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وتختلف هذه األسالیب و تتنوع  اللغویة،بالعدید من األسالیب  اللغة العربیة تحفل         

 :تنقسم هذه األسالیب في اللغة إلى قسمین و . على اختالف طرائق التعبیر و السیاقات 

و أخرى إنشائیة وهذا األخیر یقسم إلى طلبي و غیر طلبي ، أما األسالیب  أسالیب خبریة

اللغة العربیة معناها و مبناها إلى ؛تأكید و : الخبریة  كما قسمها تمام حسان في كتابه 

  .نفي و إثبات 

سالیب من خالل الجانب التركیبي النحاة و البالغیین قد اهتموا بهذه األ كما نجد    

  .الوظیفي في اللغة و 

من األسالیب الخبریة و هما  اننوعهذا البحث درس في موضوع نأن  نالذلك رأی     

األسالیب الخبریة  دراسة اإلثبات و النفي في  :بـ  اموسومً  نافجاء بحث اإلثبات،النفي و 

  .لنزار قباني نموذجا  "أبجدیة الیاسمین"داللیة 

أشعار حب اإلطالع على فمن بین األسباب التي دفعتني الختیار هذا الموضوع هو   

تخدامه لهذه األسالیب في وكیفیة اس خبایاه،ثنایاه و اكتشاف الولوج في  و نزار قباني

  شــعره 

فما هو مفهوم  التساؤالت،عة من لإلجابة عن مجمو  نسعىوللخوض في هذا البحث 

أنماط  تتمثل  و فیم. ؟ النفي  أدواتهي  و ماو هل لإلثبات أدواته ؟، و النفي ؟اإلثبات 

   .النفي ؟ ، وما دالالتها ؟ واإلثبات  تيوعیها  في حالالجملة الخبریة بن

 مقدمة و مدخل و فصلین   :للبحث الخطة التالیة   نات اتخذلإلجابة عن هذه اإلشكاال

   .خاتمة و 

عند البالغیین و عند  المصطلحات كتعریف الخبرتضمن المدخل بعض المفاهیم و     

  .اضرب الخبر و أغراضه النحاة ، و 

  .وجاء فیه مبحثان  الخبري ، األسلوبمعنون باإلثبات في و الفصل األول ال
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، الجملة الفعلیة المثبتة المبحث الثاني و المثبتة  االسمیةالجملة تناولنا فیه المبحث األول 

و قد افتتحنا . المثبتة بنوعیها وداللتها  أنماط الجملةو عملنا في كل منهما على استخراج 

  .الجملة و الكالم  مفهوم  هذا الفصل بتمهید  عن مفهوم اإلثبات و الحدیث عن

  :ورد فیه مبحثان . ألسلوب الخبري النفي في ا :أما الفصل الثاني فكان بعنوان 

،وتطرقنا المبحث الثاني  الجملة الفعلیة المنفیة و مبحث األول  الجملة االسمیة  المنفیة ال

 تحدثنا في بدایة  قدو .نفیة بنوعیها من خالل المدونة و داللتها فیهما ألنماط  الجملة الم

  .هذا الفصل بتمهید حول مفهوم النفي و أدواته 

  . یحللها الذي یصف المادة والمنهج الوصفي  ناوقد اتبع

دالئل :في هذا البحث على مجموعة من المصادر و المراجع  لعل أهمها  اعتمدنا

اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني ،و شرح المفصل البن یعیش ،و المقتضب للمبرد ، و 

أما المراجع . عن كتب األعاریب البن هشام األنصاري الكتاب لسیبویه، مغني اللبیب 

في النحو العربي نقد و توجیه لمهدي المخزومي ، و الجملة العربیة : الحدیثة منها 

عبادة ، إحیاء النحو إلبراهیم مصطفى ، بناء الجملة العربیة لمحمد حماسة عبد  إلبراهیم

  .اللطیف 

ورد  كإشارات مبثوثة  في كتب النحو ، إال ما  اكبیرً  ااهتمامً  لم یلقغیر أن هذا الموضوع 

  .في الكتب

متخصصة في هذا وقد واجهتني عدة صعوبات في البحث منها قلة المصادر و المراجع ال

كان  ت وصعوبة في البحث خاصة في جانبه التطبیقي ، كما أن ضیق الوق الموضوع ،

سابقة فیها دراسة   مذكرات  إیجادواجهتني ، وكذلك عدم  من بین الصعوبات التي 

  . ألشعار نزار قباني ألستند علیها 
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لیكتمل  هذا    بوسعي ما  عملتف واجهت كل الصعوبات بالتحدي و الصبر  لكن 

 .بفضل اهللا عز وجل   كان هذا البحث وینضج  في الوقت  المخصص له  و
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كما قال " إنشاء"و" خبر" لقد قسم علماء البالغة والنحو الكالم إلى قسمین  

ألنه أما أن یكون لنسبته خارج تطابقه ؛ أو ال , الكالم إما خبر أو إنشاء  :"القزویني ِ 

)1("یكون لها خارج ؛ األول الخبر والثاني لإلنشاء 
  

أمرا ال أما إن تضمنت  . یطابقهتضمنت أمرا یطابق الواقع أوال  ما: فالجملة الخبریة هي 

فهذا القول } حضر زید{ مثل قولك. الجملة اإلنشائیة : واقع له یطابقه أو یخالفه فتلك 

فاألسلوب الذي یحتمل أن یوصف . یحتمل أن یكون زید قد حضر فعال أو لم یحضر 

هناك أسالیب توصف بالصدق فحسب إال أن .بالصدق أو الكذب یسمى أسلوبا خبریا 

)2(أخبار القرآن الكریم ، إذ ال تحتل إال الصدق ألنها كالم اهللا تعالى : مثل 
  

  :ف الخبر تعری1  - 

أتاك من نبأ عمن تستخبر ابن  ما: والخبرخبار ، األواحد : الخبر بالتحریك ": لغة -أ 

یومئذ {: ع ، فأما قوله تعالى أخابیر جمع الجم النبأ، والجمع أخبار ، والخبر  :هسید

 . ، فمعناه یوم تزلزل تخبر بما عمل علیها } أخبارها  حدثت

تخبرت : سأله عن الخبر وطلب أن یخبره ویقال : استخبره  نبأه و: وخبره بكذا وأخبره 

السؤال عن : و التخبر  واالستخباراستخبرته ،  واستخبرته ومثله تخبرت الجواب  الخبر و

   )3( ."الخبر یقال تخبر الخبر واستخبر إذا سأل عن األخبار لیعرفها 

  :اصطالحا –ب

الخبر ما جاز تصدیق قائله أو تكذیبه ، وهو إفادة المخاطب أمرا في ماض من زمان أو 

  قام زید ، وقائم زید ثم یكون واجبا وجائزا وممتنعا فالواجب : مستقبل أو دائم نحو 

  

                                                      

، ص 1999القاهرة ، ،بغیة االیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البالغة ، مكتبة األداب : عبد المتعال الصعیدي - )1(

28. 

 .38، ص 1988، مكتبة وهبة القاهرة،  1المعاني دراسة و تحلیل، طكریمة محمود أبو زید، علم : ینظر - )2(

 )خبر(، مادة 1090ص  .عبد اهللا علي الكبیر، دار المعارف، القاهرة: ابن منظور، لسان العرب، تح - )3(
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   )1( "حملت الجبل: النار محرقة ، والجائز قولنا لقي زید عمرا ، و الممتنع قولنا : قولنا 

فقال األكثر منهم صدقه مطابقة حكمه : الكذب  وأقوال في الصدق و وهناك أراء -

وذهب بعض الناس أن صدقه مطابقه حكمه . للواقع، وكذبه بعدم مطابقة حكمه للواقع 

العتقاد الخبر صوابا كان أو خطأ وكذبه عدم مطابقة حكمه ، وأنكر الجاحظ انحصار 

الخبر في الصدق والكذب وزعم أنه ثالثة أقسام خبر صادق وخبر كاذب وخبر غیر 

صادق وال كاذب فالخبر الصادق عند الجاحظ مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده وعدم 

 .)2( بهو بصادق وال كاذ عدم اعتقاده مامطابقته مع عدم اعتقاده وعدم مطابقته مع 

هم للخبر فقد عرفوا اختلف النحویون عن البالغیین في تعریف:  تعریف النحاة للخبر -2 

: هو لفظ مجرد عن العوامل اللفظیة مسند إلى ما تقدمه لفظا أو تقدیرا كذلك ": الخبر بأنه

  ) . خبر مسند لفظا : قائم : (زید قائم 

  ) . خبر مسند تقدیرا اذ هو فاعل لقائم سَد مسد الخبر : زید : ( قائم زید ؟ : وكذلك 

 . )3("ى ضربین مفرد وجملة أو شبه جملة ویأتي الخبر عل

  .غرضان أساسیان  إلقائهللخبر عند  :أغراض الخبر-3

یعلم أنه  كل حكم قصده إفادة المخاطب ذلك الحكم كقولك زید حاضر لمن ال -

 " فائدة الخبر "حاضر ویسمى هذا 

كون المخاطب عالم بالحكم كقولك لمن أدى واجبه قد أدیت الواجب ویسمى هذا  -

 ". الزم فائدة الخبر"

الخبري  اإلسنادالحكم بمفهوم المفهوم وهو الذي نسمیه  إلىوٕاذا قد عرفت أن الخبر یرجع 

وفي الثاني كقولنا شيء ثابت الشيء لیس ثابت فأنت في األول تحكم بالثبوت للشيء 

  ال تزید على الخبر إلىثبوت للشيء عرفت أن فنون االعتبارات الراجعة لالب

                                                      

الكتب العلمیة، بیروت  ، دار1ط.في فقه اللغة و سنن العرب في كالمها يفارس، الصاحب ابنأبو الحسن أحمد  - )1(

 133، ص1997لبنان،

 .19، اإلیضاح في علوم البالغة، دار الكتب العلیمة، بیروت، ص القزوینيالخطیب  : ینظر - )2(

 .88، ص1994عادل خلف، نحو اللغة العربیة، مكتبة األداب، القاهرة،  - )3(
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  ) .مسند +  إلیهمسند ( )1(حكم ومحكوم له والمحكوم به :ثالثة 

أخرى لیستفاد من ذلك  إلىأنه ضم كلمة أو ما یجري مجراها : الخبري  اإلسنادفیعرف 

  .)2(أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم األخرى أو منفي عنه 

  :أضرب الخبر - 4  

عند القاء الخبر على المخاطب ثبوت فیها المخاطب على ثالث حاالت كما قدرها علماء 

  .حالة  البالغة فالخبر ثالثة أضرب حسب كل

 أنإذا كان المخاطب خالي الذهب بما یخاطب به فال تستدعي :  االبتدائيالخبر  -1

 . الصدق منجاة : تؤكد الخبر فالخبر یكون خالي من التوكید مثل قولنا 

إذا كان المخاطب مشككا في الخبر فیلزم أن نؤكد له الخبر بمؤكد : الخبر الطلبي  -2

 :ول أبي نواسالمخاطب مثل ق نفسواحد لدفع الشك عن 

 إن غنى النفس في الیأس         علیك بالیأس من الناس 

ه بأكثر من إن كان المخاطب یعتقد خالف الحكم فوجب أن نؤكد: اإلنكاريالخبر  -3

ْزَنا ِبثَاِلثٍ  ِإذْ  ﴿ :مثل قوله تعالى. مؤكد ِإَلْیُكم مُّْرَسُلوَن ِإنَّا  َفَقاُلوا َأْرَسْلَنا ِإَلْیِهُم اْثَنْیِن َفَكذَُّبوُهَما َفَعزَّ

ْثُلَنا َقاُلوا َما َأنُتْم ِإالَّ َبَشرٌ ) 14( َقاُلوا َربَُّنا  (15) َوَما َأنَزَل الرَّْحمن ِمن َشْيٍء ِإْن َأنُتْم ِإالَّ َتْكِذُبونَ  مِّ

)3(.)  16_14یس ( ﴾ )16 (َیْعَلُم ِإنَّا ِإَلْیُكْم َلُمْرَسُلونَ 
  

للمنكر  واإلنكارياإلبتدائي لخالي الذهن والطلبي للمتردد ،الثالث للخبر  باألضر وهذه 

 تقتضي حالة المخاطب فهي.  هذه األضربعلى لظاهر وٕاخراج الكالم اهي مقتضى 

نوجه له  نافإنالخفیة  تهالخبر له مالحظین حال دكنؤ حیث بغیر الظاهرة تأكید الخبر 

  .ر مؤكد على الخالف مقتضى الظاهرالخب

  :ور لخروج الخبر على خالف ظاهر حال المخاطب منها وهاهنا نورد بعض ص

                                                      

لبنان _ یة  بیروت ، دار الكتب العلم 2زرزور ، طتعقیم : محمد بن علي السكاكي ، مفتاح العلوم ، تع بكر  أبو- )1(

 . 197، ص  1987،

 .23، ص  1996منشورات جامعة البحث  2ي ، باحث في علم المعاني ، طصمحمد الطاهر الحم- )2(

  . 130، ص  1992، الفكر العربي ، القاهرة   3عبده عبد العزیز فلقیلة ، البالغة اإلصطالحیة ، ط- )3(
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كقولنا المسام العاقل الذي ال یصلي  :بهأـ تنزیل العالم لمضمون الخبر منزلة الجاهل 

وألنه لم یعمل بما یعلم نزل منزلة  یعلمه،ال نقول له ذلك ألنه أن األولى  فریضة،الصالة 

  .قلناهالجاهل بما 

حكم الخبر ومضمونه  إلىوذلك إذا قلنا كالما ینبئ  :المترددتنزیل خالي الذهن منزلة ب ـ 

 وال{ فیصبح المخاطب كحال المستغرب المتردد فیؤخذ الخبر إلیه مؤكدا ، قال تعالى 

  . ) 11نوح(} تخاطبني في الذین ظلموا إنهم مغرقون 

كقوله  اإلنكارمن أمارات  شيءإذا ظهر علیه : جـ ـ أن ینزل غیر المنكر منزلة المنكر 

فهو خبر إنكاري مع أن ) .   15المؤمنون ( ﴾15ِإنَُّكْم َبْعَد َذِلَك َلَمیُِّتونَ  ُثمَّ ﴿ :تعالى 

  " الالم " و" إن" ة الموت فجاء الخبر مؤكد بمؤكدینالمؤمنین غیر منكرین لحقیق

یثبت حقیقة  وذلك إذا كان للمخاطب في ذهنه ما :المنكرد ـ أن ینزل المنكر منزلة غیر 

  . }واحدإله  وٕالهكم{كقوله تعالى   )1(لو تأملها لعدل عن إنكاره

لیس القصد من الخبر فقط فائدة الخبر ولزومه الفائدة  :الخبرأغراض أخرى لتوجیه _ 5

  .ونذكر منها اآلتي فهناك أغراض أخرى لتوجیه الخبر تفهم من سیاق الكالم 

  كقول الشاعر: الفخر أ ـ 

  .وٕانما      یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي  الذمارأنا القائد      

اللهم أنت خالق السماوات واألرض العلیم القدیر : مثل أن نقول : ب ـ المدح و الثناء 

  . )2(الحكیم الرحیم الغفار 

 :كقول الشاعر  :التحسر والتأسف ج ـ 

  األجرب جلدالذهب الذین یعاش في أكنافهم             وبقیت في خلف ك  

                                                      

 .133ص  ،السابقلمرجع ا- )1(

، دار القلم  دمشق ،  1وفنونها، ط علولها، و. عبد الرحمن حسن حنبكة المیداني ، البالغة العربیة أسسها - )2(

  .173م ،ص 1996
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  : كقول الشاعر  :االستعطاف  االسترحام ود ـ 

  اراثرا       فاعف عني یا من یقل العربي إني ال أستطیع اصطبا   

وقالوا الحمد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا { كما جاء في سورة الزمر  :الفرحهـ ـ إظهار 

  ) . 74(األیة ........... األرض تنبؤا من الجنة

ارة ثالنفس واستعراض عذاب النار الست مطامعارة ثكاستعراض نعیم الجنة الست: لوعظ ا وـ

  .)1(مخاوف النفس ، حتى تلزم صراط التقوى 

  : الخبر للداللة على األمر والنهي و الدعاء إلیهااألغراض التي یخرج 6 - 

صیغ أخرى كاألمر و النهي  إلىیحدث وأن یخرج الخبر عن أصل معناه الذي وضع له 

  و الدعاء و ذلك بمساعدة القرائن 

ُیِتمَّ  َأن ُیْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْیِن َكاِمَلْیِن ِلَمْن َأَرادَ   َواْلَواِلَداتُ ﴿ :ومنه قوله تعالى : ـ األمر 1

  233:البقرة ﴾ ...الرََّضاَعَة 

الحج أشهر { قد یراد من الخبر في الجملة الخبریة النهي ، كقوله تعالى ، : ـ النهي  2

البقرة (} ...... معلومات فمن فرض فیهن الحج فال رفث وال فسوق وال جدال في الحج 

  . فال یرفث وال یفسق وال یجادل في الحج أي )  197

  . یرحم اهللا موتانا ویغفر لهم : مثل أن نقول : ـ الدعاء  3 

  .  )2(اللهم ارحمهم واغفر لهم: أي 

نى بأسلوب الخبر والمع" اهللا له غفر " ـ   وكان من دعاء الرسول لبعض أصحابه    

   .اللهم اغفر له 

  

  

                                                      

 . 174ص     المرجع السابق ،- )1(

  )  177ـ 176:( المرجع نفسه ص - )2(
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  :عالقة النحو بالبالغة 7 -  

وتتمیز بشعب وكداخل علومها في شتى المستویات  اإلنسانیةاللغة هي الملكة      

اللغویة ،الصرفي ،التركیبي والداللي فمثال علم النحو كان مدمجا مع الصرف كذلك علم 

النحو یشارك في البالغة وهي من العلوم التي القت اهتمام العلماء المتقدمین السیما أنها 

المتقدمین نجد الجرجاني حیث  قرآن الكریم ، فمن العلماءارتبطت بأسمى كتاب وهو ال

األلفاظ مغلقة  : "ضح أهمیته وشدة الحاجة إلیه قالتحدث عن النحو في مدخل كتابه وأو 

على معانیها حتى یكون اإلعراب هو الذي یفتحها وان األغراض كامنة فیها حتى یكون 

علیه هو المستخرج لها ، وأنه المعیار الذي ال یتبین نقصان كالم ورجحانه حتى یعرض 

...." )1(
ال یفصل بین نحو وداللة في باب التقدیم و " الكتاب " في  هسیبوب وأیضا. 

الحذف فلتقدیم أغراض بالغیة و للتأخیر أغراض بالغیة وللحذف أغراض التأخیر وباب 

  .بالغیة 

مستمع ، تستخدم  إلىفاألغراض هي المعاني و الدالالت التي یراد نقلها من متكلم "

وفي الفترة المبكرة للنحو كان أتباع مدرسة  ...منطوقة أو المكتوبة صورة لهااألصوات ال

  "األلفاظعلى  خلىعلى المعاني و  عربنه عمل كالم الأ هن سیبوبالكوفة یقولون ع

خرى بعبارة أ اهتماما على حساب الجانب الصوتي أي أنه أولى الجانب اإلدراكي رعایة و 

فالبالغة .)2("بالمعنى الداخلي ولیس بالشكل الخارجي  أنه یهتم بالداللة ولیس بالدال أو

 ال دهالجرجاني فالنظم عنعند نظریة النظم  شدیدة االتصال بالنحو ویتضح ذلك من خالل

یكون إال حسب قوانین النحو وتوخي معانیه فقد وقف للدفاع عن النحو وتبیان خصائصه 

نفسك علمت علما ال  إلىرجعت  إذااعلم أنك  و: "وارتباطه بنظم الكالم یقول الجرجاني 

                                                      

، مكتبة 5اإلعجاز ،تع ، محمود محمد شاكر ،ط، دالئل ) بن عبد الرحمن بن محمد (عبد القاهر الجرجاني - )1(

 . 23،ص   2004الخانجي ، القاهرة ، 

  م ، 2000، دار الشروق ،  1والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي ، ط النحوحماسة عبد اللطیف ، - )2(

  40ص 
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الكالم وال ترتیب ، حتى یعلق بعضها ببعض ، ویبني أن  ال نظم في . یعترضه الشك 

فى على خله عاقل وال یهمن تلك ، هذا ما ال یجبعضها على بعض ، ویجعل هذه بسبب 

بالغي هو  هو نحوي وما كن الفصل بین مامومن هنا یتبین أنه ال ی.  )1(" أحد من الناس

 علم البالغة عالقة تكامل و ترابط فالبالغة تزید النحو و بین علم  فالعالقة التي تربط

والذي هو بمثابة الجسد ، فال یمكن الفصل  النحو رونقا وجماال فهي بمثابة الروح للنحو

  . بینهما 

                                                      

، مكتبة  5ط. ، تع ، محمود محمد شاكر  اإلعجازدالئل ) بن عبد الرحمن بن محمد (عبد القاهر الجرجاني  )1(

  . 48، ص  2004الخانجي ، القاهرة ، 

  

 



 ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تمهید

  الجملة االسمیة المثبتة: المبحث األول

  الجملة الفعلیة المثبتة: المبحث الثاني
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  اإلثبات في األسلوب الخبري : الفصل األول 

  : تمهید

وندرسه من خالل  الخبر،ة فهو أحد أقسام تعرض في هذا الفصل لإلثبات وداللن    

  .المثبتتانالجملتان االسمیة والفعلیة 

  :اإلثباتمفهوم  1-

  :أ ـ اإلثبات لغة 

أثبته السقم ، إذا لم یفارقه ، : ویقال .بمعنى وثبته،غیره  وثبوتا، وأثبتهثبت الشيء ثباتا 

وثبت الرجل في األمر تقوم معها ،  أي یجرحوك جراحة ال} لیثبتوك { :وقوله تعالى 

واستثبت بمعنى ، ورجل ثبت ، أي ثابت القلب یقال رجل له ثبت عند الحملة ، بالتحریك 

الثابت العقل قال : الثبیت  ال أحكم بكذا إال بثبت أي بحجة ، و: أي ثبات وتقول أیضا 

  . طرقة 

  ه مُ قیَ ، قلبه  بیتُ له           و الثَ   فؤاد  ال و الهبیتُ     

مثله  ونثتَ . نتن أبالكسر ، أي  للحم ت انث. صار ثبیتا  أيثبت بالضم ، :  نقول منه 

)1( .بتقدیم النون 
  

    :ثبات اصطالحا ب ـ اإل 

)2( .هو الحكم بثبوت شيء آخر 
   

كالم مثبت " الصدق نافع " ویعرف كذلك بأنه الحكم بوجود أمر ، وضده النفي فجملة 

  )3( .منفي كالم " ال ینفع الكذب "وجملة 

  

                                                      

، دار  4أحمد عبد الغفور عطار ، ط. تاج اللغة وصحاح العربیة تح , ، الصحاح ) اسماعیل بن حماد (الجوهري - )1(

 .   245، ص  1990العلم للمالیین ، بیروت ، 

 .  7، ص 1985التعریفات ، ساحة ریاض الصلح ، بیروت ، ) علي بن محمد الشریف (الجرجاني - )2(

،  1987، دار العلم للمالیین ، بیروت ،  1لمعجم المفصل في اللغة و األدب ، طإمیل بدیع ، میشال عاص ، ا- )3(

 . 40، ص  1مجلد 
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  :والكالمالجملة 2 -

" نفي "و "  إثبات" إلىلبالغة علماء اكالم هو الخبر و الذي یقسم عند األصل في ال  

شیئین ، و األصل واألول هو  نفیما بی إالاعلم أن معاني الكالم كلها معاني ال تتصور "،

" النفي "یقتضي مثبتا ومثبتا له و " اإلثبات " و " نفي "و " إثبات" إلىألنه ینقسم " الخبر "

معنى أو نفیه من دون أن یكون  إثباتیقتضي منفیا و منفیا عنه فلو حاولت أن تتصور 

ومن أجل ذلك . في عقل وال یقع في وهم هناك مثبتا له ومنفي عنه ، حاولت ما ال یصح 

شيء مظهر أو مقدر  إلى استناده فعل من غیر أن ترید إلىامتنع أن یكون لك قصد 

)1( ".ترد ذلك ، وصوتا تصوته سواء  لم أنت إذاوكان لفظك به 
  

وهو  باإلسنادوهو ما یعبر عنه  إثباتا أخر إلىمعناه أن تسند شيء  اإلثباتفلما كان 

وابن  سیبوبهالجملة فلقد ساوى كثیر من النحاة بین مصطلح الجملة و الكالم من بینهم 

 سندتأهو المركب من كلمتین  الكالم": یعیشابن  ، و یقولجني و المبرد و الزمخشري

في قولك زید أخوك وبشر صاحبك أو في فعل  إالاألخرى وذلك ال یتأتى  إلى إحداهما

)2(. "الجملةویسمى  رضرب زید وانطلق بكواسم نحو قولك 
  

الكالم هو القول المفید بالقصد " :إذ یقول هشام والكالم كابنوهناك من فرق بین الجملة  

على معنى یحسن السكوت علیه و الجملة عبارة عن الفعل وفاعله  ما دل والمراد بالمفید

  .)3(م من الكالم عأ فالجملة عنده .قائمزید و المبتدأ وخبره كزید  كقام

رى لكالم هي الصورة اللفظیة الصغ الجملة": المحدثینكما تتنوع تعاریف الجملة عند 

المفید في أي لغة من اللغات وهي المركب الذي یبین المتكلم به أن صورة ذهنیة كانت قد 

هن ذ إلىما جاء في ذهن المتكلم أجزاؤها في ذهنه ثم هي الوسیطة التي تنقل تألفت 

                                                      

، ص  2004الخانجي ، القاهرة  ، مكتبة 5، دالئل االعجاز ، ط)عبد القاهر بن عبد الحمان بن محمد (الجرجاني - )1(

527. 

 . 18ص  1ة ، مصر ، ج، شرح المفصل ، إدارة الطباعة المنیری)ابن علي (بن یعیش - )2(

محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، : ابن هشام األنصاري ، مغني اللبیب عن كتب األعاریب ، تح - )3(

 .431، ص  2، ج 1991بیروت ، 
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معنى مستقال أقصر صورها هي أقل قدر من الكالم یفید السامع  والجملة فيالسامع 

عدیدة فیقسمها  اوأقسامً  افیما یخص أقسام الجملة العربیة فنجذ لها أنواعً ما أ. )1( "بنفسه

   )2(وزاد الزمخشري وغیر الجملة الشرطیة ،وظرفياسمیة وفعلیة  إلىابن هشام 

 والمنفیة والمؤكدةاما علماء المعاني فیقسمون الجملة الى خبریة وتشمل الجمل المثبتة 

  .اإلفصاحیة والشرطیة ونشائیة وتشمل الجمل الطلبیة إ و 

   

                                                      

 31(، ص  1986، دار الرائد العربي ، بیروت ، لبنان ،  2مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد و توجیه ، ط- )1(

 ،33. ( 

محمد محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، : ابن هشام األنصاري ، معنى اللبیب عن كتب األعاریب ، تح - )2(

 . 433، ص  2، ج 1991بیروت ، 
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  .المثبتة االسمیةالجملة  :األولالمبحث 

أن الواقع عكس  إاللدى النحاة سهال على الباحث  االسمیةتحدید مفهوم الجملة یبدو أن   

ووضع حدودها بل تطرقوا  االسمیةللجملة عوا بابا خاصا لم یضذلك ألن النحاة القدامى 

مع الفعلیة في باب  االسمیةلها في باب المبتدأ و الخبر و التمثیل لها أو بجمع الجملة 

الجملة المسند أو ر رها اسم كزید قائم و المراد بصدهي التي صد"ها ابن هشامفعرف. واحد 

أزید زیدان و من نحو أقائم ال فال عبرة مما تقدم علیها من الحروف فالجملة إلیهالمسند 

وقد تبعه في هذا التعریف للجملة .)1("اسمیةأخوك و لعل أباك منطلق وما زید قائما 

في أبسط صورة لها المثبتة  االسمیةاألنباري وابن یعیش وعند سیبوبه الجملة  االسمیة

 والمبتدأ والمبنى علیهكالم علیه  بنىیُ لابتدئ كل اسم  والخبر فالمبتدأتتكون من المبتدأ 

المبنى ما بعده علیه فهو مسند فالمبتدأ األول و  .علیهبمبنى  إالال یكون  اءتداالبرفع ف

)2(إلیه
.  

لتي یكون فیها والثبوت أو هي اهي التي یدل فیها المسند على الدوام  االسمیةوالجملة 

)3(االمسند اسمً 
 .  

  :المثبتةاألساسیة  االسمیةالجملة  :أوال

  كبرى وصغرى والى جملة ال توصف  إلىتنقسم الجملة "    

التي خبرها جملة أو الجملة المصدرة  االسمیةفالجملة الكبرى هي  .بصغرىبكبرى وال 

ولو  جملواهي ما كان الخبر فیها  أواألصل،بفعل ناسخ و الخبر فیها جملة بحسب 

 )منطلقمحمد أخوه كان (و  )سافرزید (و  )أخوهمحمد سافر (بحسب األصل وذلك نحو 

أما الجملة الصغرى فهي المبنیة على المبتدأ أو ما . )4( )أخوهظننت محمدا یسافر (و 

                                                      

 . 433المرجع  السابق  ص - )1(

، مكتب  3، طعبد السالم محمد هارون : تح ، ،  الكتاب)مرو بن عثمان بن قنبرابي بشر ع(سیبوبة : ینظر - )2(

الخانجي ، 
 .126، ص  2، ج 1988القاهرة 

 .42 ، ص 1986، دار الرائد العربي ، لبنان ،  2في النحو العربي نقد وتوجیه ، ط المخزوميمهدي : ینظر - )3(

   .168، ص  2007،  األردن، دار الفكر ،  2فاضل صالح السامرائي ، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها ، ط- )4(
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ثم  .األخیرةاالني في الجملة  وجملة المفعولأصله مبتدأ كالجملة المخبر بها في األمثلة 

) مسافر أخوك(الجملة قد تكون غیر موضوعیة بأنها صغرى أو كبرى وذلك وقولك  إن

لمجموع الجمل  حاصرهست صغرى وال كبرى فالقسمة غیر فهذه لی )أخوك سافر(و

فالجملة البسیطة هي . )2(وجمل مركبةویقابل هذا التقسیم عند المحدثین جمل بسیطة )1(

 أوالمركب باسم أو بفعل  أبدئواحد ویؤدي فكرة مستقلة سواء  إسناديالمكونة من مركب 

المكونة من مركبین اسنادیین أحدهما الجملة المركبة هي  أماالشمس طالعة  :نحوبوصف 

 المركبینخر و االرتباط بین بالمركب اآل إالمرتبط باألخر ومتوقف علیه وال معنى له 

و  المبتدأاألساسیة هي جملة  االسمیةوالجملة  .)3(معتمدا على أداة عالقة بین المركبین

عنه والعوامل  لألخباركل اسم ابتدأته وجردته من العوامل اللفظیة  هو"الخبر فالمبتدأ 

و كان وأخواتها و بالمبتدأ و الخبر فأما األفعال فنحاللفظیة هي أفعال وحروف تختص 

 أولوهو  فاالبتداء المبتدأرفع  فأما". )4( "....وما الحجازیة  أخواتهاو  إنفنحو الحروف 

وأیضا الخبر هو المستفاد من الجملة ولذلك . )5("الخبریوقعان  المبتدأو  االبتداءالكالم و 

 .الفائدة والخبر معتمدالمبتدأ معتمد البیان :موسىة ولهذا قال أبو ر یكون نك نأكان أصله 

    وال جملة  مفردا ثالثا ال إثباتهخالفا البن السراج في  .وجملةقسمین مفرد  إلىفقسم الخبر 

         )6( .والجار والمجروروهو الظرف 

                                                                                                                                                                 
 

 .169، ص  السابق المرجع- )1(

 . 23ة ، الجملة العربیة ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ص دعبا إبراهیممحمد - )2(

 . 139المرجع نفسه ص - )3(

 .83، ص 1، ادارة الطباعة النیرة ، مصر ، ،ج 1بن علي بن یعیش ، شرح المفصل ، ط- )4(

  ، المجلس2محمد عبد الخالق عضیمة ، طالمبرد ، ابن العباس محمد بن زید ، المقتضب ، تح ، - )5(

 . 126،ص 4، ج 1994األعلى  للشؤون اإلسالمیة ، القاهرة ، 

 1عبد الرحمان علي سلیمان ، ط: المقاصد و المسالك بشرح ألفیة ابن مالك ، تح  توضیحأم قاسم ،المرادي ابن - )6(

  474، ص  1، مجلد 2001الفكر العربي ، القاهرة ،  ، دار
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المثبتة في شعر نزار قباني سأتناول ما اشتملت علیه من  االسمیةوبعد دراسة الجملة  

  .وحذفتعریف وتنكیر وتقدیم والخبر وما جاء فیهما من  أنماط للمبتدأ

 :الخبر+المبتدأ -1

  . )معرفة(الخبر  + )معرفة(المبتدأ  :األولالنمط 

تحدید المبتدأ وقد ورد فیه أقوال في حال اجتمع معرفتان تتم الفائدة واختلف النحاة في 

أنك بالخیار فما شئت منهما فاجعله  :سیبویهوعلیه ظاهر قول  .الفارسي أبو علي حسب

 أنه: والثالث.غیرهكان له أصدقاء  إذاأن األهم هو الخبر زید صدیقي  :والثاني .مبتدأ

أو یسأله عن أحدهما بقوله من  .األمرین أحدبحسب المخاطب فان علم منه أنه في علمه 

أن المعلوم عند المخاطب  :الرابع و.الخبرفالمجهول  زید،القائم  :جوابهفقیل في  القائم؟

 المبتدأ،اختلفت رتبتهما في التعریف فأعرفهما  إن:والخامس.الخبروالمجهول  المبتدأ،هو 

متعین لالبتداء و الوصف متعین للخبر نحو القائم  االسمالسادس أن  و .فالسابق وٕاال

  .)1( .زید

  . )محل بأل ( الخبر ) +المخاطبضمیر ( المبتدأ :األولىالصورة 

)2( .طائرأجمل شعري         وبغیر الشعوب ما طار  .المبدعونأنتم 
  

المبتدأ هنا ضمیر المخاطب أنتما والخبر معرفة فالشاعر هنا استعمل الضمیر لتخصیص 

 :رهعبد القا التي تفید معنى الجنس یقول ألبالتي جاءت معرفة  للمبدعینالخطاب 

یبدي  نافالشاعر ه  .)3( "...م في الخبر على معنى الجنس واعلم انك تجد األلف و الال"

  .علیهن والشعوب یفضل المبدع

                                                      

: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تح) جالل الدین عبد الرحمان بن ابي بكر الدین ( السیوطي : ینظر- )1(

 . 326، ص  1998دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  1شمس الدین ، ط

 . 157، ص 2008 أبریل، ت، منشورات نزار القباني ، بیرو 1نزار قباني ، أبجدیة الیاسمین ، ط- )2(

، التركیب النحویة من الوجهة البالغیة عند عبد القاهر ، دار المریخ المملكة العربیة السعودیة ، ند الفتاح الشیعب- )3(

  . 101ص 
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  . )محلى بألـ ( الخبر ) + علم ( المبتدأ :الثانیةالصورة 

 .العربيالعالم _ 

  و شعورهُ ..ضیع شعره   

)1(الكاتب العربي _ 
.  

والخبر معرفة لتدل على العموم فالشاعر  )الكاتب(و  )العالم(جاء المبتدأ هنا علما   

شعر وال شعور في ظل وجود  یقصد كل الكتاب العرب وكل العالم العربي لم یعد لدیه ال

  .الیهودالغدر بینهم وتعایشهم مع 

  .)إشارةاسم (الخبر +  )المتكلمضمیر ( المبتدأ :الثالثةالصورة 

  .)2(الهندي أنا ذلك_ 

یدل على البعد فالشاعر مثل  )ذلك(المبتدأ هنا ضمیر للمتكلم ومخبر عنه باسم إشارة 

  .ثقافتهنفسه بذلك الشخص الذي سلبوا حقوقه وتعدو على 

  )نكرة(الخبر +  )معرفة(المبتدأ  :الثاني النمط

أصل المبتدأ أن یكون معرفة وأصل الخبر أن یكون نكرة وذلك ألن الغرض من  أنأعلم 

خبار عن واإل الخبر،االخبارات إفادة المخاطب ما لیس عنده وتنزیله منزلتك في علم ذلك 

ترى أنك لو قلت رجل قائم أو رجل عالم لم یكن في هذا الكالم  أالفیه،النكرة ال فائدة 

المخاطب ولیس  ال یعرفهكون رجل قائما وعالما في الجود ممن أن ی ال یستنكرفائدة ألنه 

هذا الخبر الذي تنزل فیه المخاطب منزلتك فیما تعلم فإذا اجتمع معك معرفة ونكرة فحق 

  .)3(الخبر النكرة  المعرفة أن تكون هي المبتدأ وأن یكون

  :هذا النمط في الصور اآلتیة  ردوقد و 

  

  

                                                      

 . 54نزار قباني ، أبجدیة الیاسمین ، ص- )1(

 ، ص نفسهالمرجع - )2(

 . 83، ص1ابن یعیش ، شرح المفصل ،ج- )3(



ثبات في األسلوب الخبري إلا                                                                                  :الفصل األول   

21 
 

  

 .)صفة(الخبر +  )علم(المبتدأ : األولىالصورة 

 ...أو في الرصافة 

  )1( .....غرید  ئرطا 

فالشاعر هنا  ،)2(ولتعظیمهبعینه في ذهن السامع  حضارهإلاسم علم  )طائر(جاء المبتدأ 

  .موطنهیقصد الحریة المفقودة كالطائر الذي یهاجر 

 )جامدانكرة (الخبر +  )المتكلم ضمیر( المبتدأ :الثانیةالصورة 

  )3( .أنا مؤذنة حزینة _ 

  جاء المبتدأ هنا ضمیر المتكلم ألن الشاعر في مقام التكلم من خالل السیاق 

  یتبین أنه مقام تهویل و فظاعة كون الشاعر یعبر عن حزنه و مآسیه 

  )نكرة جامد (الخبر ) + المتكلم ضمیر (المبتدأ  :الثالثة الصورة

  )4( ..ونحن جلید _ 

المبتدأ جاء ضمیرا للمتكلم نحن بصیغة الجمع واستعمل الضمیر للتخفیض والخبر جلید 

وجه العدوان  والوقوف فيیقصد صمت الشعوب العربیة وعدم تصدیها  فالشاعر هنا .نكرة

  .الصهیوني

  . )جملة شبه(الخبر  + )معرفة(المبتدأ  :الثالثالنمط 

 أویكون الخبر شبه جملة أي أن یكون الخبر أكثر من كلمة ولكنه لیس جملة اسمیة     

نحو  ومجرور،جار  أوفعلیة كما أنه لیس مفرد ویحدث هذا عندما یكون الخبر ظرفا 

  )5( ).على خط النار، واألبطال رابضون  )األنالفضاء فوق أرض القمر  رواد(

                                                      

 . 53نزار قباني ، أبجدیة الیاسمین ،ص - )1(

 .42الخطیب القزویني ، اإلیضاح في علوم البالغة، ص : ینظر - )2(

 .80نزار قباني ، أبجدیة الیاسمین، ص  - )3(

 .61، ص المرجع نفسه- )4(

  . 47، ص 1971میرة علي توفیق ، الجملة االسمیة عند ابن هشام األنصاري ، مكتبة الزهراء ، مصر ، أ- )5(
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  : )ومجرورجار (الخبر _أ 

  .الخبر) +بألمحلى ( المبتدأ :األولىالصورة 

  .)1(األصیلوالشعر في الوطن 

ألن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعد . جاء المبتدأ الشعر معرفة لتكون الفائدة أتم 

كانت أضعف وبعده بحسب تخصیص  أقربكانت الفائدة في اإلعالم به أقوى ومتى كان 

وجاء الخبر مجرور بفي وهي تفید معنى  .)2( .والتخصیص كما له بالتعریف إلیهالمسند 

الظرفیة المكانیة فالشاعر یؤكد لنا بأن الشعر نابع من األصالة في وطنه ولكن تحده 

  .حدود

  الخبر+  )المتكلمضمیر ( المبتدأ :الثانیة الصورة

  )3( .شاعرهي دوما حبلى بملیون          أنا من أمة على شكل ناي _ 

بمن وحرف الجر  والخبر مجرورمعنى تعظیم النفس  والذي یفیدالمبتدأ ضمیر المتكلم أنا 

من كل فالشاعر هنا وحسب السیاق في موضع فخر  والمبتدأ جزءمن مفید للتبعیض 

  .شاعرنتمائه ألمة ملیون یرة الشعراء مما یدل أنه یعتز الأمة كث إلىفنسب نفسه 

  ) : ظرفا ( الخبر _ ب 

  . الخبر+  )بألـمحلى ( المبتدأ :األولىالصورة 

  .)4(والصباح بعید_ 

من خالل السیاق نجد  للزمان،ظرفا  والخبر جاء اإلیضاحلزیادة ) أل(المبتدأ معرف ب 

عنها  والفرج وعبرة الصباح تدل على األمل فظمما یراه فل متشائمالشاعر هنا في موقف 

  . المسافةبلفظة بعید التي تدل على طول 

  . الخبر+ )اسم موصول( المبتدأ:  الثانیةالصورة 

                                                      

 .59نزار قباني ، أبجدیة الیاسمین ، ص- )1(

 .112، ص 1اإلیضاح في علوم البالغة، ج : ینظر- )2(

 .158نزار قباني ، أبجدیة الیاسمین ، ص- )3(

 .71ر قباني ، أبجدیة الیاسمین ، صنزا- )4(
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  )1( .والبالبلمابین صوتك _ 

ن من السیاق أ ومعناه وسط فتدل الجملة) .بین(جاء اسم موصول و الخبر ظرف  المبتدأ

 صافیر البلبل فهي تذكره بصوت تلك المرأة التيعالشاعر یقارن صوت المرأة بصوت 

  .لة التي تمثل له األشیاء الجمیلة تمثل له األشیاء الجمی

  . ) جملة ( الخبر ) +معرفة ( مبتدأال :النمط الرابع 

وقعت خبرا كانت نائبة عن المفرد  إذاأنها  إالالجملة تكون خبرا للمبتدأ كما یكون المفرد 

واقعة موقعه ولذلك یحكم على موضعها بالرفع على معنى أنه لو وقع المفرد الذي هو 

 ،أصل والجملة فرع علیه أمراناألصل موقعها لكان مرفوعا و الذي یدل على أن المفرد 

قل المعنى است فإذاأحدهما أن المفرد بسیط و الجملة مركب و البسیط أول و المركب ثان 

  فرع علیهباالسم المفرد ثم وقعت الجملة موقعه فاالسم المفرد هو األصل و الجملة 

نظیر الفاعل في األخبار عنهما و الخبر فیهما هو الجزء  المبتدأاألمر الثاني أن  

  . )2(زید قام أبوه: وال بد للجملة حتى تصیر خبرا من ذكر یربطها بالمبتدأ مثل . المستفاد 

  میة لدى الشاعر حسب الصور اآلتیةجملة اسبالخبر المعرفة  المبتدأخبار عن وورد اإل

  . )جملة اسمیة ( الخبر ) + معرفة مضاف ل(المبتدأ  :الصورة األولى  

  .)3(نیران إسرائیل تحرق أهلنا_ 

مضاف لمعرفة و الخبر جملة اسمیة فالشاعر هنا مستاء من جرائم ) نیران ( جاء المبتدأ 

  .د بسبب الحرب و القصف بالنیرانالتخریب الذي یطال األهل و البال إسرائیل و

  

  

  

  

                                                      

 .31ص ر قباني ، أبجدیة الیاسمین ،نزا- )1(

 ) . 89،  88( ، ص 1ابن یعیش ، شرح المفصل ، ح: ینظر - )2(

 71الیاسمین ، ص نزار قباني ، أبجدیة - )3(
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  .  )  جملة اسمیة مثبتة( الخبر ) + محلى بأل (المبتدأ   :الصورة الثانیة 

) الحضارات ( ورد المبتدأ  )1(الحضارات كلها شغل أنثى  و الثقافات من رنین األساور_ 

یثني على المرأة فالمرأة فالشاعر   )2("العهدیة"التعریف هنا تفید ) أل (معرفة محلى بأل و 

  . في كل المجاالت  االزدهارالرقي و  إلىعنده من األسباب التي تؤدي 

  )جملة اسمیة مثبتة( الخبر ) + مضاف لمعرفة ( المبتدأ  :الصورة الثالثة 

   )3( .الخمس أنا أشعلتهاأصابعي _ 

مضاف لمعرفة ومخبر عنه بجملة اسمیة لزیادة وتقویة المعنى فالشاعر جاء المبتدأ 

یخبرنا عن حرارة تلك الرسائل التي كان یكتبها له أصدقاء في زمن معنى فهو یتذكر 

  .صداقته القدیمة 

  )منسوخة جملة اسمیة( الخبر+  )مضاف لمعرفة( المبتدأ : الصورة الرابعة 

  .)4(وورودنا صارت بغیر عبیر_  

جاء  الخبرویدل على تعظیم شأن المبتدأ و . المعرفة  إلىمضافا ) ورود (جاء المبتدأ 

بجملة اسمیة لتقویة  المبتدأفالشاعر هنا أخبر عن . "صار "جملة اسمیة منسوخة بـ 

المعنى فهو في هذه الجملة یصف لنا حب تلك المرأة التي كانت عنوانا للجمال والتي كان 

  .یقول فیها شعرا 

  :عن المبتدأ المعرفة بالخبر جملة فعلیة في الصور اآلتیة  اإلخبارأما _ 

  .) جملة فعلیة مثبتة ( ر الخب) + اسم موصول (المبتدأ  :الصورة األولى 

  )5( .التي تبحث عن اسم ألنوثتها 

                                                      

 . 159، ص  السابقالمرجع - )1(

 . 61، ص  1ابن هشام ، مغني اللبیب عن كتب األعاریب ، ج- )2(

 .50نزار قباني ، أبجدیة الیاسمین ، ص - )3(

 . 73المرجع نفسه ، ص - )4(

 .114نفسه ، ص - )5(
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اسم موصول و مخبر عنه بجملة فعلیة مثبتة فعلها مضارع واالخبار ) التي (جاء المبتدأ 

بالجمل الفعلیة یدل على التجدد للمعنى المثبت به ، فالشاعر هنا یقصد المرأة في 

لغة ذلك یتخیر لها شعرا بفهو  أنوثتهاالعصور األولى التي تحاول دائما أن تكتشف 

  . العصر 

  )جملة اسمیة مثبتة( رالخب) + ضمیر الغائب  ( لمبتدأ ا :الصورة الثانیة 

  .)1(هم یذبحون الشعر

" هم"ضمیر الغائب و مخبر عنه بجملة فعلیة فعلها مضارع ، والضمیر ) هم( المبتدأورد 

للداللة على التخصیص ، فالشاعر هنا یقصد الذین یتصدون للشعر و لكلمة الحق التي 

  . یقولها من خالل شعره 

  .)جملة فعلیة  مثبتة ( الخبر ) + محلى بأل  ( المبتدأ  :الصورة الثالثة 

  . )2(الشعر غادرني   

محلى بأل وخبره جملة فعلیة و الجملة الفعلیة تدل على الحدوث و ) الشعر( المبتدأورد 

التجدد أي تجدد حدوث المعنى المثبت شیئا فشیئا فالشاعر هنا یقصد أن قول الشعر و 

  .الكتابة بدأت تتركه شیئا فشیئا 

  . )الشرط  جملة( الخبر ) + علم ( المبتدأ :الرابعة  الصورة

  .)3(رمت بسروجها إذاوالخیول 

بجملة  المبتدأمعرفة تدل على التخصیص حیث یخبر الشاعر عن ) الخیول( المبتدأورد 

  )رمت بسروجها  إذا(الشرط 

في اللغة فتدل الجملة على أن الشاعر كثیر وبراعته  وهنا تظهر دقة التشبیه لدى الشاعر 

  ,بالمرأة اإلعجاب بالخیول فهو یأخذ منها أوصافا ویشبهها 

                                                      

 .56نزار قباني، أبجدیة الیاسمین، ص- )1(

 . 21المرجع نفسه ، ص - )2(

 . 31، ص  نفسه- )3(
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  )جملة فعلیة منفیة ( الخبر+ )ضمیر المتكلم ( المبتدأ  :الخامسة  الصورة

  .)1(أنا ال أساوم في شؤون قصیدتي 

  ) . ال(ضمیر المتكلم وخبره جملة فعلیة منفیة  ب) أنا( المبتدأورد 

فیدل المبتدأ الضمیر على تعظیم الشاعر لنفسه وتدل على الجملة على أن  مضارع،فعلها 

  عره كبضاعة تباع مهما كان الثمنالشاعر یرفض أن یجعل ش

  : المبتدأتقدیم الخبر على _ 2   

من تقدیمه لیتحقق ، ألن المبتدأ محكوم علیه فال بد  ،صل تقدیم المبتدأ و تأخیر الخبراأل"

المبتدأ  إلىفالخبر رتبته التأخیر فهو مسند )2("قائم زید ،ال مانع نحو ویجوز تأخیره حیث

  : ویتحتم تقدیمه على صاحبه في ثالث مواضع 

دلت على زمان أو مكان ووقع  إن االستفهاممن األلفاظ التي لها الصادرة كأسماء أن _أ

 علي، إالما موقف  :كقولكأن یقصر على المبتدأ  –ب ، كقولك أین أخوك ؟بعدها اسم 

الجرجاني  یقول .)3(صاحبهافي الدار :كقولكج ـ أن یدور على بعضه ضمیر في المبتدأ 

یة ال ، جم المحاسن واسع التصرف ، بعید الغا الفوائدباب كثیر  هو: " في باب التقدیم 

را یروقك مسمعه ، شعزال ترى توال  لطیفة إلىي بك یزال یفتر لك عن بدیعة ویفض

شيء ، وحول اللفظ من  ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك أن قدم فیه ویلطف لدیك موقعه

  .)4("مكان  إلىمكان 

  :وقد ورد تقدیم الخبر حسب الصورة اآلتیة 

  

  

                                                      

 .76نزار قباني، أبجدیة الیاسمین، ص - )1(

، جمع الجوامع في شرح جمع الجوامع ، تح شمس الدین ،  )جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر(السیوطي - )2(

 . 329، ص  1، ج 1998، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 1ط

 . 90، ص  1994، عادل خلف ، نحو اللغة العربیة ، مكتبة اآلداب ، القاهرة - )3(

 . 106، دالئل اإلعجاز ، ص) عبد القاهر (الجرجاني - )4(
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  .)نكرة ( مبتدأ ال) + شبه جملة (  الخبر: األولى  الصورة

  .)1(وفي أعماق ذاكرتي

هنا ألمن  فتقدیم الخبر )ذاكرتي( مؤخر والمبتدأ) أعماقفي (ورد المبتدأ مقدم شبه جملة 

اللبس ولعدم فساد المعنى فالشاعر یقصد من خالل هذه الجملة بحثه عن المرأة التي ال 

  .طالما ألهمته في كتابة القصائد و األشعار 

  .) مضاف إلى معرفة( المبتدأ ) +  اسم استفهام( الخبر: الصورة الثانیة 

  )2(فأین هو البدیل ؟  

ورد مؤخرا وقدم الخبر ألنه ) البدیل ( استفهام مقدم و المبتدأ اسم ) أین (جاء الخبر 

ملة بحثه عن الشيء الذي یعوض عن القصیدة جفي الجملة ویقصد الشاعر بهذه ال األهم

  والشعر الذي یقوله 

  .)محلى بألـ ( المبتدأ ) + جملة  شبه( الخبر: الصورة الثالثة 

  .)3(في عصر الحضارات  

فالشاعر هنا  االختصاصة مقدم وقدم الخبر للداللة على شبه جمل) في عصر(ورد الخبر

وتظهر لنا . مؤخرا ) الحضارات (جاء المبتدأ و اختص بعصر دون غیره من العصور ، 

والذي یتمنى أن یعیشه مع من ذلك الزمن المثالي  إلىداللة الجملة أن الشاعر یحن 

  .أرادها 

  . )محلى بألـ ( المبتدأ )+ ظرف ( الخبر : الصورة الرابعة 

  .)4(بین إیقاع األزامیل  

                                                      

 . 40نزار قباني ، أبجدیة الیاسمین ، ص - )1(

 . 20المرجع نفسه ، ص - )2(

 . 91المرجع نفسه ، ص - )3(

  94،ص  1شرح المفصل ، ج- )4(
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) األزامیل(التخصیص وورد المبتدأ  ظرفا للمكان مقدما ألنه یدل على) بین(ورد الخبر 

هنا یبدي اهتمامه الخاص بذلك المكان المليء  مؤخرا لعدم العنایة به، فالشاعر

  .باألصوات 

  : الحذف  -3

المبتدأ و الخبر جملة مفیدة تحصل الفائدة بمجموعهما فالمبتدأ معتمد الفائدة و الخبر "

لفظیة أو حالیة تغني عن النطق محل الفائدة ، فال بد منهما إال أنه قد توجد قرینة 

بأحدهما فیحذف لداللتها علیه، ألن األلفاظ إنما جيء بها للداللة على المعنى فإذا فهم 

  2)1( ..."فظ جاز أن ال تأتي به المعنى بدون الل

 ): المسند إلیه ( حذف المبتدأ -أ

: یحذف المبتدأ جوازا كما یحذف وجوبا و یكثر حذف المبتدأ في جواب االستفهام، نحو 

من عمل : و ما أدراك ما الحطمة ؟ نار اهللا أي هي نار اهللا ، وبعد فاء الجواب، نحو

و إن تخالطوهم فإخوانكم "فعمله و إساءته علیها ،و ، ومن أساء فعلیها أي صالحا فلنفسه 

  )2( .أي فهم إخوانكم "

  :وقد جاء حذف المبتدأ على الصور اآلتیة 

  ). نكرة( الخبر) + محذوف (مبتدأ ال :األولىالصورة 

  )3( .و في اللیل، مروحة من الریش

وحذف المبتدأ ) أنا (تقدیره  ه السیاقخبر لمبتدأ محذوف ویدل علی) مروحة( الخبر وقع  

هنا ال یخل بالمعنى وٕانما حذف ألجل االختصار ، ولحذف المبتدأ داللة قاطعة على أن 

  الشاعر لدیه خیال واسع 

  

                                                      

 .94،ص  1شرح المفصل ، ج- )1(

 .416مغني اللبیب عن كتب األعاریب،ص  - )2(

  .82نزار قباني ، أبجدیة الیاسمین ، ص- )3(
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  .)لـ محلى بأ( الخبر) + محذوف( المبتدأ : الصورة الثانیة 

   .والمبجل   

  )1( .واألمیر   

ضاح والشك أن وحذف لتقویة اإلی) هو(اق تقدیره ورد المبتدأ محذوف ویدل علیه السی

قویة عند الشاعر فهو یمدح المرأة ویعظم من مفاتنها ویمنحها صفات  لحذف المبتدأ داللة

  .التفضیل 

  ) : المسند ( حذف الخبر _ ب 

بعد ما هو صریح :الخبر ركن من الجملة فال یحذف إال بدلیل ومن مواضع جواز حذفه   

بعد واو المعیة كقولك كل صانع وما  قسمي،من أي لعمرك ألقو في القسم كقولك لعمرك 

كما  )2( .دائمو التقدیر ظلها  )35الرعد("وظلهادائم  أكلها": ومثل مصطحبان،صانع أي 

  )3( .یذكرإنه ال :ل یحتى ق هذه" ال"كثر حذف خبر وقد  النافیة،یحذف الخبر بعد ال 

  :ومن الصورة التي ورد فیها الخبر محذوف لدى الشاعر اآلتي   

  .)محذوف ( الخبر ) + محلى بألـ  ( المبتدأ   :الصورة األولى 

  5)4(والهدیل..والریش سافر

جاء الخبر في هذه الجملة محذوف جوازا لوجود دلیل على حذفه و المعنى لم یتأثر بحذفه 

وحذف الخبر لزیادة وتقویة االیضاح و االختصار ، فالشاعر ) والهدیل سافر (وتقدیر 

  . یقر حقیقة وهي أن كل ذكریاته مع الكتابة و الشعر و األسباب التي تدفعه لذلك غادرته 

  

  
                                                      

 .34ص، أبجدیة الیاسمین ، نزار قباني - )1(

 . 90عادل خلف ، نحو اللغة العربیة ،ص)2(

 ،ص 2مغني اللبیب عن كتب األعاریب ،ج: ینظر)3(

  . 24نزار قباني ،أبجدیة الیاسمین ،ص )4(
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  .)محذوف ( الخبر) + اسم ( المبتدأ :   ةالصورة الثانی

   1( .لو أنك كنت حبیبة قلبي  

على فعل فإن قدمت االسم فبل الفعل فیها  إالتقع  ال) لو(ورد الخبر محذوف بعد لو ، و

ولو معناها . )2(كان على فعل مضمر ، ولو بمنزلة لو ال وال تبتدأ بعدها األسماء سوى أن

في محل رفع على أنه فاعل لفعل ) أنك (فالمصدر المؤول من . حرف امتناع ال متناع 

  .)4(ألن إن تكون بمعنى شيء قد ثبت واستقر... ) لو ثبت( ، أي)3(محذوف یفسره ما بعده

  المرأةوجود حب تلك وال شك أن لحذف الخبر هنا داللة على أن الشاعر یؤكد على عدم 

  .فیقلبه

  .)محذوف( الخبر+ )نكرة(المبتدأ  :الثالثةالصورة 

  فال قمر  -

  . )5(وال وتر-

وكل ما "ر المبتدأ محذوف بعد ال النافیة نكرة مختصة و خب) وتر(و ) قمر(ورد المبتدأ 

 ".فائدةبعدها بیان یكمل به المعنى ولكنه ال یصدر بحذفه حتى یكون الكالم بال 

  .فالشاعر هنا یؤكد عدم وجود قمر أو وتر أي غاب عنه ما یلهمه ویؤنسه )6(

  

  

  

  

                                                      

 . 121نزار قباني ،أبجدیة الیاسمین ،ص )1(

 . 77المقتضب ، ج، ص: ینظر )2(

 المرجع نفسه)3(

 . 7، ص 3المرجع نفسه ،ج)4(

 . 21نزار القباني ، أبجدیة الیاسمین ، ص )5(

  س.  141ص  1992، القاهرة ،  2مصطفى ، احیاء النحو ، ط إبراهیم)6(
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  .المنسوخةالمثبتة  االسمیةالجملة  :ثانیا

  :وأخواتها )كان(المنسوخة بـ  االسمیةالجملة  – 1

لتخبر ) كان ( دخلت  إنمااالبتداء و الخبر و  :معناه إنماأن هذا الباب  اعلم" :المبردقال 

فكان وأخواتها أفعال . )1("غیرك  إلىذلك وقع فیما مضى ، ولیس بفعل وصل منك أن 

الجملة التي تدخل علیها و عندما  إعرابناقصة وتسمى أیضا ناسخة ألنها  تغیر في 

   }وكان ربك قدیرا { الخبر مثل تدخل الجملة االسمیة ترفع المبتدأ وتنصب

  ) 54الفرقان (

، بات ، صار ، ظل ، لیس ، مازال ، ما  أمسىأصبح ، أضحى ، : وأخوات كان هي 

 ":قال السیوطي  .)2(داللة خاصة برح ، ما انفك ، مافتئ ، مادام ، ولكل من هذه األفعال

أال تعمل شیئا ، ألنها لیست بأفعال صحیحة ، اذا دخلت للداللة وكان قیاس هذه األفعال 

  على تغیر الخبر 

  )3(."فیهبالزمن الذي یثبت 

  :األتیةوقد وردت كان وأخواتها في الدیوان على الصورة 

 .)نكرة(خبره  ) +بألـمحلى (اسمه + فعل ناسخ  :األولىالصورة 

 .كانمع  

  )4( .مرفوعا الرأسوكان 

معرفة وخبرها نكرة وكان هنا تدل على اتصاف اسمها بمعنى خبرها ) الرأس(ورد اسم كان 

عهد  والكرامة والشهامة فيالزمن الماضي العزة فالشاعر یقصد هنا  ،)5(في زمن الماضي

  .وانقضىولى 

                                                      

 . 97، ص  3المقتضب ، ج)1(

  56، ص  2003، بیروت ، لبنان ،  دار قتیبة،  1ینظر ، عبد اهللا محمد النقراط ، الشامل في اللغة العربة ، ط)2(

 .353، ص1لسیوطي، همع الهوا مع في شرح جمع الجوامع، ج)3(

 .63قباني، أبجدیة الیاسمین، صر نزا)4(

 .548، ص 1، دار المعارف، مصر، ج3عباس حسن، النحو الوافي، ط:ینظر)5(
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 )فعلیةجملة (الخبر  ) +متصلضمیر (اسمه + فعل :الثانیةالصورة 

  :مازال مع

  )1(ما زلت أبحث عن كالم آخر     

النفي على النفي صار المعنى  للنفي ودخول) زال(للنفي و) ما(مازال هي النافیة و 

أبحث عن كالم ( والجملة الفعلیةاسم مازال  )المتكلمتاء (ورد الضمیر المتصل . )2(اثباتإ

وتدل مازال عل استمرار معنى خبرها ألسمها فالشعر  .مازالفي محل نصب خبر  )آخر

  .م جدید استمرار ومزاولته في إیجاد كال یقصد

  .)جملة فعلیة( خبره)+ضمیر مستتر(ه اسم+ فعل ناسخ : الصورة الثالثة

  :مع كان 

  .)3(وكانت تمأل الدنیا

وخبرها جملة فعلیة فعلها مضارع، فدلت ) هي( ورد اسم كان ضمیرا مستترا تقدیره  

  . الجملة على الماضي حیث الفصل لكلمة الحق التي غلبت الباطل في الدنیا

  )جملة فعلیة(الخبر + )محلى بألـ(ه اسم+فعل ناسخ :الصورة الرابعة 

  : مع كان

  . )4(یلفني بحنانهكان الحریر 

جملة فعلیة فجاءت للداللة على ) یلفني بحنانه(علم وخبرها ) الحریر(ورد اسم كان   

  الماضي المطلق 

  .الدفء والحنان في زمن مضى  يفالشاعر هنا یربط الحریر بمعان

 

                                                      

 .39نزار قباني، أبجدیة الیاسمین، ص )1(

، دار غریب، القاهرة، 1الداللة و التقعید النحوي، دراسة في فكر سیبوبه ط )سالممحمد (ح، لصا: ینظر)2(

 .188،ص2008

 . 63نزار قباني، أبجدیة الیاسمین، ص)3(

 .74المرجع نفسه، ص)4(
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 : وأخواتها) إن(الجملة االسمیة المنسوخة بـ -2

فتنصب المبتدأ ویسمى اسمها وترفع  االسمیةوأخواتها حروف تدخل على الجملة  إن"

ولكل واحد من تلك )1( ")أن، كان، لكن، لیت، لعل:( هي إنالخبر ویسمى خبرها، وأخوات 

لتوكید النسبة أي توكید نسبة ) أنً (و) إن(الحروف معنى خاص یغلب فیه فالغالب في

وال یستعمالنها إال في تأكید اإلثبات وفي  اإلنكارالخبر للمبتدأ، وٕازالة الشك عنها أو 

  .كأنك بالفرج آت، وبالشتاء مقبل: التشبیه أي تشبیه اسمها بخبرها مثل): كان(

  .)2( .التمني وهو الرغبة في تحقیق شيء محبوب حصوله) لیت(وفي

  : وأخواتها في الدیوان حسب الصورة اآلتیة إنوقد وردت 

  )جملة فعلیة(خبر)+ محلى بألـ(مه اس +حرف ناسخ : الصورة األولى

  : إنً مع 

  .)3( .القصیدة في الشفاه تجمدت نً إِ 

جملة فعلیة فعلها ماض في محل رفع ) تجمدت(معرفة وخبرها ) القصیدة( إنورد اسم 

، فالشاعر یؤكد لنا بأن القصیدة أصابها الجمود فلم تعد تلقى بتلك الحرارة )إن(خبر

  . واالنفعالیة

  )جملة فعلیة(خبر)+ ضمیر متصل(مه اس +حرف ناسخ : الصورة الثانیة

  : ِإنً مع 

  .)4(إني أحبك

جملة فعلیة فالشاعر في موضع تأكید ) أحبك(وخبرها ) یاء المتكلم(ورد اسم إن ضمیرا 

  . لجبه وٕاعجابه للمرأة

                                                      

 .63الشامل في اللغة العربیة، ص)1(

 .75نزار فباني، أبجدیة الیاسمین،ص)2(

 .36المرجع نفسه،ص)3(

 .51المرجع نفسه،ص)4(
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  )جملة فعلیة منفیة(خبر)+ لمعرفة مضاف(اسمه +حرف ناسخ :الصورة الثالثة

  : إنمع 

  .)1(ال تخیفنيفإن نار الحب 

جملة فعلیة فعلها مضارع منفیة ) تخیفني ال(معرفة وخبرها  إلیهمضاف ) نار(ورد اسم إنَ 

  .بـ ال،فالشاعر یؤكد لنا عدم خوفه من عذاب الحب وحرقته 

  )جملة فعلیة(خبر)+ ضمیر متصل(مه اس +حرف ناسخ: الصورة الرابعة

  :مع لیت 

  .)2(لیتنا من رحم الشعر انفجرنا

فالشاعر هنا . جملة فعلیة فعلها ماض) انفجرنا(ضمیر المتكلم وخبرها) نا( لیت ورد اسم

یتمنى لو أنه أخرج من رحم الشعر كالمولود الجدید الذي یخرج من بطن أمه وتصبح لدیه 

  .لغة خاصة به 

  )جملة فعلیة منفیة(خبر)+ یر متصلضم(اسمه +حرف ناسخ : الصورة الخامسة

  :مع لكن 

  )3( .البیت األخیرلكنني لم أكتب 

جملة فعلیة فعلها )لم أكتب البیت األخیر(وهو معرفة وخبرها) الیاء(جاء اسم لكن الضمیر

ت لما بعدها حكم االستدراك المجرد، وهي أن یثب"مضارع وجاءت لكن لتفید التوكید و 

  )4("یخالف ما قبلها 

ر فهو مهما كتب عن فالشاعر كتب عدة قصائد ثم أدرك بأنه لم یكمل كتابه بیتها األخی

  . المرأة ال ینتهي كالمه

                                                      

 .51المرجع نفسه،ص)1(

 .100نزار قباني، أبجدیة الیاسمین،ص)2(

 .41المرجع نفسه، ص )3(

أحمد علي، دار الحدیث، جامعة :الزركشي، بدر الدین محمد عبد اهللا، البرهان في علوم القرآن، تح)4(

 .561،ص2006األزهر،
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  :الجملة الفعلیة المثبتة :المبحث الثاني

اختلف النحاة في تعریف الجملة الفعلیة فعند ابن هشام هي التي صدرها فعل كقائم    

أما عند المحدثین  .)1( .زید، وضرب اللص، وكان زید قائما، وظننته قائما ویقوم زید، وقم

بالمسند  إلیههي الجملة التي یدل فیها المسند على التجدد، أو التي یتصف فیها المسند 

اتصافا مجددا، وبعبارة أوضح هي التي یكون فیها المسند فعال ألن الداللة على التجدد 

  .)2( .تستمد من األفعال وحدها إنما

الذي أعطاه إیاهما  برمتهماالجملة الفعلیة المثبتة هي التي تحتفظ لصیغتي فعل ویفعل  إذا

بحسب ما یضامه من حاال أو استقباال }یفعل{ماضیا ویظل} فَعلَ َ{النظام الصرفي فیظل 

األدوات كالسین وسوف، ثم بحسب ما یعرض للزمن في هاتین الصیغتین من معاني 

 واالنتهاء،التجددو  ،واالنقطاعو القرب ات البعد الجهة التي تفصح عنها اصطالح

  )3( .واالستمرار و المقاربة و الشروع والعادة والبساطة أي الخلو من معنى الجهة 

  : الجملة الفعلیة المثبتة ذات الفعل الالزم – 1

مفعوله بغیر حرف جر مثل  إلىمتعد والزم فالمتعدي هو الذي یصل  إلىینقسم الفعل 

: بحرف الجر نحو إالمفعوله  إلىما لیس كذلك وهو ما ال یصل : ضربت زیدا و الالزم

فعال متعدیا : مفعوله بنفسه إلىیصل  قائم زید، ویسمى ما: مررت بزید أوال مفعول له نحو

  )4( .وواقعا وما لیس كذلك یسمى الزما وقاصرا وغیر متعد ویسمى متعدیا بحرف الجر

  :الفعل المثبت المكتفي بفاعله_ أ

  ] .الفاعل +الفعل[ :وقد ورد على هذا النمط

  .)محلى بألـ(فاعل + فعل: الصورة األولى

                                                      

 .247مغني اللبیب عن كتب األعاریب،ص)1(

 .41صفي النحو العربي نقد وتوجیه،  )2(

 .245،ص1994حسان، تمام، اللغة العربیة معناه ومبناها، دار الثقافة، المغرب، )3(

 .82عبد اهللا، محمد النقراط، الشامل في اللغة العربیة،ص)4(



ثبات في األسلوب الخبري إلا                                                                                  :الفصل األول   

36 
 

  .)1(نبت النخیل 

فاعل مرفوع للفعل نبت وعالمة رفعه الضمة ) النخیل(فعل ماض و) نبت(جاء الفعل 

فتدل الظاهرة على آخره، فالشاعر في هذه الجملة یخبرنا عن حدث في الزمن الماضي 

  .الجملة على الحدوث والتجدد ولها داللة في نفس الشاعر

  .)نكرة(الفاعل + الفعل: الصورة الثانیة

 .)2(هربت حبیباتي

، فالجملة تدل على حدوث وتجدد للفعل )حبیباتي(ماض والفعل ) هربت(الفعل جاء 

  . حبیباته عنه شیئا فشیئا هربت في الزمن الماضي، أي أن الشاعر ابتعدت

  .)ضمیر مستتر(الفاعل + الفعل:  الثالثة الصورة

  .)3(یقلع دون أشرعة

ورد  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل )یقلع(جاء الفعل 

فتدل الجملة على التجدد والحدوث للفعل شیئا فشیئا في زمن  ،)هو(ضمیر مستتر تقدیره 

في عرض  باالنطالقالحال، فالشاعر هنا یشبه نفسه بالمركب الذي یبدأ شیئا فشیئا 

 .البحر

  :بحرف الجر الفعل المثبت المتحدي لمفعوله - ب

  . )غیر مباشر(مفعول به  +فاعل +فعل:وقد ورد حسب النمط اآلتي 

  )من(لمجرور بـ ا+لفاعلا +الفعل:  الصورة األولى

  )4(تعب الكالم من الكالم

                                                      

 .37نزار قباني، أبجدیة الیاسمین،ص)1(

 .23المرجع نفسه، ص)2(

 .61المرجع نفسه، ص)3(

 19نزار قباني،أبجدیة الیاسمین ، ص)4(
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اسم ظاهر وورد المفعول به الكالم مقترنا  )الكالم(فعل ماض والفاعل  )تعب(ورد الفعل 

فالشاعر یبین لنا أنه تعب من الكالم ألنه قال . ألجل توضیح المعنى )من(بحرف الجر 

  . ل ما یقال ولم یبقى لدیه ما یقولك

  . لالمالمجرور با+الفاعل+الفعل:الصورة الثانیة 

  .)1(أتفرغ لعشقك

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة والفاعل ضمیر ) أتفرغ(جاء الفعل 

مقترن بحرف الجر الالم الذي یحمل معنى ) عشقك(والمفعول به ) أنا(مستتر تقدیره 

  .یبین لنا تفرغه التام ألجل عشق المرأة االختصاص فالشاعر

  .جرور بالباءالم+الفاعل+الفعل: الصورة الثالثة

  )2( .حبر طویل     وانهزمنا یوما بالبحر الوافر بیوما ب فانتصرنا

فع فاعل والمفعول به ضمیر متصل في محل ر ) نا(فعل ماض والفعل  انتصرناالفعل 

فالشاعر یثبت لنا بأنه  ،)3(والذي یفید التعدیة) الباء(بحرف الجر  ورد اسم مجرور) بحر(

  . ین الشعر تارة ینصره وتارة یهزمهب

  :ات الفعل المتعدي لمفعول به واحدالفعلیة المثبتة ذالجملة _ 2

  :وقد ورد الفعل المثبت المتعدي بنفسه لمفعول به واحد لدى الشاعر على الصورة اآلتیة

  .)محلى بأل( المفعول به +الفاعل +فعلال: الصورة األولى

  )4( .یبست شرایین القصیدة

  رفعه الضمة الظاهرة على آخره فاعل مرفوع وعالمة) شرایین(فعل ماض و) یبست(الفعل 

                                                      

 . 103، صالسابق  المرجع)1(

 . 158المرجع، نفسه، ص)2(

فخر الدین قباوة ، محمد ندیم فاضل ، دار : المرادي، الحسن بن قاسم ، الجني الداني في حروف المعاني ، تح)3(

 )96،37(،ص1992،بیروت،1الكتب العلمیة ،ط

 . 21نزار قباني، أبجدیة الیاسمین، ص)4(
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فالشاعر یتحدث عن احتضار القصیدة حیث اعتبرها كجسم  مفعول به،) القصیدة(و

  .اإلنسان لدیها شرایین 

  .)محلى بأل( المفعول به +الفاعل +فعلال :الصورة الثانیة

  )1(سأدخل النار بال تردد

وقع علیها ) النار(والمفعول به) أنا(فعل مضارع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره) أدخل(ورد

والتي یقصد بها نار  فعل الفاعل فالشاعر غیر شاك وال متردد فهو واثق من دخوله النار

  . الحب وعذابه

  .)اسم ظاهر(لمفعول بها +الفاعل+لفعلا: الصورة الثالثة

  )2(طعنوا العروبة في الظالم بخنجر

) هم(یر مستتر تقدیره فعل ماض مبني على السكون والفاعل ضم) طعنوا(الفعل 

فتدل على الحدوث في الزمن . مفعول به منصوب وقع علیها فعل الفاعل) العروبة(و

  .الماضي فالشاعر یتحدث عن الذین تواطئوا مع األعداء وخانوا العرب والعروبة 

  .)نكرة( المفعول به +الفاعل +الفعل :الصورة الرابعة

  )3( .أقرأ كتاب یدیك

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ) أقرأ(ورد  

، فتدل الجملة على الحدوث في زمن الحال ) كتاب(والمفعول به) أنا(ضمیر مستتر تقدیره

  . واالستقبال ، فالشاعر یبدي اهتمامه المستمر بالقراءة حول المرأة 

  :لمفعولین  الجملة الفعلیة المثبتة ذات الفعل المتعدي_ 3

مفعولین ولیس لك أن تقتصر على  إلىهذا باب الفاعل الذي یتعداه فعله  : "قال سیبویه 

  حسب عبد اهللا زیدا بكرا، وظن عمرو خالدا أباك : أحد المفعولین دون اآلخر وذلك قولك

                                                      

 . 51المرجع نفسه، ص)1(

 . 71نفسه،ص)2(

 . 111نزار قباني، أبجدیة الیاسمین، ص)3(
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، ووجد عبد اهللا زیدا ذا رأى عبد اهللا زیدا صاحبنا: ل ذلكوخال عبد اهللا زیدا أخاك ومث

أنما أردت أن تبین ما استقر حفاظ وٕانما منعك أن تقتصر على أحد المفعولین ههنا أنك ال

 إلیهشكا، وذكرت األول لتعلم الذي تضیف  أوعندك من حال المفعول األول، یقینا كان 

  )1( ]...."من هو[ما استقر له عندك 

  :اآلتیةوقد ورد الفعل المثبت المتعدي لمفعولین لدى الشاعر على الصورة 

  .المفعول به ثان+المفعول به أول+لالفاع+الفعل: الصورة األولى

  )2( .وغیرت وجوه الكائنات

) وجوه(فعل مضارع والتاء ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل و) غیرت(فالفعل 

غیرت على صیغة فعلت والتي تدل مفعول به ثان، للفعل ) الكائنات(مفعول به أول و 

فتوحي الجملة شدة تمني  ،)3(والتكثیر أي تكثیر فعل الفاعل لذلك الفعلعلى المبالغة 

  . ، التي جعلته یضع المعجزات بخیالهللقاء امرأةالشاعر 

  .المفعول الثاني +المفعول األول +علالفا +الفعل: الصورة الثانیة

  )4(لت البر والبحرونق

مفعول به  )البر(فعل مضارع مرفوع والتاء ضمیر في محل رفع فاعل و )نفلت(ورد الفعل 

  .الجملة بأن الشاعر واسع المخیلة مفعول به ثان للفعل نقلت فتوحي )البحر(أول و 

  .المفعول الثاني+ المفعول األول+ علالفا+الفعل:  الصورة الثالثة

  6)5( ؟...سعیدیجرؤ أن یقول أنا 

                                                      

 ).39،40(، ص1،ج1977، مكتبة الخانجي،القاهرة ، 3سیبویه، الكتاب، تح، عبد السالم محمد هارون، ط)1(

 .93نزار قباني،أبجدیة الیاسمین، ص )2(

 . 105محمد سالم، الداللة ولتنفیذ النحوي،دراسة في فكر سیبویه ،ص: صالح: ینظر)3(

 .93نزار قباني ، أبجدیة الیاسمین، ص)4(

 .66، صالسابقالمرجع )5(
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فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمیر : الفعل یجرؤ

 وجملة أولفي محل نصب مفعول به  )أن یقول(والمصدر المؤول  )هو(مستتر تقدیره 

  .یجرؤفي محل نصب مفعول به ثان للفعل  )أنا سعید(مقول القول 

بالنسبة له غیر ل رجل عربي والشك أن للشاعر داللة یقصدها وهي تقریر حقیقة أن ك

  . سعید كونه یعیش وسط ظروف االحتالل الغربي بكل أشكاله

  : الجملة الفعلیة المثبتة ذات الفعل المبني للمجهول  -4

  :ورد الفعل المثبت المبني للمجهول لدى الشاعر في صورة واحدة 

  .)علما( نائب الفاعل +الفعل: الصورة األولى

  .من عشیرته الفرزدقُ  فيَ نُ 

نائب فاعل مرفوع بالضمة ) الفرزدق(للمجهول، و فعل ماض مبني: جاء الفعل نفي

جار ومجرور متعلق بنفي واألصل أن یأتي نائب الفاعل ) عشیرته(من الظاهرة،

لتحقیره، فهو یظهر مفعول به لكنه قام مقام الفاعل، فحذف الشاعر الفاعل ) الفرزدق(

  .قكالفرزدغیرته على الشعراء األوائل 

حظ من خالل األنماط التي وردت للجملة الخبریة المثبتة أن الشاعر أورد المبتدأ نل_ 

معرفة كالضمائر حیث أكثر من استخدامها، فجاء بها لتخفیف أو التخصیص وتعظیما 

. كما ورد المبتدأ محلى بألـ لیبین لنا حقیقته، كما أورد الشاعر الخبر مفردا. وافتخارا بنفسه

رد شبه جملة وذلك إلعطاء إطالة في الجملة ومعاني أخرى عن طریق حروف كما و 

  .الجر

  . یرجع ذلك للسیاق، كما حذف و مقدم وجوبا وجوازاورد الخبر 

وردت الجملة الفعلیة ذات الفعل الالزم والمتعدي لمفعوله لتعلق المفعول به بالفعل عن 

الفعل بین المضارع للداللة على  كما تنوع والمجاوزة،طریق داللة الفعل على التعدیة 

  . واالستمراریةمعاني الثبوت 
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  : تمهید

 االسمیةلجملة وداللته من خالل أنماط وصور ا اإلثباتاألول  في الفصل سبق وأن درسنا

النفي ر، فسأتناول في هذا الفصل ثبات ضده النفي، وهما من شقي الخباإل والفعلیة و

 االسمیةالجملة : وداللته في األسلوب الخبري، فقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثین، األول

المنفیة، والثاني الجملة الفعلیة المنفیة، وسأبدأ بالتعرض لمعنى النفي عند النجاة في اللغة 

  .واالصطالح

  :معنى النفي

 :النفي لغة  . أ

بعاد والتنحیة والجحود، حیث جاء في معجم لسان معاني الطرد واإلتجمع كلمة نفي      

تنحى، ونفي الرجل عن األرض ونفیته : نفى الشيء بنفي نفیا): نفي(مادة "العرب أن 

 ."جحده: ونفى الشيء نفیا. تهُ ارَ أطَ : اطردته فانتفى ونفت الریح التراب نفیا ونفیانً : عنها

. بمعنى طرد، ونقول هذا ینافي ذاك وهما یتنافیان" نفي: " "وورد في معجم الصحاح أن)1(

كل ما نفیته من الشيء : الِنفیة أیضا كل ما نفیت والُنفایة بالضم الِنفَوة بالكسر و و

  .)2("لرداءته

  

  

                              

 .4512، ص )نفي (العرب، مادة ابن منظور، لسان : ینظر- )1(

، دار العلم للمالیین، بیروت، 4عبد الغفور عطار، ط: العربیة،تح ، تاج اللغة وصحاح)اسماعیل بن حماد(الجوهري - )2(

 ).1514- 2513(، ص6م، ج1990لبنان، 
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 : لنفي اصطالحاا.  ب 

عن ترك  اإلخبارا ال ینجزم بال، وهو عبارة عن م: "عرف النفي اصطالحا بأنه    

: النفي: " النحاة من فرق بینه وبین الجحد كما اتضح في تعریف الزركشيومن )1( "الفعل

في الفرق بینه وبین : األولى: شطر الكالم كله ألن الكالم إما إثبات وٕاما نفي، وفیه قواعد

إن كان النافي صادقا فیما قاله سمي كالمه نفیا، وٕان كان یعلم : الجحد، قال ابن الشجري

  .)2( ]."ذكرته[زمن العلماء من ال یفرق بینهما واألصل ما : قال)..(كذب ما نفاه كان جحدا

" المخزومي"للنفي تعریفات هامة ومفیدة، منهم  اومن النحاة المعاصرین من أعطو 

 بات القول، وهو أسلوب نقض وٕانكارأسلوب لغوي تحدده مناس: "الذي عرف النفي بأنه

حظه المتكلم ال النفي مطابقا لما یالنبغي إرسیستخدم لدفع ما یتردد في ذهن المخاطب، فی

اقتضاه أن یسعى إلزالة ذلك بأسلوب النفي  من أحاسیس ساورت ذهن المخاطب خطأ مّما

  .)3("وبإحدى طرائقه المتنوعة االستعمال

من العوارض المهمة التي تعرض لبناء : "أساسیا في بناء الجملة بل هو والنفي لیس 

 فتفید عدم ثبوت نسبة المسند للمسند إلیه في الجملة الفعلیة و االسمیة على السواء الجملة 

فالنفي یتجه في حقیقته إلى المسند وأما المسند إلیه فال ینفى، ولذلك یمكن في الجملة 

والنفي كالخبر . )4( ."أن یتصدر النفي الجملة فیدخل على المبتدأ والخبر معاً  االسمیة

                              

لقاهرة، محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، مصر، ا: ، التعریفات، تح)علي بن محمد الشریف( الجرجاني- )1(

 ).206-205(م، ص 2004

أبي الفضل الدمیاطي، دار الحدیث، مصر، : ، البرهان في علوم القرآن، تح)بدر الدین محمد بن عبد اهللا(الزركشي - )2(

 .543م، ص 2006القاهرة، 

 .246م، ص 1986، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، 2مهدي المخزومي، في النحو نقد وتوجیه، ط- )3(

 .280م، ص 2003د حماسة عبد اللطیف، بناء الجملة العربیة، دار الغریب، القاهرة، محم- )4(
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صدق والكذب لذاته ولذلك تقبل الجملة االسمیة النفي دائما، وال تقبل المثبت یحتمل ال

النفي إال إذا كان الفعل ماضیا أو مضارعا، أما إذا كان فعلها أمرا فإنه ال الجملة الفعلیة 

  .)1(ینفى مطلقا

والمالحظ أن النحاة القدامى لم یهتموا بطرق النفي في العربیة، فقد مروا بها من غیر 

   .)2(ما كان منها ماسا باإلعراب أو متصال بأحكامهدرس، إال 

والنفي نوعان في اللغة العربیة، نفي ضمني ونفي صریح، فاألول ما كان بدون أدوات 

 استشراف النفي واستشعاره بقرائن لغویة وصوتیة و"النفي  التي سیأتي الحدیث عنها، وهو 

  .)3("سیاقته خاصة دون االستناد إلى أداة النفي

أو من داللة بعض " حضر القوم إال محمد: "من بعض التراكیب كاالستثناء مثل ویدرك

اسة أسلوب إثبات، حممحمد  هعدً ع ورفض وأبى ونفى، وقد امتن: األفعال أو األسماء مثل

عدت هذه الجملة مثبتة، ألنه إذا أرید التعبیر عن هذا " أبى محمد أن یحضر"فإذا قلنا 

  .)4("ما قبل محمد أن یحضر: "قیلالمعنى بجملة منفیة مثال 

                              

 .281المرجع نفسه، ص - )1(

 03م، ص1992، القاهرة، 2إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، ط: ینظر- )2(

م، 1994، ، دار البشر للنشر، عمان1فارس محمد عیسى، في النحو العربي أسلوب في التعلم الذاتي، ط: نقال عن- )3(

 .مذكرة ماجستیر ، توفیق جمعات ،النفي في النحو العربي منحى وظیفي تعلیمي ، جامعة ورقلة . 231ص 

 ).282-281(محمد حماسة عبد اللطیف، بناء الجملة العربیة، ص - )4(
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وهذا النوع من النفي یكون في ظاهره إثبات وفي ضمنه نفي، أما النوع الثاني النفي 

أو كما سبق عند محمد  ،)1(نفي حدوث الفعل أو االسم نفیا صریحا: الصریح، ویعني

  .حماسة ، عدم ثبوت نسبة المسند للمسند إلیه

لهذا الغرض، وقد جاءت هذه األدوات متفرقة في  دي هذا النوع من النفي بأدواتویؤ  

بعضها في و ، فنجد بعضها في نواسخ الجملة االسمیة اإلعرابیةكتب النحو وفقا للعالمة 

  . )2(جوازم المضارع وأخرى في نواصبه

  .ال ولم وما ولما ولن ولیس وٕان: وهذه األدوات كما ظهرت في كتب النحاة هي   

  :أداة النفي ال -

هي لنفي الماضي دخل على الجمل االسمیة والفعلیة و صل أدوات النفي، تهي أ      

  قال تعالى والمضارع وهي نافیة غیر عاملة عند دخولها على الماضي ویشترط أن تتكرر 

) إن(، وهي تعمل عمل )3(وعندما تتكرر تكون للدعاء) 31القیامة ( }ال صدق وال صلى{

  .)4(النفي لتوكید" ال"لمشابهتها في التوكید فإن 

 :أداة النفي لم -

وتستعمل لنفي الحدث في الزمن ")1(من حروف النفي لنفي المضارع وجزمه وقلبه ماضیا

  .)3(وتكون ملغاة ال عمل لها فیرتفع العمل المضارع بعدها  ،)2("الماضي

                              

 .264هادي نهر، التراكیب اللغویة، ص : نقال عن- )1(

 .283العربیة، ص محمد حماسة عبد اللطیف، بناء الجملة : ینظر- )2(

 .187م، ص 2007، دار المناهج، عمان، األردن، 1محسن علي عطیة، األسالیب النحویة عرض وتطبیق، ط- )3(

، دار 1فخر الدین قباوة، محمد ندیم فاضل، ط: ، الجنى الداني في حروف المعاني، تح)الحسن بن قاسم( المرادي- )4(

 ).292-290(م، ص 1992الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
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 : أداة النفي ما -

غة المواضع بلهذا باب ما أجري مجرى لیس في بعض : "من حروف النفي، قال سیبویه

ق وأما بنو تمیم ل ما عبد اهللا أخاك، وما زید منطلنقو . أهل الحجاز وذلك الحرف

ل، أي ال یعلمونها في شيء وهذا القیاس، وأما أهل الحجاز ا وهَ فیجرونها مجرى أمً 

      ،)4("في بعض المواضع) الت(، إذا معناها كمعناها، كما شبهوا بها )لیس(فیشبهونها بـ 

وعلى األفعال فال تعمل وتدخل على الماضي  )...(سماء واألفعالعلى األ" ما"تدخل و 

  .)5("وعلى المضارع لنفي الحال) لم(بمعنى 

 :أداة النفي لّما -

حرف نفي وجزم تختص بالدخول على الفعل المضارع فتقلبه إلى الماضي وتفید استمرار 

  .)7("قد فعل"لّما لنفي " فعل"لم لنفي ")6(النفي إلى الحال

وتنفي ما " قد"، هي نقیضة" ما"و" لم"لما مركبة من : كد، قال الزمخشرينفي بها آفال     

  .)8(تثبته من الخبر المنتظر

                                                                                         

 .305ابن هشام األنصاري، مغني اللبیب عن كتب األعاریب، ص - )1(

 .190محسن علي عطیة، األسالیب النحویة عرض وتطبیق، ص - )2(

 .266المرادي، الجاني الداني في حروف المعاني، ص : ینظر- )3(

، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3طعبد السالم محمد هارون، : ، الكتاب، تح)أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر(سیبویه - )4(

 .57، ص 1م، ج1988

م، 2006أبي فضل الدمیاطي، دار الحدیث، : ، البرهان في علوم القرآن، تح)بدر الدین محمد بن عبد اهللا(الزركشي - )5(

 .1172ص

 .305مغني لبیب عن كتب األعاریب، ص: ابن هشام األنصاري: ینظر- )6(

 .309المرجع نفسه، ص - )7(

 .1158، البرهان في علوم القرآن، ص الزركشي- )8(
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 :أداة النفي لن  -

" هي حرف نفي تختص بنفي الفعل المضارع وتخلصه لالستقبال كما قال النحاة 

 لن"كان نفیها  سوف أفعل سأفعل أو: فإذا قلت  )1( "حرف نصب ونفي واستقبال

ومعناها أن النفي مستمر في " ال"، وهي في نفي االستقبال أوكد من "أفعل

  .)2(المستقبل

وصلت لكثرتها في الكالم، وأنها تشبه في " ال أن"مركبة من " لن"رأى الخلیل أن "    

لن یكرمك زید معناه كأنه یطمح في إكرامه، فنفیت عنه، : أوكد تقول هالكن و "ال"المعنى 

  .)3("ال"فكانت أوكد من " لن"بـ لنفي وكدت ا و

 :أداة النفي لیس

كلمة دالة على نفي الحال وتنفي " أداة النفي تدخل على الجملة االسمیة والفعلیة وهي

: لىللنفي العام المستغرق به للجنس ونظیره قوله تعا"لیس"وقد تكون  ،)4( "غیره بالقرینة

  .)5( )06الغاشیة ( ﴾َلُهْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمن َضِریٍع  لَّْیَس ﴿

ال ": كلمة جحود، معناها"ولیس عند الخلیل فعل ناقص ألنه ال یتصرف وهي عنده     

أن لیس حرف : بالیاء، وقد نقل عن ابن السراج ألالمألزقت  فطرحت الهمزة و "أیس

  .)1(بمنزلة ما

                              

 .312هشام األنصاري، مغني اللبیب عن كتب األعاریب، ص ابن- )1(

 .1161، ص القرآنالزركشي، البرهان في علوم : ینظر - )2(

.                                                                                                                            130،ص  2006هادي نهر ، نحو الخلیل من معجمه ، دار الیازوري العلمیة ، عمان ، األردن ،- )3(

.                                                                                                                          323اریب، صابن هشام األنصاري، مغني اللبیب عن كتب األع- )4(

                                           .                                                                            1167الزركشي ، البرهان في علوم القران ،ص  - )5(
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 :أداة النفي إن -

حرف نفي تدخل على الجملة االسمیة، كما تدخل على الجملة الفعلیة، وٕاذا دخلت    

والقراء ، وأجاز الكسائي والقراء إعمالها عمل على الجملة االسمیة لم تعمل عند سیبویه 

  .)2(لیس

  .الجملة االسمیة المنفیة: المبحث األول      

الجملة االسمیة المنفیة التي تتصدرها أداة من أدوات النفي التي تختص بها وقد تواترت   

  : األدوات النافیة للجملة االسمیة وصورها كاآلتي

 :ال .1

  .خبر) + نكرة( اسمها+  ال :الصورة األولى

  .)3(وال ظل ظلیل  

وخبرها ) لُ ظ(عة النافیة وقد دخلت على الجملة االسمیة صدرها نكرة مرفو ) ال(جاءت     

نفي تعلق الخبر بالمبتدأ في زمن الحال، فالشاعر ینفي وجود ظل ) ال(فأفادت ) ظلیلُ (

  .یستظل به

  ).محذوف(خبر ) + نكرة(اسمه + ال :الصورة الثانیة

  .)1(وال توحیدُ ... فال ربُ   

                                                                                         

) .                                                                                                            105-104(هادي نهر ، نحو الخلیل من خالل معجمه ، ص: ینظر  - )1(

) .                                                                                                          31- 30(ص  1تب األعاریب ، جابن هشام األنصاري ،مغني اللبیب عن ك  - )2(

                       .                                                                                   21نزار قباني، أبجدیة الیاسمین، ص - )3(
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النافیة على الجملة االسمیة التي صدرها نكرة مرفوعة، وقد كررت في ) ال(دخلت    

الدال على الحال، فالشاعر یقصد نفیه لوجود حاكم  اإلسنادالبیت ولم تعمل شيء إال نفي 

  .في البلد یحكم بالعدل والمساواة

  .خبر) + ضمیر(اسمها + ال  :الصورة الثالثة

  .)2(ال أنت عاشقة وال أنا عاشق

على أنها حل رفع جملة االسمیة صدرها ضمیر مبني في مالنافیة على ال) ال(دخلت    

الدال على الحال، أي  اإلسنادفي البیت فأفادت نفي ) ال(وقد تكررت ) أنت ،أنا( مبتدأ 

نفي تعلق الخبر بالمبتدأ وجاءت غیر عاملة ألنها لم تغیر في إعراب المبتدأ والخبر 

  .ا، فالشاعر هنا ینفي عن نفسه صفة العشقفكالهما ورد مرفوع

  ).جملة فعلیة(خبر ) + نكرة(اسمها + ال  :الصورة الرابعة

  .)3(ال شعر یكتب تحت هذا الزمهریر

جملة ) یكتب(نكرة وخبرها ) شعرَ (النافیة للجنس على جملة اسمیة اسمها ) ال(دخلت     

فالنفي بها أوكد وأقوى، ودلت على نفي ) إنّ (فعلیة في محل رفع خبر، وهي عاملة عمل 

الخبر عن الجنس الذي بعدها، لتفید االستغراق في النفي، فالشاعر ینفي كتابه للشعر في 

  .دث عنهاحتوسط الظروف التي ی

                                                                                         

.                                                                                                       65المرجع السابق، ص- )1(

           .                                                                                  73المرجع نفسه، ص  - )2(

 .75نفسه، ص  - )3(
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  :وقوله 

  .)1(ال كحل یولد تحت الجفون

 :ما .2

  :ورد النفي بما في الجمل االسمیة على الصور اآلتیة

  .خبر) + نكرة(اسمها+ ما  :الصورة األولى

  .)2(حین نقولها... ما قیمة الكلمات    

نكرة ) قیمة(العاملة عمل لیس على جملة اسمیة اسمها ) ما(دخلت أداة النفي        

جمع مؤنث سالم وتدل ما على نفي الحال، فالشاعر  تورد) الكلمات(مرفوعة وخبرها 

  .ینفي قیمة الكلمات عندما تقال

  ).نكرة(اسمها ) + شبه جملة(الخبر +  ما :الصورة الثانیة

  .)3(نحن في حاجة لملیون ثائر         لملیون دیكما بنا حاجة     

جار ) بنا(ورد مؤخرا وخبرها ) حاجةُ (النافیة على جملة اسمیة اسمها ) ما(دخلت  

ومجرور مقدما، فجاءت ما هنا مهملة غیر عاملة، فالشاعر ینفي حاجتنا إلى كثرة 

  .قیقیین إلى كثرة األبطال والثوار الحإنما حاجتنا  التصریحات واألقوال و

                              

 .                                                                            137المرجع السابق،ص - )1(

 .73المرجع نفسه، ص- )2(

                                                                                                      

 .                                                                                          155المرجع السابق ص - )3(
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  .جملة اسمیة منسوخة+ ما  :ةرة الثالثالصو 

  .)1(ما كنت یوما، شهریارا ثانیا               

ضمیرا متصال ) تا(واسمها ) كان(النافیة على جملة اسمیة منسوخة بـ ) ما(دخلت  

) كان(فالجملة منفیة تدل على نفي تعلق الخبر باسم ) شهریاراً (وخبرها اسم ظاهر 

ل في الزمن الماضي لوجود قرینة على ذلك وهي كان، فالشاعر نفى عن الضمیر المتص

 . نفسه أنه كان شهریارا

 :لیس .3

  :وردت الجملة االسمیة المنفیة بلیس على الصور اآلتیة

  ).نكرة(اسمها ) + جار ومجرور(الخبر +  لیس :الصورة األولى

  )2( .ولیس هنالك للبحر لون    

جار ومجرور ) للبحر(ورد خبرها فیها مقدما خلت لیس النافیة على جملة اسمیة د      

وقد قدم لعنایة واهتمام الشاعر بالطبیعة الساحرة وأفادت الجملة نفي اتصاف المبتدأ 

  .بمعنى الخبر في زمن المستقبل

  ).نكرة(خبر ) + مصدر(اسمها + لیس  :الصورة الثانیة

  .)1(خمسین عاما      لیس سهال أن یصیر المرء شاعرأنزف الشعر منذ          

                              

 .                                                                                          77لمرجع نفسه، ص - )1(

 .143نفسه ، ص - )2(
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وخبرها ) أن یصیر( بلیس اسمها ورد مصدر مؤول الجملة االسمیة المنسوخة منفیة   

فأفادت لیس نفي االستقبال فالشاعر ینفي سهولة أن یصیر ورد مقدم على اسمها ) سهال(

  .اإلنسان شاعرا

 :ِإنْ  .4

  :حدة فقطاة النفي إْن في صورة واوقد وردت أد

  .جملة اسمیة منسوخة+  ِإنْ  :الصورة األولى

  )2( .إن كانت الكلمات دون شعور

ضمیر متصل وخبرها ) تا(واسمها ،" كان"دخلت إن النافیة على جملة اسمیة منسوخة بـ  

    .      وهو مضاف وشعور مضاف إلیه مجرور) دون(وظرف ) الكلمات(جاء معرفة 

          .اأو شعورً  اللكلمات إحساسً فالشاعر هنا بنفي أن 

               أن الشاعر أورد الجملة ،نالحظ من تتبع تراكیب الجملة االسمیة المنفیة      

األكثر استعماال لدى " ال" األداةاالسمیة منفیة بأدوات النفي التي استعملها ، حیث كانت 

كما نالحظ أن . الشاعر وجاءت غیر عاملة ، و عاملة عمل إن ودلت على نفي الجنس 

  .وعدم استخدامه ألداة النفي الت مطلقا . إال في صورة واحدة فقط "  إن" الشاعر

  

  

                                                                                         

 .                                                                                   157اسمین، ص نزار قباني، أبجدیة الی- )1(

 .                                                                       73المرجع نفسه، ص - )2(
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  .الجملة الفعلیة المنفیة: المبحث الثاني

فإن نفیه ما  لقد َفَعلَ : ب نفي الفعل، إذا قالهذا با: "قال سیبویه في تقسیمه لنفي الفعل

، أي هو في حال فعل واهللا ما فعل وٕاذا قال هو: واهللا لقد فعل فقال: فعل، ألنه كأنه قال

ذا قال َلیفعلنَّ وإ . عا فنفیه ال یفَعلُ ولم یكن الفعل واق ،فإن نفیه ما َیفَعٌل وٕاذا قال هو یفَعلُ 

ل فإن نفیه فعَ سوف یَ : وٕاذا قال. فعلَ یفعلّن فقلت واهللا ال یَ واهللا ل: فنفیه ال یفعل، كأنه قال

  .)1("لَ فعَ لن یَ 

واستعملها الشاعر لنفي ) ما، ال، لم، لن: (باألدوات التالیةمنفیة وقد وردت الجملة الفعلیة 

  :الجملة الفعلیة بأنواعها على الشكل اآلتي

 : مـــــــــا .1

  ).ضمیر(المفعول ) + ضمیر متصل+ (الفاعل + فعل + ما  :الصورة األولى

  )2( .وما أرسلتها

ماضي مبني على السكون التصاله بتاء  فعلها على جملة فعلیة) ما(دخلت أداة النفي   

هنا لنفي الماضي، ) ما(الفاعل والهاء ضمیر متصل في محل نصب مفعول به وجاءت 

  .تبهاتلك المكاتیب التي ك إرسالفالشاعر ینفي 

  ).بألمحلى  (الفاعل+ الفعل + ما  :الصورة الثانیة

  )1( .وما انقرض الیهودُ 

                              

                      .                                  117، ص 3سیبویه، الكتاب، ج - )1(

 .                                                 50نزار قباني، أبجدیة الیاسمین، ص   - )2(
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 ،) الیهود( والفاعل )انقرض(لها ماضعلى جملة فعلیة فع) ما( دخلت أداة النفي   

،فالشاعر ینفي عن الیهود األعداء ن الماضي نفي الفعل عن الفاعل في الزم) ما(وأفادت 

  . االنقراض

  )ضمیر (فاعل + الفعل +ما  : الثالثةالصورة 

  .)2(  .ما مرت بتاریخ اللغات 

و الفاعل ضمیر مستتر ) مرت(على جملة فعلیة فعلها ماض ) ما(دخلت أداة النفي 

نفي الفعل عن الفاعل في الزمن الماضي فالشاعر یقصد من ) ما (و أفادت ) هي(تقدیره 

  .عبر التاریخ الجملة نفیه لتلك اللغة الخاصة بالعشق أنها مرت 

 :ال .2

 :لصور اآلتیةعلى ا" ال"وردت الجملة الفعلیة منفیة بـ    

  ).ضمیر(الفاعل+ الفعل +  ال :الصورة األولى

  .)3(ال تسألیني عن مخازي أمتي 

ضمیر مستتر والفاعل ) تسألیني(ة فعلها مضارع النافیة على جملة فعلی) ال(دخلت       

  .ال یرید أن یسأل على مخازي أمته  على نفي الحال فالشاعر) ال(، فتدل )أنت(تقدیره 

  ).ظاهر(مفعول به ) + ضمیر(فاعل + فعل +  ال :الثانیةالصورة 

                                                                                         

 .                                                64نزار قباني، أبجدیة الیاسمین، ص   - )1(

                   .                             100المرجع نفسه ، ص   - )2(

 .                                         62نزار قباني، أبجدیة الیاسمین، ص   - )3(
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 .ال أتذكر اسمي -

  .وال أتذكر شكلي

  )1( .وال أتذكر بیتي

والفاعل ضمیر ) أتذكرُ (النافیة في الجمل السابقة على فعل مضارع مرفوع ) ال(دخلت 

  .وبیتهعلى نفي الحال، فالشاعر ینفي تذكره السمه وشكله ) ال(، وتدل )أنا(مستتر تقدیره 

 :ــمل .3

  ).ضمیر( فاعل+ فعل +  لم :الصورة األولى

  )2( .عندي ما أقول لم یبق

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه ) یبق(على جملة فعلیة فعلها ) لم(دخلت أداة النفي    

فعل المضارع على نفي ال) لم(، وتدل "هو"حذف حرف العلة والفاعل ضمیر مستتر تقدیره 

  .ینفي بقاء الكالم عنده، فالشاعر في الحال 

  ).ضمیر( فاعل+ فعل + لم  :الصورة الثانیة

  )3( .في المیدان فرسان لم یبق

الفاعل ضمیر و  ) یبق( مجزومالنافیة على جملة فعلیة فعلها مضارع ) لم(دخلت    

سبق بلم ألنه  ا لفظا وماض معنىمضارعیبق عل الحظ أن الف، ن)هو(مستتر تقدیره 

                              

 .138المرجع نفسه ، ص  - )1(

 .19المرجع نفسه ، ص - )2(

 . 22نزار قباني ،أبجدیة الیاسمین، ص - )3(
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شاعر ینفي ، في الزمن الماضي، فالالفعل إلى الفاعل  اق نفي نسبةاستغر ) لم(وأفادت 

  .بقاء فرسان في الساحة 

  ).ضمیر(المفعول ) + ضمیر(فاعل+ فعل + لم  :الصورة الثالثة

  .)1(لم تسمعیه

والفاعل ضمیر مستتر ) تسمعي(على جملة فعلیة فعلها مضارع ) لم(دخلت أداة النفي    

فادت نفي الجملة في أ" لم"، ونالحظ أن )الهاء(والمفعول به ضمیر متصل ) أنت(تقدیره 

فالشاعر ینفي  أي نفي نسبة الفعل الى الفاعل في الزمن الماضي ،. الزمن الماضي

  .سماع المرأة لكالم من قبل

 :ـنل .4

  : على الصور اآلتیة" لن"وردت الجملة الفعلیة منفیة بـ

  ).ضمیر(فاعل+ فعل + لن  :الصورة األولى

  )2( .لن تخرجي من سلطتي أبًدا

والفاعل ضمیر ) تخرجي(على جملة فعلیة فعلها مضارع )لن(دخلت أداة النفي      

الزمن المستقبل، فالشاعر وأفادت لن نفي نسبة الفعل إلى الفاعل في ) أنت(مستتر تقدیره 

  .یتحدث عن نفیه لخروج المرأة من سلطته ویقصد بها كتاباته لها وأشعاره

                              

 .39المرجع نفسه، ص  - )1(

 . 41نزار قباني ،أبجدیة الیاسمین، ص - )2(
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  ).ضمیر(فاعل+ فعل + لن  :الصورة الثانیة

  )1( . لن أتخلى عن طموحي أبًدا

فعل مضارع منصوب وعالمة ) أتخلى(على جملة فعلیة فعلها ) لن(دخلت أداة النفي     

، وأفادت لن توكید )أنا(على األلف والفاعل ضمیر مستتر تقدیره  نصبه الفتحة المقدرة

. النفي في الزمن المستقبل، أي توكید نفي نسبة الفعل إلى الفاعل المقید بالمفعول به

  .فالشاعر یتحدث عن رسالة بعثها له صدیقه تؤكد نفي التخلي عن صدقها مطلقا

  ).ضمیر(فاعل+ فعل + لن  :الصورة الثالثة

     )2( .ي مني كالما كاذبالن تسمع

والفاعل ضمیر ) تسمعي(وفعلها ) لن(نالحظ أن الجملة فعلیة منفیة بأداة النفي      

، وأفادت لن النفي في المستقبل أي توكید نفي نسبة الفعل إلى الفاعل )أنت(مستتر تقدیره 

  .فالشاعر یؤكد نفي سماع المرأة لكالم كاذب منه. في زمن المستقبل

  : مما سبق ذكره توصلنا إلى أن 

ولیس  و تستخدم فیه أدواته هي ما وال ولم ولن  اإلثباتالنفي أسلوب لغوي وهو ضد   -

       .وٕان

ما و :وهي  .دوات الخاصة بنفي الجملة الفعلیةوقد نوع الشاعر في استخدام هذه األ  -

 .ال ،و لن، و لم 

                              

 .49المرجع نفسه، ص - )1(

 .75نزار قباني ،أبجدیة الیاسمین، ص - )2(
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  . نفي الماضي  علىالدالة " ما"لنفي أكثر من استخدام أداة انالحظ أن الشاعر  - 

 

 

  

  

 



ي� َو��ْن ��ْمعَلَ  ِنْعَمَتكَ  َرّبِ ��ْوِزْعِين ��ْن ��ْشُكرَ  �ِيت ��نَْعْمَت �ََيل� َو�ََىل َواِ�َ �َْرَضاُه  َصاِل�اً  ال

اِلِ�َني   )19(َو��ْدِ�لِْين ِ�َرْمحَتَِك ِيف ِعَباِدَك الص�
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:راسة هذا البحث العلمي في اآلتي وفي الختام نجمل أهم ما استنتجنا من د           

الجملة و أقسامها من أهم الموضوعات التي یجب على الباحث اإلحاطة بها   - 

.لكي یتسنى له االنطالق في موضوعات أخرى للنحو    

معینة و لهذا كانت له األصالة و تفرع أسلوب اإلثبات ال یؤدى بواسطة أدوات      - 

.عنه أسلوب النفي   

 - .تة أكثر من نظیرتها المنفیة لمثبأورد الشاعر الجمل ا 

 - .نوع الشاعر في تراكیب الجملة المثبتة بنوعیها االسمیة و الفعلیة 

ان و أخواتها حیث استخدم الناسخ كانأورد الشاعر الجملة االسمیة المنسوخة بك - 

.أكثر من بقیة أخواتها في الزمن الماضي للداللة تأكید الثبوت و الدوام    

.كما نوع في استخدام إن و أخواتها لتأكید المعنى المثبت   - 

 -توجیه داللة التراكیب في الجملة لیس االسم أو الفعل بل كون الجملة اسمیة أو فعلیة 

: اسطة أدوات وهي النفي بمعناه االصطالحي هو نقیض اإلثبات و یؤدى بو  - 

.ما ، ال ، لم ، لن ، لما ، لیس ، إن   

ؤدى بأدوات النفي المعروفة یُ مني ضمن أسلوب اإلثبات ،ألنه ال النفي الض یعد - 

.إن السیاق و المقام لهما دور كبیر في تحدید داللة الجملة  - 
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  .بروایة ورش عن نافع. القرآن الكریم- 

                                                      :رادـــــــالمص -1

   2008 بیروت، قباني،نزار  ، منشورات1الیاسمین، طأبجدیة  قباني،نزار  -

  :المراجع - 2

 .1992، القاهرة، 2إحیاء النحو، ط ،راهیم مصطفىبإ  .1

 . 1971علي توفیق ،الجملة االسمیة عند ابن هشام ،مكتبة الزهراء ، مصر، أمیرة .2

،دار العلم 1،ط األدببدیع ،میشال عاصي ،المعجم المفصل في اللغة و  إمیل .3

 . 1987للمالیین ،بیروت ،

محمود :،دالئل اإلعجاز ،تح) عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد(جرجاني ال .4

 . 2004، مكتبة الخانجي ،القاهرة،5محمد شاكر ،ط

،التعریفات ،ساحة ریاض الصلح ،بیروت )علي بن محمد الشریف(جرجاني ال .5

،1985 . 

احمد عبد الغفور :،تاج اللغة وصحاح العربیة ،تح)إسماعیل بن حماد (جوهري ال .6

 . 1990، دار العلم المالیین ،بیروت ،4عطار ،ط

 .1994،اللغة العربیة معناها و مبناها ،دار الثقافة ، المغرب،)تمام(حسان  .7

حسن احمد بن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها ، أبو ال .8

.                                                      1997لبنان ،–،دار الكتب العلمیة ،بیروت  1ط

 .إلیضاح في علوم البالغة ،دار الكتب العلمیة ،بیروت خطیب القز ویني ، اال .9

رحمان حسن حنبكة المیداني ،البالغة العربیة أسسها و علومها وفنونها عبد ال .10

 . 1996، دار القلم ، 1،ط

احمد علي :،البرهان في علوم القران،تح ) بدر الدین محمد بن عبد اهللا(زركشيال .11

 .2006دار لحدیث ،جامعة األزهر، 
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، دار 2نعیم زرزور ،ط: ،مفتاح العلوم ،تع) أبي بكر محمد بن علي (سكاكيال .12

 . 1987لبنان ، –الكتب العلمیة، بیروت 

عبد السالم محمد هارون : ،الكتاب ،تح)ابي بشر عمر ابن عثمان بن قنبر(سیبویه .13

 .1988، مكتبة الخانجي ،القاهرة ، 3،ط

،دار 1اسة في فكر سیبویه،ط،الداللة و التقعید النحوي در )محمد سالم (صالح .14

 .2008غریب ،القاهرة ،

 . 1994، القاهرة ، اآلدابعادل خلف ،نحو اللغة العربیة ، مكتبة  .15

 .،دار المعارف ،مصر  3عباس حسن ،النحو الوافي ،ط .16

 1992، الفكر العربي ،القاهرة 3عبده عبد العزیز فلقیلة ،البالغة االصطالحیة ،ط .17

 .م

،دار الفكر،  2،الجملة العربیة تألیفها و أقسامها ،طفاضل صالح السامرائي  .18

 .م 2007األردن  ،

فتاح الشین ،التراكیب النحویة من الوجهة البالغیة عند عبد القاهر،دار عبد ال .19

 .المریخ ،المملكة العربیة السعودیة ،

،مكتبة وهبة  القاهرة ، 1كریمة محمود أبو زید ، علم المعاني دراسة و تحلیل ،ط .20

 .م1988

محمد عبد الخالق عضیمة :،المقتضب ،تح )أبي العباس محمد بن یزید (مبرد ال .21

 . 1994،المجلس األعلى للشؤون اإلسالمیة ،القاهرة،مصر ، 2،ط

متعال الصعیدي ، بغیة اإلیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البالغة، مكتبة عبد ال .22

 .م1999اآلداب ،القاهرة 

،دار المناهج عمان  1رض و تطبیق ،طمحسن علي عطیة ،األسالیب النحویة ع .23

 .م 2007األردن ،  –

 .محمد إبراهیم عبادة ،الجملة العربیة ،مكتبة اآلداب ، القاهرة   .24
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 . 2003،دار قتیبة ،بیروت، لبنان ،1محمد النقراط ،الشامل في اللغة العربیة ، ط .25

 م2000،دار الشروق ، 1محمد حماسة عبد اللطیف ،النحو و الداللة ،ط .26

، منشورات جامعة البعث ، 2طاهر الحمصي ،مباحث في علم المعاني ، طمحمد  .27

1996 . 

عبد :،توضیح المقاصد و المسالك بشرح الفیة بن مالك تح )ابن ام قاسم (مرادي ال .28

 .م 2001دار الفكر العربي ،القاهرة ،،1الرحمان علي سلیمان ،ط

فخر الدین :تح  ،الجني الداني في حروف المعاني ،) الحسن بن قاسم(مرادي ال .29

 .م 1992، بیروت ،1الكتب العلمیة ،ط قباوة ،محمد ندیم فاضل ،دار

المعارف ، عبد اهللا علي الكبیر و آخرون ،دار : لسان العرب، تح منظور ،ابن  .30

 . القاهرة

،دار الرائد العربي،  2مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد و توجیه ، ط .31

 .م 1986لبنان ،  –بیروت 

األردن -هر ، نحو الخلیل من خالل معجمه، دار الیازوري العلمیة ،عمانهادي ن .32

 .م 2006،

محمد محي الدین :هشام األنصاري ، مغني اللبیب عن كتب االعاریب ،تح ابن  .33

 .م 1991د ،المكتبة العصریة ،بیروت ،عبد الحمی

 .،شرح المفصل ،إدارة الطباعة المنیرة ،مصر ) بن علي(یعیش ابن  .34

  :المذكرات -3

توفیق جمعات ، النفي في النحو العربي منحى وظیفي و تعلیمي ،القرآن الكریم 

-ورقلة–رسالة ماجستیر ،إشراف الدكتور مشري بن خلیفة ، جامعة قاصدي مرباح .عینة.
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:ملــــــــخص  

لیب الخبریة دراسة داللیة ااإلثبات والنفي في األس: بعنوان  هذه دراسة وصفیة

وتناولت فیه تعرضت فیها لمفهوم اإلثبات والنفي، . نموذجا" أبجدیة الیاسمین"

أنماطها وداللتها، من خالل ما  بنوعیها االسمیة والفعلیة وبینت الجملة المثبتة

جاورها من عناصر في المدونة، ثم تناولت الجملة المنفیة بنوعیها االسمیة و 

.  الفعلیة، و وضحت أنماطها وداللتها  


