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له آوالصالة والسالم على نبینا الكریم محمد صلى اهللا علیه وسلم ، وعلى الحمد هللا 

  .یوم الدین  إلى أجمعین التابعین، وعلى  براراألوصحابته   األطهار

منطلقا لدراسة  إیاهاعنیت الدراسات اللغویة الحدیثة بالجملة عنایة بالغة  ، متخذة 

، بغیة شبكة العالقات اللغویة داخل التراكیب  النص ، واستكناه مغالیقه ، والكشف عن

، وتحصیل القیمة التعبیریة اللغة في تحقیق التواصل اللغوي  إلمكانیات األمثلاالستثمار 

  .لها عن طریق ربط النحو بالداللة 

تقدم دراسة التراكیب في  إذعلى الطریق ،  أولىخطوة  إال" المفردات"دراسة  ولم تعد

للدرس اللغوي الحدیث ، مما یسهل الوقوف على  وأرحب أوسع فاقاآسیاقاتها المختلفة 

طر قراءته و تحلیله،باالستعانة بآلیات لغویة ناجحة یكفلها أوتحدید مضامین النص ، 

  .الخطاب 

بوصفها جوهر  اإلسنادالعالقات التي ینبني علیها التركیب ، هي عالقة  أهمولعل 

 اإلسنادجمل مفیدة مالم تربط طرفي  إنشاءكلم من ال یتمكن المت إذاالعملیة الكالمیة ، 

 إلىروابط داللیة ولغویة سلیمة ، فال تتحقق سالمة التركیب بمجرد رص الكلمات بعضها 

بعض كیفما اتفق ، بل ینبغي مراعاة العالقات اللغویة التي تسمح بصیاغة تراكیب 

  .متالحمة 

ما لها ، فكرنا في بسط هذا  یةاألهملة لها من أبهذه القضیة مس اإللمامولما كان 

التصنیف النحوي  أركانونتائج تمس جمیع  ثارآالموضوع والتعمق في دراسته، لما له من 

. 

دراسة نحویة في -التركیب االسمي وخصائصه" وقد تخیرنا تحقیقا لهذه الغایة عنوان

  ".مختارات من دیوان حافظ إبراهیم
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  : ب كثیرة  أهمها ومما شجعنا على اختیار هذا  الموضوع أسبا

وفرة المصادر والمراجع النحویة المتخصصة في هذا الموضوع، ثراء مادتها -

 وغزارتها مما ساعدنا على المضي قدما في هذا الموضوع 

قیمة الموضوع وأهمیتها ، فالبحث في عالقة اإلسناد في التركیب النحوي وأثرها -

وٕالمامنا بآثار هذه العالقة   في صنع المعنى وصیاغاته لها من األهمیة مالها ،

 .وأهمیتها ، لها نتائج حمیدة وانعكاسات طیبة على الدراسات النحویة العربیة 

؟وكیف تؤثر  وأنماطهفما مفهوم التركیب االسمي عند النحاة العرب؟ وما عناصره 

 اإلسناد أحوالتكمن تجلیات  وأینفشلها؟  أوفي نجاح العملیة التواصلیة  اإلسنادعالقة 

  ؟ إبراهیمالتركیب االسمي في دیوان حافظ  وأنماطوصور  

 أهمیةبمعالمها ، وبیان  واإلحاطةعن هذه التساؤالت  اإلجابةویحاول هذا العمل 

  .ودوره في نجاح العملیة التواصلیة اإلسناد

  : ولتحقیق هذه الغایة سیق البحث وفق الخطة التالیة 

  مقدمة 

  مدخل 

  مفهومه ، عناصره ، وخصائصه : التركیب االسمي )نظري( أولفصل 

دراسة نحویة في مختارات من –أنماط التركیب االسمي و خصائصه )تطبیقي(ثاني فصل 

  -إبراهیمدیوان حافظ 

  خاتمة 

  قائمة المصادر والمراجع 

  فهرس الموضوعات 
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  صائصه خ برازإالفصل األول لبیان ماهیة التركیب النحوي وبسط القول في جاء 

مفهوم التركیب االسمي لغة واصطالحا ، حیث وقفنا فیه على : وقد تناولنا فیه

تعریفات وحدود قدمها بعض النحاة واللغوین العرب ، وانتقلنا لعناصر التركیب النحوي 

معرجین على بعض خصائصه وممیزاته والعوارض التي تلحق التركیب من ترتیب وحذف 

.  

دراسة نحویة –أنماط التركیب االسمي وخصائصه  لدراسة صصفقد خُ أما الفصل الثاني 

  –في مختارات من دیوان حافظ إبراهیم 

) خبر+مبتدأ( األولالنمط .التركیب في الجملة االسمیة  أنماطحیث تناولنا فیه 

فضلة +مبتدأ (و)خبر جملة +مبتدأ(و)خبر نكرة+مبتدأ معرفة : (بصوره المختلفة 

  ).رفةخبر مع+مبتدأ معرفة (و)خبر+

  الجملة المنسوخة :النمط الثاني أما

 )خبر+مبتدأ+ (كان أو إحدى أخواتها  -1

  )خبر+مبتدأ+ (إن أو إحدى أخواتها   -2

: لى ــوقف كل نمط فیه عـف اإلسناد أحوالفخصصناه لدراسة  األخیرالعنصر  أما

  .، الذكر والحذف  والتأخیرالتقدیم 

  . إلیهالمتوصل النتائج ا أهمالخاتمة فحاولنا فیها رصد  أما

مثل المناهج لمعالجة هذا أالمنهج الوصفي كان  أن إلیه اإلشارةومما تجدر 

وصوره وبیان  وأنماطهثر وخصائص التركیب النحوي االسمي أالموضوع ، فالوقوف على 
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 هإلی، متخذین من التحلیل لحیثیاته  ایستلزم وصف ،ودوره في صیاغة المعنى اإلسنادثر أ

  .ونحن نستقرئ المدونة المبتغى دراستها  أدق نتائج إلىللوصول 

الجملة االسمیة "كتاب: أبرزهاوقد استعنا في بحثنا هذا بجملة من المراجع لعل 

  .لفاضل صالح السامرائي " وأقسامها تألیفهاالجملة العربیة "وُمؤلف .المكارم  أبولعلي "

-ر یوسف وغلیسيالجملة في شع:"دندوقة فوزیة الموسومة ب األستاذةوكذا مذكرة 

  .-أسلوبیةدراسة لغویة 

تعسر فهمنا : أهمهالصعوبات اوقد واجهاتنا ونحن نعد لبحثنا هذا مجموعة من 

  .لبعض القضایا النحویة ، باإلضافة إلى ضیق الوقت

  المشرف  لألستاذالشكر والعرفان  آیات ىسمأبنتقدم  أنوال یفوتنا في هذا المقام 

صدره وجمیل نصحه وعمیم كرمه ، فجزاه اهللا عني لصبره ، وسعة  "بودیة محمد "

 .خیر الجزاء واهللا من وراء القصد 
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  :مفهوما التركیب واإلسناد 

متباینة لفظا ، متفقة المستقرئ لتعریفات النحاة في موضوع الجملة یجدها إن 

ویتضح  ذلك من خالل تمثیلهم لمكوناتها ، ویكاد  ، األحیانفي كثیر من  مضمونا 

  .كل تعریف للكالم تعریفا للجملة  یعتبر

المسند (لم یفد البد من توفر  مأ أفادتركیب : قصر صورها هي أ فيفالجملة العربیة 

عقد به نالذي ت األدنىن هاتین الدعامتین تمثالن الحد أل.تقدیرا  أموجودا ) إلیهوالمسند 

  . (1)الجملة

  : تعریف التركیب 

  :ة ــغــل/أ

  ):ب . ك . ر(مادة )البن منظور(جاء في لسان العرب «

  .كبب وتراوضع بعضه على بعض ، وقد تركَ : ب الشيء ركَ :ب ركَ 

منصبه في  أصلكریم  أي:ب فالن كریم المركَ : والمنبت ، ونقول  األصل: بوالمركَ  

  (2) »قومه

"  ركب"البالغة فمادة  أساسختلف ھذا التعریف عن التعریف الذي ورد في معجم یوال 

  (3)" كریم المنبت:"تعني 

                                                           
 ،دار و مؤسسة  رسالن- دراسة نحویة–الجملة والوحدة االسنادیة الوظیفیة في النحو العربي : رابح بو معزة:ینظر -  (1)

  . 65،ص2008سوریا دط،

، القاهرة كورنیش النیل  ،رفمحمد احمد حسب اهللا وآخرون ،دار المعاأ:لسان العرب ،تحقیق وٕاعداد :ابن منظور -  (2)

  . 1714،ص19،ج3،م) ب رك(دط،دت، ،مادة 

محمد باسل عیون السود ،دار الكتب : ، تالبالغة أساس:حمد الزمخشري أأبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن -(3)

  . 379،ص1ج)ب .ك.ر( مادة د ت ،بیروت ،دط، ،العلمیة
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  .تراكم  أوركب بعضھ بعضا :تراكب  « : وأیضا

  .(1)»ضد البسیط : والمركب.لف وتكون أت:بتركَ 

  : اصطالحا/ب

الفرج في (:كقولك ، قول مؤلف من كلمتین أو أكثر لفائدة سواء كانت تامة :التركیب 

  )العلم نور)(الصبر

  ).ن تتقن عملكإ)(نور الشمس(ناقصة  مأ

  : ویتفرع عنھ 

  .لف من ركني الجملة أھو ما ت:سنادي المركب اإل

  .وھو أیضا الحكم بشيء على شيء أخر 

  .(2)جاء المعلم :و نح

  .المسند والمسند إلیھ : ھما سنادي من ركنین أساسینیتألف المركب اإل

  .ما تركب من المضاف والمضاف إلیھ وھو  : المركب اإلضافي

  .المدینة  ثارآ:نحو 

البدل ،صفة وموصوف ،المؤكد والمؤكد : كل مركب یتألف من وھو :المركب الوصفي 

  .بدل منھ موال

  : نحو

  )صفة وموصوف(التلمیذ المجتھد أكرمت -      

 )دؤكَ د والمالمؤكِ (كلھم األھلجاء  -

  

                                                           
(1)
  .276،ص1،1980ز جمهوریة مصر العربیة ،طمعجم الوجی:مجمع اللغة العربیة : ینظر- 

ر الجرجاني ،دیوان المطبوعات الجامعیة بن هالتراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند عبد القا:صالح بلعید :ینظر -  (2)

  . 102عكنون ،الجزائر،دط،دت،ص
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 ).البدل والمبدل منھ(أخاك ارأیت خالدً  -

یتوسط حرف العطف  -والمعطوف علیھ ،لف من المعطوف أت ما:المركب العطفي 

  .- بینھما

  .ال الطالب والطالبة الحمد والثناء ین: نحو 

  .ن ركبتا وجعلتا كلمة واحدة كلمتی ویتألف من :المركب المزجي 

  .بویھ ،حضرموت یبعلبك ،س:نحو 

  . (1)تسعة عشر إلىحد عشر أ:من  عداداألویضم :المركب العددي 

  : أنواع أربعة إلى  سناديالعرب القدامى التركیب اإل النحویونكما صنف 

  .لظرفياالتركیب االسمي ،الفعلي ،الشرطي ،

  .(2)"فعلیة ،اسمیة وشرطیة وظرفیة : ربضأ أربعةالجملة على :"قال الزمخشري 

والفعلیة هي التي صدرها ...فاالسمیة هي التي صدرها اسم ،: األنصاريویقول ابن هشام 

  .(3) ...مجرور  أومصدره بظرف ال : والظرفیة هي...فعل 

  .(4) ...اسمیة وفعلیة وظرفیة: إلىیقول ، تنقسم الجملة  ذإوتبعهما السیوطي ،

                                                           
، المؤسسة الجامعیة للدراسات المدخل النحوي وتطبیق وتدریب فن النحو العربي :علي بهاء الدین بوخدود : ینظر -)1(

   . 11.12،ص 1،1987والنشر والتوزیع ،لبنان ،ط

د  دطدار الجیل ،بیروت ،،المفصل في علم العربیة ):ـه538ت(محمود بن عمر بن احمد الزمخشري القاسم  أبو-(2)

  .39ص ت،  

المبارك وآخرون المكتبة  مازن: عاریب ،تاللبیب عن كتب األ  مغني) :هـ761ت(ابن هشام األنصاري :ینظر -(3)

   .2/492هـ5،1412العصریة ،بیروت ،ط

عبد السالم هارون وعبد العال سالم مكرم :حالجوامع ،ت جمع في شرحالهوامع  همع:جالل الدین السیوطي : ینظر-(4)

  . 37.38/ 1،ج2001ط،.عالم الكتب  القاهرة ،د
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ن تركیبها یستلزم عنصرین أالجملة تقتضي بالضرورة تركیبا ، و  أن إلىر هنا ایش

  .المحكوم علیه  أي: الموضوع  :هما

  .به  المحكوم أي:المحـمول         

التراكیب  تبحث في مستویات العالقات القائمة بین الوحدات الصغرى داخل الجمل بغیة ف

  .ذات داللة تحدیدها ، وبین المورفیمات ،لتكوین كتلة لغویة منسجمة 

  .جمالیات النشاط التصویري كبرى  في   أهمیةشغل تنظیم الكلمات ف

  ." اإلسناد"هذا النسیج من العالقات القائم بین الحروف والكلمات یسمى 

وهناك من  .عملیة معنویة ذهنیة غنیة بالداللة المحتملة ،فقیرة للداللة المنجزة  فاإلسناد

  .المقام النحوي : یسمیها

   .إسنادي أساسعلى  إالالعربیة ال تقوم  فالجملة

  :اإلســنــاد

  :ةـغــل/أ

  ."سندأ"وجدناه مصدرا للفعل الرباعي " للسند"المعنى اللغوي  أردنا إذا

 إلىاه عز:سند الحدیث معناه أجعلھ معتمدا علیھ ، و; أيالشيء كذا ، إليسند أ «:ویقال  

  . » إلیھونسبھ  ھقائل

  .(1)"شيءإضافة الشيء إلى ال:"وھو 

  .ھذا التعریف ال یختلف عن التعریفات التي وردت في مختلف المعاجم العربیة 

  

  

  

                                                           

. 23،ص1995علمیة ،بیروت ،دط،التعریفات ،دار الكتب ال: الشریف علي بن محمد الجرجاني - (1)  
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  :اصطالحا/ب

 اإلسنادبحیث ینعقد بینهما  أخرى إلىضم كلمة  « :وفي االصطالح یقصد به 

  .(1)»منفي عنها  أو األخرىثابت لمفهوم  إحداهمامفهوم  أنالمنتقل وهو الذي یفید 

من  أعم خراآل إلىحد الجزأین أنسبھ  اإلسناد «:ویقول علي بن محمد بن علي الجرجاني 

  .ال  أویفید المخاطب فائدة یصح السكوت علیھا  أن

التامة   اإلفادةعلى وجھ  األخرى إلىالكلمتین  إحدىوفي عرف النحاة عبارة عن ضم 

  .(2)»على وجھ یحسن السكوت علیھ  أي

 اإلسناد" أولهماعلى  أطلقوابوجود نوعین متمیزین ، اإلسناد"ال قر النحاة في مجألقد 

  ." األصليغیر  اإلسناد" اآلخرواصطلحوا على "األصلي

  :ادـــاإلسن واعــأن

 .األصلي اإلسناد -

 .األصليغیر  اإلسناد -

الصفة "الفاعل والمفعول  ياسم" المصدر"العالقة القائمة بین كل من  نإ

عالقة  ،هي  أخرىكل منها من ناحیة  ى إلسند أ، وما  من ناحیة" الظرف"و"المشبهة

  . أصلیةسنادیة لكنها في نظر النحاة  غیر إ

المسند –حد الطرفین أ أن إلىتوافر فیها من حكم بین طرفیه  رغم ما– أصلیتهافمرد عدم 

  . األصلیة،بل یقوم بوظیفة مغایرة لهذه الوظیفة  األصلیةیؤدي وظیفته  ال–

  
                                                           

المؤسسة العربیة للدراسات –دراسة في مفهومها وتقسیماتها النحویة –الجملة العربیة :حسین منصور الشیخ : (1)

  . 37ص  1،2009نثر،بیروت طالو 
  . 43التعریفات ،ص:الشریف علي بن محمد الجرجاني : (2)
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  :  إلىهو بدوره ینقسم ف" ألصلياإلسناد ا" أما

 .مقصود لذاته  أصلي إسناد -

 .مقصود لغیره  أصلي إسناد -

وقع  إذا" لیهإالمضاف " "الحال"وفي الصفة  ، المبتدأفي خبر  نجده ياإلسنادالنوع  وهذا

  .(1)الشرطفعل الجملة القسمیة ،  ،الذي في الصلةاإلسناد ونحو ذلك  .كل منهما جملة 

  .ه هو قوام وعماد بناء الجملة العربیة فاإلسناد بأنواع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1)

  . 43،ص2007عربیة ،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة دط،مقومات الجملة ال:علي أبو المكارم :ینظر : 



  مفهومه وعناصره وخصائصه : التركیب االسمي : الفصل األول 

 مفهوم التركیب االسمي  -1

 عناصر التركیب االسمي  -2

 )المبتدأ وأحكامـه ( المسند إلیه  -

 )الخبر، تعریفه وأحكامه (المسند  -

 التقدیم والتأخیر في التركیب االسمي  -3

  الحذف والذكر في التركیب االسمي  -4
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  :مفهوم التركیب االسمي- 1

مجموعة وظائف نحویة ترتبط ببعضها البعض عن بكونه  «: نعرفه  أنیمكن 

یكون عنصرا واحدا في  أویشغل وظیفة واحدة،  أنواحدا یصلح طریق التبعیة لتتم معنى 

  .(1)»هذه المجموعة ال تكون جملة مستقلة  أفردت إذاالجملة ،بحیث 

في " التركیب"و" الكلمة"طلح الكالم یلتقي مع مصطلحي مص أنوهكذا یتفق النحاة على 

حسن ییكون مفیدا فائدة تامة  أنالبد " الكالم"وجود اللفظ والمعنى ، ولكن المعنى في 

ن اللفظ فیها یدل على معنى إف" الكلمة "بخالف ،السكوت علیها من المتكلم والسامع أیضا

  .مفرد 

لمعنى فیه لیس تاما ومن ثم ال یحسن یكون ا أننه یمكن إف أیضا"المركب"وبخالف

  .التركیب  أشكالحد أیعد " الكالم"ن أومن هنا نستطیع القول ب.السكوت علیه

اسمي تترابط الجملة فیه أو في حر  سبقها موصولیمن جملة  یتألففالمركب االسمي الذي 

  .(2) ایإسناد اترابط

االسم (بین  أو) م واالسماالس(التركیب فیها یكون بین  بكونتمیزت الجملة العربیة "

  . (3)اإلسنادیقوم على فكرة  األقساموالتركیب بین هذه  )والفعل

بناء " هفي كتاب . عبد اللطیف حماسة :رضنا لمفهوم المركب االسمي عندعمن خالل 

،حیث جعل المركب االسمي یشمل االسم الدال على الحدث ، والنعت  "الجملة العربیة

                                                           

. 198،ص2003بناء الجملة العربیة ،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة ، دط،:حماسة عبد اللطیف   -(1)  

. 21،ص2007، 1،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ،القاهرة، طالجملة الفعلیة :علي أبو علي المكارم : ینظر - (2) 

   163،ص1،2009دار دجلة ،عمان ،ط- دراسة فنیة–البنى والدالالت في لغة القصص القرآني :بد یحي عماد ع-(3) 
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 إلىمن حرف المصدري وصلته ، والموصول الذي یحتاج والمصدر المؤول ، السببي

  . ابذكره إالجملة متممة له، وال یكون مفیدا 

 أنذلك  وأساس،  اإلعرابيالمحل  اتذالجمل الجملة المعاقبة للمفرد هي  أن رأىحیث 

جملة معاقبة محل المفرد ،فما عده جمال معاقبة :سماه ما إحاللبالتعاقب هو  یعنیهالذي 

ویستثنى من المركب االسمي االسم  .سنادیة وظیفیةإمركبا اسمیا هو وحدات  أولمفرد 

  .(1)الدال على الحدث والنعت السببي 

  :عناصر التركیب االسمي- 2

  ):، المتممإلیهالمسند،المسند (

النظام یتم عالقات مخصوصة الجملة ، وهذا  تألیفتحدده اللغة في  اللكلمات نظامإن  

 للجملة عند أنللتراكیب االسنادیة في العربیة نرى  األساسیة ألنماطاولبیان ،بین الكلمات

في جملة الفعل والفاعل المبتدأ  یردان ) إلیهمسند ومسند (هما  أساسیینالنحویین ركنین 

  . (2)حدهما أوالخبر  وال تقوم الجملة  بدون 

األخر منھما عن  واحد يماال یغن«:هما  إلیهالمسند والمسند  أن"سیبویه"النحاة  إمامیرى 

 أخوكعبد هللا :یجد المتكلم منھ بدا ،فمن ذلك االسم المبتدأ والمبني علیھ ، وھو قولك  وال

  .(3)»أخوكوھذا 

  

  

                                                           
الوحدة االسنادیة الوظیفیة في القران الكریم صور الوحدات االسنادیة الخمس المؤدیة وظیفة العنصر :رابح بو معزة -  (1)

   18،ص2008المتمم ،دار مؤسسة رسالن ،سوریا،دط،

. 110ر الجرجاني ،صهالتراكیب النحویة وسیاقها المختلفة  عند اإلمام عبد القا:عیدصالح بل: ینظر- (2)  
عبد السالم هارون ،دار الجیل ،بیروت : الكتاب،ت:)هـ180ت:أبو بشر ،عمر بن عثمان بن قنبر(بویه  یس-(3)

  . 23،ص1،دت،ج1ط
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 أوي ـن الثانــم األولال بد لالسم  أن:یرى  بأنهقدمه سیبویه نستخلص  اـمن خالل م

  .المسند  أي)الخبر(على حسب تعبیره  خراآل

هما ):الزمخشري(هذا الموضوع نقال عن صاحب الكتابفي  "ابن یعیش"یقول 

  .زید منطلق: نحو قولك .لإلسناداالسمان المجردان 

جل أیكون من  أناشترط في التجرید  وٕانما...من العوامل  خالؤهماإ یدوالمراد بالتجر 

ق بها غیر عین أنالتي حقها  األصواتفي حكم  الكان إلسنادا من لو جردا ألنهما اإلسناد

معنى  أنونظیر ذلك  إلیهبدون طرفین مسند ومسند  یأتي ال اإلسناد نإحیث ...ةمعرب

 إلیهنه مسند أالمبتدأ مثله في  أنوشبههما بالفاعل ...مشبها ن لما اقتضى أالتشبیه في ك

  .(1)نه جزء ثان من الجملة أوالخبر في 

ناول في ركن علم المعاني تت اقد ذكر البالغیون في مؤلفاتهم وخصصوا أبواب

لة عرضا مفصال ودقیقا وملما أعرض هذه المستفقامت ) سند والمسند إلیه مال(موضوع 

  :نذكر منها.ت في المعاني المحتملة لصففأوضحت المواضع المشكلة و  .باآلراء كافة

یكن مبتدأ ألنه منطوق به أوال وال كان الخبر خبرا  ملالمبتدأ « :ر الجرجاني هقول عبد القا

مسند مثبت  ألنهبرا خومثبت له المعنى ، والخبر  إلیهمسند المبتدأ ألنه   ألنه مذكور بعد

فزید مثبت  إلیه وأسندتهاالنطالق  أثبتتزید منطلق ،فقد :قلت  إذابه المعنى ، تفسیر ذلك 

  .(2)» به له ومنطلق مثبت

  .والمسند إلیهیعرفان بالمسند  أصلیینفالجملة تقوم على عنصرین لغویین 

                                                           
ل ،إدارة الطباعة المنیریة شرح المفص):هـ643تموفق الدین بن علي (بن یعیش النحوي ا: ینظر-  (1)

  . 83،ص1دط،دت،ج

. 214،ص5،2004محمود محمد شاكر ،مكتبة الخانجي القاهرة ،ط : دالئل اإلعجاز، ت:عبد القاهر الجرجاني - (2)  
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 مجيء إلىال یرجعان )والخبر المبتدأ(مصطلحي  :أنقاهر الجرجاني یرى عبد ال 

یثبت له المعنى والثاني یثبت به  األولكون  إلىیردان  وٕانما ،، والثاني ثانیا  أوال األول

  .(1) المعنى

 أحوالعلم یعرف به :ن علم المعاني هو أب والقزوینيسكاكي كل من ال إلیهذهب  وهذا ما

  .ي یطابق بهما مقتضى الحالالتراكیب العربي الذ

  .(2)والمسند  إلیهالمسند  وأحوالالخبري ،  اإلسنادصر هذا العلم في اقتوقد 

في قسم علم المعاني تفصیال عن  "اإلیضاح"في كتابه  القز وینيوقد خصص الخطیب 

المسند  أحوالوالقول في  إلیهالمسند  أحوالالقول في :تحت عنوان  إلیهموضوع المسند 

(3).  

  :لمتمم ا

  ، الحال ، التمییز والتوابع  كالتفاعیل إلیهوهو ماعدا المسند والمسند "الفضلة" أو "المتمم"

بالعمدة في  یلتحقنه قد إبین الفضلة والعمدة ،ف إلیهالمضاف  أنوعند النحاة والبالغیین 

  .العمدة  إلى أضیفحال 

  .قبل عبد اهللاأ:نحو 

                                                           
عالم الكتب -دراسة تركیبیة تطبیقیة  -بنیة الجملة ودالالتها البالغیة في األدب الكبیر البن المقفع:ي بمحمد كراكی: (1)

  .189، نقال عن عبد القاهر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز ، ص 22،ص2008دط،الجزائر،  حدیث عنابة ،ال

(2)
نعیم زرزور دار الكتب العلمیة، بیروت :مفتاح العلوم ،ضبط وتعلیق السكاكي ، : ینظر  : 

   . 161،169،ص2،1998ط

،اإلیضاح في علوم )هـ739بن محمد ،تحمد أجالل الدین محمد عبد الرحمن بن عمر بن (الخطیب الفزویني :(3)

  . 39،74،ص2،20101الكتب العلمیة ،بیروت ،طالبالغة المعاني والبیان والبدیع ،دار 
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  .الفضلة  إلى أضیف إذاویلتحق بالفضلة 

  .عبد اهللا  أكرمت: نحو 

  . األصلفهو مفعول به في .عمر بهذا ضار :و یقع فضلة في نحو ــوه

ن المعنى قد نه یمكن االستغناء عنها ،فقد تكون واجبة الذكر ،ألأ:ولیس معنى الفضلة  

  .(1)یتوقف علیها 

اء یمكن االستغن ألنهویسمى فضله ، األداة،غیر  إلیهغیر المسند  ما كان: أیضاوهي 

بل  .وظیفة وأنه ال یؤدي معنى أ، ولكن ذلك ال یقصد  أساسیالیس  ألنهعنه عند النحاة ،

  .هو یتمم المعنى ، ویزید وضوحا للفكرة 

المفعول به،التمییز ،التوابع ،المفعول به ،المفعول معه :وكل المنصوبات تقریبا فضلة 

  (2)... ألجلهوالمفعول 

  :تياآلفي نجمل القول  أنسبق ذكره یمكن  مما

اللوازم للجملة والعمدة فیها   ألنهما، إلیهالمسند والمسند : عماد الجملة عند النحاة هما-

الكالم  یستقل ةعداها فضل وما) العمد(علیهما مصطلح  أطلقواوال تخلوا منها لذلك 

  .(3)دونها

                                                           
،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،عمان  وأقسامها الجملة العربیة تألیفها :فاضل صالح السامرائي : (1)

  . 14،ص1،2002ط

(2)
الشافي في الشامل ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،عمان  حوالن:مغالسةمحمود حسني : ینظر: 

   . 29،ص1،2007ط

. 74شرح المفصل ،ص:ابن یعیش :ینظر : (3)  
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المسند ( موضحا للعمدةالجملة  تألیففاضل صالح السامرائي في  الباحث ول ـیق

  ):الفضلة(و) ،المسندهإلی

وهما عمدة  . إلیهالمسند والمسند :ساسیین هماأمن عنصرین  تتألفالجملة العربیة  -1

 .الكالم ال تستقیم من غیر ذلك 

 أویلحق بالعمدة  أننه یمكن إ،ف إلیهعدا المضاف  ةزاد عن عماد الجملة فهو فضل ما -2

 . اإلضافةیلحق بالفضلة بحسب موقعه في 

من حیث الذكر ،بل  أونه یمكن االستغناء عنها من حیث المعنى ألیس معنى الفضلة  -3

 .الكالم من دونها  یتألف أننه یمكن أالمقصود 

 .اسما إال إلیهال یكون المسند  -4

الفعل فهو مسند  أما. أیضایكون مسندا  أن، ویمكن  إلیهیكون االسم مسندا  أنیمكن  -5

 . اإلسنادطرفا في  فال یكونالحرف  أما .دائما

من  أومن حرف مع اسم  أوع حرف ،ـرف مـمن ح الجملة من فعل وفعل وال تأتلفال  -6

 .(1)حرف مع فعل 

  

  

  

  

 
                                                           

. 16.17قسامها ، صأالجملة العربیة تألیفها و :فاضل صالح السامرائي :ینظر : (1)  
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  : إلیهالمسند 

  ):وأحكامهالمبتدأ (

  .الجملة العربیة االسمیة أساسهتقوم على  الذي األولالركن ) إلیهالمسند (یعد المبتدأ 

  ".إلیهند هذا باب المسند والمس:"سماه أبابا  "سیبویه"فرد ألقد 

سما وهو المبتدأ الذي له ا إالالمحدث عنه ،وال یكون  أوهو المتحدث عنه  إلیهالمسند 

  .(1)ذلك ، والفاعل ونائب الفاعل  أصلهخبر وما 

ومن  األسماءجردته من عوامل  المبتدأ ما «:تعریف المبتدأ فقال "السراج"حاول ابن 

 همبتدأ به دون الفعل،یكون ثانی ثانل الأو تجعله  أن، وكان القصد فیه  والحروف األفعال

فالمبتدأ رفع باالبتداء  أبداوهما مرفوعات  ،واحد منهما عن صاحبهیستغني خبره ،وال 

  .والخبر رفع بهما

بخبره وهو معرض لما  إالاهللا ربنا ومحمد نبینا ، والمبتدأ ال یكون كالما تاما :نحو قولك 

  .(2)» األسماءیعمل في 

یذكر نص ابن السراج  إذا إلیهیعرف المسند ) هـ392الفتح عثمان ت بوأ(  نجد ابن جني

  .تغییر یسیرمع 

 أوالوعریته من العوامل اللفظیة وعرضته لهما وجعله  ابتدأتهالمبتدأ كل اسم «:یقول  إذ

 .(3)»، وهو مرفوع باالبتداء إلیه، ومسند  األوللثان یكون الثاني خبرا عن 

                                                           
   .24-23عبد السالم هارون،ص:حالكتاب ،ت:ینظر سیبویه : (1)

عبد الحسین الفتلي :حاألصول في النحو ،ت):هـ316أبو بكر ، محمد بن سهل النحوي البغدادي ،ت(السراج ابن : (2)

  .  63.62، ص1ج 3،1996مؤسسة الرسالة ،بیروت ،ط

مغلي ،دار مجدالوي للنشر ، عمان  أبوسمیح :حاللمع في العربیة،ت): هـ396أبو الفتح عثمان ،ت(ابن جني : (3)

   .29،ص1988دط،
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بمنزلة المجرد  أيبمنزلته، أولته،مجرد عن العوامل اللفظیة بمنز  أو ،المبتدأ اسم صریح

قول من یعتقد السامع :فاالسم الصریح نحو...وصف رافع لمكتفي به  أومخبر عنه ، 

بمنزلة االسم الصریح ، وهو  أي:والذي بمنزلته ) اهللا ربنا ومحمد نبینا( إیمانهعدم 

دخل  ن العوامل اللفظیة ماعمجرد والذي بمنزلة ال...والفعل "أن"من  سبكنالمالمصدر 

  .(1)یشبهه أوعلیه حرف زائد 

  .نائب فاعل سد مسد الخبر ولیس خبرا أواسم مشتق له فاعل ،: الوصف أما

  .یل والمنسوبضاسم الفاعل ،المفعول والصفة المشتبهة ، واسم التف:یتناول الوصف 

  .(2)هذان أقائم:نحو 

 لإلخباروجردته من العوامل اللفظیة  ابتدأتهاسم المبتدأ كل  أناعلم : "ابن یعیش "ویقول

كان : فنحو  األفعال فأما.وحروف تختص بالمبتدأ أفعالوالعوامل اللفظیة هي  .عنه

یكون مجردا من  أناشترط  وٕانما .وما الحجازیة  وأخواتها نإ:والحروف نحو  .وأخواتها

 تالعبتم یتجرد من العوامل ل وٕاذایكون مرفوعا ،  أنن المبتدأ شرطه أل اللفظیةالعوامل 

  .(3)...شبه الفعل والفاعل إلىوالخبر  إخرج عن حكم المبتد...به فرفعته تارة ونصبته 

  

  

  

  :تعریف المسند إلیه ال یختلف عنه المحدثین فهو أننجد  

                                                           
شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في ):هـ905ت(خالد بن عبد اهللا األزهري :ینظر: (1)

لإلمام جمال الدین ابن محمد عبد اهللا بن یوسف هشام األنصاري "أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك "النحو، على 

   . 190.،189ص  ،1،ج1،2000،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،طالسودمحمد باسل عیون :ت

   . 200ي الشامل ،صفالنحو الشا:محمود حسیني مغالسة : ینظر :(2)

. 83،ص1شرح المفصل ، ج: ابن یعیش : ینظر : (3)  
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( نه ـعلیه كالم ، وجردته من العوامل اللفظیة لإلخبار ع ىل اسم ابتدأت به لیبنــك-

  .(1))إالتي تختص بالدخول على المبتد األفعال والحروف

  مبتدأ به الكالم :  أيمؤول یبتدأ الكالم به ، ولذلك یسمى مبتدأ  أوالمبتدأ اسم صریح 

  المبتدأ  

  

  .مبتدأ وصف-     مبتدأ له خبر                                           -       

  وقد یأتي مصدرا مؤوال  -      

  

  : أن إلىذكره نخلص  سلفناأمن خالل ما 

   .التعریف الذي تبناه المحدثون للمسند إلیه ال یختلف عن التعریف الذي أورده القدامى

 أحكامخصائص و  وله . األصلیةاسم مرفوع یكون مجرد من العوامل اللفظیة  إلیهالمسند ف 

   .ا یقوم علیه

  

  

  

  

  

  

  

  : إلیهالمسند  أحكام

                                                           
(1)
 األزهر اإلسالمیةالنحو منهجا وتطبیقا الجزء الثاني في الجملة االسمیة مطبعة الحسین :فؤاد على محیمر :ینظر - 

  . 28،ص1،1989ط



 ،خصائصه همفهومه،عناصر : األول                   التركیب االسمي الفصل

 

22 
 

  : تيكاآلوهي  أحكام إلیهللمسند 

  :االسمیة :  أوال

 أوضمیرا مشتقا  أواهرا ـ،ظ مؤوال أوحكما ،صریحا  أواسما حقیقة  إالالمبتدأ  یأتيال 

ال یكون مركبا  وأیضا-لفعل عند النحویینااسم –یكون فعال وال حرفا وال خالفة  فال .جامدا

–ظرفیته  ظل باقیا على إذافعلیا وال حرفیا ، وال جارا وال مجرورا ،كما ال یكون ظرفا 

  -الظرف غیر المتصرف

  :الرفع:ثانیا 

  .یكون مرفوعا محال أنزائد وجب جر  سبق بحرف  وٕاذاحق المبتدأ الرفع دائما ، 

  :تعیین الداللة : ثالثا 

معروفا بین یقتضي اإلسناد إلى المبتدأ أي نسبة الحكم إلیه ،أن یكون أمرا معینا محددا 

  .(1)طرفي الخطاب 

 فإذاالتعریف حتى یفهم الخطاب ویتم التواصل ،لكن النكرة قد تفید في المبتدأ  فاألصل

  .بها  یمكن االبتداء أفادت

من ثالثین  أكثرالتي یجوز فیها االبتداء بالنكرة فبلغت  اإلفادةاجتهد النحویون في مواطن 

  :أهمهانذكر –موضعا 

 .لخبر شبه جملة متقدما علیهاایكون  أن -

 كأنهانكرة بعد االستفهام فیها عموم هذا ما یجعلها فال.تكون مسبوقة باستفهام أن -

 .معرفة

 تكون مضافة  أن -
                                                           

-31ص 1،2007مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، ط ،الجملة االسمیة  :و المكارم علي أب:ینظر:)(1

34 .   
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 .تكون مصغرة أن -

 .الشرط واالستفهام  كأسماءتكون مبهمة  أن -

 .ن تكون دعاءأو  -

 .إذا أوتقع بعد لوال  أن -

 .(1)بدونها  وأصدر جملة حالیة مبتدئة بالواو أن تقع   -

  .لیس محكوما به و نه محكوم علیه أ أي لیهإمسندا  كون المبتدأ: إلیه اإلسنادرابعا 

  :في إلیهالمسند  أحكامنجعل  أنمما سبق یمكن 

 .الرفع-الحركات ويأق أعطي-یقع محل ابتداء الكالم  إلیهالمسند  -1

 .األولَ  أول ،الرفع أول ،فأعطى األولُ  إلیهالمسند  -2

 .(2)محكوم علیه –المسند إلیه مخبر عنه  -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وأحكامهالمسند 

                                                           

. 224،225النحو الشافي الشامل ،ص:محمود حسن مغالسة :ینظر : (1)  

. 80،ص 1،1995فخر الدین قدارة ،دار الجیل ،بیروت ،ط:أسرار العربیة ،ت:نباري األ: ینظر: (2)  
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" لـي المقابـال فقختلف عن مفهوم الخبر الذي ییو المخبر به ، وهو بذلك ــبر هالخ

  ".نشاءاإل

كالما  إویصیر مع المبتد) یتضح المعنى(الذي یستفیده السامع  المستفادفهو بذلك الجزء 

  .تاما

  .(1)»المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة  «:هو  أیضاوالخبر 

هو االبتداء في ،اعلم أن خبر المبتدأ ال یكون إال شیئا « :له الخبر بقو  حد "المبرد"وضح 

  .(2)»المعنى

  مفرد:كل ما أسندته إلى المبتدأ،وحدثت عنه،ذلك على ضربین «: "ابن جني"عن  وحده

  (3) »و جملة

ن أیقر ب "سینأإبراهیم "فهذا .نجد تعریف الخبر عند المعاصرین ال یختلف عما سبقهم

هدف نبالحدیث عنه و  ُنعنىعنه ،أي الشخص أو الشيء الذي  المتحدث « :المسند هو 

  .(4)»صفة إلیه ةبنسلى إ

خبر عن المبتدأ یالركن الثاني في الجملة االسمیة ، وهو اسم مرفوع  «:عرف أیضا ویُ 

  .(5)»ویتم معنى الجملة ، ورافعه المبتدأ

  

  (1): الخبر  أحكام

                                                           
مصر  ،مطبعة السعادة ،الندى وبل الصدىقطر شرح :هشام األنصاري  بن عبد اهللا جمال الدین أبو محمد: (1)

  . 117، ص11،1963ط

یمة،المجلس األعلى للشؤون ضمحمد عبد الخالق ع:حالمقتضب ،ت):هـ 685أبو العباس محمد بن یزید ت(المبرد: (2)

  . 128-4/127، ج1994، 3اإلسالمیة القاهرة ،ط

  . 29،اللمع في العربیة ، ،ص )أبو الفتح عثمان(ابن جني  : (3)

عمان، الحد النحوي وتطبیقاته حتى نهایة القرن العاشر الهجري ،دار الرایة للنشر والتوزیع :ریاض یونس السواد : (4)

  . 159،ص 1،2009ط

   . 136،ص 1،2006طبیروت ، في النحو وتطبیقاته ،دار النهضة العربیة ،:محمود مطرجي : (5)
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یكون  أنلم یكن مرفوعا لفظا وجب  إذافیكون مرفوعا  أنفي الخبر  األصل:الرفع : أوال

  .مرفوعا محال 

یكون  أنمن شانه  یضیف ما أننه البد أالخبر مناط الفائدة ، ومعنى هذا : اإلفادة:ثانیا 

  .مجهوال 

  .محكوم به علیه  أيالمبتدأ ، إلىالخبر مسند :المبتدأ  إلى اإلسناد: ثالثا

طراف أحد ألكونه  .ن الخبر في الجملةستغنى عال یُ  :عدم االستغناء عن الخبر :رابعا 

   .سنادیةالعملیة اإل

  : هي أنواعللخبر 

  الخبر أشكال

   

  جملة         شبه جملة    مفرد                              

  فعلیة         ظرف      معرب                           

  ار ومجروراسمیة         ج     مبني                            

  مشتق                    

  جامد                     

  (2):  األولالنمط 

یكون نكرة  أنفي الخبر  فاألصللم یكن جملة وال شبه جملة  هو ما: الخبر اسم مفرد 

  . تدأبالم إلىیتضمن ضمیرا یرجع  مشتقة ،

  ).مشتق (اسم وصف  وٕاما) جامد أي(اسم محض  ماإوالخبر المفرد 

                                                                                                                                                                                

. 38الجملة االسمیة ،ص:علي أبو المكارم : ر ینظ: (1)  

  . 131ص،التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند اإلمام عبد القاهر الجرجاني :صالح بلعید :ینظر :(2)
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 إالالمبتدأ   علىلیس فیه معنى لوصف ، وهو ال یتضمن ضمیرا یعود  مراد بالجامد ماوال

المبتدأ ) هو(نه یتحمل ضمیرا مستترا تقدیره إنه یتضمنه ،فإكان في معنى المشتق ،ف إذا
(1).  

  (2) :النمط الثاني 

  .فعلیة أواسمیة :  ماإالخبر جملة 

  .كبت من فعل وفاعلر  االسمیة مركبة من مبتدأ وخبر ،الفعلیة ما

  :نذكر منها و بالمبتدأ ) اسمیة ،فعلیة(وهناك روابط تربط الجملة الواقعة خبرا  

 .،فهو ظاهر ومقدر  وأقواهاالروابط  أصلالمبتدأ وهو  إلىالضمیر الراجع  -

  .المبتدأ السابق إعادة -

 .المبتدأ إلى اإلشارة -

 .المبتدأ السابق یدل على عموم یشمل یكون في الجملة الواقعة خبرا ما أن -

 أومعطوفة علیها بالواو  أخرىتقع بعد جملة الخبر الحالیة من الربط جملة  أن -

 . األولثم مع اشتمال المعطوفة على ضمیر یعود على المبتدأ  أوبالفاء 

شرط حذف جوابه لداللة الخبر علیه  أداةبعد جملة الخبر الخالیة من الربط  یقع أن -

 .ر یعود على المبتدأ وبقي الشرط مشتمال على ضمی

  :یكون الخبر فیها جملة وهي  أنجب یوهناك حاالت 

 .الشرط الواقعة لمبتدأ وخبرها جملة حتما أسماء -

 .مبتدأ إعرابهالذي  الشأنضمیر  -

 .تقدم إذاالمخصوص بالمدح والذم  -

 الضمیر السابق على االختصاص -

  وهو نوعان ،خبر شبه الجملة :النمط الثالث

                                                           
دراسة وصفیة -الجملة االسمیة عند النحویین العرب حتى نهایة القرن الثامن الهجري ،:رشید حسن الرهوي:ینظر :(1) 

   . 61، ص2007مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر ، جامعة عدن ،  – تحلیلیة

. 132،133التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند اإلمام عبد القاهر الجرجاني ،ص:صالح بلعید  : (2)  
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 .زماني والمكاني ال :الظرف بنوعیه -1

 .مع مجروره األصليحرف الجر  -2

  .)یشبه الجملة في تركیبه(الثاني  أما) وقوع الحوادث فیه(بهذا االسم  األولسمي 

  : والتأخیرالتقدیم - 3

، ولیس من الممكن النطق  أجزاء أومن كلمات  یتألفالكالم  أن من المعمول والمسلم به

 خیرأوتجل ذلك البد عند النطق بالكالم من تقدیم بعضه أومن  .دفعة واحدة  بأجزائه

  .المكونة للجملة تشترك في درجة االعتبار  األلفاظألن ،  خراآلبعضه 

هو باب كثیر الفوائد جم « : والتأخیرفي قضیة التقدیم  "القاهر الجرجانيعبد "یقول 

لطیفة  إلىضي بك لك عن بدیعة، ویف التصرف،بعید الغایة ،ال یزال یفتر سعاو المحاسن 

راقك ولطف  أننظر فنجد سبب تموقعه ثم  لدیك ، وال تزال شعرا یروقك مسمعه ، ویلطف

  .(1)»مكان  إلىدم فیه شيء وحول اللفظ عن مكان قُ  أنعندك 

  :أنواع التقدیم 

  :التقدیم نوعان 

 .التأخیرتقدیم على نیة  -1

 .التأخیرتقدیم ال على نیة  -2

اقیا على حكمه الذي كان له قبل التقدیم ، وذلك في كل شيء فیه ب المقدم  كان ما: األول

 إذاكخبر المبتدأ  .مع التقدیم على حكمه الذي كان علیه وفي جنسه الذي كان فیه أقررته

  .المسند إلیه تقدم على 

  .(2) إعراب لىإ إعرابحكم، ومن  إلىینقل فیه المقدم من حكم  وهو ما:الثاني 

                                                           
عبد ، نقال عن  37،ص1،1997لیبیا ،ط،دراسات في البالغة العربیة ،منشورات بنغازي:عبد العاطي غریب عالم :(1)

    106دالئل االعجاز ،ص: القاهر الجرجاني 

. 37المصدر نفسه ،ص:ینظر : (2)  
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اللسان  أصالة،هذه الخاصیة التي هي  اإلعرابیز بخاصیة كون اللغة العربیة لغة تتم

  .العربي 

من حیث  .سناديإن للتقدیم مزایا فنیة وبالغیة متعددة تلقي بظاللها على المعنى اإل

  .مالءمة هذا التقدیم للمقام المصاحب للحدث الكالمي

  .لذلك بحث البالغیون في تقریب تلك األغراض المقامیة

  :لمخولة لتقدیم المسند على المسند إلیه ، ثالثة أغراض هيومن بین األغراض ا 

 .قصر المسند إلیه على المسند -

 .- نعت ال–نه خبر أالتنبیه من أول األوامر على  -

 .(1)التشویق إلى ذكر المسند إلیه -

 :یرى النحاة أن الترتیب بین المبتدأ والخبر له ثالث حاالت

  .خبروجوب األصل وهو تقدیم المبتدأ أو تأخیر ال -

 .وجوب عكسه وهو تقدیم الخبر وتأخیر المبتدأ  -

 .جوازهما  -

  : یمكن اإلشارة إلى أن  حدید من هذا الت

خر ، واألصل منهما هو تأالتقدم وال:وهما  -باعتبار حاله في نفسه–الخبر حالتان الغیر 

التأخر من حیث هو أي مع قطع النظر عن كونه واجبا أو جائزا ، وباعتبار حكم هذه 

  .(2)وجوب التأخر ، وجوب التقدم  جوازهما : حال ثالث أحوال ال

  .ن المبتدأ محكوم علیه ،البد من تقدیمه لیتحقق الخبر ، أل خرأوتتقدم المبتدأ  األصل

                                                           
والفنیة ، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر جامعة  صیلأالتسنادي في الجملة العربیة بین المعنى اإل: قفي مراد: (1)

  . 138،ص 2006،2007باتنة ، الحاج لخضر ،

، 1اللغویة في التراث النحوي ،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة ط لظواهرا:علي أبو المكارم :ینظر -  (2)

  . 294،ص2006
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  :تقدم المبتدأ على الخبر وجوبا :  أوال

  (1) : أهمهانذكر .فیها هناك مواطن یوجب النحویون تقدم المبتدأ 

ولیس  تنكیرهما متقاربین في درجة تعریفهما و  أوتدأ متساویین یكون الخبر والمب أن -1

كانت هناك  إذا أما.حدهما فیتقدم المبتدأ خشیة التباسه بالخبر أهناك قرینة تعین 

 . والتأخیرجاز التقدیم ) معنویة أولفظیة (قرینة 

 .یكون الخبر فعال یرفع ضمیرا مستترا یعود على المبتدأ أن -2

االستفهام الشرط  أسماء(التي لها الصدارة في الكالم  األسماءیكون المبتدأ من  أن -3

  ..).التعجبیة "ما"الخبریة ،" كم"، الشأنضمیر ،

 .اسم له الصدارة في الكالم  إلىیضاف  أن  -4

 ).اءفلا(یكون مقرونا ب أن -5

 .معنى  أولفظا ) إال(یكون المبتدأ محصورا في الخبر ب أن -6

 .بتداءاال) الم(یكون المبتدأ مقترنا ب أن -7

 .كان الخبر طلبا إذا -8

 ﴾ ِفینَ ـَطفِّ ُـ مْــ ٌل ِللــَویْ ﴿:نحو قوله تعالى . عاءدكان المبتدأ  إذا -9

 1اآلیة /سورة المطففین                             

 .)أما(یكون المبتدأ بعد  أن -10

 .یقع الخبر مؤخرا أن -11

 الخبر بالباء الزائدة  ترنیق أنزاد بعضهم  -12

  

 

  

                                                           
 -167الجملة االسمیة عند النحویین العرب حتى نهایة القرن الثامن الهجري ص:هوي ر رشید محمد حسن ال:ینظر : (1)

168 .  
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   (1)وجوبا  إخبر على المبتدتقدیم ال:  ثانیا

ألنه هو المخبر به ، ویجوز تقدیمه على المبتدأ  .یأتي بعد المبتدأأن  األصل في الخبر 

  :نذكر منها:لداع من الدواعي 

 .إذا كان الخبر له الصدارة  -1

 .إإذا كان الخبر محصورا في المبتد -2

 .إذا تصل بالمبتدأ ضمیرا یعود على شيء في الخبر -3

واضع السابقة مواضع أخرى ،یقع  الخبر فیها ظرفا أو جارا ومجرورا وتضاف إلى الم

  :منها

 .إذا كان تقدیم الخبر مصححا لالبتداء بالنكرة -

 .إذا كان الخبر ظرفا یفید اإلشارة  -

 .فهم منه مع التأخیر یُ  االفهم منه مع تقدیم الخبر مإذا كان الكالم یُ  -

  إذا كان مستندا إلى ما اقترن بفاء الجزاء

من الخطأ أن یقسم األمر في تقدیم الشيء وتأخیره قسمین :"نبه أهل البالغة إلى أن  قد

  (2)...".خر آفیجعل مفیدا في بعض الكالم وغیر مفید في بعض 

إن تقدیم ماحقه التأخیر وتأخیر ما رتبته التقدیم ال یرد اعتباطا ،فالتقدیم في موضعه 

والنظم فلیس ترتیب األلفاظ وحده هو  .التزم بها التركیب ،وفي رتبته أغراض ومعاني

  .ي معاني النحو خالنظم كما یتولى عبد القاهر الجرجاني تو  ،إنماالنظم 

                                                           
  . 57- 56الجملة االسمیة ،ص:علي أبو المكارم :ظر ین:– (1)

(2)
مقدمة الدراسة علم الداللة في ضوء  التطبیق القرآني والنص الشعري ،كنوز :طالب محمد إسماعیل : ظرین : 

  . 73،ص2011، 1العلمیة للنشر والتوزیع ،األردن ،طالمعرفة 
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  : الحذف والذكر - 4

فهي .لغویا وتماسكا تتمیز اللغة العربیة بجملة من الخصائص ، مما جعلها تكتسب ثراءً 

ال یقوم على ما تحتویه  من ن سرها متمیزة بما یمتلكه ممتلكوها من حریة في التعبیر ،أل

بالحذف والذكر والتقدیم بل على تركیبها ،مما سمح لهم  ;في ظاهرها) كلمات(مفردات 

  .والتأخیر 

إلیها  اللغة لتحقیق التطابق  بین التركیب وما یقصد به  أفالحذف من األسالیب التي تلج 

  .حذف بعض صیغ التراكیب 

  .فردوا له كتباأمن أبواب النحو و شتى في أبواب وقد تناول النحاة هذا األسلوب بالدرس 

وهذه .إسقاط لصیغ داخل النص التركیبي في بعض المواقف اللغویة «:قصد بالحذف 

یمكن  أوموجودة هي  لقواعد ،ثم لفترض وجودها نحویا لسالمة التركیب وتطبیق الصیغ یُ 

  (1)»توجد في مواقف لغویة مختلفة أن

  :یقول إذ "الخصائص"في كتابهنجد ابن جني یقف عند الحذف 

من دلیل  إالمن ذلك  شيءقد حذفت العرب الجملة المفرد و الحرف و الحركة و لیس  « 

  (2)»كان فیه ضرب من تكلیف علم الغیب في معرفته وٕاال علیه 

  

 األمر عجیب  المأخذباب دقیق المسلك،لطیف  «:لة الحذفأویقول الجرجاني في مس

 لإلفادة أزید اإلفادةمن الذكر،والصمت عن  أفصحالذكر  ترك  شبیه بالسحر،فانك ترى به

    (1) »تُبنلم  إذاما تكون بیانه  وأتملم تنطق  إذانطق ما تكون أوتجدك 

                                                           
والتوزیع  دار غریب للطباعة والنشر:الحذف والتقدیر في النحو العربي : المكارم أبوعلي : (1)

  . 200،ص1،2008القاهرة،ط

محمد على النجار ، المكتبة العلمیة ،دار الكتب المصریة :حت الخصائص ،): هـ392أبو الفتح عثمان ،ت(ابن جني :(2)

  . 360ص،2دط،دت،ج، مصر ،
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   .به كان التركیب في بعض المواضیع ال حاجة لنا إذاالحذف  إلى نلجأفقد  

في ما  إالوال یكون  ،حوى الكالم على المحذوففحذف منه المفرد والجملة لداللة یفما «

   (2)»زاد معناه عن لفظه

  :الحذف یكون على ثالثة محاور رئیسیة

  .التركیب أطرافحد أحذف -1

  .حذف التركیب-2

  (3) .من تركیب أكثرحذف -3

  (4) :جوازا المبتدأحذف /أ

  :أهمها ، نذكر جوازا في مواضع المبتدأیحذف 

  .اب االستفهامو ـ في ج

  .اب الشرطـ بعد الفاء الداخلة على جو 

  .ـ بعد القول

  وقع الخبر صفة له في المعنى شيءـ بعد 

  (1) :وجوبا المبتدأحذف /ب

  :أهمهاوجوبا في مواضع  المبتدأ فیحذ

                                                                                                                                                                                

. 146ص ،دالئل اإلعجاز: الجرجاني : (1)  

(2)
لطبع والنشر مصر ل هضةنبدوي طبان ،دار  ،وفيشحمد أ:،تفي أدب الكاتب والشاعر :ضیاء الدین بن األثیر  : 

  . 2/275القاهرة د ط،دت،ج

. 282،ص1،2002األسلوبیة وثالثیة الدوائر البالغیة ،دار صفاء ،عمان ، ط:ینظر عبد القادر عبد الجلیل : (3)  

. 60-59الجملة االسمیة ،ص:علي أبو المكارم :ینظر : (4)  

  . 253 .252- 251- 250قدیر في النحو العربي ،صالحذف والت:علي أبو المكارم :ینظر :)1(



 ،خصائصه همفهومه،عناصر : األول                   التركیب االسمي الفصل

 

33 
 

  .الرفع إالـ النعت المقطوع،

  .الذمأو ـ المخصوص بالمدح 

  .یكون الخبر صریحا في القسم أنـ 

  .ـ الخبر مصدرا یؤدي معنى فعله و یعني عن التلفظ به

  .بعد ال سیما ـ

  .األمرـ بعد المصدر النائب عن فعل 

  )الحذف هنا جائز ال واجب أنیرى بعض النحاة (مسموعة ال لفاظاألـ بعض 

  :حذف الخبر وجوبا/ج

  .سد مسده الفاعل إذاـ 

  .(2) )لوال(بعد المبتدأوقع  إذاـ 

  .نصا في القسم المبتدأیكون  أنـ 

  .سد مسده واو المعیة إذاـ 

  .سده الحالسد م إذاـ 

  :حذف الخبر جوازا/د

دل علیه دلیل وغالبا ما یكون ذلك  إذاحذف الخبر جوازا ی :اب االستفهامو وقع في ج إذاـ 

  .في الجواب عن سؤال

                                                           
   . 65- 64الجملة االسمیة ،ص:علي أبو المكارم :ینظر : (2)
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  (1)..الفجائیة "إذا"حذف جوازا بعد یـ 

  (2)اقتضاه السیاق إذاـ 

  :والخبر معا المبتدأحذف 

عن  "نعم":في الجواب ب أیضاحذفان وی.دل علیهما دلیل إذحذف طرفا الجملة معا ی

  (3)السؤال

  :تياآلخطط میمكن تلخیص ما سبق ذكره في ال

  ذف ـالح                    

  جــوازي                    وجوبي      

 حذف المبتدأ -حذف المبتدأ               -

 حذف الخبر  -حذف الخبر               -

  حذفهما معا  -

نه قد أ إال.اللوازم والعمدة فیها،وال بد من وجودهما معا ألنهمااد الجملة،و الخبر عم المبتدأ

هذا غیر خر آفیجوز حذفه بشرط  بأحدهماني عن النطق غحالیة ت أوتوجد قرینة لفظیة 

هم المعنى بدون اللفظ فُ  فإذا،باأللفاظ إلیهافالداللة عادة نصل .الشرط العام في المحذوفات

  . ادا حكما وتقدیرابه ویكون مر  تأتي أالجاز 

  

  

                                                           

. 233النحو الشافي الشامل ، ص: محمود حسن مغالسة: ینظر: (1)  

. 61الجملة االسمیة ، ص: علي أبو المكارم :ینظر : (2)  

. 237ص ، الشامل الشافي النحو:  مغالسة حسن محمود: ینظر:  (3)  
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  دراسة نحویة –خصائص وأنماط التركیب االسمي : الفصل الثاني  

  -في مختارات من دیوان حافظ إبراهیم                

   

  

 التعریف بالشاعر -1

 أنماط التركیب في الجملة االسمیة  -2

 أحوال اإلسناد -3
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  حافظ إبراهیم:التعریف بالشاعر -1

فهمي  إبراهیم أبوههو محمد حافظ ، اسم مركب ، لكن غلب علیه اسم حافظ ،

  .(1)تركیة محافظة عریقة  أسرةمن  وأمهمصریا  

الصعیدیة  المصریة  )دیروط (بمدینةحافظ النور في سفینة راسیة عند شاطئ النیل  أبصر

سنوات العقد الثامن من القرن الفائت  تنازعتهاتي ، لكن لم تعرف بالضبط سنة والدته ال

لما تقدم حافظ بطلب تعیینه الحقا في دار  األطباءحد أقام به  طبیا الكن كشف) 19ق(

  .(2)علم أاهللا و  1872ثبت والدته في العام أالكتب المصریة ، 

من  أمه سنوات ثم تجرع كاس الیتم فعادت به أربع أبیهعاش حافظ في كنف 

  ).محمد نیازي(الصغیر  أخیها،لتعیش وحافظ في كنف  أسرتهابیت  إلى)دیروط(

المدرسة الخیریة (مدرسة من منزله وكانت  ألقربخاله  أخذهحافظ سن التمدرس ، لما بلغ 

  .، فتعلم فیها الكتابة والقراءة وشیئا من الحساب والعربیة والدین ) بالقلعة

ثم المدرسة ) المبتدیان(ل بعدها إلى مدرسة ،ثم تحو ) ةبیالقر (بمدرسة ثم التحق بعد ذلك 

  .الخدیویة 

بدأ دراسة الشعر واالطالع على دواوین الشعراء القدامى ،فیحفظ كل ما یقع علیه عیناه 

  .(3)من عیون الشعر واآلداب 

                                                           
الشعر العربي حافظ إبراهیم ،دار الصفاء للنشر والتوزیع ،عمان موسوعة روائع :حمد سعد أمحمد -  (1)

   .09،ص1،2003ط

. 05،ص1،1998بیروت ،ط ،شرح  دیوان حافظ إبراهیم ،دار الفكر العربي: یحي شامي - (2)  

. 10حافظ إبراهیم ،ص ،موسوعة روائع الشعر العربي: حمد سعد أمحمد - (3)  
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تخرج منها  أنربیة بالقاهرة ، وما لبث حانخرط حافظ في سلك طالب المدرسة ال

  .م 1891برتبة ضابط ، وذلك سنة 

م تفرغ حافظ للشعر ،فلم  1903التقاعد سنة  إلى إحالتهالشرطة ، طلب  إلىثم انتقل 

ضروارة  وأشدهاالقصائد أقوى وضع فیها  إالوال مناسبة وطنیة  األمورمن  مراأیترك 

  .شتعاالوا

 األمیریةكان حافظ عالما من علماء اللغة العربیة درسها في الكتاب وفي المدارس 

  .في طنطا زهرياألمستفیضة في الجامع  أزهریةسة درادرسها  ثم 

 واألبیاتیحفظ كثیرا من القصائد والمقطوعات  إبراهیمكان حافظ :"یقول زكي مبارك 

  .(1)"االنطباق أتم األدبیةالشعریة ، واسمه منطبق على حیاته 

عن انفعال فرید دافئة مركزة ، ال تكاد تلوح كاذبة ، تصدر  إبراهیمعاطفة حافظ 

وكانت هذه الظاهرة شیئا ینبع من ذات الشاعر شیئا یسكنه وهو جزء من طبیعته  لأصی

وطنه ، نشأ فقیرا  أحداثالشعب الذین یتفاعلون مع  أبناءالتي ولد بها ،فقد كان من 

،فكان لذلك  ألحزانهم، ویشعر بشعورهم ، یحزن  اآلخرینحساسا یتجاوب مع مشاعر 

الحدث حیویة وحیاة حین  ألیم أن، كان قادرا سریع االستجابة لكل حدث یمس قلبه 

  .(2)یمتزج الحدث عنده بانفعاله

م 1932من شهر یولیو من عام  ونوفاته كانت لیلة الخمیس الحادي والعشر  أما

القاهرة  أحیاءحد أوخالل تناوله الطعام مع صدیقین مخلصین له ،في بیته المتواضع في 

                                                           

. 10،11المرجع السابق ،ص- (1)  

الشعر ،المسرح، القصة ،النقد األدبي دار :أعالم األدب العربي الحدیث واتجاهاتهم الفنیة :عشماوي المد زكي مح-(2)

   . 37،ص2005المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ،مصر ،د ط ،
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دعوة الطبیب حتى كانت  إلىبادر صدیقاه  أنا ثقلت الحال فجأة به ، وم) حي الزیتون(

روح حافظ قد فاضت لتنتقل إلى الرفیق األعلى فخسرت مصر ودیار العرب واإلسالم 

حد سواه بشاعر أواحدا من أعظم شعرائها المبدعین فبكته مصر وبكاه النیل ، وما لقب 

عى وسام النیل النیل  وهو الذي كان حصل في حیاته على وسام من الدرجة الرابعة  ید

(1).  

حافظ إبراهیم  علم من أعالم الشعر في العصر الحدیث ،قصر شعره على -

  .القضایا الوطنیة وقضایا العروبة واإلسالم ،فكان لسانا ناطقا بأماني شعبه وآالمه

حافظ یحمل قلبا رقیقا ودمعة غزیرة وعاطفة ثائرة وموهبة معجزة ، وبصیرة نافذة 

  .(2)للحزن وزوایا للرحمة واإلحساس باآلخرین وفي دواخل نفسه مكامن 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

. 07شرح دیوان حافظ إبراهیم ،ص:یحي شامي - (1)  

. 07صحافظ إبراهیم ، ،موسوعة روائع الشعر العربي:حمد سعد أمحمد - (2)  
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  :أنماط التركیب في الجملة االسمیة  -2

 :    خبر +مبتدأ : النمط األول      

   .والمسند هما ركنا الجملة االسمیة إلیهالمسند 

  

  .االسم المحكوم علیه بحكم ما  ألنهفي المبتدأ التعریف  األصل

  .تركیبهما أصل وهذا،الخبر فیكون نكرة  أما

: ورد هذا التركیب في الدیوان حیث تجسد في عدة مواضع ، نذكر منها 
   (1) )الكامل ( 

  .ظفر یصول به وناب                    له     اٌس فَر◌َ  عُ والجو 

  تركیب اسمي

  

  مسند إلیه   مسند 

  الجوع          فَراس

  سنادیة إعالقة   

الخبر  أما" الـ"ب ا، معرف اجاء مرفوع) الجوع(بتدأ هو المالحظ  على هذه الجملة أن الم

  .صیغة مبالغة – اجاء مشتق) اٌس فَر◌َ (

  

                                                           

. 23شرح دیوان حافظ إبراهیم ، ص:یحي شامي - (1)  

  )نكرة(خبر )+معرفة(مبتدأ : 1صورة      
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:وقال أیضا 
  .(1) )السریع(

  األم مدرسة  إذا أعددتها        أعددت شعبا طیب األعراق    

  تركیب اسمي   

  مسند إلیه  مسند 

 األم       مدرسة 

 سنادیة إعالقة 

  .میكون علیه الكال أنورد معرف ، والخبر نكرة ، وهو الذي ینبغي  بیتینكال الالمبتدأ في 

رى من العوامل عم(النفي  وأدواتجاء التركیب فیما ذكرنا خالیا من النواسخ 

  ).اللفظیة

د المبتدأ نكرة ر وقد ی.ن المبتدأ هو االسم المرفوع المجرد من العوامل اللفظیة غیر الزائدة أل

  . األحیانفي بعض 

ن حصلت به فائدة إالنكرة مجهولة وفي الغالب الكالم على المجهول ال یفید ،ف إن"

  .(2)"جاز االبتداء بها

  (3):یقول الناظم في هذا الباب  إذ

  هد نمرَ یكعند ز  تفدبالنكرة                   مالم  االبتدا وال یجوزُ 

                                                           
  . 241المصدرالسابق، ص-  (1)

  . 33النحو منهجا وتطبیق في الجملة االسمیة ،ص:فؤاد علي مخیمر -  (2)

عبد المجید الشرنوبي األزهري ،إرشاد السالك بشرح ألفیة ابن مالك، المكتبة العصریة ،بیروت ،لبنان -  (3)

   . 32،ص201دط،
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  .هناك مسوغات االبتداء بالنكرة أن غالبیة ذهب النحاة -

  .بر والذي تتم به الفائدة والمعنى یكون بصورة مختلفة الخ أما 

  (1): حیث قیل 

  هر واألیادي شاهدبكاهللا                        الفائدة     والخبر الجزء المتمُ 

  كن تضمیر مس وذ وهیشتق ف                      ن     إ و  فارغلجامد اوالمفرد 

 

 

سمي ،فهو محط الفائدة باعتبار المبتدأ هو الخبر هو الركن الثاني في التركیب اال

  .معتمدها 

 أوجار ومجرور ) ،فعلیة ،شبه جملة اسمیة(مفرد وجملة  إلىیقسم النحاة الخبر 

  :ناأمر شبه الجملة بد علماء النحو یویر .ظرف

  .الظرف بنوعیه الزماني والمكاني :حدهما أ 

  .مجروره  عم األصليحرف الجر : خرواآل

  (2):یقول ابن مالك 

  جملة                   حاویة معنى الذي سبقت له  ویأتي یأتيومفردا 

 

:  تياآلموضحة في البیت  الصورةنجد هذه 
(3))الكامل (

  

                                                           
(1)

   .31،ص السابق المصدر – 

.31المصدر نفسه ،ص -   (2)
  

. 15،ص إبراهیمشرح دیوان حافظ :یحي شامي  -  (3)  

 ):جملة(خبر +  مبتدأ: 2صورة      

 ):خبر جملة اسمیة+(مبتدأ : أوال 
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   اآلباءعلى هوى  ونَ نُ وكذا البَ               لشقوتي     أُبوهُ  رشدهأواللیل 

:وكذلك قوله
(1))الكامل(

  

 ل تسَ فنم وال  رأیتفیما                 عه ـــمرج   لألیام  كمالحُ 

  )جملة اسمیة(        دأـمبت

  خبر في محل رفع                    

 .عنه خباراإلالمبتدأ تقدم لغرض  ،بالجملة االسمیة واضح في النموذجین خباراإل

  .مفردا ورد جملة اسمیة  أن یأتيلكن الخبر بدل 

 األصلوهو " الهاء"طة بالمبتدأ بضمیر مرتب) مرجعة(بجملة اسمیة ) الحكم(خبرنا عن أف

  -الضمیر –في الربط 

خبر المبتدأ قد یرد جملة اسمیة وجاز ذلك  أناعلم :"وفي هذا السیاق قال الرضي 

  .(2)"لتضمن هذه الجملة الحكم المطلوب من الخبر

اكتنفها  إذاها ضعو  أصللكن هناك من یخرجها عن  ،الجملة االسمیة تفید ثبوت الشيء-

  .الدوام واالستمرار : تفید ودالالت فتصبح قرائن

  

  

  

                                                           

271،صالسابق  المصدر -  (1)  

دار  یعقوب،بدیع  إمیل: ت ،شرح كافیة ابن الحاجب):هـ686ت (رضي الدین محمد بن الحسن االسترباذي  -(2) 

   207ص،1،مج  1،1998الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
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ن عن المعرفة بالجملة الفعلیة یكسب التركیب صفة التجدد والتحول ،أل خباراإل 

  .الجملة الفعلیة تفید الداللة على هذه الصفة 

فعلها مابین الماضي والمضارع ،الالزم والمتعدي في  ،ورد خبر المبتدأ جملة فعلیة

 (1) :یأتي ترنا منها مامواضع متعددة ،اخ

  المسند   المسند إلیه   الجملة 

  من الباقیات أتیتفماذا 

  وهذا شبابي ضیاعا ذهب                  

  هم شجعوني على أن أقول

  وما كان لي بینهم مضطرب               

  فصیح الكالم ألهمونيهم 

  خبطریق النُ  علمونيهم              

  كم اآلالفواهب  یا

  طوقت بالمنن الرقاب                       

  ماذا

  

  هم

  

  هم

  

  كم 

  أتیت

  

  شجعوني

  

  ألهموني ،علموني

  

  طوقت 

  

اسم االستفهام :صور المبتدأ في هذه األمثلة بأشكال عدة تتراوح مابین  تتعدد

  .الخبریة) كم(، و)هم(وضمیر الرفع المنفصل) ماذا(

  .) طوقت(و،)ألهموني،علموني (،)شجعوني(،)أتیت(أما الخبر فجاء جملة فعلیة  

                                                           

. 26-23-20شرح دیوان حافظ إبراهیم ،ص:یحي شامي - (1)  

):جملة فعلیة+(مبتدأ: ثانیا   
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،التعدي واللزوم ،الغیبة والحضور  واإلثباتتنوعت الجمل الفعلیة مابین النفي -

  .البناء للمعلوم والبناء للمجهول

الشاعر قاصدا ذلك لتكییف النص اعتمادا على المتلقي ، وثقافته  إلیههذا كله لجأ -

   .في فهم النص وغرض الشاعر

 أماسمیة  انتـأكواء ــالمبتدأ س ىإلخبر من ذكر یرجع اقعة البد في الجملة الو -

  . إلیهعلى المسند  أجنبیةفعلیة حتى ال تعتبر 

  

 

  :جاء الخبر شبه جملة في مواضع مختلفة من الدیوان ،نذكر منها

"...في الجیزة أنا"في قصیدة  إبراهیمقال حافظ 
(1))الرمل(

  

   أنیسلیـس لـي فـیها             و       فــي الجیـزة  ثا    اـــأن

  )جارومجرور(مسند  إلیهمسند 

: أیضاوقال 
(2))الخفیف(

  

 ه وبین حذاءباهر لونُ          بین ثوب     مــدهــنـع قیمة المرء

  )شبه جملة(مسند      إلیهمسند 

  )باإلضافةمعرف (

  .(3)"قرمست"یتعلق بمحذوف یقدر بالمفرد  أنوقع خبرا للمبتدأ فال بد من  إذاالظرف 

  
                                                           

.205المصد السابق ، ص- (1)  

. 14المصدر نفسه ،ص- (2)  

(3)
البسیط في شرح جمل ) :هـ 688ت(د اهللا بن احمد بن عبید اهللا القریشي االشبیلي السبتي یابن أبي الربیع عب: ینظر-  

  .547ص، 1،1986دار الغرب اإلسالمي ، بیروت ، لبنان ، ط،عیاد بن عید الثبتي :الزجاجي ،ت

)خبر شبه جملة+(مبتدأ: ثالثا  
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  .یكون مفردا  أنفي الخبر  واألصلالجار والمجرور كالكلمة الواحدة ، 

  الظرف  إنماجارا ومجرورا لیس الظرف بالخبر على الحقیقة ، أووقع الخبر ظرفا  إذا

  .(1)المحمول للخبر وناب عنه ،فجيء بالظرف لما یحمله من الداللة 

  .هالیر نظ بالغیة ال التركیب االسمي یقوم على معان نحویة وصیغ إن-

وغایاتها البعیدة والقریبة  إشاراتها وأدرك بأسرارهافیها الباحث العارف والعالم  تأملما لك 

  .له ذلك تأكد

اسمیة ،فعلیة (جملة  ،غیر مشتق أوكان مفردا سواء كان مشتق  إذاخبر المبتدأ -

  -واسخكانت العملة خالیة من الن إذا–نه یكون في محل رفع إف) شبه جملة

:خبر+ فضلة + مبتدأ : 3صورة   

 :نذكر قوله.ورد هذا التركیب في عدة مواضع 
(2))السریع(

  

  فالــبدر فـــي أعـلى مداراته           للعـین یــبدو وجـهه في الغدیر    

  )جملة فعلیة (خبر)   شبه جملة)    (شبه جملة(مبتدأ              حرف جر   

 یبدو  للعین                 مداراته       في أعلى  البدر  

   ـةلـضــف        

  

                                                           
  . 90،صشرح المفصل :ابن یعیش  – (1)

. 144شرح دیوان حافظ إبراهیم ،ص:یحي شامي - (2)  
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: وقوله 
.(1))الخفیف(

  

 مـثـل الكـسائي  هُ تــیــأم به من كساء          أنــا فــیــه علي كساء أن

  جملة فعلیة ) شبه جملة خبر(مبتدأ   

  تــیةأ    فــیه    أنــا                                    

  ةفضل         

(2)) البسیط( :وقال أیضا 
  

 .عین اإلله وترعى أعین الشهب       ه  ـرسـلك تحـر المُ ـریـفو ق س لكُ المَ  

  )جملة فعلیة(خبر )     ظرف مكان(مبتدأ      شبه جملة  

 الملك     فوق سریر الملك          تحــرســه  

   ةفضـلــ  

  : أوردناها نالحظ من خالل النماذج التي-

  .)إلیهالمسند والمسند (بین ركني الجملة ) شبه الجملة(توسط الفضلة -

  . أخرىوردت جارا ومجرورا ، وظرف مكان في قصائد -    

  اإلسنادماعدا عنصري  أي; إلیهكان غیر المسند والمسند  یقصد بالفضلة هي ما-  

  .فهي تتمم المعنى وتزید الفكرة وضوحا 
                                                           

. 13ص، السابقالمصدر - (1)  

. 28المصدر نفسه،ص- (2)  
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كان  إذاهو ما یمكن االستغناء عنه ،بل قد تكون واجبة الذكر لیس معنى الفضلة 

  .المعنى یتوقف علیها 

" إبراهیمحافظ "شیوعا كبیرا في نتاج شاعرنا ) خبر +فضله+مبتدأ(لهذه الصورة  نجد

من التجریب لوضع مجموعة من االحتماالت بین یدي هذا النوع هو ضرب  إلىفاللجوء 

  .القارئ 

 )معرفة(خبر ) +ةمعرف(مبتدأ: 4صورة 

  .جاء هذا التركیب في مواضع مختلفة 

: نذكر ما جاء في قول الشاعر 
(1)) البسیط(  

  

  وكلنا بین مشتاق ومرتقب                 هذا هو العیُد قد الحت مطالعه   

  .فاألصل في المبتدأ التعریف  مبتدأ ،" هذا"

  .)اإلشارة معرفة ءسماأإشارة و  اسم(جاء المسند إلیه

  (2)على األنثى اقتصر  تي تا هبذي وذ                أشرمذكر لمفرد ا ذب

  ".ال"معرف ب" العیدُ "والخیر 

  .الخبر المعرفة یستعمل حین یقصد حكم معلوم بعینه 

                                                           

. 27المصدر السابق،ص- (1)  

. 23یة ابن مالك ،صإرشاد السالك شرح ألف: عبد المجید الشرنوبي األزهري  (2)  
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ن المبتدأ هو المقدم والخبر إیرى النحاة أن المبتدأ والخبر إذا تساویا في التعریف ف-

  .هو المتأخر 

:قال حافظ إبراهیم
(1)) الكامل(

  "قد راع دار العدل"في قصیدته  

  القارعة  ا بصدَ َعنَ                    َفُهما الَلذان تكَفال  

  .)مبتدأ(ضمیر رفع منفصل معرف " هما"

  .)خبر(ةاسم موصول معرب معرف" اللذان"

في هذا التركیب جاء كل من المبتدأ والخبر معرفة ، وبذلك یكون الشاعر قد حافظ على 

  .التعریف التي ذكرها القدامى  رتبة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

. 230المصدر السابق ،ص- (1)  
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  :الجملة المنسوخة  : النمط الثاني 

:كان أو إحدى أخواتها  /1  

 أيتختص بالدخول على الجملة االسمیة ،فتنسخ حكمها ) ،حروف أفعال(النواسخ 

  .،لكن تبقى هذه الجمل اسمیة حتى ولو كان الناسخ فعال  خرآتغیره بحكم 

  : (1)"خواتهاوأكان "یقول الناظم في 

  ا عمراسما والخبر                  تنصبه ككان سیدً  اترفع كان المبتد

 وصار لیس زال برحا  أمسى               أصبحا أضحىككان ظَل بات 

 

  

على تركیب الجملة االسمیة في مواضع كثیرة من قصائد " كان"دخل الفعل الناقص 

  .فاكتفینا بذكر بعضها  ، إبراهیمحافظ 

:جلى ذلك في قوله یت
(2))البسیط(

  

 ال تشرق الشمس إال في مغانینا                 شامخةً في العز  نالناز ــم كــانـت

 خبر كان منصوب     اسم كان مرفوع  فعل ماضي

  ).التأنیثتاء +(ناقص 

                                                           

. 35إرشاد السالك ،شرح ألفیة ابن مالك، ص: عبد المجید الشربوني األزهري- (1)  

. 370شرح دیوان حافظ إبراهیم ، ص: یحي شامي - (2)  

)خبر+تدأمب+(كان :1صورة   
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المسند :على الجملة االسمیة المكونة من " كان"دخل الفعل الماضي الناقص 

بقى المبتدأ مرفوعا وسمي اسمها  إذفتغیر حكم التركیب ،"شامخة"د والمسن"منازلُ "إلیه

  .ونصب الخبر وسمي خبرها

:وقال 
(1))الوافر( 

.  

  ة والنجوم في شباب                        ویلهو بالمجرَ  مرحـی لُ ــاللی وكان

  )جملة فعلیة(كان خبر   فعل اسم كان
  )ماضي ناقص (

  

یة مع خبرها الذي جاء قوقد ارتبط بعالقة نحویة سیاُ)اللیل(في التركیب " كان"اسم 

  .)یمرح(جملة فعلیة فعلها مضارع 

ال تختص بالماضي فقط بل قد تكون لغیره كما یرى  أنهاكان فعل ماضي ناقص غیر 

الماضي المنقطع الماضي المتجدد والمعتاد  :برز معانیها نذكر أو .قسم كبیر من النحاة 

  .(2)لدوام واالستمرار وتوقع الحدوث في الماضي وا

استعماال ولها  أخواتهار ثكأ" كان"ن أالدیوان اتضح لنا ب أبیاتمن خالل استقراء -

  .كثیرة تخصها وتمیزها أحواال

  

  

                                                           

. 301،ص السابقالمصدر - (1)  

. 201،ص1،2000نشر والتوزیع ،األردن ، ط، دار الفكر للطباعة واللنحو فاصل صالح السامرائي ، معاني ا- (2)  
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–تفید مع معمولیها اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافا یتحقق طول النهار : "ظل"

اللة صیغة الفعل في مستقبل ،بحیث یناسب د أوحاضر ، أوفي زمن ماضي ، -غالبا

  .الجملة 

  .(1)تفید اتصاف اسمها بخبرها لیال في زمن یناسب داللة الصیغة": بات"أما

  "ظل"ومثال ذلك في الناسخ

:ل الشاعرو ق
(2))الكامل( 

  

  ◌ُ  أتوقعلعقابها      بین صواحبي                   وأضَل◌ُ 

 :أیضاوقوله 
  (3)) البسیط(

  ا خبیزول ضعفا ویقضي نحبه س               أبصرهفظل یبكي علیه حین 

في البیت " أنا"تقدیره  امستتر  اضمیر " ظل"تمیز تركیب هذین البیتین بمجيء اسم 

" بین صواحبي"(جار ومجرور "خبره فجاء شبه جملة  أمافي البیت الثاني ،" هو"و  األول

  .في البیت الثاني ) یبكي(، وجملة فعلیة  األولفي البیت 

                                                           
(1)

في النحو العربي رؤیة علمیة في المنهج ،الفهم ،التعلیم ،التحلیل ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع :بلقاسم دفة -  

  . 70- 69،ص2003،الجزائر ،د ط،

. 225شرح دیوان حافظ إبراهیم ،ص:یحي شامي - (2)  

. 76المصدر نفسه ،ص- (3)  

)خبر+مبتدأ+  (ظل، بات    :2صورة   
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  .تمرارفضَل تفید االس

نوضح  أنخبر عنه بالخبر لیال ، یمكن لنا والتي  تدل على اتصاف المُ " بات" أما

  .صاحب الدیوان  أوردهذلك من خالل بعض ما 

:حیث قال 
(1))البسیط(

  

  ب جُ سرائر الغیب عن شفافة الحُ             م به       نبئنا عما تنُ یُ  بیتُ یَ 

 :وقوله كذلك
(2))الطویل(

.  

   فُ على صنم الجاهلیة عكَ                  كأنهماثمین وباتوا علیها ج

، اسمه ضمیر مستتر تقدیره "یبیت ُ "جاء الناسخ فعل مضارع  األولفي البیت 

  ." یبیت"خبره  فجملة فعلیة في محل نصب خبر  أما."هو"

واو (اسمه ضمیر متصل " باتوا"البیت الثاني جاء الناسخ بصیغة الجمع أما

  .جمع مذكر سالم  ألنهمنصوب بالیاء )اثمینج(وخبره ) الجماعة

  : أن إلىنخلص  أوردناهمن خالل ما 

الحكم في اللیل  إلفادة" بات"الحكم في النهار و إلفادة" ظل"في استعمال  األصل -

مع قطع النظر " وصار" "كان"فیستعمالن استعمال  األصلقد یخرجان عن هذا  ماهنَ أ إال

  .الخاصة  األوقاتعن 

                                                           

. 32لمصدر السابق ،صا- (1)  

. 233المصدر نفسه ،ص- (2)  
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 إلىمفرد جملة اسمیة ،فعلیة وشبه جملة : ر اسم وخبر الناسخ من صو  تتعدد-

  .مقدم  أومحذوف 

  

  

  

   أزمنتهابالحكم في  إلیهتفید اتصاف المسند  أنالثالثة  األفعالفي هذه  األصل

  .اتصافه به في الصباح" أصبح" :فمعنى

   .اتصافه به في الضحى" أضحى"      

  .(1)اتصافه به في المساء " أمسى"    

:  إبراهیمفي قول حافظ " أصبح" الناسخبنمثل 
  .(2))قاربتالم(

  وى كخیط الغزالة بعد النَ                       بكمحبل اتصالي  وأصبح

:وكذلك قال 
(3))البسیط( 

  

  آسیهاحائرة                   تشكو الوجیعة لما مات  اإلسالمدولة  فأصبحت

                                                           

. 237معاني النحو ،: السامرائي  الحفاضل ص- (1)  

. 399،ص إبراهیمشرح دیوان حافظ : یحي شامي - (2)  

. 382المصدر نفسه ،ص- (3)  

):خبر+مبتدأ+(أصبح ،أضحى ،أمسى: 3صورة   
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) حبلُ ( إلیهفع المسند الجملة االسمیة ،فرَ على تركیب " أصبح"دخل الفعل الناسخ 

  .وسمیا خبرها ) حائرةً (و) اتصالي(ونصب .وسمیا اسمها ) دولةٌ (و

  .هذا الناسخ الذي یدل على كینونة الحكم في فترة الضحى " أضحى" أما

 :إبراهیمقال حافظ 
(1)) المجتث(

 

   لنا ونعم الوكیلُ                   وكیالٌ  نجیبٌ  أضحى 

 الجملة        

  إسنادناسخ         ارتباط 

  مسند    إلیهمسند              

  نجیب      وكیال      أضحى

وهي تفید " أصبح"هناها معنا" أضحى"ن أمن خالل سیاق الكالم یتضح لنا ب

  .االستمرار والدوام 

في فترة  ناداإلسالذي یدل على كینونة الحكم المستفاد من " أمسى"الفعل  إلىانتقلنا  وٕاذا

  .المساء 

 :إبراهیمیقول الشاعر حافظ 
(2))الكامل ( 

  

  .یبالي الفیلقا رسا من جنده            ولقد یكون وماحایبالي  ىأمس

:وقال 
(3))الطویل (

  

                                                           

. 259،ص السابقالمصدر -  (1)  

. 243،صنفسهالمصدر -  (2)  

. 227المصدر نفسه ،ص-  (3)  
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  الناس في الحق ترجع  إلیه فأمستالناس فیه مشیئة            وكانت لربَ 

  . التأنیثعل ماضي ناسخ اتصل بتاء ف ) أمست(

  مرفوع " أمسى"اسم )الناُس (

  ).إلیه(وجاء  شبه جملة خبرها تقدم على اسمها 

  :یتبین لنا  أوردناهمن خالل ما 

هو  اإلسنادلكن یبقى  .إبراهیمنصیبا متفاوتا في دیوان حافظ  أخذتالنواسخ  إن -

  .الرابط بین طرفي الجملة حتى بعد دخول مختلف النواسخ علیها 

  " الجملة المقیدة"یطلق على الجملة المنسوخة  -

 :إحدى أخواتها وأ إَن◌َ /2

الحروف المشبهة بالفعل ، تدخل على التركیب االسمي فتؤثر " وتسمى" وأخواتها إنَ "

فتنصب المبتدأ ویسمى اسمها  وترفع " وأخواتهاكان "عكس ما تعمله في ركنیه ، فتعمل 

  .الخبر ویسمى خبرها 

  (1): ویقول الناظم 

  .ن عكس ما لكان من عمل ألعل               ك نلیت لك نَ أ نَ إل

ن من المبتدأ ماال تدخل إواألحرف المشبهة بالفعل ال تدخل على كل من مبتدأ وخبر ،ف

  .والشرطیة "ومن االستفهامیة"كالمبتدأ المحذوف ، وكم ،  علیه ،

الجملة الدعائیة الواقعة خبرا  ومـن الخبر ما ال تدخل علیه كالطلبي ،اإلنشائي ، ویستثني
(2).  

  

                                                           

. 43إرشاد السالك شرح ألفیة ابن مالك ،ص: األزھريد الشربوني عبد المجی - (1)  

.285معاني النحو ،ص: فاضل صالح السامرائي  - (2)  
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  .یره ر الخبر وتق لتأكیدل" إنَ "

في الجملة  اإلسنادبكسر الهمزة وتشدید النون ، وهي لتوكید النسبیة بین طرفي "إن"

  .(1)لها  اإلنكار دحضاالسمیة ، ونفي الشك عنها ، و 

  .(2))الخفیف( :قال الشاعر

  واءرَ ب وال یعشقون غیر ال                           ة الثوتروقهم جد قوميَ  إن

  جملة اسمیة منسوخة 

  

  إسنادناسخ        ارتباط 

  

  مسند   إلیهمسند             

  .)جملة فعلیة(قومي        تروقهم        إن

  

  

                                                           

. 133الجملة االسمیة ،ص:علي أبو المكارم - (1)  

. 14شرح دیوان حافظ إبراهیم ،ص:یحي شامي - (2)  

)خبر+مبتدأ( + إن :1صورة   
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: وقوله 
  .(1))البسیط( 

  دغیر المواهب في ذكر وتخلی                     ةوتولی في عزل المناصبَ  إن

  جملة اسمیة منسوخة

 

   إسنادناسخ          ارتباط 

  مسند      إلیهمسند            

 )جار ومجرور:شبه جملة (المناصب        في عزل      إن  

الخبر فجاء شبه جملة مكونة  أما ."ال"معرف ب" إن"تمیزت هذه الصورة بكون اسم 

  .)في عزل(من جار ومجرور 

من خالل النماذج التي .مضمون الجملة  تأكید أفادتلسابقین في المثالیین ا" إن"

من  أيعدم تقدم خبر  :الحظنا ،لم نذكرها ضمن بحثنا وأخرىدرجناها في هذا النمط أ

  .الخبرهذه الحروف علیها مطلقا ، رغم الصور التي ورد علیها 

   

  .(2)"أن"كاف للشبیه و: النحویین من  رأيللتشبیه وهي مؤلفة حسب "  نَ أك"

االهتمام بالتشبیه الذي عقدوا علیه الجملة   أرادوالما  أنهمثم "الكاف"+"أن:"فیها  واألصل

 وٕایاهاالتي هي حرف جر ، وقد صارت " الكاف  "مكان " نإ"قدموا الكاف وفتحوا همزة

  .(3) مؤكدال حرفا واحدا یراد به التشبیه

                                                           

. 127المصدر السابق ،ص- (1)  

. 308النحو ،صمعاني : فاضل صالح السامرائي - (2)  

. 365،ص2007، 1دار الغد الجدید ،القاهرة ،مصر ،طذ جامع الدروس العربیة ،:مصطفى الغالییني - (3)
  

):خبر+مبتدأ+(نَ أك:2صورة   
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 :في تركیب قول الشاعر" نأك"ورد الحرف 
(1))الوافر(

.  

  ج نارها شوق اإلیاب ؤجَ یُ             بـص شاءَ ـأح جـوفـهـب نأـكـ

  )مؤخر"(كان"اسم "   كان"الناسخ    خبر

  )مقدم(           

حیث ،بجوفه  )جار ومجرور:شبه جملة (جاء" نأك"ن التركیب تمیز بتقدم خبر أنالحظ ب

  .تقدم بالرغم من كون المبتدأ معرفة 

  .تدعي انتباها وتفسیرا یس نرجع هذا لعنایة ما أنیمكن 

  :لقلنا ،التركیب وتقدیره إرجاع أردنا وٕاذا

  .)صب بجوفه أحشاءن أك(

  .كان شبه جملة  إذا:  إالخبر النواسخ ال یتقدم -

 :إبراهیمویقول حافظ 
(2) )البسیط(

.  

  حیاه الـوسمـَي◌ُ و  ورـالـنـ ـهاـكأنالمصابیح فیها وهي مشرقة       أرى

  2"نأك"خبر     1ضمیر خبر   ناسخ                                     

  )نصب اسم كان(متصل                       

  ."نأك"في هذا التركیب نالحظ تعدد خبر 

حد الخبرین أنه یجوز أن یعطف أاعلم :"وفي موضوع تعدد الخبر یمكن أن نقول 

  .(3)"نخر ، مع اتصاف مجموع المبتدأ بكل واحد من الخبریعلى اآل

  ".الهاء"اسم كان جاء ضمیر متصل و 

                                                           

. 48شرح دیوان حافظ إبراهیم ،ص:یحي شامي - (1)  

. 378المصدر  نفسه ،ص- (2)  

. 235،صشرح كافیة ابن الحاجب ،امیل بدیع یعقوب :رضي الدین محمد بن الحسن االسترباذي - (3)  
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الجدیر بالمالحظة أن الجمل المسهمة في بنیة النص جمل بسیطة ،فالبساطة  -

عنها فهذه البساطة تخفي  المعبرالتركیبیة توحي ببساطة النص ، وذلك لمالءمة األفكار 

  .في ثنایاها أدق مظاهر األسلوب 

   اإلسناد أحوال-3

  : ر التقدیم والتأخی:النمط األول 

ترتیب الكلمات هو المظهر الرئیسي للتركیب ، وما ینجم عنه من مسائل التقدیم  إن

  .المختلفة التي تصیب الجملة نوعات هو بمثابة فكرة واضحة عن الت والتأخیر

 غرض المتكلم ذلك وٕاصابةفي بالغة بناء الجملة ،  أساسیةیمثل ركیزة  والتأخیرفالتقدیم 

  .المتلقي  لتحقیق التواصل بینه وبین

  .شیوعا في نتاج شاعر النیل" والتأخیرالتقدیم "نجد لظاهرة 

    :نمثل ذلك في صورتین أن فأردنا

 

 

یتضح لنا ذلك في  .الخبر تأخیر أوفي الترتیب هو وجوب تقدیم المبتدأ  األصل

: إبراهیمقول حافظ 
(1))المتقارب(

.  

  قلیل النشب األماني كثیر                        امرؤ شاعرٌ  إال أناوهل 

                                                           

. 21شرح دیوان حافظ إبراهیم ،ص: حي شامي ی- (1)  

 

:خبر+مبتدأ : 1صورة   
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في هذه " امرؤ"والمسند ، "أنا"في هذا التركیب هو الضمیر المنفصل  إلیهالمسند 

فلو تقدم " امرؤ"الخبر  محصورا في" أنا"المبتدأ  نَ الصورة تقدم المبتدأ على الخبر وجوبا أل

  .الخبر في هذه الصورة النقلب وانعكس المعنى المقصود 

:وكذلك یقول الشاعر
  .(1))طالبسی(

  یحاول للفاروق تشبیها أومن                 ه   تَ حفص وسیرَ  باأباري فمن یُ 

االستفهامیة ومثله في الشطر "من" األولفي الشطر  إلیهتمیزت هذه الصورة بوجود مسند 

المسند جاء جملة فعلیة فعلها مضارع في كال الشطرین  أما.االستفهامیة " من"الثاني 

  ."یحاول"و" یباري"

التي لها حق الصدارة ومن الحاالت التي  األدواتمن  ألنهقدم المبتدأ على الخبر ت

  .التنكیر  أوتساوى هو والخبر في التعریف  إذاالمبتدأ وجوبا  ایتقدم فیه

 :اخترنا لذلك قول الشاعر
  .(2))المتقارب(

    أثارهامحو  إلىم تسعى           ـاثر المظال  رمشمَ ـال تــــأن

  مسند    إلیهمسند 

  )مؤخر)   (مقدم(

  ."ال"فمعر " المشمر"،المسند"أنت"ضمیر رفع منفصل  إلیهالمسند 

ال فالمسند ،لكن قد أو  إلیهالمسند  أن یأتيالتركیب في الجملة االسمیة  أصل نإ 

  .ن مقام الكالم یقتضي هذا أل–وجوبا  أوجوازا –یتقدم الخبر 
                                                           

. 390،ص السابقالمصدر - (1)  

. 205،ص نفسهالمصدر - (2)  
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   :اآلتیةفسنوضحه في النماذج  التأخیر  أما

" :طبملكتم علي عنان الخُ "في قصیدته  :قال الشاعر
(1))المتقارب(

  

  رام الحسبـین كـب أنا نـوم                  بین ملوك الكالم  أنـا فـمن

   ةمسند          فضل    مسند                 ةفضل       إلیه مسند  مسند 

  ) مؤخر(هإلی )مقدم(                            )مؤخر) (مقدم(

ن الخبر في هذه عن المبتدأ،أل" من"في هذا التركیب تقدم المسند والمتمثل في 

  ".أنا" المبتدأ وتأخر–واجب التقدم في صدر الجملة  أيالجملة له حق الصدارة ،

لتتمخض عنها الدالالت  الرصفیةتنحاز الرتبة في بعض التراكیب عن صفتها 

 .االنحرافات التركیبیة  شحنها بهات أخرىفتزداد علیها دالالت 

ما سنلحظه في أیضا  المبتدأ  وتأخیرومن الحاالت التي یوجب النحویون فیها تقدم الخبر 

 األتيالبیت 
(2)) الخفیف(

.  

  هن تباعانتوالون بی ثا                   رآ كم روائعُ ــل   ومــكـل یـ

  )رـؤخــم( هــیـــإلمسند      )    مقدم(مسند

  . باإلضافةوورد معرف  تأخر إلیهالمسند  أما" شبه جملة" ألنه تقدم المسند 

  

  

                                                           

. 20ص ،السابقالمصدر - (1)  

. 228،ص نفسهالمصدر - (2)  

:مبتدأ+خبر: 2صورة   
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: آخرویقول الشاعر في موضع 
  (1))  البسیط( 

  تثني الخطوب فال تعدو عوادیها            یبتهــهواإلسالم    في الجاهلیة

  إلیهمسند                   مسند 

بضمیر یعود على شيء في اتصل  المبتدأن في هذا التركیب ،أل إلیهالمسند  تأخر

  .الخبر 

لیة في تقدیم المسند على المسند جتعلن هذه النصوص عن بنیتها المهیمنة والمت-

  . أحیانابالغیة  ألغراضعلى المسند  إلیهالمسند  أخرىوتارة  إلیه

تتعلق بظاهر الجملة من حیث التغیرات التي تصیب  أمورحویون ركزوا على نال

،مبررین ذلك بقرینة  ومجوزاته وموانعه والتأخیرموجبات التقدیم فنجدهم یحددون  .الرتبة

  .الرتبة 

السیاق یدل موقع كل منها من  أجزاءمرتبین من  جزأینالرتبة قرنیة لفظیة وعالقة بین "

  .(2)"على معناه خراآل

  :الذكر والحذف: النمط الثاني 

 -الخبر- عتمد الفائدة والثانيهو م-المبتدأ– فاألولوالمسند هما عماد الجملة ، إلیهالمسند 

  .فالبد من ذكرهما–هو محط الفائدة 

                                                           
   . 391،ص السابقالمصدر -  (1)

   . 209،ص1973كتاب ،مصر ،دط ،اللغة العربیة معناها ومبناها ،الهیئة المصریة العامة لل:تمام حسان -  (2)
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 األلفاظن دور حالیة أل أودلت علیه قرینة لفظیة  إذحدهما أحذف  أجازواالنحاة  أن إال

فهم المعنى بدون اللفظ جاز االستغناء عنه ، ویكون مرادا  فإذاهو الداللة على المعنى ،

  .حكما وتقدیرا 

  :رــذكــال

 إذا إالوالمسند الذكر في الكالم ، وال ینبغي العدول عنهما  إلیهفي المسند  األصل

  .في الكالم ترجح الحذف هنا كقرینةكان 

من  واألغراضله مجموعة من الدواعي  وأحصواتبنى البالغیون جوانبه الجمالیة -

  :بینها 

رب من قأن فهم السامع من اللفظ أل:ضعف التعویل على القرینة واالعتماد علیها  -

 .فهمه من القرینة 

 .(1) واإلیضاحزیادة  التقریر  إلىالقصد  -

  :ذف ــحـال

  .(2)كله لدلیل  أوبعض الكالم  إسقاطیقصد بالحذف قطع 

  .صنف في باب شجاعة العربیة  إذابرز صفات العربیة ، أفهو من 

                                                           
في البالغة العربیة علم المعاني ،البیان ،البدیع ،دار النهضة العربیة للطباعة والنشر :ینظر عبد العزیز عتیق -  (1)

  . 130-129،صتبیروت،دط،د

،دار  یمإبراهالفضل  أبيمحمد :حن ، تآعلوم القر :)هـ794بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد اهللا ت( الزركشي-  (2) 

  . 3/102،ج1957،دط، القاهرة،الكتب العربیة ، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه بمصر  إحیاء
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لنا  بین إبراهیماستقینا بعض النماذج الشعریة من قصائد مختلفة لحافظ بعد أن   

  .حذوفات م األبیاتفي هذه  إنالتركیب النحوي 

"..واألسىال "قال في قصیدته 
  (1))الكامل(

  ،أو كالمـاءكالخمر  أوكالزهر              أوكالروض ، أوكضوء البدر ، خلقٌ 

  لو مازحت طبــع الدجى             ما بات یشكوه المحب النــائي  وشمائلُ 

  من عفة ، وسماحـــة وآباء              له أكفـــــانه جتنس ومحامدٌ 

  أحداث واألیام ، واألعـــداء              ـكانت تفل عـــزائم ال وعزائمٌ 

نه مع امتداد القصیدة تمتد البنیات التركیبیة والتي نلمس فیها حذف لركن أنالحظ 

  .المذكورة  األبیاتفي كل  إلیهالمسند 

باشا وهي  أباظةن ایملالتي تخص س األوصاف إلى ، ویعود"هي"نقدره بالضمیر  أنیمكن 

  ...،السجایا واداألع،المحاسن ، األخالق:

في المعنى  إلیهالخبر وقع صفة للمسند  أن إلىنرجع سبب جواز حذف المبتدأ  أنیمكننا 

.  

حدهما لتحقیق انحرافا أبحذف  استأنستالعالقة بین ركني التركیب االسمي  إن -

  .في بلورة الفكرة وتجسیدها  بعیدا عن المباشرة  یسهم غیا ،داللیا ،بال أسلوبیا

                                                           
   17شرح دیوان حافظ إبراهیم ،ص: یحي شامي -  (1)

:خبر)+محذوف(مبتدأ: 1صورة   
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وبذلك تتكشف الخطوط الرابطة بین محتویات النص المتبادلة في حدود االحتماالت 

  .النحویة للتركیب 

: أیضا إبراهیمویقول حافظ 
(1))المتقارب(

  

  نواحیه ذو الحزن إال سال                    مكان لعمرك ما حل في   

  .ذا التركیب المبتدأ محذوف وقد دل علیه السیاق في ه

  ."ذاك"یمكن أن نقدر المحذوف باسم اإلشارة 

  

  

المسند  إلىبل یتعداه  إلیهعند ركن المسند –ووجوبا  أوجوازا –ال یقف الحذف 

متنوعة  أبیاتوسندرج في خضم حدیثنا بعض الحاالت التي یحذف الخبر ، ممثلین لها 

  .إبراهیمفظ حا: من دیوان الشاعر

:حیث یقول
  (2)  )الكامل( 

  .تحریمها والذنب للقدماء                    لوال التقى لعجبت من   مشمولة

 ،موجودة:"نقدره ب أنویمكن لنا  ."لوال"تمیز هذا التركیب من حذف المسند الذي وقع بعد

  ".حاضرة

                                                           

. 402المصدر السابق ،ص- (1)  
   . 15المصدر نفسه ،ص-  (2)

):وفمحذ(خبر +مبتدأ: 2صورة   



 ة فيـدراسة نحوی–خصائص وأنماط التركیب االسمي         الفصل الثاني           

 دیوان حافظ إبراهیم مختارات من

 

67 
 

ف الخبر بعدها وجوب حذ إلىجملة اسمیة ، ومن النحاة من ذهب  تأتي "لوال" بعد 

  ".موجود، حاضر،مانع"وتقدیره" لوال"هذا راجع لطول الكالم بجواب –

رفع  بأنهالبصریون یقرون  ماأ.ترفع االسم وبعدها " لوال" أن إلىذهب الكوفیون 

  .(1)االبتداء ب

  یدل على المحذوف  بوجود ما إالالحذف ال یتم  نأ" ابن كثیر"یرى-

 ي الكالم ماــیكون ف أنمیعا على اختالف ضروبها في المحذوفات ج األصل:"یقول  إذ

ن الحدیث ال یجوز ــم نه لغوٌ إیدل على المحذوف فان لم یكن هناك دلیل على المحذوف ف

 إلىنه متى ظهر صار الكالم أومن شرط المحذوف في حكم البالغة  .بوجه وال سبب

  .(2)"من الطالوة والحسن  أوالكان علیه  بحیث ال یناسب ماشيء 

المسند (قد تلونت صور الحذف في أبیات القصیدة وانتشرت بألوان شتى شملت -

  ).والمسند إلیه

  .حد األطراف یعني وثوق الصلة بین المباني والمعاني أإن حذف  -

  .في حال زیادة المعنى عن اللفظ   البالغیون عدوه ضمن اإلیجاز الذي ال یكون إال -

  

                                                           
(1)

 جودة :حوالكوفیین،ت ف بین البصرییناإلنصاف في مسائل الخال:)هـ577ت(أبو البركات بن االنباري :ینظر -  

   .66،دت،ص1محمد مبروك ، مكتبة الخانجي ،القاهرة ،مصر ،طمبروك 

   . 280،ص2،جفي أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر : ابن األثیر-(2)
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  :  أهمهامجموعة من النتائج  إلىنخلص  األخیروفي 

 إلیهالمسند : الجملة االسمیة وحدة تركیبیة تتكون من عنصرین ضروریین هما  -

وقد تطول الجملة ".الجملة النواة"والمسند، فیشكالن ما یطلق علیه في علم اللغة الحدیث 

 .المتممة فتشمل المفاعیل ،الحال ،التمییز والتوابع وغیرها من العناصر

  : الشاعر من استعمال الصورة المتمثلة في  أكثرلقد  -

 یكون علیه الكالم  فورد أنفي مختلف قصائده وهذا الذي ینبغي ) نكرة(خبر)+معرفة(مبتدأ  

 . باإلضافة أو" الـ"المبتدأ إما معرفا ب

 یأتيبالجملة االسمیة واضح في مجموعة من النماذج فالخبر بدل أن  اإلخبار -

 .رد جملة مفردا و 

ما  إذالیة ـــخبر المبتدأ جملة فع مجيءمن  إبراهیمالشاعر حافظ  إكثارنالحظ  -

الخبر ، فعلها مابین الماضي ،المضارع، الالزم والمتعدي  النفي  أنواعقارناها بباقي 

نقول من  أنالخبر شبه جملة یمكن  مجيء أما.، البناء للمعلوم والبناء للمجهول  واإلثبات

من الجار والمجرور على حساب ظرفي المكان  أكثرنه إنا على الدیوان خالل اطالع

 .والزمان 

 .من خالل مجموعة من النماذج نلحظ توسط الفضلة بین ركني الجملة االسمیة  -

 أخواتهامن  أكثر" كان"الدیوان استعمال الناسخ  أبیاتیتبین لنا من خالل استقراء  -

هل خرى؟أالشاعر من استعمال هذه الصورة بعینها في قصائد محددة دون  أكثرفلماذا .

 ومغزى القصیدة ؟ األنماطهناك عالقة بین هذه 

 مقدم  أومحذوف  إلىمفرد، جملة ، : اسم وخبر الناسخ من  صور  تتعدد -

 . إبراهیمنصیبا متفاوتا في دیوان حافظ  أخذتالنواسخ  إن -
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الحاالت التي  وأكثر التأخیریتقدم ما حقه الرتبة في بعض التراكیب فتنحاز  -

تداوال  أخواتهااستعملها الشاعر في التقدیم هي كون الخبر شبه جملة ، هذه الصورة فاقت 

هدف الشاعر  إلىلكان الوصول  أسلوبیةلو امتزجت دراستنا النحویة بدراسة بالغیة –

 .- قرب أ

خاصة بف للمسند و تمیزت مجموعة من التراكیب في دیوان شاعر النیل من حذ -

 فأكثر الشاعر من توظیف هذه الصورة على غرار باقي الصور  "لوال" بعد  لذي وقعا

 .نشیر في األخیر إلى أن ظاهرة اإلسناد تبقى حقال واسعا ومجاال خصبا للباحثین -

   

       

 ل اهللا أن یرزقنا اإلخالص في النیة والقول والعمل أنس
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  .،بروایة ورش عن نافع ن الكریم آالقر 

  قائمة المصادر والمراجع 

 ):البركات أبو(نباري األ-

جودة مبروك :الف بین البصریین والكوفیین ،تخفي مسائل ال اإلنصاف - 1

 .، دت1محمد مبروك، مكتبة الغانجي ،القاهرة ،مصر ،ط

  1،1995فخر الدین قدارة ،دار الجیل ،بیروت ،ط:العربیة ،ت أسرار - 2

في النحو العربي ،رؤیة علمیة في المنهج ، الفهم ،التعلیم ،التحلیل :ة فبلقاسم د - 3

 . 2003دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر ،د ط،

المصریة العامة للكتاب ،مصر  الهیئةاللغة العربیة معناها ومبناها ،:تمام حسان  - 4

 . 1973دط،

 ):الفتح عثمان أبو(ابن جني -

حمد علي النجار ،المكتبة العلمیة ،دار الكتب المصریة م الخصائص ،ت - 5

 . 2،مصر ،د ط ،دت،ج

،دار مجدالوي للنشر ،عمان  مغلي أبوسمیح :اللمع في العربیة ،ت - 6

 . 1988دط،

–الجملة العربیة ،دراسة في مفهومها وتقسیماتها النحویة :حسین منصور الشیخ - 7

 . 1،2009المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت ،ط
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التصریح بمضمون  أوشرح التصریح على التوضیح :  األزهريخالد عبد اهللا  - 8

سل عیون محمدي :ابن مالك ،ت ألفیة إلىالمسالك  أوضح"التوضیح في النحو ،على 

 . 1،ج1،2000السود ،دار الكتب العالمیة،بیروت ،ط

) جالل الدین محمد عبد الرحمن بن عمر بن احمد بن محمد (الخطیب القزویني  - 9

في علوم البالغة المعاني والسیاق والبدیع ،دار الكتب العلمیة ،بیروت  اإلیضاح

 . 2،2010ط

 :رابح بو معزة  -

،دار ومؤسسة -دراسة نحویة-سنادیة الوظیفیة في النحو العربيالجملة والوحدة اإل -10

 . 2008رسالن ، سوریا ، دط،

سنادیة الخمس اإل الوحدة االسنادیة الوظیفیة في القران الكریم صورة الوحدات -11

 . 2008المؤدیة وظیفة العنصر المتمم ، دار ومؤسسة رسالن ، سوریا ،دط،

البسیط في :االشبیلي السبتي الربیع عبید اهللا ابن احمد ابن احمد القرشي  أبيابن  -12

، بیروت ،لبنان  اإلسالميعیاد بن عید الثبتي ، دار الغرب :شرح جمل الزجاجي ، ت

 . 1،ج 1،1986ط

بدیع  إمیل: شرح كافیة ابن الحاجب ، ت): محمد بن الحسن(سترباذي إلالرضي ا -13

 . 1، مج 1،1998یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،ط

الحد النحوي وتطبیقاته حتى نهایة القرن العاشر الهجري : ریاض یونس السواد  -14

 . 1،2009دار الرایة للنشر والتوزیع ، عمان ،ط
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 أبيمحمد : ،ت القرآنعلوم ): بهادر بن عبد اهللابدر الدین محمد بن (الزركشي  -15

الكتب العربیة ، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ،  إحیاءالفضل ابراهیم ، دار 

 . 3، ج1957القاهرة ، دط،

المفصل في علم ): القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن احمد  أبو(الزمخشري  -16

 .العربیة ،دار الجیل ،بیروت،دط،دت

في النحو  األصول):بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي  أبو(لسراج ابن ا -17

 . 1،ج 3،1996عبد الحسین الفتلي مؤسسة الرسالة ،بیروت ،ط:ت

نعیم زرزور ،دار الكتب العلمیة  : مفتاح العلوم ، ضبط وتعلیق : السكاكي  -18

 . 1998، 2بیروت ط

السالم هارون،دار عبد : الكتاب ،ت):بشر عمر بن عثمان بن قنبر  أبو(سیبویه -19

 . 1، دت،ج1الجیل ،بیروت، ط

عبد السالم هارون :جمع الهوامش في شرح الجوامع ، ت) :جالل الدین(السیوطي  -20

 . 1، ج2001وعبد العال سالم مكرم ، دار الكتب ،القاهرة ، دط،

دط  ،التعریفات ،دار الكتب العلمیة ، بیروت: الشریف علي بن محمد الجرجاني  -21

1995 . 

احمد شوفي :الكاتب والشاعر ،ت أدبفي المثل السائر : األثیردین ابن ضیاء ال -22

 . 2للطباعة والنشر ،مصر ،دط،دت، جبدوي ،دار النهضة 
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التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند عبد القاهر الجرجاني دیوان : صالح بلعید -23

 .المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ،الجزائر ،دط،دت 

في البالغة العربیة علم المعاني البیان البدیع ، دار النهضة  :عبد العزیز عتیق -24

 .العربیة للطباعة والنشر،بیروت، دط،دت 

 : المكارم أبوعلي -

الجملة االسمیة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ،القاهرة ،مصر  -25

 . 1،2007ط

الجملة الفعلیة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ،القاهرة ، مصر   -26

 . 1،2007ط

الحذف والتقدیر في النحو العربي،دار غریب للطباعة والنشر  -27

 . 2008، 1والتوزیع  القاهرة ، ط

الظواهر اللغویة في التراث النحوي ، دار غریب للطباعة والنشر  -28

 . 1،2006والتوزیع ،القاهرة ، ط

مقومات الجملة العربیة ،دار غریب للطباعة وانشر والتوزیع ،القاهرة  -29

 . 2007دط،

المدخل النحوي وتطبیق وتدریب فن النحو : علي بهاء الدین بوخدود  -30

 . 1،1987العربي،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، لبنان ،ط
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،دار -دراسة فنیة– القرآنيوالدالالت في لغة القصص  البنى: عماد عید یحي  -31

 . 1،2009دجلة ،عمان ، ط

بالغة العربیة ،منشورات بنغازي لیبیا دراسات في ال: عبد العاطي غریب عالم  -32

 . 1،1997ط

 :فاضل صالح السامرائي -

،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع   وأقسامها تألیفهاالجملة العربیة  -33

 . 1،2002عمان ،ط

  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،األردن معاني النحو  -34

 . 1،2000ط

الجزء الثاني في الجملة االسمیة  مطبعة  النحو منهجا وتطبیقا: فؤاد علي مخیمر  -35

 . 1،1989،القاهرة ،ط األزهر، اإلسالمیةالحسین 

وثالثیة الدوائر  البالغیة ، دار الصفاء ،عمان  األسلوبیة:عبد القادر عبد الجلیل  -36

 .1،2002ط

محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي : ،ت اإلعجازدالئل : عبد القاهر الجرجاني  -37

 . 2004 ،5،القاهرة ،ط

بناء الجملة العربیة ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع : عبد اللطیف حماسة  -38

 . 2003،القاهرة ،دط،
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محمد عبد الخالق عضیمة : المقتضب ، ت): العباس محمد بن یزید  أبو(المبرد  -39

 . 4،ج 1994، 3،القاهرة ، ط اإلسالمیةللشؤون  األعلىالمجلس 
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بسم اهللا الرحمان الرحیم، الحمد هللا الذي أنزل القرآن وجعله بلسان عربي 

مبین،والصالة والسالم على سیدنا محمد النبي األمي الذي أوتي جوامع الكلم وعلى آله 

  .وصحبه األخیار 

لجنة المناقشة الذین تحملوا عناء  أعضاء األساتذةبالسادة  أرحب أنیطیب لي بدایة 

  .غیة تقویمها وتثمینها فلهم مني جزیل العرفان ووافر االمتنان المذكرة ب قراءة

وصحبي وممن  وأحبتيللكلیة ورفاق ركبي  اإلداريوالطاقم  وأهلي بأساتذة أرحبكما 

  .شرفت بوجودهم معي لیقاسموني فرحتي هذه  

منطلقا لدراسة  إیاهاعنیت الدراسات اللغویة الحدیثة بالجملة عنایة بالغة  ، متخذة 

، بغیة نص ، واستكناه مغالیقه ، والكشف عن شبكة العالقات اللغویة داخل التراكیب ال

، وتحصیل القیمة التعبیریة اللغة في تحقیق التواصل اللغوي  إلمكانیات األمثلاالستثمار 

  .لها عن طریق ربط النحو بالداللة 

سة التراكیب في تقدم درا إذعلى الطریق ،  أولىخطوة  إال" المفردات"دراسة  ولم تعد

للدرس اللغوي الحدیث ، مما یسهل الوقوف على  وأرحب أوسع فاقاآسیاقاتها المختلفة 

طر قراءته و تحلیله،باالستعانة بآلیات لغویة ناجحة یكفلها أوتحدید مضامین النص ، 

  .الخطاب 

بوصفها جوهر  اإلسنادالعالقات التي ینبني علیها التركیب ، هي عالقة  أهمولعل 

 اإلسنادجمل مفیدة مالم تربط طرفي  إنشاءال یتمكن المتكلم من  إذاملیة الكالمیة ، الع

 إلىروابط داللیة ولغویة سلیمة ، فال تتحقق سالمة التركیب بمجرد رص الكلمات بعضها 

بعض كیفما اتفق ، بل ینبغي مراعاة العالقات اللغویة التي تسمح بصیاغة تراكیب 

  .متالحمة 
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، فكرنا في  بوسعه إضاءة بعض الجوانب النحویة بهذه القضیة  اماإللمولما كان 

التركیب االسمي وخصائصه دراسة نحویة في مختارات من دیوان ( بسط هذا الموضوع 

التصنیف  أركانونتائج تمس جمیع  ثارآوالتعمق في دراسته، لما له من ) حافظ إبراهیم

 .النحوي 

دراسة نحویة في -التركیب االسمي وخصائصه" وقد تخیرنا تحقیقا لهذه الغایة عنوان

  ".مختارات من دیوان حافظ إبراهیم

  : ومما شجعنا على اختیار هذا  الموضوع أسباب كثیرة  أهمها 

وفرة المصادر والمراجع النحویة المتخصصة في هذا الموضوع، ثراء مادتها -

 وغزارتها مما ساعدنا على المضي قدما في هذا الموضوع 

ضوع وأهمیتها ، فالبحث في عالقة اإلسناد في التركیب النحوي وأثرها قیمة المو -

في صنع المعنى وصیاغاته لها من األهمیة مالها ، وٕالمامنا بآثار هذه العالقة  

 .وأهمیتها ، لها نتائج حمیدة وانعكاسات طیبة على الدراسات النحویة العربیة 

؟وكیف تؤثر  وأنماطها عناصره فما مفهوم التركیب االسمي عند النحاة العرب؟ وم

 اإلسناد أحوالتكمن تجلیات  وأینفشلها؟  أوفي نجاح العملیة التواصلیة  اإلسنادعالقة 

  ؟ إبراهیمالتركیب االسمي في دیوان حافظ  وأنماطوصور  

 أهمیةبمعالمها ، وبیان  واإلحاطةعن هذه التساؤالت  اإلجابةویحاول هذا العمل 

  .العملیة التواصلیة ودوره في نجاح اإلسناد

أن تقسم الرسالة إلى فصلین ، یسبقهما مدخل  البحث  اقتضى منهج ولتحقیق هذه الغایة 

  .وتقفوهما خاتمة 

  أما المدخل فقد سعینا فیه إلى تبین معنى التركیب لغة واصطالحا ومفهوم اإلسناد وأنواعه 
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خصائصه  برازإلقول في لبیان ماهیة التركیب النحوي وبسط امعقود  الفصل األول جاء 

مفهوم التركیب االسمي لغة واصطالحا ، حیث وقفنا فیه على تعریفات : وقد تناولنا فیه

وحدود قدمها بعض النحاة واللغوین العرب ، وانتقلنا لعناصر التركیب النحوي معرجین 

  .على بعض خصائصه وممیزاته والعوارض التي تلحق التركیب من ترتیب وحذف 

دراسة نحویة –أنماط التركیب االسمي وخصائصه  صص لدراسةفقد خُ لثاني أما الفصل ا

  –في مختارات من دیوان حافظ إبراهیم 

 اخترنا في هذا الفصل طریقة األنماط ألنها تسهل وتحدد خصائص التركیب حیث 

خبر جملة +مبتدأ(و)خبر نكرة+مبتدأ معرفة : (بصوره المختلفة ) خبر+مبتدأ( األولالنمط 

  ).خبر معرفة+مبتدأ معرفة (و)خبر+فضلة +مبتدأ (و)

  الجملة المنسوخة :النمط الثاني أما

 )خبر+مبتدأ+ (كان أو إحدى أخواتها  -1

  )خبر+مبتدأ+ (إن أو إحدى أخواتها   -2

: لى ــوقف كل نمط فیه عـف اإلسناد لأحوافخصصناه لدراسة  األخیرالعنصر  أما

  .، الذكر والحذف  والتأخیرالتقدیم 

  

  

مثل المناهج لمعالجة هذا أالمنهج الوصفي كان  أن إلیه اإلشارةومما تجدر 

وصوره وبیان  وأنماطهثر وخصائص التركیب النحوي االسمي أالموضوع ، فالوقوف على 
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 آلیة، متخذین من التحلیل لحیثیاته  اوصف یستلزم ،ودوره في صیاغة المعنى اإلسنادثر أ

  .ونحن نستقرئ المدونة المبتغى دراستها  أدقنتائج  إلىللوصول 

الجملة االسمیة "كتاب: أبرزهاوقد استعنا في بحثنا هذا بجملة من المراجع لعل 

  .لفاضل صالح السامرائي " وأقسامها تألیفهاالجملة العربیة "وُمؤلف .المكارم  أبولعلي "

-الجملة في شعر یوسف وغلیسي:"دندوقة فوزیة الموسومة ب األستاذةكذا مذكرة و 

  .-أسلوبیةدراسة لغویة 

تعسر فهمنا : أهمهالصعوبات اوقد واجهاتنا ونحن نعد لبحثنا هذا مجموعة من 

  .لبعض القضایا النحویة ، باإلضافة إلى ضیق الوقت

  : صل إلیها نذكر وأما الخاتمة ففیها حاولنا رصد أهم النتائج المتو 

المسند إلیه : الجملة االسمیة وحدة تركیبیة تتكون من عنصرین ضروریین هما  -

وقد تطول الجملة ".الجملة النواة"والمسند، فیشكالن ما یطلق علیه في علم اللغة الحدیث 

 .فتشمل المفاعیل ،الحال ،التمییز والتوابع وغیرها من العناصر المتممة

  : ستعمال الصورة المتمثلة في لقد أكثر الشاعر من ا -

في مختلف قصائده وهذا الذي ینبغي أن یكون علیه الكالم  فورد ) نكرة(خبر)+معرفة(مبتدأ  

 .أو باإلضافة " الـ"المبتدأ إما معرفا ب

اإلخبار بالجملة االسمیة واضح في مجموعة من النماذج فالخبر بدل أن یأتي  -

 .مفردا ورد جملة 

افظ إبراهیم من مجيء خبر المبتدأ جملة فعـــلیة إذا ما نالحظ إكثار الشاعر ح -

قارناها بباقي أنواع الخبر ، فعلها مابین الماضي ،المضارع، الالزم والمتعدي  النفي 

أما مجيء الخبر شبه جملة یمكن أن نقول من .واإلثبات ، البناء للمعلوم والبناء للمجهول 
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ار والمجرور على حساب ظرفي المكان خالل اطالعنا على الدیوان إنه أكثر من الج

 .والزمان 

 .من خالل مجموعة من النماذج نلحظ توسط الفضلة بین ركني الجملة االسمیة  -

أكثر من أخواتها " كان"یتبین لنا من خالل استقراء أبیات الدیوان استعمال الناسخ  -

أخرى؟هل  فلماذا أكثر الشاعر من استعمال هذه الصورة بعینها في قصائد محددة دون.

 هناك عالقة بین هذه األنماط ومغزى القصیدة ؟

 مفرد، جملة ، إلى محذوف أو مقدم : اسم وخبر الناسخ من  صور  تتعدد -

 .إن النواسخ أخذت نصیبا متفاوتا في دیوان حافظ إبراهیم  -

تنحاز الرتبة في بعض التراكیب فیتقدم ما حقه التأخیر وأكثر الحاالت التي  -

في التقدیم هي كون الخبر شبه جملة ، هذه الصورة فاقت أخواتها تداوال استعملها الشاعر 

لو امتزجت دراستنا النحویة بدراسة بالغیة أسلوبیة لكان الوصول إلى هدف الشاعر –

 .- قرب أ

خاصة بتمیزت مجموعة من التراكیب في دیوان شاعر النیل من حذف للمسند و  -

 یف هذه الصورة على غرار باقي الصور فأكثر الشاعر من توظ "لوال" بعد  لذي وقعا

 .نشیر في األخیر إلى أن ظاهرة اإلسناد تبقى حقال واسعا ومجاال خصبا للباحثین -

  المشرف  لألستاذالشكر والعرفان  آیات ىسمأبنتقدم  أنوال یفوتنا في هذا المقام 

لصبره ، وسعة صدره وجمیل نصحه وعمیم كرمه ، فجزاه اهللا عني  "بودیة محمد "

 .خیر الجزاء واهللا من وراء القصد 


