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تاريخ االستالم

:الممخص

َّ اث بالد ارسااة والتحمياال "أسللموب االسللتفيام فللي ديلوان أبللي الباسللم
-لابي
ِّ الشل
ُ يتناااول ىااذا البحا
تحميمياة تقاوم ىماى تحدياد أدوات االساات يام المختم اة ياد دياوان الشااابد
دراسلة َنحويَّلة بطريقاة وصا ّية
ّ

َّ لمكشف ىن كي ية توظيف الشاىر ليذه األدوات لتحديد المعاند التد يقصدىا؛ وبيان السمات
النحويَّة

 وينتقل ال ّشابد بين األدوات لتوضيح استعماالتيا المختم ة التد تُظ ِير تمي َُّزه يد كل أداة،ليذه األدوات
ُّ
.وية يييا
ّ  وكذلك لبيان الظواىر الم َػ،ىمى ِحدة
َّ ، أسموب االست يام:الكممات المفتاحية
َّ  السمات،الشابد
.النحويَّة

Abstract:
This research “The interrogative style in the Diwan of Abi Al-Qasim
Al-Shabbi - A Grammatical Study” deals with study and analysis, based on
identifying the various interrogative tools in al-Shabbi's diwan to reveal how
the poet uses these tools to determine the meanings he intends, and to show
the grammatical features of these tools. The poet used different tools to
explain their different uses that show his uniqueness in each tool separately,
as well as to explain the linguistic phenomena in them.
Key words: interrogative style , Al-Shabbi , grammatical features.
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مبدمة:

التعريف بأسموب االست يام :ىو أحد أنماط اإلنشاء الطمباد الاذي يعناد "طماب العمام بش ٍ
ادء
ّ
الس ا ا ّكاكد،1983 ،ص ،)308وليا ااذا األسا ااموب أدوات
لا اام ي ُك ا ان معموم ا ااً ما اان قب ا ا ُل با ااأداة مخصوصة" ّ
متعددة ،ىد :اليمزة وىل؛ وىما :حريان ،والباقد أسماء ،وىدَ :م ْن ،وما ،ومن ذا ،وكم ،وماذا ،وأين،

جميعيا ىمى األسماء واأليعال ،والحاروف ،ماا
ات
و َّأنى ،ومتى ،و ّأيان ،وكيف ،وأي .وتدخل ىذه األدو ُ
ُ
تختص باألسماء يقط.
ىدا "أي" التد
ّ

تمع َان ياد دياوان َّ
الشاابد،
سبب اختيلار الموولوع - :بارزت يكارة ىاذا الموضاوع ىناد الباحاث بعاد أن ّ
ُّ
وياة ياد
وورد
اف الباح ُ
أسموب االست يام متناث اًر باين أبياات قصاااد الاديوان؛ ليق َ
َ
اث ىماى الخصاااص الم َػ ّ
ُ
َّ
التراكيب الشعرية ألسموب االست يام ىند الشابد.
اث –ىماى حاد ِىمماو -د ارساةً مساتقمّةً تناولَات "أساموب االسات يام ياد دياوان أباد القاسام
 -لم ي ِج ِاد الباح ُ

َّ
الشابد  -دراسة َنحويَّة".

أىميتو يد المػة العربية ،ويبحث يد
أىمية البحث يد كونيا تتناول موضوىاً لو ّ
تكمن ّ
أىمية البحثُ :
شعر َّ
أسموب االست يام بكل أشكالو.
الشابد الذي تناول
َ
تحميمياة؛ لمتميياز باين أدوات
اااية
منيج البحث :اىتمد الباح ُ
ّ
اد بد ارساة إحص ّ
اث الماني َ الوصا َّد التحميم ّ
ُّ
وية بين ىذه األدوات.
االست يام المختم ة؛ لدراسة الظواىر الم َػ ّ
مشكمة الدراسة :يمكن تحديد مشكمة الدراسة يد السؤال الرايس اآلتد:

ما دور أدوات االست يام يد ديوان أبد القاسم َّ
الشابد؟
ويت ّرع ىن ىذا السؤال الرايس ثالثة أسامة:
 -1ما م يوم أسموب االست يام ؟

 -2ما أحرف االست يام وأدواتو واستعماالتيا؟

 -3ما أكثر ىذه األدوات استعماالً يد ديوان َّ
الشابد؟

الض اوء ىمااى أسااموب االساات يام يااد دي اوان َّ
الشااابد؛ َّ
ألن او
أىللداا البحللث :يياادف البحا ُ
اث إلااى تسااميط ّ
مجموىااة لوحااات ينّي اة رااعااة ،ولاام تا ِ
اات المتناااثرة ألسااموب االساات يام بااين أبيااات القصااااد
اأت ىااذه األبيا ُ

ااج نشااط ثقاايد لمكوناات الااوىد لادى َّ
الشاابد الاذي ىاااش
المختم اة اىتباطياةً أو مز ّ
اجياةً؛ بال كاناات نت َ
ّ
ِ
مجتمعو ،وأُ َّمتو.
وىموم
ىمومو،
َ
َ

تتباع أساموب االسات يام ياد دياوان َّ
الشاابد كمّاو؛ َّ
اث ىماى ُّ
ص أدوات
يخا َّ
حدود البحلث :قاام البح ُ
ألناو لام ُ
بقصااد من ٍ
ردة؛ بل وردت األبيات متناثرة يد قصااده يييا أسموب االست يام.
االست يام
َ

الباحث بيذه الدراسات ،يضالً ىن ّأنيا ويّارت العدياد مان المعموماات ىان
الدراسات الساببة :استأنس
ُ
البحث بالمعارف الم يدة والدراسات الجيدة.
أغنت
َ
البحث ،كما َ
()2
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وياة :زىياار أحمااد سااعيد أبااو ساايف ،مجمااة
 -1أساموب االساات يام يااد شااعر محمااود درويااش -د ارسااة نح ّ
الجامعة اإلسالمية غزة -المجمد السابع ،العدد الثاند1999 ،م.
ااىمد :حسا ااند ىبا ااد الجميا اال يوسا ااف ،دار المعا ااالم الثقاييا ااة،
 -2أسا اااليب االسا اات يام يا ااد الشا ااعر الجا ا ّ
السعودية2001 ،م.

السااياب :طاااىر محساان كاااظم الشااكري ،كميااة اآلداب -جامعااة
 -3معاااند ىم ازة االساات يام يااد شااعر َّ

بابل – العراق د.ت).

 -4أسموب االست يام يد ديوان ىاشم الرياىد -دراسة نحوية :د.أحمد إبراىيم الجدبة ،مجمة الجامعاة
اإلسالمية -غزة -المجمد الحادي ىشر ،العدد الثاند2003 ،م.

 -5أسموب االست يام يد شعر راشد حساين -د ارساة َّ
نحوياة ،د.إباراىيم أحماد س ّاالم الشايخ ىياد ،مجماة
اانية) ،المجم ا ااد الح ا ااادي والعش ا اارون ،الع ا اادد األول،
جامع ا ااة األقص ا ااى –غا ا ازة سمس ا اامة العم ا ااوم اإلنس ا ا ّ
يناير2017م.

 -6الجممااة اإلنشااااية يااد دياوان أبااد القاساام َّ
الشااابد ورساااامو -د ارسااة دالليااة ،إىااداد الباحثااة /رياام باان

الغة ،وىذه الرسالة مذكرة ماجستير ،جامعة العربد بن مييدي ،أم البواقد -الجزاار2016-2015م،
ىمى اإلنترنت الشبكة العنكبوتية).

ارب إلاى العمال
ك أن ربط الدراسة األدبية بتمك العموم يثري
الدرس األدب َّ
وال ش ّ
اد ،ويجعمناا أق َ
َ
متمي اًز.
ينياً ّ
ويةً مشكمة تشكيالً ّ
األدبد؛ بوص و بنيةً لُ َػ ّ
خطوات الدراسة :ويقاً لمماادة ِ
الع َّ
اث إلاى د ارساة أدوات االسات يام ياد
ممياة ،وطبيعاة البحاث يساعى الباح ُ
ديوان أبد القاسم َّ
الشابد ،يد تمييد وثالثة مباحث:
ي :أدوات االست يام وأغراضيا.
المبحث الول -الجانب النظر ّ
المبحث الثاني -حريا االست يام.
المبحث الثالث -أسماء االست يام.

ويمييا الخاتمة ،وقاامة المصادر والمراجع.
تمييد :التعريا بالشاعر1909 :م )25 = )1934-سنة

ولِ َد م َح َّمد أبو القاسم َّ
الشابد يوم األربعاء يد  )24شباط/يبراير 1909م ،يد قرية ال ّش ّابة-
ُ ُ
َّ
وليا ينتسب -ىمى مقربة من توزر يد جنوب تونس الشابد ،1996 ،ص.)7
الده إلى ال ُكتّاب ،ولكن دراسة أبد القاسم كانت تتحقّق ىمى ِيد
دينية ،أرسمَوُ و ُ
ونشأ يد أسرة ّ
اويية التاد
أبيو يد ّأول منزلة ،وىنو أخاذ أصاول المػاة ،وقواىاد النحاو والصارف ،كماا تمقّ َان ال ُّارو َح الص ّ
وجيَااوُ وال ُاده -وىااو ياد الحادياة ىشارة-
ااد ِت األوسااا َ
سَ
ط ّ
اد ،ثا ّام كاان أن ّ
الدينياةَ يااد باالد المػاارب العرب ّ
النيااية لمجامع وىو يد ِ
وحضاو وال ُاده
ىامو الثاامن ىشار،
إلى جامع الزيتونة يد تونس ،ونال اإلجازة
ّ
ّ
مجمة جامعة الزىر -غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية ،المجمد  ،32العدد  1يونيو 3231
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بعااد ذلااك ىمااى د ارسااة الحقااوق ،يأقباال ىمييااا ،وراح يااد أثناايااا يمااارس األدب ويقاارض الشعر َّ
الشااابد،

اد،
اد محاضا ارةً ألقاى ااا ي ااد الن ااادي األدب ا ّ
 ،1996ص ،)10وكان اات ب اااكورة أىمال ااو ي ااد الحق اال األدب ا ّ
الشابد،1996 ،ص ،)11وتعمّق أبو القاسم َّ
ىنوانيا" :الخيال الشعري ىند العرب" َّ
الشاابد ب تااة ماتات
وىد تحبُّو ،ماتت وىد برُى ٌم لم يت تّح ،وىد تجربة قاساية ىمياو ،واضاطَّرم يك ُاره بمعناى الماوت بعادىا،
ولكناو لام ييناأ بزواجاو ،وال وياق إلاى ساموان ىذابو َّ
الشاابد،1996 ،ص ،)13ثام
وزوجو أىمو لينساىاّ ،
ُ
احتُو،
وتحول اات التّبع ااات التااد يحممي ااا أب ااوه ىمااى كاىم ااو ،واىتم اات ص ا ّ
ياج اأَهُ الم ا ُ
اوت ثاني ااة ب قااد وال اادهّ ،
وأُصاايب بانت اااخ يااد القمااب ،جعمااو ينتقاال ماان مكااان إلااى مكااان؛ طمبااً لمشا اء ،ولكاان ىبثااً ،يقااد أصاااب

اارق الحياااة ،ناىيااك ىاان نظ ارة المجتمااع إليااو؛ َّ
ألنااوُ نااادى ب صااالح
اء منااو مقااتالً ،ولاام يمبااث أن يا َ
الا ّاد ُ
مجتمعو ىمى طريقتو ،ومحاربة األىداء َّ
الشابد،1996 ،ص.)14

َّ
ادف إلااى تجديااد الحياااة كمّيااا،
ولمشاااب ّد موقا ٌ
اف يكااري خاااص تميااز بااو يااد ىص اره وبياتااو؛ ىا َ
ُّ
اجتماىية،
أدبية ،و
ّ
والتخمص من أخطاء األقدمين ،وسيطرتيم ىمى ىقول المحدثين يد شتّى النواحدّ :

وسياسية ،ويكرّية ،وىذه الدىوة جعمتو يتعاطف مع شعراء مصر؛ السيَّما جماىاة "أبولّاو" ،وىاو شااىر
ّ
َّ
اد يمي اال إل ااى الطبيع ااة؛ حي ااث غ ااادر أسا ارتَو إل ااى الػ اااب ي ااد خ اار حياتو الش ااابد،1996 ،
رومنطيق ا ّ
الشابد ُّ
ص ،)18-17ونال َّ
الشيرةَ بعد وياتو.
ي ىند العرب".
ي "أغاند الحياة" ،وكتابو الشعري" :الخيال الشعر ّ
ومن آثاره :ديوانو الشعر ّ
وللللو آثلللار أخلللر " )1 :جمي اال وبثين ااة" وقص ااص أخ اارى" )2 .ش ااعراء المػ اارب"" )3 .م ااذ ّكرات" ،ب اادأ

قصاة اليجارة َّ
بوياة ،نشارتيا مجماة "العاالم" ياد تاونس.
الن ّ
بتدوينيا ياد كاانون الثااند ىاام 1930مّ )4 .
" )5األدب العربد يد العصر الحاضار ،د ارساة قصايرة ق ّادم بياا دياوان "الينباوع" لمشااىر أباد شاادي.
" )6رسااال" َّ
توجااو بيااا أباو القاساام لعاادد مان أصاادقااو" )7 .يااد المقبارة" روايااة")8 .صا حات داميااة"

رواية" )9 .السكير" )10 .مقاالت مختم ة.

ي أن
وىا ا ااذا اإلنتا ا اااج ُيعا ا ا ُّاد ضا ا ااخماً إذا قا ا اايس با ا اااألىوام القميما ا ااة التا ا ااد أتا ا اايح لا ا ااذلك العبقا ا اار ّ
يحياىا َّ
الشابد،1996 ،ص.)30-29
َّ
األول/أكتوبر ،ىام 1934م.
وفاتو :تويد أبو القاسم الشابد يد 9تشرين ّ

المبحث الول -الجانب النظري :أدوات االستفيام وأغراويا
اموب االساات يام ماان األساااليب الشااااعة يااد الشااعر العربااد ،وىالقااة النحااو
أدوات االسللتفيامُ :يعا ُّاد أسا ُ
ُّ
اويين األوااال تشاتمل ىماى َّ
النحاو والمػاة والبالغاة ،وقاد تنااول
تب الم َػ ّ
بالبالغة ىالقة وثيقة؛ إذ كانت ُك ُ
ُّ
وخصوىا بالعناية واالىتماام ماع بياان ماا لياا مان أثار ياد ىمام المعااند،
ُّ
مباحث االست يام
النحاةُ منيم
َ
ألن الدر ِ ُّ
ويةَ يد بداياتيا لم تكن قد يُصمت ىن بعضياّ ،إال َّ
البالغيين؛ َّ
اديث
مثميم مثل
أن ح َ
اسات الم َػ ّ
ّ
()4
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ُّ
خاصاة ياد حاديثيم ىان اليمازة وىال؛ َّ
ألن اليمازة تساتعم ُل ياد
النحاة كاان أكثار ت صايالً ياد األدوات؛
ّ
أم ا ا ااا بقي ا ا ااة األدوات األخ ا ا اارى ي َّني ا ا ااا ال تس ا ا ااتعمل إال لطم ا ا ااب
طم ا ا ااب التص ا ا ا ّاور والتص ا ا ااديق دااما ا ا ااً؛ ّ

اتم باالساات يام وأدواتااو ساايبويو؛ يتحا ّادث
التصور الساايوطد" ،د.ت"،ج/2ص ،)148وكااان ّأول ماان اىا ّ
ّ
ِ
ِ
ىني ااا ي ااد مواضا ا َع كثيا ارٍة؛ حي ااث ي ا ّارق ب ااين أدوات االس اات يام جميعي ااا وب ااين اليما ازة ،يا ارأى َّ
أن أدوات
يقبح دخوليا ىمى االسم ّإال إذا كان بعده يعل – ّإال يد الضرورة -ولكن اليمازة تص ّاح بادون
االست يام ُ
قُبح ،أن تدخل ىمى االسم ،وان كان بعده يعل سيبويو،1991 ،ص.)99-98
الطمبد ،وىو طمب العمم بشدء لام يكان معمومااً مان قبال باأداة
واالست يام من أنواع اإلنشاء
ّ

خاص ا ااة ىتيق،1974 ،ص ،)96وتتن ا ااوع أس ا اااليبو ،وتتع ا ا َّادد أدواتُا ا او ومعاني ا ااو ودالالتُا ااو ،ولي ا ااذا تكث ا اار
بمعن ا اى واحا ا ٍاد" ابا اان يعا اايش،2001 ،ج/5ص،)99
اسا ااتعماالتو" ،واالسا اات يام واالسا ااتعالم واالسا ااتخبار ً

ااء ىم ااى تويّرى ااا ي ااد
ااىر المس ااتمعين ،ويح اارص األدب ا ُ
واالساات يام م اان أى اام األس اااليب الت ااد تُح ا ّارك مش ا َ
أىماليم حتى ال تكون ىمى وتيرة واحدة ،يت قد تأثيرىا ،ويكون االست يام بحريَين :اليمزة وىل ،وأسماء

معن اى خاااص؛ إضاااية إلااى المعنااى األساسااد الااذي ُوضااعت ماان
محا ّاددة وظااروف معرويااة ،لكاال منيااا ً
أجمااو ،وىااو االساات يام أو الس اؤال ابن ِجنااد،1990 ،ص ،)137ولاايس يااد االساات يام أدوات خاصااة

باالسم وأدوات خاصة بال علّ ،إال أي) ي َّنيا خاصة باألسماء.

الجمال التاد يتحقاق ييياا االسات يام دون ِذكار أداة ،ويارى
ورد يد أساليب العربياة كثيار مان ُ
ابن ياارس أ َّ
ارب ُرَّبماا حاذيت ىمازة االسات يام ابن ياارس،1977 ،ص ،)183وىادم معرياة أدوات
َن الع َ
ُ
يؤدي إلى الوقاوع ياد الخطاأ ىناد اساتعماليا ،أو ىناد اإلجاباة ىان بعاض األساامة ،وتص ّانف
االست يام ّ

نوىين رايسين :الحروف واألسماء.
ىذه األدوات يد َ
اليملللللزة :أص ا اال أدوات االس ا اات يام المبرد" ،د.ت"،ج /2ص ،74واب ا اان ىش ا ااام ،1985 ،ص ،)19و ّأم
ألنياا تادخل ياد مواضاع االسات يام كمّياا ابان يعايش،
الباب ،وأى ّام تص ُّارياً وأقاوى ياد بااب االسات يام؛ ّ

 ،2001ج/1ص)217؛ وذلك َّ
ألنيا حارف االسات يام الاذي ال يازول ىناو إلاى غياره ،ولايس لالسات يام
ايبويو َّأنياام تركوىااا يااد :ماان ،ومتَااى ،وىا ْال ،ونحا ِاوىن؛ حيا ُ ِ
أصاال غيرىااا ،وياارى سا ِ
ااس،
ّ
َ
َ ْ
اث أَمُن اوا االلتبا َ
ار َخ ْير أَم َّمن يأ ِْتي ِ
تم ْ ِ ِ ِ
ِ َّ
آم ًنا َي ْوَم
وتدخميا ىمى َمن) إذا َّ
َ
ت بصمتيا ،كقولو تعاالى﴿ :أَفَ َم ْن ُي ْمبَى في الن ِ ٌ
ِ
اتػناء؛ إذ كاان ىاذا
ام ِة﴾[يصمت ]40:وتقولْ :أم َى ْل ،يَِّنما ىد بمنزلة قد ،ولك ّانيم تركاوا األل َ
اف اس ً
ا ْلب َي َ
الكالم ال يقَعُ َّإال يد االست يام سيبويو ،1991 ،ج/1ص ،)100-99وىد حرف مشترك يادخل ىماى
ُ
اتأثرت بتقااديميا ىمااى ال اااء ،وال اواو ،وثاام ،وكااان األصاال تقااديم حاارف
ا
س
ا
التيا
ا
ص
أل
و
اال،
ا
ع
األي
و
اماء
األسا
َ
العطااف ىمااى اليمازة؛ َّ
اىاوا أصااالة اليمازة يااد اسااتحقاق التصاادير؛
ألنيااا ماان الجممااة المعطويااة ،لكاان ر َ
َّ
يقدموىا بخالف "ىل" وساار أدوات االست يام المرادي ،1992 ،ص.)31-30
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وال َّ
يتقدم شدء من حروف االست يام وأسمااو غير اليمزة ىمى حروف العطف؛ بل حروف

ىميين ابن يعيش،2001 ،ج/5ص.)100
العطف تدخل
ّ
التمناد ،والتقريار ،والتعظايم،
المعاند التد تست اد من االست يام بالقراان :الن د ،والتعجاب ،و ّ
النيد ،واالستبعاد ،والتيويال ،والعارض ،واإلنكاار،
والتحقير ،والتسوية ،واألمر ،واالستبطاء ،والوىيد ،و ّ
والتنبيو ،والتحضيض ،والتيكم ،والتشويق.

الميماة بشاأن أدوات االسات يام؛ يتتق ّادم
بعض ما جاء ىن العممااء مان النقااط
الباحث
أورد
َّ
ُ
و َ
َ
اليم ازة ىمااى حااروف العطااف ،بخااالف ىاال ،وأدوات االساات يام المتبقيااة)؛ ي َّنيااا تااأتد بعاادىا ،كقولااو
ِ ٍ
ِ
سلتَ ِب ٍيم﴾[المماك،]22:
َى َلد أ َّ
تعاالى﴿ :أَفَ َمن َي ْم ِشي ُم ِكبا َعمَى َو ْج ِي ِو أ ْ
س ِلويا َعمَلى ط َلراط ِم ْ
َملن َي ْمشلي َ
وقولااو تعااالى﴿ :فَيل ْلل ييمَل ُِ إَِّال ا ْلبَللوم ا ْلفَ ِ
ون﴾[األحقاااف ،]35:ي ااد األولااى تقا ّادم حاارف االساات يام
اس لبُ َ
َ ُْ
ُْ

اليمازة ىمااى حاارف ال اااء ،ويااد الثانيااة تقاادم ال اااء ىمااى ىاال) االساات يامية المرادي ،1983 ،ص-30

 ،31وابن ىشام،1985 ،ص.)456

أ -ج ا اواز حا ااذف أداة االسا اات يام يا ااد بعا ااض الم ا اواطن ،وقا ااد ورد ىنا ااد العا اارب كثيا اار ما اان األسا اااليب

االسات يامية المحذويااة األداة اباان ياارس" ،د.ت" ،ص ،)183وماان ذلااك قاول ال ُك َمياات باان زيااد الكميت،
،1903ص:)15
عب؟[الطويل]
ش ْوقاً إلى ال ِبيض أ ْ
ب *** وال لَعباً م ّني ،ذو ال ّ
ت وما َ
طَ ِرْب ُ
شيب َي ْم ُ
ط َر ُ
يمعب؟ ابن ىشام ،1985 ،ص.)20
أراد :أو ذو ال ّشيب
ُ

مختص اة بطمااب التصا ّاور ،مااا ىاادا اليم ازة ،وىاال)؛ ي ا َّن األولااى تااأتد
جميعيااا
ب -أدوات االساات يام
ّ
ُ
أما ا ا اا الثانيا ا ا ااة ي ا ا ااال ت ا ا ااأتد إال لمتصا ا ا ااديق يقط اب ا ا اان ِجنا ا ا ااد،
لطم ا ا ااب التص ا ا ا ّاور ،وتا ا ا ااأتد لمتص ا ا ااديقّ ،

،1952ج/2ص.)464

الح ّ ؟ ألم تؤد ىممَك ىمى ما يجب؟
اإلثبات ،كقولك:
ج -يتمو اليمزةَ الن د ،و
َ
ُ
أسايرت إلى َ
ُ
شداد َّ
الزوزند" ،د.ت" ،ص:)191
بن
ة
ر
ىنت
لقول
؛
اإلثبات
سوى
يتموىا
يال
أما ىل)
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
لللللاد َر ِّ
بع َد تََوىِم؟[الكامل]
اء م ْن ُمتَلللللردَّم *** ْأم ْ
َى ْل َغ َ
ىل َع َرف َ
َّار ْ
الشعر ُ
ْت الد َ
د -تااأتد أَم) بعااد ىمازة التصا ّاور متصاامة؛ أيَّ :
أن مااا بعاادىا يكااون داخاالً يااد حيااز االساات يام السااابق
ىميااً.
ىميااً؟ أزيااداً كايااأت؟ والتقاادير :أَم ّ
اأت أم ّ
ىمييااا ،وقااد يسااتػند ىاان ِذكاار المعااادل ،مثاالَ :أزيااداً كايا َ

ِ ِ
ِِ ِ
يم﴾[األنبياء ،]62:والتقدير :أم غيرك؟
وكقولو تعالى﴿ :أَأ َ
َنت فَ َع ْم َت َى َذا بآل َيت َنا َيا إ ْب َراى ُ
وان جاءت أَم) بعد ىمزة التصديق) ،أو بعد ىل)؛ ي َّنيا تكون منقطعة ،وتكون بمعنى بل) ،ويكاون

مااا بعاادىا غياار متعمّ اق باالساات يام الااذي ساابقو ابن ىشااام،1985 ،ص ،61وىتيااق،1985 ،ص-99

 ،)100وكقول جرير جرير،1986 ،ص:)76

ِ
بالروا ِح[الواير]
طحو؟ ْأم فُؤ ُ
ط ُ
أَتَ ُ
ير طا ِح*** َعش َّي َة َى َّم َ
حب َِ َ
اد َِ َغ ُ
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أسموب االستفيام في ديوان َّ
الشابِّي  -دراسة نحويَّة

يج ْاز
ه -ال يجوز تقدم االسم بعد ىل) ىمى ال عل ،كقولك :ىل زيداً ر َ
اب؟ قَ ُاب َح ولام ُ
أيت؟ ىل زي ٌاد ذى َ
إالّ يد الشعر سيبويو ،1991 ،ج/1ص.)99

﴿ى ْلل أَتَلى َعمَلى
و -تأتد ىل) بمعنى قد) ،وبمعنى ما) ،وغيار ذلاك ،ومان أمثماة ذلاك ،قولاو تعاالىَ :
ِْ
نس ِ
﴿ى ْلل َج َلزاء
ش ْيئاً َّم ْذ ُك ًا
َّى ِر لَ ْم َي ُكن َ
ين ِّم َن الد ْ
ور﴾[اإلنسان]1:؛ أي :قد أتى ،وكقولاو تعاالىَ :
ان ِح ٌ
اإل َ

ِْ
لللللان إَِّال ِْ
سل ِ
اإلحسان السا ا اايوطد"،د.ت"،
اء اإلحسا ا ااان إال
سل ُ
ُ
لللللان﴾[ال ا اارحمن]60:؛أي :ما ا ااا ج ا ا از ُ
اإل ْح َ
اإل ْح َ
ج/2ص.)149

حكيم بيننا؟ واليمزة ىنا لمتصديق؛
ز -تدخل ىمزة االست يام ىمى ال) النايية لمجنس ،مثال :أال رج َل
ٌ
حيث يمتنع وجود أم) المعادلاة ،وتكاون اإلجاباة ياد حالاة اإلثباات با ا بمى) ،وياد حالاة الن اد با ا نعم)،
المموح:
وتأتد اليمزة لمتصوير ،كقول ابن ّ
أال اط ِطبار ِلس ْممى أم ليا جمَ ٌد؟ *** إذاً أُالقي َّ
الذي القَاهُ أَمثالِي[البسيط]
ْ َ َ
ْ َ َ
المموح" ،د.ت"،ص  ،228وابن ىشام،1985 ،ص  ،21وابن ىقيل،1980 ،ج/2ص.)22
ابن ّ

وتكاون اإلجابااة باالتعيين؛ َّ
ألن أَم) ىاط ااة ،والجممااة معطوياة ىمااى الجممااة التاد قبميااا اباان

ىقيل،1980 ،ج/2ص.)23

الغ لراض البّلغيللة لميمللزة -1 :اإلنكللار ،كقولااو تعااالى﴿ :أَفَ َغ ْيللر ِديل ِلن ِ
لون﴾[ ل ىم اران.]83:
ا﵀ َي ْب ُغل َ
َ
المتنبد المتنبد،1983 ،ص:)475
وكقول
ّ
ِ
عد الَّذي أرَ ْت *** ِقيللللام َد ٍ
وللللللللوح َب ِ
يان؟[الطويل]
ليل أو ُو
عداء َب َ
َ
س الَ ُ
أَتَمتَم ُ
َ
َ
َح َكِم ا ْلحل ِ
ين﴾[التااين ،]8:وكقااول البحتري :البحتااري،
للاك ِم َ
س ا﵀ُ ِبلللأ ْ
َ
 - 2التبريلللر ،كقولااو تعااالى﴿ :أَلَل ْللي َ
"د.ت"،ج/3ص:)2006

واىم ُحساماً؟[الواير]
لللللت َّ
أعميللللم ُجلللللللللللوداً ،و ْأزَكا *** ُى ُم ُعوداً ،وأ َْم ُ
س َ
ألَ ْ
 -3التوبيخ والتبريع ،كقول شوقد شوقد،1988 ،ج/4ص:)221

ِ
ّلما؟[الواير]
الم ال ُخ ُ
إالما ؟ *** َو َىذي َ
الو َّج ُة ال ُكبر َع َ
للللللما َبينلَل ُك ُم ؟ َ
إ َ
 -4التحبير ،كقولو تعالى﴿ :أ َ ِ
سوًال﴾[ال رقان.]41:
َى َذا الَّذي َب َع َث ا﵀ُ َر ُ
لللللي ِيم أَأَنلللللل َذرتَيم أَم لَللللللم تُنل ِ
 -5التسللللللوية ،كقول ا ااو تع ا ااالى﴿ :إِ َّن الَّل ِ
لللللذ ْرُى ْم الَ
لللللذ َ
لللللو ٌ
سل َ
لللللروا َ
ْ ُْ ْ ْ
اء َعمَل ْ ْ
ين َكفَل ُ
ون﴾[البقرة.]6:
ُي ْؤ ِم ُن َ
ُخل َللر ﴾[ال اانجم]20-19:؛ أي:
 -6الملللر ،كقول ااو تع ااالى﴿ :أَفَل َأ
*و َم َنلللاةَ الثَّالِثَللل َة ْال ْ
للر َْيتُ ُم الل َّللّل َت َوا ْل ُعَّز َ
أخبروند ىن ىذه األصنام.
ون إِلَى ِْ
ا ُخمِبَ ْت﴾[الػاشية.]17:
-7
اإل ِب ِل َك ْي َ
التعجب ،كقولو تعالى﴿ :أَفَ َّل َينظُُر َ
ّ
ين﴾[المرسالت.]16:
 -8التيديد ،كقولو تعالى﴿ :أَلَ ْم ُن ْيمِ ِِ ْال ََّولِ َ
الغراض البّلغية لل(ىل) -1 :النفي :يقول البحتري البحتري"،د.ت"،ج/1ص:)172
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ِ
ِ
اجيا؟[الطويل]
َّىر إال كرب ٌة وانجّلؤىا *** وشيكاً ،واّال ويبَ ٌة وانفر ُ
ىل الد ُ
أي :ما َّ
الدىر إال ِش َّدة وسرىان ما تنجمد.
لمتمن ااد؛ َّ
"ألن ااوُ حينا ا ٍاذ يمتن ااع حممُااو ىم ااى حقيق ااة االس اات يام لحص ااول الج اازم
 -2التم ّنلللي :ت ااأتد ىاال) ّ
بانت ااااو ،واالساات يام يقتضااد ىاادم الجاازم بااو خطيب دمشااق" ،د.ت"،ج/3ص ،)53ومنااو قولااو تع االى:
ُّمة،1995 ،ص:)155
شفَ َعاء فَ َي ْ
﴿فَ َيل لَّ َنا ِمن ُ
ُّمة ذو الرّ
شفَ ُعواْ لَ َنا﴾[األىراف ،]53:وقول ذي الرّ
س َّلم َعمَ ْي ُكماَ *** َى ِل اْلَ ْزم ُن َّ
و ْي َن َرَوا ِجعُ؟[الطويل]
الّل ئي َم َ
ُ
أَ َم ْن ِزلَتَ ْي َمي َ ٌ
ش َج َرِة ا ْل ُخ ْم ِد َو ُم ْم ٍِ َّال َي ْبمَى﴾[طو.]120:
آد ُم َى ْل أَ ُدلِ َِ َعمَى َ
 -3التشويق ،قال تعالى﴿ :قَا َل َيا َ
ون﴾[الماادة]91:؛ أي :انتيوا.
 -4المر ،قال تعالى﴿ :فَ َي ْل أَنتُم ِمنتَ ُي َ
المبحث الثاني :حرفا االستفيام
بمااع ىاادد تك ارار أدوات االساات يام يااد الا ّاديوان  )278م ارةَّ ،إال متااى) يماام تاارد يااد الااديوان،
اث بع ااض األدوات ي ااد م ااتن
و ّأن ااىن م اان ذا) وردا ما ارة واح اادة ،و ّأي ااان) ورد ما ارتين .وق ااد ذك اار الباح ا ُ

البحث ،وأرجأ بقيَّتيا يد جدول إحصااد يد نياية البحث.
أوالً -حرفا االستفيام في الديوان :

 -1اليمزة وطرق اسلتخداميا ياد ديواناو ،وقاد بماع مجماوع تكارار اليمازة ياد الاديوان  )69مارة؛ وىاد

كاااآلتد :األسااماء  )13م ارة ،وال عاال المضااارع  )12م ارة ،وال عاال الماضااد  )7م ارات ،والظروف م ارة

واحدة) ،والحروف  )12مرة؛ إضايةً إلى حذف اليمزات  )24مارة ماع بقااء ىممي َّان؛ منياا :ماع ال عال

المضارع  )15مرة ،ومع االسم )9مرات.

* تبدمت اليمزة عمى الفعل الماوي في ( )7مرات؛ منيا :قول الشاىر يد قصيدة يا شعر:

ذوت أوراقيا؟[مجزوء الكامل] ص.)74
ىار الربيع ،وقد ْ
أر َ
أيت أز َ
أيت).
دخمت ىمزة االست يام ىمى ال عل الماضد ر َ

وقولو يد قصيدة قمب األم:
ِ
حود؟[الكامل] ص.)186
ب يد
ظمماء ىاتيك المّ ْ
أىر َ
يت ىذا الق ْم َ
َ
يت).
دخول ىمزة االست يام ىمى ال عل الماضد َىر َ

* تبدَّمت اليمزة عمى الفعال الموارعة في( )11مرة؛ منيا :قول الشاىر يد قصيدة َّ
النجوى:
المذيل] ص.)41
الجميل ...
األمس
أتُراىا تذكر
وسالمة؟ َّ
ْ
[الرمل ّ
َ
َ
وقولو يد قصيدة الزنبقة الذاوية:
ِ
ِ
كأس األسى؟[المتقارب] ص.)69
َسمعك المّي ُل َ
جر َ
أَأ َ
ندب القموب  ...أَأر َش ك ال ُ
()8
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َسمع ِك -أَأر َش ِك) وجمع الشاىر
ّ
تقدمت ىمزة االست يام ىمى األيعال المضارىة :أتُراىا –أَأ َ
ِ
َّ
اس :الرؤية
بين
َ
المتناقضين :الميل وال جر ،ليدل ىمى سماع الشكوى يد الميل ،وجمع بين الحو ّ
والسمع والتذوق.

وكما يبدو من الشواىد السابقة؛ يِ َّن حرف اليمزة قد جاء ماع ال عال المضاارع لمتصاديق؛ أي:

السخرية من المخاطب ،وتكون اإلجابة ىميو ب ا ا نعم)،
َّأنوُ ال يحتاج إلى معادل؛ حيث يريد الشاىر بو ّ
أو ال).
ت ياا قمباد
* وحذفت اليمزة مع الفعل الموارع في  )15مرة؛ منيا :قاول الشااىر ياد قصايدة :أكثار َ
تروم؟:
يماذا ْ
النجوم؟[السريع] ص.)142
يشدو ويوق الػاب تخطو
ْ

اليمزة محذوية ،وتقديرىا قبل ال عل المضارع أما يشدو)؛ َّ
الشاىر ىاش خر أيام حياتو
ألن
َ
يد الػاب.
وقولو يد قصيدة :حديث المقبرة:

تع ُ ِ ،
جود؟[المتقارب] ص.)191
يتدوي حنايا الجبال ...وتمشد ،يتيوي
الن ْ
صخور ّ
ُ
ىمزة االست يام محذوية معطوية ،دخمت ىمى ال عل المضارع أتع ُ ) ،وقد أدخل ىناصر الطبيعة يد
شعره.

الحب:
* تبدمت اليمزة عمى السماء في ( )11مرة؛ منيا :قول الشاىر يد قصيدة أييا
ّ

ألييب يثور يد روضة الن اِ ...
س ،ييطػى ،أم أنت نور السماء؟[الخ يف] ص.)33
ٌ
دخ ااول ىما ازة االس اات يام ىم ااى االس اام ليي ااب ،وى ااو اس اات يام إنك اااري ،وق ااد جم ااع الش اااىر ب ااين
النور ،واستخدم أَم) المعادلة.
المتناقضين :المَّييب و ّ
وقولو يد قصيدة :يد سكون الميل:

الرمل] ص.)94
أأم
سالم؟ [مجزوء َّ
ْ
ما الذي خم ك َيا لَْي ُل! َأوْي ٌل ْ
دخول ىمزة االست يام ىمى اسمين متناقضين من حيث الداللة :ويل :وىو و ٍاد ياد جيانم ،أو
الدىاء ىميو بالثبور ،والسالم :الذي يحمل الطمأنينة.
ييب:
وكذلك قولو يد قصيدة أنسيم ّ

وىز ِار[الخ يف] ص.)188
أنسيم ّ
ييب يد األسحار  ...بين تػريد بمبل َ
ٌ
نسيم) ،وىنا ظيرت أصوات الطبيعة.
االسم
ىمى
يام
االست
ة
ز
ىم
دخول
ٌ

ف لاليمزة مللع السللماء لمتصا ُّاور؛ حيااث يخاطااب الشاااىر أبناااء وطنااو ،ويكااون الج اواب بااالتعيين ،وجاااء
حرف اليمزة مع األسماء الظاىرة الصريحة.

حذا اليمزة مع االسم :وردت ( )9مرات؛ منيا :قول الشاىر يد قصيدة الجمال المنشود:
مجمة جامعة الزىر -غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية ،المجمد  ،32العدد  1يونيو 3231
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ِ
الجديد؟[الخ يف] ص.)157
كأنيا أ ََرُج األزىار ...يد مولد الربيع
طاىراتّ ،
ومقدرة ىمى اسم است يام معطوف :أطاىرات)ىمى أن وس) يد بيت سابق.
اليمزة محذويةّ ،
وقولو يد قصيدة حديث المقبرة:

البعيد؟[المتقارب] ص.)191
ات ىذا الوجود؟ ...ويذىب ىذ ال ضاء
ْ
أتطوي سمو ُ
َ
الورود؟[المتقارب] ص.)191
بين
جر
لم
وتيتف
...
الػصون
خالل
د
تػن
،
طير
ْ
ّ
وأ ٌ

ىمزة االست يام محذوية ،دخمت ىمى االسم وأطَ ٌير) ،معطوية ىمى أتطوى) يد البيت السابق.
* تبللدمت اليمللزة مللع ظللرا المكللان فللي (مللرة واحللدة) مللرة؛ منيااا :قااول الشاااىر يااد قصاايدة :أغاااند

التااو:

الوجود...؟ [الرمل] ص.)137
خمف
ْ
اء البحر ،أم َ
أور َ
* تبدمت اليمزة عمى الحروا في ( )11مرات؛ منيا :قول الشاىر يد قصيدة الزنبقة الذاوية:
أيد ِ
الياويو؟[المتقارب] ص.)69
الػض
قمبك
صوت المّييا...ا ا ا ا ِب ُيّرتل أنشودةَ
ْ
ُ
ّ
دخول االست يام ىمى حرف الجر يد).
وقولو يد قصيدة :يا شعر:

النحيب؟[مجزوء الكامل] ص.)72
ف ىن
اد! أال تَ ُك ّ
كم قمت :صب اًر يا يؤ ُ
ْ
دخمت ىمزة االست يام ىمى الحرف ال) ،واجتمعت اليمزة مع ال) النايية ،ويييا إنكار توبيخد.

وماان خااالل مااا ساابق يؤ ّك اد الباحااث ىمااى تنا ّاوع تك ارار اليم ازة مااع األيعااال ،واألسااماء ،والحااروف،
والظروف ،و َّ
أن ورود اليمزة يد الشواىد السابقة دالّة ىمى التصديق ،دون التصور.
وال َّ
شك َّ
طياتياا ىتابااً
أن ىذا الحارف قاد مانح األبياات الشاعرية رّناةً موسايقية ماؤثرة تحمال ياد ّ

حبو ،وشػ و الصادقَْين.
لمحبوبتو البعيدة ىنو بوياتيا ،المنكرة ّ
* دخول ىمزة االستفيام عمى حرا النفي (ما) )6( :مرات:

دخمت ىمزة االست يام ىمى حرف الن د ما) ،لقول الشاىر يد قصيدة يا رييقد:
ت يد الناس ،وما يحممون من ِ
الم؟[الخ يف] ص.)122
َما ت َّك ْر َ
يا رييقد! أ َ
ت يد الناس ،وما يحممون من ِ
الم؟ [الخ يف] ص.)123
َما ت َّك ْر َ
يا رييقد! أ َ
ود ّل حرف ىمزة االست يام ىمى اإلنكار التوبيخد؛ ومن ذلك قول الشاىر يد قصيدة إلى
الشعب:

تحس؟ أما تشدو؟ ...أما تشتكد؟ أما تتكمّ ْم؟ [الخ يف] ص.)226
يا إليد! أما ّ
وجا اااءت جميا ااع اليم ا ازات لمتصا ااديق ،ولا اام ت ِجا اار لمتصا ا ّاور؛ وذلا ااك َّ
ااىر ال يريا ااد ما اان
ألن الشا ا َ

أن ُي َعااي َن لااو الم اارد؛ باال يريااد منااو أن يجيااب ىمااى أسااامتو ب ا ا نعم أو ال)؛ َّ
ألن المجيااو َل يااد
المخاطااب ْ
()01
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السؤال ىو النسبة؛ أي :نسبة تحقق اإلسناد سواء أكاان باين المبتادأ أو الخبار ،أو باين ال عال وال اىال،

أو غيرىما.

( -1ىلللل) وطلللرق اسلللتخدامو :ى اال ح اارف م اان ح ااروف االس اات يام لطم ااب التص ااديق يق ااط ،وال ت ااأتد
ِ
اد،1978 ،ج/4ص ،449-448وىتي ااق،1985 ،
لمتص ا ّاور أب ااداً ،كم ااا ال ي ااأتد بع اادىا المعادل ّ
الرض ا ّ
ص.)99-98
ويسأل با ىل) ىن النسبة بين طريد الجممة ،وتكون اإلجابة با نعم أو ال) ،ولذلك يمان الخطاأ

يد؟
يد أم رسب؟ والصواب قولك :ىل نجح ز ٌ
قولك :ىل نجح ز ٌ
وقد سبق الحديث ىن أَم) إذا جاءت بعد ىل) ،أو بعد اليمزة التد لمتصديق؛ حيث تكون

منقطعة بمعنى بل) ،وكما سبق الحديث َّ
بأن ىل) تقع بعد العطف ،وبعد أَم) ،كما َّأنيا ال تدخل

ىمى الن د ،وال يتقدم االسم بعدىا ىمى ال عل المرادي،1983 ،ص ،342وابن ىشام،1985 ،

ص.)66-65

يصح ليذه اليمزة أن يكون ليا معادل ،ولذلك
يمحظ ي َّن ىمزة االست يام لمتصديق ،وال
ّ
يكما َ
كان من الجااز أن تكون أَم) يد الشاىد الشعري منقطعة غير متصمة باالست يام.

البالغية المتعددة
الباحث مدى اىتمام الشاىر باليمزة ،ومدى تنويعو لألغراض
وىكذا يؤكد
ُ
ّ
لمتعجب ،ومرة أخرى لمتقرير ،وأحياناً يكون الػرض لإلنكار ،وىذا
التد تنبثق منيا ،مرة يكون الػرض
ّ
ٍ
ْ َّ
ألمت بو ،يأخذ
إن دل ىمى شدء ي َّنما يد ّل ىمى مدى معاناة الشاىر من الظروف القاسية التد ّ
ُين س ىن ن سو من خالل أدوات االست يام التد تثير يد الن س التأمل و ُّ
التدبر ،وتجعل المتمقّد
َ
مشاركاً لمشاىر يد ىمومو ،ومآسيو.
وقا ااد بما ااع تك ا ارار ىا اال) يا ااد دي ا اوان الشا اااىر  )25م ا ارة ،واحتا ا َّال المرتبا ااة الرابعا ااة با ااين أدوات
االست يام؛ وىد كما يأتد:

* ىل مع الفعل الماوي (مرة واحدة) :لقول الشاىر يد قصيدة يا شعر:
ِ
كالجماد؟ [مجزوء الكامل] ص.)74
المنون بال شعور
ْ
عر! ىل ُخمِ َ
يا ش ُ
ق َ
الحب:
* ىل مع الفعل الموارع ( )11مرة؛ منيا :قول الشاىر يد قصيدة صيحة
ّ
ِ
ِ
الص َدى؟ [الرمل] ص.)37
ه! ّأواهُ! وىل تن عند ِ ...إَّنما " ه" َك َرّنات ّ
وقولو يد قصيدة حديث المقبرة:

خمود؟[المتقارب] ص.)194
وتصبح أشواقنا يد
ىل ينط د يد الن وس الحنين...
ْ
ُ
وقولو يد قصيدة :إرادة الحياة:
الب َش ْر؟[المتقارب] ص.)219
لما
وقالت
ُ
ىين َ
األر ُ
كر َ
لد ْ
ضّ -
سألتَ ...أيا أ ُُّم َى ْل تَ َ
َ َْ َ
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ورد ىاال) مااع األيعااال :المتصاال بنااون الوقايااة :تن عنااد ،والمعتاال اآلخاار :ينط ااد ،والمتصاال

ىين).
كر َ
بياء المخاطبة :تَ َ

* ىل مع السماء ( )6مرات؛ منيا :قول الشاىر يد قصيدة يا ليت شعري:
العقيم؟[مجزوء الرمل] ص.)49
ت شعري! ىل
لَْي َ
ُ
سحاب الجيل تَ ْذ ُروهُ
ْ
وقولو يد قصيدة نشيد األسى:

يب؟ [مجزوء الكامل] ص.)131
يا ليت شعري! ىل لميل الن س من صبح قر ْ
وقولو يد قصيدة إلى اهلل:

ىذه ميجة ال ّشقاء تناجيك  ...ييل أنت سامع يا إليد؟ [الخ يف] ص.)146
* حذا ىل مع االسم (مرة واحدة)؛ لقول الشاىر يد قصيدة يد سكون الميل:
وجناحاه إذا َر َّ
الرَمل] ص )95تقديره :ىل جناحاه).
ود؟[مجزوء َّ
األس ُ
ف المّ ُ
ييب ْ
أغ ّنية ال ّش ِ
اىر:
* ىل مع الظروا( )1مرات؛ لقول الشاىر يد قصيدة ْ

ِ
لمحزون؟[البسيط] ص.)115
ييل إذا لُ ْذت بالظمماء ،منتحباً...أسمو؟ وما َن ْعُ محزون
وقولو يد قصيدة يا رييقد:

ت ميجتد الحياةُ ،ييل يوماً تُب ّل الحياة بعض ُأوامد؟[الخ يف] ص.)122
أظمأ ْ
الن د.
يمحظ يد الشاىد السابق تقدم الم عول ىمى ال اىل يد صيػة سؤال غرضو ّ
وقولو يد قصيدة حرم األمومة:

أقدس؟ [الكامل] ص.)243
حرٌم أج ّل و ُ
حرُم الحياة بطيرىا وحنانيا...ىل يوقو َ
َ
* ىل مع الحروا (مرة واحدة)؛ لقول الشاىر يد قصيدة يا موت:
ت! ن سد ممّت الدنيا ،ييل لم ِ
يأت دوري؟ [الكامل] ص.)145
مو ُ
يا ْ
ُّ
الحيرة التد يعاند منيا الوطن.
ويبدو ي َّن ىل) يد الشواىد السابقة يحمل معنى
التعجب و َ

واليمللزة األلااف) أصاال االساات يام المباارد" ،د.ت"،ج/2ص )74وأ ُّم باااب االسات يام وليااا صاادر الكااالم
كػيرىااا ماان أدوات االساات يام ،وىااد حاارف مشااترك ياادخل ىمااى األسااماء واأليعااال لطمااب التصااديق؛
ِ
أمااا
اد،1978 ،ج/4صَّ ،)448-446
يااليمزة ُيسات يَم بيااا ىان الم ارد والجممااة ،واإلثباات والن د ّ
الرض ّ
يميو االسم ،واَّنما دخل
ىل) يال ُيست يم بو ّإال ىن الجممة يد اإلثبات ،وأكثر ما يميو ال عل ،ويق ّل أن َ
خصصا ااو باالسا ااتقبال ،وال يا اادخل ىما ااى جمما ااة الشا اارط ،ويا اادخل ىما ااى جمما ااة ج ا اواب
ىما ااى المضا ااارع َّ
ِ
اد،1978 ،ج/4ص ،449-448والسا اايوطد،1979 ،ج/4ص ،)293-292وال يا اادخل
الشرط ّ
الرضا ا ّ
ىم ااى إِ َّن) ونح ا َاوه؛ َّ
ألن ااو لمتوكي ااد ،وتقري اار الواق ااع ،واالس اات يام ين ااايد ذل ااك ،ول ااذلك أكث اار الش اااىر م اان
استخداميما يد ديوانو.
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المبحث الثالث :أسماء االستفيام

جميااع أسااماء االساات يام ماىاادا اليمازة وىاال) ُيسااأل بيااا ىاان التصا ّاور؛ أيَّ :
اب يكااون
أن الجاو َ
ب ا ا ااالتعيين تعيين المس ا ا اااول ىن ا ا ااو) ،وى ا ا ااد أس ا ا ااماء مبيم ا ا ااة يس ا ا ااتعمم بي ا ا ااا ى ا ا اان ش ا ا اادء م ا ا ااا" المبرد،

أي) يَِّني ااا
"د.ت"،ج/2ص ،60والػاليين ااد،2005 ،ص ،)111و"أس ااماء االس اات يام ّ
مبني ااة ،م ااا ى اادا ّ
عربة ،وتكون مضاية دااماً إلى م رد" الراجحد ،1974 ،ص ،)59وأسماء االست يام ،ىد :أ) ملن،
ُم َ
ادالن ىم ااى المك ااان.
وملللن ذا ،وملللا ،وكلللم ،وملللاذا ،وأي .ب) أيلللن ،وأ ّنلللى :وىم ااا ظري ااان
مكاني ااان ي ا ّ
ّ
(أي) ياداللتيا حساب ماا تضااف
ج) متى ،وأيلان :وىماا ظرياان لمزماان .د) كيلا :لمحاال .ه) َّ
أماا ّ

جميعياا
إليو ،يتد ّل ىمى الذات العاقمة وغير العاقمة ،والنكرة والمعرية ،والزمان والمكان ،وىذه األسماء
ُ
ال تحتاج إلى أم المتصمة) الر ِ
ض ّد،1978 ،ج/4ص.)449
ّ
اااية ألدوات االس اات يام الت ااد اس ااتخدميا ش اااىرنا َّ
الش ااابد ،تب ا ّاين
ا
ص
اإلح
م اان خ ااالل الد ارس ااة
ّ
اض أدوات االسات يام ،وىاد :متاى) لام يارد ياد الاديوان ،و َّأناى) مارة
لمباحث ىدم استخدام الشاىر بع َ
واحدة ،و ّأيان) مرتين ،و من ذا) ثالث مرات).
واستخدم َّ
الش ِّابي من أسلماء االسلتفيام الخلر فلي ديوانلو :ماا  )76مارة؛ منياا )67مارة

ما ااذكورة ،ومقا ا ّادرة  )9م ا ارات ،وأيا اان  )34م ا ارة ،وما اااذا  )25م ا ارة ،وأي  )19م ا ارة ،وكيا ااف )13م ا ارة،
و َم ْن  )10مرات ،وكم االست يامية  )3مرات.
اد ىم ااى الس ااكونُ ،يع ا َارب حس ااب موقع ااو ي ااد الس ااياق ،ويس اات يم ب ااو ى اان
َ -3مل ْ
للن :اس اام اس اات يام مبن ا ّ
العاقل المبرد" ،د.ت"،ج/1ص ،)41ودخمت َم ْن) يد ىذا الاديوان ىماى األيعاال واألساماء والظاروف؛
وقد تكرر ِمن) )10مرات؛ وىد كما يأتد:
* الفعال:
(م ْن) مع الفعل الماوي )4( :مرات؛ لقول الشاىر يد قصيدة قبضة من ضباب:
* َ
خطيب؟[مجزوء الكامل] ص.)130
تسنميا
وم ْن ارتوى يد ىذه الدنيا ّ
ْ
َ

وقولو يد قصيدة يا ابن أمد:
كبموك الجباهْ؟ [المتقارب] ص.)136
يما لك ترضى بذ ّل القيود ،وتَحند لِ َمن ّ
وقولو يد قصيدة إرادة الحياة:
ِ
ِ
سألت ُّ
الع ُم ْر؟[من المتقارب] ص.)219
الد َجىَ :ىمع تُ ِع ُ
ُ
يد َ
يع ُ
الحياة...ل َم ْن أ ْذَبمَتْوُ َرب َ
وقولو يد قصيدة :تحت الػصون:
يمِمن ِ
البن سجد الحز ِ
ين[من الخ يف] ص.)222
كنت تُنشدين؟
ْ
يقالت...:لمضياء َ
ّ
أما بقية األبيات الثالثة يقد وردت
ورد من) بدون حرف جر مرة واحدة يد البيت األول؛ ّ

الجر الالم.
مسبوقة بحرف ّ
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* مع الفعل الموارع تكرر (مرتين)؛ لقول الشاىر يد قصيدة تحت الػصون:

من ُيبيد شجوند؟"[الخ يف] ص.)223
ْ
ت ،ثم ُ
يتنيد ُ
قمت" :وقمبدَ ...م ْن يػنيو؟ ْ
أغنية ال ّش ِ
اىر:
(م ْن) مع الظروا (مرة واحدة)؛ لقول الشاىر يد قصيدة ْ
* َ
مت يبكييا ويبكيند؟[البسيط] ص.)115
يمن إذا ّ
ىمى الحياة أن أبكد لشقوتياَ ...
(م ْن) مع الحروا )1( :مرات؛ لقول الشاىر يد قصيدة دموع األلم:
* َ
م ْن ٍ
ات؟[الخ يف] ص.)101
صد ىنو
لقمب إذا تنيّد ُحزناًّ ...
الػص ُ
ُ
الشجون و ّ
َ
ٍ
ات؟[الخ يف] ص.)101
َم ْن لن س إ َذا
اىا...جمدت يد ىموميا العبر ُ
أس َ
استحر َ
ّ

تروم؟:
وقولو يد قصيدة
َ
أكترث يا قمبد يماذا ْ
ِ
جوم؟[السريع] ص.)142
لمن قد ّ
ىد َمتْوُ ّ
الر ْ
ترثد َ
 -4من ذا :وتتكون ِمن َم ْن) ،و ذا) ،لقول سيبويو" :ىذا باب إجراايم ذا) وحده بمنزلة الذي :ولايس
ارف االس اات يام،
اون م ااا ح ا َ
وم ا ْان ي ااد االس اات يام ،ييك ااون ذا بمنزل ااة ال ااذي ويك ا ُ
يك ااون كال ااذي ّإال م ااع م ااا َ
واجراايم إياه مع ما بمنزلة اسم واحد" سيبويو،1991 ،ج/2ص .)416ويقول ابن ىقيل:
و ِمثْ ُل ما َذا بع َد ما اس ِتفْي ِام *** أَو م ْن ،إِ َذا لَم تُ ْمغَ ِفي ا ْل َك ِ
ّلم.
َْ َ ْ َ
ْ
ْ َ
َ
"م ْان َذا
او:
ح
ن
تن،
يامي
ات
س
اال
"
ان
"م
أو
ا"
ا"م
ا
ب
ابوقة
س
م
اون
ك
ت
أن
ة
موصول
ذا)
استعمال
و َشرطُ
ً
ّ
َْ
َ
َ
ات" يماان :اساام اساات ٍ
يام ،وىااو مبتاادأ ،و"ذا" موصااولَةٌ بمعنااى الااذي ،وىااو َخَبا ُار َما ْان،
ومااا َذا يَ َع ْما َ
جاااءكَ ،
ُ
و"جاءك" صمة الموصول ،والتقدير" :من الذي جاءك؟ وكذلك "ما" مبتدأ ،و"ذا" موصو ٌل بمعنى الذي،

ات" صامتو ،والعاااد محاذوف ،وتقاديره" :مااذا يعمتاو"؟ أي :ماا الاذي يعمتاو .واحتارز
وىو خبار ماا ،و"يَ َع ْم َ
ِ
ِ
ِ
"م ْن" مع "ذا" كممةً واحدةً لالست يام ،نحاو:
بقولو" :إ َذا لَ ْم تُْمعَ يد ا ْل َكالم" من أن تجعل "ما" مع "ذا" أو َ
"ما ْان َذا ىناادك"؟ يماااذا :مبتاادأ ،و"ىناادك" خب اره ،وكااذلك:
"مااا َذا ِى ْنا َاد َ
ك؟ أيّ :
"أي شاادء ىناادك؟ وكااذلك َ
َ
ٍ
"م ا ْان ذا" :مبت اادأ ،وىن اادك :خبا اره ،ي ااذا ي ااد ىا ا َذين الموض ااعين ُم ْم َػ اااة؛ َّ
ألني ااا ُج اازء كمم ااة؛ َّ
ألن المجم ااوع
َ
است يام ابن ىقيل،1980 ،ج/1ص.)152-151

و"إذا جعماات" ماااذا" و"ماان ذا" كممتااين ييمااا مبتاادأ وخباار ،والجممااة التااد بعاادىا ال مح ا ّل ليااا
صاامة ،إذا جعمتيمااا كممااة واحاادة -بااأن تجعاال "ذا" ازااادة أو تجعميااا مركبااة مااع "مااا" أو مااع "ماان" -يا ذا

قمت" :ماذا يعمت؟" يماذا اسام اسات يام م عاول باو مقادم ،واذا قمات" :مااذا ىنادك؟" يمااذا :اسام اسات يام
مبتدأ ،وىندك :ظرف متعمق بمحذوف خبر ابن ىقيل ،1980 ،ىامش ج/1ص.)152

مبنيااً ىماى الساكون ياد
ومن الممكن أن يكون من ذا) اسماً يست يم بو ىان العاقال ،وياأتد ّ

جر حسب موقعو يد الجممة ،يمو قمت:
محل ريع أو نصب أو ّ
ومن ذا الذي تُروى سجاياهُ كمِيللللا *** كفللى المرَء ُنبّلً أن تُ َّ
معايب ْو[الطويل].
عد
ُ
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مبني ااً ىمااى السااكون يااد محاال ريااع خباار
اباان الجياام" ،د.ت" ،ص ،)118كااان ماان ذا) اساام اساات يام ّ

مبند ىمى السكون يد محل ريع مبتدأ مؤخر ،وقاد ياأتد ذا) ازااداً ،يتكاون
مقدم .الذي :اسم موصول ّ
الجممة السابقة "من ذا الذي تُرضى سجاياه كمُّيا" ،من الذي تُرضى).
وقلللد ورد (ملللن ذا) فلللي اللللديوان (ثلللّلث ملللرات)؛ مااع ال عاال المضااارع م ارة واحاادة)؛ لقااول

الشاىر يد قصيدة الساحرة:

يموم ْو؟[الخ يف] ص.)198
أغرق ال
ُ
يمسوف يمس ة األحازان يد بحرىا ،...يمن ذا ُ
تروم؟:
ومع األسماء الموصولة المبنية مرتين)؛ لقول الشاىر يد قصيدة
َ
أكترث يا قمبد يماذا ْ
ألوم؟[السريع] ص.)141
إن لَ ْم ألُ ْم قمبد يَ َم ْن ذا ْ
وقولو يد قصيدة الساحرة:

يموم ْو؟[الخ يف] ص.)198
أغرق ال
ُ
يمن ذا ُ
يمسوف يمس ة األحازان يد بحرىاَ ،..
تاماة ،وكاذلك
ىاماة ،ومعرياة
ّ
خاصاة ،ونكارة ناقصاة ،ونكارة ّ
تاماة ّ
 -5ما :يأتد اسماً موصوالً ،ومعرية ّ

ابياةٌ متعااددة؛ منيااا يااد محاال ريااع
ىمااا ال يعقاال ،ولااو مواقااعُ إىر ّ
يامياً ّ
يااأتد اسااماً اساات ّ
مبنيااً يساات يم بااو ّ
"مااا أَ َكا َل
مبتادأ ،كقولااك" :مااا جاااء باك؟" ،أو "مااا اسا ُامك؟" ،ويااأتد ياد محاال نصااب م عااول باو ،كقولااكَ :
ُم َح َّمد؟ وغير ذلك من المواضع المبرد" ،د.ت"،ج/2ص ،61وابن ىشام ،1985 ،ص.)391-390
مقدرة؛ وىد كما يأتد:
تكرر (ما) في الديوان ( )76مرة؛ منيا  )67مذكورة و ّ )9
مع الفعال:
* (ما) مع الفعل الماوي( :مرة واحدة)؛ لقول الشاىر يد قصيدة يد ظل وادي الموت:

الس ْير ِ
أمس؟[الخ يف] ص.)195
قمت :سيري مع الحياة يقالت...:ما جنينا ،تُرى ،من َّ
* ما مع الفعل الموارع مرتين) :
لقولو يد قصيدة الساحرة:

نجوم ْو؟[الخ يف] ص.)198
نت
ما تريد
مسراتُوّ ،
وغ ْ
اليموم من ىالَم ،ضا ...ءت َ
ُ
ُ
وقولو يد قصيدة حرم األمومة:

القدر؟[الكامل] ص.)244
يا ليل! ما تصنع الن ُس التد سكنت...ىذا
َ
الوجودْ ،
ومن أىداايا ُ
أمد:
* وجاءت (ما) محذوفة مع الفعل الموارع (ثّلث مرات)؛ لقول الشاىر يد قصيدة يا ابن ّ
صداه؟[المتقارب] ص.)136
تػنى
سكت يد الن س صوت الحياة
القوي إذا ّ
وتُ ُ
ْ
ّ
تقديره :وما تسكت).

ضياه؟[المتقارب] ص .)136تقديره :وما تطبق).
ىذب
جر
وتطبق أج انك ّ
ٌ
ْ
النيرات ىن ال جر ،وال ُ
وتقنع بالعيش بين الكيوف ،يأين النشيد؟ وأين اإلياه؟[المتقارب] ص .)136تقديره :وما تقنع).
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* (ما) مع السماء )18( :مرة؛ منيا قول الشاىر يد قصيدة السآمة:
يما العيش يد حو ٍ
جاب؟[المتقارب] ص.)80
شديد،
مة بأسياٌ ...
ّ
وصداحيا ال ُي ْ
ْ
وقولو يد أغنية األحزان:
الم َّ
ذيل] ص.)84
خمف
خبريند ،ما الذي َ
ّ
ْ
الػيوم؟ [الرمل ُ
وقولو يد قصيدة يد سكون الميل:

الػ ُد؟[مجزوء الرمل] ص.)94
ويخ يو َ
ما الذي َي ْكتُ ُموُ الدىرُ ،
* حذا ما مع االسم )4( :مرات؛ منيا :قول الشاىر يد قصيدة طريق الياوية:
ػند ،وتقضد َى ْي َشيا يد ترنم وغر ِيد؟[الخ يف] ص.)159
الطيور التد تُ ّ
و ُ
تقديره :وما الطيور).

وقولو يد قصيدة بدون اسم يد الديوان):
ِ
ردم؟[الطويل] ص.)168
ويو ٍج ،تػ ّذيو الحياةُ لَب َانياْ ...،
ْ
ويو ٍجُ ،يرى تحت التراب لو ُ
تقديره :وما يوج).
وقولو يد قصيدة بدون اسم يد الديوان):

نابعٍ ...
وىقل ،من الظمماء ،يحممو يَ ْد ُم؟[الطويل] ص ،)168تقديره:
وى ْق ٍل ،من األضواء ،يد رأس ٍ
وما ىقل).
أيادة حسرى ،تذوب كآبة...و ٍ
و ٍ
النجم؟[الطويل] ص.)168
رف ليا
أيادة سكرىَ ،ي ّ
ُ
تقديره :وما أيادة).
* (ما) مع الحروا )11( :مرة؛ منيا قول الشاىر يد قصيدة الصيحة:

ط ْنتُُم الجي َل دارا؟[المجتث] ص.)46
قوم مالد أراكم...قَ َ
يا ُ
وقولو يد قصيدة نشيد األسى:

يب؟[مجزوء الكامل] ص.)131
ما لد تع ّذبند الحياة كأنند َخ ٌ
مق غر ْ
وقولو يد قصيدة إلى قمبد التااو:

حالكات؟[مجزوء الرمل] ص.)139
ما آلياقك يا قمبد سوداً،
ْ
َ
تروم؟:
يماذا
قمبد
يا
أكترث
قصيدة
وقولو يد
َ
ْ
الجحيم؟[السريع] ص.)142
تصرف األيام ّ ...إال يد ِشعاب
ما لَك قد أصبحت ال
ُ
ْ
* حذا (ما) مع الحرا( :مرتين)؛ لقول الشاىر يد قصيدة إلى قمبد التااو:
البسمات؟[مجزوء الرمل] ص.)139
كعذارى الػاب ،ال تعرف غير
ْ

تقديره :ما كعذراى).
()06
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ِ
الم
ويجااب حااذف ألااف مااا) االساات يامية إذا ُجاار ْ
ايم وا َ
َّت وابقاااء ال تحااة دلاايالً ىمييااا ،نحااو :يا َ
ِ
االم،
َ
إالم ،وى ا َ
وىا االَم وب ا َام اب اان ىش ااام ،1985 ،ص ،)393وق ااد ورد ي ااد ال ااديوان  )7ما ارات؛ ى اادَ :
ام ،ولِ َم)؛ لقول الشاىر يد قصيدة صوت تااو:
حت
و َّ

ام ترقب يد الظالم نجوما..؟[الكامل] ص.)129
يا ّأييا الساري! لقد طال السُّرى ...حتّ َ
وقولو يد قصيدة نشيد األسى:
ُ ِ
ب؟"[مجزوء الكامل] ص.)131
واذا
ىم مذي ْ
سألت ":ل َم الوجود ،وكمّو ّ
تروم؟:
وقولو يد قصيدة
َ
أكترث يا قمبد يماذا ْ

جوم؟
يا
الو ْ
قمبد الدامد! َإال َم ُ
َ
الب َكا؟
يا قمبدَ الباكد َإالم ُ

وم؟ [السريع] ص.)141
ُ
الوج ْ
وم؟ [السريع] ص.)142
ُ
الوج ْ

يا قمبد الداجد! َإال َم
َ
يا قمبد الداجد! َإال َم
َ
وقولو يد قصيدة نشيد الجبار:

السير يد الظمماء؟ [الكامل] ص.)233
يعالم أخشى
النور يد قمبد وبين جوانحد...
ّ
َ
َ
وىكذا يتضح مدى اىتمام َّ
الشابد بيذا االسم الذي يحمل يد ثناياه بركاناً من الػضب ،كما
الجر ىميو.
يتضح كثرة دخول حرف ّ
اد ىمااى السااكون ،إذا ميااز يتميي ازه منصااوب أبااداً،
( -6كللم) :اساام اساات يام يساات يم بااو ىاان الع ادد ،مبنا ّ
يع ا ا ا اارب بحس ا ا ا ااب العوام ا ا ا اال ،ييق ا ا ا ااع مبت ا ا ا اادأ ،وخبا ا ا ا ا اًر ،وم عا ا ا ا اوالً ب ا ا ا ااو ،وم عا ا ا ا اوالً مطمقا ا ا ا ااً س ا ا ا اايبويو،

،1991ج/2ص ،158-156والمبرد" ،د.ت"،ج/3ص.)55

أن تمييز كم) منصوب ،كما يتّضح َّ
مما سبق َّ
أن تمييزه يجوز حذيو كما ىو واضح
يتّضح َّ
يد المثال الثالث السابق كم إخوتك؟) ،والتقدير :كم ن اًر إخوتك؟ وكقولك :كم أبناؤك؟

االستفيامي في الديوان( )1مرات؛ وىو كما يأتد:
* ورد (كم)
ّ
* ورد (كم) مع الفعل الماوي (مرة واحدة)؛ لقول الشاىر يد قصيدة يا شعر:
ف ىن َّ
حيب؟[مجزوء الكامل] ص.)72
اد! أال تَ ُك ّ
كم قمت :صب اًر يا يؤ ُ
الن ْ
* حذا (كم) مع االسم (مرتين)؛ لقول الشاىر يد قصيدة الػزال ال اتن:
ودموٍع تسمسمت ...مث َل غيم تديقا[مجزوء الخ يف] ص.)32
تقديره :وكم دموع).

بخده  ...مي الخمق شققا[مجزوء الخ يف] ص.)32
وشقيق ّ

تقديره :وكم شقيق).

وىكذا يتّضح قمّة استخدام َّ
الشابد السم االست يام كم) يد الديوان.
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حسب موقعو مان الكاالم؛ يياو مبتادأ ياد نحاو قولاك :مااذا
 -7ماذا :اسم است يام لػير العاقلُ ،يعرب
َ
ل ا َاد ْي ك؟ وم ع ااول ب ااو ،كقول ااك :م اااذا ص اانعت؟ ويس اات يم ب ااو ى اان حقيق ااة الش اادء أو صا ا تو" الػالييند،

تاماً مركبا ااً) م اان م ااان ذا) اب اان ىش ااام،
،2005ص ،)112وقي اال :م اااذا) اس اام اس اات يام سا اواء ج اااء ّ
،1985ص )395أو اسماً واحداً.
* وورد (ماذا) في الديوان ( )12مرة؛ وىد كما يأتد:

* ورد (ماذا) مع الفعل الماوي (مرة واحدة)؛ لقول الشاىر يد قصيدة الجنة الضااعة:

ىور؟[مجزوء الكامل] ص.)202
ماذا ِجن ُ
يت من الحياة ومن تجاريب الد ْ
* ورد (ماذا) مع الفعل الموارع ( )16مرة؛ منيا قول الشاىر يد قصيدة مناجاة ىص ور:
ِ
الميدور؟[الكامل] ص.)120
الدم
أود من المدينة ،وىد
ٌ
بموار ّ
ماذا ّ
غا...رق ّ
وقولو يد قصيدة يا موت:
قت صدري؟[الكامل] ص.)144
مند وقد ّ
ت! ماذا تبتػد ّ
مز َ
مو ُ
يا ْ
وقولو يد قصيدة حديث المقبرة:
نعود؟[المتقارب] ص.)193
نمر بوادي الزمانِ ...سراىاً،
لماذا ُّ
ولكننا ال ْ
ّ

الحدود؟[المتقارب] ص.)194
يكونن ىذا "الكمال" ...:ماذا تراه؟ وكيف
وكيف
ْ
ّ
وقولو يد قصيدة الدنيا الميتة:

ِ
وىذاب؟[الكامل] ص.)247
أسى
لمحساس يد
الوي ُل
ُ
ّ
دنياى ُم ...ماذا يالقد من ً
الجر الالم مرة واحدة).
ورد لماذا) مسبوقاً بحرف ّ

يرى الباحث من خالل دراسة ماذا) ومدى تك ارره يد الديوان َّأنوُ جاء يد المرتبة الرابعة)،
تشاركو ىل) يد ىذه المرتبة ،وبمع تكرار ىل)  )25مرة.
تروم؟:
* ماذا مع السماء )2( :مرات؛ لقول الشاىر يد قصيدة أكترث يا قمبد يماذا ْ
ىذي ِىد الدنيا يماذا األسى؟
َ
جوم؟ [السريع] ص.)142
الو
وماذا
الدامد!
يا قمبد
ُ ْ
َ
وقولو يد قصيدة يد ظل وادي الموت:

ايو؟[الخ يف] ص.)195
نحن نتمو رواية الكون لمموت ...ولكن ماذا ختام الرو ْ

صرت يد الدنيا...بعيداً ىن ليوىا ِ
وغناىا؟[الخ يف] ص.)196
ثم ماذا؟ ىذا أنا:
ُ
وقولو يد قصيدة الساحرة:

ترومو؟[الخ يف] ص.)197
أمٌر
وأجبِْند يدتك ن سد -ماذا؟...
ٌ
ْ
أمصاب؟ أم ذاك ْ
َ
* ماذا مع الظروا( :مرة واحدة)؛ لقول الشاىر يد قصيدة الجمال المنشود:
يتنةٌ ،توقظ الػرام وتذكيو ،ولكن ماذا وراء النيوِد؟[الخ يف] ص.)157
()08
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* ماذا مع الحروا( :مرتين)؛ لقول الشاىر يد قصيدة إلى اهلل:
أتيت يا قمبد الباكد؟! وماذا قد قمتِو يا ش اىد؟[الخ يف] ص.)148
ما الذي قد َ
َ
وقولو يد قصيدة حديث المقبرة:

الخدود؟[المتقارب] ص.)191
طعم
َأ
المستمر...لو
وماذا ىمى القَ َدر
ْ
استمر ُ
ّ
الناس َ
اد ىم ااى ال ااتح ي ااد مح اال نص ااب م ع ااول يي ااو ظ اارف مكان الس اايوطد،
 -8أيللللن :اس اام اس اات يام مبن ا ّ
،1979ج/4ص ،)317كقولك :أين جمست؟ وقد يسبق أين) بحارف الجار ،كقولاك :جاات ِم ْان أيان؟،
اد ال اتح
وقولك :إلى أين أنت ذاىاب؟ وياأتد متعمّقااً بػياره ،تقاول :أيان جمسات؟ ياأين :اسام اسات يام مبن ّ
يااد محاال نصااب م عااول ييااو ظاارف مكااان متعمّاق بال عاال جمساات .ولااو قماات :أياان أخااوك؟ كااان أياان)

متعمق بخبر مقدم محذوف.

* وورد (أين) في الديوان ( )14مرة؛ وىد كما يأتد:

* أين مع الفعل الماوي(مرتين)؛ لقول الشاىر يد قصيدة رثاء يجر:

يت؟ وما الذي أقصاك ىن ىذا الوجود؟ [مجزوء الكامل] ص.)169
أين اخت َ
وقولو يد قصيدة قمب األم:
ٍ
مشبوبة" :أين اخت ى ىذا األمين؟"[الكامل] ص.)184
يد حيرٍة
* أين مع الفعل الموارع ( )1مرات :لقول الشاىر يد قصيدة يا موت:

أجوب يد صحراء الحياة ،أقولْ " :أي َن تُ ارهُ قبري؟[الكامل] ص.)144
و ُ
وقولو يد قصيدة النبد المجيول:
وأغاند الر ِ
سكون ال ضا ،و ّأيان تمسد؟[الخ يف] ص.)152
ىاة أين ُيوارياا...ىا
ُ
ّ
وقولو يد قصيدة يد ظل وادي الموت:

وتػ َشى الضباب ن سد ،يصاحت ...يد َمالل ٌمّر" :إلى أين أمشد؟"[من الخ يف] ص.)195
* (أين) مع السماء ،جاء (أين)( )12مرة؛ وىد كما يأتد:

المبنية ،ورد(مرتين)؛ كقول الشاىر يد قصيدة يا رييقد:
* (أين) مع السماء
ّ
األي ِام؟[الخ يف] ص.)122
يا رييقد! وأين أنت؟ يقد أىمت ج وند ىواصف ّ
وقولو يد قصيدة أحالم شاىر:

ْأي َن ُىو من خرير ساقية الوا...دي وخ ْق الصدى ،وشدو الشادي؟[الخ يف] ص.)165
* (أين) مع السماء المعربة )11( ،مرة؛ منيا قول الشاىر يد قصيدة السآمة:
اب؟[المتقارب] ص.)80
ألحانيا؟  ...وأين الكؤوس؟ وأين الشر ْ
يأين األماند و ُ
أمد:
وقولو يد قصيدة يا ابن ّ
وتقنع بالعيش بين الكيوف ،يأين النشيد؟ وأين اإلياه؟[المتقارب] ص.)136
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وقولو يد قصيدة أغاند التااو:

بعيد[الرمل] ص.)137
تقضد
الصباح؟ قد
يا بند أمد! تُرى أين
جر ْ
ْ
العمر وال ُ
ُ
ّ
وقولو يد قصيدة األشواق التااية:
ِ
مشوقك؟[الخ يف] ص.)163
النجوم ُيصػد
يتحت
أين أغانيا...ك
يا
ْ
َ
صميم الحياة! َ
ُ
َ
* حذا (أين) مع االسم؛ (مرة واحدة)؛ لقول الشاىر يد قصيدة إرادة الحياة:

اش األني ِ
ك ال ََر ِ
ق؟َ ...وَن ْح ٌل ُي َػّندَ ،و َغ ْي ٌم َي ُم ْر؟[المتقارب] ص.)220
اب ذا َ
وأسر ُ
اب) بمعنى أين؟
تقدير أين؟ ىمزة االست يام محذوية معطوية ،دخمت ىمى االسم وأسر ُ

* أين مع الحروا( )11مرة؛ منيا :قول الشاىر يد قصيدة الدموع:

الدىر أن أىيش بيأسد؟[الخ يف] ص.)85
مند أمسد؟ ...وقضى
أمسد وأين
ضاع ْ
ُ
َّ
وقولو يد قصيدة يد ظل وادي الموت:
يتيايت كاليشيم -ىمى األرض...وناديت" :أين يا قمب ريشد؟"[الخ يف] ص.)195
ّ
وقولو يد قصيدة إلى الشعب:

األحالم؟[الخ يف] ص.)226
أين الطمو ُح ،و
ك
أين يا
قمب َ
ُ
شعب ُ
ُ
اس؟ َ
َ
الخايق الح ّ
ا...س ُ
ُ
وقولو يد قصيدة يمس ة الثعبان المقدس:

الػال ِب؟[الكامل] ص.)249
أي
القوي ويكرةُ ّ
ال [أين؟] ،يالشرعُ ّ
ّ
المقد ُس ىينا ...ر ُ
"أنى ت ع ُل ىذا وقد
تكون لالست يام ،بمعنى كيف) السيوطد،1979 ،ج/4ص ،)317نحوّ :
 -9أ ّنىُ :
اف ت عمااو؟ وبمعنااى ِماان أياان) ،كقولااو تعااالى﴿ :يلللا ملللريم أ ََّنلللى لَل ِ
للِ َىلللل َذا﴾[ ل
ات ىنااو؟"؛ أي :كيا َ
ُنييا َ
َ
ْ َ
َ َ ْ َُ
نت معنااى الشا ِ
اس
ارط َجزماات ال عمَااين ،نحااوّ :
ىم اران]37:؛ أيِ :ماان أيا َان لا ِاك ىااذا؟ واذا تضا َّام ْ
"أنااى تجما ْ

ظرف لممكان الػالييند ،2005 ،ص.)115
أجمس" ،وىد
ٌ
ْ
* أ ّنى مع الفعل الموارع( :مرة واحدة)؛ لقول الشاىر يد قصيدة إرادة الحياة:
ظ ْر؟[المتقارب] ص.)220
المنتَ َ
َ
الو ُج ُ
ظ ِم ُ
ات إلى ال َك ْو ِن! َ
ود...و ّأنى أرى العالَ َم ُ
أين ُ
ظرف ُيست يم بو ىن َّ
تذىب؟" ،قاال
أتيت؟ ومتى
 -11متى:
ٌ
المستقبل ،نحو "متى َ
الز َ
ُ
مانين الماضد و ُ
تعااالى﴿ :متلللى نطلللر ا﵀؟﴾[البقا ارة ،]214:ويك ااون اس اام ش ا ٍ
ارط جازما ااً ابن ىش ااام ،1985 ،ص،440
ُ
َ
اق ياد الصادارة كباااقد
والسايوطد،1979 ،ج/4ص ،)317وياأتد داامااً متعمّقااً بػياره ،وليااذا االسام الح ّ
األدوات الػالييند ،2005 ،ص .)114ولم يرد متى) يد ديوان َّ
الشابد.

ويست يم بو ىن َّ
الزمان المستقبل ال
ظرف بمعنى الحين والوقت،
َّان:
ٌ
 -11أي َ
ويقارب معنى "متى"ُ ،
ُ
سيكون س ُرك؟ وأكثر ما ُيستعمل يد مواضع التَّ خيم أو
أي وقت
ُ
غير ،نحو" :أي َ
ساير؟"؛ أي :يد ّ
َّان تُ ُ
ُ
ِّين﴾[الذاريات]12:؛ أي :يد ٍ
ِ
يوم الدين؛
سيكون
وقت
الد
م
و
ي
َّان
َي
أ
ون
ل
َ
أ
س
﴿ي
تعالى:
كقولو
يويل،
التّ
ُ ُ
َ ْ ُ َ َ َْ ُ
ِ
َّان" معنى الشرط :يتجزم ال عمين،
يوم القيامة ،وقد تَ َّ
تضم ُن "أي َ
أي :يوم الجزاء ىمى األىمال ،وىو ُ
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نجح" السيوطد،
َّان ما تَ ْ
جتيد تَ ْ
ُم َ
َّان ،أو أي َ
محقةً با ما) الزاادة ،أو مجرَّدةً ىنيا ،نحو" :أي َ
،1979ج/4ص ،317والػالييند،2005 ،ص.)114
بد المجيول:
(أيان) في الديوان (مرتين) مع ال عل المضارع يد قصيدة ّ
* ورد ّ
الن ّ
ان ُيرسد؟
ىن
ّ
مصب الحياة ،أين مداه؟ وصميم الوجودّ ،أي َ
وأغند الر ِ
سكون ال ضا ،و ّأيان تمسيد؟[الخ يف] ص.)152
ىاة أين ْيواري ا ...ىا
ُ
ابية كثيرة؛ منيا:
مبند ىمى ال تح ،ويقع يد مواقع إىر ّ
 -11كيا :اسم است يام ّ

أ -خب اًر :كيف أنت؟ ب -م عوالً مطمقاً :كيف نمت؟ ج -حاالً :كيف جات؟ المبرد،
"د.ت"،ج/3ص ،66وابن ىشام،1985 ،ص.)271

* ورد (كيا) في الديوان ( )11مرة؛ وىد كما يأتد:

* كيا مع الفعل الماوي )4( :مرات؛ لقول الشاىر يد قصيدة بقايا الخريف:

الرييف؟"[المتقارب] ص.)114
سحر ذاك
ْ
يس ْميا" :تُرى كيف غاض األري ُ ؟ ...وكيف َذ ّوى ُ
وقولو يد قصيدة بقايا الخريف:

الكسوف؟
بسمات الحياة...بأج انيا ،وىراىا
ت
ْ
وكيف َخَب ْ
ُ
لمطيف؟"[المتقارب] ص.)114
ت بذاك القوام ا
جيدىا
ْ
ت َ
الحادثات...وأ ْل َو ْ
وكيف لَ َو ْ
ُ
وقولو يد قصيدة أغاند التااو:

الحميد؟[الرمل] ص.)137
خبروا قمبد يما أقسى الجراح كيف طارت نشوةُ العيش
ْ

* كيا مع الفعل الموارع )1( :مرات؛ لقول الشاىر يد قصيدة يا رييقد:

بين ُسوِد الموامد؟![الخ يف] ص.)123
كيف تشدو ويد محاجرىا الدمع ،وتميو ما َ
وقولو يد قصيدة حديث المقبرة:

الحدود؟[المتقارب] ص.)194
يكونن ىذا "الكمال" ...:ماذا تراه؟ وكيف
وكيف
ْ
ّ
وقولو يد قصيدة حرم األمومة:
الم ْدلِ ٌ :
أىمىُ ،م ْدلِ ٌ  ،تَ ِع ٌ
ىزم وال َب َ
ب...ىو َل الظالم ،وال ٌ
ص ُر؟[الكامل] صُ .)244
وكيف يحذر َ
الساار يد الميل).
* كيا مع السماء )1( :مرات؛ لقول الشاىر يد قصيدة بقايا الخريف:

الرييف؟[المتقارب] ص.)114
سحر ذاك
ْ
يس ْميا" :تُرى كيف غاض األري ُ ؟...وكيف َذ ّوى ُ
وقولو يد قصيدة حديث المقبرة:
الحدود؟[المتقارب] ص.)194
يكونن ىذا "الكمال" ...:ماذا تراه؟ وكيف
وكيف
ْ
ّ
وقولو يد قصيدة يد ظل وادي الموت:

ضمير الوجود :كيف البداية؟[الخ يف] ص.)195
ىكذا قمت لمرياح يقالتَ ...:س ْل
ّ
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الحب:
* كيا مع الحروا )1( :مرات؛ لقول الشاىر يد قصيدة صيحة
ّ

لما اتّقَ ْد.
الج َوىَّ ،
اندثر...تحت أَقدام َ
كيف لد بالصبر ،و ّ
الص ْب ُر ْ
الييام.
الحب ال يبقى ىمىَ ...جمَِد القمب ،بأشواق
كيف لد...؟ و ّ
ْ
ِ
السقَ ْام [الرمل] ص.)37
كيف لد...؟ و ّ
ص َعقَات الحزن ّأنات ّ
الحب قد زاد إلىَ ...
ُّ
يتضااح لمباحااث َّ
طياتااو،
يامد -حماال
أن كيااف) -ىااذا االساام االساات
ُّ
ب والدىش اةَ بااين ّ
التعجا َ
شرىة يد وجو العدو الػاصب.
الم َ
وكان كالسيام ُ
المعا َارب الوحيااد بااين أدوات االساات يام؛ "أي:
 -11أي :وردت فللي اللللديوان ( )19ملللرة ،وىااو االساام ُ
يطمب بيا تعياين الش ِ
ادء ،نحاوٍ ُّ :
ادتلو
ااء؟ و َّأياةُ امارأة جااءت؟" ،ومناو قولاو تعاالى﴿ :أيِكلم ز ُ
ُ ُ
ُ
"أي رجال ج َ
ِ
ِ
ىذه إيماناً﴾[التوبة ]124:؛ أي :مضاية وم ردة يد االست يام المبرد" ،د.ت"،ج/2ص.)294

ادر
عربةٌ بالحركات الثالث ،إال إذا كانت موصوليةً ُمضايةً ومحاذوياً ص ُ
و أيُّ) -يد جميع أحوالياُ -م َ
ِ
صمتيا" ابن ىشام،1985 ،ص ،107والسيوطد،1979 ،ج/4ص.)318
* أي مع السماء )19( :مرة ،ولم ِ
الحب:
يأت مع غيرىا)؛ منيا قول الشاىر يد قصيدة أييا
ّ
ّ
ِ
خمقت ،أم من ضياء؟[الخ يف] ص.)33
ليت شعري! يا أييا الحب ،قل لد ...:م ْن ظالم
َ
وقولو يد قصيدة الحياة:

ِ
التخمين؟[الخ يف] ص.)56
أي شدء ىذي الحياة أ ََو ْى ٌم...سابح يد مسارح
ُّ
ىد:
الر ْ
أنشودة ّ
وقولو يد قصيدة ُ
أي طير ،يسمع األحزان تبكد بين أىماق القموب؟
ُّ

الشعور؟[مجزوء الرمل] ص.)62
ىند ،أتُرى مات
ُّ
أي أمر ،أخرس العص ور ّ
ْ
وقولو يد قصيدة أييا الميل:

أي شدء يسر ن س األر ِ
يب؟[الخ يف] ص.)88
كن كما شاءت َّ
السما كايباًّ ...
أغّنية ال ّش ِ
اىر:
وقولو يد قصيدة ْ

ِ
تموين؟[من البسيط] ص.)115
أي
وال ازدىد الن َس يد أشجانيا ش ٌ
قُ...ي ّمو ُن ْ
الػي َم ليواُ ّ
وقولو يد قصيدة يا موت:
ق ،و ِ
ورميتند من حال ٍ
خر؟[الكامل] ص.)143
أي ُس ِ
رت ّ
سخ َ
مند ّ
النبد المجيول:
وقولو يد قصيدة ّ
أي ْإن ِسد؟[الخ يف] ص.)149
ت من أزاىير قمبد ...باقةً ْلم َي َم ّسيا ُّ
ثم َن ْ
ضد ُ
وقولو يد قصيدة صموات يد ىيكل الحب:
اك؟ ىل أنت "يينيس" تيادت بين الورى من ِ
أي شدء تر ِ
جديد؟[الخ يف] ص.)174
ّ
ُ
وقولو يد قصيدة حديث المقبرة:
()22
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يأي ٍ
الشديد؟[المتقارب] ص.)193
غناء ليذي الحياة ...وىذا الصراع العنيف،
ْ
ّ
وقولو يد قصيدة يد ظل وادي الموت:

غايو؟[الخ يف] ص.)195
ألية
ْ
لكن ّ
نحن نمشد ،وحولنا ىاتو األكوا...ن تمشدْ ،
وقولو يد قصيدة تحت الػصون:

أي
ّ
أي
ّ
أي
ّ

ِ
العيون؟[الخ يف] ص.)223
أي رؤيا...طالَ َعتْند يد ضوء ىذي
دنيا مسحورةّ ،
ٍ
أي نشوة ،وجنون؟
خمر مؤج ،
ولييبُ ...مسكر؟ ّ
ِ
التكوين؟[الخ يف] ص.)224
أي نار ...يد ش ِاه بديعة
خمر رش ُ
ت ،بل ّ
وقولو يد قصيدة تحت الػصون:

ِ
الميمون؟[الخ يف] ص.)224
مقدس ،قد لبسناُ...ب ْرَدهُ يد مساانا
أي إِثم ّ
ّ
وقولو يد قصيدة إلى الشعب:
ِ
ب َى ْي ٍ
ٍ
ام[الخ يف] ص.)226
ٍ
أي
أي
أخ ّ
ش َ )1
حياة؟!ُ ...ر ّ
ىيش ىذا؟ و ّ
ّ
ف منو ال َ
حم ُ
ِ
ِ
ٍ
مارد ،يتي ّك ْم؟[الخ يف] ص.)227
أو
؟
شقد
ر
مسحو...
أنت
ىل
،
دىاك
ر
ح
س
أي
ٌ
َ
ّ ْ
ٌ
ّ
تعميبات:

المتنبد)َّ :
لممتنبد ،وصدره:
الشابد ،ديوانو ،ص ،226وىجز ىذا البيت
تناص من
)1
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
َّ
أخ ا ُّ
ب َى ا ْاي ٍ
ذل َم ا ْان َي ْػا ابِطُ الا ا ّذليل بع ا َاي ٍ
ش*** ُر َّ
اام:
اام
اف ْ
ش َ
ّ
المتنبد،1983 ،ص )164الحم ا ُ
من ااوُ الحم ا ُ
الموت).
( )1جدول إحطائي لبعض أدوات االستفيام التي لم ترد في متن البحث
مووع الداة

رقم الطفحة ديوان َّ
الشابِّي
 -1اليمزة

مع ال عل الماضد

 "75" - 74 -69مرتين) – 84

مع ال عل المضارع

249-190-129-124-123-122-69-62-59

حذف ال عل المضارع

 "142" -124-95-84ثالث مرات) –  "191" -190خمس مرات) – 214

مع األسماء

 "88" -84-69مرتين) "95" -مرتين) "116" -مرتين)157 -142 -

حذف األسماء
مع الحروف

" "157مرتين)"191" -خمس مرات)
 "132" -131أربع مرات)250 -
 -1ىل

مع ال عل المضارع

"138" -137-95-49-37مرتين) "244" -142-مرتين)252-

مع األسماء

147-148-131

مع األسماء

 "94" -91 -88أربا ا ا ا ا ااع م ا ا ا ا ا ارات)-156-155-148-144-137-115-95 -

 -1ما
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رقم الطفحة ديوان َّ
الشابِّي

مووع الداة

"168" -164-157مارتين) "174" -مارتين) "192" -مارتين) – ""193مارتين)-
235-194
 "131" -74-69-41م ارتين) – " "132ما ارتين) "133" -ما ارتين) -139-136-

مع الحروف

" "141ثالث مرات) – " "156مرتين)252-
 -4ماذا
مع ال عل المضارع

" "120ثالث مرات)  "144" -142-ثالث مرات) "192" -مرتين)251-
 -5أين
" "137ثالث مرات) "139" -ثالث ما ارت)  "163" -152-ثاالث مارات) – ""220

مع األسماء

ثالث مرات)
مع الحروف

" )"226أربع مرات

الخلللللاتمة

بعد ىذه الرحمة يد ديوان َّ
َّ
النحوياة
الشابد ،ومن خالل البحث يد جوانب أسموب االسات يام

المتعددة يد ىذا الديوان ،تبين لمباحث ما يأتد:

بمع مجموع أدوات االست يام يد الديوان  )278مرة ،وكانت ىمى النحو اآلتد:

كان االسم ما) يد المرتبة األولى  )74مرة ،واليمزة يد المرتبة الثانية  )69مرة ،و أين) ياد

المرتبة الثالثة  )34مرة ،وجاء يد المرتبة الرابعة ماذان ىل)  )25مرة ،وياد المرتباة السادساة أي)

 )19مرة ،وبعده كيف) المرتبة السابعة  )13مرة ،والمرتبة الثامناة َمن) )10مارات ،و كامن مان ذا)
جاااءا يااد المرتبااة التاسااعة  )3ماارات ،ويااد المرتبااة الحاديااة ىش ارة ّأيااان) ورد م ارتين ،ويااد المرتبااة

الثانيااة ىش ارة ّأنااى) م ارة واحاادة) ،ويااد المرتبااة األخي ارة الثالثااة ىش ارة متااى) لاام ياارد يااد الااديوان يااد
أدوات االست يام.
أن الش اااىر اس ااتخدم أدوات االس اات يام بِنسا اب مت اوت ااة ،وال ش ا َّ
اك َّ
 يتض ااح لمباح ااث َّأن ى ااذه األدوات
َ
االساات يامية أساايَمت يااد الكشااف ىاان أىماااق شاااىرنا المحتدمااة ،كمااا كااان المتزاجيااا مااع األساااليب
شد انتباه المتمقد ِلما كان يرنو إليو الشاىر من مال وأمنيات.
دور يد ّ
الخبرية ٌ
الدالَّة ىمى التصديق،
 أكثرمما يؤ ّكد مدى شػ و باليمزة ،وخاصة اليمزة ّ
الشاىر من حرف اليمزةّ ،
ُ
ويرجع ذلاك االىتماام مان ِقبال الشااىر إلاى كاون اليمازة أصا َل أدوات االسات يام ،و َّأناوُ يتمياز ىان غياره
الن ااد ،كمااا َّأنااوُ ي يااد أما َارين ،ىمااا :التصا ّاور أو
بميازات؛ منياااّ :
تقدمااو ىمااى حااروف العطااف ،وحااروف ّ
التصور.
التصديق؛ ِخالياً لباقد األدوات التد ت يد أم اًر واحداً ،وىو
ُّ
()24
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 كما لوحظ َّأن جميع اليمازات جااءت لمتصاديق ،ولام ت ِجار لمتص ّاور؛ لاذلك َخمَات مان وجاود المعاادل
أم) المتصمة ،مع وجاود أم) المنقطعاة ياد بعاض األحياان ،ولاوحظ كاذلك حاذف ىمازة االسات يام ماع

بقاء حكميما.

االرغم ماان قمّاة اسااتخدام لاابعض أدوات االسات يام ،يا َّن تكارار ىاذه األدوات كااان لااو كبيار األثاار يااد
ب ّمماا
ىما يعتمل يد صادر شااىرنا مان أحاسايس ومشااىر يياضاة؛ حياث نجاده متعجبااً أحيانااً ّ
الكشف ّ

ومتحس اًر ىازااً أحياناً أخرى ،وىاذه ىاد حاال الشااىر الصاادق األحاسايس ،الاذي يحمال
يشاىده ويراه،
ّ
َىموُ يد داخمو ،ويوق رأسو أينما َّ
يشعر بالتقصير تُجاه وطنو،
نجده
حل وأينما اتَّجو ،وبالرغم من ذلك ُ
ّ
ُ
ِ
تسجل لشاىرنا المعطاء؛ يالوطن ىنده أكبر من كل األىمال ال يعادلو شدء ،وال
ة
م
س
ا
أيض
وىذه
ٌ
ً
ّ
أي امر ٍ
مستحقَّو.
الوطن حقَّو ،وال
أن َي د
ئ
يستطيع ُّ
َ
َ
ْ َ
 -كش ت الدراسة ىن مدى نجاح شاىرنا يد استعمالو ألدوات االست يام المتنوىة والمتعاددة ،وجااءت

أغمب ىذه األدوات متكررة مع األيعال ،واألسماء ،والحروف.

اللي اة لميم ازة) ماان أدوات االساات يام يااد الااديوان :اليم ازة أُ ُّم باااب االساات يام ،وليااا صاادر
 الناحيااة ّالد ّ
الكا ااالم كػيرىا ااا ما اان أدوات االسا اات يام ،وىا ااد حا اارف مشا ااترك يا اادخل ىما ااى األسا ااماء واأليعا ااال لطما ااب

التصديق ،أخذ حارف "اليمازة" المكاناة الثانياة باين أدوات االسات يام المتعاددة؛ يااليمزة ُيسات يم بياا ىان
الم رد والجممة ،واإلثبات والن د ،وكان لميمزة نصيب األسد يد الديوانَّ ،
موزىة بين األسماء واأليعاال

والحروف ،والظروف ،وذلك ييو داللة ىمى مكانتيا بين أدوات االست يام.

اللياة ل ا ا ىل) ي يااد التصااديق يقااط ،وال ُيساات يم بااو ّإال ىاان الجممااة يااد اإلثبااات ،وأكثاار مااا
 الناحيااة ّالد ّ
خصصاو باالساتقبال ،وال يادخل ىماى جمماة
يميو االسم ،واذا دخل ىمى المضاارع َّ
يميو ال عل ،ويق ّل أن َ

إن) ونحوىاا؛ َّ
الشرط ،ويدخل ىمى جممة جاواب الشارط ،وال يادخل ىماى َّ
ألناوُ لمتوكياد ،وتقريار الواقاع،
واالست يام ينايد ذلك ،ولذلك أكثر الشاىر من استخداميما يد ديوانو.

 ورد اليمزة وىل وماذا) مع ال عمين الماضد والمضارع واألسماء والظروف والحروف. ورد َمن) مع ال عمين الماضد والمضارع واألسماء والظروف. -ورد ما وأين وكيف) مع ال عمين الماضد والمضارع واألسماء والحروف.

 ورد َّأنى و ّأيان ومن ذا) مع ال عل المضارع. أكثر َّالشابد يد ديوانو من كم) الخبرية ىمى حساب كم) االست يامية.
َ
أما متى) يمم ترد يد الديوان.
و
الماضد،
عل
ال
مع
كم)
 وردأي) مع األسماءَّ ،
ّ

 قُااد َرت اليم ازة ومااا) مااع ال عاال المضااارع واالساام والحاارف ،وقُااد َرت ىاال وكاام) مااع االساام ،وقُاادرتَمن) مع الحروف.
 وردت أدوات االست يام مع ال عل المضارع ،أكثر من ال عل الماضد ،ولم ترد يد يعل األمر.مجمة جامعة الزىر -غزة ،سمسمة العموم اإلنسانية ،المجمد  ،32العدد  1يونيو 3231
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رقم

أدوات االستفيام عند َّ
الش ِّابي في ديوانو بمغ عددىا )178) :مرة.
الداة

نوع الداة

1

اليمزة

حرف

69

2

ىل

حرف

25

3

َمن

اسم

10

4

من ذا

اسم

3

5

ما

اسم

74

6

كم

اسم

3

7

ماذا

اسم

25

8

أين

َّأنى

اسم ظرف مكان)

34

اسم ظرف مكان)

1

10

متى

اسم ظرف زمان)

ال يوجد

11
12

ّأيان

اسم ظرف زمان)

2

كيف

اسم لمحال)

13

13

أي

اسم حسب ما تضاف إليو)

19

9

المجموع

()26

26

التكرار

178
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أسموب االستفيام في ديوان َّ
الشابِّي  -دراسة نحويَّة

المطلللللادر والمراجللللللع
* البرآن الكريم.

 .1البحتا اري ،أب ااو ىب ااادة الولي ااد ب اان ُىَب ْي ااد ،د.ت) .ديلللوان البحتلللري .ش اارح وتعمي ااق :حس اان كام اال
الص َيريد ،ط .)2مصر :دار المعارف.
ّ
 .2جرير ،أبو حرزة ،جرير بن ىطية الخط د .)1986 ،ديوان جرير .بيروت :دار بيروت.
 .3ابن ِجند ،أبو ال تح ىثمان بن ِجند:

أ .)1952 -الخطائص .تحقيقُ :م َح َّمد النجار ،ط .)2الرياض :دار اليدى.
ب .)1990 -المّمع في العربية .تحقيق :يااز يارس،األردن :دار األمل لمنشر والتوزيع.

 .4خطياب دمشااقُ ،م َح َّماد باان ىبااد الارحمن ،جااالل الادين القزوينااد الشااايعد ،د.ت) .اإليوللاح فللي
عموم البّلغة .تحقيقُ :م َح َّمد ىبد المنعم خ اجد ،ط .)3بيروت :دار الجيل.
الرمللة .قاادم لااو وشاارحو :أحمااد
 .5ذو الرَّ
ُّم اة ،غاايالن باان ىقبااة أبااو الحااارث .)1995 ،دي لوان ذو ِ
حسن بس  ،ط .)1بيروت :دار الكتب ِ
العمميَّة.
 .6الراجحد ،ىبده.)1974 ،التطبيق النحوي .بيروت :دار النيضة.
شرح الر ِ
ِ
و ّي عمى الكافية .تصحيح وتعمياق:
الرض ّدُ ،م َح َّمد بن الحسن األستراباذيّ ُ َ .)1978 ،
ّ .7
يوسف حسن ىمر ،ليبيا ،بنػازي،جامعة قاريونس.
َّ .8
الزوزنااد ،أبااو ىبااد اهلل الحسااين باان أحمااد ،د.ت) .شللرح المعمبللات السللبع .بيااروت :مكتبااة دار
البيان لمطباىة والنشر.

 .9الس ّكاكد ،سراج الدين أبو يعقاوب يوساف بان ُم َح َّماد .)1983 ،مفتلاح العملوم .طبعاو وشارحو:
نعيم زرزور ،ط .)1بيروت :دار الكتب ِ
العمميَّة.

السااالم
 .10س ايبويو ،أبااو بِشاار َىماارو باان ىثمااان باان قُنباار .)1991 ،الكتللاب .تحقيااق وشاارح :ىبااد َّ
ُم َح َّمد َى ُارون ،ط .)1بيروت :دار الجيل.
السيوطد ،أبو ال ضل ىبد الرحمن جالل الدين:
ّ .11
أ) د.ت).الشباه والنظائر في ال ّنحو .بيروت :دار الكتب ِ
العمميَّة.

ب)  .)1979ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع .تحقيق وشارح :د.ىباد العاال ساالم مك َارم،
الكويت :دار البحوث ِ
العمميَّة.

َّ .12
الشابد ،أبو القاسم ُم َح َّمد .)1996 ،ديوان أبي الباسم َّ
الش ِّابي-أغاني الحياة .ط .)1بيروت:
دار صادر.

 .13شوقد ،أحمد .)1988 ،ديوان شوقي .ط .)1بيروت :دار العودة.

 .14ىتيق ،ىبد العزيز .)1985 ،عمم المعاني .بيروت :دار النيضة العربية.
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 .15ابان ىقياال ،ىبااد اهلل باان ىبااد الاارحمن .)1980 ،شللرح ابللن عبيللل .تحقيااقُ :م َح َّمااد محيااد الاادين
ىبد الحميد ،ط .)20القاىرة :دار التراث.
 .16الػالييند ،مصط ى .)2005 ،جامع الدروس العربية.القاىرة :دار الحديث.

 .17ابن يارس ،أبو الحسين أحمد بن يارس بن زكريا القزويناد .)1997 ،الطلاحبي فلي فبلو المغلة
وسنن العرب في كّلميا .ىمّق ىميو :أحمد حسن بس  ،ط .)1بيروت :دار الكتب ِ
العمميَّة.

 .18ال ُك َميت ،ابن زيد األسدي .)1903 ،البطائد الياشميات .مصر :مطبعة الموسوىات.
ضاايمة،
 .19المباارد ،أبااو العباااس ُم َح َّمااد باان يزيااد ،د.ت).
َ
المبتوللب .تحقيااقُ :م َح َّمااد ىبااد الخااالق ُى َ
بيروت:ىالم الكتب.

المتنبي .بيروت :دار بيروت لمطباىة والنشر.
المتنبد ،أحمد بن الحسين .)1983 ،ديوان
.20
ِّ
ّ
 .21المارادي ،أبااو ُم َح َّماد باادر الادين حساان بان قاساام المصاري .)1983 ،الجنللى الل َّلداني فللي حللروا

المعاني .تحقيق :د.يخر الدين قباوة ،واألستاذُ /م َح َّمد نديم ياضل ،ط .)2بيروت :دار اآلياق.
المموح .تحقياق :ىباد الساتار أحماد يَاّراج،
المموح ،قيس ،د.ت) .ديوان مجنون ليمى قيس بن ّ
 .22ابن ّ
مصر :دار نيضة مصر لمطباىة والنشر.

 - .23ابن ىشام ،جمال الدين بن ىبداهلل األنصاري .)1985 ،مغنلي المبيلب علن كتلب العاريلب.
وم َح َّمد حمد اهلل ،ط .)6بيروت :دار ال كر.
تحقيق :د .مازن المباركُ ،
المفطل .تحقيق :إميال باديع
 .24ابن يعيش ،أبو البقاء يعيش مويق الدين بن ىمد .)2001 ،شرح
َّ
يعقوب ،ط .)1بيروت :دار الكتب العممية.

()28

28

Journal of Al Azhar University–Gaza, Humanities Volume 23 No.1 June. 2021

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol23/iss1/1

