
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 
 كلية اآلداب واللغات

 قسم اآلداب واللغة العربية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في آلاداب واللغة العربية املاسترلنيل شهادة   ةمقدم مذكرة 

سانو عل :تخصص
ّ
 العربي م الل

 
 (:ة)الدكتورإشراف                     (:                                           ة)لطالب إعداد ا

 ليلى سهل                                                                                    أمينة رمول  

 

 

 هـ4161/هـ4163: السنة الجامعية

 م5143/ م5142

داللة اجلملة الطلبية يف شعر أيب القاسم 
                 .الشايب



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقّدمة

 



   مقدمة :
 

 
 أ

 

رء ، وقيمة املبه يستقيم اللسان ،شك فيه أن علم النحو من أمسى العلوم قدرا وأنفعها أثرا مما ال

 ما حتت طي لسانه، ولقد صدق إسحاق بن خلف البهراين يف قوله: يف

 ن.ــــــواملرء إذا ما مل يلح    ***ان األلكن   ـالنحو يبسط من لس

 ن.ـــها منها مقيم األلسفأجّل   ***ا    ــهوإذا طلبت من العلوم أجّل        

كانت ألسنتهم ذا العلم على كالم العرب، واستنبطت قواعده مما نطقوا به يوم وقد بين ه     

الفصاحة والبيان، وقبل أن يشوهبا وما شاهبا من حلن وفساد دفع النحاة إىل سّن  يف ذروة

القواعد، ووضع األصول حلفظ هذا اللسان الذي نزل به القرآن، وصيانة لغته من الزيف 

 .واالحنراف

حديثا، فهي أداة تواصل بني البشر، إذ ال قدميا ووقد حضيت اللغة باهتمام الدارسني        

أو إنتاج فكري لدى أمة يف غياب اللغة، فاإلبداع الفكري مرهون بوجودها، وجود إلبداع 

 وقائم يف منوه وارتقائه على منوها.

فقد استطاعت أن حتافظ وتعد اللغة العربية من أقدم اللغات الضاربة يف عمق التاريخ، 

رصيدا كثر خصائصها الداللية، قياسا إىل غريها من اللغات، كما استطاعت أن حتتوي على أ

ضخما من األلفاظ والتراكيب، وطرائق التعبري عن املشاعر واألحاسيس، واملعاين العامة 

 والدقيقة.
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 ب

 

الدارسني ألهنا أساس  اهتمام –قدميا وحديثا  –وقد نالت قضية اجلملة يف النحو العريب      

د تطور مفهومها من اللبنة األساسية اليت هبا يستقيم الكالم، وقالعربية وحمورها فهي البناء و اللغة

ا تطور العلوم اللغوية. وقد أفرد هلتراكم املعريف والالعصر القدمي إىل العصر احلديث بسبب 

 أساليبها.أقسام اجلملة وأنواعها وحتدثوا فيها أن علماء العربية فصوال يف كتبهم 

 على جمموعة من األسئلة يف هذا البحثاإلجابة ومن خالل ما سبق سوف حناول        

واعي نشأته؟ وماذا نعين باجلملة؟ وما هي واملتمثلة يف: ماذا نعين مبفهوم النحو؟ وما هي د

 ؟لطلبية يف شعر أيب القاسم الشايب؟ وما هي جتليات اجلملة اأقسامها وأساليبها

مبجموعة من النتائج  ا ملدخل وفصلني، بعد مقدمة ليختموقد جاء هذا البحث متضمن       

 اجلملة مساحة ملفهوم النحو ونشأته، والفصل األول خصص ملاهيةاليت توصلنا إليها. فاملدخل 

مث تناولنا اجلملة عند القدماء  لغة واصطالحا،اجلملة وأقسامها حيث تطرقنا فيه إىل مفهوم 

إىل أساليب اخلرب واحملدثني، بعد ذلك انتقلنا إىل أقسام اجلملة: الفعلية واالمسية ... مث تطرقنا 

  واإلنشاء.

األمر، النهي، فيه لكل من ، حيث تطرقنا أما الفصل الثاين فكان مزجيا بني التنظري والتطبيق     

الشعرية من ديوان: أغاين احلياة  النماذجاالستشهاد ببعض  إىلالنداء، واالستفهام، باإلضافة 

 أليب القاسم الشايب.

 



   مقدمة :
 

 
 ج

 

مته وخدمته ءوطبيعة املوضوع فرضت علينا استخدام املنهج الوصفي التحليلي ملدى مال      

 للموضوع.

جمموعة من املصادر واملراجع، نذكر منها:  اعتمدنا يف إجناز هذا البحث علىوقد       

صاحل السمرائي، تركيب اجلملة اإلنشائية لعاطف اجلملة العربية لفاضل اخلصائص البن جين، 

دروس يف املذاهب النحوية لعبده الراجحي، وغريها من ملة الفعلية لعلي أبو املكارم، وفضل، اجل

 املصادر واملراجع األخرى.

 ر منها سببا رئيسا وهو:أما عن الصعوبات اليت واجهتنا يف إجناز هذا البحث، نذك        

 تشعب املادة العلمية وصعوبة اإلملام هبا.

قنا إليه إلمتام هذا البحث، كذلك ال وال يسعنا يف األخري إال أن حنمد اهلل على ما وّف         

ئح حىت متكنت من إجناز هذا أنسى شكر الدكتورة ليلى سهل ملا أمدتين به من عون ونصا

 العرفان.العمل، فلها خالص الشكر و

منا ويزدنا علما وهو اهلادي إىل سواء ونسأله أن ينفعنا مبا عّل ويف األخري ندعو اهلل         

 السبيل.
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 مفهوم النحو: (1

والشيء قصده وكذا  إليه وقصده. فهو ناح وهي ناحية. ل: ماحنا إىل الشيء ـ حنوا»النحو لغة: أـ 

                                                1«.عنه: أبعده وأزاله

يب العريب صحة وخطأ، وكيفية ما يتعلق هو علم يعرف به كيفية الرتك اصطالحا:نحو الب ـ 

عبارة عن علم بأحكام مستنبطة من استقراء كالم العرب: »باأللفاظ من حيث وقوعها فيه، فهو: 

فية يأعين أحكام الكلم يف ذواهتا، أو فيما يعرض هلا بالرتكيب لتأدية أصل املعاين: من الك

 2«.هم، ويف احلدو عليهيف فهم معاين كالم اخلطأز بذلك عن والتأخري، ليحرت 

انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه  »ويعرف )ابن جين( النحو بأنه: 

كالتثنية، والتحقري والتكثري، واإلضافة، والنسب والرتكيب، وغري ذلك ليلحق من ليس بالعربية 

 3.«عنها رد هبم إليها بعضهم منهم، وإن شد بأهلها يف الفصاحة فينطق هبا، وإن مل يكن

 أسباب نشأة النحو: (2

قضية نشأة النحو العريب احتدم حواها النقاش منذ عهد مبكر، فالناظر إىل كتب الطبقات 

 تروعه كثرة االختالفات حول هذه النشأة.

 

                                                           
 .809اإلسالمية،)جممع اللغة العربية(، دت ، دط ، ص املكتبة املعجم الوسيط،: يات وآخرونز إبراهيم مصطفى وأمحد حسن ال -1
 .910-908،ص1دار صادر،بريوت،لبنان،ج لسان العرب،: ابن منظور -2
 .93، ص1لبنان، دت، جاخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتاب العريب، بريوت، : ابن جين -3
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د )علي كرم اهلل وجهه( حيث مسع أعرابيا يقرأ ن قال أن النحو العريب نشأ على يفمنهم م

 1.﴾ َلا ياْأُكُلُه ِإَلا اْلخااِطُؤونا  ﴿

على  الدؤيل(، فهو الذي ألح  : أن هذه النشأة متت على يد )أيب األسودمنهم من قالو 

 بأن يأذن له أن يضع للعرب ما يعرفون به كالمهم.( أمري البصرة زياد)

 ،أول من وضع النحو هو )عبد الرمحان بن هرمز األعرج(  أنح وهناك بعض الروايات تبيح 

)نصر ابن عاصم( وتتضارب الروايات مرة   أن أول من وضع النحوكما أن روايات أخرى تبيح 

 2.()عمر رضي اهلل عنه بعض الروايات تنسب نشأة النحو إىل أخرى، إذ نرى أنح 

 شيوع اللحن:أـ 

قبل اإلسالم، والسبب يكمن يف جودة اللغة العربية آنذاك، فقد كان  ا  مل يكن النحو موجود

 ،فاإلنسان العريب ذو لغة بليغة، يصرفها كما يشاء .اليت فطروا عليهابالسليقة  العرب ينطقون

 فاللحن يتناقض مع إعرابه وإفصاحه، بل ينزل من قدره ويتناىف مع شخصيته.

 فهناك قبائل يف درجة عليا، وهناك قبائل دوهنا. .فصاحة عرب اجلاهلية مل تكن واحدة غري أنح 

متيم وأسد وقيس، وهي من أفصح القبائل، أما القبائل اليت  :بائل اليت تنتشر بأوساط اجلزيرةفالق

 قل فصاحة.ألب وبكر، فهي تغتسكن أطراف اجلزيرة اجملاورة لألمم األعجمية كربيعة و 

 
                                                           

 1 - سورة احلاقة، آية 73

 .12-11، ص 2م، ط1889احللقة املفقودة يف النحو العريب، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان،  :ينظر: عبد العال سامل مكرم -2
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مهما يف تقريب اللهجات، منها سوق  اق املعقودة يف شبه اجلزيرة العربية دورا  وكان لألسو 

 اخذوهنعكاظ، وسوق اجملنة، وسوق ذي اجملاز، وكانت هذه األسواق ملتقى أبناء القبائل، يتح 

وقد أدت شيئا  وسيلة للبيع والشراء، وتبادل املنافع وفيها تقام حلقات األدب من شعر وخطابة:

 1مشرتكة )منوذجية(.ة لغ إىلفشيئا 

اللحن )اخلطأ يف اللغة(، متأخرا عن غريه من املعاين األخرى، حيث مل تظهر  ظهور ويعدح 

 شيو  اخلطأ يف لغتهم ه العرب إىلاحلاجة إليه إال بعد أن اختلط العرب بغريهم من األعاجم، وتنبح 

بعد  –استعمل األول مرة هبذا املعىن عندما تنبه العرب   -لحنال أي –وأغلب الظن أنه »العربية 

 2.«التعبري الصحيح والتعبري امللحونفرق ما بي الإىل  -اختالطهم باألعاجم

ن يف العربية يقال: حلن حلنا، وهذا مإمالة الكالم عن جهته الصحيحة "اللحن هو: ف

 3"الذين تكلموا بطباعهم السليمة.مل يكن يف العرب العاربة  الكالم املولد، ألن اللحن حمدث،

 *مظاهر اللحن:

 اختذ اللحن يف اللغة مظهرين متمايزين مها:

 ف.طلق عليه اخلطأ يف الصر يوميكن أن اخلطأ يف األصوات والصيغة والبنية،  أ/

 4طلق عليه اخلطأ يف النحو.ياخلطأ يف اإلعراب: وميكن أن  ب/

                                                           
 .00، ص 2009يف النحو العريب، دار اهلدى، عي مليلة، اجلزائر، :ينظر: بلقاسم دفة -1
 1، ص2009دار الغريب،القاهرة،مصر،دط، النحو العريب،: الدين الراويينظر :صالح  - 2
 .12املرجع نفسه ، ص - 3
 .19املرجع نفسه، ص ينظر: -4
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األول فقد جرى على ألسنة املوايل والعبيد واجلواري تبعا ملا ألفته ألسنتهم يف  النو  أما

 البيئات اليت نشأوا فيها، مما خيالف ما هو موجود يف اللغة العربية من أصوات وصيغ وبنية الكلمة،

 اخلطأ يف األصوات: اليت توجد يف العربية وال توجد يف لغاهتم، فمثال األصواتفضال على 

  أي  «إىل أن قلت: لىب ما كنت تصنأ؟ من لدن دأوتك»على هذا النحو:  بالعين همزة:النطق

 دعوتك إىل أن قلت لىب ما كنت تصنع؟من لدن 

 النطق باحلاء هاء. -

  سينا.نطق الشي -

 نطق القاف كافا. -

 .نطق السي شينا -

 (د يلوتل  أركبها هذه األتان؟ ) بتعتا: مل أحدهم حي سئل»ومثال اخلطأ يف بنية الكلمة 

 1.«بكسرها يف العربية -يل وهو يريد وتِلد   -بفتح الالم-

ولكن ذلك النو  من اللحن، وهو خطأ يف األصوات أو الصيغ أو البنية، والذي كان 

جيري على ألسنة املوايل والعبيد واجلواري، مل يكن باألمر الذي يقلق علماء العربية، ويقضي 

 2ومقاومته. مضجعهم، ويعلمهم ينهضون للتصدي له

 
                                                           

 .13-19مرجع سابق، ص  :صالح الدين الراوي -1
   13-19ينظر: ، املرجع نفسه ،ص-2
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أما النو  الثاين من اللحن: وهو اخلطأ يف إعراب الكلمات، حيث مل ينتبه له العرب إال 

مستمرا   اـاختالطبأهايل هذه البالد املفتوحة  واختلطواار، ودانت هلم األقطار صبعد أن فتحوا األم

ا، بـــــــاهروا، اندجموا حىت تكون منهم شعيف البيوت واألسواق واملناسك واملساجد، وتص ا واحد 

صل هبم، ولغة التخاطب كل ذلك أن يستمع بعضهم من بعض وأن يتفامهوا يف كل ما يتح   واقتضى

 الوحيدة بينهم يف كل ما حييط هبم هي العربية، فكان لزام ا على غري العريب أن تكون لغته العربية،

ث معه يف ويرتيح  ق بغري العريب،يرتفح  أنزام ا على العريب كما كان ل مهما عاجل يف ذلك وعاىن،

التعاون بي الطرفي، فكل منهم يسمع من اآلخر، والسمع سبيل امللكات اللسانية، و  التخاطب

 1غال وليدة احملاكاة وما يصل إىل السمع. فما اللغة

اللحن على ونظر ا خلطورة هذا النو  من  اللحنى إىل شيو  هذه الظاهرة هذا ما أدح 

وخمالفته للفطرة السليمة اليت  ة العربية،لسليق اللغة العربية، وكبري أثره يف النيل منها وبشدة جمافاته

ال يستسيغونه بل ينفرون منه، ويأخذونه على من منه، و  يأنفونجبل عليها العريب، كان العرب 

ا، ويعرفوهنم بأمسائهم،  وينبهون عليهم، ليحرتزوا منهم يقرتفه، حىت كانوا حيصون اللحاني عد 

 وينظروا فيما يسمعونه منهم بعي التمحيص والتدقيق.

كل هذا كان سببا فعاال يف وضع رسوم يعرف هبا الصواب من اخلطأ خشية دخول 

 اللحن، وإحلاق من ليس من أهل العربية باللسان العريب املبي.

                                                           
 .19، ص السابقرجع مصالح الدين الراوي: ينظر:  -1
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 أما من أسباب نشأة النحو جند:

 ن الكريم:المحافظة على القرآ ب/

ريف حإن النحو ميثل اخلطوة الثانية يف العناية بالقرآن الكرمي واحملافظة على سالمته من الت 

 انتشارففي الوقت الذي تسرب فيه اللحن إىل القرآن الكرمي بعد  .بعد عنايته باجلمع والتدوين

النص القرآين  اإلسالم جاء احلرص على وضع قواعد للغة العربية من شأهنا أن تعي على سالمة

هل العلوم منهن أن تفسد أوخشي »ه(: 909ت) (عبد الرمحن بن خلدون) ورمس ا، يقول ة  تالو 

تلك امللكة رأس ا، ويطول العهد هبا، فينغلق القرآن واحلديث على املفهوم فاستنبطوا جماري كالمهم 

أنوا  الكالم، ويلحقون قواني لتلك امللكة املطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر 

 1.«األشباه باألشباه

وكلها  ،يف قراءة القرآن عديدة ةوالروايات اليت تثبت وقو  بعض األخطاء اللغوية واإلعرابي       

)ابن  عن(: »...ه171النحو العريب، يقول القرطيب)تجتمع بأن اللحن كان باعثا قوي ا يف نشأة 

فقال من يقرئين مم ( رضي اهلل عنهن اخلطابقدم أعرايب، يف زمان )عمر اب أيب مليكة( قال:

أانا الّلها باِريٌء مِّنا اْلُمْشرِِكينا  ﴿أنزل على )حممد صلى اهلل عليه وسلم(؟ فأقرأه رجل)براءة(، فقال:

 أو قد بريء اهلل من ر س ولِه؟ فإن » :جبر رسوله على العطف من املشركي فقال األعرايب2﴾واراُسولُهُ 

 
                                                           

 .031م، ص 1899، 2املقدمة، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، ط :ابن خلدون -1
 .9سورة التوبة، آية  -2
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رسوله فأنا أبرأ منه، فبلغ )عمر( ما قاله األعرايب فدعاه، فقال: يا أمري املؤمني  يكن اهلل بريء من

إن » إين قدمت املدينة، وال علم يل بالقرآن، فسألت من يقرأين فأقرأين هذه السورة)براءة( فقال

ن يكن اهلل إأو قد بريء اهلل من رسوله؟ ف بكسر الالم، فقلت« اهلل بريء من املشركي ورسوله

 وأنا واهلل أبرأفقال األعرايب : ،فقرأ )عمر(اآلية صحيحة بضم الالمرسوله فأنا بريء منه، ريء من ب

مما برأ اهلل ورسوله منه فأمر )عمر بن اخلطاب( أال يقرئ الناس إال عامل باللغة، وأمر أبا األسود 

 1«فوضع النحو

إىل ذلك أسباب أخرى بعضها عريب، يعود إىل أن العرب يدرسون بلغتهم  وانضمت

رقعة اإلسالم واختلطوا  اتسعت، جعلهم خيافون عليها من الفساد والضعف حي اعتزازا

 باألجانب، مما جعلهم يضعون قواعد هلا خوفا عليها من الذوبان يف اللغات األعجمية.

 تأحسح  ىل أن الشعوب اليت دخلت اإلسالمتعود إ اجتماعيةوجبانب ذلك كانت أسباب  

حباجة ملن يرسم هلا قواعد العربية حىت متثلها متثال  صحيح ا، وميكن أن نضيف إىل ذلك نضج 

برصد الظواهر اللغوية ووصف نصوصها وصفا تطرد فيها القواعد العقل العريب نضجا جعله ينهض 

انينه الشاملة بناء على البحث ووضع قو  نشوء علم النحو يءنتظاما يهوتنظم األقيسة واألبنية ا

 2ة الكاملة خلصائص اللغة العربية.الدقيق للرتاكيب واألساليب الفصيحة، ومن املعرف ستصقاءواال

                                                           
 .20م، ص 1890، 1اجلامع ألحكام القرآن، دار إحياء الرتاث العريب، لبنان، ط :القرطيب-1
 .12-11ت(، ص -، )د2املدارس النحوية، دار املعارف، مصر، ط: شوقي ضيف -2
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 :واصطالحاسنتحدث يف بداية هذا الفصل عن مفهوم اجلملة لغة  

 مفهوم الجملة: (1

مجاعة كل شيء، ويقال: أخذ الشيء مجلة، وباعه مجلة متجمًعا ال »تعرف على أهنا  أـ لغة:

 1.«متفرقًا

اجلملة واحدة اجلمل، واجلملة مجاعة الشيء وأمجل »قائاًل:  ه( 177)منظور(  ابنفها )وعر  

 2«.الشيء: مجعه عن تفرقة وأمجل له احلساب لذلك

احلساب والكالم مث فصله وبينه وتعلم حساب  وأمجل»ه(: 835أما عند )الزخمشري()ت

 3«.اجلمل، وأخذ الشيء مجلة

 احملدثني على السواء:و ورد مفهوم اجلملة عند العلماء القدامى : اصطالحاب ـ 

 أواًل/ مفهوم الجملة عند القدامى:

 ديد معىن اجلملة: رئيسيان عند العلماء العرب معنيان بتح اجتاهانهناك 

 األول: االتجاه

 االجتاهويقر علماء هذا  ،جين( والنحوي)الزخمشري( ابن) كل من اللغوي  االجتاهوميثل هذا 

 أما الكالم فكل لفظ »جين( يف ذلك:  ابن) ويقولبتساوي مصطلحي اجلملة والكالم، 

 
                                                           

 .731)جممع اللغة العربية(، دت، دط، ص املعجم الوسيط، املكتبة اإلسالمية :م مصطفى وأمحد حسن الزيات وآخرونإبراهي -1
 . 725، ص77(، دار صادر، بريوت، لبنان، ج)ج م ل لسان العرب، مادة :بن منظورا -2
 .711م، ص7992، 7نان، طأساس البالغة، دار صادر، بريوت، لب :الزخمشري -3
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مستقل بنفسه، مفيد ملعناه وهو الذي يسميه النحويون اجلمل... فكل لفظ استقل بنفسه، 

 1«.وجنيت منه مثرة معناه، فهو كالم

أخوك، وبشر  كقولك: زيد  امسنيلكالم املركب من ا»أما الزخمشري فقد عرفها بقوله: 

 2«.، وتسمى اجلملةبكر وانطلقحنو قولك: ضرب زيد  واسمصاحبك، أو فعل 

 الثاني: االتجاه

وعلماء  هشام األنصاري( ابنباذي( و)ااإلست  الدين فيمثله كل من )رضي االجتاهأما هذا 

أن اجلملة ما والفرق بني اجلملة والكالم : »جند عندهم ، حيثيفرقون بني الكالم واجلملة االجتاههذا 

بتدأ، وسائر ما تضمن اإلسناد األصلي سواًء أكانت مقصودة لذاهتا أم ال، كاجلملة اليت هي خرب امل

الفاعل واملفعول والصفة املشبهة والظرف مع ما أسندت إليه،  وامساخرج املصدر ذكر من اجلمل، في

 3«.لة وال ينعك األصلي، وكان مقصوًدا لذاته، فكل كالم مجمن اإلسناد والكالم ما تض  

باملفيد، هو ما دل على معىن حيسن السكوت عليه، واملراد هو القول املفيد بالقصد »الكالم و 

 فني كما يتومهه كثري من الناس...واجلملة عبارة عن الفعل وفاعله، وهلذا يظهر لك أهنما ليسا مبتاد

يقولون: مجلة شرط، مجلة جواب الصواب أهنا أعم منه، إذ شرطه اإلفادة، خبالفها وهلذا تسمعهم 

 4«.الشرط، مجلة الصلة وكل ذلك لي  مفيًدا، فلي  بكالم

                                                           
 .71، ص 7حممد علي النجار، املكتبة العلمية، مصر، د ت، ج قيقاخلصائص، حت :جين ابن -1
 .1، د ت، ص2املفصل يف علم العربية، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط :الزخمشري -2
 .75، ص7شرح املفصل، عامل الكتب، بريوت، لبنان، مكتبة املشيب، القاهرة، د ت، ج :يعيش ابن -3
 .8، ص2، جشرح املفصل :يعيش ابن -4
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)اجلرجاين علي بن حممد( هو اآلخر أن اجلملة والكالم غري متادفني، وأن اجلملة أعم  ويرى

أفاد كقولك:  اجلملة عبارة عن مركب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى سواءً »فيقول: منه، 

فتكون اجلملة أعم د كقولك: إن يكرمين، فإنه مجلة ال تفيد إال بعد جميء جوابه، قائم، أو مل يفزيد 

 1«.من الكالم مطلًقا

من خالل هذا التعريف نستنتج أن الكالم شرطه اإلفادة دائًما، بينما اجلملة ال تشتط إمتام 

وهي يف واقعها غري تامة  املعىن كجملة جواب الشرط، ومجلة جواب القسم، ومجلة صلة املوصول،

 املعىن، ألهنا أجزاء من مجل، فال يتضح معناها إال من خالل اجلملة التامة.

 ثانًيا/ مفهوم الجملة عند المحدثين:

إىل املدارس واملذاهب  انتماءاهتمخيتلف مفهوم اجلملة عند علماء العرب احملدثني بسبب 

فتعددت بذلك  أثر بالنظريات اللغوية الغربية،اللغوية عن طريق األخذ من القدماء العرب أو الت

قول »فهناك من اللغويني العرب من يعرف اجلملة بأهنا:  .وجهات النظر باختالفمفاهيم اجلملة 

 2«.مركب مفيد، أي دال على معىن حيسن السكوت عليه

 

 

 
                                                           

م، 7997، 7التعريفات، ضبطه حممد بن عبد الكرمي القاضي، دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط :عبد القاهر اجلرجاين -1
 .97ص

 .77م، ص7951، 7النحو األساسي، دار السالسل، الكويت، ط :أمحد خمتار عمر وآخرون -2
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)من الفعل مع فاعله(  ماإأفاد أم مل يفد  إلسنادياالقول املركب »وتعرف أيضا على أهنا 

)ما نزل منزلة  ْم، أو من )املبتدأ مع خربه(: كزيد قائم، أو منقالظاهر أو املضمر: كقام زيد، و 

 1.«أحدمها(، أي منزلة الفعل مع فاعله، أو املبتدأ مع خربه

 أقسام الجملة العربية: (2

اليت تتصدر تقسم اجلملة العربية إىل امسية وفعلية عند النحاة القدماء بالنظر إىل الكلمة 

ا فهي من قبيل اجلملة االمسية وإن كانت فعاًل فهي من قبيل اجلملة الفعلية، اجلملة، فإن كانت امس

د من جو زه و)هيهات العقيق( و)قائم الزيدان( عن« االمسية اليت صدرها اسم، كزيد قائم»حيث تعد: 

هي اليت صدرها فعل )كقائم زيد( و)ضرب اللص(، و)كان زيد  فعليةوهو األخفش والكوفيون، وال

 2قائما(.

 الجملة االسمية:-أ

 مفهومها:* 

على الرغم مما قد يبدو للباحث أول وهلة من يسر وسهولة يف حتديد مفهوم اجلملة االمسية 

عند النحاة، إال أن ذلك ال يتأتى له كما كان يظن، وذلك يرجع إىل أن النحاة القدماء كانوا يكتفون 

فات بالتعريفات واحلدود، وإن وجدت بعض التعري اهتمامهمبالتمثيل لألبواب النحوية أكثر من 

 للجملة االمسية فهي غري جامعة وال مانعة، إضافة إىل أن دراستهم للجملة 

                                                           
 .11م، ص7911احلدود يف النحو، حتقيق املتوىل رمضان أمحد الدمريي، مكتبة وهبة، مصر،  :اهلل بن أمحد الفاكهي عبد -1
 .81م، ص2172، 7اجلملة العربية يف دراسات احملدثني، دار الكتب العلمية، لبنان، ط :حسني علي فرحان العقيلي -2
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رضون للخرب عفيشريون إليها حني ي ،اعموًما مل تكن دراسة مقصورة، بل تناولوها تناواًل عرضي

 1اجلملة، والنعت اجلملة، واحلال اجلملة، ومجلة الصلة، ومجلة الشرط واجلزاء.

اجلملة االمسية ما لي  منها، وبعضهم خيرج منها ما هو من وبعض النحاة يدخل يف 

ع الذي يتوقع أن وهو املوض ،3عض النحاة مل جيمع املبتدأ واخلرب يف باب واحدحىت إن ب ،2صميمها

تعريفا للجملة االمسية فيه، بل إن من النحاة من يطلق على باب اجلملة االمسية باب الدارس جيد 

فيحصل بذلك كثري من  اجلملتني االمسية والفعلية حتت باب واحد،وبعضهم جيمع  ،4االبتداء

ف كل واخلرب ويعر   التداخل بني اجلملتني وبعض النحاة يطلق على باب اجلملة االمسية باب املبتدأ

 ة.طرف منها على حد

اليت تتكون من مبتدأ  أوالنجاة بتعريف اجلملة االمسية بأهنا اليت يكون صدرها اسم،  واكتفى

من مجلتني إحدامها امسية كـ)زيد أخوك(  فالكالم ال خيلو»، فهذا )عبد القادر اجلرجاين( يقول: وخرب

وتسمى مجلة من املبتدأ واخلرب، والثانية فعلية كقولك)خرج زيد( وتسمى مجلة من فعل وفاعل. 

:)زيد ضربته(  واملقصود باالمسية أن يكون اجلزء األول امسا، وبالفعلية أن يكون األول فعال، فإن قلت

 أما عند الدارسني «. 5كانت اجلملة امسية ألن اجلزء األول اسم، وضربته جار جمرى قولك )مضروب(

 
                                                           

 .219، ص7حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، دار إحياء التاث العريب، طألنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ا ينظر: -1
 .11م، ص7958، 1غين اللبيب، حتقيق مازن املبارك وحممد علي محد اهلل، دار الفكر، بريوت، لبنان، طم :هشام األنصاري ابن -2
 .52-15م، ص 7915، 1، القاهرة، مصر، طاملصريةمكتبة النجلو  من أسرار العربية، :األنباري -3
 .721، ص2، ج7الكتاب، ت: عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط :سيبويه -4
 .93ص،7ج م،7952لرشيد، بغداد، العراق، املقصد يف شرح اإليضاح، ت: كاظم حبر املرجان، دار ا :اجلرجاين -5
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إذا كانت اجلملة »احملدثني فلم جند تعريفا دقيقا وشامال للجملة االمسية فهناك من يقول فيها: 

 1.«مبدوءة باسم بدًءا أصيالً فهي مجلة امسية

اجلملة االمسية اليت تتصدر باسم صريح مرفوع حنو: زيد قائم أو »جند: يف تعريف آخر هلا و 

و: هيهات العقيق أو اسم رافع ، أو اسم فعل حن2﴾ وَأَن َتُصوُموْا خَْيٌر لَُّكمْ  ﴿مؤول يف حمل رفع حنو:

 3.«ف به: أقام الزيدانملكت

، أو هي اليت 4هي اليت يكون املسند دااًل على الدوام»على أهنا:  االمسيةأيضا تعرف اجلملة 

 5﴾ مَُّحمَّدٌ رَُّسولُ اللَّه   ﴿يكون فيها املسند فعاًل، حنو قوله تعاىل:

 :أقسامها* 

 وبدورها اجلملة االمسية تنقسم من حيث التكيب إىل قسمني:

 6.«جنح ابنه، وأرشد ابنهأرشد جنح »ملة الكربى: فأما الكربى فهي االمسية اليت خربها مجلة حنو: اجل -

اجلملة الصغرى: وأما الصغرى فهي املبنية على املبتدأ، كجملة اخلرب يف املثالني املتقدمني وقد يقال  -

 أرشد أخوه ابنه ناجح فمجموع»على مجلة أهنا صغرى وكربى باعتبارين حنو: 

 

                                                           

 .53م، ص2111، 2التطبيق النحوي، دار املعرفة اجلامعية، مصر، ط :عبده الراجحي -1
 .753سورة البقرة، آية -2
 .21م، ص2111، 7تركيب اجلملة اإلنشائية يف غريب احلديث، عامل الكتب احلديث، األردن، ط :عاطف فضل -3
 .12م، ص2113مكتبة احلامد، عمان، )بنية اجلملة العربية(، دار  دراسات يف اللسانيات العربية :عبد احلميد السيد -4
 .29سورة الفتح، آية  -5
 .112م، ص2118حنو اللغة العربية، املكتبة العصرية صيدا، بريوت، لبنان، دط،  :ير حممد أسعد الناد -6
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 1«.ومن الصغرى باعتبار جمموع الكالم .اجلملة الكربى باعتبار ابنه ناجحالكالم من   -

صغرى ال غري، ألهنا « زيد أبوه منطلق»وقد تكون اجلملة صغرى وكربى باعتبارين، حنو: 

غالمه »فمجموع هذا الكالم مجلة كربى ال غري، و« غالمه منطلق« »وأبوه غالمه منطلق» خرب،

وصغرى « غالمه منطلق»كربى باعتبار « وأبوه غالمه منطلق»غري ألهنا خرب صغرى ال « منطلق

 2باعتبار مجلة الكالم.

إن ما فسرت به اجلملة الكربى هو مقتضى كالمهم، كما تكون مصدرة باملبتدأ تكون 

 3«.ت أن زيداً يقوم أبوهننظ»مصدرة بالفعل حنو: 

 الجملة الفعلية: -ب

 مفهومها:* 

اليت يكون » وتعرف أيضا بأهنا4«.لة املصدرة بفعلماجل»اجلملة الفعلية بأهنا: يعرف النحويون 

)لفظ اجلاللة «ر املؤمن، وينصر اهلل املؤمنفيها املسند فعاًل دااًل على التغري والتجدد حنو: اهلل ينص

 .5فاعل يف اجلملتني(

 كل مجلة تبتدئ بفعل، وهلا ركنان أساسيان البد من » وتعترب اجلملة الفعلية أيضاً 

 
                                                           

 .112ص، حنو اللغة العربية :ير حممد أسعد الناد -1
 .217م، ص2115دروس يف املذاهب النحوية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، دط،  :عبده الراجحي -2
 .217الرجع نفسه، ص -3
 .29م، ص2111، 7، طر والتوزيع، القاهرة، مصرشاجلملة الفعلية، املختار للن :املكارم أبوعلي  -4
 .17م، ص2113العربية(، دار مكتبة احلامد، عمان، )بنية اجلملة  دراسات يف اللسانيات العربية :عبد احلميد السيد -5
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ومها املسند)الفعل( واملسند إليه )الفاعل أو نائب  ،وجودمها، إذا حذف أحدمها يقدر

 .«1الفاعل(

 يكون املسند فيها فعاًل، سواء تقدم هذا الفعل أو إليه هي اليت انتهيناعلية وفقا ملا اجلملة الفف

اء الزمًا كما ورد متعدياً، وكذلك ج ثابت يف نصوص اللغة وقواعدها قد وردتأخر. والفعل كما هو 

والفعل الالزم أي مبنيًا لغريه.  على صورته األصلية أي مبنيًا للفاعل، كما جاء على غري هذه الصورة

قد حيتاج إىل مكمالت وقد يستغين عنها أما الفعل املتعدي فإنه حيتاج بالضرورة إىل مفاعيل فضالً 

 2كمالت أيضاً.ا قد حيتاج إليه بدوره من بقية املعم

 األشكال النمطية اآلتية للجملة الفعلية غري وحيدة الركن. -لغوياً  –وهكذا يكون لدينا 

 3صور تقدم الفعل على املفعول: المجموعة األولى: -

 الفعل + الفاعل. .1

 الفعل + الفاعل + املكمالت. .2

 الفعل + املكمالت + الفاعل. .3

 الفعل + الفاعل.املكمالت +  .4

 الفعل + النائب. .5

 الفعل + النائب + املكمالت. .6
                                                           

 .92، ص2118، 7النحو العصري، مركز األهرام، مصر، ط :سليمان فياض -1
 .31اجلملة الفعلية، ص :علي أبو املكارم -2
 .31-31ص ،املرجع نفسه -3
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 الفعل + املكمالت + النائب. .7

 املكمالت + الفعل + النائب. .8

 1وميكن مجع هذه الصور الثماين يف أربع فحسب وهي:

 الفعل + املرفوع. .7

 الفعل + املرفوع + املكمالت. .2

 الفعل + املكمالت + املرفوع. .3

 .املكمالت + الفعل + املرفوع  .1

 2صور تأخر الفعل عن الفاعل: المجموعة الثانية: -

 الفاعل + الفعل. .7

 الفاعل + الفعل + املكمالت. .2

 الفاعل + املكمالت + الفعل. .3

 املكمالت + الفاعل + الفعل. .1

 النائب + الفعل. .8

 النائب + الفعل + املكمالت. .1

 النائب + املكمالت + الفعل.  .1

                                                           
 .35ص ،اجلملة الفعلية :علي أبو املكارم -1
 .35املرجع نفسه، ص -2
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 النائب + الفعل.املكمالت +  .5

 وميكن مجع هذه الصور بدورها أيضا إىل أربع وهي:

 املرفوع + الفعل. .7

 املرفوع + الفعل + املكمالت. .2

 املرفوع + املكمالت + الفعل. .3

 املكمالت + املرفوع + الفعل. .1

 : هي )الفعل( و)املفعول( و)املكمل( ةالعناصر املشتكة بني هذه الصور الست عشر ثالث

 1، سواء كان منصوباً أو غريه.«عدا املرفوع مما يكمل معىن اجلملة الفعليةكل ما » وهو

عد تقسيم اجلملة العربية إىل امسية وفعلية، وهو التقسيم الشائع إال أنه يوجد تقسم آخر ي

 وهو: اجلملة الظرفية.

 الجملة الظرفية:-ج 

 وفعلية وظرفية. امسيةاجلمل إىل: العلماء قسم 

(و)يف الدار زيد(، إذا قدرت)زيداً(فاعال )أعندك زيد صدرة بظرف أو جمرور حنوامل»ظرفية هي: الو 

 2«.احملذوف، وال مبتدأ خمرباً عنه هبما باالستقراروبالظرف واجلار واجملرور ال 

 

                                                           
 .39اجلملة الفعلية، ، ص :علي أبو املكارم -1
 .711-789م، ص 2111، 2اجلملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر، عمان، األردن،ط :فاضل صاحل السمرائي -2
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العلماء أن االسم املرفوع فاعل  الظرفية فيه نظر، فيما يبدو، فإمنا ذهب إليهوالقول باجلملة 

)زيداً( ويبدو أن هذا القول فيه نظر ذلك أن ،)أعندك زيد؟( حنوأو باجملرور يف  بالظرف أو باجلار

ولو كان فاعالً  ،)إن عندك زيداً( تدخل عليه النواسخ فتقولمؤخر ال فاعل بدليل أنه يصح أن مبتدأ 

، )أظننت عندك زيداً( ولو كان فاعاًل مل ينتصب وتقول .انتصابهمل يصح دخول )إن( عليه وال 

 )أكان عندك زيد؟( فزيد اسم كان ال فاعل، وإذا كان فاعالً فأين اسم كان؟ لوتقو 

علوم معندي ظننت زيداً( فتدخل)كان( و)ظن( عليه مباشرة، و )أعندك كان زيد؟( و)أ وتقول

 1هذا القول.أنه ال يصح إدخاهلما على الفاعل. فبطل 

 وفعلية وظرفية وشرطية. وزاد العلماء أيضا اجلملة الشرطية فتكون اجلمل عندهم امسية

 الجملة الشرطية: -د

ألن اجلمل الشرطية تكون إما مصدرة حبرف شرط أو  حفعلية وهو الراج ،وهي عند اجلمهور

)من تكرم أكرم( و)من( مفعول قول الشرط قد يكون عمدة وقد يكون فضلة. ت باسم شرط، واسم

 فأيا مفعول به مقدم منصوب.2﴾ أَي ًّا مَّا َتْدُعوا فَ َلُه اْْلَْسَماُء اْلُحْسَنٰى   ﴿مقدم وحنوه قوله تعاىل:به 

و)أينما تذهب أذهب معك( و)أينما( ظرف ، وتقول)مىت تأتيين آتك( و)مىت( ظرف زمان

 مكان وهذه كلها فضالت وهي مقدمة من تأخري مثل قولنا)حممًدا أكرمت( و)غًدا أسافر( 

 

                                                           
 .711ينظر: فاضل صاحل السمرائي، اجلملة العربية تأليفها وأقسامها، ص -1
 .771سورة اإلسراء، آية  -2
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جلملة فكذلك فكلما أنه ال عربة بالفضالت املتقدمة هنا وإن العربة بصدر او)بينكما أجل ( 

        1.فعليةمجل فهذه كلها األمر يف الشرط 

 أساليبها:    إىلوبعد أن تطرقنا ألنواع اجلملة سوف نتطرق   

 أساليب الجملة العربية: -3

 يباألخري بدوره ينقسم إىل طلتناول البالغيون اجلملة وقسموها إىل قسمني: خرب وإنشاء وهذا 

 وغري طليب، بداية سنتناول اخلرب.

 مفهوم الخبر:-أ

 لغة:* 

 2«.تدور مادة خرب يف أصل وصفها اللغوي حول معىن العلم وسبل العلم»

ُْت باألمر أخربه، إذا عرفته على »فقد عرفه قائالً:  ه(،177()منظور )ابنأما عند  خربت األمر وُخربر

 3«.حقيقته

 اصطالحاً:* 

 4«.الكالم الذي حيتمل الصدق والكذب» هو

 

                                                           
 .717-711ص العربية ، اجلملة : فاضل صاحل السمرائي -1
 .155، ص7)مادة خرب( ،جقاموس احمليط،  :الفريوز أبادي -2
 .221، ص1مج ، )مادة خرب(لسان العرب :ابن منظور -3
 .35صم، 7911تلخيص اخلبري يف أحاديث الرفاعي الكبري حتقيق عبد اهلل هاشم البيماين، املدينة املنورة، السعودية،  :احلافظ بن حجر العسقالين -4
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 1«.صادق إذا طابق الواقع، ويكون كاذبا إذا مل يكن كذلك» ويعرف اخلرب أيضا على أنه

احملتملة للتصديق والتكذيب يف ذاهتا بغض النظر عن قائلها. » أهناعلى وتعرف اجلملة اخلربية       

فإذا كان الكالم صادقًا ال حيتمل الكذب ح أن يوصف بالصدق أو الكذب فهو خرب. فكل كالم يص  

 2.«أو كان كاذبا ال حيتمل الصدق، أو كان حيتملهما معاً فهو خرب

ما ميكننا أن نستنتجه من خالل التعاريف السابقة أن الكالم الذي الغرض منه اإلبالغ بغض النظر 

 خرب.عن كونه صادقا أو كاذبًا فهو يعد 

 مفهوم اإلنشاء:-أ

ها اللغوي للتعبري عن الشيء يف أول أمره، فإذا ومشتقاهتا حبسب وضع تأيت مادة "نشأ"» لغة:* 

أنشأ ». فما بقي على قول العرب: «لصيف غري ذلك مل خيخُْل األمر من عالقة هبذا األ استعملت

إبتدأ، ومن أين نشأت؟ »بناءها، وأنشأ بفعل ويقول:  أبد« أنشأ زيد دارًا»و« السحاب ميطر إذا بدأ

 3«.أي من أين خرجت؟

 اصطالًحا:* 

 حيث أنهالكالم الذي ال جيوز أن يوصف قائله بأنه كاذب أو صادق »ف اإلنشاء على أنه: يعر  

 4«.أمر غري حاصل ليحصل استدعاء

                                                           
 .17م، ص2111، 7، عامل الكتب احلديث، األردن، طاإلنشائيةتركيب اجلملة  :عاطف فضل -1
 .711اجلملة العربية تأليفها وأقسامها، ص :فاضل صاحل السمرائي -2

 3-ابن منظور: لسان العرب، ،مج7،مادة)ن ش أ(،ص717.
 .12تركيب اجلملة اإلنشائية يف غريب احلديث، ، ص :عاطف فضل -4
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ل، ومن ما هو غري حاص واستدعاءنوع الطلب مضمونه يتوقف على النطق به وطريقته حتدد »أيضا: 

 1«.مث ينفذه املخاطب

عند أهل العربية على الكالم الذي لي  لنسبته خارج تطابقه أوال تطابقه، » كذلك يطلق اإلنشاء

 2«.ويقابله اخلرب

ال حيتمل الصدق والكذب وهو على قسمني اإلنشاء كل كالم »وتعرف اجلملة اإلنشائية على أهنا: 

 3.«الغري طليبالطليب واإلنشاء 

بل الغرض  ،فهو ال حيمل غرض التبليغ ،أن اإلنشاء على عك  اخلرب استخالصهما ميكننا 

 .ليحصل قت الطلبأن يستدعى مطلوبًا غري حاصل يف و  منه

                                                           
 .721م، ص2173مجالية اخلرب واإلنشاء، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر، دمشق، سورية، دط،  :حسني مجعة -1
 .79م، ص2115، 7األساليب اإلنشائية، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط :السمرائيإبراهيم عبود  -2
 .711اجلملة العربية تأليفها وأقسامها، ص :فاضل صاحل السمرائي -3
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 االستفهام. -4
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 مطلوبا غري حاصل وقت الطلب. استدعى:"ما عرفه العلماء وهو كما: أوال: اإلنشاء الطلبي

 1."النداء... ،االستفهام النهي، األمر، وأنواعه:
دراستنا على مدونة أيب القاسم وقد اعتمدنا يف  وهذه هي املوضوعات اليت سوف نتحدث عنها،

 "أغاين احلياة"2الشايب
 .اللغة علماء اومبا أننا سندرس داللة اجلملة الطلبية، أوال سنتطرق ملفهوم الداللة وكيف عرفه

 

                                                           
 .19عاطف فضل : تركيب اجلملة اإلنشائية، ص  -1

 بن حممد . أبوه "الشيخ9191فيمارس  ريد،جلا منطقة يف التونسي، اجلنوب واحات عاصمة توزر، ضواحي إحدى قرية "الشابة" يف القاسم أبو ولد -2

 من خترج شيخ وهو وثقافة. ودنيا للهجرة (،دينا عشر واحلادي العاشر القرنني التونسي، )منذ التاريخ يف الشأن ذات الشابية أسرة الشايب" من بلقاسم

 شرعيا قاضيا بعد من سمىلي العلمي، حتصيله هناية التطويع شهادة وحاز الزيتونة، جامع يف بتونس سنتني مثدرس مصر، يف سنوات سبع وأقام األزهر،

 شغف أنه ،كما احلديث العصر حىت اجلاهلي العصر من األدباء كبار آثار على فاطلع لألدب، يلمي الشابيي القاسم" . كان بكره "أيب والدة من لسنة

 أمثال "جربان ينيالرومانس والشعراء املهجر بشعر كذلك أعجب مث اإلجنليزي، أو الفرنسي ألدبمن  سواء األجنبية آلداب منا العربية إىل يرتجم كان مبا

 واملقتطف اهلاللك آنذاك تصدر كانت اليت العربية اجملالت من كبري عدد قراءة يتابع كان كله هذا جانب جربان" و "المارتني" الفرنسي. وإىل خليل

 جنبية. وإنهاأل باللغة معرفته عدم من بالرغم وحضارهتم الغرب أدباء أعمال من العربية املطابع تنشره ما استيعاب من لواسعة مطالعاهتا ،فتمكن وغريمها

 أديبا كان بل فحسب، اعراش يكن مل فهو واخلصوبة، بالوفرة يتميز متنوعا أدبيا إنتاجا لنا ترك الشايب" فقد القاسم القصري "أليب العمر من الرغم على

 تونس ،وقصداملرض علية أسبق،فاشتد   كان اهلل قضاء لكن طبعه، بنية احلياة غاين اديواهن مجع يف شرع 9191عام  صيف ويف والشعر، النثر بني مجع

اإليطايل ) القدمي ( حبي  املستشفى يف 9191أكتوبر  91 االثنني فجر فيها تويف وهناك املستشفى ،ودخل 9191أغسطس  آب 62يوم  احلاضرة

 توزر إىل نقل مث توزر ربق الشابة بلدة إىل جثمانه محل اليوم ذلك مساء ثامر". ويف مبشفى "احلبيب بعد ما يف يعرف يالذ املستشفى "مونغولوري" وهو

 .(النخيل الثقافة  بني أمام) دار

أخيه  يد يف سودةم كانت أخرى بثينة" وقصص منها: "مجيل أخرى آثارا النثر. وله يف الشعري واخليال الشعر، يف احلياة أغاين آثاره :ديوان أهم ومن

 لنبوية" نشرهتاا تصدر .قصة "اهلجرة اليت اجملموعة هذه كتب أحد األوىل. "مذكرات" وهي الدستورية احلكومة يف املعارف الشايب" ،وزير األمني "حممد

 .كثري وغريها تونس، يف العامل جملة

 .99-5ص  احلياة، أغاين ديوان الكاملة، الشايب،األعمال القاسم ينظر: أبو
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 أقسام األسلوب الطلبي: :ثانيا

 األمر:-1
ارتباط بنائه و ليه من جهة أحوال إد النحويون أسلوب األمر يف صيغة فعل األمر وحده، ونظروا قع  

 دل  ع البالغيون دائرة أسلوب األمر فربطوه بصيغ الطلب اليت تووس   ،الضمائر واحلروف بتلك األحوال
 1روح اللغة. إىلوهبذا نظروا  ،على األمر

 2.أو قول ينبين عن استدعاء الفعل من جهة الغري على جهة االستعالء" الفعل، " صيغة تستدعيهوف

 3.وجه االستعالء واإللزام"" طلب الفعل على هو: و 
سواء  مر إليه،ه األأن ينظر األمر لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن خياطبه أو يوج   باالستعالءويقصد 

 4أكان أعلى منزلة منه يف الواقع أوال.
األمر هو "طلب الفعل بصيغة خمصوصة. وقيل هو طلب حصول الفعل بصيغة خمصوصة مع علو الرتبة 

 5.واإللزام"
ويقول )الزجاجي( حول موضوع األمر أن "األمر للمخاطب مبين على الوقف" وأن األمر إذا كان 
للمخاطب بالالم، كان جمزوما هبا مثال ذلك:)لتخرج يا زيد(، وإذا كان األمر للغائب كان جمزوما 

 6 بالالم)ليخرج زيد(.
 :يط[لسعادة" البحر ]البسيف قصيدة "امن أمثلة األمر اليت وردت يف قصائد الشايب جند قوله و 
 
 

                                                           
 .961ص ،مجالية اخلرب واإلنشاء حسني مجعة:-1
 .961ص نفسه،مرجع -2
 .69ص يف العربية، اإلنشائية األساليبعبود السامرائي:  إبراهيم-3
 21.ص مرجع نفسه،-4
 .19، ص اإلنشائيةعاطف فضل : تركيب اجلملة -5
 .699،ص1،9191، طاألردن، األملالزجاجي: اجلمل يف النحو، حتقيق علي توفيق احلمد، دار -6
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ًما ُخذ               يف َكف ها العَدمُ  أو يف َكفَِّها الغاَر،                        احلياة،َكَما َجاَءْتَك ٌمْبَتس 

تَّبئًدا واألشواك وأَرُقْص على الَوْرد            ُر،           ُُ  َغنَّت لك الرُّْجمُ  أو َغنَّْت َلَك الطَّي ْ
نيا بالَ َضٍض،            ا َصَنمُ  ُشٌعوَرَك ف يه ، مْ وَاجلْ             وأْعَمل كما تَْأُمُر الدُّ  1 .إهنَّ

  االنضواءمعوال على  إقفارها من السعادة،يف هذه القصيدة الشاعر ينعى على الدنيا      
 ومجلة األمر هنا: يف املوكب الشامل للكون، 

على سبيل التجريد البياين مبعىن  ا" يوجهها الشاعر لقلبه أو لنفسه،مً س  تَ بْ مُ  كَ تْ اءَ كما جَ  "خذ احلياة،
 ا به ذاته.يوجه الكالم للمخاطب قاصدً 

 :"من أغاين الرعاة" حبر]الرمل اجملزوء[ يف قصيدة: كما جنده أيضا
 وريُ الطُ  اب  رَ سْ أَ  نْيَ ب َ                        ي         ياهيين يا ش  واتبع                   

 ور  بُ ا وحُ ومراحً                             اءٌ    غَ واملئي الوادي ث ُ                   
 ورْ هُ الزُ  رَ طْ وأنشقي ع                             يواق  السَّ  سَ عي مهَْ واس                   

 2 .رين  تيغشيه الضباب املسْ                            ي     اد  ري الوَ     وانظ                  
قد ورد أسلوب ا عن أذى اإلنسان و بأماهنا ومشيحً  احتفاال يف هذه القصيدة الشاعر يتغىن بالطبيعة،    

 انظري( اسعي، املئي، )اتبعيين، األمر هنا يف معظم األبيات املذكورة
 بالطبيعة ومناظرها. االستمتاعشياهه طالبا منهم فالشاعر هنا خياطب 

 يم يهب" البحر]اخلفيف[:"أنس كذلك جند يف القصيدة
 ا بغري تباراا طيبً رً مْ عُ                    بسط اهلل يف احلياة إليكم                 

 من على وفخار رِّ الغُ  كَ ال  أجنَْ                    يف       تَ ئْ ا ش  اإلله مَ  اكَ رَ وأَ              
 يار  هَ ن َ  اض  يَ مي،ويف ب َ الَ يف ظَ           سي          فْ ن َ  انُ وَ  وإخْ يت  بَ حْ صُ  مْ هُ ف َ              
 ا من عاربوهل َ فما يف قُ              ها            لْ ها،فتقب َّ ي  وقْ  تُ هاته بنْ              
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 1 .را  دهَ األْ  دَ ي،يَ هَ الن ُّ  يَّ و  ،قَ س  فْ بط                الن َّ تَ مغْ  اة  يَ  احلَ يف   شْ تع  ولْ 

هنا أسلوب األمر و  هذه القصيدة كتبها الشايب يف عيد زفافه يرد على هتنئة نسيبه مطريا شعره وبالغته،
هو يطلب منه أن ف جاء يف مجلة "ولتعش يف احلياة مغتبط...." الفعل املضارع تعش مقرتن بالم األمر،

 يعيش يف مسرة وحسن حال وبالغ احلجة على الدوام.
 قول الشاعر: :ث[تأيضا يف قصيدة "شعري" البحر]اجملوجاء 

 الديوت   يف،ار  وطَ        ي          ك  الَ أنت مَ  !ريا شعُ 
 ياد  رَ مُ  مَ عْ وأنت ن                            ادٌ رَ مُ  كَ يْ لَ ا إ  نَ أَ 
 ياد  نَ ت ُ  كَ عْ دَ  أَ ا                 واَل يدً ح  ين وَ ع  دَ ال تَ  فْ ق  
 2 .! ؟اد  ا                  يناط دون جن َ فهل وجدت حسامً                         

أمري أو  ستجداءامنزها إياه عن  ونغمة طرب، بشعره نفاثة صدر، يف هذه القصيدة الشايب يتغىن      
المه للشعر ه كرثاء يف بالط وجاءت مجلة األمر" قف ال تدعين وحيدا وال أدعك تنادي" فالشاعر يوج  

 باهلوى واالختيار. لألخر حدمهاأوالقصد هنا أنه والشعر قدر مشرتك 
 النهي: -2

وإرادة املتكلم  ب،باملخاطتباطه وار  االستعالءويتفق معه يف جهة  يقع النهي بعد األمر يف الطلب،    
نفسه إال  النهي ومن مث فاألمر أو ليصبح منهيا عنه، على هني املخاطب عن أمر ما، الفاعل للمعىن

 ن بال الناهية،وهي الفعل املضارع املقرت  نهي صيغة وحيدة،لفل وخيتلف عنه بالصيغة، على جهة اجملاز،
وي النهي ينما حيت ر إرادة األمر،)ال تكذب( بينما كان لألمر صيغ أربع ويشتمل األمر على تواف حنو

 3على كراهية منهية.
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 وأ الكف على فعل شيء ما من املخاطب على جهة احلقيقة فالنهي طلب إذن، كف  "ال :النهي هوف
 1 ."اجملاز

بال  وهي املضارع املقرون وصيغته واحدة، االستعالءأيضا:" طلب الكف عن الفعل على وجه  هوو 
ى تفهم من وقد يأيت ملعان أخر  واألصل يف النهي أن يكون لطلب الكف على سبيل التحرمي، الناهية.

 2 والتمين." االلتماس الدعاء، املقام ومنها:
  وله صيغة واحدة وهي املضارع مع ال الناهية االستعالءوهو أيضا " طلب الكف عن الفعل على وجه 

 3.﴾ َوالَ تُ ْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها ﴿كقوله تعاىل:
 4 .معان أخرى تستفاد من سياق الكالم وقرائن األحوال إىلخترج هذه الصيغة من أصل معناها وقد 

 :له يف قصيدة "أيها الليل" البحر ]اخلفيف[ما قا ومن أمثلة النهي يف قصائد الشايب جند:
 سوب  لرُّ ا عيدَ ا بَ ظً نفسي حلَُ  اق  لألعمَ                   ن  وْ الكَ  يف سكينة   تْ دَ دَّ سَ                   

 وب  يُ اهلَ  م  اَل ة الظَّ جَ هْ مُ  تْ أَ زَ ف َ   يايل               الل   افَ شغ مزقتَ  ةٌ رَ ظْ نَ                   
 وب  لُ القُ  راخ  صُ  إىل تَ غَ صْ وأَ  ،احلزن       ة               عَ وْ ا،لَ مهَ مي   صَ يف   تْ أَ ورَ                   

 5.قد خربت احلياة خرب لبيب             ين  إ   وَ جْ الشَّ  رَ ك  نْ ال حتاول أن ت ُ                   
  جدول الزمان،األحالم يف رائيا يف احلزن وتالشي، صيدة الشاعر يتغىن باألمل والليليف هذه الق      

 جو إين....".ر الشَّ نك  اول أن تُ حتَُ  "ال وقد جاء النهي يف مجلة: قاعدة احلياة،
ينهي عن كتم  فهو التجريد البياين.ويقصد شخصه على سبيل ، م األخر املخاطبفالشاعر هنا يكل  
 احلزن وإخفاءه.

 :أيضا يف قصيدة "صيحة احلب" حبر ]الرمل[ كما ورد

                                                           
 .955،ص حسني مجعة: مجالية اخلرب واإلنشاء -1
 .95ص،6999،5كتبة اخلاجني،القاهرة،مصر،طحممد هارون: األساليب يف النحو العريب، معبد السالم -2
 .52 األعراف: اآليةسورة -3
 .62نان،د ط،د ت،صاملكتبة العصرية،بريوت،لب ضبط وتدقيق وحتقيق يوسف الصعيلي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، أمحد اهلامشي:-4
 .956الديوان:ص-5



 الطلبية في شعر أبي القاسم الشابي تجليات الجملة.....  ................. الفصل الثاني:
 

 
34 

 
 زينْ وح احلَ للرُّ  ك  ثي روحَ أبعَ وَ                         ويت  عْ  دَ ّبِّ لَ  ب،احلُ  اة  يَ حب َ             

 1نْ كوُ السْ  س  أْ يف كَ  بَّ ته احلُ عَ رْ جُ            اليت           وجُ رْ ى ي َ جَ  فالدُّ ايف  ختََ  الَ             
وقد  لوفاء،هامسا بأحلان ا ويتغىن بالليل حارسا، ،وآالمهيف هذه القصيدة يشكو الشاعر حرمان احلب 

 ،خلوفاليت..." فالشايب هنا خياطب فتاته وينهاها عن ا ختايف فالدجى يرجو "ال ورد النهي يف مجلة:
 كئيبة.حلالته ال استعارةهنا  (دجى)حبها ولفظة ألن الدجى وهو الليل يهوى اليت تعذبه يف 

 :تها احلاملة بني العواصف" البحر ]اخلفيف[وجاء أيضا قول الشاعر يف قصيدة "أي
 ودرُ اهلل من عبري الوُ  صاغهُ                     مجيلٌ  السماء روحٌ  حتتَ  أنتَ                 

 الورد بني القرود عطرَ  يعَ أضَ                        ا  مود،رُ و األرض كالقُ وبنُ                 
 بيدهل العَ ما جلَ لقي بفن السَّ تُ                       الَ   ة اإلله، فَ أنت من ريشَ                 
 2عيددي من بَ عبَ كن لتُ ،ولَ اسُ النَ           ك                 ربَ قي ليَ قُ لَ  ختُ أنت ملَ                 

بال،ففي والتوحد مع الطهر كثلوج اجل احلذر من الناس، إىليف هذه القصيدة الشاعر يدعو احلبيبة     
اهلل تعبد  هو يقصد أهنا كروح من لدن ما جلهل العبيد"تلقي بفن السَّ –فال  مجلة "أنت من ريشة اإلله،

 فهو ينهاها بأن تلقي بنفسها وهي مقدسة يف نظره إىل جهل العبيد أي الرجال. ،من بعيد
 :" حبر ]الرمل[كذلك يف القصيدة " مناجاة عصفور

 مريي وضَ يتهجَ ور مبُ يُ الطُّ  مثلُ     ين                إنَ  يين،ب ميَ رهَ د وال تَ َغر    
 لبُ البُ  مثلَ  تُ بثلَ ف َ     معي          الَ مَ  ابُ رَ الت ُ  ضَ اكن لقد هَ لَ 

َ
 وركسُ ل امل

 وريعُ اطفي وشُ وَ ة بعَ وبَ شبُ مَ    ى              ة واألسَ احَ ات النيَ نَّ برَ  وَأشدُ 
 كاملعزَ           ه                 لّب،إنفل بقَ رد وال حتَ غَ  

ُ
 ط  حَ تَ ف،امل

َ
 3ورهجُ م،امل
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أذى اإلنسان  العينني منكتب الشايب هذه القصيدة غابطا العصفور على غنائه بني الرياحني دامع 

 وقد ورد النهي يف مجلة: واملدينة،
وجود بقلبه باحلزن امل االهتماموال حتفل بقلّب، إنه..." وهنا الشاعر يدعو العصفور إىل عدم  "غرد،

 .)الشاعر( ويطالبه بالتغريد
 النداء: -3

 حليوان،راقية عما هي لدى اوهي متثل عند اإلنسان صيغا  النداء ظاهرة غريزية يف اإلنسان واحليوان،
بيد  حيان،ألواستعماهلا أداة للدفاع عن الذات يف بعض ا فيه بالتعبري عن تلبية احلاجات، اشرتكاوإن 

نظر يهبذا و  م وظيفة ما.زر يف هذا األسلوب مع السياق البالغي اللغوي ليقد  أن النداء )الصوت( يتآ
ة تعبري عن أدا باعتبارهاوإمنا  وسيلة اتصال فحسب، باعتبارهاإىل ظاهرة النداء عند اإلنسان ليس 
 الذي األصل الداليل عنت ذا كان كثري من لغات األمم قد ختل  املشاعر واألفكار منذ فجر التاريخ. وإ

ألصل العربية ظلت متمسكة با فإن   ،وأثرها االصطالحيةومال إىل الداللة  ،وضعت له أساليب النداء
تسب على الدوام لتك ،وكانت ترتقي يف الوقت نفسه إىل الداللة اجملازية ،اءالداليل الذي وضع له الند

 1بل حضاريا. رقيا فكريا ونفسيا واجتماعيا،

 نداء ويف واألصل يف مناداة القريب أن تكون باهلمزة أو أي، عن أدعو."املنادى حبرف نائب  هو:و 
 2البعيد أن تكون بغريمها."

طلب اإلقبال  و هوأ املخاطب وتنبيهه لإلصغاء وساع ما يريده املتكلم،"توجيه الدعوة إىل  أيضا: هوو -
ويستعمل النداء يف الكالم لتنبيه املنادى الذي يكون بعيدا أو يف حكم  ،حلرف"يا" أو إحدى أخواهتا

 3 نداء القريب أيضا."كما يستعمل ل الساهي، البعيد كالنائم أو
 يف القصيدة "شكوى اليتيم" البحر]املتقارب[: ما جاء ومن األمثلة اليت وردت يف الديوان نذكر:-
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 ااملسَ  وحُ نَ اح وَ بَ الصَ  اخُ رَ صُ                     ضجُ  يَ ّنَّ أَ  حر،احل البَ ى سَ لَ عَ 
 ىوك األسَ اء وشُ قَ مع الشَّ بدَ                         ت   ة أترعمن مهجَ  ،دتُ تنهَّ     

 ة جَ د يف الضَ هُ ن َ الت َّ  اعَ ضَ فَ 
 ة    اه من لوعيَ َنايف ث َ ا مبَ 

 ايَّ هَ  مُّ أُ  ياَ  يتُ دَ وناَ  سرتُ فَ 
 1اة   يَ احلَ  تينئمَ لقد سَ  إيلَّ 

قد ورد و  عنه الطبيعة حبرا وغابا وهنرا وهي أم، ر يف هذه األبيات حكاية يتيم تشيحيروي الشاع     
 هلا ما فعلت به احلياة من بعدها،" حيث قام الشاعر مبناداة أمه ليشكو ! هيا إيَلَّ  النداء يف مجلة "يا أمُّ 

 وإذا ال ترد النداء ينتهر النفس بإسكات.
ألبد اليت الرتامي والعظمة وحركة ا والسر بقدر ما هو والزرقةليس املكان  والبحر على سبيل املثال هنا،

حضن زعه إىل ر فيفس   أوبد تتناقض يف العجلة الدائمة للحياة، ،يقف إزاءها هذا اليتيم غفال ونكرة
 ه.أم  

 :األيتوقد ورد أيضا يف نفس القصيدة املثال 
 ليمزين األَ يض حُ من فَ  رَ جَّ فَ ت َ                   ا  معً دَ  قُ هرُ أَ  هر،ى النَ علَ  متُ وقُ  

 ح    يماجلَ  عو مُ مثل دُ  عُ لمَ يَ وَ           يَّ               تى وجنَ لَ مت عَ بصَ  سريُ يَ 
 وهدُ من عَ  هرَ النَ  فَّ فَ ا خَ مَ ف
 دوهعن شُ  هرُ النَّ  تَ كَ سَ  الَ وَ  
 ايَّ هَ م ُّ ا أُ :"يَ يتُ ادَ نَ  ،وَ سرتُ فَ   
 2اة"يَ تين احلَ رَ ضجَ د أَ قَ ف َ  ! إيَلَّ    
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ولو  وأن احلياة ال تستمهلها دمعة، وهنا الشاعر يشرح ما يعمق مأساة اإلنسان والقيم بوجه خاص،

أجساما  ننسحب من صفوفها،ووحدانا نغادرها أو  صادقة حرى فنحن ندخل الدنيا وحدانا،
  غالب األحيان، ملتشح بالسواد،ا هو عامل الشايب والغربة كسب نادر، ومكتسبات وما سوى الوحدة

فقد  ! فينادي أمه قائال "يا أم هيا إيل إىل املثل األعلى،حلداد عام تعيشه روحه التائقة  استمرار ألنه
 من معاناة احلياة. حضنها واهلروبيف  االرمتاء أمالأضجرتين احلياة" 

 حيث يقول الشايب: جاء أيضا يف قصيدة "أيها الليل"]البحر احلفيف[ وقد
 ! هيبيكل احلياة الرَّ ا هَ أيَ  ول،واهلَ    ؤس                        با الُ أبَ  ياَ  يل،ا اللَّ هَ أي ُّ     
 وهتَ ي بصَ ل  صَ تُ  ذب،العَ      ل                      مَ األَ  ائسَ رَ و عَ جتثُ  فيكَ    

َ
 وبحبُ ا امل

  يب ئ هر كَ دَ  ومُ يُ ا غُ جبتهَ حَ     اة                     يَ ى حَ ذكرَ  شيدُ ثري النَ يُ ف َ              
 1 وب  ط ُ وقُ  ة،يبَ وهَ  ون،كُ بسُ       لّب             ول قَ من حَ  نُ جوُ رف الشُّ تَ وَ              

 دول الزمان،ج واألمل رائيا يف احلزن وتالشي األحالم يفيف هذه القصيدة يتغىن الشاعر بالليل      
 قاعدة احلياة.

ألنه  وقد ورد النداء هنا يف مجلة "أيها الليل" ألن هذا األخري حبيب الشعراء يف الرؤية الرومنطية،      
 الكآبةو  فوقها اإلنسان أشياء نفسه وأمانيها. وبذا نفسر لون الرمحة فيه يعرب   الصفحة املتاحة من سكون

لليل عواطف خلية. فالشاعر هنا ينسب إىل اينسبها إليه الشاعر إذ حيتاجهما يف أوان الغربة والعتمة الدا
ملة على ارب العاملني وفرادته الرهيبة واحل وكأن به شيئا من هالة اإلله، رمحة وقسوة، وصفات متناقضة،

 ن.الرجاء يف آ
 :"األبد الصغري" البحر]البسيط[ر يف قصيدة كما ورد أيضا يف قول الشاع

 ! مُ إرَ هاَ جرُ و فَ بدُ ا،حني يَ هَ ن َ أَ كَ                       ةبَ جَّ ا حمَُ نيَ من دُ  م فيكَ ،كَ لبُ ا قَ يَ 
 ! مُ مَ األُ هُ وق َ ت فَ شَ س،وَعاوُ مُ فيه الشُ              دت    قَ د ات َ ون،قَ من كَ  م فيكَ ،كَ لبُ ا قَ يَ        
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 1! دمُ نعَ تَ  َ ى،مثُ لَّ جَ تَ ت َ  اكبٌ وَ كَ       ه          نمقُ ق تُ فُ من أُ  م فيكَ ،كَ لبُ ا قَ يَ 

وهو يبلو  ،تب اإلنساين املرتجح بني نشوات وخيبايف هذه القصيدة الشايب متأمال القل           
 ر وقد ورد النداء يف مجيع هذه األبيات املذكورة يف مجلة "يا قلب" فالشاع خيلعها ويرتدي أخرى، احلياة،

ارب اإلنسان جت استعادةاألول حرارة وجدانية والثاين  خياطب القلب وغرضه معنيان ذايت ومشويل،هنا 
 عرب األزمنة.

                                                                                                                        االستفهام:-4
 ،د ومباشرد  سواء كان هلدف حم ،أحد أساليب اإلنشاء الطلّب يف اجلملة العربية االستفهامعد أسلوب ي

م يف أحايني كثرية ال يبحث فيه املتكل فاالستفهامر إحيائي مجايل غري مباشر عند املتكلم. أم كان لتصو  
ن يكو و  وإمنا يهدف إىل تصور ما يتحدث عنه فيخرجه عن حقيقته إىل مقاصد شىت، عن إجابة حمددة،

وب علينا وحينما نتناول هذا األسل ،وهي تستعمل يف أقسامه ،االستفهامبواسطة أدوات سيت بأدوات 
ذفت األداة يف وإن ح ألهنا كالكلمة الواحدة يف املعىن، ،أال نفصل بني األداة والكلمة اليت ترتبط هبا

 تقبل القسمة ية ال تتجزأ والاإلنشائ االستفهامومن مث فالوحدة املعنوية األولية جلملة  بعض املواضع،
 2هتا النفسية.االبالغية وإن تعدد جماهلا احليوي وتأثري 

اسطة أداة بو  معلوما، طلب العلم بشيء مل يكن أي على أنه: "طلب الفهم، االستفهاميعرف و       
 3 وأي." كم، كيف، أّن، أيان، أين، مىت، من ما، ، هل وهي: اهلمزة، من أدواته،

ن عأو يسأل به  مكانه أوحال من أحواله، زمانه أو "أسلوب يسأل به عن شيء ما،ويعرف أيضا: 
 4جوابا" استفهامويتطلب كل  االستفهاموذلك بأدوات خاصة تسمى أدوات  مضمون مجلة،

 5قبل بأداة خاصة"البالغيون بأنه: "طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من  ويعرفه
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قصيدة" ففي اذج:بعض النم اخرتنافقد  االستفهام نالشايب من أمثلة عقصائد أما بالنسبة عن ما ورد يف 

 :البحر]البسيط[شكوى ضائعة" 
 ؟رُ دَ ا القَ ائهَ عدَ ود،ومن أَ جُ ا الوُ ذَ هَ  ت        نَ كَ اليت سَ  فسُ النَّ  عُ ا تصنَ مَ  ! يلُ يا لَ                
 ؟حرُ نتَ ا،تَ نيَ ض الدُ رفُ ل تَ هَ ا،ف َ إذً              ! لمَ تَ حمُ  ا غريُ ذَ ت؟ هَ سكُ تَ ى وَ رضَ تَ                
 !ورُ خُ ه ُ لُّ ،كُ مريضٌ  اك،ورأيٌ بَ                     ع ٌ زَ ه جَ لَ مري كُ لعُ  ون  نُ وذا جُ                
 فَ             

َ
 1ر؟ظُ النَّ  اوا،فمَ ما عاشُ  لقُ اخلَ  فلتُ  يُ اَل        ه            لئابَ من حَ  ربٌ ضَ  وتُ إمنا امل

ها حيث جاء يف مجلة "ما تصنع النفس اليت سكنت....ومن أعدائ باالستفهام،الشاعر قصيدته  استهل
 القدر؟

 .طهو إعالن للحرية ومأزق التور   يف املطلع ليس لإلجابة والتصديق بقدر ما واالستفهام
اة يويعكس هنا عمق املعاناة يف ح ،بصيغة التعجب االستفهامويف مجلة "ترضى وتسكت؟" جاء 

اولة منه لتبني وحم وهو صدى يف النهاية حلقيقة ما يعتمل يف قلبه من عواطف الشك واإلميان، الشاعر،
 يف جنواه املسائلة. اسرتسالهطريقه عرب 

 .اللتباسليف مجلة "فما النظر؟" فهو يبطن معىن الالجدوى من التساؤل دفعا  لالستفهامأما بالنسبة     
 :األمومة" البحر ]الكامل[ا يف قصيدة "حرم وجند أيض

 سُ دَّ قَ مُ  ال،مَ اجلَ  اويُّ سََ  مٌ رَ حَ                    هُ مُّ ضُ تَ وَ  ا،هَ طفلَ  لثمُ تَ  األمُّ 
 األنفسُ  هناكَ  وهي جواره                  وتعود طاهرةٌ  ار،  األفكه ُ تتألَّ 

 ؟وأقدسُ  أجلُ  حرمٌ  هل فوقهُ         ا           ناهنَ ا وحَ هرهَ احلياة بطُ  مُ رَ حَ  
 2! سُ وتقدَّ احلياة ُ  فيك تكتملُ كم        ا         بَ ة والص  ومَ األمُ  وركت يا حرمَ بُ        
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ا اعتصار احلياة والقداسة كأمنا القصيدة هن الكتمالفرصة  يف هذه األبيات يتغىن الشاعر باألمومة،     

يف مجلة "......هل فوقه حرم أجل وأقدس؟" ليس من  االستفهاموجاء  للحظة وجدانية هزت كيانه،
 حلياة.اسيتها يف اا الغرض منه بيان مكانة األم وقدباب التساؤل عن شيء غامض بالنسبة له وإمن

 :دة "فلسفة الثعبان املقدس" البحر]الكامل[وجاء أيضا يف قصي
 ايبيف غَ د ٌ ر  غَ بالكائنات،مُ                        لٌ ز  تَ غَ ين مُ أنَّ  ،إال  يءَ الشَ   
 ا جنوَ هَ ث ُّ وأب ُ       را            ا طاهً ألقى من الدنيا حنانً      

ُ
 ايبالصَّ  حب  ى امل

 شبايب؟ يا رفاقَ  أين العدالةَ        ؟         ود جرميةٌ جُ هذا يف الوُ  أيعدُّ    
 1! بالغاَل   وفكرةُ  وي  القَ  رأيُّ    هاهنا           سُ املقد  رع ُ ال.أين؟ فالشَّ      

 ومفاضال بني الضعف املتخلي السعيد والتوحش حوارا بني شحرور وثعبان، اصطنعالشاعر هنا     
 اخلالد.
ربي.فيه معرتض السياق اخل استفهاممثال يف مجلة "ال.أين؟ فالشرع املقدس هاهنا"  االستفهاموجاء 
 . االستبعاد واالستهجانمعىن 

 قصيدة "قبضة من ضباب" البحر]الكامل[:وجند أيضا قول الشاعر يف 
 طيب؟خَ  مهاَ ن  سَ ا تَ نيَ الدُّ     ذه               ى يف هَ وَ ن ارت َ مَ وَ   
 صيبا العَ بهَ ركَ ام مَ األيَّ                 نَ    م د رَكبتَ قَ ف َ أو الَ  
 2! هيبا اللَّ احنهَ وَ ويف جَ              لودُ اخلُ  اءَ ا شَ مَ ت كَ ضَ وقَ    

رتواء العمر من دون ا انقضاءيف هذه القصيدة يتأمل الشاعر احلياة ومصاعبها وحيكي حتمية      
 يف قوله: االستفهامالنفس وجاءت مجلة 
 ومن ارتوى يف هذه                   الدنيا تسنمها خطيب؟  

 .االستبعاد واالستحالةالغرض منه هنا 
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 ر]املتقارب[:وأيضا قول الشاعر يف قصيدة "إىل املوت" البح-

 ! عيدالل البَ الض   لتَ لَ قد ضَ  أالَ                   نيد:  العَ  الشقي   ياة،احلَ  ّب  صَ      
 ! ود؟ا الوجُ هبذَ  سجنيٌ  يم                   وأنتَ خاة الرَّ احليَ  وتَ صَ  دُ أتنشُ  
 ! حصيد؟ ديب،قل جَ حَ  من كف                  بَ ض  باح املخَ الص   طلب وردَ وتَ         
 1ريددى ما تُ م الر  الَ ظَ  فخلفَ    اة           يَ احلَ  ونَ هَ  إن شئتَ  إىل املوت،               

جاء و  ينوح، فهو نصف احلياة الذي ال ،األبيات الشاعر ميلي املوت حال ألدواء الوجوديف هذه 
 يف مجلة: االستفهام

 ! هبذا الوجود؟أتنشد صوت احلياة الرحيم               وأنت سجني  
 والتأنيب. االستهجانوغرضه 
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نا ة ملوضوع "داللة اجلملة الطلبية يف شعر أيب القاسم الشايب" استخلصدراسال هذه من خالل

 :جمموعة من النتائج هي كالتايل

الثنائية املشهورة تنا له النواة ضمن  الارا  النوو  للةة العريية    * موضوع اجلملة متأصل يف

 اجلملة  الكالم.

*اختالف مفهوم اجلملة عند العلماء احملدثني يسبب انتماءاهتم إىل املدارس  املذاهب اللةوية  

 .فتعددت مفاهيمها ياختالف  جهات النظر

                فعلية   هو تقسيم صويح يقره الواقع اللةو  للعريية.                                                                            امسية*تقسيم اجلملة العريية إىل قسمني: 

*الصعوية اليت تواجه الدارس يف حتديد املفهوم اجلامع املانع للجملة االمسية ألن النواة اكتفوا 

  .مامهم يالتعريفات  احلد ديالتمثيل هلا أكثر من اهت

حيتمل    األسلوب اخلرب  غرضه التبليغ    خرب  إنشاء. قسموا اجلملة إىل قسمني: *البالغيون

 الصدق أ  الكذب.

يستدعي مطلويا غري حاصل   فهو األسلوب اإلنشائي عكس اخلرب  فالةرض منه ليس التبليغأما 

 يف  قت الطلب ليوصل. 

يتضمن كل من أسلوب: هو ما استدعى مطلويا غري حاصل  قت الطلب    *اإلنشاء الطليب

         االستفهام.النهي  األمر  النداء  
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جمموعة من القصائد اليت حتتو   لقد تضمن ديوان أغاين احلياة أليب القاسم الشايب على 

 قد كان  ثلنا هبا إليضاح املعىن أكثر.م النماذجعلى األساليب املذكورة  حيث اخارنا يعض 

 أسلوب االستفهام من أكثر األساليب حضورا يف هذا الديوان.



 

 

 

 

 

 

 

املصادر قائمة   
املراجعو   
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 :امللخص

ُم اللسان من اخلطأ، وقد بين هذا العلم عن  أمسى علوم العربية، ألن به يُ َقو   يعد النحو من         

كالم العرب، واستنبطت قواعده مما نطقوا به، يوم كانت ألسنتهم ال تنطق إال فصاحة، وقد ظهر 

 .القرآن من الزيف واالحنرافهذا العلم بعد شيوع اللحن والفساد يف العربية ليساعد على حفظ لغة 

استطاعت أن حتافظ على أكثر من أقدم اللغات يف التاريخ ألهنا  وتعترب اللغة العربية        

 .خصائصها الداللية، مقارنة بلغات األخرى

وتعد اجلملة من أهم القضايا يف النحو العريب وحمورها، وقد تطور مفهومها من العصر القدمي          

مقدمة، ومدخل جاء حتت : اعتمدت يف هذا البحث على اخلطة اآلتيةقد و  احلديث، إىل العصر

مفهوم النحو ونشأته، وفصلني خصصنا الفصل األول ملفهوم اجلملة وأنواعها وأساليبها أما : عنوان 

أما اخلامتة فكانت عبارة عن . النهي واألمر والنداء واالستفهامالفصل الثاين فقد خصص لكل من 

بغض النظر إذا أفاد معىن أوال، كل كالم مركب اجلملة هي   :وهي كاآليت. النتائج اليت توصلنا إليها

وهي قسمان مجلة امسية ومجلة فعلية فاألوىل كل مجلة ابتدأت باسم أما الثانية فهي اجلملة اليت ابتدأت 

األسلوب األول خربي وإنشائي، والغرض من : بفعل، أما يف ما خيص األساليب فهناك أسلوبان

التبليغ وهو حيتمل الصدق والكذب أما األسلوب اإلنشائي الطليب فهو يستدعي مطلوبا غري حاصل 

ومن الصعوبات اليت  .وقت الطلب ليحصل، ويندرج حتته كل من األمر، النهي، النداء واالستفهام

 .العلمية واجهتنا خالل اجناز هذا البحث نذكر أهم عائق والذي يتمثل يف تشعب املادة 

 

 

 

 



Résume: 

Donc ma science arabe, parce que c’est la langue de l’erreur, cette science a été construite sur 

les mots des arabes et des règles élaborées qui dire sur leurs langues étaient non seulement 

éloquence, cet indicateur est apparu après la prévalence de la mélodie et la corruption en 

arabe pour aider à sauver la langue du Coran est false et déviation. 

Langue arabe est l’une des plus anciennes dans l’histoire car il a réussi à maintenir un plus 

sémantiques, par rapport aux autres langues. 

Vente en gros est l’une des questions plus importantes dans la grammaire arabe et centré, le 

concept a évolué depuis l’antiquité aux temps modernes, ont adopté à cette recherche sur le 

plan suivant : introduction, intitulée : le concept et ses origines et deux consacre le premier 

chapitre de la notion, les types et les méthodes de la phrase, le deuxième chapitre a été 

consacré à l’ensemble de l’interdiction et de l’appel et point d’interrogation. Soit la finale, 

qu'il s’agissait de nos résultats. Et sont les suivantes : l’expression est un composé mot tout le 

monde sans se soucier s’ils ont dit tout d’abord, sens copule sections et phrase réelle tout 

d’abord, chaque phrase commence par le nom de soit la deuxième phrase a commencé à faire, 

soit en termes de méthodes, il existe deux méthodes : Coordonnateur de Khépri, le but de la 

première méthode et est potentiellement l’honnêteté et couché ou l’autre méthode de 

construction sont appelé client non requise cales temps demande à obtenir, et relève de tout, 

rébarbatif, appelez et point d’interrogation. Une des difficultés rencontrées au cours de cette 

réalisation de recherche rappellent l’obstacle le plus important qui est la complexité du 

matériel scientifique. 

 


