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كانت وال تزال �إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون والتراث تقدم الثقافة
بكل جوانبها وبمختلف معارفها الإن�سانية المتنوعة بما تمثله من غداء للفكر والروح وها هي تقدم من
خالل هذا الكتاب الذي يمثل بحث ًا متفرد ًا من خالل �سبر �أعماق ال�شعر بمنظور نحوي متمكن ،ف�إذا
كان ال�شعر كما قيل (ديوان العرب) ف�إن النحو هو عموده وذروه �سنامه ،بخا�صة �إذا كان ال�شاعر هامة
عالية كال�شاعر ال�شيخ /مبارك بن �سيف �آل ثاني ،والم�ؤلف الدكتور /علي �أحمد الطوالبة وهو دكتور
متخ�ص�ص بالنحو واللغة ،فبهذا الكتاب ا�ستطاع الأخير �أن ينال درجة الدكتوراة بمرتبة ال�شرف الأولى
والقارىء لهذا الكتاب �سيجد فيه تذوق ًا نحوي ًا ب�إبداع �شعري متميز فك�أنه كتابين في كتاب واحد.
فنرجو �أن يكون هذا الكتاب �شائق ًا ومفيد ًا للمهتمين بالثقافة والنحو وال�شعر ،ونعد قراءنا بمزيد
من الإ�صدارات القادمة �إ�سهام ًا من وزارة الثقافة والفنون والتراث في تعزيز دورها الرائد في تنمية
الثقافة القطرية والعربية.

�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية

تقديم
مثل هذا الكتاب يقف التقديم دون الوفاء ببيان مواطن الجدة والإبداع والإفادة فيه ،وال يفي بذلك
�إال قراءته ،فهو يك�شف عن َقدر ال�شاعر و ُقدرة الكاتب ،وبه نال درجة الدكتوراه بمرتبة ال�شرف الأولى،
وما �أكتبه هو �أقرب �إلى االنطباع منه �إلى التقديم.
فبعد قراءتي لهذا الإنجاز الرائع ،تمثلت لي جر�أة الواثق التي اعتملت في نف�س د.علي ،فاقتحم
بها عقبة ك�ؤودًا يتجنبها الكثير من �أرباب الأدب ،لما فيها من عثرات ومزالق ،تلك هي ظواهر النحو
العربي في �آفاق ال�شعر ،فكثي ًرا ما تنبو فيها �سيوفهم ،وتكبو جيادهم ،وتزل �أقالمهم ،ولقد تكللت
جهوده بالنجاح ،وو�صل �إلى منتهى المرتقى ال�صعب ،فحقل اللغة العربية ي�شهد له بال�سبق في فن
التربية والتعليم ،فهو المعلم الفذ الذي يم�سك بنا�صية هذا الفن ،وكم من عالم �أخفق فيه؛ لأن �إجادة
التوا�صل تقت�ضي القدرة على فهم النف�س الإن�سانية ،وتقت�ضي الو�صول �إلى القبول قبل التمكن من مادة
التعليم.
وفي درا�سة د .علي للبنية النحوية في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني من حيث الحذف والإثبات
والتقديم والت�أخير والداللة اللغوية لكل عن�صر من عنا�صر البحث ،ينتهي �إلى القول« :وجدنا �أن
مبارك بن �سيف قد حافظ  -من خالل �أ�شعاره  -على الأبنية الأ�سا�سية للجملة العربية ،فلم يخرج على
النظام النحوي العربي ،لكنه ا�ستفاد مما �أتاحه له ذلك النظام الذي يبيح للمبدع �أن يت�صرف �ضمن
الإطار الذي ت�سمح به القواعد النحوية» ،وهذه النتيجة ال ت�ستغرب من مبارك بن �سيف �صاحب ديوان
و(ليال �صيفية) الذي ح�صل
(ال�سراب) ،و(الليل وال�ضفاف) ،والمطولة ال�شعرية (�أن�شودة الخليج)،
ٍ
به على درع وجائزة (و ّالدة) من المعهد الثقافي الإ�سباني العربي في مدريد ،والم�سرحية ال�شعرية
(الفجر الآتي) ،وقد كتب (الن�شيد الوطني القطري) ،و(ن�شيد ال�شباب الر�سمي) للدولة ،و(ن�شيد
المدينة الجامعية) ،وح�صل على جائزة الدولة التقديرية للآداب في ن�سختها الأولى.
والباحث في و�صفه المو�ضوعي للظواهر النحوية في �شعر مبارك بن �سيف يقرنها بالتف�سير العلمي
والداللي لتلك الظواهر ،ويقول �أحيا ًنا�« :أراد ال�شاعر كذا وكذا ،»..وربما كان المعنى الذي في قلب
ال�شاعر غير ذلك ،ولكن للباحث الحق في حكمه؛ لأن الكلمة التي تخرج على ل�سان ال�شاعر �أو قلمه،
تخرج عن ملكيته لها ،وت�صبح مل ًكا للتاريخ الأدبي ،وللقارئ �أن يفهمها على الوجه الذي تعطيه الداللة
اللغوية الموروثة عن ف�صحاء العرب ،وقد حفظتها المعجمات و�شواهد ال�شعر والنثر ،وقد جاءت �آراء
الباحث دالة على الفهم العميق لما يرمي �إليه ال�شاعر؛ لأنه وال�شاعر كليهما ي�صدران عن فهم لغة
العرب و�أ�ساليبها ،وك�أنه في كثير من المواطن يقر�أ قلب ال�شاعر ويرى بو�ضوح ما وراء كلماته ،وهو �إلى
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ذلك ذ ّواقة ،والتذوق يتعلق بثقافة المتذوق ومدى فهمه لكالم العرب و�أ�ساليبهم ،ويت�أثر بنف�سيته وميوله
واتجاهاته ،ومن َثم ف�أمور التذوق تختلف من فرد �إلى �آخر ،وقد تتوافق بين اثنين �أو �أكثر ،وقد تتعار�ض،
وقد تحتمل وجوهً ا عدة في �آن واحد ،فهو يقول مث ًال�« :إن المنطق يقت�ضي زيادة ا�ستخدام الأفعال
النا�سخة على الحروف النا�سخة ،ذلك �أن عددها يبلغ في اللغة �ضعف عدد الحروف النا�سخة» ،و�أرى
�أن هذا الأمر ال يخ�ضع لعدد ،وال يق�صده ال�شاعر وال يتعمده� ،إنما هو ا�ستجابة لموقف يعبر ال�شاعر فيه
عما ي�شعر به ويفكر ،فالحاجة �إلى �أ�سلوب �أو كلمة �أو �صياغة تفر�ض على ال�شاعر �أن يقول كذا �أو كذا،
ويقت�ضي المعنى الذي يعبر عنه �أن يقول كذا �أو كذا ،فالفي�صل هو الموقف والتعبير ال�صادق ،والحاجة
�إلى البيان ،ثم �إن عدد هذه الظاهرة �أو تلك عدد عام يختلف من �شاعر �إلى �آخر ،ومن َثم فال يقال:
ق�صر ال�شاعر في ا�ستخدام كذا �أو كذا.
ّ
�إن القارئ لهذا الكتاب يلم�س اطالع الباحث العميق على م�صادر النحو العربي ،وفهمه الواعي لما
جاء فيها من �أمور وقع في بع�ضها خالف بين علماء النحو ،مما جعله يتفهم مواطن في �شعر مبارك بن
�سيف ال يدركها �إال المتمكن من النحو العربي و�أ�ساليب ال�شعر الف�صيح ،ففي قول �شاعرنا:
ُ
		
أ�ساطيل الغزا ُة وب� ُأ�سها
�أين ال

ذهبت ،ولم تبقى لها �أ�صدا ُء
ْ

فالذي لم يطلع على م�صادر النحو و�أ�ساليب العرب يظن �أن ال�شاعر قد �أخط�أ ولم يجزم بحذف
حرف العلة (لم يبقَ ) ،ولكن الباحث وهو العارف بدقائق اللغة المطلع على �أ ُّمهات مراجع النحو يقول:
«الألف المثبتة هي الألف النا�شئة عن �إ�شباع فتحة القاف ،ولي�ست حرف علة ،لأنه ُحذف كعالمة
على جزم الفعل .ينظر :الخ�صائ�ص ،البن جني ،باب (في مطل الحركات) .»123 ، 121/3
�إن الظواهر النحوية التي �أح�صاها الباحث� ،أتى بها موثقة ب�شواهد نحوية وردت في �أم ّهات كتب
النحو ،وقد حر�ص على ربطها بداللتها اللغوية ،ولوال ذلك لكانت �أمو ًرا �شكلية �صماء ,ثم �إن الإح�صاء
الذي التزم به للحاالت النحوية في درا�سته ل�شعر مبارك بن �سيف ،وب ّين فيها عدد مرات ورودها في
�شعره ،هذا الإح�صاء ال يعطي داللة على الكثرة �أو القلة لمن لم يطلع على حجم ال�شعر الذي وردت فيه،
وهو ما ت�ضمنه كتاب (الأعمال ال�شعرية) لمبارك بن �سيف.
ويقول الباحث في خاتمة كتابه« :كل ما �أرجوه في هذا البحث �أن �أكون قد �أ�صبت �شي ًئا من التوفيق
في و�ضع �شاعرنا ال�شيخ مبارك بن �سيف �آل ثاني في مكانته الأدبية التي ي�ستحق» ،و�أقول له« :لقد
�أ�صبت التوفيق».
زهدي �أبو خليل
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مقدمة
هذه هي الطبعة الأولى لهذا الكتاب ،وهو البحث الذي نلتُ به درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم
بجامعة القاهرة في 2014/1/29م بمرتبة ال�شرف الأولى ،و�أ�شرف عليها الأ�ستاذ الدكتور طه محمد
الجندي � -أ�ستاذ النحو وال�صرف والعرو�ض في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة  -و�أُجريت عليها
بع�ض التعديالت؛ لتكون منا�سبة للقارئ .
يحاول الكتاب درا�سة البنية النحوية في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني؛ ذلك �أنّ فهم الن�ص الأدبي
يعتمد على فهم بنائه النحوي ،كما �أنّ الفهم ال�صحيح للنحو  -على ر�أي الأ�ستاذ الدكتور محمد عـبـد
اللطـيف حما�سة( - )1هو الفهم ال�صحيح للأ�سا�س الداللي الذي يقوم عـليه �أي نـ�ص.
اللي
«فالتّفاعل بين العنا�صر ال ّنحو ّية والعنا�صر ال ّداللية قائم ،فالعن�صر ال ّن ُّ
حوي يمـ ُّد العن�صر ال ّد َّ
بالمعنى الأ�سا�سي في البناء اللغويِّ ؛ مما ي�ساعد على تحديد المعنى وتمييزه ،وكذلك يمـ ُّد العن�صر
حوي ببع�ض الجوانب التي ت�ساعد على تحديده وتمييزه .
اللي العن�صر ال ّن ّ
ال ّد َّ
جاء الكتاب في ثالثة �أبواب� ،إ�ضافة للخاتمة ،و َث َبت للم�صادر والمراجع ،وفهر�س المحتوى .وقد
حاولتُ ما و�سعني الأمر الإيجاز غير ال ُمخ ّل في بع�ض المواطن ،والزيادة حيثُ ا�ستوجب الأمر ذلك
م�ستر�شدًا ب�أمهات الكتب النحوية والبالغية ،وكتب المعا�صرين� .أ ّما �أبواب الكتاب فتو ّزعت على النحو
الآتي:
الباب الأول :التقديم والت�أخير في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني .
الباب الثاني :الحذف في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني .
الباب الثالث :اال�ستفهام والنفي في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني .
أ�سجل ال�شكر والتقدير لوزارة الثقافة والفنون والتراث في دولة قطر ممثلة بالدكتور مرزوق
و�أو ُّد �أنْ � ِّ

وم�شج ًعا لطباعة
ب�شير بن مرزوق  -مدير �إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية  -الذي كان م�ؤيدً ا،
ّ
الر�سالة نظ ًرا للقيمة الأدبية التي يتمتع بها ال�شيخ مبارك بن �سيف �آل ثاني ،وللجهد العلمي المبذول
أ�سجل �شكري وعرفاني لأع�ضاء لجنة الدرا�سات والبحوث الثقافية المعتمدة من �سعادة وزير
فيها .كما � ّ
الثقافة والفنون والتراث الذين قرروا الموافقة على طباعة الكتاب.
( )1ينظر :النحو والداللة� ،ص . 8
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أ�ستاذي(موجه اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم/قطر لعقود)�:أ�ستاذنا
وال�شكر مو�صول ل
ّ

زهدي �أبو خليل؛ لتف�ضله بالموافقة على كتابة تقديم لهذا الكتاب.
أكرر �شكري وتقديري لأ�ستاذي الأ�ستاذ الدكتور طه محمد الجندي � -أ�ستاذ النحو
وفي هذا المقام � ّ
وال�صرف والعرو�ض في كلية دار العلوم في جامعة القاهرة ،ولأ�ساتذتي �أع�ضاء لجنة المناق�شة:
الأ�ستاذ الدكتور محمد عبد المجيد الطويل �أ�ستاذ النحو وال�صرف والعرو�ض ورئي�س ق�سم اللغة
العربية في كلية دار العلوم/جامعة القاهرة ،وعميد كلية الآداب في الجامعة نف�سها �ساب ًقا.
والأ�ستاذ الدكتور �أحمد الزيني علي العزازي �أ�ستاذ اللغويات  /جامعة الأزهر – فرع الزقازيق،
وع�ضو لجنة ال ُم َح َكمين باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأ�ساتذة في جامعة الأزهر.
وال يفوتني �أنْ �أ�شكر زمالئي في مدر�سة (جا�سم بن حمد الثانوية الم�ستقلة للبنين) في دولة قطر
ـ�ص بالـذكر :الأ�ستاذ
الذين �آزروني بتقـديـم الت�سهيالت ،والعون والم�ساعدة في مراحل هذا البحث،و�أخ ُّ
خمي�س مبارك المهندي مدير المدر�سة ،و�صاحب الترخي�ص .والزمالء جميعا في ق�سم اللغة العربية.
كما �أتوجه بال�شكر الجزيل لزميالتي وزمالئي في ق�سم اللغة العربية في �أكاديمية قطر.
وي�شجع ال�شاعر العربي نحو المزيد من العطاء
واهلل �أ�س�أل �أنْ ينفع بهذا الكتاب القارئ العربيّ ،
والإبداع .
علي الطوالبة
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مدخل للكتاب:
�أوال  :مفهوم كلمة الأدب:

تط ّورت داللة كلمة (الأدب) عبر الع�صور( ،)1فقد كانت تعني ريا�ضة النف�س بالتعليم وتمرينها على
ح�سن الخلق ،فلفظ الم�ؤدِّب ُيرادف معنى المع ِّلم ،و�أ�صبح لفظ الأدب يد ُّل على ما ُيلقيه المع ِّلم على
تالميذه من �أ�شعار وق�ص�ص ،ثم انفرد ال�شعراء والكتاب بهذا اللقب .
و�ص ِّنفت كتب تحمل كلمة (الأدب) كعنوان ،نحو :الأدب الكبير والأدب ال�صغير ،البن المقفع ،و�أدب
ُ
ليدل على الكالم الج ّيـد من ِّ
الكاتب ،البن قتيبة ،ف�أ�صبح مفهوم الأدب يت�سع؛ َّ
ال�شعر والنثر ،وما يت�صل
به من �شرح ونقد وبالغة ،و�أخبار ،و�أن�ساب ،وعلوم تتع ّلق بالعربية عا ّمة .
يقول الأ�ستاذ زهدي �أبو خليل( :)2ويالحظ �أن كلمة (�أدب) كانت تكت�سب معاني جديدة من ع�صر
�إلى ع�صر ،دون �أن تفقد �شي ًئا من معانيها ال�سابقة ،فنحن في ع�صرنا الحا�ضر نعرف الم�أدبة بمعناها
الذي كانت عليه في الع�صر الجاهلي ،ونعرف الأدب بمعنى التعليم ،وبمعنى الخلق الح�سن ،وبمعنى
المنهج في كل فن ،ك�أدب الحديث ،و�أدب الكاتب ،و�أدب الموظف ،وبمعنى ال�شعر والنثر وعلومهما .
ثانيا  :الأدب في الخليج العربي(:)3

كان لمنطقة الخليج دور في �إثراء الأدب العربي من خالل �شعراء مجيدين مثل  :عمرو ابن قميئة،
و�سعد بن مالك ،والمرق�ش الأكبر ،وطرفة بن العبد .وظهر بين �أبناء الخليج خطباء ،مثل� :صحار بن
العيا�ش العبدي ،وقي�س بن خارجة .وكان في الخليج �أ�سواق �أدبية ومن �أ�شهرها :دارين ،وهَ َجر ،ودبا .
ومن �أ�شهر �شعراء الخليج في الع�صور الإ�سالمية من الأمويين والخوارج :الجارود ابن المنذر ،وزياد
الأعجم ،وقطري بن الفجاءة الذي يقول(:)4
اعـي
مِـنَ الأَ ْب َـط ِ
ـك َل ْـن ُت َـر ِ
ـال َو ْي َـح ِ

�أَ ُق ُ
ـاعا
ـول َلـ َهـا َو َق ْـد َطـا َرتْ َ�شـ َع ً

( )1بت�ص ُّرف :مدخل �إلى تحليل الن�ص الأدبي ،للدكتور عبد القادر �أبو �شريعة ،وح�سين الفي قزق� ،ص.11 - 8
( )2ذكر هذا في جل�سة جمعت الباحث به .
( )3بت�ص ُّرف :ال�شعر الحديث في منطقة الخليج ،للدكتور الر�شيد بو�شعير� ،ص. 25 - 10
( )4ال�شاهد لقطري بن الفجاءة ،ينظر :ديوان �شعر الخوارج� ،إح�سان عبا�س� ،ص. 123 ،122
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وتطور الأدب في منطقة الخليج العربي في الع�صر الحا�ضر ،وذلك لعوامل عدة ،منها:
 -1انتعا�ش الحركة الفكرية والأدبية بعد ظهور النفط ،للتو�سع في �إن�شاء المدار�س ،و�إر�سال البعثات.
 -2اختالف الن�شاط االقت�صادي من الغو�ص وت�سويق الل�ؤل�ؤ والرعي �إلى �صناعة النفط .
 -3اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي انت�شر في الخليج بعد اال�ستقالل .
 – 4ت�شكلت ح�ضارة واحدة وثقافة واحدة ذات �سمات مت�شابهة غير بعيدة عن ثقافة بقية الدول العربية.
كما م ّر ال�شعر الخليجي ب�أطوار زمنية متعددة ،هي:
-1طور التقليد  :غلب على ال�شعراء فيه تقليد َمن �سبقوهم من الع�صر العثماني؛ مما جعل �شعرهم
يت�سم بال�ضعف.
-2طور التطوير  :اهتم ال�شعراء فيه بدرا�سة دواوين ال�شعراء الكبار :كالبحتري ،والمتنبي ،والبارودي،
و�شوقي ،وق ّلدوهم فجاء تقليدهم �أف�ضل من �سابقيهم .
-3طور التجديد  :بد�أ هذا الطور في الخم�سينيات وا�ستم َّر �إلى الآن ابتعد فيه ال�شعراء عن التقليد،
واتجهوا لنظم ال�شعر الحر.
ومن �أهم المو�ضوعات التي عالجها �شعراء الخليج:
-1الأغرا�ض التقليدية  :حيث تناول ال�شعر مو�ضوعات عدة ،منها :المو�ضوعات الدينية ،والمديح،
والرثاء ،والغزل ،و�شعر المنا�سبات .
-2الأغرا�ض الجديدة  :ومن الأغرا�ض الجديدة التي ظهرت مو�ضوعات �أوجدتها التغ ّيرات االجتماعية
وال�سيا�سية ،مثل :
( �أ ) المو�ضوعات االجتماعية ،نحو � :شعر البحر والغو�ص ،والدعوة �إلى الإ�صالح والنهو�ض.
(ب)المو�ضوعات الوطنية والقومية ،مثل� :شعر التغني بالوطن ،والدعوة للوحدة ،والم�شاركة في
الق�ضايا القومية والإ�سالمية كق�ضية فل�سطين .
-3الفنون جديدة ،مثل  :الملحمة ال�شعرية ،وال�شعر الق�ص�صي ،وال�شعر التمثيلي .وتم َّيز فيها� :إبراهيم
العري�ض في ملحمته� ( :أر�ض ال�شهداء) ،وق�صة( :قبلتان) ،وتمثيلية( :وامعت�صماه).
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ثالثا  :الأدب القطري:

كانت قطر منذ ال ِقـدم موط ًنا لعدد من ُّ
ال�شعـراء ،الذين عا�شـوا فيها� ،أو ُن�سبوا �إليها ،ومنهم:
المتل ّم�س ،والم َّثـقب العبدي ،و َق َطري بـن الـ ُفجاءة .
لم يلق ال�شعر الحديث في قطر العناية التي ي�ستحقها من حيث الر�صد والجمع ،وحتى الدرا�سة
والبحث في الأدب القطري جاءت خجولة ومحددة ،فقد ظهرت بع�ض الكتب والدرا�سات التي �أ َّرخت
لن�ش�أة الأدب القطري ،نذكر منها:
• كتابي الدكتور محمد عبد الرحيم كافود:
 الأدب القطري الحديث .ط .2 :دار قطري بن الفجاءة للن�شر والتوزيع ،الدوحة .1982درا�سات في ال�شعر العربي المعا�صر في الخليج .دار قطري بن الفجاءة  -ط 2عام  1996الدوحة.•كتاب :ال�شعر الحديث في قطر تطوره واتجاهاته الفنية ،للدكتور عبد اهلل فرج المرزوقي،
ط� ،1:إ�صدار المجل�س الوطني للثقافة والفنون والتراث ،مطابع رينودا الحديثة ،الدوحة . 2005
•مالمح الق�صة الق�صيرة في الأدب القطري ،للدكتور ماهر ح�سن فهمي ،ط ،1 :دار قطري بن
الفجاءة ،الدوحة. 1983 ،
•الق�صة الق�صيرة في قطر :درا�سة فنية اجتماعية ،للدكتور محمد عبد الرحيم كافود و�آخرين،
مركز الوثائق والدرا�سات الإن�سانية ،جامعة قطر. 1985 ،
•الق�صة الق�صيرة في قطر :الن�ش�أة والتطور ،للدكتور محمد عبد الرحيم كافود ،مركز الوثائق
والدرا�سات الإن�سانية ،حامعة قطر. 1996 ،
ويمكننا �أنْ نر�صد م�سيرة ِّ
ال�شعـر الحديث في قطر في مرحلتين(: )1
• المرحلة الأولى  :وتبد�أ من �أوائل القرن التا�سع ع�شر الميالدي ،وهي مرحل ٌة اتّ�سم فيها ِّ
ال�شع ُر
بالجمود والركود وغلبة ال ُّروح التقليد ّية عليه من ال َّناح ّية الفن ّيـة والمو�ضوعات (المدح  -ال ِّرثاء -
اجاة) .ومن �شعراء تلك المرحلة :الطباطبائي ،وابن عثيمين ،وماجد
الغـزل  -ال َّنقائ�ض وال ُم َه َ
الخليفي .
( )1بت�ص ُّرف :الأدب القطري الحديث ،للدكتور محمد عبد الرحيم كافود� ،ص . 92 - 81
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•المرحلة الثانية  :وتبد�أُ في منت�صف القرن الع�شرين ،مع االنتقال من الحياة التقليد ّية �إلى
الحياة الع�صر ّية الحديثة ،وهي ُتم ِّث ُل بداية نه�ض ٍة حقيق ّي ٍة ِّ
لل�ش ِعر الحديث في قطر ،وظهرت
مدر�ستان� ،أو تياران :
الأول  :التّيار التّقليـدي .وهو امتداد للمرحلة الأولى  ،حيث اتّجه �أن�صاره نحو المحافظة على
الموروث القديم من ال ّناح ّية الفن ّية ،وهو الأ�سا�س الذي جرى عليه ُّ
ال�شعراء في هذا التّيار .وكانت
�أغلب مو�ضوعاته و�أغرا�ضه تتمثل في �شعر المنا�سبات الدِّ ين ّية ،والوطن ّية ،والتّهنئة بالأعياد،
والمدح ،وال ِّرثاء ،كما ظهر ِّ
والقومي .ومن �شعراء هذا التّيار� :أحمد الجابر ،وعبد
الوطني
ال�شع ُر
ّ
ّ
الرحمن المعاودة ،وعلي بن �سعود �آل ثاني .
ال�سبعينيات مع مجموعة من ُّ
الجـدد المعا�صرين
ال�شعراء ُ
ال ّثاني  :تيار التجديد .وظهر في �أوائل ّ
الذين ت�أ ّثروا بال ّثقافة الحديثة ،ونال معظ ُمهم ً
ق�سطا من التّعليم الحديث ،وخبر المذاهب الأدبية
المعا�صرة ،وت�أ ّثر بها ،فظهرت الق�صيد ُة ال ُّرومان�س ّية ،وق�صيد ُة التّفعيلة ،وق�صيدة النثر .ومن
ُ�شعـراء هذا التّيار التجـديدي  :مبارك بن �سيف �آل ثاني ،وعلي ميرزا محمود ،ومح ّمـد خليفـة
العطية ،والـ ّدكتورة زك ّيـة مـال اهلل ،ومعـروف رفيق ،ومح ّمـد �أحمد عبد اهلل المط ّوع .
يرى الدكتور كافود �أن ال�شاعر القطري �أحمد يو�سف الجابر ممن عا�صر المرحلتين؛ لذلك ع ّده من
ال�شعراء المخ�ضرمين ،وان كان �أكثر �إنتاجا في المرحلة الثانية .
ومن ال�شعراء الذين تحدث عنهم الدكتور كافود:
 عبد الجليل الطباطبائي عراقي المولد ،ولكنه �أقام في مدينة الزبارة القطرية فترة طويلة . ال�شيخ جا�سم بن محمد بن ثاني الذي حكم قطر في نهاية القرن التا�سع ع�شر . ماجد بن �صالح الخليفي (. )1907 - 1873 محمد بن ُعثيمين. محمد بن ح�سن المرزوقي . عبد الرحمن المعاودة .18

�أما الق�صة الق�صيرة فيرى الدكتور محمد عبد الرحيم كافود(� )1أن ظهورها ارتبط بظهور
ال�صحافة المحلية التي بد�أت منذ �أواخر ال�ستينيات ،كمجلة العروبة التي ظهرت �سنة  .1969وتتمثل
�أولى المحاوالت في كتابة الق�صة تلك التي بد�أها الأ�ستاذ يو�سف نعمة ،فظهرت له مجموعة ق�ص�صية
بعنوان :بنت الخليج ،ولقاء في بيروت ،والولد الهايت .وفي ال�سبعينيات بد�أ فن الق�صة بالنمو ب�صورة
منتظمة ،ويمثل الدكتور كافود لهذه المرحلة بق�ص�ص ليو�سف نعمة ،و�أحمد عبد الملك،وخليفة
الكبي�سي،و�إبراهيم المريخي،و�إبراهيم ال�سادة ،ومي �سالم ،وب�شرى نا�صر ،وغيرهم.
وفي منت�صف ال�سبعينيات برزت مجموعة من الكاتبات ع ّدهن كافود البداية لنمو وظهور الق�صة
الق�صيرة ،وهن :كلثم جبر ،و�أم �أكثم ،ونورة �آل �سعد ،وح�صة الجابر ،وماي�سة الخليفي.
راب ًعا  :التّعـريف ّ
بال�شاعـر مبارك بن �سيف �آل ثاني(:)2
 -ن�سبه ووالدته :

هو ال�شيخ مبارك بن �سيف بن �أحمد بن محمد �آل ثاني ،ينت�سب الى المعا�ضيد من بطن الوهبة من
(ال�شيخ �سيف بن �أحمد �آل ثاني) جده ّ
قبيلة بني تميم ،والده ّ
(ال�شيخ �أحمد بن محمد �آل ثاني) الفار�س
ّ
ال�صـوالت في
ال�شهير ،و ُيع ُّد َ
اليد ال ُيمنى لأخيه (ال�شيخ جا�سم بن محمد) م� ِّؤ�س�س دولة قطر� ،صاحب َّ
ال�صالة بي ٍـد غادرة� .أما والدته ،فهي (منيرة بنت �شاهين
الحروب ،الذي ا�ستُ�شهد �أثناء ركوعه في ّ
الجالهمة) ،وهي حفيدة (�أرحمة بن جابر الجالهمة) �أحد َّ
ال�شخ�صيات البارزة تاريخيا في منطقة
ال�صباح و�آل
الخليج العربي في القرن التا�سع ع�شر الميالدي ،والجالهمة هم َمنْ حكموا الكويت مع �آل ّ
خليفة ،وكانوا يديرون �ش�ؤون البحر.
ُو ِل َـد ال�شيخ (مبارك بن �سيف بن �أحمد بن محمد �آل ثاني) في مدينـة المحـ ّرق في مملكة البحرين
الحالية �سنة 1949م.
 -درا�ستـه وعمله :

در�س ّ
ال�شيـخ مبارك في بريطانيا ،ثم في بيروت ،وح�صل �سنة 1974م على درجة البكالوريو�س في
َ
العلوم ال�سيا�س ّية واالقت�صاد.
( )1بت�ص ُّرف :الق�صة الق�صيرة في قطر :الن�ش�أة والتطور ،للدكتور محمد عبد الرحيم كافود� ،ص .22 - 9
( )2بت�ص ُّرف  :الأعمال ال�شعرية 339 ،ـ . 341
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َ
ال�سفارة القطر ّية
ال�سلك ال ّد
عمل �شاع ُرنا في ِّ
بلوما�سي في وزارة الخارج ّيـة ،حيث كان م�ست�شا ًرا في ّ
ّ
في القاهرة ،ومندو ًبا لدولة قطر لدى جامعة ال ّدول العرب ّيةّ ،ثم وزي ًرا مف ّو ً�ضا في وزارة الخارج ّية
القطر ّية .
ح�صل ّ
ال�شاع ُر على العديد من الجوائز ،كما �شارك في العديد من الأن�شطة الثقافية ،منها:
ال�سادات.
• ح�صل على و�سام اال�ستحقاق من الدرجة الأولى من جمهور ّية م�صر في عهد �أنور ّ
ليال �ص ّيف ّيـة) �ضمن م�سابقة �ض ّمت عددًا
•ح�صل على جائزة ( و ّالدة ) �سنة  1985م ،عن ديوان ( ٍ
من ُّ
ال�شعراء العرب والإ�سبان.
•�أ�صـدر مع زمالئه جريدة (الخليج اليوم) ،وظ ّل ير� َأ�س تحريرها لمـ ّدة زمن ّيـة ،وما زالت ت�صدر
�إلى يومنا هذا با�سم (جريدة ّ
ال�شرق القطر ّية) .
• ن�شر العديد من الكتابات وال ّدرا�سات الأدب ّية والق�صائد والمقاالت ،في ُ�صحف قطر ّية وعرب ّية.
•�شارك في العديد من الم�ؤتمرات الثقاف ّية والأم�سيات ِّ
ال�شعر ّية وال ّندوات الأدب ّية في كثير من
وال�سعود ّية ،والعراق ،وتون�س ،و�سلطنة ُعمان ،وغيرها.
ال ّدول العربية ،مثل :م�صرّ ،
 ِنتاجه ِّعري:
ال�ش ّ

ينتمي َّ
ال�شاعر ال�شيخ مبارك بن �سيف  -على ر�أي ال ّدكتور كافود  -للتيار التجديدي الذي ظهر في
ال�شكل ِّ
قطر في �سبعينيات القرن الما�ضي ،ولكن من حيث ّ
ال�شعري كان مبارك بن �سيف ُمق ِّلـدً ا في
معظم ق�صائده التي حافظ فيها على القافية والوزن ِّ
ال�شعري ،كما �أنّ م�ضمونها لم يخرج عن م�ضامين
ِّ
ال�شعر التقليدي من و�صف ومديح ،وغير ذلك.
قطري ،من ُّ
العرب المعا�صرين الذين َب َر ُعـوا في ميدان
ومبارك بن �سيف �آل ثاني �شاعـ ٌر
ٌّ
ال�شعرا ِء ِ
ِّ
خا�ص ًة،
ال�شعر في الخليج
العربيْ � ،إذ كانت له نتاجاتٌ متنوع ٌة �ص ّور بها البيئة الخليج ّية عا َّم ًة والقطر َّية َّ
ِّ
اهتم بالق�ضايا العرب ّية المركز ّية كق�ض ّية فل�سطين( ،)1ولبنان( ،)2ولم يغب عن باله �أنْ يكتب عن
كما َّ
ال�سفارة القطر ّية في القاهـرة .وال ّناظـر في
م�صر النيل( )3التي مكث فيها طويال من خالل عمله في ّ
يلمح في ق�صائده الأبعا َد الوطن ّيـ َة والقوم ّيـة والدِّ ين ّيـ َة ،وحتّى الإن�سان ّيـة؛ مما يوحي
محتويات دواوينه ُ
( )1ق�صيدة � :أجرا�س القد�س� .ص  . 31وق�صيدة  :فل�سطين موطن الأديان � .ص ُ . 83ينظر :الأعمال ّ
ال�شعرية ،لمبارك بن �سيف �آل ثاني .
ال�سابق نف�سه ،تُنظر ق�صيدة � :إلى �شهيدة الجنوب� .ص . 69
(َّ )2
( )3نف�سه ،تُنظر ق�صيدة « :من ربوع النيل �إلى �شواطئ الل�ؤل�ؤ»� .ص ،31وق�صيدة � :أن�شودة وادي النيل� .ص.216
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إن�ساني الم�شاعر والأحا�سي�س .يقول ُمعـ ِّر ًفا �شعره  « :كلماتي هي
ب�أ ّننا �أمام �شاعر
مو�سوعي المعرفةّ � ،
ّ
تنال َ
و�ص َدى َع َواطفي ْ ..
فهل ُتراها ُ
نالت
منك ( يق�صد القارئ ) ِمثلما ْ
َذ ْو ُب نف�سيُ ،
وع�صار ُة ِفكريَ ،
م ِّنـي؟ «( .)1هذا من حيث الم�ضمون ِّ
ال�شعري الذي حاول فيه ّ
ال�شاعر تغطية معظـم الق�ضايا التي
ال�شكل ّ
والعربي والم�سلم ،بل وحتّى الإن�سان حيثما كان� .أ َّما من حيث َّ
عري
الخليجي
عـاناها الإن�سانُ
ال�ش ّ
ّ
ّ
وال�شعـر المقـ َّفى ،كما َكت ََـب ال�شاعـر في ِّ
�شعر التفعيلةِّ ،
ـرحي ،فله
فقد تن ّوعت �أ�شعا ُره بين ِ
ال�شعـر الم�س ّ
م�سرحـ ّية �شعـر ّية بعنـوان ( :الفجـر الآتي) ،وكتب � ً
أي�ضا �شعرا ملحم ًّيا من خالل ق�صيدته المط ّولة:
(�أن�شودة الخليج) ،وهي تزيد على الأربعمائة بيت من ِّ
ا�ستعر�ض فيها َّ
َ
ال�شاعـ ُر الأحـداث
ال�شعر ال ُمق ّفى.
ب�شكل خا�ص.
ب�شكل عام ،ومنطقة الخليج
العربي ٍ
التّاريخ ّيـة التي مـ ّرت بها البالد العرب ّية والإ�سالم ّيـة ٍ
ّ
كما �أنّ �شاع َرنا خا�ض تجرب َة كتابة الأنا�شيد ِّ
أنا�شيد الآتية:
فكتب ال َ
ال�شعر ّية َ
أميري الحالي لدولة قطر).
الوطني
• ال ّن�شيد
ال�سالم ال ّ
ّ
القطري (وهو َّ
ّ
• ن�شيد َّ
الر�سمي ل ّدولة قطر .
ال�شباب
ّ
• ن�شيد المدينة الجامع ّية ،وهي جامعة ت�ضـ ُّم كليات جامع ّية عالم ّية .
فهذا ال ّتنـ ّوع في �شعر مبارك بن �سيف من حيث َّ
حوي
ال�شكل والم�ضمون قد ي�ساعد في فهم البناء ال ّن ّ
الذي اعتمد عليه ّ
ال�شاعـر من �أجل �إي�صال �أفكاره وعواطفه ،فبراع ُة َّ
اعر تكمنُ في مدى قدرته على
ال�ش ِ
حوي.
ظام ال ّن ُّ
اال�ستفادة من الإمكانات التي يتيحها له ال ِّن ُ
نتاجـه ِّ
تاج ِه ِّ
كان َّ
ال�سـنـوات
ال�ش ُّ
ن�شر ِن ِ
ال�شاعـ ُر ُمق ًّال في ِ
ال�شعريِّ الجديد؛ وجاءت غزارة ن�شر ُ
عري في ّ
(1983 - 1966م) ،كما �أنّ ّ
ال�شاعـ َر بـد�أ بطباعـة �أول ديوان له وهو (الليل ِّ
وال�ضفاف) �سنة 1983م
َّثم ن�شر ديوانه (�إن�شودة الخليج) �سنة 1984م وهو مط ّولة �شعرية تزيد على الأربعمائة بيت من ِّ
ال�شعر
(ليال �صيفية)� ،أ ّما في �سنة 1992م فقد طبع م�سرحيته
المق ّفى ،وفي �سنة 1990م طبع ديوانه الم�س ّمى ٍ
(الـفجر الآتي)ُ ،ث َّم َج َم َع دواوي َن ُه المذكورة �آن ًفا في كتاب (الأعمال ِّ
ال�شعر ّية) ،ون�شرها �أول مرة �سنة
1997م ،وقد فاز هذا الكتاب بجائزة الدولة ـ قطر ـ التقدير ّية للآداب عام 2006م في ن�سختها الأولى،
�شعري
َّثم �أعاد طباعته ثانية �سنة 2008م دون �أنْ ي�ضيف �إليه �أ ّية دواوين �أخرى .وال نعلم � ّأي نتاج
ٍّ
لل�شاعـر بعد عام 2000م .وكان الباحث ي�أ ّمل �أنْ يتع ّرف على ر�أي َّ
َّ
ال�شاعر في الق�ضايا المعا�صرة التي
(ُ )1ينظر مقدمة ديوانه :الليل ِّ
وال�ضفاف� ،ص . 3
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ال�سيا�س َّية التي غ ّيرت م�سار
ـني الهائل في مجال االتّ�صال ،وغيرها من الق�ضايا ِّ
يت�ص ّد ُرها ال ّتطـ ّور ال ِّتق ّ
ال�سوفيتي ،و�سيطرة �أمريكا على مق ّدرات ُّ
ال�شعوب باعتبارها ال ُقطب الأوحد
التاريخ ،مثل انهيار االتّحاد ّ
في العالم بال منازع ،وق�ض ّية ال ّركود ،بل االنهيار االقت�صادي الذي يهـ ّد ُد َ
دول العالم بال ّدمار ،وما
العربي .فك ّنا نحتاج لر�أي ّ
ج�سـد الق�ضايا
ُي�س ّمى بال ّربيع
ال�شاعر بمثل هذه الق�ضايا ،وغيرها ال�س ّيما �أ ّنه ّ
ّ
بق�صائد غاية في ال َّروعة والإبداع .
العرب ّيـة والإ�سالم َية والإن�سان َية
َ
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الباب الأول
التقديم والت�أخير في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني ،وي�شمل :
الف�صل الأول  :التقـديم في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف ،ويحتوي :
�أو ًال� :أنماط التقديم في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف.
ال َّنمط الأول :تقديم الم�سند (الخبر) على الم�سند �إليه (المبتد�أ).
ال َّنمط الثاني :تقديم ما كان �أ�صله خب ًرا (خبر النوا�سخ الفعلية).
ال َّنمط الثالث :تقديم ما كان �أ�صله خب ًرا (خبر النوا�سخ الحرفية).
النمط الرابع :تقـديـم متعلقات الجملة المن�سوخة ،وغير المن�سوخة.
ثان ًيا:ا�ستنتاجات حول ق�ضايا التقديم في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك ابن �سيف.
ثال ًثا :القيم الداللية لتقديم الخبر على المبتد�أ .
الف�صل الثالث  :التقـديم في الجملة الفعلية في �شعر مبارك بن �سيف ،ويحتوي على:
�أو ًال :تقديم الفاعل على فعله ،وقيمته الداللية .
ثان ًيا :تقديم المفعول به ،وقيمته الداللية .
ثال ًثا :تقديم متعلقات الجملة الفعلية ،وقيمتها الداللية .

الف�صل الأول
التقـديم في الجملة اال�سمية ،وقيمها الداللية
في �شعر مبارك بن �سيف ،ويحتوي:
�أ ّو ًال� :أنماط التقديم في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف ،وي�شمل:
ال ّنمط الأول :تقديم الم�سند (الخبر) على الم�سند �إليه (المبتد�أ).
النمط الثاني :تقديم ما كان �أ�صله خب ًرا (خبر النوا�سخ الفعلية).
النمط الثالث :تقديم ما كان �أ�صله خب ًرا ( خبر النوا�سخ الحرفية ) .
النمط الرابع :تقديم متعلقات الجملة المن�سوخة وغير المن�سوخة .
ثان ًيا:ا�ستنتاجات حول ق�ضايا �أنماط التقديم في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف .
ثال ًثا :القيم الداللية لتقديم الخبر على المبتد�أ .

�أو ًال � :أنماط التقديم في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف
ـ تمهيد:

ُيعنى التقديم والت�أخير ب�إعادة ترتيب َن َ�سق الجملة العربية ،و ُي َع ُّد من �شجاعة العربية ،وبالتالي
باب
فالتقديم من العوار�ض المهمة التي ينبغي على الباحث التو ُّقـف عندها ودرا�ستها بت� ٍأن؛ لأ ّنه» « هو ٌ
كثـي ُر الفـوائدَ ،جـ ُّم المحا�س ِـن وا�سـ ُع التّ�ص ُّرف بعي ُد الغاي ِة ،ال ُ
يزال َيفْـ َت ُّر لك عن بديع ٍة ،و ُيف�ضي بك
�إلى لطيف ٍة»( .)1فمحا�سن التقديم كثيرة تت�ضح عند معالجة القيم الدالة له ،كما �أنّ من يعمل في ال�شعر
يهتم بهذا العار�ض �أ ّيما اهتمام؛ لأنّ فيه تحويال للفظ عن موقعه على حـ ّد قول الجرجاني« :وال ُ
تزال
ترى �شع ًرا يروقك َم ْ�س َم ُعهُ ،و َي ْل ُط ُف لديك َم ْو ِق ُعهُُ ،ث َّـم تنظـ ُر فتجـد َ�س َب َب �أنْ را َق َـك و َل ُط َف ِعـ ْن َد َك �أنْ ُقـدِّ َم
وحـ ِّو َل ُ
مكان �إلى مكان «(. )2
اللفظ عن ٍ
فيه �شي ٌءُ ،
التقديم فنٌ ؛ لأ ّنه يقوم على «التعامل مع ال ّرتبة والمرتبة ،والمكان والمكانة»( . )3ويبقى ال�س�ؤال:
ما طبيعة ذلك التعامل؟ وما ن�سبة الإبداع فيه؟ وهل ي�ستطيع َمنْ يخو�ض ِغما َره التّف ُّنـن في نماذجه،
فالتقديم والت�أخير يرتبط بالأ�سلوب ،وهو ٌ
أدبي ينتمي �إلى الكالم الذي هو من �صنيع المتك ّلم
ن�شاط � ٌّ
�شاع ًرا كان �أم ناث ًرا ،وهذا ما ع ّبر عنه الأ�ستاذ الدكتور تمام ح�سان بقوله« :وهي� ،أي :التقديم والت�أخير.
فردي في الأ�سا�س .بهذا ي�صبح العدول فكرة نحو ّية ،وي�صبح
ظاهرة مرتبطة بالأ�سلوب الذي هو عمل ّ
التقديم وال ّت�أخير ً
ن�شاطا �أدب ًّيا ينتمي �إلى الكالم ال �إلى نظام اللغة»( .)4ومن هنا �آثر الباحث النظر في
�شعر مبارك بن �سيف للوقوف على نماذج من �شعره ت�ض ّمنت ذلك العار�ض؛ لدرا�ستها وبيان جوانب
الإبداع فيها.
وجـد الباحث � ً
أنماطا متعددة ورد فيها التقديم حيث تجاوزت (الخم�سمائة) موزعة على نوعي
الجملة :اال�سمية والفعلية .
قبل بيان �أنماط التقديم في الجملة اال�سمية ينبغي بيان كيف نظر النحاة قدماء ومحدثين �إلى
تعريف الجملة اال�سمية ،و�إلى �أق�سامها ،وترتيب مكوناتها .
( )1دالئل الإعجاز ،لعبد القاهر الجرجاني� ،ص . 83
ال�سابق نف�سه� ،ص . 83
(ّ )2
( )3بديع التراكيب في �شعر �أبي تمام ،للدكتور منير �سلطان.56/2 ،
( )4الخال�صة ال ّنحو ّية� ،ص . 86
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 -تعريف الجملة اال�سمية ومك ّوناتها .

ُيع ِّرف ابن ه�شام المتوفى761هـ الجملة اال�سمية ب�أ ّنها الجملة التي �صدرها ا�سم :كـ ( َز ْي ٌد َقا ِئـ ٌم،)..
كما ب ّين �أنّ الجملة ُتق�سم �إلى ثالثة �أق�سام ،هي :الجملة اال�سمية ،والجملة الفعلية :وهي التي �صدرها
فعلَ ،ك َق َام َز ْيدٌ ،والجملة ّ
الظرفية :وهي « :ال ُم�ص ّدرة بظرف �أو مجرور ،نحو� :أَ ِع ْن َـد َك َز ْيدٌ؟ و�أ ِفي ال َّدا ِر
َز ْيدٌ؟ �إذا قـ َّد ْرتَ ( َز ْيدً ا) فاعال ّ
بالظرف والجار والمجرور ،ال باال�ستقرار المحذوف ،وال مبتد�أ ُمخْ َب ًرا
عنه بهما »(.)1
ويهمنا في هذا الف�صل الجملة اال�سمية التي ع ّدها الأ�ستاذ الدكتور حما�سة( )2النوع الأول من الجمل
الإ�سنادية .
وتتك ّون الجملة اال�سمية من ركنين رئي�سين هما :المبتد�أ والخبر ،و�س ّماهما �سيبويه :الم�سند
والم�سند �إليه ،فقال « :فالمـبتد�أ ك ُّل ا�س ٍـم ا ْبت ُِـدئ به ِلـ ُي ْب َنى عليـه كال ٌم ،والمبتد�أُ
والمبني عليه رفـع،
ُّ
فاالبتـداء ال يكون �إال بمبن ٍّـي عليـه ،فالمبتـد�أُ الأ ّو ُل،
والمبني ما بعـده عـليه ،فهـو ُم�س َنـ ٌد و ُم ْ�س َنـ ٌد �إليه»(.)3
ُّ
وتح ّدث �سيبويه( )4وغيره من النحويين القدماء( )5عن التال ّزم بين الم�سند والم�سند �إليه ،كما
ف�صلوا الحديث في تعريف كل من المبتد�أ والخبر.
ّ
وتع ّر�ض المحدثون( )6لتعريف الجملة اال�سمية ،وب ّينوا ك�أ�سالفهم اعتمادها على ركني الم�سند
والم�سند �إليه ،ونظرتهم لتعريف الجملة اال�سمية ال تكاد تختلف كثي ًرا في م�ضمونها عن تعريف القدماء.
� -أق�سام الجملة اال�سمية :

وق�سم الخبر الجملة �إلى« :جملة
ذكر ابن جني(� )7أنّ خبر المبتد�أ ي�أتي على �ضربين :مفرد وجملةّ ،
مركبة من مبتد�أ وخبر ،وجملة مركبة من فعل وفاعل .وال ب ّد لكل واحدة من هاتين الجملتين ـ �إذا وقعت
خب ًرا عن مبتد�أ ـ من �ضمير يعود �إليه منها ،تقولّ :ز ْي ٌد َق َام �أَ ُخو ُه فـ (زيدٌ) مرفوع باالبتداء ،والجملة
(ُ )1ينظر :مغني اللبيب. 376/2 ،
(ُ )2ينظر :العالمة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ،للأ�ستاذ الدكتور محمد حما�سة� ،ص.79
(ُ )3ينظر :الكتاب. 126/2 ،
ال�سابق نف�سه. 23/1 ،
(ُ )4ينظرّ :
ُّ
ال�صناعة،
()5منهم :ابن جني ،اللمـع في العربية� ،ص ،12و�أبو القا�سم الزجاجي ،الجمل في النحو� ،ص  ،36والجلي�س النحوي ،ثمار ّ
المف�صل ،87/1 ،وابن ه�شام الأن�صاري� ،شرح قطر الندى� ،ص.117
�ص ،81وابن يعي�ش� ،شرح
ّ
()6منهم :الدكتور عبد العزيز عتيق ،علم المعاني� ،ص ،49والدكتور �إبراهيم �أني�س ،من �أ�سرار اللغة� ،ص ،318وال�شيخ م�صطفى
الغالييني ،جامع الدرو�س العربية. 257/2،
(ُ )7ينظر :اللمـع في العربية� ،ص . 12
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بعده خبر عنه ،وهي مركبة من فعل وفاعل ،فالفعل( َق َام)،والفاعـل (�أَ ُخـو ُه)،والـهاء عـائد ٌة على (زيد)،
ولـوال هي َل َما َ�ص َّح ِـت ال َم ْ�سـ�أَل ُة ،ومو�ضع الجملة رفع بالمبتد�أ»(.)1
()2
ا�سم مفرد ،وجملة ،وجعل الخبر المفرد
وقد ّ
ق�سم المجا�شعي المتوفى 479هـ خبر المبتد�أ �إلى ٍ
نوعين ،هما :

ما لم يحتمل �ضمي ًرا ،نحوَ :ز ْي ٌد ُغـال ُم َك.
ما احتمل ال�ضمـير ،نحوَ :ز ْيـ ٌد َقا ِئـ ٌم .
�أ ّما الخبر الجملة فب ّين �أ ّنه �ضربان ،هما :
الأول :جملة ا�سم ّية ،وتتك ّون من مبتد�أ وخبر ،و ُي�شترط �أنْ ت�شتمل على ِذ ْكر الأول� ،أي� :ضمير
رابط (✼) يعود على المبتد�أ ،نحوَ :ز ْي ٌد �أَ ُبو ُه َقا ِئ ٌم.
الثاني :جملة فعلية من فعل وفاعل ،و ُي�شترط فيها ما ُي�شترط في الجملة اال�سمية من حيث ال ّرابط،
نحوَ :ز ْي ٌد َق َام �أَ ُبو ُه .
تح ّدث ابن عقيل المتوفى769هـ عن �أق�سام المبتد�أ ،فقال« :مبتد�أ له خبر ،ومبتد�أ له فاعل �س ّد م�س ّد
الخبر ،فمثال الأولَ :ز ْي ٌد َع ِاذ ٌر من ْاعـت ََذ َر ،والمراد به :ما لم يكن المبتد�أ فيه و�ص ًفا م�شتمال على ما
ذان؟
ُي ْذ َكر في الق�سم الثاني ،فزيدٌ :مبتد�أ ،وعاذ ٌر :خبره ومن اعتذ َر مفعول لعاذر ،ومثال الثاني� :أ�سا ٍر ِ
وذان :فاعل �س ّد م�س ّد الخبر»(.)3
و�سارٍ :مبتد�أِ ،
فالهمزة لال�ستفهامَ ،
جعل الأ�ستاذ الدكتور حما�سة( )4لفظة المبتد�أ ُم َل ِّخ�ص ًة لأمو ٍر كثيرة تتع ّلق بمفهوم االبتداء ،هي:
مرفوعا .
 ال ّرفع؛ لأنّ المبتد�أ ال يكون �إالً
لدواع ،مع مراعاة �أوليته.
 ال ُّرتبة ،فالمبتد�أ ال يكون �إال �أ ّوال ،وال يت� ّأخر �إال ٍال�صيغة؛ لأنّ المبتد�أ ال يكون �إال ا�س ًما .
 ّخ�ص ً�صا.
 ال َّتعـيين ،فالمبتد�أ ال يكون �إال معرفة� ،أو ُم َّال�سابق نف�سه� ،ص . 13
(ّ )1
( )2بت�ص ّرف� ،شرح عيون الإعراب �ص . 95 ،94
(✼)تحدّث ابن ه�شام مطـ ّوال عن �أنـواع الـ ّروابط التي تربط الخبر الجملـة بالمبتـد�أ ،وب ّين �أ ّنها �أربعة �أنواع هيّ :
ال�ضمير ،والإ�شارة،
و�إعادة المبتد�أ بلفظه ،والعموم ُ .ينظر� :شرح قطر الندى� ،ص  118ـ . 119
(� )3شرح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك.178 ،177/1 ،
(ُ )4ينظر :العالمة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث� ،ص . 80
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 -ترتيب مك ّونات الجملة اال�سمية.

وال ُ
أ�صل في ترتيب الجملة اال�سمية �أنْ يتق ّدم المبتد�أ ويت� ّأخر الخبر ،يقول عبد القاهر الجرجاني:
«اعلم �أنّ مرتبة الخبر �أنْ يكون بعد المبتد�أ؛ لأ ّنه �إذا لم ُيعلم ما ُيخبر عنه لم ُي�ستفد من الخـبر �شـي ٌء،
ويجوز تقديمه على المبتد�أ»( .)1ويـُب ِّرر ّ
ال�شيخ خالد الأزهري ت 905هـ هذا التقديم للمبتد�أ ،والت�أخير
للخبر؛ لأنّ «المبتد�أ محكوم عليه ،ح ُّقـه التقديم؛ ليتحقق ت ّعق ُلهُ ،فيكون حقّ الخبر الت�أخير؛ لأ ّنه محكوم
به  :كـ ( َز ْي ٌد قائ ٌم)»(.)2
ور ّد المراغي �سبب تقديم المبتد�أ على الخبر �إلى ال ّرتبة ،فقال« :ومن الب ّين �أنّ رتبة الم�سند �إليه
التقديم؛ لأ ّنه المحكوم عليه ،ورتبة الم�سند الت�أخير؛ � ْإذ هو المحكوم به ،وما عداهما فتواب ٌع ومتع ّلقات
ت�أتي تالية لهما في ال ّرتبة»(.)3
وال�س�ؤال الآن :هل يتغ ّير ترتيب الجملة اال�سمية ؟ الجواب :نعم؛ وذلك:
ّ
•عندما ت�صبح رتبة كل من المبتد�أ والخبر غير مق ّيـدة� ،أو ت�صبح ُح ّر ًة عندما ال يوجد ما يوجب
التزام ك ّل منهما مكا ًنا بعينه .
•عندما ت�صبح رتبة المبتد�أ والخبر مق ّيـدة؛ وذلك �إذا ُوجد ما يوجب التزام كل منهما بمكان
بعينه.
ولكنْ ِل َـم ُ
ألفاظ في
يميل ال ُمتك ِّل ُـم �إلى التغـيير في رتبة المبتد�أ والخبر في الكالم ؟ لأنّ
ترتيب ال ِ
َ
الجمل ِة محكو ٌم بترتيب المعاني في ال ّنف�س كما قال الجرجاني ..« :و�أ ّما َن ْظ ُم ا ْل َك ِل ِم فلي�س الأمر فيه
كذلك؛ لأ ّنك تقتفي في َن ْظمِ ها �آثا َر المعاني و ُتر ّت ُبها على ح�سب ترتيب المعاني في ال ّنف�س ،فهو �إذن َن ْظـ ٌم
ال�شيء �إلى ّ
ُيعتب ُر فيه حال المنظوم بع�ضه مع بع�ض ،ولي�س هو ال ّنظم الذي معناه َ�ض ّـم ّ
ال�شيء كيف جاء
واتـفق»( .)4وذه َـب المراغي مذهب الجرجاني ،فقال« :الألفاظ قوالب المعاني فيجب �أنْ يكون ترتيبها
الو�ضعي بح�سب ترتيبها ّ
الطبعي  ..ولكنْ قد يعر�ض لبع�ض الكلم من المزايا ما يدعو �إلى تقديمه و�إنْ
كان ح ّقه ال ّت�أخير فيكـون من الح�سن تغيـير هـذا ال ّنـظام؛ ليكـونَ ال ُمقـ ّدم ُم�شـي ًرا �إلى الغـر�ض الذي ُيراد
ترجـ ًما ع ّمـا ُيق�صد منه»(.)5
و ُم ِ
( )1المقت�صد في �شرح الإي�ضاح. 302 /1 ،
(� )2شرح الت�صريح على التو�ضيح.213/1،
( )3علوم البالغة. 117 ،
( )4دالئل الإعجاز� ،ص . 40
( )5علوم البالغة� ،ص . 117
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بعد تقديم هذا الملخ�ص لعنا�صر الجملة اال�سمية نبين �أنماط التقديم في الجملة اال�سمية في �شعر
مبارك بن �سيف .وجاء التقديم في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف متف ِّو ًقا في الكـم على
التقديم في الجملة الفعلية ،حيث جاء التقديم في الجملة اال�سمية في (اثنين وثمانين ومائة) مو�ضـع.
في حين جاء التقديم في الجملة الفعلية في (مائتي) مو�ضـع.
جاءت �أنماط التقديم في الجملة اال�سمية على النحو الآتي:
النّمـط الأول :تقديم الم�سند(الخبر) على الم�سند �إليه(المبتد�أ).

الكم كبي ًرا
ورد الخبر ً
مقدما على المبتد�أ في حوالي (�أربعة وع�شرين ومائتي) مو�ضـع ،و ُي َعـ ُّد هذا ّ
�إذا ما قورن مع الأبواب النحوية الأخرى التي تق ّدمت في رتبتها في �شعر مبارك بن �سيف :كالفاعل
والمفعول ،وغيرهما .وجاء تقديم الخبر وفق الأنماط الآتية:
تقـدم الخبر ،وهو (�شبه جملة جار ومجرور) على المبتـد�أ المعرفة.
(ُّ )1

ورد هذا ال ّنمـط في �شعر مبارك بن �سيف في (ثمانية وخم�سين) مو�ض ًعا� ،أ ّما حروف الجـر التي
ت�ص ّدرت هذا ال ّنمط فهي :
 .1حرف الجـر ( الالم ) ومجروره ،وتك ّرر في (واحد وثـالثـين) مو�ض ًعا ،منها:
◆ قوله في مطولته�( :أن�شودة الخليج)(:)1
ـاط ُ
ـيـك َتـح َّي ٌـة
ـيل ا ْل َمـ ِل ِ
هَ ـذي � َأ�س ِ

َل َك ـ َيا َم ِل ُ
ـاء
يك ـ ا ْل َب ُ
حر وال َبطْ َح ُ

ويمكن تخريج البيت �إعراب ًيا على الأوجه الآتية:
 َلك :الجار والمجرور (خبر ُمق ّدم) .

 -البح ُر :مبتد�أ م� ّؤخر .

◆ وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج) (:)2
الحـ�ضار ُة ِم ْـن �أَ ِعـ َّز ِة َق ْو ِمنـا
هَ ـذي َ

اء
َلـ ُه ُـم الْـ َبـ َيانُ ِ
وح ْك َم ٌـة َغ ّـر ُ

.2حرف الجـر ( ِفـي) ومجروره ،وتكرر في (�أربعة ع�شر) مو�ض ًعا ،من ذلك قوله في ق�صيدته:
(ذكريات في ليلة �شتوية)(: )3
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص.139
ال�سابق نف�سه� ،ص. 155
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 71

(الكامل)
(الكامل)
(المتقارب)
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و ِفـي َقـلْـ ِبهـا َنـ َب ُ
�ضـات الْحـيا ْة
الـوعـو ْد
و ِفـي َ�شـ َفـ َتـ ْيها َخـ ِف ُّـي ُ

.3حرف الجـر (البـاء) ومجروره ،وتكرر في (ثالثة) موا�ضع ،من ذلك قوله في ق�صيدته:
(�أن�شودة الخليج)(: )1
اء
الـر ِ
مـال ُر َو ُ
َف ِجـنا ُنـها َبـ ْينَ ِّ

ات ِل ُ
ْـبا�سـ َم ُ
ـحاظـها
به ا ْل ُع ُيـونُ ال ِ
َو ِ

 .4حرف الجـر ( ِم ْـن) ومجروره ،وتكرر في (ثالثة) موا�ضـع ،منها:
◆ قوله في م�سرحيته ِّ
ال�شعر ّية( :الفجـر الآتـي)(:)2
َل ْي َتـ ِني َذ َ
لحـزْ نا َيـا �أَ ِخـي
اك ُ
ْـغـ�ش � ُ
ِم ْـن َو َراءِ ال ِّ
آالف ال َم َغا ِن ْـم

 .5حرف الجـر (الكـاف) ومجروره ،وتكرر في (خم�سة) موا�ضـع ،هي:
◆ قوله في ق�صيدته( :عـودة �إبريل)(: )3
ـاح َـر ِتـي
ُـك َ�س ِ
�أَ ْ�ضـ َنا ِنـي َبـ ْيـن ِ

ْـج ْم ِـر
َكـالـنَّـا ِر َل َـظـا ُه َو َكـال َ

◆ وقوله في ق�صيدته( :من ربوع النيل �إلى �شواطئ الل�ؤل�ؤ)(: )4
�أَ ْ�شـدُ و ِبـِذ َّي َ
ـال َو�أَ ْ�صــدُ قُ
اك ال َْج َم ِ

يـج َو َل ْيـ َت ِني
ال�س ِ
حـر َمـا�ؤُ َك يا َخ ِل ُ
َك ِّ

(مو�ضع) ،هو قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر
.6حرف الجـر (عـلى) ومجروره ،وتكرر في
ٍ
الآتي)(: )5
هلل َيـا َقـ ْو ِمـي َعـ ِل ْيـ ُك ْم
َ�سـال ُم ا ِ
ال�سـال ُم
َعـ َل ْيـ ُكم َيـا �أَ َخـا ا ْل َع َـر ِب ّ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 114الكامل)
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية � ،ص( . 268الرمل)
(المتدارك)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 64
(ّ )3
(الكامل)
		
( )4نف�سه� ،ص . 69
( )5الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 306الوافر)
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تقـدم الخبر ،وهو (�شبه جملة ظرفية) على المبتد�أ المعرفة.
(ُّ )2

وردت ّ
الظروف في �شعر مبارك بن �سيف ُمق ّدمة على المبتد�أ المعرفة في (�ستـة) موا�ضع ،موزعة
على النحو الآتي:
 ُق ْر َب َ ،وخل َْف  ،و ُدونَ  ،ووردت في (ثالثة) موا�ضـع ،و َبـ ْينَ في مو�ض ٍـع .وجاءت كلُّها كظروف مكان ّية
ولي�ست زمانية .
 .1ظرف المكان ُ
(ق ْرب) ،يقول مبارك بن �سيف في ق�صيدته�( :أن�شودة الخليج)(: )1
ْالء
الـر َم ِ
ــر َبها ا ْل َبـغ ُ
َفـ ْو َق ِّ
ـال َو ُق ْ

َو َت َـرى هُ ـ َنا ( ُنـو ِر َّي ًـة) َم ْـر ِم َّي ًـة

 .2ظرف المكان َ
ال�سابقة ذاتها(: )2
(خلْف) ،ويقول في الق�صيدة ّ
اء
�أَ َ�سـدٌ َج ِـر ٌ
ال�س َـجـ َن ُ
يـح َخـلْـ َفهُ ُّ

ـير ِب ُجـن ِْد ِه
َو َ�شه ِْـد َت ( َذا َي َـزنٍ ) َي ِ�س ُ

 .3ظرف المكان ( ُدونَ ) ،والموا�ضع الثالثة التي ورد فيها هذا ّ
الظرف ،هي :
ال�سابقة نف�سها(: )3
◆ يقول في ق�صيدته ّ
يـج ُم َقـا ُمهُ
َفـ�إذا �أَ َتـاك َف ِفـي ال َْخـ ِل ِ

اء
َي ْحـ ِكـي َخ َيـاال ُدو َنـهُ ا ْل َعـنْـ َق ُ

◆ ويقول في ق�صيدته عينها(: )4
و َيـق ُ
ْــحا ُد ْو َنـه
ُــول َ :فــت ً

ُــد ِ�س ِف َ
هَ َ
ـيـك ُمـنا ِد ًيا
اب الْـق ْ
ــر ُ
ــذا ُت َ

(✼)
الإ ْذراء

َ ُ

ال�سابقة نف�سها مفتخ ًرا بالخليج العربي(: )5
◆ ويقول في الق�صيدة ّ
اء
هَ ـا �أَنْـتَ ِح ْ�صـنٌ ُدو َنـهُ ال ْأعـدَ ُ

يـق ُم�شـ َّر ٌع
لل�ص ِـد ِ
هَ ـا �أَنْـتَ َب ْي ٌـت ّ

ال�سفن ّ
ال�ضخمةُ .ينظر
ال�سابق نف�سه� ،ص  . 102النور ّية :قارب ال يزيد طوله على مترين ُي�صن ُع من َ�س َعف ال ّنخيل .ال َبغْالء :من ُّ
(ّ )1
(الكامل)
هام�ش ( )1في ال�صفحة نف�سها .
( )2الأعمـال ّ
(الكامل)
ال�شعر ّية� ،ص . 126
ُ
(ع َنقَ )( .638/2الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص .134ا ْل َع ْنـ َقاء :طائر ُمـت َّوهم ال وجود له (�أي :أ� ّنه طائ ٌر �أ�سطوريٌّ ) .المعجم الو�سيط َ
(ّ )3
( )4الأعمـال ّ
(الكامل)
ال�شعر ّية� ،ص . 161
ُ
َ
ً
ْ
ُ
(✼)يقول ابن منظور ت711ه في الل�سان (ذر�أ) 284/14مبينا معنى (الإذراء)« :والإِذ َرا ُء�َ :ض ْر ُبك ال�شي َء َت ْرمي ِب ِهَ ،تقول�َ :ض َر ْبتُه
ال�س ْي ِف ف�أَ ْذ َر ْيتُ ر�أْ َ�سهَ ،
ال�س ْي ِف �إِذا َ�ض َربه َحتَّى َي ْ�ص َرعه.
وط َعنته ف�أَ ْذ َر ْيتُه َعنْ َف َر�سه َ�أي َ�ص َر ْعته و َ�أ ْل َق ْيته .و َ�أ ْذ َرى ال�شي َء ِب َّ
ِب َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
يو�صف ِب ِه ال َّر ْمي ِمنْ غ ْي ِر قطع» .
وال�سيف ُيذرِي َ�ض ِري َبتَه �أي َي ْر ِمي ِب َهاَ ،وقدْ َ
( )5الأعمـال ّ
(الكامل)
		
ال�شعر ّية� ،ص . 164
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فال�شاعر هنا يعلي من مكانة القد�س في نفو�س العرب والم�سلمين ،ويفدي ترابها بالغالي والنفي�س،
فلو ك ّلف فتحها ف�صل ر�ؤو�سنا عن �أج�سادنا فلن نتوانى عن ذلك.
�شرقي الألوان)(: )1
ظرف المكان ( َبـ ْينَ ) ،حيث يقول في ق�صيدته( :حلم
ّ
َف َقا َلـتْ :
ِبـ َق ْل ِب َ
ـك �أُ ْم ِ�ضـي ال َْحـ َيا ْة
َو َبـ ْينَ َي َ
ـديـك
ـين !!
ـب َ�ض ِن ْ
َر ِهـي َن ُـة َقل ٍْـب ُم ِح ٍّ

وي�ستنتـج الباحث مما تقـ ّدم ما ي�أتي :
-1لم ي� ِأت ّ
ال�شاعر على ِذكر ظرف الزّمان ُمق ّد ًما في الجملة اال�سمية ،واقت�صر على الظروف
ً
مرتبطا بالمكان
المكانية  -التي �سبق بيا ُنها  ،-ور َّبما ن�ستنتج من ذلك �أنّ مبارك بن �سيف كان
�أكثر من ارتباطه بالزّمان ،ويت�أ ّكد لنا هذا �إذا علمنا �أنّ ال�شاعر قد ق�ضى زهرة �شبابه متنقال
لي�ست
بحكم درا�سته وعمله بين لبنان ،وبريطانيا ،وم�صر ،والواليات المتحدة ،وهي م ّدة
ْ
بالق�صيرة؛ لذلك انعك�س هذا االغتراب في �شعره ،فوجدناه ُ
يفي�ض م�شاعر ج ّيا�شة نحو موطنه
الأ�صيل الذي تربطه به ذكريات ّ
الطفولة وتكفينا نظرة �إلى عناوين بع�ض ق�صائده( )2لنت�أ ّكـد من
مدى ع�شق ّ
ال�شاعر لوطنه.
-2يالحظ الباحث �أنّ حروف الجـر لم تتك َّرر جميعها في الجملة اال�سمية التي يتق ّدم فيها الخبر
على المبتد�أ ،بل َو َج َد الباحثُ �أنّ حرفي الجر(الالم  ،وفي) هما الأكثر تكرا ًرا ،ولع ّل مرجع ذلك
ل�سببين :
الأول ُ :ذ ِكر �أنّ من معاني حرف الجر( فـي ) ّ
رت في �شعر مبارك بن �سيف؛
الظرف ّية؛ ولذلك َك ُث ْ
ِل ُي�ؤ ِّك َد حقيقة تعلُّق ال�شاعر بالمكان  -مهد طفولته  ، -ومرتع ذكرياته الجميلة .ويكفينا �أنْ نقر�أ
بت�أنٍّ ق�صيدة لل�شاعر بعنوان( :م�سافر على �أمواج الخليج)( ، )3كتبها في نيويورك �سنة 1974م ،وقد
ال�شـديد ال ُبخل� ،أو البخيل ّ
ال�ضنـينّ :
ال�سابق نف�سه� ،صّ .175
بال�شـيء ال ّنفي�س .المعجم الو�سيط (�ضنّ )( .547/1من المتقارب)
(ّ )1
ّ
()2تُنظر الق�صائد في :الأعمـال ال�شعـر ّية ،منها :م�سافر على �أمواج الخليج� ،ص  ،15والليل ِّ
وال�ضفاف� ،ص ،17والبين والأقـدار� ،ص،41
و�سحر البداوة� ،ص ،45وبحـر الزُّم ّرد� ،ص ،47و�أمام نخلة� ،ص ،66وذكريات في ليلة �شتو ّية� ،ص ،71وذكريات ّ
الطفولة� ،ص،77
وترنيمة ّ
ال�شواطئ الغافية� ،ص ،227وت�أ ّمالت في ليلة �صيف ّية� ،ص. 230
ال�سابق نف�سه� ،ص . 16 ، 15
(ّ )3
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خاطب فيها مياه الخليج ،ورياحه راج ًيا �أنْ ت�أخذه �إلى وطنهّ ،ثم ي�صل الحنين مداه �آمال �أنْ يلتقي
بوطنـه قريـ ًبا(: )1
يب
َو ُقلْـتُ ِ :لـ َقـا ِئـي ِبـ�أَ ْر ِ�ضي َق ِـر ْ

َف َهـلْ َع َجـ ًبا �أَنْ َط َوا ِنـي ال َْح ِنـين
ـــــر َب ً
ــة
َو ُقــــلْـــتُ َو َد ً
اعــا َكـــ َفـــى ُغ ْ

يب
ْـحـ َيا َة َك َطـ ْي ٍ
َعـ َب ْر ُت ال َ
ـف َغ ِـر ْ

هلل «( ،)2كما ب ّين ابن
الثاني  :ذكـر ابن فار�س ت 395هـ �أنّ الالم « تكون للتخ�صي�ص ،نحو :الحم ُد ِ
ه�شـام(� )3أنّ لحـرف (الـالم) اثنـين وعـ�شرين مع ًنى ،منـها ( :اال�ستحـقاق ،واالخت�صـا�ص ،وال ُمـلك،
والتّملـُّك  . )..وقد وردت (الـالم) في �شعر مبارك بن �سيف بهذه المعاني التي يمكن �أنْ ُتر ّد لمعنى
لل�صـفات
ال ُم ْلك� ،أو التّملُّك ،و َل ْع َل ُه �أراد من ذلك التّـ�أكيـد على ا�ستحـقاق الممـدوح� ،أو المـو�صـوف ِّ
التي ن�سبـها �إليه ،مثل قـوله في ق�صـيدته (من ربـوع النيل �إلى �شواطئ الل�ؤل�ؤ)(: )4
اف ِ�س ْح ُـر َخيا ِلـ َها
َف َلـهُ مِنَ الأَطْ ـ َي ِ

َومِـنَ ال َّز َب ْر َج ِـد واللآلـئ َر ْو َن ُـق

َ
َّ
والحظ الباحثُ �أنَّ الالم
فال�شاعر يريد �أنْ ي�ؤ ِّكد على �أنّ الخليج العربي يمتلك الجمال وال ّرونق .
الم�ستخدمة عند ّ
وردت �ضمن �سياقين ،هما :
ال�شاعر وال ّدالة على المعاني ال ُم�شار �إليها قد ْ
ال�صفات الجمال ّية للخليج من حيث جمال مياهه ،وطبيعته ،وبيئته الخ ّالبة بو�ساطة
الأول� :إل�صاق ّ
ال�سابق  -وقول ّ
ال�شاعر في مطولته�( :أُن�شودة
(الالم) ال ّدالة على ال ُملك� ،أو االخت�صا�ص - .كالمثال ّ
الخليج)(: )5
ا�سـ َق ُ
َو َلـنا الن َِّخ ُ
ـات َعـالئـ ًما
ـيل ال َب ِ

ال�شـا ِم َـخ ُ
َّ
ـالء
ات َ ،و َت ُ
اجـها ال ُْخ َي ُ

الثاني :ا�ستحـقاق �أهل الخليـج ل�صـفات المـدح والفخار التي ذكرها ال�شاعر في ق�صائده ،منها(: )6
ـاء
َفــ َت َـ�ســا َو ِت الأَ ْمـــ َو ُ
اج والـــدَّ ْهـــ َن ُ

ال�سـ َوا ِب ُـح َوال ِعـتَاقُ َر َوا ِك ٌـب
َل ُه ُم َّ
(المتقارب)

		
( )1نف�سه� ،ص . 15
ال�صاحبي في فقه اللغة� ،ص. 95
(ّ )2
(ُ )3ينظر :مغني اللبيب 208/1ـ .221
( )4الأعمـال ّ
ال�شعـر ّية� ،ص( . 69الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 165
(ّ )5
(الكامل)
		
( )6نف�سه� ،ص. 131
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ُث َّـم جاء في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج) ب�صفات متتالية �أل�صقها لأهل الخليج با�ستخدام الالم
ال ّدالة على المعاني التي �أ�شرنا �إليها(: )1
ال�صا ِف ُ
ــز ُ
يـزهـا
نـات َع ِ
َو َلـ َنا ِ
الـجيا ُد ّ

َو َلـ َنا ا ْل َق ِـر ُ
اء
يـ�ض َو ِحكْـ َم ٌـة َغـ َّر ُ

ال�س َـجايا الْـ َعا ِلـ َي ُ
اتَ ،و َل ْم َن َزلْ
َو َلـ َنا َّ

َقـ ْو ًما هُ ُـمـو َوا ْل َمك ُْـر َم ُ
ـاء
ـات � َإخ ُ

َو َلــ َنـا ال َم َـطـايا الـ َّرا ِفــ َع ُ
ـات �أُ ُنو َفـها

ـاء
َو َم ِثـي ُلـها َقـ ْو ٌم َلـ َها ُع َـظـ َم ُ

ال�شاعـر خم�سـة �أبيات()2على هذه ّ
ذكـر ّ
ال�شاكلة؛ � ْإذ جعلـها مبـدوءة بخـبر ُمقـ ّدم (جار ومجرور)،
وحرف الجر (الالم ال ّدالة) على الملك� ،أو اال�ستحقاق .فتكرار حرف الجـر (الالم) ال ّدالة على ال ُم ْلك
ال�شعر ّية عند ّ
وتقـ ُّد ُمه في تركيب الجملة ّ
ال�شاعر ،مع مالحظة مجيئه في مواطن المديح واالعتزاز
يدل على ِ�صدق انتماء ّ
بالخليج المكان ،والإن�سان ّ
ال�شاعر لوطنه وع�شقه لأهله .
عر�ض يت�ض ّمن ال ّناحية ّ
هذا ٌ
ال�شكل ّية التي جاءت عليها الجملة اال�سم ّية التي تق ّدم فيه الخبر على
المبتد�أ جوا ًزا ،و�أ ّما القيمة الداللية لتقديم الخبر على المبتد�أ ف�سي�أتي الحديث عنه الح ًقا .
( )3تقدم الخبر ،وهو ا�سم م�شتق على المبتد�أ المعرفة.

حظيت هذه الحالة من حاالت تقديم الخبر  -كونه ا�س ًما م�شت ًقا  -على المبتد�أ ،باهتمام العلماء
خا�صة .ف�سيبويه يت�صـ ّدى ُلأ�ستاذه الخليل بن �أحمد الفراهيدي الذي ي�ستقبح
عا ّمة ،ومدر�سة الكوفة ّ
تقديم الخبر �إذا كان ا�س ًما ُم�شت ًقا ،فيقول :
«وزعم الخليل  -رحمه اهلل � -أ ّنه ي�ستقبح �أنْ يقولَ :قا ِئـ ٌم َز ْيدٌ ،وذاك �إذا لم تجعل قائ ًما ُمق ّد ًما مبن ًّيا
على المبتد�أ ،كما ت� ّؤخر و ُتق ّدم ،فتقول�َ :ض َر َب زيدً ا عمر ٌو ،و(عمر ٌو) على (�ضرب) ُمرتفع ،وكان الحـ ُّد
عربي
�أنْ يكون ُمق ّد ًما ،ويكون َز ْيـ ٌد ُم� َّؤخ ًرا وكذلك هذا .الحـ ُّد فيه �أنْ يكون االبتـداء فيه ُمق ّد ًما ،وهذا ٌّ
هللَ ،
ج ّيـد ،وذلك قولك:
وخـ ٌّز ُ�صـ َّفـت َُك »(.)3
تميمي �أناَ ،وم ْ�شـ ُنو ٌء َمـنْ َي ْ�شـ َن�ؤُك ،و َر ُج ٌل َع ْبـ ُد ا ِ
ٌّ
و�أجـاز ابن جني هذا التقديم ،فقال« :ويجوز تقديم خبر المبتد�أ عليه ،تقولَ :قا ِئ ٌم َز ْيدٌَ ،خ ْل َف َك َب ْك ٌر،
والتقديرَ :ز ْي ٌد َقا ِئـ ٌم ،و َب ْك ٌر َخ ْل َف َك»(.)4
( )1الأعمـال ّ
ال�شعـر ّية� ،ص.165
ال�سابق نف�سه� ،ص. 165
(ُ )2ينظرّ :
(ُ )3ينظر :الكتاب. 127 / 2 ،
( )4اللمـع في العربية� ،ص . 15

(الكامل)
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واختار الزَّمخ�شري المتو ّفى 535هـ( )1هذا المذهب ،وع ّلل ابن يعي�ش المتو ّفى  643هـ ذلك االختيار
(منْ ي�شن�ؤك) :مبتد�أ ،وقوله:
قائ ًال« :لكثرة ا�ستعماله في كالم العرب قالواَ :م ْ�شـ ُنو ٌء َمـنْ َي ْ�شـ َن ُ�ؤ َك ،فـ َ
تميمي �أنا ،فـ(�أنـا) :مبتد�أ،
(م ْ�ش ُنو ٌء) :الخبر ،وهو مق ّدم ،وكذلك:
و(تميمي) :خبر مق ّدم� ،أال ترى �أنّ
َ
ٌّ
ٌّ
الفائدة المحكوم بها �إ ّنما هي كونه تميم ًّيا ،ال �أنا المتك ِّلم»( . )2ويرى ابن عقيل المـتـوفـى 769هـ جـواز
ذلك التـقــديـم ،فيقول ..« :والحق الجواز؛ � ْإذ ال مانع من ذلك ،و�إليه �أ�شار  -يق�صد ابن مالك  -بقوله:
«وج ّوزوا التقديم � ْإذ ال َ�ض َررا» ،فتقولَ :قا ِئ ٌم َز ْيدٌ ،ومنه قولهم«َ :م ْ�شـ ُنو ٌء َمـنْ َي ْ�شـ َن�ؤُك» ،ف َمـنْ  :مبتد�أ،
وم�شنوء :خبر مق ّدم ،و َقا ِئ ٌم �أَ ُبو ُه َز ْيدٌ»(. )3
ويرجح ت�أخير الخبر في مثل هذه الأمثلة ،فيقول:
وال يعتـ ُّد ابن ه�شام المتوفى 761هـ بهـذا التقديمّ ،
«الحالة الثالثة (من حاالت الخبر) جواز التقديم والت�أخير ،وذلك فيما ُف ِق َد فيه موجبهما»(.)4
�أ ّمـا مدر�سة الكوفة فر ّدت هذه الم�س�ألة بحجة �أنّ الم�شتق ي�شتمل على �ضمير يعود على اال�سم الظاهر
بعدهْ � ،إذ ال يجوز عندهم تقـ ُّدم ال�ضمير وت� ُّأخر مرجعه ،وهو المبتد�أ الم�ؤخر في مثل قولنا :قائ ٌم زيدٌ.
فال يجوز عندهم تق ُّدم الخبر ،وهو اال�سم الم�شتق (قائم)؛ لأ ّنه ي�شتمل على �ضمير يعود على المبتد�أ
(زيد) .لكنّ ال ّرد على تلك المدر�سة جاء من �أبي البركات الأنباري وغيره من العلماء فقال�« :أ ّما
الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم :لو ج ّوزنا تقديمه؛ لأ ّدى ذلك �إلى تقديم �ضمير اال�سم على ظاهره.
قلنا :هذا فا�سد؛ وذلك لأنّ الخبر و�إنْ كان ُمق ّد ًما في اللفظ �إ ّال �أ ّنه مت�أخر في التقدير ،و�إذا كان مق ّد ًما
ً
الم ُه
لفظا مت�أخ ًرا تقدي ًرا ،فال اعتبار بهذا التقديم في منع الإ�ضمار؛ ولهذا جاز بالإجماع�َ :ض َر َب ُغ َ
جعلت :زيدً ا فاع ًال ،وغالمه مفعوال»(. )5
َز ْيـدٌ� ،إذا َ
يرى الباحث ما يراه جمهور ال ّنحاة ب�أ ّنه ال مانع �أنْ يتق ّدم الخبر ،وهو ا�سم م�شتق للأ�سباب التي
ال�صفة ،يقول يحي بن حمزة العلوي
ُذكرت ،ولغايات داللية ُي�ستفاد منها :اخت�صا�ص المبتد�أ بهذه ِّ
اليمني  « :ف�إ ّنك �إذا � ّأخرتَ الخبر فلي�س فيه �إ ّال الإخبار ب�أنّ زيدً ا قائ ٌم ال غير ،من غير تع ُّر ٍ�ض لمع ًنى
خت�ص بهذه
من المعاني البليغة ،بخالف ما �إذا ق ّدمته ،وقلت :قائ ٌم زيدٌ ،ف�إ ّنك تفيد بتقديمه �أ ّنه ُم ٌّ
ال�صفة من بين �سائر �صفاته من الأكل ّ
وال�ضحك وغيرها� ،أو تفيد تخ�صي�صه بالقيام دون غيره من
ّ
المف�صل في علم العربية� ،ص . 24
(ُ )1ينظر:
ّ
المف�صل. 92 / 1 ،
(� )2شرح
ّ
(� )3شرح ابن عقيل. 214 / 1 ،
(� )4أو�ضح الم�سالك �إلى �ألفية ابن مالك� ،ص .196/1
( )5الإن�صاف في م�سائل الخالف ،الم�س�ألة (. 71/1 )9
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كالما مع َمنْ يعرف زيدً ا و ُينكر قيامه فتقولَ :قائ ٌم َز ْي ٌد
�سائر �أمثاله ،وتفيد وج ًها �آخ َر ،وهو �أنْ يكون ً
ردًّا لإنكار َمنْ ينكره»(. )1
ورد في �شعر مبارك بن �سيف تقديم الخبر ،وهو ا�سم م�شتق على المبتد�أ بقلة ،ويمكن ح�صر تلك
الحاالت في الآتي:
• يقول ُمخاط ًبا مياه الخليج في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )2
ـا�سي
َظـا ِل ٌـم �أنْـتَ َو َجـ َّبـا ٌر َو َغـدَّ ا ٌر َو َق ِ
ـــاق ...
َتــزْ َر ُع الـلــ�ؤْ ُلــ�ؤَ ِفــي الأَ ْعــ َم ِ

َظـا ِل ٌـم :خبر ُمق ّدم وهو من الم�شتقات (ا�سم فاعل) .
�أنْـــتَ  :مبتد�أ م�ؤخـر .
• ويقول في ق�صيدته (�أن�شودة الخليـج)(: )3
اء
�أُ ُذنٌ ُت َ
ـ�ص ُّـم َو�أَ ْعـ ُينٌ َعـ ْمـ َي ُ

َر ْج ٌـع َلـ َها َ�ض ِحـكا ُتـهُ ُم ْ�سـ َت ْهـ ِت ًرا

َر ْجـ ٌع :خبر ُمقـ ّدم ،لأ ّنه م�صـدر ،والم�صـدر �أ�صل الم�شتقات على ر�أي الب�صريين� .أ ّمـا الهاء في
(لـها) فتعو ُد على عـدو �آدم (�إبلي�س)  -عليه لعنة اهلل  -المـذكور في البيت الذي ي�سبق هذا البيت
ون�صه(: )4
ببيتينّ ،
ال ِف َ
َق ْـد َج َ
اخ ًـرا
ـيك َعـدُ ُّو �آ َد َم َ�س ِ

َع َـز َل ال َف ِ�صـيل َع ِن ال َف ِ�صيلِ َو َ�شـا�ؤوا

( )4تقدم الخبر ،وهو �شبه جملة جار ومجرور ،والمبتد�أ نكرة.

تكررت هذه الحالة في �شعر مبارك بن �سيف في (�ستة وخم�سين) مو�ض ًعا ،و ُي َع ُّد هذا الك ُّم كبي ًرا �إذا
ما قورن مع ما ور َد من حـاالت �أُخـرى ،وقـد ا�ستخـدم ّ
ال�شاعر(خم�سة) حروف للج ِّر ،هي:
.1حرف الجـر (الـ ّالم)  .وورد في �شعر مبارك بن �سيف في (ثمانية وع�شرين) مو�ض ًعا ،وهي من
�أكثر حروف الجـر ورودًا في هذه الحالة ،ومن �أمثلة ذلك:
(ّ )1
الطـراز� ،ص . 68
( )2الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 23مجزوء الرمل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 132
(ّ )3
( )4نف�سه� ،ص� .131شا�ؤوا :تفـ ّرقـوا جـاء في المعجم الو�سيط( . 472/1،الكامل)
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• قوله في ق�صيدته (�أمجـاد رم�ضـان)(:)1
َر َم َ�ضـانُ ِف َ
ـيك ال ُْم ْع ِج َـز ُ
ات َك َـرا َم ٌة

ـــر َو ُّ
ـــب
ِ
ـــر َّت ُ
هلل َ�شـ ْه ٌ
الـ�شـ ُهـــو ُر ُت َ

(هلل) لفظ الجاللة� :شبه جملة جار ومجرور(خبر ُمق ّدم) � .شهـ ٌر :مبتد�أ م� ّؤخر.
• وقوله في ق�صيدته(�أُن�شودة الخليج)(: )2
ـــحـــ َّي ٌ
َل َ
الء
يـــج َت ِ
ـــك َيـــا َخــــلــــ ِ ُ
ـــة َو َو ُ

اء
ِه َي ِذي ا ْل ُق ُل ُ
وب َو َن ْه ُجها ال ُقـدَ َم ُ

• وقوله في ق�صيدته (�أُن�شودة الخليج)(: )3
يـم َج َحا ِفـال
الج ْي ِ
�أَ َنا َقائـدُ َ
ـ�ش ال َع ِظ ِ

ِلـي ِفي َ
اء
يـج َم َما ِل ٌك َو َث َـر ُ
الخ ِل ِ

ال�سابقة نف�سها(: )4
• وقوله في ق�صيدته ّ
ــد َو َّحــدَ ال ْإ�ســـال ُم َبـــ ْينَ ُقـ ُلــو ِبــ َنا
َق ْ

اء
يـخ الْـ ُهـدَ ى �أَفْــ َي ُ
َو َلــ َنــا ِبـ َتــا ِر ِ

.2حرف الجـر ( ِفـي)  .وورد في �شعر مبارك بن �سيف في (�سـتـة ع�شر) مو�ض ًعا ،ومن الأمثلة على ذلك :
• قوله في ق�صيدته (بقايا �سفينة غو�ص)(: )5
ـاح َفـظي ِّ
ْـرى..
الـذك َ
َف ْ
َفـ ِفــي ِّ
اء
الـذك َ
ْـرى َع َـز ْ

(في الذكرى) � :شبه جملة جار ومجرور :خبر ُمق ّدم  .عـزاء  :مبتد�أ م�ؤخـر ،وهو نكـرة .
• وقوله في ق�صيدته (بين هياكل ِع�شتار(✼) ـ الم�شهد الأول ـ )(: )6
�أَ َو َت ْ�سـ َت ْ�س ِقـي ِم ْـن َمـاءِ النَّـا ْر ؟
َو َتـ ِع ُ
ـيث َو ِفـي َي ِـدهَ ـا ِمـ ْي َزانْ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 76الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 96
(ّ )2
(الكامل)
		
( )3نف�سه� ،ص . 138
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية � ،ص ( . 163الكامل)
(الرمل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 5
(ّ )5
والح ّب َلدَ ى �س ّكان ما بين ال ّنهرينُ .ينظـر :نف�سه� ،ص ،34هام�ش .1
(✼ ) ِ
(ع ْ�شـتَار) في الأ�ساطير� :آلهة الحرب ُ
ّ
( )6الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص ( . 36المتدارك)
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ال�سابقة (�أُن�شودة الخليج)(: )1
• وقوله في ق�صيدته ّ
ـاء
ِفـي هَ ْم ِ�س ِـه َ�أ َم ٌـل َلـهُ َو َر َج ُ

َبـلْ �إنّـها �أن ُ
ّـات َم ْح ُمـو ِم الـ َهـ َوى

• قوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث � - 3سلة المهمالت : )2() -
ـلة �أَ ْحـ َيا ًنا
ال�س ِ
ِفـي َجـ ْو ِف َّ
َخـ ْي ٌر َو َ�شـ َقـاء
�أَ َم ٌـل َونِـدَ اء

 3ـ حرف الجـر (البـاء)  .وتكرر هذا الحرف في (�ستة) مواطن ،منها :
• قوله في ق�صيدته (بقايا �سفينة غـو�ص)(: )3
ُث َّـم َت�أ ِتـي َّ
ال�شـ ْم ُ�س ِم ْـن َمخْ ـ َب ِئ َها
أيـديـ َها ِ�سـ َي ْ
ـاط
َو ِبـ� ِ

(ب�أيديها) � :شبه جملة جار ومجرور .خبر ُمق ّدم � .سياط  :مبتد�أ م�ؤخـر .
• وقوله في ق�صيدته (�أجـرا�س القـد�س)(: )4
ُـر�آنِ ..
ِبنُـو ِر ال َْحـقِّ َوالإيـ َمانِ َوا ْلق ْ
َمـ ْه ِـد ّي ْـة
�أَ َنـا ِم ْـن �أُ َّم ٍـة بالـد ِّم َم ْـر ِو َّي ْـة

 4ـ حرف الجـر ( ِم ْـن)  .ولم يرد هذا الحرف �إال في مو�ضعين ،هما :
• قوله في ق�صيدته ّ
(ال�شوارع الخلفية)(: )5
ُث َّـم َي�أ ِتـي ِم ْن َز َوا َيا َ�شـا ِر ٍع َخلْـ ِف ّي
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 99الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص ( . 186 ، 185من المتدارك)
(ّ )2
(الرمل)
		
( )3نف�سه� ،ص . 8
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( .33الهزج)
(الرمل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 60
(ّ )5
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ِم ْن َز َوا َيا الل ْيلِ ِم ْن ُك ِّل ال ِْج َهـاتْ
ال�سـ َكا َرى هَ ْم َهـ َماتْ
ِم ْن َم َو ِ
اخ ِ
ـير ُّ

ات) :مبتد�أ م� ّؤخر.
ال�س َكا َرى)� :شبه جملة (جار ومجرور)  .خبر ُمق ّدم ( .هَ ْم َهـ َم ْ
ِ
(منْ َم َو ِاخ ِير ُّ
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليـج)(: )1
ـوحا ال ُي َـط�أْ ِط ُـئ َر�أْ َ�سـهُ
َفاخْ ـ َت ْر َج ُم ً

ـاء
َفمِـنَ ا ْل َق ِـر ِ
ي�ض َحـرا ِئ ٌـر َو�إِ َم ُ

(عـ َلى)  .ولـم يـرد هذا الحـرف �إ ّال في مو�ض ٍـع ،هو قـوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية
.5حرف الجـر َ
(الفجـر الآتي)(: )2
�أَ َتـ ْو َنـا ِمـن ُّ
ـب ال ُْـمغْـ ِب َر ْة
ال�شـ َع ِ
َعـ َل ْيـه ِْم َو َقـا ْر
ــين
ْـجــ ِب ْ
َو ُر ٌ
الـ�صــ ْب ِر َفــ ْو َق ال َ
وح ِمــن َّ

عليهم� :شبه جملة جار ومجرور( .خبر ُمقـ ّدم)  .وقـار :مبتد�أ م�ؤخـر .
�أ ّمـا المبتـد�أ في هذه الحالة ،فقد جاء على �صورتين ،هما :
الأولى -النَّـكـرة ال َم ْح َـ�ضـة  :و ُيق َْ�صـ ُد بها ال َّنكـرة الموغلـة في الإبهـام� ،أي :غـير المخت�صة بالـو�صف
ـالم» ( .)3وال ّنكـرة تختلـف
�أو بالإ�ضافة .وال َّنكـرة هـي« :مـا لـم ّ
تخ�ص الواحد من جن�سه ،نحو :رج ٍـل ،وغ ٍ
في درجـة �إبهامـها «فـ�أع ّـم الأ�سـماء و�أبهمـها َ
(�ش ْـي ٌّء) ،وهـو يقـ ُع على الموجـود والمعـدوم جميـ ًعا»(.)4
()5
الم � .أ ّما ابن
وبـ ّين ابـن ه�شـام �أنّ عالمـة النكرة َق ُبو ُلها دخول ( ُر َّب) عليها ،نحوُ :ر َّب َر ُج ٍل ،و ُر َّب ُغ ٍ
عقيل ،فقـد ع ّرف ال ّنكـرة ب�أ ّنها « ما يقبل (�أل) ،و ُي�ؤ ِّثـر فيه التعريف� ،أو يقع َم ْو ِقع ما يقبل (�أل) ،فمثال
ما يقبل (�أل) ،و ُي�ؤ ِّثر فيه التعريف َر ُجل ،فتقول :ال َّر ُج ُل»( .)6و ُيع ِّرف الغالييني النكرة ب�أ ّنها« :ا�س ٌم يد ُّل
َاب َوم ِـدي َن ٍة»(. )7
على غير مع ّينَ :ك َر ُج ٍل ِوكـت ٍ
(الكامل)
		
( )1نف�سه� ،ص . 95
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 321من المتقارب)
( )3اللمع في العربية ،البن جني� ،ص . 56
ال�سابق نف�سه� ،ص . 56
(ّ )4
(ُ )5ينظـر� :شرح �شذور ال ّذهب� ،ص . 131
(� )6شرح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك. 85 / 1 ،
( )7جامع الدرو�س العربية. 149 / 1 ،
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وقد ورد المبتد�أ ال َّنكـرة المح�ضة في �شعر مبارك بن �سيف في (�ستـة وخم�سـين) مو�ض ًعا ،ذكرنا
ً
بع�ضا منها عند حديثنا عن الخبر ال ُمق ّدم؛ �شبه الجملة من الجار والمجرور ،ونزيد عليها ما ي�أتي :
• قوله في ق�صيدته (�أجـرا�س القـد�س)(: )1
�أ َنـا ِم ْـن �أُ َّم ٍـة ِبالـد ّم َمـرو َّي ْـة
َ�س َقـ ْي َناهَ ـا َو َن ْ�س ِقيـ َها
ِلتُطْ ِع َمـ َنا ِثـ َما َر الْـ َمـ ْو ِت ُحر َّي ْـة

ِبالـد ّم :خبر ُمق ّدم (�شبه جملة) .

َمـرو َّي ْـة :مبتد�أ م�ؤخـر (نكـرة) .

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليـج)(: )2
اء ؟
ـيـج َو ِ�س ْح ِـر ِه ُ�شـ َع َـر ُ
�أَ َو ِلل َْخ ِل ِ

ـيج :خبر ُمق ّدم(�شبه جملة) .
ِلل َْخ ِل ِ

اء ؟
�أَ ْم َجـا َو َزت َْك ا ْل ِبـيدُ َوالْـ َو ْجـ َن ُ

ُ�شـ َع َــر ُاء :مـبـتــد�أ م ـ�ؤخــر(ن ـكــرة) .

ال�سابقة نف�سها(: )3
• وقوله في ق�صيدته ّ
اجـ ًيا ِل َح ِبـي َب ٍة
َك ْـم َق ْـد َ�س ِم ْعـتَ ُمـ َن ِ

اء
ِفـي ُمـقْـ َل ِت ِ
ـيه َت َ�صـ ُّب ٌر َو َ�شـ َق ُ

تيه :خبر ُمق ّدم(�شبه جملة) .
ِفي ُمـقْـ َل ِ
َت َـ�صـــ ُّب ٌــر :مبتد�أ م�ؤخر(نكرة) .
ال�سابقة(. )4
• قوله في ق�صيدته ّ
يـخ �أَ ْر ِوي ِ�ص ْـد َقـهُ
َمـا ِلـي َو ِللتَّـا ِر ِ

َو َلـهُ َعـ َلى َذ َ
اء
اك َّ
ال�صـدَ ى �إغْ ـ َو ُ

َلـهُ  :خبر ُمق ّدم(�شبه جملة) .
�إغْ ـ َو ُاء :مبتد�أ م�ؤخر(نكرة) .
ال�سابق نف�سه� ،ص . 33
(ّ )1
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص . 95
ال�سابق نف�سه� ،ص . 100
(ّ )3
		
( )4نف�سه� ،ص . 143

(الهزج)
(الكامل)
(الكامل)
(الكامل)
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ق�صـ ُد بها ال ّنكرة المخت�صة ،وع ّرف ركن الدين الح�سن بن محمد
الثانية  -النّـكـرة المفيـدة  :و ُي َ
الإ�سترابادي المتوفى 715هـ النكرة المفيدة في معر�ض حديثه عن جواز مجيء المبتد�أ نكرة ب�أ ّنها
حينئذ يقرب �إلى المعرفة»( ،)1ويق�صد بهذا �إزالة �شيءٍ من
بوجه من الوجو ِه ؛ لأ ّنه
ٍ
�صت « ٍ
تخ�ص ْ
التي َّ
مخت�صة في �ستة موا�ضع نقال عن �سيبويه� .أ ّما ابن ه�شام
غمو�ضها و�إبهامها  .وب ّين �أن النكرة تكون
ّ
ت761هـ( )2فب ّين �أنّ النكرة ت�أتي مخت�صة في ن ّي ٍف وثالثين مو�ض ًعا نقال عن بع�ض المت�أخرين� .أ ّما
الغالييني فذكر �أنّ النكرة تكون مفيدة «ب�أحـد �أربعة ع�شر ً
�شرطا»(. )3
ذكر ابن عقيل �أ ّنه �إذا جاء المبتد�أ نكرة «ف�إنْ كان للنكرة م�س ِّوغ جاز الأمران � -أي :التقديم �أو
وع ْن ِدي َر ُج ٌل َظ ِر ٌ
الت�أخير  ،-نحوَ :ر ُج ٌل َظ ِر ٌ
يف»(. )4
يف ِع ْن ِديِ ،
ذكر الغالييني �أنّ �سيبويه والمتق ّدمين من ال ُّنحاة لم ي�شترطوا «لجواز االبتداء بالنكرة �إ ّال ح�صول
الفائدة .فكل نكرة �أفادت �إنْ ابتُدئ بها �ص َّـح �أنْ تقع مبتد�أ؛ ولهذا لم يجز االبتداء بالنكرة المو�صوفة،
�أو التي خبرها ظرف� ،أو جار ومجرور ُمق ّد ًما عليها �إنْ لم ُت ِفد . )5(»..
جاء في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني �أمثلة على المبتد�أ (ال ّنكرة المفيدة) التي تق ّدم فيها الخبر
وهو �شبه جملة جار ومجرور� ،أو ظرف على المبتد�أ في (اثني ع�شر) مو�ضـ ًعا ،مع مالحظة جواز تقديم
المبتد�أ  -على ر�أي بع�ض العلماء كما ب ّينا �آن ًفا  -؛ لمجيئ النكرة في هذه الموا�ضع مفيد ًة؛ حيث جاءت
مخت�صة ِبـ :
 -1الو�صـف  :ووردت في (�أربعة) موا�ضـع ،منها :
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )6
اع ٌ
ـات َت َقـا َد َم َع ْهـدُ هَ ا
َو َلـ ُه ْم ِ�ص َن َ

ـــاء
َو ِتـجـَــا َر ٌة فــِيـ َهـا هُ ُ
ـــم الـنُّـــ َبــ َغ ُ

لهم� :شبه جملة جار ومجرور (خبر مقدم) �صناعات :مبتد�أ ،وقد جاء نكرة مفيدة؛ لأنها ُو ِ�ص َف ْت
(تقادم عهدُها) .
بالجملة الفعلية
َ
( )1الوافية في �شرح الكافية. 62 ،
(ُ )2ينظر� :شرح �شذور الذهب� ،ص  ، 182و�شرح قطر الندى� ،ص . 118
( )3تُنظر تلك ال�شروط في :جامع الدرو�س العربية 258 / 2 ،ـ . 261
(� )4شرح ابن عقيل. 224 / 1 ،
( )5جامع الدرو�س العربية. 261 / 2 ،
( )6الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 112الكامل)
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ال�سابقة نف�سها(: )1
• وقوله في الق�صيدة ّ
ـيروا َع َلى ُ�سـ ُبلِ ال ُهـدَ ى َف�أَ َما َمـ ُك ْم
ِ�س ُ

ـاء
ُنـو ٌر ُي ِ
يء َ ،و َخ ْل َفـ ُك ْم َظ ْل َم ُ
ـ�ض ُ

ف�أمامكم� :شبه جملة ظرفية (خبر مقدم)  .نور :مبتد�أ ،وقد جاء نكرة مفيدة؛ لأنها و�صفت بالجملة
الفعلية ( ُي�ضـي ُء) .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )2
َلـدَ َّي ِعـطْ ٌـر َح ْ�ض َـر ِم ّـي
ــن
ُمـ َعـت ٌَّـق َمـ َع الـ َّز َم ْ

لدي� :شبه جملة ظرفية (خبر مقدم)  .عط ٌر :مبتد�أ ،وقد جاء نكرة مفيدة؛ لأنها و�صفت ِبـ :
ّ
ح�ضرمي ،و ـ ُمعتّـق مع الزَّمن .
ّ
 .2الإ�ضـافة  :وتكررت هذه في (خم�سة) موا�ضـع ،منها :
• قوله في ملحمته ّ
ال�شعر ّية (�أن�شودة الخليج)(: )3
ـالء َ
اء
(خـ ْي ٍ
اء ِغ َـط ُ
ال�س َم ُ
�أَ ْ�ش ُ
ـ�ش) َو َّ

ـاب َو َفـ ْو َقـهُ
َوا ْلمِـل ُْح َق ْـد َغ َّـطى الإهَ َ

إلى(خي�ش).
فوقه� :شبه جملة ظرفية(خبر مقدم)� .أ�شال ُء :مبتد�أ ،وجاء نكرة مفيدة؛ لأنها �أُ�ضيفت �
ٍ
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )4
ـ�ضه ِْم �أَل ُ
اج ْ
ـف
ِل َبـ ْع ِ
ْـف َر ِ

ِبــدَ اءِ ُك ِّ
يــز
ــل َع ِ
ــز ٍ

لبع�ضهم :الجار ومجرور(خبر مقدم)ُ � .
ألف :مبتد�أ ،وجاء نكرة مفيدة؛ لإ�ضافته �إلى (راجف).
( )5تقدّ م الخبر وهو �شبه جملة ظـرفية ،على المبتد�أ النكرة .

وجاء الخبر �شبه جملة ظرفية ،والمبتد�أ نكرة مح�ضة �أو مخت�صة في (�أربعـة) موا�ضع� ،أما الظروف
التي ت�ص ّدرت �شبه الجملة ،فهي :
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 163
(ّ )1
(من الكامل)
		
( )2نف�سه� ،ص . 266
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 147الكامل)
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 273الرجز)
44

اب ..
ال�سابقةَ :وا ْلمِ ـ ْل ُح َق ْـد َغ َّـطى الإهَ َ
 فـوق  :وقد �سبق ذكـر ال�شاهد في ال�صفحة ّال�سابقة�ِ :سـي ُروا َع َلى �سـ ُب ِل ال ُه َـدى َف�أَ َم َامـ ُك ْم ..
 �أ َمام  :وورد مثاله �آن ًفا في ال�صفحة ّ خلفكم ّ :وال�شاهد عليه قول ال�شاعر في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )1
ـيروا َع َلى �سـ ُبلِ ال ُهـدَ ى َف�أَ َما َمـ ُك ْم
ِ�س ُ

ــاء
ُنــو ٌر ُي ِ
ــ�ض ُ
ـيء َ ،و َخـلْـ َفــ ُك ْـم َظــلْـ َم ُ

خلفكم � :شبه جملة ظرفية ( خبر ُمقـ ّدم) َ .ظ ْل َماء  :مبتد�أ م�ؤخـر ،وجاء نكرة .
 -لـدَ ّي  :ومـ ّر بنا المثال على ذلك َ :لـدَ َّي ِعـطْ ٌـر َح ْ�ض َـر ِم ّـي..

()6تقدم الخبر على المبتد�أ؛ لأنّ له �صدارة الكالم ك�أ�سماء اال�ستفهام  .نحو� :أَ ْينَ َز ْيدٌ؟ فزيد:
مبتد�أ م�ؤخر ،و�أين :خبر ُمق ّدم .ور ّد �سيبويه تقديم الخبر ـ �إذا كان من �أ�سماء اال�ستفهام ـ على
المبتد�أ ل�سببين ،هما:
•الوظيفة الإعرابية .فاال�ستفهام َ
عمل الرفع فيما بعده ،وكان قد عمل فيه الرف ُع حين كان قبله.
يقـول �سيبويه ..« :والذي َعمِ َل فيما بعده حتى َر َف َع ُه هو الذي عمل فيه حين كان قبله  ،..وذلك
هلل؟ ،وما �أ�شبه ذلك»(. )2
قولك�.. :أَ ْينَ َز ْيدٌ؟ ،و َك ْي َف َع ْب ُد ا ِ
•المعنى الدّ الليْ � .إذ ب ّين �سيبويه �أنّ �سبب وجوب تقديم الخبر في مثل هذه الحالة يرجع لداللة
اال�ستفهام على المكان� ،أو الحال ،فقال« :فمعنى �أَ ْينَ  :في �أيِّ مكان ،وكيف :على �أ ّية حال ٍة ،وهذا
ال يكون �إال مبدو ًءا به قبل اال�سم؛ لأ ّنها من حروف اال�ستفهام»(. )3
وي�ضيف الجلي�س النحوي (الح�سين بن مو�سى الدينوري) ت490هـ(� )4سب ًبا �آخـر لتق ّدم الخبر �إذا
كان ا�سم ا�ستفهام وهو ّ
ال�ضرورة.
وردت �أ�سماء اال�ستفهام كخبر ُمق ّدم في �شعر مبارك بن �سيف ،حيثُ َق َ�صـر ا�ستخدامه على �سبعة
�أ�سماء ،جاءت ك�أخبار ُم ّقـ ّدمة على المبتد�أ ،ولم ي� ِأت بعدها جار ومجرور� ،أو فعل؛ لأ ّنه �إذا جاء بعد
ا�سم اال�ستفهام � ٌّأي من هذين �أُعربت مبتد�آتِ .ع ْلـ ًما �أننا �سنخ�ص�ص ف�صال في بحثنا هذا للحـديث عن
اال�ستفهام و�أدواته وا�ستخداماته في �شعر مبارك بن �سيف .
ال�سابق نف�سه� ،ص . 163
(ّ )1
( )2الكتاب.128 / 2 ،
ال�سابق نف�سه. 128/2 ،
(ّ )3
ال�صناعـة� ،ص. 83
( )4ثمـار ِّ

(الكامل)
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وجـد الباحث في �شعر مبارك بن �سيف (ثمانية و�أربعـين) مو�ض ًعا وردت فيها �أ�سماء اال�ستفهام
ك�أخبا ٍر ُمقـ ّدمة على المبتد�أ ،موزعة على النحو الآتي :
� -1أ ْينَ  :وتكررت في (ثالثة وع�شرين) مو�ض ًعا .ومن الأمثلة على ذلك :
◆ قوله في ق�صيدته (ال َبـ ْين والأ ْق َـدار)(: )1
�أَ ْيـنَ الْـ ِف َـرا ُر َو�أَ ْينَ �أين َق َـرا ِري ؟

َو َلـ َك ْـم َ�سـ�أَلْـتُ َخـ َيا َلـها ُمـ َتر ِّد ًدا

الْـ ِف َـرا ُر :مبتد�أ م� ّؤخـر .
◆ قوله في ق�صيدته (مناجـاة ال ّدهـر)(: )2
ـب الأَ َ�سـى
َف�أَ ْيـنَ َل َيا ِلي الأَ ْم ِ�س َيا َجا ِل َ

َو َيـا َجا ِلـ ًبا ِم ْـن ُك ِّل َف ٍّـج َعـ َواديا؟

�أَ ْيـنَ  :ا�سـم ا�ستفهام (خبر ُمقـ ّدم) .
أم�س :مبتد�أ م� ّؤخـر .
ليالي ال ِ
◆ وقوله في ق�صيدته (فل�سطـين موطـن الأديـان)(: )3
َذ َ
اك ا ْل َعنـيـدُ َ ،ف َ�أ ْيـنَ َيـ ْو ُم َم َعـا ِدي؟

ُعـذْ ًرا ـ ِف َل ْ�س ِطـينَ الأُ َبـا ِة ـ َف ِ�إنَّني

�أَ ْيـنَ  :ا�سـم ا�ستفهام (خبر ُمقـ ّدم) .
يوم معادي :مبتد�أ م� ّؤخـر .
◆ قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )4
�أَ ْيـنَ ا ْل ُغ َـزا ُة َّ
الطا ِم ُعـونَ َو ُجنْدُ هُ ْـم

َذهَ ُبـوا َكـ َما َ�ش ُّـدوا العـ َتاد َو َجـا�ؤُوا

�أَ ْيـنَ  :ا�سـم ا�ستفهام (خبر ُمقـ ّدم) .
ال ُغـــزاة :مبتد�أ م� ّؤخـر .
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 42الكامل)
(الطويل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 53
(ّ )2
(الكامل)
		
( )3نف�سه� ،ص . 83
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 117الكامل)
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َ -2مـا  :وتكررت في (خم�سة ع�ش َر) مو�ض ًعا في �شعر مبارك بن �سيف .ومن الأمثلة على ذلك:
(ع ّـ�شاق ّ
ال�شـم�س)(: )1
◆ قوله في ق�صيدته ُ
ـف ال َ
�إ َّن ُه ْـم ُع َّـ�شاقُ ِتـل َْك َّ
ـيج
ـ�س ِفـي َ�ص ْي ِ
ال�ش ْم ِ
ْـخ ِل ْ
�آ ِه َمـا �أَ ْد َر َ
ـف ال َ
اك َمـا َ�ص ْي ُ
ـيج؟
ْـخ ِل ْ

َمـا :ا�سم ا�ستفهام(خبر مق ّدم) .

َ�ص ْي ُـف :مبتـد�أ ُم� َّؤخـر .

◆ وقوله في ق�صيدته (بين هياكل ِع�شتار ـ الم�شهد الأول)(: )2
ـك َغـا ِف َل ٌـة
َلـكِـنَّ ُع ُيـو َن ِ
َمـا هَ َـذا ال َ
ْـخلْـقْ ؟
�أقزام � ..أ�صنام من �أحجار؟

َمـا :ا�سم ا�ستفهام(خبر مق ّدم) .

هذا :ا�سم �إ�شارة مبني في محل رفع مبتـد�أ ُم� َّؤخـر .

◆ وقوله في ق�صيدته ( ُمناجاة ال َّدهـر)(: )3
الـد َنا ؟
يـم َو َما ُّ
�أَيا َل ْي ُـل َما الدَّ ْه ُـر ال ُْم ِق ُ

َمـا :ا�سم ا�ستفهام(خبر مق ّدم) .

َ�س َ�ألْـتُ َو َمـا �أَ ْح َـرز ُْت َر ًّدا َ�ش َفـا ِنـيا

الــدنا :مبتـد�أ ُم� َّؤخـر .
ُّ

إعرابي ،ولكن ُتحـذف منها
وقد يدخل حرف الجـر على (ما اال�ستفام ّية) فال يت�أ ّثر موقعها ال ّ
الألف  .ذكر ابن ه�شام �أ َنه يجب « حـذف �ألف ما اال�ستفهامية �إذا ُجـ ّر ْت ،و�إبقاء الفتحة دلي ًال عليها،
ـالم ،و ِب َـم ،وقال(: )4
الم َ ،
نحـوِ :ف َ
وع َ
ـيم  ،و�إِ َ
َف ِتل َْك ُو َ
ال�سـ ْوءِ َق ْـد َط َ
ـال ُم ْك ُثـ ُه ْم
ال ُة ُّ

اء ال ُْم َطـ َّو ُل ؟».
َف َحتَّـا َم َحـتَّـا َم ا ْل َعـ َن ُ

َحتـَّا َم  :مك ّونة من حرف الجـر (حتّـى) ،و(مـا اال�ستفهامية) التي ُح ِـذ َف ْـت �أ ِلـ ُفها .
(الرمل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 10
(ّ )1
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 35المتدارك)
(الطويل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 54
(ّ )3
ُ
(ّ )4
ال�شاهد بال ن�سبة في :مغني اللبيب ،البن ه�شام ،298/1 ،رقم( ،)493وتُنظـر م�صـادر �أخـرى في :معجم �شواهد العربية ،لعبد
(الطويل)
ال�سالم هارون� ،ص . 364
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وحذفت �ألف (ما اال�ستفهامية) في �شعر مبارك بن �سيف؛ لدخول حرف الجر عليها في:
ُ
• قوله في ق�صيدة (�أُغنية ال ّربيـع)(: )1
يـم َن ْجـمِي َو َف ْج ِـري
َوهُ ـ ُب ُ
وب الن َِّ�س ِ

َيا َر ِبيـ ًعا ِل َـم الـ َّر ِح ُ
ـيـل ُ�شـ ُهـو ًرا

وع ِّو�ض عنها بالفتحة.
وحذفت �أل ُفها ُ
( ِل َـم) مكونة من :حرف الجر(الالم) ،و(ما اال�ستفهامية)ُ ،
• وقوله في الق�صيدة عي ِنها(: )2
الـر َبـا ُطيـو ًرا َو َر ْو ً�ضا
َق ْـد �أ ِلفْـتَ ُّ

َف َعـال َم الـ َّر ِح ُ
ـيل هَ َـذا َعـال َمـا ؟

وع ِّو�ض عنها بالفتحة.
وحذفت �أل ُفها ُ
(عال َم) مك ّونة من :حرف الجر(على) ،و(ما اال�ستفهامية)ُ ،
• قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )3
ـيـل
احـ ُلـونَ ِبـ ُك ِّـل ِج ٍ
�أال َيـا َر ِ

ال�ص ُّـد َع ْـن َر ٍّب َعـال َمـا()4؟
َعـال َم َّ

وع ِّو�ض عنها بالفتحة.
وحـذفت �أل ُفها ُ
(عـال َم) مك ّونة من :حرف الجـر(عـلى) ،و(مـا اال�ستفهامية) ُ
ال�سـكت (✼) لآخـر (مـا اال�ستفهامية) بعد حـذف �ألفـها ،نحوِ :ل َمـهِْ ،ب َمـهْ .قال
وقد ُت�ضاف هاء ّ
َّـامهْ ،فالهاء في هذه الحروف �أجـود �إذا َو َقف َْت؛
المهْ ،و ِفيـ َمهْ ،و ِلـ َمهَْ ،و ِبـ َمهْ ،وحت َ
�سيبويه« :و�أ ّمـا قولهمَ :ع َ
لأ ّنك حذفت الألف من (مـا) ف�صـار �آخـره ك�آخـر ا ْر ِمـهْْ ،
واغـ ُز ْه»(. )5
وورد هذا في �شعر مبارك بن �سيف حيث يقول في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )6
ـ�س الأ َم ْـة
َو�أَنْـتَ َيـا ِر ْج َ
َت َـركْـتَ �أَ ْر َبا ِبـي ِل َمـهْ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 29الخفيف)
(الخفيف)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 29
(ّ )2
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 332من الوافر)
( )4الألف في �آخر كلمة (عـالما) هي �ألف الإطالق ،وهي التي تُـزاد في نهاية بيت ِّ
ال�شعـرُ .ينظـر :الخ�صائ�ص ،البن جني. 292 /1
(✼) ي�س ّميها ابن جني :هاء بيان الحركة ُ .ينظر الخ�صائ�ص . 293 ، 292/1
( )5الكتاب. 164 / 4 ،
( )6الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 285من الكامل)
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وعندئذ ال ُتحـذف �ألفهـا؛ لأ ّنها  -وكما قال ابن ه�شام
وقد ُتر ّك ُـب (ما اال�ستفهامية) مع ذا،
ٍ
 ت�صير � -أي الألف َح ْ�شـ ًوا  -كما ب ّين ابن ه�شام في ف�صل عقده في (لماذا) �أ ّنـها ت�أتي على �أوجـه،منهـا� « :أنْ تكون مـا ا�ستفهامية ،وذا �إ�شارة ،نحـو :ماذا التّواني ؟َ ،وم َاذا ا ْلـ ُو ُق ُ
ـوف ؟»(.)2

()1

ودخلت (مـا اال�ستفهامية) على (ذا) في �شعر مبارك بن �سيف في مواطن ،منها قوله في ق�صيدته
( ُمذ ّكـرات �شاعر من العالم الثالث : )3() - 2 -
ـيب ُم َح ِـر ُر ُه الأ ْت َعـ�س)
( َف ُي ِج ُ
 َمـا َذا َمـ ْوال َنـا ؟ـــــم �أُ ْو ِ�ص ْ
ـــك ؟ ...
�أَ َو َل ْ

َ -مـــــا َذا :ا�سم ا�ستفهام(خبر مق ّدم) .

َ -مـ ْوال َنـا :مبتـد�أ ُم� َّؤخـر .

َ -3م ْـن  :وتكررت في (�أربعـة) موا�ضـع في �شعر مبارك بن �سيف .حيثُ وليها فعل في بع�ض الموا�ضع،
ووليها جار ومجرور في موا�ضع �أخرى؛ ولذلك �أُعربت مبتد�أ ،ولي�ست خب ًرا ُمقـ ّد ًما ،وقد جاءت
خب ًرا ُمق ّد ًما في قول ال�شاعر في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي )(:)4
الآنَ �إنَّــا ُلـ ْعــ َب ٌ
ـــاب الـ�سـمــوم
ــة �أَ َبـــدً ا ل ْأ�ص َـح ِ
الـذي � ْأع َـطا ُه هَ ـذا َّ
ال�شـ�أن َبلْ َو َم ِـن ا ْل َم ُلـوم ؟
َو َم ِـن ِ

 -الملوم :مبتـد�أ ُم� َّؤخـر .

 َو َمـن :ا�سم ا�ستفهام(خبر مق ّدم) . -4كيف  :وتكررت في (ثالثة) موا�ضـع ،هي:
ال�صبـا)(: )5
• قوله في ق�صيدته (رفقـة ِّ

َو َك ْي َ
ـف ُن ْعـ ِقـ ُبـها ِبا ْل َبـ ْي ِن َر َّبـا ُه؟

َر ّبـا ُه َك ْي َ
ـف َلـ َنا ُلقـيا َعـ َلى ِ�ص َغ ٍـر؟

َ
كيف :ا�سم ا�ستفهام مبني في محل رفع خبر ُمق ّدم ُ -لـقيـا :مبتـد�أ ُمـ� ّؤخـر .
(ُ )1ينظرُ :مغني اللبيب. 300 / 1 ،
ال�سابق نف�سه. 300 / 1 ،
(ّ )2
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص . 183 ،182
ّ
		
( )4الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص . 268
		
ال�سابق نف�سه� ،ص. 21
(ّ )5

(من المتدارك)
(من الكامل)
(الب�سيط)
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• وقوله في ق�صيدته (قراءة في كتاب قديم)(: )1
َف َك ْي َ
ـف َت َـرا َنـا ؟
َو َت ْ�سـ�أَ ُل َك ْي َ
ـير ْة ؟
ـف ا ْل َم ِ�س َ

كيف :ا�سم ا�ستفهام مبني في محل رفع خبر ُمق ّدم  - .الم�سيرة :مبتـد�أ ُمـ� ّؤخـر .
• وقوله في م�سرحيته ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )2
َو َكـ ْي َ
ـف ا ْل َقـو ُم ِفـي َمك ْ
َّـة ؟

القوم :مبتـد�أ ُمـ� ّؤخـر .
َك ْي َـف :ا�سم ا�ستفهام مبني في محل رفع خبر ُمق ّدم ُ .
َ -5ك ْـم :وتكررت في (مو�ضعـين) في �شعر مبارك بن �سيف ،هما :
• قوله في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )3
ـيج
� ِ
إيـه َيـا َم َ
ـاء ال َْخ ِل ْ
َك ْـم َجم ٌ
ْـف ُّ
ال�ش ُـط ْ
ـوط
ِـيل �أنْـتَ ِم ْـن َخل ِ

َك ْـم :مبتد�أ .

َجم ٌ
ِـيل �أنْـتَ  :الجملة اال�سم ّية(خبر المبتد�أ) .

• قوله في ق�صيدته (�أُن�شودة الخليج)(: )4
ـاء ؟
َعـ َل ُم ال ِب َحا ِرَ ،و َك ْـم هُ ُم ال ُع َل َم ُ

راعـهُ ؟
اجـدَ ) هَ لْ َن ِ�سيتَ ِ�ش َ
هَ ذا (ا ْبنُ َم ِ

َو َك ْـم :مبتد�أ .

ـاء :الجملة اال�سم ّية (خبر المبتد�أ).
هُ ُم ال ُع َل َم ُ

�شرقي الألوان)(: )5
مو�ضعْ � ،إذ يقول �شاعرنا في ق�صيدته (حلم
� -6أي :ووردت في
ّ
ٍ
ـيب
َ�س ِم ْعـتُ ال َ
ْـح ِب َ
َف َقا ُلـوا ُظنُـونٌ
(من الوافر)
		
( )1نف�سه� ،ص . 211
()2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية � ،ص ( . 306من المتقارب)
(الرمل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 23
(ّ )3
(الكامل)
		
( )4نف�سه� ،ص . 136
( )5الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 173من المتقارب)
50

و� ُّأي الأحـ َّب ِة َذ َ
اك ال َْح ُنـونْ ؟!

� ُّأي :مبتد�أ .

َذ َ
اك ال َْح ُنـونْ  :الجملة اال�سم ّية(خبر المبتد�أ) .

-7تقدم الخبر المح�صور في المبتد�أ ،نحو� :إ َّن َما ِفي ال َّدا ِر َز ْيدٌَ ،وما َل َنا �إ ّال ا ِّتـ َبا َع �أَ ْح َم َـد .وقد
كتب البالغ ِة ال َق ْ�ص َر ،وب ّينت �أ�ساليبه وطرائقه و�أدواته .فالجرجاني ت 337هـ �أفرد با ًبا
َ�ش َر َح ْت ُ
في كتابه (دالئل الإعجاز) �أ�سماه« :باب الق�صر واالخت�صا�ص»(. )1
يعتمد الق�صر على المعنى الذي يق�صده المتك ِّلم ،وقد �شرح هذا الجرجاني ،فقال « :واعلم �أنّ
الأمـر في المبتد�أ والخبر �إنْ كانا بعد (�إ ّنمـا) على العبرة التي َذ َك ْرتُ لك في الفاعل والمفعول �إذا �أنت
تركت الخبر في مو�ضعه فلم ُتقـ ّد ْمه على المبتد�أ كان
َقـ َّد ْم َت � َ
أحدهما على الآخـر ،معنى ذلك �أ ّنك �إذا َ
االخت�صا�ص فيه ،و�إنْ ق ّدمته على المبتد�أ �صار االخت�صا�ص الذي كان فيه في المبتد�أ ،تف�سير هذا� :أ ّنك
تقول� :إ ّن َما هَ َذا َل َك ،فيكون االخت�صا�ص في (لـك) ،بداللة �أ ّنك تقول� :إ َّن َما هَ َذا َل َك ال ِل َغ ِير َك ،وتقول:
�إ ّن َما َل َك هَ َذا ،فيكون االخت�صا�ص في (هـذا) ،بداللة �أ ّنك تقول� :إ َّن َما َل َك هَ َذا ال َذ َ
اك»(. )2
ووجـد الباحـث مثـاال في �شعـر مبارك بن �سيف على هذه الحالة هو قوله في(�أن�شودة الخليج)(:)3
ـاء
َبـ ْينَ ال ِ
ْـجـ َوا ِر َم َحـ َّب ٌـة َو� َإخ ُ

ْـت ا ْل َعـد ُّو و�إنَّـ َما
إيـرانُ َمـا �أن ِ
� َ

�أداة الح�صر� :إ ّنـما  .حيث ُح�صر الخبر (�شبه الجملة من الجار والمجرور بين الجوار) بالمبتد�أ
الم�ؤخـر (مح ّبـة) .
تحـ ّدثنا فيما م�ضى عن الحاالت الواجبة والجائزة لتقديم الخبر على المبتد�أ ،ووجدنا �أنّ ال�شاعر
عادي؛ لأنَ ّ
ال�شاعر
كان مكث ًرا من ا�ستخدام بع�ض الحاالت و ُمـق ّال في الأخرى ويبدو �أنّ هذا الأمـ َر ٌّ
يكتب ي�إح�سا�سه ّ
ال�شعوري الذي قد يغيب عنه في بع�ض اللحظات الفكر الذي يعي الموازنة بين الحاالت
ال َّنحو ّية؛ ذلك �أنّ ه ّـم َّ
ال�شاعـر وهدفه يتر ّكز في التعبير ع ّمـا يجول في خاطره عن طريق التّركيب
ال ّنحـوي الذي يح�سبه �أكثر دقة في �إي�صال م�شاعره و�أحا�سي�سه للآخرين.

(ُ )1ينظر دالئل الإعجاز� :ص 252ـ
ال�سابق نف�سه� ،ص .265
(ّ )2
ّ
( )3الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص ( . 163الكامل)
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خـبرا (،خبر النّوا�سخ الفعلية) .
النّمـط الثاني :تقديم ما كان �أ�صله ً

تَق َّد َم خب ُر النوا�سخ الفعلية في �شعر مبارك بن �سيف في مواطن ع ّدة ،جـاءت موزعة على الأنماط
الآتيـة :
( �أ ) تقديم خبر الأفعال النا�سخة على ا�سمها .

تقـ ّد َم خب ُر الأفعال النا�سخة على ا�سمها في (واح ٍـد وثالثـين) مو�ض ًعا ،وكان هذا التّقديـم مح�صو ًرا
في الخبر �شبه الجملـة ،والمبتـد�أ ال َّنكـرة ،وجـاء على النحـو الآتي :
(ليـ�س) ،وهو جار ومجرور على ا�سمهـا الم�ؤخـر ،وهو نكرة.
�أو ًال  :تقديم خبر ما العاملة عمل
َ

تك ّرر تق ُّدم خبر (مـا) على ا�سمها في �شعر مبارك بن �سيف في (ثالثة ع�شر) مو�ض ًعا( ،ت�سعة) منها
جاءت في ق�صيدته ّ
ال�شعر ّية المط ّولة (�أن�شودة الخليج)� ،أ ّمـا (الأربعة) الباقية فجاءت في م�سرحيته
ّ
ال�شعر ّية ( الفجر الآتي) ،ومن ذلك :
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )1
�ص ال َه َوى
يج �َ -س ِم ْعتَ ِم ْن ِق َ�ص ِ
َك ْم َ -يا َخ ِل ُ

ــــاء
هَ ــ ْم ُ
ـــ�س ال ِأحـــ َّبــة َمـــا َلــــهُ �إخْ ـــ َف ُ

فال�شاعر ق ّدم خبر (مـا) :لـهُ( ،الجار والمجرور) على ا�سمها (�إخفاء) الهتمامه وعنايته بالخبر
الذي ي�شتمل على �ضمير يعود على (هم�س الأحبة)؛ لأنّ ال�شاعر مهتم ببيان حقيقة �أنّ تناجي الأحبة -
م�سموعا.
هم�سا  -ال ب ّد �أنْ يكون
ً
و�إنْ كان ً
• وقوله في الق�صيدة ذاتها(: )2
(�سا ُبـو ُر(✼)) ال َ�س ِلـ َمتْ َيـداك َف�إنّها
َ

اء
َغ ْ
ـــد ٌر َو َمـــ ْو ٌت َمـــا ِب ِ
ـــه �إطْ َـر ُ

َّ
معني بالحديث عن �سابور القاتل؛ ولذلك نجده ق ّدمه في �أ ّول البيتَّ ،ثم ق ّدم خبر ما (بـه)
فال�شاعر ٌّ
الذي ي�شتمل على �ضمير يعود على �صفات �سابور :الغدر ،الموت؛ وك�أ ِّني بال�شاعر يريد �أنْ يذكر هذا
القاتل حيثما �أتيحت له الفر�صة ال ُح ّبا ،ولكن تعزي ًرا له ،وبيا ًنا لجرائمه .
ويم�ضي ّ
ال�شاعر في نهجـه في تقديم خبر(مـا)؛ ل�ش ّدة اهتمامه به ،وحر�صه على َبيانه .نحو:
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 100الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 125
(ّ )2
(✼) �سابور :هو �أحـد �أكا�سرة فار�س قبل دخول الإ�سالمُ .ينظر :نف�سه ،هام�ش (� ،)1ص .125
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ال�سابقة ذاتها(: )1
• قوله في الق�صيدة ّ
اء ُه
َك ْـم ِم ْـن َم َـذ ِ
اه َ
ـب َفــ َّر َقـتْ �أ ْبـ َن َ

اء
َ�س َفـ ُكـوا ِد َم ً
ـاء َمـا َلهُـنَّ َج َـز ُ

ال�سابقة نف�سها(: )2
• وقوله في ق�صيدته ّ
ـاء
َوالـدَّ ْه ُـر َي ْج ِـري َمـا َلـهُ �إ ْر َ�س ُ

ـاق والـ َّز َمـانُ َو َع ْهـدُ ُه
هَ ـا �أنْـتَ َب ٍ

ـ�س) ،وهو جار ومجرور على ا�سمهـا الم�ؤخـر النّكـرة .وتك َّرر هذا التقديم
ثان ًيا  :تقـديم خبر ( َلـ ْي َ
في (ت�سـعـة) موا�ضـع ،منها :
• يقول في ق�صيدته (�أ�شودة الخليج)(: )3
اخ ًـرا
ـاء ِة (✼) هَ ا هُ ـ َنا ُم َت َف ِ
َفا ْبنُ ا ْلف َُج َ

ـاء
َي ْ�شـدُ و ِب ِ�ش ْع ٍـر َلـ ْي َ�س ِف ِ
ـيه ِحـ َب ُ

• ويقول في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )4
َيـدُ و ُر ِفـي ا ْل َعـ ْقـلِ ُ�سـ�ؤَالْ
ـ�س ِفـي هَ ـذا ُم َـحـالْ
َو َلـ ْي َ

ثال ًثا :تقديـم خبر ( َكـانَ ) على ا�سمها .وتك ّرر هذا التّقديـم فـي (ثـالثة) موا�ضع ،هـي :
• يقول في ق�صيدته ( ُمناجـاة الدهـر)(: )5
ال�صـ َفاءِ َقـ َوا ِفـيا
�أَ ُ�سـوقُ ُ�س َو ْيـ َع ِ
ات َّ

ـاع ُ
ات َ�صفْـ ٍو َف�إنّـ َما
َو�إنْ َكانَ ِلي َ�س َ

و ُيالحـظ هنا �أنّ ال�شاعر لم ي� ِأت با�سم كان الم�ؤخر (�ساعات �صف ٍو) نكرة مح�ضة ،بل جعله نكرة
مخت�صة بالإ�ضافة حيث �أ�ضيفت النكرة �إلى نكرة .
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( .133الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 153
(ّ )2
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 127الكامل)
خرج في مدّة ابن الزُّبير ،وبقي يقاتل،
(✼)ذكر البغدادي ت1093هـ �أنّ َق َطري هو ر�أ�س الخوارج ،كان �أحد الأبطال المذكورينَ ،
وهو ي�ستظهر عليه « ،وذكر البغدادي �أنّ وفاة قطري كانت �سنة 77للهجرة ُ .ينظر :خزانة الأدب ،وترجم لقطري � ً
أي�ضا :الدكتور
يحيى مراد ،فقال :هو َج ْعو َنة بن مازن بن يزيد الكناني التميمي �أبو نعامة ..من �أهل َق َطر ..وكانت كنيته في الحرب �أبا نعامة
ال�سلم� :أبو محمد» .معجم تراجم �أعالم ّ
ال�شعراء الكبير� ،ص . 592، 591وتُنظر م�صادر ترجمته
و(نعامةَ :ف َر�سه) ،وفي ّ
ال�شعراء من الع�صر الجاهلي حتّى نهاية الع�صر الأموي ،للدكتور عفيف عبد ال ّرحمن� ،ص ،215ومعجم ّ
في :معجم ّ
ال�شعراء
المخ�ضرمين والأمويين ،للدكتورة عزيزة ف ّوال� ،ص. 375، 374
( )4الأعمال ّ
ال�شعرية � ،ص ( . 293من الكامل)
(الطويل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 53
(ّ )5
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• ويقول في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )1
َن ْر ِمـي ِبـ َو ْج ِـه َّ
ـم�س �أَ ْ�سـ َنا ًنا َل َنا
ال�ش ِ

اء
ِل َيـ ُكـونَ ِم ْن َر َ�شـ�أٍ َلـ َهـا ُن َـظ َـر ُ

وجاء خبر كان ال ُمق ّدم جا ًّر ومجرو ًرا (من ر�ش�أ) ،وا�سمها الم� ّؤخـر نكرة (نظـراء).
راب ًعا :تقديم خبر ( َكـانَ ) عليهـا :

يجوز �أنْ يتق ّدم خبر كان عليها وعلى ا�سمها ،يقول ابن جني« :يجوز تقديم �أخبار كان و�أخواتها
على �أ�سمائها ،وعليها �أنف�سها ،تقولَ :كانَ َقا ِئ ًما َز ْيدٌ ،و َقا ِئ ًما َكانَ َز ْيدٌ ،وكذلكَ :ل ْي َ�س َقا ِئ ًما َز ْيدٌ ،و َقا ِئ ًما
َل ْي َ�س َز ْيدٌ»( .)2وكان الجـزولي ت 607هـ قد قال بـمـثـل هــذا ،لكـ ّنـه و�ضـع قـيـدً ا ،فقال« :يجوز �أنْ يتق ّدم
فيه الخبر على العامل �إنْ خـال عن معنى اال�ستفهام ،ويجب �إنْ كان فيه ،و�إنْ كان المبتد�أ معه �ضمير
تو�سطه بين العامل واال�سم»( .)3ومعنى هذا �أ ّنه �إنْ
يعود على �شيءٍ في الخبر ،وجب تقديم الخبر� ،أو ّ
ت�ض ّمن معنى اال�ستفهام كان التقديم واج ًبا ال جائزًا ،نحوَ :منْ كانَ �أخ َ
ـوك؟ و�أينَ بات زيدٌ؟ وب ّين ابن
ه�شام �أنّ من �أحوال خبر كان « التق ُّدم على الفعل وا�سمه ،كقولك :عال ًما كانَ زيدٌ ،وال ّدليل على ذلك
قوله تعالىَ }:أ َه ُؤ اَل ِء إِ َّياك ُْم كَانُوا َي ْع ُبدُ َ
ون {( ،)4ف�إ ّياكم :مفعول (يعبدون) ،وقد تق ّدم على كان ،وتق ُّدم
المعمول ُي�ؤ ِْذنُ بجواز تق ّدم العامل»( .)5وع ّلق �أبو البقاء ال ُع ْكـ َب ِري ت616ه على هذه الآية فقال« :قوله
تعالى�( :أهـ�ؤالء) :مبتد�أ ،و(�إ ّيـاكم) :في مو�ضع ن�صب ِبـ ( يعبدون) ،و( يعبدون) :خبر كان ،وفيه داللة
على جواز تقديم خبر كان عليها؛ لأنّ معمول الخبر بمنزلته»(. )6
وجاء في �شعر مبارك بن �سيف خبر كان ُمق ّد ًما عليها وعلى ا�سمها في (مو�ضعين) ،هما:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )7
ـوع ِك هَ ا ِنـ ًئا
َق ْد ِع ْ�شتُ ِطـ ْف ًال ِفي ُر ُب ِ

اء
َكالـ ُو ْر ِق ُكـنَّـاَ ،والـ َّر ِب ُ
يـع ُر َو ُ

تق ّد َم خبر كان ( الجار والمجرور :كالورق) ،على ا�سمها (ال�ضمير المت�صل بكان  -نا .)-
(الكامل)

		
( )1نف�سه� ،ص . 103
( )2اللمـع في العربية� ،ص . 20
( )3المقدمة الجزولية في النحو� ،ص. 105
(� )4سورة �سب�أ� ،آية . 40
(� )5شرح قطر الندى� ،ص . 133 ، 132
( )6التبيان في �إعراب القر�آن. 1070/2،
( )7الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 103الكامل)
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• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتـي)(: )1
لل�سـ َوا ِئ ِـم َيـ ْو ًما �إ َرا َد ْة ؟
َ�سـ َوا ِئ َـم ُكـنَّاَ ،وهَ ـلْ َّ
ـــم
َو َلــكـنِّـي �إِ ْذ �أَ َرى َحــا َلــ ُك ْ

َ�سـ َوا ِئ َـم :خبر كان مق ّدم
(خام�سا) تقـديم خبر (مـا َ
زال) ،وهو جار ومجرور على ا�سمهـا الم�ؤخّ ـر .تكـ َّرر هذا التقـديم في
ً
(مـو�ضـع) ،هـو قوله في ق�صيدته (ال ُبعـد ال ّرابـع ـ  2ـ)(: )2
ٍ
َي ْ�ص ُ
ـرخـونْ
�أنْ َد ِع َّ
ـ�س َن َـراهَ ـا
ال�شـ ْم َ
َل ْـم َي َـزلْ ِفـي َحـ ّيـ َنا َر ْح ُـع الطُّ ـ ُبـولْ

(رج ُـع الطبول) :خبر (لم يزل) م�ؤخر ،وهو معرفة (نكرة م�ضافة �إلى معرفة).
ْ
كما ق ّدم مبارك بن �سيف خبر ما زال عليها وعلى ا�سمها؛ ل�ضرورة القافية في ق�صيدته (لحظـات
غروب �سعيدة)(:)3
ْـح ِّـب َولِيـدً ا َل ْـم َي َـزلْ
َخـالِـدَ ال ُ

َوعـ ُيـونٌ ِفـي َمـ� ِآقـيـها َت َـرى

الحب وليدً ا ،فق ّدم ال�شاعر خبر ما زال (وليـدً ا) على ا�سمها ال�ضمير
والتقدير :لم يزل خالد ِّ
الم�ستتر في (ما َ
زال)؛ ل�ضرورة القافية .
(�ساد�سا) تقـديم خبر (مـا دا َم) ،وهو جار ومجرور على ا�سمهـا الم�ؤخّ ـر .تكـ َّرر هـذا التقديـم في
ً
(مـو�ضـع) ،هـو قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )4
ٍ
ـــــاء
اع
ِ
ـــر ِ
�أَ ْي ٍ
ـــــد ُت َ
ــــــيـــه َلـــــهُ �أُ َمــــ َن ُ

ـب َما َدا َمـتْ ِب ِه
هَ ا �أنْـتَ َوا ِدي ِ
الخ ْ�ص ِ

أيـد ُتراعيـه :خبر (ما دام) م�ؤخر ،وهو معرفة؛ لأ ّنه مو�صوف.
� ٍ
(المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 249
(ّ )1
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 189الرمل)
(الرمل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 221
(ّ ))3
(الكامل)
		
( )4نف�سه� ،ص.164
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خـبرا (،خبر النّوا�سخ الحرفية) .
النّمـط الثالث :تقديم ما كان �أ�صله ً

و ُيجمع ال ُّنحاة على جواز تقديم خبر الحروف النا�سخة على ا�سمها �إنْ كانَ ظر ًفا� ،أو جا ًّرا ومجرو ًرا،
خف�ض� ،أو ظر ًفا جاز تقديمه على
ّجاجي ت340هـ ،واعلم �أ ّنه �إذا كان خبر هذه الحروف حرف ٍ
يقول الز ّ
اال�سم التّ�سـاع العرب في ّ
و(ع ْن َـد َك)
الظروف ،فتقول� :إنّ ِع ْن َد َك َز ْيدً ا ،فتن�صب (زيـدً ا)؛ لأ ّنه ا�سم �إنّ ِ ،
الخبر ،وهو ُمقـ ّدم ،وكذلك� :إنّ ِفي ال َّدا ِر َع ْمـ ًرا ،و َل َع َّل َل ُه ُع ْـذ ًرا ،و�إنّ �أَ َم َام َك َب ْكـ ًرا ،وكذلك مـا �أ�شبهه»(.)1
بالظـرف ،حين قال�« :إنّ العرب اتّ�سعت في ّ
تو�سع العـرب ّ
الظروف،
وكانَ المجا�شعي قد �شرح �سبب ّ
ـازت فيها ما ال ُتجيزه في غيرها من قبل �أنّ جميع الأفعال ال تخلو منها ،فهي موجودة في الكالم،
ف�أج ْ
و�إنْ لم ُت ْذ َكـر؛ لأ ّنه ال ي�صـ ُّح وقوع فعل �إ ّال في زمان ومكان .فل ّمـا كان معناها موجودًا في الكالم �أجـازوا
ف�سـر �سبب جواز تقديم الخبر �إذا كان
تقديمها والف�صل بها بين �إنّ وا�سمها»(� . )2أ ّمـا ابن يعي�ش فقد َّ
ظر ًفا لكثرة اال�ستعمال ،فقال « :لم يجـز ذلك(�أي :تقديم الخبر على اال�سم) في هذه الحروف اللهم
�إ ّال �أنْ يكون الخبر ظر ًفا� ،أو جا ًّرا ومجرو ًرا ،فال يجوز �أنْ تقول� :إنّ ُم ْن َط ِل ٌق َز ْيدً ا ،ويجوز �أنْ تقول� :إنّ في
تو�سعوا في ّ
وخ�صوها بذلك لكثرتها في اال�ستعمال»( . )3وقال بهذا
الظروفّ ،
ال ّدا ِر َز ْيدً ا؛ وذلك �أ ّنهم ّ
الإ�سترابادي ت 715هـ�« :إ ّنما يجوز تقديم الخبر على اال�سم �إذا كان ظر ًفا لالتّ�ساع في ّ
الظروف بما لم
يتّ�سع في غيرها»(. )4
وجـاء خبر الحروف النا�سخة في �شعر مبارك بن �سيف ُمقـ ّد ًما على ا�سمها ،وهو جار ومجرور في
(ثـمانيـة) موا�ضـع ،منها :
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليـج)(: )5
اء
َف َكـ�أنَّها َفـ ْو َق الـ َّث َرى �أَ ْ�ضـ َو ُ

ْـرا �أَنَّ ِف َ
َيكْـ ِف َ
ـيك َم َعـا ِلـ ًما
يـك ِذك ً

• وقوله في ق�صيدته ( ال ُبعـد ال ّرابع : )6()- 2 -
ال َتـ َم َّـل الـدَّ ْر َب َيـا َظ ْمـ�آنُ �أنْـت
( )1الجمل في النحـو� ،ص . 52
(� )2شرح عيون الإعراب� ،ص . 113
المف�صل. 103 / 1 ،
(� )3شرح
ّ
( )4الوافية في �شرح الكافية� ،ص. 75
( )5الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 143الكامل)
(الرمل)
ال�سابق نف�سه � ،ص. 191
(ّ )6
56

ال�صـ ْب َر ِب َمـ ْنقُـو ِع الأَ َمـل
َوا ْر َ�ش ِ
ـف َّ
�إنّ للـدَّ ْر ِب �أَ َجـل

• وقوله في ق�صيدته ( �أن�شودة وادي ال ّنـيل)(: )1
َومِـنَ الـ ِّنـيـلِ َ�شـ َّر َق الأَ َبـ َوانِ

ـيـك ُ
جـذو ِري
إيـه َيـا ِم ْ�ص ُـر �إنَّ ِف ِ
� ِ

وال يختلف الغر�ض من تقديم خبر الحروف النا�سخة على �أ�سمائها عن الغر�ض من تقديم خبر
المبتد�أ عليه ،فتقديم الخبر في الأمثلة المتقدمة يفيد �أهمية الخبر ،و�أ ّنه �أعظـم �ش�أ ًنا من اال�سم ،كما
ـ�ص (م�صر) بوجود جذوره فيها ،وربط العالقة
يفيد تخ�صي�ص الم�سند بالم�سند �إليه ،فال�شاعر مث ًال خ ّ
بين (الحقِّ ) و(ال ُمطالب) به ب�أ ّنها عالقة وثيقة ال انف�صام لها .
و�إذا كانَ تقديم خبر الحروف النا�سخة على ا�سمها غير جائز عند جمهور ال ُّنحاة �إ ّال �إنْ كان ظر ًفا �أو
جا ًّرا ومجرو ًرا ،فمن الأ ْو َلى �أ ّال يجوز تقديم معمولها عليها؛ وذلك لأ ّنها �أدوات غير مت�صرفة ،وال خالف
في ذلك بين ال ّنحاة .يقول ابن يعي�ش « :وال يجوز تقديم خبرها وال ا�سمها عليها ،وال تقديـم الخـبر فيها
ـروعا على الأفـعال
على اال�سـم ،وال يجـوز ذلك في المبتـد�أ؛ وذلك لعـدم ت ََ�ص ُّرف هذه الحـروف وكونـها ف ً
ّ
فانحطـت عـن درجـة الأفعال»( .)2و�أ ّكـد على هذا ابن ه�شام � ً
أي�ضا ،فقال« :وا�ستغنيتُ بتنبيهي
في العـمل
التو�سط في غير م�س�ألة ّ
ال�سـهل
على امتناع ُّ
الظرف والجار والمجـرور على امتناع التقـ ُّدم؛ لأنّ امتنـاع َّ
يلـزم امتناع غـيره بخـالف العك�س»(. )3
و ُيقـ ّدم مبارك بن �سيف خبر الحرف النا�سخ عليه ،وعلى ا�سمه ،مخال ًفا بذلك �إجماع النحاة ُمتكـ ًئا
على مقولة :يجوز لل�شاعر ما ال يجوز لغيره ،فيقـول في ق�صيدته (عالم الكلمات)(:)4
َي َتـدَ ا َر ُكـ َها ا ْل َعـق ُ
ْـل الْـ َم ْ�س ُـحو ُر ِبـ َعا َلـمِـ َها
َم ْ�س ُـحـو ٌر �إنّـي ُقـلْـتُ َلـ َها
َفـ�أ َرتْـ ِني �أ ْبـ َعا َد الأ ْبـ َعـاد
(الخفيف)

		
( )1نف�سه� ،ص. 219
المف�صل. 103 / 2 ،
(� )2شرح
ّ
(� )3شرح قطر الندى. 225 ،
( )4الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 203المتدارك)
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قـ ّدم خـبر �إنَّ (م�سحو ٌر)على الحرف النا�سخ ،وعلى ا�سمها(ال�ضمير المت�صل بها) ،وتقدير الكالم:
قلتُ لها � :إ ّنـي م�سحـو ٌر  .وقد يفيد تقديم الخبر في هذه الجملة الت�أكيد على مدى الإعجاب بعالم
الكلمة التي �أخذت على ال�شاعر ُل ّبه فجعلته كالم�سحور ال يكاد يعي ما حوله ،وال�شاعر بهذا التقديم
عندئذ قاد ًرا على
ربما �أراد �أنْ ير�سم �صور ًة واقع ّي ًة النجذابه لعالم الكلمة التي ُتغرق عقله ،فال ُي�صبح
ٍ
تمييز قواعد النحو ،فال ّدليل على ت�أ ُّثـر ّ
ال�شاعر ب�سحر الكلمة :خروجه على قاعدة نحوية �أجمع النحاة
عليها ،وهي عدم جواز تقديم خبر الحرف النا�سخ عليه وعلى ا�سمه ،ونحن ندرك �أنّ �شاعرنا ملتز ٌم بما
ُيجمع عليه النحاة ،وهذه �إ�شارة تجعل القارئ ُي ُ
درك عمق العالقة بين ال�شاعر وعالم الكلمة التي ُتغرق
ال�شاعر في �سحرها .
وفيما ي�أتي جدول يبين �إجمالي الأخبار المقدمة في الجملة اال�سمية:
العدد
177

الخبر
 الخبر المقدم على المبتد�أ . خبر النوا�سخ الفعلية والحرفية .المجموع

37
214

فتقديم الخبر بهذا العـدد الكبير يعطي داللة على مدى اهتمام ال�شاعر بالخبر وعنايته به ،وقد مـ ّر
بنا بيان ذلك عند حديثنا عن القيم الداللية لتقديم الخبر .
الرابع :تقديم متعلقات الجملة المن�سوخة وغير المن�سوخة .
النّمـط ّ

تق ّدمت المتعلقات في الجملة اال�سمية المن�سوخة وغير المن�سوخة في �شعر مبارك بن �سيف في نحو
(�أربعة وثالثين ومائة) مو�ضـع .وتن ّوعت المتعلقات المقـ ّدمة بين الجار والمجرور والظروف ،والمنادى
وغيرها ،وتوزعت تلك الموا�ضع وفق الأنواع الآتية :
( )1التقـديم في الجملة اال�سمية( ،غير المن�سوخـة) :
�أوال  -تقديم �شبه الجملة من الجـار والمجـرور على الخبر� ،أو المبتد�أ � ،أو عليهما م ًعا:

ورد �شبه الجملة (الجار والمجرور) ُمق ّد ًما في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف ب�صـور
َ�شـتّى ،هـي :
تـقدم الجار والمجـرور على الخبر( .مبتـد�أ  +جـار ومجرور  +خـبر).
( �أ ) ُّ
ال�صورة في (ثالثة و�سبعين) مو�ض ًعا ،منها:
وجاءت هذه ُّ
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• قوله في ق�صيدته (م�سافر على �أمواج الخليج)(: )1
يب
َو ُقلْـتُ ِ :ل َقـا ِئـي ِبـ�أَ ْر ِ�ضـي َق ِـر ْ

ـين
َفـ َهـلْ َع َـجـ ًبا �أَنْ َط َوا ِنـي ال َْح ِن ْ

ِلقائـي :مبتـد�أ ( .ب�أر�ضي :جار ومجرور)  .قريب  :خبر المبتد�أ .
• وقوله في ق�صيدته (�أمجـاد رم�ضـان)(: )2
َو َل ِذك ُْـر َر ِّب َ
ـوب َ�س ِكي َن ٌـة
ـك ِفي الْـق ُل ِ

اه ِـد َمطْ ـ َل ُـب
ال�س ِكي َن ِـة ِل ُلم َج ِ
ُنـو ُر َّ

/م ْط َل ُب :خبر المبتد�أ
القلوب/للم
ال�سكينة :مبتد�أ( .في
ِ
جاهد:جار ومجرور) َ�سكين ٌة َ
ُ
ِذك ُْر/نور ّ
• وقوله في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديـان)(: )3
اع ٌـة
َوالن َّْ�ص ُـر ِفي ُ�س ْو ِق ال ِْج َهـا ِد ِب َ�ض َ

ِبـدَ ِم َّ
ال�ش َهـا َد ِة ُت ْـ�ش َت َـرى َكالـزَّا ِد

�ضاع ٌة :خبر المبتد�أ .
ال َّن�صـر :مبتـد�أ ( .في ُ�سـوق الجها ِد :جار ومجرور)ِ .ب َ
تـقدم الجار والمجـرور على المبتد�أ الم�ؤخر:
(ب) ُّ

ال�صورة في �شعر مبارك بن �سيف
( خبر ُمق ّدم  +جار ومجرور  +مبتد�أ م�ؤخـر )  .وتكررت هذه ُّ
في (�أربعة) موا�ضع ،منها:
◆ قوله في ق�صيدته (�أُن�شودة الخليـج)(: )4
يـم َج َحـا ِفـ ًال
�أَنا َقـائِدُ ال َْج ْي ِ
ـ�ش ال َع ِـظ ِ

اء
يــج َمـ َمـالـ ِ ٌك َو َث َ
ـــر ُ
ِل َ
ــي ِفـي ال َْخــ ِل ِ

َ -م َما ِل ٌك :مبتد�أ م� َّؤخـر .

 ِل َـي :الجار والمجرور خبر مق ّدم .◆ وقوله في ق�صيدته (�أُن�شودة الخليـج)(: )5

ا�س َع ْـد ـ �أَ َبا ال ْأحرا ِر ـ ِف َ
اعـ َت َلى
يك َق ِد ْ
َف ْ

َ -ل ُه ْم :الجار والمجرور خبر مق ّدم .

اء
ـا�ضـ َي ِ
َقـ ْو ٌم َل ُه ْم ِفي ا ْل َم ِ
ات َ�سـ َن ُ

�َ -سـ َن ُاء :مبتد�أ م� َّؤخـر .

( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 15المتقارب)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 74
(ّ )2
(الكامل)
		
( )3نف�سه� ،ص . 86
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 138الكامل)
( )5الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 153الكامل)
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تقـدم الجار والمجرور على المبتد�أ والخبر( :الجـار والمجرور  +المبتـد�أ  +الخبر).
(ج) ُّ
وتكررت هذه ال�صورة في �شعر مبارك بن �سيف في (�سبعة) موا�ضـع ،منها :
◆ قوله في ق�صيدته (الب ْين والأقـدار)(: )1
ــر
اك ِبـ ُك ِّـل َ�ش ْـيءٍ َن ِ
�إنِّـي �أَ َر ِ
ـا�ض ٍ
الجار والمجرور :في ِّ
كل زاو َي ٍة .

ـك َ�سـا ِري
ِفـي ُك ِّـل َزا ِو َي ٍـة َخ َيـا ُل ِ

المبتـد�أ :خيا ُل ِـك .

الخبـر �َ :سـاري .

◆ وقوله في ق�صيدته (�أمجـاد رم�ضـان)(: )2
َر َم َ�ضـانُ ِف َ
ـيك ال ُْم ْع ِـج َـز ُ
ات َك َـرا َم ٌة
الجار والمجرورِ :ف َ
ـيـك .

لـه َ�شـ ْه ٌـر َو ُّ
ال�شـ ُهـو ُر ُت َـر َّت ُـب
ِل ِ

الخبـر َ :كـ َرامـ ٌة .

المبتـد�أ :ا ْلـ ُمعـجـزات .

◆ قوله في ق�صيدته (�أُن�شودة الخليـج)(: )3
ْــر ُك ْـم �أَ ْبـ َقى َو ِفـيه َج َ
اء
ِب ِ
ــه ِذك ُ
ــز ُ

ـ�س ِبـ َغـا ِف ٍـل
َو َك َـذ ِل َك التَّـا ِريـخُ َل ْي َ
الجار والمجرورِ :ب ِـه .

المبتـد�أِ :ذ ْكـ ُر ُك ْـم .

الخبـر � :أَ ْبـ َقـى.

ثان ًيا ـ تقديم َّ
الـظـرف:

وورد َّ
الظرف ُمق ّد ًما في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف ب�صور متعددة ،هـي :
الـظـرف على الخبر( .مبتـد�أ َّ +
( �أ ) تقـديم َّ
الظـرف  +خـبر) .

وق ّدم ال�شاعر (� َأح َـد عـ�شر) ظـر ًفا(✼) على الخبر في (�سبعة ع�شـ َر) مو�ض ًعا ،منها:
◆ قوله في ق�صيدته (بحـر الزُّم ُّرد)(: )4
ات َق ْد َ�شه ِْـد َت ِع َمادَهَ ا
َك ْم ِم ْن َح َ�ضـا َر ٍ

�أَنْـتَ  :المبتد�أ .

لح َ�ضـا َر ِة ِم ْحـ َو ُر
َبـلْ َ�أنْـتَ َد ْو ًما ِل َ

َد ْو ًماّ :
الظرف ِ .م ْحـ َو ُر :الخبر .

(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 42
(ّ )1
(الكامل)
		
( )2نف�سه� ،ص . 76
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية � ،ص ( . 164الكامل)
(✼) ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
الظروف هيَ :د ْو ًما ،اليومَ ،حـ ْولِ ،عنـدَ َ ،بـ ْينَ َ ،مـع ،فـ ْوقَ ،بـ ْعـدَ  ،دُونَ  ،لـدَ ى ،هُ ـنـا .
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 48
(ّ )4
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◆ وقوله في ق�صيدته (عـودة �إبريل)(: )1
ْـرب َع ْـن ِفـك ِْـري
ِعـ ْيـدٌ َل ْـن َيغ َ

ـاك الْـ َيـ ْو َم ُمـ َع ِّـذ َبـ ِتـي
ُر�ؤْ َي ِ

ـاك :المبتد�أ  .ا ْلـ َيـ ْو َمّ :
الظرف ِ .ع ـ ْيـ ـدٌ :الخبر .
ُر�ؤْ َي ِ
◆ وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليـج)(: )2
لـح ُ
ا�سـ َم ُ
اظـها
ات ِ
َو ِبـه ا ْل ُع ُيـونُ ا ْل َب ِ

اء
الـر َم ِ
ـال ُر َو ُ
َف ِجـ َنا ُنـها َبـ ْينَ ِّ

فجنا ُنها :المبتد�أ  .بينَ ّ :
واء :الخبر .
الظرف ُ .ر ُ

ال�سابقة ذاتها(: )3
◆ وقوله في ق�صيدته ّ
ـال�سـا ِب َح ُ
ـات ُمـ َقـا ُم َها َّ
اء
الظـ ْل َم ُ
َف َّ

اج ٌـع
ـيب هَ ـ َو ِ
هم َب ْعـدَ ال َم ِغ ِ
َو ُعيـو ُن ْ

هم :المبتد�أ َ .ب ْعـدَ ّ :
اج ٌـع :الخبر .
الظرف  .هَ ـ َو ِ
َو ُعيـو ُن ْ
الظرف على المبتد�أ الم�ؤخّ ـر ( :الخبر المق ّدمّ +
(ب) تقـديم ّ
الظـرف  +المبتد�أ الم� ّؤخر) .

مو�ضع ،هو قوله في ق�صيدته(�أن�شودة الخليـج)(:)4
وجاء هذا ال ّنمط في �شعر مبارك بن �سيف في
ٍ
َو َ�سـ ِل ْم ِـت َيـا �أَ ْر َ
ات ال ِتـي
�ض الإ َمـا َر ِ

ِفـي َ�سـ ْي ِرهَ ـا :الخبر المق ّدم .

ـالء
الـر ِق ِّـي َع ُ
ِفـي َ�سـ ْي ِرهَ ـا َن ْحـ َو ّ

َن ْحـوّ :
الظرف .

ـالء :المبتد�أ الم�ؤخر .
َع ُ

الظرف على المبتد�أ والخبرّ :
(ج) تقـديم ّ
(الظـرف  +المبتد�أ  +الخبر) .وجاء في (مو�ضعين)،
هما:
• قوله في ق�صيدته(�أُن�شودة الخليج)(: )5
ا�ص َن ٌـة َو ُقلْـ َناِ :فتْـ َي ٌـة
َقا ُلـواَ :ق َـر ِ

اء
ُمـذْ َمـ ْو ِل ِـد ُّ
الـدنْـ َيا هُ ْـم الطُّ ـ َلـ َق ُ

ال�سابقة نف�سها(:)6
• وقوله في ق�صيدته ّ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 65المتدارك)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 114
(ّ )2
(الكامل)
		
( )3نف�سه� ،ص . 148
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 168الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 154
(ّ )5
(الكامل)
		
( )6نف�سه� ،ص . 102
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َوا ْل َيـ ْو َم ِف َ
اخ َـر ُ
ات َع َما ِل ٌـق
يك ا ْل َم ِ

ـاء
ُمـدُ نُ ا ْل ِب َحـا ِرَ ،و َ�سـ ْي ُرهَ ـا َ�ضـ ْو َ�ض ُ

َع َما ِل ٌـق :الخبر .

اخ َـر ُ
َوا ْل َيـ ْو َمّ :
ات :المبتد�أ .
الظرف  .ا ْل َم ِ
ثال ًثا  -تقديم المنــادى :

جاء المنادى ُمق ّد ًما في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف ب�صور َ�شـتّى ،هـي :
( �أ ) تقـديم ال ُمـنادى على الخـبر( .المبتـد�أ  +المنـادى  +الخـبر) .
وورد هذا ال ّنمط في �شعر مبارك بن �سيف في (�ستة) موا�ضـع ،منها :
• قوله في ق�صيدته(�أن�شودة الخليـج)(: )1
َد َّق ُ
ـات َقلْـ ِب َك ـ َيـا َج ُه ُ
ـاء
ـول ـ ُد َع ُ

ُك ٌّل ُي َ�س ِّب ُـح ـ َلـ ْو َعـ ِلـ ْمتَ ـ ِب َح ْم ِـد ِه

َد َّق ُ
ـات َقلْـ ِب َك :المبتد�أ َ .يـا َج ُه ُ
ـاء :الخبر .
ـول :المنادى ُ .د َع ُ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية( الفجـر الآتـي)(: )2
هلل َيـا َقـ ْو ِمـي َعـ َل ْيـ ُك ْـم
َ�سـال ُم ا ِ
ال�ســـال ُم
َعــ َلـ ْيـ ُك ْـم َيــا �أَ َخــا الْـ َع ِ
ــــرب َّ

هلل :المبتد�أ َ .يـا قومي :المنادى  .عليكم :الخبر .
�سال ُم ا ِ
المنادى على المبتد�أ الم�ؤخّ ر( .الخـبر  +المنـادى  +المبتـد�أ) .
(ب)تقـديم ُ
ووردت هذه ال�صورة في �شعر مبارك بن �سيف في ( مـو�ضعـين ) ،هـمـا :
• وقوله في ق�صيدته(�أن�شودة الخليـج)(: )3
ـاط ُ
ـيك َت َحـ َّي ٌـة
ـيل الْـ َم ِل ِ
هَ ِـذي �أَ َ�س ِ

َل َ
ـك ـ َيا َم ِل ُ
ـاء
ـيك ـ ا ْل َب ْح ُـر َوا ْل َبطْ َح ُ

المـ َنـا َدىُ :
مليك  .البحر :المبتـد�أ الم� َّؤخـر.
لك( :الجار والمجرور) خـبر مقـ ّدم ُ .

• وقوله في ق�صيدته م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية( الفجـر الآتـي) (:)4
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية � ،ص ( . 132الكامل)
(من المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 306
(ّ )2
(الكامل)
		
( )3نف�سه� ،ص . 139
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 306من المتقارب)
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ال�سـال ُم
َعـ َلـ ْي ُكـم َيـا �أَ َخـا ا ْل َع َـر ِب َّ
هلل �أَنْــتَ هُ ــ َنــــا
�أَ َعــ ْبــدَ ا ِ
ــاحــ ِبــي �أَ ْقــ ِبــلْ
َنـ َعــم َيــا َ�ص ِ

ال�سال ُم :المبتـد�أ الم� َّؤخـر
لك( :الجار والمجرور) خـبر مقـ ّدم ُ .
المـ َنـا َدى :يا �أخا العرب ّ .
راب ًعا  -اعترا�ض الجملة ال�شرط ّية :

جاءت الجملة ال�شرط ّية متقـ ّدمة على الخبر في �شعر مبارك بن �سيف ،في (ثالثة) موا�ضـع ،هي :
(المبتـد�أ  +الجملة ّ
ال�شـرط ّيـة  +الخـبر) .
• قوله في ق�صيدته(البـ ْين والأقـدار)(:)1
َ�ضـ ْو ُء النَّـ َها ِر �إ َذا َب ُع ْـد ِت َغـ َما َم ٌـة

ـــر الأنْـــــ َوا ِر
ـــك َب ِ
ـــر َب ِ
ـــاه ُ
واللـ ْي ُـل ُق ْ

• وقوله في ق�صيدته(عـودة �إبريل)(: )2
ــــــري
ــــر َبــــتْ �أَ ْ�س ِ
َو ِجــ َنــا ِنـــي �إنْ َغ َ

ــــــك َجــــن ٌ
َّــــات
ُـــر ِب ِ
َفــــــالْـــ ِبـــيــدُ ِبـــق ْ

• وقوله في ق�صيدته(�أُن�شودة الخليـج)(: )3
ْمـت ُ
اء)
اجـدُ َلـ ْو َعل ِ
ُكـلُّ ا ْل َم َ�س ِ
(قـ َب ُ

اجـدُ َوالأذانُ ُمـ َو َّحـدٌ
هَ ِـذي ا ْل َم َـ�س ِ
خام�سا  -تقديم الجملة الفعلية :
ً

(مو�ضع) ،هو:
جاءت الجملة الفعلية متقـ ّدمة على الخبر في �شعر مبارك بن �سيف .في
ٍ
قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )4
ُكـلُّ َمـا ِجـ ْئ َنـا ِب ِـه
َبـلْ َو َمـا َن ْـر ُجـو ُه ِمـنْهُ ..
ّـيه َت َب ْعـ َث ْر
َبـ ْينَ َكـف ِ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 41الكامل)
(المتدارك)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 64
(ّ )2
(الكامل)
		
( )3نف�سه� ،ص . 133
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 299الكامل)
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(المبتد�أ (ك ُّل)  +الجملة الفعل ّية � -صلة المو�صول ( -ما جئنابه ،بل وما نرجوه)  +الخبر ،وهو:
الجملة الفعلية ـ تبعثر.
�ساد�سا  -تقديم الجملة اال�سم ّيـة :
ً

جاءت الجملة اال�سم ّية متقـ ّدمة على الخبر في �شعر مبارك بن �سيف ،في (مو�ض ٍـع) ،هو قوله في
ق�صيدته (�أُن�شودة الخليـج)(: )1
اء
ِفـي َعـ ْي ِن َع ِ
ـا�ش ِقـها َلـ َها �أَ ْ�سـ َم ُ

ُّـجـو ِم َلـ َوا ِم ٌـع
َولآ ِل ٌـئ ِه َـي َكـالن ُ

ولها تخريجان(- :لآل ٌـئ :مبتـد�أ �أول  +جملة ا�سم ّية :هـي كالنجـوم  +لـوامـ ٌع :خـبر المبتد�أ الأول).
		

ثان) .
(-لآل ٌـئ :مبتـد�أ  +هـي :خبر �أول  +لـوامـ ٌع :خـبر ٍ

ثان ًيا :تقـديم ُمتع ِّلـقـات الجملة اال�سم ّية المن�سـوخـة :
�أو ًال  :النَّـوا�سـخ الفعليـة :

تحـ ّدث ابن عقيل عن تقديم معمول الخبر في جملة (كـان و�أخـواتها) ،و�أ ّكـد حقيقة �أ ّنه« :ال يجوز�أنْ يلي (كان) و�أخواتها معمول خبرها الذي لي�س بظرف وال جـار ومجـرور»(ّ .)2ثم بحث ابن عقيل
الم�س�ألة من جانبين ،هما :
«الأول� :أنْ يتق ّدم معمول الخبر وحده على اال�سم ،ويكون الخبر م�ؤخ ًرا عن اال�سم ،نحو :كانَ
مثال على
طعامك زي ٌد �آك ًال ،وهذه ممتنعة عند الب�صريين ،و�أجـازها الكوفيون  -ولم يجـد الباحث � َّأي ٍ
َ
هذا في �شعر مبارك بن �سيف . -
الثاني� :أنْ يتق ّدم المعمول والخبر على اال�سم ،ويتق ّدم المعمول على الخبر ،نحوَ :كانَ َط َع َام َك � ِآك ًال
َز ْيدٌ ،وهي ممتنعة عند �سيبويه ،و�أجـازها ُ
بع�ض الب�صريين  ..ف�إنْ كانَ المعمول ظر ًفا� ،أو جا ًّرا ومجرو ًرا
جاز �إيال�ؤه (كان) عند الب�صريين والكوفيين ،نحوَ :كانَ ِع ْن َد َك َز ْي ٌد ُمـ ِقيـ ًما ،و َكانَ ِف َ
يك َز ْي ٌد َر ِاغـ ًبا»(.)3
للتو�سـع
ولم ترد �أمثلة على هذه الحالة في �شعر مبارك بن �سيف .وع ّلل ال ُمرادي ت749ه جـواز ذلك « ُّ
في ّ
الظـرف والمجرور»(. )4
(الكامل)

ال�سابق نف�سه� ،ص . 112
(ّ )1
(� )2شرح ابن عقيل� ،ص . 259 / 1
ال�سابق نف�سه. 260 / 1 ،
(ّ )3
( )4تو�ضيح المقا�صد والم�سالك. 499/1 ،
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ومن �أنماط التقديم في الجملة الفعلية المن�سوخة ما ي�أتي:
تقـدم الظرف على اال�سم والخبر في الجملة المن�سوخة .
( �أ ) ُّ
( الفعل النا�سخ ّ +
الظرف  +ا�سمه  +خبره) .
جـاء ّ
ـو�ضع) ،هو قوله
الظرف في �شعر مبارك بن �سيف ُمق ّد ًما على ا�سم كان وعلى خبرها في (م ٍ
في ق�صيدته (�أُغنية للربيـع)(: )1
يه َوهَ ـا ِتي َ�ش ْـد َو ِك هَ ـا ِتـي
�أَن ِْ�ش ِـد ِ

�إنْ َي ُك ْـن ِعـنْـدَ ِك ا ْل َغ َـرا ُم َر ِبيـ ًعا

ّ
الظـرف :عندك  .ا�سم (يكن) :الغرام  .خبر(يكن) :ربي ًعا .
الفعل النا�سخَ :ي ُكنْ .

�أفاد تق ُّدم ّ
الظرف(عندك) على ا�سم كانَ وخبرها اخت�صا�ص الممدوح (رفاقه من الطيور
وغيرها) بالغرام .كما �أفاد اهتمام ال�شاعر بها ،وح ّبه لهم؛ لذلك ق ّدمها على المبتد�أ والخبر.
ولم يرد  -في َ�ضـ ْوء علم الباحث  -في �شعر مبارك بن �سيف الجار والمجرور ُمق ّد ًما على ا�سم
كان وخبرها .
تقـدم الجار والمجرور على خبر الفعل النا�سخ .
(ب) ُّ
(الفعل النا�سخ  +ا�سمه  +الجار والمجرور  +خبر الفعل النا�سخ)

تكرر تق ُّدم �شبه الجملة من الجار والمجرور على خبر الفعل النا�سخ في (ثمانية ع�شر) مو�ض ًعا،
منها :
• قوله في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )2
ـالقـيـ َها َو َيف َْـر ْح
َق ْـد ُي ِ
َو َت ُكـونُ ا ْل َم ْ�سـ َك ُـة الأو َلـى َلـهُ � ِآخ َـر َمـ َّر ْة

َو َت ُكـونُ  :الفعل النا�سخ  .ا ْل َم ْ�سـ َكـ ُة :ا�سمهَ .لـهُ :الجار والمجرور ِ � .آخـ َر :خبر الفعل النا�سخ .
• وقوله في ق�صيدته (بحـر الزُّم ُّرد)(: )3
� ْأ�صـ َوا ُتـها ِفي ُل ِّـج َمـ ْو ِج َ
ـك ُتـ ْب ِح ُـر

هَ ِذي َم َجـا ِد ُ
ال�سـ َفا ِئ ِن َل ْـم َت َـزلْ
يـف َّ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص . 28
ّ
( )2الأعمـال ال�شعرية� ،ص . 24
ال�سابق نف�سه� ،ص . 49
(ّ )3

(الخفيف)
(الرمل)
(الكامل)
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َل ْـم َت َـزلْ  :الفعل النا�سخْ � .أ�صـ َوا ُتـها :ا�سمهِ .في ُل ِّـج :الجار والمجرورُ .تـ ْب ِح ُـر :الجملة الفعلية خبر
الفعل النا�سخ .
• وقوله في ق�صيدته (�أُن�شودة الخليج)(: )1
ــاء
اء والأَ ْ�سـ َم ُ
َ�شـهِـدَ تْ َلـهُ الأنْــ َو ُ

ـيـق �أَ ّو َل َمـن ِْـز ٍل
َق ْ
ــد ُكــنْــتَ ِلـلْـ ِفيـ ِن ِ

ـيـق :الجار والمجرور � .أَ ّو َل :خبر الفعل النا�سخ .
ُكــنْــتَ  :الفعل النا�سخ ،وا�سمه ِ .لـلْـ ِفـي ِن ِ
وجاء تقديم الجار والمجرور على خبر الفعل النا�سخ في الأمثلة المتقدمة لغر�ض بالغي ،وهو
تعجل ال�شاعر بذكر الجار والمجرور(لـه)؛ لت�أكيد �أنّ هذه الم�سكة لن
االخت�صا�ص .ففي المثال الأول ّ
تكون �إ ّال لهذا الغ ّوا�ص وحده الذي اقتفى �آثار تلك ال ّدرة ،وقد طال عنا�ؤه حتى �أم�سك بها(✼)  .كما �أنّ
ت�أكيد ال�شاعر على خطورة تلك الأمواج قد دفعته لتقديمها على الخبر ،فال�شاعر م�شغول ببيان عظمة
ال�سفائن ،ومما ّ
يدل على عظمتها وقوتها بيان قوة ما تواجهه من �أمواج عاتية .ومن هنا فتقديم الجار
والمجرور قد �أفاد اهتمام ال�شاعر بهذه المخاطر التي ُتظهر قوة ال�سفائن.
تقـدم ّ
الظـرف على خبر الفعل النا�سخ .
(ج) ُّ
(الفعل النا�سخ  +ا�سمه ّ +
الظرف  +خبر الفعل النا�سخ)

تك ّرر تقـ ُّدم ّ
الظـرف على خبر الفعل النا�سخ في (�أحد ع�شر) مو�ضـ ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�أُن�شودة الخليج)(: )2
ـاء
َكـ ّال َوال �أَنْـ ُت ْـم ِبـ َنا ُر َحـ َم ُ

َمـا ُكنْـ ُت َما َيـ ْو ًما ذ ِوي ُق ْـر َبى َلـ َنا

ُكنْـ ُت َما :الفعل النا�سخ ،وا�سمه َ .يـ ْو ًماّ :
الظرف  .ذ ِوي :خبر الفعل النا�سخ .

ال�سابقة نف�سها(: )3
• وقوله في ق�صيدته ّ
يب َمـ َنا ِز ًال
َمـا ُكنْـتَ َيـ ْو ًما للـ َغ ِـر ِ

�أ َبـدً ا َوال َح َّـطـتْ ِب َ
الء
ـك الن َُّـز ُ

ُكنْـ ُت َما :الفعل النا�سخ ،وا�سمه َ .يـ ْو ًماّ :
الظرف  .مناز ًال :خبر الفعل النا�سخ .
(الكامل)
		
( )1نف�سه� ،ص . 117
(✼) ُذكرت هذه المعاني في المقاطع ال�شعرية التي �سبقت هذا المقطع في ال�صفحة ذاتها .
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 142الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص .154
(ّ )3
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• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتـي)(: )1
َمـ َلــ�ؤُوا ُعــقُـــو َلــ ُهــمو ..
َو َكا َنـتْ
َق ْب َـل َذ ِل َك َخـا ِو َي ْـة
َ�س َي ُع ُّـم هَ َـذا َّ
ال�ش ُّـر ..
َكالنِّـ ْي َران ُت ْح ِـرقُ ُك َّل َب ْيـتْ
ِل َي ُكـونَ َقـ ْو ُم َ
ـك َب ْعـدَ ِحـ ْي ٍن ِفي ُر َكـا ِم ا ْل َهـا ِو َي ْـة
ّ
الظــرف :قبل  /بعد.
كانت  /يكون :الفعل النا�سخ  .ا�سمـه( :هي)  /قومك.

خبر الفعل النا�سخ :خاوية  /في ركام الهاوية .
ـوما ،وقبل ذلك ،وبعد حين) يعك�س مدى اهتمام ال�شاعر ّ
بالظرف؛ لأ ّنه يخدم
فتقديم الظروف (ي ً
المعنى الذي يريد؛ لذلك ق ّدمه على الخبر .ففي البيت الأول �أراد ال�شاعر �أنْ ينفي عن محمد علي با�شا
(يوما) �أ ّكدت �أنّ التاريخ والزمان
وابنيه� :إبراهيم وطو�سون(� )2أي �صلة قربى مع �أهل الجزيرة .فكلمة ً
ي�شهدان بعدم وجود �صلة ُقربى ،ولو لم يق ّدم ال�شاعر ّ
الظرف لتبادر لذهن ال�سامع �أ ّنه قد تكون هناك
عالقة ود وقربى ،وهذا ما ال يريده ال�شاعر .وهذا ي�صدق على البيت الثاني الذي ق ّد َم ال�شاعر الظرف
الخبر(م َناز ًال) للت�أكيد على �أنّ الخليج العربي لم يكن في �أية لحظة منز ًال للم�ستعمر.
(يوما) على
ً
َ
فتقديم ال�شاعر للظروف في هذه الأمثلة وغيرها ُي�ؤ ّكد على اهتمام ال�شاعر بها؛ لأ ّنها ت�شارك في ت�أكيد
المعنى الذي يريده� ،أو تنفي �ض ّده.
تقـدم المنادى على خبر الفعل النا�سخ .
( د) ُّ
(الفعل النا�سخ  +ا�سمه  +المنادى  +خبر الفعل النا�سخ)

تق ّدم المنادى على خبر الفعل النا�سخ في �شعر مبارك بن �سيف في (ثالثة) موا�ضـع ،هي :
• قوله في ق�صيدته (�أُغنية الربيع)(: )3
( )1نف�سه� ،ص ( . 296الكامل)
و�سون َوا ْل َب َ
ا�شا ال َّر ِهـ ْي َن ُة هَ ُهـ َنا
ال�سابقّ ،
ون�صهُ :ط ُ
(ُ )2ذكرا في البيت ّ
ّ
(الكامل)
ُينظر :الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص .141
( )3الأعمـال ّ
(الخفيف)
		
ال�شعر ّية� ،ص . 30
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�أَ َو َما َ�ش َف َ
الك َنا َن ِة دَا ُء؟
اك ِمـنَ ِ

َل ْـن َي ُكـونَ الْبـ َعا ُد َ�س ْـج ِنـي َو َ�أ ْ�س ِري

َل ْن َي ُكـونَ الْـ ِف َـراقُ َيـا َف ْج ُـر َل ْيـ ِلي

َي ُكـونَ  :الفعل النا�سخ  .الْـ ِف َـراقُ  :ا�سمه َ .يـا َف ْجـر :المنادى َ .ل ْيـ ِلي :خبر الفعل النا�سخ.
• وقوله في ق�صيدته (�أُن�شودة الخليـج)(: )1
َك ْم ُكنْـتَ َ -يا َ�ش َّ
يـج ـ مالعـ ًبا
ـط ال َْخ ِل ِ

اء
َت ْهـفُـو �إ ِلـ ْي َك الل ْيـ َل ُـة ا ْل َقـ ْم َـر ُ

ُكنْـتَ  :الفعل النا�سخ ،وا�سمه َ .يا َ�ش َّ
يـج :المنادى  .مالعـ ًبا :خبر الفعل النا�سخ.
ـط ال َْخ ِل ِ

• وقوله في الق�صيدة نف�سها(: )2
يـج ِ -ل ُك ِّل ِذي َقل ٍْـب �أَ ًخا
ُك ْـن َ -يـا َخ ِل ُ

ـاء
ِفـي ال َْحـقِّ � ،إنَّـا َوال َْحـ َيا ُة � َإخ ُ

يـج :المنادى ـ �أَ ًخا :خبر الفعل النا�سخ.
ُك ْـن :الفعل النا�سخ ،وا�سمه ال�ضمير المق ّدر(� َ
أنت) َ .يـا َخ ِل ُ
تقـدم الجملة الفعلية على خبر الفعل النا�سخ .
(هـ) ُّ
(الفعل النا�سخ  +ا�سمه  +الجملة الفعلية  +خبر الفعل النا�سخ)

تق ّدمت الجملة الفعلية على خبر الفعل النا�سخ في (مو�ضعـين) ،هما :
• قوله في ق�صيدة (�أُن�شودة الخليـج)(: )3
َ�س َي ُكـونُ ِذك ُْـر َك َلـ ْو َعـ ِل ْمـتَ ِح َكـا َي ًة

ـاء
�أَ َث ًـرا �َ ،س َيفْـ َنى وال َْخ ِل ُ
يـج َبـ َق ُ

النا�سخ(.ذك ُرك) :ا�سمه( .لو علمتَ ):الجملة الفعلية( .حكاي ًة� ،أث ًرا) :خبران
(يكون):الفعل
ِ
للنا�سخ.
• وقوله في الم�سرحية ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتـي)(: )4
َر�أَ ْيـتُ ِغ َ
ُـو�س َو�أَ ْو َثـا َنـ ُه ْـم
ـالظ ال ُّنف ِ
َو َكـانَ �أَ ِبـي ُكلَّـ َما َجـنَّ َلـيـل
ُ�ص َعـ ِل ْيـ َنا َح ِد َ
ـول َو َق َ
ال�ص َحـا َب ْة
يـث ال َّر ُ�س ِ
ـول َّ
َيق ُّ
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 103
(ّ )1
(الكامل)
		
( )2نف�سه� ،ص . 107
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 122الكامل)
(المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 251
(ّ )4
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يقـ�ص علينا :خبر النا�سخ.
َكـانَ  :الفعـل النا�سـخ� .أ ِبـي :ا�سمهُ .كـلَّـما جـنَّ لـيـل :الجملـة الفعليـة ُّ .
تقـدم ا ْل َق َـ�سـم على خبر الفعل النا�سخ .
(و) ُّ
الق�سم  +خبر الفعل النا�سخ)
(الفعل النا�سخ  +ا�سمه َ +

تق ّدم ال َق َ�سـم على خبر الفعل النا�سخ في �شعر مبارك بن �سيف في (مو�ضـع) ،هو قوله في م�سرحيته
ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )1
ـ�س الْمـ َقا ُم ُمـقـا َم َعـقِـيـدَ ة
َف َل ْي َ
َو َل ْـ�سـ َنا َو َر ِّب َ
ديـن
ـك ُطـ ّال َب ْ

الفعل النا�سخ ،وا�سمه :ل�سنا  .ال َق َـ�سـم :ور ِّب َك .

خبر النا�سخُ :ط ّالب .

(ب) النَّـوا�سـخ الـحـرف ّيـة :

جاء تقديم خبر النوا�سخ الحرفية في �شعر مبارك بن �سيف على الخبر على ال�صور الآتية:
�أوال :تقديم �شبه الجملة (الجـار والمجـرور) على خبر الحرف النا�سخ� ،أو ا�سمه�،أو عليهما م ًعا:

جاء �شبه الجملة (الجار والمجرور) ُمق ّد ًما في الجملة اال�سمية المن�سوخة بالنوا�سخ الحرفية في
�شعر مبارك بن �سيف وفق الأنماط الآتية :
تقـدم الجار والمجرور على خبر الحرف النا�سخ :
( �أ ) ُّ
(النّا�سـخ  +ا�سـمه  +الجـار والمجـرور  +الخـبر)

تق ّدم �شبه الجملة من الجار والمجرور على خبر الحرف النا�سخ في (ثالثة ع�شر) مو�ض ًعا ،منها :
• قوله في ق�صيدته (بحـر ال ُّز ُمـ ُّرد)(: )2
�إنّ الـ َّز َمـانَ ِبـ َع ْه ِـد �أَ ْم ِـ�س َك �أف َْخ ُـر

اخ ًـرا
َو�أ َت ْيـتَ ِم ْـن ُع ْم ِـق ال َّز َمـانِ ُمـ َف ِ

�إنّ  :الحرف النا�سخ  .الـ َّز َمـانَ  :ا�سمه ِ .بـ َع ْه ِـد :الجار والمجرور � .أف َْخ ُـر :خبر الحرف النا�سخ.

• وقوله في ق�صيدته ( ُن ـ ّوارة)(: )3
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 336من المتقارب)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 48
(ّ )2
(المتدارك)
		
( )3نف�سه� ،ص .56
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اء
َيـا ُحـ ِّبـي َيـا � ْأحـ َلـى ال ْأ�سـ َم ْ
ـيك َع ِـ�شـقْـتُ َّ
ـ�س
َل ْـم �أَ ْعـ َل ْـم �أنِّـي ِف ِ
ال�شـ ْم ْ
ـيك :الجار والمجرورَ .ع ِـ�شـقْـتُ َّ
ـ�س :خبر الحرف النا�سخ.
�أنِّـي :الحرف النا�سخ ،وا�سمهِ .ف ِ
ال�شـ ْم ْ

• وقوله في ق�صيدته (�أمجـاد رم�ضـان)(: )1
اعـها
وب َ�ش َع َ
َر َّد الـ َّر ِح ُ
ـيم َع ِـن الْـ ُق ُل ِ

ـير ِذك ٍْـر ُغـ َّي ُـب
ـوب ِب ِغ ِ
�إنّ ا ْلقُـ ُل َ

ـير ِذك ٍْـر :الجار والمجرورُ .غـ َّي ُـب :خبر النا�سخ.
ـوب :ا�سمه ِ .ب ِغ ِ
�إنّ  :الحرف النا�سخ  .ا ْلقُـ ُل َ
تقـدم الجار والمجرور على ا�سم الحرف النا�سخ وخبره :
(ب) ُّ
(النّا�سـخ  +الجـار والمجـرور  +ا�سـمه  +الخـبر)

ال�صبا)(:)2
جاء هذ النمط في �شعر مبارك بن �سيف في (مو�ضـع) ،هو قوله في ق�صيدة (رفقة ِّ
اق ٌ
ـيـة
َنلْـ ُهـو َك�أَنَّ َلـ َنـا الأ َّيـا َم َب ِ

َك�أنَّـها َج ْـد َو ٌل َي ْ�س ِـري ِبـ َم ْج َـرا ُه

ك�أنّ  :الحرف النا�سخ  .لنا :الجار والمجرور  .الأيا َم :ا�سم النا�سخ  .باقية :خبر النا�سخ .
تقـدم الجار والمجرور على الحرف النا�سخ وا�سمه وخبره :
(ج) ُّ
(الجـار والمجـرور  +النّا�سـخ  +ا�سـمه  +الخـبر)

(مو�ضـع) ،هو قـوله في ق�صيدته (حلـم �شرقي
جـاء هـذا ال ّنمط في �شعـر مبارك بن �سيـف في
ٍ
الألـوان)(: )3
َو�إنِّـي �أَ َر َ
ـين
اك ِب َجـ ْو ِفـي َجـ ِن ْ
َو ِم ْـن ُنـو ِر َع ْيـ َن َ
يـك �إنِّــي �أَ َر ْ
اك

من نور :..الجار والمجرور� .إنِّي :الحرف النا�سخ ،وا�سمه� .أراك :خبر النا�سخ (الجملة الفعل ّية).
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص .74
ّ
( )2الأعمــال ال�شعرية � ،ص .21
ال�سابق نف�سه� ،ص . 174
(ّ )3

(الكامل)
(ال ّرمل)
(المتقارب)
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تقــدم َّالـظـــرف:
ثان ًيا
ُّ
تقـدم َّ
الظـرف على خبر الحرف النّا�سخ .
 ُّ(النا�سخ  +ا�سمه َّ +
الظرف  +خبره)

تقـ ّدم َّ
الظـرف(✼) على خبر الحرف النا�سخ في �شعر مبارك في (�أحد ع�شر) مو�ضـ ًعا ،منها :
• قوله في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )1
ـالت ِمـنِّـي
احـمِـلِ ا ْلقُـ ْب ِ
َو ْ
اج �آتْ
ُقـلْ َل ُهـم� :إنِّـي َمـ َع الأ ْمـ َو ِ

�إ ِّنـي :الحرف النا�سخ ،وا�سمه َ .مـ َع الأ ْمـ َو ِاج :الظرف ْ � .آت :خبر الحرف النا�سخ .
• وقوله في ق�صيدته (ذكريات في ليلة �شتوية)(: )2
َتـ َعـا َلـي �إ َل َّـي َفـ�إنِّـي هُ ــ َنــا
ـيد
ْـك َب ِع ْ
ِبـ َب ْي ٍـت َط ِـريقُـهُ َعن ِ
َفـ�إ ِّنـي :الحرف النا�سخ ،وا�سمه  .هُ ــ َنــاّ :
الظرف ِ .بـ َب ْي ٍـت :الجار والمجرور(خبر النا�سخ) .

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليـج)(: )3
ِم ْـن ُك ِّـل َح ْـد ٍب َق ْـد �أَ َت َ
ـاك ُمـ َغا ِم ٌـر

اء
َف َكـ�أَنَّـ ُهـم َفـ ْو َق الْـ َه ِ�ش ِ
ـيم َذ َر ُ

ـيمّ :
الظرف َ .ذ َرا ُء :خبر النا�سخ .
َف َكـ�أَ َّنـ ُهـم :الحرف النا�سخ ،وا�سمه َ .فـ ْو َق الْـ َه ِ�ش ِ
تقــدم الجملة الفعلية :
ثال ًثا ُّ -
تقـدم الجملة الفعلية على خبر الحرف النّا�سخ :
 ُّ(النا�سخ  +ا�سمه  +الجملة الفعلية  +خبره)
(✼) الظروف هي :مع( :تكرر ثال ًثا) ،هاهنا( :تكرر ثال ًثا) ،فوق( :تكرر مرتين) ،وراء ،وخ ْلف.
(الكامل)
		
( )1نف�سه� ،ص . 27
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 71المتقارب)
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 142الكامل)
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تق ّدمت الجملة الفعلية على خبر الحرف النا�سخ في �شعر مبارك بن �سيف في (مو�ضع) ،وهو قوله
في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتـي)(: )1
ــم �أَ َرى
َيـا َقـــ ْو ُم �إنَّــ ُك ُ

ِفـي ُك ِّـل َو ٍاد َت ْـ�س َـر ُحـون

النا�سخ� :إنّ  .ا�سمه :ال�ضمير المت�صل(الكاف) .الجملة الفعلية(�أرى .)..خبره :جملة (ت�سرحون).
الـمـنـادى :
راب ًعا ُّ -
تقـدم ُ
تقـدم المـنـادى على خبر الحـرف النّا�سخ :
 ُّ(النا�سخ  +ا�سمه  +المنادى  +خبره)

وتقـ ّدم المنادى على خبر الحرف النا�سخ في �شعر مبارك بن �سيف في (مو�ضع) ،وهو قوله في
ق�صيدته (ال ُبعـد ال ّرابـع : )2()- 2 -
ـا�ص ِـدي ِقـي
َب ْيـدَ �أنِّــي َي َ
لل�سـ َماء
ِعنْـد َمـا �أَ ْر َف ُـع َر ْ�أ ِ�سـي َّ
ال �أَ َرى َلـ ْمـ َع ِّ
ال�ضـ َياء

النا�سخ� :أنّ  .ا�سمه:ال�ضمير المت�صل(الياء).المنادى :يا �صديقي .خبره:الجملة الفعلية(ال �أرى)..
خام�سا ـ تقديم (كــ ّال) ،وهي� :أداة ردع وزجر:
ً
الردع (ك ّال) على خبر الحرف النّا�سخ:
 ُّتقـدم �أداة ّ
الردع  +خبره)
(النا�سخ  +ا�سمه � +أداة ّ

تق ّدمت �أداة ال ّردع (ك ـ ّال) على خبر الحرف النا�سخ في �شعر مبارك بن �سيف في (مو�ضع) ،وهو
قوله في ق�صيدته (ال ُبعـد ال ّرابـع : )3()- 2 -
َيـا ِ�ص َغـا ُرَ ..يـا ِ�ص َغـار
�إنَّ ُنـو َر َّ
ـ�س َكـ ّال َل ْـن َي ُـمـوت
ال�شـ ْم ِ
(مجزوء الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 301
(ّ )1
(الرمل)
		
( )2نف�سه� ،ص . 188
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 190الرمل)
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الردع :كـ ّال .خـبره :الجملة الفعلية (لنْ يموت) .
النا�سخ� :إنَّ  .ا�سمه :نـو َر � .أداة ّ
ا�شتملت الجملة ال�شعرية على ثالثة م�ؤ ِّكدات لغوية ،هي:
 الأول :الحرف النا�سخ (�إنّ ) الذي يفيد الت�أكيد على وجود نور ال�شم�س.الثاني� :أداة الردع (كـ ّال) . الثالث :ال ّنفي ِبـ ( َلـنْ )  .والت�أكيد على نفي فناء نور ال�شم�س وموته .ون�ضيف م�ؤكـد ًا دالل ًيا �آخ َر ،وهو تق ُّدم �أداة ال ّردع على الجملة الفعلية المنفية .وهذا زاد الت�أكيد على
بقاء نور ال�شم�س وديمومته .ولعل ما ي�ؤ ّكد زعمنا هذا �أنّ ابن فار�س ذكر �أنّ (كـ ّال) « :تكون َر ْد ًعا ونف ًيا
قلتَ :ك ّال»(. )1
لدعوى ُمـ َّد ٍع �إذا قال :لقيتُ زيدً اَ .
وجاء المقطع لغايات ،منها:
الأولى :ال َّرد على الموروث ّال�شعبيُ ( :كلُّ ُه ِز ْينْ ُكلُّ ُه ِز ْينْ َم ْو ُلود
عبي الذي كان ُير ِّد ُد الغنا َء
ّ
ال�ش ّ
ُّ
ال�ض َحى اال ْثـ ِنـين)( )2عندما يحدث خ�سوف القمر.
الثانية :ال ّرد على االعتقاد الذي كان �سائدً ا في منطقة الخليج العربي قبل الإ�سالم ب�أنّ خ�سوفالقمر ناتج عن ابتالع حوت له(. )3
ردعا ل َمنْ يعتقد مثل هذا ،ونف ًيا ل�صحة ذلك االعتقاد،
ومن هنا ت�أتي (كـ َّال) المق ّدمة على النفي ً
يب .
ال�صغار ب�أنّ َ�ض ْو َء القمر َلنْ ُي ْح َج َب و َلنْ َي ِغ َ
وبثّ الأمل في نفو�س ّ
الثالثة :جاء المقطع �ضمن ق�صيدة بعنوان ( ُمذكرات �شاعر من العالم الثالث)ّ .فال�شاعر �أراد
بيان عقلية �إن�سان العالم الثالث الذي ما زالت ت�سيطر عليه الأ�ساطير والخرافات .في�أتي دور
ال�سمو الفكري .
ال�شاعر لإزالة ذلك االعتقاد من �أجل ال ّنهو�ض بالعقل الإن�ساني نحو ّ
ثان ًيا :ا�سـتـنـتاجـات حول ق�ضايا التقديم في الجملة اال�سمية :

وبعـد هذا العر�ض لحاالت التقـديم والت�أخير في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني،
ف�إ ّنه يمكن ا�ستنتاج ما ي�أتي:
ال�صاحبي في فقه اللغة العربية� ،ص . 118
(ّ )1
ّ
( )2وردت هذه العبارة في المقطع ال�سابقُ .ينظر :الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص. 190
ال�سابق نف�سه ،هام�ش (* الثانية) في� :ص . 190
(ُ )3ينظرّ :
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ق�سم ال ُّنحاة حاالت تق ّدم الخبر �إلى حالتين :الجـواز والوجوب .
اال�ستنتاج الأولّ :
الأولى :حاالت جواز تقديم الخبر على المبتد�أ:

وتعني� :أ ّنه ي�ستوي تقديم الخبر على المبتد�أ �أو ت�أخيره ،يقول �سيبويه« :هذا باب ما يقع موقع اال�سم
المبتد�أ ،وي�س ّد م�س ّده؛ لأ ّنه ُم ْ�س َت َقـ ٌّر ِل َما بعده ،ومو�ضع الذي َعمِ َل فيما بعده حتّى َر َف َع ُه هو الذي َعمِ َل فيه
هلل «(� .)1أ ّمـا
حين كان قبله ،ولكنْ ك ُّل ٍ
واحد منهما ال ُي�س َت ْغ َنى به عن �صاحبه ،..وذلك قولك :فيها َع ْب ُد ا ِ
الزجاجي(ت 337هـ)( )2فقد و�ضع ً
�شرطا لتق ُّدم الخبر على المبتد�أ ،وهو �أ ّال يكون الخب ُر فع ًال� ،أ ّما ابن
عقيل( )3فا�شترط �أنْ ي� َؤمن اللب�س .
ال�صيمري( )4عن الحاالت التي يجـوز فيها تقـديم الخـبر عـلى المبتد�أ ،بي َـد �أ ّنه لم ي� ِأت على
وتح ّدث ّ
ِذ ْكر حاالت الجواز جميعها ـ كما فعل ابن عقيل( )5الذي ب ّين �أنّ الخبر يتق ّدم على المبتد�أ �إذا كان:
( �أ )�شبه جملة (جا ًّرا ومجرو ًرا� ،أو ظر ًفا) ،والمبتد�أ معرفة  .ووجد الباحث �أمثلة متعددة على
هذه الحالة في �شعر مبارك بن �سيف ،وال عجب في هذا الأمر ،فال�شاعر هو ابن اللغة ي�ستخدم
ما �شاع منها .
(ب)ا�س ًما م�شتقًّا ،ومـ َّر بنا �أنّ هذه الم�س�ألة كانت مح َّـط خالف بين ال ُّنحاة ،وعر�ض الكتاب ذلك
ال�شاعر كان ُمقـ ًّال في ّ
الح ُـظ �أنّ ّ
ال�شواهد التي ُتم ِّثل هذه
الخالف ب�شيءٍ من التف�صيل .و ُي َ
الحالة ،فهي لم ِتزد على الثالثة �شواهد .ولع ّل لهذا ما يبرره هو �أنّ ّ
ال�شاعـر كان ين�أى بنف�سـه
 عن ق�صد� ،أو غير ق�صد  -عن ِّكل ما هو مثار خالف بين ال ُّنحاة .
قائم زيدٌ  .يقـول الزَّجاجي ت 337هـ « :واعلم �أ ّنه يجوز تقديم
(ج) جملة ا�سمية ،نحو� :أبوه ٌ
خبر المبتد�أ عليه �إ ّال �إذا كان فع ًال ،ف�إ ّنه ال يجوز تقديمه ،نحو قولكَ :ز ْيـ ٌد َقا ِئـ ٌم ،و َقا ِئـ ٌم َز ْيـدٌ،
ومح ّم ٌد في ال ّدارِ ،وفي ال َّدا ِر ُمح ّمدٌ ،و َز ْيـ ٌد �أَ ُخـو ُه ُم ْن َط ِلـقٌ ،و�أَ ُخـو ُه ُم ْن َط ِلـ ٌق زيدٌ .ك ُّل ذلك جائ ٌز
عندنا»( .)6وي�ؤيد ابن يعي�ش ت 643هـ( )7تق ُّدم الخبر �إذا كان جملة ا�سمية على المبتد�أ .
( )1الكتاب. 128 / 2 ،
(ُ )2ينظر :الجمل في النحو� ،ص . 37
(ُ )3ينظر� :شرح ابن عقيل. 213 / 1 ،
( )4التب�صرة والتذكرة. 101/1،
(� )5شرح ابن عقيل. 216 - 213/1،
( )6الجمل في النحو� ،ص . 37
المف�صل. 235 / 1،
(� )7شرح
ّ
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ولم يعثر الباحث على �شاهد في �شعر مبارك بن �سيف لتقـديم الخبر ،وهو جملة ا�سمية على
ح�سه ّ
عوري -م�ؤ ّيـدً ا لل ُّنـحاة الذين ذهبـوا �إلى جـواز مثل
ال�ش ّ
المبتد�أ؛ مما قد يوحي �أ ّنه لم يكن  -في ّ
هذا التقـديم .
الثانية :حاالت وجوب تقديم الخبر على المبتد�أ .

ذكر المجا�شعي ت479هـ( )1حاالت الوجوب ،وهي :مجيء الخبر ا�سم ا�ستفهام في معر�ض حديثه
عن ال ْأ�ضـ ُرب التي ي�أتي عليها الخبر� ،أ ّمـا الجلي�س النحوي ت490هـ فقد �أرجـع تق ُّدم الخبر �إذا كان ا�سم
ا�ستفهام َّ
لل�ضرورة؛ ذلك �أنّ « اال�ستفهام له �صدر الكالم فال يتقـ ّدم عليه لف ُـظ ما هو خبر له »( . )2ونجـد
يتو�سع في ذكر الحاالت التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتد�أ ،ولعل ما يم ّيز ما ذكره
ابن ه�شام ّ
ابن ه�شام �أ ّنه يذكر ع ّلة ك ّل حالة ،فيقول« :قد يتق ّدم الخبر على المبتد�أ جوا ًزا� ،أو وجو ًبا ..والثاني :ـ
�أي :حاالت الوجوب ـ كقولك :في ال َّدا ِر َر ُج ٌل ،و�أَ ْينَ َز ْيـدٌ؟ ،وقولهمَ :ع َلى ال َّت ْم َرة ِم ْثـ ُل َها ُز ْبـدً ا ،و�إ ّنما وجب
َ
الو�صف
بال�صفة؛ ف�إنّ َط َل َب ال ّنكر ِة
ذلك في تقديمه؛ لأنّ ت�أخيره في المثال الأول يقت�ضي التبا�س الخبر ِّ
َـ�ص به ط َل ٌب حثيثٌ
إخراج ماله َ�ص ْد ُر الكالم ـ وهو
َ
فالتزم تقديمه َد ْف ًعا لهذا الوهـم ،وفي الثاني � َ
ِلتَخْ ت َّ
ال�ضمير على مت� ِّأخر ً
اال�ستفهام ـ عن �صدر َّيـته ،وفي الثالث َع ْو ُد َّ
لفظا ورتب ًة »( . )3فحاالت وجوب تقديم
الخبر على المبتد�أ عند ابن ه�شام ثالث .
وح َ�صـ َر جمهور ال ُّنحاة( )4حاالت تقديم الخبر على المبتد�أ ب�أربـع حـاالت ،هي:
َ
تقدم الخبر ،والخبر �شبه جملة ظرفية� ،أو
الأولى � :أنْ يكون المبتد�أ نكرة لي�س لها م�س ِّوغ �إ ّال ُّ
جا ًّرا ومجرو ًرا ،نحوِ :ع ْن َد َك َر ُج ٌل ،و ِفي ال َّدا ِر ْامـ َر�أَ ٌة .وب ّين ابن عقيل(� )5أنّ النحاة �أجمعوا على عدم

و(ام َر�أَ ٌة ِفي ال َّدارِ) ،وهذا يعني عدم جواز تقدم المبتد�أ النكرة في حال
جواز القولَ ( :ر ُج ٌل ِع ْن َد َك)ْ ،
كون الخبر �شبه جملة ظرفية� ،أو جا ًّرا ومجرو ًرا .ثم قال « :ف�إنْ كان للنكرة م�س ّوغ جاز الأمران ـ �أي:
وع ْن ِدي َر ُج ٌل َظ ِر ٌ
تقديم المبتد�أ� ،أو ت�أخيره ،نحوَ :ر ُج ٌل َظ ِـر ٌ
يف »( .)6و�أ�شا َر ابنُ جني �إلى
يف ِع ْن ِديِ ،
هذا الم�س ّوغ؛ حينما ب ّين �أنّ تق ّدم النكرة في الواجب فيه ُقبـح « ،ولكنْ لو �أَ َز ْل َـت الكالم �إلى غير الواجب
(� )1شرح عيون الإعراب� ،ص . 96
ال�صناعة� ،ص . 83
( )2ثمـار ِّ
(� )3شرح قطر الندى� ،ص . 125 ، 124
المف�صل  ،25 - 24وابن يعي�ش،
وال�صيمري ،التب�صرة والتذكرة  - ،101/1والزمخ�شري،
ّ
()4منهم� :سيبويه في - :الكتاب ّ -128/2
المف�صل  ،93 -92/1وابن الوردي� ،شرح التحفة الوردية  ،142 – 141وابن ه�شام� ،أو�ضح الم�سالك. 193 -192/1 ،
�شرح
ّ
(ُ )5ينظر� :شرح ابن عقيل .224 ، 223 / 1 ،
(� )6شرح ابن عقيل. 224 /1،
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لجاز تقديم النكرة ،كقولك :هَ ْل ُغال ٌم ِع ْن َد َك؟ وما ِب َ�س ٌ
كنت قد
نيت الفائدة من حيث َ
فج ِ
اط ت َْحت ََكُ ،
معنى جلـ ًّيا
�أفـدتَ بنفيك عنه كونَ الب�ساط تحته ،وا�ستفهامك عن الغالم� :أهو عنده �أم ال؟ � ْإذ كان هذا ً
مفهوما »(.)1
ً
ويمكن ر ّد تقديم الخبر في هذا المو�ضع ل�سببين :
بال�صفة ،يقول ابن ه�شام « :وت�أخيره في الأمثلة
الأول  :لأنَّ ت�أخير الخبر قد ي�ؤدي �إلى التبا�سه ِّ
بال�صفة »(. )2
الأ َول (�أي :الم�شتملة على الظرف والجار والمجرور) يوقـع في �إلبا�س الخبر ِّ
الثاني  :لوقوع المبتد�أ موقع الخبر الذي من �شروطه �أنْ يكون نكرة؛ لأنّ المبتد�أ محكوم عليه،
والمحكوم عليه يجب �أنْ يكون معرو ًفا؛ كي يقع الحكم على �شيءٍ معلوم ومعروف ،فال معنى للحكم على
مجهول ،وفي هذا يقول ابن يعي�ش « :و�إ ّنما كان ت�أخيره � -أي المبتد�أ � -أح�سن من تقديمه؛ لأ ّنه وقع موقع
الخبر ،ومن �شرط الخبر �أنْ يكون نكرة ،ف�ص ُلح اللفظ ،و�إنْ ك ّنا قد �أحطنا عل ًما �أ ّنه المبتد�أ ،ومن ذلك
قولهم� :سال ٌم عليك ،وويل له «( . )3وجعل ف�ضل ح�سن عبا�س تقديم الخبر لل ّت�أكيد على �أنّ ال ُمق ّدم خب ٌر
ال �صف ٌة ،والخبر �أقوى في الداللة ،فيقول « :قد ُيقدِّ مون الم�سند لتدرك لأول وهلة ب�أ ّنه خبر ال �صفة،
فال�صفة ال تتق ّدم على المو�صوف،ولكن الخبر قد يتق ّدم على المبتد�أ ،و�إذا كان خب ًرا كان �أقوى في
ِّ
الداللة على ما يريدون»(.)4
ووقف الباحث على �شواهد متعددة من �شعر مبارك بن �سيف على هذه الحالة .
تقدم الخبر على المبتد�أ؛ لأنّ له �صدارة الكالم ك�أ�سماء اال�ستفهام .نحو :أ�َ ْينَ َز ْيدٌ؟
الثانيةُّ :
فزيد :مبتد�أ م� ّؤخـر ،و�أين :خبر ُمق ّدم .
وجاءت �شواهد في �شعر مبارك بن �سيف على هذه الحالة بلغت (ثمانية و�أربعين) �شاهدً ا .
الثالثة :تقدم الخبر المح�صور في المبتد�أ ،نحو� :إ َّن َما ِفي ال َّدا ِر َز ْيدٌَ ،وما َل َنا �إ ّال ا ِّتـ َبا َع �أَ ْح َم َـد.
�شاهد في �شعر مبارك بن �سيف على هذه الحالة .
ولم يقف الباحث �إ ّال على ٍ
( )1الخ�صائ�ص. 299/1،
(� )2أو�ضح الم�سالك.194/1،
(� )3شرح المف�صل. 87، 86/1 ،
( )4البالغة العربية فنونها و�أفنانها� ،ص . 238
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ون
الرابعة� :أنْ ي�شتمل المبتد�أ على �ضمير يعود على �شيء من الخبر ،نحو قوله تعالى َ }:أ َف اَل َيتَدَ َّب ُر َ
ا ْل ُق ْر َآ َن َأ ْم َع َلى ُق ُل ٍ
وب َأ ْق َفا ُل َها{( ،)1وقول القائل :في ال َّدا ِر َ�ص ِاح ُبهاَّ ،
فال�ضمير المت�صل ِبـ (�أقفالهـا،

و�صاحبـها) راجع �إلى :قلوب ،و�إلى الدار ،وكالهما جزء من الخبر .

يع ّلل ابن ه�شام وجـوب تـقديم الخـبر في هذه الحالة ال�شتـمال المبتد�أ على �ضمير يعود على الخبر،
في�صبح تقديـم المبتـد�أ غـير جائز؛ لأنّ فيه« :عـود ّ
ال�سبب
ال�ضمـير على مت� ّأخـر لف ًـظا ورتبة»( .)2ولعل ّ
في ذلك �أنّ ّ
ال�ضمير ي�أتي بعد ظاهـر ي�سبقه ليعود عليه؛ لأنّ ال�ضمير ا�سم ُمبهـم .
ولم يقف الباحث على �شاهد ُيم ِّثل هذه الحالة في �شعر مبارك بن �سيف .
اال�ستنتاج الثانيُ :يالحـظ �أنّ �شعر مبارك بن �سيف قد ت�ض ّمن ِذ ْكـ َر بع�ض الأمثلة على حاالت َت َقـ ُّدم
الخبر وجو ًبا وجوا ًزا ،ولم ُي ْذ َكـ ْر ُ
إح�صائي ُي ِّ
و�ض ُـح عد َد الم ّرات التي
بع�ضها الآخ ُر .وفيما ي�أتي جـدو ٌل �
ٌّ
جاءت فيها حاالت الوجوب والجواز لتقديم الخبر على المبتد�أ:
الحـالـة

الحـالـة

العدد

العدد

 -1الخبر �شبه جملة ،والمبتد�أ نكرة .

57

 -1الخبر �شبه جملة ،والمبتد�أ معرفة .

58

حروف الجـر الم�ستخدمـة.

()5

حروف الجـر الم�ستخدمـة.

()6

 -الالم.

28

 -الالم.

31

 -فى.

16

 -فى.

14

 -الباء.

6

 -الباء.

3

ِ -منْ .

2

ِ -منْ .

3

 -على.

1

 -على.

1

 -الخبر �شبه جملة ظرفية.

4

 -الكاف.

6

 -الخبر �شبه جملة ظرفية.

6

(� )1سورة  :مح ّمـد� ،آية . 24
(� )2شرح قطر الندى� ،ص . 125
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الحـالـة

العدد

ال�صدارة ك�أ�سماء اال�ستفهام.
2ـ الخبر له ّ

48

حروف الجـر الم�ستخدمـة.

()6

ـ �أ ْيـنَ .

23

َ -ما.

15

 -منْ .

4

 َكيف.

3

َ -ك ْم.

2

 �أي.-3ا�شتمال المبتد�أ على �ضمير يعود على
الخبر.
-4الخبر مح�صور في المبتد�أ.

1

حاالت وجوب تقديم الخبر على المبتد�أ

الحـالـة
 -2الخبر ا�سم م�شتق.

-

-3الخبر جملة ا�سم ّية.

العدد
3

-

1

110

حاالت جواز تقديم الخبر على المبتد�أ.

67

ال�سمات المميزة ِّ
لكل
يقول الأ�ستاذ الدكتور طه محمد الجندي�« :إنّ وظيفة ال ّدرا�سة اللغو ّية هي ر�صد ِّ
لغوي على ِحدة ،وتحديد �أنماط وروده في بيئته اللغو ّية»( )1؛ ولهذا قام بحثنا وفق هذا المنهج؛ � ْإذ
عن�صر ّ
ٍ
ر�ص ِد ّ
الظواهر اللغو ّية في بيئتها ِّ
ال�شعرية (�شعر مبارك بن �سيف) كالتقديم والت�أخير
عم َـد الباحثُ �إلى ْ
ال�سابق ِّ
يو�ضـح تلك الظاهرة.
في الجملة اال�سم ّية .والجـدول ّ
ال�سابق ،ن�ستنتج ما ي�أتي:
وبعد �إنعام ال ّنظر في الجـدول ّ
�أو ًال :ورد تقديم الخبر على المبتد�أ في حالتيه  :الواجبة والجائزة في حدود (ت�سعة وثمانين
حوي من
ومائة) مو�ضـع ،وهذا ُيعطي
انطباعا ب�أنَّ ال�شاعر قد ا�ستفاد مما ُيتيحه له ال ِّنظام ال ّن ّ
ً
�إجـراء تغييرات على الجملة ال ّنواة .وال َّ
�شك ب�أنّ لذلك دوافـع �شعور ّية جعلت ّ
ال�شاعر ُيق ّدم الخبر
على المبتد�أ لغايات بالغية ،وقيم داللية .
ثاني ًا :ورد ما يزيد على ع�شرين ومائة مو�ضـع حالة من حاالت وجوب تقديم الخبر على المبتد�أ.
�أ ّمـا حاالت جواز تقديم الخبر على المبتد�أ فجاءت في حدود ثمانية و�ستين مو�ض ًعا .
( )1الم�صدر الم�ؤول ،بحثٌ في التّركيب والدّاللة� ،ص ،6ال ّنا�شر :دار ال ّثقافة العرب ّية( ،د.ت) .
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وكما هو ملحوظ ف�إنّ حاالت الوجوب تتف ّوق ّ
بال�ضعف تقري ًبا على حاالت الجواز؛ مما قد يوحي
بقناعة ال�شاعر بحاالت الوجوب.ولكن هل كان هناك تفاوتٌ في ا�ستخدام بع�ض الحاالت؟ بمعنى هل
وجدنا تف ّو ًقا في تكرار تق ُّدم الخبر وجو ًبا �إذا كان �شبه جملة والمبتد�أ نكرة؟
ثال ًثا :وللإجابة على الت�سا�ؤل في الملحوظة الثانية ف�إنّ �إعادة ال ّنظر في الجدول قد تجعلنا نلحظ
تواف ًقا متقار ًبا �إلى حـدٍّ مـا في :
• الحاالت الواجبة والجائزة لتق ُّدم الخبر على المبتد�أ في حال كـونْ الخبر �شبه جملة �سواء �أكان
جا ًّرا ومجرو ًراْ � ،أم �شبه جملة ظرفيـة  .حتّى حروف الجـر الم�ستخدمة هي نف�سها الم�ستخدمة في
الحالتين مع زيادة حرف الكاف في حالة تق ُّدم الخبر جوا ًزا .
• والمالحظ تركيز َّ
ال�شاعر على ا�ستخدام حرف الجر (الالم) في الحالتين وبن�سبة مت�ساوية،
عوري ّ
الح�س ّ
لل�شاعر من حيث داللته على
ال�ش ّ
و ُيعزِّ ز ما ذكرنا �أنّ لهذا الحرف و ْق ًعا َخ ًّ
ا�صا في ِّ
ال ُملك ،وال َّت َملُّك ،واالخت�صا�ص. ..
راب ًعا :نجـد في الجـدول تف ّو ًقا ال�سم اال�ستفهام (�أ ْيـنَ ) على �أقرانه الم�ستخدمة كخبر ُمق ّدم على
المبتد�أ وجو ًبا؛ � ْإذ تكرر في (خم�سة وع�شرين) مو�ض ًعا  .وال�س�ؤال الآن :هل يمكن �أنْ يكون وراء ذلك
داللة معينة ؟
تخت�ص باال�ستفهام عن المكان� ،أيُ :يطلب بها تعيين المكان ،يقول
ُيجمع ال ّنحاة على �أنّ (�أ ْيـنَ )
ُّ
�سيبويه « :ونظير (متـى) من الأماكن (�أ ْيـنَ ) ،وال يكون (�أَ ْينَ ) �إ ّال للأماكن كما ال يكون (متـى) �إ ّال
و�سي َر عليه المكانُ ا ّلـذي
للأ ّيام والليالي ،ف�إنْ ُق ْل َت� :أ ْيـنَ ِ�سي َر عليه؟ قيل�ِ :سير عليه َم َكانُ َك َذا و َك َذاِ ،
(مـتَى) في الأ ّيـام»(. )1
َت ْعـ َلم ..ف�أج ِـر (�أ ْينَ ) في الأماكن َم ْجرى َ
و�أ ّكـد المبرد ت 285هـ ما ذهب �إليه �سيبويه ،فقال ..« :وكذلك (�أ ْيـنَ ) ال تكون �إ ّال للمكان ،وك ّله
محظور معروف في الجـزاء واال�ستفهام »( . )2وقال بهذا غير واحد من النحاة(. )3
ً
ارتباطا وثي ًقا ،ولعل �سبب هذا االرتباط
�سبق �أنْ ذكرنا �أنّ ال�شاعر مبارك بن �سيف يرتبط بالمكان
�شعوره باالغتراب؛ � ْإذ يقول في المق ّدمة ال ّنثر ّية لمطولته ّ
ال�شعرية(�أُن�شودة الخليج) « :ولقد ب ّين ال�شاعر
االغتراب ،و�أ ّنه ال ُيخ ِّف ُـف عنه وط�أ َة ال ُبع ِـد� ،إ ّال المزي ُد من ال ّذوبان في ِع ْ�ش ِق
من خالل المقدِّ مة �شعو َر
ِ
( )1الكتاب . 220 ، 219 / 1 ،و ُينظر � ً
أي�ضا ،128/2 :و .233/4
( )2المقت�ضب. 333/4 ،289/3 ،63/3 ،53/2 ،
وال�صاحبي في فقه اللغة العربية ،لأحمد بن فار�س� ،ص.101
وال�صفات ،لأبي القا�سم الزّجاجي� .صّ .34
(ُ )3ينظر :حروف المعاني ّ
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َج�سـ ُد
وحا� ،أو َط ْيـ ًفا
يمتزج ِ
الوطن حتّى يكا َد �أنْ يكونَ ُر ً
ُ
بتراب الأر�ض ،بل وبالمعاني ّ
ال�سامية ،حيثُ َيت َّ
الخليج كائ ًنا َحـ ًّيا،
بخليج ِه ،و َر�أَ ْت َعي َنا ُه ذلك
فيه ومعه من خالله «()1؛ ولذلك نج ُد ا ّل�شاعر قد « التح َـم ِ
َ
وج َما ًال ُم ْط َلـ ًقا ،و َر ْمـزً ا للخلود ،فينطلق بروحه عب َر الزّمان و�أ�سوار التاريخ «( . )2ولعل هذا الولوج عبر
َ
ال�سرد يتط ّلـب الحـديث عن
البوابة التاريخية جعل ال�شاعر ي�سر ُد ك ّل ما مـ َّر عليه من حوادث ،وهذا ّ
ُ
ً
يرتبط ّ
ارتباطا كبي ًرا بالمكان؛ فال َغـ ْر َو
ال�شاعر
م�سرحا لتلك الأحـداث ،ومن هنا
الأماكن التي كانت
ً
�أنْ ُيع ِّب َر ال�شاعر عن تلك العالقة بما ّ
يدل عليها وي�ؤ ّكدها ب�أ�سماء اال�ستفهام مثل (�أ ْيـنَ )� ،أو بحرف
الجـر ال ّدال على الظرف ّية المكان ّية وهو (فـي) الذي تكرر مع اال�سم المجرور كخبر مق ّدم وجو ًبا� ،أو
جـوا ًزا بما يزيد على ال ّثالثين مو�ض ًعا .
خام�سا :ال نكاد نجـد �أمثلة على بع�ض حاالت تق ُّدم الخبر على المبتد�أ وجو ًبا �أو جوا ًزا ،فلم يعثر
ً
الباحث على �شاهد من �شعر مبارك بن �سيف على تقدم الخبر وجو ًبا �إذا كان المبتد�أ م�شتم ًال على
�ضمير يعود على الخبر ،وكذلك الحال فلم نج ْـد �شاه ّدا على تق ّدم الخبر جوا ًزا في حال كون الخبر
مثال من �شعر مبارك بن �سيف على تق ّدم الخبر جوا ًزا
يعثر الباحثُ �إال على ٍ
جملة ا�سم ّية  .كما لم ِ
على المبتد�أ في حال كون الخبر مح�صو ًرا بالمبتد�أ .
وقد ُتعزى �أ�سباب �إحجام ّ
ال�شاعر عن ِذ ْكـر �شواهـد للحاالت ال ُم�شار �إليها �آن ًفا �إلى �أنّ ال ُّنحاة �أنف�سهم
يتو�سعوا ببحثها  -فيما قر�أت -؛ � ْإذ كانوا ُمق ّلين بذكر �شواهد عليها؛ مما قد ي�ؤ ِّكد �أنَّ هذه الحاالت
لم ّ
ال�سياقات المختلفة� ،أو في اال�ستعمال ال ّدارج؛ ولذا فقد يكون ال�شاعر �أدرك هذه
قليلة التكرار في ّ
الحقائق؛ ف�آثر االبتعاد عنها .
اال�ستنتاج الثالث :وقف الباحث على �شواهد �شعرية لمبارك بن �سيف جاءت مليئة بال ّنوا�سخ
الفعلية والحرفية ،و ُيالحظ تف ّوق ال ّنوا�سخ الحرفية عدد ًّيا على النوا�سخ الفعلية .وكانت(�إنّ  ،و�أنّ ) �أكثر
تكررت في نحو� :سبعين مو�ض ًعا ،ولعل مرجع ذلك �إلى �أنّ الحر َف ْين المذكو َر ْين
النوا�سخ تكرا ًرا؛ � ْإذ
ْ
ُيفيدان التوكيد ،والتّح ُّقق( .)3و�أراد ال�شاعر الت�أكيد على الحقائق الآتية:
 حقيقة �شوقه وحنينه لوطنه .ال�سجايا والخ�صال الحميدة التي يتمتّع بها �أهل الخليج .
 ّ( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص . 91
ال�سابق نف�سه� ،ص . 92
(ّ )2
( )3ممن قال بهذا :ابن جني ،اللمـع� ،ص ،22والمجا�شعي� ،شرح عيون الإعراب� ،ص. 111
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 تغ ّير بع�ض العادات والقيم في هذا الزمان حتى كادت تتال�شى ،كالجود ،وال ّنخوة ،وال ِعفة.الأو�ضاع المزرية التي �أ�صبح يعي�ش فيها �إن�سان العالم الثالث من ظلم ،و�سيطرة الأ�ساطيروالخرافات عليه .
 �شوق ال�شاعر وحنينه لذكريات الطفولة .وال�س�ؤال الآن ما هي الق�ضايا النحوية والداللية التي برزت في �شعر مبارك بن �سيف المت�ض ّمن
ّ
للنوا�سخ؟ وقبل الإجابة على هذا ال�س�ؤال ن�ستعر�ض ب�إيجاز المق�صود بنوا�سخ الجملة اال�سمية ،ومفهوم
النوا�سخ و�أق�سامها.
�أو ًال  :نوا�سـخ الجملة اال�سمية :

المق�صود بالجملة اال�سمية المن�سوخة هي جملة �إنّ و�أخواتها ،وجملة كان و�أخواتها ،و ُت�سم ّيان م ًعا
بنوا�سخ االبتداء ،والجمع بينهما بمفهوم واحـد هو «النوا�سخ» لي�س جديدً ا ،بل قال به �سيبويه ..« :هذا
باب الحروف الخم�سة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده ،وكذلك هذه الحروف منزلتها من
الأفعال ،وهي� :أَ ء نّ (✼) ،و َل ِكنَّ  ،و َل ْي َت ،و َل َع َّل ،و َك�أَنَّ  .وذلك قولك� :إنّ َز ْيدً ا ُم ْن َط ِلقٌ ،و�إنّ َع ْمـ ًرا ُم َ�سا ِف ٌر ،و�إنَّ
َز ْيدً ا �أَ ُخ َ
ـوك ،وكذلك �أخواتها .وزعم الخليل �أ ّنها عملت عمل ْين :ال ّرفع وال ّن�صب كما َعمِ َل ْت « َكانَ « ال ّرفع
وال ّن�صب حين ُق ْل َـتَ :كانَ �أَ َخ َ
ـاك َز ْي ٌد «( . )1فالجمع بينهما جاء كونهما يعمالن العمل نف�سه في المبتد�أ
والخبر رف ًعا ون�ص ًبا ،وهو ما ُيع َرف بال ّن�سخ .فما المق�صود بال ّن�سخ� ،أو ال ّنا�سخ ؟
 -مفهوم النوا�سـخ ،و�أق�سامها .

ال�سيد
ال ّنوا�سخ :جمع (نا�سـخ) ،وهو ُم�شتَـ ٌق من الجـذر الثالثي ( َن َ�سـخَ ) التي تعني الإزالة ،وذك َر ّ
ال�شريف الجرجاني ت 816هـ �أنّ « :ال ّن�سخَ في اللغة :عبارة عن التّبديل وال ّرفع والإزالةُ ،يقالَ :ن َ�س َخ ِت
م�س ِّ
رعي في حقِّ �صاحب ّ
الحكم ّ
الظ َّل� :أزالته ،وفي ّ
ّ
ال�شرع»( .)2وجاء في
ال�شريعة :بيان انتهاء ُ
ال�ش ُ
ال�ش ّ
ال�ش ْم ُ�س ِّ
ال�شيء َن ْ�س ًخا� :أزالهُ ،يقالَ :ن َ�س َخ ِـت ال ِّر ُيح �آثا َر الدِّ يارِ ،و َن َ�س َخ ِت ّ
المعجم الو�سيط َ « :ن َ�سخَ َّ
الظ َّـل،
اب .و ُيقالَ :ن َ�سخَ ُ
و َن َ�سخَ ّ
ال�ش ْي ُب َّ
اهلل الآي َة� :أَ َز َال ُح ْك َمـها .وفي التنزيل العزيزَ }:ما َنن َْس ْخ ِم ْن آ َي ٍة{(.)3
ال�ش َب َ
كم� ،أو القانون� :أبطله»(. )4
الح َ
و ُيقالَ :ن َ�سخَ الحاكم ُ
(✼) هكذا وردتْ عند �سيبويه ،وهو يق�صد فتح همزة �أنّ وك�سرها .
( )1الكتاب.131 / 2 ،
( )2التّعريفات. 296 ،
(� )3سورة البقرة� ،آية . 106
(َ ( 924 / 2 )4ن َ�سـخَ ) .
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اللغوي لل ّنوا�سخ يلتقي مع التّعريف اال�صطالحي الذي ذكره بع�ض ال ّنحاة ،فابن ه�شام
وهذا التّعريف
ّ
م�س ِّ
خت ّ
الظ َّل،
ُيع ّرف ال ّنوا�سخ ب�أ ّنها « :جمع نا�سخ ،وهو في اللغة من ال ّن�سخ بمعنى الإزالةُ ،يقال َن َ�س ِ
ال�ش ُ
�إذا �أزالته ،وفي اال�صطالح :ما يرفع حكم المبتد�أ والخبر»( .)1و ُيع ِّرف ال�سيوطي ت  995هـ ال َّنوا�سخ
ب�أ ّنها « :الأدوات التي تدخل على المبتد�أ �أو الخبر ،فتن�سخ حكم االبتداء »( .)2فت�سمية ال ّنوا�سخ جاءت
ال�سابق ،والإتيان بحكم جديد .واختلف ال ُّنحاة في �أق�سام
من طبيعة عملها الذي يقوم على �إلغاء الحكم ّ
ال ّنوا�سخ ،فابن ه�شام( )3جعلها ثالثة �أق�سام ،هي:
 ما يرفع المبتد�أ وين�صب الخبر ،وهو كان و�أخواتها . ما ين�صب المبتد�أ ويرفع الخبر ،وهو �إنّ و�أخواتها . ما ين�صبهما م ًعا ،وهو ظـنَّ و�أخواتها .ال�سيـوطي( )4فقد �أ�ضاف �إلى ما ذكره ابن ه�شام ق�س ًما راب ًعا ،وهو :كاد و�أخواتها .
�أ ّمـا ّ
• الأفعـال النّـا�سخـة(✼) :
�أوال :ما هي الأفعال النا�سخة ؟

يتفق جمهور النحاة على �أنَّ الأفعال النا�سخة ( ثالثـة ع�شر) فعـ ًال ،هي :
وظ َّـل ،و َب َ
و�صا َر ،و�أَ ْم َ�سى ،و�أَ ْ�ص َب َـحَ ،
ـ�س ،و َمـا َدا َم ،و َمـا َز َ
ال ،و َمـا ا ْن َف َّ
ـك ،و َمـا
َكانَ َ ،
ـات ،و َ�أ ْ�ض َحـى ،و َل ْي َ
َفـ ِتئ ،و َمـا َب ِـر َح .

و�صا َرَ ،وما َد َام ،و َل ْي َ�س،
لم يذكر �سيبويه من هذه الأفعال �سوى �أربعة« ،وذلك قولكَ :كانَ و َي ُكونُ َ ،
ن�ص �سيبويه هذا
وما كان نحوهن من الفعل مما ال ي�ستغني عن الخبر»( . )5وقد ع ّلق ابن يعي�ش على ّ
�ص ،فقال� « :سيبويه لم ي� ِأت على ع ّدتها و�إ ّنما ذك َر
ُمب ّي ًنا معنى العبارة الأخيرة التي انتهى بها ال ّن ُّ
بع�ضهاَّ ،ثم ن ّبـه على �سائرها ب�أنْ قال« :وما كان نحوهن من الفعل مما ال ي�ستغني عن الخبر» .يريد:
(� )1شرح قطر ال ّندى� ،ص . 127
( )2همـع الهوامع.63/ 1 ،
(� )3شرح قطر ال ّندى� ،ص . 127
ال�سابق :همـع الهوامع. 63/ 1 ،
(ّ )4
�سميها الزجاجي :الحروف التي ترفع الأ�سماء وتن�صب الأخبـارُ .ينظر :الجمل في النحـو� ،ص . 41
(✼) ُي ِّ
( )5الكتـاب.45/1 ،
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ما كان ُمج ّردًا من الحدث فال ي�ستغني عن من�صوب يقوم مقام الحدث »(� .)1أ ّمـا الزمخ�شري( )2ف�ألحق
وراح .
بالأفعال ال�سابقة :عـا َد ،و� َآ�ض ،وغـداَ ،
ب ّين ابن عقيل(� )3أنّ هذه الأفعال ق�سمان:
أ�صبحَ ،
ولي�س .
 منها ما يعمل بال �شرط ،وهي :كانَ  ،و�صا َر ،و�أم�سى ،و� َوظ َّل ،و َباتَ  ،و� ْأ�ض َحىَ ،
 ومنها ال يعمل �إ ّال ب�شرط ،وهي ق�سمان:نفي ً
لفظا ،نحو :ما َ
زال زي ٌد قائ ًما� ،أو تقدي ًرا ،نحو قوله تعالى:
•ما ُي�شترط في عمله �أنْ ي�سبقه ٌّ
ِ
ف{(� ،)4أو �شبه نفي ،نحو :ال ْ
وس َ
تزل قائ ًما .وهذه الأفعال �أربعة ،هي:
} َقا ُلوا تَال َّله َت ْفت َُأ ت َْذك ُُر ُي ُ
َز َال ،و َب ِرح ،و َف ِتىء ،وا ْن َف َّـك .
•ما ُي�شترط في عمله ات�صال مـا الم�صدرية ّ
ُمت ُم�صي ًبا
أعط ما د َ
دام ) ،كقولك � ِ
الظرفية ،وهو ( َ
أعط م ّدة دوامك م�صيبا درهما ،ومنه قوله تعالى} :و َأوصانِي بِالص اَل ِة وال َّزك ِ
َاة َما
دره ًما� ،أيِ � :
ُ ً
ً
َ
َّ
َ ْ َ
ُد ْم ُت َح ًّيا{(. )5
ثانيا  :عمـلهـا :

ُيجمع جمهور ال ُّنحاة على �أنّ َكانَ و�أخواتها ترفع المبتد�أ ت�شبي ًها بالفاعل ،وتن�صب الخبر ت�شبي ًها
ُ
العامل في الباب ْين
ّمخ�شري في باب (الخبر واال�سم في بابي :كانَ و�إنّ ) « :ل ّمـا ُ�ش ِّب َه
بالمفعول ،يقول الز
ّ
الفار�سي ت  377هـ عن َعـ َم ِل
علي
ّ
بالفعل المتع ّدي�ُ ،ش ِّب َه ما َعمِ َل فيه بالفاعل والمفعول» .وتح ّد َث �أبو ّ
مرفوعا باالبتداء قبل دخول
كانَ و�أخـواتها فبـ ّينَ �أثرهـا في المبتـد�أ والخبر ،فقال ..« :في�صير ما كان
ً
هذه الأ�شياء مرتف ًعا بكان ،وما كان مرتف ًعا ب�أ ّنه خبر مبتد�أ منت�ص ًبا ب�أ ّنه خبر كان ،وذلك قولكَ :كانَ
هلل َذ ِاه ًبا ،وكانَ َب ْك ٌر َخار ًِجا ،وما َز َال � ُأخ َ
وك َك ِري ًما ،وما �أُ َك ِّل ُم َك ما د ُْمتُ ُم ِقي ًما ،و�أَ ْم َ�سى َز ْي ٌد
َع ْب ُد ا ِ
والفار�سي في هذا يخالف الكوفيين الذين يرون �أنّ ا�سم تلك الأفعال باقٍ على رفعه .
َم ْ�س ُرو ًرا»(. )6
ّ
المف�صل. 90 / 7 ،
(� )1شرح
ّ
المف�صل. 263 ،
()2
ّ
بت�صرف� :شرح ابن عقيل. 247 - 245/1،
(ّ )3
(� )4سورة يو�سف� ،آية . 85
(� )5سورة مـريـم� ،آية . 31
( )6المقت�صد في �شرح الإي�ضاح. 397 / 1 ،
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ح�سان �أنّ الأفعال النا�سخة هي التي ت�ضيف للجملة اال�سمية داللة الزمن ،فيقول« :
ويرى تمام ّ
والوا�ضح �أنّ الجملة اال�سمية في اللغة العربية ال ت�شتمل على معنى الزمن فهي جملة ت�صف الم�سند
�إليه بالم�سند ،وال ت�شير �إلى حدث ،وال �إلى زمن ،ف�إذا �أردنا �أنْ ن�ضيف عن�ص ًرا زمن ًيا طار ًئا �إلى معنى
هذه الجملة جئنا بالأدوات المنقولة عن الأفعال ،وهي الأفعال ال ّنا�سخة ف�أدخلناها على الجملة اال�سمية
في�صبح و�صف الم�سند �إليه بالم�سند منظو ًرا �إليه من وجهة نظر زمنية معينة»(. )1
ولكن �أال يمكن �أنْ ُيفهـم معنى الحدث في الجملة اال�سمية ال �سيما �إذا كان الم�سند م�شت ًقا ؟ فحينما
و�س ِه� ،أال يد ُّل ذلك على وجود حدث وهو االجتهاد ؟!
نقولُ :م َح َّم ٌد ُم ْج َتهِ ٌد ِفي د ُر ِ
• الحـروف النا�سخـة :

يُجمِ ُع ال ُّنحاة على �أنّ الحروف النا�سخة ،هي� :إنَّ  ،و�أنَّ  ،و َكـ�أَنَّ  ،و َل ِكـنَّ َ ،و َل ْي َـت ،و َلعـ َّل .و�أ�ضاف ابن
وال�سابعَ :ع َ�سى في ُلغ ّية،
ال�ستة المعروفة َع َ�سى ،وال ال ّناف ّية للجن�س ،فقالّ ..»:
ه�شام للحروف ال ّنا�سخة ّ
ولي�ست
وهي بمعنى :لع ّل  ..وال ّثامن :ال ال ّناف ّية للجن�س»( .)2ويرى جمهور ال ّنحاة(� )3أنّ ( َل َع َّل) حرف،
ْ
المرزوقي ت421ه ،فقال « :و( َل َع َّل) و�إنْ كان حر ًفا
علي
ّ
فع ًال من �أفعال المقاربة ،وخالفهم في ذلك �أبو ّ
ُي َع ُّد مع �أفعال المقاربة ،وهيَ :ع َ�سى ،و َكا َد «( .)4وتدخل هذه الحروف على الجملة اال�سمية ،فتن�صب
اال�سم و ُي�س ّمى ا�سمها ،وترفع الخبر و ُي�س ّمى خبرها ،نحو� :إنّ َز ْيدً ا ُم ْن َط ِلقٌ .و�أ�شا َر �سيبويه(� )5إلى �أنّ هذه
الحروف تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده ،و ُيع ِّلل ال ُمجا�شعي �سبب عملها؛ لأ ّنها « �أُ ْ�ش ِب َه ِت الأفعال
من �أربعة �أوجه :
�أحـدها� :إنّ معانيها معاني الأفعال من التّوكيد والتّ�شبيه واال�ستدراك والتّمني والتّرجي .
وال ّثاني� :إنّ �أواخرها مفتوحة ك�أواخر الفعل الما�ضي .
وال ّثالث� :إنّ �ضمائر ال ّن�صب تت�صل بها على حـدِّ اتّ�صالها بالأفعال ،نحو قولك� :إ َّن ِني ،و�إ َّن َك ،و�إ َّنهُ،
كما تقول�َ :ض َر َب ِنيَ ،و َ�ض َر َب َكَ ،
و�ض َر َب ُه .
( )1اللغة العربية معناها ومبناها� ،ص . 193
(� )2أو�ضح الم�سالك. 240 – 238/1 ،
()3منهم� :سيبويه ،الكتاب  ،131/2والمبرد ،المقت�ضب  ،73/4والزجاجي الذي ذكر �أفعال المقاربة ،ولم يذكر ( َل َع َّل) من �ضمنها،
ُينظر :الجمل. 200 ،
ّ
للمرزوقي� ،ص.1163و�أكـد هذا في� :ص. 1722
(� )4شرح ديوان الحما�سة،
ّ
( )5الكتاب. 131 / 2 ،
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وال ّرابع� :إ ّنها تطلب ا�سمين كما يطلبهما الفعل المتعدي ،فن�صبوا ا�سمها ،و�ش ّبهوه بالمفعول ،ورفعوا
خبرها ،و�ش ّبهوه بالفاعل »(. )1
وجعل ابن ه�شام للحروف النا�سخة با ًبا ،فقال« :هذا باب الأحرف الثمانية(✼) الداخلة على المبتد�أ
والخبر ،فتن�صب المبتد�أ ،و ُي�س ّمى ا�سمها ،وترفع خبره و ُي�س ّمى خبرها» ( . )2ثم راح ي�شرح داللة تلك
الحروف ومعانيها .
وقد تح ّدث النحويون عن المعاني التي يفيدها كل حرف نا�سخ من تلك الحروف ،وقد لخ�ص تلك
المعاني ابن جني ،فقال« :ومعاني هذه الحروف مختلفة ،فمعنى �إنّ و�أنّ جمي ًعا :التحقيق ،ومعنى ك�أنّ :
ف�صل عـد ٌد
الت�شبيه ،ومعنى لكنّ  :اال�ستدراك ،ومعنى َ
ليت :التمني ،ومعنى لع ّل :التّـوقع وال ّرجاء»( .)3كما ّ
من النحاة الحديث في المعاني التي تفيـدها الحروف النا�سخة.
الرابـع :وهناك بع�ض الق�ضايا التي تتع ّلق بالنوا�سخ وردت في �شعر مبارك بن �سيف ال
اال�ستنتاج ّ
بـ ّد من الإ�شارة �إليها ،وهي:
(لي�س).
�أو ًال( :ال) الحجازية العاملة عمل
َ

بيد �أنّ الحجازيين يعملونها ب�شروط( ،)4وهذه ال�شروط هي:
وهي غير عاملة عند التميميينَ .
� .1أنْ يكون ا�سمها وخبرها نكرتين .
� .2أ ّال يتق ّدم خبرها على ا�سمها ،فال تقول :ال قائ ًما زي ٌد .
� .3أ ّال ينتق�ض ال َّنفي ب�إ ّال ،فال تقول :ال َر ُج ٌل �إ ّال �أَ ْف َ�ض َل ِمنْ َز ْي ٍد .بن�صب(� َ
أف�ضل)،والواجب رفعها.
وب ّين ك ٌّل من الزمخ�شري ت 538هـ( ،)5والإ�سفرايني ت  684هـ( ،)6وابن ه�شام ت761ه(� )7أنّ (ال)
الحجازية تعمل �سواء �أكان ا�سمها وخبرها معرفتين �أم نكرتين ،كما ذكر ابن ه�شام �أنّ خبر ال العاملة
عمل لي�س ُيحذف كثي ًرا في ِّ
ال�شعر .
(� )1شرح عيون الإعراب� ،ص . 111
(✼) ب�إ�ضافةَ :ع َ�سى ،وال ال ّناف ّية للجن�س ،كما ب ّي ّنا �آن ًفا .
(� )2أو�ضح الم�سالك. 336 / 1 ،
( )3اللُّمـع في العربية� ،ص. 23 ، 22
( )4تُنظر تلك ّ
المف�صل. 109 / 1 ،
ال�شروط في� :شرح
ّ
المف�صل في علم العربية� ،ص . 30
()5
ّ
ُ
( )6لباب الإعراب� ،ص . 273
(� )7شرح �شذور الذهب� ،ص . 193
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َّ
ولخ َ�ص المرادي ت749ه ر�أي ال ُّنحاة في عمل (ال) عمل لي�س ،فقال « :العاملة عمل لي�س .وال تعمل
�أي�ض ًا �إال في النكرة  ..ومنع المبرد ،والأخف�ش� ،إعمال ال عمل لي�س .وحكى ابن والد ،عن الزجاج� ،أ َّنها
�أُجريت مجرى لي�س ،في رفع اال�سم خا�صة ،وال تعمل في الخبر �شيئ ًا .وال�سماع المتقدم يرد عليهم»(.)1
ذكر المرادي(� )2أنّ ابن جني �أج ــا َز �إعمال (ال) عمل لي�س في المعرفة .ووافقه ابن مالك ،وابن
ال�شجري .
ن�صه « :وقد ُتجعل
وواقع الأمر �أنّ المبرد لم يمنع �إعمال ال عمل لي�س ،فقد جاء في المقت�ضب ما ّ
(ال) ،بمنزلة (لي�س)؛ الجتماعهما في المعنى ،وال تعمل �إ ّال في ال ّنكرات ،فتقول :الرجل ٌ � َ
أف�ضل منك»(.)3
ذكر ابن جني في كتابه(التّمام) ذلك في تف�سيره ل�شعر المتنبي ،فقال بعدما ذكر البيت:
َفال ال َْح ْمدُ َمك ُْ�سو ًبا َوال ا ْل َم ُ
اقـيـا
ال َب ِ

ال�صا مِنَ الأ َذى
�إ َذا ال ُْجو ُد َل ْم يرزقْ َخ ً

قال�« :ش ّبه (ال) بـ (لي�س) فن�صب بها الخبر»( . )4وع ّقب ابن ال�شجري على ابن جني بقوله« :و�أقول:
�إنّ مجيء مرفوع»ال» منكو ًرا في ال�شعر القديم هو الأعرف»( . )5يفهم من هذا الن�ص �أنّ ابن ال�شجري لم
ُيجز مجيء ا�سم ال معرفة �صراحة  .ومن هنا يرى الباحث �أنّ ما ن�سبه المرادي للمبرد وابن ال�شجري
يفتقر للدقة العلمية .
وجاءت ال عاملة عمل لي�س في �شعر مبارك بن �سيف في (�ستة) موا�ضع ،وجاءت متفقة مع ّ
ال�شروط
التي و�ضعها ال ُّنحاة لعمل (ال) عمل لي�س  -على ر�أي الحجازيين  .-والموا�ضـع هي:
• ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث  -البعد الرابع : )6() - 2
ال ِظ ٌ
ـــمــو �ســـا ُروا
ــهــمـــو �إنْ هُ ُ
ـــالل َل ُ
ال ُخــطــى ..
ٌ
ظــالل :ا�سم ال النافية (نكرة) .لهـمــو� :شبه الجملة في محل ن�صب خبر ال
ال :عاملة عمل لي�س.
 متعلق بمحذوف  -ال ُخــطــى :ا�سم ال النافية ،وقد جاء نكرة ،وخبرها محذوف لداللة ال�سياق عليه.( )1الجنى الدّاني ،لل ُمرادي �ص. 291
( )2الجنى الدّاني ،لل ُمرادي� ،ص.293
( )3المقت�ضب. 382/4 ،
(� )4أمالي ابن ال�شجري. 431/1 ،
ال�سابق نف�سه. 431/1 ،
(ّ )5
ّ
()6الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص( .194الرمل)
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• وق�صيدته (�إطاللة الفجر)(: )1
َفـال اللـ ْي ُ
ـــــه
ـــل َيــ ْبــ َقـــى َعــ َلــى َحــــا ِل ِ

ــم َد ْو ًمــا َي َـظـــلُّ
ــا�ص ُ
َوال َع ِ
ـــف الْــ َغـــ ْي ِ

ال :عاملة عمل لي�سُ .
(معرف ب�أل التعريف) .يبقى :خبر ال الجملة الفعلية.
الليل :ا�سم ال مرفوع
ّ
وجاءت (ال) مكررة في قوله في ق�صيدته )ال ُبعـد الرابـع :)2()- 2 -
ال َخ ٌ
ـوف وال َعـا ٌر َعـ ِليـ َها

ونالحظ هنا تكرار (ال) ،فهل هي عاملة� ،أم مهملة ؟ و�إذا كانت عاملة ف�أين خبر (ال) الأولى؟
يجيب ابنُ ه�شام على هذه الت�سا�ؤالت من خالل طرحه مثاال م�شابها لما ذكره �شاعرنا ،ويعطي
تخريجات متعددة لذلك ،فيقول« :و�إذا قيل( :ال رج ٌل وال امر�أ ٌة في ال ّدار) برفعهما احتمل كون الأولى
مرفوعا باالبتداء ،و�أنْ تكون عاملة
عاملة في الأ�صل عمل �إنّ  ،ثم �أُلغيت لتكرارها ،فيكون ما بعدها
ً
مرفوعا بها ،وعلى الوجهين ّ
فالظرف خبر عن اال�سمين �إنْ ُقـدرت (ال)
عمل لي�س ،فيكون ما بعدها
ً
ٌ
لي�س� ،أو بالعك�س
الثانية تكرا ًرا للأولى وما بعدها
معطوف ،ف�إنْ ُقدرت الأولى مهملة والثانية عاملة عمل َ
ّ
فالظرف خبر عن �أحدهما ،وخبر الآخر محذوف كما في قولك :زي ٌد وعمر ٌو قائم ،وال يكون خب ًرا عنهما؛
مرفوعا ومن�صو ًبا ،وتَـوا ُرد عاملـين على معمول واحـد»(. )3
لئـال يلزم محذوران :كون الخبر الواحد
ً
جاء مبارك بن �سيف بهذه الجملة ال�شعرية؛ ليع ِّبر عن الأمان الذي �أ�صبح فيه �أهل الخليج .فالزَّهرة
تعي�ش ب�أمان؛ ولهذا انتفى عنها جن�س الخـوف؛ ولذلك ال عـا ٌر عليها �إنْ هي رفعت �أكمامها .ويرى الباحث
�أنّ (ال) عاملة عمل لي�س؛ لأنه �أراد نفي الخوف ،ولي�س ت�أكيده؛ لتكون عاملة عمل �إنّ فالأولى محذوفة
الخبر وتقديره :عليها ،وال الثانية خبرها :عليها (�شبه الجملة).
لي�س لت�أكيد النّفي .
ثان ًيا :الباء الزّ ائدة الواقعة في خبر َ

قد ُتزاد الباء كثيرا في خبر (لي�س) ،و(ما) ،نحو قوله تعالىَ } :أ َليس ال َّله بِك ٍ
َاف َع ْبدَ ُه{( ،)4وقوله
َ
ً
َ
ُ
ْ َ
تعالىَ } :و َما َر ُّب َك بِ َظ اَّل ٍم لِ ْل َعبِ ِيد{( . )5وب ّين ابن جني(� )6أنّ زيادة الباء في خبر( لي�س) تفيد التوكيد.
ال�سابق نف�سه� ،ص. 58
(ّ )1
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية. 188 ، ،
( )3مغني اللبيب. 241 ،240 ،
(� )4سورة الزُّمر� ،آية . 36
(� )5سورة ُف�صلت. 46 ،
( )6اللمع في العربية� ،ص . 22

(المتقارب)
(الرمل)
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وب ّين الجلي�س النحوي(� )1أنّ زيادة الباء تكون لت�أكيد النفي� .أ ّما المجا�شعي( )2فب ّين �أنّ للعلماء في زيادة
أقوال ،هي :
الباء في خبر (مـا) ثالث َة � ٍ
 تباعد الخبر عن النفي فربطوه بالباء . قد يطول الكالم ،و ُين�سى �أوله ،فجا�ؤوا بالباء؛ ل ُي�شعروا �أنّ في �صدر الكالم نف ًيا .هذا جواب َمنْ قال� :إنَّ َز ْيدً ا َل َقا ِئ ٌم ،فتقول �أنتَ :ما َز ْي ٌد َل َقا ِئ ٌم .فتجعل الباء ب�إزاء الالم ،وما ب�إزاء(�إنَّ ) .ف�إنْ قال� :إنّ َز ْيدً ا َقا ِئ ٌم ،قلتَ :ما َز ْي ٌد َقا ِئ ًما .
يرى الباحث �أنّ القول الأول والثاني يمكن ر ّدهما لأم ٍـر واحد؛ ذلك �أنّ تباعد الخبر عن النفي ،هو
نف�سه احتمال ن�سيان �أول الكالم ب�سبب طوله� .أ ّمـا القول الثالث فمرده لت�أكيد النفي كما قال ابن جني
والجلي�س النحوي .وزيدت الباء في خبر لي�س في �شعر مبارك؛ في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديان(:)3
ـكِ ،تل َ
َل َّبـ ْي َ
ْـك َم ِ�شـي َئ ِتـي َو ُم َـرا ِدي

اه ٍـل
ال ُْح ْ�سـ َن َيان َلـ َنا َو َل ْـ�سـتُ ِب َـج ِ

جاء ال�شاعر ِبـ (الباء الزائدة) في خبر لي�س (بجـاهـل) لغر�ض ت�أكيد ال ّنفي ،فهو يعرف حقّ المعرفة
عربي� ،أو
�أنّ ُ
الح�سنيين للم�سلمين ،فهو ينفي عن نف�سه الجهل بذلك .فمثل هذه الق�ضية ال ين�ساها � ُّأي ٍّ
م�سلم غيورّ ،
يكتف بال ّنفي بـ(ال) ،بل �أراد ت�أكيد ذلك النفي ـ بو�ساطة الباء الزائدة ـ ولع ّل
فال�شاعر لم ِ
ال�شاعر �أراد من ذلك :بث الأمل في ال ّنفو�س ب�أنّ الن�صر قادم ال محالة ،وال ّت�أكيد على �إرادته الم�ؤمنة
بعدالة الق�ضية ،و�أ ّنه لي�س جاهال� ،أي لي�س م�ست�سل ًما للي�أ�س والقنوط.
ثال ًثا( :كانَ ) النّاق�صة ،و(كانَ ) التّامـة .

اختار الباحث(كان) لبيان �أحوالها ـ كما وردت في �شعر مبارك بن �سيف ـ؛ لأ ّنها (�أُم الباب) ،وب ّين
ابن عقيل �أنّ « كان على ثالثة �أق�سام� :أحـدها ال ّناق�صة ،وال ّثاني يقول الجلي�س النحوي(« :كانَ ) �أُ ُّم
الأفعال ،يق�صد الأفعال ال ّناق�صةـ كلُّهـا؛لأنّ �سائرها يدخل تحت معنى ال َك ْون»( ..)4والثالث الزائدة ..
ُتزاد بين ّ
وج ْـد
ال�شيئين
َ
المتالزم ْين :كالمبتد�أ وخبره ،نحوَ :ز ْيـ ٌد َكـانَ َقـا ِئـ ٌم ،والفعل ومرفوعه ،نحوَ :ل ْم ُي َ
ال�صناعة� ،ص . 114
( )1ثمار ّ
(ُ )2ينظر� :شرح عيون الإعراب� ،ص . 108
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 84الكامل)
(� )4شرح عيون الإعراب� ،ص . 111
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ُ،وال�صفة
والمو�صوف،نحو:مر ْرتُ ِب َر ُج ٍل َكانَ
َ
وال�صلة والمو�صول ،نحو:جاء الذي كانَ �أ ْك َر ْم ُته ّ
َكانَ ِم ْث ُل َكّ ،
قائم»(.)1
( َكـانَ ) النّاق�صـة  .جاءت (كان) كفعل نا�سخ مت�ص ّرف في �شعر مبارك بن �سيف في (�سبعين)مو�ض ًعا موزعة على النحو الآتي:
ما�ض ناق�ص في (�ستين) مو�ض ًعا ،منها قوله:
ما�ض  :وجاءت (كان) كفعل ٍ
 فعل ٍ• في ق�صيدته (الليل ِّ
وال�ضفاف)(: )2
يـم ؟
هَ ـلْ َ�س ِم ْعـتَ َر ْجـ َع �آهَ ِ
ـات ا ْل َك ِل ْ
ْـحـهُ
ـيرا ُكنْـتُ � ْأ�ش ُكـو َلف َ
َيـا هَ ِج ً

• وفي ق�صيدته (مناجاة الدهـر)(: )3
�أال �أ ُّيـها الدَّ ْه ُـر ال َْخـ�ؤُونُ ُل ِح َ
يظ ًـة

الـوجـو ُد ُم َـراديا
هلل َما َكانَ
َفــ َوا ِ
ُ

فعل م�ضارع  :وجاءت (كان) الناق�صة كفعل م�ضارع ناق�ص في �شعر مبارك بن �سيف في (ع�شرة)موا�ضع ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )4
القـيها َو َيف َْـر ْح
َق ْـد ُي ِ
َو َتـ ُكـونُ ا ْل َم ْ�سـ َك ُة الأُ ْو َلـى َلهُ � ِآخ َـر َمـ َّر ْة

• وقوله في ق�صيدته (�أُغن ّيـة الـ ّربيـع)(: )5
يه َوهَ ـا ِتـي َ�ش ْـد َو ِك هَ ا ِتـي
�أَن ِْ�ش ِـد ِ

�إنْ َيـ ُك ْـن ِعـنْـدَ ِك ال َغ َـرا ُم َر ِبيـ ًعا

فعل �أمـر  :وجاءت (كان) الناق�صة كفعل �أمر ناق�ص في �شعر مبارك بن �سيف في (خم�سة)موا�ضع ،منها:
(� )1شرح ابن عقيل. 267 / 1 ،
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص . 17
( )3الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص . 54
ال�سابق نف�سه� ،ص . 24
(ّ )4
		
( )5نف�سه� ،ص . 28

(الرمل)
(الطويل)
(الرمل)
(الخفيف)
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• في ق�صيدته ( ُنـ َّوارة)(: )1
�إنِّـي �أَ ْب َح ْـر ُت ِبـال ُر�ؤْيـا
اء
ُكـو ِنـي ُنـ ْو ًرا َو َ�سـ َن ْ

• وفي ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
يـج ـ ِل ُك ِّل ِذي َقل ٍْب �أَ ًخا
ُك ْـن ـ َيا َخ ِل ُ

ـاء
ِفـي ال َْحـقِّ �إنّـا َو َ
الحـ َيا ُة � َإخ ُ

َ ( -كـانَ ) التّـا ّمــة .

َذ َك َر ال ُّنحاة(� )3أنّ (كـانَ ) ت�أتي تا ّمة ،وذلك �إذا جاءت بمعنىَ :ح َـد َث� ،أو َح َ�ص َل� ،أو و َق َع� ،أو خلق.
ولكن ما المق�صود بالتّا ّمة؟ يجيب الجلي�س ال ّنحوي قائ ًال « ت�ستغني با�سـم واحـد يرتفـع بارتفـاع الفاعـل
َان
بفعلـه ،وتكون حين ٍ
ـئذ بمعـنى الحـدوث� ،أو الوقـوع� ،أو الح�ضـور� ،أو ِ�شبـه ذلك كقـوله �سبحانهَ }:وإِ ْن ك َ
ُذو ُع ْس َر ٍة{»(.)4
وجاءت ( َكـانَ ) تا ّمـة في �شعـر مبـارك بن �سيـف في الموا�ضع الآتية :
• قـوله في ق�صيـدته (لقـاء عابر مع حاتم ّ
الطائي)(: )5
ـير الـدَّ ِلـيل
َو َح ْي ُـث ُت ِق ُ
ـيـم ُي ِ�ش ُ
َفـال ُيخْ ِط ُـئ الن َّْج ُـم ِفـي الأُ ْم ِ�سـ َيات
َو َح ْي ُـث َت ُكـونُ َ ..ت ُكـونُ ال ِْجـ َهـات

• وقـوله في ق�صيـدة (�أُن�شـودة وادي النيل)(: )6
�أَمِـنَ الأُ ْ�س ِـد ُت ْ�سـ َت َزا ُد ا ْل َم َعـاني ؟

َت ْ�سـ�أَ ُل الّل ْي َـث َنف َْـر ًة َك ْي َ
ـف َكا َنتْ

( )1الأعمـال ِّ
(المتدارك)
		
ال�شعر ّية� ،ص . 57 ،56
(الكامل)
		
ال�سابق نف�سه� ،ص .107
(ّ )2
علي
()3منهم� - :سيبويه ،46/1 ،والمبرد ،المقت�ضب - ،96/4 ،وابن ُ�شقيرـ ،ال ُمح ّلى في وجوه ال ّن�صب� ،ص ،98اللمـع� ،ص - ،20و�أبو ّ
المرزوقي ت  421هـ� ،شرح ديوان الحما�سة ،لأبي ت ّمام� ،ص.1347 ،1070 ،231
ّ
( )4ثمار ال�صناعة ،للجلي�س النحوي� ،ص � . 112 ،111سورة البقرة� ،آية . 280
( )5الأعمـال ّ
(من المتقارب)
		
ال�شعر ّية� ،ص . 207
(الخفيف)
		
ال�سابق نف�سه� ،ص . 219
(ّ )6
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• وقوله في ق�صيدته (حلم �شرقي الألوان)(: )1
َتطـو ِفـين َحـ ْيـث َت ُكـونُ الن ُُّجـوم
ْــف َلــ ْونٍ َو َلــ ْون
ـيـه ِ ..م ْـن َ�أل ِ
َ�سـ�أَ ْب ِن ِ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )2
الر ُعـو ْد
َيـا �آ ِم َـر ُّ
َيـا �آ ِم َـر الـدَّ َمـار �أَنْ َي ُكـونْ
اع َـث ا ْل َم َطـر
َيا َب ِ

فـ (تكون) ،و( َكا َن ْت) ،و( َي ُكونُ ) جاءت في الأبيات تامة؛ لأ ّنها بمعنى الحدوث� ،أو الوقوع .ولكن ِل َـم
جاءت ( َكانَ ) في هذه المقاطع تا ّمة؟ ولم ت� ِأت ناق�صة؟
�أو ًال :تتم ّيز المقاطع ِّ
ال�شعر ّية الثالثة ب�أ ّنها تنتمي لق�صائد لها ما ُيم ّيزها .فق�صيدة (لقاء عابر
مع حاتم الطائي) تم ّثل مفارقة بين مجتمعين متناق�ضين في نظرتهما للقيم ومنها قيمة الكرم .ف�أراد
ّ
ال�شاعر �أنْ يطرح ق�ضية تغ ُّير المفاهيم في هذا الزّمان ،بل انحطاط بع�ض القيم وخروجها من �إطارها
الذي كان مفخرة للعرب .فاللقاء مع حاتم طيئ كان عاب ًرا؛ لأنّ اللقاء المط ّول معه قد يك�شف عيو ًبا
عمد ال�شاعر �إلى �إيجاز الحذف،
�أكثر لهذا الزمان الذي �سيطر عليه البخل ،ولت�أكيد هذه الفكرة َ
فحذف فاعل (تكون) الأولى ،وخبر (تكون) الثانيةَ .ف َج ْع ُل (كانَ ) تا َّمـ ًة  -في مثل هذا المقام  -يعطي
انطباعا للقارئ ب�أنّ العالقة بين حاتم والكرم عالقة مت� ّأ�صلة ،فهي موجودة معه حيث يوجـد (يكون).
ً
كما �أنّ الحذف الذي �أتى به ّ
�ضرب �أروع الأمثلة في الكرم،
ال�شاعر يد ُّل على تقدير ال�شاعر لحاتم الذي َ
فجعله فاع ًال محذو ًفا ِلـ(تكون) ع ّل القارئ الذي يعي�ش في زمن البخل ُي ْعمِ ُل عق َل ُه فيبحث عن (حاتم)
نحو ًّيا  -كوظيفة �إعرابية  ،-وقيم ًّيا  -قيمة الكرم  -فيحاول تقليده .
ثان ًيا :يتغنى ّ
وعمقَ �أ�صالته،
ال�شاعر في المقطع الثاني بوادي النيل و�أهله ال ُأ�سودُ ،مبي ًنا جما َلهُ ،
وتتج�س ُد في البيت قيم ُة الق َّو ِة ّ
وال�شجاعة التي قد تكون في �ساحة ال ِّن�ضال� ،أو في �ساحات
وح�ضارته،
ّ
(من المتقارب)
		
( )1نف�سه� ،ص . 173
( )2الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 309الرجز)
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الحياة العا ّمة من تق ُّدم ونه�ضة ،وهذا الأمر يتط ّلب المجيء بكلمات ّ
تدل على التجديد والحدوث
والإيجاد فنحن �أمام �أُ ْ�س ٍـد وليوث ينفرون �إذا دهمهم خطر؛ ولذلك جاءت كان تامة لت�ؤ ِّكد على �أنّ ه�ؤالء
�سود �أو ًال ،ولت�أكيد �سرعتهم في اال�ستجابة عن طريق ا�ستخدام
ال ُي ْ�س�ألون كيف ُوجدت نفرتهم؛ لأ ّنهم �أُ ٍ
كان التامة وك�أنّ النفرة تحدث �أو توجد ب�سرعة فائقة .
ثال ًثا :وفي المقطع الأخير ف�إنّ عظـمـة الـخـالــق تـتج ّلى في تلك الظواهر الكونية (الرعود ،وال ّدمار
 المتم ّثل في :الزالزل والبراكين  ،-والمطر)؛ فكان التّامة هي الأن�سب من حيث داللتها على الحدوثبكلمة ُكـنْ ف�إذا هي كائنة� ،أو حادثة ،كما بد�أ المقطع بياء النداء ال ّدالة على ال ُقرب فالعبد قريب من
خالقه يدعوه ويناجيه في�ستجيب .و(يكون) التامة جاءت مقيدة بعالمة الوقف ال�سكون ففعل (الكون)
ي�سكن و ُيقيد �أمام الأمر الإلهي ،وكذلك تلك الظواهر جاءت �ساكنة مقيدة فلي�س �أمامها وقد �صدر الأمر
الإلهي �إ ّال ّ
الطاعة واالن�صياع .
راب ًعا :يتفق مبارك بن �سيف مع ما جاء به النحاة في م�سائل تقديم خبر الأفعال النا�سخة؛ � ْإذ َمـ َّر
بنا الحاالت التي قـ ّدم فيها ال�شاعر خبر الأفعال النا�سخة ،وقد جاءت جميعها متفقة مع ما جاء به
ال ّنحاة الذين يرون �أنّ الأ�صل في ترتيب الجملة المن�سوخة على النحو الآتي :الفعل النا�سخ ،يليه ا�سمه،
ثم خبره ،وقد يتقـ ّدم الخبر على اال�سم� ،أو على الفعل النا�سخ نف�سه .وقد ّ
ـ�ص المجا�شعـي مـوقف
لخ َ
العلماء من تقديـم خـبر الأفـعال النا�سخة على ا�سمها ،فقال� « :إنّ هذه الأفعال على ثالثة �أ�ضرب :
أ�صبح ،و�أم�سى ،وظ ّل ،و�أ�ضحى،
�أحـدها :ما يجوز فيه التقديم والت�أخير والتو�سيط ،وذلك :كانَ  ،و� َ
و�صا َر ،وباتَ .
والثاني :ما اختلف فيه ال ُّنحاة؛ ف�أجاز بع�ضهم تقديم الخبر عليه ،في حين منعه �آخرون ،و�أجمعوا
على جواز التو�سيط ،وذلكَ :ما َز َالَ ،وما ا ْن َف َّكَ ،وما فتئَ ،وما َب ِر َح ،و َل ْي َ�سَ .فمـنْ �أجاز التقديمَّ ،
اعتل
ب�أنّ الكالم �إثباتَ .ومنْ من َع ،اعت َّل ب�أنَ ما ُنفي وال يتق ّدم عليه ما حكمه �أنْ يكون بعده .واعت ّل الأولون
في ( َل ْي َ�س) ب�أ ّنها فعل ،مثل ( َكانَ ) فيتق ّدم خبرها عليها ،كما يتق ّدم خبر كان ،واعت ّل الآخرون ب�أ ّنها ال
تن�صرف فلم يت�ص ّرف معمولها .
دام؛ لأنّ (مـا) ها هنا مو�صولة،
والثالث :ما �أجمعوا عليه من امتناع تقديم خبره عليه ،وذلك :ما َ
ال�صلة على المو�صول»(. )1
وما بعدها في �صلتها .وال يجوز تقديم ِّ
(� )1شرح عيون الإعراب� ،ص . 102 ، 101
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وي�ؤيد ابن جني( )1وغيره من علماء العربية( )2تقديم خبر الأفعال النا�سخة على �أ�سمائها .ويجوز
تقديم خبر المبتد�أ على المبتد�أ؛ نحو :قائم �أخوك ،وفي الدار �صاحبك .وكذلك خبر كان و�أخواتها
وك ،و ُم َ
نطل َقـ ْي ِن َل ْي َ�س �أَ َخ َو َ
على �أ�سمائها ،وعليها �أنف�سها .وكذلك خبر لي�س ،نحوَ :ز ْيدً ا َل ْي َ�س �أَ ُخ َ
اك »(. )3
ويع ِّلل ابن يعي�ش( )4تقديم خبر الأفعال النا�سخة على ا�سمها ،وعليها نف�سها؛ لأ ّنها في حكم المفعول
به الذي قد يتق ّدم على الفاعل ،و ُيمانع تقديم ا�سمها عليها؛ لأ ّنها في حكم الفاعل الذي ال يجوز �أنْ
عط في �ألفيته
يتق ّدم على فعله ،ويعار�ض ابن ه�شام ابن در�ستويه في منعه تقديم خبر لي�س ،ومنع ابن ُم ٍ
دام ،ور َّد بقوله« :وهما محجوجان بما ذكرنا من ال�شواهد وغيرها»(. )5
تقديم خبر َ
�أ ّما تق ُّدم خبر الأفعال النا�سخة عليها ،فقد ذهب الجلي�س النحوي( ،)6وابن ه�شام �إلى جوازه �إال
لي�س) و (مـا دام)  .وقد تح ّدث ابن ه�شام(ُ )7مط ّوال عن ذلك ذاك ًرا علة منع تق ّدم خبر لي�س وما
في ( َ
دام عليهما ،ومف ِّندً ا مزاعم القائلين بجواز ذلك ،و ُمب ّيـ ًنا تردد �سيبويه في الحكم بالجواز تارة ،و�أخرى
بالمنع .
خام�ساَ :ع َمـد مبارك بن �سيف �إلى تقديم خبر (كانَ ) ،وخبر (ما زال) عليهما ،وعلى ا�سميهما؛
ً
� ْإذ يجوز �أنْ يتق ّدم خبر كان عليها وعلى ا�سمها ،يقول ابن جني « :يجوز تقديم �أخبار كان و�أخواتها
على �أ�سمائها ،وعليها �أنف�سها ،تقولَ :كانَ َقا ِئ ًما َز ْيدٌ ،و َقا ِئ ًما َكانَ َز ْيدٌ ،وكذلكَ :ل ْي َ�س َقا ِئ ًما َز ْيدٌ ،و َقا ِئ ًما
َل ْي َ�س َز ْيدٌ»( .)8وكان الجـزولي ت  607هـ قد قال بمثل هذا ،لك ّنه و�ضع قيدً ا ،فقال« :يجوز �أنْ يتق ّدم
فيه الخبر على العامل �إنْ خـال عن معنى اال�ستفهام ،ويجب �إنْ كان فيه ،و�إنْ كان المبتد�أ معه �ضمير
تو�سطه بين العامل واال�سم»( .)9ومعنى هذا �أ ّنه �إنْ
يعود على �شيءٍ في الخبر ،وجب تقديم الخبر� ،أو ّ
ت�ض ّمن معنى اال�ستفهام كان التقديم واج ًبا ال جائزًا ،نحوَ :منْ كانَ �أخ َ
ـوك؟ و�أينَ بات زيدٌ؟ وب ّين ابن
( )1الخ�صائ�ص. 383 ، 382 / 2 ،
تو�سط خبر تلك الأفعال جميعها � -أي الأفعال
()2منهم :الجلي�س النحوي في :ثمار ّ
ال�صناعة� ،ص  ،114وال ُمرادي الذي يرى �أ ّنه يجوز ُّ
َ
َام)ُ ،ينظر :تو�ضيح المقا�صد والم�سالك ،494/1 ،وابن ه�شام في� :شرح
الناق�صة  -بينها ،وبين �أ�سمائها حتّى في (ل ْي َ�س) َ
و(ما د َ
قطر ال ّندى� ،ص  129ـ . 132
( )3الخ�صائ�ص. 383 ، 382 / 2 ،
المف�صل . 113 / 7 ،عالم الكتب ،بيروت (د.ت).
(� )4شرح
ّ
ال�سابق :تو�ضيح المقا�صد.495 ،494/1
(� )5شرح قطر ال ّندى� ،ص .132وقال بهذا ال ُمرادي ،و ُينظر الم�صدر ّ
ال�صناعة. 114 ،
( )6ثمار ِّ
(� )7شرح قطر الندى� ،ص . 133
( )8اللمـع في العربية� ،ص . 20
( )9المقدمة الجزولية في النحو� ،ص. 105
93

ه�شام �أنّ من �أحوال خبر كان « التق ُّدم على الفعل وا�سمه ،كقولك :عال ًما كانَ زيدٌ ،وال ّدليل على ذلك
ون{( ،)1ف�إ ّياكم :مفعول (يعبدون) ،وقد تق ّدم على كان ،وتق ُّدم
قوله تعالىَ }:أ َه ُؤ اَل ِء إِ َّياك ُْم كَانُوا َي ْع ُبدُ َ
المعمول ُي�ؤ ِْذنُ بجواز تق ّدم العامل»( .)2وع ّلق �أبو البقاء ال ُع ْكـ َب ِري على هذه الآية بقوله« :قوله تعالى:
(�أهـ�ؤالء) :مبتد�أ ،و(�إ ّيـاكم) :في مو�ضع ن�صب ِبـ ( يعبدون) ،و( يعبدون) :خبر كان ،وفيه داللة على
جواز تقديم خبر كان عليها؛ لأنّ معمول الخبر بمنزلته»(. )3
وجاء في �شعر مبارك بن �سيف خبر كان ُمق ّد ًما عليها وعلى ا�سمها في (مو�ضعين) ،هما:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )4
ـوع ِك هَ ا ِنـ ًئا
َق ْد ِع ْ�شتُ ِطـ ْف ًال ِفي ُر ُب ِ

اء
َكالـ ُو ْر ِق ُكـنَّـاَ ،والـ َّر ِب ُ
يـع ُر َو ُ

تق ّد َم خبر كان ( الجار والمجرور :كالورق) ،على ا�سمها (ال�ضمير المت�صل بكان ـ نا ـ)
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتـي)(: )5
لل�سـ َوا ِئ ِـم َيـ ْو ًما �إ َرا َد ْة ؟
َ�سـ َوا ِئ َـم ُكـنَّاَ ،وهَ ـلْ َّ
ــم
َو َلـ ِكـنِّـ َنـي �إ ْذ �أَ َرى َحـا َلـ ُك ْ
ــم
ــم َفـ ُي ْـ�ســعِـدُ ِنـي َ�شـ ْمـ ُلـ ُك ْ
�أَ َر ُاك ْ

َ�سـ َوا ِئ َـم  :خبر كان مقـ ّدم.

أي�ضا خبر (ما َ
وجاء � ً
زال) ُمق ّد ًما عليها وعلى ا�سمها في �شعر مبارك بن �سيف ،وهو قوله
في ق�صيدته ( لحظات غروب �سعيدة )(: )6
َخـالِـدَ ال ُْح ِّـب َولِيـدً ا َل ْـم َي َـزلْ

َوعـيـونٌ ِفـي َمـ� ِآقـيـها َت َـرى

فقـ ّدم ال�شاعر خبر(لم يزل) عليها ،وهو :وليدًا  .والتقدير :ترى في م�آقي العيون خالد الحب لم
يزل وليدً ا  .وعلى هذا يكون ا�سم (لم يزل) ُمق ّدر ،وخبرها مق ّدم عليها .
(� )1سورة �سب�أ� ،آية . 40
(� )2شرح قطر الندى� ،ص . 133 ، 132
( )3التبيان في �إعراب القر�آن. 1070/2،
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 103الكامل)
(الرمل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 249
(ّ )5
(الرمل)
		
( )6نف�سه� ،ص . 221
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م�س�ألة تقديم ا�سم (كان) عليها فابنُ يعي�ش لم ُيجز
ً
�ساد�سا :يخالف مبارك بن �سيف ابنَ يعي�ش في ْ
تقديم ا�سم الأفعال النا�سخة عليها؛ لأ ّنه في حكم الفاعل الذي ال يجوز �أنْ يتق ّدم على فعله .وجاء ا�سم
كان ُمق ّد ًما على (كان) في �شعر مبارك بن �سيف في (�ستـة) موا�ضـع ،هي:
• قوله في ق�صيدتـه (�أمـام نخلـة)(: )1
يك ِب�أ ْم ِ�س ْ
ـك ؟
َم ْـن َكـانَ َي ْـر ِو ِ
َم ْـن َيا ُت َـرى َغ َـر َ�س ا ْل ُب ُـذو ْر ؟

ال�سكون في محل رفع ا�سم كان ُمق ّدم� ،أو مبتد�أ ،وا�سم كان� :ضمير
َمــنْ  :ا�سم ا�ستفهام مبني على ّ
يعود عليه .يرويك :جملة (يرويـك) في محل ن�صب خبر كـانَ .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )2
َو�أذ ُْك ُـر َ�صـ ْو َت َ�أ ِبـي
�أَ ِبـي َكـانَ َي ْل َعـنُ َيـ ْو َم الـ ِوال َد ْة

�أَ ِبـي :ا�سم كان مقدم� ،أو مبتد�أ خبره جملة :كان يلعنَ ..ي ْل َعـنُ َيـ ْو َم الـ ِوال َدةْ :الجملة الفعلية في
محل ن�صب خبر كان .
• وقوله في م�سرحيته (الفجر الآتي)(: )3
ـات هُ ـ َبلْ ؟
َم ْـن َكانَ َي ْع ُلـو َفـ ْو َق هَ ـا َم ِ
َم ْـن َكانَ َيـ ْعـ ُلـوهَ ـا �أَ ِجـيـ ُبـو ِنـي ؟

َم ْـن :ا�سم ا�ستفهام مبني (ا�سم كان مق ّدم)� ،أو مبتد�أ ،وا�سم كان� :ضمير يعود عليه .جملة (يعلو/
يعلوها) في محل ن�صب خبر كـانَ .
ال�سابق ْين جاء ا�سم ا�ستفهام؛ لأ ّنه من الألفاظ التي لها
ُي َ
الح ُظ �أنّ ا�سم كان ال ُمق ّدم في المثا َل ْين ّ
ال�صدارة والتي ت�صلح �أنْ تكون مبتد�أ ال
ال�صدارة .يقول الدكتور محمد حما�سة�« :إنّ الأ�سماء التي لها ّ
ّ
تدخل عليها هذه النوا�سخ مطل ًقا ،مثل� :أ�سماء اال�ستفهام ،ف�إذا كانت الجملة مث ًالَ :مـنْ �أخ َ
ـوك؟ ،و�أردنا
( )1الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص . 67
ال�سابق نف�سه� ،ص . 249
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص . 265

(من الكامل)
(المتقارب)
(من الكامل)
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أخاك؟ بل يجب �أنْ ُت�صاغ على هذا النحوَ :منْ كانَ � َ
�إدخال (كانَ ) عليها ال ُيقال :كان َمنْ � َ
أخوك؟ حتى
ال يحدث َل ْب ٌ�س بين اال�ستفهام والمو�صول»(.)1
• وقوله في الم�سرحية ّ
ال�شعر ّية نف�سها(: )2
َحـ ْم َـز ٌة َكـانَ َق ْـد َ�صـ َبا

َف َـر َفـ ْعـ َنا �أَ ُكـفَّـ َنـا

الـذي َيمـ ْ َن ُـع ا ْل َفـ َتـى
َما ِ

عـ َم ًـرا �أَنْ ُي ِـذ َّلـ َنـا

حمزة :ا�سم كان مق ّدم� ،أو مبتد�أ ،وا�سم كان� :ضمير يعود عليه .قد �صبا :الجملة الفعلية في محل
ن�صب خبر كان .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية(الفجر الآتي) (: )3
ــديـد
َت َـر ُكـوا ِد َيـا َنــ َتـــ َنــا �إ َلـى ِد ْي ٍـن َج ِ
ْ
عـالنـيـة
َذا الْـ َقـ ْول َكـانَ
ا�س ْ
ـية
ـيـد َ�سـ َو ِ
َقالوا ِبـ�أَنَّـا َوا ْل َع ِبيـدَ َمـ َع الْـ َو ِل ِ

ذا :ا�سم �إ�شارة مبني على ال�سكون في محل رفع ا�سم كان مق ّدم� ،أو مبتد�أ ،وا�سم كان� :ضمير يعود
ً
عالنية :خبر كان من�صوب.
عليه .
ويالحظ �أنّ ا�سم كان يقع على نوعين:
(مـنْ ).
 �أ�سماء اال�ستفهام الممثلة بـ َ الأ�سماء ال�صريحة ( الأعالم) .ن�ص على ذلك النحاة  ،-ومن َث َّم فهي ُتعرب
والرتبة هنا بالن�سبة لـ َ
(منْ ) رتبة محفوظة  -كما ّ
مبتد�أ �إذا وقعت في �صدر الكالم� ،أو خب ًرا مق ّد ًما ،لكنّ الأ�سماء ال�صريحة نحاول �أنْ ننظر فيها نظر ًة
والقيا�س  -هنا  -قائ ٌم على
رئي�سا من مظاهره،
ت�ستلهم �أ�صول النحو الذي ُيع ـ ُّد
ُ
ُ
ُ
القيا�س فيه مظه ًرا ً
ما يراه الكوفيون من جواز تقديم الفاعل على فعله ،وبهذا ّ
الطرح ن�ستطيع �أنْ نقول بجواز تقديم ا�سم
(كان) عليها .ف ُنعرب �أ�سماء الأعالم التي ُقدِّ مت على كان ا�س ًما ُمق ّد ًما عليها� ،أو مبتد�أ ،وا�سم كان:
�ضمير يعود عليه.
( )1بناء الجملة العربية� ،ص. 125
( )2الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 295مجزوء الخفيف)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 296
(ّ )3
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�ساب ًعا :تكررت معظم الحروف النا�سخة في �شعر مبارك بن �سيف بما فيها (ال النافية للجن�س)
التي ع ّدها ابن ه�شام  -كما مـ ّر بنا  -حر ًفا �ساب ًعا من الحروف النا�سخة  .ومن ق�ضايا النوا�سخ الحرفية
في �شعر مبارك بن �سيف:
ّرجي في المحبوب ،ولم ي�ستعملها
()1لم ي�ستخدم ال�شاعر مبارك بن �سيف ( َلـ َعـ َّل) �إ ّال بمعنى الت ّ
بمعنى الإ�شفاق في المكروه الذي �أ�شار �إليهما ابن ه�شام( ،)1والمرادي(. )2
وردت َّ
(لعل) في (�سبعـة) موا�ضع في �شعر مبارك بن �سيف ،منها:
• قوله في ق�صيدته (مناجاة الدهر)(: )3
َلـ َعــلَّ َ
ــد ِري َيـا �أَ َخــا َّ
الطــلْـ ِع َمــا ِبــ َيــا
ـك َت ْ

ــ�صــونِ هُ ـ َنـ ْيــ َه ً
ــة
َفـ َيـا َنـا ِئ ًـحـا َفــ ْو َق الْـ ُغ ُ

• وقوله في ق�صيدته (ذكريات الطفولة)(: )4
الــر َمــالْ
َتـ َعـا َل ْـي ِلـ َنـلْـ َع َ
ـب َفــ ْو َق ِّ
ُنـعِــيــدُ ُخ َ
ــطــا َنـا َعــ َلـ ْيــ َهـا
َلـ َع َّـل ُخ َ
ــطــا َنـا ُتـعِـيــدُ ال َ
ْـخــ َيال

• وقوله في ق�صيدته (قراءة في كتاب قديم)(: )5
َيـق ُ
ُـول �أَ َمـا ُكـنْـ ُت ُـم َخــ ْي َر �أُ َّمــة ؟!
َو ُكـنْـ ُت ُـم ِفـ ْيــ َهــا ُ�صــدُ و َر الأئـ َمــة ؟!
ْــر ًبـا َفــ َلــ َعــ ِّلــي
ْــ�صـــتُّ ُم ْـ�سـ َتـغ ِ
َو�أَن َ
�أُ َ�صــدِّ ُقــه َفـ ْهـ َو ِم ْـن �أَ ْهــلِ ِذ َّمــة

(عـ َّل) في (�أربعـة) موا�ضـع ،هي:
( )2وردت (لع ّل) في �شعر مبارك بن �سيف على �أ�صلها َ
• قوله في ق�صيدته (ال ُبعـد الـ ّرابع ـ  2ـ)(: )6
(� )1شرح قطر الندى� ،ص. 147
( )2تو�ضيح المقا�صد والم�سالك. 523/1 ،
( )3الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 188الطويل)
(من المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 77
(ّ )4
(من المتقارب)
		
( )5نف�سه� ،ص . 213
( )6الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 188الرمل)
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ُك َّل َف ْج ٍـر �أَ ْر ُق ُـب َّ
ـ�س َو َ�أ ْد ُعـو
ال�ش ْم َ
ـوب..
َع َّـل َي�أْ ِتـي ِم ْـن َو َراءِ الأُ ُف ِـق ا ْل َم ْح ُج ِ
�أنْـ َوا ٌر َتـ َوا َرتْ

• وقوله في ق�صيدته (ال ُبعـد الـ ّرابع : )1()- 2 -
َفـ َي َرى الآ َف َ
ـاق َح ْي ُث ال َْخطْ ـ ُو َ�سـا ِئر
ْـف َّ
َعـلَّـهُ َي ْع ِـر ُف َمـا َخل َ
الط ِـريق

• وقوله في ق�صيدته (ر�سالة من �شهيـد )(: )2
اء
ال�سـ َم َ
َفـ�أَ ْر َك ُـع لهلِ ِ َ ..ع َّـل َّ
ـيء� ..إ َذا َمـا �أَهَ َّـل ا ْل َم َطـر
ُت ِ�ض ُ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )3
الح َجـا َر َة َتنْـ َت ِق ْـم
ا ْد ُعـوا ِ
ـا�ص ْـم
الح َجـا َر َة َخـ ْي ُر َع ِ
َع َّـل ِ

وال�ستخدام (عـ ّل) قيم داللية نو�ضحها في الآتي:
•ا�ستخدم ال�شاعر (عـ ّل) محذوفة الالم التي قال عنها الجلي�س النحوي(� )4إ ّنها ُتفيد الت�أكيد ،ولع ّل
ال�شاعر �أراد االبتعاد عن الت�أكيد في هذه المواطن؛ لأ ّنه ق�صد بيان معنى الترجي ،والتو ّقـع(،)5
والإ�شفاق.
ففي المقطع الأول َمزَ َج ّ
ال�شاعر بين الإ�شفاق وال ّرجـاء ،فهو ُي�شفق على ذاك الذي يبقى يراقب
يوم متوق ًعا� ،أو راج ًيا �أنْ ت�أتي (�أنـوا ٌر توا َر ْت(✼)) من وراء الأفق الذي حجبها .مع ما في كلمة
الفجر ك َّل ٍ
(الرمل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 195
(ّ )1
(من المتقارب)
		
( )2نف�سه� ،ص . 197
( )3الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 287من الكامل)
ال�صناعة. 117 ،116 ،
( )4ثمار ّ
ّ
َّ
ُّ
ال�صاحبي
ع�سىُ .»..ينظرّ :
()5يقول �أحمد بن فار�س« :و�أهل الب�صرة يقولون( :لعل) تَـ َر ٍج .وبع�ضهم يقول :توقـع .وتكون (لعل) بمعنى َ
في فقه اللغة العربية� ،ص. 124
(✼) يق�صد بها نور القمر الذي اختفى بفعل ظاهرة الخ�سوف .
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الأفق من داللة على االتّ�ساع الكبير الذي لم يعـد مفيدً ا؛ لأ ّنه محجوب؛ مما يزيد الأمر تعقيدً ا ،وهنا
تبرز قيمة ال ّرجاء في (عـ ّل) التي ع ّبرت عن مدى الحاجة لتلك الأنوار .وك�أ ّني بال�شاعر �أراد �أنْ يع ّبر
بذلك عن ال ّرغبة الجامحة ِبـ:
ال ّرجـاء ب�سرعة �إزالة ّال�ضائقة التي يعي�شها النا�س وهي ظاهرة خ�سوف القمر؛ لأ ّنها ظاهرة
ُتخيفهم،وتجعلهم في قلق على م�ستقبلهم؛ الرتباطها بخرافات موروثة في المجتمع .
 التو ُّقـع المرتبط بالأمل ب�أنّ هذه المحنة زائلة ال محالة .فما بعد ال�ضيق �إ ّال الفرج .• وفي المقطـع الثانـي يعـ ِّبر ال�شاعر ِبـ (عـ ّل) عن مدى ال ّرغبة الجامحة لدى �إن�سان العالم الثالث
 مو�ضوع الق�صيدة  -لمعرفة م�ستقبله الذي تحيط به الأخطار من ِّكل �صوب؛ ولهذا ت�أتي (عـ ّل)
دالة على مدى �شوق ال�شاعر ورجائه للتو ُّقـع� ،أو التنب�ؤ بذلك المجهول.
• �أ ّما المقطع الثالث ففيه يرتقي ال ّرجاء لأعلى درجاته؛ ّ
ليطلع القارئ على مدى رغبة ال�شهيد بر�ؤية
ّ
ال�ضياء؛ ولتو�ضيح القيمة الداللية ِلـ (ع َّـل) ن�ستعر�ض ما جاء في مجمل الق�صيدة :
م�شاهد من يوم القيامة ،وهي:
( �أ ) ت�ض ّمنت مقاطع الق�صيدة جم ًال �شعرية ت�صف
َ
ُـولَ :ت َع َ
 قول ال�شاعر(َ « :)1يق ُـال �إ َلـى ال ُْم ْ�س َتـ َقـر» .والم�ستق ُّر ال يكون �إ ّال في يوم القيامة ،وهو
الم�ستقر الدائم للخالئق( الخلود) ،م�صدا ًقا لقوله تعالى} :إِ َلى َر ِّب َك َي ْو َمئِ ٍذ ا ْل ُم ْس َت َق ُّر{(. )2

النا�س يوم القيامة فريقان:
 ُالأول :عيونهم �آمنة؛ لأنّ �أ�صحابها مطمئنون لما ق ّدموا من �أعمال .وه�ؤالء هم الذين ينظر �إليهم
ال�شاعر ،يقول(َ « :)3فـ�أَ ْن ُظـر ِفي الأعـين ال ِآم َنـة» .م�صداقا لقوله تعالى} :وجوه يومئِ ٍذ ن ِ
َاض َر ٌة إِ َلى َر ِّب َها
ْ ُِ
ُ
ُ ُ ٌ ََْ
نَاظِ َر ٌة{(. )4
الثاني :عيونهم الزائغة� ،أي :منحرفة عن الحق ،و�أ�صحاب هذه العيون ُترعب ال�شاعر ،فيقول(:)5
« َو ُتـ ْر ِع ُبـ ِني َزا ِئ َغـاتُ ا ْل َب َ�صـر»  .يقول تعالىَ } :و ُو ُجو ٌه َي ْو َمئِ ٍذ َب ِاس َر ٌة{(. )6
( )1الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 199من المتقارب)
(� )2سورة القيامة� ،آية. 12
( )3الأعمال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 199من المتقارب)
(� )4سورة القيامة� ،آية.23 ،22
( )5الأعمال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 199من المتقارب)
(� )6سورة القيامة� ،آية. 24
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(ب)يت�ضح من هذا العر�ض �أنّ ال�شاعر في ق�صيدته(ر�سالة من �شهيد) �أراد �أنْ يبثَّ فيها م�شاهد
من �أهوال يوم القيامة �سيراها ال�شهيد .وفي المقطع الذي ت�ض ّمن (عـ ّل) يعك�س رغبة ال�شهيد
بر�ؤية ال�ضياء ( يوم القيامة)؛ لأنّ اهلل  -ع َّز وجل  -قد وعد ال�شهيد بمنزلة رفيعة .فالقبر
ال�سعادة لما �أع ّده ُ
اهلل له من خير ونعيم،
ظالم في ظالم ،ويوم القيامة ُيم ِّث ُل لل�شهيد غاية ّ
فال�شهيد في قبره يركع هلل داع ًيا �أنْ ُينزِّ ل مطر الحياة ـ الذي ُيم ِّث ُل بداية البعث وال ّن�شور،
ف ُيحي ُ
اهلل به العظام .و(ع َّـل) هنـا تفيد ال ّرجاء بوقوع �أمر مرغوب ومحبوب ،وهو البعث يوم
القيامة.
وفي المقطع الأخير (ادعوا الحجارة )..يبلغ َّ
ال�شاعر قمة ال َّنجاح؛ لأ ّنه ا�ستخدم (ع َّـل) في غير
الترجي
الترجي في الممكن  -على ر�أي المرادي(� - )1إ ّال �أ ّنه جاء بها لإفادة ّ
ما و�ضعت له .فهي تفيد ّ
في غير الممكن ،فهو رجاء ال يمكن تحقيقه .فال�شاعر مبارك بن �سيف �أراد �أنْ ي�سخ َر من الم�شركين
الذين يدعون �أ�صنامهم ،وهي حجارة ال ت�سمع؛ كي تنتقـم ،ثم جاء ِبـ (عـ َّل) متبوعة با�سمها الظاهر
(الحجارة)؛ ليقول لهم :هذه حجارتكم فادعوها على �أمل ورجاء �أنْ تنتقم لكم وتع�صمكم من الأخطار،
بالج َواد �إمعا ًنا في ال�سخرية واال�ستهزاء.
وهذا رجاء �ساخر؛ لأ ّنه ال يتحقق ،وال يختلف عن و�صف البخيل َ
ويتفق ال�شاعر مبارك بن �سيف مع النحاة( )2القائلين بمجيء لع ّل على �أ�صله (ع َّل) .
( )3الحروف التي تعمل عمل �إنّ (ال النافية للجن�س) ،وفيها الم�سائل الآتية :

( �أ )ذكرنا �أنّ ابن ه�شام �أ�ضاف للحروف النا�سخة حرفين يعمالن عملها ،هما :ع�سى ،وال النافية
للجن�س ،حيث ب ّين النحاة �أنّ هناك حرو ًفا قد تعمل عمل �إنّ  ،منها :ال النافية للجن�س ،وا�شترطوا
ً
�شروطا ِعـ ّدة� ،أ�شهرها �شرطان  ،هما :الأول � :أنْ يكون ا�سمها وخبرها نكرتين .
لعملها
ف�صل بينها وبين ا�سمها بفا�صل .
الثاني � :أ ّال ُي َ
جاءت ( ال ) العاملة عمل �إنّ في �شعر مبارك بن �سيف في (خم�سة ع�شر) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�إطاللة الفجـر)(: )3
للمـ ْب َتـ ِغي �أَنْ َي ِ�صـلْ
َفـال ُبـدَّ ُ

ـاب ال َْحـ َيا ْة
َوهَ ـا َنـتْ َعـ ِل ِ
ـيه ِ�ص َع ُ

( )1تو�ضيح المقا�صد والم�سالك. 523/1 ،
()2قال هذا غير واحد من النحاة ،منهم� - :سيبويه في الكتاب ،332/3 ،والمب ّرد ،المقت�ضب ،73/4 ،و�أبو علي الفار�سي في� :شرح
الأبيات الم�شكلة الإعراب ،ال ُم�س ّمى� :إي�ضاح ّ
ال�شعر� ،ص ،87 ، 86والجرجاني ،المقت�صد في �شرح الإي�ضاح.443/1 ،
( )3الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 58المتقارب)
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ا�سمها :بُـدّ (نكـرة)  .خبرها�( :أنْ ي�صل) الم�صدر الم�ؤول ،وتقديره :و�صول (نكـرة) .
• وقوله في ق�صيدته (�أُن�شودة الخليـج)(: )1
يز؟ َف َق َ
الـد ُّر ال َع ِـز ُ
ـال ِلـي :
َف َ�سـ�أَلْـتُ َما ُّ

اء
ال ِعـ َّز ِف ِ
وال�ص ُـخـو ُر َ�سـ َو ُ
ـيـه ُّ

ِعـزَّ :ا�سمها(نكرة) ،والجار والمجرور(:فيه) متع ّلق بمحذوف خبر(ال) تقديره :موجود (نكرة).
• وقوله في م�سرحيته ِّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي )(: )2
ا�س َي ٌـة َن ْحـنُ َيـا َوا ِل ِـدي
َ�سـ َو ِ
ال�صـ َغـا ْر
َفـال َف ْـر َق َبـ ْينَ ِّ
َوال َف ْـر َق َبـ ْينَ ا ْل ِكـ َبـا ْر

فـرق :ا�سم ال (نكـرة) ( .بين ال�صغار ،بين الكبار) �شبه الجملة ّ
الظرفية :متع ّلق بمحذوف خبر
(ال) تقديره :موجود (نكرة) .
(ب)وقوع ال النافية للجن�س بين الخاف�ض والمخفو�ض ،فقد ب ّين ابن ه�شام �أنّ (ال) قد تقع بين
زاد .وللنحاة فيها ر�أيان:
الخاف�ض والمخفو�ض� ،أي :يدخل عليها حرف الجـر ،نحو :جئت بال ٍ
نف�سها ،و�أنّ ما بعدها خف�ض بالإ�ضافة»(.)3
الأول :يرى الكوفيـون» �أ ّنها ا�سـم ،و�أنّ الجـار َد َخ َـل عليها ِ
الثاني« :وغيرهم (�أي :غير الكوفيين) يراها حر ًفا ،و ُي�س ّميها زائدة كما ُي�س ّمون ( َكانَ ) في نحو:
ا�ض ٌل ،زائدة ،و�إنْ كانت مفيدة لمعنى الم�ضي واالنقطاع»(. )4
َز ْي ٌد َكانَ َف ِ
ذك َر ابن ه�شام(� )5أنّ (ال) ُتخالف �إنّ من �سبعة �أوجه ،كما حـ ّدد الغالييني(ً )6
�شروطا �أربعة لإعمال
(ال) عمل �إنّ  ،منها� :أ ّال يدخل عليه حرف جـر .ف�إنْ ُ�سبقـت بحرف جـ ٍّر َغ َـد ْت ُمهمل ًة ،و�أُعرب ما بعدها
زاد .
مجرورا بحرف الجـر ،نحو� :سافرتُ ِبـال ٍ
(الكامل)
(المتقارب)

ال�سابق نف�سه� ،ص . 145
(ّ )1
		
( )2نف�سه� ،ص. 247
(� )3شرح مغني اللبيب. 245 / 1 ،
ال�سابق نف�سه. 245 / 1 ،
(ّ )4
( )5نف�سه. 239 ، 238/1 ،
( )6جامع الدرو�س العربية. 335 ، 334 / 2 ،

101

جاءت (ال) في �شعر مبارك بن �سيف م�سبوقة بحرف الجـر ،في قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر
الآتي)(: )1
ّم ْـن َي ْ�شـ َت ِري هَ َـذا ال َّر ِقيـق َف َل ْيـ�س َي ْع ِـر ُفهُ الْـ َوهَ ْـن ؟
ال�سالل َمـع الـ َّز ِبـيب َمـ َع ال ُْخ ُمـو ِر ِبـال َرهَ ْـن
هَ ِـذي ّ

ِبـال :الباء :حرف جـر .ال :زائدةَ .رهَ ـن :ا�سم مجرور بالباء .
وعلى هذا فال�شاعر مبارك بن �سيف ا�ستخدم (ال) م�سبوقة بحرف الجر؛ كي ال ُيعملها عمل النوا�سخ
الحرفية؛ لأ ّنه �أراد ا�ستخدامها لإفادة النفي؛ لذلك جاء بها زائدة بعد حرف الجر.
(ج) تكرار (ال) النافية للجن�س .تح ّدث ال ّنحويون عن �أحوال ا�سم (ال) ،و�أحوال خبرها ،يقول ابن
عقيل ُمب ّي ًنا حاالتها « :ال يخلو ا�سم(ال) من ثالثة �أحوال..ال ّثاني :ال ّن�صب َع ْط ًفا على محل
هلل،
ا�سم(ال) ،وتكون(ال) الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف ،نحو :ال َح ْو َل وال ُق َّو ًة �إ ّال با ِ
ّـ�سـ َع ال َ
اقـ ِع »(. )3
ـب الْـ َيـ ْو َم َوال ُخـلَّ ًـة
ْـخ ْـرقُ َع َلى الـ َّر ِ
ومنه قوله( :)2ال َن َـ�س َ
ات َ
جـاء مثل هذا في �شعر مبارك بن �سيف ،فقال في ق�صيدته (ذكريات في ليلة �شتو ّية)(: )4
َفـال َطـ ْي َر َي ْبـدُ و �أُ َحـدِّ ُثـه
َوال ُخ ْ�ض َـر ًة َفال َْحـيا ُة ُج ُـمو ْد

(المزحلقة) في
( )6الالم الزائدة للتوكيد (الالم المزحلقة)  .ووردت الّالم الزّ ائدة للتّوكيد ُ
�شعر مبارك بن �سيف في (ثالثة) موا�ضـع ،هي:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )5
ـيم َل َـزا ِئ ٌل
فـا ْبنُـوا َغـدً ا � ،إنَّ ال َّن ِع َ

ـاء
ـاق ِف ِ
َوالْـ ِعـل ُْم َب ٍ
ـيـه والإن َْـ�ش ُ

( )1الأعمـال ال�شعرية � ،ص ( .260من الكامل)
المف�صل في �شواهد النحو ّ
(ّ )2
ال�شعر ّية ،للدكتور �إميل بديع يعقوب�،ص. 552
ال�شاهد لأن�س بن العبا�س ال�سلمي ،تُنظر م�صادره في :المعجم
ّ
(الرجز)
(� )3شرح ابن عقيل.366 /1،
( )4الأعمـال ال�شعرية� ،ص ( . 71المتقارب)
( )5الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 159الكامل)
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البنية الأ�سا�سية للجملة المن�سوخة ( النعيم زائل) ،ويق�صد به :نعيم الدنيا .و�أراد ال�شاعر حثّ �أهل
الخليج على العمل والبناء للم�ستقبل ،و�أراد دعم تلك الدعوة وت�أكيدها بم�ؤكدين:
الأول :الحرف النا�سخ (�إنّ )  .الثاني :الالم المزحلقة التي تفيد توكيد م�ضمون الجملتين م ًعا:
الجملة الطلبية( :فابنوا غدً ا) ،والجملة الخبرية( :النعيم زائل) .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )1
َز ْيــدُ َتــ َمـ َّهــلْ َفــ�إنّــي

ـين َل َـخـا ِئ ْ
ـف
َعـ َلـى الأ ِم ِ

ـ�ش ِر َج ٌ
ـال
َفـ ِفـي ُق ِـر ْي ٍ

ـاج َّ
الطـ َوا ِئ ْ
ـف
َي ْـر ُمـونَ َت َ

َغـدً ا َت ِفـ ْي ُ
ـوب
ـ�ض ُقـ ُل ٌ

ِحــقْـــدً ا َو�إنّـــي َلــ َعـــا ِر ْف

محمد ابن عبد
يع ّبر ال�شاعر في هذا المقطع ِبـ (الالم المزحلقة) عن خوفه الكبير على الأمين
ٍ
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  ،-كما ي�ؤكد معرفته بالحقد الذي يملأ قلوب الم�شركين على الم�سلمين
ودعوتهم .
والالم المزحلقة هي الم جواب �إنّ  -كما �س ّماها �أبو الح�سن المزني( -)2وكان ابن جني( )3وغيره من
النحويين( )4قد ب ّينوا �أنّ هذه الالم تكون زائدة للتوكيد .
( )7متى ُت�صبـح الحروف النّا�سخة غير عاملة ؟

ذكر ال ُّنحاة �أ ّنه �إذا دخلت (مـا) على الحروف النا�سخة ،ف�إ ّنها تك ّفهـا عن العمل� ،أي :تمنعهـا ،نحو:
قوله تعالى} :إِن ََّما ال َّل ُه إِ َل ٌه َو ِاحدٌ {( .)5وقد ب ّين المجا�شعي �سبب الإلغاء؛ «لأنّ (مـا) ك ّفتها ،وحالـت بينها
وبين معمـولها ،ويليها اال�سـم والفعـل؛ لأنّ (مـا) هَ ـ ّي� ْأت لها ذلك»(. )6
ومن النحويين(َ )7منْ ذكر �أنّ من العرب َمـنْ ال ُيلغي عمل تلك الحروف بدخول (ما) عليها ،كما
ذكروا �أنّ �أكثر ما جاء ذلك عن العرب في ( َل ْيـتَـ َما) .
(المجتث)

ال�سابق نف�سه� ،ص . 272
(ّ )1
( )2الحروف� ،ص. 68
( )3اللمع في العربية� ،ص. 23
( )4منهم :المجا�شعي� ،شرح عيون الإعراب� ،ص ،109وابن ه�شام ،مغني اللبيب. 228/1 ،
(� )5سورة الن�ساء� ،آية. 171 :
(� )6شرح عيون الإعراب� ،ص . 114
ال�صناعة� ،ص  ،117وابن ه�شام� ،شرح قطر الندى� ،ص
()7منهم :المجا�شعي� ،شرح عيون الإعراب �ص  ،114والجلي�س النحوي ،ثمـار ّ
.153 - 152
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وجاء في �شعر مبارك بن �سيف من الحروف النا�سخة ال ُملغى عملها حرفان ،هما:
� -1إنّـمـا:

جاءت في �شعر مبارك بن �سيف غير عاملة ،ومفيدة لمعنى الق�صر؛ لت�أكيد المعنى الذي يريده
ال�شاعر .عل ًما �أنّ بع�ض النحاة( )1يرون جواز �إعمال �إ ّنما ،وليتما� ،أ ّما المبرد( )2فيرى �إلغاء عمل �إ ّنما،
وذهب الزمخ�شري(� )3إلى �إلغاء عمل �إنّ وجميع �أخواتها �إذا ات�صلت بما ،وذهب �إلى هذا � ً
أي�ضا المالقي
ت702ه( )4الذي ذكر �أ ّنه ُيلغى اخت�صا�صها بالجملة اال�سمية.
وجاءت (�إ ّنما) في �شعر مبارك بن �سيف في:
• قوله في ق�صيدة (بقايا �سفينة غو�ص)(: )5
ْـت َبقـ ّي ْـة
�إنّـ َما �أَن ِ
َق ْـد َر َمـاهَ ـا الـ َّز َمـنُ َّ
ـاحـنُ ..
الط ِ

�أراد ال�شاعر هنا �أنْ يرد بهذا المقطع  -الذي ابتد�أ به الق�صيدة  -على �أولئك الذين ي ّدعون �أ ّنهم
ال يزالون يحافظون على التراث و ِقـ َيمِ ِه با�ستخدام الق�صر ب�إ ّنما الذي ال يكون ـ كما نقل ابن فار�س
قام �أنا.ال يكون هذا ابتداء �أبدً ا ،و�إ ّنما
عن الف ّراء� »:إ ّال ردًّا ،يعني �أنّ قولك :ما � َ
أنت �إ ّال �أخي ،و�إ ّنما َ
ومولى و�أ�شيا ُء �أُ َخـ ُر ،فنفاه و�أق ّر له بالإخوة )6(»،و�أ ّيد ابن فار�س
يكون ردًّا على �آخر ،ك�أ ّنه ا ّدعى �أ ّنه �أ ٌخ
ً
الف ّراء ،فقال « :والذي قاله الفراء �صحيح ،وحجته قوله � -صلى اهلل عليه و�سلم �( :)7(-إ ّنما الوال ُء ل َمنْ
�أعتق)»(ّ . )8
فال�شاعر مبارك بن �سيف �أراد �أنْ ير َّد على َمنْ َز َع َم �أنّ مهنة الغو�ص ما زالت ُتق ّدر في هذا
الزمن؛ فجاء ب�إ ّنما ليق�صر �صفة البق ّية� ،أي :التال�شي واالختفاء واالنتهاء على �سفينة الغو�ص ،فقد
ال�سفينة من دائرة الأ�شياء المتكاملة �إلى دائرة الأ�شياء المتناق�صة والمتال�شية ،فلم يبقَ
�أخرج تلك ّ
ال�س ّراج ،الأ�صول في النحو ،281/1و�أبو الح�سن ال ّرماني ،معاني الحروف� ،ص ،89وابن ه�شام� ،شرح قطر الندى،
()1منهم� :أبو بكر بن ّ
�ص . 153 ، 152
( )2المقت�ضب. 360/2
( )3المف�صل� ،ص. 292
( )4ر�صف المباني� ،ص. 287 ،203
( )5الأعمـال ّ
(البحر :الرمل)
ال�شعرية� ،ص . 5
( )6ال�صاحبي في فقه العربية� ،ص. 93
()7الحديث مرويٌّ عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -ب�إ�سناد �صحيح ،وورد في :غوث المكدود بتخريج ابن الجارود ،240/3والمعجم
المفهر�س للأحاديث النبوية ،لأبي �إ�سحاق الحويني .602/1 ،رقـم (. )5029
( )8ال�صاحبي في فقه العربية� ،ص . 94
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منها �إ ّال بق ّي ٌة ،فلي�ست �سفينة الغو�ص في هذا الزمن �سوى قطعة بالية ال قيمة لها؛ لأنّ الزمن قد رماها
وو�ضعها في �سلة الذكريات .وهذه �صورة تثير في النف�س م�شاعر الأ�سى والحزن على الحالة التي �آلت
�إليها �سفينة الغو�ص ـ التي ترمز لمهنة الآباء والأجداد ـ بعد �أنْ كانت تحظى بالمنزلة الرفيعة.
(ع ّ�شاق ّ
ال�شم�س)(: )1
• وقوله في ق�صيدة ُ
ـيـه َو َتـ�أ َّمـلْ
ان ُْظ ِـر ا ْل َيـو َم �إ ِل ِ
ـيء ِ�سـ َواهَ ـا َق ْـد َت َبـدَّ لْ
اء ال َ�ش َ
�إنّـ َما ال ْأ�سـ َم ُ

(ع ّ�شاق ال�شم�س)� ،أي� :أهل الخليج الذين عانوا �شظف العي�ش وق�سوة الحياة
تتح ّدث الق�صيدة عن ُ
في القديم ،وها هم اليوم يكابدون في �سبيل النه�ضة والبناء ،ف�أراد ال�شاعر �أنْ يب ّين وب�أ�سلوب الق�صر
�أنّ المعاناة ما زالت موجودة كما هي ،ولم يتب ّدل �سوى �أ�سماء المهن .و�أ ّكد ال�شاعر على هذه الحقيقة
ِبـ�أ�سلوبي :الق�صـر ب�إ ّنما ،المتبوع ب�أ�سلوب ال ّنفـي ،وهذان الأ�سلوبان يتجهان لهدف واحد هو الت�أكيد على
�أنّ ك َّل المتاعب والمعاناة وكل �شيء باق كما هو ،ولم يتب ّدل �سوى الأ�سماء.
• وقوله في ق�صيدة (بحـر ال ُّزمـ ُّرد)(: )2
ْـح ٌـة َمن ُْظـو َر ٌة ال ُتـ ْن َك ُـر
ِه َـي َ�صف َ

ال َت ْع ِـر ُف ا ْل َغ ْـد َر الـدَّ فِـينَ َو�إنَّـ َما

ّ
ال�سابق .جاء هنا بالجملة
وال�شاعر في هذا البيت جاء بعك�س الأ�سلوب الذي �أورده في المقطع ّ
الفعلية الم�سبوقة بال ّنفي لي�ؤ ّكد بها �صفة الأمانة وعدم الغدر والخيانة التي تت�صف بها مياه الخليج ،ثم
�أتبع هذا بق�صر �صفة ال�صفاء والنقاء على مياه الخليج لت�أكيد �صفة عدم الغدر .و�أ�سلوب الق�صر هذا
خا�صا من ال�شاعر تجاه الخليج و�أهله .
يعك�س �شعو ًرا ًّ
 -2ك�أنّـمـا:

جاءت (ك�أ ّنما) غير عاملة في �شعر مبارك بن �سيف ،حيث �أُلغي عملها لدخولها على (ما) التي
ك ّفتها عن العمل ،و�ألغت اخت�صا�صها بال ّدخول على الجملة اال�سمية  -على ر�أي المالقي  -الذي �سبقت
الإ�شارة �إليه .
وجـاءت (ك�أ ّنـمـا) فـي �شـعـر مـبـارك بـن �سيف داخلة على الجملة الفعلية في ق�صيدته (�أن�شـودة
الخليج)(: )3
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص . 14
ال�سابق نف�سه� ،ص . 47
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص . 135

(الرمل)
(الكامل)
(الكامل)
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اء
َعــ َب َر الـ َّز َمـانَ َفــدَ َّو ِت ال ْأ�صـدَ ُ

ال�سـن ِْـد َبا ِد َك�أنَّـ َما
َو َي ِـج ُ
ـيء َ�صـ ْو ُت ِّ

( )8جدول �إح�صائي للنوا�سخ الواردة في �شعر مبارك بن �سيف .

وفيما ي�أتي جـدول �إح�صائي يب ّين النوا�سخ الفعلية والحرفية في الجملة اال�سمية  ،وعدد مرات
ورودها في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني :
الفعل النا�سخ
�أو ًال  :كـانَ و�أخـواتـها
َكـانَ
َل ْي َـ�س
َما َز َال
َ�صـا َر
� ْأ�ص َب َـح
َظـ َّل
دام
َما َ
� ْأ�ض َحى
� ْأم َ�سى
َما َب ِر َح

الحرف النا�سخ
ثان ًيا � :إنّ و�أخـواتـهـا
�أنّ و�إنّ
َكـ�أَنّ
َل ِكـنّ
َل َعـ ّل
َل ْيـتَ

عـدده
70
13
12
5
3
3
3
2
2
1

عـدده
104
17
16
7
5

114
المجمـوع
ثانيا  :الحروف العـاملـة عـمل لي�س
16
ما
6
ال

149

المجمـوع
ثانيا  :الحـروف العاملة عمل �إنَّ
15
ال النافية للجن�س

22
المجمـوع
ثالثا � :أفعال المقاربة (كا َد و�أخواتها)
14
� َأخ َـذ
8
َكـا َد
4
َع َ�سـى
1
َج َع َـل

15

المجمـوع
الحـروف المكفوفة عن العمل
15
�إ ّنـمــا
1
كـ�أ َّنمـا

27
163

16
164

المجمـوع
الأفعال النا�سخة وما يعمل عملها

المجمـوع (الكافة والمكفوفة)
الحروف النا�سخة وما يعمل عملها
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ال�سابق ن�ستنتـج ما ي�أتي :
وبعـد �إنعام ال ّنظر في الجـدول ّ
�أو ًال  :تكررت ( َكـانَ ) ـ �أ ُّم الباب في الأفعال النا�سخة ـ في �شعر مبارك بن �سيف في نحو (�سبعـين)
م ّرة ،في حين لم يـزد تكـرار بقية الأفعال النا�سخـة عـن (�أربـع و�أربعين) مـ ّرة  .والقول نف�سه ي�صدق
على الحروف النا�سخة؛ � ْإذ تكررت ( �إنّ ) �أُم الباب فيما ّيزيد على (مـائة) م ّرة .
الح ُـظ الباحثُ تفـ ّو َق الحروف النا�سخة الأ�صيلة ،ولي�ست العاملة عملها عدد ًّيا على الأفعال
ثان ًيا ُ :ي ِ
النا�سخة الأ�صيلة؛ � ْإذ وردت الحروف في حوالي (ت�سعة و�أربعين ومائة) مو�ضـع ،في حين تكررت الأفعال
النا�سخة في حوالي (�أربعة ع�شر ومائة) مو�ضـعِ ،عل ًما �أنّ المنطق ما تقت�ضيه الحاجة لزيادة ا�ستخدام
الأفعال النا�سخة؛ ذلك �أنّ عددها يبلغ في اللغة ِ�ض ْعف عـدد الحروف النا�سخة تقري ًبا ،لكنّ �شاعرنا
�آثر ا�ستخدام ال َّنوا�سـخ الحرفية بكثرة ،وقد يرجـع هذا �إلى �أنّ �شاعرنا يريد �أنْ ي�ؤ ّكـد حقائق متعددة
ـ ال�س ّيما �أنّ �أكثر الحروف تكرا ًرا كانت (�إنّ ) التي تفيد معنى التوكيـد ـ ابتدا ًء من ت�أكيده على ّ
ال�شوق
ال�صفات
والحنين لموطنه؛ لير�سم �صورة تع ّلقه بموطنهُ ،
وعمق انتمائه له� ،أو من خالل ت�أكيده على ِّ
الأ�صيلة التي يتمتع بها �أهل الخليج� ،أو التّـ�أكيـد على الت�أريخ العريق لأر�ض الخليج .
ثالـ ًثا  :كان ال�شاعر ُمقـ ًّال في توظيف الأفعال العاملة عمل َكانَ و�أخواتها ،وكذلك الحروف العاملة
عمل �إنّ واخواتها؛ وقد يرجـع ذلك �إلى قلة دورانها في اال�ستعمال اليومي؛ لهذا �آثر التّركيز على ال ّنـوا�سخ
الأ�صيلـة مبتعـدً ا عن �إ�شكاليـة ما يعمـل عملـها؛ � ْإذ لكل واحدة منها حاالتٌ �شائكة .
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ثال ًثا :القيم الدّ اللية لتقديم الخبر على المبتد�أ .

ذكـر ابنُ جني �أ ّنه  « :يجوز تقديم خبر المبتد�أ عليه ،تقولَ :قا ِئ ٌم َز ْيدٌَ ،
وخ ْل َف َك َب ْك ٌر ،والتقديرَ :ز ْيـ ٌد
وق�سم ابن
َقا ِئـ ٌم ،و َب ْكـ ٌر َخ ْل َف َكَ ،ف ُقـدِّ َم الخبران ات ً
ّ�ساعا ،وفيهما �ضمي ٌر؛ لأنّ ال ّن ّيـة فيهما الت�أخير»(ّ .)1
الأثير التقديم والت�أخير من حيث ارتباطه بال ّداللة �إلى �ضرب ْين:
يخت�ص بداللة الألفاظ على المعاني ،ولو �أُ ِّخـ َر ال ُمقـ ّدم� ،أو ُقـدِّ م الم� ّؤخـر لتغير المعنى .
«الأول:
ُّ
يخت�ص بدرجة التق ُّدم في ِّ
الذكـر؛ الخت�صا�صه بما يوجب له ذلك ،ولو �أُ ِّخـر لما تغ ّير المعنى»(.)2
الثاني:
ُّ

ّ
يت�ضح من كالم ابن الأثير �أنّ للتقديم عالق ًة بتغـير ال ّداللة ،و�أحيا ًنا �أخرى ال تت�أثر الداللة بهذا التقديم
ً
اعتباطا في
وك ّنا قد ذكرنا �ساب ًقا �أنّ الدكتور عبد العزيز عتيق يرى �أنّ تقديم جـزء من الكالم ال يرد
بالغي  .كما ن ِّبـه عتيق «�إلى �أنّ ما يدعو بالغـ ًّيا �إلى تقديم جزء من
لغر�ض
َن ْظم الكالم ،و�إ ّنما ي�أتي ٍ
ٍّ
مبر ٌر
الكالم هو هو ذاته ما يدعو �إلى ت�أخير الجزء الآخر .و�إذا كان الأمر كذلك ف�إنّه ال يكون هناك ِّ

الخت�صا�ص ٍّ
خا�صة عند تقديم �أحـدهما �أو ت�أخـيره عن الآخـر؛
كل من الم�سند �إليه والم�سند بدوا ٍع ّ

ً
تعار�ضا بين ما
لأ ّنه �إذا تقـ ّدم �أحـ ُد ركني الجملة ت� ّأخـر الآخـر ،فهما متالزمان»( .)3وقد يلمح القارئ
ذهب �إليه الدكتور عتيق مع ما يقوله يحيى بن حمزة العلوي في معر�ض حديثه عن تقديم ّ
الظرف
وت�أخيره على عامله « :اعلم �أنّ ّ
الظـرف ال يخلو حاله �إ ّما �أنْ يكون واردًا في الإثبات� ،أو يكون واردًا في
ال ّنفي ،ف�إذا ورد في الإثبات فتقديمه على عامله �إنّما يكون لغر�ض ال يح�صل مع ت�أخيره ،فال جر َم
التزم تقديمه؛ لأنّ في ت�أخيره �إبطا ًال لذلك الغر�ضّ ،ثم هو على وجهين� :أحدهما� :أنْ يكون واردًا
داللة على االخت�صا�ص ،وهذا كقوله تعالى} :ما فِي السماو ِ
ات َو َما فِي أْالَ ْر ِ
ض{»( ..)4وثانيهما� :أنْ يكون
َّ َ َ
َ
تقديمه من �أجل مراعاة الم�شاكلة لر�ؤو�س الآي في الت�سجيع ،وهذا كقوله تعالى} :وجوه يومئِ ٍذ ن ِ
َاض َر ٌة
ُ ُ ٌ ََْ
إِ َلى َر ِّب َها نَاظِ َر ٌة{»(� .)5أ ّمـا �شرف الدين ح�سين بن محمد ّ
الطيبي ت 743هـ فيرى�« :أنّ الم�سند �إذا تق ّدم
تميمي �أنا ،قال تعالىَ }:لك ُْم ِدينُك ُْم َولِ َي
على الم�سند �إليه ،فالمراد تخ�صي�ص الم�سند �إليه به ،نحو:
ٌّ
ِد ِ
ين{»( .)6فالم�سند في الآية ( لكم ،ولي /وهما :خبر مقدم) � .أ ّما الم�سند �إليه (المبتد�أ) فقد جاء
( )1اللـمع في العربية� ،ص . 15
( )2المثل ال�سائر. 210/2 ،
( )3علم المعاني� ،ص . 149
(� )4سورة ُّ
ال�شورى� ،آية . 53
(ِّ )5
الطراز� . 55 / 2 ،سورة القيامة� ،آية . 23، 22
( )6التبيان في علم المعاني والبديع والبيان�،ص� .95سورة الكافرون� ،آية . 6
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م� َّؤخـ ًرا ،وهو(دينكم ،ودين)  .وقال المراغيُ « :يق ّدم الم�سند لأغرا�ض منها :تخ�صي�صه بالم�سند �إليه،
نحوَ } :لك ُْم ِدي ُنك ُْم َولِ َي ِد ِ
ين{»(.)1
بالغي ال يوجد مع عدم
ويرى الباحث ما يراه العلوي �أنّ تقديم جـزء من الكالم يكون لغر�ض
ّ
لغوي مع ًنى دالل ًّيا
التقديم ،كما ي�ؤ ّكد الباحث على ما يراه �أ�ستاذنا الدكتور طـه الجندي �أنّ لك ّل عن�صر ّ
خا�صا ،يقول� « :إنّ �أ ّية درا�سة جا ّدة ينبغي �أنْ تعتمد في تف�سيرها للمتغيرات اللغو ّية على ظواهر لغو ّية
ًّ
مح�ضة؛ ولذا يجب على الباحث �أنْ ينطلق من المعطيات اللغو ّية التي تق ّدمها له مفردات اللغة؛ القتناعه
ب�أنَّ ِّ
خا�صا به ،وعليه �أنْ ُي ْـجـهِ َـد َنف َْ�سهُ؛ لإبراز هذا المعنى ،وربطه ب�شكله
لكل
عن�صر ّ
ٍ
معنى دالل ًّيا ًّ
لغوي ً
الخا�ص به»( .)2وانطال ًقا من هذه ال ّن�صيحة الواقع ّية للباحثين من �ضرورة الوقوف على
التعبيري
ّ
الخا�صة ِّ
لغوي ،قام الباحث بمحاولة َر ْ�صـد العديد من القيم ال ّداللية
المعاني ال ّداللية
بكل عن�صر ّ
ّ
لظاهرة التّقديم والت�أخير ،كتقديم الخبر على المبتد�أ .
من القيـم الدّ اللية لتقديم الخبر على المبتـد�أ في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني:

�أوال  :االخت�صا�ص � .أ�شرنا فيما م�ضى؛ �إلى �أنّ من العلماء َمنْ ب ّين �أنّ من �أغرا�ض تقديم الم�سند
تخ�صي�صه بالم�سند �إليه ،وقد وردت �أمثلة عـ ّدة في �شعر مبارك بن �سيف على هذه القيمة ،منها :
• قوله في م�سرحيته ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )3
ــه الْـ ُعــال
ُــر�آ ِن ِ
َفـ ِلـق ْ

َح ْيـ ُثـما ِّ
ِـر
ال�شـ ْع ُ
ــر ُم ْ�سـ َتـم ْ

وال�سمو وال ِّرفعة .
فتقـ ُّدم الخبر(لقر�آنه) على المبتد�أ (الـ ُعـال) �أفاد اخت�صا�ص القر�آن بالعلو ّ
• وقوله في (�أُن�شودة الخليـج)(: )4
�ض َ
َف َ�سل ْم ِت َيا �أَ ْر َ
يج ِب ِعـز ٍَّة
الخ ِل ِ

ـالء
اء َو َقو ُم ِ
َف َل ِ
ـك النُّـ َب ُ
ـك ا َلـ َب َق ُ

ال�صفة التي ّ
تدل
ف ِ
خ�ص ال�شاعر هذه ِّ
ـلك :جار ومجرور (خبر ُمقـ ّدم) ،البقـا ُء :مبتد�أ م� ّؤخـر  .وقـد ّ
على الديمومة واال�ستمرار ب�أر�ض الخليج ،وك�أنّ ال�شاعر يدعو للخليج و�أهله بالعمر المديد .
( )1علوم البالغة� ،ص � . 123سورة الكافرون� ،آية . 6
( )2الم�صدر الم�ؤول ،بحثٌ في التركيب والدّاللة� ،ص. 2
( )3الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 277مجزوء الخفيف)
ال�سابق نف�سه� ،ص( .167الكامل) .ال ُّنبال ُء :جمع (نبيل) ،وهم ّ
ال�شرفاء.المعجم الو�سيط ( َنـ َب َـل).905/2
(ّ )4
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أي�ضا في م�سرحيته ّ
• وقوله � ً
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )1
َو َلـ َنا ا ْل ُعـزّ ى َو ِعـزٌّ َحـ ْو َلـنا
ـب الْـ َه َوانْ
َو ِلـ َغ ِ
الـ�سا َد ِة الن ُُّج ِ
ـير َّ

ال�سادة ال ّنجب) على المبتد�أ (الهـوان)؛ لي�ؤ ّكـد على �أمرين:
فق ّدم الخبر الجار والمجرور (لغير ّ
الأول � :أنّ ًال�سادة ال ّن ُجب �أي� :أنهم َيف ُْ�ض ُلـون غي َرهم بما يملكون من �آلهة كال ُعزّى التي
قري�شا هم ّ
تجلب لهم العزّة وال ّرفعة .
 الثاني :اخت�صا�ص الآخرين (غير قري�ش) بالهوان .• وقوله ُمخاط ًبا مياه الخليج في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )2
(✼)
ـا�سي
وجـبـار و َغـدَّ ار و َق ِ

َظـا ِل ٌـم �أنْـتَ َ َ َّ ٌ َ

ٌ َ

تقديم الخبر(ظالم) ،وهو ا�سم م�شتق على المبتد�أ جاء لغر�ض االخت�صا�ص ،وك�أنّ ال�شاعر �أراد
�أنْ يب ّين اخت�صا�ص مياه الخليج بظلم الغ ّوا�ص البائ�س ،وعزا ال�شاعر �سبب و�صف مياه الخليج ب�صفة
ّ
الظلم؛ لأ ّنها(: )3
اق
َتزْ َر ُع الّلـ�ؤْ ُلـ�ؤَ ِفـي الأَ ْعـ َم ِ
ـين
ال�صـ ْيد الـدَّ ِف ْ
َك ّ
ِين
َو ْهـ َو ال َي ْعـدُ و َ�س َـرا ًبا �أَو َكـم ْ
()1نف�سه� ،ص ( .268الرمل) .ال ُّن ُجب :جمع (ال ّنجيب) ،وهو الفا�ضل على ِمث ِل ِه ال ّنفي�س في نوعهُ .ينظر :المعجم الو�سيطَ ( ،ن َج َـب)
. 908/2
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 23الرمل)
ّ
ّ
(✼)�أثبت ال�شاعر(الياء)؛ لأنه يريد من القارئ الوقوف على الكلمة؛ فالياء تث ُبت في اال�سم المنقو�ص �إذا ُو ِق َف عليها ،يقول ابن
ا�ض،
ا�ضَ ،وم َر ْرتُ ِب َق ٍ
ه�شام « :ف�إنْ كان(�أي :اال�سم المنقو�ص) ُمن َّو ًنا ،فالأ�صـ ُّح ا ْل َو ْق ُف عليه رف ًعا ،وج ًّرا بالحذف ،تقول :هَ َذا َق ٍ
ٍ
َ
ويجو ُز �أنْ َ
(وال) ،و(واقٍ ) في قوله تعالىَ } :ولِك ُِّل َق ْو ٍم َهاد{َ } ،و َما ل ُه ْم
تقف عليه بالياء ،وبذلك وقف ابن كثير على(هـادٍ ) ،و ٍ
ِ
ِ
ِ
ِم ْن ُدونِ ِه ِم ْن َو ٍال{ } َو َما َل ُه ْم م َن ال َّله م ْن َو ٍاق{ �سورة الرعد� ،آية - 34 ،11 ،7،وذكر ابن ه�شام الآيات ب�إثبات الياء ـ ُينظر� :شرح
الحمالوي� « :إذا ُو ِق َف على المنقو�ص ث ُبتت يا�ؤه  ..ف�إنْ كان غير من�صوب جاز الإثبات والحذف،
قطر ال ّندى . 326 ،ويقول
ّ
ويرجح الغالييني حذف الياء في
يترج ُح في المن ّون الحذف ،نحو :هَ َذا َق ْ
ال�صرفّ .191، 190 ،
ولكن ّ
ا�ض « �شذا ال َع ْرف في فن ّ
ّ
المنقو�ص المن ّونُ .ينظر :جامع الدّرو�س العرب ّية  .131/2وعزا الدكتور عبده ال ّراجحي �إثبات الياء في مثل تلك الحالة �إلى �أنها
ا�ضي  ..لكن حذف
ا�ضيَ ،وم َر ْرتُ ِب َق ِ
«لهجة عربية قديمة ف�صيحة كانت تُجيز �إثبات الياء في حالتي ال ّرفع والجـ ّر ،فتقولَ :جا َء َق ِ
ال�صرفي. 200، 199 ،
الياء هي اللغة الغالبة» ُينظر :التطبيق ّ
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 24 ، 23الرمل)
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فلهذه الأ�سباب ،وغيرها التي ذكرها ال�شاعر �أ�صبحت مياه الخليج مخت�صة ب�صفة ُّ
الظلم لر ّوادها
ال َغ ّوا�صين ،وما كان هذا ليتحقق لو جاء ال�شاعر بالجملة اال�سمية على رتبتها الأ�صيلة ،فلو قال�( :أنت
ظالم)؛ لأفاد الإخبار عن المبتد�أ ب�صفة ّ
الظلم� ،أ ّمـا تقديمه للخبر على ال�صورة التي جاءت ،فقد �أفاد
ال�صفة .
اخت�صا�ص المبتد�أ بهذه ِّ
• ويقول � ً
أي�ضا في ق�صيدته (�أن�شودة الخليـج)(: )1
اء
�أُ ُذنٌ ُت َ
ـ�ص ُّـم َو�أَ ْعـ ُينٌ َعـ ْمـ َي ُ

َر ْج ٌـع َلـ َها َ�ض ِحـكا ُتـهُ ُم ْ�سـ َت ْهـ ِت ًرا

مـ ّر بنا �أنّ ( َر ْجـ ٌع) :خبر ُمقـ ّدم؛ وهو م�شتق؛ لأ ّنه م�صدر ،و�ضحكاته :مبتد�أ م�ؤخـر .وجاء التقديم
(رجع� ،أي� :صدى) ،وهذا قد يد ُّل على �أمرين،
هنا لبيان �أنّ �ضحكات �إبلي�س الم�ستهترة مخت�صة بالخبر ْ
هما :
 َنجـاح الهـدف الذي �سعى �إبلي�س لتحقيقه ،وهو� :إغـواء �أتباعـه ،و�إبعادهـم عن طـريق ال ُهدىوال�صالح .
ّ
الت�أكـيد على كثرة ّال�سعادة التي �أ�ضحى عليها �إبلي�س .
ال�ضحك ،و�ش ّدته الذي ُيعـ ّب ُر عن ّ
وما كان لهذه ال ّدالالت �أنْ تتحقق لو قال ال�شاعر (ل�ضحكاته رج ٌع) ،فعندئذ لنْ تفيد الجملة �سوى
الإخبار عن وجود �صدى َّ
لل�ضحكات .
المـت�أخّ ر(الم�سند �إليه) .ومن الأمثلة على ذلك في �شعر مبارك بن
ثان ًيا:التّ�شـويق لمعـرفة ُ
�سيف:
• قوله في ق�صيدة (بقايا �سفينة غ ْو�ص)(: )2
َو�أ َتـى الْـ َف ْج ُـر َولِـيدً ا ِفـي َثـ َنا َيا ُه الْـ ِو َ�صـالْ

فالقارئ يت�ش ّوق لمعرفة ما الذي ُيخبئه الفجر الوليد في ثناياه ؟ في�أتي الجواب :يخبئ ال ِو�صال� ،أي:
ِو�صال الغ ّوا�ص مع �أهله و�أ�سرته بعد �أنْ �أم�ضى م ّدة من الزّمن بعيدً ا عنهم .فلو انقطع كالم ّ
ال�شاعر عند
�شبه الجملة ( في ثناياه)؛ لتعددت الت�أويالت واالحتماالت في التف�سير ،فت�أخير المبتد�أ ح ّقـق الهدف
المن�شود وهو التّ�ش ّوق لمعرفة الم�سند �إليه (المبتد�أ الم� ّؤخـر).
ال�سابق نف�سه� ،ص . 132
(ّ )1
ّ
( )2الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص . 8

(الكامل)
(الرمل)
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• وقوله في (�أن�شودة الخليج)(: )1
ِفي اللَّ ْي َل ِـة اللَّ ْيـالءِ َن ْج ِل ُ�س َح ْل َق ًـة

ـاء
َحـ ْو َل (الْـ َفـ َنا ِر) َو ُكلُّـ َنا � ْإ�ص َغ ُ

ِل ِـحـ َكـا َي ٍـة ِفــيـ َها ال َْخــ َي ُ
ــر ُه
ـال َو ِ�س ُّ

ـاء
ِفيـ َهـا ا ْل َفــ َوا ِر ُ�س ِ�شيــ َم ٌة َو َو َف ُ

ّ
فال�شاعر ق ّدم الم�سند (الجار والمجرور :فيـها) ،و� ّأخـر الم�سند �إليه :المبتد�أ (الخيال)؛ لي�ش ِّوق
القارئ لمعرفة ما تت�ض ّمنه الحكاية .
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
اء
�أَ َ�سـدٌ َج ِر ٌ
ال�س َجـ َن ُ
يـح َخ ْل َفـهُ ُّ

ـير ِب ُـجـن ِْد ِه
َو َ�شه ِْـد َت ( َذا َي َزنٍ ) َي ِ�س ُ

(ال�سجناء) بهدف ت�شويق القارئ لمعرفة ما الذي يكون خلف الأ�سد الجريح،
فال�شاعر � ّأخر الخبر ّ
فلو لم يتم هذا التقديم للم�سند (خلفـه) ل َمـا كان هناك ت�شوي ٌق .
ثال ًثا :كراهيـة ِذكْـر المت�أخّ ـر؛ لأنّه محـط االحتقـار  .ومما ورد في �شعر مبارك بن �سيف على
هذه القيمة الداللية :
• قوله في مطولته (�أُن�شودة الخليج)(: )3
ـو�س َو ِمثْـ ُل ُه ْم
َو ِبها ال َي ُهـو ُد َك َذا ال َم ُج ُ

ال ْأ�ســـــ َبـــذ ّي ُ
ــــة َوالـــ ُعـــــق ُ
ــــاء
ُــول َ�ســــــ َب ُ

ِبهـا :جار ومجرور خبر ُمق ّدم ،اليهـود :مبتد�أ م� ّؤخـر وقد كره ال�شاعر تقديمه؛ احتقا ًرا لهـم؛ لذلك
�آثر ت�أخير اللفظ ال ّدال عليهم ل ُيع ّبر عن كراهيته ّ
ال�شـديدة لهم .
• وقوله في مطولته � ً
أي�ضا(: )4
اء
ـ�صـنٌ ُدو َنـهُ ال ْأعـدَ ُ
هَ ـا �أَنْـتَ ِح ْ

يـق ُم�شـ َّر ٌع
لل�ص ِـد ِ
هَ ـا �أَنْـتَ َب ْي ٌـت ّ

ف�ضل ال�شاعر ت�أخير المبتد�أ (الأعـداء) ،وتقديم الخبر� :شبه الجملة ّ
ّ
الظرفية (دونـه)؛ لأنه يكره
العـدو ويحتقرهم .
قوي َّ
ال�سفن في البحار
ال�سابق نف�سه� ،ص  . 104ال َف َنار :م�صباح ّ
ال�ضـ ْو ِء ُي ُ
ن�صب على �سارية عالية� ،أو �شبه برج مرتفع لإر�شاد ّ
(ّ )1
ال�سير» ُينظر :المعجم الو�سيط ( َف َن َر) ( . 710/2الكامل)
طريق
إلى
�
والمحيطات
ّ
( )2الأعمـال ِّ
(الكامل)
ال�شعر ّية� ،ص .126
()3الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص ( .111الكامل) الأ�سبذ ّية :عبادة الخيل ،وا�سمها ُم�شت ٌق من (الأ�سب) �أي :الف َر�س �أو الح�صان ،وهي ذات
ال�سابق نف�سه ،هام�ش ( )1في ال�صفحة نف�سها .
�أ�صل
فار�سي ُ .ينظرّ :
ّ
(الكامل)
( )4نف�سه� ،ص . 164
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راب ًعا  :االهتمام بالمتقـدِّ م ،والعناية به  .ومن الأمثلة على ذلك في �شعر مبارك بن �سيف :
• قوله على ِل�سان �أبي جهـل في الم�سرحية ِّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )1
َق ْد َط َغـى ا ْل ُهـزْ ُء َيا ِ�ص ِحا ِبي َو� ْأج َـزى

ال�سـ َفـاهَ ُـة ِمـنْـهُ ؟!
�أل ْأحـال ِمـنا ّ

ال�سفاهة :مبتد�أ م� ّؤخـر  .وقد ق ّدم ال�شاعر الخبر (�أحالم
لأحالمنا :جار ومجرور ،خبر ُمقـ ّدمّ ،
أ(ال�سفاهة ،وهي �شتيمة �سيدنا محمد � -ص ّلى اهلل عليه و�سلم )-
قري�ش)� ،أي :عقولهم ـ على المبتد� ّ
لغر�ض العناية واالهتمام ،ف�أبو جهل  -عليه لعنة اهلل  -يتباهى بعقول قري�ش الحليمة ،وبالتالي ي�ستفهم
والتعجب من تلك ّ
ال�شتيمة من قبل ُمح ّمـد � -ص ّلى اهلل عليه و�سلم  ،-و�صحبـه الكـرام -
بهدف الإنكار
ّ
ر�ضي اهلل عنهـم . -
• وقوله على ِل�سان ُعـتبـة في الم�سرحية ِّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )2
ُـر�آ ِن ِـه الْـ ُعـال
َفـ ِلـق ْ

َح ْيـ ُثـما ِّ
ِـر
ال�شـ ْع ُر ُم ْ�سـ َتم ْ

مـ ّر بنا �أنّ تقـديم الخبر على المبتد�أ في هذا البيت يفيد التخ�صي�ص ،وبالإ�ضافة لهذا الغر�ض ،فقد
عال جـدًّا؛
يكون التقديم هنا لغر�ض العناية واالهتمام؛ ذلك �أنّ �ش�أن القر�آن ومكانته عند الم�سلمين ٍ
لذلك فهو ي�ستح ُّق ال ّتقـديم حتى في ا ّللفـظ؛ لي�ؤ ّكـد القائل على ُقد�س ّية القـر�آن ورفعته في قلبه .
خام�سا :الفخـر والمـديـح  .وتت�ضح هذه القيمة الداللية في بع�ض الأ�شعار التي قـ ّدم فيها ال�شاعر
ً
الخبر ـ وهو �شبه جملة ـ على المبتد�أ من خالل تقديم الخبر على المبتد�أ ،وا�شتمال الخبر
ال�صفة المت�ضمنة التي ّ
يدل
ال ُمـق ّدم على �ضمير يعود على الممدوح؛ للت�أكيد على �إلحاق ّ
عليها المبتد�أ للخبر .والأمثلة على هذه القيمة الداللية كثيرة جـدًّا ،فقـد ذكرنا بع�ضها،
ون�ضيف الأمثلة الآتية لما �سبق :
• قوله على ِل�سان �أبي جهل ُمخاط ًبا �آل ها�شم في الم�سرحية ِّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )3
ال�سـ َقـا َي ُـة
َلـ ُك ُـم الـز ََّعـا َم ُـة َو ِّ

َوالنُّـ ُبـ َّو ُة َوالْـجـ ُنـونْ

فالخبر المق ّدم ت�ض ّمن �ضمي ًرا ( َل ُكـم) يعود على �آل ها�شم؛ ليمتدح �أبو جهل �آل ها�شم من باب ِذكر
بعدئذ عن
ال�صفات فيتخلوا
ٍ
ِّ
ال�صفات الكثيرة لآل ها�شم التي يتمتعون بها .وبالتالي �أال تكفيهم تلك ّ
( )1الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 317الخفيف)
(مجزوء الخفيف)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 277
(ّ )2
ّ
( )3الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص ( . 301مجزوء الكامل)
113

محمد � -ص ّلى اهلل عليه و�سلم  -ودعوته الجديدة ؟! فماذا يريدون �أكثر من الزّعامة و�شرف ِ�سقاية
ٍ
حجاج بيت اهلل الحرام ؟!
ّ
م�سلم في الم�سرحية ذا ِتـها(: )1
• وقول ال�شاعر على ل�سان ٍ
الجـ َها َل ِـة ِفي ا ْل َها ِو َي ْة
َو َق ُ
ـوم َ

ا�س َـط ُ
ات ِّ
ـياء
ْـج ُـم ال َب ِ
َلـ َنا الأن ُ
ال�ض ْ

ال�ضمير (لـنا) يعود على الم�سلمين ،و�أراد ال�شاعر من خالل تقديم الخبر الم�شتمل على ال�ضمير
العائد على الممدوح االفتخار بالم�سلمين الذين يملكون الأنجم� - ،أي :الإ�سالم  -التي تب�سط �ضياءها
على العالمين ،فيهتدي بها العباد� ،أ ّما الج ّهال من الأقـوام ف�سيذهبون �إلى الهاوية؛ لأ ّنهم ُكـ َّفا ٌر �ضا ّلـون.
والتعجب
والتعجب  .قد يكون تقديم الخبر بهدف التعبير عن �إنكاره
�ساد�سا :ال ُمتقدِّ م محط الإنكار
ُّ
ُّ
ً
منـه؛ ِلما ارتكب من جرائ َـم� ،أو �أخطـاء ،ومثال ذلك :
• قول ال�شاعر في (�أن�شودة الخليـج)(: )2
يـب ِّ
اء ؟!
�أَ َو ِلل َغ ِـر ِ
الـذ َّم ُـة ا ْل َق ْع َـ�س ُ

الم ْ�س ِلـمِينَ ُمـ َها َن ًة
َ�س َفـ ُكوا ِد َم َ
ـاء ُ

للغريب :جار ومجرور ،خبر ُمق ّدمِّ ،
الذ ّمة :مبتد�أ م� ّؤخر .فق ّدم ال�شاعر الخبر؛ ّ
ليدل على �أمرين:
الأول  :مدى ا�ستنكاره �أنْ يكون لهذا الغريب ذ ّمـة � -أي :عهد  -ثابتة ،وبالتالي ّ
يعجب من
فال�شاعر ُ
ِّ
كل َمـنْ ُي�صـدِّ ق �أنْ يكون للعـدو عهـ ٌد وميثاق .
الثاني  :ال ّت�أكيد على �أنّ هذا الغازي هو غـريب عن ديارنا ،وال�شاعر هنا ُي�شير �إلى غزو (محمد علي
با�شا) للجزيرة العربية؛ ولذلك جاء بلفظة الغريب ُمق ّدمة على ِّ
الذ ّمـة .
�ساب ًعا :ال َّتـجاهُ ـل ،وعنى به البالغيون �أنْ ي�س�أل ّ
ال�شاعر �س�ؤاال يعرف جوابه ،لك ّنه يت�ساءل وك�أ ّنه
جاهل به ،يقول الجرجاني  « :ت ََجاهُ ُل المعارف هو َ�سـ ْو ُق المعلوم َم َ�ساق غيره ِل ُنكتة ،كقوله
ِ
ين َز َع ْمت ُْم ِم ْن ُد ِ
ون ال َّل ِه اَل
تعالى حكاية عن نبيينا � -صلى اهلل عليه و�سلم ُ } :-ق ِل ا ْد ُعوا ا َّلذ َ
ُون ِم ْث َق َال َذر ٍة فِي السماو ِ
ض َو َما َل ُه ْم فِ ِ
ات َول فِي أْالَ ْر ِ
يه َما ِم ْن ِش ْر ٍك َو َما َل ُه ِمن ُْه ْم ِم ْن
َي ْملِك َ
َّ َ َ
َّ
َظ ِه ٍير{»(.)3

(من المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 305
(ّ )1
(البحر :الكامل)
		
( )2نف�سه� ،ص .141
( )3التعريفات� . 79 ،سورة �سب�أ� ،آية. 24 :
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و ُي ِظهـر َّ
ال�شاعـ ُر تجاهله في معرفة الجواب لأمر من الأمـور الآتية :
ال�سخـرية من ال ُمخاطـب ،وتوبي ٍـخ له .
ْ � .1إمـ َع ٍان في ُّ
ال�سائل ب�أنّ ه�ؤالء الذين كانوا مو�ضع اال�ستفهام قد انتهوا،
.2يت�ض ّمن هذا الأ�سلوب تقري ًرا من ّ
وال�سائل  -في العادة ال ُيجيب  -ولك َّنه �سار َع في
ال�س�ؤال تبعه جواب من ّ
كما �أنّ ّ
ال�سائل نف�سهَّ ،
الإجابة؛ ل ُيق ِّرر ب�أنَّ ك َّل َمنْ َي ْ�س ُل ُك َم ْ�س َل َك هَ �ؤالء �سيكون م�صيره كم�صيرهم ،ومن الأمثلة على هذه
القيمة ال ّداللية في �شعر مبارك بن �سيف :
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )1
الجواب

ال�سـ�ؤال
ُّ
ـاطـــر ُة ال ِع َ
ــــم ؟
�أَ ْيــن الأ َب ِ
ــظــا ُم َو ُمــلْــ ُكـ ُه ْ

ـــروا َعـــ َلـ ْي َ
ـــاء
ــك َكــ َمـا َي ُ
ــر ُجــ َف ُ
ــم ُّ
َم ُّ

�أَ ْيـــنَ ا ْل ُغ َ
ـــزا ُة َّ
ــم ؟
الطا ِم ُعــونَ َو ُجنْـدُ هُ ْ

ـــدوا العــ َتاد َو َجـا�ؤُوا
َذهَ ـ ُبــوا َكــ َمـا َ�ش ُّ

ــاط ُ
ــيـل ال ُغ َ
ـــزا ُة َو َبــ�أْ ُ�ســـهـا ؟
�أَ ْيـــن الأَ َ�س ِ

( )
اء
َذهَ َبـتْ َ ،و َل ْـم َت ْبـ َقـى ✼ َل َها �أَ ْ�صدَ ُ

• وقوله في الق�صـيدة نف�سها(: )2
ـــد َر َم َ
�أَ ْيـــنَ َّ
ـاء؟
ـــاء َو َق ْ
ـــاك َغــ َب ُ
الـــذ َك ُ

َيـا َجــا ِئـ ًال ِفي َّ
ــز
ـــر ِق َغـــ ْي َر ُمـ َمـــ ِّي ٍ
ال�ش ْ

وقد ي�صل الإن�سان مرحلة ي�سخر فيها من نف�سه ،ويوبخها؛ وذلك حينما ي�س�أل نف�سه �س�ؤاال ال يجهل
�إجابته ،نحو قول �شاعرنا في ق�صيدته (ال َبـ ْين والأ ْق َـدار)(: )3
ــــرا ِري ؟
ـــرا ُر َو�أَ ْيــنَ �أ ْيــنَ َق َ
�أَ ْيــنَ الْـــ ِف َ

ـــم َ�ســــ�أَلْــــتُ َخــ َيــا َلـــهـــا ُمــــ َتــر ِّد ًدا
َو َلــ َك ْ

فال�شاعر ي�ستفهـم ِبـ (�أ ْيـنَ ) ال لأ ّنه ال يعرف الجواب ،بل يعرفه ،لك ّنه يت�ساءل وك�أ ّنه جاهل� ،أو
ال�سخرية من نف�سه التي باتت تائهة في ميادين ال ُهيام ،فغدا ال ّرجل ال يعرف نهاي ًة
ُمتجاهل �إمعا ًنا في ُّ
لهذا الحب ،فال يدري كيف يتخ ّل ُ�ص من هذه الم�شكلة ،ك ُّل ذلك من �أجل:
وال�سخرية من هذه الحالة التي �أ�صبح عليها .
 توبيـخ نف�سه العاجزة عن الو�صول للخال�صُّ ،( )1الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 117البحر :الكامل)
ولي�ست حرف علة ،لأ ّنه ُحذِ ف كعالمة على جزم الفعل .
(✼)(تبقى) الألف المثبتة هي الألف النا�شئة عن �إ�شباع فتحـة القاف،
ْ
ُينظر :الخ�صائ�ص ،البن جني باب (في َم ْطل الحركات) . 123 ، 121 / 3 ،
( )2الأعمـال ِّ
(الكامل)
ال�شعر ّية. 122 ،
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 42
(ّ )3
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التّعبير عن مدى ارتباطه بمع�شوقته التي قد يرمز بها ّال�شاعر �إلى (وطنه) الذي كتب عليه ال َق َد ُر
فرا َقه واالبتعا َد عنه .
.3تعظيـم المخاطب بال�س�ؤال عنه والإعالء من قدره ومكانته فخـ ًرا به  .من ذلك قول ال�شاعر في
م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )1
ِر َف َ
ال�س َعـا َد ِة ِم ْـن �أَ ْيـنَ �أَ ْن ُتـم ؟
ـاق َّ
اج ُـروا ِل ّ
ياء ؟
�أَ ِم ْـن َن ْ�سـلِ َم ْـن هَ َ
ل�ض ْ
ـياء ؟
�أَ ِم ْـن َن ْ�سـل َم ْـن َن َ�ص ُـروا َخا َت َـم الأ ْن ِب ْ
ِـن �أَ ْيـنَ �أَ ْن ُت ْـم ؟
َفم ْ

فال�شاعر ي�س�ألهم ال ليعرف الإجابة منهم؛ لأ َّنه �أجاب على �س�ؤاله بنف�سه في المقطعين :الثاني
والثالث ( ـ �أمن ن�سل  ..ـ �أمن ن�سل  ،) ..و�إ ّنما توجيه ال�س�ؤال مع تجاهل الإجابة كان بهدف الفخر بهم،
لأنهم هاجروا للنور ،ونا�صروا �سيد الأنبياء وخاتمهم ـ �صلى اهلل عليه و�سلم ـ .
.4ال َّتهـديد وال ّتخـويف ،وذلك كقـول مبارك بن �سيـف على ل�سان �أبي جهل ُمهددا يا�سـ ًرا في
م�سرحيتـه ّ
ال�سابقة نف�سها(: )2
ال�شعـر ّية ّ
ـيـح ؟
الر َم ُ
ـاح ِل َت ْ�ش َـر َب الـدَّ َّم ا ْل َق ِب ْ
�أَ ْيـنَ ِّ
يـح
َحـتَّى �أُ ِر َ
يـح َو�أَ ْ�سـ َت ِر ْ

ف�أبو جهل يعرف مكان وجود ال ُّرمح ،ويمكنه �أنْ يذهب و ُيح�ضره؛ ليطعن به يا�س ًرا ،لك ّنه ت�ساءل عن
ال�صابر المحت�سب والمتحدي(✼) .و�أبو جهل ت�ساءل عن الرماح (جمع تك�سير)،
مكانه ،ل ُيهدِّ د به يا�س ًرا ّ
وال ّرمح الواحد يكفي لقتله ،لك َّنه التَّخويف والتّهديد .
�ساب ًعا :
م�ستقبل
ّح�سر على
ٍ
التح�سـر على واقع مرير� ،أو على ٍ
ما�ض عريق� ،أو كليهما م ًعا� ،أو الت ُّ
ُّ
مجهول  .وقد وجدنا هذه المعاني ُممثلة في �شعر مبارك بن �سيف ،منها :
ما�ض عريق .
التح�سر على ٍ
ُّ
( )1الأعمـال ِّ
ال�شعر ّية � ،ص ( . 245المتقارب)
(من الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص .287
(ّ )2
ال�سابق الذي جاء على ل�سان يا�سر.
(✼) نلمح هذه ّ
ال�صفات في المقطع ّ
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• يقول في ق�صيدته (�سحر البداوة)(: )1
يـب؟
�أَ ْيـن ال َبـدَ ا َو ُة ِم ْـن ِتل َْك ال َّر َعا ِب ِ

َّـاح ُ
ـالت َعـلى الآ َكا ِم َم ْـر َب ُعـها
الن ِ

يتح�سر على ن�ساء البادية اللواتي يت�صفن بال ّر�شاقة والجمال .
فال�شاعر ّ
تح�س ًّرا على العبيديين الذين قامت ح�ضارتهم في
•وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(ُ )2م ِّ
العراق:
�أَ َت َـرى ا ْل ُع ُهـو َد ِب ِ�س ْح ِـر ِه ْـم َل َك َبـا�ؤوا؟

يـد ّيـونَ �أَ ْو َب َ�صـ َما ُتـ ُه ْـم
�أَ ْيـنَ ا ْل ُع َب ِ
واقـع مـرير .
التح�سـر على
ُّ
ٍ

•وقـوله في ق�صيدته (قـراءة في كتاب قـديم)(: )3
�أَ َت ْ�سـ َ�أ ُل َعـنّا ؟
َف َكـ ْي َف َت َـرا َنا ؟
ـير ْة ؟
َو َت ْ�سـ�أَ ُل َكـ ْي َف ا ْل َم ِـ�س َ
َو�أَ ْيـنَ الأَ َمـا َن ْـة ؟

ّ
فال�شاعر هنا يتح ّدث عن واقع مرير �أ�صبحت عليه الأمة وقد جاءت هذه المعاني عل �شكل ت�سا�ؤالت
طرحها الكتاب القديم نلمح منها ت� ُّأخـر م�سيرة ال ّتقـ ُّدم ،وت�ضييع الأمانة .
التح�سـر على الما�ضي العريق والحا�ضر المرير .
ُّ

يقول في ق�صيدة له بعنوان (مناجاة ال ّدهـر)(: )4
ـب ال َأ�سـى
َف�أَ ْيـنَ َل َيا ِلي الأ ْم ِ
ـ�س َيا َجا ِل َ

َو َيـا َجـا ِلـ ًبا ِم ْـن ُك ِّل َف ٍـج َعـ َوا ِديا

يتح�سر ال�شاعر على الواقع الذي �أ�صبح ملي ًئا بالأ�سى ،وبم�صائب ال ّدهر الكثيرة  .وال ين�سى
وهنا ّ
ّ
ال�شاعر تلك الليالي الجميلة التي عا�شها في الما�ضي ،فطيفها يمـ ُّر �أمامه حتى في هذه اللحظات
الع�صيبة .
(الب�سيط)
		
( )1نف�سه� ،ص . 45
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 108الكامل)
(من المتقارب)
ال�سابق نف�سه � ،ص . 211
(ّ )3
(الطويل)
		
( )4نف�سه� ،ص . 53
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التح�سـر على الم�ستقبل المجهـول .
ُّ

معنى من معاني اال�ستفهام ،وهو اال�ستبطاء وهو « :عـ ّد ّ
ال�شيء بطي ًئا
وقد يدخل هذا الت ُّ
ّح�سر تحت ً
في زمن انتظاره ،وقد يكون محبو ًبا ُم ْنت ََظ ًرا؛ ولهذا يخرج اال�ستفهام فيه عن معناه الأ�صيل للداللة
ال�س�ؤال ،وهذا ال ُبعـد ي�ستلزم اال�ستبطاء ،نحو قولك لمخاطب
على ُب ِعد زمن الإجابة عن ُبعـد زمن ُّ
َدعو َت ُه ف�أبط�أ في اال�ستجابة َ
يتح�سـر على الم�ستقبل المجهول
لكَ :ك ْـم َد َع ْو ُت َك؟ «( . )1ومبارك بن �سيف ّ
لفل�سطين من ا�ستبطاء يوم العودة والتحرير ،فيراه بعيدً ا جـدًّا؛ � ْإذ يقول في ق�صيدته (فل�سطـين موطـن
الأديـان)(: )2
ُعـذْ ًرا ِف َل ْ�س ِطـينَ الأُ َبـا ِة ف�إنَّـ ِنـي

َذ َ
اك ا ْل َعنِـيدُ َ ،ف َ�أ ْيـنَ َيـ ْو ُم َم َعـا ِدي؟

( )1علم المعاني ،للدكتور عبد العزيز عتيق� ،ص . 110 ، 109
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 83الكامل)
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الف�صل الثاني
التقـديم في الجملة الفعلية ،وقيمه الداللية وفيه :
�أ ّو ًال :تقديم الفاعل على فعله،وقيمته الداللية .
ثان ًيا :تقديم المفعول به ،وقيمته الداللية .
ثال ًثا :تقديم متعلقات الجملة الفعلية ،وقيمتها الداللية .

�أ ّو ًال :تقـديـم الفاعـل على فعلـه ،وقيمته الداللية :

جــاء الـفــاعــل فــي �شعــر م ـبـارك بـن �سـيـف ُمـق ـ ّد ًما عـلـى فـعـلــه لـلـعـنـايـة واالهـتـمــام فــي (ثـمـانـيـة
وثالثين) مو�ضـ ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (بين هياكل ِع�شتار ـ الم�شهـد الأول ـ)(: )1
ْـياء
َوطيـو ٌر َت ْ�س َب ُـح ِفـي �أَف ْ
َوطيـو ٌر َتـاهَ ـتْ ِفـي ُل ِّـج ال ْإع َ�صـا ْر

• وقوله في ق�صيدة (�أمجـاد رم�ضـان)(: )2
َظ ِف ُـروا ِب َن ْ�ص ٍـر َوال َمـال ِئ ُ
ـك َحـ ْو َلـ ُهم

َج ْي ٌ
ـ�ش ُي َعـزِّ ُز َج ْي َ�شـ ُه ْـم َو ُيـ�ؤَ ِّل ُـب

• وقوله في ق�صيدته (�أُن�شودة الخليـج)(: )3
اء
َب ْح ٌـر هَ ـ ِو ْيـتَ َ ،و َ�أنْـتَ ِمنْهُ َب َـر ُ

َنـدَ ٌم َت َجـا َذ َب َ
ـك الْـ َغـدَ ا َة �إ ِذ ا ْب ُتـلى

ال�سابقة نف�سها(: )4
• وقوله في ق�صيدته ّ
�أَ ْمـنٌ َي ِع ُ
ـاء
ـيـ�ش ِب َـر ْب ِع ِ
ـك َو َ�صـ َف ُ

َو َ�س ِل ْم ِـت َيـا �أ ْر َ
يا�ض َو ُجـدَّ ٍة
الر ِ
�ض ّ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )5
َ�س َيـلْـ ُف ُ
ـظ َّ
الظـال ْم
ـا�سـهُ ا ْل َعـ ِقيـ َم ْـة
�أ ْن َف َ
� ْإ�ش َـر َ
اق ٌـة(✼) َت ُحـو ُم ِفـي ا ْل َف َ
ـ�ضـاء
( )1الأعمــال ّ
(المتدارك)
		
ال�شعرية� ،ص . 35 ، 34
(الكامل)
		
ال�سابق نف�سه� ،ص . 75
(ّ )2
(الكامل)
			
( )3نف�سه� ،ص . 137
( )4الأعمــال ّ
(الكامل)
		
ال�شعرية� ،ص . 167
(الرجز)
		
ال�سابق نف�سه� ،ص . 307
(ّ )5
(✼) قد يتبادر للذهن �أنّ الكلمات(:طيو ٌرٌ ،
جي�ش ،ندَ ٌمْ � ،أمنٌ � ،إ�شراق ٌة) تعرب مبتد�أ ،لكن وبعد مراجعة م�س ّوغات االبتداء بالنكرة
التي ذكرها ابن عقيل ،لم يجد الباحث ما ينطبق عليها ِلتُعرب مبتد�أُ .ينظر� :شرح ابن عقيل. 211 - 203/1 ،
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جاء تقديم الفاعل (طيور ،وجي�ش ،و َندَ م ،و�أمن ،و�إ�شراقة) في هذه المقاطع؛ لخ�صو�صية تم ّيز بها،
و�أهمية ا�ستوجبت على ال�شاعر تقديمهّ .
فالطيـور ـ على وداعتها َ
ت�سبح في الف�ضاء تعتر�ضها
و�ض ْع ِفها ـ ُ
م�شكلتان :الأولى :التّيه وال�ضياع .والثانية :مواجهة الأعا�صير .فتقديم الفاعل (الطيور) ال�ضعيفة على
الفعل يجعل القارئ يتعاطف معها؛ لأ ّنها تواجه �أخطا ًرا ج ّمة ،وعلى الرغم من ذلك ت�سبح وتتابع الم�سير.
وهذا (الجي�ش) الذي ّ
�سطر �أروع االنت�صارات ي�ستحق �أنْ ُيق ّدم حتى في ال ُّرتبة النحوية على الفعل؛ لأ ّنه
�أ�صبح ُمق ّد ًما بما حققه من ن�صر بف�ضل م�ساندة مالئكة اهلل له ،فتقديم الفاعل كان لأهميته و�أحقيته
�أنْ يكون �أو ًال .وتقديم الفاعل (ال ّندم) جعل القارئ ي�شعر بالف�ضل العظيم البن ماجد(✼) في عالم
البحار ال�سيما على القائد البرتغالي (فا�سكو دي جاما) .فابن ماجد نادم على ما ق ّدمه لذلك العالم
الغربي من معرفة لل�سواحل العربية والهند ،وكان هذا الركيزة لال�ستعمار الأوروبي للمحيط الهندي
وال�سواحل العربية ،لكنّ ابن ماجد براء من هذا الجرم؛ لأ ّنه يهوى ذلك البحر ،فتقديم الفاعل(ال ّنـدم)
العربي الم�سلم .كما �أنّ (الأمن) ي�ستحق التقديم على الفعل
قد يجعل القارئ ُيدر ُِك عظمة ذلك العالم
ّ
لما له من �أهمية في اال�ستقرارّ ،
ودل تقديمه على �أهميته في الحياة العامة من ناحية ،ومن الناحية
الأخرى ّ
ون�سب ال�شاعر العي�ش للأمن ،والأ�صل �أنّ النا�س
دل على انت�شاره في عموم الديار الحجازيةَ .
هم الذين يعي�شون ب�أمن ،وما ذاك من ال�شاعر �إ ّال ت�أكيد على �أهمية الأمن .ثم ت�أتي �إ�شراقة (الفاعل
المق ّدم) في المقطع الأخير؛ لي�ؤ ّكد على �أهمية النور وال�ضياء ومدى الحاجة �إليه ال�سيما بعد الظالم
ال ّدام�س ،فالمعاناة في تر ّقب ال�ضياء ت�ستوجب تقديم الفاعل لبيان �أهميته والحاجة الما�سة �إليه .وجاء
هذا التعبير على ل�سان الم�سلم في الم�سرحية ال�شعرية الذي ي�سعى لبث الأمل في نفو�س فاقديه؛ لأ ّنهم
نيام عن وعد الحق لهم بال ّن�صر.
فال�شاعر مبارك بن �سيف في تقديمه للفاعل على الفعل في الأمثلة التي عر�ضناها يخالف بع�ض
النحاة القدماء ،ويتفق مع بع�ضهم ،كما يتفق مع بع�ض المحدثين .فالنحاة و�ضعوا ترتي ًبا للجملة الفعلية
فجعلوا الفعل �أو ًال ،والفاعل ثان ًيا ،والمفعول ثال ًثا ،وع ّلة ذلك ـ كما يرى ال�شيخ خالد الأزهري( )1ـ �أنّ
َ
الفاعل ُم َنـ َّز ٌل من الفعل منزلة جزئه ،ثم يجيء المفعول بعدهما .وتعريف النحاة للفاعل يدلل على
قولهم بهذا الترتيب للجملة الفعل ّية؛ � ْإذ ال نكا ُد نجـ ُد تعري ًفا للفاعل ـ ما عدا تعريف الكوفيين ـ يخلو
ون�صه:
ال�ساد�س قبل البيت المذكورّ ،
(✼) ُذكر العالم ابن ماجد في البيت ّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ـيتَ
عَـل ُم الب َِحـارَِ ،وك ْم هُ ـ ُم العـل َمـا ُء ؟ (البحر :الكامل)
هَـ َذا (ا ْبنُ مَاجِ ـدَ) هَـل ن�سِ �شِ ـراعَـه ؟
ُذكر مكت�شف ر�أ�س الرجاء ال�صالح (دي جاما) ُ
ون�صه:
فذكر في البيت ال�سابق للبيت المت�ضمن لل ّندمّ ،
َ
َ
َ
َ
ْ
ُكـ ْنـتَ الـ َّدلِـيل َت ُ�س ُ
ُ
ْ
ـنُ
َبـ ِّر الأمَـانِ �أتـ�ؤ َم الـ َّرقـطـا ُء ؟ (البحر :الكامل)
ـوق (دِي َجـامَـا) �إلـى
ُينظر :الأعمال ّ
ال�شعـر ّية� ،ص .137 ،136
(ُ )1ينظر� :شرح التّ�صريح على التّو�ضيح. 412 / 1،
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من التَّـ�أكيد على �ضرورة �أنْ يتق ّدم الفعل على الفاعل .يقول ابن جني« :وال يجوز تقديم الفاعل على
الفعل»( .)1وقال بهذا غير واحد من النحاة المتقدمين .
ومنع �سيبويه تقديم الفاعل على فعله ،بل و�صف َمنْ �أجـازوا ذلك ب�أ ّنهم يحملون الكالم على غير
وجهه ،يقول« :ويحتملون ُق ْب َح الكالم حتى ي�ضعوه في غير مو�ضعه؛ لأ ّنه م�ستقيم لي�س فيه ٌ
نق�ض»( . )2ولكن
ِل َـم ُمـ ِن َع تقديم الفاعل؟ يختلف النحاة في علة ال َمـ ْنع ،ف�أبو العبا�س المبرد ت 285هـ ،يرى �أنّ الفاعل
�إذا تق ّدم على فعله �صار مبتد�أ ،و�ضميره الم�ستتر في الفعل هو الفاعل؛ وذلك لأ ّنه ال يكون فاعال لفعل
ـام) في مو�ضع
هلل َق َام ،فـ(عب ُد ا ِ
واحـد ،وم ّثل لذلك بقوله « :ف�إذا ُق ْل َتَ :ع ْب ُد ا ِ
هلل) ُرفـ َع باالبتداء ،و( َق َ
زعم زاعم �إ ّنه �إ ّنما يرفع (عبد اهلل) بفعله ،فقد �أح َ
ـال من
(قام) فاعل؛ ف�إنْ َ
الخبر ،و�ضميره الذي في َ
(قام) فعل ،وال يرف ُع ُ
هلل و َز ْيدٌ،
قام َع ْب ُد ا ِ
الفعل فاعلين �إ ّال على جهة اال�شتراك ،نحوَ :
جهات ،منها� :أنّ َ
ال�ضمير ب�أنْ تجعل في مو�ضعه غيره َبانَ َ
هلل و�ضمي َر ُه؟ ،و�أنت �إذا �أظهرتَ هذا ّ
لك؛
فكيف َيرفـ ُع َ
عبد ا ِ
هلل َق َام �أَ ُخو ُه .ف�إ ّنما �ضميره في مو�ضع (�أخيـه)»( .)3وقال بعدم جواز تقديم الفاعل
وذلك قولكَ :ع ْب ُد ا ِ
على فعله ك ٌّل من ابن جني( ،)4والجرجاني( ،)5وغيرهما من ال ُّنحاة القدماء � .أما الكوفيون فيجيزون
وقام زيدٌ،
تقديم الفاعل ،يقول الكنغراوي « :الفاعل ما �أُ ْ�س ِنـد �إليه الفعل �أو �شبهه ،نحو :كانَ زي ٌد عال ًماَ ،
يلي َ
الفعل ،وقد يتق ّدم عليه»( .)6كما �أجاز الكوفيون تقديم الفاعل من غير تقدير فعله بعد �إنْ
وح ّقه �أنْ َ
ال�شرطية ،قال الأنباري« :ذهب الكوفيون �إلى �أ ّنه �إذا تق ّدم اال�سم المرفوع بعد � ِإن َّ
ال�شرط ّية ،نحو قولك:
�إنْ زي ٌد �أَتَا ِني �آ ِت ِه ،ف�إ ّنه يرتفع بما عاد �إليه من الفعل من غير تقدير فعل .وذهب الب�صريون �إلى �أ ّنه
يرتفع بتقدير فعل ،والتقدير� :إنْ �أتاني زيد ،والفعل المظهر تف�سير لذلك الفعل المق ّدر»( .)7والكوفيون
ال�شرط ّية ،فيقول« :واعلم �أنّ قولهم في ِّ
بهذا يخالفون ر�أي �سيبويه الذي ُيق ّدر فع ًال بعد � ِإن ّ
ال�شعر� :إنْ
فعل هذا تف�سيره ،كما كان ذلك في قولك� :إنْ زي ٌد ر�أيتُه يكنْ ذلك؛
زي ٌد ي�أ ِت َك يكنْ كذا� ،إ ّنما ارتفع على ٍ
لأ ّنه ال ُت ْبـتد�أ بعدها الأ�سماء ثم ُيبنى عليها»(. )8
( )1اللمـع في العربية� ،ص  ، 16والخ�صائ�ص. 385 / 2 ،
( )2الكتـاب. 31 / 1 ،
( )3المقت�ضب.128 / 4 ،
( )4اللمـع في العربية� ،ص.16
( )5الجمل في النحـو� ،ص . 60
( )6الموفي في النحو الكوفي ،للكنغراوي� ،ص.18
( )7الإن�صاف في م�سائل الخالف( ،الم�س�ألة الخام�سة والثمانون). 616 ،615/2،
( )8الكتاب.114 ،113/3 ،
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ومن المحدثين َمنْ ال يمانع تقديم الفاعل على فعله ،منهم (مهدي المخزومي) الذي يرف�ض �أنّ
قام) جملة ا�سمية؛ « لأنّ الجملة اال�سمية هي التي يت ُ
ّ�صف فيها
تكون الجملة من نحو( :عب ُد ا ِ
هلل َ
الم�سند �إليه بالم�سند اتّ�صا ًفا ثابتًا ال يتجدد ،و�أما الجملة الفعلية فهي التي يت ُ
ّ�صف فيها الم�سند �إليه
بالم�سند اتّ�صا ًفا متجددًا ،وبعبارة �أو�ضح هي التي يكون فيه الم�سند فع ًال؛ لأنّ الداللة على التج ّدد �إ ّنما
ال�سابقة عنده فعلية لم يطر�أ عليها جديد �إ ّال تقديم الم�سند �إليه،
ُت�ست َم ُد من الأفعال وحدها .فالجملة ّ
وهو �أم ٌر ال ُيغ ّير من طبيعة الجملة؛ لأ ّنه �إ ّنما ُق ّدم لالهتمام به»( . )1ويرى (�إبراهيم م�صطفى) �أنّ من َع
�صح ُّح به �أ�سلوب� ،أو ُيزَ ّيف ،و�إ ّنما
«نحوي
تقديم الفاعل ُح ْك ٌم
ّ
�صناعي ال �أث َر له في الكالم ،ولي�س مما ُي َ
ّ
يجب �أنْ نتح ّرر منه»( .)2ويذه ُـب
ـتزمه ،بل ُ
ال�صناعـات ال ّنحـو ّية المتك ّلفة ال تعنينا �أنْ نل َ
هو من �أوجـه ّ
الدكتور خليل عمايرة للقـول� « :إنّ الجم َـل من نحوُ :م َح َّم ٌد َب ّلـ َغ ال ِّر َ�س َال َة ،هي جملة تحويلية فعلية جـاء
ال ّتحـويل فيها بتقديـم الفاعل للعناية ،والأهم ّية� ،أو للتّوكيـد ،فهي تنتـقل عنـده من جملة ُتحقـق بنية
�سطح ّيـة (� )Surface Structureإلى جملة ُتحقق �شبه بنية عميقة ( )Deep Structureال يخ�ض ُع المعنى
فيها َّ
الح ْـد ُ�س»( . )3ويلتقي ر�أي المحدثين مع ما ذهب �إليه الجرجاني
للظنِّ � ،أو التّف�سـير الذي ُيعت َمـ ُد فيه َ
في كتابه (دالئل الإعجاز)()4؛ � ْإذ َر ّكـزَ اهتمامه على المعنى وبيان �أثر تقديم الفاعل في تغيير داللة
الجملة ح�سب ما تقت�ضيه الحال ،فب ّين �أنّ الغر�ض من اال�ستفهام هو طلب الفهم ل�شيء مجهول ،ف�إنْ
كان المطلوب معرفة الفعل بد� ِأت الجملة به ،وفي حال كون الفاعل مجهو ًال فال ب ّد �أنْ يكون اال�ستفهام
بالغي .
مبدو ًءا بالفاعل .وهذه �إ�شارة �صريحة من الجرجاني �إلى جـواز تقدم الفاعل على الفعل لغر�ض
ّ
وللباحث ملحوظات على ما تقـدّ م يلخ�صها فيما هو �آت:

الأولى  :عناية ال�شاعر مبارك بن �سيف بالفاعل واهتمامه به جعله ي�ؤثر تقديمه على الفعل ،وهذه
م�ساحة من حرية التقديم والت�أخير يجيزها نظام اللغة؛ كي ُيع ّبر ال�شاعر بحرية ع ّما يجول في خاطره
من م�شاع َر و�أحا�سي�س؛ لذلك كان ال�شاعر يق ّدم الفاعل في الأمثلة التي عر�ضنا بع�ضها ،لي�أخذ بر�أي
الجرجاني ،ور�أي الكوفيين ـ بق�صد� ،أو من غير ق�صد ـ الذي �أ ّيده بع�ض المحدثين كما �أ�سلفنا.
الثانية :يقول ابن جني:
«فلي�س في ال ُّدنيا مرفو ٌع يجو ُز تقدي ُمه على َرا ِف ِع ِه»( .)5يرى الباحث �أنّ
َ
حجة ابن جني فيها نظر ،فالخبر قد يتق ّدم على المبتد�أ في حاالت ت�ستوجب التقديم؛ � ْإذ ال ي�ستقيم
( )1في النحو العربي ،نقد وتوجيه� ،ص 41ـ . 42
(� )2إحيـاء ال ّنحـو ،لإبراهيم م�صطفى� ،ص . 55
( )3العامل ال َّنحوي بين م�ؤيديه ومعار�ضيه� ،ص  ،86للدكتور خليل عمايرة .
(ُ )4ينظر :دالئل الإعجاز� ،ص. 87
( )5الخ�صائ�ص.285/2 ،
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التّركيب �إ ّال بالتقديم ِع ْلـ ًما �أنّ الخبر مرفوع بالمبتد�أ ،وهذا مذهب الكوفيين ،يقول �أبو البركات الأنباري
«ذهب الكوفيون �إلى �أنّ المبتد�أ يرفع الخبر ،والخبر يرفع المبتد�أ؛ فهما يترافعان..
المتوفى577هـ:
َ
فذهب قو ٌم �إلى �أ ّنه يرتفع
وذهب الب�صريون �إلى �أنّ المبتد�أ يرتفع باالبتداء ،و�أ ّمـا الخبر فاختلفوا فيه:
َ
وذهب �آخرون �إلى �أ ّنه يرتفع
وذهب �آخرون �إلى �أ ّنه يرتفع باالبتداء والمبتد�أ م ًعا،
وح َـد ُه،
َ
َ
باالبتداء ْ
بالمبتد�أ والمبتد�أ يرتفع باالبتداء»( . )1و�أ ّيد �أبو البركات الأنباري الكوفيين في ر�أيهم قائ ًال « :والتحقيق
فيه عندي �أنْ ُيقال� :إنّ االبتداء هو العامل في الخبر بوا�سطة المبتد�أ؛ لأ ّنه ال ُّ
ينفك عنه ،ورتبته �أنْ ال
يقع �إ ّال بعده ،فاالبتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتد�أ ،ال به»(.)2
قام
الثالثة :ي�ؤيد الباحث ما ذهب �إليه المخزومي؛ ذلك �أنَّ جعل (عبد اهلل) مبتد�أً في جملةَ :

هللُ .يحي ُلها �إلى جملة ا�سمية يت�صف فيها الم�سند �إليه بالم�سند اتّ�صا ًفا ثابتًا ال يتجدد .وهذا غير
عب ُد ا ِ
معقول؛ لأنّ الم�سند �إليه(عبد اهلل) مت�صف بالقيام اتّ�صا ًفا متجددًا ال ثابتًا؛ ولهذا فهو فاعل ُمق ّدم
ـام) الذي �أك�سبه داللة التج ُّدد ال الثبوت .
للفعل (ق َ

قام،
الرابعة :ال �ضرورة لتحويل الجملة الب�سيطة �إلى جملة مركبة تتك ّون من جملتين :عب ُد ا ِ
هلل َ
ّ
هلل  .وهذه الجملة ذات داللة واحدة .فكيف تتح ّول �إلى جملة مركبة لي�س لها �إ ّال داللة واحدة؟!
وقام عب ُد ا ِ
َ
و�إذا كان الأمر كذلك فما فائدة هذا التحويل �إذا كان ال يخدم المعنى الداللي؟
ألي�س هو �ضمير المبتد�أ نف�سه؟ وبالتالي ما الفائدة
الخام�سة :ال�ضمير العائد على (عبد ا ِ
هلل) � َ
من تق�سيم (عبد اهلل) ق�سمين :ق�سم للمبتد�أ ،و�آخر للفاعل؟ وهل ي�ستقيم �أنْ يكون اال�سم نف�سه  -وفي
الوقت نف�سه  -فاع ًال ومبتد�أً .
ال�ساد�سة :قد يكون المعنى الذي يفيده َج ْعل(عبد اهلل) فاع ًال للفعل المت�أخر �أقوى في الداللة
ّ
من َج ْع ِله مبتد�أً؛ ذلك �أنّ المتك ِّلـم قـ ّدم اال�سم (الفاعل)؛ الهتمامه به ،وعنايته له ،وهذا ما ذهب
�إليه الجرجاني ،والمحدثون من �أنّ الفاعل قد ُيقـ ّدم ل ُم ْلحة بالغ ّية ،وهي العناية واالهتمام .والأمثلة
ّ
ال�شعر ّية لمبارك بن �سيف  -التي قام الباحثُ ب َر ْ�ص ِدها  -قد ت�ؤ ِّكد ما زعمناه �آن ًفا؛ � ْإذ جاء الفاعل عنده
مق ّد ًما على فعله للعناية واالهتمام .

( )1الإن�صاف في م�سائل الخالف( ،الم�س�ألة الخام�سة).44/1،
ال�سابق نف�سه. 44 / 1 ،
(ّ )2
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ثان ًيا :تقـديـم المفعول به ،وقيمته الداللية :

جاء تقديم المفعول به في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني على �صورتين،هما:
ال�صورة الأولى :تقديم المفعول به ،على الفاعل .

جاء تقديم المفعول به على الفاعل في �شعر مبارك بن �سيف وفق الأنماط الآتية:
النمط الأول :المفعول به ا�سم ظاهر والفاعل ا�سم الظاهر:

َت َق ـ َّدم المفعول به وهو ا�سم ظاهر في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني على الفاعل ،وهو ا�سم ظاهر
� ً
أي�ضا في (ت�سعة وع�شرين) مو�ضـ ًعا .و ُقدِّ م المفعول في هذه الموا�ضع؛ لوجود قرائن لفظ ّية� ،أو معنو ّية:
�أو ًال ـ التقديم لوجود قرينة لفظ ّية.

ُقـدِّ م المفعول به لوجود قرينة لفظية في (ثالثة ع�شر) مو�ض ًعا  ،منها :
• قوله في ق�صيدة (�أجـرا�س ال ُقـد�س)(: )1
ُت َغ ِّـطـي ِج ْ�سـم َِي ا ْل َم ْ�س ُل َ
ـول ...
َوا ْل َم ْح ُـر َ
وق ِبال َْج ْم ِـر
اء َكاكـ َّي ْـة
َبـ َقا َيا َب ْـد َل ٍـة َ�صف َْـر َ
َك َلـ ْونِ ا ْل َمـ ْو ِت َوا ْل َغ ْـد ِر

ُت َغ ِّـطـي :الفعل ِ .ج ْ�سـم َِي :المفعول به المقدّ م َ .بـ َقا َيا :الفاعل الم�ؤخر .
• قوله في ق�صيدة (�أُن�شودة الخليـج)(: )2
ـاء ا ْل َيـ ْع ُـر ِب ِّـي ِب َ�س ْيـ ِف ِـه
ُم ِـز َجـتْ ِد َم ُ

الفعل� :أَ َبـ ْـت .

ـزجا .
المفـعـولَ :م ً

الفاعل :الخـرقا ُء .

• قوله في ق�صيدة (ر�سالة من �شهيـد)(: )3
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 31
ال�سابق نف�سه� ،ص . 124
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص . 197

ـاء
َلـ َّما �أَ َبـتْ َمـزْ ًجا َلـهُ ال َْخ ْـر َق ُ

(من الهزج)
(الكامل)
(من المتقارب)
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َو َيف َْج ُـع َقـ ْل ِبـي َنـ ِع ُّـي الـ َّر َبـاب
َو َتنْـ َه ُ
ـاب ِ ..ذئـاب
ـ�ش ح ْلمِـي ِذ َئ ٌ

الفعلُ :
تنه�ش،

ئاب .
الفاعلِ :ذ ٌ

المفعـول :حلمـي.

ال�سابقة  -في الداللة على الفاعل الم� ّؤخـر المتمثلة في ت�أنيث
و ُيالحظ هنا دور العالمة  -في الأمثلة ّ
الأفعالُ ( :ت ِّ
غطي ،و�أ َبـ ْـت ،و َت ْنه�ش) للداللة على الفاعل الم�ؤنث (بقـايـاَ ،
والخ ْرقاء ،وال ّذئاب) ،وت�ضاف
قرينة المعنى في المثال الثالث الذي يعني �أنّ (ال ّن ّ
ه�ش) للذئاب ،ولي�س للأحالم .فالقرينة في الأمثلة
المتق ّدمة لفظي ّة تتم ّثل في :العالمـة � -أي :عالمة الت�أنيث  -على ر�أي الجلي�س النحوي ،والمطابقة
ح�سان � -أي :مطابقة الفاعل الم�ؤنث لتاء الت�أنيث الالحقة في بداية الفعل� ،أو في نهايته .
 على ر�أي ّثانيا ـ التقديم لوجود قرينة معنوية.

ُقدِّ م المفعول به على الفاعل لوجود قرينة معنوية في (�ستة ع�شر) مو�ض ًعا ،منها :
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليـج)(: )1
اءهُ ـم؟
ال�ص ُ
ـباح ِلـ َق َ
َيا َب ْح ُـر هَ ـلْ َ�ض َّـم َّ

ـاء؟
�أَ ُت َـرا ُه هَ ـلْ َ�ض َّـم ا ِّللـ َق َ
ـاء َم َ�س ُ

م�سا ُء (.فالم�سا ُء ي�ض ّـم اللقـاء ولي�س العك�س)
الفعل�َ :ض َّـم  .المفعـول :اللقـاء  .الفاعلَ :
ال�سابقة نف�سها(: )2
• قوله في ق�صيدته ّ
َل ْـم َين َْ�س َ
اء ِفـي َيـ ْو ٍم َفـ َهلْ
ـك ا ْل ُعـ َلـ َم ُ

اء
َين َْ�سـى ا ْل َو ِريـدَ الدَّ ا ِف َـق ا ْل ُعـ َلـ َم ُ

الفعل :ين�سى .المفعول :الوريدَ  .الفاعل :العلما ُء( .فالعلماء هم الذين ال ين�سون ،ولي�س الوريد).
• وقوله في الق�صيدة ذاتها(: )3
ـك ُق ْـد ً�سا ـ َيا َ�ص ِد ُ
يـق ـ َفـ�إنَّـه
ال َت ْب ِ

َمـا �أَ ْر َجـ َع ا ْل َمفْـقُـو َد َق ُّ
ـاء
ـط ُبـ َك ُ

الفعل� :أ ْر َجـ َع  .المفعـول :المفقـو َد  .الفاعلُ :بكا ُء (.فالبكاء هو الذي ال ُيرج ُع مفقـودًا)
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 100الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 123
(ّ )2
(الكامل)
		
( )3نف�سه� ،ص . 161
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• وقوله في ق�صيدة (مذكرات �شاعر من العالم الثالث � 3 -سلة المهمالت : )1()-
ال�س َلـة
َو ُي َل ِّطـخُ ُج ْـد َرانَ َّ
ـاء َ ،د ْم ٌـع َ ،و َر َمـا ُد َ�س َجـا ِئـر  ..ال َ�شـيء
َم ٌ

ال�سلة )
الفعلُ :ي ِّلطخُ  .المفعول :جدرانَ  .الفاعلَ :ما ٌء ،دم ٌع (.فالماء وال َّد ْمـع ُي ِّلطخان جدران ّ
والمعنى  -على ر�أي الجلي�س النحوي  -هو الذي �أجاز تقديم المفعول على الفاعل في الأمثلة
المتق ّدمة.
النّمـط الثاني :المفعول به �ضمـير ُمقـدّ م على الفاعل الم�شتمل على �ضمير يعود على المفعول.

ورد في �شعر مبارك بن �سيف �شواهد ُقـدِّ َم فيها المفعول به وهو �ضمير على الفاعل الم�شتمل � ً
أي�ضا
على �ضمير يعود على المفعول به في (�أربعة) موا�ضـع ،هي :
• قوله في ق�صيدة (�أُغنية ال ّربيـع)(: )2
يـع ِبالز َّْه ِـر َي ْو ًما
َ�سـ ْو َف َي ْم ِ�ضـي ال َّر ِب ُ

ْـر َيـا ِتـي
َو َ�سـ�أَ ْبـ َقـى َت ُ�ش ُّـد ِنـي ِذك َ

ّ
فال�شاعر قـ ّدم المفعول به (ياء المتك ِّلم المت�صل بالفعل :ت�ش ُّد) ،و� ّأخـر الفاعل (ذكريات) ،و�ألحق
به � ً
أي�ضا (ياء المتك ِّلم نف�سها) .فلم ُي ِعـ ْـد على المفعول �ضمي ًرا؛ لك ّنه �أعـاد ياء المتكلم نف�سها ال ّدالة
على المفعول به ،ر ّبمـا ليع ّبر ال�شاعر عن مدى انجذابه للربيع وذكرياته الحلوة ،من ناحية ومن ناحية
�أخرى الهتمامه بالمفعول المت�أ ّثر بتلك الذكريات ،فبيان الت�أ ّثر بالذكريات �أهم من الذكريات؛ لذلك
ق ّدم المفعول على الفاعل .
• قوله في ق�صيدة (الزهر من ر�سائلي)(: )3
ــم ُي َـطـا ِو ْعــ ِني ِل َـ�سـا ِنــي
�إنْ َل ْ

ـــر َ�س ُ
ـــال الْـ َهـــ َوى
َعـ ْيـ َنايَ ِم ْ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )4
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 185من المتدارك)
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية � ،ص( . 28الخفيف)
(مجزوء الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 28
(ّ )3
(من الكامل)
		
( )4نف�سه � ،ص. 265
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ال�س َ
ـوق َق ْـد َجـفَّـتْ ِد َمـا�ؤُه
� ْأهـ ًال �أَ َبـا ُ�سفْـ َيان �إنَّ ُّ
يـه ِ�ضيا�ؤُه
ـف ُي ْ�ش ِق ِ
ال�صـ ْي ِ
َو ُن ُجـو ُمـ َنا َغـا َرتْ َو َب ْـد ُر َّ

قـ ّدم ّ
ال�شاعر المفعول به (الهـاء المت�صلة بالفعلُ :ي�ش ِقـي التي تعود �أ�صال على اال�سم الظاهر
 َب ْـدر  ،)-و� ّأخـر الفاعل (�ضيا�ؤُ ُه) ،و�ألحق به � ًأي�ضا (�ضمير الغائب :الهـاء) .فلم ُي ِعـ ْـد على المفعول
�ضمي ًرا �آخـر؛ لك ّنه �أعـاد الهـاء نف�سها ال ّدالة على المفعول به .وتقدير الجملةُ :ي�شقي ّ
ال�ضيا ُء َب ْد َر
ال�صيف؛ لأنّ ال�شاعر اعتنى ِبـ َمـنْ وقع عليه �أثر ال�ضياء �أكثر من اعتنائه بال�ضياء نف�سه؛ لذلك ق ّدم
َّ
المفعول على الفاعل .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية نف�سها(: )1
ــر َ�ضـى
َمـا ِلي �أَ َر ُاك ْـم َو ِ
اجـمِـين َكـ�أَنَّــ ُك ْ
ــم �أَ ْ�شــ َبـا ُه َم ْ
ــز ُ
�أَ َو َمـا َي َ
ــم ُي َـطـــ ِّو ُحــهُ َ�شـ َقـــا�ؤُ ُه
ال ُم َـحـ َّمـــدٌ ِفـيـ ُك ْ

وهنا يظهر مدى عناية ال�شاعر واهتمامه بالمفعول؛ لذلك ق ّدمه على الفاعل(�شقا�ؤه) .ويبدو
أمر ما يكون محل عناية الآخرين واهتمامهم
ال�شاعر مح ًّقا فيما ذهب �إليه ،فالإن�سان الذي يتع ّر�ض ل ٍ
ولي�س الأثر نف�سه ،فنتيجة الأثر وما �سببته �أهم من الأثر نف�سه .
النّمـط الثالث :المفعول به �ضمير ُمقـدّ م على الفاعل اال�سم الظاهر.

ومثاله� :ضربني زيدٌ .فـ(الياء)� :ضمير المتك ّلم في محل ن�صب مفعول به ُمق ّدم .و(زيدٌ) :فاعل
م� ّؤخر مرفوع .والتزام الترتيب ي�ستوجب ف�صل ال�ضمير ،وقد �أ�شار �إلى ذلك ابن ه�شام في قوله»..
«�ض َر َب ِني َز ْيـدٌ» وذلك �أ ّنه لو قيلَ :
وكذلك نحو قولكَ :
«�ض َر َب َز ْي ٌد �إ َّيـاي» لزم ف�صل ال�ضمير مع التم ُّكن
من اتّ�صاله ،وذلك � ً
أي�ضا ال يجوز»( .)2والأمثلة على هذه الحالة كثيرة في �شعر مبارك بن �سيف ،فقد
و�صلت �إلى (�سبع َة ع�ش َر ومائ ِة) مو�ض ٍـع ،من ذلك :
(ع َّـ�شاق ّ
ال�شم�س)(: )3
• قوله في ق�صيدة ُ
َك ْي َ
يـج ا ْل َعا ِفـ َية ؟
ـف َعـا َدتْ ِل َـذ َرى هَ َـذا ال َْخ ِل ِ
�أَ ُت َـرى َجا ُل َ
يـج ـ ؟
ـوت َق ْـد �أَ ْر َدتْـهُ � -أَ ْمـ َو ُ
اج ال َْخ ِل ْ
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 265
(� )2شرح قطر الندى� ،ص . 185
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص . 12

(مجزوء الكامل)
(الرمل)
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• وقوله في ق�صيدة (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )1
َك ْـم عيـونٍ َمـز ََّقتْـ َها َّ
ال�شـ ْم ُ�س ...
ال�سـ َها ْد
�أَ ْ�ضـ َناهَ ـا ُّ

 ..ثم يقول :

َو�أَ ُك ٍّ
ـف َ�ضـا ِر َعـاتْ
�أَ ْح َـر َقـتْـ َها ّ
ال�ش ْم ُ�س َحـ َّزتْـ َها ال ِْحـ َبالْ
َو َكـ َواهَ ـا َمـا�ؤُ َك الْـ َما ِل ُـح ...

ّ
ال�شاعر في هذا المقطع مهت ٌّم بت�صوير معاناة الإن�سان الخليجي؛ لذلك نجده قـ ّدم الأع�ضاء التي
ال�سهر والأرق ،فق ّدم كلمة (عيون)،
اكتوت بتلك المعاناة .فبد�أ بالعيون التي مزّقتها ال�شم�س ،و�أتعبها ّ
ثم ق ّدم ال�ضمير العائد عليها (الـهاء :المفعول به) في م ّز َقت ،كل ذلك للت�أكيد على �أنّ معاناة العيون
 ولعلها �أهم ما يملك الإن�سان  -كانت عظيمة .وي�صدق هذا الكالم على المقطع الثاني الذي �ص ّو َر فيهمعاناة ِّ
الكف التي �أحرقتها ال�شم�س وج ّرحتها الحبال ،وكواها الماء المالح .فتقديم المفعول به جاء
الهتمام ال�شاعر وعنايته به؛ لأنه محور الكالم وهدفه .
• وقوله في ق�صيدة (�أن�شودة الخليـج)(: )2
يـج َ -ف�إنَّ ُجنْـدَ َك ِفـتْـ َي ٌة
ُد ْم ـ َيـا َخ ِل ُ

ْـد َ
ـاء
َتـف ِ
يـك �أَ ْر َو ٌ
اح َلـ ُه ْـم َو ِد َم ُ

ق ّدم ال�شاعر ال�ضمير العائد على (الخليج)  -المفعول به –في الفعل(تفدي)؛ لأ ّنه عا�شق له .و� ّأخر
الفاعل (�أروا ٌح) .فالأر�ض ُمق ّدمة على الأرواح؛ لأ ّنها رخي�ص ٌة �أمام كرامة الأر�ض وا�ستقاللها.
ال�صورة الثانية :تقديم المفعول به على الفعل والفاعل:

جاء المفعول به في �شعر مبارك بن �سيف ُمق ّد ًما على الفعل والفاعل وفق نمطين ،هما:
النمط الأول :المفعول به ا�سم ظاهر ُمقدّ م على الفعل والفاعل:

َقـ َّدم مبارك بن �سيف المفعول به ،وهو ا�سم ظاهر على الفعل والفاعل في ثالثة موا�ضع ،هي:
• قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتـي)(: )3
ال�سابق نف�سه� ،ص( . 23 ، 22الرمل)
(ّ )1
(الكامل)
		
( )2نف�سه� ،ص. 170
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 266من الكامل)
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ُحـ َل َـل َّ
ال�شـ�آ ِم وا ْل َيـ َمـن
َم ْـن َي ْ�شـ َت ِري َو َم ْـن َو َم ْـن ؟

ُيالحظ هنا �أنّ َّ
(حـلل) على الفعل والفاعل ،فما الغر�ض من ذلك مع �أنّ
ال�شاعـر قـ ّدم المفعول به ُ
الجملة غير م�سبوقة بنفي �أو ا�ستفهام؟
يقول الدكتور عبد العزيز عتيق« :فمن تقديم المفعول على الفعل قولكُ ( :م َح َّمدً ا �أَ ْك َر ْمتُ ) ،والأ�صل:
(�أَ ْك َر ْمتُ ُم َح ّمدً ا) ،ف�إنّ في قولك بالتّقديمُ ( :م َح َّمدً ا �أ ْك َر ْمتُ )
تخ�صي�صا لمحمد بالكرم دون غيره،
ً
وذلك بخالف قولك�( :أَ ْك َر ْمتُ ُم َح ّمدً ا)؛ لأ ّنك �إذا ق ّدمت الفعل كنت بالخيار في �إيقاع الكرم على � ّأي
مفعول �شئت ،ب�أنْ تقول�( :أَ ْك َر ْمتُ َخالِدً ا� ،أو َع ِل ًّيا� ،أو غيرهما) .فتقديم المفعول على الفعل هنا ُق ِ�صـد

به اخت�صا�صه بهّ � ،أي :اخت�صا�ص محمد دون غيره بالإكرام»(. )1

الحلل بالأهمية ،فقال هذه
(حلل ال�ش�آم) �أراد تخ�صي�ص تلك ُ
و�شاعرنا في تقـديمه للمفعول به ُ
(حلل ّ
الجملة ّ
ال�ش�آم واليمن) ،لك ّنه ق ّدمها بهدف
ال�شعر ّية على ل�سان بائع يحمل معه �أمتع ًة �شتّى غير ُ
للحلل �أعطى �إيحا ًء ب�أ ّنه
تخ�صي�صها ُر ّبما لجودتها� ،أو ال�ستح�سان النا�س لها ورواجها بينهم ،فبتقديمه ُ
(مـنْ ي�شتري ُح َلل ّ
ال يبيع غيرها .ولو قال الجملة ّ
ال�ش� ِآم واليمن) ،لتبادر
ال�شعر ّية برتبتها المحفوظةَ :
لل ّذهن �أ ّنه يبيع ُحلل ّ
ال�ش�آم وغيرها ،ولكن تقديمه للمفعول على الفعل �أفـاد هنا اخت�صا�صه ببيع ُحلل
ّ
ال�ش�آم دون غيرها ،وك�أنّ هذه الحلل قد �سيطرت على ذهن البائع ،فلم ي َر غيرها ،ومن َّثم لم يذكر
غيرها .
• وقوله في ق�صيدته (ال ُبعـد ال ّرابـع : )2()- 2 -
ُك َّـل َف ْـج ٍـر �أ ْر ُق ُـب َّ
ال�شـ ْم َ�س َو َ�أ ْد ُعـو
ـوب ..
َع َّـل َي�أْ ِتـي ِم ْـن َو َراءِ الأُ ِ
فـق ا ْل َم ْح ُج ِ

فتقديم ال�شاعر للمفعول به ( ُك َّـل) على الفعل (�أر ُق ُـب) ّ
يدل على اخت�صا�ص الفجـر بح�صول
المراقبة فيه ،وهي مراقب ٌة م�ستمر ٌة ومتتابعة في ك ّل فجـر .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتـي)(: )3
( )1علم المعاني� ،ص . 155
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 188الرمل)
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 313مجزوء الخفيف)
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ــرفْـ ُتــهُ
َو�أَمِـينٌ َع َ

َم ْـن ُت َـرى َغـ ْي َر َنـا َع َـر ْف ؟

الخ�صال ّ
قال ّ
ال�شريفة في �س ّيـد الخلق
ال�شاعر هذه الأبيات على ل�سان عتبة التي تح ّدث فيها عن ِ
ال�سابقة هي :
محمد بن عبد اهلل � -ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم  ، -والأبيات ّ
ـاللـه َنـا ِك ًـرا
َل ْ�سـتُ ِب ِ

�إنَّـهُ َمـنْـ َب ُـع َّ
الـ�ش َـر ْف

ّ
فال�شاعر �أراد �أنْ ي�ؤ ِّكـد على �أ ّنه ال يوجد �أحد يعرف �صفات الر�سول � -ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم � -أكثر
من ال�صحابة ،وك�أ ّنهم اخت ُّ�صوا بمعرفتها دون غيرهم� ،أو ك�أ ّنه �أراد �أنْ يقول �إذا ك ّنا نحن ال نعرف
هذه ال�صفات ف َمنْ غيرنا يعرفها على �سبيل اال�ستفهام الإنكاري ،وك�أ ّنهم �أرادوا �أنْ ينكروا �أنّ غيرهم
يعرف �أكثر منهم ،وما كان هذا لي�ستبين لوال هذا التقديم ،ولو ُذكر البيت بال تقديم( :ف َمنْ َع َر َف
دع ُـم زعمنا هذا تعليق
َغ ْي َر َنا) لكان هناك �إقرار ب�أ ّنه قد يكون هناك من يعرف �أكثر منهم .ولع ّل ما ُي ِّ
�سن وفخام ٍة
(الجرجاني) على تقديم المفعول به في مو�ضع اال�ستفهام حيثُ ب ّين ما فيه من مز ّي ٍة ُ
وح ٍ
كنت قد �أنكـرتَ �أنْ يكون (زيـد ٌ) بمثابة �أنْ
قلت� :أَ َز ْيدً ا ت َْ�ض ِر ُب؟ َ
ال توجد مع الت�أخير ،فقال ..« :ف�إذا َ
ُي ْ�ضـ َرب� ،أو بمو�ض ٍـع �أنْ ُيجـت َر�أَ عـليه ُوي�ستجا َز ذلك فيه ،ومن �أجل ذلك ق ّدم (غير) في قوله تعالىُ }:ق ْل
َأ َغير ال َّل ِه َأت ِ
الح ْ�سن
َّخ ُذ َولِ ًّيا{( ،)1وقوله ع ّز وجلَ }:أ َغ ْي َر ال َّل ِه تَدْ ُع َ
ون إِ ْن ُكنْت ُْم َص ِاد ِق َين {( ،)2وكان له من ُ
َْ
والمز ّية والفخامة ما تعلم �أ ّنه ال يكون لو �أُ ِّخـ َر ،فقيلُ :قل �أ�أتخ ُـذ غي َر اهلل ول ًّيا ،و�أتدعون غـي َر اهلل ؟ وذلك
لأ َنه قد ح�صل بالتقديـم معنى قولك� :أيكون غير اهلل بمثابة �أنْ يتخذ ول ًّيا ؟ و�أير�ضى عا ٌقل من نف�سه
�أنْ يفعل ذلك ؟ و�أيكونُ جه ٌل � َ
أجهل وع ًمى �أعمى من ذلك؟ وال يكون �شي ٌء من ذلك �إذا ِق َيل� :أ�أتخ ُـذ غي َر
هلل ول ًّيا»(. )3
ا ِ
ال�صـدارة (ا�سم ا�ستفهام) :
النّمـط الثانيُ :قـدّ م المفعول به؛ لأنه من الألفـاظ التي لها ّ

وقف الباحث على(اثنين وع�شرين) �شاهـدً ا في �شعر مبارك بن �سيف ُقـدِّ َم فيها المفعول به ،وهو
ال�صدارة ،منها :
ا�سم ا�ستفهام على الفعل والفاعل؛ لأ ّنه من �ألفاظ ّ
�شرقي الألـوان)(: )4
• قوله في ق�صيدته (حلـم
ّ
(� )1سورة الأنعام� ،آية . 14
ال�سورة نف�سها� ،آية . 40
(ّ )2
( )3دالئل الإعجـاز� ،ص .95
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 174من المتقارب)
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�أَ ِبـي َت ْه َـز ِئـين ؟
ِّـ�سـاء ؟
َفـ َمـا َذا ُت ِـريـدُ الن َ

• وقوله في ق�صيدته (عندما يطول االنتظار)(: )1
َو َم َ�ضـ ْيـتُ َو ْح ِـدي َ ..ل ْـم �أُ ِج ْـب
َمـا َذا � ُأقـول ؟
َمـا َذا � ُأقـول ؟
َو َق ْـد َن ِ�سـيـتُ ُح ُـر َ
االعـ ِت َـذار ؟
وف َم ْعـ َنى ْ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتـي)(: )2
ا�س ٍـر الـزَّكـ َّي ْة ؟
َمـا َذا َجـ َنـ ْيـ ُتم َيـا ُت َـرى ِب ِـدمـاءِ َي ِ
َمـا َذا َفـ َعلْـ ُت ْـم َ�سـا َد ِتـي ِبـدَ ٍم َتـدَ َّف َـق ِم ْـن ُ�س َمـ َّي ْة ؟

فا�سم اال�ستفهام (مـاذا) في الأمثلة المتقدمة في محل ن�صب مفعول به ُمق ّدم على الأفعال الآتية:
( ُتريـدُ� ،أَق ُ
ـولَ ،ج َنـى)؛ لأنّ له �صدر الكالم ،فالذي يه ُّم المتك ّلم في الجملة اال�ستفهامية هو المجهـول
الذي ُي ْط َل ُب تعيينه ،ودليل �أهميته �أنّ الجواب عن جملة اال�ستفهام يكون بتعيين الم�س�ؤول عنه من غير
أ�سي�سا على هذا يكون تقديم المفعول في جملة اال�ستفهام لأهمية
ذكر فعله في الأعم الأغلب  .وت� ً
الم�ستفهم عنه؛ لذلك ُق ّدم ،وللت�ش ّوق لمعرفة ذلك المجهول ال ُم�ست ْف َهم عنه .ففي المثال الأول ال يريد
ّ
ال�س�ؤال بدليل �أ ّنه �أجـاب على �س�ؤاله بنف�سه
ال�شاعر �إجابة بقدر ما يريد انتزاع الإجابة م َمنْ ُو ِّجـه �إليه ُّ
في المقطع الأول ( �أبي تهزئين ،)..فقالُ :فـ�ؤَا َد ُم ِح ٍّـب َ�صـ ُبـو ٍر َ�أ ِمـين.
�أ ّمـا في المثا َل ْين الآخ َر ْين فالأمـر مختلف .فقـ ّدم ال�شاعر المفعول به ال لأ ّنه مت�ش ِّوق لتلقي الجـواب،
لك ّنه �أراد توبيخ القوم على فعلتهم ّ
و�سـمـ ّيـة  -ر�ضي اهلل
ال�شـنـيعة فهو ُينكـر عليهـم �إراقـتـهـم لـدم يـا�س ٍـر ُ
عنهما -؛ ولذلك قـ ّدم المفعول لت�ش ّوقه لتقريعهم على جريمتهم .

( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 206من الكامل)
(مجزوء الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 323
(ّ )2
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بعد ا�ستعرا�ض الأنماط التي تقدّ م فيها المفعول به على الفاعل� ،أو على الفعل والفاعل في �شعر
مبارك بن �سيف ،ف�إنّه يمكن ا�ستنتاج ما ي�أتي:

�أو ًال :تق ّدم المفعول به في �شعر مبارك بن �سيف فيما يزيد على (�ستين ومائة) مو�ض ًعا ،وهذا الكم
الح ُـظ �أنّ حاالت ال ّتقـديـم تباينت بين تقديم المفعول على الفاعل تارة وتقديمه على
لي�س بالقليل .و ُي َ
الفعل والفاعل تارة �أخرى ،وتقديمه على الفعل تارة ثالثة .
والجدول الآتي ِّ
يو�ضـح رتبة المفعول به تقدي ًما وت�أخي ًرا بين �أركان الجملة ،وعدد م ّرات ورودها :
(الرتبـة)
المـو�ضـع ُّ

العدد

 -تقديم المفعول به على الفاعل .

143

 -تقديم المفعول به على الفاعل لوجود قرينة لفظية .

13

 -تقديم المفعول به على الفاعل لوجود قرينة معنوية .

16

 -تقديـم المفعول به على الفعل والفاعل .

25

 -تقديم المفعول به على الفعل والفاعل ،وهو ا�سم ا�ستفهام على الفعل والفاعل .

22

 -المجمـــوع ال ُكـلّـي.

168

الحظ �أنّ تق ُّدم المفعول به على الفاعل هو الأكثر تكرا ًرا في �شعر
ال�سابق ُي َ
ثان ًيا :وبال ّنظر للجدول ّ
مبارك بن �سيف ،حيث ورد فيما يزيد على (�أربعين ومائة) مو�ض ًعا ،وهو في هذا يتفق مع ما ذكره
ال ُّنحاة من جواز تقديم المفعول به على الفاعل ،حيث �أ�شار �سيبويه( )1في (باب الفاعل الذي يتع ّداه
فعله �إلى مفعوله) �أنّ المفعول به قـد يتقـ ّدم على الفاعل من غير �أنْ يت�أ ّثر المعنى� ،أو يختل التركيب .وبه
وال�سيوطي()5؛ ولذلك فلي�س م�ستغر ًبا �أن
قال الزجاجي المتوفى340هـ( ،)2وابن جني( ،)3وابن عقيل(ّ ،)4
ُيق ّدم مبارك بن �سيف المفعول على الفاعل في �شعره .
ال�س�ؤال ،فقال:
ولكن ِل َـم َك ُث َر تقديم المفعول به على الفاعل ؟ حاول المجا�شعي الإجابة على هذا ُّ
يتو�سعوا في الكالم بال ّتقـديم وال ّت�أخير؛ لأ ّنهم يحتاجون �إلى ذلك في ّ
وال�سجع.
ال�شعر ّ
«�إ ّنهـم �أرادوا �أنْ ّ
( )1الكتاب. 34/1،
( )2الجمل في النحـو� ،ص . 24
()3الخ�صائ�ص .382 / 2 ،كما �أ ّكـد ابن جني ـ في موطن �آخر من الخ�صائ�ص ـ على �أنّ تقديم المفعول قد �شاع كثي ًرا في كالم العرب
�إلى �أنْ �أ�صبح با ًبا م�ستق ًّال بنف�سهُ .ينظر. 295/1:
(� )4شرح ابن عقيل.439/1 ،
( )5همـع الهوامع� ،ص .9/3
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لب�سا؛ لأنّ رفع الفاعل ون�صب المفعولُ ،يف ِّرق بين
فلو لم يجيزوا ذلك ل�ضاق عليهم الأمـر ،ولم يخافوا ً
المعنيين� .أال ترى �أ ّنهم متى خافوا اللب�س لم يجيزوا �إ ّال الترتيب ،نحو�َ :ض َر َب مو�سى عي�سىَ .
و�ض َر َب ِـت
حوي فيرى �أنَّ «الوجه تقديم الفاعل على المفعول ً
لفظا؛ لأ َّنه
ال�صغْـ َرى� .)1(»..أ ّما
الجلي�س ال ّن ُّ
ا ْل ُك ْبـ َرى ُّ
ُ
معنى؛ وذلك لقوة الفاعل و�شرفه؛ ولأ ّنه ِع ّلة المفعول و�سببه»( .)2فالفاعل �أ�ص ًال ُمقـ ّد ًما
ُيقـ ّدم عليه ً
على المفعول؛ لأنّ تركيب الجملة العربية جاءت عن العرب على هذا النحـو ،ويرى الباحث �أ َّنـه ال مز ّية
للفاعل �إذا تق ّدم �سوى القيمة الداللية التي قد تختلف في حال تقديم المفعول عليه .كما ب ّين الجلي�س
�سجع ،ور ّبما وقعت القافية� ،أو
النحوي �أنّ العرب �أجـازوا تقديم المفعول؛ «لأ ّنه كالم فيه ال ُم َقـ ّفى وال ُم َّ
ال�سجعة في المفعول»(. )3
ّ
و ُيالحظ هنا �أنّ المجا�شعي والجلي�س النحوي لم ُي�شيرا �إلى ال َّناحية البالغية في التقديم ،بل
نراهما يعزوان التقديم �إلى التو�سعة وال�ضرورة التي تقت�ضيها الجملة ِّ
ال�سجع في
ال�شعـر ّية� ،أو فا�صلة ّ
النثر ،ونحن نعلم �أنّ � َّأي تغيير في المبنى ي�صحبه تغيير في المعنى .ونجـد الجرجاني يرف�ض �أنْ يكون
ق�س َـم
التقديم تارة للعناية واالهتمام ،و�أخرى للتو�سعة واال�ضطرار ،فيقول« :واعلم �أنّ من الخط�أ �أنْ ُي َّ
الأمـ ُر في تقديم ّ
ال�شيء وت�أخيره ق�سمين ،ف ُيجعل مفيدً ا في بع�ض الكالم وغير مفيد في بع�ض ،وانْ ُيع ّلل
تارة بالعناية و�أُخرى ب�أ ّنه تو�سعة على َّ
ال�شاعر والكاتب ،حتى تط ّرد لهذا قوافيه ولذاك �سجعه؛ ذاك لأنَّ
من البعيد �أنْ يكون في جملة ال ّنظـم ما يد ُّل تار ًة ،وال يد ُّل �أُخـرى .فمتى ثبت في تقديم المفعول مث ًال
على الفعل في كثير من الكالم �أ ّنه قد
اخت�ص بفائدة ال تكون تلك الفائدة مع الت� ُّأخـر ،فقد وجب �أنْ
َّ
تكون تلك ق�ضية في كل �شيء ،وكل حـال»( . )4فالجرجاني ي�ؤ ِّكـد على �أنّ التقديم ال ُبـ ّد و�أنْ تكون له مـز ّية،
وفائدة بالغـية ال تتوافر دون ذلك التقديم .وقد ر�أينا كيف �أنّ تقديم المفعول به على الفاعل في �شعر
مبارك بن �سيف كان ال يخلو من ُط َر ٍف بالغ ّية.
ثال ًثاْ :
ال�سابق ،فقد ب ّين النحاة �أنّ تق ّدم المفعول به على الفاعل
عطفـًا على ما جاء في اال�ستنتاج ّ
عمد �إلى تقديم المفعول به في �شعره
عربي َ
ي�أتي لقيم داللية حددها النحاة ،ومبارك بن �سيف �شاعر ّ
لقيم داللية متعددة ،منها:
(� )1شرح عيون الإعراب� ،ص .131
ال�صناعـة� ،ص . 93
( )2ثمـار ِّ
ال�سابق نف�سه� ،ص. 93
(ّ )3
( )4دالئل الإعجـاز� ،ص . 87 ، 86
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( )1التعظيم�،أو االفتخار�،أو التّحقـير واال�ستهزاء(. )1

ومما ورد في �شعر مبارك بن �سيف من تقديم للمفعول به للتعظيم� ،أو االفتخار قوله:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
َّاء
ـط التِّـ ْب ِر ِ
َل َمـ َعـانُ َخـ ْي ِ
والحـن ُ

َوالن ْ
َّـ�ش ُـل وال َكـ َّفـانِ َزانَ َج َما َلـ َهـا

قـ ّدم ّ
ال�شاعر المفعول به (جمالها) على الفاعل (لمعان) للتعبير عن تعظيمه وافتخاره بذاك
الجمال.
• وقوله في ق�صيدته (عالم الكلمة)(: )3
اعـدُ ِفيـها ال ْأع َمـاق
َت َتـ َب َ
َي َتـدَ ا َر ُكـها ال َعق ُ
ْـل ال َم ْ�س ُحـو ُر ِب َعا َلمِـها

ّ
ال�شاعر مفتون بعالم الكلمة؛ ولذلك ق ّدم ال�ضمير العائد عليها في الفعل(:يتداركها) على
ُ
الفاعل(العقل) افتخا ًرا وتعظي ًما لها .
• وقوله في ق�صيدته (قراءة في كتاب قديم)(: )4
ـ�س َنـا َر َنـا ِ�س ْـر ُب ّ
الطيـو ِر
َو َيـ�أْ َن ُ

ـات
اعـها ِم ْـن َ�سـا ِئـ َم ٍ
ُت َـر ُّد ِ�سـ َب ُ

يفتخر ال�شاعر بقبيلته �صاحبة الكرم ذلك الكرم الذي لم يقت�صر على الأنا�سي ،بل لقد تجاوزه �إلى
عالم الحيوان ،فهذه الطيور ت�أن�س لهم وتقترب من نارهم طم ًعا في الأكل؛ ولهذا ق ّدم ال�شاعر المفعول
به (نا َرنا)  -و�أ�ضافه ل�ضمير المتك ّلم العائد على القبيلة  -على الفاعل(�س ْرب)  .وورد مثل هذا في
مواطن �أخرى في �شعر مبارك بن �سيف .
ومما ورد في �شعر مبارك بن �سيف من تقديم للمفعول به للتحقير واال�ستهزاء ،قوله:
• قوله في ق�صيدته (بين هياكل ع�شتار  -الم�شهد الأول : )5()-
ال�سامرائي 76/2 ،ـ .80
(ُ )1ينظر :معاني النحو ،للدكتور فا�ضل �صالح ّ
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 99الكامل)
(من المتدارك)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 203
(ّ )3
(الوافر)
		
( )4نف�سه� ،ص. 214
( )5الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 36المتدارك)
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اء
َتـ ًّبا َل ِ
ـك ِم ْـن �آ ِلـ َه ٍـة َع ْمـ َي ْ
اءُ ...ي َ�سـ ّي ُرها ال ُع ْمـ َي ْانْ
َع ْمـ َي َ

ّ
فال�شاعـر �أراد �أنْ ُيح ِّقـر الآلهة ،وي�ستهـزئ بها؛ لذلك و�صفـها بالعمـياء في البيت الأول(�آلهـة عمياء)،
وجعلها مق ّدمة على الفاعل (الهـاء) ال�ضمير المت�صل بالفعل ( ُي�سـ ّير) في البيت الثاني(العميان) .
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليـج)(: )1
َيا َجـائ ًال ِفـي َّ
ال�ش ْـر ِق َغـ ْي َر ُم َمـ ِّي ٍـز

ـاء َو َق ْـد َر َم َ
�أَ ْيـن َّ
ـاء
ـاك َغـ َب ُ
الـذ َك ُ

ّ
فال�شاعـر قـ ّدم المفعول(كاف الخطاب)ال�ضمير المت�صل بالفعل(رمـاك) على الفاعل (غـباء)؛
ل ُيظهر تحقيره و�سخريته من ه�ؤالء الم�ستعمرين الأغبياء .
وجاء مثل هذا في مواطن �أخرى من �شعر مبارك بن �سيف .
وال�سجـع في القر�آن الكريم ،ومراعاة القافية في ّ
ال�شعر ،وقال بهذا ك ٌّل
()2مراعاة المو�سيقىّ ،
من الجلي�س النحوي( ،)2و�إبراهيم �أني�س(.)3

ال�سطر ِّ
ال�شعري ،قوله:
ومما جاء في �شعر مبارك بن �سيف مراعاة لمو�سيقى َّ
• في ق�صيدته (بقايا �سفينة غو�ص)(: )4
ْـحـياة
�إنَّـ َهـا َ�ش ْـر ُع ال َ
ـاة َع َ
ـا�شـ َهـا الـدَّ ْه ُـر...
كـم َحـ َي ٍ
ْ

(  -ب  - /- -ب  ) - -جاء تقديم المفعول به على الفاعل هنا مراعاة للنغمة المو�سيقية التي
ال�سطر ِّ
ال�شعري .
ال تتحقق �إ ّال بهذا التقديم؛ ذلك �أنّ عدم التقديم �سي�ؤدي �إلى اختالف التفعيلة في َّ
(ع�شاق ّ
• وفي ق�صيدته ّ
ال�شم�س)(: )5
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 122
ال�صناعـة� ،ص . 93
( )2ثمـار ِّ
( )3من �أ�سرار اللغة� ،ص . 333
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 9
ال�سابق نف�سه� ،ص. 12
(ّ )5

(الكامل)

(من الرمل)
(الرمل)
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َك ْي َ
يـج الْـ َعا ِفيـة ؟
ـف َعـا َدتْ ِل ُـذ َرى هَ َـذا ال َْخ ِل ِ
�أَ ُت َـرى َجا ُل َ
يـج  -؟
ـوت َق ْـد �أَ ْر َدتْـهُ � -أَ ْمـ َو ُ
اج ال َْخ ِل ْ

• وقوله في ق�صيدة (عندما يطول بنا االنتظار)(: )1
ات ال َْحـ َياة
َو َعـ َلى َم َح َّـط ِ
ال�ص ِفـير
�أَغْ ـفُـو َف ُي ِ
ـوق ُظـ ِنـي َّ

ّ
وال�شاعر ق ّدم المفعول ( -ياء المتك ِّلم) ال�ضمير المت�صل بالفعل(يوقظني)  -على الفاعل(ال�صفير)؛
ال�سطر ّ
ال�شعري ،وهو
لفظي يتع ّلق بالإيقاع المو�سيقي للبيت ،فلو ّتم ف�صل ال�ضمير النك�سر ّ
وذلك لغر�ض ٍّ
ما ال يجيزه ابن ه�شام كما مـ ّر بنا �آن ًفا .
• وقوله في ق�صيدته (�أغنية ال ّربيع)(: )2
يـع ِبالز َّْه ِـر َيـ ْو ًما
َ�س ْو َف َي ْم ِ�ضي ال َّر ِب ُ

ْـر َيـا ِتـي
َو َ�س َ�أ ْبـ َقـى َت ُ�ش ُّـد ِنـي ِذك َ

جاء ت�أخير الفاعل (ذكرياتي) ،وتقديم المفعول (ياء المتك ِّلم) ال�ضمير المت�صل بالفعل( :ت�ش ُّدني)
مراعاة للقافية التي ُبني عليها هذا المقطع من الق�صيدة (التاء المك�سورة) .
• وفي ق�صيدته (ال َبـ ْين والأقـدار)(: )3
هَ لْ �أَنَّ َل ْي ِلي َق ْـد َطـ َوى َ�ش ْم َ�س ُّ
ال�ض َحى

�أَ ْم �أَنَّ َل ْي ِلـي َق ْـد َطـ َوا ُه َنـ َهـا ِري ؟

وهنا � ً
أي�ضا جاء ت�أخير الفاعل (نهاري) ،وتقديم المفعول (هاء الغائب) ال�ضمير المت�صل بالفعل:
(طـواه) مراعاة للقافية التي ُبنيت عليها الق�صيدة (ال ّراء المك�سورة) .
• وفي ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )4
َيا َجـائ ًال ِفـي َّ
ال�ش ْـر ِق َغـ ْي َر ُم َمـ ِّي ٍـز

ـاء َو َق ْـد َر َم َ
�أَ ْيـن َّ
ـاء
ـاك َغـ َب ُ
الـذ َك ُ

ّ
فال�شاعـر قـ ّدم المفعول(كاف الخطاب)ال�ضمير المت�صل بالفعل(رمـاك) على الفاعل (غـباء)؛
ل ُيظهر تحقيره و�سخريته من ه�ؤالء الم�ستعمرين الأغبياء .
		
( )1نف�سه� ،ص. 205
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 28
ال�سابق نف�سه� ،ص.41
(ّ )3
		
( )4نف�سه� ،ص.122

(من الكامل)
(الخفيف)
(الكامل)
(الكامل)
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(�)3إفادة معنى االخت�صا�ص ،والعناية ،واالهتمام( . )1وم ّرت بنا �شواهد من �شعر مبارك بن �سيف
ُ
المفعول به على الفاعل لالخت�صا�ص ،والعناية واالهتمام .
ُقـدِّ َم فيها
راب ًعا :ذكر النحاة �أنَّ المفعول به يتق ّدم على الفاعل جوا ًزا ووجو ًبا ،فيتق ّدم المفعول به على الفاعل
جوا ًزا في كل مو�ضـع ُو ِج َـد ْت فيه قرينة ُتحـ ّدد ُك ًّال من الفاعل والمفعول .والقرائن بعمومها ـ كما ب ّينها
ح�سان( )2ـ نوعان :
الدكتور تمام ّ
 قرائن معنو ّية ،وت�شمل :الإ�سناد ،والتّخ�صي�ص ،وال ِّن�سبة ،والتّبع ّية ،والمخالفة .وال�صيغة ،والمطابقة ،وال ّربط ،والتّ�ضام ،والأداة،
قرائن لفظ ّية ،وت�شمل :الإعراب ،وال ُّرتبةّ ،والتّنغيم.
وقـد قـ ّيــد الجلي�س النحوي جـواز تقديم المفعول على الفاعل بوجود واحدة من القرائن الآتية في
و�سى ،والعالمـة ال ّدالة عليهما ،ومثالها�َ :ض َر َب ْت
الجملة ،وهي :الإعـراب ،وم ّثل لها ِبـ �َ :ض َر َب َز ْيدً ا ُم َ
الحبلىّ .ثم ع ّقب على ذلك
ُم ْو َ�سى ا ْل ُح ْب َلى ،والمعنى الذي ير�شد �إليهما ،وم ّثل له بقوله� :أَ ْح ّب ِـت ال ُّدنيا ُ
بقوله « :ف�إنْ خـال الكالم من هذه الأوجـه ال َّثالثة �أعني الإعراب ،والعالمة والمعنى لم يجز �إ ّال التَّرتيب
و�سى هو الفاعل ،وتقول َ�ض َر َب ِع ْي َ�سى ُم ْو َ�سى �إذا كان عي�سى هو
ي�سى� .إذا َكانَ ُم َ
نحو�َ :ض َر َب ُم ْو َ�سى ِع َ
الفاعل»(. )3
ف�إنْ ُو ِج َـد ْت في الجملة قرين ٌة لفظ ّي ٌة� ،أو معنو ّي ٌة ،فال مانع من تقديم المفعول على الفاعل .و�إنْ لم
و�سى ِع ْي َ�سى وجوب ت�أخير المفعول؛
توجد قرينة ،وخيف ا ّلل ْب�س كان ال ّت�أخير �أَ ْو َلى .ففي قولنا�َ :ض َر َب ُم َ
ـدت قرينة معنوية ،نحو� :أ ْر َ�ض َع ِت
وذلك « النتفاء الداللة على فاعلية �أحـدهما ،ومفعول ّية الآخـر ،فلو ُو ِج ْ
ال�صغرى ال ُكبرى ،و�أَ َك َل ال ُكـ َّمثرى مو�سى� ،أو لفظ ّية ،كقولك�َ :ض َر َب ْت مو�سى َ�سـ ْل َمىَ ،
و�ض َر َب مو�سى
ُّ
العاقل عي�سى ،جـاز تقديم المفعول على الفاعل ،وت�أخيره عنه؛ النتفاء ا ّلل ْب ِ�س في ذلك»(. )4
والحظنا تقـ ُّدم المفعول به في �شعر مبارك بن �سيف جوا ًزا؛ لوجود القرائن المعنو ّية واللفظ ّية.
(ُ )1ينظر� :سيبويه ،الكتاب ،34/1،وابن الأثير ،المثل ال�سائر . 272/2
(ُ )2ينظـر :اللغة العربية معناها ومبناها� ،صفحة ال ّر�سم البياني في ال�صفحة التالية ِلـ . 189
ال�صناعـة� ،ص . 94
( )3ثمـار ِّ
ّ
(� )4شرح قطر النـدى ،البن ه�شام� ،ص. 186 ، 185
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خام�سا :ذكر ال ُّنحاة( )1حاالت وجوب تقـ ُّدم المفعول به على الفاعل .و ُيالحظ �أ ّنه لم يرد في �شعر
ً
مبارك بن �سيف من حاالت الوجوب تلك �سوى حالة واحدة ،هي:
ظاهرا ،نحو� :ضربني زيدٌ� .أ ّما الحالتان
�ضميرا ،والفاعل ا�س ًما
تقدم المفعول به �إذا كان
 ًُّ
ً
الأخريان .وهما:
َ
ي�شتمل الفاعل على �ضمير يعود على المفعول به ،نحو قوله تعالىَ } :وإِ ِذ ا ْب َت َلى إِ ْب َر ِاه َيم َر ُّب ُه{(.)2
�-أنْ

ُ
الفعل مح�صو ًرا في الفاعل ،نحو قوله تعالى} :إِن ََّما َيخْ َشى ال َّل َه ِم ْن ِع َب ِاد ِه ا ْل ُع َل َم ُاء{(. )3
�أنْ يكونفلم يعثر الباحث على �أمثلة من �شعر مبارك بن �سيف على � ٍّأي منهما .

�ساد�سا :وجد الباحث في �شعر مبارك بن �سيف �شواهد ُقـدِّ َم فيها المفعول به على الفعل والفاعل،
ً
حدثـين ،فب ّين �سيبويه �أ ّنه ال مز ّية بالغية في التقديم
وهذه الق�ضية ُمخت َل ٌف فيها بين ال ُّنحاة قدما َء و ُم َ
عربي ج ّيدٌ ،كما كان ذلك
والت�أخير ،بل هما �سواء في العناية واالهتمام ،فقال« :و�إنْ َقـ ّد َ
مت َ
اال�سم فهو ٌّ
عرب ًّيا ج ّيـدً ا ،وذلك قولكَ :ز ْيدً ا َ�ض َر ْبتُ  ،واالهتمام والعناية هنا في التّقديم وال ّت�أخير �سواء ،مثله في:
َ�ض َر َب َز ْي ٌد َع ْم ًراَ ،
ّقديم
و�ض َر َب َع ْم ًرا َز ْي ٌد «( . )4ويخالف ابن الأثير �سيبويه في هذا؛ � ْإذ يرى �أنّ الت َ
�أبل ُغ من ال ّت�أخير ،فيقول « :ف�أ ّما الق�سم الأول الذي يكون فيه التقديم فيه هو الأبلغ ،فكتقديم المفعول
على الفعل ،وتقديم الخبر على المبتد�أ ،وتقديم ّ
الظرف� ،أو الحال� ،أو اال�ستفهام مع العامل»( .)5ويرى
الباحث �صحة ما ذهب �إليه ابن الأثير؛ ذلك �أنّ ما من تغيير في المبنى �إ ّال ويتبعه تغيير في المعنى ـ كما
�أ�شرنا �إلى ذلك من قبل.
وي�ؤ ّيد ابن جني( )6تقديم المفعول على الفعل �إذا كانت له �صدارة الكالم كاال�ستفهامّ ،
وال�شرط.
وذهب �إلى هذا � ً
أي�ضا مكي بن �أبي طالب القي�سي( ،)7و�أبو البركات الأنباري(.)8
ال�صناعة� ،ص 94ـ  ،97وابن ه�شام� ،أو�ضح الم�سالك 112/2 ،ـ
()1منهم :ابن ع�صفور ،في :المقرب ،54/1،والجلي�س النحوي ،ثمار ّ
 ،118و�شرح قطر الندى� ،ص ،186و�شرح ابن عقيل.452 - 447/1 ،
(� )2سورة البقرة� ،آية . 124
(� )3سورة فاطـر� ،آية . 28
( )4الكتـاب. 80/1،
ال�سائر. 210 / 2 ،
( )5المثل ّ
( )6الخ�صائ�ص. 298 / 1 ،
( )7م�شكل �إعراب القر�آن. 335/2،
( )8البيان في �إعراب غريب القر�آن. 217/2 ،
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م�س�ألة تقديم المفعول به على الفعل والفاعل ،فابن
كما �أ ّيـد ابن ه�شام(ّ )1منْ �سبقه من النحاة في ْ
ه�شام �أجاز تقديم المفعول على الفعل ما لم يوجـد مانع لذلك ،في حين �أوجب التقديم �إذا كان المفعول
ال�صـدارة� :أ�سماء اال�ستفهام ،و�أ�سماء ّ
ال�شرط .وقد َر َف َ�ض
من �ألفاظ ال�صدارة ،ومن الألفاظ ذات ّ
الدكتور �إبراهيم �أني�س تقديم المفعول على الفعل والفاعل ما لم يعتمـد على نفي� ،أو ا�ستفهام ،وع ّلل
ما جاء في القر�آن من مفاعيل مقدمة دون التزام بذلك القيـد ب�أ ّنه «ال يعدو �أنْ يكون رعاية لمو�سيقى
الفا�صلة القر�آنية ،فهي �إذن �أ�شبه ما تكون بالقافية ّ
ال�شعر ّية التي يحر�ص ال�شاعر على مو�سيقاها كل
الحر�ص�..أ ّما في الجمل اال�ستفهام ّية� ،أو المعتمدة على نفي فقد �أمكنَ �أنْ يتق ّدم المفعول على ُركني
الإ�سناد ،مثل :قوله تعالىَ } :أ َفحكْم ا ْلج ِ
ُون{»( .)2ويرى الباحث �أنّ التقديم و�إنْ جـاء رعاية
اهلِ َّي ِة َي ْبغ َ
ُ َ َ
بالغي قد ال يكون مع عدم ال ّتقـديم .كما �أنّ الحر�ص على �سالمة
للفا�صلة القر�آنية ف�إ ّنه جاء لغر�ض
ّ
اللغة قد ال يكون �أه ّـم من الحر�ص على �إكمال المعنى ،وكذلك ف�إنّ موافقة ال َّتقـديم للفا�صلة القر�آنية
ال تمنـع وجود �أهم ّية للمتق ّدم .يقول الدكتور عبد العزيز عتيق « :فالأ�صل في العامل �أنْ ُيقـ ّدم على
بالغي يقت�ضيه ،وفي
المعمول ،ف�إذا ُع ِك َ�س الأمـر ف ُقـ ّدم المعمول على العامل ،ف�إ ّنما يكون ذلك لغر�ض
ٍّ
هذه الحالة يكون التقديم �أبلغ من الت�أخير»(. )3
ومما ذكرنا من �شواهد �شعر ّية وردت في �شعر مبارك بن �سيف ،يتب ّين لنا �أنّ ال�شاعر يتفق مع ال ُّنحاة
القائلين بجواز تقديم المفعول به ،ويختلف مع القائلين بعدم جواز ذلك .

(� )1شرح قطر الندى� ،ص . 186
( )2من �أ�سرار اللغة� ،ص � . 333سورة المائدة� ،آية . 50
( )3علم المعاني� ،ص . 154
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ثال ًثا  :تقديم متعلقات الجملة الفعلية ،وقيمتها الداللية .

ب ّين الدكتور عبد العزيز عتيق �أنّ متعلقات الفعل هي « :المفعول ،والجار والمجرور ،والحال،
واال�ستثناء ،وما �أ�شبه ذلك «(. )1
وقام الباحث بح�صـر التقديم في متعلقات الجملة الفعلية كما وردت في �شعر مبارك بن �سيف ،وت َّـم
ت�صنيفها على النحو الآتي :
 -1الجـار والمجـرور .

ً
ارتباطا بالفعل وتعلُّ ـ ًقا
ب ّين الدكتور محمد حما�سة �أنّ « الجار والمجرور من �أكثر الوظائف ال َّنحو ّية
حوي بم�صطلح يد ُّل ُ
به ،مثله في ذلك مثل ّ
االرتباط
لفظ ُه على ق َّوة هذا
خ�صهما الدر�س ال َّن ُّ
ِ
الظرف ،وقـد ّ
وتما�س ِك ِه وهو التّعلُّق»(. )2
ُ
وجاء ت ُقـ ُّدم الجار والمجرور في �شعر مبارك بن �سيف وفق الأنماط الآتية :
تقدم (الجار والمجرور) على الفعل  .جاء الجار والمجرور ُمقـ ّد ًما على الفعل في
النّمط الأولُّ :
�شعر مبارك بن �سيف في (�أربعة وع�شرين ومـائـة) مو�ضع ،منها:
• قوله في ق�صيدته (م�سافر على �أمواج الخليج)(: )3
الـر َحـالْ
َو ُقـلْـتُ �إ َلـ ْي ِ
ـك َ�شـدَ ْد ُت ِّ

ُـوب
َف َهـ َّيا ُخ ِـذيـ ِني ِر َي َ
ـاح ال َْجـن ْ

هذا البيت من ق�صيدة ع ّبر ّ
ال�شاعر في �أبياتها عن عظيم �شوقه وحنينه لوطنه ،فقد كتب هذه
عبثت ب�أحا�سي�س ّ
ال�شاعـر
الق�صيدة في نيويورك �سنة 1973م ،ويبدو �أنّ رياح الحنين للأهل ،والوطن قد ْ
وعواطفه ،ف�أراد �أنْ ُيعـ ّبر في جملتـه ّ
إليك) على العامل ،وهو
ال�شعـر ّية التي قـ ّدم فيها (الجار والمجرورِ � :
فعله َ
(�شـ ّد)؛ ل ُيـد ّلل على �أنّ �سفره لنْ يكون �إ ّال َ�ص ْو َب بلده ووطنه ،ولو جاءت العبارة ّ
ال�شعر ّية محفوظة
ال ّرتبة لتبادر ِّ
للذهن �أنّ َّ
إليك.
ال�شاعر �سي�ش ّد ال ّرحال لوطنه� ،أو لغير وطنه ،ف�أ�صل الكالم�َ :ش َددْتُ � ِ
ق�صر َ�شـ ّد ال ِّرحال على بلده ،وليزيل � َّأي ٍّ
ّ
�شك بال ّرحيل لغير
وال�شاعر �آثر تقديم الجار والمجرور؛ ليفيد ْ
بلده .
( )1علم المعاني� ،ص . 154
( )2بناء الجملة العربية� ،ص . 172
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 15المتقارب)
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• وقوله في ق�صيدته (بقايا �سفينة غو�ص)(: )1
ـام ..
ا�سـ َت ِع ِ
ـيدي َ�صـ ْو َت َنـ ّه ٍ
َو ْ
ـك َي ْ�شـدُ و ِبالْـ ِغـ َناء
َعـ َلى َ�سطْ ِـح ِ

قـ ّدم َّ
ال�شاعر الجار والمجرور(على �سطحك) ـ �أي� :سطح ال�سفينة ـ على فعله( :ي�شدو)؛ ليكون
دلي ًال على �أنّ ذلك المكان هو الذي ي�شدو عليه ال ّنـ َهام بالغناء ،ولي�س � ّأي مكان �آخر ،ولو ُت ِر َك ِت الجملة
ّ
ال�سفينة� ،أو على غيرها .فتقديم الجار والمجرور
ال�شعر ّية بال تقديم الحتمل �أنْ يكون الغناء على �سطح ّ
�أفاد تقييده وتخ�صي�صه للمكان الذي ح�صل فيه ّ
ال�شدو ،وفي عدم تقديمه خيا ٌر ب�أنْ يقع الغناء على
ال�سطح� ،أو على غيره  .ومثل هذا التّقديم الذي يفيد اخت�صا�ص المكان بالحدث ،قول ال�شاعر في
ّ
ال�صبا)(: )2
ق�صيدة (رفقة ِّ
ُت َب ْعـ ِث ُر ال َّر ْم َـل ِفي َ�شـ ْو ٍق �أَ ِلـفْـ َنا ُه

َعـ َلى َّ
احـتْ �أَ َنا ِم ُلـ َنا
ال�شـ َو ِ
اطئ َك ْم َر َ

ال�شاعر الجار والمجرور (على ّ
قـ ّدم ّ
ياما
ال�شواطئ) على الفعل ( ُت َبعثر) تل ُّذ ًذا بذكرهاِ ،
وع�ش ًقا وهُ ً
بها من ناحية ،ومن ال ّناحية الأخرى �أراد الت�أكيد على �أنّ تلك ّ
مخت�صة بذكريات
ال�شواطئ ،ال غيرها
ّ
ّ
الطفولة ،وبمكان ال َم َرح واللعب .
• وقوله في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديان)(: )3
اع ٌـة
َوالن ّْ�ص ُـر َفي ُ�س ِ
ـوق ال ِْج َها ِد ِب َ�ض َ

ِبـدَ ِم َّ
ال�شـها َد ِة ُت ْـ�شـ َت َرى َكالـزَّا ِد

ـيـــ�صا �إنَّـــ َمـــا
ـــر ال َيـ�أْ ِتــي َر ِخ ً
َّـ�ص ُ
َوالن ْ

ــ�ص ُة الأ ْم َـجـا ِد
ِبــدَ ٍم َ�ســ ُتــكْـ َت ُـب ِق َّ

وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )4
ِبـدَ ِم َّ
اء
ال�شـها َد ِة َت ْر َتـ ِوي ا ْل َعـطْ َ�ش ُ

ال�صـ َفا
َفه َِ�ضا ُبـه َعطْ َ�شـى �إ َلى َماءِ ّ

ال�سابقة على النحو الآتي :
جاء تقـديم (الجار والمجرور) في الأبيات ّ
ِب َـد ِم َّ
ال�ش َها َدة

تق ّدمت على الفعلُ ( :تـ�ش ْـتـَ َرى) .

( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 6 ، 5الرمل)
(الب�سيط)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 21
(ّ )2
(الكامل)
		
( )3نف�سه� ،ص . 86
( )4الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 161الكامل)
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الفعل�(:سـتُـكـت َُب) .
تق ّدمت على
َ

ِب ـ ـ ـ ـ ـ َـد ٍم
ِب َـد ِم َّ
ال�ش َها َد ِة
تق ّدمت على الفعلَ ( :تـ ـ ْر َت ــوي) .
ولع ّل ال�شاعر �أراد من هذا التّقديم ال ّت�أكيـد على الحقائق الآتية :
-1ال َّن�صر ِب�ضاع ٌة في الأ�سواق ثم ُنها َد ُم ّ
ال�شهادة ،فك�أنَّ ال�شاعر �أراد �أنْ ي�ؤ ّكـد اخت�صا�ص دم
ّ
ال�شهادة بتحقيق ال ّن�صر .
-2ال ُتكت َُـب ق�ص�ص المجـد والتّ�ضحية �إ ّال بالدِّ ماء ،ولو لم ُيق ّدم ال�شاعر(الجار والمجرور) لكان
�شك �أ ّنها ُت�صاغ ِبمـداد ال ّدماء ،وبغيرها ،ولكنّ التّقديم َ
هناك ٌّ
مخت�صة بكتابة
جعل ال ّدماء
ّ
ق�ص�ص المجد والتّ�ضحية .
َ -3ذ َك َر ّ
ال�شاعر البيت الثالث من تلك النماذج المختارة �ضمن مقطع يتح ّدث فيه عن فل�سطين
ه�ضاب فل�سطين عط�شى ،ولنْ ترتوي �إ َال بدماء ُّ
ال�شهداء.
المغت�صبة ،ف�أراد ال�شاعر �أنْ يب ّينَ �أنّ
َ
فاخت�صت تلك الدِّ ماء ـ بف�ضل تقديمها ـ ّ
بال�شرب لـحد االرتواء لهذا النوع من العط�ش .
ّ
تخت�ص ِبـ :
ونخل�ص بعد هذا العر�ض �إلى �أنّ ال�شهادة من وجهة نظر ال�شاعر
ُّ
أرا�ض عربية.
 -تحقيق الن�صر  - .ت�سطير ق�ص�ص المجد والكفاح � - .إعادة ما اغت ُِ�ص َـب من � ٍ
 والذي �أفاد كل تلك الحقائق تقديم الجار والمجرور على عامله فعله .-4اقت�صار تحقيق ال ّن�صر ونيل ّ
ال�شهادة ،وا�سترجاع الأوطان على ال ّدماء  -التي ترمز للت�ضحية-
فبدونها لنْ ُت َحقَّـقَ �أَ ْه َد ٌ
اف .
تقدم الجار والمجرور على الفاعل  .جاء هذا ال ّنمط في �شعر مبارك بن �سيف في
النّمط الثانيُّ :
مو�ضع ،منها:
(ثمانية ومائة) ٍ
• قوله في ق�صيدته ّ
(ال�شوارع الخلفية)(:)1
ُث َّـم َيـ�أْ ِتـي ِم ْـن َز َوايـا َ�شـا ِر ٍع َخلْـ ِف ّـي
ِم ْـن َز َوايـا الليلِ ِم ْـن ُك ِّل ال ِْجـ َهاتْ
ال�سـ َكا َرى هَ ْم َهـ َمات
ِم ْـن َمـ َو ِ
اخ ِ
ـير ُّ

هَ ْم َهـ َمات :فاعل م�ؤخر .
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 60الرمل)
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• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(:)1
ــط َ
ـك ِ�س ٌ
ــاءتْ ِب َ�ش ِّ
ـاء
ــيرة َ�سـ ْم َ
َ�ض َ
ــح ُ

ــي ِّ
ــهاب َبــريـقُـها
ِفي ِ�س ِ
كال�ش ِ
ــير ٍة ِه َ

ُيالحظ �أنّ ال�شاعر ق ّدم (الجار والمجرور) الم�شتمل على �ضمير يعود على الخليج
العربي على
ّ
الفاعل في �إ�شارة قد تد ُّل على:
 اهتمام ال�شاعر بالخليج ،وبيان مكانته ال ّرفيعة لديه .بال�صفة  -مو�ضوع الحديث  -ولي�س �سواها .وك�أ ّنه ينفرد بها.
 اخت�صا�ص الخليجالعربي ِّ
ّ
ال�سابقة نف�سها(:)2
وجاء تقديم الجار والمجرور مراعا ًة للقافية في قوله في ق�صيدته ّ
ـب الـدَّ ْي ُجـو ِر في ُظ ُلـمـا ِت ِـه
ِفي َغـ ْي َه ِ

اء
َظ َه َـرتْ ِبـ َوا ِدي َمكـ َّ ٍـة �أَ ْ�ضـ َو ُ

فلو جعل ال�شاعر الجملة ّ
ال�شعرية برتبتها المحفوظة (ظهرت �أ�ضواء بوادي م ّك َة)؛ الخت ّلت القافية
ا�ض ُطـ َّر لتقديم الجار والمجرور على الفاعل(�أ�ضواء) .
التي ُبنيت عليها الق�صيدة لذلك ْ
تقدم الجار والمجرور على المفعول به  .وجاء هذا ال ّنمط في �شعر مبارك بن
النّمط الثالثُّ :
�سيف في (ثمانية وثمانين ) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�إطاللة الفجـر)(: )3
َو َ�أ ْق ِـط ُ
ْـي الْـقُـ َبـلْ
ـف ِمـن ِ
ْـك َجن َّ

ـيـك َر ِبـيـ َع ال َْحـ َيـا ْة
�أُ َعـا ِن ُـق ِف ِ

ق ّدم ّ
منك) على المفعول به (ربيـ َعَ ،جن َّـي) في البيت م ّرتين ،ولع ّله
(فيكِ ،
ال�شاعر الجار والمجرور ِ
�أراد من وراء ذلك:
 الت�أكيد على تعلُّق ّال�شاعر بالحياة ،و ّدليل ذلك تكرار �ضمير الخطاب العائد على (الحياة).
اخت�صا�ص الحياة بمحبة ّال�شاعر وتقديره لها .يت�ضح هذا بتقديمه الجار والمجرور على المفعول
به ،ولو جاءت الجملة ّ
فيك)؛ لع ّبرت عن ع�شق
ال�شعر ّية برتبتها المحفوظة�( :أعانقُ ربي َع الحياة ِ
ال�شاعر لربيع الحياة ،ولي�س للحياة نف�سها .
ال�سابق نف�سه� ،ص. 96
(ّ )1
		
( )2نف�سه� ،ص. 128
( )3الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص . 59

(الكامل)
(الكامل)
(المتقارب)
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• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )1
َف َ�ش ِـر ْبـتَ ِم ْـن ُظل ِْـم ال ُغ َـزا ِة َو َغ ْـد ِر ِه ْـم

ـاء
َكـ�أْ َ�س ال ُْـم َنـى َف َتـ َفـ َّر َق الأَ ْبـ َن ُ

ع ّبر ال�شاعر في هذا البيت عن �أمرين مه ّمين:
الأولّ :
الظلم الذي تع ّر�ض له الخليج العربي على يـد الغزاةّ .
يت�ضح هذا عن طريق تقديم الجار
والمجرور (من ظلم الغزاة) على المفعول به (ك�أ�س المنى) .
أمان ُتغري ال ُغزاة؛ لتحقيق مطامعهم؛ � ْإذ
الثاني :رفع �ش�أن الخليج ومكانته؛ لأ ّنه ي�شتمل على كنوز � ٍ
كان ّ
الظلم للخليج لما فيه من موارد يطم ُع بها الغزاة .
• وقوله في ق�صيدته (عندما يطول االنتظار)(: )2
�أَ ْو َد ْعــتُ َ�شـ ْم ِـ�سـي ِفـي الْجفُــون
ال�صـ َبا
�أَخْ َ�شـى َع ِلـيها َيـا ُن َ�س ْيـ َم ِ
ات َّ
ال�سـ ِنين
َك ْيـدَ ِّ

ب ّين ال�شاعر �أ ّنه �أكثر خو ًفا على محبوبته التي رمز لها ِبـ (�شم�سي) من خوفه على نف�سه من غدر
ال�سنين) هو ما �أفاد ذلك ،ولو جاءت
ال�سنين .وتقديم الجار والمجرور(عليها) على المفعول به َ
(كيد ّ
ّ
العبارة ِّ
ال�شعر ّية بال تقديم لما تو ّلد هذا المعنى .
• وقوله في ق�صيدته (ت�أمالت في ليلة �صيفية)(: )3
َو َت ْبـ َع ُـث ِفـي ُفـ�ؤَا ِدي الـدِّ ْف َء
ـــد..
َو َت ْـر ِمـي ِم ْـن َو َراءِ الْـ ُبـ ْع ِ
َ�س ْمـــرا ِئــي َ
ـــاح اللـيــلِ
و�ش َ

و�شاح الليل)؛
جاء تقديم الجار والمجرور (في ف�ؤادي ،من وراء ال ُبعد) على المفعول به (الـدِّ ْف َءَ ،
للتعبير عن اخت�صا�ص الف�ؤاد بال ّدفء الذي تبعثه (عيناها) ،كما �أفاد اخت�صا�ص ليالي ال�صيف
ّ
بالطول ،فال�صيف يرمي الليل بو�شاح الظالم .
ال�سابق نف�سه� ،ص . 140
(ّ )1
		
( )2نف�سه� ،ص. 205
( )3الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص. 230

(الكامل)
(من الكامل)
(الهزج)
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• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )1
ال َ�ض َ
ـال�صـد ِر َر َجـاء
ـاق ِب َّ
ْـب �أَلْـ َوانَ ِّ
ـاء
َيـا َب ِ
اعـ ًثا ِفـي ال َقل ِ
ال�ضـ َي ْ

القلب) على المفعول به(�ألوانَ ) يفيد اخت�صا�ص القلب ِبـ (الهداية)،
تقديم الجار والمجرور (في ِ
ولوال هذا التقديم لتبادر للذهن �أنّ هناك مكا ًنا �آخر للهداية .
َّ -2
الظـرف .
تقـدم ّ
الظـرف على الفعل  .وجاء هذا ال ّنمط في �شعر مبارك بن �سيف في (�ستـ ٍة
النّمط الأولُّ :
وثالثـين) مو�ض ًعا ،والجـدول الآتي يبـ ّينُ ُّ
الظروف الم�ستخدمة في التّقديم:

ظروف الزّمان
ظروف المكان

الــظّ ـــــــروف
ـوم(َ ،)8غـدً ا(� ،)3أحيا ًنا(َ ،)2د ْو ًما( ،)2دَا ِئـ ًما(� ،)2أَ َبـدً ا(،)2
ا ْل َي َ
�أُ ْم ِ�سـ َي ًةِ ،ع ْنـدَ .
ِعـ ْندَ (َ ،)2فـ ْو َق(َ ،)3بـ ْينَ ( ،)2هُ ـ َنا(َ ،)2حـ ْو َل( ،)2هُ ـ َن َ
اك(،)2
َمـعَ ،ح ْيـثُ َ ،ن ْح َوَ ،خ ْل َـف .

المجموع.

العدد
20
16
36

ومما ورد من ظروف مق ّدمة على الفعل في �شعر مبارك بن �سيف ،ما ي�أتي:
• قوله في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )2
َتل َْ�س ُـع ال ِْج ْلـدَ َف َ�شـ ْم ِ�سـي ...
اء
َدائـ ًما َت ْع َ�ش ُـق ِجـ ْلـدَ ال ْأ�شـ ِقـ َي ْ

قـ ّدم ّ
ال�شاعر ظرف الزّمان (دائ ًما) على فعله (تع�شق) ،وقد �أفاد التقديم المعاني الآتية :
 ال يمكن �أنْ نت�ص ّور �أنّ َّم�س تترك ج�سم الغ ّوا�ص ولو للحظات قليلة .
ال�ش َ
اختيار الظرف (دائ ًما) ي�ؤ ّكد ا�ستمرارية معاناة الغ ّوا�ص ّقي) من �ش ّدة ل�سع �أ�شعة ال�شم�س
(ال�ش ّ
لج�سده العاري .ولوال هذا التقديم لتبادر ِّ
للذهن �أنّ ّ
م�س َت ْل َ�س ُع الجلد تار ًة ،وتتركه �أُخرى .
ال�ش َ
ال�سابق نف�سه� ،ص. 305
(ّ )1
		
( )2نف�سه� ،ص . 25

(الرجز)
(الرمل)
147

• وقوله في ق�صيدته ّ
(ال�شوارع الخلف ّية)(: )1
ال�سـ َها َرى
َبـ ْينَ ُدخَّ ـانِ َّ
ال الْـ َعا ِث َـراتْ
َو ُ�سـ َع ِ
ْـف َّ
َوهُ ـ َنا َخـل َ
الط ِـريـقْ
ْـحـا َن ُ
ـات � ..أَ ْ�سـ َواقُ الـ َّر ِقـيـقْ
ـوجـدُ ال َ
ُت َ

ا�شتمل المقطع على ثالثة ظروف مكان ّية ،هيَ :ب ْينَ  ،وهُ نـاَ ،
وخ ْل َف .وجاءت متق ّدمة على فعلها
بالغي ملخ�صه اخت�صا�ص هذه الأماكن  -دُخان ،وما يلحقه من ُ�س َعالَ ،
وخ ْلف الطريق
(توجـد) لغر�ض
ّ
 بوجود الحانات فيها ،فتقديم هذه الظروف �أفاد اخت�صا�صها بوجود الحانات فيها.• وقوله في ق�صيدته (لقاء عابر مع حاتم ط ّيئ)(: )2
َد َر�أْ َت َّ
الظـمـا
ْـجــ َوار
َو ِعـنْـدَ َك ُيـقْـ َب ُر ُجـو ُع ال ِ

ال�شاعر لظرف المكان الم�ضاف �إلى �ضمير الخطاب الذي يعود على حاتم ّ
الطائي(عن َ
تقديم ّ
ـدك)
على فعله ( ُيقْـ َب ُر) يفيد اخت�صا�ص المكان الذي يقيم فيه حاتم بالق�ضاء على الجوع .ف َمن يجاور حاتم
ال�شبع (عك�س الجوع) على المكان الذي يوجد فيه حاتم ّ
الطائي ال يمكن �أنْ يجـوع� ،أو اقت�صار ّ
الطائي .
تقدم ّ
الظـرف على الفاعل:
النّمط الثانيُّ :

وجاء هذا ال ّنمط في �شعر مبارك بن �سيف في (اثني ع�شر) مو�ض ًعا .والجـدول الآتي ِّ
يو�ضـح
الظروف التي تق ّدمت على الفاعل:
الــظّ ـــــــروف

العدد

ظروف الزّمان َ .مـعِ ،عـ ْنـدَ َ ،بـ ْعـدَ  ،ا ْلـ َغـدَ ا َة .

4

ظروف المكان َ .ن ْح َو(َ ،)2بـ ْينَ (َ ،)2بـ ْعـدَ َ ،مـعَ ،خ ْل َـفَ ،لـدَ ى .

8

المجموع.

12

( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص . 60
ال�سابق نف�سه� ،ص . 207
(ّ )2

(الرمل)
(من المتقارب)
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ومما ورد من ظروف مق ّدمة على الفعل في �شعر مبارك بن �سيف ،ما ي�أتي:
• قوله في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديان)(: )1
ـيء َب ْعـدَ ِحـدَ ادِهَ ـا �أَ ْعـ َيا ِدي
ِل ُت ِ
ـ�ض َ

ـاء ُه
َ�سنُـعِـيدُ للق ْ
ُـد ِ�س ال َْحـ ِب ِ
يـب َ�ص َف َ

ال�شاعر ُيقـدِّ م ّ
للعيد بهجة و�سعادة ،وعلى ال ّرغم من ذلك نجد ّ
الظـرف (بعد حدادها) على الفاعل
(�أعيادي)؛ ذلك �أنّ الحداد الذي يرمز للحزن هو الم�سيطر على ال�شاعر حتى في الأعياد ـ التي ترمز
للفرح ـ .فالتقديم جاء بهدف بيان الحالة النف�سية الم�سيطرة على ال�شاعر ،وهي حالة الحزن التي
ينبغي �إبعادها على الأقل في الأعياد .
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
َو َت ُـط ُ
اء
ـــوف َبـــ ْينَ ُبـيـو ِتــه الأَ ْر َز ُ

ــاء َعـــلْــ َقـــ ًما
َت ْـ�ســ ِق ِ
ــر َمــا ًنا َو َم ً
ـيــه ِح ْ

تقديم ال�شاعر للظرف (بين بيوته) على الفاعل (الأرزا ُء) ّ
دل على اخت�صا�ص البيوت بالأرزاء� ،أو
ّ
دل على �أنّ الأرزاء لم تختر مكا ًنا �آخر �سوى بيوت �أبناء الخليج لتمكث بينها في �سنوات القحط التي
م ّرت على المنطقة .هذا من ناحية ،ومن الناحية الأخرى جاء تقديم الظرف على الفاعل مراعاة
للقافية؛ � ْإذ ال ت�ستقيم قافية الق�صيدة بت�أخير الظرف وتقديم الفاعل .
• وقوله في الم�سرحية ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )3
ـاب
الـر َق ْ
َو َل ِك ْـن َ�سـ َت ْر َت ُّـد َن ْحـ َو ِّ
ٌ
ا�ش ْـم
ِيـم ِبـ َها ال َّثـ�أْ ُر ِم ْـن � ِآل هَ ِ
�سيـوف َيه ُ

جاء هذا المقطع على ل�سان �أمية ُيهدِّ د به �آل ها�شم ويتوع ّدهم .فتقديم ّ
ال�شاعر للظرف (نحو
ٌ
ال�سيوف �ستت�سلط على رقاب �آل ها�شم وح�سب ،وهي
ال ِّرقاب) على الفاعل
(�سيوف) ت�أكي ٌد على �أنّ تلك ّ
رمز العزة والفخار .فت�سليط ال�سيوف على ال ِّرقاب يحمل معنى الإهانة والإذالل .
تقدم ّ
الظـرف على المفعول به:
النّمط الثالثُّ :

ورد في (�أحد ع�شر) مو�ض ًعا ،والجـدول الآتي ُيب ّين الظروف التي تق ّدمت على المفعول به:
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص .84
ال�سابق نف�سه� ،ص.158
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص .324

(الكامل)
(الكامل)
(المتقارب)
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الــظّ ـــــــروف

العدد

ظروف الزّمان َ .مـع� ،صباحْ � ،أحـ َيا ًنا ،ا ْلـ َغـدَ اةَ ،الآنَ  ،ال َيـ ْو َم .

6

ظروف المكان َ .بـ ْينَ (َ ،)2بـ ْعـدَ ُ ،قـ ْر َب(َ ،)2خ ْل َـف .

6

المجموع.

12

ومما جاء من �شواهد في �شعر مبارك بن �سيف تق ّدم فيها الظرف على المفعول به:
• قوله في ق�صيدته (بين هياكل ع�شتار  -الم�شهد الأول : )1()-
َو ِّ
ـوب الأ ْر َ
�ض ِل َيـ ْب َح َـث َع ْـن َمـ�أْ َوى
الظـل ُّ َي ُج ُ
ـاث �أَ ْقـدَ ا َم ال ْأ�ش َجـا ْر
َو ُيعـا ِن ُـق َبعـدَ ُلـ َه ٍ

ق ّدم ال�شاعر في المقطع �صورة فنية رائعة ِّ
فالظل يعانق ،وللأ�شجار �أقدام ُيعانقها ّ
الظل بعد التعب،
وتقديم الظرف (بعد لهاث) على المفعول به (�أقدام) ُيع ِّير عن التعب الكبير والمعاناة.
• وقوله في ق�صيدته (ذكريات في ليلة �شتوية)(: )2
ـاك
ـيل ِلـ َق ِ
َو� ْأذ ُكـ ُر َبـ ْينَ ال َّن ِخ ِ
َك ُحـو ِر َّيـ ٍة َغـا َر ِم ْنـها ا ْلـو ُرو ْد
يد ُّل تقديم الظرف (بين النخيل) على المفعول به (لقاك) على اخت�صا�ص المكان باللقاء.
• وقوله في ق�صيدته (ذكريات ّ
الطفـولة)(: )3
اء
�ضـر َ�س ْيـ ُكـ َما ِفـي َّ
َر َم ْيـتُ ِب ْ
ال�سـ َم ْ
ِل ُت ْه ِـديَ َذ َ
ـاح
ات َ�ص َب ْ
َمـ َع ا ْل َف ْج ِـر �أُخْ َـرى َجمِي َل ْـة ؟

ذكر َّ
ال�شاعـر  -على التوالي  -ظرفين للزمان ،وق ّدمهما على المفعول به؛ للداللة على �أهميته من
ناحية .ومن الناحية الأخرى لل ّت�أكيد على الأ�سطورة ّ
ال�شعبية التي تهتم ب�أ ّدق التفا�صيل ،ف�إرجاع الأ�سنان
للطفل ال تكون �إ ّال في ال�صباح ومع الفجـر.
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص.35
ال�سابق نف�سه� ،ص.72
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص.78

(المتدارك)
(المتقارب)
(من المتقارب)
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 -3الـحـال .

الكالم عنها ،وي�صـ ُّح بدونها؛ ولهـذا �أجـازوا ت�أخيرها،
يرى ال ُّنحاة(� )1أنّ الحـال ف�ضلة َي�ستغني
ُ
و�أجازوا حذفها.
ُ
وجاءت
الحال ُمتقدِّ مة على الفعل والفاعل (�صاحب الحال) في �شعر مبارك بن �سيف في
ِ
(ع�شرة) موا�ضـع ،منها:

• قوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث : )2()- 1 -
ُم ْ�ض َط ًـرا �أَ ْب َقـى ُ ..م ْ�ض َط ًـرا
حـتَّـى َب ْعـدَ ا ْل َق ْـرنِ ا ْل ِع ْ�ش ِـرين

َّ
فال�شاعر ق ّدم الحال ( ُم�ضط ًرا) ،على الفعل (�أبقى) ،وعلى �صاحب الحال ّ
(ال�ضمير الم�ستتر
الحكم
 �أنا )-؛ لإفادة اخت�صا�ص الحاكم بهذه الحالة ،وك�أ ّنه �أراد �أنْ ي�ؤ ِّكد ب�أنّ بقاء الحاكم في ُلي�س لمط َم ٍع ،و�إ ّنما اال�ضطرار لذلك بمعنى حاجة ّ
ال�شعب له ت�ضطره لال�ستمرار في الحكم حتّى بعد
القرن الع�شرين .ولو جاء ّ
ال�شاعر بالحال ح�سب رتبتها المحفوظة ،فقال� :أبقى م�ضط ًرا لب ّين �أنّ الحال
التي عليها الحاكم هو اال�ضطرار ،لكنَ مجيئه بالحال ُمتق ّدمة؛ �أفاد بيان مدى الحاجة واال�ضطرار
ال�ستمراره في الحكم .
• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث ـ  2ـ)(: )3
َمـزْ هُ ـ ًّوا َ ..ي ْبـدُ و َكالْـ َعـا َدة
َو َع ِـظـيــ ًما َيـ ْبــدُ و َكـالْـ َعــا َدة

قـ ّدم ال�شاعر الحال (مزه ًّوا) على الفعل (يـبـدُو) ،وعلى الفاعل ـ �صاحب الحال� :ضمير م�ستتر
تقديره هو يعود على الحاكم (�سيدنا) ـ .و�أفاد بهذا التقديم اخت�صا�ص الحاكم ب�صفة الزّهو دائ ًما ،ولو
ح�س ُب .
جاءت الحال غير متقدمة لبينت الحالة التي عليها الحاكم ْ
المف�صل  ،55،56/2وابن مالك ت  672هـ في �ألفيته� ،ص  ،24وابن ه�شام،
المف�صل� ،ص  ،61وابن يعي�ش� ،شرح
()1منهم :الزمخ�شري،
ّ
ّ
�شرح قطر الندى� ،ص � ، 235 ، 234شرح �شذور ال ّذهب�،ص ،246 - 244و�شرح ابن عقيل.568/1
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 179المتدارك)
(من المتدارك)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 182
(ّ )3
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وتقــدّ مت الـحـال فـي �شـعـر مـبـارك بـن �سـيــف عـلـى الـفـعـل و�صاحبها؛ لأنّـه ا�سـم ا�ستفـهام في
(خم�سة وع�شرين) مو�ضـ ًعا ،منها:
(ع ّ�شاق ّ
ال�شم�س)(: )1
• قوله في ق�صيدته ُ
َعلَّ ُمـو ُه َك ْي َ
ـف َي ْـر َكـ ْع
ـاء..
َكـي َي ُ�ش َّـم ا ْل َم َ

ال�صبا)(: )2
• وقوله في ق�صيدته (رفقة ِّ
�أَ ْهفُ ـو �إ َلـى َط ْيـ ِفـها ُ�ص ْب ًحا َو�أُ ْم ً
�سـية

�آ ٍه َلـهُ َق ْـد َتـ َوا َرى َكـ ْي َ
ـف �أَ ْ�سـال ُه ؟

• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث ـ البعد الرابع ـ)(: )3
َيـا ِ�ص َغـار َيـا ِ�ص َغـار
ال َتـ ُكـو ُنـوا �أَغْ ـ ِبـ َياء
ـف ُتـد ِمـي َذ ِل َ
ـك ا ْل َم ْج ُه َ
َكـ ْي َ
ـول َج ْم َـرة ؟

-4المفعول لأجـله .وجد الباحث َم ْوطنين ق ّدم فيهما مبارك بن �سيف المفعول لأجله على الفعل
والفاعل ،هما:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )4
َخ َجـ ًال َو َلـ َّمـا َين ِْطـقُـوا ِب َ�شـ َها َد ٍة

اء ؟
َو َت َ�س َ
ـاء ُلـوا  :هَ ـلْ ُت ْع َبـدُ َّ
ال�صـ َم ُ

ال�سابقة نف�سها(: )5
• وقوله في ق�صيدته ّ
ــاء َمـا َلـ َهـا �أَفْـ َيـاء
َب َـذ ُلـوا ِد َم ً

ِع ْ
ــ�شـ ًقا ِل َب ْح ٍـر ال ل ْأجـلِ َغـ َنا ِئ ٍـم

فاهتمام َّ
ال�سبب دفعه ليق ّدمه على الفعل ،فخجل ه�ؤالء ُمق ّد ٌم على فعل النطق
ال�شاعـر ببيان َّ
ّ
بال�شهادة ب�سبب خجلهم .وكذلك الحال في البيت الثاني ،فالع�شق للبحر ُمق ّد ٌم على (بذل ال ّدماء)؛
ال�سبب �أهم عند ّ
ال�شاعر من الفعل نف�سه و�إنْ كان مت�ضم ًنا لأعلى درجات الت�ضحية .
ذلك �أنّ َّ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 12
ال�سابق نف�سه� ،ص.21
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص.193
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 110
ال�سابق نف�سه� ،ص . 155
(ّ )5

(الرمل)
(الب�سيط)
(الرمل)
(الكامل)
(الكامل)
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الباب الثاني
الحذف في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني ،وي�شمل :
 الف�صل الأول  :الحــذف في العنا�صر الإ�سنادية (الجملة اال�سم ّية) وي�شمل :�أو ًال :الحذف في الجملة اال�سمية ،وفيه:
( )1مفهوم الحذف .
( )2حذف الم�سند �إليه (المبتد�أ ) .
( )3القيم الداللية لحذف الم�سند �إليه (المبتد�أ) .
( )4حذف الم�سند (الخبر) .
( )5القيم الداللية لحذف الم�سند (الخبر) .
( )6حذف الجملة اال�سمية .
( )7ا�ستنتاجات حول ق�ضايا الحذف في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف.
 الف�صل الثاني  :الحــذف في الجملة الفعلية ،وي�شمل :( )1حــذف الفاعل  .ح ـ ــذف المفعول به .
( )2ح ـ ــذف العامل في الم�صدر .
( )3ح ـ ــذف الفعل وجو ًبا بعد �إذا ّ
ال�شرط ّية .
( )4حذف فعل ال َق َ�سم .
 الف�صل الثالث  :الحذف في العنا�صر غير الإ�سنادية ،وي�شمل :( )1حذف المفعول به .
( )2حذف المو�صوف .
( )3حذف الفاء الواقعة في جواب ّ
ال�شرط .
( )4ح ـ ــذف حرف النداء .

الف�صل الأول
الحــذف في العنا�صر الإ�سنادية (الجملة اال�سمية) ،وي�شمل:
�أو ًال :الحذف في الجملة اال�سمية ،وفيه:
( )1مفهوم الحذف .
( )2حذف الم�سند �إليه (المبتد�أ ) .
( )3القيمة الداللية لحذف الم�سند �إليه (المبتد�أ) .
( )4حذف الم�سند (الخبر) .
( )5القيمة الداللية لحذف الم�سند (الخبر) .
( )6حذف الجملة اال�سمية .
( )7ا�ستنتاجات حول ق�ضايا الحذف في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف.

 الف�صل الأول  :الحــذف في العنا�صر الإ�سنادية (الجملة اال�سم ّية) وي�شمل :( )1مفهوم الحـــذف:

تذكـر المعاجـم اللغو ّيـة( )1دالالت متعـددة للجـذر ال ّثـالثي للفظـة  :ا ْل َح ْذف (ح ذ ف) ،منها:
 الإ�سقاط .وح َذ َف ُه من َ�شعره� :أخذه .
 الأخـذُ ،يقالَ :ح َذ ْفتُ من َ�شعري ،ومن َذ َنب ال َّدابة� ،أي� :أخذتُ َ ،ال َق ْطـعَ ،وح َذ َف َّ
ال�شي َء َي ْح ِذ ُفـهُ ،و�أُذ ٌن
بال�سيف� ،إذا َ�ض َر ْب َتهَُ ،ف َق َط ْع َت منه ِق ْط َع ًةَ ،
وحذ ْفتُ ر�أ�سه ّ
َح ْذفاء ك�أ َّنها ُح ِذ َف ْت� .أيُ :ق ِط َع ْت .
 ّوالحـذافة :ما ُح ِذ َف من �شيء َف ُط ِـرح .
الطرحُ ،
تلتقي المعاني اللغوية لكلمة (حـَ َذ َف) المعنى اال�صطالحي لمفهوم ( الحـذف) ،حيث ذكر علي بن
محمد الجرجاني المتوفى 816هـ تعريف الإ�سقاط في علم ال َع ُرو�ض ،فقال « :هو �إ�سقاط �سبب خفيف،
فاعي»(.)2
(م َفاعي ُلنْ ) ليبقىَ :م ِ
مثلُ ( :لــنْ ) من َ
الح ْـذ ُف يعني التّرك� ،أو الإ�سقاط� .أي� :إ�سقاط عن�صر من عنا�صر التّركيب� ،أو اال�ستغناء عن
َف َ
جزء من الكالم لداللة �سياق الحال عليه ،وجعل الدكتور فريد عو�ض حيدر( )3ل�سياق الحال عنا�صر،
الكالمي في الم�ستمع ،والمكان ،ثم قام بتحليل هذه العنا�صر
هي :المتك ّل ُم ،والم�ستم ُع ،و�أثـ ُر الحدث
ّ
فهم من هذا �أنّ العن�صر المحذوف ال يعني في التّركيب
من خالل �أمثلة من التراث العربي .ينبغي ا ّال ُي َ
�شي ًئا ،بل قد ال تق ّل �أهميته �أحيا ًنا عن �أهمية المذكور ،يقول ابن جني « :و�إ ّنما كالمنا على حذف ما
ق�ص ُد به:
ُي ْح َذف ،وهو ُمراد»( ،)4وي�شرح ابن جني كالمه هذا بمثال ُيب ِّينُ فيه �أنّ قولنا( :ا ْن َط َلقَ َز ْيدٌ)ُ ،ي َ
ُ
القائل �شي ًئا من الف�ضالت :كالم�صدرّ ،
والظرف ،والحال،
ذكر
الإخبار عن زيد باالنطالق؛ ولذلك لم َي ِ
والمفعول له ،والمفعول معه ،..فالمحذوف � ًإذا ُيم ِّثل عن�ص ًرا مه ًّما من عنا�صر الجملة ،فهو ي�ؤدِّي وظيفة
تركيب ّية ودالل ّية .وبالتّالي فهو مراد و�إنْ كان غير ملفوظ .ولكنّ لفظه� ،أو تركه يخ�ضع العتبارات يريدها
ال�سياق� ،أو الحال الم�شاهدة �أحايين �أُخرى التي ُتم ّثـل ُم�س ِّو ًغا ثابتًا
المتك ّلم �أحيا ًنا ،وتفر�ضها داللة ّ
للحذف .
ال�صحاح ،للجوهري(،حذف) ،1341/4ومجمل اللغة ،البن فار�س(،حذف)� ،ص ،160والمحكم والمحيط البن �سيده(،الحاء
()1منهـاِّ :
الذال والفاء) ،291/3ول�سان العرب ،البن منظور( ،جمل)  ،203 /3تاج العرو�س للزبيدي (حذف).
( )2التعريفات� ،ص. 117
(ُ )3ي َ
نظـر :ف�صول في علم الداللة� ،ص 139ـ .144
( )4الخ�صائ�ص. 379/2 ،
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( )2حذف الم�سنــد �إليه (المبتــد�أ) .

الح ْذ ُف وفق الأنماط
ُحذف المبتد�أ في �شعر مبارك بن �سيف في (مائة و�ستة) موا�ضـع ،وجاء َ
الآتية:
نعت مقطوع في
مدح ُ .ح ِذ َف المبتد�أ؛ لأنّ الخبر ٌ
النّمـط الأول :النّعت المقطوع �إلى ّ
الرفع في ٍ
موقف المدح في �شعر مبارك بن �سيف في (ثالثة) موا�ضـع ،منها :
• قوله في ق�صيدته ّ
ال�شعر ّية(بحر ال ُّزمـ ّرد) (:)1
ا�س ٍـر
ـوب َكـ َو ِ
َت ْم ِ�ضـي َو َق ْـد َ�ض َّمـتْ ُق ُل َ
ــــن الـــلآ ِلـئ َعـــنْــ َو ًة
ال َب ِ
ــاحـ ُثــونَ َع ِ

ـال َع َ
ــزا ِئ ٌـم ال َت ْف ُت ُـر
الـر َج ِ
َ�صــ ْب ُر ِّ
ـاه ُـرونَ ال ُْمتْـ َع ُبـون ُّ
ال�ض َّم ُـر
ال�س ِ
َو َّ

الباحثـون :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره :هم ّ .
فال�شاعر مهتم ب�إبراز �صفات الغ ّوا�صين الذين
ال�سفائن؛ ولذلك �أعر�ض عن ذكر المبتد�أ مكتف ًيا بتقديره؛ ولهذا جعل الخبر في �صدارة
يركبون تلك ّ
واهتماما بها .وقد �أتى بالخبر على �صيغة ا�سم الفاعل للت�أكيد
ال�صفة
ً
الجملة مكان المبتد�أ �إبرا ًزا لهذه ّ
على �أنّ د�أبهم في الحياة هو ا�ستمرار البحث عن اللآلئ ،على ما فيها من م�صاعب و�أخطار .
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج) (: )2
ــر ٌب ِب َ�ش َّـط ْي َ
ـك ا ْل ِك َـرا ُم َع َـرفْـ َتـ ُه ْـم
َع َ

ـاء
َد ْه ً
ــراَ ،فـ َمـا َبـ ْينَ ال ِْجـ َوا ِر ِبـ َن ُ

ع َر ٌب :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره :هـم .وحذف ّ
ال�شاعر المبتد�أ؛ لأ ّنه مهتم بالخبر والذي يعك�س
ال�صفة تعظم ك ّلما دعت الحاجة �إليها ،و�أي
عربي ،وهي �صفة الكرم .ولع ّل هذه ّ
�صفة يتفاخر بها كل ّ
حاجة لتحقق تلك ال�صفة في �سني القحط والجوع حيث َّ
يتخط ُـف الموتُ الفقرا َء الجوعى؟! فقد تح ّدث
ال�سابقين عن �سنوات القحط التي لحقت بعرب الخليج؛ مما دفعهم للنزوح �إلى
ال�شاعر في البيتين ّ
ّ
ال�شاطئ
ال�سابقة نف�سها(:)3
الفار�سي متحملين المهالك ،و�شقاء الحياة .يقول في ق�صيدته َّ
ّ
هم
هَ َ
ــر ُبوا مِنَ ا ْل َم ْو ِـت ُ
الم ِ
قـيم ِب�أَ ْر ِ�ض ْ

َلــ َّمــا َ�ســ َعــــتْ ِبــ�أُ َوارِهَ ـا َّ
اء
الـ�شـ ْهـــ َب ُ

ــد �إ َلـى
ـــع ُك َّـل ِذي َكـ ِب ٍ
َفـال ُْجــو ُع َي ْـد َف ُ

اء
�ض ا ْل َمـ َه ِ
َخـ ْو ِ
الكَ ،وال َْح َيا ُة َ�ش َق ُ

( )1الأعمال ّ
ال�شعرية� ،ص. 49
ال�سابق نف�سه� ،ص. 125
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 125

(الكامل)
(الكامل)
(الكامل)
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فال�شاعر �آثر حذف المبتد�أ ،مكتف ًيا بذكر الخبر؛ لين ّبه المخاطب لأهمية الخبر(�صفة الكرم التي
اتّ�صف بها العرب)؛ لأ ّنه �أراد �إظهار ما ي�أتي:
�أو ًال :الهروب من الموت المحقق الذي �سببته �سنوات القحط.
ف�سر ال�شاعر مفهوم (الجوع) الوارد في البيت الثاني :فالجوع يدفع ،..بالموت .
ثان ًياّ :
ال�صعاب ،والمهالك،
ثال ًثا :ب ّين �أنّ الجوع �إذا لحق ب�أي مخلوق(ك ّل ذي َك ِبد)؛ ف�إ ّنه يدفعه لأنْ يخو�ض ّ
وهو ما ُيطلق عليه � :صراع البقاء .
راب ًعا :ك ُّل ما تق ّدم قد يجعل الإن�سان ال ُمبتلى  -بهذه المِ َحن :الجوع ،القحط ،خو�ض المهالك –
العربي كري ًما ب�أخالقه ُمتح ّم ًال الجوع،
ل�صفات تح ّلى بها ،كالكرم .ولكن ومع ك ّل ذلك يبقي
فاقدً ا
ٍ
ُّ
و�سني القحط؛ ولهذا �آثر ال�شاعر ِذ ْكر هذه ال�صفة حاذ ًفا المبتد�أ .وجاء حذف المبتد�أ ِوذ ْكر الخبر
ِ
ال�صفات .
م�ؤ ِّكدً ا على تلك ّ
النمط الثانيُ :حذف المبتد�أ؛ لأنّ الخبر مخ�صو�ص بالمدح� ،أو بال ّذم في �شعر مبارك بن �سيف في
(خم�سة) موا�ضع ،وجاءت على النحو الآتي:
()1في موقف المدحُ ،حذف المبتد�أ؛ لأنّ الخبر مخ�صو�ص بالمدح في مو�ضع ،هو قوله في
م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )1
الح ِـد ُ
ـيـد
يث �أَ َبـا الْـ َو ِل ْ
ِن ْع َم َ
يـد
ـاء َنـا ا ْل َيـ ْو َم َج ِـد ْ
َمـا َج َ

ُحذف المبتد�أ ،وهو المخ�صو�ص بالمدح وتقديره :حدي ُثـك ،وجملة المدح ( ِن ْعم الحديث) :خبره.
مخ�صو�صا بال ّذم في قوله  -على ل�سان �أبي لهب
()2في موقف ال ّذمُ ،حذف المبتد�أ؛ لأنّ الخبر جاء
ً
 في م�سرحيته ّال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )2
�إنْ َكـانَ َقـــ ْبـــ ًال َجـــا َر َنـــا
ْـ�س َذ َ
اك ال َْجـا ُر َجـا ْر
َف َل ِبئ َ

َجـا ْر( :المخ�صو�ص بال ّذم) :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره هو� ،أو المذموم .
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 256
ال�سابق نف�سه� ،ص. 270
(ّ )2

(مجزوء الكامل).
(مجزوء الكامل) .
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وح ِـذف الخـبر ،وهـو مخ�صو�ص بال ّذم فـي ثالثة مـوا�ضع �أُخـرى مـن �شعـر مـبـارك بـن �سـيـف ،هـي:
ُ
• قوله في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )1
اج �آتْ
ُقـل َل ُه ْـم� :إنِّـي َمـ َع الأَ َمـ َو ِ
ْـ�س ُم ُّـر اال ْن ِت َـظـا ْر
َو ْي َـح َنـف ِ
ْـ�سـي ِبئ َ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )2
ـ�س ِب َجـا ِر ْك ؟
�أبو �سفيان� :أَ َل ْي َ
ْـجـ َوا ْر
ْـ�س ال ِ
�أبو لهبَ :و ِبـئ َ

(بئ�س الجوار) :خبره .
ُح ِذف المبتد�أ ،وهو المخ�صو�ص بال ّذم تقديره :جوارك ،وجملة َ
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية نف�سها(: )3
اخ َـل الْـ ُغ َـر ْف
َقـ ْو ُلــ َنـا َد ِ

ْـ�س َمـا ُقلْـتَ �إنَّـمـا
ِبئ َ

المخ�صو�ص بال ّذم محذوف ،تقديره :قولك ،وهومبتد�أ خبره جملة ال ّذم (بئ�س ما قلت) .
النمط الثالثُ :ح ِذف المبتد�أ في( �سبعة ع�شر) مو�ض ًعا؛ لأنّه �أخبر عنه بق�سم �صريح(.)4منها:
• قوله في ق�صيدة (بحر ال ُّزمـ ّرد) (: )5
َيا َن ْج ُـم �إن َ
ـاءهُ ْـم
َّـك َق ْـد َ�شه ِْـد َت َع َن َ

ــم الــ ُّثر َّيـا ُتـخْ ــ ِب ُر
ِبـا ِ
هلل َيـا َن ْج َ

هلل( :لفظ الجاللة) الجار والمجرور خبر لمبتد�أ محذوف تقديره :يمينٌ .
ِبـا ِ
• وقوله في ق�صيدة (مناجـاة ال ّدهر)(: )6
يـب َوال ال ِّـذي
َفـ َوا ِ
هلل َمـا �أَنْـتَ ال ُْم ِج ُ

ـاء �إنّـه ا ْل ُع ْم ُـر َجـا ِريا
َي ُـر ُّد َق َ�ض ً

هلل( :لفظ الجاللة) الجار والمجرور خبر لمبتد�أ محذوف تقديره :يمينٌ .
َوا ِ
(ال ّر َمل) .
		
( )1نف�سه� ،ص. 27
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 278من المتقارب) .
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 313مجزوء الخفيف)
(� )4شرح ابن عقيل . 238/1وقد حكى هذه الحالة عن الفار�سي .
( )5الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 50الكامل) .
(الطويل) .
ال�سابق نف�سه� ،ص. 53
(ّ )6
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• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )1
ال�ص ُّـد َع ْـن َد ْعـ َو ٍة َ�شا ِفـ َي ْة
هُ ـ َو َّ

َو َر ِّب َ
ــالء
ــك �إنَّ الْـ َبـالء الْـ َب َ

َو َر ِّب َ
ــك( :لفظ الجاللة) الجار والمجرور خبر لمبتد�أ محذوف تقديره :يمينٌ

جواب اال�ستفهام؛ وذلك في
النمط الرابعُ :ح ِذف المبتد�أ في �شعر مبارك بن �سيف؛ لأنّه وقع في
ٌ
(ت�سعـة) موا�ضع ،منها:
• قوله في ق�صيدته (بين هياكل ِع�شتار ـ الم�شهد الأول ـ )(: )2
َمـا هَ َـذا ال َْخـلْقْ ؟
ـام ِم ْـن �أَ ْح َجـا ْر ؟
�أَ ْق َـز ٌام�..أَ ْ�ص َن ٌ

�أَ ْق َز ٌام� ،أَ ْ�ص َن ٌام :خبر لمبتد�أ محذوف جوا ًزا تقديره :هم� ،أو الخلق؛ لأ ّنه جواب ا�ستفهام ِبـ (ما).
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )3
ـراعـهُ ؟
مـاجـدَ ) هَ ـلْ َن ِ�س ْيـتَ ِ�ش َ
هَ َـذا (ا ْبنُ َ

ــاء ؟
َعـ َل ُـم ا ْل ِب َـحـا ِرَ ،و َك ْـم هُ ُـم الْـ ُعـ َلــ َم ُ

َعـ َل ُـم :خـبر لمبتد�أ محذوف جوا ًزا تقديره:هو(ابن ماجد)؛ لأ ّنه جـواب ا�ستفهام ِبـ (هل).
• وقوله في ق�صيدته (قراءة في كتاب قديم)(: )4
�أَ َت ْ�سـال َعـنَّـا
ـو�س َت َل ْعـ َث َـم ِفـي َها ِّ
ال�ضـ َياء ؟
ُ�ش ُم ٌ

ـو�س :خبر لمبتد�أ محذوف جوا ًزا تقديره :نحن؛ لأ ّنه جواب ا�ستفهام ِبـ (الهمزة) .
ُ�ش ُم ٌ
ت َع ُجو ٌز
النمط الخام�س� :إذا جاء المبتد�أ بعد فعل القول ،وما ا�ش ُتق منه ،نحو قوله تعالىَ }:و َقا َل ْ

َع ِق ٌيم{(� ،)5أي� :أنا عجوز عقيم .

وجاء المبتد�أ محذو ًفا بعد فعل القول ،وم�شتقاته في (اثنين وع�شرين) مو�ض ًعا ،منها:

		
( )1نف�سه� ،ص. 305
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 35
ال�سابق نف�سه� ،ص. 136
(ّ )3
ّ
( )4الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص. 211
(� )5سورة ال ّذاريات� ،آية . 29

(المتقارب)
(المتدارك)
(الكامل)
(من المتقارب)
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• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )1
ال�سـال ُمَ ،فـ�إنَّـنا ِم ْن َم ْع ِـدنٍ
َقا ُلـواَّ :

اء
َل ْي َ�سـتْ َلـهُ ِفي الـ َكا ِئ َن ِ
ـات َ�سـ َو ُ

ال�سـال ُم :خبر لمبتد�أ محذوف جوا ًزا تقديره :هو .فعل القول( :قالـوا) .
َّ
ال�سابقة نف�سها(: )2
• وقوله في ق�صيدته ّ
ا�ص ٌ
نـة َو ُقلْـ َناِ :فـتْـ َي ٌة
َقا ُلـواَ :ق َـر ِ

اء
ُمـذْ َمـ ْو ِل ِـد ُّ
الـدنْـ َيا هُ ُـم الطُّ ـ َلـ َق ُ

ا�ص ٌ
نـة ِ /فـتْـ َي ٌة :خبر لمبتد�أ محذوف جوا ًزا تقديره :هم .فعل القول( :قالـوا ،قلـنا) .
َق َـر ِ

• وقوله في ق�صيدته (قراءة في كتاب قديم)(: )3
�أَ ُق ُ
ـول :هُ َـراء
َف َي ْن َه ُـر ِنـي َ�صـا ِر ًخا� :أَغْ ِبـ َياء

ً
�صارخا) .
هُ َــراء � /أَغْ ِبـ َياء :خبر لمبتد�أ محذوف جوا ًزا تقديره� :أنتم .فعل القول�( :أقول،
ال�سياق على المحذوف
ال�ساد�سُ :ح ِذف المبتد�أ في �شعر مبارك بن �سيف لداللة الحال� ،أو ّ
النّمط ّ

في( :ثمانية وع�شرين) مو�ض ًعا ،منها :
• قوله في ق�صيدته(عودة �إبريل)(: )4
ـال�س ْـح ِـر
َعـ ْيـ َن ِ
ـاك ِ�ضـ َي ً
ـاء َك ِّ

ْـب َفـ َهـلْ َن َـظ َـرتْ
َحـ ْي َرانُ الْـ َقـل ِ

ال�سياق عليه .
َحـ ْي َرانُ  :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره( :هـو) ُ .
وحذف المبتد�أ لداللة ّ
• وقوله في ق�صيدته(�أن�شودة الخليج)(: )5
َفـ َي َ
اء
ـ�ضـانَ َد ٍّم َز َّفــهُ الأَ ْعــدَ ُ

يـل �أَ ْم هَ ـا ِب ُ
َقـا ِب ُ
يـل �أَ ْم َمـا َذا �أَ َرى ؟

َقـا ِب ُ
ال�سياق عليه .
يـل :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره�( :أهـذا) ُ .
وحذف المبتد�أ لداللة ّ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 109
ال�سابق نف�سه� ،ص. 154
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 213
()4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية � ،ص. 64
( )5الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 163

(الكامل)
(الكامل)
(من المتقارب)
(المتدا َرك)
(الكامل)
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• وقوله في ق�صيدته(ر�سالة من �شهيد)(: )1
ـوم...
ـومُ ...ن ُج ٌ
ـومُ ...ن ُج ٌ
ُن ُج ٌ
ات ا ْل َقـدَ ْر
�أَ َرى َخ ْل َفـ َها َ�ض ِحـ َك ِ

ال�سياق عليه.
ُن ُج ٌ
ـوم :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره( :هـم� ،أي :ال�شهداء)ُ .
وحذف المبتد�أ لداللة ّ
لتقدم ذكر المحذوف في( :ثماني ٍة وع�شرين) مو�ض ًعا ،منها :
ال�سابعُ :ح ِذف المبتد�أ؛ ُّ
النمط ّ
• قوله في ق�صيدته(�أمجـاد رم�ضان)(: )2
َو َع َلـتْ َم َـرا ِت ُبـ َها َو أ�َنْتَ ا ْل َمطْ َل ُـب

َ�ش ْه ٌـر َط ُهـو ٌر َق ْـد َ�س َمـتْ ِب َ
ـك ُ�أ َّم ٌـة

وحذف المبتد�أ لتق ّدم ذكره في البيت
َ�ش ْهـر(✼) :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره�( :أنت� ،أي :رم�ضان )ُ .
ال�سابق(✼✼) .والتقدير :يا رم�ضان �أنت �شه ٌر طهو ٌر .
ّ
• وقوله في ق�صيدته(�أن�شودة الخليـج)(: )3
اء
�أَ َ�سـدٌ َج ِـر ٌ
ال�س َـجـ َن ُ
يـح َخ ْل َفـهُ ُّ

ـير ِب ُجـن ِْـد ِه
َو َ�شه ِْـد َت ( َذا َي َـزنٍ ) َي ِ�س ُ

وحذف المبتد�أ لتق ّدم ذكره في
�أَ َ�سـدٌ  :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره( :هـو� ،أي� :سيف بن ذي يزن )ُ .
ّ
ال�شطر الأول من البيت .وبهذا الإعراب يكون قد دخل في باب النعت المقطوع .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية(الفجر الآتـي)(: )4
�أ َنـا ِبال ِّـذي َخ َل َ
ـير
ـف ال َكـ َوا ِك َ
ـب ُم ْ�س َت ِج ْ
َعطْ َـ�شانُ َل ِك ْـن ِم ْـن َو َراءِ النَّـار..

وحذف المبتد�أ لتق ّدم ذكره في المقطع الأول.
َعطْ َـ�شانُ  :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره�( :أنـا)ُ .
(من المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 197
(ّ )1
(الكامل)
		
( )2نف�سه� ،ص. 73
(✼) ويجوز فيه وج ٌه �آخر� :شه ٌر :مبتد�أ (نكرة مو�صوفة)  .قد �سمت :الجملة الفعلية في محل رفع خبر .
ـان َ�أهـ ً
ون�صهَ :رم َ
َر ّوى ا ْل َع َـط َ
َـ�ض ُ
ال�صـ ِّي ُـب
ال ُغـ َّر ٌة َومُـ َغ ـرِّبٌ
ـا�شـى فِـي ا ْلهَجِ ـي ِر َّ
(✼✼) ّ
ّ
( )3الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص( . 126الكامل)
(من الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 285
(ّ )4
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 حذف ما كان �أ�صله مبتد�أ (ا�سم الفعل النّا�سخ ،ا�سم الحرف النا�سخ) .وح ِذ َف ا�سم الفعل النّا�سخ في �شعر مبارك بن �سيف في�(:أربعين) مو�ض ًعا ،منها :
ُ

• قوله في ق�صيدته (بين هياكل ِع�شتار  -الم�شهد الثاني : )1()-
َتغ ِْـر ُ�س الظُّ ْل َم َـة ِفـي �أَ ْعـ ُي ِن َ�ش ْم ِ�سـي
َكـان ُحـ ْلمِـي �أَ َمـ ًال � ..أَ ْم َ�سـى َر َمـا ًدا

(ح ْلمي) .
ا�سم �أم�سى محذوف لتق ّدم ذكره ُ
• وقوله في ق�صيدته ّ
(ال�شوارع الخلفية)(: )2
َو ْق ُعـ َها َكـاللـ ْيـلِ �أَ ْعـ َمـى
ـوب الْـ ُعـ ُيـونِ
ـ�ص َ
�إنَّـ َمـا اللـ ْي ُـل هَ ـ َب ٌ
ـاء َ�صـا َر َمـ ْع ُ

ُح ِذف ا�سم �صـار؛ لتق ّدم ذكره (الليل) .
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )3
اء
ْـر ُك ْـم �أَ ْبـ َقـى ِو ِف ِ
ِب ِـه ِذك ِ
ـيه َج َـز ُ

َو َك َـذ ِل َ
ـ�س ِب َغـا ِف ٍـل
ـك الـتّـا ِريـخُ َل ْي َ

ا�سم ليـ�س محذوف لتق ّدم ذكره (التاريخ) .
ال�صغير)(: )4
• وقوله في ق�صيدته (نـ ّوارة ياعالمي ّ
ـجيء مِـنَ ال َ
ْـخـيال ؟
َو َتقُـول� :أَنَّـى ِل َ
لح ِقـيـ َقـة �أَنْ َت َ
َو�أَ َظـلُّ �أَ ْ�سـ َ�أ ُل َب ْ�سـ َم َة الْـ َف ْـج ِـر الْـ ِو َ�صـال

ال�سياق عليه (�أنـا) .
ا�سم (�أظـ ُّل) محذوف؛ لداللة ّ
وحذف الحرف النّا�سخ مع ا�سمه في �شعر مبارك بن �سيف في (مو�ضعين) ،هما :
ُ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 38
ال�سابق نف�سه� ،ص. 60
(ّ )2
		
( )(3نف�سه� ،ص. 164
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص224

(ال ّرمل)
(ال ّرمل)
(الكامل)
(من الكامل)
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• قوله في ق�صيدة (�أن�شودة الخليج)(:)1
( )
يـم ِفـي ُخ ُ
ــطـــ َوا ِتـــهـــا
الـــر ُ
َفـــ َكــ�أَنَّـهُـــنَّ ✼ ِّ

ال�صـ َبا
أ�َ ْو َنخْ َل ٌـة َو ْ�س َنـى(✼✼) ُي ِ
داع ُبـها َّ

ـــاء
َو َكـ�أ َنهُـنَّ � -إ َذا َم َـ�شــ ْيـنَ ِ -ظـــ َب ُ
يــج ُن َـخــ ْيـ َل ٌ
ــ�سـاء
ــة َمـ ْي ُ
َك ْم ِفـي ال َْخـ ِل ِ

ُحذف الحرف النا�سخ ( َكـ�أَنَّ ) ،وا�سمه ال�ضمير المت�صل( :هُ ـنَّ ) .والتقدير :فك�أ ّنهـنَّ ال ِّريـم � ،..أو
و�س َنـى .ويجوز العطف على ظباء .
ك�أ ّنهـنَّ نخلـ ٌة ْ
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )2
�إنَّـا ُح َمـا ُت َ
ـك ِ�شـ ْع َـرى
ُحـ َمـا ُة ِتـل َ
اق ْـب
ْـك ال َّثـ َو ِ

ُحذف الحرف النا�سخ (�إنّ ) ،وا�سمه ال�ضمير المت�صل( :نـا) .والتقدير� :إ َّنـا ُحماة تلك ال ّثواقب،
ويجوز �أن يكون (حما ُة) بدال من (حما ُتك) .
ُح ِـذ َف الحرف النا�سخ في �شعر مبارك بن �سيف في قوله في ق�صيدة (�أن�شودة الخليج)(:)3
يجـي �إِنّ َ�س ْعـدً ا َل ْم َي َزلْ
َفانْـ َع ْـم َخ ِل ِ

ـاء
َي ْـحـ َيا َو َعـ َّمـا ًرا َلـهُ �أَ ْبـ َن ُ

الحرف ال ّنا�سخ المحذوف تقديره�( :إنّ ) ،ويجوز عطف (ع ّما ًرا) على (يحيا) .
بعد هذا اال�ستعرا�ض نجد �أنّ مجموع الحاالت التي ُحذف فيها المبتد�أ� ،أو ما كان �أ�صله مبتد�أ في
مو�ضع .وهذا لي�س بالعدد الي�سير؛ مما يوحي
�شعر مبارك بن �سيف قد بلغت( :ت�سعة و�أربعين ومائة)
ٍ
ي�صح الحذف ال�سيما
باهتمام ال�شاعر بالخبر من ناحية ،وو�ضوح الدليل على حذف المبتد�أ ،فبدونه ال ّ
�أنّ المبتد�أ هو محور الحديث ومرتكزه الرئي�س ،وقد يجعلنا هذا ن�ؤ ّكد على �أنّ حذف المبتد�أ في �شعر
مبارك بن �سيف لم يكن حذ ًفا ً
غام�ضا� ،أو حذ ًفا فيه �إخالل – كما يقول قدامة بن جعفر – فيما ينقله
عنه (الدكتور محمد ح�سنين �أبو مو�سى) « :و ُي�شير قدامة بن جعفر �إلى ف�ساد ّ
ال�شعر الذي يكون فيه
دليل الحذف ً
غام�ضا ،و ُي�س ّميه (الإخالل) ،وهو عنده من عيوب اللفظ والمعنى»(. )4
ال�سابق نف�سه� ،ص( .100 ،99الكامل)
(ّ )1
✼
(
احةٍ..
قبل
البيت
في
المذكورة
(العذارى)
على
)
ال�ضمير
يعود
)
نَّ
(هُ
ال�سابق :و َت َرى ا ْل َع َذا َرى قد َخلَ ْينَ ب َِ�س َ
ّ
ّ
و�س َنـى« :ا ْل َو ْ�س َنى :امر�أ ٌة َو ْ�س َنى :فاترة الطرفَ ،ك ْ�س َلى من ال ّنعمة»ُ .ينظر :المعجم الو�سيط( ،و�سى) . 1045/2
(✼✼) ْ
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 289المجتث)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 169
(ّ )3
( )4البالغة القر�آنية في تف�سير الزمخ�شري ،للدكتور محمد �أبو مو�سى� ،ص. 117
165

وفيما ي�أتي جدول ّ
يو�ضح الحاالت التي ُح ِذف فيها المبتد�أ في �شعر مبارك بن �سيف وعدد م ّرات
تكرارها في �شعره مرتبة تنازل ًّيا.
الت�سل�سل
1

الحالة
ُح ـ ِـذ َف المبتد�أ بعد فعل القول� ،أو �إحدى م�شتقاته .

العدد
22

2

= = لتقدّم ذكره .

23

3
4

ال�سياق عليه .
= = لداللة الحال� ،أو ّ
= = لأ ّنه �أُخبر عنه ب َق َ�س ٍم �صريح .

28
17

5

= = = جواب ال�ستفهام .

8

6

= = = مخ�صو�ص بالمدح� ،أوال ّذم .

5

7

= = لأنّ خبره نعت مقطوع �إلى الرفع .

3

8

= ما كان �أ�صله مبتد�أ (ا�سم الفعل النا�سخ) .

40

9

= ما كان �أ�صله مبتد�أ (ا�سم الحرف النا�سخ) .

1
147

المجموع

يت�ضح من الجدول ما ي�أتي:

�أ ّو ًالُ :حذف المبتد�أ في �شعر مبارك بن �سيف في�( :سبعة وخم�سين ومائة) مو�ضع ،وهو في هذا
يمتلك الجر�أة اللغوية ،والموهبة ال�شعرية التي ُتم ّكنه من حذف عن�صر رئي�س في الجملة اال�سمية �أال،
وهو المبتد�أ الذي ُيع ُّد ركيزة �أ�سا�سية للخبرّ ،
فال�شاعر ال يته ّي ُب من حذف المبتد�أ؛ لأ ّنه �أود َع في الجملة
ما يد ُّل عليه.
ثان ًياُ :ح ِذف ما كان �أ�صله مبتد�أ  -ا�سم الأفعال النا�سخة ،والحروف النا�سخة  -في مواطن كثيرة
بلغت (خم�سة وثالثين) موط ًنا .
ثال ًثاَ :ك ُثر حذف المبتد�أ في �شعر مبارك بن �سيف في حال وروده بعد فعل القول� ،أو تق ّدم ذكره،
ال�سياق� ،أو الحال عليه؛ � ْإذ تكررت هذه الحاالت الثالث فيما يقرب من (ثالث وثمانين) مرة .
�أو داللة ّ
راب ًعاَ :ك ـ ُثـر َحـ ْـذ ُف الـمـبـتــد�أ كــذلك؛ لأ ّنه �أُخبر عنه ب َق َ�سم �صريحْ � ،إذ تكررت هذه الحالة في:
(ثمانية ع�شر) مو�ض ًعا .
خام�سا� :أ ّما الحاالت الأخرى فوردت بقلة .
ً
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( )3القيم الداللية لحذف الم�سند �إليه (المبتد�أ) .

َت َبـ ـ ّينَ لنا �أنّ ال�شاعر مبارك بن �سيف كان ُمهت ًّما بالخبر؛ لذلك ك ُثر في �شعره حذف المبتد�أ،
ً
اعتباطا ،و�إ َّنما
فالخب ُر في �شعره طا ٍغ على المبتد�أ؛ لهذا عمد لإظهاره و�إبرازه .ولم يكن حذف المبتد�أ
أغرا�ض متعددة( ،)1منها:
جاء ل ٍ
�أو ًال :االحترا ُز من العبث  .يقول الدكتور عبد العزيز عتيق..« :ال ُمراد هنا باالحتراز من العبث:
قامت عليه القرين ُة ،وظه َر عند المخاطب ُي َعـ ّد ِذك ُره عبـ ًثا من حيث �إ ّنه ُيق ِّلـ ُل من قيمة العبارة
�أنّ ما ْ
بالغ ًّيا ،ف�إذا تق ّرر ذلك قلنا� :إنّ المبتد�أ يكثر حذفه لداعي االحتراز من العبث»( .)2ويقول الدكتور
مو�ضح ْين المق�صود باالحتراز « :المراد باالحتراز من
محمد �أحمد قا�سم ،والدكتور محيي الدين ديب
َ
العبث �أنّ الم�سند �إليه معلوم بحيث ُي َعـ ُّد ِذكره عب ًثا يق ّلل من قيمة العبارة بالغ ًّيا «(.)3
ويب ّين الدكتور محمد �أحمد قا�سم ،والدكتور محيي الدين ديب �أنّ الم�سند �إليه(المبتد�أ) ُيحذف
احترا ًزا في موا�ضع ع ّدة( ،)4هي:
 -وقوعه بعـد :اال�ستفهام		.

 -الفاء المقترنة بجواب ال�شرط.

 -فعل القـول ،وم�شتقاتـه		.

وتوجع.
 �ضيق ال�صدر عن �إطالة الكالم ب�سبب ّت�ضجر ّ

 -الحذر من فوات فر�صة		.

 -تعجيل الم�سـ ّرة بالم�سنـد.

الترحم.
� -إن�شاء المدح� ،أو ال ّذم� ،أو ّ

معلوما .تكثير الفائدة.
 -كون الم�سند �إليه ُمع ّي ًنا ً

ومما ورد من هذه الموا�ضع في �شعر مبارك بن �سيف ،ما ي�أتي:
�أو ًال :وقوع الم�سند �إليه في جواب اال�ستفهام ،و�سبق �أنْ ب ّينا �أنّ المبتد�أ ُحذف بعد اال�ستفهام في
�شعر مبارك بن �سيف في (ثمانية) موا�ضع ،منها:
• قوله في ق�صيدته (بين هياكل ِع�شتار ـ الم�شهد الأول ـ )(: )5
()1بت�ص ُّرف :علم المعاني ،للدكتور عبد العزيز عتيق� ،ص ،137 – 133وعلوم البالغة ،لأحمد م�صطفى المراغي� ،ص،107 – 104
وظاهرة الحذف في الدر�س اللغوي ،للدكتور طاهر �سليمان حمودة�،ص ،100 – 89وعلوم البالغة (البديع والبيان والمعاني)،
للدكتور محمد �أحمد قا�سم� ،ص.317 – 315
( )2علم المعاني� ،ص.133
( )3علوم البالغة� ،ص.315
ال�سابق نف�سه� ،ص.317 – 315
(َّ )4
ّ
( )5الأعمــال ال�شعرية� ،ص( . 35المتدارك)
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َمـا هَ َـذا ال َْخـلْقْ ؟
ـام ِم ْـن �أَ ْح َجـا ْر ؟
�أَ ْق َـز ٌام�..أَ ْ�ص َن ٌ

�أَ ْق َز ٌام� ،أَ ْ�ص َن ٌام :خبر لمبتد�أ محذوف جوا ًزا تقديره :هم� ،أو الخلق؛ لأ ّنه جواب ا�ستفهام ِبـ (ما).
وجاء الحذف لقيمة داللية ،وهي االحتراز من العبث ،فتكرار المبتد�أ نوع من العبث .
• يقول في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )1
ـراعـهُ ؟
مـاجـدَ ) هَ ـلْ َن ِ�س ْيـتَ ِ�ش َ
هَ َـذا (ا ْبنُ َ

ــاء؟
َعـ َل ُـم ا ْل ِب َـحـا ِرَ ،و َك ْـم هُ ُـم الْـ ُعـ َلــ َم ُ

وحذف
َعـ َل ُـم :خـبر لمبتد�أ محذوف جوا ًزا تقديره:هو(ابن ماجد)؛ لأ ّنه جـواب ا�ستفهام ِبـ (هل)ُ .
المبتد�أ احـترا ًزا لإعادة ذكره ،وتجن ًبا للتكرار .
ثان ًيا :وقوع الم�سند �إليه بعد فعل القول ،وم�شتقاته .و ُح ِذ َف المبتد�أ  -بعد فعل القول ،وم�شتقاته -
في �شعر مبارك بن �سيف في (اثنين وع�شرين) مو�ض ًعا ،و�سبق �شرح ذلك .ومن الأمثلة الأخرى على
ذلك:
ال�سابقة نف�سها(: )2
• قوله في ق�صيدته ّ
ا�ص ٌ
نـة َو ُقلْـ َناِ :فـتْـ َي ٌة
َقا ُلـواَ :ق َـر ِ

اء
ُمـذْ َمـ ْو ِل ِـد ُّ
الـدنْـ َيا هُ ُـم الطُّ ـ َلـ َق ُ

ا�ص ٌ
نـة ِ /فـتْـ َي ٌة :خبر لمبتد�أ محذوف جو ًزا تقديره :هم .فعل القول( :قالـوا ،قلـنا) .
َق َـر ِ

• قوله في ق�صيدته (قراءة في كتاب قديم)(: )3
�أَ ُق ُ
ــراء
ـول :هُ َ
َف َي ْن َه ُـر ِنـي َ�صـا ِر ًخا� :أَغْ ِبـ َياء

ً
�صارخا) .
هُ َـراء � /أَغْ ِبـ َياء :خبر لمبتد�أ محذوف جو ًزا تقديره� :أنتم .فعل القول�( :أقول،
ً
و�صارخا.
وح ِذف المبتد�أ في المثالين احترازا من العبث؛ لوقوعهما بعد فعلي القول :قال،
ُ

وتوجع ،وجاء حذف المبتد�أ لهذا الغر�ض في
ت�ضجر
ثال ًثا� :ضيق المقام عن �إطالة الكالم ب�سبب ّ
ّ
�شعر مبارك بن �سيف في (ت�سعة) موا�ضع موزعة على �سببي الحذف ل�ضيق المقام ،وهما:
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 136
ال�سابق نف�سه� ،ص. 154
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 213

(الكامل)
(الكامل)
(من المتقارب)
168

التوجع .وجاء حذف المبتد�أ ل�ضيق المقام عن ذكره الن�شغال ال�شاعر مبارك بن �سيف عنه
الأول:
ُّ
ب�سواه في (�أربعة) موا�ضع ،هي:
• قوله في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة) (: )1
ـاء
َك ْـم َم َكـثْـ َنـا َفـ ْو َق ُجـن ِْـح الْـ َمـاءِ َمـا َبـ ْينَ َر َجـاءٍ َو َر َج ْ
ـ�س الأَ ْر َجـاءِ َيغْـ َت ُ
ـال ِّ
اء
ـالم َدا ِم ِ
َو َظ ٍ
ال�ضـ َي ْ
اء
ُ�ضـ َّم ٌـر َلـ ْي َ
ـ�س َلـ َنـا َغـ ْي َر التـ َمنِّـي َوا ْل ِغـ َن ْ

توج ًعا ،كما
ُ�ضـ َّم ٌـر :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره) :نحنُ ) يعود على الغوا�صين ،وقد حذفه ال�شاعر ُ
�أنّ المقام ي�ضيق عن ذكره؛ ذلك �أ ّنه م�شغول بت�صوير معاناة الغوا�صين الماكثين فوق جنح الماء في
ظالم دام�س.
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
�أَ ْ�شـ َبـا ُه َ�أ ْحـ َيـاءٍ َت َـرى َ�أكْـ َفـا َنـ ُه ْـم

ـاء
َو َعـ َلى ا ْل ُو ُجـو ِه َ�شـ َقـا�ؤُهُ ْـم ِ�سـ ْيـ َم ُ

توج ًعا ،كما
�أَ ْ�شـ َبـا ُه :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره) :هم) يعود على الغوا�صين ،وقد حذفه ال�شاعر ُ
�أنّ المقام ي�ضيق عن ذكره؛ ذلك �أ ّنه م�شغول بت�صوير معاناة الغوا�صين الذين ظهرت عالمات ال�شقاء
على وجوههم ،فهم �أ�شباه �أحياء لما هم فيه من التعب والمعاناة .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي )(: )3
ُخــذْ َ ..ذ َ
اك « َمـ َقـال»
َحـا ِد َث ٌ
ــة ُكــ ْب َرى
هَ ــ ْو ٌل  ..هَ ــــ ْو ٌل

فتوجع ال�شاعر لعظم الحادثة وهولها �أ�شغله
حادثة  /هول :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره الحادثةُّ ،
عن ذكر المبتد�أ ،فحذفه .
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 25
ّ
( )2الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص. 148
ال�سابق نف�سه� ،ص. 335
(ّ )3

(ال ّرمل)
(ال ّرمل)
(من المتدارك)
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• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي )(: )1
َوهَ َـذا َوهَ َـذا َبـ َقـا َيـا �أَثْــر
�أجل �سيدي
رمادٌ َو َنـا ْر

رمادٌ  :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره( :البقايا) ،وقد ُحذف الم�سند �إليه؛ لأنّ الغالم (قائل هذه
العبارة ل�سيده �أبي جهل) يريد �أنْ يظهر توجعه وتح�سره �أمام �سيده لتم ّكن الم�سلمين من الخروج من
مكة ،وبالتالي نجاتهم؛ � ْإذ لم يتبق منهم �إال ما ّ
يدل عليهم من بقايا (الرماد والنار) .ولعل في تقديم
الغالم الرماد على النار ما ي�ؤ ّكد ارتباك الغالم �أمام �سيده؛ � ْإذ من المعلوم �أنّ النار مقدمة على الرماد؛
لأنّ الرماد نتاج النار ،لكنّ ان�شغال الغالم بنجاة الم�سلمين ،وتركيز فكره في الحديث عن تفا�صيل الأثر
دفعه لحذف المبتد�أ ،فالمقام لديه ال يت�سع �إال للحديث عن �آثار الم�سلمين وبقاياهم الم�ؤكدة لهروبهم
ونجاتهم .

( )1نف�سه� ،ص( . 335من المتقارب)
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راب ًعا :الخوف� ،أو الحذر من فوات الفر�صة ،وجاء في (ثالثة) موا�ضـع ،هي:

• قوله في ق�صيدته (ذكريات في ليلة �شتوية)(:)1
�أُ َحـدِّ ُث َب َ
ـاق َـة َو ْر ٍد َق ِـر ْي ْ
ـبـة
�أَ ُق ُ
ـول َلـ َهـاُ :ت ْ�شـ ِبهِـينَ ال َْحـ ِبـيـ َب ْـة

أنت)،
ُت ْ�شـ ِبهِـينَ ال َْحـ ِبـيـ َب ْـة( :الجملة الفعلية :ت�شبهين الحبيبة) خبر لمبتد�أ محذوف تقديرهِ �) :
فال�شاعر �أعر�ض عن ذكر المبتد�أ؛ لأ ّنه ال يريد �أنْ يف ّوت فر�صة ذكر الحبيبة ،ول�شدة ح ّبه لها �ش ّبه باقة
الورد بالحبيبة.
• قوله في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديان)(:)2
ال�سـال ُمَ ،فـقُـلْـتُ َ :م ْح ُ
ـ�ض َخ ِـديـ َع ٍـة
َقـا ُلـواَّ :

ا�س ِتـ ْبـ َعـا ِدي
َل ْي َ
ـ�س َّ
ال�سال َم و�إنَّـ َمـا ْ

َم ْح ُ
ال�سالم ،وبهذا يكون قد اجتمع في البيت
ـ�ض :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره) :هو) يعود على ّ
غر�ضان دالليان ،هما:

 االحتراز من العبث؛ لأنّ المبتد�أ مذكور في ّال�شطر الأول؛ ولأ ّنه واقع في جواب اال�ستفهام.
ال�صفة،
التعجل في ذكر ما يت�صف به ال�سالم من الخديعة خو ًفا من فوات فر�صة و�صفه بهذه ّ
ُّ
ويمكن �أنْ يكون الحذف لقرينة �أخرى ،وهي تق ّدم ذكره .فالحذف قد ُيعزى لغير غر�ض في مو�ضع
واحد ،يقول الدكتور طاهر حمودة« :و�أغرا�ض الحذف متعددة متنوعة ،وقد ُيعزى الحذف في مو�ضع
واحد �إلى �أكثر من غر�ض»(. )3
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(:)4
َكـ ّال َد ُعـ ْو َنـا َل ْـح َـظ ًـة
َجـ ْم ٌـر َو َجـ ْم ٌـر َبـلْ َونـَار
�أ�صواتها في دار
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 72المتقارب)
(الـكـامـل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 85
(ّ )2
( )3ظاهرة الحذف في الدر�س اللغوي� ،ص.88
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 265من الكامل)
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َجـ ْم ٌـر :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره) :هو) يعود على دعوة الإ�سالم .هذا المقطع جاء على ل�سان
�أبي جهل الذي يمتلئ قلبه حقدً ا على الإ�سالم ودعوته؛ لهذا �سارع بذكر الخبر الذي ي�صف الدعوة ب�أ ّنها
متعجل بذكر الخبر خوفا من فوات فر�صة اال�ستماع
�أ�صبحت كالجمر الذي ينذر بالخطر ال ّداهم ،فهو ّ
�إليه؛ ذلك �أنّ القوم م�شغولون في تلك اللحظة باال�ستف�سار من �أبي �سفيان عن م�صير القافلة.
الترحم .والحظ الباحث �أنّ الحذف بق�صد هذا الغر�ض هو
خام�سا� :إن�شاء المدح� ،أو ال ّذم� ،أو ّ
ً
الأكثر تكرا ًرا في �شعر مبارك بن �سيفْ � ،إذ ورد في موا�ضع ِع ـ ّدة ،وتف�صيل ذلك فيما ي�أتي:
حذْ ف المبتد�أ لغر�ض المدح ،والفخر� ،أو �صيانة له عن ّ
الذكر ت�شري ًفا
وتقديرا ،وورد الحذف
َ -1
ً
لهذا الغر�ض في نحو(�أربعة ع�شر) مو�ض ًعا ،منها:

• قوله في ق�صيدته(�أمجاد رم�ضان)(:)1
َو َعـ َلـتْ َم َـرا ِتـ ُبـ َهـا َو�أَنْـتَ ا ْل َمـطْ ـ َل ُـب

َ�شـ ْه ٌـر َطـ ُهـو ٌر َق ْـد َ�سـ َمـتْ ِب َ
ـك ُ�أ َّم ٌـة

َ�شـ ْه ٌـر :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره�) :أنت) يعود على رم�ضان ،وحذف ال�شاعر المبتد�أ؛ ت�شري ًفا
وتعظي ًما له ،ولتق ّدم ذكره .
• وقوله في ق�صيدته(ر�سالة من �شهيد)(:)2
ـوم ُ ...ن ُـجـوم
ـوم ُ ...ن ُـج ٌ
ُن ُـج ٌ
ات الْـ َقـدر
�أَ َرى َخـلْـ َفـ َها َ�ض ِـحـ َك ِ

ـوم  :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره) :هم) يعود على ال�شهداء ،وحذف ال�شاعر المبتد�أ لغر�ض
ُن ُـج ٌ
المدح والفخر بمكانة ال�شهيد العظيمة .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية(الفجر الآتي)(:)3
َو ُكـنْـتُ �إِ َذا َمـا َ�سـمِـ ْعـتُ َ�أ ِبـي
ُي َـحـدِّ ُثـ ِنـي َع ْـن ظـ ُهـو ِر َنـ ِبـي
َيـقُـو ُلـونَ َعـنْـهُ َ�صـدُ ٌ
ـين
وق �أَ ِم ْ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 73
ال�سابق نف�سه� ،ص.197
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 250

(الكـامـل)
(من المتقارب)
(المتقارب)
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َ�صـدُ ٌ
وح َذ َف
وق :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره) :هو) يعود على الر�سول � -ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم َ ،-
َّ
ال�شاع ُر المبتد�أ لغر�ضين ،هما:

وال�سالم . -
 المدح والفخر والتعظيم والت�شريف ل�سيد الخلق محمد  -عليه ّال�صالة ّ
 احترا ًزا من العبث؛ لوقوعه بعد فعل القول(يقولون) ،ولداللة الهاء عليه.-2حذف المبتد�أ ّ
وحذف المبتد�أ في �شعر مبارك بن �سيف لهذا الغر�ض في
للـذم والتّـحقـيرُ ،
(�أربعة ع�شر) مو�ض ًعا ،منها:

• قوله في ق�صيدته(فل�سطين موطن الأديان)(:)1
َ�شـ ْع ٌـب هَ ـدَ ا ُه ُ
اهلل َفـاغْ ـ َت َ
ـال ا ْل ُهـدَ ى

ْــحــا ِد
َو َر َمــاه ِبــالإنْــ َكــا ِر َوالإل َ

فح ِذف المبتد�أ ذ ًّما وتحقي ًرا
َ�شـ ْع ٌـب :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره(هم) يعود على( :اليهود)ُ ،
وهجروا �أهلها منها.
لليهود الذين اغت�صبوا �أر�ض فل�سطين ّ
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
ا�ص ٌ
نـة َو ُقلْـ َناِ :فـتْـ َي ٌة
َقا ُلـواَ :ق َـر ِ

اء
ُمـذْ َمـ ْو ِل ِـد ُّ
الـدنْـ َيا هُ ُـم الطُّ ـ َلـ َق ُ

ا�ص ٌ
نـة ِ /فـتْـ َي ٌة :خبر لمبتد�أ محذوف جوا ًزا تقديره :هم .فعل القول( :قالـوا ،قلـنا).
َق َـر ِ

اجتمع في هذا البيت �سببان للحذف ،هما:
م(و�ص َفهم ب�أ ّنهم
ال�سبب الأول :المدح (االفتخار ب�أ ّنهم فتية كناية عن الحيوية والن�شاط) ،وال ّذ َ
قرا�صنة� ،أي ل�صو�ص) .
ال�سبب الثاني :وقوع الخبر بعد فعل القول .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية(الفجر الآتي)(:)3
�أَ ِجــنٌ �أُو َلـ ِئ َ
ـك؟
ـ�ص ْـر؟
�أَ�أَ ْ�شـ َب ُ
ـاح َلـ ْي ٍـل َخـ ِف ِّـي الْـ َب َ

ـاح :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره (هم) يعود على( :الم�سلمين) ،وحذف المبتد�أ للذم والتحقير.
� ْأ�شـ َب ُ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 85
ال�سابق نف�سه� ،ص. 154
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 335

(الكامل)
(الكامل)
(من المتقارب)
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وح ِذ َف المبتد�أُ في �شعر مبارك بن �سيف لهذا الغر�ض في (خم�سة)
-3حذف المبتد�أ
للترح ِمُ ،
ُّ
موا�ضع ،منها:
• قوله في ق�صيدته(عودة �إبريل)(:)1
ال�س ْـح ِـر
َعـ ْيـ َن ِ
ـاك ِ�ضـ َي ً
ـاء َك ِّ

ْـب َفـ َهـلْ َن َـظ َـرتْ
َحـ ْي َرانُ الـ َقـل ِ

َحـ ْي َرانُ  :خبر لمبتد�أ محذوف جوا ًزا تقديره� :أنا ،يعودعلى (ال�شاعر) الذي �أراد �أنْ يثير العطف
ّ
وال�شفقة على الحال التي �أ�صبح عليها ،وهي َح ْيرة القلب .
ال�سابقة (�أن�شودة الخليج)(:)2
• وقوله في ق�صيدته ّ
ال�صـ َفـاءِ هُ ـ َنـ ْيـ َه ًـة
َتـعـ ِ ٌـب َر�أَى َنـــ ْبـ َع َّ

ـــــاء
ــاج ِف ِ
ـــ�صــــ ْو ٍت َم َ
و�إ َذا ِب َ
ــيــه ُر َغ ُ

ترح ًما
َتـعـ ِ ٌـب :خبر لمبتد�أ محذوف جوا ًزا تقديره :هو ،يعودعلى (الغ ّوا�ص)ُ .
وحذف المبتد�أ هنا ُّ
على حال الغ ّوا�ص التي تثير العطف ّ
تعب دائم .
وال�شفقة ،فهو في ٍ
وجد الباحثُ �أنّ الحذف تو ّزع على الأغرا�ض
وبعد النظر في الموا�ضع التي ُح ِذف فيها المبتد�أَ ،
الآتية:
�أو ًال :الو�صف ،وتكرر حذف المبتد�أ في معر�ض الو�صف في (�سبعة ع�شر) مو�ض ًعا .
ُ
الو�صف في مواطن عدة م َّر بع�ضها �أثناء عر�ضنا لق�ضايا الحذف ،ونذكر �أمثلة �أخرى هنا:
ور َد
• قوله في ق�صيدته(مذكرات �شاعر من العالم الثالث :)3()- 2 -
ـــد َل ُ
ـــن ُ�صـــ ْو ٍف َدا ِكــــن ؟
الْــ َب ْ
ـــة ِم ْ
ُ�صــ ْو ٌف َدا ِكـــن ؟
ـــر ؟
ــــن ِجــل ِ
ُقـــفَّـــا ٌز ِم ْ
ْــد الــنِّــ ْم ِ
ـف ؟
ال�صــ ْي ِ
ِفــي َقــ ْي ِ
ـــظ َّ

ان�شغال ال�شاعر بالو�صف جعله ُي�ؤْ ِثـ ُر َح ْذ َف المبتد�أ ،ويكتفي بذكر الخبر.
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص.64
ال�سابق نف�سه� ،ص.147
(ّ )2
ّ
( )3الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص.182

(المتدارك)
(الكامل)
(من المتدارك)
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• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجـر الآتي)(:)1
َو َمــا الأخْ ــ َبــا ُر ِفـــي َمــك ْ
َّــة ؟
ـــم الألْـــ َوانِ
َظ ٌ
ـــالم َقـــا ِت ُ

اهتمام ال�شاعر بالو�صف (قاتم الألوان) جعله يكتفي به؛ فيحذف المبتد�أ .
ثانيا :الغزل ،وورد هذا في (�سبعة) موا�ضع .منها:
• قوله في ق�صيدته (الزهر من ر�سائلي)(: )2
ـــ�صــــنُ بَـــــانِ
�أَ َّمــــــا الْــــ َقـــــ ّو ُام َف ُغ ْ

يــــم ِفـــي ُخ ُ
ـــطــــ َوا ِتـــــ َهـــــــا
ــالـــر ِ
َك ِّ

�إعجاب ال�شاعر بمحبوته وتغزله فيها جعله يحذف المبتد�أ ،وتقديره :هي .
• قوله في ق�صيدته (حلم �شرقي الألوان)(: )3
ـــــد ِر ِكـــــين ـ !!
َو َعــ ْيــ ِن َـي َلــــ ْو ـ ُت ْ
ْـــحـــ َيــاة
ـــك �أَن ِ
َجــ َعـــلْــ ُت ِ
ْــــت ال َ

�إعجاب ال�شاعر بمحبوته وتغزله فيها جعله يحذف المبتد�أ ،وتقديره َق َ�سمي� ،أو يميني .
ثال ًثا :المـدح والفخـر.

�سبق الحديث عن هذين الغر�ضين

راب ًعاّ :
الذم والتحقير.
( )4حذف الم�سنـــد (الخبــر) .

يرى العلوي ت745ه ـ �صاحب ِّ
الطراز ـ �أنّ حذف « :الخبر �أكثر من حذف المبتد�أ ،ووجه ذلك هو
�أنّ المبتد�أ طريق �إلى معرفة الخبر ،ف�إذا كان الخب ُر محذو ًفا ،ففي الكالم ما يد ُّل عليه ،وهو المبتد�أ،
و�إذا ُح ِذ َف المبتد�أ لم يكنْ في الكالم ما يد ُّل عليه؛ لأنّ الخبر ال يكون دلي ًال على المبتد�أ «( . )4و�سيقف
الباحث على الحاالت التي ُح ِذ َف فيها الخب ُر في �شعر مبارك بن �سيف؛ لمقارنتها مع الحاالت التي
ُح ِذف فيها المبتد�أ .
(الهزج)
ال�سابق نف�سه� ،ص.307
(ّ )1
(البحر :مجزوء الكامل)
		
( )2نف�سه� ،ص. 43
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 175البحر :من المتقارب)
(ِّ )4
الطـراز ،للعلوي اليماني ت 745هـ� ،ص. 72
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ُحـ ِـذف الخبر� ،أو ما كان �أ�صله خب ًرا في �شعر مبارك بن �سيف في (واحد و�أربعين) مو�ضـ ًعا تقري ًبا،
الح ْذ ُف وفق الأنماط الآتية:
وجاء َ
النّمـط الأولُ :ح ِذ َف الخب ُر بعد (لوال) في �شعر مبارك بن �سيف في( :ثالثة) موا�ضع ،هي:
• قوله في ق�صيدته(البـين والأقـدار)(: )1
َلـ ْوال ُعـ ُيـونُ الْـ َبـ ْي ِن َوالأَ ْقـدَ ا ِر

الـ�س ِّـر َوال ْإجـ َهـا ِر
َل َهـ َو ْيـ ُتـ َها ِب ِّ

عـيـونُ  :مبتد�أ لخبر محذوف تقديره :موجودة �أو كائنة .
• وقوله في ق�صيدته(�أن�شودة الخليـج)(: )2
اء
َلـ َتـ َ�أ َّم َـرتْ ِفي َع ْه ِـد ِه ا ْل َغـ ْو َغ ُ

َلـ ْوال ُ�ش ُـط ُ
ـوط ا ْل َقـ ْو ِل �أَ ْو �أَ ْف َعا ِل ِـه

ُ�ش ُـط ُ
ـوط :مبتد�أ لخبر محذوف تقديره :موجود �أو كائن .

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية(الفجـر الآتي)(: )3
َو َمـ َنــا َة �إنِّـي َقـا ِت ٌـل
َذ َ
اك ا ْل َفـ َتـى َل ْوال الن ََّ�س ْـب

الن ََّـ�س ْـب :مبتد�أ لخبر محذوف تقديره :موجود �أو كائن .
وقد يت�صل ِبـ (لوال) �ضمير ّ
يدل على اال�سم الم�ضمر ،يقول �سيبويه في « :هذا باب ما يكون م�ضم ًرا
فيه اال�سم متح ِّو ًال عن حاله �إذا �أُظهر اال�سم بعده ..:وذلكَ :
لوالك ،ولوالي� ،إذا �أ�ضمرتَ اال�سم فيه ُج َّر،
أنت ،كما قال �سبحانهَ } :ل ْو اَل
لقلت :لوال � َ
و�إذا �أظهرتَ ُرفـع .ولو جاءت عالمة الإ�ضمار على القيا�س َ
َأ ْنت ُْم َل ُكنَّا ُم ْؤ ِمن ِ َين{( ،)4ولك ّنهم جعلوه م�ضم ًرا مجرو ًرا .والدليل على ذلك �أنّ الياء والكاف ال تكونان
عالمة م�ضمر مرفوع ،وهذا قول الخليل  -رحمه اهلل  -ويون�س»( .)5وذكر ابن ه�شام(� )6أنّ ات َ
ّ�صال الياء،
والكاف ،والهاء ِبـ (لـوال) قلي ٌل .
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 41
ال�سابق نف�سه� ،ص. 134
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 322
(� )4سورة �سب�أ� ،آية. 31
( )5الكتاب ،ل�سيبويه. 374 ،373/2 ،
( )6مغني اللبيب. 274/1 ،

(الكامل)
(الكامل)
(من الكامل)
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وجــاء مـبـارك بن �سـيـف فـي �شـعـره ِب ـ (لــوال) وقـد ول ـيـها ال�ضمــير(الكـاف) فـي قـ�صـيدتــه
(�أنـ�شـودة الخليج)( ،)1فقال:
َلـ ْو َ
الك َ -يا َب ْح ٌـر َ -ل َما َ�ش ِقـ َيـتْ ِب ِه

اء
ُر ْو ٌح َوال ُ�سمِـ َعـتْ َلـ َهـا �أَ ْ�صـدَ ُ

َل ْو َ
الك :الكاف� :ضمير مت�صل في محل جر بـ (لوال) ،ومو�ضع المجرور بها رفع باالبتداء ،والخبر
فعالم جعل �سيبويه ما بعدها مجرو ًرا؟!
محذوف( .)2لكن لم ُتذكر (لوال) �ضمن حروف الجرَ .

ن�صا في ال َق َ�سم ،نحوَ :لع ْم ُر َك لأ ْف َع َلنَّ � ،أيَ :ل َع ْم ُر َك
النّمط الثانيُ :ح ِذف الخبر؛ لمجيء المبتد�أ ًّ
َق َ�سميَ .ف َع ْم ُر َك :مبتد�أ ،و َق َ�سمي :الخبر .وورد الخبر محذو ًفا في �شعر مبارك بن �سيف؛ لأنّ المبتد�أ
ن�ص �صري ٌح بال َق َ�سم في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي) ( )3في قوله:
ٌّ
هَ َـذا َل َعـ ْم ِـري َقـا ِت ٌـل
ـيـد
�أَ َنـا ال �أُ َبـا ِلـي ِبـا ْل َع ِب ْ

َل َعـ ْم ِـري :مبتد�أ لخبر محذوف وجو ًبا تقديرهَ :ق َ�سمي� ،أو يميني .وتركيب الجملةَ :ل َع ْم ِـري َق َ�سمِ ي هَ َذا
َقا ِت ٌل  .ولم يعثر الباحث على مثال �آخر من �شعر مبارك بن �سيف على هذه الحالة .
النّمط الثالثُ :ح ِذف الخبر؛ لمجيئه بعد مبتد�أ ُع ِطف عليه بالواو التي بمعنى (مـع) ،نحوُ :ك ُّل
َر ُج ٍـل َو َ�ض ْي َعتُـهُ .فك ُّل :مبتد�أَ .و َ�ض ْي َعتُـهُ :معطوف على ك ّل ،والخبر محذوف ،والتقديرُ :ك ُّل َر ُج ٍل َو َ�ض ْي َعتُـ ُه
مقترنان .و ُيـقـ َّد ُر الخبر بعد (واو) المعية .
وجاء في �شعر مبارك بن �سيف �شاه ٌد على حذف الخبر بعد المبتد�أ المعطوف عليه بواو المعية،
وهو قوله في ق�صيدته ( �أن�شودة الخليج)(: )4
ـاق َوالـ َّز َمـانُ َو َع ْهـدُ ُه
هَ ـا �أَنْـتَ َب ٍ

ـاء
َوالـدَّ ْه ُـر َي ْـج ِـري َمـا َلـهُ �إ ْر َ�س ُ

َوالـ َّز َمـانُ  :الواو بمعنى(مـع).الز ََّمـانُ :مبتد�أ لخبر محذوف تقديره:مقترنان .وكذا �إعراب(وعهده).
النّمط الرابعُ :ح ِذف الخبر؛ لأنّ المبتد�أ م�صد ٌر ،وبعده حال �سـدّ ت م�سد الخبر ،وهي ال ت�صلح �أنْ
فعندئذ ُيحذف الخبر وجو ًبا ل�س ّد الحال م�س ّده ،نحو�َ :ض ْر ِبي ا ْل َع ْب َد ُم ِ�سي ًئا� ،أو َ�ض ْر ِبي َز ْيدً ا
تكون خب ًرا،
ٍ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 150الكامل)
( )2هذا التخريج ذكره ابن ه�شام في :مغني اللبيب. 274/1 ،
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 295مجزوء الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 153
(ّ )4
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قا ِئ ًما .ف َ
ـ(�ض ْر ِبي) :مبتد�أ .العب َـد :مفعولُ .م ِ�سي ًئا :حال �س ّدت م�س ّد الخبر ،والخبر محذوف وجو ًبا،
والتقدير�َ :ض ْر ِبي ا ْل َع ْب َـد �إذا كان ُم ِ�سي ًئا .فـ ( ُم ِ�سي ًئا) :حال من ال�ضمير ال ُم�ست َِكن في الخبر المحذوف،
وال�ضمير يعود على العبد .
وور َد في �شعر مبارك بن �سيف (�شاهدان) على حالة حذف الخبر كون المبتد�أ م�صد ًرا ،والخبر
حا ًال �س ّدت م�سد الخبر ،هما:
(�س ْحـر البـداوة)(: )1
• قوله في ق�صيدته ِ
ات ُم َ�صـ َّو َر ٍة
َلـ ْو ُر ْم ُتـهُـنَّ ِب�أَ ْبـ َي ٍ

يـب
َو ُقلْـتُ ِ�ش ْع ِـريَ َم ْـر ِو ًّيا ِب َت ْ�شـ ِب ِ

ِ�ش ْع ِـري :مبتد�أَ .م ْـر ِو ًّيا :حال �س ّدت م�سد الخبر .
• وقوله في ق�صيدته (عندما يطول بنا االنتظار)(: )2
َو ُر ؤ�َايَ َمـا َملَّـتْ َطـ ِو َ
يـل اال ْن ِت َـظار
االحـ ِت َ�ضـار
َوا ْل َقل ُْـب �أَ ْحـال ًما ُتـ َو ِّ�ش ُحـهُ ُن ُج ُ
ـوم ْ

ا ْل َقل ُْـب :مبتد�أ.

� ْأحـال ًما :حال �س ّدت م�سد الخبر .

ال�سياق عليه في�( :أربعة)
النّمط الخام�سُ :
وحذف الخبر في �شعر مبارك بن �سيف لداللة ّ
موا�ضع ،هي:
• قوله في ق�صيدته (ذكريات ّ
الطفولة)(: )3
َوهَ ـلْ َتـذْ ُك ِـرينَ �إ َذا َمـا َج َل ْ�سـ َنا
اء ؟
َو�أَ ْعـ ُيـنُـ َنا َن ْحـ َو َب ِ
ـاب ا ْل ِفـ َن ْ

ال�سياق عليه تقديرهُ :متّجهـة� ،أو تنظر .
َو�أَ ْعـ ُيـنُـ َنا :خبر لمبتد�أ محذوف جوا ًزا لداللة ّ
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليـج)(: )4
ال�ص َحـا َب ِـة �أَن ٌَّـة
هَ ِـذي ِف َل ْ�س ِطـينُ َّ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 45
ال�سابق نف�سه� ،ص. 205
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 78
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 161

َب َع َثـتْ َ�صـدَ اهَ ا ُّ
اء
ال�ش ُّـم َوالـدَّ ْهـ َن ُ

(الب�سيط)
(من الكامل)
(من المتقارب)
(الكامل)
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لها تخريجان:

ال�سياق عليه تقديره :لهـا .والجملة خبر لـ (هذي).
�أَن ٌَّـة :مبتد�أ م�ؤخر خبره محذوف جوا ًزا؛ لداللة ّ
�أن ٌَّـة :خبر ِلـ (هذي)  .فل�سطين :بدل من (هذي) .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )1
يـه
ـ�ش ُتـ َقـا ُد �إ ِل ِ
ُكنُـو ُز ُق َـر ْي ٍ
ـ�ش ُت َـز ُّف �إ َل ْي ِـه
ـاء ُق َـر ْي ٍ
ِن َ�س ُ
َو ُمـل ٌ
ْـك َع ُ
ـ�ضـو ْد

ال�سياق عليه تقديرهٌ :
وملك ُيهـدى �إليه ،والجملة معطوفة
ُمـل ٌْـك :مبتد�أ خبره محذوف جوا ًزا لداللة ّ
ال�سابقتين :كنوز قري�ش ، ..و :ن�ساء قري�ش ..
على الجملتين ّ
وحذف الخبر في �شعر مبارك بن �سيف؛ لتق ّدم ذكره في( :ثمانية) موا�ضع،
ال�ساد�سُ :
النّمط ّ
منها:
• وقوله في ق�صيدته(�أن�شودة الخليج)(: )2
(الر َي ُ
ا�ض) َم َع(ا ْل ُك َو ْي ِت) َو ِفيهِـ َما
هَ ِـذي ِّ

ـاء
ِ�شـ َي ُـم َّ
ال�ص َحـا َرى َم ْع َ�ش ٌـر ُب َل َغ ُ

َم ْع َ�ش ٌـر :مبتد�أ خبره محذوف جوا ًزا؛ لتقـ ُّدم ذكـره في ّ
ال�شطر الأول ،وهو الجار والمجرور :فيهما .
ال�سابقة نف�سها(: )3
• وقوله في ق�صيدته ّ
َو َلـ َنا ا ْل َق ِـر ُ
اء
يـ�ض َو ِح ْك َم ٌـة َغـ َّر ُ

ال�صـا ِفـ َن ُ
ات َع ِـز ُ
يزها
َو َلـ َنا ال ِْجـ َيا ُد َّ

ِح ْك َم ٌـة :مبتد�أ خبره محذوف جوا ًزا؛ لتقـ ُّدم ذكـره في ّ
ال�شطرين الأول ،وال ّثاني وهو الجار والمجرور:
لنـا .وجملة( :لنا حكم ٌة) معطوفة على جملة( :لنا الجياد) .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(:)4
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 318 ،317
		
ال�سابق نف�سه� ،ص. 156
(ّ )2
			
( )3نف�سه� ،ص. 165
( )4الأعمـال ّ
		
ال�شعر ّية� ،ص. 321

(المتقارب)
(الكامل)
(الكامل)
(من المتقارب)
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َعـ ِليـه ِْـم َو َقـا ْر
ـين
الج ِب ْ
َو ُر ٌ
ال�صـ ْب ِر َفـ ْو َق َ
وح مِـنَ َّ

وح :مبتد�أ خبره محذوف جوا ًزا؛ لتقـ ُّدم ذكـره ،وهو الجار والمجرور :عليهـم .
ُر ٌ
خبرا (خبر الفعل النّا�سخ ،خبر الحرف النا�سخ) .
ثان ًيا  :حذف ما كان �أ�صله ً

ُحذف ما كان �أ�صله خب ًرا في �شعر مبارك بن �سف في (�سبعة) موا�ضع ،نجملها في الآتي:
 -1حــذف خبر الفعل النا�سخ (كـانَ ) :

جاء الفعل ال ّنا�سخ (كان) محذوف الخبر في �شعر مبارك بن �سيف في (مو�ضعين) ،هما:
• قوله في ق�صيدة (لقاء عابر مع حاتم ّ
الطائي)(: )1
ـير الـدَّ ِلـيل
َو َح ْي ُـث ُت ِق ُ
يـم ُي ِ�ش ُ
َفال ُيخْ ِط ُئ الن َّْج ُـم ِفـي الأُ ْم�سـ َيات
َو ِح ْي ُـث َت ُكـونُ َ ..ت ُكـونُ ال ِْجـ َهـات

ال ِْجـهـات :ا�سم تكون مرفوع .خبرها محذوف تقديره :موجودة .
• وقوله في ق�صيدة (قراءة في كتاب قديم)(: )2
الـر َمـال
َل َق ْـد َغ َـر ُ�سوا َعـقْـ َلـ ُكـم ِفي ِّ
َو َقـا ُلـوا َل ُك ْـم
(�أَنْ َت ُكـو ُنـوا)
ُم َحـال ُ ..م َحـال

ا�سم تكونوا :ال�ضمير المت�صل (الواو) .خبره :محذوف (كالأنعام) التي تغر�س ر�أ�سها في الرمال.

( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 207
ال�سابق نف�سه� ،ص. 213
(ّ )2

(من المتقارب)
(من المتقارب)
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 -2حذف خبر (ال) النافية للجن�س  -العاملة عمل �إنّ :-

جاء خبر(ال) العاملة عمل (�إنّ ) محذو ًفا في �شعر مبارك بن �سيف في(خم�سة) موا�ضع ،منها:
• قوله في ق�صيدة (ذكريات في ليلة �شتوية)(: )1
َفـال َطـ ْي َر َيـ ْبـدُ و �أُ َحـدِّ ُثـهُ
َوال ُخ ْ
ْـحـ َيا ُة ُج ُمـو ُد
ـ�ض َـر ًة َفـال َ

خبر(ال) محذوف تقديره :موجود ٌة� ،أو تبدو .
• وقوله في ق�صيدته (�أُن�شودة الخليـج)(: )2
َوالنِّـف ُ
ـاد ال َم َـحـا َل َـة �إنَّـهُ
ْـط َغ ٍ

ـاء
ِرز ٌْق َي ُ�ض ُّمـهُ َ -ل ْو َع ِل ْمـتَ ِ -و َع ُ

ال�سياق عليه تقديره :فيه .
خبر(ال) محذوف لداللة ِّ
• وقوله في ق�صيدة (مذكرات �شاعر من العالم الثالث(� )3سلة المهمالت)(: )3
ال�سلَّـة
َو ُي َل ِّطـخُ ُج ْـد َرانَ َّ
ـاءَ ،د ْم ٌـعَ ،و َر َمـا ُد َ�س َجـائر  ..ال َ�ش ْيء
َم ٌ

خبر(ال) محذوف تقديره :موجود ٌة .
ال�سابقة نف�سها(: )4
• وقوله في ق�صيدته ّ
َي ْم ُـز ُجـهُ ِبـال َقـل ِْب الْـ َمطْ ُحـون
اطل ال َفـرق
ْـحـقُّ  ..الْـ َب ِ
ال َ

خبر(ال) محذوف لداللة ال�سياق عليه تقديره :موجود� ،أو بينهما .

(المتقارب)
		
( )1نف�سه. 71 ،
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص ( . 160الكامل)
ّ
(من المتدارك)
( )3الأعمـال ال�شعر ّية.185 ،
(من المتدارك)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 185
(ّ )4
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( )5القيم الداللية لحذف الم�سند (الخبر) .

ُح ِذف الخبر� ،أو ما كان �أ�صله خب ًرا في �شعر مبارك بن �سيف في (واحد و�أربعين) مو�ضـ ًعا تقري ًبا،
وي�أتي َح ْذ ُف الخبر لأغرا�ض داللية ،فما هي الأغرا�ض لحذف الخبر في �شعر مبارك بن �سيف؟ من
الأغرا�ض ال ّداللية لحذف الخبر( )1في �شعر مبارك بن �سيف ،ما ي�أتي:
والتوجع .
�أو ًال� :ضيق المقام ب�سبب التح�سر
ّ

وتوج ًعا في
تح�س ًرا ُّ
جاء الخبر محذو ًفا في �شعر مبارك بن �سيف ب�سبب �ضيق المقام عن ذكره ُّ
(ت�سعة) موا�ضع ،منها:
• قوله في ق�صيدته (ذكريات في ليلة �شتوية)(: )2
َفـال َطـ ْي َر َيـ ْبـدُ و �أُ َحـدِّ ُثــهُ
َوال ُخ ْ
ــمــو ْد
ــر ًة َفــال َ
ـ�ض َ
ْـحــ َيا ُة ُج ُ

وح ِذف الخبر ل�ضيق المقام
ُخ ْـ�ض َـر ًة :ا�سم ال النافية للجن�س خبرها محذوف تقديره (موجودة)ُ ،
عن �إطالة الكالم بذكر الم�سند(الخبر)؛ لأنّ ال�شاعر من�شغل بما هو �أهم من ذكر الخبر ،وهو بيان
الجو الموح�ش في هذا المكان ،فبعد �أنْ �أ ّكد انعدام وجود الخ�ضرة التي قد ترمز للحياة� ،أراد الإف�صاح
�أكثر ،فقال :الحياة �ساكنة ال حراك فيها .
• وقوله في ق�صيدته (ذكريات الطفولة)(: )3
َوهَ ـلْ َتـذْ ُك ِـرينَ �إ َذا َمـا َجـ َل ْـ�سـ َنـا
ـاء ؟
َو�أَ ْعـ ُينُـنـا َن ْـحـ َو َب ِ
ـاب الْـ ِفـ َن ْ

وحذف الخبر ل�ضيق
�أَ ْعـ ُينُـنـا :مبتد�أ خبره محذوف تقديره (متجهة ،يف�سره ظرف المكان :نحو)ُ ،
وح َذرٍ.
التح�سر
المقام عن ذكره؛ ب�سبب
والتوجـع مما هم فيه من تر ّقبَ ،
ُّ
ّ
()1بت�ص ُّرف - :علم المعاني ،للدكتور عبد العزيز عتيق� ،ص ،141 - 139وعلوم البالغة ،لأحمد م�صطفى المراغي� ،ص،108 ،107
وعلوم البالغة ،للدكتور محمد �أحمد قا�سم ،والدكتور محيي الدين ديب� ،ص.338
( )2الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 71المتقارب)
(من المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 78
(ّ )3
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ثان ًيا :االحتراز من العبث بعدم ِذكْر ما ال �ضرورة لذكره؛ لتقدّ م ذكره� ،أو لو�ضوحه ،نحو قوله

يء ِم َن ا ْل ُم ْش ِركِ َين َو َر ُسو ُل ُه{(� .)1أي :ور�سو ُل ُه بري ٌء منهم � ً
أي�ضا ،« .فلو ُذ ِكر هذا
تعالىَ } :أ َّن ال َّل َه َب ِر ٌ
المحذوف لكان ذكره عب ًثا لعدم الحاجة �إليه»( .)2وجاء الخبر في �شعر مبارك بن �سيف محذو ًفا
احترا ًزا من العبث في قوله :
• في ق�صيدته (من ربوع النيل)(: )3
ــر َخـ َيـا ِلـــ َهــا
َفــ َلــهُ مِــنَ الأطْ ـــ َي ِ
ـاف ِ�س ْـح ُ

ــد َوا َلـــلآ ِلئ َر ْو َن ُ
ــــق
ــر َج ِ
َومِـنَ ال َّز َب ْ

وحذف الخبر لتق ّدم ذكره في بداية ّ
َر ْو َن ُ
ال�شطر الأول،
ــــق :مبتد�أ خبره محذوف تقديره (لـه)ُ ،
َف ِذ ْك ُر ُه ثاني ًة نو ٌع من العبث .كما �أنّ حذف الخبر �أفاد اخت�صا�ص الخليج العربي بال ّرونق والجمال .
• وفي ق�صيدته (ن ّوارة يا عالمي ال�صغير)(: )4
ْـت
ْــت ُكلُّ َمـا ِفـي الْـ َكـ ْونِ �أَن ِ
ْــت َو َ�أن ِ
�أَن ِ
ْــت
ـيـع َو َب ْـ�سـ َم ُـة الأطْ ِ
ـفـال �أَن ِ
�أَن ِ
ْــت ال َّر ِب ُ

وحذف الخبر لتق ّدم ذكره ،فذكره عبث،
�أَن ِْـت :مبتد�أ خبره محذوف تقديره ( ُك ُّل َمـا ِفـي ا ْلـ َكـ ْو ِن)ُ ،
�أو توكيد لفظي.
الخــبر فـي �شعـــر مـبـارك بـن �سـيـف لداللته على االخت�صا�ص في
ــذ َف
وح ِ
ثان ًيا :االخـتـ�صــا�صُ ،
ُ
( خم�سة) موا�ضع ،منها:

• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )5
اعـات َتـ َقـا َد َم َع ْهـدُ هَ ـا
ــم ِ�صـ َن َ
َو َلـ ُه ْ

ـــاء
َو ِت َ
ــجــــا َر ٌة ِفـ ْيـــ َهـا هُ ُ
ـــــم الــنُّـــ َبـــــ َغ ُ

وحذف الخبر لتق ّدم ذكره ،وللداللة على اخت�صا�ص
ِت َـجا َر ٌة :مبتد�أ خبره محذوف تقديره (لهــم)ُ ،
الخليج بحرفة التجارة .وجملة (لهم تجارة) :معطوفة على جملة( :لهم �صناعاتٌ ) .
(� )1سورة التوبة� ،آية .3
( )2علوم البالغة� ،ص.338
( )3الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص. 69
ال�سابق نف�سه� ،ص. 225
(ّ )4
		
( )5نف�سه� ،ص. 112

(الكامل)
(من الكامل)
(الكامل)
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• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )1
�أَ َتـ ْو َنـا مِـنَ ُّ
ـب ال ُْمغْـ ِب َـر ْة
ال�شـ َع ِ
َعـ َلـ ْيـه ِْـم َو َقـا ْر
ـين
ال�صـ ْب ِر َفـ ْو َق ال َْجـ ِب ْ
َو ُر ْو ٌح مِـنَ َّ

وحذف الخبر لتق ّدم ذكره ،ولبيان اخت�صا�ص
ُر ْو ٌح :مبتد�أ خبره محذوف تقديره (عليهــم)ُ ،
الم�سلمين ب�صفة ال�صبر .وجملة (عليهم روح) :معطوفة على جملة( :عليهم وقار) .
ويرى الباحث �أنّ َح ْذ َف الخبر في �شعر مبارك بن �سيف جاء لأغرا�ض داللية �أخرى ،منها:
�أوال :التحقير ّ
والذم ،والتر ّفع عن ِذكْره لكراهيته� ،أو للخجل منه ،وورد هذا في قوله في:

• ق�صيدة (�أن�شودة الخلي ــج)(: )2
ــحـا َل َ
َوالــــــنِّــــف ُ
ــة �إنَّــــهُ
ْــــــط َغ ٍ
ـــــاد ال َم َ

ِرز ٌْق َي ُ
ــاء
ـ�ض ُّـمـهُ َ -لـ ْو َعـ ِلـ ْمـتَ ِ -و َع ُ

وحذف الخبر
َم َـحا َل َـة :ا�سم ال النافية للجن�س العاملة عمل �إنّ  ،وخبره محذوف تقديره (غ ـ ٍـاد)ُ ،
لتق ّدم ذكره ،ولكراهية ذكر هذه ال�صفة للنفط الذي �أ�صبح وباال على �أهله ب�سبب �أطماع الآخرين .
• وق�صيدة (قراءة في كتاب قديم)(: )3
الـر َمـال
َلـ َق ْـد َغ َـر ُ�سـوا َعـقْـ َلـ ُك ْـم ِفـي ِّ
َو َقـا ُلـوا َلـ ُكـم
( �أَنْ َتـ ُكـو ُنـوا )

وحذف الخبر
َتـ ُكـو ُنـوا :واو الجماعة :ا�سم (تكونوا) مرفوع ،وخبره محذوف تقديره (كال ّنعام)ُ ،
لتق ّدم ذكره ،ولتحقيره وذ ّمه وكراهيته .
• والم�سرحية ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )4
( )1الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص. 321
ال�سابق نف�سه� ،ص. 160
(ّ )2
ّ
( )3الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص.213
ال�سابق نف�سه� ،ص.182
(ّ )4

(من المتقارب)
(الكامل)
(من المتقارب)
(من المتدارك)
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ُمـنْـدَ ٌّ�س  ..هَ َـذا ُمـنْـدَ ٌّ�س
ِق ْ
ـف ِعـنْـدَ َك َيـا ْبـنَ الـ...
�أَنْـتَ

وحذف الخبر لأ ّنه معلوم من ال�سياق،
�أَنْـتَ � :ضمير منف�صل مبني على الفتح في محل رفع مبتد�أُ ،
و�آثر ّ
وال�سباب الذي قد يخد�ش الحياء .
ال�شاع ُر عدم ذكره لما فيه من ال�شتم ّ
ثان ًيا :لرفع �ش�أن الخبر ،ومدحه ،والفخر به .ورد هذا في �شعر مبارك بن �سيف في قوله في
ق�صيدته (لقاء عابر مع حاتم ط ّيئ)(: )1
َّـج ُـم ِفـي الأ ْم ِـ�سـ َيات
َفـال ُيخْ ِـط ُـئ الن ْ
َو َحـ ْي ُـث َتـ ُكـونُ َ ..تـ ُكـونُ ال ِْجـ َهـات

وحذف الخبر؛ لرفعة �ش�أن الممدوح،
ال ِْجـ َهـات :ا�سم (تكون) ،وخبره محذوف تقديره :موجودةُ ،
معجب بحاتم وكرمه فيريد مدحه والفخر به .
و�إعالءٍ لقدره ومكانته ،فال�شاعر
ٌ
وبعـد ،فهذه بع�ض القيم الداللية التي ا�ستطاع الباحث التع ّر�ض لها ،وهي قي ٌم َ
حاول من خاللها
َر ْب َط م�س�ألة حذف الم�سند �إليه(المبتد�أ) ،وحذف الم�سند(الخبر) بالداللة؛ للوقوف على بع�ض
الجوانب الإبداعية في الحذف ،والتي ُتو ّثق لبع�ض محا�سن الحذف ولطائفه البالغية ،والتي قد ن�ستنتج
بو�ساطتها �أنّ ال�شاعر مبارك بن �سيف كان يكتب جملته ّ
نحوي يخدم
ال�شعرية القائمة على تركيب ٍّ
المعنى الداللي الذي يريد �إي�صاله .

( )1نف�سه� ، ،ص( .207من المتقارب)
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( )6حذف الجملة اال�سمية .

وقد ُي َ
حذف ك ٌّل من المبتد�أ والخبر م ًعا ،ال �سيما بعد �أحرف الجواب ،يقـول الإ�سـترابادي« :اعلم
�أ ّنه قد ُي َ
حذف المبتد�أ والخبر م ًعا جوا ًزا ،كقولكَ :ن َع ْم في جواب َمنْ قال� :أ َز ْيـ ٌد َقـا ِئـ ٌم؟»( . )1ويرد ابن
عقيل على َمنْ يرى حذف المبتد�أ والخبر لداللة ما قبلهما عليهما ،فيقولِ « :قيل وقد ُي َ
حذ ُف الجز�آن -
اللئِي يئِسن ِمن ا ْلم ِ
ح ِ
يض ِم ْن نِ َسائِك ُْم إِ ِن ْار َت ْبت ُْم
�أعني المبتد�أ والخبر  -للداللة عليهما ،كقوله تعالىَ } :و اَّ َ ْ َ َ َ
َف ِعدَّ ت ُُه َّن َث اَل َث ُة َأ ْش ُه ٍر َواللئِي َل ْم َي ِح ْض َن{(� ،)2أيَ :ف ِع َّد ُتهُنَّ ثالثة �أ�شهرَ .ف ُح ِذ َف المبتد�أ والخبر ،وهو:
َف ِع َّد ُتهُنَّ ثالثة �أ�شهر؛ لداللة ما قبله عليه ،و�إ ّنما ُح ِذفا لوقوعهما موقع مفرد ،والظاهر �أنّ المحذوف
مفرد ،والتقدير :والالئي لم يح�ضن كذلك .وقوله :والالئي لم يح�ضن معطوف على والالئي يئ�سن.
والأَ ْو َلى �أنْ ُي َم ّثل بنحو قولكَ :ن َع ْم في جواب� :أ َز ْيـ ٌد قائـ ٌم؟ � ِإذ التقديرَ :ن َع ْم َزي ٌد قائ ٌم»(. )3
ويرى الباحث �أنّ حذف المبتد�أ والخبر في هذه الآية جاء لداللة ما قبلهما عليهما� ،أو لتق ُّدم ذكرهما.
أي�ضا ف�إنّ التقدير الذي ذكره ابن عقيل } َو اَّ
و� ً
تماما ل�سياق الآية؛ لأنَّ القر�آن
اللئِي َل ْم َي ِح ْض َن{
منا�سب ً
ٌ
�ساوت بين �صنفين من ال ِّن�ساء :الالئي يئ�سن
ينزع  -غال ًبا  -لالخت�صار ،وعدم التكرار ،كما �أنّ الآية ْ
من المحي�ض ،والالئي لم يح�ضن ،وما ذكره ابن عقيل يتعانق مع ما ذكره �أبو البقاء عبد اهلل ال ُع ْك َبري
ال�صنفين في الحكم ّ
ال�شرعي .
ت616هـ في تبيانه()4؛ لإخراج داللة �صحيحة للآية ،وهي ت�ساوي ّ
وح ِذ َف ُك ٌّل من المبتد�أ والخبر في �شعر مبارك بن �سيف في قوله :
ُ
• في ق�صيدة (مناجاة ال ّدهـر) (: )5
وال�س َه َ
يل َو َل ْم �أَزَلْ
َ�س�ألْـتُ الـ ُّث َر َّيـا ُّ

اب ال َي ُـر ُّد ُ�س َ�ؤا ِلـيا
َو َيـ�أْ ِتـي َجـ َو ٌ

ال�سياق عليهما ،وتقديرهما :ولم �أزل �أ�س�أل.
ُح ِذف المبتد�أ والخبر(ا�سم ما زال وخبره)؛ لداللة ّ
• وفي ق�صيدة (ذكريات ّ
الطفولة) (: )6
( )1الوافية في �شرح الكافية� ،ص. 74
(� )2سورة الطالق� ،آية. 4
(� )3شرح ابن عقيل. 229/1 ،
(ُ )4ينظر :التبيان في �إعراب القر�آن. 1227/2 ،
( )5الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 54الطويل)
( )6الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 78من المتقارب)
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ْـر َيـاتْ
َو ِفـي َر َم َ�ضـانَ َلـ َنـا ِذك َ
ْـن َو ُك ِّـل ال ِْج َهـاتْ
َو ِفـي ُك ِّـل ُرك ٍ

ُح ِذ َفت من العبارة ّ
ال�شعر ّية جملتان ا�سميتان ،هما :
الأولى :تقديرها :وفي كل ركن لنا ذكريات  .الثانية :وفي كل الجهات لنا ذكريات  .وكان الحذف
لتقـ ُّدم ذكر المبتد�أ والخبر .
وح ِـذ َفت الجملة اال�سمية بعد حرف الجواب ( َن َع ْـم) في ق�صيدته (قراءة في كتاب قديم)(:)1
• ُ
�أَ َت ْ�سـ َ�أ ُل َعـنَّـا ؟
ـيرونَ �أَ ْن ُت ْـم ؟
َكـ ِث ُ
َنـ َع ْـم َكـالْـ ُغـ َثاء

ُح ِذ َفت الجملة اال�سمية بعد حرف الجواب َن َع ْم ،وتقديرها :نعم نحن كثيرون كال ُغثاء .

ال�سابق نف�سه� ،ص. 211
(ّ )1

(من المتقارب)
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( )7ا�ستنتاجات حول ق�ضايا الحذف في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف.

وبعـد هذا العر�ض لحاالت الحذف في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني ،ف�إ ّنه يمكن
ا�ستنتاج ما ي�أتي:
َ
ن�صت
اال�ستنتاج الأول:
توافق مبارك بن �سيف مع النحاة في حذف المبتد�أ ح�سب الحاالت التي ّ
عليها كتب النُّحو �أحيا ًنا ،وفي �أحايين يحذف المبتد�أ لحاالت �أخرى ،وفيما ي�أتي تف�صيل ذلك:
 -1حاالت حذف المبتد�أ وجو ًبا .

�شخ�ص ف�صار �آية على معرفة ّ
ال�شخ�ص،
أيت �صورة
يقول �سيبويه في باب حذف المبتد�أ «وذلك �أ ّنك ر� َ
ٍ
هلل ور ّبي ،ك�أ ّنك قلتَ :
�صاحب
فعرفت
�سمعت �صوتًا،
هلل� .أو
َ
َ
َ
هلل� ،أو هذا عب ُد ا ِ
ذاك عب ُد ا ِ
فقلت :عب ُد ا ِ
َ
فقلت :زيدٌ،
ريحاَ ،
ال�صوت ،ف�صا َر �آية لك على معرفتهَ ،
م�س�س َت ج�سدً ا� ،أو �شم ْم َت ً
ّ
فقلت :زي ٌد ور ّبي� .أو ْ
فقلت :ال َع َ�س ُل»( .)1فالمبتد�أ في �أمثلة �سيبويه جاء محذو ًفا للعلم به ومعرفته .
طعاماَ ،
�أو المِ ْ�س ُك� ،أو َ
ذقت ً
ق�سم ال ُّنحاة حاالت حذف المبتد�أ ،وحذف الخـبر �إلى حالتين :الجـواز والوجوب .و�أجمع ال ّنحاة
ّ
على �أنّ المبتد�أ ُيحذف وجو ًبا وجوا ًزا� ،أ ّما الحاالت التي ُيحذف فيها المبتد�أ وجو ًبا( ،)2فهي:
ذم ،نحوَ :م َر ْرتُ ِبزَ ْي ٍد
مدح ،نحوَ :م َر ْرتُ ِبزَ ْي ٍد ال َك ِري ُـم� ،أو ٍّ
�أو ًال :النّعت المقطوع �إلى ّ
الرفع في ٍ
َ
الخ ِبيثُ � ،أوَ :ت َر ُّحـم ،نحوَ :م َر ْرتُ ِبزَ ْي ٍد المِ ْ�س ِكينُ  .فالمبتد�أ في هذه الأمثلة محذوف ،وتقديره :هو.
وم ّر بنا �أنّ هذه الحالة وردت في �شعر مبارك بن �سيف على �صورة واحدة ،وهي �صورة المدح� .أ ّما
والترحم فلم يعثر الباحث على �شاهد على � ٍّأي منهما؛ مما ُيدلل على �أن ال�شاعر كان مهت ًّما ب�إظهار
ال ّذم
ّ
الجانب الإيجابي لممدوحه.
ثان ًيا� :أنْ يكون الخبر
وبئ�س ال ّرج ُل عمرو.
َ
مخ�صو�ص ( ِن ْع َـم)� ،أو ( ِبئ َْ�س)( ،)3نحوِ :ن ْع َم ال ّرج ُل زيدٌَ ،
فزيدٌ ،وعمرو :خبران لمبتد�أ محذوف تقديره :هو .ويرى ِّ
ال�شيـخ الغالييني(� )4أنّ المخ�صو�ص بالمدح �أو
ئ�س ينبغي �أنْ يكون م� َّؤخ ًرا؛ ل ُيع َرب :خب ًرا لمبتد�أ محذوف تقديره :هو .ويرى الباحث
ال ّذم بعدِ :ن ْع َم ،و ِب َ
( )1الكتاب.130/2 ،
()2منهم� :سيبويه ،الكتاب ،282 ،281/1 ،والجرجاني ،دالئل الإعجاز ،116 - 112 ،وابن مالك ،ت�سهيل الفوائد ،وتكميل المقا�صد،
�ص .46 ،45والإ�سترابادي ،الوافية في �شرح الكافية� ،ص 72ـ  ،74وال ُمرادي ت715هـ ،تو�ضيح المقا�صد ،والم�سالك،491 ،490/1 ،
وابن ه�شام� ،أو�ضح الم�سالك ،196/1،وابن عقيل.238 ،237/1 ،
(� )3أو�ضح الم�سالك �إلى �ألفية ابن مالك ،البن ه�شام. 198/1 ،
( )4جامع الدرو�س العربية. 262/2 ،
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�أنّ المخ�صو�ص بالمدح �أو ال ّذم قد ُيعرب مبتد�أ م� ّؤخ ًرا خبره جملة المدح �أو ال ّذم ،ويكون التقدير :زي ٌد
ُ
الرجل؛ فالمخ�صو�ص(زيد) ي�صلح �أنْ يكون مبتد�أ؛ لأ ّنه معرفة .
ِن ْع َم
والأ�شعار التي جاء بها مبارك بن �سيف والتي تحمل في م�ضامينها �أ�سلوبي :المدح وال ّذم ،يمكن
مو�ضع.
ت�أويل الحذف فيها وفق ما ذكرنا �آن ًفا ،فقد جاء المخ�صو�ص محذو ًفا في �أ�سلوب المدح في
ٍ
و ُيعرب :مبتد�أ محذو ًفا خبره جملة المدح� .أ ّما في �أ�سلوب ال ّذم فقد جاء المخ�صو�ص على �صورتين،
هما:
• الأولى :كما الحالة الأولى (المدح)؛ ووردت في ثالثة موا�ضع؛ � ْإذ جاء المخ�صو�ص محذو ًفا،
ف�أعرب �إعراب المخ�صو�ص بالمدح المذكور �ساب ًقا .
المخ�صو�ص بال ّذم في حالة ،و�أُعرب فيها :خب ًرا لمبتد�أ محذوف .
• الثانيةُ :ذ ِك َر
ُ
�صريحا في ال َق َ�سم ،كقولهم :في ذ َّم ِتي
ثال ًثا :ما �أُخبر عنه ب�صريح ال َق َ�سم(� ،)1أي ما كان الخبر فيه
ً
ذم ِتي (الجار والمجرور) :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره :يمينٌ .
لأَ ْف َع َلنَّ  .في َ
و ُيع ِّلل الأ�ستاذ عبا�س ح�سن حذف المبتد�أ في مثل هذه الحالة فيقول« :و�إ ّنما كان حذف المبتد أ�
واجب ال ّت�أخير ب�سبب تنكيره ،وقد ُو ِجد ما ّ
يدل عليه عند حذفه؛ وهو جواب الق�سم»(.)2
واج ًبا هنا؛ لأ ّنه ُ
ويعتر�ض محمد بكر على هذا الر�أي ،فيقول « :و�إذا كان جواب الق�سم فيه الكفاية في �إفادة هذا
المعنىَ ،ف ِل َم ال يكون هو المبتد�أ؟!»( ،)3ف�أ�ستاذنا عبا�س ح�سن يتح ّدث عن قاعدة نحوية تـوجـب ت�أخـير
الـمـبـتـد�أ فـي حــال كـونـه نـكـرة .وهـذه حـقـيقـة ُيـعـزِّ ُزها مـجـيء الـخـبر جـا ًّرا ومـجـرو ًرا (فـي ِذ ّم ِتـي).
ال�صواب؛ ذلك
�أ ّما الأ�ستاذ بكر فقد تح ّدث عن المعنى الذي يفيده جواب الق�سم ،وفي هذا �شيء من ّ
�أنّ العبارة (في ِذ َّم ِتـي) ُت�شعر بوجود الق�سم؛ َب ْي َـد �أنّ الجمل َة لم ْ
كانت وا�ضح ًة
تكتمل �أركا ُنها َب ْعدُ ،و�إنْ ْ
في م�ضمونها؛ ولهذا وجب تقدير المبتد�أ .ويرى الباحث ما يراه الأ�ستاذ عبا�س ح�سن؛ لأ ّنه انطلق
من القاعدة النحوية ،وهي( :وجوب ت�أخير المبتد�أ كونه نكرة) .فالقاعدة هي الأ�صل عند تف�سير �أي
تركيب ،ثم ي�أتي دور المعنى الذي ي�ؤ ّول وفق القاعدة النحوية� .أ ّما الأ�ستاذ بكر فكان انطالقه من
المعنى ،ومن َث ّم حاول بناء القاعدة النحوية على ذلك .
(� )1شرح ابن عقيل . 238/1وقد حكى هذه الحالة عن الفار�سي .
( )2النحو الوافي ،513/1 ،هام�ش رقم (. )3
( )3النحو الو�صفي في القر�آن الكريم ،للدكتور محمد �صالح بكر.110/2 ،
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ووقف الباحث على (�سبعة ع�شر) مو�ض ًعا في �شعر مبارك بن �سيف ُح ِذف فيها المبتد�أ؛ لأنّ الخبر
�صريحا .وجاءت حروف ال َق َ�سم على النحو الآتي:
جاء َق َ�س ًما
ً
حرف ال َق َ�سم
الواو

مرات تكراره
عدد ّ
13

الباء

4

التاء

0

المجموع

17

• و ُيالحظ �أنّ واو ال َق َ�سم هي �أكثر حروف ال َق َ�سم تكرا ًرا في �شعر مبارك بن �سيف ،وهو في هذا لم
يخرج عن م�ألوف ا�ستعمال العرب لحرف الق�سم هذا؛ � ْإذ �أ�شار �سيبويه في معر�ض حديثه عن
�أدوات ال َق َ�سم في باب( :حروف الإ�ضافة �إلى المحلوف به ،و�سقوطها) �إلى �أنّ الواو هي الأكثر
والمق�سم به �أدواتٌ في حروف الجـ ِّر ،و�أكثرها الواو ،ثم الباء ،يدخالن
ا�ستعما ًال ،فقال« :ولل َق َ�سم
َ
على ِّ
هلل لأ ْف َع َلنَّ  ،و } َوتَال َّل ِه أَلَكِيدَ َّن
كل محلوف بهَّ .ثم التاء ،وال تدخل �إ َّال في واحد ،وذلك قولك :وا ِ
َأ ْصن ََامك ُْم{»(. )1

وعند ال ّنظر في �شعر مبارك بن �سيفُ ،و ِج َـد �أ ّنه لم يرد في �شعره �سوى حرفين من حروف ال َق َ�سم،
هما :الواو ،والباء ،ولم ي� ِأت على ِذكر الحرف الثالث ،وهو :تاء الق�سم .كما وجد الباحث �أنّ حرف الق�سم
(الواو) قد تكرر بن�سبة كبيرة جدًّا ،مقارنة مع حرف الباء؛ � ْإذ وردت الأولى في (ثالثة ع�شر) مو�ض ًعا،
في حين لم ترد الباء كحرف ق�سم �إ ّال في �أربعة موا�ضع .عل ًما �أنّ من ال ُعلـماء َمنْ َذ َكـ َر �أنّ (الباء) هي
الأ�صل فـي ال َق َ�سـم� ،أ ّمـا (الــواو) فهـي بـد ٌل مـن الـباء .يـقـول ابن قدامة المقد�سي المتوفى620هـ :
«وحروف الق�سم ثالثة :الباء ،وهي الأ�صل ،وتدخل على المظهر والم�ضمر جميعا .والواو ،وهي بدل
من الباء ،وتدخل على المظهر دون الم�ضمر؛ لذلك فهي �أكثر ا�ستعماال ،وبها جاءت �أكثر الأق�سام في
الكتاب وال�سنة»( .)2و�أ�شار المقد�سي � ً
أي�ضا �إلى �أ ّنه وعلى ال ّرغم من �أنّ الباء هي الأ�صل لكنّ الواو هي
الأكثر ا�ستعماال ،ووجد الباحث �أنّ الواو بها جاءت �أكثر الأق�سام في �شعر مبارك بن �سيف .
ق�س ًما به
ولم تدخل الباء كحرف َق َ�سم على الم�ضمر في �شعر مبارك بن �سيفْ � ،إذ لم يجد الباحث ُم َ
فاخت�ص دخولها في
دخلت عليه (باء ال َق َ�سم) �سوى لفظ الجاللة( :اهلل :ا�سم ظاهر)� .أ َّما واو ال َق َ�سم
ّ
�شعر مبارك بن �سيف على المظهر .
( )1الكتاب� . 496/3 ،سورة الأنبياء� ،آية. 57
( )2المغني. 7958 / 9 ،
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راب ًعا� :أنْ يكون الخبر م�صد ًرا نائ ًبا مناب الفعل ،نحو� :صب ٌر جميل ،التقدير� :صبري �صب ٌر جميل.
ف�صب ٌر :خبر لمبتد�أ محذوف تقديره� :صبري .
ولم يقف الباحث على �شاهد من �شعر مبارك بن �سيف على هذه الحالة .
 -2حاالت حـذف المبتد�أ جوا ًزا :
يكثر حـذف المبتد�أ جوا ًزا( )1في الحاالت الآتية:
ال� :إذا كان المبتد�أ جوا ًبا ال�ستفهام ،نحو قوله تعالى} :ك اََّل َل ُينْ َب َذ َّن فِي ا ْل ُح َط َم ِة (َ )4و َما َأ ْد َر َ
�أو ً
اك
َما ا ْل ُح َط َم ُة ( )5ن َُار ال َّل ِه ا ْل ُمو َقدَ ُة (�،)2({)6أي :هي نار اهلل .يقول ابن جني« :ف�إذا قال لك القائلَ :منْ

فحذفت (عندي) ،وهو الخبر ،و�إذا َ
قال لكَ :ك ْي َف َ�أ ْن َت؟ ُق ْل َت:
ِع ْن َد َك؟ قلتَ :ز ْيدٌ� ،أي َ :ز ْيـ ٌد ِعن ِـدي،
َ
وف{»(.)3
�صال ٌح� ،أي�:أنا �صال ٌح ،فحذفت (�أنا)،وهو المبتد�أ.قال اهلل �سبحانهَ } :طا َع ٌة َو َق ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
وب ّينا �ساب ًقا �أنّ المبتد�أ قد ُح َ
جواب ال�ستفهام في (ت�سعة)
ذف في �شعر مبارك بن �سيف؛ لأ ّنه
ٌ
موا�ضع ،والجدول الآتي ُيب ّينُ �أدوات اال�ستفهام التي ُحذف المبتد�أ في �سياقها:
�أداة اال�ستفهام
الهمزة

مرات تكراره
عدد ّ
4

ما

2

كم

2

هل

1

و ُي ُ
الحظ �أنّ حروف اال�ستفهام التي ُحذف المبتد�أ فيها؛ لأ ّنه جواب له بلغت �أربعة حروف ،وكانت
الهمزة هي الأكثر تكرا ًرا من بين �أخواتها.

ثان ًيا� :إذا جاء المبتد�أ بعد فعل القول ،وما ا�ش ُتق منه ،نحو قوله تعالىَ }:و َقا َل ْت َع ُجو ٌز َع ِق ٌيم{(،)4
وحذف المبتد�أ في �شعر مبارك بن �سيف بعد فعل القول ،وما ا�شتُق منه في (اثنين
�أي� :أنا عجوز عقيم ُ .
وع�شرين) مو�ض ًعا� .أ ّما �أفعال القول التي ُحذف المبتد�أ بعدها ،فهي :
(ُ )1ينظر� :أو�ضح الم�سالك ،البن ه�شام  ،196/1ومغني اللبيب ،630 ،629/2،وتو�ضيح المقا�صد ،للمرادي  ،485/1وجامع الدرو�س
العربية ،للغالييني.262 ،261/2،
(� )2سورة الهمزة� ،آية  4ـ . 6
( )3ا ّللمـع� ،ص .15وقال بهذا � ً
ال�صناعة� ،ص� . 83سورة محمد� ،آية. 21
أي�ضا الجلي�س النحوي ،ثمار ّ
(� )4سورة ال ّذاريات� ،آية . 29
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مرات تكراره
عدد ّ
18

فعل القول
(قــال) وما ا�شتُق منه
َزعموا

1

ً
�صارخا(ا�سم فاعل)

1

ي�س�أل

1

تُعات ُبني

1

ثال ًثا :ذكر ابن عقيل( )1وال�سيوطي(� )2أنّ المبتد�أ ُيحذف جوا ًزا �إذا وقع بعد الفاء المقترنة

بجـواب ّ
ال�شـرط ،نحو قوله تعالىَ } :م ْن َع ِم َل َصالِ ًحا َفلِ َن ْف ِس ِه َو َم ْن َأ َس َاء َف َع َل ْي َها{(.)3

ولم يقف الباحث على �شاهد من �شعر مبارك بن �سيف على هذه الحالة .
اال�ستنتاج الثاني:

وقد جاء المبتد�أ محذو ًفا لغير حاالت الوجوب والجواز التي ُذكرت ،و�إ ّنما كان الحذف لأ�سباب
�أخرى ،منها :
ال�سياق على المحذوف .يقول ابن جني« :واعلم �أنّ المبتد�أ قد ُيحذف
�أو ًال :داللة الحال� ،أو ّ
تارة ،و ُيحـذف الخبر لأ�سباب �أُخرى؛ وذلك �إذا كان في الكالم دالل ٌة على المحذوف»( .)4وجاء المبتد�أ
محذو ًفا في �شعر مبارك بن �سيف لداللة ال�سياق عليه في( :ثمانية وع�شرين) مو�ض ًعا .وهذا العدد
ات�ساعا
مفهوما،
لي�س بالي�سير ،والعرب تكره ِذ ْك َر ما كان
ال�سياق ،كما �أنّ العرب قد تحذف ً
ً
ً
ومعلوما من ّ
واخت�صا ًرا ،يقول الدكتور محمد ح�سنين �أبو مو�سى ..« :فالمهم عندهم(�أي :البالغيون)�أنْ ي�شيروا
�إلى المحذوف ،و�إلى �أنَّ العرب تفعل هذا لالتّ�ساع واالخت�صار»( . )5ويقول الدكتور �أبو مو�سى في موطن
�آخر نق ًال عن الآمدي« :والحذف َل َع ْمري كثي ٌر في كالم العرب �إذا كان المحذوف ما ّ
تدل عليه جملة
عربي �أحوج ما يكون للحذف اخت�صا ًرا؛ لوجود الدليل عليه .
الكالم»( .)6ومبارك بن �سيف �شاع ٌر ٌّ
(ُ )1ينظر� :شرح ابن عقيل .213/1
(ُ )2ينظر :همع الهوامع .38/2
(� )3سورة ف�صلت� ،آية  .46و�سورة الجاثية� ،آية . 15
( )4ا ّللمـع� ،ص . 15وذكر هذا � ً
ال�صناعة� ،ص. 83
أي�ضا الجلي�س النحوي ،ثمار ّ
( )5البالغة القر�آنية في تف�سير الزمخ�شري ،للدكتور محمد ح�سنين �أبو مو�سى� ،ص.116
ال�سابق نف�سه� ،ص. 117
(ّ )6
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ثان ًيا� :إذا َ�س َب َق ِذك ُْـره ،يقول المب ّرد ت285هـ« :ولو قلت على كالم مق ّدم عبد اهلل� ،أو منطلق� ،أو
ال�سامع»(. )1
�صاح ُبك� ،أو ما �أ�شبه هذا لجاز �أنْ ُت�ضمر االبتداء �إذا تق ّدم من ذكره ما يفهمه ّ
ووجد الباحث في �شعر مبارك بن �سيف (ثمانية وع�شرين) �شاهدً ا ُح ِذف فيه المبتد�أ لتق ُّدم ذكره.
و ُيالحظ �أنّ ِّ
ّ
ال�سابق� ،أو قبله ب�أبيات قليلة .
الذ ْك َر قد يكون في البيت
نف�سه(ال�شطر الأول)� ،أو المقطع ّ
اال�ستنتاج الثالث:

وح ِذف ما كان �أ�صله مبتد�أ ،نحو :ا�سم كان؛ حيثُ ُح ِذ َف في (�أربعين) مو�ض ًعا ،كما ُحذف ا�سم �إنّ
ُ
مو�ضع .
في
ٍ
اال�ستنتاج الرابع:
جاء في �شعر مبارك بن �سيف الخبر محذوفا ،ومتواف ًقا مع الحاالت التي ذكرها النُّحاة لحذف
ن�صوا على حذف الخبر في الحاالت الآتية:
الخبر؛ �إذ ّ

 حـذف الخبر وجو ًبا :ح�صر ا ُّلنحاة( )2الحاالت التي ُي َحذف فيها الخبر وجو ًبا في الآتي:
�أو ًال :بعد (لـوال) ،وذلك �إذا كان كو ًنا مطل ًقا ،وهو الغالب ،نحو :لوال َز ْي ٌد لأ ْك َرمت َُك� ،أي :لوال زي ٌد
كائنٌ � ،أو موجو ٌد .
ن�صا في ال َق َ�سم ،نحوَ :لع ْم ُر َك لأ ْف َع َلنَّ � ،أيَ :ل َع ْم ُر َك َق َ�سميَ .ف َع ْم ُر َك :مبتد�أ،
ثان ًيا� :إذا كان المبتد�أ ًّ
و َق َ�سمي :الخبر.
عمل
ثال ًثا :بعد كل مبتد�أ ُع ِطف عليه بالواو التي بمعنى (مـع) ،نحوُ :ك ُّل َر ُج ٍـل َو َ�ض ْي َعتُـهُ ،وك ُّل ٍ
ثوب وقيم ُتهُ.
وجزا�ؤُه ،وك ُّل ٍ
راب ًعا� :أنْ يكون المبتد�أ م�صد ًرا ،وبعده حال �سـدّ ت م�سد الخبر ،وهي ال ت�صلح �أنْ تكون خب ًرا،
فعندئذ ُيحذف الخبر وجو ًبا ل�س ّد الحال م�س ّده ،نحو�َ :ض ْر ِبي ا ْل َع ْب َد ُم ِ�سي ًئا� ،أو َ�ض ْر ِبي َز ْيدً ا قا ِئ ًما.
ٍ
ف َ
وح ِذ َف الخبر وجو ًبا ،والتقدير:
ـ(�ض ْر ِبي) :مبتد�أ .العب َـد :مفعولُ .م ِ�سي ًئا :حال �س ّدت م�س ّد الخبرُ ،
َ�ض ْر ِبي ا ْل َع ْب َـد �إذا كان ُم ِ�سي ًئا .فـ ( ُم ِ�سي ًئا) :حال من ال�ضمير ال ُم�ست َِكن في الخبر المحذوف ،وال�ضمير
يعود على العبد .
( )1المقت�ضب.129/4 ،
()2منهم� :سيبويه ،الكتاب ،499/3 ،وابن ع�صفور ،ال ُمـقـ ّرب ،91/3 ،والإ�سترابادي ،الوافية في �شرح الكافية� ،ص ،72والمرادي،
تو�ضيح المقا�صد� ،ص ،488 - 486وابن ه�شام� ،شرح قطر ال ّندى� ،ص ،205 ،126 ،125و�شرح ابن عقيل 231/1 ،ـ .233
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الرابع :
اال�ستنتاج ّ

 حـذف الخبر جـوا ًزا :ذكر النحاة( )1الحاالت التي ُيحذف فيها الخبر جوا ًزا ،وهي:�شاع ُر العربي ِة؟ فتجيب� :أبو
�أو ًال� :إذا جاءت الجملة جوا ًبا عن ا�ستفهام ُعلم منه الخبر ،مثلَ :منْ ِ
الطيب المتنبي ،يريد� :أبو ّ
ّ
الطيب المتنبي �شاعر العربية� .أو َمنْ ِع ْن َدكم؟ فتجيبٌ :
�ضيف� ،أي :عندنا
ٌ
�ضيف .
ثان ًيا� :إذا جاء المبتد�أ بعد �إذا الفجائية ،وكان الخبر المحذوف ّ
معنى عام ُيف َهم من
يدل على ً
ُ
العوا�صف �شديد ٌة ،ونحوَ :خ َر ْجتُ و�إذا
ا�ص ُف� ،أي� :إذا
�سياق الكالم ،نحوَ :خ َر ْجتُ من ِ
البيت و�إذا ال َع َو ِ
الأ�سدُ� ،أي :حا�ض ٌر.
ثال ًثا� :إذا كانت الجملة المحذوفة الخبر معطوفة على جملة ا�سم ّية� ،أو معطو ًفا عليها جملة
ا�سمية ،والمبتد�آن م�شتركان في الحكم ،نحو قوله تعالىُ } :أ ُك ُل َها َدائِ ٌم َوظِ ُّل َها{(. )2
ولم نجد نماذج من حاالت الوجوب والجواز لحذف الخبر في �شعر مبارك بن �سيف.
اال�ستنتاج الخام�س  :وقف الباحث على بع�ض ال�شواهد في �شعر مبارك بن �سيف وقد ُح ِذف فيها ما
كان �أ�صله خب ًرا ،و�صلت �إلى (�سبعة) �شواهد ،وتو ّزعت على النحو الآتي:
 حذف خبر الفعل النا�سخ ،ولم يعـثر الباحـث على �شواهد على هذه الحالة �إ ّال في (ثالثة مواطن)،وهذا العدد ي�سير �إذا ما قورن بحاالت الحذف الأخرى التي وردت في �شعر مبارك بن �سيف .
 -حذف خبر ال النافية للجن�س العاملة عمل �إنّ .

ذكر ال ُّنحاة(� )3أنّ خبر ال ال ّنافية للجن�س قـد ُيحـذف  .وع َّلل المجا�شعي ذلك بقوله� « :إ ّنه ُح ِـذف
لداللة الكالم عليه ،والعرب َتحـذف �إذا كان فيما �أُ ْبـ ِقي دليل على ما �أُ ْلـ ِقي ،والتقدير :ال ب� َأ�س عليك� ،أي:
()4
فت لما �أعلمتك»
ال ب� َأ�س موجود عليك ،فـ(على) متع ّلق بـ (موجود) �إ ّال �أ ّنك َح َذ َ
()1منهم :الإ�سترابادي ،الوافية في �شرح الكافية� ،ص ،72والمرادي ،تو�ضيح المقا�صد والم�سالك ،485/1 ،وابن ه�شام� ،أو�ضح
الم�سالك. 199/1 ،
(� )2سورة ال ّرعـد� ،آية. 35
المف�صل� ،ص  ،30وابن يعي�ش،
()3منهم� :سيبويه في :الكتاب ،275/2 ،والمجا�شعي� ،شرح عيون الإعراب� ،ص  ،119والزمخ�شري،
ّ
المف�صل  ،107/1والإ�سفراينيُ ،لباب الإعراب ،273 ،والإ�سترابادي ،الوافية في �شرح الكافية� ،ص  ،76وابن ه�شام ،مغني
�شرح
ّ
اللبيب. 239/1 ،
(� )4شرح عيون الإعراب� ،ص . 122
194

وجد الباحث خبر ال النافية للجن�س محذو ًفا في (خم�سة) موا�ضع ،وجاء الحذف في هذه الموا�ضع
لداللة ال ّنفي عليه.
اال�ستنتاج ال�ساد�س :وبح�صر عدد الحاالت التي ُحذف فيها الم�سند ،والم�سند �إليه في �شعر مبارك
بن �سيف يتب ّين لنا �أنّ عدد الحاالت التي ُحذف فيها المبتد�أ �أكثر من حاالت حذف الخبر ،فقد ُحذف
المبتد�أ� ،أو ما كان �أ�صله مبتد�أً في (�سبعة وخم�سين ومائة) مو�ضع ،في حين لم ُيحذف الخبر� ،أو ما
(واحد و�أربعين) مو�ض ًعاَّ .
عربي كغيره من
كان �أ�صله خب ًرا �إ ّال في
ٍ
وال�شاعر (مبارك بين �سيف) �شاعر ٌّ
ُّ
ال�شعراء الذين حذفوا ً
بع�ضا من العنا�صر الإ�سنادية ،وغير الإ�سنادية في �شعره .
والجدول الآتي يلخ�ص حاالت حذف تلك العنا�صر في �شعر مبارك بن �سيف:
العن�صر المحذوف
حذف المبتـد�أ .

العدد
125

حذف ما كان �أ�صله مبتد�أ (ا�سم النوا�سخ) .

40

حذف الخبر .

26

حذف ما كان �أ�صله خب ًرا (خبر النوا�سخ) .

7
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المجموع

بعد النّظر في الجدول ال�سابق ن�ستنتج ما ي�أتي :

�أو ًال :مجموع الموا�ضع التي ُحـذف فيها عن�صرا الجملة اال�سمية و�صل �إلى (ثمانية وت�سعين ومائة)
مو�ضع ،وهذا عدد مرتفع ،ربما ي�شير �إلى مدى قدرة ال�شاعر مبارك بن �سيف على الإتيان بما ُيغني� ،أو
يدل على المبتد�أ� ،أوالخبر؛ لذلك تكرر حذفهما في مواطن متعددة من �شعره.
ثان ًياُ :يلحظ تف ّوق حذف المبتد�أ عدد ًّيا على حذف الخبر في �شعر مبارك بن �سيف ،فكما هو معلوم
�أنّ الم�سند �إليه (المبتـد�أ) ركن مهم في الجملة؛ لذلك قد يق ّل حذفه في التركيب مقارنة مع حذف
الخبر ،وع ّلل العلوي ذلك بقوله �إنّ حذف الخبر� « :أكثر من حذف المبتد�أ ،ووجه ذلك هو �أنّ المبتد�أ
طريق �إلى معرفة الخبر ،ف�إذا كان الخبر محذو ًفا ،ففي الكالم ما ّ
يدل عليه ،وهو المبتد�أ ،و�إذا ُحذف
المبتد�أ لم يكن في الكالم ما ّ
يدل عليه؛ لأنّ الخبر ال يكون دلي ًال على المبتـد�أ»( .)1ويحذف مبارك
بن �سيف المبتد�أ؛ لأنه مهت ٌّم بالخبر ،فالخبر طا ٍغ على المبتد�أ؛ لذلك �أراد ال�شاعر �إبرازه و�إظهاره
(ّ )1
الطراز. 93/2 ،
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وو�ضعه في ال�صدارة .و�أجمع ال ّنحاة على �أنّ الحذف جائز في كل تركيب �شريطة �أ ّال يت�أثـر المعنى بذلك
الحذف ،وا�شترطوا � ً
معنوي على المحذوف ،وقد �سبق تف�صيل الحديث في
لفظي� ،أو
ّ
أي�ضا وجود دليل ّ
هذا .
ثال ًثاُ :يلحظ �أنّ هناك تف ّو ًقا عدد ًّيا لحذف ما كان �أ�صله مبتد�أ على ما كان �أ�صله خب ًرا ،وقد يقودنا
هذا للقول �إنّ ال�شاعر المبدع هو ذلك الذي ي�ستفيد مما يتيحه له ال ِّنظام اللغوي ،فال تطغى على �شعره
حالة دون �أخرى؛ لأنّ هدفه �إي�صال المعنى للقارئ .
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الف�صل الثاني
الحــذف في الجملة الفعلية ،وي�شمل :
( )1حذف الفاعل .
( )2حذف العامل في الم�صدر .
( )3حذف الفعل وجو ًبا بعد �إذا ّ
ال�شرط ّية .
( )4حذف فعل ال َق َ�سم .

( )1حذف الفاعل .

يرى المبرد(� )1أ ّنه ال يجوز حذف الفاعل بحجة �أنّ الفعل ال ي�أتي بال فاعل .والمبرد في هذا القول
حوي؛ فالجملة ال ت�ستقيم �إ ّال بذكر الم�سند والم�سند �إليه،
�إ ّنما يعتم ُد على ظهور المعنى في التركيب ال ّن ّ
()2
ن�ص ابنُ مالك ت672هـ
وبذلك ُيفهم المعنى من خالل الجملة التّا ّمة ،وهو �صاد ٌق فيما يقول ،فقد َّ
على �أنّ الكالم ٌ
لفظ مفيدٌ ،وظهور الفاعل هنا معناه :الإفادة التا ّمة؛ ولهذا كان المبرد �صاد ًقا فيما
ذهب �إليه و�أ ّيده ابن الو ّراق ت381هـ(� )3أي�ضا عندما ذ َك َر �أنّ الفعل ال يخلو من الفاعل؛ ولهذا وجب �أنْ
ينوب عنه ا�س ٌم مرفوع .فالفعل ال يفتقر �إلى المفعول كافتقاره �إلى الفاعل .ولكن ُ
نلحظ �أنّ ابنَ الو ّراق
ي�شير �إلى �إمكانية حذف الفاعل �شريطة وجود ما ينوب عنه .كما ذهب ابن مالك ت672هـ �إلى عدم
جواز حذف الفاعل ،فقال:
ـاع ٌـل َفـ�إنْ َظـ َهــر
َو َبـ ْعــدَ ِفـ ْعـلِ َف ِ

َفـ ْهــ َو َو�إ ّال َف َ
ا�سـ َتــ َتـر
ـ�ضـم ٌ
ِــير ْ

وي�شرح محمد محيي الدين عبد الحميد هذا البيت ،فيقول« :وهذا البيت ي�شير �إلى ُح ْك َمـ ْين من
الحكمين� :أ َّنه ال يجوز حذف
�أحكام الفاعل� ،أولهما� :أنَّ الفاعل يجب �أن يكون بعد الفعل .. ،وثاني ُ
الفاعل ،بل �إما �أنْ يكون ملفوظا به ،و�إ َّما �أنْ يكون �ضمي ًرا ُم�ستت ًرا»(. )4
متى يجوز حذف الفاعل ؟

وجد النحاة( )5وبعد ا�ستقراء عميق لموا�ضع ال ّذكر والحذف �أنّ الفاعل قد ُي َ
حذف لغر�ضين:
الأول :الأغرا�ض اللفظ ٍّية ُ .يحذف الفاعل في الحاالت الآتية:

�إذا ّ
دل عليه دليل ،ويتم ّثل في( :الم�صدر العامل والم�شتقات) .وذهب لهذا كل من :ابن الو ّراق
ت381هـ( ،)6وابن م�ضاء القرطبي ت 592هـ(. )7
( )1المقت�ضب ،للمبرد. 19/1 ،
(� )2ألفية ابن مالك� ،ص.9
( )3علل النحو ،البن الو ّراق� ،ص. 309
(� )4شرح ابن عقيل 78 ،77/2 ،هام�ش.1
وال�سهيلي ت581هـ ،و�أبو البقاء ال ُعكبري في:
()5منهم :ابن م�ضاء القرطبي في :ال ّرد َعلى ال ّنحاة� ،ص ،87 ،86والك�سائي ت189هـّ ،
اللباب في علل البناء والإعراب ،157/1،وابن ه�شام في� :شرح �شذور الذهب� ،ص،216
( )6علل النحو ،البن الو َّراق� ،ص. 309
( )7ال ّرد َعلى ال ّنحاة ،البن َم َ�ضاء القرطبي� ،ص.86
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ي�شير ابن الو ّراق ت381هـ �إلى جواز حذف الفاعل �إذا ّ
دل عليه دليل ،فيقول « :ف�إنْ قيلَ :ف َهال َكانَ
ا�سم ا ْل َف ِاعلَ ،ك َق ْو ِل َنا� :أَ ْنت مطعمَ ،ف ِفي (مطعم) �ضمير
ا ْل َف ِاعل م�ضمرا ِفي ِْ إ
(ال ْط َعام) َك َما ي�ضمر ِفي ْ
م�ستترَ ،ك َما ا�ستتر ِفي ا ْل ِف ْعل�ِ ،إذا قلت :تطعم؟ َفا ْل َج َواب ِفي َذ ِلك� :أَن الم�صادر لاَ تقبل َّ
ال�ضمِ يرَ ،و ِ�إن
الَ ْج َنا�سَ ،ن ْحو:
مجرى �أَ�س َماء ْ أ
عملت عمل ا ْل ِف ْعلَ ،و�إِ َّن َما لم َي�صح ِفي َها هَ َذا؛ َِ أل َّن َها �أ�صل ْ أ
الَ ْف َعال ،فجرت ْ
ال�ضمِ يرَ ،وجب �أَنْ يكون ا ْلم�صدر َك َذ ِلكَ ،ف�إِذا لم ْ
الَ ْ�س َماء لاَ تقبل َّ
يظهر
َر ُجلَ ،و َف َر�سَ ،ف َل َّما َكا َنت هَ ِذه ْ أ
ا ْل َف ِاعل ب ْعدهَ اَ ،ف�إِ َّن َما َذ ِلك لأجل حذفه للداللة َع َل ْي ِه لاَ ال�ستتاره »(. )1
وجاء الفاعل محذو ًفا في �شعر مبارك بن �سيف لوجود دليل عليه في الم�صدر والم�شتقات:
�أو ًال :الم�صدر .جاء فاعل الم�صدر محذو ًفا في �شعر مبارك بن �سيف في (ثمانية وت�سعين ومائة)
مو�ضع ،وهذا كم هائل في المعجم اللغوي لدى ال�شاعر الذي يبدو �أنه كان يركز في �شعره على ذكر
ٍ
الحقائق المرتبطة بالحدث ال بالزمن ،ومن هذه الم�صادر المحذوفة الفاعل في �شعره:
• قوله في ق�صيدته (عودة �إبريل)(: )2
ــد ُخــ ِلـــ َقــــــــتْ
ــــن ُنــــ ْو ٍر َق ْ
َعـجـَـــ ًبا ِم ْ

ـــــــــر
َعــ ْيــ َن ِ
ـــح ِ
ـــاك ِ�ضـــ َي ً
ـــال�س ْ
ـــاء َك ِّ

• وقوله في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديان)(: )3
َذ َ
اك الْـ َعــنِـيـدُ َ ،فـ�أَ ْيـنَ َيــ ْو ُم َمــ َعـــا ِدي ؟

ــطــينَ الأُ َبــا ِة ــ َفـــ�إنَّـــ ِنــي
ــ�س ِ
ُعـــذْ ًرا ــ ِفـ َل ْ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )4
َّ
ْـــــرهَ ــــا
كالطـ ْي ِر �إنْ َبــ ُعــدَ تْ َتـ ُعــو ُد ِلـــ َوك ِ

ْــحــ َيـــا َة َتــــ َ ُّ
ــــــــــاء
ـــــــب َو َر َج
�إنَّ ال َ
رق ٌ
ُ

ثان ًيا :الم�شتقات .جاء فاعل الم�شتقات محذو ًفا في �شعر مبارك بن �سيف في (�سبعين) مو�ض ًعا،
منها:
• قوله في ق�صيدته (بقايا �سفينة غو�ص)(:)5
( )1علل النحو ،البن الو َّراق� ،ص. 277
( )2الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 64المتدارك)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص.83
(ّ )3
(الكامل)
		
( )4نف�سه� ،ص.153
( )5الأعمـال ِّ
(ال ّرمل)
ال�شعرية� ،ص . 6
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َواذ ُْك ِـري َذ َ
اك ِّ
ال�ش َـرا ْع
للـر ْي ِـح َمـ ْمـدُ و َد ِّ
الـذ َرا ْع
َب ِ
ـا�س ًـطا ِّ
ً
با�سطا :ا�سم فاعل(فاعله محذوف) .

• وقوله في ق�صيدته (الليل ِّ
وال�ضفاف)(:)1
َيا َ�ضـ ِنـيـ ًنا َق ْـد �أَ َتـا ِنـي َّ
الـطـ ْي ُ
ـف ِفـي اللـيـلِ الْـ َبـهِـيـم .
ـالت َنـ�أَتْ
َفـ�أَ ِجـيـبـي َيـا ُن ِـخـ ْي ٍ

ال�صبا)(:)2
• وقوله في ق�صيدته (رفقة ِّ
ْـرا ُه
َيـا َ�سـا ِكـ ِنـي َحـ ِّيـ َنـا َق ْـد َعـا َد ِذك َ

ْـ�سـو ُم َـحـ َّيـا ُه
�أَ َل ْـم َي َـزلْ ُنـو ُر ُه َيك ُ

قام �إ ّال هند.
-2اال�ستثناء
المفرغ ،وهو ما كان م�سبو ًقا بنفي ،والم�ستثنى منه محذو ًفا ،نحو :ما َ
ّ
ال ْر َب َعة ا َّل ِتي
يقول ابن ه�شام ت761هَ « :وال َّتق ِْديرَ :ما َق َام � َأح ٌد ِ�إلاَّ ِهـ ْنـدَُ .وهَ َذا �أحد المواطن َْ أ
يطرد ِفي َها حذف ا ْل َف ِاعل «(. )3
المفرغ في �شعر مبارك بن �سيف .
ولم يرد �شاهدٌ على الفاعل المحذوف في اال�ستثناء
ّ
 -3مالءمة ال�سجعة ،ومالءمة النّظم.

يقول ابن ه�شام الأن�صاري ت761ه « :قد ُي ْح َذ ُف الفاعل؛ ِللجهل به كـ�ُ :س ِر َق المتاعُ� ،أو لغر�ض
لفظي :كت�صحيح ال ّنظم في قول(:)4
ُعـ ِّلـقْـ ُتـ َهـا َع َـر ً�ضاَ ،و ُعـ ِّلـ َقـتْ َر ُجـ ًال

َغــ ْي ِريَ ،و ُعـ ِّل َـق �أُخْ َـرى َذ ِل َـك ال َّر ُج ُـل»(. )5

كما ذكر �شارح كتاب فتح رب البرية في �شرح نظم الآجرومية( )6عن حذف الفاعل مالءمة لل�سجع،
دت �سيرته ،الأ�صل َحمِ َد النا�س �سيرته .
طابت �سريرته ُحمِ ْ
نحوَ :من ْ
( )1الأعمـال ِّ
ال�شعرية� ،ص . 17
ال�سابق نف�سه� ،ص . 20
(ّ )2
(� )3شرح قطر الندى� ،ص.183
(ّ )4
ال�شاهد للأع�شى ،ميمون بن قي�س ،تُنظر م�صادره في :معجم �شواهد النحو ال�شعرية ،للدكتور حنا حداد رقم ال�شاهد(� )1929ص
 .524ورواية ال�شاهد عند حداد:
عُـ ِّلـقْـ ُتـهَـا عَـ َر ً�ضاَ ،وعُـ ِّلـ َقـتْ َر ُجـ ً
َغ ـ ْيرِيَ ،وعُـ ِّلـ َق �أُخْ ـ َرى َغ ْي َرها ال َّر ُجـ ُل (البحر الب�سيط)
ال
(� )5أو�ضح الم�سالك. 137 – 135/2 ،
( )6فتح رب البرية في �شرح نظم الآجرومية ،لأحمد بن عمر بن م�ساعد الحازمي� ،ص. 316
(ال ّرمل)
(الب�سيط)
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وجاء الفاعل محذو ًفا مالئمة للنظم (القافية) ،في �شعر مبارك بن �سيف في (ع�شرة) موا�ض ًع،
منها:

• قوله في ق�صيدته (�أمجاد رم�ضان)(:)1
ـيـــد َتـ َمـ َّهـــ ُلــوا
إيــه َبـ ِنــي ا ْبــن الْــ َو ِل ِ
� ٍ

ــب
ــر ِلـلنَّـف ِ
ْـ�س ُ
يــم ُيــن َ
ْــ�س الْـ َك ِـر ِ
َّـ�ص ُ
َفـالن ْ

• وقوله في ق�صيدته (�أمجاد رم�ضان)(:)2
هلل َد ُّرهُ ـــمــو �أَ َعـــا ُدوا للــــ َو َغـــــــى
ِ

ـــب
ْـ�س ُ
هـم ال ُيـن َ
َعـ ْهـدً ا ِل َغـــ ْي ِر جـــدُ و ِد ْ

• وقوله في ق�صيدته (�أمجاد رم�ضان)(:)3
ـ�ضــانُ ِفــ ْي َ
ــز ُ
َر َم َ
ـك ال ُْـمـ ْع ِـج َ
ـــرا َم ٌـة
ات َك َ

ـــــــر َو ُّ
ـــــــــب
ِ
ـــر َّت ُ
هلل َ�شـ ْه ٌ
ال�شـ ُهـــــــو ُر ُت َ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية(الفجر الآتي)(:)4
ــر�ؤَ ِفـي َقــ ْو ِل ْ
ـك
َمــا ُكـنْــتَ ِلـ َت ْـج ُ
َلـ ْو �أَنَّ َحـلـيـ ِفـي َل ْـم ُيـقْــ َب ْـر
� -4أ�سلوب التعجب على وزن (�أ ْف ِعل) �إذا دلّ عليه دليل .

ال�سابقة« :ويطرد حذف الفاعل في
يقول ال�شيخ خالد الأزهري ت905ه
ً
ملخ�صا الحاالت الأربع ّ
�أربعة موا�ضع في باب النائب عن الفاعل ،نحوُ } :ق ِض َي أْالَ ْم ُر{( ،)5وفي اال�ستثناء المفرغ نحو :ما قام
�إال هند ،وفي (�أَ ْف ِعل) بك�سر العين في التعجب �إذ َّ
دل عليه متقدم مثله ،نحوَ } :أ ْس ِم ْع بِ ِه ْم َو َأ ْب ِص ْر{(،)6
وفي الم�صدر نحوَ } :أ ْو إِ ْط َعا ٌم فِي َي ْو ٍم ِذي َم ْس َغ َب ٍة (َ )14ي ِتي ًما»(. )7
لتقدم دليل عليه في
ولم يرد �شاهدٌ على الفاعل المحذوف في �أ�سلوب
التعجب على وزن (�أ ْف ِعل)؛ ُّ
ُّ
�شعر مبارك بن �سيف .
( )1الأعمـال ِّ
ال�شعرية� ،ص .74
( )2الأعمـال ِّ
ال�شعرية� ،ص .75
ال�سابق نف�سه� ،ص .76
(ّ )3
		
( )4نف�سه� ،ص .280
(� )5سورة يو�سف. 41 ،
(� )6سورة مريم. 38 ،
(� )7شرح الت�صريح على التو�ضيح ،لخالد الأزهري� ،ص� .1399سورة البلد. 15 ،14 ،
(الكامل)
(الكامل)
(الكامل)
(المتدارك)
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 -5النائب عن الفاعل .

ويعد حذف الفاعل في باب نائب الفاعل من الأغرا�ض اللفظية ،و ُيحذف الفاعل في هذا الباب
لأغرا�ض معنوية منها:

• �أوالِ :علْم المخاطب بالفاعل( ،)1نحوَ } :و ُخلِ َق إْ ِ
الن َْس ُان َض ِعي ًفا{( ،)2ف�أ�صل التركيب  -واهلل
�أعلمَ -خ َلـقَ ُ
اهلل الإن�سانَ �ضعي ًفاَ ،ف ُح َ
ذف الفاع ُل ،وهو :لفظ الجاللة للعلم به.

وجاء الفاعل محذو ًفا للعلم بهَّ ،
وحل محله نائبه في �شعر مبارك بن �سيف في (�أربعة ع�شر)
مو�ض ًعا ،منها:

• قوله في ق�صيدته (بقايا �سفينة غو�ص)(:)3
َو َلـ َق ْـد َدا َرتْ َر َحـى الأ َّيـا ُم َد ْو َر ْة
ـات ُتـ َغـنَّـى
�ص ِحـ َكـا َي ٍ
َو َغـدَ ا ا ْل َغـ ْو ُ

• وقوله في ق�صيدته (بين هياكل ع�شتار  -الم�شهد الثاني :)4()-
�أَ ُت َـرى الإن َْـ�سـانُ ُيـخْ ـ َلـقْ
الـ�سـا ِمـ َي ْـة
ِفـي الْـ َمـ َعـا ِنـي ّ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(:)5
ـــي) َو ( َبــا ُن ٌ
َوهُ ـ َن َ
ــاك ُ
ــو�ش) هُ ــ َنــا
(�ش ِ
ــوع ٌّ

َو ِ�شــ َب ُ
اء
ــد َق ْ
ــاك َ�صــ ْي ٍ
ـــد ُر ِفــ ْعـــنَ ُخــــ َو ُ

• ثانيا :االخت�صار( ،)6كقولكُ :روي عن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  ، -اخت�صا ًرا لقولك :روى �أبو
هريرة  -ر�ضي اهلل تعالى عنه  -عن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم . -
جاء الفاعل محذو ًفا اخت�صا ًراَّ ،
وحل محله نائبه في �شعر مبارك بن �سيف في (�سبعة) موا�ضع،
منها:
(ُ )1ينظر :فتح رب البرية في �شرح نظم الآجرومية� ،ص. 316
(� )2سورة ال ِّن�ساء. 28 ،
( )3الأعمـال ِّ
(ال ّرمل)
ال�شعرية� ،ص .5
(ال ّرمل)
ال�سابق نف�سه� ،ص .37
(ّ )4
(الكامل)
		
( )5نف�سه� ،ص .101
( )6فتح رب البرية في �شرح نظم الآجرومية � ،ص. 317
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• قوله في ق�صيدته (�أ�ضغاث �أحالم)(:)1
ــل َم ْـح َ
َو ُيــقْـ َف ُ
ـ�ض ُـرهَ ــا َبـ ْعـــدَ ِحـــ ْي ْن

ــر الـ َّثــا ِنـ َي ْ
ــة
ــح َيـنْـ َت ِ
ِلـ ُيــفْـ َت َ
ــظ ُ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(:)2
�أَ ُي ِـريدُ َنـ ْب َع َّ
ــ�س؟ �أنْـتَ ُ�ص ُـخـو ُر ُه
ال�شـ ْم ِ

ـ�س ُتو َلـــدُ هً ــ ُهــ َنـا َو ُت َ
َف َّ
ــاء
ال�شـ ْم ُ
ــ�ض ُ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(:)3
َك َّ
ْـرهَ ـا
الـطـــ ْي ِر �إنْ َبـ ُعـــدَ تْ َت ُعـــو ُد ِل َوك ِ

ــــاء
�إنَّ ال َ
ـــر ُّق ٌ
ْــحـــــــ َيــــا َة َت َ
ــــــــب َو َر َج ُ

ال�سامع()4؛ لأ َّنه لم ُيرد الإف�صاح عن الفاعل� ،أو لأ َّنه يجهله،
• ثالثا :رغبة المتك ِّلم في الإبهام على ّ
فهو ال ي�ستطيع تعيينه للمخاطب ولي�س في ذكره بو�صف مفهوم من الفعل فائدة وذلك كما تقول:
الل�ص متاعي .فائدة زائدة في
ُ�س ِر َق متاعي ،لأ َّنـك ال تعرف ذات ال�سارق ،ولي�س في قولك�َ :س َر َق ُّ
ال�س َ
ارق لكن قال�ُ :س ِر َق المتاع
الإفهام على قولك�ُ :س ِر َق متاعي .ونحو�ُ :س ِر َق المتاعُ ،وهو يعرف َّ
قا�صدا الإبهام على ال�سامع .
ال�سامع ،في �شعر مبارك بن �سيف في (خم�سة)
وجاء الفاعل محذو ًفا رغبة في الإبهام على ّ
موا�ضع ،منها:

• قوله في ق�صيدته (الليل ّ
وال�ضفاف)(:)5
هَ ـلْ ُت َـرا ِنـي ِفـي َمـتـاهَ ـا ِتـي ..
�أَ َ�ضـ ْعـتُ الْـ َيـ ْو َم َد ْر ِبــي ؟

• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث ( )3البعدالرابع :)6()-2-
�أَنْـــ َوا ٌر َتـــ َوا َرتْ
ــراهَ ــا َ�ضــلَّــت الــدَّ ْر َب َو َتــاهَ ــــتْ ؟!
�أَ ُت َ
( )1الأعمـال ِّ
ال�شعرية� ،ص ( .63المتقارب)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص .121
(ّ )2
(الكامل)
		
( )3نف�سه� ،ص .153
(� )4شرح ابن عقيل 121 ،111/2 ،هام�ش . 2
( )5الأعمـال ِّ
ال�شعرية� ،ص ( .12ال ّرمل)
(ال ّرمل)
ال�سابق نف�سه� ،ص .189
(ّ )6
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•رابعا :رغبة المتكلم في �إظهار تعظيمه للفاعل :ب�صون ا�سمه عن �أن يجري على ل�سانه� ،أو
ب�صونه عن �أن يقترن بالمفعول به في الذكر ،كقولك :خلق الخنزير .
وجاء الفاعل محذو ًفا تعظي ًما له ،في �شعر مبارك بن �سيف في ( �أحد ع�شر) مو�ض ًعا ،منها:

(ع ّ�شاق ّ
ال�شم�س)(:)1
• قوله في ق�صيدته ُ
اح َو َو َّلـى �أَنْ َيـ ُعـو ْد ؟
َك ْي َف ِللْـ َف ْـج ِـر الـذي َر َ
َكـ ْي َ
ـاجــي الْـ َعـا ِتـ َي ْ
ــة ؟
ـف ُت ْـجـ َتـا ُز الـدَّ َي ِ

• وقوله في ق�صيدته (بحر الزُّم ُّرد)(:)2
ـاء ِف َ
ــر
ـيـك َكـ َع ْـ�س َـج ٍـد َيـ َتـ َف َّ
ـج ُ
الْـ َم ُ

َوالْـ َغـا ِنـ َي ُ
ـــر
ـات ِبـ ِع ْـ�ش ِـق ُد ِّر َك ُت َـ�س َـح ُ

• وقوله في ق�صيدته (عودة �إبريل)(:)3
ـــد ُخـ ِلـ َقـــتْ
ــن ُنـــ ْو ٍر َق ْ
َع َـجــ ًبا ِم ْ

ـــر
َعــ ْيــ َن ِ
ــح ِ
ـاك ِ�ضــ َي ً
ـال�س ْ
ـــــاء َك ِّ

•خام�سا :رغبة المتكلم في �إظهار تحقير الفاعل ب�صون ل�سانه عن �أن يجري بذكره  .وجاء الفاعل
محذو ًفا تحقي ًرا له ،في �شعر مبارك بن �سيف في (�أحد ع�شر) مو�ض ًعا ،منها:
 قوله في ق�صيدته (بحر الزُّم ُّرد)(:)4َّــاق َو َو َمــ ْو ُج َ
هَ ـــا �أَنْــتَ َخـف ٌ
ــك هَ ــا ِد ُر

ُمـن ُْـذ ال َ
ــر و ُم َـ�ســ ّي ُر
ْـخـ ِلـي َق ِـة َ�صـا ِب ٌ

 وقوله في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأمجاد)(:)5هَ ـلْ ُيـطْ ـ َل ُـق الْـ َم ْـ�س ُـجـونُ ِم ْن �أَ ْ�صـ َفـا ِد ِه

ِبـال َْحــقِّ ُيـطْ ـ َل ُ
ــز َنــــا ِد
ــق � ،أَ ْم ُت َـرى ِب ِ

•�ساد�سا :خوف المتكلم من الفاعل ،ف ُي ِعر ُ�ض عن ذكره؛ لئال يناله منه مكروه .
ولم يرد في �شعر مبارك بن �سيف �شاهدا على هذا الغر�ض .
		
( )1نف�سه� ،ص .18
( )2الأعمـال ِّ
ال�شعرية� ،ص .47
ال�سابق نف�سه� ،ص .64
(ّ )3
ِّ
( )4الأعمـال ال�شعرية� ،ص .48
ال�سابق نف�سه� ،ص .83
(ّ )5

(ال ّرمل)
(الكامل)
(المتدارك)
(الكامل)
(الكامل)
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• �سابعا :خوف المتكلم على الفاعل ،ف ُي ِعر ُ�ض عن ا�سمه؛ لئال يم�سه �أحد بمكروه .
وجاء الفاعل محذو ًفا خوفا عليه ،في �شعر مبارك بن �سيف في قوله:
• في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(:)1
ــم
َمــ ْهـــ ًال َفــــ َمـــا ُ�ش ِ
ـــر َخ ا ْل َعــ َل ْ

• وفي م�سرحيته ّ
ال�سابقة نف�سها(:)2
ال�شعرية ّ
ــم ؟
ــرا ُه َ�صــ َّغ َ
�أَ ُت َ
ـــر َ�شــ�أْ َنــ ُه ْ
ــم ؟
ـــر َ�شــ�أْنَ �آ ِلــ َه ٍ
ــرا ُه َ�صــ َّغ َ
�أَ ُت َ
ـــة َلـ ُه ْ

			
( )1نف�سه� ، ،ص .255
( )2الأعمـال ِّ
ال�شعرية� ،ص . 272 ،271

(الكامل)
(من الكامل)
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( )2حذف العامل في الم�صـدر .

ق�سم ال ُّنحاة( )1الم�صادر المن�صوبة �إلى ثالثة �أق�سام ،هي:
ّ
الأول :م�صادر ُحذف فع ُلها ،مع جواز �إظهاره ،نحو قولنا للقادم من ال�سفرَ :خ ْي َر َمق َْد ِم� .أيَ :ق ِد ْم َت
وعدتَني مواعيد ُعرقوب .
َخ ْي َر َمق َْد ِم .و ِلـ َمنْ َي ِعـ ـ ُد و ُيخْ ِلـ ُـف:
َ
مواعيد ُعرقوب� .أيْ :
وعدا ُتك.
وقد ي�أتي هذان الم�صدران مرفوعين على �أ ّنهما خبران لمبتد�أ محذوف تقديرهُ :قدُو ُمكِ ،
ويرى ابن يعي�ش(� )2أ ّنه يجوز �إظهار العامل(الفعل)� ،أو عدم �إظهاره .
الثاني :م�صادر يجوز �إظهار فعلها غال ًبا؛ لكثرة اال�ستعمال  ،نحو:
 َ�سق ًيا ،ورع ًيا .والتقدير� :سقاك اهلل ،ورعاك اهلل .فمثل هذه الم�صادر دعاء له� ،أو عليه .وهيمن�صوبة بفعل م�ضمر متروك �إظهاره .
كرا ،وهي م�صادر للإخبار ،ولي�ست للدعاء� ،أَ ْح َم ُد َ
 َح ْمدً اُ ،اهلل َح ْمـدً ا .
و�ش ً
كرت في كتب النحاةَ :خ ْي َب ًة ،و ُب� ًؤ�سا ،و ُب ْعدً ا�ُ ،س ْح ًقا .وك ُّل هذه الم�صادر
ومثل هذه الم�صادر مما ُذ ْ
متروك �إظها ُر ُه .
محذوف
بفعل
ٍ
ٍ
من�صوب ٌة ٍ
وح ْمـدً ا) .يرى �سعيد الأفغاني ت1417هـ� ،أنّ
وجاء في �شعر مبارك بن �سيف الم�صدران َ
(ع َج ًباَ ،
هذين الم�صدر ْين من الم�صادر الم�سموعة التي ال فعل لهما.
ويبدو �أنّ الأفغاني في هذا يعار�ض ما ذكره الزجاجي نق ًال عن �سيبويه ،في �أنّ هذين الم�صدرين
وح ْمدً ا) ُين�صبان بفعل ُم�ضمر ،فيقول:
َ
(ع َج ًباَ ،
« ..ف�إنّما َينت�صب هذا على �إ�ضمار الفعل ،ك�أَنك قلت� :أَ ْح َمدُ اهلل َح ْمدً ا و�أ�شكر اهلل ُ�ش ْكرا ،وك�أَ َّنك
قلت� :أَ ْع َج ُب َع َجبا. )3(»..
كما �أ ّكد الزجاجي
هذه الم�صادر .

()4

على هذا � ً
أي�ضا في معر�ض بيانه علة اختزال � -أي� :إ�ضمار  -الفعل في مثل

المف�صل ،البن
(ُ )1ينظر :الالمات ،للزجاجي ،123 ،122 ،والإن�صاف في م�سائل الخالف ،لأبي البركات الأنباري ،230/1 ،و�شرح
ّ
يعي�ش 113/1 ،ـ  ،115واللمحة في �شرح الملحة ،البن ال�صائغ.354 –351/1 ،
المف�صل ،البن يعي�ش 113/1 ،ـ
(� )2شرح
ّ
( )3الالمات ،لأبي القا�سم الزجاجي� ،ص .122
ال�سابق نف�سه� ،ص .122
(ّ )4
207

ويعـار�ض الأفغانـي فيـما ذهـب �إلـيـه �أي ً
ـ�ضا ابـنَ هـ�شام الأنـ�صـاري ت761ه( )1الـذي ع ـ ّد ( َع َج ًبا،
وح ْمـدً ا) من الم�صادر الم�سموعة التي ك ُثر ا�ستعمال ُها ،ود ّلت القرائنُ عليها؛ ولذلك �ص ّنفهما في قائمة
َ

الم�صادر التي لها فعل  .كما يتعار�ض كالم الأفغاني مع ما ذكره ال�سيوطي ت911هـ نق ًال عن �أبي ح ّيان:
وح ْمدً اُ ،
و�ش ْك ًرا ثالثتها
« َق َال �أَ ُبو َح َّيانَ :وا َّل ِذي ذكره ا ْبن ُع ْ�ص ُفور �أَنَّ هَ ِذه ْ أ
الَ ْل َفاظ خبرَ ،ف�إِ َّن ُه َق َالَ :ع َج ًباَ ،
م�صادر َقا ِئ َمة م َقام �أفعالها النا�صبة َل َها� ،أَي� :أَ َع َج ُب َع َج ًباَ ،و�أَ ْح َم ُد َح ْمـدً ا ،و�أَ ْ�ش ُك ُر ُ�ش ْك ًرا»(. )2
َ
وح ْمدً ا) ٍّ
لكل منهما فع ٌل ُمق َّد ٌر ،هما:
ويرى الباحث مايراه النحويون �أنّ الم�صد َر ْينَ :
(ع َج ًباَ ،
� ْأع َج ُب ،و� ْأح َم ُد .
(ع َج ًبا) في �شعر مبارك بن �سيف في (�أربعة) موا�ضع ،هي:
وجاء الم�صدر َ
• قوله في ق�صيدته (م�سافر على �أمواج الخليج)(: )3
يـب
َو ُقـلْـتُ ِلـ َقـا ِئـي ِبـ�أَ ْر ِ�ضـي َق ِـر ْ

ـين
َفـ َهـل َع َـجـ ًبا �أَنْ َطــوا ِنـي ال َْحـ ِن ْ

أعجب .
َعـجـَـــ ًبا :م�صدر لفعل محذوف تقديرهُ � :
• وقوله في ق�صيدته (عودة �إبريل)(: )4
ــد ُخــ ِلـــ َقــــــــتْ
ــــن ُنــــ ْو ٍر َق ْ
َعـجـَـــ ًبا ِم ْ

ـــــــــر
َعــ ْيــ َن ِ
ـــح ِ
ـــاك ِ�ضـــ َي ً
ـــال�س ْ
ـــاء َك ِّ

أعجب .
َعـجـَـــ ًبا :م�صدر لفعل محذوف تقديرهُ � :
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )5
يـب َم َـ�سـ ِّمــ ًيا
َعـجـَـــ ًبا �أَ َيــ�أْ ِتـيــ َنا الْـ َغ ِـر ُ

َي َ
ــد َك َّ
ــاء
ــم َق ْ
ــذ َب الْـ ُغ َ
ــرقُ َك ْ
ــر َب ُ
ــا�ش ْ

أعجب .
َعـجـَـــ ًبا :م�صدر لفعل محذوف تقديرهُ � :
ال�سابقة نف�سها(: )6
• وقوله في ق�صيدته ّ
ــم ُد ْو َنـــــــــــ َهــا
ُعــ ِبـــدَ تْ َمـ َعــا ِد ُنـــــ ُكـــم َو�أَنْـــ ُت ْ

اء
َعـجـَـــ ًبا ِلـ َم ْ
ــــــن ُخــ ِلـــ َقــــــــتْ َلــهُ ال ْأ�شــــــــ َي ُ

(� )1أو�ضح الم�سالك. 222 – 216/2 ،
( )2همع الهوامع  ،لجالل الدين ال�سيوطي. 117/2 ،
( )3الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 15المتقارب)
(المتدارك)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 64
(ّ )4
(الكامل)
		
( )5نف�سه� ،ص.122
( )6الأعمـال ِّ
ال�شعرية� ،ص( . 146الكامل)
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أعجب .
َعـجـَـــ ًبا :م�صدر لفعل محذوف تقديرهُ � :
(حـ ْمـــدً ا) ،فلم َي ِر ْد في �شعر مبارك بن �سيف �إ ّال في قـوله :في ق�صيدته (مذكرات
�أ ّما الم�صدر َ
�شاعر من العالم الثالث : )1()- 2 -
ْـــر�أ
َحــ ْمـــدً ا ِ
هلل َ ..ف َ
ــ�ســـ ِّيــــدُ َنـــا ال َيــق َ
ــــة َ�صــــ ْيـــد
ــ�ســـ ِّيــــدُ َنـــا ِفــي ِر ْحـــ َل ِ
َحــ ْمـــدً ا ِ
هلل َف َ

َحــ ْمـــدً ا :م�صدر لفعل محذوف تقديره� :أحم ُد .
الثالث :م�صادر ال فعل لها ،نحوَ :و ْي َل ز ْي ٍد ،وو ْي َحهُ ،وزي ٌد َ�س ـ ـ ْي ًرا َ�س ـ ـ ْي ًرا  .و ُيقال هذا :ل َمنْ يكثر في
يخ�ص المخاطب ،بل ُي�ستعمل في الإخبار
الفعل؛ فت�ستغني بداللة الم�صدر عن �إظهار الفعل ،وهذا ال ُّ
زيد �أنْ ي�سير
عن الغائب .ولكن �أال تدل الجملة المذكورة على �صيغة الخطاب؟ فك�أنّ القائل طلب من ٍ
(�سا َر) ،وي�ؤ ِّكد هذا ما ذكره ابن يعي�ش من �إمكانية مجئ
�سيرا ،فيرى الباحث �أنّ الفعل المق ّدر هو الفعل َ
هذه الم�صادر للمخاطب ،فيقول� « :إ َّن َما �أَ ْن َت َ�س ـ ْي ًرا َ�سـ ْي ًرا  ..بمعنى :ت�سي ُر َ�س ـ ْي ًرا َ�سـ ْي ًرا  ..وذلك على
تقدير فعل م�ضمر ال يظهر؛ � ْإذ قد �صار الم�صدر بد ًال منه «(.)2
وجاء مثل هذا في �شعر مبارك بن �سيف ،حيث قال في م�سرحيته ّ
ال�شعرية(الفجر الآتي)(:)3
ــت الْـــ ِو ْد َيــــانُ َخـــ ْيرا
َق ْ
ــد َ�ســـا َل ِ
هَ ــ َّيا َفــقُـــو ُمــواَ ،ن ْـحـــ َو َذ َ
اك َ�ســـ ْي ًرا

َ�ســـ ْي ًرا :م�صدر من�صوب .
علة �إ�ضمار الفعل في الم�صادر ،و�إلحاق الم التبيين بها :

تح ّدث �سيبويه( )4عن الم التبيين التي تلحق الم�صادر لتُب ّين المعنى ،وقد ُي�ستعا�ض عنها ب�إ�ضافة
الم�صدر لل�ضمير.
وذك َر �صاحب كتاب (الالمات) �أنّ هذه الم�صادر تلحقها الم التبيين ،فقال:
ال�سابق نف�سه� ،ص( . )2(183من المتدارك)
(ّ )1
المف�صل ،البن يعي�ش. 115/1 ،
(� )2شرح
ّ
ّ
( )3الأعمـال ال�شعرية� ،ص( . 265من الكامل)
( )4الكتاب ،ل�سيبويه . 318/1
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«الم التبيين تلحق بعد الم�صادر المن�صوبة ب�أفعال مخزولة م�ضمرة؛ ل ُتبـ ّين َمـنْ المدعو له بها،
وذلك قولك�َ :س ـ ْق ـ ًيا ،و َر ْع ـ ـ ًيا ،و َر ْحـ ـ ًبا ،و ُن ْعـ َمـ ًة  ..ومن ذلك قول اهلل عز وجلَ } :ف ُس ْح ًقا أِلَ ْص َح ِ
اب
الس ِع ِير{»(. )1
َّ
كما بين الزجاجي ت337هـ( )2نقال عن �سيبويه �أن هذه الم�صادر ُت ْن َ�ص ُب على �إ�ضمار الفعل ،ك�أَنك
اهلل َح ْمـدً ا ،و�أَ ْ�شـ ُكـ ُر َ
قلت� :أَ ْح َم ُد َ
اهلل ُ�ش ْك ًرا .كما بين الزجاجي �سبب اختزال الفعل في تلك الم�صادر؛
لأنَّهم جعلوا هذا بد ًال من اللفظ بالفعل .

و�ألحق مبارك بن �سيف في �شعره الم التبيين بالم�صادر في (ت�سعة) موا�ضع ،منها :
• قوله في ق�صيدته (بين هياكل ع�شتار ـ الم�شهد الأول)(: )3
اء
َتــ ًّبا َل ِ
ــن �آ ِلـــ َه ٍ
ـــــك ِم ْ
ـــــة َعـــ ْمــــ َي ْ
ـاء ُ ...ي َـ�ســـ ُّي ُـرهَ ــا الْــ ُعــ ْمــ َيـانْ
َعــ ْمـــــ َي َ

َتــ ًّبا :م�صدر ُح ِذف فعله.

ــك :الالم للتبيين .
َل ِ

• وقوله في ق�صيدته (�أ�ضغاث �أحالم)(: )4
الــ�صــــدُ ور
ـــ�س ِ
َفــ َتـــ ًّبــا ِل َ
ــــاح َـر ٍة ِفــــــي ُّ

َتــ ًّبا :م�صدر ُح ِذف فعله.

ُ
ـــــيــــث َو�إنْ ِخــــلْـــ َت َهـــا َغـــا ِفــــ َي ْـة
َتــ ِع

ِل�ساحرة :الالم للتبيين .

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )5
ــم ُد ْو َنـــ َهــا
ُعــ ِبـدَ تْ َمـ َعــا ِد ُنـــ ُكـم َو�أَنْـــ ُت ْ

اء
َعـجـَــ ًبا ِلـــ َم ْـن ُخــ ِلــ َقــــتْ َلــهُ ال ْأ�شـــــ َي ُ

عجـَـــ ًبا :م�صدر ُح ِذف فعلهِ .لـــــ َم ْــن :الالم للتبيين .
ونجد مبارك بن �سيف ّ
يوج ُه �إليه الم�صدر ب�أدوات عدا
يو�ضح المدعو له� ،أو المدعو عليه� ،أو ِل ـ َمنْ َّ
(الم التبيين) ،هي:
( )1الالمات� ،ص � .123سورة ال ُملك� ،آية. 11
ال�سابق نف�سه� ،ص. 123 ،122
(ّ )2
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 36المتدارك)
(االمتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص.63
(ّ )4
(الكامل)
		
( )5نف�سه� ،ص. 146
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�أو ًال :حرفا الجرِ ( :م ْــن ،والباء) ،ومجرورهما ،نحو:
• قوله في ق�صيدته (عودة �إبريل)(: )1
ــد ُخــ ِلـــ َقــــــــتْ
ــــن ُنــــ ْو ٍر َق ْ
َعـجـَـــ ًبا ِم ْ

ـــــــــر
َعــ ْيــ َن ِ
ـــح ِ
ـــاك ِ�ضـــ َي ً
ـــال�س ْ
ـــاء َك ِّ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )2
ــم
ـاحـا َيــا �أَ ِخــي َيـــا َذا ال ِ
ِعـ ْمــتَ َ�صـ َب ً
ْـحــ َك ْ
ـــــد َزا َد َغـــــــــ ًّما َو َنـــدَ م
ــــن َق ْ
�أَ ْهــــــ ًال ِبــــ َم ْ

ثان ًيا :المنادى ،يقول في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديان)(: )3
َذ َ
اك الْـ َعــنِــيـدُ َ ،فـ�أَ ْيـنَ َيـ ْو ُم َمـــ َعـــا ِدي ؟

ــطــينَ الأُ َبــا ِة ــ َفــ�إنَّــنــي
ــ�س ِ
ُعــذْ ًرا ــ ِفــ َل ْ

حــرف ال ِّنداء محذوف ،والتقدير :يا فل�سطين .
ثال ًثا :الإ�ضافة ،يقول في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )4
اج �آتْ
ُقــلْ َلـــ ُه ْ
ــم �إنِّــــي َمــ َع الأَ ْمـــــ َو ِ
ــــــر االنْــ ِت َ
ـــــظا ْر
ــــــح َنــف ِ
َو ْي َ
ْــ�ســـي ِبــئ َ
ْــ�س ُم ُّ

ْــ�ســـي� :أ�ضاف الم�صدر المحذوف فعله ِل ـ (نف�س) .
ــــــح َنــف ِ
َو ْي َ
�ضيفت
ويـرى �سعيد الأفغانـي �أنّ هذه الم�صادر ت�ستوجب الن�صب عند �إ�ضافتها ،فيقول« :ومتـى �أُ ْ
�صب واالبتداء بها تقول« :وي ٌل َّ
الم ،ووي ًال
وجب ن�ص ُبها ،ف�إذا لم ُت َ�ض ْف َجا َز ال َّن ُ
هـذه الم�صادر َ
للظ ِ
للظالم»� ،أ َّما مثلَ :
«ويل َّ
َّ
الظالم» �إذا �أ�ضيفت فلي�س غير الن�صب»( .)5وقال بهذا � ً
أي�ضا ال�شيخ م�صطفى
الغالييني»(.)6
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 64المتدارك)
ال�سابق نف�سه� ،ص ،265و ُينظر � ً
أي�ضا� :ص( . 277من الكامل)
(ّ )2
(الكامل).
		
( )3نف�سه� ،ص.83
( )4الأعم ــال ّ
ال�شعرية � ،ص( .27الرمل)
( )5الموجز في قواعد اللغة العربية ،ل�سعيد الأفغاني� ،ص. 259
( )6جامع الدرو�س العربية ،للغالييني. 40 ،39/3 ،
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 -الم�صادر محذوفة العامل الم�سبوقة با�ستفهام .

التوجع �إذا ُ�س ِبق ْـت
ذكر الغالييني �أنّ بع�ض الم�صادر المحذوفة العامل ُتفيـُد التوبيخ� ،أو ّ
التعجب� ،أو ُّ
التعجب� ،أو الت َو ُّجــع»(. )1
با�ستفهام ،فقال �إنّ بع�ض هذه الم�صادر« :يق ُع َ
بعد اال�ستفهام موق َع التوبيخ� ،أو ُّ
وجاءت الم�صادر في �شعر مبارك بن �سيف م�سبوقة باال�ستفهام في(ع�شرة) موا�ضع ،منها:
• قوله في ق�صيدته (م�سافر على �أمواج الخليج) (: )2
يـــب
َو ُقـــلْـــتُ ِلــــ َقــــا ِئــــي ِبــــ�أَ ْر ِ�ضــي َق ِ
ـــر ْ

ـين
ْـحــ ِن ْ
ــجـ ًبــا �أَنْ َطــــ َوا ِنــي ال َ
َفـ َهــلْ َع َ

(ع َج ًبا) ِبـ�أداة اال�ستفهام (ه ـ ْـل) ،وقد �أفاد ذلك معنى
فهل عجبا�ُ :س ِبقَ الم�صدر المحذوف فعله َ
التعجب الذي يرى �أنّ عاطفة الحنين
التوج ــع لما يعت�صر قلب ال�شاعر من حنين لوطنه ،كما �أفاد معنى ّ
ُّ
للوطن عاطفة غير م�ستهجنة ،وغير بعيدة ال �سيما �إذا كان �صاحبها يكتوي بنار الغربة ،فال عجب في
ذلك ،وك�أنّ ال�شاعر �أراد �أنْ يقول العجب �أ ّال يكتوي المفارق لوطنه بنار ّ
ال�شوق.
• وقوله في ق�صيدته (�أمام نخلة)(: )3
ــــ�س َحـــ ِفــــ ْيـــ ِفـــ َهـــا:
َو َكــ�أنَّ هَ ـــ ْم َ
ْــــ�ســــي ...
ـــــح َنــف ِ
َيـــا َو ْي َ
�أَ ْيـــنَ َبـــا َنـــتْ َوانْــ َتـــ َهـــتْ َتــل َ
ْــــك الْـ ُعـــ ُهـــــو ْد ؟

يا ويح :يتح ّدث ال�شاعر في المقطع عن الحال التي �آلت �إليه النخلةْ � ،إذ ابتعد عنها �أهلها ،فغدت
وحيدة في ال�صحراء الالهبةّ .ثم َي ُ
دخل َّ
ال�شاع ُر في �أعماق النخلة؛ لينقل لنا ما ُتعانيه من ح�سرة و�ألم
الح ُظ
تتح�سر على حالها الآن ،وعلى تلك الأزمان التي َخ َل ْت ،وابتعدت  .و ُي َ
ُّ
وتوجع على حالها هذه ،فهي ّ
�أنّ ال�شاعر قد حذف من هذا الن�ص فعلين ،هما:
 الفعل الم�ضارع ،وفاعله الم�ستتر (يقول) ،وهما في محل رفع خبر ك�أنّ .الفعل العامل في الم�صدر (و ْي ـ َـح)  .وك�أنّ ال�شاعر �أراد �أنْ ينقل لنا ال�صورة الحقيقية لحالةالحزن والألم التي باتت ُتعاني منهما النخلة .ثم �أ ّكد ال�شاعر هذا بالجملة ال�شعرية التي �أنهى بها
والتوجع� :أين بانت  ..؟
التح�سر
المقطع ،والق�صيدة ،وهو اال�ستفهام الذي يفيد
ّ
ّ
ال�سابق نف�سه. 40/3 ،
(ّ )1
ّ
( )2الأعم ــال ال�شعرية� ،ص. 15
ال�سابق نف�سه� ،ص.68
(ّ )3

(المتقارب)
(من الكامل)
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 -الم�صادر الدّ الة بقرائنها على عاملها المحذوف:

«�س ْم ًعـا
هناك م�صادر �سماعية َك ُث َر ا�ستعمالها ،وقد د ّلت القرائن على عاملها المحذوف ،نحوَ :
هلل ُ
هللَ ،وم َ
هلل».
و�شكـ ـ ًراَ ،ع َج ًباَ ،ع َج ًبا َل َـك .. ،ومن هذه الم�صادر « ُ�سبحانَ ا ِ
عاذ ا ِ
وطاع ـ ًةَ ،ح ْم ــدً ا ِ
وبراء ًة له مما ال ُ
يليق به  ..ومنها م�صاد ُر ُ�سمِ َع ْـت ُمث َّنا ًة ،نحو:
هلل،
ومعنى (�سبحانَ اهلل)َ :تنزي ًها ِ
َ
َل َّب َ
(�س ْع َد ْي َك) �إال تابع ًا
و�س َ
عديك ..وهي ُمث ّنا ٌة تَثني ًة ُيرا ُد بها التكثي ُر ،ال حقيق ُة التَّثني ِة ،وال ُي�ست ْع َمل َ
يكَ ،
للبيك ،ويجوز �أن ُي�ستع َمل (لبيك) وحده»(. )1
وجاء في �شعر مبارك بن �سيف م�صاد ُر ّ�سماع ّي ٌة ،وقد ذكرنا بع�ضها �آن ًفا ،كما ورد في �شعره � ً
أي�ضا
(�س ْب َحــانَ  ،ولبيك)  .يقول في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )2
الم�صدرانُ :
ْــحــ َيــا ِة ِفـــي الْـــ ِوهَ ـــا ْد
ــاع ِ
ُ�سـ ْب َـحــانَ َب ِ
ـــث ال َ
الـــر ْو ِح ِفــي الـــ َّر َمـــــاد
َو ُّ

(�س ْع َد ْيك) .حيث يقول في الم�سرحية
وا�ستعمل ال�شاعر الم�صدر(لبيك) َ
وحد ُه ،ولم ُيتبعه ِب ـ َ
ذاتها(:)3
َلــ َّبــ ْي َ
ــك َيــا َر ِحـــ ْيـــم
ــــيء ِفـــي الْــقُــ ُلـــ ْوب
ُت ِ
ــ�ض ُ
اع ُ
ـــــة الـــ َّر ُ�ســــول
َو َد َ
 -الم�صادر الم�ؤ ِّكــدة لم�ضمون الجملة قبلها .

(حـ ـ ًّقا) ت�أتي للت َّْح ِقيق والتوكيد .وقال ال�سيرافي ت 385هـ في باب
يرى المبرد ت285ه()4ـ �أنّ َ
(ن�صب الم�صدر لتوكيد م�ضمون الجملة)َ ..« :ز ْي ٌد �أَ ُخـ َ
(ح ـ ًّقا) هو توكيد لما �أخبرت
ـوك َح ًّقا؛ لأنَّ َقولك َ
به من �إخ َّو ِة َز ْيـ ٍـد»(. )5
وجاءت (حـقًّـا) كم�صدر ُح ِذف عامله في �شعر مبارك بن �سيف في مو�ضعين ،وكان م�سبو ًقا
باال�ستفهام المحذوفة �أداته م ّرة ،والمذكورة �أخرى في كال المو�ض َع ْين ،وهما :
( )1جامع الدرو�س العربية ،للغالييني. 41/3 ،
( )2الأعم ــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 308الرجز)
(الرجز)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 308
(ّ )3
( )4المقت�ضب ،للمبرد . 358/2
(� )5شرح �أبيات �سيبويه ،لل�سيرافي. 184/1
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• قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )1
َد ْعـنِّـــي َو َ�شــ�أْ ِنـــي َمـــا ِ�إ َلــى الـلـ ْهـــ ِو َ�أ َتــيـــت
َحــــقًّــــا َحــ ِلــــ ْيـــف الْـــ َقــــ ْو ِم َعــــ َّمـــار َ�صـــ َبــ�أ ؟

ُحذفت �أداة اال�ستفهام(الهمزة) ،وجئ بالم�صدر لال�ستفهام عن حقيقة �إ�سالم ع ّمار بن يا�سر.
• وقوله في الم�سرحية ّ
ال�شعرية نف�سها(: )2
ــجــ َه ُ
ْـــر ْم ؟
ـــل َ�ســـ ِّيــــد َنـــا الأَك َ
�أَ َو َت ْ
ــجــ َه ُ
ــــم ؟
ـــل َحـــقًّـــا َم ْ
�أَ َو َت ْ
ــــن �أَ ْ�ســـ َل ْ
ـــجـــ َه ُ
ــــــم ؟
�أَ َو َت ْ
ــــل َدا َر �أَ ِبـــــي الأَ ْر َق ْ

ُ�س ِبق الم�صدر (ح ـ ـ ًّقا) بهمزة اال�ستفهام ،وجييء بالم�صدر هنا لل�سخرية واال�ستهزاء .فيا�سر
ي�ستهزئ ب�أبي جهل ،وي�س�أله هل �أنت فع ًال ال تعرف َمنْ �أ�سلم؟ وهل �صحيح �أ ّنك ال تعرف دار الأرقم التي
يلتقي فيها الم�سلمون بر�سول اهلل ـ �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم ــ؟ وال�س�ؤال جاء لي�ؤ ّكد على �أنّ الم�س�ؤول يعلم
ب�إجابات الأ�سئلة ،و�إ ّنما ُطرحت ُ�سخرية ،وا�ستهزا ًء .
وفيما ي�أتي جدو ٌل يب ّين الم�صادر الواردة في �شعر مبارك بن �سيف:
الت�سل�سل
1

الم�صدر
َم ـ ْه ـ ـ ـ ـ ًال

تكراره
12

الت�سل�سل
14

الم�صدر
ُ�س ْب َحــانَ

تكراره
1

2

َو ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـح
ح ـ ـ ـ ـ ًّقا

8

15

5

16

ُ�سقياك
َخ َج ـ ًال

1

4

َعـ َـج ـ ـ ـ ـ ًبا
�أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًال

4

17

2

18

َر ْج ـ ـ ـ ـ ـ ٌع
َوي ـ ـ ـ ـ ٌل

1

6

تـ ـ ًّبا

2

19

ِعـ ْـ�ش ـ ـ ـ ًقا

1

7

َحـ ـ ْم ــدً ا

1

20

8

َ�سـ ـ ـ ْي ًرا

1

21

ُر ْعـ ـ ـ ـ ـ ـ ًبا
َلـ ـ َب ْيـ ـ ـ َـك

1
1

9

دُعا ًء

1

22

َ�ش ـ ـ ـ ـ ٌّر

1

3
5

( )1الأعم ــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 280من الكامل)
(من الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 280
(ّ )2
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1
1

تكراره
1

الت�سل�سل
10

الم�صدر
َر َجـ ــا ًء

تكراره
1

الت�سل�سل
23

11

َاعا
َود ً

1

24

الم�صدر
ُح ـ ـ ـ ـ ًّبا
َف ـ ـ ْت ـ ًـحا

1

12

َ�صـ ـ ـ ْب ًرا

1

25

َم ـ ـ ْر َح ًبا

1

13

ُعـ ـ ــذ ًرا

1
� ٌ
أربعة وخم�سون م�صد ًرا

المجموع

( )3حذف الفعل وجو ًبا بعد �إذا ّ
ال�شرط ّية .

يلخ�ص �سيبويه(�)1أحكام (�إذا) فيما ي�أتي:
�أو ًال�( :إذا) بمنزلة (� ْإذ) ،ف�إذا ُت�ستخدم لما ُي�ستقبل من الزمان ،و� ْإذ ُت�ستخدم لما م�ضى من
الزمان.
ثانيا :تكون (�إذا) للوقت المعلوم على عك�س (�إنْ ) ال ُمبهمة .
قلت :الحينُ الذي ت�أتيني فيه � َ
آتيك.
و�صل �إذا بالفعل ،وهو في �إذا بمنزلته في الحين ،ك�أ ّنك َ
ثال ًثاُ :ت َ
ويعني هذا �أنّ (�إذا) تحمل معنى الظرفية الزمانية للم�ستقبل .
اخت�صا�ص (�إذا) بالدخول على الفعل .

�أ ّكد ال ُّنحاة()2على اخت�صا�ص (�إذا) بال ّدخول على الأفعال ،ووجوب تقدير الفعل بعدها �إذا وليها
«وتخت�ص ِ�إذا ّ
رط َّية هَ ِذه ِبال ُّد ُخ ِول على الجمل
ا�سم ،يقول خالد الأزهري المعروف بالو ّقاد ت905هـ:
ال�ش ِ
ُّ
ِ
َت َو ْر َد ًة كَالدِّ َه ِ
ان{(َ .)3و�أ ّما
الفعلية عك�س الفجائية على َْ أ
اء َفكَان ْ
ال َ�صح فيه َماَ ،ن ْحوَ } :فإِ َذا ان َْش َّقت َّ
الس َم ُ
�صريين على �إِ ْ�ض َمار
الس َم ُاء ان َْش َّق ْت{(ِ )4م َّما دخلت ِفي ِه على الاِ ْ�سمَ ،ف َم ْح ُمو ٌل ِع ْند ُج ْم ُهور ا ْل َب ِ
َن ْحو} :إِ َذا َّ
ا ْل ِف ْعلَ ،ويكون الاِ ْ�سم ال َّد ِاخ َلة ِه َي َع َل ْي ِه َف ِاعال ِبفعل َم ْح ُذوف ُي َف ِّ�س ُر ا ْل ِف ْعل ا ْل َم ْذ ُكورَ .وال َّتق ِْدير� :إِ َذا ا ْن َ�ش َّق ِت
ال�س َما ُء ا ْن َ�ش َّق ْت»(.)5
َّ
(ُ )1ينظر :الكتاب ،ل�سيبويه . 60/1
()2منهــم :ـ �سيبويه في :الكتاب ،107 ،106 ،60/1وال ُمرادي في :تو�ضيح المقا�صد والم�سالك  ،810/2وخالد الأزهري في� :شرح
فتح البيان في مقا�صد القر�آن ،115/1 ،و�أحمد محمد عبد اهلل،
الت�صريح على التو�ضيح ،98/1،و�أبو الطيب محمد �صديق خان فيُ :
في :ظاهرة التقار�ض في النحو العربي.447 ،442 ،441/4 ،
( )3الرحمن� ،آية . 27
( )4االن�شقاق� ،آية . 1
( )5مو�صل الطالب �إلى قواعد الإعراب ،لخالد الأزهري� ،ص. 15
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ّ
وظف مبارك بن �سيف (�إذا) في �شعره على وجهين:
الأول� :إذا ال�شرطية التي ُح ِذف الفعل بعدها ،ووليها اال�سم ،وي�ؤول على �أ ّنه فاعل لفعل محذوف
ف�سره الفعل المذكور في الجملة .وو�صل عدد هذه ال�شواهد �إلى (ثالثة ع�شر) �شاهدً ا ،منها :
ُي ّ
(ع َّ�شـاق ّ
ال�شم�س)(:)1
• قوله في ق�صيدته ُ
ــحــــ َّولْ
ـــل �إ َلـــى َلــ ْي ٍ
ــن َلــ ْي ٍ
ـــم ِم ْ
ــل َت َ
الـ�ســـا ِئ ُ
َقـلْــ ُبـــهُ َّ
ْــب َتــ َهـــلَّـــلْ
ْــــح �آ َم ٍ
ــــال �إ َذا الْــ َقــل ُ
َدا ِئ ً
ـــــرا ِفــي َ�ســـف ِ

ف�سره الفعل (ته ّلل) ،حذف ال�شاعر الم�سند(الفعل:
ْــب:
(القلب) :فاعل مرفوع لفعل محذوف ُي ِّ
ُ
الْــ َقــل ُ
تهلل)؛ ل�ضيق المقام عن ذكره؛ ذلك �أ ّنه م�شغول بالحديث عن قلب الغ ّوا�ص الممتلئ بالآمال العري�ضة؛
فرحا .
لذلك تراه ً
• وقوله في ق�صيدته (�إطاللة الفجر � -إلى �شاعر الحرية ،وعا�شق الطبيعة�:أبي القا�سم ّ
ال�شا ّب ّي)(:)2
ـــل َط َ
ِ�إ َذا الّلــ ْي ُ
ــــال َعــ َلـــى �أُ َّمــ ِتــــي

ــــــ�ض الْـ ِعــ َلـــلْ
َر َمــاهَ ــا الـــ َّز َمـــــانُ ِبــ َفــ ْي ِ

الّلــ ْي ُ
ف�سر بالفعل (طــال) ،حذف ال�شاعر الم�سند (الفعل :ط ــال)
ـــل :فاعل مرفوع لفعل محذوف ُم ّ
ل�ضيق المقام عن �إطالة الكالم ،فما يهم ال�شاعر هو بيان حال الأمة ،كما �أنّ ِذ ْك َر الفعل غي ُر ُم ْج ٍـد؛ فهو
نوعا من العبث .
ومف�سر بالفعل المذكور وبالتالي ي�صبح ِذ ْك ُر ُه ً
معلومّ ،

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(:)3
ـف ِّ
ـاف �إ َذا ُّ
ال�ض َـحى
ال�ضــ َف ِ
َو َع َـجزْ ُت َع ْـن َو ْ�ص ِ

ــاء َعــ ِلــ ْي َ
َنــ َث َر ِّ
اء
الــ�ضـــ َي َ
ــك َفــ ْهـــ َو ِر َد ُ

ُّ
ف�سر بالفعل ( َن َث َر) ،حذف ال�شاعر الم�سند (الفعل :ط ــال)
ال�ض َـحى :فاعل مرفوع لفعل محذوف ُم ّ
ل�ضيق المقام عن �إطالة الكالم ،فال�شاعر مهتم بو�صف �ضفاف الخليج وقت ال�ضحى ،كما �أنّ الفعل
مفهوم ،ال ي�صعب على القارئ تقديره .

الثاني� :إذا ال�شرطية المذكور بعدها الفعل مبا�شرة ،ووقف الباحث على (�ستة و�أربعين)
مو�ض ًعاجاءت فيه �إذا ال�شرطية متبوعة بالفعل مبا�شرة ،منها :
( )1الأعمــال ال�شعرية� ،ص. 14
ال�سابق نف�سه� ،ص. 58
(ّ )2
( )3الأعمــال ال�شعرية� ،ص. 98

(الرمل)
(المتقارب)
(الرمل)
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• قوله في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(:)1
ا�ص َمـنْــ ُه َ
ـــوك الْــقُــــ َوى
ــرى الْــ َغـــ َّو َ
َو َت َ
َيــقْــ َتــ ِفـــي �آ َثـــا َر ُد َّرة
ــالقـــ ْيــ َهـــا �إ َذا َط َ
ــــال َعـــ َنــا�ؤُه
َق ْ
ـــد ُي ِ
َط َ
ــــالِ :ذ ْك ُر الفعل هو الأ�صل ،فال�شاعر لم يخرج على هذا الأ�صل النحوي ،لكن ِلـ َـم َذ َك َر ال�شاعر
َ
الم�سند(ط َال) �أبلغ من حذفه؛ لأنّ ال�شاعر
الم�سند ،ولم يحذفه؟ يعتقد الباحث �أنّ في هذا ال�سياق ذكر
مهت ٌّم بنقل �صورة معاناة الغ ّوا�ص ،والفعل (طــال) ي�ساهم في تو�ضيح تلك المعاناة ،فبذكره يكفي
القارئ م�ؤونة البحث عن الفعل وتقديره من ناحية ،ومن الناحية الأخرى ف�إنّ في ذكره زياد ًة في �إبانة
مدى المعاناة التي يعاي�شها الغ ّوا�ص؛ ليح�صل على الل�ؤل�ؤ .

• وقوله في ق�صيدته (�أمج ــاد رم�ضان)(:)2
ــــر ُجــــو الْـــ َمــــ َم َ
ـــب
ـــات َو َتـطْ ـ ُل ُ
�أَ ْر َو ُ
احـــ ُه ْ
ـــــم َت ْ

ْـــجـــ َهــــــا ُد َتــ َهــــا َفـــ َتــــــتْ
َحـتَّــــى �إ َذا �أ ِز َف ال ِ

�أ ِز َف :لم يحذف ال�شاعر الفعل؛ لأ ّنه مهت ٌّم ببيان مجيء الجهاد الذي بمجيئه تت�سابق �أرواح
المجاهدين طالبة الموت لنيل �شرف ال�شهادة في �سبيل اهلل .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(:)3
�ســـيــــوف الْــ َقـــ َبـــا ِئلْ
ــ�ســـــــم الـــــدَّ ُم َبــــ ْينَ
ِ
�إ َذا ُق ِّ
َ�ســ َتــق ُ
ــيـــوف َدمـــــا
ال�س
ِ
ْـــط ُ
ــــر ُكـــلُّ ّ

ذف ال�شاعر الفعل؛ لأنّ الحـديث ُم ْن َ�ص ـ ٌّـب عـلى ِف ـ ْعــل َتــوزيــع َدم ال ـ ّر�سول مح َّم ٍد
يح ِ
ــ�ســـــــم :لم ْ
ُق ِّ
 �ص ّلى اهلل عليه و�سلم  -بين القبائل ،وهذه ُالخط ُة جاءت على ل�سان ال�شيطان في الم�سرحيةَ ،ف َح ْذ ُف ُه
الح ُظ مجي ُئ ُه ب�صيغة المبني للمجهول ،لت�أكيد �ضياع
قد ال يكون مقبوال ال �سيما و�أ ّنه المو�ضوع الأهم ،و ُي َ
دم محمد  -عليه ال�صالة وال�سالم  -بين قبائل العرب؛ للجهل بالقاتل الحقيقي .
وال�س�ؤال الآن لماذا َك ُثر ِذ ْكر الفعل بعد �إذا ال�شرطية مقارنة مع حذفه؟ حيث جاء الفعل محذو ًفا
ّ
بعد �إذا ال�شرطية في (ثالثة ع�شر) مو�ض ًعا ،في حين جاء الفعل مذكو ًرا بعد �إذا ال�شرطية في (�ستة
		
ال�سابق نف�سه� ،ص. 24
(ّ )1
			
( )2نف�سه� ،ص.74
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 325 ،324

(الكامل)
(الكامل)
(المتقارب)
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و�أربعين) مو�ض ًعا � .إنّ نظرة لداللة التركيب في ِّ
كل حالة من حالتي ورود الفعل� ،أو حذفه بعد �إذا
ال�شرطية يجعلنا نتب ّين �أنّ الحاالت التي ُحذف فيها الفعل كانت ت�ستدعي ذلك الحذف؛ لأنّ الأهمية في
التركيب تكون للفاعل ولي�س للفعل .وكذلك الأمر في حال ِذ ْكر الفعل؛ لأنّ االهتمام يكون لذكر الحدث،
ولي�س للفاعل .وقد عر�ض البحث لبع�ض تلك الحاالت ،وال ب�أ�س من عر�ض بع�ضها الآخر:
�أو ًال :الأهمية للفاعل؛ لذلك جيء به بعد �إذا ال�شرطية من �أمثلة ذلك:
• قوله في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(:)1
�إنْ َت َ
ْــ�ســـ ْينَ ...
ــر ِت َفـ َهـلْ َتــن َ
ــذ َّك ْ
�أَ ّيـــا َم الْــ ِقـــفَـــالْ
ــل َط َ
ــال ِفــي الْــ َب ْـح ِـر َو َطـــالْ
َبــ ْعـــدَ َلــ ْي ٍ
ـــر َولِـــيـــدً ا ِفــي َثـــ َنـا َيـــا ُه الْـــ ِو َ�صــالْ
َو�أَ َتــى الْــ َف ْ
ــج ُ
ـــط �إ َذا َمـــا َّ
ـــري َّ
ال�ش َّ
ال�ش ُّ
اعـــهْ
ـــط َق ْ
َواذ ُْك ِ
ــد َمـــدَّ ِذ َر َ
َوهَ ــــ َفــــا الـــ َّر ْم ُ
اع ْ
ــــــة
ـــل �إِ َلــ ْي ِ
ــك ِفـــي َحــ ِنــ ْي ٍن َو َو َد َ

الغوا�صين الذين كانوا يغيبون في عر�ض البحر مدة
يتح ّدث المقطع عن لحظات انتظار عودة
ّ
زمنية طويلة �أحيانا؛ لذلك كان �أهل البلدة يخرجون �إلى ال�شاطئ ال�ستقبال العائدين من رحلة المغامرة
والمعاناة ،فالنظ ُر كلُّه يتجه �صوب ال�شاطئ؛ فهو المكان الذي �سي�شهد لحظات اللقاء الجميلة وقت
ويف�ض َل َ
الفجر؛ لذلك فال غرابة �أنْ ُي�ؤْ ِث ـ َر ّ
ال�شاع ُر ِذ ْكـ ـ َر هذا المكان بعد �إذا ال�شرطيةِّ ،
حذف العامل فيه
يف�سره ويدل عليه .
(الفعل)؛ فعدم ذكر ذلك الفعل ال ي�ؤ ّثر؛ لأنّ الفعل المذكور (م ـ ـ ـ ّد) ّ
• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث  - 3 -ال ُبعد الرابع:)2()2
الــذي �أَ ْد َمــــا ُه َيـــ�أْ ِ�ســــــي
ْــــم ِ
ــــر ُخ ال ُ
ْـحـل ُ
ـ�ص ُ
َي ْ
ال َتــ َم َّ
ــل الــدَّ ْر َب َيــا َظــ ْمـــ�آنُ �أَنْـــت

ثم يقول.. :
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 9 ،8
ال�سابق نف�سه� ،ص. 191
(ّ )2

(من الرمل)
(الرمل)
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ــــه
الــــذي �أَ ْر ُنــــــو �إ ِلــــ ْي ِ
ْــــم ِ
و�إ َذا ُ
الـــحـــل ُ
ــــد َتــ َبــــدَّ د
َق ْ
ـــر ٌ
ـــر َقــــات
ات ُم ْـح ِ
َ�سـ َبـ َقـــتْـــ ِنـــي َجـــ َم َ
ـــه
َ�ســ َكــ َنــــتْ ِفــي ُمـقْــــ َلــ َتـــ ْي ِ
ــــر ِبــــي
ْـــحــــل َ
ــــر�أَ ْيــــــتُ ال ُ
َف َ
ْـــم ُق ْ
ـــيـــه
ــــدي َعــ ِل ِ
ــــن َو ْج ِ
ـــن َيـــ�أْ ِ�ســــي َو ِم ْ
ْـــم ِم ْ
َفــ َلــ َعــنْــتُ ال ُْحـــل َ

(الحلم) تكررت في هذا المقطع ثالث م ّرات ،وال غرابة في ذلك؛ فالحلم هو
الح ُـظ �أنّ كلم َة ُ
ُي َ
فالح ُلم هو َمنْ َي ْ�ص ُر ُخ بعد �أنْ �أ�صابه الي� ُأ�س ِب َم ْق ـ َتـ ــل ،وهو الذي كان هد ًفا لل�شاعر
محور الحديث هناُ ،
ي�سعى لتحقيقه؛ لذلك كان يراه دائ ًما قري ًبا منه زيادة في الثقة ب�أ ّنه �سيحققه ،ولكن ها هو حلم ال�شاعر
في�صبح َم َّ
حط اللعن َّ
وال�شتم .وبعد كل هذا يجب على ال�شاعر �أنْ يذكر (الحلم) الكلمة
يتبدد ،وينتهي،
ُ
حيثما �سنحت له الفر�صـة؛ لــذلك َذ َكـ َر ُه َب ْعـَـد (�إذا ّ
ولم َيــذ ُك ْر عــام َل ُه ( الفعل) ،فتف�سيره
ال�شرط َّي ــة) ْ
بفعل �آخر ،وهو(�أرن ـ ــو) ُيغني عن ذكره .
ثان ًيا :الأهمية للفعل؛ لذلك جيء به بعد �إذا ال�شرطية مبا�شرة ،يقول:
• في ق�صيدته (ال َب ـ ـ ـ ْينُ والأقـ ــدار)(:)1
ـــد ِت َغـــ َمــــا َم ٌ
ــــة
َ�ضـــ ْو ُء النَّـــ َهـــا ِر �إ َذا َبــ ُع ْ

َواللــ ْي ُ
ــــر الأنْــــــــــــ َوا ِر
ــــك َب ِ
ـــــر َب ِ
ــــاه ُ
ـــل ُق ْ

ـدت) ال ّدال على معنى الفراق يتلو
تتح ّدث الق�صيدة عن ال ُبعد والفراق؛ ولذلك جعل الفعل ( َب ُع ِ
مبا�شرة �إذا ال�شرطية ،فال مجال لحذف الفعل الذي تقوم الق�صيدة ك ّلها عليه .و ُيالحظ �أنّ ال�شاعر
بنى الفعل للمجهول ،وك�أ ّنه ي�شير �إلى �أنّ هذا ال ُبعاد لم ُ
يك ب�إرادة الحبيبة ،لك ّنه كان فرا ًقا ق�سر ًيا.
ولع ّل ما ي�ؤ ّكد هذا �أنّ ال�شاعر كتب ق�صيدته في القاهرة �سنة1975م �أثناء عمله في ال�سفارة القطرية
في القاهرة ،والرمز حا�ض ٌر في هذه الق�صيدةْ � ،إذ يرمز فيها لوطنه قطر الذي ابتعد عنها ُبعدً ا ق�سر ًّيا
بحكم عمله .
• وقوله في ق�صيدته (ال ّزهـ ـ ُر من ر�سائلي)(:)2
ْــــــــرهَ ــــــــــــــــا
�إ َذا َتـــــ َبــــــدَّ ى َثـــــغ ُ
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 41
ال�سابق نف�سه� ،ص. 43
(ّ )2

ــــــــد ُّي ال ْأق
ــــــــــــحـــــــــــ َوانِ
َبــــانَ َن ِ
ُ

(الكامل)
(مجزوء الرجز)
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تت�ألف الق�صيدة من (اثني ع�شر) بيتًا ي�صف ال�شاعر فيها محبوبته ،والو�صف الذي جاء به ال�شاعر
تف�ضح
ق ّدم فيه اال�سم على الفعل ،نحو( :البد ُر يخ�شى نو َرها / ..العينُ تحميها الرمو�ش / ..العينُ
ُ
طبيعي جدًّا فال�شاعر ي�صف ما يراه �أمامه من وجه ي�شبه البدر ،وعين محرو�سة
الهوى ./ ..وهذا
ّ
بالرمو�ش ،ولكن عندما جاء لو�صف ال َّثغر(الف ــم) ،ق ّدم الفعل وجاء به بعد �إذا ال�شرطية .ويرى الباحث
�أنّ ال�شاعر يريد و�صف ما يحتويه ثغر ممدوحته من �أ�سنان ل ّماعة ت�شبه ال ّندى على زهر الأقحوان .و�أمر
�آخر �أنّ هذه الأ�سنان ال تظهر والفم مغلق؛ لهذا �أراد ال�شاعر �أنْ ي�صف �شي ًئا ي�شاهد �أمامه؛ لذلك قال
تب ّدى الثغر ،فالأهمية لفتح الفم؛ لذلك كانت الأهمية له ب�أنْ ُجعل بعد �إذا ال�شرطية .
• وفي ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(:)1
ــر ِه
َو�إِ َذا َ�شـــدَ ا (ا ْبـــنُ الْـ َعـ ْب ِ
ـــد) َفـيـه ِب ِـ�شــ ْع ِ

ــــ�شـــدُ و َبـــال ِب ُ
َت ْ
ــــاء
ـــل َخـــلْــ َفــهُ َو ِظـــ َب ُ

يريد ال�شاعر �أنْ يب ّين ما ي�شتهر به الخليج من وجود �شعراء فحول فيه ،ومن ه�ؤالء ال�شاعر الجاهلي
المعروف (طرفة بن العبد) ،وهو من �أ�صحاب المعلقات .فال�شاعر يريد �أنْ ي�ؤ ِّكد على عراقة الخليج
العربي بما ي�ض ُّم من �شعراء؛ ولذلك جاء بما ا�شتهر به ابن العبد وهو ال�شعر ،فجاء بالفعل(ي�شدو) بعد
�إذا ال�شعرية؛لأنّ قول ال�شعر :و�شدوه هو الأهم في هذا المقام ،فال �سبيل لحذفه.
ويرى الزجاج ت311هـ(� )2أنّ (�إذا) قد تنوب عن جواب ال�شرط .
وجاء ما ي�شبهه في �شعر مبارك بن �سيف ،حيث يقول في ق�صيدته(م�سافر على �أمواج الخليج)(:)3
ـــل ِتــل َ
ــــرا ُيــ َقـــ ِّب ُ
وب
ْـــك
ُّ
الـــــــد ُر ْ
َو َف ْـج ً

ـــاح �إ َذا َمـــــا َبــــــدَ ا
ــج َ
َو َن ْ
ـــــم َّ
الـ�صـــ َب ِ

يناجي ال�شاعر رياح الجنوب طال ًبا منها �أنْ ت�أخذه لوطنه ،ثم يذكر �أ�سباب �شوقه وحنينه الكبير
ال�سجايا ـ
للذهاب لوطنه؛ كي ي�شهد الفجر على �شاطئ الخليج ،ويلتقي بقومه ِكرام ال�صفاتِ ،ح�سان ّ
ولي�شهد الربيع في بلده ،ويتابع تعداد الأماكن التي يرغب في م�شاهدتها في وطنه �إلى �أنْ ي�صل لهذا
البيت الذي يع ّبر من خالله عن رغبته الجامحة في م�شاهدة نجم ال�صباح وقت ظهوره  .ف�إذا هنا نابت
عن جواب ال�شرط ،والتقدير� :إذا مابدا نجم ال�صباح ف�إنه �سي�شهده.
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 127الكامل)
( )2معاني القر�آن و�إعرابه ،لأبي �إ�سحاق الزجاج. 12/3 ،
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 16المتقارب)
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هل ي�أتي ما بعد (�إذا) مبتد�أ ؟

ّ
لخ�ص ال ُمرادي ت749هـ �آراء العلماء في م�س�ألة مجيء ما بعد �إذا ال�شرطية مبتد�أ ،فقال« :ومذهب
�سيبويه �أنَّ (�إذا) ال يليها �إال فعل ظاهر� ،أو مق َّدرَّ .
فالظاهر نحو} :إِ َذا َج َاء ن َْص ُر ال َّل ِه َوا ْل َفت ُْح{(.)1
الس َم ُاء ان َْش َّق ْت{( .)2وال يجيز غير ذلك .هذا هو الم�شهور ،في النقل عن �سيبويه.
والمقدر نحو} :إِ َذا َّ
ال�سهيلي �أنَّ �سيبويه ُي ِجي ُز االبتداء بعد �إذا ال�شرطية ،و�أدوات ال�شرط� ،إذا كان الخبر فع ًال .و�أجاز
ونقل ُّ

الأخف�ش وقوع المبتد�أ بعد �إذا .قال ابن مالك :وبقوله �أقول؛ لأنَّ طلب �إذا للفعل لي�س كطلب �إنْ »(. )3
وجاء مثل هذا في �شعر مبارك بن �سيف في قوله في ق�صيدته (�أن�شودة وادي النيل)(:)4
ـــــد َتـــ َبــــدَّ ى
ــــــر َق ْ
ــــم َق ِ
َّــــج ُ
ـــــاه ٌ
َو�إ َذا الـــن ْ

ات الــ َّز َمـــانِ
ــــر ِ
َفــ َبـــ َنـــــوا َخــــ ْي َر َح ِ
ــا�ض َ

قاهــــــر :خـبر.
ّجـــــم :مبتد�أ.
الن ُ
ٌ
ال�سهيلي  .-ولكنّ
والمالحظ �أنّ الفعل لم ي� ِأت خب ًرا للمبتد�أ .ك�شرط و�ضعه �سيبويه  -كما قال ّ
ن�ص ل�سيبويه في كتابه ،يقول فيه« :وال ّرفع بعدهما جائز؛ لأ ّنك تبتدئ بعدهما ،فتقول:
الباحث عثر على ٍّ
هلل َج َل َ�س»( . )5ف�سيبويه لم ي�ضع ً
�شرطا هنا لوجوب مجيء
هلل َجا ِل ٌ�س،
واجل�س �إذا عب ُد ا ِ
ْاج ِل ْ�س َح ْيثُ عب ُد ا ِ
ْ
جال�س) ُيم ِّث ُل دلي ًال على مجيء خبر
الفعل خب ًرا للمبتد�أ بعد �إذا ال�شرطية ،كما �أنّ مثاله (عب ُد ا ِ
هلل ٌ
ال�سهيلي ا�ستنتج هذا من المثال الذي ذكره �سيبويه؛ � ْإذ كان خبر
المبتد�أ ا�س ًما ولي�س فع ًال .وقد يكون ّ
المبتد�أ (عب ُد اهلل) الفعلَ :ج َل َ�س .
 -مجيء (ما زائدة) بعد �إذا .

تخت�ص
تقع (ما) بعد �إذا �أحيانا ،فما حكمها ؟ يقول عبا�س ح�سن ت 1398ه في معر�ض حديثه ع ّما
ُّ
به (ما) ،ومبي ًنا مجيء (ما) زائدة بعد �إذا ال�شرطية:
«�..أن تكون (�أي :ما) زائدة �أي :يمكن حذفها فال يت�أثر المعنى ،وتقع كثي ًرا بعد�« :إذا» ال�شرطية؛

(� )1سورة ال ّن�صر� ،آية . 1
(� )2سورة االن�شقاق� ،آية . 1
( )3الجنى الداني ،للمرادي� ،ص. 368
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 218الخفيف)
( )5الكتاب ،ل�سيبويه . 107/1
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مثل� :إذا ما ال َم ْج ُد نادانا � َأج ْبنا � ..أو بعد غيرها ،مثل :قوله تعالىَ } :فبِ َما َر ْح َم ٍة ِم َن ال َّل ِه لِن َْت َل ُه ْم{(،)1
وقولهِ } :م َّما َخطِيئَاتِ ِه ْم ُأغ ِْر ُقوا{»(. )2

وجيء ( ِب ـ َم ــا ) زائدة بعد �إذا َّ
ال�شرطية في �شعر مبارك بن �سيف في ( �أربعة ع�شر ) مو�ض ًعا ،منها:

• قوله في ق�صيدته (بقايا �سفينة غو�ص)(: )3
الح
َواذ ُْك ِ
ــري الــنُّــ ْو َر �إ َذا َمـا الْــ َف ْ
ـــر ْ
ــج ُ
ْــجـــذْ َلـــى الْـ ِع َ
اب
ـــر َمــ َع ال َ
ــــذ ْ
َو َ�صـ َفــا الْـ َب ْ
ــح ُ

الح الفج ُر الح .الفج ُر :فاعل لفعل محذوف
�إ َذا َمـا� :إذا �أداة �شرط  .مـ ــا :زائدة .والتقدير� :إذا َ
(م ـ ــا) زائدة جيء بها لت�أكيد المعنى .
(الح)َ .فـ ـ َ
تقديره َ
ال�صب ــا)(: )4
• وقوله في ق�صيدته (رفق ــة ِّ
ـــد ُر ُمــكْــ َتــم ٌ
ِـــل
ـــر ْينَ �إ َذا َمــــا الْـ َب ْ
هَ ــلْ َتـذْ ُك ِ

ــات َق َ
ــــر�آ ُه
َو ُ�أ ْم ِ
ــــ�ســـ َي ٍ
ــــ�ضـــ ْيــ َنــاهَ ــــا ِبــــ َم ْ

�إ َذا َمــــا(:م ــا) زائدة .العامل المحذوف ا�سم الفاعل ( ُمكتم ٌل) ،والتقدير� :إذا اكتمل البدر( ُم ْك َتمِ ٌل).
• وقوله في ق�صيدته (ذكريات ّ
الطفولة)(: )5
احــــ َنـــا
ْـــــر َ
ــــر �أَف َ
َو َمــا ِزلْـــتُ �أَذ ُْك ُ
ــــير
�إِ َذا َمــــا �أَ َتــــا َنــا الْــ َب ِ
ــ�ش ْ

ِ�إ َذا َمــــا :ولي ُ
الفعل (�أَ َت ــى) �أدا َة ّ
رط ،ولكنْ َف َ�ص َل ْت بينهما (م ــا) الزائدة للت�أكيد .
ال�ش ِ
ما�ض� ،أم م�ضار ٌع ؟
هل الفعل المحذوف� ،أو المذكور بعد �إذا ال�شرطية ٍ

يقول �أحمد محمد عبد اهلل ..« :ويكون الفعل بعد �إذا الظرفية ما�ضيا كثيرا وم�ضارعا دون ذلك،
وقد اجتمعا في قول �أبي ذ�ؤيب(: )6
(� )1سورة �آل عمران� ،آية . 159
( )2النحو الوافي ،لعبا�س ح�سن� . 353/1 ،سورة نوح� ،آية.25
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية � ،ص ( . 8الرمل)
(الب�سيط)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 21
(ّ )4
(من المتقارب)
		
( )5نف�سه� ،ص. 80
ال�شعرية ،للأ�ستاذ الدكتور حنا حداد .رقم ّ
()6ال�شاهد لأبي ذ�ؤيب ال ُهذلي ،تُنظر م�صادره في :معجم �شواهد النحو ّ
ال�شاهد(،)1527
(الكامل)
		
�ص. 462
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ـــع»
ـــــــر ُّد �إ َلــــى َقــــ ِلـــ ْي ٍ
ـــل َتـــقْـــ َن ُ
َو�إ َذا ُت َ

اغــــ َب ٌ
ــــة �إ َذا َر َّغــــ ْبـــ َتــــ َهـــــــا
ْـــ�س َر ِ
َوالـنَّـف ُ

()1

نظر الباحث في الأفعال المذكورة ،والمحذوفة(المق ّدرة) بعد �إذا ال�شرطية في �شعر مبارك بن
�سيف؛ فوجدها (�أفعا ًال ما�ضية) في الأعـم الأغلـب؛ � ْإذ لم يرد بعدها (الفعل الم�ضارع) �إ ّال في ثالثة
موا�ضع .
والجدول الآتي ِّ
يو�ضح نوع الفعل الوارد وتوثيقه :
�أو ًال :الفعل الما�ضي
ال�صفحة ورقم البيت الرقم

الرقم

الفعل الما�ضي

1

عـ ـ َّـم

(7ب)34:

2

الح
ما الفج ـ ـ ُر َ

(8ب)47:

15

3

ّ
ماال�ش ُّط قد مـ ـ َّد

(9ب)57:

16

ما �أط ـ ـ َّل

4

القلب ته ّل ْل
ُ

(14ب)74:

17

اغت�سلت
ْ

(77ب)9:

5

ما بدَ ا

(16ب)14:

18

ما َج َل ْ�سـ ـ َنا

(78ب)21:

6

الح ـ ْـت

(18ب)26:

19

حـ ــانَ

(79ب)35:

7

طـ ـ ـ َ
ـال

(24ب)35:

20

مــا �أتانا

(80ب)53:

8

بعُدَ تْ

(41ب)6:

21

ما نم ـ ــا

(81ب)70:

9

ما جـ ــا َء

(42ب)9:

22

ُّ
ال�ضحى نث َر

(98ب)17:

10

تبـ ـ ـدّى

(43ب)5:

23

َمـ َـ�ش ـ ـ ْينَ

(99ب)25:

11

الليل َ
طال

(58ب)1:

24

الح
َ

(106ب)56:

12

ما الربيع �أه َّل

(58ب)6:

25

َن�أ ْي ـ ــتُ

(106ب)59:

13

ُذ ِكـ ـ ـ ُروا

(130ب)176:

26

َ�شـ ــدَ ا

(127ب)160:

27

ُح ـ ـ ـ َّـم

(130ب)179:

43

28

�أ َتـ ـ ـ َ
ـاك

(134ب)200:

44

ما ق ّب ـ َل ــت
َنـ ـ�أَ ْيــتُ

(221ب)4:
(223ب)12:

29

ا ْب ـ ـ ُتـ ـ ـ ِل ــي

(137ب)216:

45

تعانقَ /تعانقَ

(228ب)14:

30

ماج
ٍ
ب�صوت َ

(147ب)269:

46

طـ َ
ـال

(235ب)12:

( )1ظاهرة التقار�ض في النحو العربي ،لأحمد محمد عبد اهلل. 441/4 ،
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الفعل الما�ضي

ال�صفحة

14

القلب �أ�ضحى
ُ

(62ب)3:

�أز َِف

(74ب)14:
(77ب)8:

الفعل الما�ضي

ال�صفحة

ال�صفحة ورقم البيت الرقم

الرقم

الفعل الما�ضي

47

ـ�ص ــا
مــا َعـ َ

(248ب)14:

31

�أمـ ـ ـ ـ ـ َر

(149ب)279:

ما َد َنـ ــا/ما�أ َت ْيتُ

(249ب)،8:

32

َمـ ـ ـ ـ ــنَّ

(158ب)335:

48

(250ب)15:

33

هَ ـ َّمـ ـ ْـت

(190ب)56:

51

ما َ�سمِ ْعــتُ

34

َل ْم َل ْمــتُ

(191ب)62:

52

ُذ ِكـ ـ ـ ـ َر

(260ب)6:

35

ّ
ال�ش ـ ُّـط � َأط ـ َّل

(191ب)63:

53

ما�س َب ـ ـ ْقـ ـ َنــا
َ

(267ب)9:

36

ما �أهـ ـ َّل

(197ب)11:

54

َج ـ ـ ـ ــا َء

(280ب)4:

37

ما �أردْتَ

(208ب)14،20:

56

ما �أ�ض ـ ــا َء

(305ب)5:

38

ما قد ر�أتْ

(214ب)48:

57

َح ـ َوا ُك ــم

(316ب)8:

39

ُبـ ـ ـ ـ ِـذرَتْ

(214ب)54:

58

ما �أرد ُتــم

(324ب)1:

40

تبدّى

(216ب)6:

59

ُق ِّ�س ـ َـم

(324ب)13:

41

قد تبدّى

(218ب)22:

42

ّ
ال�ش ـ ُّـط � َأط ـ َّل

(191ب)63:

ثان ًيا  :الفعل الم�ضارع
الرقم

الفعل الم�ضارع

توثيقه

الرقم

الفعل الم�ضارع

توثيقه

1

الظل الذي �أرنو �إليه

(191ب)68 :

3

لم �أجده

(329ب)7:

2

الحلم الذي �أرنو �إليه

(191ب)69 :

224

( )4حذف فعل الق�سم .

ذكر الخليل بن �أحمد الفراهيدي( )1الواو والتاء كحرفي جر يفيدان الق�سم ،ذكر �سيبويه في كتابه
�أدوات الق�سم تلك ،فقال« :وللق�سم والمق�سم به �أدوات في حروف الجر ،و�أكثرها الواو ،ثم الباء،
محلوف به ،ثم التاء»( .)2ف�سيبويه هنا ُيرتّب �أدوات الق�سم ح�سب كثرة ا�ستعمالها ،فيجعل
يدخالن على
ٍ
الواو الأكثر ا�ستعماال ،تليها الباء ،ثم التاء .وال�س�ؤال الآن كيف ُر ِّتبت �أدوات الق�سم في �شعر مبارك بن
�سيف ؟
ورد في �شعر مبارك بن �سيف �أداتان من �أدوات الق�سم ،هما :الواو ،والباء؛ فوردت (الواو) في
(خم�سة ع�شر) مو�ض ًعا ،في حين لم ترد الباء كحرف ق�سم �إ ّال في (�أربعة) موا�ضع ،وهذا يتفق تماما
مع ما ذكره �سيبويه من كثرة ا�ستعمال الواو في الق�سم ،ثم الباء ،ولم ي� ِأت مبارك بن �سيف على ِذ ْكر
�أدوات الق�سم الأخرى في �شعره .
�أ�شار ابن ه�شام(� )3إلى �إمكانية جواز ِذ ْكر الفعل مع حرف الق�سم (الباء)؛ لأنه �أ�صل حروف الق�سم.
وذكر الأ�ستاذ الدكتور علي �أبو المكارم(ّ )4
اطراد حذف جملة الق�سم مع ثالث �أدوات ،هي :التاء ،والالم،
والواو ،وقد يرجع الحذف �إلى ال ّرغبة في التخفيف الذي ُيوجبه كثرة اال�ستعمال ،كما يقول ابن يعي�ش
ت643هـ( .)5وذكـر الـدكـتـور �أبـو مـو�سى فـوائـد �أُخـرى للـحـذف ،نحو:
الح�س والفكر»(.)6
« َو َجا َز ُة العبار ِة ،وامتال�ؤهاُ ،ث َّم تروي ُقها وت�صفيتُها و�صيانتُها ،ثم بنا�ؤُها على �إثارة ّ
يت�ضح مما �سبق �أنّ حرف الق�سم  -في الأعم الأغلب  -يكون محذو ًفا ،وقد ُيذكر �أحيا ًنا ،وقد جاء
فعل الق�سم في �شعر مبارك بن �سيف محذو ًفا .
وكنا قد ذكرنا �ساب ًقا �أنّ �شواهد الق�سم الواردة في �شعر مبارك بن �سيف اقت ُِ�ص َر ْت على �أداتين من
�أدوات الق�سم ،هما :الواو ،والباء ،وقد جاء فعل الق�سم ،بل جملة الق�سم محذوفة مع تلك الأداتين.
وذلك على النحو الآتي:
( )1الجمل في النحو ،للخليل بن �أحمد الفراهيدي.304 ،
( )2الكتاب ،ل�سيبويه. 496/3 ،
( )3مغني اللبيب ،البن ه�شام.143/1 ،
( )4الظواهر اللغوية في التراث النحوي ،للدكتور علي �أبو المكارم� ،ص..172
(� )5شرح المف�صل ،البن يعي�ش.94/9 ،
( )6خ�صائ�ص التراكيب ،للدكتور محمد �أبو مو�سى� ،ص. 272
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�أو ًال :ا�ستخدام حرف الق�سم (الواو) :

ور َد حرف الق�سم الواو في �شعر مبارك بن �سيف – كما ذكرنا �ساب ًقا  -في (خم�سة ع�شر) مو�ض ًعا،
ُحذفت جملة الق�سم معه ،من ذلك:
• قوله في ق�صيدته (مناجاة ال ّدهــر)(: )1
ـــب َوال الـــذي
َفــ َوا ِ
ْــم ِـجــ ْي ُ
هلل َمــا �أَنْـتَ ال ُ

ـــر ُّد َق َ
ـــــر َجـــــا ِريــــا
ـــ�ض ً
ــــــاء �إنَّـــهُ الْــ ُعـــ ْم ُ
َي ُ

الواو :للق�سم وجملة الق�سم محذوفة ،والتقدير� :أق�سم باهلل  .وجاء الحذف للتخفيف .
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
�ض ال َ
ــــك �أَ ْر َ
ــيـــج ِد َمــــا�ؤُ َنــــــا
�أَ ْمــــنٌ َل ِ
ْـخــ ِل ِ

ــــــاء
َو ال َ
ْـحـــقِّ �إنَّـــــا ِفـــي الْــفِـــدَ ا ُ�أ َمـــ َن ُ

الواو :للق�سم ،وجملة الق�سم محذوفة ،والتقدير� :أق�سم بالحقِّ � .أي :باهلل .والحذف هنا للتخفيف .
ثان ًيا :ا�ستخدام حرف الق�سم (الباء) :

ذكرنا �ساب ًقا �أنّ حرف الق�سم (الباء) ورد في �شعر مبارك بن �سيف في(�أربعة) موا�ضع ،وجاء فعل
الق�سم فيها محذو ًفا ،من ذلك:
• قوله في ق�صيدته (بحر الـ ـ ُّزمـ ـ ُّرد)(: )3
ــم �إن َ
ــــم
قــد َ�شه ْ
َّــك ْ
َيـا َن ْـج ُ
ِــد َت َعـــ َن َ
اءهُ ْ

ــر
ِبــــا ِ
ــج َ
هلل َيـــــــا َن ْ
ــــم الـــــ ُّثــر َّيــا ُتـــخْ ـــــ ِب ُ

ق�سم .
ِبـا ِ
هلل :الباء حرف الق�سم ،لفظ الجاللة ال ُمق�سم به .جملة الق�سم محذوفة ،والتقدير� :أُ ُ
• وقوله في ق�صيدته (مناجاة ال ّدهـر)(: )4
ـــــة
َو ِبـــــــا ِ
ــــز ْيـــ َن ٍ
ِـــــر ُت ِل ِ
هلل �إنِّــي َمـــــا ُبـه ْ

وال َغــ َّر ِنــي َرغْ ـــدٌ مِـنَ ال َعـ ْي ِ�ش َ�صـا ِفـيا

ق�سم .
ِبـا ِ
هلل :الباء حرف الق�سم ،لفظ الجاللة ال ُمق�سم به .جملة الق�سم محذوفة ،والتقدير� :أُ ُ
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )5
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 53
ال�سابق نف�سه� ،ص. 68
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 50
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 53
ال�سابق نف�سه� ،ص. 293
(ّ )5

(الطويل)
(الكامل)
(الكامل)
(الطويل)
(مجزوء ال َّرجز)
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َم ٌ
ـــــال ِبـــــــــــال �أَ ْد َنــــــــــى ُ�س َ�ؤال

هلل �أَنْـــــــــــــتَ َ�صـــــــــــا ِد ٌق
ِبــــــا ِ

ُيالحظ في �أمثلة الق�سم الواردة في �شعر مبارك بن �سيف �أنّ حذف جملة الق�سم الفعل والفاعل
كان لغايات التخفيف ،وال يخفى ما لذلك � ً
للح�س والفكر ،وما فيها من وجازة العبارة،
أي�ضا من �إثارة ّ
وترويقها وت�صفيتها  -على ر�أي الدكتور محمد �أبو مو�سى . -
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الف�صل الثالث
الحذف في العنا�صر غير الإ�سنادية :
( )1حذف المفعول به .
( )2حذف المو�صوف .
( )3حذف الفاء الواقعة في جواب ّ
ال�شرط .
( )4حذف حرف ال ِّنــداء .

( )1حذف المفعول به .

ُيع ّرف الزمخ�شري ت538هـ المفعول به ب�أ ّنه« :الذي يقع عليه فعل الفاعل في مثل قولك�َ :ض َر َب
البلد .وهو الفارق بين المتعدي من الأفعال وغير المتعدي»( . )1وع ّرفه ابن ه�شام
زي ٌد َع ْمـ ًرا ،و َب َل ْغـتُ َ
ت761هـ ،بقوله« :ا ْل َم ْن ُ�صو َباتُ َخ ْم َ�س َة َع َ�ش َر�َ :أ َحدُهَ ا :ا ْل َم ْف ُع ُ
ول ِب ِه ،وهُ َو َما َو َق َع َع َل ْي ِه ِف ْع ُل ا ْل َف ِاع ِل َك َ�ض َر ْبتُ
َز ْيد ًا»( .)2فـ (زيدً ا) :مفعول به؛ لأ ّنه ّ
يدل على َمنْ وقع عليه فعل الفاعل.
ن�صب ِ�إذا ذكرتَ َمنْ َف َع َل ِب ِه؛ َو َذ ِل َك
ي�أتي المفعول به من�صو ًبا ،يقول المبرد ت285هـَ « :وا ْل َم ْف ُعول ِب ِه ٌ
لأَ َّنه تع ّدى ِ�إ َل ْي ِه فعل ا ْل َف ِاعل ،و�إ َّنما َكانَ ا ْل َف ِاعل رفعا َوا ْل َم ْف ُعول ِب ِه ن�صبا ل ُي ْع َرف ا ْل َف ِاعل من ا ْل َم ْف ُعول
ويف�صل ابن الو ّراق ت381هـ( )4في ِع ّلة ن�صب المفعول به ،ورفع الفاعل .
ِب ِه»(ّ .)3
و�أجـاز النحاة( )5حذف المفعول به؛ لأ ّنه ف�ضلة( ،)6وح َّدد ابن جني ت392ه الف�ضالت ،فقال� « :أال ترى
�أنَّ الف�ضالت كثيرة كالمفعول بهّ ،
والظرف ،والمفعول له ،والمفعول معه ،والم�صدر ،والحال ،والتمييز،
معنى �أ�سا�س ًّيا؛ ولذلك
واال�ستثناء»( .)7ويرى عبا�س ح�سن ت1398هـ �أنّ علة حذف المفعول كونه ال ي�ؤدي ً
ي�سمونه ف�ضلة ،وهي « :ا�سم يطلقه النحاة على كل لفظ معناه غير �أ�سا�سي في جملته»( .)8فالف�ضلة عند
عبا�س ح�سن هي ك ُّل ما ال ي�ؤدي مع ًنى �أ�سا�س ًّيا .بخالف المبتد�أ� ،أو الخبر� ،أو الفاعل� ،أو نائبه� ،أو غير
هذا من كل جزء �أ�صيل في الجملة ال يمكن �أن تتكون وال �أن يتم معناها الأ�سا�سي �إال به ،مما ي�سميه
النحاة «عمدة» .ولكن هل هناك كلمة في �أية جملة ال ت�ؤدي مع ًنى �أ�سا�س َّيا ؟!
بالرغم من �أن المفعول به ف�ضلة ،فقد ت�شتد الحاجة �إليه �أحيا ًنا؛ فال يمكن اال�ستغناء عنه في
بع�ض الموا�ضع ،وال ي�صح حذفه بها ،فالجملة تتك ّون من الفعل والفاعل ،وما عداهما ُيعـ ُّد ف�ضلة .وب ّين
( )1المف�صل في �صنعة الإعراب ،للزمخ�شري� ،ص. 58
( )2متن �شذور الذهب ،البن ه�شام الأن�صاري� ،ص . 14
( )3المقت�ضب ،للمبرد. 8/1 ،
( )4بت�ص ّرف :علل النحو ،البن الو ّراق� ،ص.269
()5منهم :ابن ال�سراج ،في :الأ�صول في النحو .317/3 ،والمرادي ،الجنى الداني� ،ص .52و�شرح ابن عقيل ،57/2 ،وخالد الأزهري،
�شرح الت�صريح على التو�ضيح. 472/1 ،
المف�صل  ،39/2وجالل الدين ال�سيوطي
()6وممن قال ب�أنّ المفعول به ف�ضلة :ـ ابن الو ّراق في :علل النحو� ،ص ،269وابن يعي�ش� :شرح
ّ
في :همع الهوامع. 5/2 ،
( )7الخ�صائ�ص ،البن جني. 198/1،
( )8النحو الوافي ،لعبا�س ح�سن. 179/2 ،
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الزمخ�شري ت 538هـ(� )1أنّ حذف المفعول به كثير ،ولخ�ص ابن ه�شام ت761هـ الحاالت التي ُيحذف
فيها المفعول به فيما ي�أتي:
�أو ًال :بعد ( َلو ِ�شئْت)َ ،ن ْحو قوله تعالىَ } :ف َل ْو َش َاء َل َهدَ اك ُْم{(� .)2أَيَ :ف َلو َ�شا َء هدايتكم .فجواب

ّ
ال�شرط (هداكم) ّ
دل على المفعول به المحذوف ،و�أ�شا َر ابن ه�شام( )3وال�سيوطي(�)4إلى �أ ّنه يكثر حذف
�شئت) .وذكر �سعيد الأفغاني ت1417هـ �أ ّنه� « :إِذا ُح ِـذ َف ا ْل َم ْف ُعول بعد( َل ـ ْو) َف ُه َو
المفعول بعد (لو َ
ك آَلَ َم َن َم ْن فِي أْالَ ْر ِ
اء َر ُّب َ
ض{(� .)5أَيَ :و َلو َ�شا َء ِ�إي َمانَ َمنْ ِفي
ا ْل َم ْذ ُكور ِفي جوابها َغا ِلبا َن ْحوَ } :و َل ْو َش َ
الأَ ْر�ض »(.)6

وجاء المفعول به محذو ًفا في �شعر مبارك بن �سيف بعد فعل الم�شيئة الم�سبوق ب�أداة ال�شرط (�إنْ )
في
مو�ضع ،وهو قوله في ق�صيدته(لحظات غروب �سعيدة)(: )7
ٍ
ـــ�ســلْ
َو�أَ َنـا ا ْل َعـــ ْينُ َفـــ�إنْ ِ�شـئْــــــتَ َف َ

ـــ�سا
َق ْـد َر�أَتْ َعـ ْيـ َنـايَ ُع
ً
ـــــــر�سا هَ ـا ِم ً

وحذف المفعول لداللة جواب ال�شرط
ِ�شـ ْئ َـت :المفعول به محذوف تقديره (�س�ؤالي)� ،أو ما في معناهُ .
(ف�س ْل) .وجاء حذف المفعول به هنا اخت�صا ًرا؛ لغايات التخفيف .
عليه َ
ون{(� .)8أَي�ِ :إ َّن ُهم
اء َو َلكِ ْن ل َي ْع َل ُم َ
ثان ًيا :بعد نفي ا ْل ِعـلْـم َو َن ْحوه ،كقوله تعالىَ } :أ اَل إِن َُّه ْم ُه ُم ُّ
الس َف َه ُ

ُ�س َف َهاء .ويجب اعتماد الحذف علىِ « :ذ ْكر الدليل على المفعول به في لفظ �سابق»(. )9

جاء المفعول به محذو ًفا بعد الفعل المنفي في �شعر مبارك بن �سيف في(خم�سة) موا�ضع،هي:
• قوله في ق�صيدته(نـ ّوارة)(: )10
اء
َيـا ُحـ ِّبـي َيـا �أَ ْحـ َلـى ال ْأ�سـ َم ْ
(ُ )1ينظر :المف�صل في �صنعة الإعراب� ،ص . 79
(� )2سورة الأنعام� ،آية .149
(ُ )3ينظر :مغني اللبيب  ،البن ه�شام� ،ص.828
(ُ )4ينظر :الإتقان في علوم القر�آن.193 ،192/3 ،
(� )5سورة يون�س� ،آية . 33
( )6الموجز في قواعد اللغة العربية� ،ص .19 ،18
( )7الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 221ال ّرمل)
(� )8سورة البقرة� ،آية . 13
( )9ظاهرة الحذف في الدر�س اللغوي ،لطاهر �سليمان حمودة� ،ص.205
( )10الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 56المتدارك)
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ـيـك َع ِـ�شـقْـتُ َّ
ـمـ�س
َل ْـم �أَ ْعـ َل ْـم �أَنِّـي ِف ِ
ال�ش ْ

َل ْـم �أَ ْعـ َل ْـم�ُ :س ِبقَ الفعل بالنفي؛ لداللة ال�سياق عليه ،وتقديرهُ :ح ّبي� ،أو ع�شقي. ..
• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث البعد الرابع :)1( )- 2 -
ــب االثــ َنـــين َ�شـ ْي َ
ــطــانٌ ُمــ َقـــا ِول
ــ�س َ
َك َ
ال �أُ َجــــا ِدل ..
ال �أُ َ�سـا ِئـل

ال �أُ َجــــا ِدل ،ال �أُ َ�سـا ِئـل ،ال �أُ َ�سـا ِئـل :الأفعال الثالثة ُ�س ِبقت بالنفي؛ لذلك ُح ِذف مفعول كل منها.
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية(الفجر الآتي)(: )2
ّـالت َمـا ُكـنْـتُ َيـ ْو ًما – �أَ ْد ِري ِل َـذ ِل َ
ـك َوزْنا
َوال ِ
َو َمـا َعـ ِلـ ْمـتُ ِبـ�أَنِّـي – َيـ ْو ًما َ�سـ�أوهَ ـنُ ُحـزْ َنـا

َو َمـا َعـ ِلـ ْمـتُ �ُ :س ِبقَ الفعل بالنفي؛ لذلك ُحذف مفعوال علم ،و�س ّد م�سدهما (�إنّ وما بعدها) .

ثال ًثا� :إذا كان �ضميرا عائدا على ا ْل َم ْو ُ�صولَ ،ن ْحو قوله تعالىَ } :أ َه َذا ا َّل ِذي َب َع َث ال َّل ُه َر ُسول{(.)3
والتقدير :بعثه اهلل .وبين �أبو علي الفار�سي ت377هـ(� 4أن ال ُق َّراء اختلفوا افي �إثبات (الهاء) و�إ�سقاطها من
قوله ع ّز وج ّلَ } :و َما َع ِم َل ْت ُه َأ ْي ِد ِيه ْم{( .)5وقال بهذا ك ٌّل من ابن يعي�ش ت643هـ( ،)6وابن ه�شام711هـ(،)7
بال�صلة؛ لذلك ُحذفت الهاء تخفي ًفا .ونجد
و�أ�ضافا� :أنّ الأ�صل هو الإثبات ،و�أما الحذف فلطول الأمر ِّ
ماحذف منه في القر�آن لكثرته» .ويرى الباحث اعتمادًا
الزجاج ت311هـ( )8يرى �أ ّنه « ال يمكن ح�صر ُ
على ما ذكره الزجاج ـ �أنّ كثرة حذف الهاء في �آي القر�آن الكريم ُي َع ُّد دليال على �أنّ الحذف هو الأ�صل،
ولي�س الإثبات ـ كما ذكر ابن يعي�ش وابن ه�شام .
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص.195
ال�سابق نف�سه� ،ص.255
(ّ )2
(� )3سورة الفرقان� ،آية . 41
( )4الحجة للق َّراء ال�سبعة ،لأبي علي الفار�سي. 40/6 ،
(� )5سورة ي�س� ،آية. 35
المف�صل.39/2 ،
(� )6شرح
ّ
(� )7شرح قطر الندى� ،ص.150
(� )8إعراب القر�آن .479/2،لأبي �إ�سحاق الزجاج .
(الرمل)
(الخفيف)
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وجاء المفعول به محذو ًفا في �شعر مبارك بن �سيف؛ لأ ّنه �ضمير عائد على المو�صول في (�ستة)
موا�ضع ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(:)1
ُّـفُــو�س َفـــــ َم َ
اء
َت ْـر ُجــو الــن
ُ
ـات ِفـــ ْيـها الــــدَّ ُ

ُــــلوب ِل ِـخــــ ْي ِر َمـــــا
ــن َيـ ْه ِ
َو َب َعـثْــتَ َم ْ
ـــدي الْــق َ

َت ْـر ُجــوُ :ح ِذف المفعول به؛ لأ ّنه �ضمير يعود على(مــا) اال�سم المو�صول ،والتقدير :ترجوه النفو�س.
ال�سابقة نف�سها(:)2
• وقوله في ق�صيدته ّ
�أُ ُ�س ُ�س ال َْح َ
ُــولَ ،و َمــا َحـ َوتْ
ـ�ضـا َر ِة ِفـي ا ْل ُعـق ِ

ْـــح َ
َّــــاء
ــــ�س ال َ
َلـ ْي َ
ــ�ضــا َر ُة َمــــا َبــ َنــى الْــ َبــــــن ُ

َحـ َوتْ ُ :ح ِذف المفعول به؛ لأ ّنه �ضمير يعود على(مــا)اال�سم المو�صول ،والتقدير :حوته الح�ضارة.
• وقوله في م�سرحيته ال�شعرية (الفجر الآتي)(:)3
ُ
ــــن َوهَ ــــب
اهلل �أَغْ ــ َنــى َم ْ
ُ
ــ�س َيـــ�أَ ُخ ُ
ـــ�سا ِر �إ َذا َوهَ ـــــب
ــذ ِبــالْـــ َي َ
اهلل �أَغْ ــ َنــى َلـ ْي َ

(م ــنْ ) اال�سم المو�صول ،والتقدير:
َوهَ ــــبُ :ح ِذف المفعوالن .المفعول الأول� :ضمير يعود على َ
وهبــه .والمفعول الثاني :تقديره المال� ،أو المكانة العالية ..
• وقوله في م�سرحيته ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )4
ــــرى
َد ُعـــــو ُه َفـــ�إِنِّـــــي �أَ َرى َمــــا َي َ

ــــرىُ :ح ِذف المفعول به؛ لأ ّنه �ضمير يعود على ( مـ ــا ) اال�سم المو�صول ،والتقدير :ي ــراه .
َي َ
�ضميرا َعائِدً ا على ا ْل َم ْو ُ�صوف؛ � ْإذ ال ب َّد للجملة الواقعة �صفة من �ضمير
راب ًعا َ� :إذا كان المفعول به
ً
ف�سر قوله تعالى ،فيقول« :ومعنى:
يعود على المو�صوفّ ،
ويف�صل الزّجاج ت311هـ القول في هذا حين ُي ِّ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص. 129
( )2الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 155
ال�سابق نف�سه� ،ص. 261
(ّ )3
		
( )4نف�سه� ،ص. 323

(الكامل)
(الكامل)
(الكامل)
(من المتقارب)
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} اَل ت َْج ِزي َن ْف ٌس َع ْن َن ْف ٍ
وح ْذ ُف (فيه) ههنا �سائغ؛ لأن
تج ِزيهَ ،
س َش ْيئًا{(� .)1أي :ال تجزي فيه ،وقيل :ال ْ
(في) مع الظرف محذوفة :تقول �أتيتك اليوم ،و�أتيتك في اليوم ،ف�إذا �أ�ضمرت قلت �أتيتك فيه ،ويجوز
�أنْ تقول �أتـ ْيـتَـ َكـهُ»(.)2

وجعل ابن ه�شام( )3حالة الحذف هذه �أقل ورودًا من الحذف العائد على المو�صول.
وجــاء فـي �شعـر مبارك بـن �سـيـف المفعـول به �ضمي ًرا مت�ص ًال عائدً ا على مو�صوف في (ثالثة
وثالثين) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (بقايا �سفينة غو�ص) (:)4
ــاة َع َ
ـــر ...
ــم َحــ َي ٍ
َك ْ
ــا�شــ َها الـــدَّ ْه ُ
ــــرا ْه
َو َ�ض َ
ـــاعـــتْ ِفـي َث َ
َع َ
ــا�شــ َها :الهاء �ضمير مت�صل يعود على المو�صوف (حياة) ،وهو المفعول به �أ�صال .

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج) (:)5
ـــــحـــا َل َ
َوالنِّــف ُ
ــــة �إنَّــــــــهُ
ْــط َغ
ٍ
ــــــــــاد ال َم َ

ِرز ٌْق َي ُ
ــاء
ــمــهُ َ -لــ ْو َعــ ِلــ ْمــتَ ِ -و َع ُ
ــ�ض ُّ

َي ُ
ــ�ض ُّــمــهُ  :الهاء �ضمير مت�صل يعود على المو�صوف (رز ٌق) ،وهو المفعول به �أ�صال .

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج) (:)6
ـــــــاء
ِبــ�أَ َمــــا َن ٍ
ــــــة َ ،فـ ُه ُ
ــمــــو َلـــ َهـــا �أُ َمـــ َن ُ

ـــم
ِــاح ِ
ِب ِـ�ســـم َ
ــ�صــــ ُه ْ
ــة ال ْإ�ســـال ِم َقــــ ْو ٌم َخ َّ

ـــم :الهاء �ضمير مت�صل يعود على المو�صوف (ق ــو ٌم) ،وهو المفعول به �أ�صال .
ــ�صــــ ُه ْ
َخ َّ
ُيالحظ �أنّ حذف المفعول العائد على مو�صوف كانت �أكثر ورودًا في �شعر مبارك بن �سيف من حذف
المفعول العائد على اال�سم المو�صول .وهذا عك�س ما ذهب �إليه ابن ه�شام.
(� )1سورة البقرة� ،آية . 123 ،48
( )2معاني القر�آن و�إعرابه. 128/1 ،
( )3مغني اللبيب.829/2 ،
( )4الأعمـال ّ
(الرمل)
ال�شعر ّية� ،ص. 9
ّ
( )5الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص( . 160الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 167
(ّ )6
235

�ضميرا عائدً ا على المبتد�أ .يقول ابن ُ�شقير ت317هـ« :وقد
خام�سا :حذف المفعول به �إذا كان
ً
ً
ُي�ضمرون في الفعل الهاء فيرفعون المفعول به ،كقولك :زي ٌد َ�ض َر ْبتُ  ،وعمر ٌو �شتمتُ  ،على معنى� :ضر ْب ُتهُ،
و�شت ْم ُتهُ ،ف ُيرفع زي ٌد باالبتداء ،و ُيو َق ُع الفعل على الم�ضمر»(.)1
وجيء بالمفعول به محذو ًفا في �شعر مبارك بن �سيف؛ لأ ّنه �ضمير عائد على المبتد�أ في (�أربعة)
موا�ضع ،هي:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
هَ ــا ُمـــوا ِب ُ
ــالء
ــظــلْــ َمــ ِتــ َهــا َ ،فـ ُهــم ُجـ َه ُ

ـــير ٌة
ـــم َعــ َقـــائِـــدُ َلــ ْو َعـــ ِلـــ ْمـــتَ َكــ ِث َ
َو َلـ ُه ْ

َعــ ِلـ ْمـتَ  :فعل وفاعل ،والمفعول به �ضمير يعود على المبتد�أ الم�ؤخر(عقائد) ،والتقدير لو علمتها.
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج) (: )3
ـــــد ِه
ــ�ســــ ِّب ُـح َ -لــ ْو َعـــ ِلـــ ْمــــتَ ِ -ب َـحــ ْم ِ
ُك ٌّـل ُي َ

ــات َقـــلْــ ِب َ
َد َّق ُ
ــك ـ َيــا َجـ ُه ُ
ــاء
ـــول ـ ُد َع ُ

علمت
َعـــ ِلـــ ْمــــتَ  :فعل وفاعل ،والمفعول به �ضمير م�ستتر يعود على المبتد�أ ( ُك ٌّل) والتقدير :لو َ
الم�سبحين .والم�سبحون هم :ال َّنخل ،والأطيار ،والأنجــم ،وكل ذي ك ِب ٍدُ ،ذكرت في البيت ال�سابق.
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج) (: )4
ـــاجــدُ َوالأَ َذانُ ُمــــ َو َّحـــــــــدٌ
هَ ِ
ـــــ�س ِ
ــــــذي الْـــــ َم َ

ـاء
ـــ�س ِ
ُكــلُّ الْــ َم َ
ـــاج ِـد َلـ ْو َعــ ِلـ ْمــتَ ُقــ َب ُ

علمت
َعـــ ِلـــ ْمــــتَ  :فعل وفاعل ،والمفعول به �ضمير م�ستتر يعود على المبتد�أ (ك ـ ـ ُّل) ،والتقدير :لو َ
�أنّ ك ّل هذه الم�ساجد هي كم�سجد ُقباء.
نعلم �أنّ المفعول به قد ينوب عن الفاعل؛ في�صبح ُعمدة في الجملة وبالتالي ال ي�صح حذفه ،وقد
جاء في �شعر مبارك بن �سيف نائب الفاعـل  -وهو في الأ�صل مفعول به � -ضمي ًرا م�ستت ًرا يعود على
ال�سابقة نف�سها (: )5
المبتد�أ في قوله في ق�صيدته ّ
ــــع ال ْأعــ َم ُ
ــــــاء
ـــر َف ُ
ـــال َوال ْأ�ســــ َم ُ
َبـــلْ ُت ْ

ـــــع ِعــــنْـــــدَ ُه
ــــر َف ُ
َمــا ُ�صــو َر ُة الإن َْـ�ســانِ ُت ْ
( )1المح ّلى في وجوه الن�صب� ،ص. 5
( )2الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 110الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 132
(ّ )3
(الكامل)
		
( )4نف�سه� ،ص. 133
( )5الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 146الكامل)
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ـــــع :فعل مبني للمجهول ،نائب الفاعل�:ضمير م�ستتر تقديره هي يعود على(�صورة الإن�سان).
ــــر َف ُ
ُت ْ
�ساد�ساُ :يحذف المفعول به ِفي الفوا�صل ،والفوا�صل هي الكلمات التي تكون في نهاية الجمل
ً
المت�صل بع�ضها ببع�ض اتّ�صاال معنو ًّيا.
تح ّدث ابن ه�شام ت761ه(ً � )1
أي�ضا عن الحاالت التي يجوز فيها حذف المفعول ،فب ّين �أنّ المفعول
ُيحذف لغر�ضين ،هما:
لفظي( ،)2كتنا�سب الفوا�صل نحوَ } :ما َو َّد َع َك َر ُّب َك َو َما َق َلى{( .)3وكالإيجاز في نحو:
 غر�ض ّ} َفإِ ْن َل ْم َت ْف َع ُلوا{(.)4
غر�ض معنوي كاحتقاره في نحوَ } :كت ََب ال َّل ُه أَلَغْلِ َب َّن{(� .)5أي :الكافرين� ،أو ال�ستهجانه كقولعائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها « :-ما َر�أَى ِم ِّني َوال َر�أ ْيتُ منه»� .أي :العورة.

ب ّين عبا�س ح�سن(� )6أنّ المفعول به قد ُيحذف لغر�ض لفظي؛ للمحافظة على الوزن ال�شعري.
وجاء في �شعر مبارك بن �سيف المفعول به محذو ًفا؛ للمحافظة على تنا�سب الفوا�صل ،في (�ستة
وثالثين) مو�ض ًعا ،منها:
ال�سابقة (�أن�شودة الخليج)(: )7
• قوله في ق�صيدته ّ
َمــ ْو ٌت ُمـهِـــينٌ �َ ،صـ ْيـــدُ ُه ُّ
ــاء
ال�ضـ َعــــ َف ُ

ــي َيـ ِعـــ ْي ُ
ـــمـــهُ
ِحـقْــــدٌ َم ُـج ِ
ــث َ ،وهَ ُّ
ـــو�س ٌّ

َيـ ِعـــ ْي ُ
ــث :فعل م�ضارع ،والفاعل �ضمير يعود على (ح ـقــد) .والمفعول به محذوف تقديره( :ف�سادًا)،
وح ِذف للمحافظة على تنا�سب الفوا�صل والمقاطع في البيت ال�شعري ،وهي:
ُ

ـو�سـ ٌّـي َيـ ِعـ ـ ْيــثُ /
ِ -حـ ْق ـ ـ ٌد َم ُـج ـ ِ

َ -وهَ ـ ـ ُّم ــه َم ـ ْوتٌ ُمـهِ ــينٌ /

 َ�صـ ْيـ ـ ُد ُه ُّال�ضـ َع ـ ـ َفــا ُء

فلو ذكر ال�شاعر المفعول به الخت ّلت هذه الفوا�صل .
( )1بت�ص ّرف� :أو�ضح الم�سالك ،البن ه�شام.165 ،164/2 ،
( )2ينظر :النحو الوافي ،لعبا�س ح�سن. 179/2 ،
(� )3سورة ال�ضحى� ،آية  . 3وجه اال�ست�شهاد :حذف مفعول (قـ ـلــى)؛ لينا�سب «�سجى ،والأولى .
(� )4سورة البقرة� ،آية  .24وجه اال�ست�شهاد :حذف المفعول للإيجاز؛ لأن الأ�صل :ف�إن لم تفعلوه ولن تفعلوه .
(� )5سورة المجادلة� ،آية . 21
( )6النحو الوافي ،لعبا�س ح�سن. 179/2 ،
( )7الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 124الكامل)
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(ع ّ�شاق ّ
ال�شم�س)(:)1
• وقوله في ق�صيدته ُ
ــم ِم ْن َلـ ْي ٍـل �إلـى َلـ ْي ٍـل َت َـحـ َّولْ
ال�سـا ِئ ُ
َقـلْـ ُبـه َّ
ـال �إ َذا الْـ َقـل ُْـب َتـ َهــلَّـلْ
ْـح �آ َم ٍ
َدا ِئ ًـرا ِفـي َ�سـف ِ
ـيـه َو َتـ�أَ َّمــلْ
ان ُْـظ ِـر الـ َيـ ْو َم �إ ِل ِ
ــد َتـ َبــدَّ لْ
ـاء ال َ�ش ْـي َء ِ�ســ َواهَ ـا َق ْ
�إنَّـ َمـا الأَ ْ�سـ َم ُ

َتـ�أَ َّمــلْ  :حذف ال�شاعر مفعول (ت�أ ّمل) ،ولم يقل :ت�أمل الغ ّوا�ص� ،أو ت�أ ّمل قلبه� ،أوت�أ ّمله؛ لكي تنتهي
ال�سابقة والالحقة،
الجملة بكلمة منا�سبة في وزنها وقافيتها الكلمة التي انتهت بها المقاطع ال�شعرية ّ
وهي( :تح ّول ،وته ّلل ،وت�أ ّمل ،وتب ّدل) .
• وقوله في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(:)2
اج �آتْ
ُقـلْ َلـ ُه ْـم� :إنِّي َمـ َع الأ ْمـ َو ِ
ْـ�س ُم ُّـر الإنْــ ِت َـظـا ْر
َو ْي َـح َنـف ِ
ْـ�سي ِبـئ َ

�آتْ  :ا�سـم فـاعـل يعمل عمل فعله ،وهو يتع ّدى بحرف الجر ،وقد حذف ال�شاعر المفعول به (الجـار
والمجرور(�إليه) محافظة على الفوا�صل ،وهي القافية المقيدةْ � ( :آت ،االنتظا ْر ،النها ْر) .
• وقوله في ق�صيدته (�أغنية الربيع)(:)3
ــــد َو ِك هَ ــا ِتـــي
يه َوهَ ـــا ِتـــي َ�ش ْ
ـــد ِ
ْــ�ش ِ
�أَن ِ

ــــرا ُم َر ِبـــيــ ًعا
�إنْ َيـ ُك ْ
ـــــن ِعـنْـــــدَ َك الْـ َغ َ
�ساد�سا :حذف المفعول به للعلم به.
ً

ُحذف المفعول به في �شعر مبارك بن �سيف للعلم به في (ثالثة وثالثين) مو�ض ـ ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�أغنية ال ّربيع)(: )4
احـ ُهــم َت ْـر ُجـــو ا ْل َمـ َم َ
ــب
ـات َو َتـطْ ـ ُل ُ
�أَ ْر َو ُ

ْــجـهــا ُد َتــ َهــا َفـــ َتـــتْ
َحتَّى �إ َذا �أ ِز َف ال ِ

ــبُ :حذف المفعول به للعلم به ،فقد ُذكر في ّ
ال�شطر الثاني ،وهو( :الممات) ،وتقديره :تطلبه.
َتـطْ ـ ُل ُ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 14
ال�سابق نف�سه� ،ص. 27
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 28
( )4الأعمـال ال�شعرية� ،ص74

(الرمل)
(الرمل)
(الخفيف)
(الكامل)
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• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )1
ـــم َبـــ�آال ِم َعـــ َّمـــار ؟
َو َمــا َذا َجــ َنــ ْيـ ُت ْ
ـــم ؟
َف َمــا َذا َجــ َنــ ْيـ ُت ْ

ـــمُ :حذف المفعول للعلم به ،هذا �إذا �أخذنا بال ّر�أي القائل(� )2إنّ  :ما :مبتد�أ  .ذا :ا�سم
َجــ َنــ ْيـ ُت ْ
(مــا) .
مو�صول بمعنى الذي في محل رفع خبر ِلـ َ
�ساب ًعا :االخت�صار ،و ُي ْح َذ ُف المفعول به اخت�صا ًرا ،يقول عبا�س ح�سن« :ومنها� - ،أي :من الأغرا�ض
يقبل ،و َلنْ َ
َ
فلم ْ
البخيل ْ
يقبل � -أي:
اللفظية لحذف المفعول به  -الرغبة في الإيجاز ،نحوَ :د َعـ ْوتُ
للبذ ِلْ ،
لم يقبل الدعوة� ،أو البذل ،ولن يقبل الدعوة �أو البذل»(. )3
وح ِذف المفعول به اخت�صا ًرا في �شعر مبارك بن �سيف في (ثالثة وع�شرين) مو�ض ًعا ،منها:
ُ
• قوله في ق�صيدته (�سحر البداوة)(:)4
ــف َمـا َبـ َلـغْــتُ ِب ِه
َلـ ْو ُقـلْـ ُتــهُــنَّ ِبـــ َو ْ�ص ٍ

ـــوب
َو ُر َّب َو ْ�ص ٍ
ــف ِل َـ�سـ ْم ٍـع َغـ ْي ِر َم ْـجـ ُل ِ

َبـ َلـغْــتُ ُ :ح ِذف المفعول به اخت�صا ًرا .وتقديره( :مناال� ،أو مطلوبي) ،والدليل على ذلك قوله(:)5
َلـ َمـا َبـ َلـغْـــتُ َمـ َنـا ًال ُكــنْــتُ �أَطْ ــ ُلــ ُبــــهُ

ـوب
ـاح َمـطْ ـ ُل ِ
َو َمـا َبـ َلغْـتُ ِب َهــا َيـــا َ�ص ِ

• وقوله في م�سرحيته ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )6
ـــــــر َنــــا هُ ــ ُهــــ َنــــا
و�إ َذا َخ ِ
ــ�س ْ
َّ
ـــــب
َي ْو ًما �أَ َتـــــ ْو َنــــا ِب
ـــــالــــذهَ ْ

ـــــــر َنــــا :المفعول به محذوف اخت�صا ًرا؛ لأنّ القائل يريد الإيجاز في هذا المقام .
َخ ِ
ــ�س ْ
(المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 322
(ّ )1
( )2ذكره ال�سيرافي في تعليقه على �شاهد للبيد بن ربيعة ينظر� :شرح �أبيات �سيبويه ،لل�سيرافي.54 ،53/2 ،
( )3النحو الوافي. 180/2 ،
( )4الأعمـال ال�شعرية� ،ص( . 45الب�سيط)
(الب�سيط)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 46
(ّ )5
(من الكامل)
		
( )6نف�سه� ،ص. 322
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ثام ًنا :عدم تع ّلق الغر�ض بالمفعول به ،يقول عبا�س ح�سن « :كقول البخيل لمن يعيبه بالبخل:
طالما �أنفقت ،و�ساعدت ،وعاونت؛ �أي :طالما �أنفقت المال ،و�ساعدت فال ًنا .وعاونت فال ًنا»(.)1
ولم يجد الباحث في �شعر مبارك بن �سيف �شاهدً ا ُحذف فيه المفعول به لعدم تع ّلق الغر�ض به.
تا�س ًعا :الترفع عن النطق بالمفعول به؛ ال�ستهجانه� ،أو :الحتقار �صاحبه� ،أو نحو هذا من الدواعي
البالغية وغير البالغية(.)2
وجاء في �شعر مبارك بن �سيف المفعول به محذوفا ترفعا عن ال ُّنطق به؛ الحتقار �صاحبه في (�سبعة
ع�شر) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في م�سرحيته ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )3
اُ�صمـتْ َ ..فـال َحـ َمــ َلـــتْ
ِـــب
َعــ ْيـــ َنايَ ِم ْ
ــ�ســـه ِ
ــن َ�ضـ ْعـــ ِفــي َ ..فـــال ُت ْ

ِـــبُ :ح ِذف المفعول ترفعا .جاء هذا الكالم  -في الم�سرحية  -على ل�سان �أبي طالب،
ــ�ســـه ِ
َفـــال ُت ْ
وقد وجهه لزيد الذي �أخذ ينقل �أخبار �أذى قري�ش البن �أخيه الر�سول محمد � -صلى اهلل عليه و�سلم -
فال يريد �أبو طالب �أنْ ي�سمع من هذا الرجل المزيد من الأخبار؛ ترفعا عن النطق بها .
ال�سابقة نف�سها(: )4
وقوله في م�سرحيته ال�شعرية ّ
ــمــهُ َمــا َلــ َنــا �إنْ َ�أ َرا ْد
ُنــ َق ِ
ــا�س ُ
ـــح َ�سـيـــدَ َنــا ِفــي الْـــ َو َرى
ـ�صــ ِب ُ
َو ُي ْ

�أَ َرا ْد :المفعول به محذوف وتقديره( :مقا�سمة المال)؛ لأنّ ُعـتبة يكره ذكره ،ويحتقر �صاحبه .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية ذاتها(: )5
َو ُكـــلُّ َع َ
ْــعــــــرب
ـــــذا َرى ال
ِ

ـــــيـــــــــه
ــــــ�ســــــاقُ �إ ِل
ِ
ُت َ

ُن َ
ـــــــب
ـــز ِّوجــــــــُهُ �أَ َّيـــــــ َمــــــــا َق ْ
ـــــد َطـــــ َل ْ
( )1النحو الوافي. 180/2 ،
(ُ )2ي َ
ال�سابق نف�سه. 180/2 ،
نظـرّ :
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 272من الكامل)
(المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 294
(ّ )4
(المتقارب)
		
( )5نف�سه� ،ص. 294
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ـــــب :المفعول به محذوف وتقديره( :ذلك ،وهو الزّواج من �أية فتاة)؛ لأنّ �أُم ـ َّيــة يكره ذكره،
َطــــ َل ْ
ويحتقر �صاحبه .
وبعد ح�صر حاالت حذف المفعول به ،وبيان �أغرا�ضه ،وعر�ض ما �شاكلها في �شعر مبارك بن �سيف
�آل ثاني نختم بما قاله عبد القاهر الجرجاني« :ولي�س لنتائج هذا الحذف� ،أعني :حذف المفعول نهاية،
َ
لطائف ال ُتح�صى»(. )1
ال�صنع ِة و�إلى
ف�إ ّنه طري ٌق �إلى
ٍ
�ضروب من ّ
ويرى الباحث �أنّ علة االخت�صار والإيجاز هي العلة المتحققة في كل موا�ضع حذف المفعول ،لك ّنها
تن�ضم �إليها � ٌ
أغرا�ض� ،أخرى للحذف ،وعثر الباحث على �شواهد
ع ّلة ال ُيع ّول عليها وحدها ،و�إ ّنما قد
ّ
من �شعر مبارك بن �سيف تتفق مع حاالت حذف المفعول به جميعها التي ُذكرت في كتب النحاة ،ولكنْ
بن�سب متفاوتة كان �أق ّلها حذف المفعول به مع فعل الم�شيئة الم�سبوق ب�أداة ال�شرط� ،أما �أكثر حاالت
ٍ
حذف المفعول به ورودًا في �شعره ،فكانت الحذف لمالءمة الفوا�صل ال�شعرية ،وهذا و�ضع طبيعي؛ لأنّ
ال�شاعر محكوم ب�أوزان �شعرية دقيقة تفر�ض عليه حذف المفعول عندما ي�صطدم مع وزن مو�سيقي .
متى يمتنع حذف المفعول به ؟

ذكر ابن ه�شام( )2الحاالت التي يمتنع فيها حذف المفعول به ،نوجزها في الآتي:
�أو ًال� :أنْ يكون مح�صو ًرا ،نحو� :إ ّنما َ�ض َر ْبتُ زيدً ا� ،أو جوا ًبا كـ�َ :ض َر ْبتُ َزيدً ا .جوابا ل َمنْ قالَ :منْ
َ�ض َر ْب َت؟ ِ�إ ْذ َلو ُح ِذ َف لأُفهم نفي َّ
ْ�صود َنفْيه ُم َق ّيدا.
ال�ض ْرب ُمطل ًقا َوا ْل َمق ُ
وجاء مثل هذا في �شعر مبارك بن �سيف ،في :
• قوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث :)3()-2-
�إنِّـــي ال �أَ ْمــ ِل ُ
الـــدنْـــيا
ــك ِفــي ُّ
�إال الإخْ
ــد َنــا
ــ�ســ ْي ِ
َ
ــال�ص ِل َ
الإخْ
ــال�ص :مفعول به للفعل (�أملك).
َ
( )1دالئل الإعجاز ،لعبد القاهر الجرجاني� ،ص.163
(ُ )2ي َ
نظـر :ـ مغني اللبيب� ،ص  ،830 – 828و�أو�ضح الم�سالك.165 ،164/2 ،
( )3الأعمال ال�شعرية� ،ص( .183من المتدارك)
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• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(:)1
ـــــــجا َو َغـــــــــا ِد ْر
ــ�صا َو َف ًّ
ِل ًّ

ــــــرفْــ ُت َ
ـــــــك �إ ّال
َفـــ َمــــا َع َ

ثان للفعل (عرف).
ــ�صا :مفعول به ٍ
ِل ًّ
ثان ًيا� :أَن يكون َنا ِئبا َعن ا ْل َف ِاعل؛ َِ أل َّن ُه َ�صار ُع ْم َدة كالفاعل .
وجاء مثل هذا في �شعر مبارك بن �سيف في (واحد وخم�سين) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�أمجاد رم�ضان)(: )2
َظــنُّـــوا ِبـ�أَنَّ ال ُْـم ْـ�سـ ِلـمِــينَ َقــال ِئ ُل

َك َ
ــذ ُبــوا َف َجـ ْي ُ
ـــب
ــ�ش ا ِ
ــرهَ ُ
هلل ُن ْو ٌر ُي ْ

ـــب :نائب الفاعل �ضمير م�ستتر تقديره هو ،يعود على (جي�ش) .وهو في الأ�صل مفعول به،
ــرهَ ُ
ُي ْ
والتقدير :يرهب العد ُّو َ
جي�ش الم�سلمين .
• وقوله في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديان)(: )3
ـيـــ�صا� ،إنَّــــ َمــا
ــر ال َيــ�أْ ِتـــي َر ِخ ً
َّــ�ص ُ
َوالن ْ

ـ�ص ُ
ــجــا ِد
ـــة الأ ْم َ
ِبــدَ ٍم َ�سـ ُتـــكْــ َت ُ
ـــب ِق َّ

ـ�ص ُ
ق�ص َة الأمجا ِد .
ـــة :نائب الفاعل ،وهو في الأ�صل مفعول به ،والتقدير :بال ّدم �س َنكت ُُب ّ
ِق َّ

ثال ًثا� :أَن يكون ُم َت َع َّجبا ِمنْهُ َ ،ن ْحوَ :ما �أح�سنَ َز ْيدً ا! .
وجاء مثل هذا في �شعر مبارك بن �سيف ،حيث يقول في ق�صيدته (بقايا �سفينة غو�ص)(:)4
َق ْـد �أَ َتــى اللـ ْي ُ
ــاء
ــل َفـ َمـا �أَ ْحــ َلــى الْـ ِغــ َن ْ
ال�صــ ْو ُت َّ
ال�ش ِـج ّـي
َو�أَ َتـــى َّ

ــاء :مفعول به من�صوب .
الْـ ِغــ َن ْ
ويقول في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(:)5
(المجتث)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 315
(ّ )1
( )2نف�سه � ،ص( .73الكامل)ُ .
وذكر مثل هذا في موا�ضع متعددة من الق�صيدة نف�سها .
()3الأعمال ّ
(الكامل).
ال�شعرية� ،ص. 86
ّ
(الرمل)
( )4الأعمال ال�شعرية� ،ص. 7
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 161
5
() ّ
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ــد ُ
يـــق َ -فـ�إنَّـهُ -
ـك ُق ْ
ـــد ً�سا ـ َيــا َ�ص ِ
ال َتـ ْب ِ

َمــا �أَ ْر َجـــ َع ا ْل َمـفْـقُــو َد َق ُّ
ــــاء
ـــــط ُبــ َك ُ

ا ْل َمـفْـقُــو َد :مفعول به من�صوب.
راب ًعا� :أَن يكون َعام ُلهُ محذو ًفاَ ،ن ْحوَ :خ ْي ًرا َل َنا َ
و�ش ًّرا ِل َعد ِو َنا؛ ِل َئلاَّ ي ْلزم الإجحاف .
وجاء مثل هذا في �شعر مبارك بن �سيف ،في ق�صيدته (مناجاة ال ّدهــر)(:)1
َ�صـ َب ْر ُت َو َما �أَ ْد ِري َ�أ ُحـزْ ُت الْـ َمـرامــيا

ــر ُمن ِْ�ص ٌ
ــف
َيقُـو ُلـونَ َ�صــ ْب ًرا �إنَّـ َمـا الـدَّ ْه ُ

َ�صــ ْب ًرا :مفعول مطلق والعامل فيه فعله المحذوف ،وتقديره :ا�صب ْر .
وفي ق�صيدته (ن ّوارة ياعالمي ال�صغير)(:)2
ــر َّفـــــقْ ِفــي هَ ـــــ َواك
ــرهَ ـــا َ :مـ ْهـــ ًال َت َ
َيـا َز ْه َ

َمـ ْهـــ ًال :مفعول مطلق ،والعامل فيه فعله المحذوف ،وتقديره :تم ّهل مهال
( )2حذف الفاء الواقعة في جواب ّ
ال�شرط .

ذكر الخليل بن �أحمد الفراهيدي ت170ه(� )3أنّ ال�شرط يحتاج لجواب ،وال ي�أتي الجواب �إ ّال فع ًال� ،أو
الفاء ،نحو قوله تعالىَ } :و َم ْن َعا َد َف َينْت َِق ُم ال َّل ُه ِمنْ ُه{(.)4
كما ب ّين �سيبويه ت180ه « �أنّ حروف الجزاء (ال�شرط) تجزم الأفعال ،وينجزم الجواب بما قبله»(.)5
و َن َ�س َب للخليل بن �أحمد قوله ب�أنّ «�إنْ هي �أ ُّم حروف الجزاء»( .)6وقال بهذا � ً
أي�ضا المبرد( ،)7وا�شترط
م�ضارعا؛ لأنّ الجزاء ال يقع �إ ّال على فعل لم يقع؛ لذلك يجب ت�أويل ما
مجيء فعل ال�شرط وجوابه فع ًال
ً
ي�أتي فع ًال منهما( .)8كما بين ابـن جـنـي(� )9أنَّ ج ــواب الـ َّـ�ش ــرط ي�أتي على نوعين :ا ْل ِف ْعلَ ،وا ْل َفاءَ ،ف ِ�إذا
(الطويل)
		
( )1نف�سه� ،ص. 53
( )2الأعمال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 225من الكامل)
( )3الجمل في النحو ،للخليل بن �أحمد� ،ص . 329وقال بهذا �سيبويه .ينظر :الكتاب. 63 / 3 ،
(� )4سورة المائدة� ،آية . 95
( )5الكتاب ،ل�سيبويه . 62 / 3
ال�سابق نف�سه. 63 / 3 ،
(ّ )6
( )7المقت�ضب ،للمبرد. 50/2 ،
( )8المقت�ضب ،للمبرد. 50 / 2 ،
( )9ينظر :اللمع في العربية� ،ص. 134
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ُوماَ ،ن ْحو� :إِنْ ت َْـذهَ ْـب �أَ ْذهَ ـ ْـب َم َعـكَ .و�أما ا ْل َفاء فيرتفع ا ْل ِف ْعل ب ْعدهَ اَ ،ن ْحو َقول
َكانَ ا ْل َجواب فعال َكانَ َم ْجز ً
اهلل َت َعا َلى(َ } :)1و َم ْن َعا َد َف َينْت َِق ُم ال َّل ُه ِمنْ ُه{ .
يت�ضح مما �سبق �أنّ الفاء تقع في جواب ال�شرط ،وقد ذكر ال ّنحاة �أنّ هناك موا�ضع تلزم وقوع الفاء
وجوبا في جواب الجزاء .
ـــم تدخل الفاء في جواب ال�شرط ؟
ِل َ

ذكر ابن الو ّراق ت381هـ �سبب اخت�صا�ص الفاء دون حروف العطف بالوقوع في جواب ال�شرط،
فقال « :ف�أدخلوا ا ْل َفاء؛ ليت�صل َما ب ْعدهَ ا ِب َما قبل َهاَ ،و ِ�إ َّن َما َكا َنت �أولى من َ�سا ِئر ُح ُروف ا ْل َعطف؛ ِ ألَ َّن َها
توجب �أَنْ يكونَ َما ب ْع َدهَ ا عقيب َما قبل َها»(. )2
ُ
ذكر ال ُّنحاة( )3في م�ص ّنفاتهم �أنّ الـفـاء تقـع فـي جـواب َّ
ال�شـرط؛ َو َذ ِل َك َح ْيثُ لاَ ي�صلح َِ ألن يكون
م�سا ِئل( ،)4هي:
�شرطا َوهُ َو منح�صر ِفي ِ�ست َ
�أو ًال :جملة ا�سمية ،نحو� :إنْ ت�أتني ف�أنا �صاح ُبك ،و�إنْ ت�أتني ف�أ ْن َت ُمح�سنٌ .
خا�ص ْم فاتّب ِع الحقَّ .
ثان ًيا� :إذا كانت جملة جواب ال�شرط طلبية(✼) ،نحو� :إنْ ُت ِ

ال َّثا ِل َثة �أَن يكون فعل َها �إن�شائياَ ،نحو}:إِ ْن ُكنْتُم ت ِ
ون ال َّل َه َفا َّتبِ ُعونِي ُي ْحبِ ْبك ُُم ال َّل ُه{(.)5
ُح ُّب َ
ْ
ْ

ا�ضيا لفظا َومع ًنى �إِ َّما َح ِقي َقةَ ،ن ْحو} :إِ ْن َي ْس ِر ْق َف َقدْ َس َر َق َأخٌ َل ُه ِم ْن
ال َّرا ِب َعة� :أَن يكون فعل َها َم ِ
وه ُه ْم فِي الن َِّار{(.)7
الس ِّيئ َِة َف ُك َّب ْ
َق ْب ُل{(َ ،)6و ِ�إ َّما َ
ت ُو ُج ُ
اء بِ َّ
مجا ًزاَ ،ن ْحوَ } :و َم ْن َج َ

ف ي ْأتِي ال َّله بِ َقو ٍم ي ِ
ِ ِِ
ِ
ح ُّب ُه ْم
ال َْخا ِم َ�سة� :أَن تقترن ِبحرف ْ
ُ ْ ُ
ا�س ِت ْق َبالَ ،ن ْحوَ } :م ْن َي ْرتَدَّ منْك ُْم َع ْن دينه َف َس ْو َ َ
َو ُي ِح ُّبو َن ُه{(. )8
(� )1سورة المائدة� ،آية . 95
( )2علل النحو ،البن الوراق� ،ص. 440
( )3منهم� :سيبويه ،الكتاب ،63/3وال�سيرافي� ،شرح �أبيات �سيبويه  ،122/2وابن الوراقِ ،علل النحو� ،ص،354
(ُ )4ينظر :مغني اللبيب،البن ه�شام الأن�صاري 317/1 ،ـ . 319
(✼) ت�شمل الجملة الطلبية ما ي�أتي :الأمر ،وال ّنهي ،واال�ستفهام ،والتّم ّني ،وال ِّنـداء .
(� )5سورة �آل عمران� ،آية . 31
(� )6سورة يو�سف� ،آية . 77
(� )7سورة ال َّنمل� ،آية . 90
(� )8سورة المائدة� ،آية . 54
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ال�ص ْدرَ ،ك َق ْو ِله(: )1
ال�سا ِد َ�سة� :أَن تقترن ِبحرف َلهُ َّ
َّ
ـــــب َل َ
َف�إِنْ �أَ ْهــــ َل ْ
ــــظــا ُه
ــك َف ِ
ـــــذي َل َه ٌ

ِــــب الْـ ِتـ َهـــــا َبــا
ــي َتـــ َكـــا ُد َتــلْـ َتــه ُ
َعــ َل َّ

فـما الـذي جـاء مـن تـلك الـحـاالت فـي �شـعـر مـبـارك بـن �سـيـف ؟ َو َقـف الـبـاحـث عـلـى (ع�شرين)
مو�ض ًعا جاء فيها جواب الجزاء مقتر ًنا بالفاء ،منها:
• قوله في ق�صيدته (من ربوع النيل �إلى �شواطئ الل�ؤل�ؤ)(:)2
ــل �إنْ َبــ ُعـــدَ ال َ
َيــا ِنــ ْي ُ
ـيــــج َمـــــ َنــــاز ًال
ْـخــ ِل ُ

ـ�صــي َو َتــ ْع َـ�ش ُ
ــق
ــالـــر ْو ُح َتــ ْهــفُــو ِلــلْــ َق ِ
َف ُّ

ــالـــر ْو ُح َتــ ْهــفُــو :جواب ال�شرط ،وقد اقترن فيه الفاء؛ لأ ّنه جملة ا�سمية .
َف ُّ
• وقوله في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديان)(:)3
ــم ِفـي الْـــ َوا ِدي
َفـ َبـ َغـــوا َو ُمــــ ْو َ�ســــى َبـ ْيـ َنـ ُه ْ

ــجـــا َو َز ِفــي الْـ َمـــدَ ى
ـــم َت َ
ْـــرهُ ُ
�إنْ َكانَ َمــك ُ

ما�ض .
َفـ َبـ َغـــوا :جواب ال�شرط ،مقترن بالفاء؛ لأ ّنه مبدوء بفعل ٍ
ال�سابقة نف�سها(:)4
• وقوله في ق�صيدته ّ
�أُ َّمــــا ُه � ،إنْ َقـا ُلـــوا ُقــ ِتــلْـــتُ َ ،فـ َهـــ ِّلــ ِلـي

ــ�ســــــــ َوا ِد
َو َتــ َو َّ�ش ِ
ــحـــي ِبـالـز َّْه ِ
ـــر ال ِب َ

َفـ َهـــ ِّلــ ِلـي :اقترن جواب ال�شرط بالفاء؛ لأ ّنه مبدوء بفعل �أمـر(جملة طلبية) .

()1ال�شاهد ِلـربيعة بن مقروم ال�ضبي ،ت َ
ُنظر م�صادره في :معجم �شواهد النحو ال�شعرية ،للدكتور حنا جميل حداد .رقم ال�شاهد
(الوافر)
		
(� ،)205ص. 286
( )2الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 69الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 85
(ّ )3
(الكامل)
		
( )4نف�سه� ،ص. 86
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موا�ضع حذف الفاء الواقعة في جواب ال�شرط .

واخ ُت ِل َـف في الموا�ضع التي ُت َ
حذ ُف فيها الفاء الواقعة في جواب ال�شرط (لل�ضرورة� ،أو للندور)(،)1
و�آخر يرى �أ ّنها قد ُت ْح َذف في ِّ
ال�شعر وال َّنـثر ،وثالث يمنع حذفها البتةّ ،
ولخ�ص ابن ه�شام هذه الآراء
لل�ض ُرو َرة َ ..و َعن المبرد �أَنه َم َن َع َذ ِلك َحتَّى ِفي ّ
فقالَ « :و�أَنَّ ا ْل َفا َء قد ُت ْح َذ ُف َّ
ال�ش ْعرَ ..و َعن َْ أ
الخْ َف�ش �أَنَّ
ال�ص ِحيحَ ،و�أَنَّ ِم ْن ُه َق ْوله َت َعا َلى} :إِ ْن ت ََر َك َخ ْي ًرا ا ْل َو ِص َّي ُة لِ ْل َوالِدَ ْي ِن{(َ .. )2و َق َال ا ْبن
َذ ِلك َواقع ِفي النثر َّ
َمالك يجوز ِفي النثر َناد ًرا»(. )3
وما يراه الباحث �أنّ المبرد لم يمنع حذف الفاء حتى في ِّ
ال�شعر  -كما قال ابن ه�شام  -بدليل ما
لجاز َك َما َق َال(:)4
يقوله المبرد نف�سهَ « :و َلو ْ
ا�ض ُط َّر َ�ش ِاع ٌر َف َح َذ َف ا ْل َفاء َوهُ َو يريدها َ
ــــال لاَ ِقـــــ َت َ
و�أَ َّمـــا ال ِقـ َت ُ
ــمـــــــو
ــال َلــدَ ْيـــ ُك ُ

ــــب
ـــر ِ
ا�ض الْــ َمـــ َوا ِك ِ
َو َلـكِـــنَّ َ�ســ ْي ًرا ِفــــي ِع َ

َو�أ ّما َما لاَ يجوز �إِلاَّ ِفي ّ
ال�ش ْعر َف ُه َو�:إِن ت�أتني �آ ِتك َو�أَنت َظا ِلم �إِنْ ت�أتني؛ ِ ألَ َّن َها قد ُج ِز َم ْت»(.)5فالفاء
ُمجم ٌع على حذفها جوا ًزا �سواء �أكانت لل�ضرورة� ،أم غيرها ،و�سواء �أكانت في ال�شعر� ،أم في ال ّنثر.
وح ِذ َف ِت الفاء في �شعر مبارك بن �سيف في (ثمانية وثالثين) مو�ض ًعا ،منها:
ُ
• قوله في ق�صيدته (�أغنية ال ّربيع)(:)6
ـــد َو ِك هَ ــــــا ِتــي
ـــه َوهَ ـــا ِتي َ�ش ْ
ـــــد ِي ِ
ْــ�ش ِ
�أَن ِ

ــــر ُام َر ِبـــ ْيـــ ًعا
�إنْ َيــ ُك ْ
ــــن ِعــنْـــدَ ِك الْـــ َغ َ

ـــه :جواب َّ
ال�شرط (�أن�شديه) :فعل �أمر ،وجاءت الفاء محذوفة .
ـــــد ِي ِ
ْــ�ش ِ
�أَن ِ
• وقوله في ق�صيدته (�إطاللة الفجر)(:)7
ــيــع �أَ
َّ
هـــــــل
ــجــ ِنـــي �إ َذا َمــــــا الــــ َّر ِب ُ
َ�سـ َي ْ

ــات
ـا�صـ َف ِ
ْـــر ِ�س الْـ َبـــذْ َر ِفـي الْـ َع ِ
َو َم ْ
ــن َيـغ ِ

َ�سـ َي ْجـ ِني :جواب ال�شرط ابتد�أ بحرف اال�ستقبال؛ مما يوجب وقوع الفاء ،لكنَّ ال�شاعر �آثر حذفها.
(ُ )1ينظر :اللمحة في �شرح الملحة ،البن ال�صائغ . 385 ،384/2
(� )2سورة البقرة� ،آية . 180
(ُ )3مغني اللبيب ،البن ه�شام الأن�صاري� ،ص.319 ،318
()4ال�شاهد للحارث بن خالد المخزومي� ،أو الوليد بن نهيك� ،أو الكميت بن زيد .تُنظر م�صادره في معجم �شواهد النحو ّ
ال�شعرية،
للدكتور حنا حداد .رقم ال�شاهد (� ،)372ص ( . 305الطويل)
( )5المقت�ضب ،للمبرد . 72 ،71/2
( )6الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 28الخفيف)
(المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 58
(ّ )7
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• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(:)1
َ
ــ�ســــ َهـــا ُّ
اء
(ق َـط ٌ
ــــر) ُيــــ�ؤَ ِّر ُخ َ�أ ْم َ
ال�شـ َع َ
ـــــــر ُ

ــجــــا َر ٍة
ْــــر ِ�صـــ َن ٍ
ـاعة َو ِت َ
�إنْ َج َ
ـــــاء ِذك ُ

َق َـطــــر :جواب ال�شرط جملة ا�سمية واجب االقتران بالفاء ،لكنّ ال�شاعر حذفها .
( )3حذف المو�صوف .

تتبع ال�صفة المو�صوف في كل �شيء في التعريف ،والتنكير ،وفي التذكير والت�أنيث ،وفي الإفراد
والتثنية والجمع ،وبالتالي فهي �إي�ضاح له وتتمة في بيانه ،ولكن قد ُيحذف المو�صوف وتقوم ال�صفة
فال�صفة والمو�صوف ّ
كال�شيء الواحد من حيث البيان والإي�ضاح؛ ولذلك جاز
مقامه ،وال غرابة في ذلكّ ،
حذف المو�صوف و�إحالل ال�صفة مكانه ،نحو :الم�سلمون متوكلون على العلي القدير .فال�صفة (العلي
(. )2
القدير) تغنيان عن ظهور المو�صوف ـ لفظ الجاللة (اهلل)
َوم َن َع ابن جني( )3حذف المو�صوف �إذا كان الو�صف جملة� ،أو جا ًّرا ،و مجرو ًرا� ،أو ظر ًفا .
وبالنظر في �شعر مبارك بن �سيف لم يعثر الباحث على �شاهد ُحذف المو�صوف فيه ،وكان الو�صف
جملة� ،أو جا ًّرا ومجرو ًرا� ،أو ظر ًفا ،بل جاءت ال�صفات التي ُح ِذ َف مو�صو ُفها �أ�سما َء مفرد ًة ولي�ست
جمل ًة ،وال �شبه جملة .
ووقف الباحث على(خم�سة) موا�ضع ُحذف فيها المو�صوف ،في �شعر مبارك بن �سيف ،منها:
• قوله في ق�صيدة (ذكريات الطفولة)(: )4
ُتـعِــيــدُ َلــ َنـــا ِفـــي ُك ِّ
ـــل َلــ ْيــ َل ْ
ــــة :
ــاء
َر َمـــ ْيـــتُ ِب َ
�ضـر�سـ ْيـــ ُكـ َمـــا ِفــي َّ
ال�ســــ َم ْ
ـــــديَ َذ َ
ــــاح
ِلــ ُتـــ ْه ِ
ات َ�صـــ َب ْ
ــــرى َجــمِــــ ْيـــ َل ْ
ــــة ؟
ــج ِ
ـــــر �أُخْ َ
َمــ َع الْــ َف ْ

ْ
أ�ضرا�سا
المو�صوف (�
ال�شاهد حذف
ً
أ�ضرا�سا) ،و�أقام ال�صفة (�أُخْ َرى) مقامه .والمعنىِ :ل ُتهـدي � ً
جميلة.
(الكامل)
		
( )1نف�سه� ،ص. 113
والمف�صل ،للزمخ�شري� ،ص .152و�شرح المف�صل ،البن يعي�ش ،58/3 ،الأ�شباه وال ّنظائر،
(ُ )2ينظر :الكتاب ،ل�سيبويه،345/2 ،
َّ
لل�سيوطي. 156/4 ،
( )3الخ�صائ�ص ،البن جني 368/2،ـ . 372
( )4الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 78من المتقارب)
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• وقوله في ق�صيدته (الغرب المه ّذب)(: )1
ْــل َيـ ِع ْ
ـــيــ�ش
ـــي ِفـي َرف ٍ
�إنَّهُ الْـ َغ ْ
ـــر ِب ُّ
ــ�ســـ�أَلْ !!
ــديــهِـــ َّي ِ
َكــالْــ َب ِ
ــات  ..ال َت ْ

وح ِذف المو�صوف لحث القارئ على
ـــــي� :صفة ،والمو�صوف محذوف ،تقديره :الإن�سانُ ،
الْـ َغ ْ
ـــر ِب ُّ
تتبع �سير الأحداث في المقطع ،وزيادة في الت�شويق  .فال�شاعر حذف المو�صوف في بداية المقطع
وذكره في نهايته .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجــر الآتــي)(: )2
َ
ْـــب ..
ــــــم َيــــا َغــــــ ِل
ـــــذي الــــدَّ َر ِ
هَ ِ
اه َ
ــــيـــــظ الْـــ َقـــل ِ
ْــــر ْك ِلــــي ِبـــــال ًال
َوات ُ
الــ�ضــــ َع ْ
ــــب ِلــــي ِّ
ـــــاف ..
هَ ْ
َو ُخـــــذْ ِبــ َكـــ َفــ ْي َ
ــــر ْر
الـ�ص َ
ــــك ُّ
الــ�ض َع ْ
ِّ
ال�صفة ّ
(ال�ضعاف مقامها).
ـاف :حذف المو�صوف،وتقديره (الرجال� ،أو الم�سلمين) ،و�أقام ّ

• وقوله في الم�سرحيه ّ
ال�سابقة نف�سها (الفجــر الآتــي)(: )3
ال�شعرية ّ
ــــذي الْــقــيـــو ْد ؟
ـــة هَ ِ
ـــرفْــ َق ِ
�أَ�أَ ْبـ َقــى ِب ِ
ــة ..
قــيــــو ِد الْــ ِقــ ِبـــ ْيــ َل ِ
ِتــل َ
ْــك الـــ ِّثـــقَــــالْ

الثِّقالْ � :صفة قامت مقام المو�صوف ،وهي (القي ــود) التي ّ
يدل ال�سياق عليها .
( )4حذف حرف النّداء .
ما هي حروف النــداء ؟ وما هي ا�ستخداماتها ؟

ُيجمع ال ُّنحاة عـلى �أنّ حـروف ال ِّنداء خم�سـة ،هـيَ :يـا ،و�أَيا ،وهَ ـ َيـا ،و�أَ ْي ،والألف (الهمزة المفتوحة).
(ال ّرمــل)
ال�سابق نف�سه� ،ص .52
(ّ )1
ّ
( )2الأعمـال ال�شعر ّية� ،ص ( . 289من الكامل)
(من المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص .333
(ّ )3
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وتح ّدث �سيبويه ت180ه عن ا�ستعماالت حروف النداء ،فقال� .. « :إ ّال �أنّ الأربعة غير الألف ُي�شير �إلى
حروف النداء(يا� ،أيا ،هَ َيا� ،أي) قد ي�ستعملونها �إذا �أرادوا �أنْ يمـ ُّدوا �أ�صواتهم لل�شيء المتراخي عنهم،
والإن�سان ال ُمعر�ض عنهم الذي َي َر ْون �أ ّنه ال ُيقبل عليهم �إ ّال باالجتهاد� ،أو ال ّنائم ال ُم�ستث َقل»(.)1
متى ُي ْح َذ ُف حرف النداء ؟

�شئت حذفتهنَّ ُك َّلهُنَّ  ،كقولكَ :حار ابن
�أ�شار �سيبويه �إلى �أنّ حروف ال ّنداء قد ُتحذف ،فقال« :و�إنْ َ
كعب؛ وذلك �أ ّنه جعلهم بمنزلة َمنْ هو ُمق ِب ٌل عليه بح�ضرته ُيخاطبه»( .)2و�أ ّكد ابن جني(ً � )3
أي�ضا على
ٍ
جواز حذف حرف ال ّنداء .ويخالف ابن يعي�ش �سيبويه ،وابن جني في جواز حذف حرف النداء؛ « لأنّ
الحروف �إ ّنما جيء بها اخت�صا ًرا ،ونائبة عن الأفعال  ..وحروف النداء نائبة عن الفعل (�أنادي) ،ف�إذا
ُحذفت كان اخت�صا ًرا للمخت�صر ،وهو �إجحاف� ،إ ّال �أ ّنه قد ورد حذف حرف ال ِّنداء؛ لقوة الداللة عليه،
ف�صارت القرائن ال ّدالة عليه كالتلفظ به»( .)4ولك ّنا نج ُد ابن يعي�ش( )5في مو�ضع �آخر يع ّد حذف حرف
ْ
ّ
المرخم �ضرورة .ولك ّنه لم يعدها اخت�صا ًرا ،وال �إجحا ًفا .
ال ّنداء من المنادى
ّ
ولخ�ص ابن ه�شام ت761هـ الحاالت التي يمتنع فيها حذف حرف النداء ،هي« :المندوب نحو :يا
ال�صوت ،والحذف ُينافيه،
عمرا ،والم�ستغاث ،نحو :ياهلل ،والمنادى البعيد؛ لأنَّ المراد فيهن �إطالة َّ
وا�سم الجن�س غير المعين ،كقول الأعمىَ :يـا َر ُجـ ًال ُخ ْـذ ِبـ َي ِـدي ،وال ُم�ضمر وندا�ؤه َ�شـاذ ،وي�أتي على
ـاك َقـ ْـد َكـ َفـ ْيـت َ
�صيغتي المن�صوب والمرفوع؛ كقول بع�ضهمَ :يـا �إ َّي َ
ُـك  ..وا�سم اهلل تعالى �إذا لم ُيع َّو�ض في
�آخره الميم الم�شددة ..وا�سم الإ�شارة ،وا�سم الجن�س لمعين خالفا للكوفيين فيهما»(. )6
واحد من ا ُّلنحاة � ً
أي�ضا( )7عن الحاالت التي ُيحذف فيه حرف النداء ،وتلك التي
وقد تح ّدث غير ٍ
يمتنع فيها الحذف .
المعاني الداللية لحذف حرف النداء .

ب ّين ابن جني ت392ه( )8الأغرا�ض الداللية التي يفيدها حذف حرف النداء ،وح�صرها فيما ي�أتي:
( )1الكتاب.130 ،129/2 ،
( )2الكتاب.130/2 ،
( )3اللمع في العربية ،البن جني� ،ص.109 ،108
(� )4شرح المف�صل ،البن يعي�ش . 15/ 2
ال�سابق نف�سه. 16/2،
(ّ )5
(� )6أو�ضح الم�سالك ،البن ه�شام . 10 - 7 / 4
( )7منهم :ابن الو ّراق ت381ه ،علل ال ّنحو �ص ،348 ،347و�شرح ابن عقيل ..255 / 3 ،وغيرهم.
(ُ )8ينظر :الخ�صائ�ص ،البن جني  ،273/2وما بعدها.
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• الرغبة في العجلة ،والإ�سراع ،والفراغ من الكالم ب�سرعة .
• الإيجاز وذلك �إذا تط ّلب المقام االخت�صار .
• الداللة على �أنّ المنادى قريب �سواء �أكان ال ُق ْر ُب حقيق ًّيا� ،أم معنو ًّيا .
ويرى محمد �أبو مو�سى �أنَّ حذف حرف النداء يكون في الأغلب عند مناداة ال�صاحبة� ،أو الحبيبة،
فيقول حول داللة مثل هذا الحرف المحذوفُ « :ت�شير �إلى قربها من النف�س ،ومثولها في القلب ،فت َ
ُخاطب
خطاب الأني�س ال ُم َخ َ
اطب من غير حاجة �إلى تنبيه ونداء»(. )1
وجاء حرف النداء (يا) محذو ًفا في �شعر مبارك بن �سيف في موا�ضع كثيرة ،و�صلت �إلى (ثمانية
وثمانين) مو�ض ًعا .وبالنظر لهذا الكم الهائل من الموا�ضع التي حذف فيها ال�شاعر حرف النداء ،نجد
�أ ّنها تو ّزعت ح�سب الأغرا�ض الآتية:
• �أو ًال :الرغبة في العجلة ،والإ�سراع ،والفراغ من الكالم ب�سرعة .

وجد الباحث في �شعر مبارك بن �سيف (ت�سعة وع�شرين) مو�ض ًعا ،حذف فيها حرف النداء رغبة
وال�سرعة في الفراغ من الكالم ،منها:
منه في العجلة ُّ
• قوله في ق�صيدته (�أجرا�س القد�س)(: )2
الـ�صــلْـ َبـانِ ِفـي �أَ ْر ِ�ضــــي
�أَ َنــا َيـــا َزا ِر َع ُّ
َو َ�ســا ِر َق ُقــــ ْو ِت �أَ ْوال ِدي
َو َنـــا ِب َ
ـــ�ش َقـــ ْب ِر �أَ ْجــــدَ ا ِدي ِلـ ُتـفْـ ِنـ َيـ ِنـي
ـ�صــى َعـ َلــى �أَ ْر ِ�ضــي
ــج ِ
�أ َنــا َب ٍ
ـــاء الْـ َم ْـ�س ِ
ــد الأَ ْق َ
اق َبــ َق َ

يتح ّدث ال�شاعر في هذا المقطع عن جرائم االحتالل ال�صهيوني في فل�سطين ،فهو على عجلة من
ال�سرعة في ِذ ْكر تلك الجرائم (�سرقة القوت،
�أمره ،فال يريد االن�شغال بذكر حرف ال ّنداء ،بل يريد ُّ
ونب�ش القبور) .
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )3
( )1خ�صائ�ص التراكيب ،الدكتور محمد �أبو مو�سى� ،ص . 159
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 31الهزج)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 125
(ّ )3
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ـــــــه �إِطْ
ــــــــــراء
َغ ْ
ـــد ٌر َو َمــــ ْو ٌت َمــــــا ِب ِ
َ

( َ�ســا ُبــو ُر ) ال َ�سـ ِلــ َمــتْ َيــدَ َ
اك َفـ�إنَّــ َهــا

يدعو ال�شاعر في هذا البيت على (�سابور) - ،وهو �أحد �أكا�سرة دولة الفر�س  -ب�سب �أعماله
قتل وغدر ،فال�شاعر َ
حذف حرف النداء بهدف اال�ستعجال في ِذ ْكر جرائم �سابور تلك.
الإجرامية من ٍ
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجــر الآتـي)(: )1
ـــم
َمــ ْهــ ًال ُف ِ
ــد ْيــتَ �أَ َبـــا ال َ
ْـحـ َك ْ
َمـــا َذ َ
ــم
اك ِم ْ
ــن ِ�شــ َي ِ
ـــم الْــ ِقــ َم ْ

ويقول:
َكــ ّال �أُ َمـ َّي ُـة �إنَّــهُ َبــ ْي ٌ
ـــم
ــت َتـ َمــز ََّق َوانْــ َق َ
ــ�س ْ

ويقول:
ـــــم
َحــــقًّــا �أَ َبـــا َلــ َه ٍ
ــب َلــ َنــا ُل ٌّ
ــــب �أَ َ�ص ْ

ا�س َعـدا ًء للإ�سالم والم�سلمين
حديث ال�شاعر في هذا المقطع عن �صناديد قري�ش الذين هم �ألـ ُّد ال َّن ِ
يجعله ُي�سرع في اخت�صار الكالم ما و�سعه الأمر حتى في حذف حرف النداء؛ لأ ّنه يريد �سرعة االنتهاء
من الكالم عن هذه الفئة التي ال ُ
تروق له .
• ثان ًّيا :الإيجاز وذلك �إذا تط ّلب المقام االخت�صار .

وجد الباحث في �شعر مبارك بن �سيف (اثنين وع�شرين) مو�ض ًعاُ ،ح ِذ َف فيها حرف النداء رغبة
منه في الإيجاز؛ لأنّ ال ُمقام يتط ّلب ذلك ،منها:
• قوله في ق�صيدته (بين هياكل ِع�شتار ـ الم�شهد الأول ــ)(: )2
�أَ ْر ِ�ضــي َعــطْ َ
ــ�شــى ال َتـ ْع ِـر ُف ِ�ســ َّر الأَ ْم َـطــا ْر
َفـ�أَجـيـ ِبـي َ�سـا ِكـ َن َة َّ
ـم�س
ال�ش ْ
َيـا َر َّب َ
ــة ال ْأقــ َمـــا ْر
ــة َمـ ْمـ َلــ َك ِ
		
( )1نف�سه� ،ص . 255
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 35

(الكامل)
(المتدراك)
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الحديث مع ذوي المقامات الرفيعة يتط ّلب الإيجاز القائم على االخت�صار؛ ولذلك حذف ال�شاعر
حرف النداء من ناحية ،ومن الناحية الأخرى �أراد ال�شاعر �أنْ ُي�شعر القارئ بالقرب المعنوي ِل ـ (�ساكنة
ال�شم�س)(✼) منه ،على ال ُّرغم من الم�سافة البعيدة لل�شم�س ول َمنْ ي�سكنها .
• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث : )1()- 1 -
ــل
ــج ٍ
ــم ِفـي َع َ
اجـــ َمــ ْعــ ُه ْ
ْ
َك َّ
ال َ�سـ ّيـدَ َنــا ؟!
ال ُيـ ْمــ ِكــن ..
ــم َيــا �أَ ْحــ َمــقْ
َد ْع َ�شـ ْيــ ًئا ِمــنْــ ُه ْ
ــم َ�سـ ّيـدَ َنــا ؟
َك ْ
احــــد ..
َو ِ
ِفــي الْــمِــ َّيــة َ�سـ ّيـدَ َنــا ؟

الحديث مع ذوي المقامات العالية يتط ّلب الإيجاز القائم على االخت�صار؛ ولذلك حذف ال�شاعر
ُ
الحذف � ً
أي�ضا للداللة على العالقة الحميمية القائمة بينهما،
حرف النداء مع المنادى (�سيدنا) ،وجاء
و�إ�سناد اال�سم (�س ّيد) ل�ضمير المتك ِّلم (نحن) .ومما يد ُّل على ما ذهبنا �إليه �أنّ مبارك بن �سيف
يحذف حرف النداء (يا) مع ذوي المقامات العليا ،وهذا الحذف ين�سحب على كلمة (�س ّيد� ،أو �سادة،
�أو موالنا) حيثما وقعت منادى في �شعره ،وقد وردت هذه الألفاظ في(خم�سة ع�شر) مو�ض ًعا .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجـر الآتي)(: )2
َز ْيـــدُ َتـ َمــ َّهــــــلْ َفـــ�إنِّــــــي

ـــين َل َ
ــخـــا ِئ ْ
ـــف
َعــ َلـــى الأ ِم ِ

النبي �-ص ّلى اهلل عليه
يتط ّلب المقام الذي يتح ّدث عنه المقطع االخت�صار والإيجاز؛ ذلك �أنّ ّ
عم ِّ
و�س ّلم� -أبا طالب ٌ
خائف على ابن �أخيه من �أذى قري�ش؛ ولذلك اخت�صر ال�شاعر بحذف حرف النداء
بهدف الو�صول وب�سرعة لبيان �أ�سباب خوفه على الم�صطفى � -ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم .-
والح ِّب لدى �س ّكان ما بين ال َّنهرين.
(✼) يق�صد ال�شاعر ِبــ(�ساكنة
ِ
ال�شم�س):ع�شتار،وهي في الأ�ساطير�:آلهة الحرب ُ
(المتدارك)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 76
(ّ )1
ّ
( )2الأعمــال ال�شعرية� ،ص( .272المجتث)
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•ثال ًثا :الداللة على �أنّ المنادى قريب �سواء �أكان الق ُْر ُب حقيق ًّيا� ،أم معنو ًّيا( . )1وتظهر هذه
الداللة في �شعر مبارك بن �سيف في قوله:
• في ق�صيدته (م�سافر على �أمواج الخليج)(: )2
ــي ِ -مــــ َيــا َه ال َ
ـيــب
ــي َكـ َل ْـح ٍ
ــن َحـ ِب ٍ
ْــخــ ِل ْ
ــيــب َحـ ِب ْ
ــيــــج َ -تـ َعــا َل ْـي ِ�إ َل َّ
َتــ َعـــا َل ْـي ِ�إ َل َّ

قال ال�شاعر هذه الق�صيدة في نيويورك �سنة 1974م ،وال ّ
�شك �أ َّنه كان �شديد االرتباط بوطنه؛ لذلك
وعلى ال ّرغم من ال ُبعد المكاني (الحقيقي) عن بلده �إ ّال �أ ّنه ي�شعر بقرب وطنه معنو ًّيا ،فالوطن في قلبه
المعنوي منه .وتكرر هذا � ً
أي�ضا في
ال�شاعر لحرف النداء (يا) يد ُّل على ُقرب وطنه
ووجدانهَ ،ف َح ْذ ُف
ّ
ِ
البيت الأخير من الق�صيدة ذاتها .
• وقوله في ق�صيدته (مناجاة الـ ـ ّدهـ ــر)(: )3
اب َفــــ�إنْ َنــــــــ�أَى
ــي ِمــنَّــا ِبــال َ
ْــجــ َو ِ
َر ِفــ ْيــ َق َّ

اب َفـــا ْبــ َعـــــ َثــا َعــــ ِّلـــــال ِنــــــ َيـــا
ـــم َجــــ َو ٌ
َعـ َلــ ْيــ ُك ْ

َح َذ َف ال�شاعر حرف النداء (يا)؛ للداللة على ُقرب رفيقيه منه ،وهو بهذا ُيع ِّبر عن ُعمق العالقة
القوية التي تربطه بهما .
• وقوله في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديان)(: )4
َو َطــ ِنــي فِـــدَ َ
ـــال � َأ�شــــا ِو ٌ�س
الـــر َج ِ
اك مِــنَ ِّ

ــــيـــد َ
ــن ِز َيـــــــا ِد
ــــن الْـــ َو ِل ِ
وطـــا ِر ِق ِب ِ
َكـا ْب ِ

الوطن في عقل كل �شخ�ص ،وفي قلبه يع�شقه ،وينتمي له انتما ًء حقيقيا ،ويبقى متع ِّل ًقا به مهما ب ُعدت
ُّ
ال�شقة .وال�شاعر قد ع ّبر عن كل هذه القيم بحذفه لحرف النداء (يا) .
• راب ًعاُ :قرب الحبيبة� ،أو ال�صاحبة من النّف�س  .وجاء هذا في �شعر مبارك بن �سيف في قوله:
• في ق�صيدته (ن ّوارة)(: )5
ُقــ ْو ِلــــي َو�أَ ِجـــيــ ِبـــي ُنـــ َّوا َر ْة
اء
َي ُ
ــاحــ ِّبــي َيـــا �أَ ْحــ َلــى ال ْأ�ســـ َم ْ
ال�سامرائي . 276/4
(ُ )1ينظر :معاني النحـو ،للدكتور فا�ضل �صالح ّ
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 15المتقارب)
(الطويل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 54
(ّ )3
(الكامل)
		
( )4نف�سه� ،ص. 86
( )5الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 56المتدارك)
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ُيع ِّبر ال�شاعر عن ُقرب محبوبته من نف�سه بحذف حرف النداء حينما ذكرها بنف�سه؛ لي�ؤ ّكد على
�أ ّنها ت�سكن في قلبه ،وبالتالي فهي ال تحتاج لأنْ ُيناديها بو�ساطة حرف النداء .و ُيالحظ �أنَّ ال�شاعر
ذكر حرف النداء حينما ذكرها بو�صفها ،ولم يحذف حرف النداء ُر ّبما للت�أكيد على �أ ّنه ال يتح ّرج من
المجاهرة بحبها عن طريق المناداة بو�صفها ال با�سمها .
• وقوله في ق�صيدته (عودة �إبريل)(: )1
ـــــــر ِتـــــــــــي
ُـــــك َ�س ِ
�أَ ْ�ضــ َنـــا ِنـــي َبــ ْيــن ِ
ــــــاح َ

َكـالــــنَّـــــا ِر َل َ
ـــــــر
ْــجـــ ْم ِ
ـــــظــــا ُه َو َكـال َ

وال�صاحبة؛ لذلك َح َذف حرف النداء (يا)؛ ل ُيع ِّبر عن ُقربها من
بال�ساحرة :الحبيبة ّ
يق�صد ال�شاعر ّ
قلبه ونف�سه .ونعت محبوبته � ً
أي�ضا في البيت قبل الأخير في الق�صيدة نف�سها ِب ـ ( ُم َعــذبـتي(✼)) ،وجعله
منادى محذوف حرف النداء من �أوله .
• وقوله في ق�صيدته (ن ّوارة يا عالمي ال�صغير)(: )2
�أَ َو َتــ ْعـــ َلــمِـــــ ْينَ َحــ ِبــيــبــ ِتــي
ـــج َوالــــو ُرود ؟
َذات الْـ َبــ َنـــف َ
ْـــ�س ِ

َح َذف ال�شاعر حرف النداء؛ ل ُيدلل على ُقرب حبيبته من نف�سه؛ ولذلك يناديها مبا�شرة وبال حرف
نداء .وكرر هذا في المقطع الثاني من ق�صيدته (ن ّوارة يا عالمي ال�صغير)( ،)3فقال:
�أَ َو َتــ ْعــ َلمِـ ْينَ َحـبــيـبـ ِتـي
ـــر ..
�أَنِّي َع ِ
ـــ�شــقْــتُ الــز َّْه ِ

وبعد هذا العر�ض لحاالت حذف حرف النداء في �شعر مبارك بن �سيف ن�ستنتج �أنّ ال�شاعر قد
حذف حرف النداء بكثرة ،كما �أنّ حذفه كان لغايات بالغية تتمثل في التعبير عن مدى قرب المنادى
من قلبه� ،أو التعبير عن رغبته في االخت�صار لغايتين :الأولى :ال َّرغبة في انتهاء الكالم والفراغ منه؛
لأ ّنه ال يحتمل الإطالة فيه ،والأخـرى :ال َّرغبة في العجلة؛ للو�صول لكالم �أهم من حرف النداء ،فالمقام
يتطلب حذف حرف النداء .
(المتدارك)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 64
(ّ )1
َ
ْ
(✼) وكررها في ق�صيدته (عالم الكلمات) :تَـك ـ ِفـ ـ ْي ـ ِنــي �أ ْنــتِ ـ ُم َع ــذِ َبـ ـ ِتــي ـ �ص( . 204من المتدارك)
(من الكامل)
		
( )2نف�سه � ،ص. 223
( )3الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 224من الكامل)
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الباب الثالث
اال�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني ،وي�شمل :
 الف�صل الأول  :اال�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني ،وي�شمل :وا�صطالحا .
( �أ ) توطئة ،مفهوم اال�ستفهام لغة
ً
(ب) اجتماع �أداتي اال�ستفهام .
(ج) دخول �أداة اال�ستفهام على حرف العطف .
( د ) حذف �أداة اال�ستفهام .
 الف�صل الثاني � :أدوات اال�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف ،وي�شمل :( �أ ) حرفي اال�ستفهام ،وهما :
		
 -الهم ـ ــزة .

َ -ه ـ ـ ـ ْـل .

(ب) �أ�سماء اال�ستفهام :
		
َ -3مــنْ .
		
 -2مـاذا .
		
 -1م ـ ــا .
(ج) �أ�سماء اال�ستفهام المت�ضمنة معنى ّ
الظرفية ،وهي :
		
 -1كيف .

		
� -2أ ْي َن .

		
� -3أي .

َ -4ك ـ ـ ْم .
		
 -4متى .

 الف�صل الثالث  :الأغرا�ض البالغية لال�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف . الف�صل الرابع  :ال ّنف ــي و�أدواته في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني ،وي�شمل :وا�صطالحا .
( �أ ) توطئة ،ال ّنـفـي لغة
ً
(ب) دور النفي في بناء الجملة .
(ج) �أدوات النفي في �شعر مبارك بن �سيف ،هي:
		
ثان ًيا :م ــا .
			
�أو ًال :ال .
		
ـ�س .
راب ًعا َ :لـ ْي َ

خام�ساَ :ل ــنْ .
ً

ثال ًثا ـ َل ـ ْم .

� -5أ َّنــى .

الف�صل الأول
اال�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني ،وي�شمل :
وا�صطالحا .
( �أ ) توطئة ،مفهوم اال�ستفهام لغة
ً
(ب) اجتماع �أداتي اال�ستفهام .
(ج) دخول �أداة اال�ستفهام على حرف العطف .
( د ) حذف �أداة اال�ستفهام .

اال�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني
�أوال :التوطئة ،وت�شمل:
وا�صطــالحا .
( )1اال�ستفهام لغة
ً
 -اال�ستفهام لغة:

يدل على معرفة ّ
الجذر اللغوي لكلمة ( َفهِ َم) ّ
ال�شيء ،كما �أنّ ت�صاريف الكلمة الثالثية ُتعطي المعاني
(ا�س َت ْف َه َم) ال �سيما
الداللية ذاتها ،ولكن ماذا تعني كلمة (ا�ستف َهام) التي هي م�صدر الفعل الما�ضي ْ
�إذا علمنا �أنّ ك ّل زيادة في المبنى يتبعها زيادة في المعنى ؟ .
(ا�سـ َت ْف َه َم َ -ي ْـ�سـتَـ ْفهِ ُم -
اال�ستفهام في اللغة( )1م�صدر للفعل الثالثي المزيد بثالثة �أحرف ْ
معان كثير ٌة،
(ا�س َت ْف َع َل) ٍ
ا�سـ ِتـفْـ َعاال) .ول�صيغة ْ
ا�ستَـفْـ َع َل َ -ي ْ�س َت ْف ِع ُل ْ -
ا�سـ ِتـفْـ َه ًاما) ،وهو على وزنْ ( :
ْ
منها :الطلب حقيقة ،كا�ستغف ْرتُ َ
اهلل� ،أي :طلبتُ مغفرته ،واال�ستفهام :طلب ال َف ْهـم .وعلى هذا تكون
(ا�ستفهم) :طلب الفهم والمعرفة .وهو من الثالثي ( َفـهِ َـم) .وتفاهم (القوم)� :أفهم بع�ضهم بع�ضا.
وانفهم .ينفهم :يمكن فهمه ،قابل للفهم .والفهيم :ال َف ِطـن ،اللبيب ،الخبير ،الماهر.
ا�صطالحا:
 اال�ستفهامً

ال�صدق وال الكذب .
ذكر ابن جني ت392هـ(� )2أنَّ اال�ستفهام من الجمل الإن�شائية؛ لأنه ال يدخله ِّ
ا�صطالحا ،ويبحث في فل�سفة
ف�صل التهانوي توفي بعد 1158هـ الحديث حول تعريف اال�ستفهام
و ُي ِّ
ً
مفهوم اال�ستفهام وداللته ،فيقول:
«هو عند �أهل العربية من �أنواع الطلب الذي هو من �أق�سام الإن�شاء ،وهو كالم ّ
يدل على طلب فهم
ما ات�صل به �أداة الطلب»(.)3
وبعد عر�ض �أقوال العلماء يمكن �إجمال �أهم الخ�صائ�ص التي يت�سم بها هذا الأ�سلوب:
(ُ )1ينظر :ل�سان العرب ،البن منظورَ ( 343/10 ،فهِ َم) .وتاج العرو�س للزبيديَ ( ،فـهِ ـ َـم) . 16/9
( )2اللمع في العربية ،البن جني� ،ص.191
( )3مو�سوعة َّ
ك�شاف ا�صطالحات الفنون والعلوم ،للتهانوي. 171/1 ،
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معلوما ،وهذا يت�ضح من �صيغة (ا�ستفعل) ،وح َّدد النحاة
�أو ًال :اال�ستفهام هو طلب فهم ما لم يكن ً
ون�ص �سيبويه على هذا ،فقال ..« :ومث ُل ذلك
لهذه ال�صيغة معاني ،لكن معناه الرئي�س (الطلب)ّ ،
ن�ص على ذلك ال�صرفيون .
وا�ستَخْ َب ْرتُ � ،أي :طلبتُ �إليه �أنْ ُيخب َرني»( ،)1كما َّ
ا�ست ْف َه ْمتُ ْ
ثانيا :من القواعد المقررة نحو ًّيا عدم جواز وقوع اال�ستفهام �صلة للمو�صول؛ لأنّ اال�ستفهام طلب
َف ْهم فال ينطبق عليه �صدق� ،أو كذب ،والمعروف �أنّ �صلة المو�صول ال تكون �إ ّال خبرية حتى ُيح َك ُم عليها
ب�صدق� ،أو كذب ،وعليه فال يجوز وقوع الجملة الطلبية �صلة ،كما ُيفهم من قول ابن جني.
ثال ًثا :يت�ضح مما �سبق �أنّ اال�ستفهام هو نو ٌع من الإن�شاء الطلبي؛ � ْإذ يكون اال�ستفهام عن �شيءٍ ال
معلوما من قبل بو�ساطة �أداة خا�صة .
ُيعلم .كما �أنَّ اال�ستفهام هو :طلب العلم ب�شيء لم يكن ً
( )2اجتماع �أداتي اال�ستفهام :

يرى الخليل بن �أحمد الفراهيدي ت170ه �أنّ � ْأم ُج ِع َل ْت دليال على �ألف اال�ستفهام ،فيقولَّ ..« :ثم
اع َلم �أَنَّ �ألف الاِ ْ�س ِت ْف َهام �أمارتها ي ْعني :عالمتهاْ �( ،أم) َن ْحو َقول اهلل عز َوجلَ } :أ َأ ْنت ُْم َأ ْن َز ْلت ُُمو ُه ِم َن
ْ
ون{(َ ،)2و ُر َّب َما �أ�ضمروا �ألف الاِ ْ�س ِت ْف َهام ،وا�ستغنوا َعن ُه ب�أمارته َف َي ُقو ُلونَ َ :ز ْي ٌد َ�أت َ
َاك
ا ْل ُمز ِْن َأ ْم ن َْح ُن ا ْل ُمن ِْز ُل َ
�أَ ْم َع ْم ٌروَ .و ُم َح ّم ٌد ِعـ ْن َـد َك �أَ ْم َز ْيـدٌ»( .)3ولكن قد ت�أتي �ألف اال�ستفهام غير م�صاحبة ِلـ (� ْأم) ،نحو قوله

تعالىَ } :أ َأن َْت َف َع ْل َت َه َذا بِ َآلِ َهتِنَا َيا إِ ْب َر ِاه ُيم{( .)4ويرى الباحث �أنّ مجيء (� ْأم) مع الهمزة عائ ٌد لحاجة
الجملة �إليه من حيث الداللة على ال ّن�سق المقترن باال�ستفهام ،ولعل ما �سنذكره يم ّثل دليال على زعمنا
هذا.
ذكر التبريزي ت 502هـ ـ في �شرحه لمطلع معلقة عنترة ـ اجتماع �أداتي اال�ستفهام ،فقال(:)5
ــــم ؟
�أَ ْم هَ ـــلْ َع َ
ـــرفْـــتَ الــــدَّ ا َر َبـ ْعـــدَ َتــ َو ُّه ِ

هَ ــلْ َغــــــا َد َر ّ
ــن ُمـــ َت َر َّد ِم
اء ِم ْ
ال�شـُ َع َ
ــــــــر ُ

( )1الكتاب ،ل�سيبويه.70/3 ،
(� )2سورة الواقعة � ،آية . 69
( )3الجمل في النحو ،للخليل بن �أحمد� ،ص. 252
(� )4سورة الأنبياء� ،آية . 62
()5ال�شاهد لعنترة بن �شداد ،مطلع معلقته ُ ،ينظر :الجامع لأحكام القر�آن ،للقرطبي ،59/11 ،ول�سان العرب البن منظورَ ( ،رد ََم)
 . 236/12البحر (الكامل) .
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«�( ..أَ ْم هَ ْـل) �إ َّنما دخلت (�أَ ْم) على (هَ ـ ْـل) ،وهما حرفا ا�ستفهام؛ لأنَّ هل �ض ُعفت في حروف

اال�ستفهام؛ ف�أُ ْد ِخ َل ْـت عليها (�أم) ،كما �أنَّ ( َل ِكـنْ ) َ�ض ُعـ َفـ ْـت في حروف العطف؛ لأ َّنها تكون ُم َث ـ َّقـلة،
ومخ َّفـفة من الثقيلة وعاطفة»(. )1
وينقل ابن منظور ت711هـ في الل�سان ر�أي ابن بري في دخول (�أَ ْم) على (هَ ْـل) ،فيقول:

« َق َال (�أي :ابن بري)�ِ .. :إلاَّ �أَ ّنـه َمتَى َد َخـ َل ْـت (�أَ ْم) َع َلى (هَ ـ ْـل) َب َطل ِم ْن َها َم ْع َنى الاِ ْ�س ِت ْف َه ِامَ ،و ِ�إ َّن َما
َد َخل ْـت �أَم َع َلـى ْ
هل فق ْلت� :أَ ْم ْ
دخلت َع َلى ْ
هل .ولم
ال�س َبب ْ
روج ِم ْن كَلاَ ٍم �إِلى كَلاَ ٍم؛ َف ِل َه َذا َّ
هل؛ لأَنَّها ِل ُخ ٍ
َت ُقل� :أَهَ ْـلَ ،ق َالَ :ولاَ ت َْد ُخل �أَم َع َلى الأَ ِلف ،لاَ تَقول� :أَ ِع ْندك َز ْي ٌد �أَ ْم َ�أ ِع ْندك َع ْمرو؟ لأَنَّ َ�أ ْ�ص َل َما ُو ِ�ضع
َ
لِلاِ ْ�س ِت ْف َه ِام َح ْرفان� :أَح ُدهما الأَ ُ
لمَ ،وال َّثا ِني � ْأمَ ،ولاَ َت َق ُع ِ�إلاَّ ِفي َو َ�سط ا ْلكَلاَ ِم،
لف َولاَ تَقع ِ�إال ِفي �أ َّول ا ْل َك ِ
وهَ ْـل �إِ َّنـما �أُقيم ُمقام الأَلف ِفي الاِ ْ�س ِت ْف َه ِام َف َق ْط؛ َو ِل َذ ِل َك َل ْم َي َق ْع ِفي ُك ٍّل َموا ِقع الأَ ْ�صل»(.)2
الحـظ �أنّ ابن بري جعل �سبب دخول � ْأم على ْ
لم �إِلى كَلاَ ٍم «�أ ّما التبريزي
و ُي َ
روج ِم ْن َك ٍ
هل « لأَنها ِل ُخ ٍ
هل ل�ضعف ْ
فجعل �سبب دخول � ْأم على ْ
هل من حروف اال�ستفهام ،وال يخفى على �أحد الفرق بين الر�أيين،
ويرى الباحث �أنّ ما ذهب �إليه ابن بري �أكثر دقة؛ ذلك �أنّ معنى � ْأم في مثل الأمثلة المذكورة الإ�ضراب.
�أي الخروج من كالم �سابق �إلى كالم الحق .
ووجد الباحث في �شعر مبارك بن �سيف �شاهدين اجتمعت فيهما �أداتا ا�ستفهام ،هما :
• قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الليل ِّ
وال�ضفاف)(: )3
َيـا ِ�ضــ َف َ
ــاف َّ
الـ�ش ِّ
ــط ...
ــــين ؟
ــن َحــ ِن ْ
هَ ــلْ �أَ ْ�شــ ُكــو ِلــ َمــا ِبــي ِم ْ
ــن َجــ َوى ؟
�أَ ْم �أُ َدا ِري َمــا ِبـ َقــلْـ ِبـــي ِم ْ

ّ
وظف ال�شاعر في هذا المقطع الأداتين ْ
(هل ،و� ْأم) ،وداللة (هَ ْـل) هنا على اال�ستفهام وا�ضحة ال
�شك فيها ،غير �أنه �أ�ضاف ُب ْعدً ا �آخر لهذا التركيب با�ستخدامه (� ْأم) التي ت�أتي في الأ�صل عاطفة ،وقد
وال�سياق  -هنا  -يحتمل ا�ستخدام (� ْأم) على الأمرين العطف واال�ستفهام،
ت�أتي دالة على اال�ستفهامّ .
فقد تكون عاطفة لجملة�( :أُ َدارِي َمـا ِبـ َقـ ْل ِبـي )..على جملة�( :أَ ْ�شكـو ِل ـ َما ِبي ،)..فالعطف وا�ضح وهو
(� )1شرح الق�صا ِئد الع�شر ،لأبي زكريا التبريزي� ،ص. 177
( )2ل�سان العرب ،البن منظور. 37/12 ،
( )3الأعمـال ّ
(الرمل)
ال�شعرية� ،ص.17
261

دعا في هذا الأمر فقد ذكر النحاة �أن �أم تفيد العطف واال�ستفهام ،فقد
عطف جملة على جملة .ول�سنا ِب ً
ذكر ابن منظور �أنّ « � ْأم حرف عطف ،معناه اال�ستفهام ،ويكون بمعنى بل»( .)1كما َن َ�س َب ر�أ ًيا للفراء ب ّين
فيه �أنّ (� ْأم) قد تكون ردًّا على اال�ستفهام .وا�ست�شهد ابن منظور ب�أي القر�آن الكريم على مجيء (� ْأم)
لال�ستفهام وال ّن�سق معا .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجـر الآتي)(: )2
�أَ ِبــي َيـــا �أَ ِبـــي
َتــ َمـ َّهــــلْ
ـــب ؟
ـــ�ســـتَ َتــ ِع ْ
ِلـ َمــا َذا ِلـ َمـــا َذا �أَ َل ْ

فال�شاعر في ال�شاهد كرر ا�سم اال�ستفهام (لمــاذا) لغر�ض التوكيد .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�سابقة نف�سها(: )3
ال�شعرية ّ
ــــر َ
َو َكـ ْي َ
اخ ِّ
المــ�ؤ ِمــ ِنــين ؟
ــف ؟ �أَ َتــن َ
ْــ�ســـى ُ�ص َ
ال�ضـ َعـــاف مِــنَ ُ
ـــه َ�ضـ ْوءِ النّــ َهــا ْر
ـــر ُخ في َو ْج ِ
ــ�ص ُ
و َي ْ

جمع ال�شاعر في هذا ال�شاهد �أداتي لال�ستفهام ،هماَ :
كيف ،والهمزة .ولكن جمعهما لم ي� ِأت ل�ضعف
بالغي ،وهو التعجب واالندها�ش من
�أحدهما  -كا ذكر التبريزي � -إ ّنما جاء لمنا�سبة الوزن ،ولغر�ض
ٍّ
كيفية ن�سيان ُ�صراخ الم�ؤمنين ال�ضعفاء .وما يدعم ذلك ما نقله ابن منظور عن الزجاج حول مجيء
اج ِفي َق ْو ِل اللهَّ ِ َت َعا َلىَ }:ك ْي َ
ون بِال َّل ِه َو ُكنْت ُْم َأ ْم َواتًا{( .)4ت�أَويل
ف َت ْك ُف ُر َ
(كيف) للتعجب ،يقولَ « :و َق َال الز ََّّج ُ
أعج ُبوا ِمنْ هَ �ؤُلاَ ِء َك ْي َف
ا�س ِت ْف َها ٌم ِفي َم ْع َنى ال َّت َع ُّج ِبَ ،وهَ َذا ال َّت َع ُّج ُب �إِ َّن َما هُ َو ِل ْل َخ ْل ِق َوا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ �أَي � ِ
َك ْي َف ْ
َي ْك ُف ُرونَ َو َق ْد َث َبت َْت ُح َّج ُة اللهَّ ِ َع َل ْيهِ ْم»(. )5
وعلى الرغم من تعانق �أداتي اال�ستفهام �إ ّال �أنّ الباحثَ يرى هم�س التركيب موحيا بحذف ،فال�شاعر
عندما ي�ستخدم (كيف) الدالة على الحالية ،فك�أ ّنما حذف الخبر ،ويكون تقدير الكالم :فكيف الحال،
( )1ل�سان العرب ،البن منظور. 35/12 ،
( )2الأعمـال ّ
(من المتقارب)
ال�شعرية. 246 ،
( )3الأعمـال ّ
(من المتقارب)
ال�شعرية. 334 ،
(� )4سورة البقرة� ،آية . 28
( )5ل�سان العرب ،البن منظور. 312/9 ،
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�أو الأمر؟ والمحذوف هنا مفهوم من �سياق الكالم ،ومعنى هذا  -فيما �أرى � -أنّ الحرفين لم يتراكبا،
و�إ ّنما ُف�صل بينهما بفا�صل ،وهو الخبر المحذوف .
( )3دخول �أداة اال�ستفهام على حرف العطف :

تح ّدث �سيبويه( )1عن دخول �أداة اال�ستفهام على حرف العطف (الواو) ،وبين ورود ذلك بكثرة في
�آي القر�آن الكريم .يقول �أحمد بن فار�س ت395هـ :
ونَ ،أ َو َآ َباؤُ نَا
«  ..وفي القر�آنَ } :أ َو َأ ِم َن َأ ْه ُل ا ْل ُق َرى{( ،)2وكذلك قوله  -ج َّل ثنا�ؤه َ } :-أئِنَّا َل َم ْب ُعو ُث َ

ألف اال�ستفهام ،ك�أ ّنه لما َ
دخ َل عليها � ُ
ون{( ،)3فلي�س ب�أو ،و�إ ّنما هي (واو) عطف َ
قيل لهم� :أ ّنكم
أْالَ َّو ُل َ
مبعوثون و�آبا�ؤكم ،ا�ستفهموا عنهم»(. )4
وورد في �شعر مبارك بن �سيف �شواهد كثيرة على دخول حرف اال�ستفهام (الهمزة) على حرف
العطف (الواو) بلغت (�سبعة وع�شرين) �شاهدً ا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (بين هياكل ع�شتار  -الم�شهـد الأول : )5() -
�أَ َو َكـ ْي َ
ــر ِك ؟
ـف َلـ َهـا َفـ ُت َـ�سـا ِم ُ
�أَ َو َكـ ْي َ
ـك ؟
ـف َلـ َهـا َفـ ُت َـطـا ِو ُل ِ
�أ َو َت ْـ�ش َـر ُب َك َّ
أر�ض ؟
ـب ال ْ
ــل َحـ ِلـ ْي ِ
�أَ َو َت ْـ�سـ َت ْـ�سـ ِقي ِم ْـن َمـــاءِ الــنَّــا ْر ؟

الح ُظ تكرار حرف اال�ستفهام (الهمزة) ويليه حرف العطف (الواو) في بداية كل �سطر �شعري.
و ُي َ
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )6
�أَ َو ِفـــي ال َ
ـاء ؟
ـيـــج َتـــ َبـــدَّ َلــــتْ �أَ ْ�شـــ َي ُ
ْـخـ ِل ِ

ــــه
ـــن َ�أ ْر ِ�ض ِ
ــن َقـــ ْو ِم ِ
ــه َ ،ع ْ
َو َ�سـ�أَلْــ ُتــهُ َع ْ

دخلت على حرف العطف (الواو ) .
همزة اال�ستفهام ،وقد ْ
( )1الكتاب ،ل�سيبويه. 189 - 187/3 ،
(� )2سورة الأعـراف� ،آية . 98
(� )3سورة ال�صافات� ،آية . 17 ،16
( )4ال�صاحبي في فقه اللغة العربية ،لأحمد بن فار�س� ،ص . 44
()5الأعمــال ّ
(المتدارك)
ال�شعرية� ،ص. 36
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 107
(ّ )6
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• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )1
�أَ َو َت ْـجـ َه ُ
ْــــر ْم ؟
ــل َ�ســ ِّيـــد َنــا الأك َ
�أَ َو َت ْـجـ َه ُ
ـــم ؟
ــل َحـــقًّـا َم ْ
ــن �أَ ْ�سـ َل ْ
�أَ َو َت ْـجـ َه ُ
ـــــم
ــل َدا َر �أَ ِبــــــي الأَ ْر َق ْ

جاءت الهمزة في الأمثلة المتقدمة للإنكار ،فهو ينكر على نجمة ال�صباح في ال�شاهد الأول �أنْ
ي�ستطيع �أحد مطاولتها� ،أي الو�صول لمنزلتها الرفيعة �أو م�سامرتها ،كما ينكر في ال�شاهد الثاني �أنْ
يكون �أهل الخليج قد تغ َّيروا في حبهم ووالئهم لخليجهم .وفي َّ
�سيد ُه �أبـا
ال�شاهد الأخير ي�س�أل يا�س ُر َ
بال�سخرية واال�ستهزاء بعدم معرفة �أبي جهل بما يجري في
ٍ
جهل ب�أ�سلوب يغلب عليه الإنكار الممتزج ُّ
الواقع من �إ�سالم نفر لي�س بالقليل ،والتقائهم بدار الأرقم بن �أبي الأرقم .والحق �أنَّ اختيار معجم
الألفاظ من ال�شاعر يع ّول عليه الفهم الدقيق للأحداث ،فنحن نرى ال�شاعر ي�ستخدم مادة (تجهل)
م ّرات عدة في مخاطبته ِلـ (�أبي جهل) ،وك�أ ّنه ي�شي مبا�شرة ب�أنّ الجهل من �صفات هذا الرجل المالزمة
فح�سب ،بل نراه ي�سمه على ل�سان �أبي لهب
له ،فال ُينا َدى �إ ّال بالجهل ،وال ُي ْع َر ُف �إ ّال بالجهل ،لي�س هذا ْ
ب�أ ّنه � ٌأب للجهل ،فيقول في م�سرحيته ال�شعرية(:)2
ْـجــهــــلِ ِ�إنِّــــي
ا ُْ�صــمــتْ �أَ َبـــا ال َ

َ
ْـــــــــف َحــــــــا ِذ ْر
ــــــ�ضـــــم الأَن
َ�ســـــــ�أَ ْق
ُ

ال�سمة فيقول(:)3
ثم ُيدلل �أبو لهب على �صدق و�سمه ِلـ (�أبي جهل) بهذه ِّ
َفــ ُكــلُّــ َنـــا َلـ ْو َعــدَ ْد َنـا �أَفْـ َعـا َلـ َنـا

		
( )1نف�سه� ،ص. 280
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 315
ال�سابق نف�سه� ،ص. 316
(ّ )3

(المتدارك)
(المجتث)
(المجتث)
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ـــــــــــر
ـــــــاغ
ـــــــــر َت َ�ص ِ
ْ
ِ�ص ْ

( )4حذف �أداة اال�ستفهام :

يرى الخليل بن �أحمد الفراهيدي(� )1أنّ �ألف اال�ستفهام قد ُت�ضمـر .كما �أ�شار �سيبويه(ً � )2
أي�ضا �إلى
حذف �ألف اال�ستفهام ،ولكن لم يذكر متى ُتحذف �إ ّنما ق ّدرها محذوفة في بع�ض ال�شواهد .
ويمكن تلخي�ص الحاالت التي ُتحذف فيها �أداة اال�ستفهام فيما ي�أتي:
�أو ًّال :العلم بها� ،أو ظهور معناها  .ب ّين �أبو البقاء ال ُع ْك َبري ت616هـ(� )3أنّ همزة اال�ستفهام ُتخذف
للعلم بها؛ لأنّ معناها ظاه ٌر ،كما ذكر � ً
أي�ضا(� )4أنّ الهمزة قد ُتحذف لظهور معناها.
ثان ًياُ :ت َ
حذف الأداة لل�ضــرورة  .يقول الزوزني ت445ه في تعقيبه على بيت ال�شعر(:)5
َ�شــــِد ْيـــــدُ ال ُ
ْــخــــن ُ
ــة ال ُيــ َبـــا ِلـــــــي
ْـــز َوا َن ِ

ــــر َ�أ ْم �أُ ِ�صــيـــ َبـــا
�أَ َ�ص َ
ـــاب �إ َذا َتــ َنـــ َّم َ

«قال �أبو الفتحُ :
الخنزوانة :الكبر ،وتن ّم ـ َر� :أوعد وتهدد ،و�أراد� :أ�أ�صابَ ،ف َح َذ َف همزة اال�ستفهام
�ضرورة �أي� :إذا �أوعد عدوه لم يرجع على ما خيلت»(. )6
ثال ًثاُ :ت َ
حذف �إذا �أمن اللب�س .وقال بهذا ابن ع�صفور ت669هـ( ،)7نحو قوله(:)8
ــر َك َمــا �أَ ْد ِريَ ،و�إِنْ ُكـنْـتُ َدا ِر ًيــا
َلــ َعــ ْم ُ

ِب َـ�سـ ْب ٍـع َر َمــ ْينَ ال َْجـ ْم َـر �أَ ْم ِبــ َثــ َمـان

يريد� :أب�سبع»(. )9
وجاءت �أدا ُة اال�ستفهام محذوف ًة في �شعر مبارك بن �سيف؛ للعلم بها ،ولوجود ما يدل عليها في
(خم�سة وثالثين) مو�ض ًعا ،منها:
( )1الجمل في النحو ،للخليل بن �أحمد� ،ص.253
(ُ )2ينظر :الكتاب ،ل�سيبويه .175 ،174/3
(� )3إعراب ما ي�شكل من �ألفاظ الحديث النبوي ،للعكبري� ،ص. 20
ال�سابق نف�سه� ،ص. 25
(ُ )4ينظرّ :
()5ال�شاهد لأبي الطيب المتنبيُ ،ينظر :الم�آخذ على ُ�ش ّراح ديوان �أبي َّ
الطيب ال ُم َت َن ِّبي ،لأبي العبا�س عز الدين الأزدي ال ُم َه َّلبي ،33/1
(البحر :الوافر) .
(َ )6ق ْـ�شـر ال َف ْـ�سـر ،للعميد �أبو �سهل محمد بن الح�سن العار�ض الزَّو َزني. 59/1 ،
ال�شعرية ،للدكتور حنا حدّاد .رقم ّ
()7ال�شاهد لعمر بن �أبي ربيعة ،تُنظر م�صادره في :معجم �شواهد النحو ّ
ال�شاهد(� ،)3005ص. 671
(الطويل)
ال�شعرية ،للدكتور حنا حدّاد .رقم ّ
()8ال�شاهد لعمر بن �أبي ربيعة ،تُنظر م�صادره في :معجم �شواهد النحو ّ
ال�شاهد(� ،)3005ص. 671
(الطويل)
ِّ
(� )9ضرائر ال�ش ْعر ،البن ع�صفور� ،ص. 158
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• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )1
َفـــ َي َ
اء
ـــ�ضـــــانَ َد ٍّم َز َّفــــــــهُ الأَ ْعــــــــدَ ُ

ــيــل �أَ ْم هَ ــا ِب ُ
َقــا ِب ُ
ــيل �أَ ْم َمـــا َذا �أَ َرى ؟

َح َذ َف َّ
ال�شاعر (همزة اال�ستفهام) ،والتقدير� :أقابيل؛ لداللة � ْأم عليها .
• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث : )2()- 2 -
َمـــا َذا ؟ َمــــا هَ َ
ـــــذا ؟
ـــد َل ُ
ـــن ُ�صـــــ ْو ٍف َدا ِكــــــن ؟
الْــ َب ْ
ـــة ِم ْ
ُ�صــــ ْو ٍف َدا ِكـــــن ؟
ـــر(✼) ؟
ــــن ِجــــل ِ
ُقـــفَّـــا ٌز ِم ْ
ْــــد النِّــ ْم ِ
ـــف ؟
ال�صــ ْي ِ
ِفـــي َقــ ْي ِ
ـــظ َّ

�أبدع ال�شاعر في هذا المقطع في التعامل مع حذف �أداتي اال�ستفهام (ماذا ،ما) المذكورتين في
�أول المقطع؛ ففي ال�سطر ال�شعري (البدلة� )..أداة اال�ستفهام (ماذا)؛ وقد حذفه للعلم به من ناحية
والتعجب .وهكذا فعل في الجملة ال�شعرية الثانية (�صوف داكن؟) ،لك ّنه
وللتعبير عن �شدة االندها�ش
ُّ
هنا حذف (ما هذا ؟)؛ لي�ؤ ّكد على ِعظم اندها�شه الذي ع ّبر عنه في ال�سطر ّ
ال�شعري الأول .وفي
ال�سطر ال�شعري الثالث عاد ليحذف (ماذا) .وفي الجملة ال�شعرية الأخيرة عاد ليحذف (ما هذا) كل
ذلك زيادة في الت�أكيد على االندها�ش الذي كانت تعلو وتيرته �شي ًئا ف�شي ًئا .
• وقوله في ق�صيدته (قراءة في كتاب قديم)(: )3
�أَ َت ْـ�ســـ�أَ ُل َعـــنَّـــا ؟
ــم ؟
َكــ ِثـــ ْي ُرونَ �أَنْــ ُت ْ
ـــاء
َن َع ْ
ـــم َكا ْل ُغــ َث ْ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص ( .163الكامل)
ّ
( )2الأعمـال ال�شعرية� ،ص( . 182من المتدارك)
(✼ ) ُ
�ضبطت كلمة (ال ّنمـر) في الديوان بك�سر الت�ضعيف ،وكان ابن منظور قد �أجاز ك�سر النون� ،أو فتحها ..،وال ِّن ْم ُر�َ :ض ْر ٌب من
ُ
َ
ال�سباع ،والأنثى :نمِ َر ٌة ُ .ينظر :ل�سان العرب ،البن منظور( 234/5 ،نمر).
ِّ
ّ
( )3الأعمـال ال�شعرية� ،ص(. 212 ،211من المتقارب)
266

وقوله:
ْـحــ ِقـــ ْيــ َق ْ
ــة ؟
َو َلــ ِكــن َتــ َمــ َّهـــلْ ُ ..ت ِ
ـــر َيــدُ ال َ

ُحذفت همزة اال�ستفهام لظهور معناها ولداللة الهمزة المذكورة عليها ،والتقدير� :أ�أنتم كثيرون ؟
�أتريد الحقيقة ؟
• وقوله في م�سرحيته ال�شعرية (الفجـر الآتي)(: )1
َيــا َز ْيــدُ حـــقٌّ َمــــا ُيــقَــــالْ ؟
ـ�صــالْ
ــدي �إِ َلـى َخـ ْي ِـر ال ِ
َلـ َق ْـد َع َـرفْــتُ �أَ ْحـ َمـدً ا َي ْه ِ
ْـخ َ

ُحذفت همزة اال�ستفهام والتقدير� :أحـ ـ ٌق ما ُيقال ؟
ثان ًيا� :أدوات اال�ستفهام ،ودالالتها في �شعر مبارك بن �سيف :

أ�صناف ،هي:
أدوات اال�ستفهام ثالث ُة � ٍ
ذكر ابن جني ت392هـ(� )2أنّ � ِ
�أو ًال� :أ�سماء غير ظروف ،وهيَ :مــنْ َ ،و َمــاَ ،و�أَيَ ،و َك ـ ْـم .
ثان ًياّ :
وح ـ ْينَ َ ،و�أَ َّيــانَ َ ،و�أَ َّنــى .
الظروف ،وهيَ :مـتـى َو�أَ ْيـنَ َ ،و َكـ ْي َـفَ ،و َ�أيِ ،
ثال ًثا :الحروف ،وهي :ا ْلهمزَ ةَ ،و�أَ ْمَ ،وهَ ـ ْـل .

كما ب ّين ابن جني ا�ستخدامات �أ�سماء اال�ستفهام ،فقالَ « :مـنْ �ُ :س�ؤال َع َّمن يعقلَ .و َمــا�ُ :س�ؤال َع َّما
عددَ .و َمـتـَى:
بع�ض من كلَ ،وتَكون ِلـ َمـنْ يعقلَ ،ولما لاَ يعقلَ .و َك ْـم�ُ :س�ؤال َعن ا ْل َ
لاَ يعقلَ .و�أي�ُ :س�ؤال َعن ٍ
ُ�س�ؤال َعن الز ََّمانَ .و َ�أ ْيـنَ �ُ :س�ؤال َعن ا ْل َم َكانَ .و َكـ ْي َـف�ُ :س�ؤال َعن ا ْل َحال»(. )3
وفيما ي�أتي بيان وتف�صيل لأدوات اال�ستفهام الواردة في �شعر مبارك بن �سيف .
 -الهمــزة .

يرى المرادي ت749هـ �أنّ لهمزة اال�ستفهام خ�صو�صي ًة تم ّيزها عن غيرها ،فيقول « :فالهمزة �أعم،
وهي �أ�صل �أدوات اال�ستفهام .ولأ�صالتها ا�ست�أثرت ب�أمور ،منها تمام الت�صدير بتقديمها على الفاء،
(من ال ّرجـز)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 271
(ّ )1
(ُ )2ينظر :اللمع في العربية ،البن جني� ،ص. 228 ،227
ال�سابق نف�سه� ،ص.228 ،227
(ّ )3
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ون{(َ } ،)1أ َو َل ْم َي ِس ُيروا{(َ } ،)2أ ُث َّم إِ َذا َما َو َق َع{( .)3وكان الأ�صل في
والواو ،وثم ،في نحوَ } :أ َف اَل َت ْع ِق ُل َ
ذلك تقديم حرف العطف على الهمزة ،لأنها من الجملة المعطوفة .لكن راعوا �أ�صالة الهمزة ،في
ا�ستحقاق الت�صدير ،فق ّدموها بخالف (هل) و�سائر �أدوات اال�ستفهام .هذا مذهب الجمهور»(. )4
اعتبارات تكثر في �صياغة الجملة التي تدخل
يرى الدكتور محمد محمد �أبو مو�سى(� )5أنّ هناك
ٍ
عليها همزة اال�ستفهام ،معل ًال ذلك ب�أنّ الهمزة ُي�س� ُأل بها عن ك ّل �شيءٍ في الجملة؛ ولذلك ف�إ ّنه ُيطلب
بالهمزة ت�ص ّور كل ما في الجملة ،كما ُيطلب بها ح�صول الن�سبة� ،أي :الت�صديق.
مو�ضع ،وتن ّوع دخولها على الجمل
جاءت الهمزة في �شعر مبارك بن �سيف في (�أربعة ع�شر ومائة)
ٍ
المنفية والأخرى المثبتة .وفيما ي�أتي عر�ض للأنماط التي جاءت عليها همزة اال�ستفهام في �شعر
مبارك بن �سيف :
ُ
الجملة المثبتة .
النمط الأول :همزة اال�ستفهام ،وقد وليتْها

جاءت الهمزة الداخلة على الجملة المثبتة في �شعر مبارك بن �سيف في (ثمانية وت�سعين)
مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (مناجاة الدهر)(: )6
�أَ�أَ ْ�شــ ُك َ
ــــــرا َيـــا َر ِفـــ ْي َ
ـــق َم َـ�ســ ْي َر ِتـــــــي
ـــوك َد ْه ً

�أداة اال�ستفهام :الهمزة .

َو َك ْي َ
ـا�ضـ ًيا ؟
ــر َخ ْ�صـ ًما َو َق ِ
ـف َي ُكـونُ الـدَّ ْه ُ

(�أ�شكوك) :الجملة الفعلية ُمثبتة ،لم ُت�س َبق بنفي .

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )7
ــاء ؟
ــــرا ُه هَ ــــــلْ َ�ض َّ
ــاء َم َ
�أَ ُت َ
ــــم ا ِّلـلـــ َق َ
ـــ�س ُ

ـاءهُ ـم ؟
ال�صـ َب ُ
ـاح ِلـ َق َ
َيـا َب ْح ُـر ،هَ ـلْ َ�ض َّـم َّ

�أداة اال�ستفهام :الهمزة .

( ُتـ ـ َرا ُه) :الجملة الفعلية ُمثبتة ،لم ُت�س َبق بنفي .

(�)1سورة االبقرة� ،آية � ،44آل عمران� ،آية  ،64الأنعام� ،آية  ،32الأعراف� ،آية  ،169هود� ،آية  ،51يو�سف ،109 ،الأنبياء� ،آية ، 10و�آية ،80
الم�ؤمنون� ،آية  ،80الق�ص�ص� ،آية  ،60ال�صافات. 138 ،
(� )2سورة الروم� ،آية � ،9سورة فاطر� ،آية  ،44غافر� ،آية . 21
(� )3سورة يون�س� ،آية . 51
( )4الجنى الدّاني ،لل ُمرادي� ،ص. 31
(ُ )5ينظر :داللة التراكيب ،درا�سة بالغية ،للدكتور محمد محمد �أبو مو�سى� ،ص  205ـ . 207
( )6الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 53الطويل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 100
(ّ )7
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ال�سابقة نف�سها(: )1
• وقوله في ق�صيدته ّ
ْــج ِـة َجـــا ِئ ٌ
و�صـو ُلــ َنـــا �أَ ْر َ
ــــــز
ـــرن َ
�ض الْــ ِف َ
�أَ ُ

�أداة اال�ستفهام :الهمزة .

ــر َق ال َ
اء ؟
ــيـــج هُ َ
َو ُ
ــــــر ُ
و�صـو ُلــ َنــا َ�ش ْ
ْـخـ ِل ِ

(�أو�صو ُلنا ..جائزٌ) :الجملة اال�سمية ُمثبتة ،لم ُت�س َبق بنفي.

النمط الثاني :همزة اال�ستفهام ،وقد وليتها الجملة المنفية .

دخلت الهمزة على الجملة المنفية في �شعر مبارك بن �سيف في (�ستة ع�شر) مو�ض ًعا ،منها:
ال�صبـا)(: )2
• قوله في ق�صيدته (رفقـة ِّ
ـو�سـونُ َوالْـ َب َ
ـا�شـا(✼)الـ َّر ِهــيـ َن ُـة هَ ـ ُهــ َنـا
ُط ُ

�أداة اال�ستفهام :الهمزة .

�أَ َو َمــــا َ�شـــ َف َ
اء
ــاك مِـنَ الْــ ِكــ َنــا َن ِ
ــة َد ُ

( ما َ�ش َف َ
اك ) :الجملة الفعلية منفية ِبـ ( م ــا ) .

• قوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث : )3()- 2 -
َمـا َذا َمـ ْوال َنـا ؟ ...
�أَ َو َل ْـم �أُ ْو ِ�ص َ
ــك ؟

�أداة اال�ستفهام :الهمزة .

(لم) :الجملة الفعلية منفية ِبـ ( َل ْـم) .

• وقوله في ق�صيدته (لقاء عابر مع حاتم َطـ ّيـئ)(: )4
َف َقـال�َ :سـ�أَلْــ ُت َ
ـك هَ ــلْ ِم ْـن ُم ِـجـيــب ؟
ــر ُّد َّ
الــ�ضـــ َوى ؟
�أَ َمــا ِعـنْدَ ُك ْ
ــم َمـــا َي ُ

وقوله:
�أَ َمـــا ِم ْـن َخــ َلـف ؟!
ال�ســ َلــف ؟!
�أَ َمــا ِم ْ
ــن َك ِ
ــر ٍ
يــم َي ُ
ــر ُّد َّ
(الكامل)
			
( )1نف�سه� ،ص . 126
( )2الأعمــال ّ
(الكامل)
		
ال�شعرية� ،ص . 141
ال�سلفيةُ .ينظر:
الدعوة
على
للق�ضاء
العربية
للجزيرة
وطو�سون
إبراهيم
�
وابنيه:
با�شا،
علي
محمد
غزو
إلى
�
إ�شارة
�
البيت
(✼)في
ّ
ال�سابق نف�سه� ،ص ،141هام�ش. 2
ّ
ّ
(من المتدارك)
( )3الأعمـال ال�شعرية� ،ص . 183 ،182
( )4الأعمــال ّ
(المتقارب)
ال�شعرية� ،ص . 210 ،209
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�أداة اال�ستفهام :الهمزة .

(م ــا) :الجمل في المقطع م�سبوقة ِبـحرف ال ّنفي (مــا).
َ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )1
ــجـــا ِر ْك ؟
ــ�س ِب َ
�أَ َلـ ْي َ
ْـجــ َوا ْر
ْــ�س ال ِ
َو ِبـئ َ

ويقول(:)2
ـين ِثــ َقــا َلـ َهـا �أَ َو َمــا َيـ ِئ ْـ�سـتَ ؟
َفـ َلـ َق ْ
ال�ســ ِن ِ
ـــد َبـ َلـغْــتُ مِــنَ ِّ
 -المعاني الداللية للهمزة في �شعر مبارك بن �سيف .

قبل البدء بعر�ض المعاني الداللية للهمزة في �شعر مبارك بن �سيف ن�شير �إلى �أنّ الملحوظة
متبوعا بالجملة المثبتة� ،أو
الم�ستنتجة من �إح�صاء الهمزة الواردة في �شعره عامة ،وما ورد منها
ً
خا�صة .وجدنا �أنّ مبارك بن �سيف قد �أتبع الهمزة بالجمل المثبتة في (ثمانية وت�سعين)
الجملة المنفية ّ
�شاهدً ا ،في حين لم ترد الهمزة متبوعة بالجمل المنفية �إ ّال في (�ستة ع�شر) �شاهدً ا ،ولم يلج�أ ال�شاعر
ال�ستخدام الجمل المنفية بعد الهمزة �إ ّال حين �أراد العتاب� ،أو ال�سخرية من المخاطب� ،أو التعجب
واالندها�ش من ذلك:
•ال�سخرية واال�ستهزاء ،نحو ا�ستهزائه من حكم محمد علي با�شا لم�صر ،وال�ضعف الذي �أ�صاب
م�صر في عهده .
وقد م ّر بنا البيت (طو�سون .)✼()..وقوله(�( :)3ألي�س بجارك؟) .
• الت�أنيب والعتاب ،نحو قوله(�( :)4أ َولم �أو�صك؟) .وقوله(�( :)5أما عندكم ما ير ُّد َّ
ال�ضوى؟).
ال�سلف؟) .وقوله(�( :)7أما علمتَ �أحمد؟) .
وقوله(�( :)6أما من
ٍ
كريم ير ّد ّ
ال�سابق نف�سه� ،ص ( . 279 ،278من المتقارب)
(ّ )1
(الكامل)
		
( )2نف�سه� ،ص . 279
(✼)يرى الباحث �أنّ ا�ستهزاء ال�شاعر و�سخريته من ال�ضعف الذي �أ�صاب م�صر في عهد حكم محمد علي با�شا لم�صر �سخرية
مخالفة للحقيقة؛ ذلك �أنّ م�صر في عهد محمد علي كانت في �أوج عظمتها وازدهارها .
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية � ،ص ( . 278من المتقارب)
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( .183من المتدارك)
(من المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص .209
(ّ )5
( )6نف�سه� ،ص  ،210وكذلك ( .213من المتقارب)
( )7الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 273الرجز)
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()2
•اال�ستغراب واالندها�ش ،نحو قوله(�( :)1أفـال ّ
ال�سنين
تمل االنتظار؟) .وقوله ( :فلقد بلغتَ من ّ
ِثقالها �أ َو ما يئ�ستَ ؟) .
()3
أل�ستَ ت ِع ْب؟) .وقوله(( :)4نواحي اليمن
•اال�ستفهام لغر�ض التقرير ،نحو قوله ( :لماذا لماذا � ْ
�ألي�س كذلك؟) .وقوله(�( :)5أما هو الحقُّ �أبا طالب ؟) .

وت�ؤ ّدي الهمزة معنيين ،هما(: )6

الأول :الت�ص ّور ،و ُيق�صد به �إدراك المفرد� ،أي تعيينه ،وفي هذه الحال ت�أتي الهمزة متبوعة
بالم�س�ؤول عنه �إذا كان:
أنت َعنْ ال ْأم ِر �أَ ْم َر ِاغ ٌـب ِفي ِه؟
أراغب � َ
 -1م�سندً ا ،نحوٌ � :
ووردت الهمزة في �شعر مبارك بن �سيف متبوعة بالم�س�ؤول ،وهو(م�سند) في (ثالثة و�ستين)
مو�ضـ ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (بين هياكل ع�شتار  -الم�شهد الأول : )7()-
�ص َّ
ْـط ..
ــ�س ِبـ َقــا ِع الـنِّـف ِ
�أَ َتــ ُغـــ ْو ُ
ال�شـــ ْم ُ
ــحـــا ْر» ؟
ِلـ َتـ ْب َـح َـث َع ْـن َ�ش َـج ِ
ــر «الْــ َم َّ
َفــ�أَ ِجـ ْيــ ِبــي َ�ســا ِكــ َن َـة َّ
ـ�س
ال�شـ ْم ْ

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�ص ّور؛ ذلك �أنّ ال�شاعر �أتبع الهمزة بالم�س�ؤول عنه (تغـو�ص) :وهو فعل
م�ضارع (م�سند) ،لك ّن ُه لم ي� ِأت بالمعادل (� ْأم)؛ وال �ضير في ذلك فالمعادل قد ُيحذف .
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )8
ْــم ْـ�سـ ِلــمِـــينَ ُمـ َهــا َن ً
ــــة
َ�سـ َفـ ُكـــوا ِد َم َ
ــــاء ال ُ

الــــذ َّم ُ
يـــــب ِّ
ــــــــاء
�أَ َو ِلـلـ َغ ِ
ــــــر ِ
ــــــة الْــ َقــــ ْع َ
ـــ�س ُ

(من الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 206
(ّ )1
(من الكامل)
		
( )2نف�سه� ،ص . 279
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 246من المتقارب)
(من المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 247
(ّ )4
(الرجز)
		
( )5نف�سه� ،ص . 272
(ُ )6ينظر :علوم البالغة ،للمراغي�،ص ،76وعلم المعاني ،للدكتور عبد العزيز عتيق� ،ص..104 - 99وغيرها
( )7الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 34المتدارك)
( )8الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 141الكامل)
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تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�ص ّور؛ ذلك �أنّ ال�شاعر �أتبع الهمزة بالم�س�ؤول عنه (للغريب) :وهو
�شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر مق ّدم (م�سند) ،لك ّن ُه لم ي� ِأت بالمعادل ( � ْأم ) ،فالمعادل
قد ُيحذف .
• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث ـ  2ـ)(: )1
ــجـــاد ؟
يـــب َع ْ
�أَ َغ ِ
ــر ٌ
ــن َ�سـ ّي ِد َنـا َو ْعـــدُ الأَ ْم َ
الـ�صــو َرة
�أَ َق ِ
ـ�صــدُ َ�سـ ّيــدَ َنـا ِفــي ُّ
َمــزهُ ـــ ًّوا َ ..يـ ْبـــدُ و َكـالْـ َعـــا َدة

ـريب) :وهو خبر
تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�ص ّور؛ ذلك �أنّ ال�شاعر �أتبع الهمزة بالم�س�ؤول عنه (غ ٌ
مق ّدم (م�سند) ،لك ّنه لم ي� ِأت بالمعادل ( � ْأم ) .
و ُيذ َكر الم�س�ؤول عنه بعد الهمزة ،ويكون له ُمعادل ُيذكر بعد � ْأم غال ًبا .وقد ُي�ستغ َنى عن ِذكر المعادل،
نحو قول اهلل تعالىَ } :أ َأن َْت َف َع ْل َت َه َذا بِ َآلِ َهتِنَا َيا إِ ْب َر ِاه ُيم{(. )2
وجاء مبارك بن �سيف بالمعادل ( � ْأم ) بعد همزة اال�ستفهام المتبوعة بالم�سند في قوله في ق�صيدته
(لحظات غروب �سعيدة)(: )3
اك � ..أَ ْم َذ َ
ــــاء َذ َ
اك َو َجــــــلْ ؟
�أَ َحــــ َي ٌ

َن َ
ــــــر ًة
ــ�ض َ
ــحـــتْ َفــي َو ْجــ َنــ ِتـــ ْيـ َهـا ُحــ ْم َ

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�ص ّور؛ ذلك �أنّ ال�شاعر �أتبع الهمزة بالم�س�ؤول عنه (حيا ٌء) :وهو خبر
وج ْل) .
مق ّدم (م�سند) ،وذكر المعادل (� ْأم ذاك َ
 -2م�سندً ا �إليه ،نحو� :أ�أنتَ ف َعلْتَ هذا �أم يو�سف ؟

ّ
وبال�شك فيما يلي همزة
مو�ضحا المق�صود بالت�ص ّور،
يقول الدكتور محمد محمد �أبو مو�سى
ً
اال�ستفهام« :وقد الحظوا �أو ًال �أنْ يكون الم�س�ؤول عنه بها(�أي :بالهمزة) ما يليها ،هذه مالحظة
�ضرورية؛ لأ ّنها كما قلنا �صالحة لأنْ ُي�س�أل بها عن ِّ
كل �شيء في الجملة  ..وهذا الأ�صل اقت�ضى مزيدً ا
من االعتبارات ،وذلك �أ ّنه ما دام مو�ضع ّ
وجه
ال�شك والمطلوب بالهمزة هو ما يليها ف�إنّ ذلك يعني من ٍ
ال�سابق نف�سه� ،ص ( . 182 ،181من المتدارك)
(ّ )1
(� )2سورة الأنبياء� ،آية . 62
( )3الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 221الرمل)
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�آخر �أنّ بقية �أجزاء الجملة ال ّ
�شك فيها ،فال ينبغي �أنْ يكون في العبارة ما يوحي �أنّ هناك �ش ًّكا في غير
ما يلي الهمزة»(. )1
ووردت الهمـزة فـي �شـعــر م ـبــارك بــن �س ـي ــف م ـت ـبــوع ــة بــال ـمــ�س ـ�ؤول ،وهـو( ُمـ�سـنــد) فــي
(�أرب ـع ـ ٍة وع�شرين) مو�ضـ ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
ْــج ِـة َجـــا ِئ ٌ
و�صـو ُلــ َنـــا �أَ ْر َ
ــــــز
ـــرن َ
�ض الْــ ِف َ
�أَ ُ

ــر َق ال َ
اء ؟
ــيـــج هُ َ
َو ُ
ــــــر ُ
و�صـو ُلــ َنــا َ�ش ْ
ْـخـ ِل ِ

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�ص ّور؛ ذلك �أنّ ال�شاعر �أتبع الهمزة بالم�س�ؤول عنه (و�صول) :وهو
مبتد�أ (م�سند �إليه) ،لك ّنه لم ي� ِأت بالمعادل (� ْأم)  .ذكر ال�شاعر الو�صول (وهو تحقيق الن�صر) بعد
�شاك في ذلك ،بل لأ ّنه �أراد �أنْ يعر�ض فكرة العدو الذي ّ
الهمزة ال لأ ّنه ٌّ
ي�شك في هذا على �سبيل ال�سخرية
واال�ستهزاء من �ش ّكه؛ لذلك جاء بما يناق�ض �ش ّكهم في ال�شطر الثاني .
• وقوله في ق�صيدته (لقاء عابر مع حاتم ط ّيئ)(: )3
ــ�ضــي َع الـنَّــ َهـــار
ــي َي ِ
ُن َ�سـا ِئـ ُلـ ُه ْ
ــم َك ْ
�أَ�أَك ُ
اف َحـــالل ؟
ـــر ِ
لـحــو ِم ال ِ
ْـل ُ
ْــخ َ

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�ص ّور؛ ذلك �أنّ ال�شاعر �أتبع الهمزة بالم�س�ؤول عنه (�أكل لحوم
الخــراف) :وهو مبتد�أ (م�سند �إليه) ،لك ّن ُه لم ي� ِأت بالمعادل ( � ْأم ) .
ِ
• قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )4
ـــر ؟
�أَ�أَنْــتَ ُم َـ�ســا ِف ْ
ـــر !
ُم َـ�ســا ِف ْ
ــد ُت ِب َقــ ْو ِلـــي �أَ َر َ
ــــر ؟
ـ�ص ْ
اك َغ ِ
ــريــ ًبا � ..أَ أ�َنْـــتَ ُمــ َه ِ
َق َ
ــاج ْ
ـــر ؟
َو َم ْ
ــم ُيــ َه ِ
ــن َل ْ
ـــاج ْ
( )1داللة التراكيب ،درا�سة بالغية ،للدكتور محمد محمد �أبو مو�سى� ،ص . 206
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 126الكامل)
(من المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 208
(ّ )3
(من المتقارب)
		
( )4نف�سه� ،ص . 245
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تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�ص ّور؛ ذلك �أنّ ال�شاعر �أتبع الهمزة بالم�س�ؤول عنه ( �أ ْنـ َـت ) :وهو
�ضمير منف�صل في محل رفع مبتد�أ (م�سند �إليه) ،لك ّنه لم ي� ِأت بالمعادل ( � ْأم )  .وال�شاعر هنا ّ
ي�شك
ال�سفر ذاته .
في ال�شخ�ص الم�سافر ،ولي�س في ّ
وجاء مبارك بن �سيف بالمعادل ( �أو ) بعد همزة اال�ستفهام المتبوعة بالم�سند �إليه في قوله في
م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )1
�أَهُ ــ َن َ
ـــاب ؟!
ـــاك َيـــ ْو ٌم َلــل ِ
ْــح َ
ـــ�س ْ
�أَهُ ــ َن َ
إيـــاب ؟!
ـــاك َيــ ْو ُم الْـ َبــ ْع ِ
ــث �أَ ْو َيــ ْو ُم ال ْ

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�ص ّور؛ ذلك �أنّ ال�شاعر �أتبع الهمزة بالم�س�ؤول عنه (هُ ناك) :وهو ا�سم
يوم الإياب) .
�إ�شارة مبني في محل رفع خبر مق ّدم (م�سند) ،وذكر المعادل (�أ ْو ُ
 -3مفعو ًال ،نحو� :إ ّياي تق�صد �أم �سعيدً ا ؟

ووجد الباحث في �شعر مبارك بن �سيف �شاهدً ا على مجيء المفعول به بعد همزة اال�ستفهام ،هو
قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )2
ــــرى
�ســير �إ ِلـ ْي ِـه َونُـخْ ـــ ِب ُره َمـــا َج َ
َن ُ
ـــريـــد �أَ َجـــاهً ـا َو ُمــلْــــ ًكــا ؟
تـــرى َمـــا ُي ِ
َ

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�ص ّور؛ ذلك �أنّ ال�شاعر �أتبع الهمزة بالم�س�ؤول عنه (جاهً ا) :وهو
مفعول به للفعل المق ّدر بعد همزة اال�ستفهام (يريد) .ولم يذكر المعادل .
 -4حا ًال ،نحو� :أراك ًبا َح َ�ض ْر َت �أم راج ًال ؟

ووجد الباحث في �شعر مبارك بن �سيف مثالين على مجئ الحــال بعد همزة اال�ستفهام ،هما قوله
في ق�صيدته (بين هياكل ع�شتار ـ الم�شهد الثاني ـ)(: )3
�أ َوكيف لها فت�سامرك(✼) ؟
�أ َوكيف لها فتطاولك(✼) ؟
( )1الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 266من الكامل)
(المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 294
(ّ )2
(مجزوء الكامل)
		
( )3نف�سه� ،ص . 36
(✼)الفاء في كلمتي( :ت�سامرك ،وتطاولك) ا�ستئنافية ،ولي�ست عاطفة؛ لأ ّنه ال يجوز عطف الجملة الخبرية (ت�سامرك ،تطاولك)
على الجملة الإن�شائية (اال�ستفهام :كيف) .
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تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�ص ّور؛ ذلك �أنّ ال�شاعر �أتبع الهمزة بالم�س�ؤول عنه (كيف) :وهو ا�سم
ا�ستفهام مبني في محل ن�صب حال .ولم يذكر المعادل .
أيوم الخمي�س َق ِد ْم َـت � ْأم يوم الجمعة ؟
 -5ظـر ًفا ،نحوَ � :
ووجد الباحث في �شعر مبارك بن �سيف (ثالثة) �شواهد على مجيء ّ
الظرف بعد همزة اال�ستفهام،
هي:
• قوله في ق�صيدته (لقاء عابر مع حاتم ط ّيئ)(: )1
َفـ َقـال �َ :سـ�أَلْــ ُت َ
ـك هَ ــلْ ِم ْـن ُم ِـجـيــب ؟
ــر ُّد َّ
ال�ضـــ َوى ؟
�أَ َمــا ِعـــنْـدَ ُك ْ
ــم َمــا َي ُ
ـــر ِبــــي ..
ـــير �إ َلــى َمــطْ ــ َع ٍ
�أُ ِ�ش ُ
ـــم َكــانَ ُق ْ

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�ص ّور؛ ذلك �أنّ ال�شاعر �أتبع الهمزة بالم�س�ؤول عنه (عنــد) :وهو ظرف
مكان .ولم يذكر المعادل .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )2
�أَهُ ــ َن َ
ــاب ؟!
ــاك َيــ ْو ٌم ِلــل ِ
ْــح َ
ــ�س ْ
�أَهُ ــ َن َ
يــــاب ؟!
ــاك َيــ ْو ُم الْـ َبـ ْع ِ
ـــث �أَ ْو َيــ ْو ُم الإِ ْ

تفيد همزة اال�ستفهام هنا الت�ص ّور؛ ذلك �أنّ ال�شاعر �أتبع الهمزة بالم�س�ؤول عنه (هـنـ َ
ـاك) :ا�سم
�إ�شارة يد ُّل على زمان ،ولم يذكر ال�شاعر المعادل .
الثاني :الت�صديق .

ف�س ُر الدكتور محمد �أحمد قا�سم ،والدكتور محيي الدين الديب الت�صديق فيقوالن« :وهو �إدراك
و ُي ِّ
ال ّن�سبة ،بحيث يكون المتك ِّلم خالي ِّ
الذهن م ّما ا�ستُـ ْفـهِ َـم عنه في جملته ُم�صدِّ ًقا لجواب �إثباتًا ِبـ ( َن َع ْم)،
�أو نف ًيا ِبـ (ال) ،نحو:
�أي�صــد�أُ َّ
هب ؟ و�أتتح ّر ُك ال ُ
ريد النفي»(.)3
ريد الإثبات ،وبال �إنْ �أُ َ
أر�ض ؟ ف ُيجاب ِب َن َعم �إنْ �أُ َ
الذ ُ
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 209من المتقارب)
(من الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 266
(َّ )2
( )3علوم البالغة ،للدكتور محمد �أحمد قا�سم ،والدكتور محي الدين ديب. 294 ،
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ال�س�ؤال �إيجا ًبا �أو نف ًيا
وبلغت ال�شواهد الم�شتملة على همزة اال�ستفهام التي ُي َ
ق�صد منها الإجابة على ّ
في �شعر مبارك بن �سيف (اثنين و�ستين) �شاهدً ا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (الليل ِّ
وال�ضفاف)(: )1
ــــاحـــر ِتــي
ـــب َيـــا َ�س ِ
ــرا ُه ال ُ
ْــح َّ
�أَ ُت َ
ـــن ِتـــل َ
ــــال
ــ�ص ِ
ْـك ال ِ
ــــع ال ْأحـــــــال َم ِم ْ
ـ�صـ َن ُ
ْــخ َ
َي ْ

فال�شاعر حين طرح هذا ال�س�ؤال كان خالي ال ّذهن؛ � ْإذ ال يعرف �إجابة ل�س�ؤاله لما هو فيه من حيرة
وتردد قد و�صل �إلى ح ّد �أ ّنه �أ�صبح تائ ًها ـ كما �ص ّرح بهذا في المقطع ال�سابق (هل ُتراني في متاهاتي،)..
فهو يريد �سماع الإجابة من �ساحرته� ،أو فاتنته ـ
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
ـــــع َلــهُ َجـــــــا�ؤُوا ؟
ــــــــــم َو َقــــ َو ِ
�أَ ِبــــ�أن ُ
ْـــج ٍ
اق ٍ

الـ�صـــ َغـــا ِر هَ ــــــد َّي ٌ
ــــة
َجــــا�ؤُوا َو َ�أ ْح
ُ
ــــــالم ِّ

كان ال�شاعر حين طرح هذا ال�س�ؤال خالي ال ّذهن؛ � ْإذ ال يعرف �أعاد الغ ّوا�ص ب�أنجم البحر وبالقواقع،
فهو يريد �سماعها من الم�س�ؤول ـ الذي ُو ِّجه له ال�س�ؤال ـ �إثباتًا� ،أو نف ًيا .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )3
ــ�ش ُت َ
ــه
ـــز ُّف �إ َلــ ْي ِ
ــاء ُق ِ
ــر ْي ٍ
َن َ
ــ�س ُ
َو ُمــل ٌ
ْـك َع ُ
ــ�ضــو ْد
يــد
ــر ْ
َفــ َمــا َذا ُي ِ
ْــمــهُ َذ َ
�أَ َيــ ْبــ ُل ُ
اك الْــ َمـــدَ ى ؟
ـــغ ُحــل ُ

جاء هذا المقطع على ل�سان �أبي لهب الخالي ال ّذهن من العلم والمعرفة ب�أنّ ر�سالة الإ�سالم �ستبلغ
يجد َمـنْ ُيزيل عنه هذه الحيرة ،وذاك التخ ّوف من
ال�س�ؤال على �أمل �أنْ َ
المدى ؟ لذلك طرح هذا ّ
انت�صار وانت�شار الدعوة المحمدية .
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية � ،ص( . 19الرمل)
ّ
( )2الأعمــال ال�شعرية� ،ص( . 106الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص( . 318 ،317المتقارب)
(ّ )3
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ذهب ابن ه�شام �إلى �أنّ «همزَ ة الاِ ْ�س ِت ْف َهام بالجمل الفعلية �أولى ِم ْن َها باال�سمية»( . )1فهل �سار مبارك
بن �سيف وفق هذا المنهج �أم خالفه ؟
ما ولي همزة اال�ستفهام

مرات تكراره
عـــدد ّ

الجملة الفعلية .

58

الجملة اال�سمية .
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ا�ستنتاجات:

وبعد عر�ضنا لهمزة اال�ستفهام كما وردت في �شعر مبارك بن �سيف ن�ستنتج ما ي�أتي :
�أوالّ :
وظف ال�شاعر همزة اال�ستفهام في �شعره ب�شكل كبير جدًّا؛ مما يوحي ب�أنّ ال�شاعر كان يعي�ش
و�سط بيئة تختلط فيها الأمو ٌر؛ فكان ال ب ّد من اال�ستفهام الذي قد تت�ضح فيه تلك الأمور .
ثان ًيا :تف ّوق مجيء الجمل الفعلية بعد (همزة اال�ستفهام) على الجمل اال�سمية ،و�شبه الجملة
الجار والمجرور والظرف .حيث وجد الـبـاحــث �أنّ ال َّـ�شـاع ـ َر ُمـبـارك بــن �سـيــف جاء بالفعل بعد
همزة اال�ستفهام في (ثمانية وخم�سين) مو�ض ًعا ،وهذا الكم الكبير يجعلنا ن�ؤ ّكد �أنّ مبارك بن �سيف لم
يخالف ال ّن�سق العربي في �أولوية مجيء الفعل بعد حرف اال�ستفهام (�أ) .ال �سيما �إذا علمنا �أن الجملة
اال�سمية لم ت� ِأت بعد همزة اال�ستفهام �إال في (�أربعة وثالثين) مو�ض ًعا� .أما �شبه الجملة الظرفية والجار
والمجرور فلم ت� ِأت بعد همزة اال�ستفهام �إال في (اثني ع�شر) مو�ض ًعا .
ثال ًثا :ب ّينا �ساب ًقا �أنّ البالغيين ذكروا معاني للهمزة تفيدها في حاالت معينة ،والحظنا �أنّ كل تلك
الحاالت ُمثلت ب�شواهد من �شعر مبارك بن �سيف ،وبن�سب متفاوتة ت�ؤكد التزامه بالن�سق العربي.
راب ًعا :التزم ال�شاعر مبارك بن �سيف بالن�سق العربي الذي ت�أتي فيه همزة اال�ستفهام متبوعة
بالجمل الفعلية بن�سبة �أكبر مما ت�أتي فيه الجملة اال�سمية .
خام�سا :لم يخرج ال�شاعر مبارك بن �سيف على اال�ستعمال العربي الذي ُيكثر من دخول همزة
ً
اال�ستفهام على الجمل المثبتة ،مقارنة بدخولها على الجمل المنفية .
( )1مغني اللبيب ،البن ه�شام الأن�صاري� ،ص.768
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 -هَ ــــــــل .

يذكر الدكتور �أحمد مختار عمر الفرق بين �أداتي اال�ستفهام( :الهمزة ،وهل) ،فيقول « :ال تدخل
تخت�ص بالجمل المثبتة .وهذا �أحد وجوه افتراقها عن
�أداة اال�ستفهام «هل» على الجمل المنف ّية ،و�إ َّنما
ُّ
الهمزة التي تدخل على الجمل المثبتة والمنف ّية .قال تعالىَ } :أ َل ْم ن َْش َر ْح َل َك َصدْ َر َك{»(.)1
ونظر الباحث في موا�ضع حرفي اال�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف ،فوجد �أنّ ال�شاعر لم ُيدخل
(هل) كحرف ا�ستفهام على جملة منفية ،بل كانت (هل) في كل الموا�ضع تدخل على جمل مثبتة� .أ ّما
(الهمزة) ،فوجد الباحث �أنّ ال�شاعر مبارك بن �سيف قد �أدخل الهمزة على الجمل المثبتة والجمل
المنفية .وهو في ذلك ال يخرج على ال ّن�سق العربي في ا�ستعمال �أداتي اال�ستفهام( :هل ،والهمزة)،
وفيما ي�أتي تو�ضيح لما زعمنا .
بحث العلماء م�س�ألة ما يجيء بعد �أداة اال�ستفهام� ،أفعل �أم ا�سم ،فب ّين ابن الأثير ت637هـ(� )2أنّ
مجيء الفعل بعد اال�ستفهام يجعل ّ
ال�ش ّك في الفعل ،فيم�سي غر�ضك من اال�ستفهام معرفة وجوده ،و�إذا
كان االبتداء باال�سم كان ّ
ُ
الغر�ض من اال�ستفهام معرفة الفاعل ،فاال�ستفهام هنا
ال�ش ّك بالفاعل ،فبات
يفيد ً
غر�ضا بالغ ًّيا  -على ر�أي ابن الأثير  ،-وهو التقرير .كما ب ّين اختالف غر�ض اال�ستفهام ح�سب ما
ي�أتي بعد �أداة اال�ستفهام (الفعل� ،أم اال�سم) .
وردت (هَ ـ ْـل) في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني في نحو�( :ستة وخم�سين) مو�ض ًعا ،و�سي�أتي تف�صيل
ذلك وبيانه .وقد تفاوتَ نوع الكلمة الواردة بعدها بين الفعل واال�سم؛ � ْإذ جاءت متبوعة بالفعل �أحيا ًنا،
و�أحيا ًنا كانت متبوعة باال�سم .وال�شاعر في هذا لم يخرج على ال ّن�سق العربي ،يقول ابن ع�صفور
الإ�شبيلي ت696هـ « :يقع بعد �أدوات اال�ستفهام  -ما عدا الهمزة  -ا�س ٌم وفع ٌل»(.)3
وبالنظر فيما تبع (هل) اال�ستفهامية في �شعر مبارك بن �سيف نجد الأنماط الآتية:
النَّمط الأول :حرف اال�ستفهام (هــل) ،وقد وليه فعل .

ورد هذا النمط في �شعر مبارك بن �سيف في (خم�سة وثالثين) مو�ض ًعا ،وهذا ك ٌّم كبير ُيمثل حوالي
 %82من �إجمالي ما ورد في �شعر مبارك بن �سيف من حرف اال�ستفهام (هـ ْـل) .وكان ابن الأثير قد
بين الغاية الداللية من مجيء الفعل بعد �أداة اال�ستفهام ،حيث قال« :اعلم �أ َّن َك �إذا بد�أتَ في اال�ستفهام
( )1معجم ال�صواب اللغوي ،د�.أحمد مختار� .780/1،سورة ال�شرح� ،آية.1
( )2الجامع الكبير ،البن الأثير� ،ص.118 ،117
(� )3ضرائر ِّ
ال�ش ْعر ،البن ع�صفور �ص.208
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بالفعل َفـ ُقـل َـت�( :أَ َف َع ْل َت َك َـذا و َك َذا) كان َّ
ال�ش ُّك في الفعل ،وكان ُ
تعلم وجو َده
غر�ض َك من ا�ستفهامك �أنْ َ
ال غير.)1( »..
فهل كان مبارك بن �سيف �شا ًّكا في الأفعال التي جاءت في �شعره بعد �أداة اال�ستفهام؟! �سيحاول
البحث الإجابة على هذا الت�سا�ؤل بعد مناق�شة �أمثلة ا�شتملت على هذا ال ّنمط .
• يقول مبارك بن �سيف في ق�صيدته (الليل ِّ
وال�ضفاف)(: )2
ــرا ِنـــي ِفـــي َمـ َتـاهَ ــا ِتــي ..
هَ ـلْ ُت َ
�أَ َ�ضـ ْعـتُ الْـ َيـ ْو َم َد ْر ِبــي ؟
َي ْ�س َـح ُـق ُ
ــي َو َقــلْــ ِبــي
الليل �أَ َمــا ِن َّ
ـــاء
الحـــتْ َتــ َب ِ
و�إ َذا َ
ــا�ش ُ
ــــير ا ِّلــلــ َق ْ
الــدنْـيا ِبــ�أَ ْحـــال ِمـــي َو ُحـ ِّبــــي
َدا َر ِت ُّ

هذا المقطع من ق�صيدة تتم ّيز بميزتين ،هما:
ي�ضم ق�صائد �أخرى .
الأولى :عنوان الق�صيدة ،هو عنوان لديوان لل�شاعر الذي ّ
الثانية :ت�شتمل الق�صيدة على مقطع حظي باهتمام ال�شاعر؛ لذلك اجتز�أه ،وو�ضعه على الغالف
الأخير لكتابه الأعمال ِّ
ال�شعر ّية ،والمقطع هو هذا الذي بين �أيدينا.
هاتان الميزتان تجعالن الباحث يتوقف قليال عند هذه الق�صيدة؛ ع ّله ي�صل لتف�سير �صحيح� ،أو
يقترب منه ل�سبب مجيء ال�شاعر بالفعل بعد �أداة اال�ستفهام مبا�شرة .
تـ�شـت ـمـل ال ـقــ�صـيـد ُة ع ـلـى �أرب ـعــة م ـقــاطـع .وقــد َجـ َع َـل ال َّـ�شــاع ــر ُم ـ ْب ـ َتــد�أ ُكـ ِّـل َمـقْـط ٍـع بـال ـ ِّنــداء
(يــا ِ�ضفاف ّ
ال�شـ ِّـط ،يا َ�ضـ ِنـي ـ ًنا ،يا َل ُعـ ْمـ ٍـر) ،ما عدا مقط ًعا جعل مبتد�أه باال�ستفهام ،وهو هذا المقطع.
فال�شاعر �إذن يعي�ش في �صراع داخلي فر�ض عليه جو الحزن الم�سيطر على الق�صيدة ،لي�س الحزن
ح�س ُب ،بل وال َو ْح َدة ،فهاهو ينادي �ضفاف ّ
ال�ش ِّط يبثها �شكواه من لوعة الحنين للوطن ،والدموع
ْ
المحتب�سة خلف الجفون .ثم ينادي ّ
ال�ضنين ،وقد يكون الزمن الذي �ضنّ عليه بال ِو�صال بوطنه؛ لي�س�أله
بالتح�سر على هذا العمر الذي م�ضى وانق�ضى ،وهو يلهث
�سمعت �آهات الكليم ؟! ويختم الق�صيدة
�أما
َ
ُّ
( )1الجامع الكبير ،البن الأثير� ،ص.117
( )2الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 18الرمل)
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لنجد ال�شاعر
خلف �سراب الخيال .وبعد هذه اللوحة الحزينة ي�أتي المقطع الذي نحن ب�صدد تحليله؛ َ
تذهب الح�سرة وال�شكوك به ك ّل مذهب ،فها هو يت�ساءل :هل �أ�ضاع دربه فغدا تائ ًها ال يعرف �أين يتجه؟!
َع َّله يلتم�س العذر لنف�سه في �سبب هذا التيه؛ ذلك �أنّ الليالي قد �أ�ضاعت �أحالمه .حتى حين تقترب
لحظة تحقيق الآمال نجد الدنيا تدور ب�صروفها لت�شتت �أحالمه؛ فيبد�أ معاناة البحث ثانية .وك�أ ّني
بال�شاعر قد بلغ الحزن به ك ّل مبلغ ،ف�أ�صبحت الظنون تحول دون ر�ؤيته لحقيقة ذاته  .فال�شاعر لم
يخرج على قول النحاة من مجيء الفعل بعد �أداة اال�ستفهام في هذا المو�ضع لل�شك ،ولكن ُي�ضاف �إليه
الغر�ض الداللي من هذا ّ
ال�شك ،وهو تقريب �صورة الحزن  -التي ت�سيطر على ال�شاعر  -للمتلقي.
ال�صـبا)(: )1
• يقول في ق�صيدته (رفـ ـق ــة ِّ
ــي َمـلْـ َعـ َبــــ َنـا
هَ ــلْ َتـــذْ ُك ِ
ــاح ال َ
ـــريـــنَ ِب َ
ــ�س ِ
ْـح ِّ

ــ�ضــــي َعــ َلـى َو ْع ٍـد ِب ُلـقْـ َيـا ُه
َنـلْـ ُهــــو َو َنــ ْم ِ

لوما ّ
وال�صبا حيث كانوا يلتقون ب�ساحة الحي حيث
ي�شك ال�شاعر بتذكر رفيقته لأيام الطفولة ِّ
الملعب؛ ليمار�سوا اللعب لما جاء بالفعل (تذكرين) بعد حرف اال�ستفهام  .وهذا اال�ستفهام ي�أتي في
�سياق ّ
ال�شك في تذكر رفيقة ال�صبا لتلك الأيام بدليل �أنّ ال�شاعر و�صف لها الألعاب التي كانا يمار�سانها
في الأبيات الالحقة ،نحو بناء �أ�شكال محببة من ال ّرمل ،بعثرة ال ّرمل على ال�شواطئ ،جمع الأ�صداف
ف�صل الحديث
الملونة من ال ّرمل  ..فلو لم يكن ال�شاعر �شا ًّكا في تذكرها لتلك الأيام ،وتلك الألعاب لما ّ
فح�س ُب .
فيما كانا يمار�سانه ،والكتفى بتذكيرها بتلك الأيام ْ
• ويقول في ق�صيدته (�أجرا�س القد�س)(: )2
َفـ َهـل ُخـ ِّب ْـر َت َ -جـلاَّ ِدي ـ
ِبــ�أَنَّ الأ ْر َ
ــر ُفـــ ِنــي ؟
�ض َتـ ْع ِ
ـــر ُفــ ِنـــي
ِّــين َوالـ َّز ْيــ ُتــونِ َتـ ْع ِ
ــ�صــونُ الـت ِ
ُغ ُ

ثم يقول:
َفـ َهـل ُخـ ِّب ْـر َت َ -جـلاَّ ِدي ـ
ِبــ�أَنِّــــي ِمــث ُ
�ض ؟
ـــذي الأَ ْر ْ
ْـــل هَ ِ
َو�أَ َّن الأَ ْر َ
�ض ال َتــفْـــ َنــى
( )1الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص. 20
( )2الأعم ـ�أل ّ
ال�شعرية� ،ص. 32

(الب�سيط)
(الوافر)
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يته َّك ُم ال�شاعر على العدو (الج ّالد) الذي اغت�صب الأر�ض عن طريق مقارنته بما ال يعقل؛ لإثبات
�أمرين:
الأول� :شك ال�شاعر ب�أنّ الج ّالد ُيدرك حقيقة الفل�سطيني المقاوم لالحتالل المرتبط ب�أر�ضه .
الثاني� :إثبات �أنّ الأر�ض  -وما عليها من �أ�شجار التين والزيتون ،وحتى ال�شوك  -كل هذه الجمادات
باتت تدرك الحقيقة ال�سابقة التي ُذكرت في (�أو ًال) ـ في الوقت الذي ما زال العدو مكاب ًرا في �إدراكها .
النمط الثاني :حرف اال�ستفهام (هــل) ،وقد وليه ا�سم .

ورد هذا النمط في �شعر مبارك بن �سيف في (ثالثة ع�شر) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (م�سافر على �أمواج الخليج)(: )1
ــــين
ْــحــ ِن ْ
ــجـــ ًبا �أَنْ َطـــــ َوا ِنــــي ال َ
َفـ َهــلْ َع َ

�أداة اال�ستفهام :هــــلْ .

يــــب
َو ُقـــلْــــتُ ِلــــ َقــــــا ِئـــــي ِبــ�أَ ْر ِ�ضــــي َق ِ
ــر ْ

عج ًبا
اال�سمَ :

• وقوله في ق�صيدته (�أمــام نخلــة)(: )2
ــذ ِه الأطْ ُ
ـــالل ...
هَ ــلْ هَ ِ
ـــالل َقــ ْو ِم َ
ــرى �أَطْ ُ
ـــك ؟
َحــ ْو َل َك َ ...يـا ُت َ

�أداة اال�ستفهام :هــــلْ .

الجملة اال�سمية ،هذه :مبتد�أ ُ � .
أطالل :خبر

ا�ستنتاجات:

�أو ًال :يذكر الدكتور �أحمد مختار عمر الفرق بين �أداتي اال�ستفهام الهمزة وهل ،فيقول:
« ال تدخل �أداة اال�ستفهام «هل» على الجمل المنف ّية ،و�إ ّنما تخت�ص بالجمل المثبتة .وهذا �أحد وجوه
افتراقها عن الهمزة التي تدخل على الجمل المثبتة والمنف ّية .قال تعالىَ } :أ َل ْم ن َْش َر ْح َل َك َصدْ َر َك{»(.)3
وذهب �إلى هذا الدكتور عبده الراجحي( )4في معر�ض حديثه عن الفرق بين ْ
هل و� ْأم .
(المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 15
(ّ )1
(من الكامل)
		
( )2نف�سه� ،ص.68
( )3معجم ال�صواب اللغوي ،للدكتور �أحمد مختار عمر� . 780/1 ،سورة ال�شرح� ،آية .1
( )4التطبيق النحوي ،للدكتور عبده الراجحي� ،ص. 302 ،301
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ونظر الباحث في موا�ضع حرفي اال�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف ،فوجد �أنّ ال�شاعر لم ُيدخل
(هل) كحرف ا�ستفهام على جملة منفية ،بل كانت (هل) في كل الموا�ضع تدخل على جمل مثبتة� .أ ّما
(الهمزة) ،فوجد الباحث �أنّ ال�شاعر مبارك بن �سيف قد �أدخل الهمزة على الجمل المثبتة والجمل
المنفية .وهو في ذلك ال يخرج على ال ّن�سق العربي في ا�ستعمال �أداتي اال�ستفهام( :هل ،والهمزة) .
ثان ًياَ :ذ َكـ َر المب ّرد ت 285هـ �أنّ (هل) ت�أتي حرف ا�ستفهام وت�أتي بمعنىَ :قـ ْـد ،يقول« :هَ ْل َو ِهي
الن َْس ِ
لال�ستفهام َن ْحو َق ْولك :هَ ْـل َجـا َء َز ْيـدٌ؟ َوتَكون ِب َم ْن ِز َلة قد ِفي َق ْوله  -ع َّز وج َّل َ } :-ه ْل َأتَى َع َلى إْ ِ
ان
ِح ٌين ِم َن الدَّ ْه ِر{ »(.)1
ولم يجد الباحث في �شعر مبارك بن �سيف �شاهدً ا على مجيء (هـ ْـل) بمعنى :قـ ْـد .

( )1المقت�ضب ،لل ُمب َّرد ت 285هـ.44/1 ،
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(ب) �أ�سماء اال�ستفهام :

الأ�سماء غير الظروف ـ كما ذكرها ابن جني ت392ه ـ وهيَ :مــنْ َ ،و َمــاَ ،و َ�أيَ ،و َك ـ ْـم  .فما الذي ورد
منها في �شعر مبارك بن �سيف ؟
وردت هذه الأ�سماء جميعها في �شعر مبارك بن �سيف ولكن بن�سب متفاوتة ،فكان �أكثرها تكرا ًرا في
�شعره (مــا ،وماذا) ،تليها َمــنْ  ،وما ،وكم ،و�أقلُّها ورودًا (�أي) .و�سيتناول البحث تلك الأ�سماء بالدرا�سة
الموجزة .
( )1ماذا .

ب ّين الخليل بن �أحمد الفراهيدي ت170هـ(� )1أنّ في (مــاذا) ر�أيين :الأول يرى �أ ّنها وحدة واحدة.
�أما الثاني فيرى� :أ ّنها تتك ّون من :ما اال�ستفهامية ،وذا ا�سم مو�صول بمعنى الذي .
ويرى �سيبويه ت180هـ(� )2أنّ (ماذا) تتك ّون من :ما اال�ستفهامية ،واال�سم المو�صول (ذا) ،م�ست�شهدً ا
على ذلك ب�أمثلة متعددة .
ي�ؤ ّكد ال�سيرافي ت 385هـ ما ذكره �سيبويه م�ؤ ّكدً ا مجيء (ذا) بمعنى (الذي) .
ولم ي� ِأت ابن جني ت392هـ على ِذكر (ماذا) �ضمن �أ�سماء اال�ستفهام ،وقد يرجع ذلك �إلى �أ ّنه
ا�ستغنى ِبذكر (م ــا) عن ِذ ْكر (ماذا)؛ لأنّ الأ�صل واحد .وي�ؤ ِّكـد هذا ابن ه�شام ت761هـ في قوله:
حذ ْف �ألفهاَ ،ن ْحوِ :لـ َم َ
« َو ِ�إذا ُر ِّكـ َب ْـت َما اال�ستفهامية َم َع َذا لم ُت َ
ـاذا ِجـ ْئـ َـت؟ َِ ألنّ �أَل َفـها قد َ�صا َر ْت َح ْ�ش ًوا»(.)3
وذكـر ال ُمـرادي ت749هـ �أربـعـة �أوجـه ِل ـ (مـاذا)(� .)4أمـا ابـن هـ�شـام الأنـ�صـاري ت761ه فـذكـر لـ
(ماذا) �ستة �أوجه ،هي(:)5
الأول� :أَنْ تكون َما ا�ستفهامية َو َذا �إِ َ�شا َرةَ ،ن ْحوَ :م َاذا التواني؟
ال َّثا ِني� :أَنْ تكون َما ا�ستفهاميةَ ،و َذا َم ْو ُ�صو َلة .
( )1الجمل في النحو ،للخليل بن �أحمد� ،ص� .181سورة البقرة� ،آية . 219
( )2الكتاب ،ل�سيبويه.417 ،416/2 ،
( )3مغني اللبيب ،البن ه�شام� ،ص. 395
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
()4الأوجه هي :الأول� :أَنْ تكون َما ا�ستفهامية َوذا �إِ�شا َرة ،ن ْحوَ :ماذا التواني؟.الثا ِني� :أنْ تكون َما ا�ستفهاميةَ ،وذا َم ْو ُ�صولة .الثالث� :أنْ
يكونَ المجمو ُع ا�سم ًا واحد ًا لال�ستفهام .الرابع� :أنْ يكونَ المجموع ا�سم ًا واحد ًا خبري ًا .و ُي ْعـ َر ُب في ِّ
كل مو�ضع على ما يليق به ُ .ينظر:
الجنى الدّاني ،للمرادي� ،ص. 142 ،141
( )5بت�صرف ،مغني اللبيب ،البن ه�شام� ،ص 395ـ .397
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ال َّثا ِلث� :أَنْ تكون ُكلُّها ا�ستفهاما على ال َّت ْر ِكيبَ ،ك َق ْو ِلك :لماذا ِج ْئ َت؟
جن�س ِب َم ْعنى َ�ش ْيء� ،أَو َم ْو ُ�صوال ِب َم ْعنى ا َّل ِذي على خالف .
ا�س َم ٍ
ال َّرا ِبع� :أَنْ تكون ُكلُّها ْ

ال َْخا ِم�س� :أَنْ تكون َما َزا ِئ َدة َو َذا للإ�شارة .
ال�سا ِد�س� :أَنْ تكون َما ا�ستفهاما َو َذا َزا ِئ َدة � َأجازه ج َم َاعة ِم ْن ُهم ا ْبن َمالك ِفي َن ْحوَ :م َاذا َ�ص َن ْع َـت؟
َّ
وعلى هَ َذا ال َّتق ِْديرَ ،ف َي ْن َب ِغي وجوب حذف ْالألف ِفي َن ْحوِ :ل َـم َذا ِجـ ْئـ َـت؟
َ
ويرى الباحث �أنّ الر�أي ما يراه الخليل بن �أحمد و�سيبويه من مجيء (ماذا) وحدة كا�سم ا�ستفهام،
�أو تف�صيلها على �أنّ (مــا) ا�ستفهامية .و(ذا) :ا�سم مو�صول بمعنى الذي؟ �أما الت�أويالت التي جاء بها
ابن ه�شام فهي زيادة في النظرة لبيت ال�شعر� ،أو الجملة الم�صنوعة موطن ال�شاهد؛ لذلك تعددت تلك
ن�صت على مجيء (مــا) لال�ستفهام في �أربعة منها .في حين ُذكر
الت�أويالت ،كما �أنّ تلك الت�أويالت قد ّ
الت�أويل الخام�س على مجيء (مــا) زائدة ،و(ذا) للإ�شارة .وهذا ت�أويل قد ُي�سقط معنى اال�ستفهام من
(م ــا) ،وهذا ما لم يرد ،فهي مت�ضمنة معنى اال�ستفهام في ك ّل مقال.
و ُيـ�ؤ َّيـد زع ُمنا ذاك تعقيب الدكتور عبده الراجحي على الحاالت الإعرابية التي ذكرها النحاة ِلـ
(ماذا)« :هذا ما يقوله بع�ض النحاة والمعربين ،ونرى ترك الوجه الثاني؛ �إذ ال معنى للقول بزيادة
«ذا» .والأقرب �إلى الدقة اللغوية الوجه الثالث  -يق�صد� :أن تجعل «ذا» ا�سم مو�صول خبرا عن «ما»،
و(مــا َقـ َر ْ�أتَ ؟)،
(مــا)؛ �إذ ال يت�ساوى( :ماذا قر�أت؟)َ ،
فتقول :ماذا في يدك؟ لأنَّ (ماذا) تختلف عن َ
و�أرى ال�س�ؤالين ال يطلبان �إجابة واحدة»(. )1
وردت (ماذا) في �شعر مبارك بن �سيف في (اثنين وثالثين) مو�ضـ ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )2
ـــم َيــ ْبـ َتـ ُغـــونْ ؟
ــرى َمـــا َذا َع َ
َيــا ُت َ
ــ�ســاهُ ْ
ـــم َيـن ُ
ــرونْ ؟
ــرى َمـــا َذا َع َ
َيــا ُت َ
ــ�ســاهُ ْ
ْــظ ُ

يتح ّدث ال�شاعر هنا عن الغ ّوا�صين ،وهم عقالء ،وقد ذكر عبا�س ح�سن ت 1398هـ (� )3أنّ (ماذا)
تكون للعاقل ولغيره ،وللمفرد ولغيره .
( )1التطبيق النحوي ،للدكتور عبده الراجحي� ،ص. 67
( )2الأعمــال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 26الرمل)
( )3النحو الوافي ،لعبا�س ح�سن. 358/1 ،
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• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )1
َفـــ َي َ
اء
ــ�ضـــانَ َد ٍّم َز َّفـــــهُ الأَ ْعــــدَ ُ

َقـا ِبـ ْي ُـل �أَ ْم هَ ــا ِبـ ْي ُـل �أَ ْم َمــا َذا �أَ َرى ؟

• وقوله في ق�صيدته (حلم �شرقي الألوان)(: )2
�أَ ِبــي َتــ ْه َ
ـــين ؟
ــز ِئ ْ
ِّــ�ســـاء ؟
َفــ َمــا َذا ُت ِ
ــريـــدُ الن َ
ــــين
ُفــــ�ؤَا َد ُم ِ
ــب َ�صـ ُبــو ٍر �أَ ِم ْ
ــح ٍّ

• وقوله في ق�صيدته (عندما يطول بنا االنتظار)(: )3
َمــا َذا �أَ ُقـــول ؟
َمــا َذا �أَ ُقـــول ؟ ..
االعـــ ِت َ
ـــر َ
ـــذار ؟
َو َق ْ
ـــد َن ِ
وف َمــ ْعــ َنــى ْ
ــ�ســ ْيــتُ ُح ُ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )4
ـــد ِر َك َيـــا ِه َ
ـــم ؟
ــ�ص ْ
ـــ�شـــا ُم بـــنَ ال َ
َمــا َذا ِب َ
ْـحـ َك ْ
َمــا َذا َت ُ
ــر ْم ؟
ـــظ ُّ
ــن ِبــ َم ْ
ـــن �أَ َ�صــا َبـــ ُه ُ
ـــم الْــ ُغ ُ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�سابقة نف�سها(: )5
ال�شعر ّية ّ
ــم ِبــ�آال ِم َعـــ َّمــــار ؟
و َمــا َذا َجــ َنــ ْيــ ُت ْ
ــم ؟
َفــ َمــــا َذا َجــ َنــ ْيــ ُت ْ
ـــحــلِ ِبـــالل ؟
ــ�س َ
ــم ِب َ
و َمــا َذا َجــ َنــ ْيــ ُت ْ
( )1الأعمــال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 163
ال�سابق نف�سه� ،ص. 174
(ّ )2
( )3الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص. 206
ال�سابق نف�سه� ،ص. 300
(ّ )4
		
( )5نف�سه� ،ص. 322

(الكامل)
(من المتقارب)
(من الكامل)
(الكامل)
(المتقارب)
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(َ )2مــــــــا .

ُي�سمي �سيبويه(� )1أدوات اال�ستفهام حرو ًفا دون تفريق بين اال�سم والفعل .كما ذكر �سيبويه(� )2أنّ
اال�ستفهام ُ
الفعل .
أدوات
يلي � ِ
الأَ ْو َلى �أنْ َ
ِ
وللباحث تعقيب على ما قاله �سيبويه ،يتلخ�ص فيما ي�أتي :
�أو ًال :ل�سيبويه م�صطلحاته
الخا�صة؛ � ْإذ ُيطلق على (متى) ،وعلى (ما) حروف ا�ستفهام ِع ْل ًما �أنّ
ّ
النحاة جعلوهما �ضمن �أ�سماء اال�ستفهام ،وقد يرجع ذلك �إلى �أنّ �سيبويه قد و�ضع كتابه ول ّما ي�ستق ّر
عـلـم ال َّنـحـو ومـ�صـطلـحـاتـه بـعـدُ ،لـكـنَّ ت ـقــ�سـي َـم الـكـلـمـة فـي الـ َّنـحـو الـعـربـي قـامـت فـي الأ�صـل عـلـى
()3
التق�سيم الثـالثـي الـمـعـروف(:ا�سـم ،وفـعـل ،وحـرف) .وعـ َّد الخـلـيـل بــن �أحـمـد الـفـراهـيـدي ت170ه
(ما اال�ستفهامية) ا�س ًما .
َّام ْه ؟ فالهاء في هذه الحروف
عالمهْ ،و ِفي َمهْ ،و ِل َمهْ ،و ِب َمهْ ،وحت َ
ثان ًيا :يقول �سيبويه « :و�أ َّمـا قولهمَ :

وقفت؛ لأ ّنك َ
فت الألف من ( َم ــا ) ،ف�صار �آخره ك�آخر ا ْر ِمهْْ ،
واغ ُز ْه «(. )4
حذ َ
�أجود �إذا َ

ال�سكت) في �آخر حرف اال�ستفهام (ما)
ف�سيبويه في هذا المقال يرى �أ ّنه من الأف�ضل �إلحاق (هاء ّ
وال�س�ؤال :كيف يدخل الحرف على الحرف ؟!
عند الوقف في حال دخول حرف الجر عليهاّ .
ثال ًثا� :أما فيما يتع ّلق ب�أولوية مجيء الفعل بعد متى ،وبعد ما اال�ستفهاميتين .فقد نظر الباحث في
�أي القر�آن الكريم ،فوجد الآتي:
( �أ ) جاءت (متى) ك�أداة ا�ستفهام في القر�آن الكريم في (ت�سعة) موا�ضع ،على النحو الآتي:
 جاء بعدها ا�سم الإ�شارة (هذا) في �سبعة موا�ضع(. )5 وفي الآية الثامنة جاء بعدها الم�صدر } َمتَى ن َْص ُر ال َّل ِه{(. )6 -وفي الآية التا�سعة جاء �ضمير الغائب } َمتَى ُه َو{(. )7

( )1الأعمـال ّ
ال�شعرية .101/1 ،
( )2الكتاب ،ل�سيبويه.126/1 ،
( )3الجمل في النحو ،للخليل بن �أحمد� ،ص. 326
( )4الكتاب� ،سيبويه.126/1 ،
ال�سجدة� ،آية  ،28و�سورة �سب�أ� ،آية  ،29و�سورة
(ُ )5ينظر� :سورة يون�س� ،آية  ،48و�سورة الأنبياء� ،آية  ،51و�سورة ال ّنمل� ،آية  ،71و�سورة ّ
ي�س� ،آية  ،48و�سورة ال ُم ْلك� ،آية . 25
(� )6سورة البقرة� ،آية . 214
(� )7سورة الإ�سراء� ،آية . 51
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ُيالحظ �أنّ الفعل لم ي� ِأت بعد (متى) في �آي القر�آن الكريم ،فمن �أين جاءت �أولوية مجيء الفعل بعد
متى  -كما ذكر � -سيبويه ؟!
(ب)كان مبارك بن �سيف ُمق ًّال في ا�ستخدامه ِلـ (متى) ك�أداة ا�ستفهام فلم ترد �إ ّال في مو�ضعين
حيث جاءت في المو�ضع الأول متبوعة بالفعل الظاهر ،وفي المو�ضع الثاني كانت متبوعة
أن�س به كدليل على قلة
بالفعل ال ُمق ّدر .وقد ُيع ّد هذا مثا ًال لال�ستعمال العربي لمتى ،وقد ُي�ست� ُ
مجيء الفعل بعد (متى) .

()1

(ج) ُذكرت (م ــا) اال�ستفهامية في �شعر مبارك بن �سيف في (خم�سة وع�شرين) مو�ض ًعا ،حيثُ
جاءت متبوعة بالفعل في (�س ـتــة) موا�ضع ،منها:
• قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )2
ـــم َت َ
ــخـــاف ؟
َو ِم َّ
ــــم �أَ َخـــــــاف ؟!
َو ِم َّ
ـــم َت َ
(م ـ ــا) اال�ستفهامية ،وقد ُحذفت
(مـ ـ َّـم) تتكون من :حرف الجر ِ
ــخـــافِ :
(مــنْ ) ،و َ
َو ِم َّ
ـــم � َأخـــاف) .
�ألفها؛ لدخول حرف الجر عليها( .ت ََخـ ـ ـ ــاف) :فعل م�ضارع  .ومثلهاَ ( :و ِم َّ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )3
ــــرب ؟
ـــن ِبــ َمـــا َذا َي ِ
َو َلــ ِك ْ
ــــرا ُه ِب َ
ــدـيـــنُ ُت َ
ـــزيــــدَ �إ َلــــــهْ ؟
َو َمــــا َ�ضــــ َّر َنـــا �أَنْ َن ِ

(مـ ــا) ا�سم اال�ستفهاميةَ ،
ما�ض .
(�ضـ ـ َّر) :فعل ٍ
َو َمــــا َ�ضــــ َّر َنـــاَ :
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )4
ــــــرى
ـــير �إِ ِلــ ْي ِ
َن ِ
ــه َونُــخْ ــ ِبــره َمـــــا َج َ
ــ�س ُ
ــــريــــد �أَ َجــــاهً ـا َو ُمــلْـــــ ًكا ؟
ـــرى َمـــــا ُي ِ
ُت َ
()1المو�ضعان هما :الأول :قوله( :يا ربي ًعا متى رحلتُ ،)..ينظر :الأعمــال ّ
ال�شعر ّية� ،ص .30الثاني :قوله(:كي�س هنا وجدته ـ َ
كيف و�أين
ال�سابق نف�سه� ،ص.261
ومتى؟)ُ .ينظر ّ
( )2الأعمال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 249من المتقارب)
(المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 266
(ّ )3
(المتقارب)
		
( )4نف�سه� ،ص. 294
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(مـ ــا) ا�سم اال�ستفهامية( ،يريدُ) :فعل م�ضارع .
َمـــــا ُي ِ
ــــريــــدَ :
مجيء َما اال�ستفهامية للتعظيم .

ب ّين �أبو البقاء ال ُع ْكبري ت616هـ �أنّ ما اال�ستفامية قد ت�أتي للتعظيم ،فقالَ « :و ِفي َح ِديثهَ :ف َق َالَ :يا
ا�س ِت ْف َهام ِب َم ْعنى ال َّت ْع ِظيمَ ،و ِهي
الح ِديثَ .
َر ُ�سول اهللَ ،ما ل ِقيت من عقرب لدغتني البارحة!َ »..
(ما) هُ َنا ْ
اب
ِفي َم ِ
و�ضع ن�صب (بلقيت)� .أَي� :أَي َ�ش ْيء ل ِقيت من عقربَ ( ،ف َما) هَ ُه َنا ،مثل َق ْوله َت َعا َلىَ } :ما َأ ْص َح ُ
ا ْل َي ِم ِ
ين{( )1و} َما ا ْل َق ِار َع ُة{»(.)2
وقد وردت ما اال�ستفهامية في �شعر مبارك بن �سيف مفيدة لمعنى التعظيم في (�سبعة) موا�ضع،
منها:
(ع ّ�شاق ّ
ال�شم�س)(: )3
• قوله في ق�صيدته ُ
ــم ُع َّـ�شـــاقُ ِتــل َ
ــف ال َ
ْــك َّ
ــيـــج
ــ�س ِفــي َ�صـ ْي ِ
ال�شــ ْم ِ
ْـخــ ِل ْ
�إنَّــ ُه ْ
�آ ِه َمـــا �أَ ْد َر َ
ــف ال َ
اك َمــــا َ�صــ ْي ُ
ــيـــج ؟
ْــخـ ِل ْ

جاء التعظيم ل�صيف الخليج على ل�سان ال�شاعر من خالل اال�ستفهام؛ ل ُيق ِّرب للقارئ مدى المعاناة
�صيف حرارته مرتفعة جدًّا ،وعلى ال ّرغم من كل ذلك كانوا يتح َّم ُلون
التي كان يعانيها الغ ّوا�صون في ٍ
وي�صبرون في �سبيل تح�صيل ال ّرزق .
• وقوله في ق�صيدته (�أغنية الربيع)(: )4
ـــم الـــ َّر ِح ُ
ـــيـــل ُ�شــ ُهـــو ًرا
َيــا َر ِبــي ًعـا ِل َ

ـــري
ـــــوب الـن ِ
ـــيــم َن ْـجــمِـــي َو َف ْـج ِ
َوهُ ــ ُب ُ
َّــ�س ِ

ُيعلي َّ
ال�شاع ُر من �ش�أن ال ّربيع ،والدليل على ذلك ما ي�أتي:
نادى الربيع بحرف النداء ُم ِّ�شخ ً�صا �إياه؛ ليدلل على ُقرب الربيع من نف�سه .
 ُقـدِّ َم المنادى على جملة اال�ستفهام ،فترتيب الجملة ببنيتها الأ�صيلةِ :ل َم الرحيل �أيها الربيع..جاء باال�ستفهام الذي ي�ؤ ّكد الفكرة التي �أراد ال�شاعر �إي�صالها ،وهي �شوقه وحنينه للربيع الذييتمنى �أ ّال يرحل �أبدً ا .
(� )1سورة الواقعة� ،آية . 27
(� )2إعراب ما ي�شكل من �ألفاظ الحديث النبوي ،لأبي البقاء العكبري� ،ص� .142 ،141سورة القارعة� ،آية . 2
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 10الرمل)
(الخفيف)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 29
(ّ )4
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وللباحث على هذا البيت ملحوظات ،هي:
الأولى :يرى الباحث �أنّ ال�شاعر لو ا�ستخدم حرف النداء الهمزة بد ًال من الياء لكانت �أكثر داللة
على قرب الربيع من نف�سه ،ولو حذفها لكانت �أكثر داللة في التعبير عن ذلك القرب؛ ذلك �أنَّ (الهمزة)
ُت�ستخدم لنداء القريب ،كما �أنّ حذفها يع ّبر عن �ش ّدة قرب المنادى من المنادي .بينما ُت�ستخدم الياء
لنداء البعيد والقريب .
الثانية :ا�ستخدام الهمزة بدال من الياء �ستجعل �صفة ال ُقرب هي الطاغية على النداء في البيت،
هم�سا للربيع ،فالهم�س فيه من ال ُقرب ما فيه بين ال�شاعر وجلي�سه (ال ّربيع).
وك�أنّ ال�شاعر يهم�س ً
الثالثة� :إنّ ا�ستخدام ال�شاعر للهمزة بدال من الياء لن يك�سر الوزن ال�شعري للبيت .
• وقوله في ق�صيدته (بين هياكل ع�شتار  -الم�شهد الأول : )1()-
َمــا هَ َ
ـــذا ال َ
ْـخــلْــقْ ؟
�أَ ْق َ
ــجــا ْر ؟
ــــز ٌام � ..أَ ْ�صــ َن ٌ
ــام ِم ْ
ـــن �أَ ْح َ

ُيعلي ال�شاعر من �ش�أن هذه المخلوقات التي لم يعد قاد ًرا على تمييزها� .أهي من الأحياء �أم من
يدل على هذا ما قاله ال�شاعر في الأ�سطر ّ
الجماد (�أ�صنام)؟ وما ّ
ال�شعرية التالية لهذا المقطع،
فا�ستفهم ب�أ�سلوب اال�ستنكار �أنْ ال �أحد ي�ستطيع م�سامرته� ،أو مطاولتها .
«وما :لما اَل يعقل َن ْحو:
يتح ّدث ابن ه�شام ت 761هـ عن مجيء ما اال�ستفهامية لما ال يعقل ،فيقولَ :
} َما ِعنْدَ ك ُْم َينْ َفدُ َو َما ِعنْدَ ال َّل ِه َب ٍاق{»(. )2
ال�سكت على �أدوات اال�ستفهام .
دخول حرف الجر ،وهاء ّ
ذكر �سيبويه(� )3أن حروف الجر قد تدخل على (ما اال�ستفهامية) ،فتحذف �ألفها ،كما ذكر �أن الهاء
قد تلحق بهما عند الوقف .وب ّين الزّمخ�شري ت538هـ �أنّ ( ِلـ َمـهْ) تتكون من ما اال�ستفهامية التي ُحذفت
�ألفها لدخول حرف الجر عليها ،ثم لحقت بها هاء ال�سكت .كما ذكر �أ ّنه« :اخ ُت ِل َف في �إعرابها ،فهي عند
الب�صريين مجرورة ،وعند الكوفيين من�صوبة بفعل م�ضمر ،ك�أنك قلت :كي تفعل ماذا .وما �أرى هذا
القول بعيد ًا من ال�صواب»(.)4
( )1نف�سه� ،ص( . 35المتدارك)
(� )2شرح �شذور الذهب ،البن ه�شام� ،ص� .190سورة النحل� ،آية . 96
( )3الكتاب.126/1 ،
( )4المف�صل في �صنعة الإعراب ،للزمخ�شري� ،ص.445
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وحذف الألف من ما اال�ستفهامية الذي �أ�شار �إليه النحاة دلي ٌل على �أنّ القواعد الكتابية م�ؤثرة في
التوجيه النحوي ،والوظائف النحوية ،فحيثما ُحذفت الألف ّ
دل ذلك على �أنّ الكلمة يراد بها ا�ستفهام،
واال�ستفهام جزء من الطلب .وحيثما �أُثبتت الألف ّ
دل ذلك على مو�صولية اال�سم ،و�أنّ الجملة تنتمي �إلى
الخبرية ال اال�ستفهامية .
وجاءت ( ِل ـ َم ــه) في �شعر مبارك بن �سيف في قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجــر الآتي)(: )1
ـــ�س الأَ َم ْ
ـــــة
َو�أَنْـــتَ َيـــا ِر ْج َ
ـــركْـــتَ �أَ ْر َبــــا ِبــــي ِلــــ َمـــهْ ؟
َت َ

ِلـــ َمـهْ  :الالم:حرف جــرَ .مــا:ا�سـم ا�سـتـفهـام ُح ِـذ َف ْـت �ألـ ُفـهُ؛لدخـول حـرف الجـر عـليه .الهاء:
لل�سـ ْكــت.
ّ
ويتح ّدث ابن ه�شام ت761ه عن علة حذف �ألف ما اال�ستفهامية عند دخول حرف الجر عليها،
ـالم،
فيقولَ « :ويجب حذف �ألف َما اال�ستفهامية �إِذا جرت و�إبقاء الفتحة َد ِليال َع َل ْي َهاَ ،ن ْحوَ :
فيم ،وع َ
()2
َو ِب َمَ ..وعلة حذف ْالألف ا ْلفرق َبين الاِ ْ�س ِت ْف َهام َوا ْل َخ َبر َفل َه َذا ُح ِـذ َفت ِفي َن ْحو} :فِ َيم َأن َْت ِم ْن ِذك َْر َاها{
ِ
ِ ِ
ِ
ُون
} َفنَاظِ َر ٌة بِ َم َي ْر ِج ُع ا ْل ُم ْر َس ُل َ
يم{(ُ } )4ي ْؤ ِمن َ
ون{(َ .. )3و َثـ ُبـت ْ
َـت ِفي } َل َم َّسك ُْم في َما َأ َف ْضت ُْم فيه َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
بِ َما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َك َو َما{(َ } )5ما َم َن َع َك َأ ْن ت َْس ُجدَ لِ َما َخ َل ْق ُت بِ َيدَ َّي{»(.)6
�أما ال�سيوطي ت911ه( )7فـع ـ َّد حذف �ألف ما اال�ستفهامية حال دخول حرف الجر عليها من الحذف
المقي�س ،وعدم الحذف �شا ًّذا .
وجاءت ما اال�ستفهامية مت�صلة بحروف الجر في �شعر مبارك بن �سيف،وفق الأنماط الآتية:
النمط الأول ( :عـــال َم ) .حرف الجر (على)  +ما اال�ستفهامية .
وجاء هذا النمط في �شعر مبارك بن �سيف في ق�صيدته (�أغنية ال ّربيع)(: )8
( )1الأعمــال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 285
(� )2سورة النازعات� ،آية. 43 ،
(� )3سورة النمل� ،آية. 35 ،
(� )4سورة البقرة� ،آية. 4 ،
(� )5سورة النور� ،آية. 14 ،
( )6مغني اللبيب ،البن ه�شام� ،ص� .394سورة �ص� ،آية. 75 ،
( )7همع الهوامع ،لل�سيوطي� .462 ،461/3 ،سورة ي�س� ،آية. 27 ،26 ،
(ُ )8ينظر :الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 29الخفيف)
(الرجز)
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ـــد �أَ ِلـفْـتَ الـ َّر ِبـيـ َع طـيـو ًرا َو َر ْو ً�ضـا
َق ْ

ــيـــل هَ َ
َفـ َعــال َم الــ َّر ِح ُ
ــــذا َعــــال َمــــــا؟

وفي م�سرحيته ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )1
ـــل
احــ ُلـــونَ ِب ِـخـــ ْي ِر ِجــ ْي ٍ
�أال َيــا َر ِ

ـــن َر ٍّب َعــــال َمـــا؟
الـ�ص ُّ
ـــــد َع ْ
َعــــال َم َّ

النمط الثانيِ ( :م َّــم) .حرف الجر ِمــنْ  +ما اال�ستفهامية .
وجاء هذا النمط في �شعر مبارك بن �سيف في م�سرحيته ّ
ال�سابقة(: )2
ال�شعرية ّ
ــــــم َت َ
ــخـــاف ؟
و ِم َّ
ــــم �أخـــاف ؟
و ِم َّ

(مـ ــنْ ) الذي ينتهي بنون �ساكنة .و(مــا) اال�ستفهامية المبدوءة بميم
ــــم :تتك ّون من حرف الجر ِ
ِم َّ
مفتوحة ،وح�صل حذف للنون .
ـــن .
(َ )3م ْ

(مـنْ ) متبوعة باال�سم المو�صول (ذا) وعندئذ ُتعرب  -على ر�أي �سيبويه( – )3مبتد�أ .وذكر ابن
ت�أتي َ
ه�شام الأن�صاري ت761ه(� )4أنّ ما اال�ستفهامية قد تدخل على اال�سم المو�صول (ذا) .
(مــنْ ) كحرف ا�ستفهام متبوعة باال�سم المو�صول (ذا) �أحيا ًنا ،و�أُخرى متبوعة باال�سم
وجاءت َ
المو�صول (الذي) في �شعر مبارك بن �سيف في الموا�ضع الآتية :
• قوله في ق�صيدته (فل�سطين  ..موطنُ الأديان)(: )5
ــــــم َق َ
ــــال ِبــــــالْـــــمِـــــ ْيـ َعـــــا ِد ؟
َم ْ
ــن َذا ِ�ســـــ َواهُ ْ

ـــــرا َف ٌ
ــمـــواَ :مــ َلـــكْــــ َنـــاهَ ـــا َ ،و ِتــل َ
ــة
ْــك ُخ َ
َز َع ُ

ي�سخر ال�شاعر من العدو ال�صيهوني الذي ي ّدعي ب�أنّ فل�سطين �أر�ض الميعاد التي َو َع َد ُ
اهلل �شع َبه
المختا َر(اليهود) بها،وهذا من ُخرافات بني �صهيون؛ في�ستفهم م�ستنك ًرا ومتعج ًبا من ا ّدعائهم.
(من الوافر)
(من المتقارب)

ال�سابق نف�سه� ،ص. 332
(ّ )1
		
( )2نف�سه� ،ص. 249
( )3الكتاب ،ل�سيبويه. 61/2 ،
(� )4شرح �شذور الذهب ،البن ه�شام� ،ص. 412
( )5الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 83البحر :الكامل)
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وع َدهم
ويت�ض ّمن اال�ستفهام في هذا البيت معنى النفي� ،أي :نفي ا ّدعاء اليهود ب�أنّ فل�سطين قد َ
ال َّر ُّب بها؛ لأ ّنهم ال�شعب المختار ،وك�أنّ ّ
ال�شاعر يقول :ال �أحد غير اليهود يقول بالميعاد ،فت�ض َّمنت
(منْ ) قد ُت�شرب معنى
(منْ ) معنى النفي ،وي�ؤ ّكد هذا ماذكره ابن ه�شام الأن�صاري ت761ه من �أنّ َ
َ
النفي ،كقوله تعالىَ } :و َم ْن َيغ ِْف ُر ُّ
ُوب إِ اَّل ال َّل ُه{(. )1
الذن َ
(مــنْ ) متبوعة باال�سم المو�صول (الذي) ،فقال في م�سرحيته
وجاء ال�شاعر مبارك بن �سيف ِب ـ َ
ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )2
�إنَّــا لأ�ســيـا ُد الْــ ُعــال َو ِم َـح َـج ٌـة ِل َ
ــذ ِوي الْـ ُعــ ُلـــوم
ــمــوم
الآنَ �إنَّــا ُلـ ْعــ َب ٌـة �أَ َبــدً ا ل ْأ�ص َـح ِ
ال�س ُ
ــاب َّ
ــن ال ِّـذي �أَ ْع َ
ــطــا ُه هَ َ
ــذا َّ
ــن الْــ َمــ ُلــوم ؟
الـ�شــ�أنَ َبـلْ َو َم ْ
َو َم ْ

جاء ّ
(مــنْ ) ،وقد �أتبعها باال�سم المو�صول الذي ،ولم ي� ِأت ِب ـ (ذا) التي بمعنى الذي .ولعله
ال�شاع ُر ِب ـ َ
�أراد �أنْ ي�ستفهم على ل�سان �أبي �سفيان  -قبل �إ�سالمه  -ب�أ�سلوب الإنكار عن الذي �أعطى تلك المكانة
لمحمد � -صلى اهلل عليه و�س ّلم  -؟
(مــنْ ) متبوعة با�سم الإ�شارة (ذا) ،وقد َح َذ َف منها (هاء) التنبيه ،ثم
وي�أتي مبارك بن �سيف ِب ـ َ
ي�أتي بعد ذلك باال�سم المو�صول (الذي)  .يقول في م�سرحيته (الفجر الآتي)(:)3
اء ؟
ــن َذا ِ
َو َم ْ
الـــذي ال ُي ِ
ـــريــدُ الــ َّث َر ْ
ُـــرى
ْــمــ ُل ِ
َو َت َ
ــوك ِبــ�أ ِّم الْــق َ
ــاج ال ُ

ويب ّين �سيبويه �أ ّنه �إذا اجتمع بعد �أداة اال�ستفهام ا�سم وفعل فالأولى �أنْ يليها الفعل ،يقول« :واعلم �أ ّنه
يلي حرف اال�ستفهام
�إذا اجتمع بعد حروف اال�ستفهام نحو :هَ ْل ،وك ْي َفَ ،ومـنْ ا�س ٌم وفع ٌل ،كان الفعل ب�أنْ َ
ال�صلة من الحروف التي ُيذكر بعدها الفعل»(. )4
�أولى؛ لأ ّنها عندهم في ِّ
(مــنْ ) اال�ستفهامية في �شعر مبارك بن �سيف �أَ ِفـ ْعـ ٌل� ،أم ا�س ٌم؟ وجدنا الأنماط
وبالنظر فيما ولي َ
الآتية:

( )1مغني اللبيب ،البن ه�شام� ،ص� . 431سورة �آل عمران� ،آية . 135
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 268من الكامل)
(المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 294
(ّ )3
( )4الكتاب.115/4 ،
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ـــن اال�ستفهامية  +فعل).
النّمط الأولَ ( :م ْ

تكــرر هـذا الـ َّن ـمــط في �شعر مبارك بن �سيف في (اثني ع�شر) مو�ضـ ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (عودة �إبريل)(: )1
ــد َ�ضــ َّمــــتْ
ْـ�سى ِعـــ ْيـــدً ا َق ْ
َم ْ
ــن َيـن َ

�أَ ْر َكـــا ُنـــــــــــهُ َب َ
ـــــــــــر ؟
ـــات الــــز َّْه
ـــاق ِ
ِ

• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث : )2()- 1 -
ــن َق َ
ــــة ؟
ــــم ِفـــي َ�سـ َع ٍ
َم ْ
ـــال  :الْـحـــا ِك ُ
ــــم ِفــي َن َ
ــــري ِم ْـ�سـ ِكــ ْين
ــظ ِ
َفــال َ
ْــحــا ِك ُ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجــر الآتي)(: )3
َم ْـن َي ْـ�شـــ َت ِري هَ َ
ـــن ؟
ـــ�س َيـ ْعــر ُفــهُ الْــ َوهَ ْ
ـــذا الــ َّر ِقــيــق َفــ َلـ ْي َ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجــر الآتي)(: )4
َمــ ْهــــــ ًال ُعـــ ُت َّ
ـــ�ش
ـــــل ُق ِ
ــر ْي ٍ

ـــــن َد َع َ
ــــــر ؟
ـــح ِ
َفــ َم ْ
ـــــاك ُت َ
ـــا�ض ْ

ـــن اال�ستفهامية  +ا�سم).
النّمط الثانيَ ( :م ْ

جاء هذا ال َّنمط في �شعر مبارك بن �سيف في (�أحد ع�شر) مو�ضـ ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�أمام نخلة)(: )5
ـــد هَ َّ
ـــل الــ َّر ِبــيـــ ْع
الْـ َيــ ْو َم َق ْ
ـــر َوالأطْ ــ َيــا ِر َيـ ْهــفُــــو َوالْــو ُرو ْد
ِبــالــز َّْه ِ
ــق الْــ َولْــهَـــانِ �أَ ْو َفـــى ِبـــالْــ ُو ُعـــو ْد
َكـالْــ َع ِ
ــا�ش ِ
ــ�س ْ
ــك ؟
يــك ِبـــ�أَ ْم ِ
ــر ِو ِ
َم ْ
ــن َكــانَ َي ْ
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 65المتدارك)
(المتدارك)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 179
(ّ )2
(من الكامل)
		
( )3نف�سه� ،ص. 260
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية � ،ص( . 316المجتث)
( )5الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 67من الكامل)
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(منْ اال�ستفهامية)  -هنا  -على الجملة اال�سمية المن�سوخة .
دخلت َ
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجــر الآتي)(: )1
اء ؟
ــن َذا ِ
َو َم ْ
الـــذي ال ُي ِ
ـــريــدُ الــ َّث َر ْ
ُـــرى
ْــمــ ُل ِ
َو َت َ
ــوك ِبــ�أ ِّم الْــق َ
ــاج ال ُ

مبتد�ؤُها ا�سم الإ�شارة (ذا) ُح ِذ َف ْت منه هاء التنبيه.
(منْ اال�ستفهامية) على الجملة اال�سمية َ
دخلت َ
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�سابقة(: )2
ال�شعرية ّ
ـــن َلــهُ ِر َ�ضــاك
َفــ َم ْ
ــن َلــهُ ِحــ َم ْ
ـــاك ؟
َو َم ْ
ـــن َلــ َنــا ِ�ســـ َو ْ
اك ؟
َو َم ْ

(منْ اال�ستفهامية) على الجملة اال�سمية التي ُقدِّ م فيها الخبر على المبتد�أ .
دخلت َ
ب�شاهد على تلك التي
(منْ اال�ستفهامية) على (الفعل) تف ّوقت
ٍ
و ُيالحظ �أنّ ال�شواهد الم�شتملة على َ
ُتل َيت ِب ـ (اال�سم) ،وهذا الأمر قد يدفعنا للقول �إنّ ال�شاعر لم يخرج على ال ّن�سق العربي في هذا ،ولكن
يبدو �أنّ المفارقة لي�ست كبيرة في اال�ستخدام؛ ذلك �أنّ الموقف هو الفي�صل الذي يتط ّلب مجيء الفعل،
(مــنْ ) في �أ�صل و�ضعها ُت�ستخدم
�أو اال�سم بعد ا�سم اال�ستفهام (مــنْ ) .ذكر ابن ه�شام ت761هـ(� )3أنّ َ
وال�س�ؤال:
أنا�سيّ .
للعاقل ،وكان �سيبويه قد ذكر �أ ّنها ت�ستخدم لل ّ
(منْ اال�ستفهامية) بالدخول على العاقل ،وال تدخل على غير العاقل ؟
هل
تخت�ص َ
ُّ
(مــنْ اال�ستفهامية) ُت�ستعمل للعاقل غال ًبا� ،أو لغير العاقل ،يقول:
يرى عبا�س ح�سن ت 1398هـ �أنّ َ
(مــنْ اال�ستفهامية) ،ا�سم؛ فهى تدل بمجردها وذاتها على م�س َّمى خا�ص بها� ،إن�سا ًنا غال ًبا،
«فكلمةَ :
�أوغير �إن�سان»(. )4
(منْ اال�ستفهامية) للعاقل؛ ولم
ولم يخرج مبارك بن �سيف على الن�سق العربي في ا�ستخدام َ
ي�ستخدمها لغير العاقل البتة .
(المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص.294
(ّ )1
(الـ َّر َجـز)
		
( )2نف�سه� ،ص. 310
(ُ )3ينظر� :شرح �شذور الذهب  ،البن ه�شام� ،ص.189
( )4النحو الوافي ،لعبا�س ح�سن.90/1 ،
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كــــــم .
()4
ْ

ذكر �سيبويه �أنّ « ِل َك ْم مو�ضعين :ف�أحدهما اال�ستفهام ،وهو الحرف الم�ستفهم به ،بمنزلة َ
كيف
و�أ ْينَ  .والمو�ضع الآخر :الخبر ،ومعناها معنى ُر َّب»( .)1وي�شرح ال�سيرافي ت385هـ كالم �سيبويه ،فيقول:
«و(ك�أين) في المعنى بمنزلة (كم) وقد جعلها �سيبويه بمنزلة (رب) كما جعل (كم) في الخبر بمنزلة
( ُر َّب) في �أ َّنها تدخل على نكرة ،وهي نقي�ضتهاَ ( :ك ْـم) للتكثير ،و ( ُر َّب) للتقليل .ثم قال� :إ َّال �أنَّ �أكثر
(مـنْ ) قال اهلل تعالىَ } :وك ََأ ِّي ْن ِم ْن َق ْر َي ٍة{»(. )2
العرب يتك َّلمون بها مع ِ
(منْ �آي ٍة)(✼) تمييز
يقول ابن ال�س ّراج ت316هـ نقال عن �أبي ح ّيان � -صاحب البحر المحيط ِ « :-
(منْ ) على تمييز كم اال�ستفهامية والخبرية �سواء وليها� ،أم ُف ِ�ص َل عنها ،والف�صل
لكم ،ويجوز دخول ِ
بينهما بجملة وبظرف وبمجرور جائز على ما ُقـ ِّر َر في ال َّنحو»(. )3
كم م�شروع ًا خير ًّيا
«(كم)ُ :ي�ستفهم بها عن َع َد ٍد ُيراد تعيي ُنه ،نحوْ :
ويقول الغالييني ت1364هـْ :
الم�شروعات الخيرية التي �أعنتها؟»(. )4
كم َع َد ُد
� َ
ِ
أعنت؟ « �أي ْ
وجاءت (كم) اال�ستفهامية في �شعر مبارك بن �سيف في مو�ضعين ،هما:
الأول :جاء تمييزها من�صو ًبا في قوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث :)5()- 1 -
ــر َيــا �أَ ْحــ َمــق
ــم َ�صــ ْو ًتـا ؟ � ..أَ ْق ِ
َك ْ
ــ�ص ْ

�صو ًتا :تمييز كم اال�ستفهامية من�صوب .
الثاني :وجاء تمييزها مجرو ًرا بمن في قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(:)6
ــدي هَ َ
ــذا َّ
ــب
َيــا َ�سـ ّي ِ
الـذهَ ــب َو َد ِع الإ َلــهَ َلــ َنــا َيـ َه ْ
ــالم ال َمـ ِث َ
ــرب
ــم ِم ْ
ــن ُغ ٍ
ــر الْـ َع َ
ــيــل َلــهُ �إ َذا ُذ ِك َ
َك ْ

غالم :تمييز (كم) اال�ستفهامية مجرور بمن .
ِم ْن ٍ
( )1الكتاب ،ل�سيبويه.156/2 ،
(� )2شرح �أبيات �سيبويه ،لل�سيرافي� . 342 ،341/1 ،سورة الحج � ،آية . 48
(✼) ي�شير �إلى قوله تعالىَ } :وك ََأ ِّي ْن ِم ْن َق ْر َي ٍة{ � .سورة الحج� ،آية . 48
( )3الأ�صول في النحو.323/1 ، ،
( )4جامع الدرو�س العربية ،للغالييني. 141/1 ،
( )5الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 178المتدارك)
( )6الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 260مجزوء الكامل)
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(� )5أي .

« ُيط َلب ِب ـ (�أي) تعيينُ
زَا َد ْت ُه َه ِذ ِه إِ َيمانًا{»(. )1

جاءت ؟ ومنه قوله تعالىَ } :أ ُّيك ُْم
رجل جا َء ؟ و�أ َّي ُة امر�أة ٍ
ال�شيءِ ،نحوُّ � :أي ٍ

جاءت �أي ا�ستفهامية في �شعر مبارك بن �سيف في مو�ضعين ،هما:
• الأول :قوله في ق�صيدته (حلم �شرقي الألوان)(: )2
ـــة َذ َ
ْـحــ ُنــــونْ ؟ !
َو�أَ ُّي الأَ ِحـــ َب ِ
اك ال َ

�أُ�ضيفت (�أي) �إلى معرفة (الأحبة)؛ لأ ّنه �أراد « تعميم �أو�صاف بع�ض ما هو م�شخ�ص ب�أحد طرق
التعريف .. ،وكانت معه (�أي :كانت �أي مع الم�ضاف �إليه المعرفة) بمنزلة (بع�ض)؛ لعدم �صحة داللة
المعرف على العموم»( .)3فال�شاعر ي�س�أل عن بع�ض الأحبة المت�صفين بالحنان ،ولي�س عن الأحبة ك ّلهم؛
لأنّ (الأحبة) معرفة وال تد ُّل على العموم كالنكرة ،ف�أي هنا بمنزلة (بع�ض) .
• الثاني :قوله في ق�صيدته (�أن�شودة وادي النيل)(: )4
ــ�س الـلــ ْيــــــ
ـــــر َي
�أَ ُّي ِعـــــطْ ٍ
ـــهــــب �إنْ هَ ــ َم َ
ُّ

ُ
ــــــــــل ِل َ
ــحــــ َوانِ
ـــج ِ
ــــز ْه ِ
ـــــر َوال ْأق ُ
ــــر الْــ َف ْ

�أ�ضاف ال�شاعر (�أي) للنكرة (عطر)؛ لأ ّنه �أراد تعميم « �أو�صاف بع�ض الأجنا�س  ..وكانت معه (�أي:
كانت «�أي» مع الم�ضاف �إليه النكرة) بمنزلة (كل)؛ ل�صحة داللة المنكر على العموم»( .)5فال�شاعر
يهب في �ساعات الفجر؛ لأنّ (�أي) �أُ�ضيفت
يفتخر بكل ٍ
يهب في الليل ال �سيما عطر الأقحوان الذي ُّ
عطر ُّ
وعندئذ تكون (�أي) بمعنى كل.
�إلى النكرة التي تفيد العموم،
ٍ

( )1جامع الدرو�س العربية ،للغالييني� . 141/1 ،سورة التوبة � ،آية . 124
( )2الأعمــال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 173من المتقارب)
(� )3شرح الت�صريح على التو�ضيح ،لل�شيخ خالد الأزهري. 711/1 ،
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 216البحر :الخفيف)
(� )5شرح الت�صريح على التو�ضيح ،لل�شيخ خالد الأزهري. 711/1 ،
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(ج) �أ�سماء اال�ستفهام المت�ضمنة معنى الظرف :

�سبق �أنْ ب ّينا �أنَّ ابن جني ذكر �أنَّ �أ�سماء اال�ستفهام المت�ضمنة معنى الظرف ،هيَ :مـتـى َو�أَ ْيـنَ ،
وح ـ ْينَ َ ،و َ�أ َّيــانَ َ ،و َ�أ َّنــى .فما الذي ورد منها في �شعر مبارك بن �سيف ؟
َو َكـ ْي َـفَ ،و�أَيِ ،
(َ )1كـــ ْي َ
ــــف .

ب ّين المبرد ت285ه(� )1أنّ (كيف) تقع ا�س ًما؛ لأ ّنها تقع في موا�ضع الأ�سماء ،كما �أ ّنها ت�ؤ ّدي ما ي�ؤدِّيه
�سائر الأ�سماء .كما ب ّين مجيء (ك ـ ْيـ َـف) للظرفية .وذكر الزمخ�شري ت538هـ(ً � )2
أي�ضا �أنّ (كيف) تفيد
�شرح معنى الظرفية الذي تفيده (كيف)،
الظرفية .وينقل ال�سيوطي ت911هـ ر�أي ابن مالك الذي َ
فيقولَ « :و َق َال ا ْبنُ َمالك :لم ْ
يقل �أح ٌد �إِن ( َك ْي َف) ظرف؛ �إِ ْذ َلي�ست َز َمانا َولاَ َم َكاناَ ،ولك َّن َها لـ َّمـا َكا َنت
الَ ْح َوال ا ْل َعا َّمة ُ�سميت ظر ًفا؛ ِ ألَ َّن َها ِفي َت ْ�أ ِويل ا ْل َجار
ُتـ َف َّـ�سر ِب َق ْو ِلك :على �أَي َحال ل َكون َها �س�ؤاال َعن ْ أ
َوا ْل َم ْج ُرورَ ،وا�سم ّ
مجا ًزا َق َال ا ْبن ِه َ�شام َوهَ َذا ح�سن»(.)3
الظ ْرف ُيطلق َع َل ْيهِ َما َ
ِومـن الـ ُّنـحـا ُة(َ )4مـنْ َذ َك ـ َر �أَنَّ َك ْي َـف ُي ْـطـ َل ُـب بـهـا تـعـيـين الـحـال .وذكر الغالييني �أنّ (كيف) ت�ؤدي
�ستفهم به عن حال ِة ال�شيء ،نحو َ
معاني عدة ،فقالَ « :
أنت؟ وقد
كيف ا�س ٌم ُي
أنت؟ �أي :على �أ َّية حال ٍة � َ
كيف � َ
ُ
َ
ِ
()5
َّعج ِب ،كقوله تعالىَ } :ك ْي َ
ون بِال َّله{ � ،أو معنى النفي والإنكار ،نحوَ :ك ْي َف �أ ْف َع ُل
ف َت ْك ُف ُر َ
ُت�ش َر ُب معنى الت ُّ
هَ َـذا! �أَو معنى التوبيخ ،كقوله تعالىَ } :و َك ْي َ
ات ال َّل ِه َوفِيك ُْم َر ُسو ُل ُه{ «(. )6
ون َو َأ ْنت ُْم ُت ْت َلى َع َل ْيك ُْم َآ َي ُ
ف َت ْك ُف ُر َ
فوج َدها وردت على وجهين ،هما:
ونظر الباحث في ورود (كيف) في �شعر مبارك بن �سيفَ ،
الوجه الأول :الحالية .تكررت في (�سبعة وع�شرين) مو�ض ـ ًعا ،منها:
ال�صبا)(: )7
• قوله في ق�صيدته (رفقة ِّ
َر َّبـــا ُه َكــ ْي َ
ــر ؟
ــف َلــ َنــا ُلــقْـــ َيـــا َعـــ َلــى ِ�صــ َغ ٍ

َو َكــ ْي َ
ــف ُتـــ ْعــــ ِقــــ ُبــ َهــا ِبــالْـ َبـــ ْي ِن َر َّبــــا ُه ؟

(ُ )1ينظر :المقت�ضب ،للمبرد. 178 ،172/3 ،
المف�صل في �صنعة الإعراب ،للزمخ�شري� ،ص. 217
()2
ّ
( )3همع الهوامع  ،لل�سيوطي. 219/2 ،
ال�سـ ّراج ،الأ�صول في النحو ،136/2 ،و�أبو القا�سم الزجاجي ،حروف المعاني وال�صفات� ،ص ،79 ،35وابن الو ّراق،
()4منهم� :أبو بكر بن ّ
علل النحو� ،ص ،225 ،224والزمخ�شري ،المف�صل في �صنعة الإعراب� ،ص.217
(� )5سورة البقرة� ،آية . 28
( )6جامع الدرو�س العربية ،للغالييني� .144 ،143/1 ،سورة �آل عمران� ،آية . 101
( )7الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 21الرمل)
297

• وقوله في ق�صيدته (قراءة في كتاب قديم)(: )1
ــ�ســ�أَ ُل َعــنَّــا ؟
�أَ َت ْ
َفــ َكــ ْي َ
ــرا َنـــا ؟
ــف َت َ
ــ�ســ�أَ ُل َكــ ْي َ
ــ�ســ ْي َرة ؟
ــف الْـ َم ِ
َو َت ْ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )2
َو َكـ ْي َ
ــف ُنــ ْو ِق ُ
ــف الــ َّر َدى ؟
�إِنَّ الــ َّر َدى ُم َـجـــا ِو ُر
َو َكـ ْي َ
ــف َنـ ْبـ َقــى َ�ســـا َد ًة
ـــر
َوالْــ ِعـــزُّ َعــنَّـــا ُم ْ
ــــد ِب ُ

الوجه الثاني� :أُ�شربت (كيف) معاني �أخرى في �شعر مبارك بن �سيف ،هي:
التعجب .
�أو ًال:
ّ

يقول �أبو القا�سم الزجاجي ت337هَ « :و َت َقع َك َ
يف ِب َم ْعنى ال َّت َع ُّجب َك َق ْو ِله َت َعا َلىَ } :ك ْي َ
ون بِال َّل ِه
ف َت ْك ُف ُر َ
َو ُكنْت ُْم َأ ْم َواتًا َف َأ ْح َياك ُْم{»( .)3وذهب ابن ه�شام ت 761هـ(� )4إلى هذا � ً
أي�ضا ،فذكر �أنّ (كيف) تفـيـد مـعـنـى

التـع ّـجـب .كـم ــا ذكــر الـدكـتـور مـحـمــد عـيــد �أنّ (« :كيف) �أ�صال بلفظها ومعناها لال�ستفهام ،ولكنها
د َّلت على التعجب داللة عار�ضة على �سبيل المجاز ،ومثل ذلك كل ا�ستفهام َّ
دل على التعجب»( .)5يت�ضح
�أنّ (كيف) تفيد �أ�ص ًال معنى الحالية� ،أ ّما التعجب فطارئ عليها .
التعجب في(�سبعة ع�شر)مو�ضـ ًعا ،منها:
وردت (كيف) في �شعر مبارك بن �سيف مفيدة معنى ّ
(ع ّ�شاق ّ
ال�شم�س)(: )6
• قوله في ق�صيدته ُ
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 211من المتقارب)
(الرجز)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 293
(ّ )2
( )3حروف المعاني وال�صفات ،للزجاجي� ،ص� .35سورة البقرة� ،آية . 28
(� )4شرح قطر الندى ،البن ه�شام� ،ص.320
( )5النحو الم�صفى ،لمحمد عيد� ،ص . 564
( )6الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 12الرمل)
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َكــ ْي َ
اح َو َو َّلــــى �أَنْ َيــ ُعــــو ْد ؟
ــر ِ
ــج ِ
الـــذي َر َ
ــف ِلــلْــ َف ْ
َكــ ْي َ
ـــاجــــي الْــ َعـــا ِتـــ َي ْ
ـــة ؟
ــجــــ َتـــا ُز الــدَّ َي ِ
ــف ُت ْ

ويقول:
ـــذ َرى هَ َ
ــف َعـــا َدتْ ِل َ
ـــذا ال َ
َكــ ْي َ
ــــج الْــ َعــا ِفــ َي ْ
ـــــة ؟
ْــخـــ ِلــ ْي ِ

يت�ساءل ال�شاعر متعج ًبا كيف يمكن اجتياز الفيافي العاتية؟! وقد يرمز ال�شاعر بالفيافي لل�صعوبات
والم�شاق التي قد تعتر�ض طريق ُع ّ�شاق ال�شم�س ،وهم �أهل الخليج الكادحون .وينهي المقطع بالتعجب
من كيفية عودة ال�سكينة والطم�أنينة للخليج العربي الذي بات ُي�صار ُع الأطما َع الخارجية ،فتُع ِّكـر عليه
�صفوه وطم�أنينته ؟ !
ال�صـبـا)(: )1
• وقوله في ق�صيدته (رفقة ِّ
َر َّبـــا ُه َكـ ْي َ
ـــــــر ؟
ـف َلــ َنــا ُلــقْـــ َيـا َعــ َلـى ِ�صــ َغ ٍ

َو َكـ ْي َ
ـف ُتـ ْعـ ِقــ ُبــ َهـا ِبـالـ َبــ ْي ِن َر َّبــــــا ُه ؟

ال�صغار ،وقد َ
التعجب
ق�ضى اهلل بينهما بالفراق .وهذا ّ
ّ
يتعجب ال�شاعر من كيفية اللقاء على طريقة ّ
ال�صبا؛ كي ي�سعد باللقاء .
يمتزج بالأماني �أنْ تعود �أيام ّ
• وقوله في ق�صيدته (الغرب المه ّذب)(: )2
ــب
�أَ ُّيـ َهـا الإن َْـ�سـانُ ِفـي الأ ْر ِ
�ض َتـ َع َّ
ـج ْ
ـــد َق َّ
َكـ ْي َ
ــــل ِ�ضـيــا�ؤُ ُه
ـف ال َتـ ْع َـج ُـب َو ْب
ُ
رودواي(✼) َ ..ق ْ

يتعجـب ال�شاعر كيف خفتت الأ�ضواء في مدينة (نيويورك)� ،إ�شارة �إلى قلة الحركة وال ّن�شاط في
ّ
ذلك ال�شارع الذي كان رمزً ا للحركة والحيوية والن�شاط .
ثان ًيا :النّفي ،والإنكار .

وردت (كيف) في �شعر مبارك بن �سيف مفيدة معنى النفي والإنكار في (ت�سعة) موا�ضـع ،منها:
ال�صـ ـبـ ــا)»(. )3
• قوله في ق�صيدته (رفقة ِّ
( )1الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 21الب�سيط)
(الرمل)
ال�سابق نف�سه� ،ص.52
(ّ )2
(✼) ْبرودوايُ �« :شارع اللهو في مدينة نيويورك» ُ .ينظر :نف�سه� ،ص ،52هام�ش . 1
( )3الأعمـال ّ
(الب�سيط)
ال�شعري � ،ص.21
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ـــد َتـــــ َوا َرى َكــ ْي َ
ــف َ�أ ْ�ســــــال ُه ؟
�آ ٍه َلــهُ َق ْ

ــحا َو�أُ ْم ِـ�ســـ َي ً
ــة
�أَ ْهـفُــو �إ َلـى َطـ ْيــ ِفــ َهـا ُ�صـ ْب ً

وقت؛ لذلك
ال�صبا ،فهو يتذكرها في كل ٍ
يع ّبر ال�شاعر في هذا البيت عن �شوقه الكبير لرفيقة ّ
ا�ستفهم بكيف؛ ليب ّين �أ ّنه ال يمكن �أنْ ين�ساها �أبدً اْ � ،إذ كيف ين�ساها وطيفها �شاغله في ك ّل حين؟ وهاهو
يتح�س ُر على طيفها كيف توارى .فاال�ستفهام هنا كان بغر�ض النفي� ،أي نفي �إمكانية ن�سيان رفيقة
ّ
ال�صبا.
• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث ـ ال ُبعد الثالث ـ)(. )1
ال ت ََـخــا ُف ــوا َي ــا ِ�ص ـ َغ ــا َر ا ْل َـحـ ِّـي (د ُْم  ..د ُْم(✼ ✼))
�آ َي ٌ
ــة َكــ ْي َ
ــمــــوت ؟!
ــف َت ُ
ـــر ُخــــون
ـ�ص ُ
َي ْ
الطــ ْب َ
ــل �أَ ْو َبـ ْع َ
ــر ُقـــونَ َّ
ـ�ض َ�صـ ِفــيح
َيـطْ ُ

كان الأطفال في الخليج يفزعون عند خ�سوف القمر؛ العتقادهم �أنّ هناك حوتًا� ،أو ً
وح�شا يبتلع
مفتر�س قمرهم .فال�شاعر �أراد عن طريق
ليهرب
القمر ،ف ُيه َرعون �إلى الطبول �أو ال�صفيح ي�ضربونها؛
َ
ُ
اال�ستفهام بـ (كيف) �أنْ :
 ُيطمئن الأطفال ب�أنّ القـمر لنْ يموت في بطن الحوت� ،أو الوح�ش؛ لأ ّنه �آي ٌة من �آيات اهلل . يتعجب من براءة الأطفال في هذا االعتقاد الخط�أ ف�آيات اهلل ال يقدر عليها مخلوق .• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث  -ال ُبعد الثالث . )2(:) -
َيـا ِ�صـ َغــار َيـا ِ�صـ َغــار
ال َتـ ُكـو ُنــوا �أَغْ ــ ِبـ َيـاء
ــد ِمــي َذ ِل َ
ـك الْـ َم ْـجـ ُه َ
َكـ ْي َ
ــرة ؟
ـف ُت ْ
ــول َجــ ْم َ
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 189الرمل)
(✼ ✼)(د ُْم  ..د ُْم)«َ :مزْ ٌج بين المعنى والإيقاع ،فمن حيث المعنى ف�إنْ (د ُْم) فعل �أمر يطلب �أنْ يدوم ّ
ال�ضياء ،ومن حيث الإيقاع فهي
�صوت �ضربات ّ
ال�سابق نف�سه ،هام�ش �ص . 189
الطبل»ُ .ينظرّ :
(الرمل)
		
( )2نف�سه� ،ص. 193
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ي�ستفهم ال�شاعر بـ(كيف) قا�صدً ا ال ّنفي� ،أي لنْ ُتـدمي الجمرة ذلك المجهول (البحــر) .فيخاطب
ال�شاعر الأطفال الذين و�صفهم بغباء ت�صرفهم ب�أنّ الم�شاعل التي يحملونها لنْ تق�ضي على البحر الذي
أمواجه �آباءهم .
خطفت � ُ
• وقوله في م�سرحيته ال�شعرية (الفجــر الآت ــي)(:)1
ـــا�شـــم
ْـــرا لأَ ْبـــ َنــاءِ هَ ِ
َ�سـ َي ْر َف ُ
ــع ِذك ً
ــم ِفــي ِ�ســ َبـاقْ
َو ُكــنَّــا َو�أ َّيــاهُ ُ
ـــا�ســ ِبـــقْــ َنا َ�ســ َبــقْــ َنـا َو ِز ْد َنـــا
�إ َذا َم ُ
تـــر ُّد ِبــمِــثْــ ِل ِـه
ــاء ِبــ َمــا ال َ
َو َج َ
َفـ َكـ ْي َ
اء ؟
ــف َلــ َنــا �أَنْ َنـ ُكــونَ َ�ســـ َو ْ

قيل هذا المقطع على ل�سان �أبي جهل  -عدو الإ�سالم  -الذي ينفي �أنْ يت�ساوى مع بني ها�شم في
الف�ضل؛ لأ ّنه اعتاد هو وقبيلته �أنْ يزيد على بني ها�شم فلنْ تتحقق الم�ساواة والمعادلة بين الطرفين .
ثال ًثا :التوبيخ .

وردت (كيف) في �شعر مبارك بن �سيف مفيدة معنى التوبيخ في (ثمانية) موا�ضـع ،منها:
• قوله في ق�صيدته (الغــرب ال ُمه ـ ّذب)(: )2
َكــ ْي َ
ــف �أَ ْر َ�ضــاهَ ـــا َحــ َيــا ْة ؟
ــي ُمــ َع َّ
ــذ ْب ؟
�ض َمــن ِ
َو�أَ ٌخ ِفــي الأ ْر ِ
ْـ�س ٌّ

دام له �إخو ٌة في �شتى بقاع الأر�ض معذبون ،وفي هذا
ينفي ال�شاعر عن نف�سه �أنْ يحيا حياة �سعيدة ما َ
توبيخ �إنْ هي قبلت ذلك .فيبدو ال�شاعر في هذا المقطع �إن�ساني الم�شاعر عالمي الم�شاركة الوجدانية
لأخيه الإن�سان المع ّذب حيثما كان .فاال�ستفهام يت�ضمن معنى النفي والتوبيخ.
• وقوله في ق�صيدته (قراءة في كتاب قديم)(: )3
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 267
ّ
( )2الأعمــال ال�شعرية� ،ص. 51
ال�سابق نف�سه� ،ص. 211
(ّ )3

(من المتقارب)
(الرمل)
(من المتقارب)
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�أَ َت ْـ�سـ َ�أ ُل َعــنَّــا
َفـ َكـ ْي َ
ــرا َنــا ؟
ـف َت َ
َو َت ْـ�ســ�أَ ُل َكـ ْي َ
ـــيرة ؟
ــف الْـ َم ِ
ــ�س َ
َو�أ ْيـنَ الأ َمــا َنــة ؟

ُيجري ال�شاعر في هذه الق�صيدة حوا ًرا مع كتاب قديم ،وهذا هو المقطع الأول من الق�صيدة يبد أ�
ال�شاعر فيه ق�صيدته بو�صف حال الأمة في هذا الزمان ،ويت�ضمن هذا الو�صف ً
توبيخا للأمة لما �آلت
�إليه من تر ٍّد في م�ستواها الثقافي ،والق َيمي ،واالجتماعي ،والأخالقي ،وحتى ال�سيا�سي.
• وقوله في م�سرحيته ال�شعرية (الفجــر الآت ــي)(:)1
ـــر ْيــــم
�إنَّــ َمــا �أَنْــتَ َك ِ
ـــيــــب الآ ِلــــ َهــــة
�أَ َتــ ِع ُ
َكـ ْي َ
ــريـــــم ؟!
ـف َيــا ْبــنَ الْـ َك ِ

الدو�سي الذي انحاز �إلى نور الحقيقة  -ر�سالة
يخاطب ال�شاعر على ل�سان �أبي �سفيان طفي ًال
ّ
فيتعجب بـ (اال�ستفهام بالهمزة) من �شتمه للآلهة ،ثم يو ّبخه ِبـ (اال�ستفهام بكيف) على
الإ�سالم -
ّ
انحيازه للإ�سالم ،وعيبه للآلهة .
• وقوله في م�سرحيته ال�شعرية (الفجــر الآت ــي)(:)2
ـف َ َكـ ْي َ
َو َكـ ْي َ
ـف َتـ ْبـ َتـ ِغــي

ــدي ِبــ َمــا ِلــ َنــا ؟
�أَنْ َنـفْــ َت ِ

�أَ ْو َي ْـر َتـ ِقي هَ َـذا الْـ َيـ ِتـيـم

ـــ�ســو َد َبــ ْيـ َنــ َنـا ؟
ِلــ َك ْي َي ُ

قال ال�شاعر هذا المقطع على ل�سان �أبي جهل الذي يرد فيه على �أمية بن خلف الذي يرى �إعطاء المال
لمحمد � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ع ّله يتراجع عن دعوته الجديدة ،فيوبخ �أبو جهل �أُم ّي َة على اقتراحه
متعج ًبا كيف �سنعطي مالنا لليتيم  -محمد  -كي نمنحه الفر�صة ليرتقي وي�سود علينا .و ُيالحظ �أنّ
هذا ّ
�أبا الجهل كرر اال�ستفهام ب�أداته( :كيف)؛ لي�ؤ ّكد على �شدة توبيخه لهذا الر�أي من ناحية،ومن الناحية
الح ّدة والعنف في ردة فعل �أبي جهل.
الأخرى قد يعك�س هذا التكرار ِ
		
( )1نف�سه� ،ص. 269
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 293

(من الرمل)
(من الرجز)
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وبعد ا�ستعرا�ض بع�ض المعاني الداللية التي �أفادها اال�ستفهام ِبـ (كيف) في �شعر مبارك بن �سيف،
ن�ستنتج ما ي�أتي:
�أو ًالُ :لوحظ �أنّ المعنى الرئي�س الذي يفيده اال�ستفهام ِبـ (كيف) هو التعجب ،ولكن قد ي�صحب هذا
معان �أخرى �سنعر�ضها الح ًقا .
المعنى ٍ
ثان ًيا :تف ّوق �إفادة التعجب لال�ستفهام ِبـ (كيف) في �شعر مبارك بن �سيف على غيره من المعاني،
بل مرافقته لبع�ض تلك المعاني ،والجدول الآتي ّ
يو�ضح ذلك :
المعنى

الت�سل�سل

العـــدد

1

التعج ـ ـ ــب
ُّ

8

2

ال ّنفي والإنكار

5

3

التـ ـ ـ ـ ــوبيـ ـ ــخ

6

4

التعجب والنفي

5

5

الل ـه ـفـة ّ
وال�شــوق

1

6

التعجب،والنفي،والتوبيخ

1

7

ّح�سر
التعجب والت ُّ

1

8

الن�صح والإر�شاد

1

9

الفخر ،والإعجاب

1
29

ثال ًثا :يالحظ �أنّ مبارك بن �سيف قد �أ�ضاف ِلـ (كيف) اال�ستفهامية معاني �أخرى غير المعاني التي
ذكرها الغالييني .وا�ستوحى هذه المعاني من الأغرا�ض البالغية التي ي�ؤدِّيها اال�ستفهام والتي �سنعر�ض
لها بعد االنتهاء من �أدوات اال�ستفهام .
رابــ ًعا :فـي ـمـا يـ�أتـي �أمـثـلـة مــن �شـعــر م ـبــارك بــن �س ـيــف تــد ُّل عـلـى الـمـعـانـي الـتـي �أ�ضـافـهـا ِل ـ
(كـيـف اال�ستفهامية) :
 -1النُّـ�صــح والإر�شــاد .يقول في ق�صيدته (الليل ّ
وال�ضفاف)(: )1
( )1الأعمــال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 19

(الرمل)
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ــم َكـ ْي َ
ـف َيـا َقــلْـ َبــا ُه َن ْـ�سـ ُلــو
َفــ َتـ َعــلَّ ْ
ــال ؟
ــال الْــ ِو َ�ص ِ
ُك َّـل �آ َم ِ
َوان َ
�ض َجــ َّوا ًال ..
ْـطـ ِلـقْ ِفـي الأ ْر ِ

مو�ضحا لها ما يعاني من �آالم الفراق ،ثم نراه يتح ّول �إلى
ال�شاعر في هذا المقطع يخاطب �ساحرته
ً
نا�صح لقلبه ُيب ّين له كيفية التخل�ص من معاناة الحب والهجران .
ّ -2
ال�شوق واللـهـفــة.

• يقول في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )1
َو َكـ ْي َ
ـف َتـ َبـا َد َر َ�صــ ْو ُت الـنَّـ ِب ِّـي
�إِ َلــ ْي َ
ــك �أَ ِبـــي
َلـ َق ْـد ُ ،كـنْـتُ ِطـفْــ ًال
ــد ُ
يـث الـنَّـبـي
ــاء ِبـ َقـلْـ ِبــي َح ِ
َو َ�ض َ

يوجه طف ٌل لأبيه الم�سلم هذا ال�س�ؤال في رغبة ولهفة منه لي�سمع كيفية و�صول �صوت النبي  -عليه
ِّ
ال�صالة وال�سالم �( -أي :دعوة الإ�سالم) لوالده .
• وقوله في الم�سرحية ذاتها(:)2
َو َكـ ْي َ
ـف الْـ َقــ ْو ُم ِفــي َمــك ْ
َّـــة ؟

ال�س�ؤال لهذا
لهفة الم�سلم و�شوقه لمعرفة ما يدور في مكة من �أحداث ي�شغل باله؛ لذلك بادر بتوجيه ّ
الم�سلم القادم للتو من مكة .
التح�ســـر .قوله في الم�سرحية ذاتها(:)3
-3
ُّ
ــي َبــلْ َبـــلْ َو َقــلْــ ِبــي
ُيـ َمــزِّ قُ َعــ ْيــ َن َّ
�صــر َ
َو َكــ ْي َ
اخ ِّ
ــن ال ُْـمــ ْ�ؤ ِمــ ِنـــين ؟
ال�ضــ َعــاف ِم ْ
ــف ؟ �أَ َتــن َ
ْـ�ســى َ
ال�سابق نف�سه� ،ص. 251
(ّ )1
		
( )2نف�سه� ،ص. 306
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 334

(المتقارب)
(الهزج)
(من المتقارب)
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ال�شاعر هنا يب ّين على ل�سان الم�سلم �شدة حزنه وتح�سره على �صراخ الم�ؤمنين ال�ضعفاء الذين بقوا
في مكة يعانون ،ولم يتمكنوا من الهجرة �إلى المدينة المنورة .
(� )2أَ ْيــــــنَ .

(متَى) من الأَماكن�( :أَ ْيـنَ ) .وال يكون
ذكر �سيبويه �أنّ (�أينَ ) ُت�ستخدم للأماكن ،فقال« :ونظي ُر َ
(�أَ ْيـنَ ) �إ َّال للأَماكن»(َ .)1
(حـ ْيـثُ ) ،فقال�« :أينَ
وذ َك َر الزَّجاجي �أنّ مجيء (�أ ْيـنَ ) للمكان لم�شابهتها َ
تكون ا�ستفهاما َك َق ْو ِلك� :أَ ْيـنَ َ�أ ُخ َ
ـ�س َو َجـا ِل ًـ�ساَ ،وتَكونُ ِب َم ْن ِز َلة َح ْيثُ َك َق ْو ِلك�َ :أ ْينَ �أَ ْن ِز ُل
ـوكَ .و�أَ ْيـنَ َز ْي ـ ٌد َجـا ِل ٌ
ن�ص المبرد على ا�سم ّية (�أ ْيـنَ ) ،فقالَ « :فمِ نْ ِت ْل َك
�أَ ْيـنَ �أَ ِبـي َـتَ ،و ِقـي َـلُ :ي ْ�سـ�أَ ُل ِب َها َعـنْ ا ْلـ َمـ َكـان»( .)2كما ّ
ا�ضع
ْأ
الَ ْ�س َماءَ ( :ك ْم) ،و(�أَ ْيـنَ ) ،و( َك ْي َـف) َ ..و ْاعـ َلـم �أَنَّ ال َّد ِليل على �أَن َما ذكر َنا �أَ�س َماء ُو ُقوع َها فى َم َو ِ
الَ ْ�س َماء»(. )3
الَ ْ�س َماء ،وت�أديتها َما ُي�ؤَدِّيه َ�سا ِئر ْ أ
ْأ
وجاءت (�أ ْيـنَ ) كا�سم ا�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف في (ثمانية وثالثين) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (مناجاة ال ّدهر)(: )4
ـــــرا ِري ؟
ــــــرا َر َو�أَ ْيــــنَ �أ ْيـــنَ َق َ
�أَ ْيــنَ الْـــ ِف َ

ــــم َ�ســ�ألْـــتُ َخـ َيــا َلـــ َهـــا ُمــ َت َـر ِّد ًدا
َو َلـ َك ْ

ُيالحظ تكرار ال�شاعر ال�سم اال�ستفهام (�أ ْينَ )؛ وذلك للت�أكيد على رغبته الجامحة والكبيرة بمعرفة
�إلى �أين ي ِف ُّر من ُح ِّبه الذي يطارده خياله في ِّ
كل مكان .
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخلي ــج)(: )5
ـــد َر َم َ
�أَ ْيــنَ َّ
ــاء ؟
ـــاء َو َق ْ
ــــاك َغـــ َب ُ
الــذ َك ُ

َيـا َجـا ِئـ ًال ِفي َّ
ــز
ــر ِق َغــ ْي َر ُمـ َمـ ِّي ٍ
ال�ش ْ

يخاطب ال�شاعر ِهـردُوتْ�س  -الم�ؤ ّرخ المز ّور � -سائ ًال �إ ّياه� :أين �أ�ضاع ذكاءه؛ فبات غب ًّيا ال ُيح�سن
التمييز بين الأ�شياء؟
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجر الآتي)(: )6
( )1الكتاب.219/1 ،
( )2حروف المعاني وال�صفات ،للزجاجي� ،ص.34
( )3المقت�ضب ،للمبرد. 172/3 ،
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 42الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 122
(ّ )5
ّ
( )6الأعمــال ال�شعرية� ،ص ( . 293الرجز)
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ـــــرى
و�أَ ْيـــنَ �أَ ْيـــنَ َيــــا ُت َ
ــر ؟
ِبــــ َنـــا الـــ َّز َمــــانُ َ�ســـا ِئ ُ

ُيالحظ تكرار ال�شاعر ال�سم اال�ستفهام (�أين) ؛ لي�ؤ ّكد رغبته في معرفة م�صيره ،فهو يجهل الوجهة
التي ي�سير �إليها الزمان .
وبعد ا�ستعرا�ض الموا�ضع التي وردت فيها (�أينَ ) كا�سم ا�ستفهام ،يمكن ا�ستنتاج ما ي�أتي:
�أو ًال :م ّر بنا �إجماع النحاة على �أنّ (�أ ْينَ ) ُي�ستفهم بها عن المكان .وي�ؤ ّكد هذا المبرد ت285ه
في قوله� « :أَال ترى �أَن (�أَ ْينَ ) ِ�إ َّن َما هى ُ�س�ؤال َعن ا ْل َم َكان لاَ َيقع ِ�إل َع َل ْي ِه»( .)1ولك ّنا واجدون ال�شاعر مبارك
ح�سب ،بل جاءت مفيدة للزمان
بن �سيف قد �أوقع (�أ ْين) على الزمان ،فلم ت� ِأت (�أ ْينَ ) مفيدة للمكان ُ
� ً
أي�ضا ،وذلك في قوله:
• في ق�صيدته (مناجاة ال ّدهر)(: )2
ـب ال َأ�سـى
َفـ�أَ ْيــنَ َلـ َيـا ِلي الأ ْم ِ
ـ�س َيا َجا ِل َ

َو َيـا َجـا ِلـ ًبـا ِم ْـن ُك ِّـل َف ٍّـج َعـ َوا ِديـا ؟

جاء ال�شاعر ِبـ (�أ ْينَ ) لال�ستفهام بها عن زمان ليالي الأم�س التي باتت ذكريات ال ُتن�سى .
• وفي ق�صيدته (�أمام نخلة)(: )3
ِـيــــب
َو َغـدَ ْو ِت ُطـ ْعـ ًمـا ِلـلَّه ْ
ــ�س َحـ ِفـ ْيـ َفـــ َهـا :
َو َكــ�أنَّ هَ ــ ْم َ
ْـ�ســي ...
ــــح َنــف ِ
َيـا َو ْي َ
�أ ْيـنَ َبـا َنـــتْ َوانْـ َتــ َهــتْ ِتــل َ
ْــك الْـ ُعــ ُهــو ْد ؟

ي�ستف�سر ال�شاعر عن الأزمان الخوالي (العهود) �أين ابتعدت ،حتى انتهت ،ولم يعد لها ذك ٌر.
• وفي ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديان)(: )4
َذ َ
اك الْـ َعــنِـــيدُ َفــ�أَ ْيـــنَ َيــ ْو ُم َمــ َعــا ِدي

ــطـــ ْينَ الأُ َبــــا ِة ـ َفــ�إنَّــ َنـي
ُعــذْ ًرا ـ ِفـ َل ْـ�س ِ
( )1المقت�ضب ،لل ُمب َّرد.289/3 ،
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 53
ال�سابق نف�سه� ،ص. 68
(ّ )3
		
( )4نف�سه� ،ص. 83

(الطويل)
(من الكامل)
(الكامل)
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تدل (�أ ْينَ ) في البيت على الزمان ،فال�شاعر متهلف للعودة لفل�سطين؛ لذلك ي�س�أل عن زمن العودة.
ثان ًيا :من المعلوم �أنّ لأدوات اال�ستفهام �صدارة الكالم ،لكنّ ال�شاعر خالف هذا ال ُعرف اللغوي
فق ّدم جملة اال�ستفهام على �أداته (�أ ْيـنَ ) ،فقال في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )1
ـــد ُتـــــهُ
ــ�س هُ ــ َنــا َو َج ْ
ِكــ ْي ٌ
َكـ ْي َ
ــف َو�أَ ْيـــنَ َو َمــ َتــــى ؟

الفعل (وج َـد) من الأفعال التي تن�صب مفعولين ،وعلى هذا فمفعوله الأول (ال�ضمير المت�صل بالفعل
ذاته) ،والمفعول الثاني – على الأ�صل – (كي�س) ،ويالحظ �أنّ ال�شاعر ق ّدم المفعول لغر�ض بالغي
كي�سا هنا .و ُيالحظ �أنّ
يوجه حديثه ٍ
ا�ستوجبه ال�سياق ،فهذا المقطع قاله غالم ّ
لرجل ،فيقول :وجدتُ ً
الغالم ق ّدم المفعول (كي�س) على الفعل ( َو َج َد)؛ ليعطي �أهمية لذلك الكي�س ،ولع ّله يحتوي على �أ�شياء
ثمينة؛ لذلك �سارع الرجل بحذف ا�سم اال�ستفهام ،ور ّكز على محور الحديث ومركزه ،وهو الكي�س ،فراح
ي�س�أل عن الكيفية التي وجد الغالم بها الكي�س ِبـ ( َك ْي َف) ،وعن المكان الذي وجده فيه ِبـ (�أ ْينَ ) ،و�أخي ًرا
ً
اعتباطا،
عن الزمان الذي وجده فيه ِبــ(متى) .وهذا الحذف والترتيب لأدوات اال�ستفهام لم يكن
بل جاء لداللة بالغية .فكما �أ�شرنا جاء االبتداء بالكي�س؛ لأهميته .واالبتداء ِبـ (كيف) دون �أداتي
اال�ستفهام؛ للداللة على اهتمام الرجل بكيفية عثور الغالم على الكي�س .فالعربي بخ�صاله النبيلة يمقت
ال�سابق :هل
ال�سرقة ،وتعافها نف�سهّ .ثم ي�س�أله عن المكان الذي وجد فيه الكي�س؛ لي�ؤ ّكد على المبد�أ ّ
ّ
�أخذه الغالم من بيت� ،أم من دكان .و�أخي ًرا جاء اال�ستفهام عن الزمن ِبـ (متى) ،ولعله غير مهم لل�شاعر
ك�أهمية الحال والمكان.
ويرى المبرد �أنّ هذا التقديم يكون �ضرورة في ال�شعر ،يقولَ « :و َلو قلت :هَ ل زيد َق َام؟ لاَ ي�صلح
ِ�إلاَّ ِفي ّ
ـام؟ َو َجمِ يع ُح ُروف
ال�س�ؤَال ِ�إ َّن َما هُ َو َعن ا ْل ِف ْعلَ .و َك َذ ِل َكَ :متَى َز ْيـ ٌد َخـ َر َج؟ َو َ�أ ْينَ َز ْيـ ٌد َق َ
ال�ش ْعر؛ ِ ألَن ُّ
ا�س ٌم َوفع ٌل ِ�إلاَّ َتق ِْديم ا ْل ِف ْعل ِ�إلاَّ �أَنْ ُي ْ�ض َطر
الاِ ْ�س ِت ْف َهام غير �ألف الاِ ْ�س ِت ْف َهام لاَ ي�صلح فِيهِ نَّ ِ�إذا ْاجتمع ْ
َّ
الَ ْ�س َماء ِب اَل
ال�ش ِاعرَ ،وا ْل ِف ْعل ِفي ا ْل َجزَ اء �أوجب؛ َِ ألن ا ْل َجزَ اء لاَ يكون �إِلاَّ ِبا ْل ِف ْع ِل ،واال�ستفهام قد يكون َعن ْ أ
فعل تَقول� :أَ ِز ْيـ ٌد �أَ ُخ َ
ـوك؟ �أَزِيد ِفي ال َّدار؟ «(. )2
( )1الأعمال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 261
( )2المقت�ضب ،لل ُمب َّرد.75/2 ،

(الرجز)
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ثال ًثا :يالحظ �أنّ ال�شاعر كرر ا�سم اال�ستفهام (�أ ْي ــنَ ) في ال�شاهد الواحد؛ لغر�ض الت�أكيد  -كما
م ّر معنا في الأمثلة المذكورة  -حيث جاءت (�أ ْينَ ) مفيدة للتوكيد ب�سبب التكرار .وجاء تكرار الجملة
ال�شعرية المت�ضمنة ِلـ (�أ ْينَ ) اال�ستفهامية في موا�ضع �أخرى ،هي:
• قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )1
ــن َ�أ ْيـــنَ ِجــ ْئــتْ ؟
ِـن �أَ ْيــنَ �أَنْــتَ ؟ َو ِم ْ
َفـم ْ
ــ�س َك َ
ــذ ِل ْ
ـــك ؟
َنــ َو ِ
احــي الْـ َيـ َم ْ
ــن ؟ �أَ َلـ ْي َ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�سابقة نف�سها(: )2
ال�شعرية ّ
ْــم َ
ــج ُ
ـــب ؟
ـــل َعــ ْب ِ
ـــد ال ُ
ــر َجـــى َن ْ
ــطــ ِل ْ
�أَ ْيــنَ ُي ْ
ْــم َ
ــج ُ
ـــب ؟
ـــل َعــ ْب ِ
ـــد ال ُ
ــر َجـــى َن ْ
ــطــ ِل ْ
�أَ ْيــنَ ُي ْ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية ذاتها(: )3
َتــ َع َ
ـــر
ـــال َي ِ
ـــا�س ْ
َتــ َع َ
ـــال �أَ ْيـــنَ �أَنْــــتْ ؟
َب َـحــثْــتُ َعــن َ
ْــك �أَ ْيـــنَ �أَنْــــتْ ؟

• وقوله في الم�سرحيته ّ
ال�سابقة(: )4
ال�شعرية ّ
ــيــح ؟
الـــر َم ُ
ـــاح ِلــ َت ْـ�ش َ
ـــر َب الـــد َّم الْــ َقــ ِب ْ
�أَ ْيــنَ ِّ
ــيــح ؟
الـــر َم ُ
ـــاح ِلــ َت ْـ�ش َ
ـــر َب الـــد َّم الْــ َقــ ِب ْ
�أَ ْيــنَ ِّ

فتكرار الجملة ال�شعرية المت�ضمنة ال�سم اال�ستفهام (�أ ْينَ ) يعك�س مدى رغبة ال�شاعر في معرفة
المكان الم�ستفهم عنه ،وي�ؤ ّك ـ ُد تلك ال َّرغبة بتكرار الجملة ِّ
ال�شعـرية ذاتها .
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 247
ال�سابق نف�سه� ،ص. 271
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 278
( )4الأعمال ّ
ال�شعرية� ،ص . 287

(المتقارب)
(من الرمل)
(الرجز)
(من الكامل)
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( )3مــتــى .

ب ّين �سيبويه(� )1أنّ (متى) ُي�س�ستفهم بها عن الزمان ،وتكون ظرف زمان ،كما ذكر المبرد �أنّ (متى)
ا�سمَ ،و ِ�إ َّن َما هى من �أَ�س َماء الز ََّمان،
ا�سم ُي�ستفهم بها عن الوقت (الزمن) ،فقالَ :
«(متى) ُتمال؛ ِ ألَ َّن َها ْ
هم ب َها �إِلاَّ َعن َوقت»( .)2كما ذكر المبرد في مو�ضع �آخر �أنّ (متى) ُي�ستفهم بها عن ظرف
َولاَ ُي ْ�س َت َف ُ
الزمان ،فقالَ « :و ِ�إذا قلتَ :متى تخرج؟ َف ِ�إ َّن َما َم ْع َنا ُه� :أوقت َك َذا �أم َوقت َك َذا؟»( .)3وب ّين ابن الو ّراق
(متى) َ :فا َّل ِذي �أوجب َل َها ا ْلبناء �أَ َّن َها نائبة َعن حرف
ِعـ َّل ـ َة بناء (متى) اال�ستفهامية ،فيقولَ « :ف�أَما َ
الاِ ْ�س ِت ْف َهام ِفي الاِ ْ�س ِت ْف َهامَ ،و َعن حرف ا ْل َجزَ اء ِفي ا ْل َجزَ اءَ ،و َذ ِل َك َقول ا ْل َقا ِئلَ :متى تخرج؟ هُ َو َنا ِئب
َعن َق ْولك� :أتخرج َي ْوم ا ْل َخمِ ي�س �أَو َي ْوم ال�سبت؟ َو َن ْحو َذ ِلكَ ،ف َل َّما ت ََ�ض َّمنت (معنى) حرف اِال ْ�س ِت ْف َهام
َوا ْل َجزَ اء ،والحروف َم ْب ِن َّيةَ ،وجب �أَنْ ُي ْبنى»( .)4فجاءت علة البناء من م�شابهة (متى) لهمزة اال�ستفهام .
ولم يذكر مبارك بن �سيف في �شعره (متى) كا�سم ا�ستفهام �إ َّال في مو�ضعين ،هما:
قوله في ق�صيدته ّ
ال�شعرية (�أغنية الربيع)(: )5
َيــا َر ِبـــيـ ًعــا َ -مـ َتى َر َحـلْــتَ َ -و َطــ ْيــــ ًفــا

ِع ْ
ـــ�شـ ُتــهُ ِفـي الْـ ِبـ َعــا ِد َلــ ْو ُكــنْـتَ َت ْـد ِري

يتح�سر ال�شاعر ُ على رحيل ال ّربيع ،ف ُيبـ ّين �أنّ ال ّربي َع حين يرحل ف�إنّ طيفه يبقى حا�ض ًرا ال يغيب،
َّ
وال�شاعر في هذا يع ّبر عن مدى ع�شقه وتعلقه بالربيع وتمنياته �أ ّال يرحل .
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )6
ـــد ُتـــــهُ
ــ�س هُ ــ َنــا َو َج ْ
ِكــ ْي ٌ
َكـ ْي َ
ــف َو�أَ ْيـــنَ َو َمــ َتــــى ؟

الكي�س.
تقدير اال�ستفهام هنا :متى وجدت الكي�س ؟ فال�س�ؤال عن الزمن الذي َو َج َد فيه
ُ
الغالم َ
( )1الكتاب ،ل�سيبويه. 216/1 ،
( )2المقت�ضب ،للمبرد.53/3 ،
ال�سابق نف�سه. 55/3 ،
(ّ )3
( )4علل النحو ،البن الوراق� ،ص. 221
( )5الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 30الخفيف)
(الرجز)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 261
(ّ )6
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(� )4أنَّــــــى .

يقـول الـقـرطـبـي ت671ه ُمـف ِّـ�سـ ًرا معنى (�أ َّنى) في قوله تعالىَ } :ف ْأتُوا َح ْر َثك ُْم َأنَّى ِش ْئت ُْم{(:)1
«و(�أ َّنى) :تجيء �س�ؤاال و�إخبارا عن �أمر له جهات ،فهو �أع َّـم في اللغة من (كيف) ومن (�أين) ومن
(متى) ،هذا هو اال�ستعمال العربي في(�أ َّنى)..وف�سرها �سيبوبه بـ «كيف» ومن «�أين» باجتماعهما»(. )2
ونقل الإ�ستراباذي ت686ه عن ابن يعي�ش ،والزجاج معنى (�أ ّنـى) ،قولهما ..« :كقوله تعالى:
} َف ْأتُوا َح ْر َثك ُْم َأنَّى ِش ْئت ُْم{( .)3قال ابن يعي�ش « :ال�شاهد فيه (�أ َّنــى) بمعنى كيف� ،أال ترى �أ َّنه ال يح�سن
�أنْ تكون بمعنى من �أين؟ لأنَّ بعدها من �أين ،فيكون تكرير ًا ،ويجوز �أنْ تكون بمعنى من �أين ،و ُكررت على
وح ُ�سنَ التكرار الختالف اللفظين ..و�أورده الزجاج في تف�سيره عند قوله تعالىَ } :أنَّى
�سبيل التوكيدَ ،
ُون لِي غ اَُل ٌم{( )4على �أنَّ (�أ َّنــى) فيهما بمعنى كيف»(.)5
َيك ُ
وذكر الدكتور محمد محمد �أبو مو�سى �أنّ (�أ َّنى) ُي�ستفهم بها عن المكان وعن الزمان ،فقال« :
و(�أ ّنى) ُي ْ�س�أَل بها عن الحال ،مثل ( َك ْي َف) ،وقولهَ }:ف ْأتُوا َح ْر َثك ُْم َأنَّى ِش ْئت ُْم{( .)6و ُي ْ�س�أَل بها عن المكان،
()10
لك هذا»( .)8وي�ضيف الدكتور عتيق( ،)9والمراغي
مثل (�أ ْينَ ) ،ومنه(َ } :)7أنَّى َل ِك َه َذا{� ،أي :من �أين ِ
مع ًنى ثال ًثا ِلـ (�أ ّنـى) ،وهو �أ ّنها تكون بمعنى (متى) ،نحو� :أ ّنى يفي�ض نه ُر النيل؟
ولم ترد (�أ ّنى) اال�ستفهامية في �شعر مبارك بن �سيف �إ ّال في مو�ضعين ،هما:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليــج)(: )11
�أَنَّــــى ِلـمـثـــ ِل َ
ـــاء
ـــك َتــ ْهــ َتــدي الأَ ْ�ســــ َم ُ

ــردوتْــ�س) �إن َ
َّـــك َتـــا ِئــهٌ َو ُمـــتـــ ِّو ٌه
ِ
(ه ُ

جاءت (�أ ّنى) بمعنى كيف ؟
(� )1سورة البقرة� ،آية . 223
( )2الجامع لأحكام القر�آن ،للقرطبي.93 / 3 ،
(� )3سورة البقرة� ،آية . 223
(� )4سورة مريـم� ،آية . 20
(� )5شرح �شافية ابن الحاجب ،للإ�ستراباذي.311/4 ،
(� )6سورة البقرة� ،آية . 223
(� )7سورة �آل عمران� ،آية . 37
( )8داللة التراكيب ،للدكتور محمد محمد �أبو مو�سى� ،ص. 205
( )9علم المعاني ،للدكتور عبد العزيز عتيق� ،ص. 104
( )10علوم البالغة ،لأحمد م�صطفى المراغي� ،ص. 81
( )11الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 122البحر :الكامل)
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• وقوله في ق�صيدته (ن ّوارة يا عالمي ال�صغير)(: )1
َو�أُ ِف ُ
ــحـــال
ــيــق َو ُّ
الــدنْـيا ُتـ َعــا ِتـ ُبــ ِنــي ُ ..م َ
ـــة �أَنْ َت ِجيء مِــنَ ال َ
ْــخــ َيال ؟
لـحـ ِقـ ْيـ َق ِ
َو َتـقُــول� :أَنَّــى ِل َ

جاءت (�أ ّنى) بمعنى كيف� .أي :كيف يمكن �أنْ ت�أتي الحقيقة من الخيال .وك�أنّ ال�شاعر ي�س�أل بق�صد
النفي والإنكار ،ك�أ ّنه يريد �أنْ يقول :ال ت�أتي الحقيقة من الخيال .
ثال ًثا :الأغرا�ض البالغية لال�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف :

قد يخرج اال�ستفهام عن المعنى الأ�صيل الذي و�ضع له ،وهو طلب معرفة �شيء لم يكن معرو ًفا من
تب البالغة العربية( )2تلك
َقـ ْبل ب�أداة خا�صة �إلى ٍ
معان �أخرى يد ُّل عليها ال�سياق ،وقد َذ َكـ َر ْت بع�ض ُك ُ
المعاني .
وتتبع الباحث �أغرا�ض اال�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف ،فوجد الأغرا�ض الآتية:
( )1النّفي :ويعني �أنْ ُيق�صد باال�ستفهام النفي ،ولي�س العلم ب�شيءٍ كان مجهو ًال ،نحو :قوله تعالى:
} َف َم ْن َي ْه ِدي َم ْن َأ َض َّل ال َّل ُه{( .)3ومعنى الآية :ال هادي ل َمنْ �أ�ض ّل اهلل .
وقد خرج اال�ستفهام لمعنى النفي في �شعر مبارك بن �سيف ،وقد عر�ضنا لأمثلة على ذلك عند
حديثنا عن ( َكـ ْي َـف) .ومن الأمثلة الأخرى قوله:
• في ق�صيدته (الليل ّ
وال�ضفاف)(: )4
َيــا ِ�ضــ َف َ
ــاف َّ
الـ�ش ِّ
ــط ...
ــن َحـ ِنــ ْي ْن ؟
هَ ــلْ �أَ ْ�شــ ُكــو ِلــ َمــا ِبــي ِم ْ

وقوله:
ـــالت َنـــ�أَتْ
َفـ�أَ ِجــيـ ِبــي َيــا ُن َـخـ ْي ٍ
ــيــم ؟
ــت َر ْج َع �آهَ ِ
هَ ــلْ َ�سـمِـ ْع ِ
ــات الْـ َكـ ِل ْ
(من الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 224
(ّ )1
()2منها :علم المعاني ،د .عبد العزيز عتيق� ،ص 104ـ  .120ـ وعلوم البالغة ،لأحمد م�صطفى المراغي 81 ،ـ وعلوم البالغة ،للدكتور
محمد �أحمد قا�سم ,والدكتور محيي الدين ديب295 ،ـ .300
(� )3سورة ال ّروم� ،آية . 29
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 17الرمل)
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ال�صبــا)(: )1
• وفي ق�صيدته (رفقة ِّ
هَ ـلْ ُيطْ َل ُـق الْـ َم ْـ�س ُـجـونُ ِم ْـن �أَ ْ�صـ َفـا ِد ِه ؟

ــز َنـــا ِد ؟
ــرى ِب ِ
ِبـال َ
ْـحـقِّ ُيطْ ـ َل ُـق � ،أَ ْم ُت َ

فغر�ض اال�ستفهام النفي� ،أي :ال ُيطلق الم�سجون من �سجنه �إ ّال بالحقِّ � ،أو بالقتال.
ولعلنا نالحظ هنا �أنّ ّ
ال�شاعر عندما �أراد �إخراج اال�ستفهام من معناه الأ�صيل ،وهو طلب الفهم
مجازي ،وهو ال ّنفي لج�أ �إلى الإفادة من ِّ
وال�صرفية ال ُمتاحة �أمامه،
�إلى مع ًنى
ٍّ
كل الوظائف ال ّنحويةّ ،
فا�ستخدام الفعل المبني للمجهول ( ُي ْط َلقُ ) ،وا�ستخدامه هنا له مغ ًزى ودالل ٌة ،فهو ال يعرف ُك ْنه الفاعل
وحقيقته؛ لذا لم ُي�ش ْر �إليه في البيتّ ،ثم لج�أ �إلى �صيغة ا�سم المفعول (الم�سجون)؛ ّ
ليدل داللة �أكيدة
على وقوع ظلم ب ٍّين عليه حيثُ ُ�س ِجن من دون جريرة اقترفها ،وهكذا ا�سم المفعول فهو دا ٌّل على حدث
و ُم ْح َدث ،ثم ن�أتي �إلى متعلقات الفعل ( ُي ْط َلق) فنرى ّ
ال�شاعر ي�ستخدم الجمع (�أ�صفاده) ،فلي�س �صفدً ا
ال�سجن من الم�ستحيالت،
واحدً ا ،و�إ ّنما هو �صفد تلو �صفد ،وك�أنّ كثرة الأ�صفاد توحي ب�أنّ الخروج من ِّ
وا�ستخدم ال�شاعر هنا جمع القلة (�أ�صفاد) بوزن (�أفعال)؛ لأنّ جمع القلة قد يد ُّل على الكثرة ح�سب
اال�ستخدام وال�سياق ،ثم ذ ّيل بتقديم الجار والمجرور مع الفعل (بالحقِّ ) �إيحا ًء �إلى اهتمام بالغ �إلى
�ضرورة توخي الحق في ِّ
متبوعا
كل �ش�ؤون الحياة ،ثم جاء ال�شاعر بالفعل ( ُت َرى) المبني للمجهول
ً
بالجار والمجرور (بزناد) ،وك�أ ّنه و�إنْ نفى الخروج من ال�سجن با�ستخدام (هَ ْـل) ف�إنّ فيه روح التح ّدي،
وعدم اال�ست�سالم ،ف�سيكون الخروج بالقوة.
• وفي ق�صيدته (بين هياكل ع�شتار ـ الم�شهد الأول ـ)(: )2
ــــو�ص َّ
ْـــط ..
ــ�س ِبــ َقـــا ِع النِّـــف ِ
�أَ َتــ ُغ ُ
ال�شــ ْم ُ
ــح َ
ــحــــا ْر ؟
ـــث َع ْ
ــن َ�ش َـج ِ
ِلــ َتــ ْب َ
ـــر الْـــ َم َّ

تغو�ص بقاع النفط ،ف�أفاد اال�ستفهام النفي .
والجواب على �س�ؤال ال�شاعر� :أنّ ال�شم�س لنْ َ
• وفي ق�صيدته (مناجاة الدهر)(: )3
ـ�ضــي َوانْـ َتـ َهــ ْينَ َ�أ َمــا ِنــــيا ؟
ــر َيـ ْم ِ
�أَ ِم الْـ ُعــ ْم ُ

ــرى ِتــل َ
ْــك الْـ ُعــ ُهـــو ُد َت ُ
ـــزو ُر َنــــا
َوهَ ــلْ َيــا ُت َ
ال�سابق نف�سه� ،ص. 20
(ّ )1
ّ
( )2الأعمــال ال�شعرية� ،ص. 34
ال�سابق نف�سه� ،ص. 53
(ّ )3

(الرمل)
(المتدارك)
(الطويل)
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تلك العهود لن تزورنا ،فالزمن ال يرجع للوراء  ،فغر�ض اال�ستفهام النفي .
• وفي ق�صيدته (عودة �إبريل)(: )1
�أَ ْر َكـــــا ُنـــــــهُ َب َ
ــــــــــر ؟
ــــاق ِ
ـــــــات الــــــــز َّْه ِ

ـــد َ�ضــــ َّمــــتْ
ْــ�سـى ِعــ ْيــدً ا َق ْ
َم ْ
ـــن َيــن َ

لن ين�سى �أح ـ ٌد ذلك العيـ ــد ،فاال�ستفهام للنفي .
• وفي ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
ْــطـــقُـــوا ِب َ
ــ�شــ َهـــا َد ٍة
ــجــ ًال َو َلــ َّمــا َيـن ِ
َخ َ

ــاء ؟
َو َت َ
ــ�س َ
ـــاء ُلــوا هَ ــــلْ ُتـ ْعـ َبــدُ َّ
ال�صــ َّم ُ

أ�صم ال ي�سمع .
�أي ال يمكن لعاقل �أن يعبد حجرا � ّ
التعجب:
()2
ُّ

• يقول في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )3
�أَ َو ِفــــي ال َ
ــاء ؟
ــيـــج َتــ َبــدَّ َلــتْ �أَ ْ�شــ َي ُ
ْـخــ ِل ِ

ـــه
ـــن َ�أ ْر ِ�ض ِ
ـــن َقـــ ْو ِم ِ
ـــــه َ ،ع ْ
َو َ�ســـ�أَلْــ ُتـــهُ َع ْ

يت�ساءل ال�شاعر متعج ًبا :هل تغ ّيرت �أ�شيا ُء في الخليج ال نعلمها ؟
• ويقول في م�سرحيته ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )4
ــــم َت َ
ــخـــاف ؟
َو ِم َّ
ومـــم �أَ َخـــــاف ؟
َّ
�أَ َخ ُ
ـــد
ْـحــ َيـا ِة َو َلــ ْونَ الْــ َغ ِ
ْـحــ َيا َة َو ُبــ�ؤْ َ�س ال َ
ــاف ال َ

ي�س�أل طف ٌل العجوز من �أي �شيء يخاف ،فيعجب العجوز من �س�ؤال الطفل ،ثم يبد�أ يذكر له م�صادر
ذلك الخوف .
( )3التّمنّي مع اال�ستبطاء :

يقول في ق�صيدته (فل�سطين  ..موطن الأديان)(: )5
		
( )1نف�سه� ،ص. 65
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 110
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 107
ال�سابق نف�سه� ،ص. 249
(ّ )4
		
( )5نف�سه� ،ص. 83

(المتدارك)
(الكامل)
(الكامل)
(المتقارب)
(الكامل)
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َذ َ
اك الْـ َعــنِــيـدُ َ ،فــ�أَ ْيــنَ َيــ ْو ُم َمــ َعـا ِدي ؟

ــ�سـطـــينَ الأُ َبـــا ِة َ -فــ�إنَّـــ ِني
ُعـذْ ًرا ِ -فــ َل ِ
( )4التقرير:

ال�صبا)(:)1
• يقول ال�شاعر مبارك بن �سيف في ق�صيدته (رفقة ِّ
�أَ َل ْـم َي َ
ــحـــ َّيــا ُه ؟
ْــ�ســـو ُم َ
ـــزلْ ُنـــو ُر ُه َيــك ُ

ْـــرا ُه
َيـا �سـا ِكـ ِني َحـ ِّيـ َنـا َق ْـد َعــا َد ِذـك َ

• ويقول في م�سرحيته ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )2
�أَ ِبــي َيــا �أَ ِبـــي
َتــ َمــ ّهـــــلْ
ـــب ؟
ــ�ســـتَ َتــ ِع ْ
ِلــ َمــا َذا ِلـــ َمـــا َذا �أَ َل ْ
َي ِـحــلُّ ِبــدَ ا ِر �أَ ِبــي ُكــلُّ َ�ض ْ
ــيــف
( )5التعظيم :

(ع ّ�شاق ّ
ال�شم�س)(: )3
• يقول في ق�صيدته ُ
ــ�شــاقُ ِتــل َ
ــف ال َ
ْـك َّ
ــم ُع َّ
ــيــج
ـ�س ِفـي َ�صـ ْي ِ
ال�شـ ْم ِ
ْـخــ ِل ْ
�إنَّـ ُه ْ
�آ ِه َمــا �أَ ْد َر َ
ــف ال َ
اك َمــا َ�صــ ْي ُ
ــيــج ؟
ْـخــ ِل ْ

• ويقول في ق�صيدته (�أجرا�س القد�س)(: )4
ــر َت ـ َجــ َّ
ال ِدي ـ
َوهَ ــــلْ ُخـــ ِّب ْ
َبــ�أَنِّــي ِمـــث ُ
ر�ض ؟
ـــذي الأَ ْ
ْـــل هَ ِ
َو�أَنَّ الأ ْر َ
�ض ال َتــفْــ َنـــى

• ويقول في ق�صيدته (�أن�شودة وادي النيل)(: )5
ــ�س الــلـــيـــــــ
�أَ ُّي ِعـطْ ٍ
ــب �إنْ هَ ــ َم َ
ــر َيـ ُه ُّ
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 20
ال�سابق نف�سه� ،ص. 246
(ّ )2
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 10
ال�سابق نف�سه� ،ص. 32
(ّ )4
		
( )5نف�سه� ،ص. 216

ُ
ـــــــل ِل َ
ــــر َوال ْأقــحــــ َوانِ
ــــر الْــ َف ْـج ِ
ــــز ْه ِ

(الب�سيط)
(من المتقارب)
(الرمل)
(الهزج)
(الخفيف)
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( )6التحقير:

• ويقول في ق�صيدته (لقاء عابر مع حاتم الطائي)(: )1
ُــول  :ان َ
َتـق ُ
ْــ�شـ َغــلْــ َنــا
ِبــ َمــا َذا ان َ
ْــ�شـ َغــلْــ َنــا ؟
ِب َـجـ ْمــ ِع الإتـــا َو ِة َوالإ ْر ِت َ
ــ�شــاء ؟!

• ويقول في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
ــد َر َم َ
�أَ ْيــنَ َّ
ــــاء ؟
ــاء َو َق ْ
ـــاك َغـــ َب ُ
الــذ َك ُ

َيــا َجــا ِئــ ًال ِفــي َّ
ــر ِق َغــ ْي َر ُمـ َمــ ِّي ٍـز
ال�ش ْ

ال�سابقة نف�سها(: )3
• ويقول في ق�صيدته ّ
�أَنَّـــى ِلـمِـثْــ ِل َ
ـاء ؟
ــك َت ْهـ َت ِ
ــدي الأَ ْ�سـ َم ُ

ْــ�س) �إن َ
َّــك َتـــا ِئـــهٌ َومـــتـــ ِّو ٌه
ِ
ــردوت ُ
(ه ُ
( )5الأمـــــر:

يقول في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )4
ــر ُجــو الْــ ِو َف َ
اء ؟
ــاق َ ،ف َهــلْ َلـهُ �أَ ْ�صـدَ ُ
َي ْ

هَ َ
ــم َيـق ُ
ُــول ُمـــ َنــا ِد ًيا
ـــذا َخـــ ِلــ ْي ُـجـ ُك ُ

اال�ستفهام ،وي�أتي :
( )6الإنكار :و ُي�شترط فيه �أنْ يلي المنك ُر
َ
�أو ً
َّاس بِا ْلبِ ِّر َو َتن َْس ْو َن َأ ْن ُف َسك ُْم{( . )5وورد في
ال :للتوبيــخ على الفعل ،نحو قوله تعالىَ } :أت َْأ ُم ُر َ
ون الن َ
�شعر مبارك بن �سيف �شاهد على ذلك ،وهو قوله في م�سرحيته ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )6
ــر الــزَّكــ َّي ْ
ــة ؟
ــد َمـــاءِ َي ِ
ــرى ِب ِ
ــا�س ٍ
ــم َيــا ُت َ
َمــا َذا َجــ َنـ ْيــ ُت ْ
َمــا َذا َفـ َعــلْــ ُتــم َ�ســا َد ِتــي ِبــدَ ٍم َتــد َّف َ
ــن ُ�سـ َمـــ َّيــة ؟
ــق ِم ْ
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 209 ،208
		
ال�سابق نف�سه� ،ص. 122
(ّ )2
			
( )3نف�سه� ،ص. 122
( )4الأعمــال ّ
		
ال�شعرية� ،ص. 160
(� )5سورة البقرة� ،آية . 43
		
( )6الأعمــال ال�شعرية� ،ص. 323

(من المتقارب)
(الكامل)
(الكامل)
(الكامل)
(من الكامل)
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ِ
ين َواتَّخَ َذ
الثاني :للتكذيب في الما�ضي بمعنى لم يكن ،نحو قوله تعالىَ }:أ َف َأ ْص َفاك ُْم َر ُّبك ُْم بِا ْل َبن َ
ِ ِ
ِ
()1
وها َو َأ ْنت ُْم َل َها
م َن ا ْل َملئكَة إِنَا ًثا{ � ،أو في الم�ستقبل بمعنى ال يكون ،نحو قوله تعالىَ } :أ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ
ك ِ
ون{( .)2ولم يعثر الباحث على �شاهد في �شعر مبارك بن �سيف يفيد اال�ستفهام فيه التكذيب .
َار ُه َ

( )5الت�شويق :

• يقول في ق�صيدته (الليل ِّ
وال�ضفاف)(: )3
ــاك النَّـ�سـيــم ؟
�أَ ْيـنَ ِمــنِّــي ُحــلْـ ُو َذ َّي ِ
ْـجـــ َوا َبـــا
ــات ُّ
َيــا ُن ِـجــ ْيــ َم ِ
الــد َجــى ُر ِّدي ال َ
ــه ِّ
ْــرى �أَ َثــا َبــا
ِلــي ُفــ�ؤَادٌ ُكـلَّــ َمــا َطـــا َفــتْ ِب ِ
الــذك َ

• ويقول في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )4
ــم َيــ ْبـ َتـ ُغـــونْ ؟
ــرى َمــا َذا َع َ
َيــا ُت َ
ــ�ســاهُ ْ
ــم َيـن ُ
ـــرونْ ؟
ــرى َمــا َذا َع َ
َيــا ُت َ
ــ�ســاهُ ْ
ْـظ ُ

• ويقول في ق�صيدته (ذكريات الطفولة)(: )5
ــر ؟
َوهَ ــلْ َتــذْ ُك ِ
ــريـنَ ُن ُـجــو َم َّ
الـ�ســ َم ْ
ــر ؟
َو�أَلْــ َعــا َبــ َنــا ِفــي َلــ َيــا ِلـي الْـ َقــ َم ْ
( )6التّـهـويـل:

(ع ّ�شاق ّ
ال�شم�س)(: )6
• يقول في ق�صيدته ُ
ـــرى َجــا ُل َ
اج ال َ
ــيـــج  -؟
ـــوت َق ْ
ـــد �أَ ْر َدتْـــهُ � -أَ ْمـــ َو ُ
�أَ ُت َ
ْـخــ ِل ْ
(� )1سورة الإ�سراء �آية . 40
(� )2سورة هود� ،آية . 28
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 18
ال�سابق نف�سه� ،ص. 26
(ّ )4
ّ
( )5الأعمــال ال�شعرية� ،ص. 78
ال�سابق نف�سه� ،ص. 13 ،12
(ّ )6

(الرمل)
(الرمل)
(من المتقارب)
(الرمل)
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َكــ ْي َ
ــف َيـنْـ َق ُّ
ـــر ؟
ــ�ض َعــ َلــى الْــ َمــا ِر ِد َ�صـخْ ُ
يـــه َقــ ِتــيــــ ًال ؟
ــر ِد ِ
ُث َّ
ـــم ُي ْ

• ويقول في ق�صيدته (الزهر من ر�سائلي)(: )1
َفـ َهـــل ُر ِمــيــتُ �إ ْذ َرمـــا ِني ؟

�إنِّــي ُر ِمــيــتُ ِفــي الْــ َهـــ َوى

( )1نف�سه� ،ص. 43

(مجزوء الرجز)
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الف�صل الثاني :
النّفـــي و�أدواته في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني ،وي�شمل :
وا�صطالحا .
( �أ ) توطئة ،ال ّنـفـي لغة
ً
(ب) دور النفي في بناء الجملة .
(ج) �أدوات النفي في �شعر مبارك بن �سيف ،هي:
�أو ًال  :ال .
ثان ًيا :م ــا .
ثال ًثا َ :ل ـ ْم .
ـ�س .
راب ًعا َ :لـ ْي َ
خام�سا َ :ل ــنْ .
ً

الف�صل الثاني  :النّفـــي و�أدواته في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني ،وي�شمل :
�أوال :التوطئة ،وت�شمل:
وا�صطالحا .
( )1النّـفـي لغة
ً
النّفـــي لغــة:

تناولت المعاجم وكتب اللغة( )1المعنى الللغوي لكلمة( َن ـ َفـ َـي)،فذكرت لها معاني متعددة ،منها:
 التنحية ،ف َنـ َفـى ّال�شيء َنـفْـ ًياَ ،ن ّـحـاه .
 التّ�سا ُقط ،ومنه َن َفى َ�ش ْع ُر الرجل �إذا ثا َر ْوا�ش َعانَّ .
 ال ّذهابُ ،يقال :انتفى َّال�شجر من الوادي ،وهذه نفاية المتاع ونفيته .
ال�س ْيل َي ْن ِفي ال ُغثاءَ :ي ْحمِ ُل ُه َو َي ْد َف ُع ُه .
 َّ َ�سـ َق ُـط الكالم وف�ضيحه . كل ما رددته ،فقد نفيته . َنـ َفـ ْيـته �أَ ْن ِفيه َنـفْـ ًيا �إِذا �أَخرجته ِمنَ ا ْل َب َل ِد َو َط َر ْد َت ُه  .وهذا هو معنى ( ُي ْن َفوا) في القر�آن الكريم فيقوله تعالىَ } :أ ْو ُينْ َف ْوا ِم َن أْالَ ْر ِ
ض{(. )2
النَّـفْـــي ا�صطــالحـــًا:

ويرى علي بن محمد الجرجاني ت816هـ(� )3أنّ كلمة النفي ُت�ستعمل بمعنى كلمة الجحد التي تعني:
ما انجزم بلم لنفي الما�ضي ،وهو الإخبار عن ت ْرك الفعل في الما�ضي ،وهذه �صورة من �صور الجحد،
�أو النفي ،وهي ال ّدالة على الزّمن الما�ضي.
ويع ّرف الدكتور مهدي المخزومي النفي على �أ ّنه « �أ�سلوب لغوي ُتحدده منا�سبات القول ،وهو �أ�سلوب
نق�ض و�إنكار ُي�ستخدم لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب»(.)4
(ُ )1ينظر :ـ �أ�سا�س البالغة ،للزمخ�شريَ ( ،ن َفى)  ،982ول�سان العرب ،البن منظور( ،نفي)  ،337 ،336/15والتعريفات ،للجرجاني،
�ص ،51والقامو�س المحيط ،للفيروز�آبادي ت 817هـَ ( ،نـ َف َـي) . 396/4
(� )2سورة المائدة� ،آية . 33
( )3التعريفات ،للجرجاني� ،ص. 51
( )4في النحو العربي نقد وتوجيه ،لمهدي المخزومي� ،ص. 246
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الحكم
ويع ّرف الدكتور خليل عمايرة النفي على �أ ّنه ٌ
«باب من �أبواب المعنى يهدف به المتك ِّلم �إخراج ُ
في تركيب لغوي مثبت �إلى �ض ّده ،وتحويل معنى ذهني فيه الإيجاب وال َقبول �إلى حكم يخالفه �إلى نقي�ضه،
الحكم عن طريق غير
ال�سامع �إلى ذلك ُ
وذلك ب�صيغة تحتوي على عن�صر يفيد ذلك� ،أو ب�صرف ذهن ّ
مبا�شر من المقابلة� ،أو ِذ ْكر ِّ
ال�ضــدِّ � ،أو بتعبير ي�سو ُد في مجتمع ما فيقترن ب�ضد الإيجاب والإثبات»(. )1
( )2دور النفي في بناء الجملة .

ال �شك �أنّ « ال ّنـفي من العوار�ض المهمة التي تعر�ض لبناء الجملة ،فتفيد عدم ثبوت ن�سبة الم�سند
ال�سواء»( .)2ويتابع الدكتور حما�سة حديثه مبي ًنا علة ذلك؛
للم�سند �إليه في الجملة الفعلية واال�سمية على ّ
لأنّ النفي « يتجه في حقيقته �إلى الم�سند ،و�أما الم�سند �إليه فال ُينفى «(. )3
ويذكر الأ�ستاذ الدكتور حما�سة �صو ًرا لدخول النفي على الجملة اال�سمية ،والجملة الفعلية على
النحو الآتي:
�أو ًال :الجملة اال�سمية .

 -1قد يت�ص ّدر النفي الجملة اال�سمية ،فيدخل على المبتد�أ والخبر م ًعا.
-2قد يت�ص ّدر الخبر بو�صفه الم�سند؛ وذلك حين يكون الخبر جملة ،وتكون الجملة المنفية خب ًرا
عن المبتد�أ المثبت ،نحو قوله تعالىَ } :وال َّل ُه ل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظالِ ِم َين{(.)4
ولم يكن مبارك بن �سيف بعيدًا عن هذا اال�ستخدام ،فقد وجد الباحث �شواهد من �شعره على ما
تق ّدم ،و�سنعر�ضها �ضمن الأنماط الآتية :
النّمط الأول :ت�صدر النّفي للجملة اال�سمية .جاء هذا النمط في (اثنين وثمانين) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�أغنية الربيع)(: )5
ـــر َلــ ْيــ ِلــــي
َل ْ
ــن َيـ ُكــونَ الْـ ِف َ
ــــراقُ َيــا َف ْـج ُ
( )1في التحليل اللغوي ،للدكتور خليل عمايرة� ،ص.154
( )2بناء الجملة العربية ،للدكتور محمد حما�سة� ،ص. 280
ال�سابق نف�سه� ،ص.280
(ّ )3
(� )4سورة البقرة ،258 ،و�آل عمران ،86 ،والتوبة. 109 ،19 ،
( )5الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 30الخفيف)
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ــري
َل ْ
ــن َيـ ُكــونَ الْـ ِبــ َعــا ُد َ�س ْـجـ ِنــي َو� ْأ�س ِ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )1
ـــاء
ـــ�س ِف ِ
َوالـنُّــو ُر َف ْـج ٌ
ــر َلـ ْي َ
ــيــه ِر َي ُ

هلل ـ ِف َ
ـاءتْ َ -ر ُ�س َ
ـيك َبـ َيا ِر ٌق
ـول ا ِ
َ�ض َ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
ـــــم
ــن َخــ َي ِ
َمــا ُّ
الــد ُّر �إال ِم ْ
ــال ُمـ َنــ َّع ٍ

ـــام َوال ُ
ـــالء
ــم الأ ْوهَ ُ
ــر َعـــتْــ ُك ُ
َ�ص َ
ْــخــــ َي ُ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة وادي النيل)(: )3
ُ
لـ�ســتُ �أَنْـــ�أى
َو َّحـــدَ اهلل َبـ ْيــ َنــ َنا ْ

ــر َقــانِ
َع ْ
ـــراهَ ــا َو�إنْ َنـ�أَى الْـ َم ْـ�ش ِ
ــن َث َ

النّمط الثاني :ت�صدر النّفي للخبر الجملة دون المبتد�أ.

جاء النفي مت�صد ًرا جملة الخبر في �شعر مبارك بن �سيف في (ثمانية ع�شر) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�أمجاد رم�ضان)(: )4
ـــــة
ـــرا ِبـ َغـــ ْي ِر ِهـــــدَ ا َي ٍ
ـ�ص ً
ال َتــ�أْ َمــــ ُلـــوا َن ْ

ــــب
ـــر ال ُيــ ْهــــدَ ى َوال ُي ْـ�ســ َت ْـجــ َل ُ
َّــ�ص ُ
َفــالن ْ

• وقوله في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديان)(: )5
ِـــل َرا َي ً
ــجــ َهـــا ِد َنـــا َ�ســ َنــ ُعـــو ُد َن ْـحــم ُ
ــة
ِب ِ

ـــر ال َيـــ�أْ ِتـــي ِبـ َغـــ ْي ِر ِجــ َهــــا ِد
َّــ�ص ُ
َفــالن ْ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعر ّية (الفجـر الآتي)(: )6
ـاجـدُ َلـ ْو َنا َد ْيـتُ ُمــنْـ َت َـج ًعا
َن ْـحـنُ الأَ َم ِ

ــن ال َ
ْـخـ َب ِر
ـاء َوالْـ َمـ ْو ُت ال َي ْـد ِري َع ِ
َل َـج َ

ثان ًيا :الجملة الفعلية.
ويت�ص ـ ّدر الـ ّن ـفـ ُـي فـيـها الفـع َـل؛ لأ ّنـه هـو الـم�سند ،وهو ُمـق ـ ّدم عـلى الـفـاعــل ،نحـو قـوله تعـالـى } :ل
حب ال َّله ا ْلجهر بِالس ِ
ِ
وء ِم َن ا ْل َق ْو ِل{(.)7
ُي ُّ ُ َ ْ َ ُّ
ال�سابق نف�سه� ،ص. 129
(ّ )1
		
( )2نف�سه� ،ص.145
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 220
ال�سابق نف�سه� ،ص. 74
(ّ )4
		
( )5نف�سه� ،ص. 83
( )6الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 282
(� )7سورة ال ِّن�ساء� ،آية . 148

(الكامل)
(الكامل)
(الخفيف)
(الكامل)
(الكامل)
(الب�سيط)
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وموزعا على الأنماط الآتية:
وجاء النفي مت�صد ًرا الجملة الفعلية في �شعر مبارك بن �سيف،
ً
ــــم )  +الفعل.
النمط الأول :حرف النفي ( َل ْ

جاء هذا النمط في �شعر مبارك بن �سيف في (�أربعة وع�شرين) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (الزّهر من ر�سائلي)(: )1
ـــا�شـ َقــانِ
ــ�صــــنْـهُ َع ِ
َمـا َل ْـم َي ُ

�إنَّـــا َحــ ِفــظْ ــــ َنــا ِلــلــ َهـــــــ َوى

• وقوله في ق�صيدته (عودة �إبريل)(:)2
ـــرقْ ِفــي �أَ ْر َكــا ِن َ
ُي ْ
ــري
ــج ِ
ــ�ش ِ
ـــك َف ْ

َيــــا َلــ ْيـــ ِلــي َط َ
ـــــم
ـــال الْــ ُبـــ ْعـــدُ َو َل ْ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )3
ْــ�س َ
ــاء
ــم َيــن َ
َل ْ
ـــــاء َوالأَ ْبـــ َن ُ
ـــك الآ َب ُ

َيـا َب ْـح ُـر َد ْع َعــن َ
ـاب َو َلـ ْو َمــه
ْـك الْـ ِعــ َت َ
النمط الثاني :حرف النفي ( َمـــــا )  +الفعل.

جاء هذا النمط في �شعر مبارك بن �سيف في (اثنين وثالثين) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�سحر البداوة)(: )4
يـب
َيـطْ ـ ُلــ ْبنَ ِم ْـن َ�ش ِ
ـاع ٍـر ُحـ َّر الْـ َم َـ�سا ِك ِ

ـــردٌ
ــري َطـــا ِئ ٌر َغ ِ
َو َمــا َ�شـ َفــ ْعــنَ َو ِ�شـ ْع ِ

• وقوله في ق�صيدته (مناجاة ال ّدهر)(: )5
ــة
َو ِبــا ِ
ــزيـ َن ٍ
ِــر ُت ِل ِ
هلل �إنِّــي َمــا ُبـه ْ

ـ�ش َ�صــا ِفـيا
َوال َغـ َّر ِني َرغْ ـدٌ مِنَ الْـ َعــ ْي ِ

• وقوله في ق�صيدته (ترنيمة ال�شواطئ الغافية)(: )6
ــد ُو ِ�صـ َفــتْ َف َما �أَ ْو َفـتْ َ�صفَـاتْ
ــرهَ ـا َعــذ َراء َق ْ
ــراء الــ َّر ِبـيـ ِع َو َز ْه ِ
�أَ ْم ِعــطْ ِ
ــر َ�ص ْـح َ
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 44
ال�سابق نف�سه� ،ص. 64
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 145
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 45
ال�سابق نف�سه� ،ص. 53
(ّ )5
		
( )6نف�سه� ،ص. 228

(مجزوء الكامل المرفل)
(المتدارك)
(الكامل)
(الب�سيط)
(الطويل)
(الكامل)
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النمط الثالث :حرف النفي ( َمـــــا )  +الجملة اال�سمية.

جاءت (ما) النافية داخلة على الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف في (ثالثين) مو�ض ًعا،
منها:
• قوله في ق�صيدته (مناجاة ال ّدهر)(:)1
الــذي
ـيـب َوال ِ
َفـ َوا ِ
هلل َمـا �أَنْـتَ ال ُْـم ِـج ُ

َي ُـر ُّد َق َ
ـاء �إنَّـهُ الْـ ُعـ ْم ُـر َجـا ِريــا
ـ�ض ً

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(:)2
ــاء
ــ�س َالأحــ َّب ِ
هَ ــ ْم ُ
ــة َمـا َلـهُ �إخْ ـــ َف ُ

�ص ا ْل َه َوى
ـيج �َ -سـ ِم ْعـتَ ِم ْن ِق َ�ص ِ
َك ْم َ -يا َخ ِل ُ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(:)3
�أَ ْعـــ َوا ُنـــهُ َزا ُدو ُه َتــ ْعــدَ ا ًدا َوعــدَّ ْة
َمــا ِتــل َ
ْــك �إال الـ َهـا ِلــ َكــة
(✼)
ــن)
النمط الرابع :حرف النفي ( َل ْ

 +الفعل.

النمط الخام�س :حرف النفي ( ال )  +الفعل.

جاء هذا النمط في �شعر مبارك بن �سيف في (�ستة و�ستين) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (بحر ال ُّزم ـ ُّرد)(:)4
ْـح ٌـة َمـن ُ
ــر
ــر ُف الْـ َغ ْ
ال َتـ ْع ِ
ــد َر الـدّ ِفــ ْينَ و�إنَّــ َمــا ِهـي َ�صـف َ
ْـظــو َر ٌة ال ُتــنْــ َك ُ

• وقوله في ق�صيدته (مناجاة ال ّدهر)(:)5
ال�ســ َهــ ْي َ
ــل َو َل ْم �أَزَلْ
َ�سـ َ�ألْــتُ الــ ُّث َر َّيــا َو ُّ

ـــر ُّد ُ�ســـ�ؤَا ِلــيـــا
َو َيـــ�أْ ِتـــي َجـــ َو ٌ
اب ال َي ُ

( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 53الطويل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 100
(ّ )2
(من الكامل)
		
( )3نف�سه� ،ص. 266
ً
َ
مف�صال حول (لنْ ) في هذا البحث .
(✼) �سي�أتي الحديث ّ
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 47الكامل)
(الطويل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 54
(ّ )5
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• وقوله في ق�صيدته (�أمجاد رم�ضان)(:)1
َّــجـــا ُة هَ ـــد َّي ٌ
ــاح ُ
ـــة
ِف ِ
ــة َوالن َ
ال�ســـ َم َ
ــيــه َّ

ْــم ْـ�سـ ِلـمِـــينَ َمـ ِعــيــنُهـا ال َيـن ُ
ــب
ْـ�ض ُ
ِلـل ُ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(:)2
ــــــاء
َو َلــ َنـــا َد ٌم َق ْ
ـــد �أَ ْر َخ َ
ــ�صــتْــهُ ِد َم ُ

ــــب
ـــرا ُع ِلـ َغ ِ
َو َلــ َنــا ُقــ ُل ٌ
ـا�ص ٍ
ــــوب ال ُت َ
ثان ًيا� :أدوات النفي في �شعر مبارك بن �سيف .

بن�سب متفاوته .وفيما ي�أتي عر�ض
جاء توظيف مبارك بن �سيف �آل ثاني لأدوات النفي في �شعره ٍ
لتلك الأدوات:
( )1ال .

�أ�شار �سيبويه( ،)3وغيره من النحاة �إلى �أنّ (ال) النافية تنفي الجملة اال�سمية نف ًيا عا ًّما ،و�أ ّما نفيها
للجملة الفعلية فيكون لنفي الفعل الم�ستقبل ،وذكر �أحمد بن فار�س(� )4أن (ال) لنفي الم�ستقبل ،ولنفي
الحال.
وتح ّدث الزمخ�شري ت538هـ عن النفي ِب ـ (ال)  ،فذكر �أ ّنها لنفي الم�ستقبل ،نحو :ال يفعل ،ولنفي
ما�ض(. )5
الأمر ،كما ب ّين �أنّ (ال) تفيد ال ُّدعاء �إذا وليها فعل ٍ
وك َّرر القرطبي ت671هـ( )6ما ذكره الزمخ�شري �ساب ًقا من �أنّ (ال) النافية الداخلة على الفعل
الما�ضي �إذا لم تتكرر ف�إ ّنها تفيد ال ُّدعاء .
فكيف جاء الفعل الما�ضي بعد (ال) النافية في �شعر مبارك بن �سيف ؟
�أو ًال :بلغ مجموع ال�شواهد التي جاءت فيها (ال) النافية متلوة بالفعل الما�ضي (�ستة) �شواهـد .
ما�ض .
ثان ًيا :لم تتكرر (ال) النافية المتلوة بفعل ٍ
ثال ًثا :جاء الفعل الما�ضي مفيدً ا لمعنى ال ُّدعاء في الموا�ضع الآتية:
(الكامل)
		
( )1نف�سه� ،ص. 73
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 166الكامل)
( )3الكتاب ،ل�سيبويه ،117/3 ،و ُينظر� :شرح المف�صل ،البن يعي�ش 108/8 ،ـ
ال�صاحبي في فقه اللغة� ،ص.309
(ُ )4ينظرَّ :
(ُ )5ينظر :المف�صل في �صنعة الإعراب ،للزمخ�شري� ،ص. 406
(ُ )6ينظر :الجامع لأحكام القر�آن ،للقرطبي. 66/20 ،
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• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )1
اء
َغ ْ
ــــــــد ٌر َو َمـــــ ْو ٌت َمـــــــا ِب ِ
ــــه �إِطْ َ
ـــــــر ُ

(�سـا ُبــو ُر) ال َ�سـ ِلـ َمـتْ َيـدَ َ
اك َفـ�إنَّهـا
َ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
ـــطــــتْ ِب َ
ــــك الـــن َ
�أَ َبـــدً ا(✼) َوال َح َّ
الء
ُّـــز ُ

يب َمـ َنـاز ًال
َمــــا ُكـــنْـــتَ َيـــ ْو ًمــــا ِللْـ َغ ِ
ــر ِ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )3
ــمــتْ َ ..فـــال َحــ َمــ َلـــتْ
ا ُْ�ص ُ
ِـــب
َعــ ْيــ َنــايَ ِم ْ
ــ�ســه ْ
ـــن َ�ضــ ْعــ ِفــي َ ..فــال ُت ْ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�سابقة(: )4
ال�شعرية ّ
ال َ�ض َ
ـــــاء
ــال�ص ْ
ــاق ِب َّ
ــد ِر َر َج ْ
ْــب �أَلْـــ َوانَ ِّ
ــاء
َيــا َب ِ
ـاعــ ًثـا ِفــي الْــ َقــل ِ
ال�ضــ َي ْ

راب ًعا :جاء الفعل الما�ضي غير مكرر بعد (ال) النافية ،وغير مفيد لل ُّدعاء في الموا�ضع الآتية:
• قوله في ق�صيدته (مناجاة الدهر)(: )5
ـــ�ش َ�صـا ِفـــيـا
َوال َغــ َّر ِنــي َرغْ ـــدٌ ِم ْ
ــن الْـ َعـ ْي ِ

ـــة
َو ِبـــا ِ
ـــز ْيــ َن ٍ
ِـــر ُت ِل ِ
هلل �إِنِّـــــي َمــــا ُبــه ْ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )6
َلــ ْو َ
ــر ـ َلـ َمـا َ�شــ ِقــ َيـتْ ِب ِـه
الك ـ َيـا َب ْـح ُ

اء
ُر ْو ٌح َوال ُ�ســمِــ َعـــتْ َلــ َهــا �أَ ْ�صـــدَ ُ

وذكر ال ُّنحاة �أنّ (ال) ت�أتي على �أوجه متعددة(✼ ✼) ،منها:
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 125الكامل)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 154
(ّ )2
(✼) تُ�ستخدم (�أبدً ا) مع الفعل الم�ضارع ،لكنّ ال�شاعر ا�ستخدمها هنا مع الفعل الما�ضي؛ وذلك لت�أكيد النفي .
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 272من الكامل)
(الرجز)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 305
(ّ )4
(الطويل)
		
( )5نف�سه� ،ص. 53
( )6الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 150الكامل)
(✼ ✼) �سنكتفي بذكر �أحوال (ال) التي وردت في �شعر مبارك بن �سيف .
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�أو ً
ال :ت�أتي (ال) ُمـلْحقة ب�إنَّ وعاملة عملها ،وهي (ال) النافية للجن�س .نحو قوله تعالىَ } :ق َال اَل
يب َع َل ْيك ُُم ا ْل َي ْو َم َيغ ِْف ُر ال َّل ُه َلك ُْم{( .)1وعلل المرادي ت749هـ �سبب عمل ال النافية للجن�س عمل �إنّ ؛ «
َت ْث ِر َ

لم�شابهتها لها ،في التوكيد .ف�إنَّ (ال) لتوكيد النفي ،و�إنَّ لتوكيد الإثبات»(. )2

وف�صلنا الحديث عنها في مو�ضـع �سابق من هذا البحث ،من حيث �شروط عملها ،وذكرنا �شواهد
ّ
عليها من �شعر مبارك بن �سيف .
الكتاب ال المجل َة .
ثاني ًا :قد ت�أتي حرف عطف ،نحو :اقر�أ
َ
جـاءت (ال) الـنـافـيـة عـاطـفة فـي �شـعـر مـبـارك بـن �سـيـف فـي قـ�صـيـدتـه (�أن�شودة الخليج)(:)3
ــــــاء
ـــــروا هُ ُ
َفـ ُه ُ
ــــــم �إ َذا ُذ ِك ُ
الـــر َحــــ َم ُ
ـــــم ُّ

ــك
َف َـ�ســ َعــوا ِلــ َه ْ
ْــم َمــ َمــا ِل ٍ
ـــد ٍي ال ِل ُ
ــحـــك ِ

ال :حرف عطف يفيد النفي ِ .لـ ُـحـ ـ ْكـ ِـم :جار ومجرور ،و(�شبه الجملة من الجار والمجرور) معطوف
على �شبه الجملة ( ِل ـ َهـ ْـدي) .
ثالثا :قد ت�أتي زائدة؛ وذلك �إذا اعتر�ضت بين الخاف�ض والمخفو�ضَ .ن ْحوِ :ج ْئتُ ِبل َز ٍادَ .
وغ ِ�ضـ ْبـتُ
ِمـنْ ل َ�ش ْيءٍ (. )4
وجاءت (ال) النافية زائدة لدخول حرف الجر عليها في �شعر مبارك بن �سيف في (�ستة) موا�ضــع،
منها:
• قوله في ق�صيدة (ن ـ ّوارة)(: )5
�إنِّـي �أَ ْحـ َبـ ْبـ ُت ِك َيــا ِعــطْ ـــرا
َّـاء
اق ال ِ
�أَ ْز َكــى ِم ْ
ــن �أَ ْو َر ِ
ْــحــن ْ
ــر ُت ِبــال ُر�ؤْ َيــا
�إنِّــي �أَ ْب َـح ْ

• وقوله في ق�صيدة (�أن�شودة الخليج)(: )6
الــدنْــ َيا ِبــال َمــ ْعـــ ُبــودِهَ ــــا
�أَنْ َيـ ْعـ ُبـــدُ وا ُّ

َ�ســ َلــ َبــتْ ُعــق َ
ــاء
ــم ال َ
ُــول َبـ ِنـ ْيـ ُك ُ
ــ�ســ َن ُ
ْـح ْ

(� )1سورة يو�سف� ،آية. 92
( )2الجنى الدّاني ،لل ُمرادي� ،ص.291
( )3الأعم ــال ّ
ال�شعر ّية� ،ص( . 130الكامل)
(ُ )4ينظر :مغني اللبيب ،البن ه�شام� ،ص.323
( )5الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 56المتدارك)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص.131
(ّ )6
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• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجــر الآتــي)(: )1
ــن؟
ـ�س َيـ ْع ِـر ُفـهُ الْـ َوهَ ْ
َم ْـن َي ْـ�شـ َت ِـري هَ َـذا الـ َّر ِقـيـق َفـ َلـ ْي َ
ــن
الـ�سـالل َمـ َع الـ َّز ِبـيـب َمـ َع الْـخـمـور ِبـال َرهَ ْ
هَ ِـذي ِّ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية ال�سابقة(: )2
َم ٌ
ـــــال ِبــــــال �أَ ْد َنـــــى ُ�ســــــ�ؤَالْ

ـــــاللـــــــــه �أَنْــــــتَ َ�صـــــــا ِد ٌق
ِب
ِ

يالحظ �أنّ (ال) النافية جاءت في الأمثلة ال�سابقة جميعها م�سبوقة بحرف جــر؛ لذلك كانت مهملة
وغير م�ؤثرة فيما بعدها .
�ساب ًعا :تكرار (ال) لت�أكيد النفي .

يقول ال�سيرافي ت 368هـ( )3نقال عن �سيبويه� :إذا تكررت (ال) النافية ،ف�إ ّنها تفيد ت�أكيد النفي،
نحو :ال رجل وال امر�أة يا فتى .
فالحرف ال يدخل على حرف ،وهكذا فحرف العطف(الواو) ال يدخل على (ال) النافية ،يقول ابن
ال�س ّراج ت 316هـ« :واعلم� :أنَّ حروف العطف ال يدخل بع�ضها على بع�ض ف�إنْ وجدت ذلك في كالم فقد
�أُخرج �أحدهما من حروف الن�سق ،وذلك مثل قولهمَ :ل ْم َي ُق ْـم َعـ ْمـ ٌرو وال َز ْيـدٌ .الواو َن�س ٌق و(ال) توكيد
للنفي»(.)4
وجاء تكرار (ال) مع حرف ال ّن�سق لـت�أكيد النفي في �شعر مبارك بن �سيف في (اثني ع�شر) �شاهدًا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�أجرا�س القد�س)(: )5
ْـحـ ْم ِـر ...
وح ال ُ
ــم ال ُ
َوال َو ْ�ش ُ
ْـج ُـر ِ
ُي ْـر ِهـ ُبـ ِنـي
َوال َ�س ْـحـ ِلـي َوال َقـتْـ ِلـي
ـيع �أَظْ ـ َفـا ِري َ�سـ ُيـ�ؤْ ِل ُـمـ ِنـي
َوال َتـقْـ ِل ُ
(مجزوء الكامل)
(من الرجز)

		
( )1نف�سه� ،ص. 260
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 293
(� )3شرح �أبيات �سيبويه. 8/2 ،
( )4الأ�صول في النحو ،البن ال�سراج.59/2 ،
( )5الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 32الوافر)
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• وقوله في ق�صيدته (�أمجاد رم�ضان)(: )1
ــة
ـ�ص ًـرا ِبـ َغــ ْي ِر ِهــدَ ا َي ٍ
ال َتـ�أْ َمــ ُلـوا َن ْ

ــب
ــر ال ُيـ ْهــدَ ى َوال ُي ْـ�سـ َت ْـجـ َل ُ
َّـ�ص ُ
َفـالن ْ

• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث ـ البعد الرابع ـ : )2()2
ال ِظ ٌ
ـــمــو �ســـا ُروا
ــهــمـــو �إنْ هُ ُ
ـــالل َل ُ
ال ُخــطــى ..
َكـ ّال َوال َتـ ْع ِـر ُف �أَ ٌّي ِمـنْـ ُه ُـم ال َّثـكْـ َلى َوال �أَ ٌّي َيـ َتـا َمـى
( )2مــــــا .

ذكر المبرد ت285هـ(� )3أنّ (ما) النافية قد تكون عاملة عمل (لي�س) على ر�أي الحجازين ،وغير
ال�سهيلي ت581هـ(� )4إعمال الحجازين ِلـ (مــا) عمل لي�س بت�شبث
عاملة على ر�أي التميميين .و ُيع ِّلـل ُّ
(ما) في الجملة ،ف�إدخال حرف زائد في الجملة ُين ِّبه ال�سامع عليه ،فيقوم ذلك الحرف مقام العمل،
نحو قولكَ :ومـا َز ْيـ ٌد ِبـ َقـا ِئ ٍـم  .ف�إذا �سمع المخاطب « ما « وهي ال تدخل في الوجوب ،ت�أ َّكـد عنده ذكر
النفي .
وف�صل النحاة( )5القول في �شروط �إعمال (مــا) النافية عمل لي�س� ،أو �إهمالها  -على ر�أي الحجازيين
ّ
والتميميين .-
وذكر ابن عقيل ت769هـ �ستة �شروط لإعمال (ما) عمل لي�س ،نلخ�صها فيما ي�أتي(: )6
الأول� :أال يزاد بعدها �إنْ  .ف�إنْ زيدت َب َط َل عم ُلها ،نحو :ما �إنْ َز ْي ٌد قائ ٌم .برفع قائـم .
ولم يرد �شاه ٌد على هذا النمط في �شعر مبارك بن �سيف .
(الكامل)
(الرمل)

ال�سابق نف�سه� ،ص. 74
(ّ )1
		
( )2نف�سه� ،ص .194
( )3المقت�ضب.188/4 ،
لل�س َهيلي� ،ص. 60
( )4نتائج الفكر في ال َّنحو ُّ
()5منهم :الحريري الب�صريُ ،ملحة الإعراب� ،ص ،53و�أبو البركات الأنباري ،الإن�صاف في م�سائل الخالف ،135 ،134/1 ،و�أبو البقاء
العكبري� ،إعراب ما ي�شكل من �ألفاظ الحديث النبوي� ،ص ،111وابن ه�شام� ،شرح قطر الندى� ،ص 142ـ .144
(ُ )6ينظر� :شرح ابن عقيل 302/1 ،ـ .307
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الثاني� :أال ينتق�ض النفي ب�إ َّ
ال -نحوَ :مـا َز ْيـ ٌد �إ َّال َقـا ِئـ ٌم .فال يجوز ن�صب قائم ،كقولهَ } :و َما َأنَا إِل
ن َِذ ٌير ُمبِ ٌين{( )1خالفا لمن �أجازه.

ً
منتق�ضا ب�إ ّال في �شعر مبارك بن �سيف ،في الموا�ضع الآتية :
وجاء النفي

• في قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
ـــام َوال ُ
ــالء
ــم الأَ ْوهَ ُ
ــر َعــتْــ ُك ُ
َ�ص َ
ْـخــ َي ُ

الــد ُّر �إ َّ
ـــم
ال ِم ْـن َخـ َي ِ
َمـــا ُّ
ـال ُمــنّــ َّع ٍ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )3
�أَهُ ــ َن َ
ـــاب ؟!
ــاك َيـــو ُم الْـ َبــ ْع ِ
ــث �أَ ْو َيــ ْو ُم الإ ّي ْ
�أَ ْعــ َوا ُنــهُ َزا ُدو ُه تــ ْعــدَ ا ًدا َو ُعــدَّ ْة
َمـــا ِتــل َ
ْــك �إ ّال الْـ َهــا ِلــ َكــة

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�سابقة(: )4
ال�شعرية ّ
ــم
َحـقًّـا �أَ َبـا َلـ َه ٍـب َلـ َنـا ُل ٌّـب � َأ�ص ُّ
َمـا ُكـنْـتُ �إ ّال َزار ًيـا �أَ ْو هَ ـا ِز ًئـا ِم ِـن ا ْب ِـن َكـ ْب َـ�ش َ
ــة ..
الح َـر ْم
�إنْ َتـ َعـ َّبــدَ ِفـي َ

• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية نف�سها(: )5
ا ُْ�ص ُـمـتْ َفـ َمـا �أَنْـتَ �إ ّال

الـ�صـ َغـا ِئـر
ِم ْـر�آ ُتــهُ ِفـي َّ

الثالث� :أال يتقدم خبرها على ا�سمها وهو غير ظرف وال جار ومجرور.

يـرى �سيـبـويه(� )6أ ّنه ال يجوز �إعمال ما عمل لي�س مع تق ُّدم خبرها على ا�سمها ،وهو غير جار وال
مجرور.
(� )1سورة الأحقاف� ،آية . 9
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 145
ال�سابق نف�سه� ،ص. 266
(ّ )3
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 255
ال�سابق نف�سه� ،ص. 315
(ّ )5
( )6الكتاب. 59/1 ،

(الكامل)
(من الكامل)
(من الكامل)
(المجتث)
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وتـقـ َّد َم خـبر ال عـلى ا�سـمـها ،وهو جار ومجرور في �شعر مبارك بن �سيف في (�أحد ع�شر) مو�ضـ ًعا،
منها:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )1
ـ�ص ا ْل َهـ َوى
ـ�ص ِ
َك ْم َ -يا َخـ ِل ُ
يج �َ -ســم ْعـتَ ِم ْـن ِق َ

ـــــاء
ــ�س َالأ ِحــ َّب ِ
هَ ـــ ْم ُ
ــة َمــا َلـــهُ ِ�إخْ ـــ َف ُ

وقد ُتخ ّرج على وجهين:
َمـــا - :ما نافية عاملة عمل لي�س - / .نافية غير عاملة .
َلـــــهُ  - :جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل ن�صب خبر (ما) مق ّدم /في محل رفع خبر مق ّدم.
ــاء - :ا�سم (ما) م�ؤخر مرفوع  - / .خبر المبتد�أ مـرفــوع .
�إِخْ ـ َف ُ
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
اطـ ِئ َ
ـاب َك ِـم ا ْر َتـ َوتْ
َو َعـ َلـى َ�شـ َو ِ
الر َح ِ
ـك ِّ

َجــن ُ
اء
َّـــات ِ�شـ ْع ٍ
ــــر َمــا َلـ َهــا �أَنْـــــدَ ُ

َمـــا - :ما نافية عاملة عمل لي�س - / .نافية غير عاملة .
َلــهـا - :جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل ن�صب خبر (ما) مق ّدم/.في محل رفع خبر مق ّدم.
ْــداء - :ا�سم (ما) م�ؤخر مرفوع  - / .خبر المبتد�أ مـرفــوع .
�أن ُ
• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )3
ـــاق َوالــ َّز َمــــانُ َو َعـ ْهــدُ ُه
هَ ــا �أَنْــتَ َب ٍ

ـــــاء
ـــر َي ْـج ِ
َوالــدَّ ْه ُ
ــري َمــــا َلهُ �إ ْر َ�س ُ

َمـــا - :ما نافية عاملة عمل لي�س - / .نافية غير عاملة .
َلــها - :جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل ن�صب خبر (ما) مق ّدم/.في محل رفع خبر مق ّدم.
�إر�ساء - :ا�سم (ما) م�ؤخر مرفوع  - / .خبر المبتد�أ مـرفــوع .
الرابع� :أال يتقدم معمول الخبر على اال�سم وهو غير ظرف وال جار ومجرور؛ ف�إنْ تق َّدم َب َط َل
عم ُلها ،نحوَ :ما َط َع َام َك َز ْيـ ٌد � ِآك ٌل .فال يجوز ن�صب �آكلَ .ومنْ �أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء
العمل مع تقدم المعمول .ولم يرد �أي �شاهد في �شعر مبارك بن �سيف على هذا ال ّنمط.
( )1الأعمـال ّ
ال�شعر ّية� ،ص. 100
ال�سابق نف�سه� ،ص. 127
(ّ )2
		
( )3نف�سه� ،ص. 153

(الكامل)
(الكامل)
(الكامل)
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ال�شرط الخام�س� :أال ُي ْبدَ ل من خبرها موجب؛ ف�إنْ �أُ ْب ِد َل َب َط َل عم ُلها ،نحوَ :ما َز ْيـ ٌد ِب َ�شـيء �إ ّال �شيء
ال ُيعب�أ به .فب�شيء :في مو�ضع رفع خبر عن المبتد�أ الذي هو زيد وال يجوز �أن يكون في مو�ضع ن�صب
خبرا عن ما و�أجازه قوم ..
وجاءت (ما) النافية عاملة عمل لي�س في �شعر مبارك بن �سيف في قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية
(الفجر الآتي)(: )1
ـــد َغــــ َوى َقـــ ْو ُمــهُ
ــب َق ْ
�أَ ُبــو َطــا ِل ٍ
ــم َحــ ْو َل َذ َ
ْــغــرور
َو ِحــزْ ُبــ ُه ْ
اك ال ُ
َو َمــا ِحـ ْيـ َل ٌ
ــة ِفــي َيــدَ ْيــ َنــا َلــهُ
َمــــــا :نافية عاملة عمل لي�س .

ِحـ ْيـ َل ٌة :ا�سم (ما) مرفوع .
ِفي َيـدَ ْيــنا :الجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل ن�صب خبر (ما) .
وهناك �شواهد �أخرى في �شعر مبارك بن �سيف .دخلت فيها (ما) النافية على الجملة اال�سمية،
وكانت تميمية غير عاملة ،وهي:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
ــع ِعــنْـــدَ ُه
ــر َف ُ
َمـا ُ�صــو َر ُة الإن َ
ْــ�ســانِ ُت ْ

ــع ال ْأعــ َم ُ
ـــاء
ــر َف ُ
ـــال وال ْأ�ســ َم ُ
َبــلْ ُت ْ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )3
ان ُْـظ ْر َف َـذ َ
اك ال ِغ ُّـر ِفي َ�ش ْم ِ�س ُّ
ال�ض َحى

(✼)
مـا ِتـل َ
ْـك ِفـي َ�شـمـ�س ال َ
ْـخـ ِلـيــج �إيـــاء

ْ ِ

َ

ِ َ ُ

• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )4
ْــت الْــ َعــــدُ ُّو َو ِ�إنَّــــــ َمـــــا
ــــرانُ َمــا �أَن ِ
�إِ ْي َ

ْــجــ َوا ِر َم َـحــ َّب ٌ
ـــــــاء
َبــ ْينَ ال ِ
ـــة َو�إِ َخ ُ

دخول (مــا) النافية على الجملة الفعلية .
( )1الأعمــال ّ
(المتقارب)
ال�شعرية� ،ص. 300 ،299
(الكامل)
		
ال�سابق نف�سه� ،ص. 146
(ّ )2
(الكامل)
		
ال�سابق نف�سه� ،ص. 146
(ّ )3
الح ْ�سن والجمال .وفي اللغة :و�إياء ال�شم�س� :ضوءها ُ
عاعها ،و�إياء النباتُ :ح�س ُنه و َزهْ ُر ُه ،والجمع� :إياءُ .ينظر :الأعمــال
و�ش ُ
(✼ ) ُ
ّ
ال�شعرية ،هام�ش � ،2ص. 146
( )4الأعمــال ّ
(الكامل)
		
ال�شعرية� ،ص. 163
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م ـ ّر ب ـنـا �أنّ (ما) النافية دخلت على الجملة الفعلية في �شعر مبارك بن �سيف في (اثنين وثالثين)
مو�ض ًعا .وجاءت الجملة الفعلية بعد (ما) النافية وفق الأنماط الآتية :
النّمط الأول :مـا النافية يليها الفعل الما�ضي .جاء هذا النمط في �شعر مبارك بن �سيف في
(واحد وع�شرين) مو�ضـ ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (الزهر من ر�سائلي)(: )1
ْـجــ َنـــانِ
َمـــا َبــ َّثــ َهــا غــ ْي ُر ال ِ

ـــن َر َ�ســــا ِئــ ِلـــي
ـــــر ِم ْ
الــــز َّْه ُ

• وقوله في ق�صيدته (�سحر البداوة)(: )2
ــــ�صــــ َّو َر ٍة
َلــــ ْو ُر ْمـــ ُتهُـــــنَّ ِبــ�أ ْب ٍ
ــيــات ُم َ

ـــــر ِو ًّيا َبـــ َت ْ
ـــيـــــب
ـــ�شــ ِب
َو ُقــلْــتُ �ِ :شــ ْع ِ
ِ
ـــــريَ َم ْ

َلـــ َمـا َبــ َلـغْــــتُ َمـ َنــا ًال ُكــنْـتُ �أَطْ ـــ ُلــ ُبــهُ

ــاح َمـطْ ــ ُلــو ِبـــي
َو َمــا َبـ َلـغْــتُ ِبـ َهــا َيــا َ�ص ِ

• وقوله في ق�صيدته (ترنيمة ال�شواطئ الغافية)(: )3
اء َق ْـد و�ص َفتْ َفـ َمـا �أ ْو َفـتْ ِ�ص َفـات ؟
ـــراءِ الـ َّر ِبـيع َو َز ْه ِ
�أَ ْم ِعـطْ ِ
ـــر َ�ص ْـح َ
ــرهَ ـا عــذ َر َ
النّمط الثاني :مـا النافية يليها الفعل الم�ضارع .

لم يرد هذا النمط في �شعر مبارك بن �سيف �إ ّال في (ثالثة) موا�ضع ،هي:
• قوله في ق�صيدته (مناجاة الدهر)(: )4
ْـ�ص ٌ
ـف
َيـقُـو ُلـونَ َ�صـ ْب ًرا �إنَّــ َمـا الـدَّ ْه ُـر ُمـن ِ

ـــرا ِمــيــا ؟
َ�صـ َب ْر ُت َو َمـا �أَ ْد ِري َ�أ ُحــزْ ُت الْـ َم َ

ال�سابقة نف�سها(: )5
• وقوله في ق�صيدته ّ
ــــر َظــنَّـهُ
َفـــ�إنَّـــا ِكـ َلـــ ْيـــ َنــا َخـ َّي َ
ـب الــدَّ ْه ُ

َنـ ِع ُ
ْـحـ َيــا َة َو َمـا ِهـيا
ـيــ�ش َو َمـا َن ْ
ــد ِري ال َ

• قوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )6
ــــاب ِمـــ ْي َ
ــزا ُنـــ ُكــم َف َما
َخ َ

ُيــ ْو َزنُ الــ َق ُّ
ــر
ـــ�ش ِبــالْـ َو َب ْ

(مجزوء الرجز)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 43
(ّ )1
(الب�سيط)
		
( )2نف�سه� ،ص. 46 ،45
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 228الكامل)
(الطويل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 53
(ّ )4
(الطويل)
		
( )5نف�سه� ،ص. 54
( )6الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 277مجزوء الخفيف)
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ـــــــم .
(َ )3ل ْ

(الج َمل في النحو) �أخوات (لم) التي ت�شترك
ب ّين الخليل بن �أحمد الفراهيدي ت170ه( )1في كتابهُ :
معها في جزم الفعل الم�ضارع ،كما تط ّرق لعالمات الجزم بنوعيها :الحركات والحروف .
و�أكد ك ٌّل من �سيبويه ت180هـ( ،)2والمبرد ت285هـ( )3على مجيء ( َل ـ ْـم) كحرف جزم يجزم الفعل
ا�ضي ِبا ْل َم ْع َنى َك َق ْو ِلك لم يخرج
الم�ضارع  .وقال �أبو القا�سم الزجاجي ت340هـ عن (لـم) « :لم لنفي ا ْل َم ِ
زيد»( .)4والزجاجي ي�شير هنا �إلى �أنّ (لم) تدخل على الفعل الم�ضارع؛ فتقلب زمانه للما�ضي ،نحو :لم
ينجح .ويبدو �أنّ الزجاجي قد ا�ستخدم اللفظ على �أ�صله ،فقد ب ّين ابن الو ّراق ت381هـ(� )5أنّ الأ�صل في
ْ
(لم) �أنْ تدخل على الفعل الما�ضي .
ا�ضياَ ،ك َق ْو ِلكَ :ل ْـم َيـ ُق ْـمَ .و َل ْـم
وب ّين ابن ه�شام ت761هـ �أنّ (لم) «حرف َي ْن ِفي ا ْل ُم َ�ضارع ويقلبه َم ِ
َيـقْـ ُعـ ْـدَ .و َك َق ْو ِله َت َعا َلىَ } :ل ْم َيلِدْ َو َل ْم ُيو َلدْ {»(. )6

م ّر بنا �أنّ ( َلـ ْـم) وردت في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني في (�أربعة وع�شرين) مو�ض ًعا وتوزعت على
الأنماط الآتية:
النمط الأول( :لم) يليها الفعل الم�ضارع ال�صحيح الآخر.
ورد هذا النمط في (�أربعة وع�شرين) مو�ض ًعا ،منها:
• قوله في ق�صيدته (الليل ِّ
وال�ضفاف)(: )7
ــد ِلــي َيــا ُفــ�ؤَا ِدي
ــم َيــ ُع ْ
َل ْ
ْـــراهَ ــا َمــ َثـــا َبـــا
َغــ ْي َر ِذك َ

• وقوله في ق�صيدته (الزّهر من ر�سائلي)(: )8
ــم ُي َ
ــطــا ِو ْعـــ ِنـي ِل َـ�سـا ِنــي
�إنْ َل ْ

ـــر َ�س ُ
ـــال الْــ َهـــ َوى
َعــ ْيــ َنـايَ ِم ْ
( )1ينظر� :ص. 222
(ُ )2ينظر :الكتاب. 8/3،
(ُ )3ينظر :المقت�ضب ،للمبرد. 44/2 ،
( )4حروف المعاني وال�صفات ،للزجاجي� ،ص. 8
( )5علل النحو ،البن الوراق� ،ص. 200
(� )6شرح قطر الندى ،البن ه�شام� ،ص� . 84سورة الإخال�ص� ،آية .3
( )7الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 18مجزوء الرمل)
(مجزوء الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 43
(ّ )8
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• وقوله في ق�صيدته (عودة �إبريل)(: )1
ـــرقْ ِفــي �أَ ْر َكـا ِن َ
ــري
ــك َف ْـج ِ
ُي ْـ�ش ِ

َيـا َلـ ْيـ ِلي َط َ
ـــم
ـال الْــ ُبـ ْعــدُ َو َل ْ

النمط الثاني( :لم) يليها الفعل الم�ضارع المعتل الآخر.
ورد هذا النمط في (�سبعة) موا�ضع ،منها:
(ع َّ�شاق ّ
ال�شم�س)(: )2
• قوله في ق�صيدته ُ
ــه ..
ــاء َوال الــنُّــ ْو َر ِب َـجــنْــ َبــ ْي ِ
ــم َي َ
ـــر الْــ َم َ
َل ْ

• وقوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )3
ْــ�س َ
ــاء ِفي َيـ ْو ٍم َف َهــلْ
ــم َيــن َ
َل ْ
ـــك الْــ ُعــ َلـ َم ُ

ْـ�سـى الْـ َو ِريــدَ الـدَّ ا ِف َ
ـاء
َيـن َ
ـــق الْـ ُعــ َلـ َم ُ

ال�سابقة نف�سها(: )4
• وقوله في ق�صيدته ّ
ــ�س َ
ـــاء
ــــم َيـــنـ ْ َ
َل ْ
ـــــاء َوالأَ ْبــ َن ُ
ـــــك الآ َب ُ

ــر َد ْع َعـن َ
ـاب َو َلــ ْو َمـــهُ
ْــك الْـ ِعــ َت َ
َيـا َب ْـح ُ

النمط الثالث( :لم) يليها فعل من الأفعال الخم�سة .
مو�ضع ،هو :قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )5
ورد هذا النمط في
ٍ
َل ْـم َيــ ْب َـخـ ُلـوا ِبـال َ
ــم
ْـخــ ْي ِر َل ْـم ُتـ ْب ِ
ــرهُ ُ
ــط ْ

اء
ـــم ال َ
ِنـــ َع ُ
ْــحـــ َيـا ِة َو ِمـــثْــ ُلـ َهــا �إِغْ ـــــ َو ُ

الرابع( :لم)  ،وقد دخلت على فعل نا�سخ .
النمط ّ
جاءت هذه ال�صورة في مو�ضعين ،هما:
الأولى :لم  +فعل نا�سخ .
• قوله في ق�صيدته (مناجاة الدهر)(: )6
ْـ�سـي الْـ َغــدَ ا َة َجـــ َوا َبــــا
ـب الْـ َع ْـر ِ�ش ِمـن َْح ًـة َلـ َمــا َ�سـمِـ َعــتْ َنـف ِ
َو َلـ ْو َل ْـم َيـ ُك ْـن ِم ْـن َ�ص ِ
ـاح ِ
		
( )1نف�سه� ،ص . 64
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص . 14
ال�سابق نف�سه� ،ص . 123
(ّ )3
		
( )4نف�سه� ،ص . 145
( )5الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 159
ال�سابق نف�سه � ،ص . 54
(ّ )6

(المتدارك)
(الرمل)
(الكامل)
(الكامل)
(الكامل)
(الطويل)
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• وقوله في ق�صيدته (ذكريات الطفولة)(: )1
ـــم َمــ َعـ َنــى َّ
ـــم َن ُ
ـــاء
ـــك َنـ ْعــ َل ُ
َو َل ْ
ال�شــ َق ْ

الثانية :الفعل النا�سخ المت�صل �أ�ص ًال بحرف النفي (لم) .
جاء هذا النمط في (�سبعة) موا�ضع ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�سفن الغو�ص البائ�سة)(: )2
ـــال ..
ــم َتــ ْب َـر ْح َمــ َع الــ َيـا َم ِ
ــي َل ْ
َو ِه َ

• وقوله في ق�صيدته (بحــر الـ ُّزم ـ ُّرد)(: )3
ْـحـا ِلــ َم ُ
ــم َت َ
ــزلْ
َوال َ
ــات َعــ َلــى الأَ ِ�ســـ َّر ِة َل ْ

ــــف َعــن َ
ــ�ش ُّ
ــر
َخــ َفــ َقــا ُتــهُــنَّ َت ِ
ــ�ســ ُت ُ
ْــك َو َت ْ

• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليــج)(: )4
ــم
َحـ َك ُ
ــم َيـــدُ ْم ِفــي َعـ ْه ِـد ِه ْ
ــمـــوا ُعــ ُهــو ًدا َل ْ

ـــاء
ْـخــال َف ِ
ــج ال ِ
َنــ ْه ُ
ــالـــر�ؤَى َحــ ْمـــ َق ُ
ــة َف ُّ

النمط الخام�س( :لم) ،وقد دخلت عليها همزة اال�ستفهام .
ورد هذا النمط في مو�ضعين ،هما:
ال�صبا)(: )5
• قوله في ق�صيدته (رفقة ِّ
ْـــرا ُه
َيـا َ�ســا ِكــ ِنــي َحــ ِّيــ َنـا َق ْ
ــد َعـــا َد ِذك َ

ــــم َي َ
ْــ�سـو ُمــحـــ َّيـــا ُه ؟
ـــزلْ ُنـــو ُر ُه َيــك ُ
�أَ َل ْ

الهــــ َي ً
ــــم َت َ
ــــة
ــر الأَ ّيـــــا َم ِ
�أَ َل ْ
ــــزلْ َتــ ْعــ ُب ُ

ــر ُق ُـب َّ
ال�شـ ْم َ�س َت ْـ�س ُمـو ِفي َث َناياه ؟
َو َت ْ

ال�شاعر مبارك بن �سيف يتبع النحاة في هذا النهج التركيبي ،فمن النحاة َمنْ �أ�شار �إلى �أنّ دخول
همزة اال�ستفهام على (لم) يجعل اال�ستفهام مفيدً ا للتقرير ،فقد ب ّين ابن ال�صائغ ت720هـ �أ ّنه ب�سبب
زيدت عليها
دخول همزة اال�ستفهام على (لم) �أفاد اال�ستفهام التقرير ،يقولَ « :و�أ ّما (�أَ َل ْم) فهي ( َل ْم) ْ
		
( )1نف�سه � ،ص . 81
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية � ،ص . 23
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص . 47
ال�سابق نف�سه� ،ص . 141
(ّ )4
		
( )5نف�سه� ،ص . 20

(من المتقارب)
(الرمل)
(الكامل)
(الكامل)
(الب�سيط)
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همزة اال�ستفهام؛ فل ّما ُر ِّكب ال ّنفي مع اال�ستفهام �أفاد تقري ًرا؛ كقوله تعالىَ } :أ َل ْم ن َْش َر ْح َل َك َصدْ َر َك{(،)1
وي�صير الفعل ا َّلذي يدخالن عليه في معنى الما�ضي»(.)2
وذكر خالد الأزهري ت905ه �أنه قد « تلحق لم ولما همزة اال�ستفهام ،فيتقرر الكالم معهما،
نحوَ }:أ َل ْم ن َْش َر ْح َل َك َصدْ َر َك{»( .)3فدخول همزة اال�ستفهام على(لم)جعلت اال�ستفهام مفيدً ا للتقرير.
النمط ال�ساد�س( :لم) ،وقد ُ�سبقت بهمزة اال�ستفهام ،وحرف العطف .
ورد هذا النمط في مو�ضع ،هو :قوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث :)4()- 2 -
و�ص َ
ــــك ؟ ...
ـــم �أُ ِ
�أَ َو َل ْ
و�ص َ
ــــك ؟
ـــم �أُ ِ
�أَ َو َل ْ

مبتدعا لهذا النمط من التركيب ،بل كان ُمق ِّلدً ا للتركيب العربي ،فقد
لم يكن مبارك بن �سيف
ً
ناق�ش النحاة م�س�ألة دخول همزة اال�ستفهام على (لم) ،متبوعة بحرف العطفْ � ،إذ ب ّين ابن الو ّراق
ت381هـ �أ ّنه قد تدخل همزة اال�ستفهام ،وحرف العطف على (لم) ،فقالَ ..« :و�أما َق ْول َنا ِفي ا ْلكتاب:
الَ ْ�صل (لم)  ،تدخل َع َل ْي َها َفاء ا ْل َعطف ،وواو ا ْل َعطفَ ،و�ألف الاِ ْ�س ِت ْف َهام ،والجزم �إِ َّن َما
(�أفلم و�أفلما) َ ،ف ْ أ
هُ َو بـ (لم) ِ�إ ْذ َكانَ َما دخل َع َل ْي َها لاَ َت�أْ ِثير َلهُ»(. )5
وع َّلل ابن ال�صائغ �سبب دخول حرفي العطف ،على (لم) ،وت�أخرهما عن حرف اال�ستفهام ،فقال« :
الوا ُو والفاء ال ّالحقان لها بعد الهمزة للعطف ،وت� َّأخرا عن الهمزة لوجهين:
�أحدُ هما� :أنّ لها �صدر الكالم دونهما؛ لأنّ االعتماد عليها .
كلفظ واحد ل�ش ّدة اتّ�صالهما بها؛ وك�أنّ الهمزة �أَ ْح َد َث ْت التّقرير
وال ّثاني� :أنّ الواو والفاء مع ( َل ْم) ٍ
والتّوبيخ بعد ُح�صول العطف في الكالم»(. )6
(� )1سورة االن�شراح� ،آية . 1
( )2علل النحو ،البن الوراق . 853/2
(� )3شرح الأزهرية ،للو ّقـاد� ،ص� .48سورة االن�شراح� ،آية. 1
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 183من المتدارك)
( )5علل النحو ،البن الوراق ت381ه� ،ص. 199
( )6اللمحة في �شرح الملحة ،البن ال�صائغ. 859/2 ،
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لي�س .
(َ )4

ذكر �أبو قا�سم الزجاجي ت340هـ(� )1أنّ (ل ْي َ�س) لنفي الحال واال�ستقبال .وقال بهذا � ً
أي�ضا ابن
الو َّراق ت381هـ( ،)2وابن عقيل ت769هـ(. )3
واختلف النحاة في ( َل ْي َ�س) بين الحرفية والفعلية؛ فمن قائل �إ ّنها حرف� ،إلى �آخر يرى� :أ ّنها فعل.
ون�س َب جماعة من النحويين(� )4إلى �أنّ ابن ال�سراج ت316هـ ذهب في �أحد قوليه �إلى �أ َّنها ٌ
حرف .ويرى
َ
الباحث �أنّ ابن ال�سراج قال بفعلية (لي�س) ،فقال « :ف�أ ّما (لي�س) فال ّدليل على �أ ّنها فعل ،و�إنْ كانت ال
تت�ص ّرف ت�ص ُّرف الفعل قولك :ل�ستُ  ،كما تقول� :ضربتُ  ،ول�ستما ،ك�ضربتما .)5(»..ويقول :في مو�ضع
�آخر ..« :الخام�س :الأفعال التي ال تت�ص ّرف ،ال يجوز �أنْ يق ّد َم عليها �شيء مما عملت فيه ،نحوِ :ن ْع َم،
و(لي�س) تجري عندي ذلك المجرى»( . )6ومن هنا ي�ستغرب الباحث ما ن�سبه
التعجب،
بئ�س ،وفعل ُّ
َ
َ
الزجاجي البن ال�سراج بقوله بحرفية (لي�س) ال بفعليتها؛ لأ ّنها «ال تت�صرف� ،أي :ال ي�أتي منها الم�ضارع
والأمر ،ومثلها :ع�سى .بينما كان جمهور الب�صريين يذهب �إلى �أنَّ لي�س فعل ناق�ص الت�صالها بال�ضمائر
مثلَ :ل ْ�ستُ َ ،و َل ْ�ستُما َو َل ْي ُ�سواَ ،و َل ْ�سنَ »(. )7
ويرى ابن الوراق ت381هـ(� )8أنّ (لي�س) فع ٌل ،ولي�ست حر ًفا� .أ ّما الفار�سي ،و�أبو بكر بن �شقير ،فذهبا
َ
الحرف .
في �أحد قوليهما �إلى �أ َّنها حرف .ويرى الغاليني(� )9أنَّ (لي�س) فع ٌل ُي�شب ُه
ولعل مرد االختالف بين العلماء حول (لي�س) �إنْ كانت فع ًال �أم حر ًفا راج ٌع الختالف مدر�ستي
الم�س�ألةْ � ،إذ يقول الب�صريون بفعلية (لي�س) في حين يرى الكوفيون �أ ّنها
الب�صرة والكوفة حول هذه ْ
ٌ
حرف ال فع ٌل  .وكان الزَّجاجي ت337هـ( ،)10و�أبو البقاء ال ُعكبري ت616هـ( )11قد ّ
لخ�صا ر�أي الكوفيين
الم�س�ألة ،وذكر حجج كل منهما .
والب�صريين في تلك ْ
( )1حروف المعاني وال�صفات ،للزجاجي� ،ص. 8
( )2علل النحو ،البن الوراق� ،ص.246
(� )3شرح ابن عقيل. 268/1،
(ُ )4ينظر :ارت�شاف ال�ضرب ،لأبي حيان ،1146/3 ،و�شرح الت�سهيل ،للمرادي� ،ص ،284ومغني اللبيب ،البن ه�شام.291/1 ،
( )5الأ�صول. 83 ،82/1 ،
ال�سابق نف�سه. 228/2 ،
(ّ )6
( )7الالمات ،لأبي القا�سم الزجاجي� ،ص. 35 ،34
( )8علل النحو ،البن الوراق� ،ص. 245
( )9جامع الدرو�س العربية ،للغالييني. 273/2 ،
( )10الالمات ،للزجاجي� ،ص. 35 ،34
( )11الأ�صول في النحو ،البن ال�سراج. 27/1 ،
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وتكـررت ( َل ْي َ�س) كحــرف نـفـي في ِ�شـ ْعــر مـبـارك بـن �سـيـف �آل ثانـي في (ثـمانـيـة وعـ�شرين)
مو�ض ًعا .وب�إنعام النظر ا�ستنتج الباحث ما ي�أتي:
�ضمرا .جاء ا�سمها م�ضم ًرا في �شعر مبارك بن �سيف في(خم�سة)
�أو ًال :مجيء ا�سم (لي�س) ُم ً
موا�ضع:
• قوله في م�سرحيته ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )1
ــن َ�أ ْيــنَ ِجــ ْئــتْ ؟
ِـن �أَ ْيــنَ �أَنْــتَ ؟ َو ِم ْ
َفم ْ
ــ�س َك َ
ــذ ِل ْ
ــك ؟
َنــ َو ِ
احــي الْــ َيــ َم ْ
ــن ؟ �أَ َلـ ْي َ

ا�سم (لي�س)� :ضمير م�ستتر تقديره هو (�أي :الأمر).
ال�سابقة نف�سها(: )2
• وقوله في م�سرحيته ال�شعرية ّ
ــن َي ْ�شــ َت ِري هَ َ
ــذا الــ َّر ِق َ
ـــن ؟
ـ�س َيـ ْع ِـر ُفــهُ الْــ َوهَ ْ
َم ْ
ـيـق َفـ َلـ ْي َ
ال�س ُ
ــيــب َمــ َع ال ُ
ــن
هَ ِ
ــمــو ِر ِبــال َرهَ ْ
ــالل َمــ َع الــ َّز ِب ِ
ْـخ ُ
ــذي ِّ

ا�سم (لي�س)� :ضمير م�ستتر تقديره هو �أي( :الم�شتري).
• وقوله في م�سرحيته ال�شعرية ذاتها(: )3
ُ
ــ�س َيـــ�أْ ُخ ُ
ــ�ســا ِر �إ َذا َوهَ ـــب
ــذ ِبــالْـ َي َ
اهلل �أَغْ ــ َنــى َلــ ْي َ

ا�سم (لي�س)� :ضمير م�ستتر تقديره هو يعود على لفظ الجاللة (اهلل) .
• وقوله في الم�سرحية ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )4
ــجـــا َر ..
ــم َوال ْأقــ َمــا َر وال ْأ�ش َ
َّـج َ
َتـ ْعـ ُبــدُ ونَ الـن ْ
ْــمـ َقــدَّ ْر
والـدَّ ْه َ
ــر ال ُ
ــجــا ِر �أَ ْ�شـ َفــق
ـ�س ِللأَ ْح َ
َلـ ْي َ
ــر
ــب َق ْ
ــد َت َ
ــح َّ
َبــل ِلــ ُل ِّ
ـج ْ
( )1الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 247
( )2ال�سابق نف�سه� ،ص.260
		
( )3نف�سه� ،ص.261
( )4الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص. 270

(المتقارب)
(من الكامل)
(الكامل)
(من الكامل)
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ا�سم (لي�س)� :ضمير م�ستتر تقديره هو يعود على ال ّدهر .
ال�سابقة نف�سها(: )1
• وقوله في م�سرحيته ال�شعرية ّ
َفــال َخــ ْو َف ِمـنْــهُ َ ..د ْعــو ُه َوحــا َلــهْ
ــجــا ِر ْك ؟
ــ�س ِب َ
�أَ َل ْي َ
ْــ�س الْــجــ َوا ْر
َو ِبــئ َ

ا�سم (لي�س)� :ضمير م�ستتر تقديره هو يعود على �أبي طالـب ع ّـم الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم .-
ومبارك بن �سيف لم يكن ِب ْد ًعا في هذا ،لك ّنه َ�سا َر على َ�س ْم ِت العرب في �إ�ضمار ا�سم لي�س.
ثانيا :تقديم خبر لي�س  .وجاء خبر (لي�س) ُمق ّد ًما في (ع�شرة) موا�ضع ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )2
ــدنٍ
ــن َمـ ْع ِ
«ال�ســـالم َ ،فـقُـلْــتُ ِم ْ
َقـا ُلـوا َّ :

اء
َلـ ْي َـ�سـتْ َلـهُ ِفـي الْـ َكـا ِئــ َن ِ
ـات َ�ســـ َو ُ

ما�ض ناق�صَ .لـ ـ ـهُ :الجار والمجرور متع ّلق بخبر لي�س مق ّدم�َ .س َوا ُء :ا�سم لي�س.
َل ْي َ�ستْ  :فعل ٍ
ال�سابقة(: )3
• وقوله في ق�صيدته ّ
ـــــــاء
ـ�س ِف ِ
ــج ٌ
ــر َلـ ْي َ
َوالـنُّــو ُر َف ْ
ــيـه ِر َي ُ

هلل ـ ِفــ ْي َ
ــــاءتْ ـ َر ُ�س َ
ـــك َبـــ َيـا ِر ٌق
ـــول ا ِ
َ�ض َ

ــاء :ا�سم لي�س.
ما�ض ناق�صِ .ف ِ
ـ�س :فعل ٍ
َلـ ْي َ
ـــيـــه :الجار والمجرور متع ّلق بخبر لي�س مق ّدم ِ .ر َي ُ
• وقوله في م�سرحيته ّ
ال�شعرية (الفجر الآتي)(: )4
ــف َكـ َه َ
ــذا
ــ�س َلــهُ َغــ ْي ُر َ�سـ ْي ٍ
َفـ َلـ ْي َ
ــن هَ َ
ــذيَــانِ الْـجـ ُنـونْ
ِلـ َيـ ْب َـر�أَ ِم ْ

ما�ض ناق�صَ .لـ ـ ـهُ :الجار والمجرور متع ّلق بخبر لي�س مق ّدمَ .غ ـ ـ ْي ُر :ا�سم لي�س.
ـ�س :فعل ٍ
َفـ َل ْي َ
(من المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 278
(ّ )1
(الكامل)
		
( )2نف�سه� ،ص . 109
( )3الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 129الكامل)
(المتقارب)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 318
(ّ )4
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ً
عرو�ضا
قال ال�شاعر هذا المقطع على ل�سان �أمية في معر�ض ر ّده على �أبي لهب الذي راح يق ّدم
لمحمد � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ع ّله يرجع عن دعوة الإ�سالم ،فيرد عليه �أمية قائال� :إن محمدً ا ال
ي�ستحق عندنا �إال ال�سيف .وجاء تقديم خبر لي�س (له) جاء لغر�ض بالغي ،وهو اال�ستحقاق وجاء هذا
من �إفادة حرف الجر (الالم) لهذا المـعـنى يـقـول �أبـو القا�سـم الـزجاجي ت337هـ �إنّ الـالم «ل ْلملك
المر»(.)1وذكر هذا المعنى خالد الأزهري ت905هـ(.)2
واال�ستحقاق واالخت�صا�ص َو َْ أ
و ُيالحظ � ً
أي�ضا �أنّ خبر لي�س المق ّدم جاء �شبه جملة جا ًّرا ومجرو ًرا .وال�شاعر مبارك بن �سيف ي�سير
في هذا على َ�س َنن العرب ،في الأول  :كما ذهب ك ٌّل من المبرد ت285هـ( ،)3وابن الو ّراق ت381هـ(،)4
وابن جني ت395هـ(� )5إلى جواز تقديم خبر لي�س عليها ،وعلى ا�سمها .
�أجاز �سيبويه تقديم خبر لي�س عليها ،فقال في باب ما ينت�صب في الأول« :ومثل ذلك� :أعبد اهلل كنت
مثله؛ لأنَّ «كنت» فعل ،و»المثل» م�ضاف ،وهو من�صوب ،ومثله� :أزيدً ا ل�ست مثله؛ لأ ّنه فعل ،ف�صار بمنزلة:
�أزيدً ا لقيت �أخاه ،وهو قول الخليل»(.)6
ولم يرد في �شعر مبارك بن �سيف �شاهد على تقديم خبر لي�س عليها وعلى ا�سمها.
راب ًعا :زيادة الباء في خبر (لي�س) .

جاءت الباء زائدة في خبر لي�س في �شعر مبارك بن �سيف في (ثالثة) موا�ضع ،هي:
• قوله في ق�صيدته (�أن�شودة الخليج)(: )7
ــك ِ ،تـل َ
َلــ َّبــ ْي َ
ــرا ِدي
ْــك َمــ�شــيــ َئـ ِتـــي َو ُم َ

ـــل
ـــاه ٍ
ــج ِ
ــ�ســتُ ِب َ
ال ُ
ــ�ســ َنــ َيـانِ َلــ َنــا َو َل ْ
ْـح ْ

ـــل :الباء :حرف جر زائد  .جاهل :ا�سم مجرور ً
لفظا من�صوب مح ًّال على �أ ّنه خبر لي�س.
ـــاه ٍ
ــج ِ
ِب َ
( )1حروف المعاني وال�صفات� ،ص. 40
(� )2شرح الت�صريح على التو�ضيح. 8/1 ،
( )3المقت�ضب ،للمبرد.194/4 ،
( )4علل النحو ،البن الوراق� ،ص. 254 ،253
( )5اللمع في العربية ،البن جني� ،ص.37
()6الكتاب .102/1 ،والن�ص يم ِّثل ردًّا على زعم ٍّ
كل من الجرجاني في :المقت�صد  ،402/2و�أبي البركات الأنباري في :الإن�صاف،
ّ
ن�ص �صريح في حكم تقديم خبر لي�س عليها.
والعلوي ،والزبيدي في :ائتالف التب�صرة� ،ص 123في �أنه لي�س ل�سيبويه ٌّ
( )7الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 84الكامل)
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ال�سابقة ذاتها (: )1
• وقوله في ق�صيدته ّ
ــه ِذك ُ
ــــم �أَ ْبــ َقــــى َو ِفــ ْي ِـه َج َ
اء
ِب ِ
ْـــرك ْ
ـــــز ُ

ــذ ِل َ
َو َك َ
ــــل
ــ�س ِبــ َغـــا ِف ٍ
ــك الـتَّــا ِريـــخُ َلـ ْي َ

.غافل :ا�سم مجرور ً
لفظا من�صوب مح ًّال على �أ ّنه خبر لي�س.
ِبــ َغـــا ِف ٍ
ــــل :الباء :حرف جر زائد ٍ
• وقوله في م�سرحيته ال�شعرية (الفجــر الآتــي)(: )2
ــجــا ِر ْك ؟
ــ�س ِب َ
�أَ َل ْي َ

ــجــا ِر ْك :الباء :حرف جر زائد .جارك :ا�سم مجرور ً
لفظا من�صوب مح ًّال على �أ ّنه خبر لي�س.
ِب َ
و ُيالحظ �أنّ ال�شاعر مبارك بن �سيف قد جاء بخبر لي�س مجرو ًرا بالباء الزائدة على قلة ،وهو في
(لي�س) .فقد قال ابن جني
هذا ي�سير على هدي النحاة القائلين بجواز دخول الباء الزائدة على خبر َ
كدة َف ُي َقال َل ْي َ�س َز ْي ـ ٌد ِب ـ َقــا ِئـ ٍـم. )3(»..
ت395هـ« :وتزاد ا ْل َباء ِفي خبر َل ْي َ�س ُم َ�ؤ َ
تخت�ص به (لي�س) وكانَ  ،كما بين �أنّ زيادة
وع َّد الغالييني( )4جواز زيادة الباء في خبر لي�س مما
ُّ
الباء في خبر (لي�س) �شائعة كثي ًرا ،في حين �أ َّنها ُتزاد بقلة في خبر (كان) .
ـــــن .
(َ )5ل ْ

ُذكرت (لن) في �شعر مبارك بن �سيف في (�سبعة) موا�ضع ،منها:
• قوله في ق�صيدته (�أغنية الربيع)(: )5
لن يكون الفراق يا فجر ليلي لن يكون البعاد �سجني و�أ�سري

• وقوله في ق�صيدته (فل�سطين موطن الأديان)(: )6
ـــاء ِبــالأَ ْ�سـ َبـــا ِد
ِم ْـن ُك ِّـل َح ْ
ــد ٍب َج َ

ــن ُنـ َهـا ِدنَ َغــا ِز ًيـا
ــن َن ْ�سـ َتـكِــينَ َو َل ْ
َل ْ
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص . 164
(ّ )1
( )2الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص ( . 278المتقارب)
( )3اللمع في العربية ،البن جني� ،ص.39
(ُ )4ينظر :جامع الدرو�س العربية. 285 ،284/2 ،
( )5الأعمــال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 30الخفيف)
(الكامل)
ال�سابق نف�سه� ،ص. 85
(ّ )6
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• وقوله في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث ـ ال ُبعد الرابع: )1()2
َيــا ِ�صــ َغــا ُر َ ..يــا ِ�صـ َغــار
�إنَّ ُنــ ْو َر َّ
ــ�س َكـــ َّ
ــمــ ْوت
ال َل ْ
ال�شـ ْم ِ
ــن َي ُ
َلــنَ َيـ َنـا َم الـنُّـ ْو ُر ِفــي �أَ ْح َ
ــ�شــاءِ ُحـــوت

وبعد �إنعام النظر في ال�شواهد التي وردت في �شعر مبارك بن �سيف والتي ُذكرت فيها (لـنْ ) ك�أداة
نفي ن�ستنتج ما ي�أتي:
�أو ًال :دخلت (لن) النافية على الجملة المبدوءة بفعل م�ضارع؛ فح ّولته �إلى اال�ستقبال ،والأفعال
عذ َبني ،ن�ستكينُ ،نهادن ،يموت ،ينام)َّ .
الم�ضارعة ،هي( :يكونُ ،ي ِّ
وال�شاعر في هذا لم يخرج على ال َّن�سق
العربي الذي �أدخل ( َلنْ ) النافية على الفعل الم�ضارع .
ثان ًياُ :يالحظ �أنّ ( َلنْ ) ح ّولت الفعل الم�ضارع من الحال �إلى اال�ستقبال .وهذا ما �أجمع عليه
تخت�ص بنفي الجملة الفعلية المبدوءة بفعل م�ضارع ،فتح ّوله
ذهب النحاة �إلى �أنّ ( َلنْ )
النحاة؛ فقد َ
ُّ
للداللة على اال�ستقبال .
ثال ًثا :هل تفيد (لنْ ) في �شعر مبارك بن �سيف نف ًيا م�ؤ ّبدً ا� ،أم نف ًيا م�ؤقتًا ؟
�أثارت هذه الم�س�ألة الف�ضول لدى بع�ض النحاة العرب ،فتع ّمقوا في بحثها ،واختلفوا في تف�سير
بع�ض �آي القر�آن الكريم الم�شتملة على ( َلـنْ ) النافية ،فمن قائل �إ َّنها تنفي نف ًيا م�ؤ ّبدً ا� ،إلى �آخر يرى �أنَّ
الت�أبيد جاء لقرينة خارجة .
جاء ال�شاعر مبارك بن �سيف بـ ( َلنْ ) للت�أبيد في مواطن ،وم�ؤ ّكدً ا له في �أخرى بم�ؤ ّكدين ،هما:
الأ ّول :ظرف الزمان (�أبدً ا).

يقول في ق�صيدته (�أجرا�س القد�س)(: )2
َفـ�أَ َّمــا َ�سـ ْو ُط َ
ـا�سـي َفـ َل ْـن ـ �أَ َبـدً ا ـ ُيـ َع ِّ
ــذ َبــ ِنـي
ــك الْـ َق ِ

ُيع ّبر ال�شاعر عن عظمة ال�صمود الفل�سطيني في وجه االحتالل ال�صهيوني ،وممار�ساته التعذيبية،
ف�أ�سواطه لن ت�ؤلم حتى لو ا�ستم ّر في ا�ستخدامها للأبد .وا�ستخدام ظرف الزمان(�أبدً ا) لت�أكيد الت�أبيد.
		
( )1نف�سه� ،ص. 45
( )2الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص. 32

(الرمل)
(الوافر)
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الثاني� :أداة الردع والزجر (كــلاّ ).

يقول مبارك بن �سيف في ق�صيدته (مذكرات �شاعر من العالم الثالث  -البعد الرابع: )1()-2
�إنَّ ُنـ ْو َر َّ
ــمـــ ْوت
ــ�س َكــلاَّ َل ْ
ال�شـ ْم ِ
ــن َي ُ
ــن َي َنـا َم الـنُّــو ُر ِفــي �أَ ْح َ
ــ�شــاءِ ُحـــ ْوت
َل ْ

ي�ؤ ّكد ال�شاعر على �أنّ نور ّ
ال�سائد في تف�سير
ال�شم�س لن يختفي بفعل خ�سوف القمر؛ � ْإذ كان االعتقاد ّ
ظاهرة خ�سوف القمر �أنّ حوتًا يبتلع ال�شم�س ،ف�أراد ال�شاعر �أنْ ينفي هذا االعتقاد وي�ست�أ�صله من عقول
�أ�صحابه ،و�أ ّنى له ذلك دون ا�ستخدام الم�ؤ ّكدات القوية ،ك�إنَّ  ،وكلاَّ  .وهذا الت�أكيد على نفي ابتالع
الحوت لل�شم�س جاء للت�أبيد ،فما دامت هناك حياة ،ف�أ�شعة ال�شم�س قائمة.
جاء هذا اال�ستخدام متواف ًقا مع ر�أي الزمخ�شري ت538ه الذي يقول..« :و ( َلنْ ) نظيرة «ال» في
ّ
(الك�شاف) ب�أ ّنه كالتوكيد
ف�سر الزمخ�شري التوكيد في كتابه
نفي الم�ستقبل ،ولكن على الت�أكيد»( . )2ثم ّ
الذي تفيده «�إنّ » فيما دخلت عليه(.)3
وخالف معظم النحاة الزمخ�شري فيما ذهب �إليه من �إفادة( َلنْ ) ت�أبيد النفي ،وتمثلت �آرا�ؤهم في:
ال�سهيلي ت581هـ(� )4أنّ ( َلنْ ) تنفي ما َق ـ ُر َب،وال يمتـ ُّد معنى النفي فيها كامتداده في (ال).
-1يرى ُّ
-2يخالف خالد الأزهري الزمخ�شري في �إفادة (لن)الت�أبيد ،فيقول..« :وال تقت�ضي َلـنْ ت�أبـيد
النفي خال ًفا للزمخ�شري(✼) في �أنموذجه؛لأ َّنها لو كانت للت�أبـيد لزم التناق�ض بذكر اليوم في
قوله تعالى(َ } :)5ف َل ْن ُأ َك ِّل َم ا ْل َي ْو َم إِن ِْس ًّيا{(.)6ولـزم الـتكـرار بـذكـر �أبـدً ا فـي قـولـه تـعـالـىَ }:و َل ْن
َيت ََمن َّْو ُه َأ َبدً ا{»(.)7
(الرمل)

ال�سابق نف�سه� ،ص. 190
(ّ )1
( )2الأنموذج. ) 1- 2 ( ،
( )3ينظر الك�شاف. 248/1 ،
لل�س َهيلي� ،ص. 101
( )4نتائج الفكر في ال َّنحوُّ ،
(✼) �أ�شار ابن مالك �إلى �أنّ الزمخ�شري ذكر في �إنموذجه �أنّ ( َلنْ ) لت�أبيد النفيُ .ينظر� :شرح الت�سهيل .14/1
(� )5سورة مريم� ،آية . 26
(� )6سورة مريم� ،آية . 26
(� )7شرح الت�صريح على التو�ضيح ،لل�شيخ خالد الأزهري� . 357/2 ،سورة البقرة� ،آية .95
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كما تع ّر�ض المحدثون لهذه الم�س�ألة ،ف�أ ّكدوا ما ذكره القدماء ،يقول الغاليينيَ ( « :لــنْ ) ،وهي
ُ
ـيد
نفي ..وهي تفي ُد ت�أكيدَ النفي ال ت�أبيده و�أما قول ُه تعالىَ }:ل ْن َيخْ ُل ُقوا ُذ َبا ًبا{( .)1فمفهوم الت�أب ِ
حرف ٍ
وحد ُه «(.)2
خا�ص باهلل َ
لي�س من (لن) ،و�إ َّنـما هو من داللة خارج ّية؛ لأنَّ الخلقَ ٌّ
َذهَ َب عبا�س ح�سن(�)3إلى �أنّ (لن)»حرف يفيد النفي بغير دوام وال ت�أييد �إال بقرينة خارجة عنه.
وي�ؤ ّيد الباحث ما ذكره الزمخ�شري من داللة الآيةَ } :ل ْن َيخْ ُل ُقوا ُذ َبا ًبا{( .)4على الت�أبيد؛ ذلك �أنّ
التحدي الإلهي للكفار ب�أنْ يخلقوا ذبا ًبا هو تحــدٍّ �أبدي ال ينتهي بزمن؛ � ْإذ من الم�ستحيل �أنْ يخلق
المخلوق ذبابة .ويرى الباحث �أنّ �إفادة الت�أبيد� ،أو عدمه مقرونة بداللة ال�سياق .
جـاءت ( َلـنْ ) ُم ـفـيـدة لل ّنـفـي ومـ�ؤ ّكـدة له في �شعر مبارك؛فـي قـ�صـيـدتـه (فـلـ�سـطـين موطن
الأديان(:)5
َل ْـن َن ْـ�سـ َتـكِـينَ َ ،و َل ْـن ُنـ َهـا ِدنَ َغــا ِزيـًا

(✼✼)
ِم ْـن ُك ِّ
ــدب جــاء بـالأَ�ســبــا ِد
ــل ح ْ

َ

ٍ َ َ ِ

ْ َ

فال�شاعر هنا ينفي اال�ستكانة والمهادنة المرتبطة بالعدو الغازي القادم من ِّ
دب ،وقد �أ ّكد
كل َح ٍ
النفي بعطف الجملة على الجملة ،وبتكرار النفي نف�سه .ومثل هذا النفي ال يفيد الت�أبيد؛ ذلك �أ ّنه
مرتبط بحالة ا�ستثنائية قد ال تدوم .

(� )1سورة الحــج� ،آية . 73
( )2جامع الدرو�س العربية ،للغالييني. 196/2 ،
( )3النحو الوافي ،لعبا�س ح�سن. 299/4 ،
(� )4سورة الحــج� ،آية . 73
( )5الأعمـال ّ
ال�شعرية� ،ص( . 85البحر :الكامل)
َ
َ
ُ
ُّ
َ
ُ
(�س َبدَ ) .307 ،203/3
َّاه َية .و�إِنه ل ِ�س ْب ُد �أ�سباد �أي دَا ٍه ِفي الل ُ�ص ِ
«وال�س َبدَ ة :الد ِ
(✼✼) ِّ
و�ص َّي ِة» .ل�سان العربَ ،
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خاتمة
حاول هذا البحث على امتداده درا�سة البنية النحوية في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني ،درا�سة
نحوية داللية تقوم على ح�صر بع�ض الظواهر النحوية التي وردت في �شعره :كالتقديم والت�أخير،
والحذف ،واال�ستفهام والنفي ،وقد �سلك لهذه الغاية �سبال متعددة تمثلت في روافد مختلفة ت�صب في
نتيجة واحدة هي الو�صف المو�ضوعي للظواهر النحوية في �شعر مبارك بن �سيف ،والتف�سير العلمي
والداللي لتلك الظواهر .
ع ّرف البحث بحياة ال�شاعر ،كما عر�ض لأنماط �شعره؛ وذلك بهدف �إعداد �أر�ضية وا�ضحة ينطلق
منها البحث في درا�سة الظاهرة النحوية في تلك الأنماط ،وتبين لنا �أن ال�شاعر مبارك بن �سيف كان
متن ّو ًعا في �شعره ،وجاء هذا التن ّوع وفق نمطين:
�شعر التفعيلةِّ ،
وال�شعـر المقـ َّفى،
النمط الأول :التن ّوع في ال�شكل ال�شعري ،فقد تن ّوعت �أ�شعا ُره بين ِ
ـرحي ،وكما �أنّ �شاع َرنا خا�ض تجرب َة كتابة الأنا�شيد ِّ
كما َكت ََـب ال�شاعـر في ِّ
ال�شعر ّية.
ال�شعـر الم�س ّ
قطري ،من
النمط الثاني :التنوع في الم�ضامين ال�شعرية .فمبارك بن �سيف �آل ثاني �شاعـ ٌر
ٌّ
العرب المعا�صرين الذين َب َر ُعـوا في ميدان ِّ
ُّ
ال�شعر في الخليج
ال�شعرا ِء
العربيْ � ،إذ كانت له نتاجاتٌ
ِ
ِّ
اهتم بالق�ضايا العرب ّية المركز ّية كق�ض ّية
خا�ص ًة ،كما َّ
متنوع ٌة �ص ّور بها البيئة الخليج ّية عا َّم ًة والقطر َّية َّ
فل�سطين ،ولبنان ،ولم يغب عن باله �أنْ يكتب عن م�صر النيل التي مكث فيها طويال من خالل عمله
ال�سفارة القطر ّية في القاهـرة  .وال ّناظـر في محتويات دواوينه يلم ُـح في ق�صائده الأبعا َد الوطن ّيـ َة
في ّ
إن�ساني الم�شاعر
والقوم ّيـة والدِّ ين ّيـ َة ،وحتّى الإن�سان ّيـة؛ مما يوحي ب�أ ّننا �أمام �شاعر
مو�سوعي المعرفةّ � ،
ّ
والأحا�سي�س .وكان لهذا ال ّتنـ ّوع في �شعر مبارك بن �سيف من حيث َّ
ال�شكل والم�ضمون دو ٌر في تو�ضيح
حوي الذي اعتمد عليه لإي�صال �أفكاره وعواطفه ،وتبين لنا كيف ا�ستطاع اال�ستفادة من
البناء ال ّن ّ
ـوي .
ظام ال َّنح ُّ
الإمكانات التي يتيحها له ال ِّن ُ
ال�سبعينيات مع مجموعة من ُّ
ال�شعراء
ينتمي مبارك بن �سيف لتيار التجديد الذي ظهر في �أوائل ّ
الجـدد المعا�صرين الذين ت�أ ّثروا بال ّثقافة الحديثة ،ونال معظ ُمهم ً
ق�سطا من التّعليم الحديث ،وخبر
ُ
المذاهب الأدبية المعا�صرة ،وت�أ ّثر بها؛ ولذلك فقد ظهرت في �شعر مبارك بن �سيف الق�صيد ُة
ال ُّرومان�س ّية ،وق�صيد ُة التّفعيلة ،ووجدنا �شاعرنا مرهف الإح�سا�س �سواء في مخاطبته ل ّنوارة (عالمه
347

ال�صغير) ،وحتى في حنينه للما�ضي من خالل حديثه عن �سفن الغو�ص البائ�سة ،وحتى في حواراته
الرمزية كـ (لقاء عابر مع حاتم الطائي) ،و (حوار مع كتاب قديم) كل هذا ُق ّدم بجمل �شعرية ظهرت
فيها م�شاعره جلية؛ ومما �ساعد على هذا ا�ستخدامه التراكيب النحوية المنا�سبة للداللة ال�شعورية التي
�أراد التعبير عنها .وال يفوت الباحث الت�أكيد على �أ ّنه وبالرغم من نزعة التجديد التي نزع �إليها ال�شاعر
�إ ّال �أ ّنه بقي م ّيا ًال للتقليد في ال�شكل ال�شعري ،ف�أكثر في دواوينه من ق�صائد ّ
ال�شعر ال ُمق ّفى .
حاول البحث الربط بين البنية النحوية في �شعر مبارك بن �سيف واال�ستخدامات الداللية ،وات�ضح
أدبي �أنْ ُتفهم �أبعاده الداللية بمعزل عن نظامه اللغوي القائم على فهم بناء الجملة
�أ ّنه ال يمكن لأي ّ
ن�ص � ٍّ
حوي يمـ ُّد العن�صر
النحوية؛ فالتّفاعل بين العنا�صر ال ّنحو ّية والعنا�صر ال ّداللية قائم ،فالعن�صر ال ّن ُّ
اللي بالمعنى الأ�سا�سي في البناء اللغويِّ ؛ مما قد ي�ساعد على تحديد المعنى وتمييزه ،وكذلك يمـ ُّد
ال ّد َّ
حوي ببع�ض الجوانب التي ت�ساعد على تحديده وتمييزه .
اللي العن�صر ال ّن ّ
العن�صر ال ّد َّ
وجدنا �أن مبارك بن �سيف قد حافظ  -من خالل �أ�شعاره  -على البنية الأ�سا�سية للجملة العربية،
فلم يخرج على ال ِّنظام ال َّنحوي العربي ،لك َّن ُه ا�ستفاد مما �أتاحه له ذلك ال ِّنظام الذي يبيح للمبدع �أنْ
يت�ص َّرف �ضمن الإطار الذي ت�سمح له به القواعد النحوية ،والدليل على ذلك �أن عمد ال�شاعر لتقديم
الخبر وجو ًبا على المبتد�أ في (�إحدى وع�شرين ومائة) مرة ،في حين لم يرد تقديم الخبر جوا ًزا على
المبتد�أ �إ َّال في (�ست وثمانين) مرة .وهذا البون الوا�سع بين م�س�ألتي التقديمُ ،يعطينا
انطباعا ب�أنَّ
ً
حوي من �إجـراء تغييرات على الجملة ال ّنواة  .وكان لذلك دوافـ ُع
�شاعرنا ا�ستفاد مما ُيتيحه له ال ِّنظام ال ّن ّ
�شعور ّي ٌة جعلته ُيق ّدم الخبر على المبتد�أ لغايات بالغية ،وقيم داللية .
هناك حروف و�أدوات ا�ستخدمها ال�شاعر لغايات بالغية ،مثل :حرف الجر (في) الدال على الظرفية
المكانية ،و (�أين) اال�ستفهامية التي وظفها لال�ستفهام عن المكان ،والتي �أ ّكد من خالل توظيفه لهما
مدى ارتباطه بالأر�ض والمكان .كما �أنّ توظيفه ِلـ (الالم) الدالة على االخت�صا�ص� ،أ ّكد بو�ساطتها
اخت�صا�ص ،بل ا�ستحقاق �أهل الخليج لل�صفات التي ن�سبها �إليهم  .كما وقف الباحث على �شواهد �شعرية
لمبارك بن �سيف جاءت مليئة بال ّنوا�سخ الفعلية والحرفية ،و ُيالحظ تف ّوق ال ّنوا�سخ الحرفية عدد ًّيا على
تكررت في نحو�( :سبعين) مو�ض ًعا ،وذهب
النوا�سخ الفعلية .وكانت(�إنّ  ،و�أنّ ) �أكثر النوا�سخ تكرا ًرا؛ � ْإذ
ْ
الباحث �إلى �أنّ مر ّد ذلك �إلى �أنّ الحر َف ْين المذكو َر ْين ُيفيدان التوكيد ،والتّح ُّقق .وقد �أراد ال�شاعر
الت�أكيد على الحقائق الآتية:
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 حقيقة �شوقه وحنينه لوطنه .ال�سجايا والخ�صال الحميدة التي يتمتّع بها �أهل الخليج .
 ّ تغ ّير بع�ض العادات والقيم في هذا الزمان حتى كادت تتال�شى ،كالجود ،وال ّنخوة ،وال ِعفة.الأو�ضاع المزرية التي �أ�صبح يعي�ش فيها �إن�سان العالم الثالث من ظلم ،و�سيطرة الأ�ساطيروالخرافات عليه .
 �شوق ال�شاعر وحنينه لذكريات الطفولة .لوحظ تف ّوق تقدم المفعول به على الفاعل عدد ًيا في �شعر مبارك بن �سيف حيث تق ّدم المفعول
مو�ضع ،وال�شاعر في هذا ي�سير على َن َ�سق من �سبقه حيث �أ�شار �سيبويه في (باب
في (ثالثين ومائة)
ٍ
الفاعل الذي يتع ّداه فعله �إلى مفعوله) �أنّ المفعول به قـد يتقـ ّدم على الفاعل من غير �أنْ يت�أ ّثر المعنى،
�أو يختل التركيب ،و�أ ّكد هذا ثلة من جهابذة اللغة� ،أمثال :الزجاجي المتوفى340هـ ،وابن جني المتوفى
وال�سيوطي المتوفى 911هـ؛ ولذلك فلي�س م�ستغر ًبا �أن ُيق ّدم مبارك
392هـ ،وابن عقيل المتوفى 769هـّ ،
بن �سيف المفعول على الفاعل في �شعره .وقد ب ّين النحاة �أنّ تق ّدم المفعول به على الفاعل ي�أتي لقيم
عمد �إلى تقديم المفعول به في �شعره لقيم داللية متعددة ،منها:
عربي َ
داللية ،ومبارك بن �سيف �شاعر ّ
التعظيم ،واالفتخار ،والتحقير ،واالخت�صا�ص ،والعناية واالهتمام ،والقافية .
كان ا�ستخدام ال�شاعر للجمل ال�شعرية الم�شتملة على بع�ض الأبنية النحوية :كالحذف مثال
ا�ستخداما واع ًيا ال يخل بالتركيب ،فمث ًال بلغ مجموع الحاالت التي ُحذف فيها المبتد�أ� ،أو ما كان �أ�صله
ً
مو�ضع .وهذا العدد لي�س بالي�سير؛ مما يوحي
مبتد�أ في �شعر مبارك بن �سيف (�سبعة وخم�سين ومائة )
ٍ
ي�صح الحذف ال �سيما
باهتمام ال�شاعر بالخبر من ناحية ،وو�ضوح الدليل على حذف المبتد�أ ،فبدونه ال ّ
�أنّ المبتد�أ هو محور الحديث ومرتكزه الرئي�س؛ مما يجعلنا ن�ؤ ّكد على �أنّ حذف المبتد�أ في �شعر مبارك
ً
غام�ضا� ،أو حذ ًفا فيه �إخالل – كما يقول قدامة بن جعفر – فيما نقله عنه
بن �سيف لم يكن حذ ًفا
(الدكتور محمد ح�سنين �أبو مو�سى) « :و ُي�شير قدامة بن جعفر �إلى ف�ساد ّ
ال�شعر الذي يكون فيه دليل
الحذف ً
فح ْذ ُف هذا الكم الهائل
غام�ضا ،و ُي�س ّميه (الإخالل) ،وهو عنده من عيوب اللفظ والمعنى»(َ .)1
من المبتد�آت في �شعر مبارك بن �سيف دون �إحداث خلل تركيبي� ،أو داللي دليل النظم بح�ضور لغوي
( )1البالغة القر�آنية في تف�سير الزمخ�شري ،د .محمد ح�سنين �أبو مو�سى� ،ص. 117
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وا�ضح في ذهن ال�شاعر ،بل جاء هذا الحذف لغايات داللية وا�ضحة؛ وهذا يجعلنا ن�ؤ ّكد على �أنّ ال�شاعر
يمتلك الجر�أة اللغوية ،والموهبة ال�شعرية التي ُتم ّكنه من حذف عن�صر رئي�س في الجملة اال�سمية ُيع ُّد
ركيزة �أ�سا�سية للخبرّ ،
فال�شاعر ال يته ّي ُب من حذف المبتد�أ؛ لأ ّنه ترك في الجملة ما يد ُّل عليه.
وكل ما �أرجوه في هذا البحث �أن �أكون قد �أ�صبت �شيئا من التوفيق في و�ضع �شاعرنا ال�شيخ مبارك
بن �سيف �آل ثاني في مكانته الأدبية التي ي�ستحق؛ ع ّل ذلك يكون بداية لتقديم درا�سات جادة لمبدعيين
قطريين؛ ليكون ذلك �إ�سهاما في الك�شف عن البنى النحوية للن�صو�ص الأدبية المعا�صرة .
و�آخـــر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين
							

د .علي �أحمد الطوالبة
الدوحة /قطر  -فبراير 2015
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َث َبت الم�صادر والمراجع
�أو ًال :الم�صادر والمراجــع:

 القر�آن الكريم . - 1الإتقان في علوم القر�آن ،لجالل الدين ال�سيوطي ،المكتبة الثقافية ،بيروت. 1973 ،
� - 2إحياء النحو ،لإبراهيم م�صطفى .مطبعة لجنة الت�أليف والترجمة والن�شر1973 ،م.
- 3الأدب القطري الحديث ،للدكتور محمد عبد الرحيم كافود .ط ،2 :دار قطري بن الفجاءة للن�شر
والتوزيع  -الدوحة . 1982
�- 4أدب الكاتب ّ
وال�شاعر ،ل�ضياء الدين ابن الأثير ،ق ّدم :د احمد الحوفي ،ود بدوي طبانة ،ط ،2 :دار
نه�ضة م�صر للطبع والن�شر( ،د.ت).
� - 5أ�سا�س البالغة ،للزمخ�شري ت538ه .تحقيق :عبد الرحيم محمود ،دار المعرفة ،بيروت1960 ،م ـ
�- 6أ�سرار العربية ،لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن �أبي �سعيد الأنباري .تحقيق محمد بهجة
البيطار ،مطبوعات المجمع العلمي العربي ،بدم�شق 1957م.
- 7الأ�شباه وال ّنظائر في النحو ،للإمام جالل الدين ال�سيوطي المتوفى911ه .تحقيق :الدكتور عبد
العال �سالم مكرم .م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط ،1 :مطبوعات مجمع اللغة العربية بدم�شق . 1985
- 8الأ�صوات اللغوية ،للدكتور �إبراهيم �أني�س  .دار ّ
الطباعة الحديثة ،ال ّنا�شر :مكتبة الأنجلو الم�صرية،
1979م .
- 9الأ�صول في النحو ،لأبي بكر محمد بن �سهل بن ال�س َّراج النحوي البغدادي ت  316هـ ،تحقيق:
الدكتور عبد الح�سين الفتلي .ط  3 :ـ م�ؤ�س�سة الر�سالة ـ بيروت :لبنان  1988م.
�- 10إعراب القر�آن ،لأبي �إ�سحاق الزجاج ،تحقيق� :إبراهيم الأبياري ،الم�ؤ�س�سة الم�صرية العامة،
القاهرة. 1963 ،
�-11إعراب القر�آن ،لإ�سماعيل بن محمد بن الف�ضل الأ�صبهاني� ،أبو القا�سم ت535هـ ،قدمت له:
الدكتورة فائزة عمر الم�ؤيد ،ط ،1 :فهر�سة مكتبة الملك فهد الوطنية ،الريا�ض 1995 ،م.
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�-12إعراب ما ي�شكل من �ألفاظ الحديث النبوي ،لأبي البقاء عبد اهلل بن الح�سين العكبري ت 616هـ،
ح ّققه :د .عبد الحميد هنداوي .ط ،1 :م�ؤ�س�سة المختار للن�شر والتوزيع ،م�صرـ القاهرة1420 ،هـ
 1999م . - 13الأعمال ِّ
ال�شعر ّية ،لمبارك بن �سيـف �آل ثاني .ط  ،2مطابع الدوحة الحديثة ،قطر2008 .م.
�- 14ألفية ابن مالك ،لمحمد بن عبد اهلل ،ابن مالك� ،أبو عبد اهلل ،جمال الدين ت 672هـ .مكتبة
النه�ضة ،بغداد (د.ت) .
�-15أمالي ابن ال�شجري ،لهبة اهلل بن علي بن محمد بن حمزة الح�سني العلوي ابن ال�شجري ،تحقيق:
محمود محمد الطناحي .ط ،1 :مكتبة الخانجي.1992 – 1413 ،
- 16الإن�صاف في م�سائل الخالف ،لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ت 577هـ .ق ّدم له
وو�ضع هوام�شه وفهار�سه :ح�سن حمد ،ب�إ�شراف :د�إميل بديع يعقوب .ط ،1 :دار الكتب العلمية،
بيروت ـ لبنان 1998م.
�- 17أو�ضح الم�سالك �إلى �ألفية ابن مالك ،البن ه�شام الأن�صاري ،ومعه كتاب ع ّدة ال�سالك �إلى تحقيق
�أو�ضح الم�سالك ،ت�أليف :محمد عبد الحميد محي عبد الحميد .المكتبة الع�صرية� ،صيدا ،بيروت
1996م .
- 18الإي�ضاح في علل النحو ،لأبي القا�سم عبد الرحمن بن �إ�سحاق الزجاجي ت  337هـ  ،تحقيق:
الدكتور مازن المبارك ط  ، 5 :دار النفائ�س ـ بيروت. 1986 ،
 - 19بديع التراكيب في �شعر �أبي تمام ،للدكتور منير �سلطان ،من�ش�أة المعارف ،الإ�سكندرية 1991م .
- 20البالغة العربية فنونها و�أفنانها ،لف�ضل ح�سن عبا�س ،ط ،1 :دار الفرقان ،عمان 2007،م.
- 21البالغة القر�آنية في تف�سير الزمخ�شري و�أثرها في الدرا�سات البالغية ،للدكتور محمد ح�سنين
�أبو مو�سى ،دار الفكر العربي ،القاهرة .
- 22بناء الجملة العربية ،د .محمد حما�سة عبد اللطيف  .دار غريب للطباعة والن�شر ،القاهرة 2003م.
- 23البيان في �إعراب غريب القر�آن ،لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ت 577هـ ،تحقيق:
د .طه عبد الحميد طه ،الهيئة الم�صر ّية العا ّمة للت�أليف وال ّن�شر ،م�صر 1970م .
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- 24تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،لل�سيد محمد مرت�ضى الح�سيني الزُّبيدي ت  1205هـ ،اعتنى
به :د .عبد المنعم خليل �إبراهيم ،والأ�ستاذ كريم �سيد محمد محمود .دار الكتب العلم ّية ،بيروت
 لبنان  2007م .ال�ص ْي َمري من نحاة القرن الرابع
- 25التب�صرة والتذكرة ،لأبي محمد عبد اهلل بن علي �إ�سحاق َّ
الهجري ،تحقيق :د فتحي �أحمد م�صطفى ،ط  ، 1دار الفكر ـ دم�شق  1982 ،م .
- 26التبيان في �إعـراب القـر�آن ،لأبي البقاء عبد اهلل بن الح�سين ال ُعكبري ت 616هـ ،تحقيق:علي
محمد البجاوي ،ط ،2:دار الجيل ،بيروت ـ لبنان . 1987
- 27التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ،ل�شرف الدين الح�سين بن محمد الطيبي ،تحقيق :هادي
عطية ،عالم الكتب ،بيروت 1987 ،م .
- 28ت�سهيل الفوائد وتكميل المقا�صد ،البن مالك .تحقيق :محمد بركات كامل ،دار الكاتب العربي
للطباعة وال ّن�شر ،وزارة الثقافةـ م�صر 1967م .
- 29التطبيق النحوي ،للدكتور عبده الراجحي .ط ،1:مكتبة المعارف للن�شر والتوزيع ،القاهرة ـ م�صر
1420هـ 1999م .
- 30التعريفات ،لل�سيد علي بن محمد بن علي �أبي الح�سن الجرجاني ت  816هـ ،تحقيق :الدكتور عبد
الرحمن عميرة .ط  ، 1عالم الكتب ،بيروت  1987م .
- 31تهذيب اللغة ،لأبي من�صور محمد بن �أحمد الأزهري ،المتوفى 370 .هـ(،جمل) .تحقيق :محمد
�أبو الف�ضل �إبراهيم .مراجعة :محمد علي محمد البجاوي ،الدار الم�صرية للت�أليف والترجمة ،
مطابع �سجل العرب ـ القاهرة (د.ت) .
- 32تو�ضيح المقا�صد والم�سالك ب�شرح �ألفية ابن مالك ،لل ُمرادي ت749هـ في� .شرح وتحقيق :عبد
الرحمن علي �سليمان .ط ،1 :دار الفكر العربي1428 ،هـ 2008 -م.
ال�صناعة ،لأبي عبد اهلل الح�سن بن مو�سى ال�شهير بـ « الجلي�س النحوي « المتوفى في حدود
- 33ثمار ّ
 490هـ ،ح ّققه :الدكتور حنا جميل حداد  .ط ،1وزارة الثقافة  ،عمان ـ الأردن 1994 ،م.
- 34جامع الدرو�س العربية ،لل�شيخ م�صطفى الغالييني ،راجعه ون ّقحه :الدكتور عبدالمنعم خفاجة،
ط ، 28 :المكتبة الع�صرية� ،صيدا ـ بيروت  1985م.
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- 35الجامع الكبير في �صناعة المنظوم من الكالم والمنثور ،لن�صر اهلل بن محمد بن محمد بن
عبد الكريم ال�شيباني ،الجزري� ،أبو الفتح� ،ضياء الدين ،المعروف بابن الأثير الكاتب ت637هـ.
تحقيق :م�صطفى جواد ،مطبعة المجمع العلمي1375 ،هـ .
- 36الجملة في ال�شعر العربي ،للدكتور محمـد حما�سة عبد اللطيف ،ط ،1:مكتبة الخانجي ،القاهرة
1990م.
- 37الجمل في النحو ،لأبي عبد الرحمن الخليل بن �أحمد الفراهيدي ت 170هـ ،تحقيق :د .فخر الدين
قباوة ،ط1416 ،5 :هـ 1995م (د.م).
- 38الجمل في النحو ،لأبي القا�سم عبد الرحمن بن �إ�سحاق الزجاجي ت 340هـ ،تحقيق :الدكتور علي
توفيق الحمد ،ط ،1م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،ودار الأمل� ،إربد  1984م .
- 39الجنى ال ّداني في حروف المعاني� ،صنعه :الح�سن بن قا�سم ال ُمرادي ت 749هـ ،تحقيق :فخر
الدين قباوة ،والأ�ستاذ محمد نديم فا�ضل ،ط ،1:دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان1992م.
الفار�سي� ،أبو علي ،ت 377هـ .تحقيق:
- 40الحجة للق ّراء ال�سبعة ،للح�سن بن �أحمد بن عبد الغفار
ّ
بدر الدين قهوجي  -ب�شير جويجابي .راجعه :عبد العزيز رباح � -أحمد يو�سف الدقاق ،ط ،2 :دار
الم�أمون للتراث  -دم�شق  /بيروت 1413 ،هـ 1993 -م .
- 41الحروف ،لأبي الح�سين المزني ،حققه :د .محمود ح�سني محمود الفرقان ،ود .محمد ح�سن
ع ّواد .ط ، 1 :دار الفرقان ،عمان . 1983
- 42حروف المعاني وال�صفات ،لعبد الرحمن بن �إ�سحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي� ،أبو القا�سم
ت 337هـ ،تحقيق :علي توفيق الحمد .ط ،1 :م�ؤ�س�سة الر�سالة – بيروت1984 ،م .
- 43خزانة الأدب ،و ُلب لباب ل�سان العرب ،لعبد القادر بن عمر البغدادي ت 1093هـ� ،إ�شراف :الدكتور
�إميل بديع يعقوب ،ط ،1 :دار الكتب العلم ّية ،بيروت ـ لبنان 1998م .
- 44الخ�صائ�ص  ،لأبي الفتح عثمان بن جني ،حققه  :محمد علي النجار .ط  ، 2 :دار الهدى للطباعة
والن�شر بيروت (د ـ ت) .
- 45خ�صائ�ص التراكيب ،درا�سة تحليلية لم�سائل علم المعاني ،للدكتور محمد محمد �أبو مو�سى .ط:
 ،4مكتبة وهبة ـ القاهرة 1996م .
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ح�سان ،ط : 1عالم الكتب 2000 ،م .
 - 46الخال�صة النحوية ،لتمام ّ
 - 47درا�سات في علم اللغة العام  -الأ�صوات  ،-للدكتور كمال ِب�شر .ط ،7 :دار المعارف بم�صر.1980،
- 48دالئل الإعجاز ،لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني ت471هـ .ع ّلق عليه� :أحمد محمد �شاكر ،ط،3 :
مطبعة المدني ،الم�ؤ�س�سة ال�سعودية بم�صر ،ودار المدني بجدة1992 ،م .
 - 49داللة الألفاظ ،للدكتور �إبراهيم �أني�س .ط :4مكتبة الأنجلو الم�صرية1980 ،م .
- 50داللة التراكيب ،درا�سة بالغية ،للدكتور محمد محمد �أبو مو�سى .ط ،2 :مكتبة وهبة� 14 ،شارع
الجمهورية ـ عابدين1987 ،م .
- 51الداللة اللغوية عند العرب ،للدكتور عبد الكريم مجاهد ،دار ال�ضياء للن�شر والتوزيع ،عمان .1985
- 52دور الكلمة في اللغة ،ل�ستيفن �أولمان  .ترجمه :وع ّلق عليه :دكتور كمال ِب�شر .ط ،2 :دار غريب
للطباعة والن�شر والتوزيع  -القاهرة 1997م .
 - 53ديوان �شعر الخوارج ،لإح�سان عبا�س .ط ،4 :دار ال�شروق ،بيروت.. 1982 ،
 - 54ديوان طرفة بن العبد ،تحقيق :مهدي محمد نا�صر الدين .دار الكتب العلمية.2002 ،
- 55ديوان الفرزدق� ،شرحه :د  .عمر فاروق الط ّباع ،ط� ،1 :شركة دار الأرقم ابن �أبي الرقم ّ
للطباعة
وال ّن�شر والتوزيع ،بيروت ـ لبنان  1997م .
- 56ال ّرد َعلى ال ّنحاة ،لأحمد بن عبد الرحمن بن محمد ،ابن َم َ�ضاء القرطبي ،ت 592هـ ،تحقيق:
الدكتور محمد �إبراهيم البنا .ط ،1 :دار االعت�صام 1399 ،هـ  1979 -م .
- 57ر�صف المباني في �شرح حروف المعاني ،لأحمد بن عبد النور المالقي ت702هـ تحقيق :د� .أحمد
محمد الخراط .دار القلم – دم�شق (د.ت) .
ال�صرف ،لل�شيخ �أحمد الحمالوي .ط� ،16 :شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى
�- 58شذا ال َع ْرف في فن ّ
البابي الحلبي و�أوالده بم�صر 1965م .
�- 59شرح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك ت  672هـ ،لبهاء الدين عبد اهلل بن عقيل ت 769هـ،
تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد .دار التراث  -القاهرة ،دار م�صر للطباعة � ،سعيد جودة
ال�سحار و�شركاه الع�شرون  1400هـ  1980 -م.
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�- 60شرح �أبيات �سيبويه ،ليو�سف بن �أبي �سعيد الح�سن �أبو محمد ال�سيرافي ت385هـ ،تحقيق :الدكتور
محمد علي الريح ها�شم ،راجعه :طه عبد الرءوف �سعد .دار الفكر للطباعة ،والن�شر والتوزيع،
القاهرة  -م�صر 1394هـ .1974 -
�-61شرح الأبيات الم�شكلة الإعراب ،ال ُم�س ّمى� :إي�ضاح ّ
ال�شعر ،لأبي علي الفار�سي ،تحقيق :الدكتور
ح�سن هنداوي ،ط  ،1دار القلم للطباعة والن�شر ،دم�شق ،ودار العلوم والثقافة للطباعة والن�شر،
بيروت . 1987
�- 62شرح الأزهرية ،لخالد بن عبد اهلل بن �أبي بكر الأزهري ،وكان يعرف بالوقاد ت 905هـ ،المطبعة
الكبرى ببوالق ،القاهرة .
�- 63شرح الأ�شموني على �ألفية ابن مالك ،لعلي بن محمد بن عي�سى ،الأُ ْ�ش ُموني ت 900هـ .ط ،1 :دار
الكتب العلمية بيروت -لبنان1419 ،هـ 1998 -م.
�-64شرح التّ�سهيل « ت�سهيل الفوائد ،وتكميل المقا�صد» ،تحقيق محمد عبد القادر  .طارق فتحي
ال�سيد ،ط ،1 :دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان 2001م .
ّ
�-65شرح الت�صريح على التو�ضيح� ،أو الت�صريح بم�ضمون التو�ضيح في ال ّنحو ،لل�شيخ خالد الأزهري
ال�سود ،ط ،1 :دار الكتب العلمية ،بيروت .2000
ت905هـ ،تحقيق :محمد با�سل عيون ُّ
� -66شرح جمل الزجاجي ،البن خروف المتوفى 609هـ ،تحقيق :د .علي مح�سن عي�سى مال اهلل.
بيروت ،عالم الكتب ،بيروت 1985م .
المرزوقي ت421هـ،
علي �أحمد بن محمد بن الح�سين
ّ
�-67شرح ديوان الحما�سة ،لأبي ت ّمام ،لأبي ّ
ال�سالم هارون ،ط ،1:دار الجيل ،بيروت ـ لبنان 1991م .
ن�شره� :أحمد �أمين ،وعبد ّ
�-68شرح �شافية ابن الحاجب ،لمحمد بن الح�سن الر�ضي الإ�ستراباذي ،حققهما ،محمد نور الح�سن،
و�آخرون .دار الكتب العلمية بيروت – لبنان 1395 ،هـ  1975 -م .
�-69شرح �شذور الذهب في معرفة كالم العرب ،لعبد اهلل بن يو�سف بن �أحمد ،جمال الدين ،ابن ه�شام
ت761هـ .تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد .دار الفكر (د.ت).
�-70شرح عيون الإعراب للإمام �أبي الح�سن علي بن ّ
ف�ضال ال ُمجا�شعي ،ت479هـ  .ح ّققه :الدكتور ح ّنا
جميل ح ّداد .ط ، 1مكتبة المنار ،الزّرقاء  -الأردن . 1985
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ال�شيباني التبريزي� ،أبو زكريا ت  502هـ .ط،2 :
�- 71شرح الق�صا ِئد الع�شر ،ليحيى بن علي بن محمد
ّ
�إدارة الطباعة المنيرية1352 ،هـ .
�- 72شرح قطر الندى وبل ال�صدى .لأبي محمد عبد اهلل جمال الدين بن ه�شام ،ت761هـ .تحقيق:
محمد محيى الدين عبد الحميد .ط ،11 :القاهرة1383 ،هـ.
المف�صل ،البن يعي�ش ت 643ه ،قـ ّدم له� :إميل بديع يعقوب ،ط ،1 :دار الكتب العلمية� ،صيدا
�-73شرح
ّ
 بيروت  2001م .-74ال�شعر الحديث في منطقة الخليج ،للدكتور الر�شيد بو�شعير ،ط ،3 :دار الفكر ،دم�شق 1998م.
-75ال�صاحبي في فقه اللغة العربية وم�سائلها ،لأبي الح�سين �أحمد بن فار�س ت395هـ ،ع ّلق عليه:
�أحمد ح�سن ب�سج ،ط 1:ـ دار الكتب العلمية  ،بيروت -لبنان 1997م.
ال�صحاح ،تاج اللغة و�صحاح العربية ،لأبي ن�صر �إ�سماعيل بن ح َّماد الجوهري ،المتوفى  393هـ
ِّ -76
تحقيق  :د �إميل بديع يعقوب و د محمد نبيل طريفي .ط ، 1 :دار الكتب العلمية ،بيروت ـ لبنان
1999م .
�-77ضرائر ِّ
ال�ش ْعر ،لعلي بن م�ؤمن بن محمد� ،أبو الح�سن المعروف بابن ع�صفور ت696هـ .تحقيق:
ال�سيد �إبراهيم محمد ،ط ،1 :دار الأندل�س للطباعة والن�شر والتوزيع1980 ،م .
�-78ضياء ال�سالك �إلى �أو�ضح الم�سالك ،لمحمد عبد العزيز النجار .ط ،1 :م�ؤ�س�سة الر�سالة2001 ،م.
(د .م).
ِّ -79
الطـراز ،المت�ض ّمن لأ�سرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز ،للإمام يحيي بن حمزة العلوي اليماني
ت  745هـ .تحقيق ّ
ال�شربيني �شريدة ،دار الحديث ،القاهرة 2010م .
-80ظاهرة التقار�ض في النحو العربي ،لأحمد محمد عبد اهلل .النا�شر :مجلة الجامعة الإ�سالمية
بالمدينة المنورة( .د.ت) .
-81ظاهرة الحذف في الدر�س اللغوي ،للدكتور طاهر �سليمان حمودة ،الدار الجامعية ،الإ�سكندرية،
. 1997
 -82الظواهر اللغوية في التراث النحوي ،للدكتور علي �أبو المكارم ،القاهرة . 1968
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-83العامل النحوي بين م�ؤيديه ومعار�ضيه ،ودوره في التحليل اللغوي ،للدكتور خليل عمايرة ( .د.ن)،
1985م .
-84العربية والبحث اللغوي المعا�صر ،للأ�ستاذ الدكتور ر�شيد عبد الرحمن العبيدي .من�شورات
المجمع العلمي ،مطبعة المجمع العلمي ،بغداد2004،م .
-85العالمة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ،للدكتور محمد حما�سة عبد اللطيف ،دار
غريب للطباعة والن�شر والتوزيع ـ القاهرة2001 ،م .
-86علل النحو ،لمحمد بن عبد اهلل بن العبا�س� ،أبو الح�سن ،ابن الوراق ت381هـ ،تحقيق :محمود
جا�سم محمد الدروي�ش .ط ،1 :مكتبة ال ُّر�شد ،الريا�ض ـ ال�سعودية 1420 ،هـ 1999 -م.
ال�سعران .دار الفكر العربي ،القاهرة .
-87علم اللغة  -مقدمة �إلى القارئ العربي  ،-لمحمود ّ
 -88علم المعاني ،لعبد العزيز عتيق  .دار ال ّنه�ضة العربية للطباعة وال ّن�شر ،بيروت .1985
-89علوم البالغة ،لأحمد م�صطفى المراغي ،راجعته :جماعة من الأخ�صائيين .ط ،1 :دار الكتب
العلمية ،بيروت ـ لبنان 1982م .
-90علوم البالغة ،البديع ،والبيان ،والمعاني ،للدكتور محمد �أحمد قا�سم ,والدكتور محي الدين ديب،
ط ،1 :الم�ؤ�س�سة الحديثة للكتاب ،طرابل�س ـ لبنان 2003م .
فتح البيان في مقا�صد القر�آن ،لأبي الطيب محمد �صديق خان البخاري ال ِق َّنوجي ت1307هـ،
ُ -91
أن�صاري ،ال َمكتبة الع�صر َّية للط َباعة وال ّن ْ�شر�َ ،ص َيدا َ -بيروت
راجعهَ :عبد اهلل بن �إبراهيم ال َ
1992م .
-92فتح رب البرية في �شرح نظم الآجرومية(نظم الآجرومية لمحمد بن � َّأب القالوي ال�شنقيطي)
الم�ؤلف (م�ؤلف ال�شرح)� :أحمد بن عمر بن م�ساعد الحازمي .ط ،1 :مكتبة الأ�سدي ،مكة المكرمة،
 2010م .
-93ف�صول في علم الداللة ،لفريد حيدر عو�ض .ط ،1 :مكتبة الآداب للطباعة والن�شر والتوزيع،
القاهرة2005 ،م( .د.م).
- 94فقه اللغة وخ�صائ�ص العربية ،للدكتور محمد المبارك .ط ،7 :دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع
1981م .
358

-95في علم اللغة العام ،للدكتور عبد ال�صبور �شاهين .ط ،4 :م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة للطباعة وال ّن�شر
والتوزيع ،بيروت 1984م .
 -96في النحو العربي نقد وتوجيه ،لمهدي المخزومي .ط ،1 :المكتبة الع�صرية ،بيروت1964 ،م.
 -97في نحو اللغة وتراكيبها ،للدكتور خليل عمايرة ،ط ،1 :عالم المعرفة ،جدة1984 ،م .
 -98الفوائد ،البن القيم الجوزية .ط  : 2 :دار الكتب العلمية  -بيروت 1973 ،م .
َ - 99ق ْ�شر ال َف ْ�سر ،لأبي �سهل محمد بن الح�سن الزَّو َزني ت نحو 445هـ ،تحقيق :د.عبد العزيز بن نا�صر
المانع .ط ،1 :مركز الملك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،الريا�ض 2006 ،م.
-100الق�صة الق�صيرة في قطر ،الن�ش�أة والتطور ،للدكتور محمد عبد الرحيم كافود ،ط ،1 :دار قطري
بن الفجاءة ،الدوحة . 1996
-101الكتاب ،لأبي ِب�شر َعمرو بن عثمان بن قنبر (�سيبويه) ت180هـ .تحقيق و�شرح :عبد ال�سالم
محمد هارون ،ط : 1دار الجيل ـ بيروت 1991 ،م .
ّ -102
الك�شاف عن حقائق التنزيل ،لأبي القا�سم جار اهلل محمود بن عمر الزمخ�شري ت 538هـ،
مراجعة :يو�سف الحمادي ،ط ،1 :مكتبة م�صر ،القاهرة 2010م .
-103الالمات ،لعبد الرحمن بن �إ�سحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي� ،أبو القا�سم ت 337هـ ،تحقيق:
مازن المبارك ط ،2 :دار الفكر ،دم�شق 1985م .
ُ -104لباب الإعراب ،لتاج الدين محمد بن محمد بن �أحمد الإ�سفرايني ت 684هـ ،تحقيق :بهاء الدين
الوهاب عبد الرحمن .ط  ،1دار الرفاعي للن�شر والطباعة والتوزيع  1984م .
عبد ّ
-105اللباب في علل البناء والإعراب ،لأبي البقاء عبد اهلل بن الح�سين بن عبد اهلل العكبري البغدادي
محب الدين (المتوفى616 :هـ) .تحقيق :د .عبد الإله النبهان ،ط ،1 :دار الفكر – دم�شق،
1995م.
-106ل�سان العرب ،لأبي الف�ضل جمال الدين محمد مكرم بن منظور ت 711هـ .ط  ،1 :دار �صادر ـ
بيروت 2000 ،م .
-107اللغات ال�سامية ،للم�ست�شرق الألماني :تيودور نولدكه ،ترجمه عن الألمان ّية :د .رم�ضان عبد
التواب  .مكتبة دار النه�ضة العربية ،القاهرة( ،د.ت) .
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ح�سان .ط ،2 :الهيئة الم�صرية العامة للكتاب 1979م.
-108اللغة العربية معناها ومبناها ،لتمام ّ
-109اللمحة في �شرح الملحة ،لمحمد بن ح�سن� ،أبو عبد اهلل ،المعروف بابن ال�صائغ ت720هـ،
تحقيق� :إبراهيم بن �سالم ال�صاعدي .ط ،1 :عمادة البحث العلمي بالجامعة الإ�سالمية ،المدينة
المنورة ،ال�سعودية 2004م .
-110اللمـع في العربية ،لأبي الفتح عثمان بن جني ت 392هـ .ح ّققه :د .فائز فار�س ،ط ،2 :دار الأمل
للن�شر والتوزيع� ،إربد ـ الأردن1990 ،م.
 -111ليال �صيفية  -ديوان �شعري  -لل�شاعر مبارك بن �سيف �آل ثاني  .ط 1997 ، 2م .
-112الليل ِّ
وال�ضفاف  -ديوان �شعري  -لل�شاعر مبارك بن �سيف �آل ثاني  .ط  ، 1ال�شرقية للن�شر
والتوزيع ،قطر الدوحة .
-113الم�آخذ على ُ�ش ّراح ديوان �أبي َّ
الطيب ال ُم َت َن ِّبي ،لأحمد بن علي بن معقل� ،أبو العبا�س ،عز الدين
الأزدي ال ُم َه َّلبي ت 644هـ ،تحقيق :الدكتور عبد العزيز بن نا�صر المانع .ط ،2 :مركز الملك
في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،الريا�ض 2003 ،م .
-114المثل ال�سائر في �أدب الكاتب وال�شاعر :ل�ضياء الـ ّدين بن الأثـير ،ح ّققه :د �أحمد الحوفي ،ود.
بدوي طبانة .ط ،2 :من�شورات دار ال ّرفاعي بال ّريا�ض 1983م .
-115مجمل اللغة ،لأبي الح�سين �أحمد بن فار�س بن زكريا ،ت 395هـ  ،حققه� :شهاب الدين �أبو عمرو،
دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،بيروت ـ لبنان  1994م .
-116ال ُمح ّلى في وجوه ال ّن�صب ،لأبي بكر احمد بن الح�سن بن ُ�شقير ت  317هـ ،تحقيق :د .فائز
فار�س ،ط ،1 :م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة ،بيروت ـ لبنان ،دار الأمل� ،إربد ـ الأردن 1987م،
-117مدخل �إلى تحليل الن�ص الأدبي ،للدكتور عبد القادر �أبو �شريعة ،وح�سين الفي قزق .ط ،1:دار
الفكر للن�شر والتوزيع ،ع َّمان – الأردن . 1990
-118م�شكل �إعراب القر�آن ،لأبي محمد مكي ابن ابي طالب القي�سي ت437هـ ،تحقيق �أ�سامة عبد
العظيم ،ط ،1 :دار الكتب العلم ّية ،بيروت  2010م .
-119الم�صدر الم�ؤول ،بحثٌ في التّركيب وال ّداللة ،للأ�ستاذ الدكتور طه محمد الجندي ،دار ال ّثقافة
العرب ّية( ،د.ت) .
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-120المطالع ال�سعيدة ،لجالل الدين ال�سيوطي ت  911هـ ،تحقيق :طاهر �سليمان حمودة ،الدار
الجامعية للطباعة والن�شر والتوزيع ـ اال�سكندرية  1983م .
-121معاني الحروف ،لأبي الح�سن علي بن عي�سى ال ّرماني ت384هـ .حققه :د .عبد الفتاح �إ�سماعيل
�شلبي ،دار نه�ضة م�صر للطبع والن�شر ،القاهرة  1973م .
-122معاني القر�آن و�إعرابه� ،أبو �إ�سحاق الزجاج ت 311هـ ،تحقيق� :إبراهيم بن ال�سري بن �سهل،
وعبد الجليل عبده �شلبي ،ط ،1 :عالم الكتب – بيروت 1408 ،هـ  1988 -م.
ال�سامرائي .ط ،3 :دار الفكر2008 ،م .
-123معاني النحـو ،للدكتور فا�ضل �صالح ّ
 -124معجم البالغة العربية ،للدكتور بدوي طبانة  ،دار العلوم للطباعة والن�شر ،ال ّريا�ض .1982
-125معجم ّ
ال�شعراء من الع�صر الجاهلي حتّى نهاية الع�صر الأموي ،للدكتور عفيف عبد ال ّرحمن ،ط:
 ،1دار المناهل ،بيروت ـ لبنان  1996م،
 -126معجم �شواهد العربية ،لعبد ال�سالم هارون ،ط ،3 :مكتبة الخانجي بالقاهرة( .د.ت) .
-127معجم �شواهد النحو ّ
ال�شعر ّية ،للدكتور حنا جميل ح ّداد ،ط ،1 :دار العلوم للطباعة والن�شر،
ال ّريا�ض ـ ال�سعودية1984 ،م .
-128معجم ال�صواب اللغوي دليل المثقف العربي ،للدكتور �أحمد مختار عمر .بم�ساعدة فريق عمل ط:
 ،1عالم الكتب ،القاهرة 2008 ،م .
المف�صل في �شواهد النحو ال�شعرية ،للدكتور �إميل بديع يعقوب ،ط ،2 :دار الكتب
-129المعجم
ّ
العلمية ،بيروت ـ لبنان 1999م .
-130المعجم الو�سيط ،قام ب�إخراجه� :إبراهيم م�صطفى ورفاقه ،و�أ�شرف على طبعه :عبد ال�سالم
العربي ،المكتبة العلمية ،طهران (د.ت) .
هارون ،دار �إحياء التراث
ّ
-131مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،البن ه�شام الأن�صاري ،حققه :محمد محيي الدين عـبد الحميد.
دار �إحـياء التراث العـربي ،بـيروت ـ لبنان(،د .ت).
-132المف�صل في �صنعة الإعراب ،لأبي القا�سم محمود بن عمر الزمخ�شري ت 538ه ،تحقيق :الدكتور
علي بو ملحم .ط ،1 :مكتبة الهالل – بيروت. 1993 ،
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ّ
المف�ضل
المف�صل في علم العربية ،لأبي القا�سم محمود بن عمر الزمخ�شري ت  538هـ ،وبذيله:
-133
ّ
المف�صل لل�سيد محمد بدر الدين �أبي فرا�س النع�ساني الحلبي  .ط  ،2 :دار
في �شرح �أبيات
ّ
الجيل ،بيروت1323 ،ه.
-134المقت�صد في �شرح الإي�ضاح ،لعبد القاهر الجرجاني ت 417هـ ،تحقيق د كاظم بحر المرجان.
دار الر�شيد للن�شر ـ العراق  1982م .
-135المقت�ضب ،لأبي العبا�س محمد بن يزيد المبرد ت  285هـ ،تحقيق :محمد عبد الخالق ع�ضيمة.
عالم الكتب للطباعة وال ّن�شر والتوزيع ،بيروت ـ لبنان  2010م .
ال�ستار ،وعبد اهلل الجـبوري.
-136ال ُمـقـ ّرب ،لعلي بن م�ؤمن بن ع�صفور ت 669هـ ،تحقيق� :أحمد عبد ّ
ط  1 :مطبعة العاني ،بغداد  1971م .
-137من �أ�سرار اللغة ،للدكتور �إبراهيم �أني�س ،ط  .7 :مكتبة الأنجلو الم�صرية ،القاهرة 1994م.
-138الموجز في قواعد اللغة العربية ،ل�سعيد بن محمد بن �أحمد الأفغاني ت 1417هـ ،دار الفكر -
بيروت  -لبنان2003م .
-139الموفي في النحو الكوفي ،ل�صدر الدين الكنغراوي الإ�ستانبولي .تحقيق :محمد بهجة البيطار،
المجمع اللغوي ال�سوري ،دم�شق.
-140مو�سوعة ك�شاف ا�صطالحات الفنون والعلوم ،لمحمد بن علي التهانوي ت بعد 1158هـ ،مراجعة:
د .رفيق العجم ،تحقيق :د.علي دحروج ،ط ،1 :مكتبة لبنان نا�شرون  -بيروت1996،م
الجرجاوي
-141مو�صل الطالب �إلى قواعد الإعراب ،لخالد بن عبد اهلل بن �أبي بكر بن محمد
ّ
المعروف بالوقاد ت905هـ ،تحقيق :عبد الكريم مجاهد .ط ،1:الر�سالة – بيروت 1996م.
-142نتائج الفكر في ال َّنحو ،لأبي القا�سم عبد الرحمن بن عبد اهلل ال�سهيلي ت581هـ .تحقيق :عادل
�أحمد عبد الموجود  -علي محمد معو�ض .ط ،1 :دار الكتب العلمية  -بيروت 1992م.
-143النحو والداللة ،لفريد حيدر عو�ض .ط ،1 :مكتبة الآداب للطباعة والن�شر والتوزيع2005 ،م.
-144النحو والداللة ،مدخل لدرا�سة المعنى النحوي الداللي ،للدكتور محمد حما�سة عبد اللطيف ،دار
غريب للطباعة وال ّن�شر .القاهرة .2006
 -145النحو الوافي ،لعبا�س ح�سن ،ط  ،14:دار المعارف ،القاهرة  -م�صر( .د.ت).
362

-146النحو الو�صفي في القر�آن الكريم ،د .محمد �صالح بكر ،م�ؤ�س�سة ال�صباح ،الكويت (د.ت).
-147همـع الهوامع �شرح جمع الجوامع ،للإمام جالل الدين ال�سيوطي ،تحقيق و�شرح :الدكتور عبد
العال �سالم مكرم ،دار البحوث العلمية ،الكويت  1977م .
-148الوافية في �شرح الكافية ،لركن الدين الح�سن بن محمد بن �شرف الدين الإ�سترابادي ت  715هـ،
تحقيق :عبد الحفيظ �شلبي ،وزارة التراث القومي والثقافة� ،سلطنة ُعمان ـ  1983م .
ثان ًيا :الر�سائل العلمية:
• ر�سائل الدكتوراه:

الداللة النحوية وال�صرفية و�أثرها في ا�ستنباط الأحكام الفقهية في كتب �أحكام القر�آن ،للدكتور�أحمد محمود عبدالقادر دروي�ش .ر�سالة دكتوراه مودعة في مكتبة كلية دار العلوم /عام. 2008
ثال ًثا :الدوريات والمجالت:

مجلة �أبحاث اليرموك « �سل�سلة الآداب واللغويات « من�شورات جامعة اليرموك ،عمادة البحثال�سابع ،العدد الأول 1989م� .ص .125جامعة اليرموك � ،إربد ـ
العلمي والدرا�سات العليا ،المجلد ّ
الأردن .بحث بعنوان« :هل الحال ف�ضلة في �أ�سلوب العربية؟ ».
مجلة الجامعة الإ�سالمية بالمدينة المنورة .العدد ( .58د.ت).بحث بعنوان« :ظاهرة التقار�ضفي النحو العربي» ،لأحمد محمد عبد اهلل .
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فهر�س المحتـــــــوى
الــمــحــتــــــــــوى
تــقـــــديــــــــــــم .

رقم ال�صفحة
11
13

مقـــدمــــــة .

مدخل الكتاب ،وي�شمل :

�أو ًال  :مفهوم كلمة الأدب .
ثان ًيا  :الأدب في الخليج العربي .
ثال ًثا  :الأدب القطري .
راب ًعا  :التعريف بال�شاعر .

15
15
17
19

الباب الأول:التقديم والت�أخير في �شعر مبارك بن �سيف ،ويحتوي:
الف�صل الأول :التقديم في الجملة اال�سمية ،وقيمه الداللية في �شعر مبارك بن �سيف ،وفيه:

23

�أو ًال � :أنماط التقديم في الجملة اال�سمية في �شعر مبارك بن �سيف .
تمهيـ ــد .
ال ّنمــط الأول  :تقديم الم�سند (الخبر) على الم�سند �إليه (المبتد�أ) .
ال ّنمــط الثاني  :تقديم ما كان �أ�صله خب ًرا (خبر ال ّنوا�سخ الفعلية) .
ال ّنمــط الثالث  :تقديم ما كان �أ�صله خب ًرا (خبر النوا�سخ الحرفية) .
ال ّنمــط ال ّرابع  :تقديم متعلقات الجملة المن�سوخة وغير المن�سوخة .
ثان ًيا  :ا�ستنتاجات حول ق�ضايا التقديم في الجملة اال�سم ّية .
ثال ًثا  :القي ــم الــدالليـ ــة لتقـديــم الخبر على المبتد�أ .

27
27
31
52
56
58
73
108

الف�صل الثاني :التــقـــديم في الجملة الفعلية ،وقيمه الداللية ،وفيه:

�أو ًال  :تقديم الفاعل على فعله ،وقيمته الداللية .
ثان ًيا  :تقديم المفعول به ،وقيمه الداللية .
ثال ًثا  :تقديم متعلقات الجملة الفعلية ،وقيمه الداللية .

121
126
142

الباب الثاني  :الحــذف في �شعر مبارك بن �سيف �آل ثاني ،وي�شمل:

153

( )1مفهوم الحذف .
( )2حذف الم�سند �إليه (المبتــد�أ) .
( )3القيم الداللية لحذف الم�سند �إليه (المبتد�أ) .
( )4حذف الم�سنــد (الخ ـ ــبر) .
( )5القيم الداللية لحذف الم�سنــد (الخبر) .
( )6حذف الجملة اال�سمية .
( )7ا�ستنتاجات حول ق�ضايا الحذف في الجملة اال�سمية .

157
158
167
175
182
186
188
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رقم ال�صفحة

الف�صل الثاني :الحــذف في الجملة الفعليــة ،وفيه :

199
207
215
225

( )1حــذف الفاعل .
( )2حذف العامل في الم�صدر .
( )3حذف الفعل وجو ًبا بعد �إذا ال�شرطية .
( )4حذف فعل الق�سـ ــم .
الف�صل الثالث :الحذف في العنا�صر غير الإ�سنادية :

( )1حــذف المفعول به .
( )2حــذف الفاء الواقعة في جواب ال�شرط .
( )3حذف الم ــو�ص ـ ــوف .
( )4حذف حرف ال ِّن ــداء .

231
243
247
248

الباب الثالث  :اال�ستفهام والنفي في �شعر مبارك بن �سيف ،ويحتوي:
الف�صل الأول :اال�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف ،وفيه:

255

�أو ًال  :التوطئة ،وت�شمل :
وا�صطالحا .
( )1اال�ستفهام لغة
ً
( )2اجتماع �أداتي اال�ستفهام .
( )3دخول �أداة اال�ستفهام على حرف العطف .
( )4حذف �أداة اال�ستفهام .
ثان ًيا � :أدوات اال�ستفهام ودالالتها في �شعر مبارك بن �سيف ،وت�شمل :
( �أ ) حرفــي اال�ستفهام :

 الهمـ ــزة .-ه ــل .

(ب) �أ�سماء اال�ستفهام .

( )1م ــاذا .
( )2مـ ــا .
(َ )3م ـ ـ ــنْ .
( )4ك ـ ـ ــم .
(� )5أي .

(ج) �أ�سماء اال�ستفهام المت�ضمنة معنى الظّ رف .

(َ )1
كيف .
(� )2أ ْيــنَ .
( )3متى .
(� )4أ َّن ــى .

ثال ًثا  :الأغرا�ض البالغية لال�ستفهام في �شعر مبارك بن �سيف .
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رقم ال�صفحة

الف�صل الثاني :النفي و�أدواته في �شعر مبارك بن �سيف .

321
321
322
326
326
330
335
339
343
347

�أوال :التوطئة ،وت�شمل :
وا�صطالحا.
( )1النفي لغة
ً
( )2دور النفي في بناء الجملة .
ثانيا� :أدوات النفي في �شعر مبارك بن �سيف :
( )1ال .
(َ )2مـ ــا .
( )3ل َـ ْـم .
ي�س .
(َ )4ل َ
( )5لــنْ .
خاتمــة .
َث َبـــت الم�صادر والمراجـــع .
فهــر�س المحتـــوى .
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�إ�صدارات وزارة الثقافة والفنون والتراث
�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
م

الإ�صدارات

الم�ؤلف

ال�سنة

1

البدء من جديد

ح�صة العو�ضي

2000

2

بداية �أخرى

فاطمة الكواري

2000

3

�أ�صوات من الق�صة الق�صيرة في قطر

د .ح�سن ر�شيد

2000

4

دنيانا  ....مهرجان الأيام والليالي

دالل خليفة

2000

5

قالت �ست�أتي

جا�سم �صفر

2000

6

غنج الأميرة النائمة

فاروق يو�سف

2001

7

وريثة ال�صحراء

�سعاد الكواري

2001

8

ويخ�ضر غ�صن الأمل

�أحمد ال�صديقي

2001

9

ب�ستان ال�شعر

حمد مح�سن النعيمي

2001

10

رومانوف وجوليت

ترجمة /النور عثمان

2001

11

الأدب المقارن من العالمية �إلى العولمة

د .ح�سام الخطيب

2001

12

الح�ضن البارد

د .ح�سن ر�شيد

2001

13

�سحابة �صيف �شتوية

خالد عبيدان

2001

14

�سيرة الوجع

�أمير تاج ال�سر

2001

15

وجوه خلف �أ�شرعة الزمن

ح�صة العو�ضي

2001

16

حافة المو�سيقى

غازي الذيبة

2001

17

ق�ص�ص �أطفال

د .هيا الكواري

2001

18

�أوراق ن�سائية

د� .أحمد عبد الملك

2001

19

الفريج

�إ�سماعيل ثامر

2001

368

م

الإ�صدارات

الم�ؤلف

ال�سنة

20

الأعمال ال�شعرية الكاملة ج - 1ج2

د� .أحمد الدو�سري

2002

21

علمني كيف �أحبك

معروف رفيق

2002

22

ق�ص�ص وحكايات �شعبية

خليفة ال�سيد

2002

23

رحلة �أيامي

�صدى الحرمان

2002

24

جرح وملح

عبد الرحيم ال�صديقي

2002

25

خلف كل طالق حكاية

وداد الكواري

2002

26

درا�سات في الإعالم والثقافة والتربية

د� .أحمد عبد الملك

2002

27

النثر العربي القديم

د .عبد اهلل �إبراهيم

2002

28

ك�أن الأ�شياء لم تكن

جا�سم �صفر

2002

29

نعا�س المغني

عبد ال�سالم جاد اهلل

2002

30

مدى

د .زكية مال اهلل

2002

31

قال المعنى

خليل الفزيع

2002

32

الم�سرح الألماني المعا�صر

د .عوني كرومي

2002

33

الم�سرح في بريطانيا

محمد ريا�ض ع�صمت

2002

34

�إبراهيم ناجي  -الأعمال ال�شعرية المختارة

ح�سن توفيق

2002

35

م�سرح ال�صورة بين النظرية والتطبيق

د� .صالح الق�صب

2003

36

النوافذ ال�سبع

�صيتة العذبة

2003

37

الرحيل والميالد

جمال فايز

2003

38

�أوراق ثقافية

د .كلثم جبر

2003

39

بدائع ال�شعر ال�شعبي القطري

علي الفيا�ض /علي المناعي

2003

40

�شبابيك المدينة

ظافر الهاجري

2003
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م

الإ�صدارات

الم�ؤلف

ال�سنة

41

ح�ضارة الع�صر الحديث

د� .شعاع اليو�سف

2003

42

المترا�شقون «م�سرحية»

غانم ال�سليطي

2003

43

معاناة الداء والعذاب في �أ�شعار ال�سياب

د .حجر �أحمد حجر

2003

44

�سحائب الروح

�سنان الم�سلماني

2003

45

�أ�صوات قطرية في الق�صة الق�صيرة

د .عبد اهلل �إبراهيم

2003

46

ذاكرة الإن�سان والمكان

خالد البغدادي

2003

47

�إبراهيم العري�ض �شاعر ًا

عبد اهلل فرج المرزوقي

2003

48

ال�صحافة العربية في قطر

�إبراهيم �إ�سماعيل

2004

49

�أم الفواجع

علي ميرزا

2004

50

�صباح الخير �أيها الحب

وداد عبداللطيف الكواري

2004

51

ال�صحافة العربية في قطر «مترجم �إلى الإنجليزية»

�إبراهيم �إ�سماعيل
ترجمة  /النور عثمان

2004

52

لآلئ قطرية

علي عبد اهلل الفيا�ض

2005

53

الأعمال ال�شعرية الكاملة

مبارك بن �سيف �آل ثاني

2005

54

التفاحة ت�صرخ ..الخبز يتعرى

دالل خليفة

2005

55

�إدارة التغيير

عبد العزيز الع�سيري

2005

56

ال�شعر الحديث في قطر

د .عبد اهلل فرج المرزوقي

2005

57

ال�شرح المخت�صر في �أمثال قطر

خليفة ال�سيد

2005

58

ل�ؤل�ؤ الخليج ذاكرة القرن الع�شرين

خالد زيارة

2005

59

على رمل الخليج

محمد �إبراهيم ال�سادة

2005

60

�إبداعات خليجية

(م�سابقة الق�صة الق�صيرة
لدول مجل�س التعاون)

2005
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م

الإ�صدارات

الم�ؤلف

ال�سنة

61

الأدب المقارن و�صبوة العالمية

د .ح�سام الخطيب

2005

62

مهارات الإر�شاد النف�سي وتطبيقاته

د .موزة المالكي

2005

63

تجريبية عبد الرحمن منيف في مدن الملح

نورة محمد �آل �سعد

2005

64

المعري يعود ب�صير ًا

د� .أحمد عبد الملك

2005

65

وردة الإ�شراق

ح�سن توفيق

2005

66

مجاديفي

ح�صة العو�ضي

2005

67

الأعمال ال�شعرية الكاملة ج1

د .زكية مال اهلل

2005

68

�أ�سباب لالنتماء

رانجيت هو�سكوتي
ترجمة :ظبية خمي�س

2005

69

تباريح النوار�س

ب�شرى نا�صر

2005

70

المر�أة في الم�سرح الخليجي

د .ح�سن ر�شيد

2005

71

�أبو حيان  ..ورقة حب من�سية

حمد الرميحي

2005

72

تطور الت�أليف في علمي العرو�ض والقوافي

د� .أنور �أبو �سويلم
د .مريم النعيمي

2005

73

�أحزان كبيرة

�أمير تاج ال�سر

2005

74

الديوان ال�شعبي

عيد بن �صلهام الكبي�سي

2005

75

ذاكرة الذخيرة

علي بن خمي�س المهندي

2006

با�سم عبود اليا�سري

2006

77

�سمط الدهر «قراءة في �ضوء نظرية النظم»

د� .أحمد �سعد

2006

78

كان يا ما كان

خولة المناعي

2006

79

الظل والهجير «ن�صو�ص م�سرحية»

د .ح�سن ر�شيد

2006
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م

الإ�صدارات

الم�ؤلف

ال�سنة

80

الرواية والتاريخ

مجموعة م�ؤلفين

2006

81

وجوه مت�شابهة «ق�ص�ص ق�صيرة»

خليفة عبد اهلل الهزاع

2006

82

الم�سرح والمدينة

د .يون�س لوليدي

2006

83

الأعمال ال�شعرية الكاملة ج2

د .زكية مال اهلل

2006

84

الدفتر الملون الأوراق

ح�صة العو�ضي

2006

85

الظل و�أنا

ن�سرين قفة

2006

86

حقيبة �سفر

�صفاء العبد

2006

87

م�سرحيات قطرية (�أمجاد يا عرب  -هلو )Gulf

غانم ال�سليطي

2006

88

العالم وتحوالته ( التاريخ – الهوية  -العولمة)

د� .إ�سماعيل الربيعي

2006

89

موال الفرح والحزن والفيلة «ن�صان م�سرحيان»

حمد الرميحي

2006

90

حكاية جدتي

مريم النعيمي

2006

91

�صورة المر�أة في م�سرح عبدالرحمن المناعي

�إمام م�صطفى

2006

92

ديوان ابن فرحان

ح�سن حمد الفرحان

2007

93

موال الفرح والحزن والفيلة «مترجم �إلى الفرن�سية»

حمد الرميحي

2007

94

الفن الت�شكيلي القطري ..تتابع الأجيال

خالد البغدادي

2007

95

درا�سة في ال�شعر النبطي

حمد الفرحان النعيمي

2007

96

بداية �أخرى «مترجم �إلى الإنجليزية»

فاطمة الكواري

2007

97

وجع امر�أة عربية «مترجم �إلى الإنجليزية»

د .كلثم جبر

2007

98

الخيل ..ريا�ضة الآباء والأجداد
النقد بين الفن والأخالق،
حتى نهاية القرن الرابع الهجري
وداع الع�شاق

�صالح الجيدة

2007

د .مريم النعيمي

2008

ح�سين �أبو بكر المح�ضار

2008

99
100
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101

الوزة الك�سولة

د .لطيفة ال�سليطي

2008

102

المهن والحرف وال�صناعات ال�شعبية في قطر

خليفة ال�سيد محمد المالكي

2008

103

الع�شر الأوائل ..رائدات الفن الت�شكيلي في قطر

خولة المناعي

2008

104

الرواية العربية ..رحلة بحث عن المعنى

عماد البليك

2008

 105درا�سات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعا�صر د .عبد القادر حمود القحطاني 2008
106

ال�سالحف البحرية في دولة قطر

د .جا�سم عبد اهلل الخياط
د .مح�سن عبد اهلل العن�سي

2008

107

تجليات اللون في ال�شعر العربي الحديث
في الن�صف الثاني من القرن الع�شرين

د .ماجد فار�س قاروط

2008

108

المو�سوعة ال�صيدالنية

د .زكية مال اهلل

2009

109

المدار�س الم�سرحية
منذ ع�صر الإغريق حتى الع�صر الحا�ضر

�أ .د .جمعة �أحمد قاجة

2009

110

من �أفواه الرواة

علي عبد اهلل الفيا�ض

2009

111

�صورة الأ�سرة العربية في الدراما التلفزيونية

د� .إبراهيم �إ�سماعيل

2009

د .ربيعة الكواري
د� .سمية متولي عرفات

2009

113

ديوان الغربة

�إ�سماعيل تامر

2009

114

الحب والعبودية في م�سرح حمد الرميحي

خالد �سالم الكلباني

2009

115

ق�صة حب طبل وطارة «مترجم �إلى الإنجليزية»

حمد الرميحي

2010

116

التراث وال�سرد

د .ح�سن المخلف

2010

117

ديوان الأع�شى (جز�آن)

تحقيق :د .محمود الر�ضواني

2010

118

توظيف التراث في �شعر �سميح القا�سم

لولوة ح�سن العبداهلل

2010
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119

�إ�ساءة الوالدين �إلى الأبناء
وفاعلية برنامج �إر�شادي لعالجها

�أمل الم�سلماني

2010

120

�شحنات المكان

يا�سين الن�صير

2010

121

من �أدب الزنوج الأمريكان

عبدالكريم قا�سم حرب

2010

122

�أزهار ذابلة وق�صائد مجهولة لل�سياب

ح�سن توفيق

2010

123

و�ضاح اليمن
درا�سة في موروثه ال�شعري

د .با�سم عبود اليا�سري

2010

124

قطر الندى

ندى لطفي الحاج ح�سين

2011

125

الوحي الثائر «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

ف�ضل الحاج علي

2011

126

�شيء من التقوى «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

الجيلي �صالح الدين

2011

127

في مرايا الحقول «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

محمد عثمان كجراي

2011

128

المغاني «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

م�صطفى طيب الأ�سماء

2011

129

على �شاطئ ال�سراب «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

�أبو القا�سم عثمان

2011

130

ديوان �أم القرى «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

ال�شيخ عثمان محمد �أون�سة

2011

محمد عثمان عبدالرحيم

2011

132

من وادي عبقر «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

د� .سعد الدين فوزي

2011

133

�ش ّبابتي «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

ح�سين محمد حمدنا اهلل

2011

134

غارة وغروب «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

محمد المهدي المجذوب

2011

135

من التراب «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

د .محيي الدين �صابر

2011

136

المجموعة ال�شعرية الكاملة
«�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

محمد محمد علي

2011

137

النظام الد�ستوري في دولة قطر

�أ.د .رعد ناجي الجده

2012
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138

الفريج (رواية)  -الطبعة الثانية

�إ�سماعيل تامر

2012

139

ال�سردية ال�شفاهية

محمد �إبراهيم ال�سادة

2013

140

حادي العي�س

خليل الفزيع

2013

141

هموم في الإدارة

د .هند المفتاح

2013

142

هال�شكل يا زعفران (م�سرحيتان باللهجة العامية)

عبدالرحمن المناعي

2013

143

مقامات ابن بحر

عبدالرحمن المناعي

2013

144

القد�س في عيون ال�شعراء

محمد قجة

2013

145

الم�صورون في قطر

ح�سين الجابر

2013

146

عناكب الروح

ب�شرى نا�صر

2013

147

الخليج العربي
درا�سات في الأ�صول التاريخية والتطور ال�سيا�سي

د .م�صطفى عقيل الخطيب

2013

148

فنّ الر�سم عند الأطفال:
جمال ّياته ومراحل تطوره

�سو�سن ع�صفور

2013

149

واحات وظالل

�أحمد محمد ال�صديق

2013

150

حلم يتفتح في �صخر

ح�سن توفيق

2014

151

انا�شيد البالبل

محمد ابراهيم ال�سادة

2014

152

عيوب ال�شعر

عبد اهلل ال�سالم

2014

153

الم�شكالت العملية في المناق�صات والمزايدات

�أحمد من�صور محمد علي

2014

154

الخليج ح�ضارة وتاريخ

�أحمد بن يو�سف الخليفي

2014

155

الحماية القانونية للم�أثورات ال�شعبية القطرية

�أ.د .ح�سن ح�سين البراوي

2014

د� .إبراهيم ا�سماعيل

2014
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من 2013-1976
158

«�سحر الطبيعة في قطر

ال�سنة

محمد الكواري� -شيخة الكواري 2014
�أحمد بن يو�سف الخليفي

2014

159

�سميح القا�سم في ظل الغياب

د .يحيى زكريا الأغا

2014

160

الأرنب خرنوق

لولوة البنعلي

2014

161

لم�سات معمارية

خالد الم�سلماني

2015

« »The Magic of Qatar landscape
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