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أتقدّمّبالشكرّالجزيلّوف ائقّاالحترامّوّالتقدير ّ
لألستاذةّ":حكيمةطايل" ّ
رافّعلىّهذاّالعملّوّعلىّتوجيهاتهاّ
ّ
علىّقبولهاّّاإلش

الهادفةّوّتشجيعاتهاّّالصادقة.

أهدي ثمرة جهدي إلى والدي و إلى أفراد عائلتي صغيرا و كبيرا.
و إلى كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو من بعيد و لو حتى
بالكلمة الطيبة.

مقــــــدمــــــــــــة
إنّ ّالقرآنّالكريمّهوّمعجزةّسيدّالخلق -محمدّصلىّاهللّعليهّوسلم– ّبلسانّعربيّ ّمبين
فكان ّهذا ّالكتاب ّوال ّيزال ّدستور ّالمسلم ّفي ّأفعاله ّوأقوالهّ ،فاجتهد ّلفهمه ّوالتدبّر ّفي ّمعانيهّ
وأحكامهّ،ولمّاّكانّلهّ ّهذهّالمكانةّالرفيعةّفيّنفوسّالمسلمينّكانتّدراستهّوالخوضّفيهّغايتهمّ
األولىّوالدّافعّلقيامّالعلومّاإلسالميةّواللغويةّ،ولّفهمّكتابّاهللّدرسواّاللغةّالعربيةّكذلكّوانشغلواّبهاّ
ألنّّهذاّالفهّمّالّيكونّإالّبتعلّمّّاللغةّواإللمامّبكافةّجوانبهاّ .
ّولعلّ ّأهمّ ّالعلوم ّالتي ّعّنيت ّبالنص ّالقرآنيّ :النحو ّوالبالغة ّفقد ّنشأ ّاألول ّبسبب ّظهورّ
اللحنّوشيوعهّ،وقامّالثانيّبدافعّكشفّسرّاإلعجازّالقرآنيّودالئلهّ .
وكانّالمّنطلقّوالهدفّفيّهذينّالعلمينّموحّدّاّلذاّارتبطاّبعالقةّتكامليةّوثيقةّكانتّفائدتهاّظهورّ
علمّجديدّهوّعلمّالمعانيّ .وقدّاعتنىّبهّالعلماءّخاصةّالبالغيونّمنهمّعنايةّفائقةّ،ولعلّ ّأهمّ
أبوابه التي ّتوجّهوا ّإليها بالبحث ّهيّاإلنشاءّالطلبيّ ،فدرسوا ّأساليب ّالطلب ّوفصّلّواّفيّأحكامهاّ
وحاولواّاإلحاطةّبمعانيهاّوجمالياتّتوظيفهاّألنّهاّترددتّكثيراّفيّالقرآنّالكريمّوالحديثّالشريفّ .
ّوكما حاولّالعلماءّالخوضّفيّاألساليبّالطلبيةّبالدراسةّوالتحليلّ،اهتمّ ّاألدباءّوالشعراءّ
بإدراجهاّفيّإبداعاتهمّوالتعبيرّمنّخاللهاّباعتبارهاّتراكيبّلغويةّتؤديّالداللةّوتحققّالمعنىّ.ومنّ
ّميلّه ّلتوظيف ّهذه ّاألساليبّ
أهم ّهؤالء ّالشعراء ّإيليا ّأبو ّماضي ّالذي ّتراءى ّلنا ّمن ّخالل ّشعره َ
التيّيودّّالتعبيرّعنهاّغالباّ،وقدرتهاّعلىّإيصالّ
َّ
خاصةّاالستفهامّوالنداءّواألمرّلمناسبتهاّاألفكارّ
انفعاالتهّواختالجاتّنفسهّالتيّيحبّّنقلهاّللسامعّبصورةّرائعةّوّخيالّّأروعّّ .
عّلدافعّلغويّهوّالتعرفّعلىّأساليبّالطلبّاإلنشائيةّموقعهاّ
ّ
وقدّوقعّاختياري ّعلىّهذاّالموضو
في ّالقاعدة ّالنحوية ّوأهميتها ّفي ّالدرس ّالبالغي ،وكذا ّاالطّالع ّعلى ّأحكامها ّو ّأبعادهاّ .وقدّ
حاولتّمنّخاللّهذاّالبحثّاإلجابةّعنّتساؤالتّمنهاّ :
~ أ ~

يفّتناولّالعلماءّأساليبّالطلب؟ّوالىّأيّ ّمدىّتخضعّ
ّ
ماّهو ّاإلنشاء ّالطلبيّو ما هيّأبوابه؟ّوك
ّوجه ّداللتها ّعلى ّاألغراضّ
هذه ّاألساليب ّللقاعدة ّالنحوية ّفي ّتحديد ّمسائلها ّوصيغها؟ ّوما ّهو ّ
البالغية؟...الخّ .
ّوفي ّمحاولة ّاإلجابة ّعن ّهذه ّاألسئلة ّاعتمدتّ ّعلى ّتقسيم ّالبحث ّإلى ّمقدمة ّومدخلّ
وفصلينّوخاتمةّ .
المدخلّ :تطرقتّ ّفيه ّإلى ّتحديد ّأهم ّالمفاهيم ّالمتعلّقة ّبالبحث ّوتعريفها ّلغةّ ّّواصطالحّا ّكالنحوّ
واإلعراب ّوالبالغةّ ،كما ّأشرتّ ّإلى ّخالصة ّالعالقة ّبين ّالنحو ّوالبالغة ّوهما ّنظرية ّالنظم ّوعلمّ
المعانيّومسائلهّ،وّإلىّاإلنشاءّمفهومهّوّأقسامهّ .
ّتطرقتّ ّفيه ّلتقديم ّاألساليب ّالطلبية ّ(االستفهامّ ،األمرّ ،النهيّّ
الفصل ّاألولّ :هو ّجانب ّنظري ّ
النداءّوالتمني)ّنحوياّوّبالغياّ .
الفصلّالثانيّ:هوّجانبّتطبيقيّحاولتّمنّخاللهّاستقراءّاألساليبّالطلبيةّالتيّتتضمّنّهاّالمدونةّ
وهيّقصيدة"ّ-حنّةّمشتاق"إليلياّأبيّماضي -وتحليلهاّللوصولّلدالالتهاّومعانيهاّ .
أماّالخاتمةّ:فقدّقدمتّفيهاّبعضّالنتائجّالمتوصلّإليهاّمنّخاللّدراسةّالفصولّالسابقةّ .
ّواعتمدتّ ّفي ّمعالجة ّالمعلومات ّالواردة ّفي ّهذه ّالفصول ّالمنهج ّالوصفي ّالتحليلي ّوالذيّ
تفرضهّطبيعةّالموضوعّوّذلكّبوصفّهذهّالتراكيبّاللغويةّوتحليلهاّفيّالمدونةّ .
واستندتّ ّفي ّذلك ّإلى ّمصادر ّومراجع ّكثيرة ّمنهاّ :دالئل ّاإلعجاز ّللجرجانيّ ،الجنى ّالداني ّفيّ
حروفّالمعانيّللمراديّ ،الكافيةّالبنّالحاجبّ،مفتاحّالعلومّللسكاكيّ،اإليضاحّللقزوينيّودروسّ
البالغةّالعربيةّلألزهرّالزنادّوّغيرهاّوالتيّكانتّفائدتهاّكبيرةّفيّإثراءّهذاّالبحثّ .
ّوأخي ارّأشكرّاهللّعزّ ّوجلّعلىّنعمهّالكثيرةّمنهاّنعمةّالعلمّوالتوفيقّفيّنيلهّوالّحولّوالّ
قوةّإالّباهللّ .
ب~
~ 

أوال :النـــــحــو العربـــي
تكمن أهمية اللغة العربية في كونها لغة القرآن الكريم ،وكانت الحاجة لصيانة هذا الكتاب من
التصحيف والتحريف أهم الدوافع لقيام علومها وأعمالها ،ولعل أهم هذه العلوم على اإلطالق عند علماء
العربية هو علم النحو العربي ،فهو الميزان لكالم العرب وبه تتحرى صحته وسالمته من خالل جملة من
القواعد والقوانين التي تضبط وجوه تأليف الجملة العربية واستقامتها.
 -1تعريف النـحو:
أ -لغة :جاء في الجمهرة:
« النحو:القصد ،نحوت الشيء أنحوه إذا قصدته قصدا ،شيء أممته ،فقد نحوته ومن اشتقاق
النحو في الكالم كأنه قصد الصواب ».

1

ب -اصطالحا:
يعرفه ابن السراج في األصول بقوله:
«النحو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كالم العرب حتى وقفوا منه على الغرض الذي
قصده المبتدئون بهذه اللغة ».

2

فهو يذهب إلى أن النحو علم قننه العرب األوائل بأحكام كالمهم وأصوله لحفظ اللغة من الزيغ والزلل
فهو مقياسهم وميزانهم الذي يعتمدون عليه في الفصل بين الصحيح والخاطئ.
 -1ابن دريد األزدي ،جمهرة اللغة ،مطبعة دائرة المعارف ،بغداد ،ط1311،1هـ ،ج، 2ص.191
 -2محمد بن سهل بن السراج البغدادي ،األصول في النحو ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط3
، 1991ج ،1ص.33
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ويفصل ابن جني في بيان معنى النحو بقوله:
« هو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه من اعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير
واالضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق
بها وان لم يكن منهم وان شذ بعضهم رد به إليها ».

1

فالنحو هو قانون تأليف الكالم ،ومعيار تقاس به صحة الكلمة والجملة والعبارة حتى يؤدي القول معناه.
فيتمكن من هو من أهل العربية وحتى الغريب عنها من الكالم الفصيح المحاكي كالم العرب دون اللحن
فيه.
ولم ينشأ النحو تام التكوين مكتمل المالمح بل قطع أشواطا كثيرة في تطوره ونضجه ،باجتهاد العلماء
الذين انقسموا بانقسام مسائله وتفرعها إلى فرق متعددة ،وباختالف بيئات نشأته إلى مذاهب عرفت
بالمدارس النحوية ،ورغم تعدد وجهات النظر بين هؤالء إال أنهم اتفقوا على هدفهم من دراسة النحو
والعناية به ،فكان هذا أعلى من خالفاتهم ألنه يطمح إلى تطوير العلوم اإلسالمية والوصول بها درجة
الرقي لتجاري قداسة القرآن الكريم.
واهتم النحو في بداياته بضبط أواخر الكلم في آيات النص القرآني لذا كان تركيز النحاة عليه شديدا
« فقصروا النحو على أواخر الكلمات وجعلوا غايته األولى هي بيان اإلعراب وتفصيل أحكامه حتى
سماه البعض منهم علم اإلعراب».

2

ويرد أساس هذه العالقة بين النحو واإلعراب إلى اعتبار األول مقياس العرب في ضبط كالمهم
 -1أبو الفتح عثمان بن جني ،الخصائص ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،ط2001 ،1
ج ،1ص.88
 -2إبراهيم مصطفى ،إحياء النحو ،القاهرة ،ط ،1931 ،1ط ، 1992،2ص.8
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بما يوافق لغتهم التي نزل بها القرآن الكريم ،وكون الثاني الجانب التطبيقي له ألنه يحدد وظيفة العناصر
داخل التركيب النحوي.
وألهمية اإلعراب وكونه جزء أساسيا في النحو وضع له النحويون تعاريف عديدة.
 -2تعريف اإلعراب:
أ -لغة:هو مصدر للفعل أعرب «:فالعين والراء والباء أصول ثالثة أحدها اإلفصاح واإلبانة .فقولهم
أعرب الرجل عن نفسه إذا بين وأوضح...واعراب الكالم أيضا من هذا القياس ألن اإلعراب يفرق
بين المعاني في الفاعل والمفعول والنفي والتعجب واالستفهام وسائر أبواب هذا النحو من العلم ».

1

ب -اصطالحا:
يعرفه الزجاجي في اإليضاح بقوله:
«اإلعراب أصله البيان...ثم إن النحويين لما أروا في أواخر األسماء واألفعال حركات تدل على
المعاني وتبين عنها سموها إعرابا أي بيانا ،كأن البيان بها يكون».

2

فاإلعراب من خالل هذا التعريف عند الزجاجي هو البيان أي أنه يبين عن المعاني بحركات في أواخر
الكلمات ولهذا سماه النحاة إعرابا أي إفصاحا.
ويعرفه ابن جني في اللمع:
« بأنه ما يط أر على أواخر الكلمات من تغيير بحسب وظائفها ،وتغيير مواقعها في الجمل المختلفة».

3

 -1أبو الحسن أحمد بن زكريا بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب و فاطمة محمد أصالن دار
إحياء التراث العربي ،ط ،2001 ،1ص.139

 -2عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي ،اإليضاح في علل النحو ،تحقيق :مازن المبارك ،دار النفائس ،بيروت ،ط،3
 ،1919ص.91
 -3أبو الفتح عثمان بن جني ،اللمع في العربية ،تحقيق :حامد المؤمن ،مطبعة المعاني ،بغداد ،ص.11
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فاإلعراب عند ابن جني وغيره من النحويين إجماال يعني البيان والتوضيح وهو اختالف أواخر
الكلم الختالف العوامل.
وبهذا فإن النحو واإلعراب متالزمان ال ينفك أحدهما عن اآلخر فاإلعراب خالصة النحو وفائدته ،لذا
اعتنى به العلماء عناية فائقة فال يمكن التحكم بالنحو وفنونه دون الحصول على اإلعراب.
ثانيا :البالغــــة العـربية
نتجت البالغة العربية كغيرها من العلوم اإلسالمية عن دراسة القرآن الكريم وترعرعت في رحابه
بغاية فهمه والتوصل إلى معانيه السامية ،وألنها كانت السبيل لدراسة البيان واإلعجاز القرآني اعتنى
العلماء بتأسيسها واهتموا بتطويرها.
وقد اهتم القدامى بتعريف البالغة وايضاحها.
 -1تعـريــف البالغــــــة:
أ -لغة :البالغة في األصل اللغوي تعني االنتهاء و الوصول يقال « :بلغ الشيء أي وصل إليه وانتهى
إليه وتبلغ بالشيء وصل على مراده ،والبالغ ما يتـبلغ به ويتوصل إلى الشيء المطلوب ».

1

وقد وردت كلمة "بالغة "في القرآن الكريم في آيات كثيرة:
كقوله تعالى « :ال أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين »} .اآلية  06من سورة الكهف}.
وقوله أيضا «:وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إال بشق األنفس »} .اآلية  60من سورة
النحل}.
 -1أبو الفضل جمال الدين ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت -لبنان ،ط ،2003 ،1مادة (بلغ) ،ج ،2ص
.113
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لكن المعنى الذي نحن بصدده جاء في قوله تعالى « :أولـئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم
وعظهم وقل لهم في أنفسهم قوال بليغا »} .اآلية  06من سورة النساء}.
ولهذا نستعين بهذه اآلية لنفهم القصد من البالغة ،وهي دليل كذلك على أن داللة البالغة اتجهت في
األول إلى الكالم 1.وهذا ألن الثقافة العربية قامت أوال على السماع والمشافهة وبعدها نزل القرآن الكريم
وحيا على النبي  -صلى اهلل عليه وسلم-فأخذه الصحابة عنه حفظا ولهذا اختصت بالقول ولم تتقيد
بالكتابة إال بعد حركة التدوين.
ب -اصطالحا:
يشير أبو هالل العسكري لداللة البالغة بقوله:
« البالغة كل ما تبـلغ به قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة
ومعرض حسن ».

2

فيرى العسكري أن جل ما في البالغة يكمن في عرض القول عرضا حسنا وفي صورة مقبولة لتقوم على
إيضاح المعنى وتحسين القول معا.
ويعرفها صاحب"مفتاح العلوم" بقوله:

 -1فضل حسن عباس ،البالغة فنونها وأفنانها ،دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع ،اليرموك ،ط ،1989 ،1ص.19
 -2الحسن بن عبد اهلل العسكري ،الصناعتين ،تحقيق :على محمد بجاوي و أبو الفضل إبراهيم ،القاهرة ،ص.10
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« هي بلوغ المتكلم في تأدية المعنى حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وايراد أنواع التشبيه
والمجاز والكناية على وجهها ».

1

فالسكاكي يوافق في أن البالغة تتحقق إن اكتملت عناصرها في الكالم وذلك بحسن تركيب اللفظ
والمعنى في صورة فنية ،تخلق تأثي ار لدى السامع ألنها بمعنى آخر هي تأدية المعنى الواضح بعبارة
فصيحة يكون لها في النفس أثر خالب .
ومن خالل ما سبق من أقوال البلغاء يمكن أن نفهم أن هؤالء -ممن انشغل بالبالغة واعتنى
بها– يتفقون غالبا أن لها عناصر تحققها وتؤدي معانيها ،فظهرت في تعاريفهم على شكل شروط
تقتضيها وهي اللفظ والمعنى وحسن اختيارهما بما يناسب مقتضى الحال ،فكان تركيزهم على هذا األخير
كبير ألنه «:في الحقيقة لب البالغة وجوهرها وهو وضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب وأمامه
ا
وحده تهون الشروط األخرى ،وقد يتسامح باإلخالل فيها في سبيل موافقته مقتضى الحال و مالءمة
الموقف ومناسبة الموضوع » 2.ألنه أساس البالغة ومدى مراعاته يوضح مدى تحقيق البالغة
لمقاصدها.
وألن البالغة نشأت في رحاب القرآن الكريم تسعى للكشف عن مواطن اإلعجاز والبيان فيه ،لذا استنزف
الكثير من العلماء جهودهم وطاقاتهم في سبيل دراستها ،فكان هذا واضحا في مؤلفاتهم التي عنيت
بالبحث في إعجاز القرآن وأساليبه ،ومواطن الحسن في الشعر العربي ونقده ،ورواية ما كان في ذلك من

 1يوسف بن محمد بن علي السكاكي ،مفتاح العلوم ،ضبطه :نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان،
ط،1983، 1ط،1981،2ص.191
 -2بكري شيخ أمين ،البالغة العربية في ثوبها الجديد علم المعاني ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط ،1932 ،1ص.10
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مناظرات وخصومات...الخ ،هدفت جميعها لتوضيح مالمح البالغة في القرآن والشعر وكالم العرب
فأرست هذه المؤلفات دعائم البالغة وتطورت من خاللها لتختص بدراسة ثالثة أبواب هي:
*علم المعاني والذي يعنى بأحوال تأليف الكالم (اإلنشاء /الخبر /الفصل والوصل...الخ).
*علم البيان والذي يهتم بالصورة الشعرية (التشبيه /االستعارة /المجاز...الخ).
*علم البديع ويهتم بزينة الكالم وزخرفته(الجناس /الطباق /المقابلة...الخ).
ثالثا :العالقة بين النحو والبالغة
كانت وال تزال عالقة التكامل بين النحو والبالغة وثيقة جدا ،وال يمكن الفصل بينهما فالبالغة
تتضمن النحو ألنها عبارة عن قول يحيط بمعاني تنتهي إلى قلب السامع ،والنحو أيضا يتضمن البالغة
وهو يقصد إيصال المعنى في لفظ سليم ومستقيم.
وتعد الحدود الفاصلة بينهما دقيقة جدا ،فكالهما يرتبط بالكالم وصحته حيث تبدأ مهمة البالغة من
حيث تنتهي مهمة النحو ،فهي تتناول الصورة الصحيحة لبيان أغراضها ودالالتها المنطوية تحت أصول
النحو وأحكامه.
وعلى أساس هذه العالقة بنى الجرجاني نظرية النظم المعروفة واستطاع بفكره الدقيق أن يؤسس
لعلم جديد هو علم المعاني.
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 -1نظرية النظم
يعد النظم من أهم نظريات البالغة العربية التي شغلت الدارسين بعد نزول القرآن الكريم ألن فكرته
كانت وليدة قضية اإلعجاز القرآني ،فتطورت هذه الفكرة وتبلورت مع عناية العلماء بالقضية القرآنية
والدرس المطول فيها .
وقبل الخوض في جوانب النظرية وجب التطرق إلى مفهوم النظم.
• تعريف النظم:
أ -لغة « :النظم :التأليف ،نظمه ينظمه نظماونظاما ونظمه فانتظم وتنظم ،ونظمت اللؤلؤ أي
جمعته في السلك ،والتنظيم مثله ،ومنه نظمت الشعر ونظمته ».

1

ب -اصطالحا:
تطرق الجرجاني لمفهوم النظم في قوله:
« واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما ال يعترضه الشك أن ال نظم في الكلم وال ترتيب حتى
يعلق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض ».

2

يرى الجرجاني من خالل هذا التعريف أن النظم هو القدرة على تركيب الكالم بضم اللفظ إلى لفظ آخر
يجاوره ويحقق معه المعنى ليكون سلسا كامال واضحا وسليما.

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (نظم) ،ج  ،11ص.291
 -2عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق :سعد كريم الفقي ،دار اليقين ،المنصورة -مصر ،ط،1
،2001ص.11
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ويقول كذلك في تعريف آخر:
« واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه
وأصوله ،وتعرف مناهجه التي نهجت فال تزيغ عنها ،وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فال تخل بشيء
منها».

1

وهذا يعني أن النظم عند واضعه هو تأليف الكالم بمراعاة أوضاع يقررها علم النحو ،فإخضاع الكالم
في تركيب ما ألصول النحو وأحكامه وقواعده سبيل لتحقيق صحته وبلوغه معانيه المقصودة ،وقد ارتبط
معيار يحدد مدى صحته وقوته.
ا
النظم بمعاني النحو واعتبرت بعد ذلك
وكانت نظرية النظم التي أرساها الجرجاني تمثل الفريق الثالث من أرباب البالغة الذين انقسموا
إلى فريقين :انحاز األول للفظ ودعا للعناية به على حساب المعنى واآلخر اعتنى بالمعنى وركز عليه
في حين« وحد األخير النظرة إلى وجهي الكلمة :لفظها ومعناها ورأى فيها جسدا وروحا متكاملين ،إذا
أصاب الحيف أحدهما اشتكى له الثاني وتداعى ».

2

لكن هذه النظرية لم تأب إال أن تقسم آراء العلماء كذلك إلى قسمين :األول لم يأخذ عنها شيئا واآلخر
اهتم بها وأيدها فأجمل جوانبها في قسم من أقسام البالغة سمي بعلم المعاني « ففصلوه عن النحو
فصال أزهق روح الفكرة وذهب بنورها فانفصل النحو عن معانيه ».

 -1عبد القاهر الجرجاني ،المصدر السابق ،ص.82
 -2بكري شيخ أمين ،البالغة العربية في ثوبها الجديد علم المعاني ،ص.21
 -3إبراهيم مصطفى ،إحياء النحو ،ص.19
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3

وبهذا فإن نظرية النظم كانت أصل علم المعاني والتي قامت على توخي معاني النحو ،لتصبح
الحقا بابا من أبواب البالغة وال تزال عالقة النحو والبالغة تتوضح من خالل هذا الباب.
 -2علم المعاني
هو علم من علوم البالغة الثالثة الذي يختص بدراسة معاني األساليب الكالمية من خالل مجموعة
من القواعد التي تمكن المتكلم من اختيار التركيب اللغوي المناسب للمواقف المختلفة ،أي أن يكون في
كالمه ما يالئم المقام وذلك باختيار األلفاظ األنسب واألقرب إلى المعاني التي تخطر في أذهان
السامعين له بصورة بالغية تستوقف المتلقي وتؤثر فيه وهي غاية البالغة وفائدتها.
 تعريفه:
يعرفه السكاكي في المفتاح بقوله:
«هو تتبع خواص تركيب الكالم في اإلفادة وما يتصل بها من األشخاص وغيره ليحترز بالوقوف عليها
من الخطأ في تطبيق الكالم على ما يقتضي الحال ذكره ».

1

يبين هذا التعريف أن علم المعاني يقوم على عنصرين هما :تركيب الكالم ومقتضى الحال ألنه العلم
الذي يهتم بطرق تركيب وتأليف الكالم العربي بمراعاة المقام المناسب له.
ويختصر القزويني تعريفه بقوله:
« هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال ».

2

 -1السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص.111
 -2جالل الدين القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة  ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان  ،ص.13
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من خالل هذا التعريف ذهب القزويني إلى نفس ما ذهب إليه السكاكي قبله في أن علم المعاني
يقوم على صحة التركيب اللغوي للكالم ومراعاة تفاوت المقامات فيه ،ألن للتراكيب خواص مناسبة لها
تعرف بالسليقة أو ممارسة البالغة للوصول إلى المعاني المرجوة منها.
وتعد التراكيب اللغوية لأللفاظ محدودة بالمقارنة مع المقامات التي تستدعيها في تأدية المعاني
وتنقسم هذه المعاني إلى «:متأصلة في التركيب الكالمي أو األسلوب :كأن يجري أسلوب االستفهام
شكال على أصله في داللته على االستفهام أو االستفسار عن شيء ما إن استوفت جملة االستفهام
شروطها اللغوية ،ومعان أخرى تقتضيها مالبسات المقام :وهو ما يسمى بمقتضى الحال فيفيد ذات
أسلوب االستفهام في مقام آخر دالالت أخرى :كالندم ،التمني ،التحقير... ،الخ ،ليفهمها القارئ ويتمكن
من الوصول إلى الدالالت التي يخرج إليها الكالم وبين االثنين معاني تتوسط مقاصد المتكلم المرتبطة
بالمقام واللفظ بمقتضى حاله وهو اختصاص علم المعاني ».

1

وعلم المعاني هو همزة الوصل بين النحو والبالغة وكالهما يعتمد عليه وال يستغني عنه وهو
بدوره يستند عليهما في دراسة مسائله وأبوابه ،بحيث يحقق النحو السالمة اللغوية للقول العربي مبينا
معناه األصلي المباشر ،وتحقق البالغة مراعاة مناسبات الكالم ومقاماته وأحوال المستمعين وحاالتهم
النفسية لبيان خروج الكالم إلى معاني مختلفة باختالف المقام لتحقيق صحة الكالم وبالغته.
ولقد حصر العلماء أبواب علم المعاني فأجملوها في ثمانية أبواب هي:
*أحوال اإلسناد الخبري.
*أحوال المسند إليه.
 -1األزهرالزناد ،دروس البالغة العربية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء -بيروت ،ط ،1992 ،1ص 91بتصرف.
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*أحوال المسند.
*أحوال متعلقات الفعل.
*القصر.
*اإلنشاء.
*الفصل والوصل.
*اإليجاز واإلطناب والمساواة.

1

ولعل اإلنشاء هو ما يهم في هذا البحث وهو ما سيفصل في مباحثه الحقا.

رابعا :اإلنشاء
إن عناية القدامى بلغتهم وبحثهم المطول في دراسة األساليب وخصائصها هو ما جعل منها لغة
راقية تتميز بالغنى والقدرة على التعبير في كل المواقف والداللة على المعاني المختلفة بطرق صحيحة
ومناسبة ،ألنهم اعتمدوا في هذه الدراسة على جانبين أساسيين هما :السالمة النحوية والصحة البالغية.
ولعل أهم هذه األساليب اإلنشاء وهو يندرج ضمن مسائل علم المعاني وقد اعتنى به العلماء -النحاة
والبالغيون-على حد سواء لبيان قيمته وتوضيحه.
 -1تعريفـــــــه:
أ -لغة :جاء في لسان العرب:
« أنشأه اهلل :خلقه ونشأ ينشأ نشئا ونشوءا ونشاء ونشاءة :حيي وأنشأ اهلل الخلق أي ابتدأ
خلقهم» 2.فاإلنشاء لغة هو خلق الشيء من العدم وايجاده وابتكاره.

 -1كريمة محمود أبو زيد ،علم المعاني -دراسة وتحليل ،مكتبة وهبة ،ط ،1988 ،1ص.33
 -2ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (نشأ) ،ج ،11ص.232
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ب -اصطالحا:
يقسم العلماء الكالم إلى خبر وانشاء:
فاإلنشاء هو « :ما ال يصح أن يقال لقائله أنه صادق أو كاذب فيه ألن المتكلم ال يخبر عن
شيء بل يطلب إيجاد ،واإلنشاء ال يحصل مضمونه وال يتحقق إال إذا نطق المتكلم بالجملة فتحدد
ماهيتها والمطلوب منها على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز».

1

فاإلنشاء كل كالم أو قول ال يحتمل الصدق و الكذب وال يمكن أن تقول لصاحبه أنه صادق أو كاذب
فيه.
 -2أقسامه:
ينقسم اإلنشاء إلى طلبي وغير طلبي:
أ -الطلبي «:فيستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب المتناع تحصيل الحاصل وهو المقصود
بالنظر هاهنا» 2.وهذا يعني أن اإلنشاء الطلبي هو المبحوث عنه في علم المعاني لما يحويه من
األسرار الجمالية واآلثار البالغية وهو ما سأفصل في أبوابه .
ب -أما غير الطلبي «:فهو ما ال يستدعي أم ار حاصال عند الطلب » 3.وله صيغ كثيرة كالتعجب
والقسم والدعاء والمدح والندم ...الخ.

 -1عبد الواحد حسن ،دراسات في علم المعاني ،كلية التربية ،جامعة اإلسكندرية ،ص.13
 -2القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،ص.133
 -3فضل حسن عباس ،البالغة فنونها وأفنانها ،ص.111
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أساليب اإلنشاء الطلبي بين النحو والبالغة

الفصل األول:
تمهيد:

تضم نت كتب النحو واألدب مالحظات كثيرة حول أساليب الطلب وخصائصها وأدق
معانيها ،لكنها كانت مالحظات متفرقة لم تصل إلى درجة الوضوح والدقة ،إلى أن وضع قالب
البالغة واكتمل فاستقلت عن النحو وضبطت مسائلها وأصولها .فاندرج علم المعاني ضمنها
وانفردت هذه األساليب بأبواب مستقلة خاصة في الكتب البالغية.
وحصر العلماء هذه األساليب وهي خمسة:
االستفهام -األمر–النهي–النداء–التمني.
وسأحاول من خالل هذا الفصل تقديم صورة واضحة عن أساليب الطلب وأحكامها النحوية
من جهة ،وما تدل عليه من معان مجازية تؤدي أغراضا بالغية من جهة أخرى.
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أساليب اإلنشاء الطلبي بين النحو والبالغة

الفصل األول:
أوال :أسلوب االستفهام

يعد االستفهام أحد أهم األساليب الطلبية ألنه األكثر استعماال لدوره في العملية التواصلية
ولوظيفته التبليغية الحجاجية.
 -1تعريفـــــــــــه:
لغــــــة :الهمزة والسين والتاء إذا زيدت على الفعل الثالثي (فهم) تعني الطلب أي طلب الفهم والعلم
بشيء لم يكن معلوما .يقول ابن منظور:
« الفهم معرفتك الشيء بالقلب...وفهمت الشيء عقلته وعرفته وفهمت فالنا وأفهمته وتفهم
الكالم فهمه شيئا بعد شيء ...واستفهمه :سأله أن يفهمه وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهمته
تفهيما ».

1

 -2االستفهام نــــــحـــــــويــــا:
أ -تعريفه:
االستفهام في اصطالح النحاة « طلب الفهم والعلم بالشيء ».

2

واعتنى النحاة بهذا األسلوب لكثرته في النص القرآني وكالم العرب ،فورد في معظم مصادرهم
وانشغلوا بتحديد أدواته وأحكام استعمالها.

-1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (فهم) ،ج ،11ص.532
 -2عبد الهادي الفضلي ،مختصر النحو ،دار الشروق ،جدة -المملكة العربية السعودية ،ط ،1891 ،7ص.183
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أساليب اإلنشاء الطلبي بين النحو والبالغة

الفصل األول:
ب -أدواتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:

لالستفهام أدوات خاصة تؤدي معناه بعضها أصلي وبعضها منقول وهي:
 األصلية :وهي الهمزة وهل:
الهمزة « :هي حرف مشترك يدخل على األسماء واألفعال لطلب التصديق نحو :أزيد قائم؟ أو
التصورنحو :أزيد عندك أم عمرو؟...فالهمزة أعم وهي أصل أدوات االستفهام».

1

فاألصل في االستفهام هو االستفهام بالهمزة وهي مشتركة في دخولها على االسم والفعل وتكون
لطلب التصور والتصديق معا.
هـــــــل« :هي حرف استفهام تدخل على األسماء واألفعال لطلب التصديق الموجب ال غير نحو هل
قام زيد؟ وهل زيد قائم؟ فتساوي الهمزة بذلك».

2

فهل موضوعه لطلب التصديق فقط وتشترك في دخولها على األسماء واألفعال.
 المنقولة :وهي مبهمة ،ظرفية وموصولة.
 المبهمة:
كـــــم « :هي من كنايات العدد ،ولكونها مبهمة تحتاج إلى تمييز ،مبنية على السكون وهي نوعان
 -استفهامية نحو :كم كتابا قرأت؟

 -1الحسن بن قاسم المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،تحقيق :فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل دار
الكتب العلمية ،بيروت -لبنان ،ط ،1885 ،1ص.31-31

 -2المرادي ،نفس المصدر ،ص.341

~ ~ 24

أساليب اإلنشاء الطلبي بين النحو والبالغة

الفصل األول:
خبرية نحو :كم كتاب قرأت ».

1

فكم أداة يستفهم بها عن معدود مبهم البد لها من تمييز بعدها ليزيل اإلبهام.
كيف« :اسم استفهام مبني على الفتح يستفهم بها استفهاما حقيقيا عن األحوال نحو :كيف صحتك؟
أو استفهاما غير حقيقي فيه معنى التعجب كقوله تعالى:
« كيف تكفرون بالل » }.اآلية  82من سورة البقرة } .وتكون لها الصدارة في الكالم وتعرب
حسب موقعها ».

2

فكيف يسأل بها عن الحال ولها استعماالن حقيقي ومجازي.
 الظــــرفية:
أيان ومتى « :ظرفان لالستفهام عن الزمان ،فأيان لالستفهام عن الزمان المستقبل خاصة نحو أيان
تبدأ المعركة؟ وتستعمل غالبا للتهويل أو التفخيم ،أما متى فهي لالستفهام عن الزمان الماضي
نحو :متى لقيت أخاك؟ والمستقبل نحو :متى تلقاه أو متى اللقاء؟ ».

3

يستفهم بـ " متى" و " أيان"عن الزمان .الماضي وغيره بـ " متى" ،والمستقبل بـ " أيان".
أين « :وهي ظرف مبني على الفتح وهو لالستفهام عن المكان نحو :أين تسكن؟».

4

 -1علي توفيق الحمد ويوسف جميل الزغبي ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،دار األمل ،األردن -مصر،
ط ، 1883 ،1ص.525
 -2علي توفيق الحمد ويوسف جميل الزغبي ،نفس المرجع ،ص.522
 -3محمد أسعد النادري ،نحو اللغة العربية ،المكتبة العصرية ،صيدا– بيروت ،ط ،1887 ،5ص.831
 -4محمد أسعد النادري ،نفس المرجع ،ص.831
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الفصل األول:

يطلب بـ "أين" تعيين المكان كقولك :أين منزلك؟ فهنا الطلب لتحديد مكان منزلك.
أ ّنى « :هي ظرف لطلب تعيين الحال والمكان ».

1

هو ظرف مبني على السكون لالستفهام عن المكان والحال ويكون بمعنى كيف نحو :أنى أتيت إلى
هنا؟ بمعنى كيف أتيت.
 الموصولة:
ما « :هي للسؤال عن الجنس ،تقول ما عندك؟ بمعنى أي أجناس األشياء عندك؟ و جوابه :إنسان
أو فرس أو كتاب أو طعام ».2
فيستفهم ب "ما" عن غير العاقل و تختص بطلب تعيين جنس شئ ما ،ويكون جوابها بذكر الجنس
أو نوعه أو صفته.
من « :هي للسؤال عن الجنس من ذوي العلم ،تقول :من جبريل؟ بمعني من جبريل؟
أبشر هو أم ملك أم جني؟ » 3.فتوضع" من" للسؤال عن العاقل المعلوم.
أي « :هي للسؤال عما يميز أحد المشاركين في أمر يعمهما يقول القائل :عندي ثياب فتقول :أي
الثياب هي؟ فتطلب منه وصفا يميزها عندك عما يشاركها في الثبوتية ».

4

هي اسم معرب لالستفهام عن ميزة شيئين يتشاركان في شيء عام بينهما.
 -1عبد الهادي الفضلي ،مختصر النحو ،ص.182
 -2السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص.311
 -3السكاكي ،نفس المصدر ،ص.311
 -4السكاكي ،نفس المصدر ،ص.315
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الفصل األول:
 -3االستفهام بالغــــــــــيا:
أ -تعريفه:

« هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة » 1.فاالستفهام هو طلب معرفة
شيء لم يكن معلوما أو معروفا.
ب -أغراضه:
لقد حدد العلماء دائرة استعمال هذه األدوات وتنبهوا إلى خروجها باالستفهام عن معنى
طلب الفهم إلى معاني كثيرة ألغراض بالغية ،تلتمس وجوه المجاز في هذا األسلوب فتقدمه بتعابير
فنية مثيرة.
ومن هذه المعاني البالغية « :التعجب ،االستبطاء ،التشويق واألمر» 2وهي:
التعجب :قد يفيد االستفهام معنى التعجب في أحيان كثيرة وهو ما يعرف باالستفهام التعجبي
فالمستفهم ال يقصد الحصول على الجواب في هذا النوع من االستفهام ،وانما يورده ليعبر به عن
حالة تعجبية ومثاله قوله تعالى:
« ما لي ال أرى الهدهد» { .اآلية  82من سورة النمل }.
فالل عز و جل على لسان سليمان يستفهم عن مكان الهدهد من خالل تعجبه لعدم رؤيته.

 -1عبده عبد العزيز قلقيلة ،البالغة االصطالحية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط ،1885 ،3ص.161
-2عبده عبد العزيز قلقيلة ،نفس المرجع ،ص ،161بتصرف.
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الفصل األول:

االستبطاء :قد يدل االستفهام كذلك على استبطاء المستفهم حدوث شيء وحصوله ،أي أن يطلب
استعجال وصول شيء يراه بطيئا ومتأخ ار في الحدوث.
كقولك :متى تنتهي الحرب؟ فالمعنى هو انتظار الشيء طويال وال يزال عالقا وال يتحقق.
التشويق :وهو أن يكون في سياق االستفهام ما يثير شوق السامع إلى سماع الجواب ،ويبث في
نفسه الرغبة لمعرفة وفهم قصد المتكلم كقوله تعالى:
« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» }.اآلية  02من سورة الصف}.
ففي اآلية الكريمة معنى التشويق فالل تعالى يبعث المخاطب على انتظار الجواب ،ألنه يعلم بأن
المؤمن يتشوق لمعرفة هذه التجارة التي تنجيه من النار.
األمر :وهو أن يكون في االستفهام داللة على طلب إيقاع فعل ما على وجه االستعالء أي من
األعلى إلى األدنى .كقوله تعالى:
« فهل أنتم مسلمون» }.اآلية  01من سورة هود }.
فهنا االستفهام بـ "هل" ينطوي على طلب الفعل وتقدير الكالم( :أسلموا).
وقد يفيد االستفهام بمختلف أدواته معاني أخرى كثيرة كالتمني ،اإلنكار،التوبيخ ،التكذيب
وغيرها من المعاني التي تفهم من سياق الكالم والقرائن الدالة عليها.
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الفصل األول:
ثانيا :أسلـــــــــــوب األمــــــــر

األمر أسلوب طلبي واضح الداللة ورد كثي ار في خطاب الل تعالى وتناول العلماء مباحثه غالبا
مرفوقا بأسلوب النهي ،للشبه الحاصل بينهما وهو التعلق بالنص القرآني واألحكام الشرعية
المستنبطة منه.
 -1تعريفـــــــــــــــــــــه:
أمار فأتمر أي قبل
أمر و ا
لغـــــــــة « :معنى األمر في اللغة معروف وهو نقيض النهي ،أمره به وأمره ا
بأمره».

1

فاألمر هو طلب إيجاد الفعل والنهي طلب لتركه والكف عنه.
 -2األمـــــــــــــر نحـــــــويــــــــا:
أ -تعريفه:
«األمر صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة وحكم آخره حكم
المجزوم » 2.فاألمر طلب الفعل من المخاطب يقتضي حذف حرف المضارعة من هذا الفعل
وجزمه.
وقد نظر القدامى في األمر وأحاطوا به وقد أفرد له سيبويه بابا هو باب (األمر و النهي) فتطرق
إلى أدق األمور المتعلقة به باعتباره سياق فعلي ال يكون إال بالفعل كما جاء في الكتاب.
 -1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (أمر) ،ج ،1ص.148
 -2جمال الدين ابن الحاجب  ،الكافية في النحو والشافية في علمي التصريف والخط ،تحقيق :صالح عبد العظيم
الشاعر ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ص.46
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الفصل األول:

ب -صيــــــــــغـــــــــه :تؤدي معنى األمر الصيغ التالية:
• فعل األمر « :وصيغته "افعل" نحو "اذهب" ويكون بحذف حرف المضارعة من الفعل وال يكون
بصيغته المعلومة إال للمخاطب » 1.وعالمته البناء على السكون أو حذف النون أو حذف حرف
العلة.
وتزاد في أول الفعل بعد حذف حرف المضارع همزة وصل ومثال ذلك:
 -قتل

يقتل – اقتل.

 -كسر

يكسر – اكسر.

•المضارع المقرون ب " الم األمر" «:وتسمى الم األمر كذلك الم الطلب وتكون لألمر إذا كانت
من األعلى إلى األدنى كما في قوله تعالى " :لينفق ذو سعة من سعته "}اآلية  20من سورة
الطالق} ».

2

ويكون هذا األمر بصيغة " ليفعل" كما في اآلية (لينفق) حيث تدخل الم األمر على الفعل
المضارع و تجزمه ويكون به األمر للغائب.
•اسم فعل األمر «:أسماء األفعال :هي ألفاظ تؤدي معاني األفعال وال تقبل عالماتها وليست هي
على صيغها فسماها النحاة أسماء األفعال».

3

 -1فاضل صالح السمرائي  ،معاني النحو ،شركة العاتك ،بغداد ،ط ،5113 ،5ج ،4ص. 56
 -2جميل أحمد طفر ،النحو القرآني قواعد وشواهد ،مكة المكرمة ،ط ،1889 ،5ص.42
 -3السمرائي ،مرجع سابق ،ج ،4ص.34
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أساليب اإلنشاء الطلبي بين النحو والبالغة

واسم فعل أمر هو لفظ دال في معناه على األمر وهي كثيرة نحو( :هلم) بمعنى تعال ،و(صه)
بمعنى أسكت ،و(هيا) بمعنى أسرع و (رويد) بمعنى أمهل.
•المصدر النائب عن فعل األمر «:يمكن للمصدر أن يستعمل لألمر ويلزمه عندئذ أن يكون
منصوبا » 1فالمصدر قد ينوب عن فعله ليفيد معنى طلب األمر ويجب أن يكون منصوبا.
صبر عند الشدائد بمعنى :اصبر عند الشدائد.
ا
كقولك:
 -3األمر بالغــيــــــا:
أ -تعريفه:
يعرفه البالغيون بأنه :طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام ،فجاء في المفتاح:
« واألمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو :لينزل وانزل ونزال وصه على
سبيل االستعالء » 2.فاألمر وان ورد بصيغ مختلفة فالمهم فيه هو داللة طلب الفعل من المخاطب
من األعلى إلى األدنى.
ب -أغراضه:
إن معنى الطلب في حصول الفعل على وجه االستعالء واإللزام هو ما يتبادر إلى الذهن
عند استعمال أسلوب األمر وهوما يسمى باألمر الحقيقي ،غيرأنه ال يتقيد بهذا المعنى في التركيب
اللغوي ويتجاوزه لإلفادة عن معاني غير أصلية بل بالغية يقتضيها سياق الكالم وتفهم به.

 -1تمام حسان ،الخالصة النحوية ،عالم الكتب ،ط ،5111 ،1ص.138
 -2السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص.319
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الفصل األول:

ولعل أبرز هذه المعاني « :الدعاء ،التحدي والتعجيز ،التمني ،التهديد واإلنذار»1وهي:
الدعاء :وهو طلب الفعل من األدنى إلى األعلى كقولك :رب اغفر لي ذنبي.
فهذا دعاء العبد ربه وهو أدنى شأنا وأضعف ويتوسله المغفرة.
التحدي والتـعجيز :وهو طلب شيء من المخاطب على وجه االستعالء مع العلم بعدم قدرته على
إجابة الطلب كقوله تعالى يتحدى المشركين:
« وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون
الل إن كنتم صادقين » } اآلية  82من سورة البقرة }.
فاألمر في قوله تعالى (فأتوا– ادعوا) يحمل داللة التحدي التي يجزم فيها الل تعالى بقدرته -فهو
في مقام اآلمر– على تعجيز المخاطب وهو اإلنسان ألنه العالم بضعف عبده من جهة وجبروت
عظمته من جهة أخرى ،لذا فهو موقن بعجز اإلنسان تحقيق األمر وهو اإلتيان بسورة مثل سور الل
تعالى وآياته.
التمني :هو كل طلب ال يرجى تحققه ليبقي مجرد أمنية في نفس المتكلم في صيغة األمر
ليحقق صورة بالغية مثيرة كقول امرئ القيس يخاطب الليل يتمنى انجالءه:
بصبح وما اإلصباح منك بأمثل.

أال أيها الليل الطويل أال انجلي

2

 -1األزهر الزناد ،دروس البالغة العربية ،ص ،153 -151بتصرف.
 -2امرؤ القيس ،الديوان ،ضبطه وصححه :مصطفى عبد الشافي ،منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط ،5114 ،2ص.119
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الفصل األول:

فهذا البيت يجسد صورة من صور حديث النفس وأمانيها.
التهديد واإلنذار :ورد هذا المعنى كثي ار في خطاب الل عزوجل للكافرين يتوعدهم العذاب الشديد من
خالل صيغة األمر كقوله تعالى:
« قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» }.اآلية  22من سورة إبراهيم }.
فالل تعالى في هذا المثال يهدد العصاة ويستمر في إنذارهم وهو في حالة سخط شديد عليهم لذا
يتوجه بالوعيد والتخويف بدخولهم النار كعقاب لهم.
ثالثا :أسلوب النهي
هو أحد األساليب الطلبية المهمة الذي ال يستمد أهميته من كونه تركيبا لغويا اهتم العلماء
بمباحثه في كتب النحو والبالغة ،بل ألنه متصل بالقرآن وعلومه وبالفقه وأصوله وهو مرافق لألمر
ومرتبط به ألنه يتعلق باألحكام الشرعية المستنبطة من آي الذكر الحكيم والسنة الشريفة.
 -1تعريفـــــــــــه:
لغة « :النهي خالف األمر :نهاه ينهاه نهيا فانتهى وتناهى :كف  ...والنهية والنهاية :غاية
كل شيء وآخره ».

1

 -2النهي نحويا:
أ -تعريفه:
النهي في اصطالح النحاة نفي األمر يقول ابن السراج:

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (نهى) ،ج  ،14ص.374
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الفصل األول:

« أال ترى أنك إذا قلت :قم أعطك فالتأويل :إن تقم أعطك واذا قلت :ال تقم أعطك فالتأويل :إال
تقم أعطك ،فاإليجاب نظير األمر والنفي نظير النهي ألن النهي نفي  1.» ...لذا فالنهي هو طلب
الكف عن الفعل وهو خالف األمر.
ب -صيـــغــــــه:
«للنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون بال الناهية» 2.مثل :ال تلق بنفسك للهالك.
فيكون على وجه الوجوب واإللزام.
وقد تعدد استعمال صيغة " ال تفعل" فاشترط البالغيون أن تكون هذه الصيغة على وجه االستعالء
لتفيد النهي وهو ما يوضحه قول السكاكي:
« والنهي محذو به حذو األمر في أن أصل استعمال "ال تفعل" أن يكون على سبيل
االستعالء بالشرط المذكور  ...ثم إن استعمل على سبيل التضرع كقول المبتهل إلى الل " ال تكلني
إلى نفسي" سمي دعاء ،وان استعمل في حق المساوي الرتبة ال على سبيل االستعالء التماسا
.»...

3

فاألمر والنهي متشابهان إن استعملت صيغة "ال تفعل" أو " افعل" على سبيل االستعالء كانت
نهيا أو أم ار واذا كانت على سبيل التضرع أفادت الدعاء وتفيد االلتماس إذا كانت على سبيل
التساوي في الرتبة.

 -1ابن السراج ،األصول في النحو ،ج ،5ص.191
 -2عبده قلقيلة ،البالغة االصطالحية  ،ص.127
 -3السكاكي ،مفتاح العلوم  ،ص.351
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الفصل األول:
 -3النهي بالغـــــيـا:
أ -تعريفه:

يعرفه البالغيون « :بأنه إنشاء طلب الكف عن الفعل واحداث الماهية على وجه االستعالء
وهو نقيض األمر» 1.وهو طلب االمتناع عن الفعل على وجه اإللزام.
ب -أغراضه:
إن أسلوب النهي وان استعمل في معناه الحقيقي فهو ال يقتصر على داللته النحوية
المباشرة باعتباره تركيب نحوي مصاغ للتعبيرعن شيء معين ،بل يتجاوزه إلى معاني ترسم بها
جمالية تعابير متنوعة تذوقها أرباب البالغة فاستحسنوها وأخذوا بسحرها فسموه بالنهي المجازي وهو
الخروج عن حقيقة طلب الكف عن الفعل إلى حالة مجازية تقتضيها األغراض البالغية في
المقامات المختلفة.
ومن هذه المعاني التي تؤديها ال الناهية الداخلة على الفعل المضارع معاني « الدعاء ،اإلرشاد
االلتماس والتوبيخ » 2وهي:
الدعاء :يتوجه النهي كذلك للداللة على معنى الدعاء وهو يعني أن يتوسل المتكلم إلى األعلى منه
قد ار ويتضرع له ال إليقاع فعل ما بل يتوسله لعدم إيقاعه ومثاله قوله تعالى:
« ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال تحمل علينا إص ار كما حملته على الذين من
قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به » }.اآلية  822من سورة البقرة }.
 -1األزهر الزناد ،دروس البالغة العربية ،ص.156
 -2عبده قلقيلة ،مرجع سابق ،ص ،128-129-127بتصرف.
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الفصل األول:

فجمالية النهي في اآلية الكريمة تكمن في معنى التضرع والرجاء عند الطلب.
اإلرشــــاد :وهو أن يكون الطلب على سبيل إسداء النصيحة والتوجيه ال على سبيل اإللزام والوجوب
من خالل صيغة النهي كقولك لمن تود إرشاده مثال:ال تنس أبدا ذكر الل.
فالنهي هنا يكون في شكل نصيحة من المثل إلى المثل كقول المتنبي:
وال تعطين الناس ما أنا قائل.

أخا الجود أعط الناس ما أنت مالك

1

فالنهي قد يكون في شكل نصيحة أو حكمة نابعة من تجربة خاصة.
االلتماس :هو طلب على سبيل التساوي أي أن تطلب من المخاطب عدم القيام بفعل والكف عنه
برفق كأن يسدي لك معروفا مثل قولك لمن عاهدك على أمر :ال تنكث العهد بيننا.
وان كان على سبيل االستعالء أفاد النهي ال االلتماس.
التـــوبيخ :يتجه النهي عادة إلى ترجمة معاني قاسية ألنه يفيد المنع والكف فيمكن استعمال النهي
للتوبيخ والتأنيب كقولك للمخطئ :ال تفعل هذا مجددا أو ال تقع في الخطأ مرة أخرى.
وقد يفيد معاني أخرى من خالل صيغته المعروفة فتكون هذه المعاني واضحة في السياق.
رابعا :أسلوب النداء
عرف النداء قبل إدراجه في أساليب الطلب كأداة طبيعية للتواصل والتعبير عن الحاجات
لدى اإلنسان والحيوان فتكون أكثر رقيا عند اإلنسان ،لذا كان محل اهتمام الدارسين لدوره في
عملية االتصال وألهميته كتركيب لغوي أساسي ال يمكن إهماله.
 -1المتنبي ،الديوان ،دار الجيل ،القاهرة ،5112 ،ص.376
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الفصل األول:
 -1تعريـــــفـــــه:

لغـــــة :النداء في أصل اللغة الصوت ،وجاء في لسان العرب « :النداء والنداء :الصوت وقد ناداه و
نادى به وناداه مناداة ونداء :أي صاح به وأندى الرجل إذا حسن صوته ...والندى بعد الصوت
والنداء ممدود :الدعاء برفع الصوت ».

1

 -2النداء نحويــا:
أ -تعريفه:
النداء في اصطالح النحاة « :هو تنبيه المدعو ليقبل عليك » 2.أي دعوة السامع ليقبل
على المتكلم.
واهتم النحاة بالنداء واعتنوا به كثي ار وكان حاض ار في مصنفاتهم فأفردوا له بابا خاصا هو
(باب النداء) وذلك لكثرة دورانه في الخطاب القرآني محددين جملة األدوات التي تؤديه.
ب -أدواتــــــه:
صنفها العلماء بحسب إفادتها لنداء القريب أو البعيد.
 نداء القريب:
الهمزة « :هي حرف مختص باالسم كسائر أحرف النداء ،وال ينادى بها إال القريب مسافة
وحكما».

3

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (ندي) ،ج ،14ص.557
 -2ابن السراج ،األصول في النحو ،ج ،1ص.358
 -3المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص.32
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الفصل األول:

فالهمزة موضوعة لتنبيه القريب ألنها صوت مقطوع ال مد فيه.
أي « :هي حرف نداء كقولك :أي زيد ،وهي لنداء البعيد وقيل للقريب كالهمزة ،وقيل للمتوسط».

1

كان االختالف حول وضع أي لنداء القريب كالهمزة أو للبعيد أو المتوسط ،فهناك من قال أنها
لتنبيه القريب ألنها ساكنة وهناك من جعلها للبعيد أو المتوسط.
 نداء البعيد :وضعت له هذه األدوات:
يا « :هي أم باب النداء ،فلذلك دخلت في جميع أبوابه وهي لنداء البعيد مسافة أو حكما وقد ينادى
بها القريب كذلك».

2

فيا هي األكثر استعماال ألنها األصل في النداء وهي موضوعة لكل نداء قريب أو بعيد.
أيا وهيا « :وهما مثل (يا) فيهما ما يعين على مد الصوت ورفعه ،وقد اختصتا بنداء البعيد
والظاهر أنها كلمة واحدة والهاء في "هيا" بدل من الهمزة في" أيا "».

3

فأيا وهيا حرفا نداء لنداء البعيد.
وا« :هي حرف مختص بباب الندبة ،فال ينادى بها إال المندوب نحو :وا زيداه والندبة هي نداء
المتفجع عليه والمتوجع منه ».

4

-1المرادي ،المصدر السابق ،ص.533
-2المرادي ،نفس المصدر ،ص.324
 -3مهدي المخزومي ،في النحو العربي نقد وتوجيه ،ص.315
 -4المرادي ،مصدر سابق ،ص.321
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الفصل األول:

فوا حرف للندبة إلمكان إطالة الصوت بها ورفعه ألن التفجع يكون بالصراخ و رفع الصوت.
آ و آي :وضعت للبعيد لكن لم يكثر دورانها في كالم العرب.
 -3النداء بالغيــــا:
أ -تعريفه:
« هو إنشاء طلب يراد به إقبال السامع على المتكلم بذهنه ،ووظيفته هي التنبيه ».

1

ويكون بأحد أدواته المذكورة سابقا.
ب -أغراضه:
يخرج النداء عن معنى الدعوة والتنبيه الذي تؤديه مجموع أدواته إلى معاني أخرى تقتضيها
األغراض البالغية ،لتحقق في التعابير اإلنشائية جمالية فنية فريدة يمكن الكشف عنها من خالل
وجود قرائن دالة عليها تفهم من سياق الكالم.
ومن هذه المعاني المجازية التي يفيدها النداء « التعجب،الندبة ،التحسرواالستغاثة »2.وهي:
التــــعجب :قد يفيد النداء معنى مجازي هو التعجب ومثاله قولك :يا له من يوم جميل!فيا حرف نداء
ورد في صيغة دالة على تعجب المتكلم.

 -1األزهر الزناد ،دروس البالغة العربية ،ص.135
 -2عبده قلقيلة ، ،البالغة االصطالحية ،ص ،194-193بتصرف.
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الفصل األول:

النــــــــدبة :تختص في النداء "وا" بداللتها على الندبة وهي نداء الهالك أو المتوجع الذي يدعو
مندوبه بصوت عال يعبر من خالله عن جزعه فيه وحزنه عليه ،ويكون هذا المعنى حاض ار في
النداء عند تشييع الموتى كقول المنادي :واحر قلباه على رفيقي .مثال أو قوله:وارفيقاه.
كقول المتنبي:
واحر قلباه ممن قلبه شبم

ومن بجسمي وحالي عنده سقم.

1

فالشاعر يندب شخصا قريبا ويحزن بشدة لما ألم به.
التــــحسر :قد يتجه النداء لمعنى آخر هو التحسر واألسف يرافقه الندم على شيء ضاع والمتكلم
يندم على إضاعته ،ويكون األوان قد فات السترجاعه أو إصالحه وهذا في تركيب ندائي كقوله
تعالى:
« أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الل» }.اآلية  62من سورة الزمر}.
فالعبد يشعر بحسرة فائقة بعد فوات أوان التوبة إلى الل تعالى حين يدرك ما أضاعه وهو بين يدي
الل من نعم ال تحصى.
االســتغاثة :وهو أن ينادي المتكلم لدعوة السامع ال لتنبيهه فقط بل لطلب العون واإلغاثة .كقول من
نشب حريق في بيته :يا لجيراني ،يا ألهل الحي .وهو بهذا النداء يطلب مساعدتهم رافعا صوته
ليقبلوا عليه بسرعة،وغيرها من المعاني التي يفيدها النداء والتي تختلف باختالف التركيب اللغوي
وتنوع المقامات والتي تسوقنا إليها القرائن الدالة عليها.

 -1المتنبي ،الديوان ،ص.331
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الفصل األول:
خامسا :أسلوب التمني

إن التميز في أسلوب التمني واضح وجلي يكمن في داللته على طلب المستحيل وتمني
وقوعه ،مع العلم بصعوبة هذا أو حتى استحالته وهذا ما يجعله خاصا بذات الفرد ونفسه لذا يكون
مثقال بالمشاعر الصادقة لتجمله االضطرابات الواقعة فيه من تفاءل وتشاؤم ،وأمل ويأس ،وهذا
التأرجح في المشاعر هو ما يجعله مثي ار والئقا بدراسته في البالغة العربية.
 -1تعريفــــــــــه:
لغة :جاء في لسان العرب:
« التمني تشهي حصول األمر المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وال يكون ...وتمنيت
الشيء أي قدرته وأحببت أن يصير إلي منالمنى وهو القدر  ...وتمنى الشيء أراده ،ومناه إياه وبه،
وهي المنية والمنية واألمنية ».

1

فالتمني هومحبة حصول شيء ما تشتهيه النفس وترغب فيه.
 -2التمـنـي نحويا:
أ -تعريفه:
« هو طلب وقوع أمر محبوب مستحيل أو بعيد الوقوع ،أو طلب امتناع أمر مكروه مستحيل أو
بعيد االمتناع » ، 2فهو تمني وقوع شيء بعيد المرام أو عدم حدوث شيء واقع.
 -1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ( مني) ،ج  ،14ص.138-139
 -2عبد الهادي الفضلي ،مختصر النحو ،ص.188
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الفصل األول:

ب -أدواتــــــــــــــــــه :وضعت للتمني أدوات تؤديهوهي:
ليت « :وتكون ليت للمكن والمستحيل وال تكون للواجب وتدخل على الجملة االسمية ألنها من
أخوات "إن" تنصب االسم وتبقي الخبر مرفوعا ».

1

تعد ليت من أخوات "إن" وهي تفيد التمني وهي األصل في أدواته وقد كثر ورود التمني بها في
القرآن الكريم.
يقول السكاكي « :واعلم أن الكلمة الموضوعة للتمني هي ليت وحدها ».

2

فليت هي األصل في أسلوب التمني غير أن العلماء حددوا له أدوات أخرى تنوب " ليت" وتؤدي
معناه بحسب السياق المناسب لكل واحدة منها.وهذه األدوات مجملة فيما يلي :لو ،أال ،هل ،لعل
هال ،لوما ،لوال.
لو :حرف شرط غير جازم وامتناع المتناع وقد تكون دالة على « التمني ولذا كثر وقوعها بعد ما
يفيد التمني نحو " :ود " وما في معناها ».

3

كقولك وددت لو أن السالم يعم العالم ،فلو تفيد التمني المستحيل والبعيد عن الممكن.
أال وهال « :وهما حرفا تنديم ،إذا سبقتا الفعل المضارع نحو :هال تنام! وأال تأتي معي .ويعتقد

 -1المرادي ، ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص.483-485
 -2السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص.147
 -3السمرائي ،معاني النحو ،ج ،3ص.141
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الفصل األول:

البالغيون أن هاتين األداتين تضيفان إلى معنى التنديم والتحضيض معنى التمني».

1

فأال وهال تفيدان معنى التمني زيادة على معنى التنديم والتحضيض.
لعـــــــل :هي حرف يفيدالترجي وتفيد التمني إذا استعملت مع المستحيل وفي ذلك يقول القزويني
« وقد يتمنى بـ " لعل" فتعطي حكم" ليت" نحو :لعلي أحج فأزورك -بالنصب لبعد المرجو عن
الحصول عليه».

2

تفيد لعل التمني إذا استعملت في طلب شيء مستحيل ال يمكن تحقيقه واال فإنها تفيد الترجي ألنه
ممكن الوقوع والحدوث.
هـــــــــل « :هيأداة استفهام في األصل و لكنها تنتقل من معنى االستفهام إلى ما يشبه التمني في
بعض األساليب» 3.كقولك :هل لكم أن تشرفوني بحضوركم.
تفيد هل معنى التمني إذا دلت على محبة حصول شيء يريده المتكلم.
لو و لوال :حرفان مركبان أصلهما لو « :فإذا ألحقنا بها " ال " صارت " لوال" واذا ألحقنا بها
"ما"صارت" لوما " ،وانما كانت من أدوات التمني البالغي ،فيتولد منها مع الفعل الماضي التنديم
ومع الفعل المضارع الحث والحض».

4

و بهذا فإن أصل التمني يكون بأداته " ليت" لكنه قد يفاد كذلك بأدوات تؤدي التمني البالغي.
 -1بكري شيخ أمين ،البالغة العربية في ثوبها الجديد ،علم المعاني ،ص.94
 -2القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،ص.186
 -3بكري شيخ أمين ،مرجع سابق ،ص.95
-4عبده قلقيلة ،البالغة االصطالحية  ،ص.191-178
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الفصل األول:
 -2التمني بالغــــيـــا:
أ -تعريفه:

« التمني هو طلب حصول الشيء المحبوب دون أن يكون لك طمع وترقب في حصوله
و إال كان ترجيا ».

1

وهذا ألن التمني هو طلب حصول شيء دون توقعه وان كان مستحيال .أما الترجي فهو ترقب
شيء نريده ألنه ممكن الحدوث.
ب -أغراضه:
يستمد أسلوب التمني سحره ورونقه من خالل داللته على معاني جمالية مفعمة بالتأثيرألنه
حاضر في الذهن والقلب ،والصورة التي يشكلها الحوار بينهما يقدم التمني في صورة فنية لها
جمالية بالغية مميزة تعرف بالذوق الراقي والفطرة.
ولعل المميز في التمني كأسلوب هو أن أدواته ال تخرج عن معناه األصلي إلى معاني بالغية بل
أن أداته هي ليت فقط فوضعت له أدوات أساليب أخرى لتفيد معناه وهو وجه المجاز فيه.
ومن هذه المعاني البالغية للتمني « الترجي ،الندم والحسرة »  2وهي:

 -1فضل حسن عباس ،البالغة فنونها وأفنانها ،ص.126
-2حسين جمعة ،جمالية الخبر واإلنشاء ،دراسة بالغية جمالية نقدية ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،
 ،5112ص 176 -175بتصرف.
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الفصل األول:

الرجاء أو الترجي :إن الفاصل بين التمني والترجي دقيق جدا ،وقد يفيد التمني معنى الترجي إن
كان في األول اقتراب حدوث ما نتمنى أو توقعنا له ،ليدل عن الثاني وهذا ألن التمني يقترب من
توقع األمر المتمنى ومن إمكانية حدوثه كقولك :لعل الرصاص يتوقف قريبا في العالم.
فهذا التمني وان كان مستحيال اآلن فهو يتجه للترجي في المعنى ألنه متوقع ويمكن مناله.
الندم والحسرة :يرتبط التمني بالحسرة والندم فعند التحسر واألسف على ما فات وعلى ضياع شيء
ما فالندم الشديد يجعلنا نتمنى زوال كل ما حدث ليعود الحال إلى أوله ،وهذا يعد غالبا من
المستحيل كقوله تعالى:
« وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم
أشرك بربي أحدا » }.اآلية 18من سورة الكهف }.
فاإلنسان بعد فوات األوان يتمنى في خضم الحسرة والندم صالح الحال وسير األمور كما يحب.
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الفصل الثاني:
تمهيد:

حظِيت ِأساليب ِالطلب ِاالنشائية ِبقدرِ ِوافر ِمن ِالعناية ِواالهتمام ِلدى ِعلماء ِاللغة،فهي ِتستمدِ
أهميتها ِمن ِكونها ِأكثر ِاألساليب ِشيوعِا ِفي ِلغة ِالقرآن ِالكريم ِونص ِالحديثالشريف.كما ِكانتِ
حاضرةِفيِشواهدِالعربِوأمثالهمِ،وهذاِلقدرتهاِعلىِتأديةِالمعانيِالمختلفةِفيِتعابيرِمتنوعةِ
متميزةِتحققِجماليةِاللغةِوبالغتهاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.
ِفنيات ِالتركيب،وسهولة ِصياغةِ
لذا ِأدرك ِالشعراء ِضرورة ِادراجها ِفي ِقصائدهم ِلما ِفيها ِمن ّ
ماضيِالذيِهز ِالنفوسِبنظمِأيقظِانفعاالتِالناسِومشاعرهمِ
ِّ
الداللةِبها .ومنِهؤالءِإيلياِأبو ِ
بصفاءِأفكارهِوعمقِِتصوراتهِبأساليبِشعريةِفريدةِ ِِِ.
حنة ِمشتاق" ِلكونها ِتِقدِم ِصورة ِجمالية ِمميزة ِلتجربة ِالشاعرِ
ختياري ِعلى ِقصيدة" ِّ
ولقد ِوقع ِا ِ
الواقعيةِوهيِالغربةِوالحنينِإلىِالوطنِفيِتشكيلة ِسحرية .والنطوائهاِعلىِأهمِاألساليب ِالتيِ
تعرضتِ ِلها ِبالدراسةِ ،فطرحها ِبشكل ِيناسب ِإمكانياته ِاإلبداعية ِالفكرية ِوفنِياته ِالشعرية ِالتيِ
يصورِمنِخاللهاِحِسِهِالمرهفِوعمقِنفسهِوتألِقِأسلوبهِ ِ.
ِِ
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الفصل الثاني:
أوال :نبذة عن الشاعر
 -1حياته:

هوِإيلياِظاهر أبوِماضيِشاعرِلبناني«ِولدِببلدةِالمحيدثةِمنِقرىِجبلِلبنانِعامِِ1889تعلمِ
فيِمدرستهاِاالبتدائيةِثمِانتقلِإلىِاليسوعيةِبكفياِ،ولماِبلغِالحاديةِعشرِمنِعمرهِرحلِإلىِ
مصرِعامِ.»ِ1091

1

غمِأنِرحلتهِمعِالشعرِانطلقتِفيِاإلسكندريةِحيثِكسبِشهرةِواسعةِبقصائدهِاألولىِإالِّأنِِ
ور ّ
نجاحهِالعمليِكانِبعدِهجرتهِإلىِأمريكاِ« ِبحيثِانتقلِبعدِخمسِسنواتِإلىِنيويوركِليعملِ
محرراِفيِجريدةِ"ِالفتاةِ"ِثمِفيِمجلةِ"مرآةِالغرب".وانتسبِعامِِ1019إلى"الرابطةِالقلمية"ِالتيِ
يةِثمِحولهاِإلىِ
أسسهاِشعراءِالمهجرِ،وفيِنيسان1010أسسِمجلةِ"السمير"ِوكانتِنصفِشهر
ّ
جريدة ِيومية ِإلى ِغاية ِوفاته ِعام 2.»1091إلى ِجانب ِاإلبداع ِالشعري ِالذي ِزاوله ِحتى ِوافتهِ
المنيةِ.
 -2شعره:
ِِِِِيالحظِكلمنِينظرِفيِشعرِإيلياِأبيِماضيِ ّأنهِمرِبمرحلتينِهماِ«:مرحلةِالتقليدِومرحلةِ
ِأما ِالتقليد ِفكان ِبمحاكاة ِالقصيدة ِالتقليدية ِفي ِاعتماده ِعلى ِاألوزان ِالشعرية ِوالعنايةِ
التجديد ّ
ِأما ِمرحلة ِالتجديد ِوابتكارِ
الفائقة ِباأللفاظ ِو ِالتعابير ِوهو ِما ِيظهر ِجليا ِفي ِديو ْ
ِاألو ْلينّ ،
انيه ّ

ِ-1إيلياِأبوِماضيِ،دواوينِالعربِ،نقحهِ:جورجِشكورِ،دارِالفكرِاللبنانيِ،بيروتِ،طِ،1992ِ،1صِ .9
ِ-2إيلياِأبوِماضيِ،نفسِالمرجعِ،صِ .6ِ-9
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الصورِوالمعانيِفكانِبعدِانضمامهِإلىِال اربطةِالقلميةِفتجسدِفيِدواوينهِالثالثةِالالحقةِوالتيِ
تبينِنضجِالشاعرِواكتمالِموهبتهِالشعريةِ»ِ 1.
ل ِاالتجاه ِالذي ِسار ِفيه ِإيليا ِكان ِنفسه ِعند ِشعراء ِالمهجر ِالشتراكهم ِفي ِالدوافعِ
ِولع ِّ
الذيِيتميزِباألسلوبِالفنيِوالطابعِالشخصيِ
ِّ
واألهدافِوهو«ِمنِأبرزِشعراءِالمهجرِالشماليِو
التأملِوالنزعة ِاإلنسانيةِوبراعة ِالوصفِ
المتميزِ ،وعمقِالشعور ِبالطبيعةِوالحنين ِإلى ِالوطنِو ِّ
والتصوير ِوالحرية ِالدينية ِوالغنائية ِالرقيقة ِفي ِالشعر»ِ 2.لِمِا ِينفرد ِبه ِمن ِإحساس ِمرهف ِنديِ
ِوشعور ِعالي ِباإلنسانية ِوالقومية ِوكذا ِتأثِِره ِبفلسفة ِالحياة ِوواقعها ِواهتمامه ِالجِدي ِبتحسينهِ
وتجديدهِ .
 -3أعماله وآثاره:
ِِاختصرِالشاعرِحياتهِوماِمرِفيهاِمنِأحداثِبعثتِفيِنفسهِالتفاؤلِواألملِأحيانِاودفعتهِ
ِللتأمل ِوالفلسفة ِفي ِدواوين ِشعرية ِأجاد ِفيهاِ
في ِأحيان ِأخرى ِإلى ِاليأس ِوالهروب ِمن ِالواقع ّ
التعبير ِعنِنفسهِوأحسنِنقلِتجاربهِوأفكارهِ ،فأطاعهِفيِذلكِفكرهِوانسابتِمعِأحاسيسهِلغةِ
سلسة ِوأنيقة ِفكان« ِديوانه ِاألول"تذكار ِالماضي" ِعامِ .1011و"ديوان ِإيليا ِأبو ِماضي"عامِ

ِ-1حناِالفاخوريِ،الجامعِفيِاألدبِالعربيِ،دارِالجيلِ،بيروت–ِلبنانِ،ط،1086ِ،1صِ .901-901
ِ-2عنايةِاهللِفاتحيِثزادِومحمدِرضاِبلورديِ،إيلياِأبوِماضيِشاعرِالتأملِوالفلسفةِ،جامعةِآزادِاإلسالميةِِ،
طهرانِ،مجلةِاللغةِالعربيةِوآدابهاِالسنةِالثانيةِ،العددِالرابعِ،1992ِ،ص.91-22
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ِ.1018و"الجداول" ِعامِِ.1011و"الخمائل" ِعامِِ.1026وِأمِاِديوانهِاألخير"تبرِوتراب" ِفقدِ
نِشرِبعدِوفاتهِعامِِ 1.»ِ1069
ِِِِِِِِِِِِوبهذاِيكونِقدِأنهىِرحلتهِمعِالشعرِفيِزمنِيالئمِرحلةِالحياةِونهايتهاِِ .
ثانيا :اإل نشاء الطلبي في القصيدة ِ
اإلنشاءِتصويرِحقيقيِالنفعاالتِالمتكلمِالذاتيةِوافصاحِعنِاختالجاتِنفسهِووجدانهِاتجاهِماِ
يصادفهِفيِالواقعِمنِأحداثِوتطوراتِ،ويعدِإيلياِأبوِماضيِأحدِالشعراءِالذينِنزحواِلترجمةِ
الّبة ِظلت ِ ارسخة ِفي ِعقولِ
الشاعر ِاإلنسانية ِعلى ِاختالفها ِفرسمها ِفي ِلوحات ِشعرية ِخ ِ
السامعينِوفيِقلوبهمِولذلكِكانِميلِهِالعتمادِاألساليبِاالنشائيةِواضحاِفيِقصائدهِحيث«أكثرِ
فيهاِمنِاالستفهامِوالجوابِوالنداءِم ّلبياِبذلكِحاجةمباشرةِفيِالنفسِتزولِحالماِينتهيِوْقعِها»ِ2.
ِوذلك ِلِمِا ِتحمله ِمن ِدالالت ِومعاني ِقادرة ِعلى ِنقل ِتجاربه ِومِجريات ِاألمور ِفي ِحياته ِبشكلِ
يجعلِالقارئِمقتنعاِومتأثراِبهِ .
أهمِاألساليبِالتيِضمنهاِالشاعرِفيِالقصيدةِأساليبِالطلبِاإلنشائيِوهيِعنوانِهذاِالبحثِ
و
ّ
فكانتِواردةِكالتالي:

ِ
ِ-1حناِالفاخوريِ،الجامعِفيِاألدبِالعربيِ،صِ .901
ِ-2حناِالفاخوريِ،نفسِالمرجعِ،ص.901
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الجدول رقم ( :)11األبياتِالتيِوردِفيهاِأسلوبِاالستفهام
البيت ِ

الصيغة ِ

األسلوبِاالستفهامي ِ

ِ

ِ

تستحثِالمآقيا؟ ِ
ِّ
عالمِوفيماِ

ِ 11+1

االستفهامِب ـِ"ما" ِ

ماِللياليِوماليا؟ ِ

ِ

ِ

أأمنعِماءِماِيرويِأخاِصدى؟ ِ

ِ 11+6

االستفهامِبالهمزة ِ

ألمِترِأننيِقدِنظمتِحديثهاِ...؟ ِ

ِ

ِ

كيفِارتياحيِبعدِهندِوبيننا؟ ِ

ِ 11+8

االستفهامِب ـِ"ِكيف" ِ

كيفِاعتذارِالدهرِإنِرحتِشاكيا؟ ِ

ِ
ِِِِِِِِِِِِِأدرجِالشاعرِأسلوبِاالستفهامِفيِهذهِالقصيدةِلماِيمِثّلهِمنِطاقةِحجاجيةِهامةِ
قادرةِعلىِاإليحاءِواإلثارةِ،باعتبارهِتركيبِلغويِوعنصرِبالغيِيخدمِالغرض ِالذيِهوِبصددِ
التعبيرِعنهِ .
وردِاالستفهامِفيِالقصيدةِبأدواتِهيِ:ماِ،الهمزةِوكيفِ ِ.
• االستفهام بـ "ما ":
تعد"ِماِ"ِحرفِاستفهامِ«ِللسؤالِعنِغيرِالعاقلِحقيقتهِأوِصفتهِوهيِكنايةِعنِالجنسِ»ِ 1.
هاِلالستفهامِعماِالِيعقلِوصفتهِوجنسهِ .
أيِأن
ّ
ّ
ِ-1ينظرِمفتاحِالعلومِللسكاكيِ،ص.119
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وردِهذاِفيِقولهِ :
اِتستحثِالمآقيا؟ ِ
ِأالِأيهاِالباكيِفد ْيتكِباكياِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِعالمِوفيم ْ
استهّلِالشاعرِالقصيدةِبــِ"ِأالِ"ِاالفتتاحيةِمرفوقةِبالنداءِبـِ"أيها"ِ،وكانِاالستفهامِفيِهذاِالبيتِ
فيِهذهِالصورةِ:شبهِجملةِ(علىِ+ما)ِ+واوِالعطف(ِ+فيِ+ما)ِ+فعلِمضارعِِ+مفعولِبهِ .
فجاءت "ما"ِمقترنةِبحرفِالجرِ"على"ِ« :فحذفتِألفهاِ(ألفِما)ِوصارتِكلمةِواحدةِ ِ
وذلكِتخفيفا ِلكثرةِاالستعمالِ»ِ 1.ويليهاِالفعلِالمضارعِ(تستحثِ) ِالمسندِإلىِضميرِالمخاطبِ
(وهوِالفاعل)ِ ِ.
عِألنهِماِ
أماِداللتهِ:فقدِوردِهذاِاألسلوبِبصورةِاالستفهامِلمعانيِوأغر
التوج ّ
اضِهيِ:التحسرِو ّ
ّ
ّ
ينتابِالشاعرِحيالِالفراقِالذيِطالهِفأبعدهِعنِوطنهِوخليلتهِ،وماِيعمق ِإحساسهِباأللمِهوِ
كثرةِبكائهاِ،ليفيدِكذلكِمعنىِااللتماسِفهوِبهِيسألهاِويلتمسِمنهاِالكف ِعنِالسيرِطويالِفيِ
ِألنهِال ِيجدي ِنفعاِ.ولع ّل ِأكثر ِما ِيزيد ِالبيت ِواألسلوب ِقيمة ِجماليةِوأثرِ
درب ِالحزن ِوالبكاء ّ
بالغيِهوِالتنسيقِمع ِأسلوبِالنداءِفيِالشطرِاألولِ،فقدِجاءِبهِالشاعرِفيِمطلعِالقصيدةِ
لتنبيهِالمخاطبِوتقديمهِللقارئِ– ِللتوضيح ِ– ِوبعدهاِفيِالشطرِالثانيِتوجيهِاالستفهامِلهِفيِ
غيرِمحاولةِمنهِللحصولِعلىِاإلجابةِألنهِاستفهامِبالغيِأوِمجازيِ .
ّ
وردِاالستفهامِبـِ"ما"ِكذلكِفيِقولهِ :
ِ أريتِالّلياليِماِت ازلِتروعني

ِ

ِبأ ْحداثهاِ،ماِللّياليِوماليا؟ ِ

ِ-1قيسِإسماعيلِاألوسيِ،أساليبِالطلبِبينِالنحويينِوالبالغيينِ،بيتِالحكمةِ،بغدادِ،1088ِ،ص.181
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الفصل الثاني:

وردتِ"ما" ِاالستفهاميةِمعِشبهِجملتينِمعطوفتينِبالواو(ِ:ماِلليالي) ِِ+واوِالعطف(ِ+ماِليا)ِ
فيِالشطرِالثانيِبعدِجملةِفعليةِمثبتةِفيِاألولِ،فقدِكانِاألسلوبِاإلنشائيِالطلبيِناتجاِعنِ
ِالطلبِوردِبعدِالخبرِفيِتناسقِجيدِ .
ِأن
األسلوبِالخبر
ّ
يِفيِهذهِالجملةِأي ّ
ْ
ِِِِولم ِيرْد ِاالستفهام ِليؤدي ِمعنى ِطلب ِالفهم ِبل ِخرج ِإلى ِمعاني ِواضحة ِتفهم ِمن ِالسياقِ
وهيِ :
تِلهِأحداثاِمروعةِ
الشكوىِ:فهوِيشكوِللمخاطبِوالسامعِثمِلنفسهِتلكِاللياليِالحزينةِالتيِحمل ْ
بِمنِالدهرِواللّياليِالتيِتسيء ِمعاملته ِوترغبِفيِ
بِ:فهوِيتعج
التعج
ّ
ّ
ويحكمهاِبينهِوبينهاِ،و ّ
إزعاجهِلماِتجلبهِلهِمنِحزنِوأرقِ،ومعنىِاالستهزاءِواالستخفافِ:وهوِمعنىِغيرِظاهرِأوِ
مباشرِفهوِيستخفِبقدرةِهذهِاللياليِالقاسيةِعلىِإخافتهِوترويعهِبعدماِعاشهِمنِألمِوحزنِفقدِ
باتِمتعوداِعليهاِوالِيرهبهاِ .
ّ
• االستفهام بالهمزة:
وذلكِفيِقوله:

ِِ

ِأأ ْمنعِماءِماِي ْرويِأخاِصدى

ِ

وقدِك ْنتِالِأ ْحميِالمناهلِصياديا؟ِِِِِِِ ِ
ِ ْ

وردت ِهمزة ِاالستفهام ِمع ِالفعل ِالمضارع ِ(أمنع) ِالمسند ِإلى ِضمير ِالمتكلم" ِأنا ِ"ِ «ِ :فالهمزةِ
ِاالستفهامِلماِكانِطلب ِفهم ِالشيءِ
ىِمنِحيثِأن
ِأنهاِبالفعلِأول
تدخلِعلىِاالسمِو
ّ
الفعلِإال ّ
ّ
ّ
استدعىِفيِالمطلوبِ،وهوِفهمِالشيءِالِحصولهِوهوِالجهلِبهِالمتناعِطلبِالحاصلِ 1.»...

ِ-1السكاكيِ،مفتاحِالعلومِ،ص.112
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ِِِفهمزةِاالستفهامِالداخلةِعلىِالفعلِتفيدِطلبِفهمِشيءِمجهولِالِحصولهِ،فالشاعرِمنِ
بهِويستصعبِفهمهِوادراكهِ ِ.
خاللِهذاِاالستفهامِيحاولِطلبِفهمِشيءِيستغر
ْ
ابِنفسهِ،وهوِيوظفِهذاِاالستفهامِليؤديِمعاني ِ
ِ
ويوضحِهذاِالبيتِمدىِحيرةِالشاعرِواضطر
ابِ:فهوِيستغربِمنِأنِيكونِملزماِبمجاراةِع ّذالهِوالسيرِمعهمِفيِمنعِالناسِ
التعجبِواالستغر
ْ
ّ
متعجباِاآلنِمنِقدرتهِإمساكِماِكانِأكرمِ
حاجاتهمِ،محتاراِفيِاتخاذِموقف ِللتعاملِمعِهؤالء ِ ِو ّ
الناسِبعطائهِفيِالسابقِ.ويفيد ِاالستنكارِكذلكِ:فهوِيستنكرِهذاِالتصرفِوالِيحبذ ِالتحليِبهِ
ألنهِالِيمثلهِوالِيدلِعلىِفكرهِ .
ّ
ِوفيِقولهِفيِالبيتِِ :11
يِقدِنظ ْمتِحديثها
ِأل ْمِترِأنن ْ

ِ

ِآللئِغناهاِالرواةِقواف ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا؟ِِ ِ

دخلتِالهمزةِفيِهذاِالبيتِعلىِنفيِ"ِلمِترِ"ِ«ِ:وكثيراِماِيردِاالستفهامِبالهمزةِمعِالفعلِ(يعلمِ
ةِِ+لمِترِ+الفاعلِِ+أنِِ+اسمهاِ
يرىِ،أوِيأتي)ِمسبوقاِبـِ"ِلم"ِالجازمةِعلىِهذاِالنحو(ِ:الهمز
ّ
وخبرها)ِ.ليفيدِاالستفهامِبالهمزةِالواردِفيِالجملةِالمنفيةِغالباِاإلثباتِوالتقريرِفيماِبعدهاِ»ِ1.
فدخولِهمزةِاالستفهامِعلىِالنفيِيفيدِتقريرِواثباتِماِبعدهاِِ .
ِِِِِوظّف ِالشاعر ِاألسلوب ِاالستفهامي ِفي ِهذا ِالبيت ِفي ِصورة ِبيانية ِفريدة ِليفيد ِبها ِمعنىِ
رِجعلِأحاديثِهندِوكالمهاِجواهرِوآللئِتستحقِلجمالهاِوسحرهاِتغنِيِالشعراءِ
التقريرِ،فهوِيقر ْ
ِ،ألنهِيجدهاِفيِنفسهِأغلىِمنِكلِلؤلؤ ِونفيسِ،وبهذاِيثبتِقيمةِهندِوكل ِماِ
بهاِفيِقوافيهم ّ
ِ-1بدريةِمنورِالعتيبيِ،األساليبِاإلنشائيةِفيِشعرِلبيدِبنِربيعةِ،رسالةِماجستيرِفيِالبالغةِوالنقدِ،جامعةِأمِ
القرىِ،المملكةِالعربيةِالسعوديةِ1219ِ-1210هِ،صِ.111
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يتعلّقِبهاِفيِقلبهِوتقديرهِلهاِمنكراِبذلك ِ–ِأمامِمنِينتقدهِويعلّقِعليه–ِنسيانهاِرغمِبعدهِعنهاِ
وبالتاليِيقدمِمنِخاللِنفيِالنفيِإثباتاِوتقريراِلحقيقةِحنينهِالصادقِوشوقهِلم ْن ِهجرهمِوغابِ
عنهمِ .
• االستفهام بـ" كيف ":
كانِفيِقولهِفيِالبيتِِ :98
ِوبيننِا
ِوك ْيفِارتياحيِبعدِهند ْ

ِمهامهِالِتْلقىِبهاِالريحِهاديا؟ ِ

ِ

األصلِفيِ"كيف" ِكنايتهاِعنِالحالِوأسندتِفيِهذهِالجملةِإلىِالمصدر(ارتياحي)ِ.فالشاعرِ
وظف ِهذاِاألسلوبِبهذهِالصيغةِليعبرِعنِحيرتهِالشديدةِوالتيِيتعانقِفيهاِاأللمِوالحسرةِمعاِ
ليخلقِفيِنفسهِاضطراباِيتفجرِعلىِشكلِسؤالِيطرحهِالشاعرِعلىِنفسهِ،يخرجِبهِعنِمعناهِ
بِفهوِيتعجبِراحةِقدِيحصلِعليها–ِيراهاِمستحيلة–ِبعدِ
يِهوِ:التعج
الحقيقيِإلىِمعنىِمجاز
ّ
ّ
ِأن ِيحصل ِعلى ِالراحة ِدونها؟ ِفهو ِيجد ِنفسه ِتضطرب ِبغيابها ِكريح ِالِ
ِأي ِكيف ِيمكنه ْ
هندْ ،
تهدأِ،وا ْنِمرتِالِتدعِهادياِ ِ.
وباإلضافةِإلىِخروجِاالستفهامِعنِمعناهِاألصليِإلىِمعنىِالتعجبِفهو ِيستفهم ِبه ِعنِالحالِ
احةِألنهِالِيعرفهاِ .
التيِتكونِعليهاِهذهِالر
ّ
وكذلكِفيِقولهِِفيِالبيتِ ِ:
ِخطبِأخافه ِ
ولمِي ْبقِعندِالدهر
ٌ
ِ ْ

ِإنِر ْحتِشاكيا؟ ِ
فكيف ْ
ِ ْ
ِاعتذارِالد ْهر ْ

وردِاالستفهامِهناِمسبوقاِبجملةِفعليةِمنفيةِ(لمِ+فعلِمجزومِ"ِيبق"ِِ+ظرفِومضافِإليه ِ
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ِ+فاعلِمؤخر)ِوجملةِفعليةِ"أخافه"ِ(فعلِ+فاعلِضميرِمستترِ"أنا"ِِ+مفعولِبه)ِ ِ.
فقدِبنىِالشاعرِاالستفهامِالتعجبيِعلىِالنفيِوهوِيعددِالمعانيِالتيِيخرجِِإليهاِاالستفهامِمنِ
ّ
إفادتهِمعناهِالحقيقيِوهوِكنايتهِعنِالحالِ،فهوِيستفهمِعنِحالِاالعتذارِمنِخاللِاتصالهِ
اِيقدمهِلهِالدهرِعلىِماِمنحهِلهِمنِ
بمعنىِمجاز
يِهوِالتعجبِ:فهوِيتعجبِأسفاِأوِاعتذار ّ
ّ
ةِ،ويتعجبِكذلكِمنِعذرِيمكنِأنِيقبلهِإنِشكىِالدهرِفاعتذرِمنهِ،كماِيدلِ
همومِوأحزانِكثير
ّ
منِاعتذارِالدهرِأوِمنِخطوبِأخرىِمنهِقدِ
علىِمعنىِاالستخفافِواالستهزاءِ:فهوِيستخفِ ِ
ّ
تروعهِوتخيفهِ .
ئِبهاِلكنهاِ
ِِِِِوبهذاِوظّفِالشاعرِاالستفهامِفيِالقصيدةِليؤكدِبهِمعانيهِويعمقِإحساسِالقار
ّ
لمِتوضعِألجلِالجوابِبلِهيِتساؤالتِصادقةِأوجدهاِليعبرِبهاِعنِنفسهِوحيرتهِ .
الجدول رقم ( :)12األبياتِالتيِوردِفيهاِأسلوبِاألمرِ ِ
البيت ِ

الصيغة ِ

أسلوبِاألمر ِ

ِ 91

األمر باسمِالفعل ِ

رويدكِماِأرضىِلكِالحزنِخلةِ .

ِ 12

األمرِبصيغةِالفعل ِ

ذرنيِوماِبياِ .
ِْ

ِ
اعتمد ِالشاعرِعلىِاألمرِفيِالقصيدةِالِعلىِسبيلِاالستعالءِبلِعلىِسبيلِالتساويِ
بينهِوبينِالمخاطبِبصيغتينِمختلفتينِهما:
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• األمر باسم الفعل:
وردِفيِقولهِفيِهذاِالبيتِ :
ِروْيدكِماِأرضىِلكِالح ْزنِخلةِِ

ِ

ِأرضاك ِبالحزن ِراضياِِِِ.
ِوه ْيهات ِأن ْ

وردِاألمرِفيِجملةِطلبيةِمنفية(ِ :اسمِفعلِأمرِرويدكِِ+ماِالنافيةِِ+فعلِمضارع) ِوبصيغةِ
تِ
أمه ِْ
ل"ِوهوِمنقولِعنِالمصدر"رويدِالمفلس"ِولحق ْ
اسمِفعلِاألمرِوهوِ"رويد"ِ«ِ:وهوِبمعنى"ِ ْ
ِمجردا ِمنها ِفيجوز ِاقترانه ِبها ِأو ِانفكاكهِ
به ِالكاف ِرويدك ِوهي ِغير ِالزمة ّ
ِألن ِالنقل ِورد ّ
عنها»ِ1.واسمِالفعلِيدلِعلىِالفعلِوالِيقبلِعالمتهِ .
فوردِاألسلوبِاإلنشائيِهناِبصورةِاألمرِليدل ِعلىِغرضينِومعنيينِمجازيينِهماِ:االلتماسِِ
فالشاعرِيلتمسِمم ْن ِناداهِسابقاِ(بالباكي) ِفخصهِبالبكاءِأنِيبعدِالح ْزن ِعنهِوعنِنفسهِألنهِالِ
يرضاهِحزيناِأوِباكياِِ.ومعنىِالنصحِوِاإلرشادِ:فاألمرِيخرجِإلىِاإلرشادِإذاِكانِمنِالمثلِإلىِ
المثلِ،فالشاعرِيقدمِنصيحتهِلمحبوبتهِطالباِمنهاِالترويِوالتمهلِفيِالتعاملِمعِالحياةِوالواقعِ
ويوجههاِللتأقلمِمعِالظروفِواألحداثِ .
• األمر بصيغة الفعل:
وكانِفيِقوله:
ِِِِِِِِإذاِل ْمِتك ْنِليِآسياِأوِمؤاسيا ِ

ِفالِتكِِلواماِوِذ ْرنيِوماِبــياِِِِِِِِِِِِِِِ ِ

منهجِفيِالتعلمِالذاتيِ،دارِالفكرِ،عمانِ،طِِ،1990ِ،1صِ
ِ-1عبدِالعليِحسينِصالحِ،النحوِالعربي–ِ
ّ

ِ.196-129
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الفصل الثاني:

ورد ِاألمر ِبصيغة ِ" ِا ْفعل" ِوهو" ِذ ِْر" ِفي ِجملة ِطلبية ِمعطوفة ِعلى ِجملة ِ ِطلبية ِأخرى ِوهيِ
(النهي)ِوقدِوقعتِجواباِللشرطِبـِ"إذا"ِالداخلةِعلىِجملةِفعليةِمنفيةِ"لمِتكن"ِفيِالشطرِاألولِ.
فهذهِالصورةِالطلبيةِلألمرِالواردِمعِالشرطِوالنفيِثمِالنهيِتحققِمعانيِمناسبةِ،فالشاعرِيتوجهِ
ِإن ِلمِيكنِلهِمواسياِ،فتحقيقِعدمِاللومِ
بالطلبِم ْن ِالئم
هِفيِأنِيدعهِوشأنهِدونِلوم ِأوِعتب ْ
ْ
يتطلبهِعدمِالمواساةِ،وبعدهاِيطلبِحريتهِمنِتعقيباتهمِوتعليقاتهمِ،وبهذاِفإن ِهذاِاألمرِيرتبطِ
بوجهِحقيقتهِفيِطلبِفعلِماِمنِجهةِ،ويدلِعلىِااللتماسِواإلرشادِمنِجهةِأخرىِ .
الجدول رقم ( :)13األبياتِالتيِوردِفيهاِأسلوبِالنهي ِ
البيت ِ

الصيغة ِ

أسلوبِالنهي ِ

ِ 12

دخولِ"ال"ِالناهيةِعلىِالفعلِ

التكِِ ِّلواماِ .

المضارع ِ
ِ
ِلمِيعتمدِالشاعرِعلىِالنهيِاعتمادهِعلىِاألساليبِاألخرىِألنهِليسِفيِحالةِالخطابِ
والنهيِموجهِللمخاطبِدعاءِوِالتماساِأوِتهديداِ،لذاِفإنِسياقِهذهِالقصيدةِالِيقتضيهِ .
فوردِالنهيِفيِالقصيدةِمرةِواحدةِفيِقولهِ ِ:
ِِِِِِِإذاِل ْمِتك ْنِليِآسياِأوِمؤاسيا

ِ

ِفالِتكِلواماِوِذ ْرنيِوماِبيـاِ ِ ِ.

وردِالنهيِفيِهذاِالبيتِبصيغتهِالمعروفةِبدخولِ"الِالناهية"ِعلىِالفعلِالمضارعِ(تكن)ِوجزمهِ
بحذفِالنونِ(الِتكِ)ِ،ووردِفيِجملةِجوابِالشرطِبـ"إذا"ِومتبوعاِبجملةِطلبيةِهيِاألمر(ذرني)ِ ِ.
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فكانِاعتمادِالشاعرِفيِهذاِالموضعِعلىِالنهيِمناسباِليفيدِبهِمعناهِاألصليِفيِطلبِالكفِ
هِأنِينتهواِوِيكفواِعنِلومهِوتأنيبهِإذاِلمِيتمكنواِ
عنِإيقاعِالفعلِوهوِاللومِفهوِيطلبِمم ْنِحول ْ
من ِمواساته ِوفهمهِ ،فقد ِورد ِالشرط ِقائما ِعلى ِنفي ِوقوع ِفعل ِهو ِالمواساةِ ،ليكون ِجوابه ِنهياِ
وطلباِللكفِعنِوقوعِفعلِآخرِيرتبطِبهِهوِالِلّومِ .
ٍّ
اإلرشادِإلىِحد ِماِ ،فهوِيتضمنِطلباِعلىِوجهِ
لذاِيخرجِالنهيِهناِإلىِغرضِااللتماسِو
اإللزامِلفهمِمعاناتهِأوِعدمِالحكمِعليهِوِتأنيبهِ .
الجدول رقم( :)10األبياتِالتيِوردِفيهاِأسلوبِالنداء ِ
البيت ِ

الصيغة ِ

أسلوبِالنداء ِ

ِ 91

النداءِب ـِ"ِياِ ّأيها" ِ

أالِأيهاِالباكيِفديتكِباكياِ .
ّ

ِ

ِ

ياِمنِلقلبِالِتنامِهمومهِ .

ِ 19+11

النداءِب ــِ"يا" ِ

ياِمنِلعينِالِتنامِالليالياِ .

ِ 11

النداءِبحذفِاألداة ِ

ياِطالماِبتناِوالِثالثِلناِ .
خليليِِأعوامِالسرورِدقائقِ .

ِ
تِماِيهيجِفيِنفسهِ
كانِالنداءِحاضراِلفائدتهِفيِبيانِحزنِالشاعرِمنِلوعةِوألمِفحمل ْ
منِحرقةِوأسىِ،فكانِأسلوبهِالذيِخصهِلدعوةِمنِيشتاقِإليهمِ .
فترددِالنداءِفيِالقصيدةِعلىِهذاِالنحو:
ِ
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• النداء بـ "يا أيها ":
وردِفيِقولهِفيِالبيتِاألولِ :
ِ ِأالِأيِهاِالباكيِفد ْيتكِباكياِ

عالمِوفيمِت ْستحثِالمآقيا؟ ِ

وردِالنداءِهناِب ـ" ِأيهاِ" ِواألصلِفيهاِ"ياِأيها" ِفحذفتِالياءِ «ِ:ألنهاِأكثرِأحرفِالنداءِاستعماالِ
يتعين ِتقديره ِِ -دون ِغيره– ِعند ِالحذف ِفي ِنداء ِلفظ ِالجاللة ِوفي ِالمستغاث ِوفي ِنداء ِ"أيهاِ
وأيتها"ِ»ِ 1.
ِالنداء ِ"يا" ِفي" ِأيها ِ" ِكما ِفي ِهذا ِالبيت ِمع ِتعيين ِالحذف ِوتقدير ِالكالمِ.
فيجوز ِحذف ِحرف ّ
فتكونِبهذاِالشكلِ:ياِ+أيِ+الهاءِللتنبيهِويكونِاالسمِبعدهاِمرفوعاِوجوباِ«ِفإذاِكانِاالسمِهوِ
ةِ"ِفيِالتأنيثِوجبِأن ِيتصلِبآخرهاِكلمةِ"ِهاِ"ِوهيِللتنبيهِوالِ
لفظِ"ِأي ِ"ِفيِالتذكير ِو"ِأي
ْ
ٍّ
ِالرفعِبغيرِبناءِأوِإعرابِ»ِ 2.
بد ْ
ِأنِيكونِلكلِمنهماِنعتِالزم ّ
داءِلشخصِبعيدِعنهِلكنهِدائمِالحضورِفيِقلبهِوقريبِإلىِنفسهِوهوِ
يتوجهِالشاعرِبالن
ّ
ِِِِِ ّ
يخصهِبالبكاءِبقولهِ(الباكي) ِليفيدِمعناهِالحقيقيِوهوِالدعوةِوالنداءِوالتنبيهِ ،ويدلِكذلكِعلىِ
معاني ِالحسرة ِوالحزن ِفبكاء ِأحبائه ِيجعله ِمتوجعا ِألجلهمِ ،ومعنى ِااللتماس ِالغير ِمباشر ِفيِ
الكفِعنِالبكاءِ ِ.
• النداء بـــ" يا ":
كانِفيِقولهِ :
ِ-1عباسِحسنِ،النحوِالوافيِ،دارِالمعارفِ،مصرِ،طِ،1012ِ،1جِِ،2ص.9
ِ-2عباسِحسنِ،نفسِالمرجعِ،جِ،2ص.16
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ِوياِم ْنِلع ْينِالِتنامِاللياليـاِ .

ِ

وردِالنداءِب ـِ"يا"ِفيِهذاِالبيتِوهيِلنداءِالقريبِوالبعيدِفهيِأمِبابِالنداءِواقترنتِ"يا"ِب ــِ"من"ِ
وهيِاسمِدالِعلىِالعاقلِفيِهذهِالصورةِ :
ِياِ+منِ+شبهِجملةِفيِكالِالشطرينِ،وهوِماِيجعلهِتركيبِمميزِمنِخاللِهذاِالتقابلِ
والتكرارِاللفظيِ .
وفي ِهذا ِالبيت ِصورة ِبيانية ِبالغية ِمثيرة ِجسدها ِالشاعر ِفي ِالنداء ِليكشف ِعن ِمدى ِلوعتهِ
وشوقهِلشخصِبعيدِعنهِ،ويرسمِجملة ِمنِالمعانيِالتيِيفصحِعنهاِالسياقِوهيِ:الشكوىِفهوِ
يشكوِخليلهِ هموماِكثيرةِفيِقلبهِبسببِغيابهِ،ونوماِيهجرِلياليهِبفراقهِ،ومعانيِاألسفِوالحسرةِ
والشوقِوالتوجعِعلىِقلبِكانِينبضِأمالِألنهِفيهِ،وأعيانِكانِيزدادِحسنهاِبالنظرِإليهِ .
وردتِكذلكِفيِهذاِالبيتِ :
ِالعيشِماِمضى
ِأالِحبذاِم ْنِسالف ْ

وياِحبذاِل ْوِكانِي ْرجِـ ـ ـ ـ ـ ـعِثانيِـ ـ ـ ـ ـ ــاِ .

اقترنِحرفِالنداءِ"يا"ِبــِ"حبذا"ِوهوِفعلِمنِأفعالِالمدحِ،لكنهِلمِيردِإلفادةِالنداءِبلِللتنبيه ِ
«ِفياِإنِوليهاِ"ليت"ِأوِ"رب"ِأوِ"حبذا"ِفهيِللتنبيهِالِللنداءِ»ِ 1.
ِربِ ِوحبذا)ِ
وبهذا ِفإن ِ"يا" ِوا ْن ِكانت ِحرف ِنداء ِفهو ِواسع ِاالستعمال ِيفيد ِالتنبيه ِمع ِ(ليتِ ،
فالشاعرِينبهِالمخاطبِبأيامِسالفةِقضاهاِمعِأحبائهِفيِمعنىِالتحسرِوالندمِالنقضائهاِوتمنيِ
عودتهاِمجدداِ .
ِ-1بهاءِالدينِعبدِاهللِبنِعقيلِِ،المساعدِفيِتسهيلِالفوائدِ،تحقيقِ:محمدِكاملِبركاتِ،جامعةِأمِالقرىِ
مركزِإحياءِالتراثِاإلسالميِ،المملكةِالعربيةِالسعوديةِ،طِِ،1991ِ،1جِِ،1صِ ِ.286
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وفيِقولهِكذلكِ :
يِاِطالِماِبِِتْنِاِوالِثالِثِلِناِ

ِ

وىِالراحِِنِِْدنِيهاِفتِدنيِاألمانيِاِ .
ِسِ
ِّ

وردتِ"يا"ِهناِمقترنةِِبـِ"طالما"ِوهيِطالِ(فعلِماضِ+ما)ِ «ِ:فقدِيقتضيِالسببِالبالغيِ
دخولِحرفِالنداءِعلىِغيرِاالسمِكأنِيدخلِعلىِحرفِأوِجملةِفعليةِأوِاسميةِ»ِ 1.ليخرجِ
بالنداء ِعن ِمعناه ِاألصلي ِإلى ِمعنى ِبالغي ِهوِ :التحسر ِعلى ِأيام ِطويلة ِلم ِيكن ِبينه ِوبينِ
حبيبتهِثالثِسوىِراحةِاليدِالتيِيدنيِبهاِأمانيهِإليهِ،ليفيدِالنداءِبِ"يا"ِو"طالما"ِدعوةِالشاعرِ
ٌِ
مر ِبهِ،ليفيدِمعنىِاألسفِوالندمِعلىِحالةِكانِيظنِ
شيئاِمنِالماضيِعاشه ِطويال ِال ِعاب اِرِ ّ
ِلن ِتنقضي ِلكنها ِانتهت ِبسرعةِ ،فهو ِيتذكرها ِاآلن ِآمال ِاسترجاعها ِمعب ار ِبذلك ِعن ِحزنهِ
أنها ْ
ليعطيهِبدالِمنهاِأياماِجاِفّةِ
ِّ
اِعلىِسعادةِتتعلقِبأيامِمعبقةِبالفرحِ ،
ِّ
هرِقضىِعدو
الشديدِألن ِّ
ِالد
ْ
الِمكانِفيهاِإالِّلأللمِ .
• النداء (بحذف األداة):
كانِفيِقولهِ :
ِأعوامِالسرورِدقائقِ
ِِِِِِِخليلي ْ

ِ

تِأ ْنِتكونِثوانياِ .
ِوأيامهِكاد ْ

ِ-1عباسِحسنِ،النحوِالوافيِ،جِ،2صِ.6
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ورد ِالنداء ِفي ِهذا ِالبيت ِبحذف ِأداته ِ"يا" ِليكون ِتقدير ِالكالم ِبها ِ"يا ِخليلي" ِ« ِفيجوز ِحذفِ
حرفِالنداءِياِ– ِدونِغيرهِ -حذفاِلفظيا ِفقطِمعِمالحظةِتقديرهِ»ِ 1.فالحذفِأبلغ ِمنِالذكرِ
وهوِدالِعلىِنداءِالقريبِوالبعيدِوهوِموجهِللمثنىِالمخاطبِ .
داءِليفيدِمعنىِالنصحِواإلرشادِبشكلِواضحِفهوِينصحِخالنهِباغتنامِ
ِ
فقدِأوردِالشاعرِهذاِالن
لحظات ِالسرور ِألنها ِقصيرة ِمقارنة ِبلحظات ِالحزن ِواأللم ِفهي ِطويلة ِوثقيلة ِتأبى ِأن ِتنقطعِ.
وهذه ِالنصيحة ِنابعة ِمن ِتجربة ِشخصية ِمر ِبها ِالشاعر ِمحاوال ِإفادة ِغيره ِومشاركته ِتجاربهِِ
ليقدم ِمعنى ِآخر ِهو ِالحسرة ِوهو ِغير ِظاهر ِفهو ِيندم ِعلى ِهذه ِاأليام ِواللحظات ِالتي ِفقدهاِ
وأضاعها ِألنه ِكان ِليستغلها ِبشكل ِأفضل ِوال ِيفوت ِأي ِتفصيل ِمنها ِلو ِكان ِيدري ِانقضائهاِ
سريعاِ .
ِِِِِِِوبهذاِفإن ِنداءاتِالشاعرِفيِالقصيدةِكانتِبمثابةِالصرخةِالتيِفجرِفيهاِحزنهِالعميقِ
وألمهِالكبيرِ ،ليجسدِبصورةِحقيقيةِمدىِمعاناتهِواضطرابِنفسهِمنِخاللِتأديةِمعانيِمجازيةِ
تختلفِباختالفِالمقاماتِومناسباتِالكالمِ .
الجدول رقم ( :)10األبياتِالتيِوردِفيهاِأسلوبِالتمني ِ
البيت ِ

الصيغة ِ

أسلوبِالتمني ِ

ِ 16

التمنيِب ــِ"ِلو" ِ

ياِحبذاِلوِكانِيرجعِثانيا ِ

ِ

ِ-1عباسِحسنِ،نفسِالمرجعِ،جِِ،2ص.1
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لمِيلجأِالشاعرِإلىِإسنادِالقصيدةِعلىِأسلوبِالتمنيِولمِيجسِدِموضوعهاِمنِخاللهِ
ألنِهِفيِمقامِالحنينِإلىِالماضيِالِفي ِمقام ِالتفكيرِبالمستقبلِ ،ألنِ ِهذاِماِيخلقِاألمانيِفيِ
نِكانتِمستحيلةِ .
أنفسناِويجعلناِنتعلقِبهاِمحاولينِتحقيقهاِوا ِْ
وردِالتمنيِمرةِواحدةِفيِالقصيدةِفيِقولهِ :
نِسِالِفِِالعِِْيشِِماِمِضِى
ِِِِِِأالِِحبِذِاِمِ ِْ

ِ

ِوِياحِبِذِاِلِ ِْوِكِانِِيِِْرجِ ـ ـ ـ ـعِِثِانِيِ ـ ـ ـ ــاِ .

وردِالتمنيِفيِهذاِالبيتِبــِ"ِلو"ِ«ِ:وهوِحرفِامتناعِالمتناعِغيرِعاملِمتضمنِمعنىِالشرطِ
وقدِيدلِعلىِالتمنيِ»ِ1.ففيِهذاِالبيتِأفادتِمعنىِالتمنيِووردتِبمعنى" ِليت"ِ،وقدِجاءِبهاِ
الشاعرِمسبوقةِب ـِ"حبذا"ِوهيِفعلِمدحِ .
حقيقةِالتمنيِفيِوجدانهِمنِخاللِ"ِلو"ِودعمهاِبداللةِ"حبذا"ِفهيِ
ِّ
ادِأنِيِ ِؤكِدِِ
فالشاعرِأر ِْ
لمدحِاألمنيةِفيِقلبهِورغبتهِبهاِ،فهوِيتمنِىِرجوعِسالفِاأليامِثانيةِ ِلِمِاِكانِفيهاِمنِلحظاتِِ
مثقلةِ ِباألملِوالسعادةِ ،لذاِفإنِالتمنِيِهناِيؤديِمعناهِالحقيقيِوهوِطلبِحصولِشيءِمحبوبِ
بعيد ِالمرام ِمع ِعدم ِتوقع ِحصوله ِألنِه ِمستحيلِ ،وكذا ِالداللة ِعلى ِمعاني ِثانوية ِهي ِالحسرةِ
هِألنهِالِ
واألسفِعلىِماِمضىِلصعوبةِاستعادتهاِوهوِماِيِبِثِِالحزنِفيِنفسِالشاعرِوخواطر ِّ
يزالِمتعلِقِاِبهاِ.
ِ
ِ

ِ-1عليِتوفيقِالحمدِويوسفِجميلِالزغبي،المعجمِالوافيِفيِأدواتِالنحوِالعربيِ،ص.180-188
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الفصل الثاني:

دراسة تطبيقية على قصيدة "حنة مشتاق" إليليا أبي ماضي

ِِِِِِِِمنِخاللِماِسبقِيِمكنِأنِأخلِصِإلىِنتيجةِحولِاألساليبِالطلبيةِفيِقصيدة ِ
حنةِمشتاق"ِإليلياِأبيِماضيِوهيِ :
" ِّ
أن ِالشاعر ِأحسن ِإدراج ِاألساليب ِاإلنشائية ِوتمكِن ِمن ِخاللها ِالكشف ِعمِا ِيجول ِفي ِنفسهِ
ِ ِّ
جرِوالحنينِإلىِالوطنِوالمحبينِ ،مشكِالِ ِبهذهِالتعابيرِ
وخاطرهِمنِحزنِوأسىِعلىِالفراقِوالهِ ِْ
الرضىِ .
اآلذانِموقعِاالستحسانِو ِّ
ِ
الجماليةِباقةِِفنِيةِِفريدةِتقعِِفيِ
فجعلِمنِهذهِالقصيدةِمجاالِ ِيحفلِبالتنوعِفيِاألساليبِوصورِتقديمهاِلتتعانقِوتلتقيِوتعبرِ
عنِلوعتهِوشوقهِبمعانيِراقيةِوأغراضِبالغيةِمالئمةِ .
التعجبِ .
الشكوىِو ِّ
ِ
الشاعرِفيِااللتماسِو
ِ
ِ•ِفكانِاالستفهامِعنوانِِ
ِ•ِواألمرِللداللةِعلىِااللتماسِكذلكِوالنصحِواإلرشادِ .
ِِِِِِِِ•ِوالنهيِيرافقِاألمرِفيِالمعنىِليدلِمعهِعلىِاإلرشادِوالتوجيهِ .
داءِللتعبيرِعنِصرخاتِنفسِالشاعرِوألمهِليفيدِمعنىِالحسرةِ .
ِ
ِِِِِِِِ•ِوِكانِالنِ
ِِِِِِِِ•ِأماِالتمنِيِفلبيانِحجمِالحسرةِوالندمِفيِقلبهِ .
ِِوهذاِماِجعلِالقصيدة ِمؤثِرةِ ِبشكلِفريدِوِمميزِفاختالفِالتراكيبِالنحويةِومناسبتهاِلدالالتهاِ
ومعانيهاِيقدمهاِبطريقةِمثاليةِ .
ّ
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خاتـــــــــــــــــــمة:
وفي الختام وبعد التطرق ألساليب اإلنشاء الطلبي بين التركيب النحوي والمعنى البالغي
توصلت إلى جملة من االستنتاجات وهي:
عزوج ّل من اللحن والتحريف.
أن الدافع في قيام ج ّل علوم العربية هو صيانة كتاب اهلل ّ
* ّ
* أفضل علم انشغل العلماء بتقعيده هو علم النحو ألهميته الكبيرة ،لذا كان وال يزال سندا تقوم
على أساسه علوم اللغة وأهمها علم البالغة العربية.
* العالقة بين النحو والبالغة تكاملية ال يمكن الفصل بينهما.
* فائدة الصلة الوثيقة بين النحو والبالغة وخالصتها قيام نظرية النظم والتأسيس لعلم جديد هو
علم المعاني.
* يعد اإلنشاء أحد مسائل علم المعاني واإلنشاء الطلبي هو المبحوث عنه في البالغة لما فيه
من األسرار الفنية واللطائف الجمالية.
* ِاهتم النحويون بأساليب الطلب من ناحية سالمة تركيبها النحوي ،واهتم بها البالغيون من
ناحية استقامة معانيها البالغية وأبعادها الداللية.
إن دراسة األسلوب الطلبي نحويا هو أساس دراسته بالغيا ،فال تكون معرفة أغراضه البالغية
* ّ
تحري صحته اللفظية والتركيبية.
ومعانيه المجازية دون ّ
وأخي ار أحمد اهلل على عونه وتوفيقه لي في إتمام هذا البحث والصالة والسالم على خاتم
األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
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قائمة المصادر والمراجع:
 .القرآن الكريم.
المعــــــــاجـــم:
 .1أبو الفضل جمال الدين بن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت -لبنان ،ط.5002 ،1
 .5أبو الحسن أحمد بن زكريا بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب
وفاطمة محمد أصالن ،دار إحياء التراث العربي ،ط.5001 ،1
 .3ابن دريد األزدي ،جمهرة اللغة ،مطبعة دائرة المعارف ،بغداد ،ط1311 ،1ه.
المـــــــصادر:
 .1أبو الفتح عثمان بن جني ،الخصائص ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية
بيروت -لبنان ،ط.5001 ،1
 .5أبو الفتح عثمان بن جني ،اللمع في العربية ،تحقيق :حامد المؤمن ،مطبعة المعاني ،بغداد.
 .3بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل ،المساعد في تسهيل الفوائد ،تحقيق :محمد كامل بركات ،جامعة
أم القرى ،مركز إحياء التراث اإلسالمي ،المملكة العربية السعودية ،ط.5001 ،5
 .1جالل الدين محمد بن سعد القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،دار الكتب العلمية بيروت.
 .2جمال الدين بن الحاجب ،الكافية في النحو والشافية في علمي التصريف والخط ،تحقيق
صالح عبد العظيم الشاعر ،مكتبة اآلداب ،القاهرة.1253 ،
 .6الحسن بن عبد اهلل العسكري ،الصناعتين ،تحقيق :علي محمد بجاوي وأبو الفضل إبراهيم
القاهرة.
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 .7الحسن بن قاسم المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،تحقيق :فخر الدين قباوة ومحمد
نديم فاضل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط.1225 ،1
 .8عبد الرحمان بن إسحاق الزجاجي ،اإليضاح في علل النحو ،تحقيق :مازن المبارك ،دار
النفائس ،بيروت ط.1272 ،3
 .2عبد القاهر الجرجاني  ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق :كريم الفقي ،دار اليقين ،المنصورة ط،1
.5001
 .10محمد بن سهل بن السراج البغدادي ،األصول في النحو ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط.1226 ،3
 .11يوسف بن محمد بن علي السكاكي ،مفتاح العلوم ،ضبطه :نعيم زرزور ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ط ،1223 ،1ط.1287 ،5
المــــــراجــــــع:
 .1إبراهيم مصطفى ،إحياء النحو ،القاهرة ،ط ،1237 ،1ط.1225 ،5
 .5األزهر الزناد ،دروس البالغة العربية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء -بيروت ،ط1
.1225
 .3امرؤ القيس ،الديوان ،ضبطه وصححه :مصطفى عبد الشافي ،منشورات محمد علي
بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط.5001 ،2
 .1إيليا أبو ماضي ،دواوين العرب ،نقحه :جورج شكور ،دار الفكر اللبناني ،بيروت ،ط1
.5001
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 .2بكري شيخ أمين ،البالغة العربية في ثوبها الجديد ،علم المعاني ،دار العلم للماليين ،بيروت
ط.1285 ،1
 .6تمام حسان ،الخالصة النحوية ،عالم الكتب ،ط.5000 ،1
 .7حنا الفاخوري ،الجامع في تاريخ األدب العربي ،دار الجيل ،بيروت -لبنان ،ط.1286 ،1
 .8عباس حسن ،النحو الوافي ،دار المعارف ،مصر ،ط ،1271 ،3ج.1
 .2عبد الهادي الفضلي ،مختصر النحو ،دار الشروق ،جدة -المملكة العربية السعودية ،ط7
.1280
 .10عبد الواحد حسن ،دراسات في علم المعاني ،كلية التربية ،جامعة اإلسكندرية.
 .11عبده عبد العزيز قلقيلة ،البالغة االصطالحية ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط.1225 ،3
 .15علي توفيق الحمد ويوسف جميل الزغبي ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،دار األمل
األردن -مصر ،ط.1223 ،5
 .13فاضل صالح السمرائي ،معاني النحو ،شركة العاتك ،بغداد ،ط.5003 ،5
.11فضل حسن عباس ،البالغة فنونها وأفنانها ،دار الفرقان ،اليرموك ،ط.1282 ،1
 .12كريمة محمود أبو زيد ،علم المعاني -دراسة وتحليل ،مكتبة وهبة ،ط.1288 ،1
 .16المتنبي ،الديوان ،دار الجيل ،القاهرة.5002 ،
 .17محمد أسعد النادري ،نحو اللغة العربية ،المكتبة العصرية ،صيدا -بيروت ،ط.1227 ،5
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الرسائــــــل و المـجــالت:
 .1بدرية منور العتيبي ،األساليب اإلنشائية في شعر لبيد بن ربيعة ،رسالة ماجستير في البالغة
والنقد ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية1152 ،ه1130 -ه.
 .5حسين جمعة ،جمالية الخبر واإلنشاء ،دراسة بالغية جمالية نقدية ،منشورات إتحاد ال ُكتاب
العرب ،دمشق.5002 ،
 .3عناية اهلل فاتحي ثزاد ومحمد رضا بلوردي ،إيليا أبو ماضي شاعر التأمل والفلسفة ،جامعة
آزاد اإلسالمية ،طهران ،مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الثانية ،العدد الرابع.5001 ،
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قصيدة "ح ّنة مشتاق"

الباك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي َف َديت َك َباكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
َ •1أل أَي ـ ـ ـهَا َ

المآقيـَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا؟
يم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تَستَحث َ
َع َل َم َوف َ

لك الحزَن خل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
 •2رَوي ـ ـ َد َك ما أَرضى َ

اك بالحزن َراضـيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ض َ
َو َهيهَ َ
ات أن أَر َ

صاح ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـا
 •3ي َعنفني َمن كن ـ ـ ـ ـ ـ ـت أَدعوه َ

فَ َما انفَك َحتـ ـ ـ ـ ـ ـى بت أدعوه لَح َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

َ •4د َعوت ل َربي أَن َد َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاني لَئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

ولَم أَعصه أَن ل يجي ـ ـ ـ ـ ـب د َعائ َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ص العذال عندي قَولَهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم
 •5لَقَد أَر َخ َ

صت غ ـَـاليـَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
لعيـ ـنـان أَر َخ َ
إ َذا َه َمت ا َ

اء َما َيروي أَخ ــَـا ص ـ ـ ــَـ ـ ـ ـ ـ ـدى
 •6أَأَم َن ـ ـع َم َ

صاد َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا؟
الم َناه َل َ
وقَد كنت لَ أَحمي َ

ضرَب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لَزب
َ •7علَي َوالب ـ ـ َكا َوالنـ ـ ـ ــَوح َ

َواني لَبكـ ـ ـ ـ ـي أَنني لَست َباك َي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ف ارتيــَاحي َبع َد هند وبيننـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
َ •8و َكي َ

َمهَامه ل تَلقى بها الري ـ ـ ـ ـ ـ ـح َهاد َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا؟

َ •9يظَل بها السر َحان َيعوي م َن الط ـ ـ ــََوى

ارَ ،وَيطوي ليلَه الخوف طَاوَي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
َنهَ ا

ق َبي َن َن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
 •11لَقَد كنت أَخ َشى أَن يفَر َ

وم أَن ل تَ َلـق َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
فَأَص َبحت أخشى الي ـ َ

 •11فَيا َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ل َقلب لَ تََنام هموم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

و يا َمن ل َعين لَ تََن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام الل َيالي ـ ــَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

َ •12أَريت الل َيال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي َما تََزال تَروعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

ومـ ـال َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
بأَح َداثهَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ،ما لل َي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالي َ

ق عن َد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدهر َخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
 •13ول ـ ـم َيب َ

ف اعت َذار الدهر إن رحت َشاك َيـ ـا
أَ َخافه فَ َكي َ

 •14إذا لم تَكن لي آسيا أو م َؤاسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

فل تَك لَوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا و َذرني وم ـ ــَـا ب َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

 •15فَإني َأَريت اللوَم يذك ـ ـ ـ ـي صبابـتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

ند بالقدح َواري ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذاك َعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدت الز َ

 •16ألحبذا من سالف العيش ما مضـى

و يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حبذا لو كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان َيرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ثَانيـَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

 •17زمان كقلب الطفل صاف وكالمن ـ ـ ـى

لذيذ ،و لك ـ ـ ـ ـ ـ ـن ك ـ ـ ـ ـ ـان كالحلم فَانـي ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

 •18أَحن إليه في العشي وفي الضحـ ـ ـ ـى

حني ـ ـ ـ ـ َن غريب جاءه الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوق َداعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

 •19وأذكره ذكرى العجوز َش َب َابهَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

أحمر قانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
و أبك ـ ـ ـ ـ ـ ـي لَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدى ذكراه َ

 •20ولول أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور في الفؤاد أسره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

جعلت علي ـ ـ ـ ـ ـها الده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروقفا ل َسان َي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

 •21خليلي أعوام السرور دقائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق

ون ثََوانـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
و أيام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ك ـ ـ ـ ـ ـادت أن تكـ ـ ـ ـ ـ َ

 •22وأجمل أيام الفتى َزَمن الصبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى

و خير الصبا ما كان في الحب نامي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

أضعته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
َ •23رَعى الل أيامي التي قد َ

ضع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ف َؤاد َي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
فكنت كأني قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد أَ َ

صدق َواشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
 •24ليالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َي ل هند ت َ

ق َواش َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
صد َ
ول هي تَخش ـ ـ ـ ـ ـى أن أ َ

ثالث لن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
 •25ويا طالَما بت َن ـ ـ ـ ـ ـ ـا و ل َ

سوى الراح ندنيهـ ـ ـ ـ ـ ـا فتدني الَ َمانيَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ود َار حديث الحب بيني و َبي َنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
َ •26

طور تَ َشاكي ـَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ور مناجاة و ا
فط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا

 •27ألم َتر أنني قد َنظَمت حديثَهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

يء غناهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا الرواة قَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوافي ـ ــَـ ـ ـ ـا؟
آللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

 •28تولى زمان اللهو كالطيف في ال َكرى

عده الده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر لَه َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
فلست تَرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي َب َ
َ

جميعهَ ـ ـ ـ ـ ـا
َ •29سئمت لذاذات الحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاة
َ

و لو َرض َيت هند سئمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت َشـ ـ ـ َباب َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

فات مس َمع ـ ـ ـي
 •31سلم على هند و إن َ

سلم الت ـ ـ ـي أهدي إلَيهـَـ ـ ـ ـ ـ ـا َس َلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

عندها أني على العهد ثاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
 •31تََرى
َ

البين أوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ َي عظَام َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
و إن ي ـ ــَـ ـ ـ ـك هذا َ

مام على النـ ـ ـ ـوى
 •32فَ َوالل ما أخشى َ
الح َ

و لكنن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي أخشى خلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود َنائ َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

إيليا أبو ماضي

