النداء في ديوان قصائد : "واألغراض المجازية التي يخرج إليها لهذا جاءت دراستنا موسومة ب

  ."مجاهدة لمصطفى محمد الغماري دراسة بالغية

حيث جاء تقسيم البحث إلى مدخل و فصلين سبقتهم مقدمة ، فُجعل المدخل للحديث عن   

و قد .النداء عند النحاة والبالغيين:في حين جاء الفصل األول موسوًما ب. الكالم بين الخبر و اإلنشاء

تضمن مفهوم النداء عند كل منهما مع ذكر أدوات النداء وخصائصها، لتنطلق الدراسة في تبيين أقسام 

أما الفصل الثاني فقد . النداء عند كل من النحاة والبالغيين، ثم تم التطرق للحذف في أسلوب النداء

  .للحديث عن تجليات النداء في ديوان قصائد مجاهدة وأغراضه البالغية خصص

  .      لتختم هذه الدراسة بخاتمة تم فيها رصد أهم النتائج المتوصل إليها 
   Résumé   

 

Les études linguistiques portaient essentiellement sur le traitement de nombreux 

sujets, de plusieurs aspects,  grammaticaux et rhétoriques… Parmi ces sujets, qui ont été 

étudiés par les grammairiens, l’appel,  parce qu’il s’agit d’une méthode très répandue dans 

les langues des gens, ce qui a  donc attiré notre attention sur son application dans la poésie, 

et ceci afin de connaître son véritable objectif, et les objectifs  métaphoriques qui en 

découlent. C’est pourquoi notre étude par un «  La méthode  d’appel, dans le recueil  des 

de Moudjahida  de Moustapha  Mohammed El-Ghamari est une étude rhétorique.  
 

Notre travail de recherche est subdivisé en un préliminaire  et deux chapitres 

précédés d’une introduction. Le préliminaire est consacré pour parler du discours entre 

l’information et la construction. Tandis que le premier chapitre est intitulé : «  L’appel chez 

les  grammairiens et les rhétoriciens ». Il comprend une définition de l’appel   dans chacun 

d’eux, en citant ses outils et ses caractéristiques, afin de commencer l’étude sur 

l’identification des sections d’appel chez les grammairiens et les rhétoriciens. Puis, on a 

procédé à la suppression  dans la méthode d'appel. Quant au  deuxième chapitre est  

consacré à l’évocation des  manifestations de l'appel dans le recueil  de  poèmes de 

Moudjahida et à ses objectifs rhétoriques. Notre  étude se termine par une conclusion dans 

laquelle les principaux résultats obtenus  ont été confirmés. 

            

   

 


