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 الممخص:
 -أسللموب االسللتفيام فللي ديللوان أبللي الباسللم الشَّللابِّيبالدراسااة والتحمياال " يتناااول ىااذا البحااثُ          

د مختم اة ياد دياوان الشاااب  ة تحميمّياة تقاوم ىماى تحدياد أدوات االساات يام البطريقاة وصاا يّ  دراسلة َنحويَّلة 
وبيان الس مات النَّحويَّة لمكشف ىن كي ية توظيف الشاىر ليذه األدوات لتحديد المعاند التد يقصدىا؛ 

أداة  بين األدوات لتوضيح استعماالتيا المختم ة التد ُتظِير تميَُّزه يد كل  ليذه األدوات، وينتقل الّشاب د 
 المَُّػوّية يييا.ىمى ِحدة، وكذلك لبيان الظواىر 

 الس مات النَّحويَّة. ،الشَّاب د ،أسموب االست ياملكممات المفتاحية: ا
 

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:
الاذي يعناد "طماب العمام بشادٍء  ىو أحد أنماط اإلنشاء الطمبادّ  :التعريف بأسموب االست يام

(، وليااااذا األسااااموب أدوات 308،ص1983ّكاكد، ن معمومااااًا ماااان قبااااُل بااااأداة مخصوصة" الّساااالاااام يُكاااا
، وأين، ذاوما، ومن ذا، وكم، وما وىما: حريان، والباقد أسماء، وىد: َمْن، ؛دة، ىد: اليمزة وىلمتعد  

جميُعيا ىمى األسماء واأليعال، والحاروف، ماا  وتدخل ىذه األدواتُ  ، وكيف، وأي.ان، وأيّ ومتىوأنَّى، 
 باألسماء يقط. ىدا "أي" التد تختّص 

ااب د،  ىناد الباحاث بعاد أن تمّعانَ  بارزت يكارة ىاذا الموضاوع - سبب اختيلار الموولوع: ياد دياوان الشَّ
ىماى الخصاااص المَُّػوّياة ياد الباحاُث  قافَ رًا باين أبياات قصاااد الاديوان؛ ليمتناث االست يام أسموبُ  ووردَ 

 التراكيب الش عرية ألسموب االست يام ىند الشَّاب د.
أباد القاسام دياوان  ت "أساموب االسات يام يادًة تناوَلادراساًة مساتقمّ  -ىماى حاد  ِىمماو– لم يِجاِد الباحاثُ  - 

 حويَّة".دراسة نَ  - الشَّاب د
موضوىًا لو أىمّيتو يد المػة العربية، ويبحث يد  تناولت ايد كوني ة البحثن أىميّ تكمُ البحث: أىمية 

 بكل أشكالو. االست يام أسموبَ شعر الشَّاب د الذي تناول 
ة تحميمّياة؛ لمتميياز باين أدوات اىتمد الباحاُث المانيَ  الوصا دَّ التحميماّد بدراساة إحصااايّ  منيج البحث:

 . ة؛ لدراسة الظواىر المَُّػوّية بين ىذه األدواتاالست يام المختم
 يمكن تحديد مشكمة الدراسة يد السؤال الرايس اآلتد:مشكمة الدراسة: 

 يد ديوان أبد القاسم الشَّاب د؟ ست ياماال أدواتما دور 
 ىن ىذا السؤال الرايس ثالثة أسامة: ويت ّرع
 ؟ االست يامما م يوم أسموب  -1
 واستعماالتيا؟ دواتوست يام وأحرف االأما  -2
 استعمااًل يد ديوان الشَّاب د؟دوات ما أكثر ىذه األ -3

اااب د؛ ألنَّاا االساات ياموء ىمااى أسااموب إلااى تسااميط الّضاا يياادف البحااثُ أىللداا البحللث:  و يااد ديااوان الشَّ
بااين أبيااات القصااااد  ساات يامالمتناااثرة ألسااموب اال ة رااعااة، ولاام تااأِت ىااذه األبياااتُ ّياامجموىااة لوحااات ين  
ااب د الاذلمكوّ  نشااط ثقاايد   ؛ بال كاناات نتااجَ ةً أو مزاجّيا المختم اة اىتباطياةً  ىاااش  يناات الااوىد لادى الشَّ

 تو.مَّ و، وأُ مجتمعِ  و، وىمومَ ىمومَ 
ااب د دياوانياد  سات يامع أساموب االىماى تتبُّا البحاثُ  قاامحدود البحلث:  أدوات  صَّ لام يُخاو ؛ ألنَّاكّماو الشَّ

 يييا أسموب االست يام.بيات متناثرة يد قصااده األبل وردت  ؛من ردةٍ  بقصاادَ االست يام 
العدياد مان المعموماات ىان ت ر وّيااستأنس الباحُث بيذه الدراسات، يضاًل ىن أّنيا  الدراسات الساببة:

 الم يدة والدراسات الجيدة. بالمعارف البحثَ كما أغَنت ، البحث
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 (3)      3231يونيو  1العدد ، 32، المجمد غزة، سمسمة العموم اإلنسانية -جمة جامعة الزىرم
 

ة: زىياار أحمااد سااعيد أبااو ساايف، مجمااة وّيادراسااة نح -أساموب االساات يام يااد شااعر محمااود درويااش -1
 م.1999المجمد السابع، العدد الثاند،  -الجامعة اإلسالمية غزة

: حسااااند ىبااااد الجمياااال يوسااااف، دار المعااااالم الثقاييااااة، أساااااليب االساااات يام يااااد الشااااعر الجاااااىمدّ  -2
 م. 2001السعودية، 

ااياب: طاااىر محساان كاااظم الشااكر  -3 جامعااة  -ي، كميااة اآلدابمعاااند ىماازة االساات يام يااد شااعر السَّ
  د.ت(.العراق –بابل 
دراسة نحوية: د.أحمد إبراىيم الجدبة، مجمة الجامعاة  -أسموب االست يام يد ديوان ىاشم الرياىد -4

 م.2003جمد الحادي ىشر، العدد الثاند، مال -غزة -اإلسالمية
سااّلم الشايخ ىياد، مجماة دراساة نحويَّاة، د.إباراىيم أحماد  -أسموب االست يام يد شعر راشد حساين -5

غاااااازة  سمساااااامة العمااااااوم اإلنسااااااانّية(، المجمااااااد الحااااااادي والعشاااااارون، العاااااادد األول، –جامعااااااة األقصااااااى 
   م.2017يناير
اااب د ورساااامو -6 / رياام باان الباحثااةدراسااة دالليااة، إىااداد  -الجممااة اإلنشااااية يااد ديااوان أبااد القاساام الشَّ

 م،2016-2015الجزاار -عربد بن مييدي، أم البواقدجامعة ال ،الغة، وىذه الرسالة مذكرة ماجستير
 ىمى اإلنترنت الشبكة العنكبوتية(.

، ويجعمناا أقارَب إلاى العمال  وال شّك أن ربط الدراسة األدبية بتمك العموم يثري الدرَس األدبادَّ
؛ بوص و بنيًة ُلػَ   .اً متمّيز  اً ينيّ  ًة مشكمة تشكيالً ويّ األدبد 

دة الِعمميَّاة، وطبيعاة البحاث يساعى الباحاُث إلاى دراساة أدوات االسات يام ياد ويقًا لمماا خطوات الدراسة:
 ديوان أبد القاسم الشَّاب د، يد تمييد وثالثة مباحث:

 وأغراضيا. أدوات االست يام: الجانب النظريّ  -المبحث الول
 حريا االست يام. -المبحث الثاني
 أسماء االست يام. -لثالمبحث الثا

 وقاامة المصادر والمراجع. ويمييا الخاتمة،
 ( سنة25( =  1934-م1909  تمييد: التعريا بالشاعر:

-م، يد قرية الّشاّبة1909( شباط/يبراير 24يوم األربعاء يد  الشَّاب دُوِلَد ُمَحمَّد أبو القاسم 
 (.7، ص1996 الشَّاب د، ىمى مقربة من توزر يد جنوب تونس -وليا ينتسب

رسَمُو والُده إلى الُكّتاب، ولكن دراسة أبد القاسم كانت تتحّقق ىمى يِد ونشأ يد أسرة دينّية، أ
وحَ  الصاويّية التاد  أبيو يد أّول منزلة، وىنو أخاذ أصاول المػاة، وقواىاد النحاو والصارف، كماا تمّقاَن الارُّ

 -ة ىشاارةوىااو ياد الحادياا-سااَدِت األوساااَط الديّنياَة يااد باالد المػاارب العرباّد، ثااّم كاان أن وّجَيااُو والاُده 
إلى جامع الزيتونة يد تونس، ونال اإلجازة النيااّية لمجامع وىو يد ىاِمو الثاامن ىشار، وحّضاو والاُده 
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اااب د، بعااد ذلااك ىمااى دراسااة الحقااوق، يأقباال ىمييااا، وراح يااد أثناايااا يمااارس األدب ويقاارض الش عر  الشَّ
اىااااا يااااد النااااادي األدبااااّد، ، وكاناااات باااااكورة أىمالااااو يااااد الحقاااال األدبااااّد محاضاااارًة ألق(10ص ،1996

ااب د ، وتعّمق أبو القاسم(11،ص1996 الشَّاب د، ىنوانيا: "الخيال الش عري ىند العرب" ب تااة ماتات  الشَّ
وىد تحبُّو، ماتت وىد برُىٌم لم يت ّتح، وىد تجربة قاساية ىمياو، واضاطَّرم يكاُره بمعناى الماوت بعادىا، 

ااب د، اجاو، وال ُوي اق إلاى ساموان ىذابوو لام ييناأ بزو وزوجو أىمو لينساىا، ولكّنا ، ثام (13،ص1996 الشَّ
ياجاااَأُه الماااوُت ثانياااة ب قاااد والاااده، وتحّولااات التّبعاااات التاااد يحممياااا أباااوه ىماااى كاىماااو، واىتمااات صاااّحُتو، 
وُأصاايب بانت اااخ يااد القمااب، جعمااو ينتقاال ماان مكااان إلااى مكااان؛ طمبااًا لمشاا اء، ولكاان ىبثااًا، يقااد أصاااب 

الحيااااة، ناىياااك ىااان نظااارة المجتماااع إلياااو؛ ألنَّاااُو ناااادى ب صاااالح  ، ولااام يمباااث أن ياااارقَ الااّداُء مناااو مقاااتالً 
 (.14،ص1996 الشَّاب د، مجتمعو ىمى طريقتو، ومحاربة األىداء

اااب ّد موقااٌف يكااري  خاااص  تميااز بااو يااد ىصااره وبياتااو؛ ىاادَف إلااى تجديااد الحياااة كّميااا،  ولمشَّ
يم ىمى ىقول المحدثين يد شّتى النواحد: أدبّية، واجتماىّية، والتخمُّص من أخطاء األقدمين، وسيطرت

وسياسّية، ويكرّية، وىذه الدىوة جعمتو يتعاطف مع شعراء مصر؛ السيَّما جماىاة "أبوّلاو"، وىاو شااىر 
اااااب د، رومنطيقاااّد يميااال إلاااى الطبيعاااة؛ حياااث غاااادر أسااارَتو إلاااى الػااااب ياااد  خااار حياتو  ،1996 الشَّ

 د الشُّيرَة بعد وياتو.، ونال الشَّاب  (18-17ص
 ديوانو الش عرّي "أغاند الحياة"، وكتابو الش عري: "الخيال الش عرّي ىند العرب".  ومن آثاره:

رات"، بااادأ ( "ماااذكّ 3( "شاااعراء المػااارب".  2( "جميااال وبثيناااة" وقصاااص أخااارى.  1: وللللو آثلللار أخلللر 
بوّياة، نشارتيا مجماة "العاالم" ياد تاونس. ( قّصاة اليجارة النَّ 4م.  1930بتدوينيا ياد كاانون الثااند ىاام 

( "األدب العربد يد العصر الحاضار، دراساة قصايرة قاّدم بياا دياوان "الينباوع" لمشااىر أباد شاادي. 5 
ااو بيااا أباو القاساام لعاادد مان أصاادقااو.  6  ("صاا حات داميااة" 8( "يااد المقبارة" روايااة.  7( "رسااال" توجَّ

 م ة.( مقاالت مخت10( "السك ير".  9رواية.  
وىااااااذا اإلنتاااااااج ُيعاااااادُّ ضااااااخمًا إذا قاااااايس باااااااألىوام القميمااااااة التااااااد أتاااااايح لااااااذلك العبقاااااارّي أن 

 (.30-29،ص1996 الشَّاب د، يحياىا
 م.1934تشرين األّول/أكتوبر، ىام  9توي د أبو القاسم الشَّاب د يد وفاتو:

 

 وأغراويا أدوات االستفيام: الجانب النظري -المبحث الول

ااعر العربااد، وىالقااة النحااو  عاادُّ أسااموبُ يُ  :امأدوات االسللتفي االساات يام ماان األساااليب الشااااعة يااد الش 
تنااول قاد و  ،البالغاةو حاو والمػاة النَّ  ىماى تشاتملاألوااال  المَُّػاوّيين تبُ إذ كانت كُ  ؛وثيقةىالقة بالبالغة 

وىا بالعناية واالىتماام ماع بياان ماا لياا مباحثَ  منيم حاةُ النُّ  مان أثار ياد ىمام المعااند،  االست يام وخصُّ
  أنَّ حاديثَ إاّل  ،يد بداياتيا لم تكن قد ُيصمت ىن بعضيا ين؛ ألنَّ الدراساِت المَُّػوّيةَ مثميم مثل البالغيّ 
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ة ياد حاديثيم ىان اليمازة وىال؛ ألنَّ اليمازة تساتعمُل ياد حاة كاان أكثار ت صاياًل ياد األدوات؛ خاّصاالنُّ 
بقيااااااااة األدوات األخااااااارى ي نَّيااااااااا ال تسااااااااتعمل إال لطمااااااااب أّمااااااااا  ؛طماااااااب التصااااااااّور والتصااااااااديق داامااااااااً 

، وكاااان أّول مااان اىاااتّم باالسااات يام وأدواتاااو سااايبويو؛ يتحاااّدث (148ص/2،ج"د.ت"  السااايوطد،التصّور
أنَّ أدوات  يااارأىوباااين اليمااازة،  يااااحياااث ياااّرق باااين أدوات االسااات يام جميعِ  ؛َع كثيااارةٍ ىنياااا ياااد مواِضااا

ولكن اليمازة تصاّح بادون  - يد الضرورةإاّل – إذا كان بعده يعل إاّل ح دخوليا ىمى االسم االست يام يقبُ 
ن كان بعده يعل سيبويو،   (.99-98،ص1991ُقبح، أن تدخل ىمى االسم، وا 

، وىو طمب العمم بشدء لام يكان معموماًا مان قبال باأداة االست يام من أنواع اإلنشاء الطمبدّ و 
و ومعانياااااو ودالالتُاااااو، ولياااااذا تكثااااار أدواتُااااا د(، وتتناااااوع أسااااااليبو، وتتعااااادَّ 96،ص1974خاصاااااة ىتيق، 
(، 99ص/5،ج2001 اباااان يعاااايش، "ى واحاااادٍ واالساااات يام واالسااااتعالم واالسااااتخبار بمعًناااا"اسااااتعماالتو، 

المساااتمعين، ويحااارص األدبااااُء ىماااى توّيرىاااا ياااد  حاااّرك مشااااىرَ واالسااات يام مااان أىااام األسااااليب التاااد تُ 
ين: اليمزة وىل، وأسماء يرىا، ويكون االست يام بحريَ أىماليم حتى ال تكون ىمى وتيرة واحدة، يت قد تأث

؛ إضاااية إلااى المعنااى األساسااد  الااذي ُوضااعت ماان دة وظااروف معرويااة، لكاال  منيااا معًناامحاادّ  ى خاااص 
(، ولااايس ياااد االسااات يام أدوات خاصاااة 137،ص1990أجماااو، وىاااو االسااات يام أو الساااؤال ابن ِجن اااد، 

 يا خاصة باألسماء.ي نَّ  (أي  باالسم وأدوات خاصة بال عل، إاّل 
كار أداة، ويارى مال التاد يتحقاق ييياا االسات يام دون ذِ ورد يد أساليب العربياة كثيار مان الجُ 

(، وىادم معرياة أدوات 183،ص1977ماا حاذيت ىمازة االسات يام ابن ياارس، بَّ ابُن ياارس َأنَّ العارَب رُ 
جاباة ىان بعاض األساامة، وتصاّنف ىناد اإل ي إلى الوقاوع ياد الخطاأ ىناد اساتعماليا، أواالست يام يؤدّ 

 ين رايسين: الحروف واألسماء.ىذه األدوات يد نوىَ 
د، ": أصااااال أدوات االسااااات ياماليملللللزة  (، وأمّ 19ص ،1985، وابااااان ىشاااااام، 74ص/2 ،ج"د.ت المبر 

ياا  ابان يعايش، ياا تادخل ياد مواضاع االسات يام كمّ يًا وأقاوى ياد بااب االسات يام؛ ألنّ تصارُّ  الباب، وأىامّ 
؛ وذلك ألنَّيا حارف االسات يام الاذي ال يازول ىناو إلاى غياره، ولايس لالسات يام (217ص/1ج ،2001

حياااُث َأِمُناااوا االلتبااااَس،  ؛أصااال غيرىاااا، ويااارى سااايبويِو أنَّيااام تركوىاااا ياااد: َماااْن، ومتَاااى، وَىاااْل، ونحاااِوىنّ 
آِمًنا َيْوَم  ياِر َخْيٌر َأم مَّن َيْأتِ ﴿َأَفَمْن ُيْمَبى ِفي النَّ  وتدخميا ىمى  َمن( إذا تمَّْت ِبِصمِتيا، كقولو تعاالى:

إذ كاان ىاذا  ؛[ وتقول: أْم َىْل، يِ نَّما ىد بمنزلة قد، ولكاّنيم تركاوا األلاَف اساتػناءً 40]يصمت:اْلِبَياَمِة﴾
(، وىد حرف مشترك يادخل ىماى 100-99ص/1ج ،1991 يد االست يام سيبويو، الكالُم ال يَقُع إالَّ 

وكااان األصاال تقااديم حاارف  ت بتقااديميا ىمااى ال اااء، والااواو، وثاام،التيا اسااتأثرَ األسااماء واأليعااال، وألصاا
 ؛يااد اسااتحقاق التصاادير وا أصااالة اليماازةلكاان راَىاا العطااف ىمااى اليماازة؛ ألنَّيااا ماان الجممااة المعطويااة،

 (.31-30ص ،1992وساار أدوات االست يام المرادي،  "ىل" موىا بخالفيقدَّ 
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 حروفالعطف؛ بل  حروفيام وأسمااو غير اليمزة ىمى االست  حروفم شدء من وال يتقدَّ 
 (.100ص/5،ج2001العطف تدخل ىمييّن ابن يعيش، 

المعاند التد تست اد من االست يام بالقراان: الن د، والتعجاب، والتمّناد، والتقريار، والتعظايم، 
ل، والعارض، واإلنكاار، والتحقير، والتسوية، واألمر، واالستبطاء، والوىيد، والّنيد، واالستبعاد، والتيويا

 والتنبيو، والتحضيض، والتيكم، والتشويق.
اما جاء ىن العممااء مان  الباحُث بعَض  وأوردَ  م أدوات االسات يام؛ يتتقادّ بشاأن  ةالنقااط الميمَّ
العطاااف، بخااالف  ىاال، وأدوات االساات يام المتبقياااة(؛ ي نَّيااا تااأتد بعاادىا، كقولاااو  حااروفاليماازة ىمااى 

[، 22]المماك:َعَمى َوْجِيِو َأْىلَد  َأمَّلن َيْمِشلي َسلِوي ا َعَملى ِطلَراٍط ِمْسلَتِبيٍم﴾ اي ُمِكب  ﴿َأَفَمن َيْمشِ  تعاالى:
ُِ ِإالَّ اْلَبللْوُم اْلَفاِسللُبوَن﴾ وقولااو تعااالى: م حاارف االساات يام [، ي ااد األولااى تقاادّ 35]األحقاااف:﴿َفَيللْل ُيْيَملل

-30ص ،1983( االساات يامية المرادي، اليماازة ىمااى حاارف ال اااء، ويااد الثانيااة تقاادم ال اااء ىمااى  ىاال
 (.456،ص1985، وابن ىشام، 31
جااااواز حااااذف أداة االساااات يام يااااد بعااااض المااااواطن، وقااااد ورد ىنااااد العاااارب كثياااار ماااان األساااااليب  -أ

 ياات باان زيااد الكميت،مَ وماان ذلااك قاول الكُ  ،(183، ص"د.ت"االسات يامية المحذويااة األداة اباان ياارس، 
   :(15،ص1903

 ]الطويل[؟عبُ مْ يب يَ ي، ذو الشّ عبًا منّ *** وال لَ  بُ رَ ًا إلى الِبيض أطْ قوْ وما شَ  تُ بْ رِ طَ 
 (.20، ص1985يب يمعُب؟ ابن ىشام، أراد: أو ذو الشّ   

األولااى تاااأتد  يااا نَّ  ؛ر، مااا ىاادا  اليمااازة، وىاال(ة بطمااب التصاااوّ أدوات االساات يام جميُعيااا مختّصااا -ب
تد إال لمتصااااااااديق يقط اباااااااان ِجن ااااااااد، ا الثانيااااااااة يااااااااال تااااااااأر، وتااااااااأتد لمتصااااااااديق، أّماااااااالطمااااااااب التصااااااااوّ 

 (.464ص/2،ج1952
 ؟ ألم تؤد  ىمَمك ىمى ما يجب؟ ّ ، كقولك: أسايرَت إلى الحَ ، واإلثباتُ الن دُ  يتمو اليمزةَ  -ج

 :(191"، صد.ت" وزند، الزَّ ؛ لقول ىنترة بن شّدادا  ىل( يال يتموىا سوى اإلثباتأمّ  
 ]الكامل[أْم ىْل َعَرْفَت الدَّاَر بْعَد َتَوِىِم؟ *** لللردَّمِ َىْل َغلللللاَدَر الشِّعراُء ِمْن ُمتَلل

ر متصاامة؛ أي: أنَّ مااا بعاادىا يكااون داخاااًل يااد حي ااز االساات يام السااابق م( بعااد ىماازة التصااوّ تااأتد  أَ  -د
ًا. أم ىمّيااًا؟ أزياادًا كايااأت؟ والتقاادير: َأم ىمّياا ياادًا كايااأتَ كاار المعااادل، مثاال: أزَ ىمييااا، وقااد يسااتػند ىاان ذِ 

 [، والتقدير: أم غيرك؟62]األنبياء:﴿َأَأنَت َفَعْمَت َىَذا ِبآِلَيِتَنا َيا ِإْبَراِىيُم﴾ وكقولو تعالى:
ن جاءت  بل(، ويكاون   ىل(؛ ي نَّيا تكون منقطعة، وتكون بمعنى م( بعد ىمزة التصديق(، أو بعد أَ  وا 

-99،ص1985ىتيااق، ، و 61،ص1985 ابن ىشااام، ق باالساات يام الااذي ساابقومااا بعاادىا غياار متعّماا
 :(76،ص1986كقول جرير جرير، ، و (100

َِ فُ  أمْ طُحو؟ تَ أَ  َِ َة َىمَّ يَّ شِ *** عَ يُر طاحِ غَ  ؤاُد  ]الواير[واحِ بالرَ  َطحُب
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يجوز تقدم االسم بعد  ىل( ىمى ال عل، كقولك: ىل زيدًا رأيَت؟ ىل زياٌد ذىاَب؟ َقاُبَح ولام يُجاْز  ال -ه
 (.99ص/1ج ،1991إاّل يد الش عر سيبويو، 

﴿َىلْل َأتَلى َعَملى  ما(، وغيار ذلاك، ومان أمثماة ذلاك، قولاو تعاالى: تأتد  ىل( بمعنى  قد(، وبمعنى -و
ْذُكورً  نَساِن ِحيٌن مَِّن الدَّْىِر َلْم َيُكن َشْيئًا مَّ ﴿َىلْل َجلَزاء أي: قد أتى، وكقولاو تعاالى:  [؛1]اإلنسان:﴾ااإلِْ

ْحَسللللللاُن﴾ ْحَسللللللاِن ِإالَّ اإلِْ          ،"د.ت" الساااااايوطد،أي: مااااااا جاااااازاُء اإلحسااااااان إال اإلحسانُ [؛60لاااااارحمن:]ااإلِْ
 .(149ص/2ج
 ؛حكيٌم بيننا؟ واليمزة ىنا لمتصديق تدخل ىمزة االست يام ىمى  ال( النايية لمجنس، مثال: أال رجلَ  -ز

 ،د بااا نعم( أم( المعادلاة، وتكاون اإلجاباة ياد حالاة اإلثباات بااا بمى(، وياد حالاة الن ا حيث يمتنع وجود
  :ابن الممّوحوتأتد اليمزة لمتصوير، كقول 

 ]البسيط[يمثالِ اُه أَ ي القَ إذًا ُأالقي الذَّ ***  ا َجَمٌد؟ليَ  مى أمْ مْ سَ باَر لِ طِ أال اطْ 
 (.22ص/2،ج1980 وابن ىقيل، ،21 ،ص1985وابن ىشام،  ،228 ،ص"د.ت"ح،  ابن المموّ 

 ااة، والجممااة معطوياة ىمااى الجممااة التاد قبميااا  اباان م( ىاطوتكاون اإلجابااة باالتعيين؛ ألنَّ  أَ   
 (.23ص/2،ج1980ىقيل، 

 [.83 ل ىمااران:]﴿َأَفَغْيللَر ِديللِن اِ َيْبُغللوَن﴾ ، كقولااو تعااالى:اإلنكللار -1 الغللراض البّلغيللة لميمللزة:
 :(475،ص1983د المتنبد، وكقول المتنبّ 
 ]الطويل[ياِن؟ليٍل أو ُووللللللللوَح بَ دَ  يللللامَ قِ  *** تْ أَ ذي رَ الَّ  عدَ بَ  عداءُ ُس الَ مِ متَ تَ أَ 

وكقاااول البحتري: البحتاااري، ، [8]التاااين:﴿َأَللللْيَس اُ ِبلللَأْحَكِم اْلَحلللاِكِميَن﴾ ، كقولاااو تعاااالى:التبريلللر - 2
 :(2006ص/3،ج"د.ت"

 ر[]الواي؟اً *** ُىُم ُعودًا، وَأْمواُىم ُحسام أَلْسلللللَت أعمَّيللللم ُجلللللللللللودًا، وأْزَكا
 :(221ص/4،ج1988، كقول شوقد شوقد، والتبريع التوبيخ -3

 ]الواير[ّلَما؟الُكبر  عَ  ةُ جَّ ذي الوَ ىَ ُم ؟ إالَما ؟ *** وَ لكُ ينلَ الَم الُخللللللمُا بَ إِ 
 [.41]ال رقان:﴾﴿َأَىَذا الَِّذي َبَعَث اُ َرُسواًل  ، كقولو تعالى:التحبير -4
لَّللللللِذيَن َكَفللللللُروا َسللللللَواٌء َعَمللللللْيِيْم َأَأنللللللَذْرَتُيْم َأْم َلللللللْم تُنللللللِذْرُىْم اَل ﴿ِإنَّ ا ، كقولااااااو تعااااااالى:التسللللللوية -5

 [.6]البقرة:ُيْؤِمُنوَن﴾
َت َواْلُعزَّ *َوَمَنلللاَة الثَّاِلثَلللَة اْلُْخلللَر ﴾ ، كقولاااو تعاااالى:الملللر -6  [؛ أي:20-19]الااانجم:﴿َأَفلللَرَأْيُتُم اللللّلَّ

 أخبروند ىن ىذه األصنام.
ِبِل َكْيَا ُخِمَبْت﴾ و تعالى:، كقولبالتعجّ  -7  [.17]الػاشية:﴿َأَفَّل َينُظُروَن ِإَلى اإلِْ
ِليَن﴾ ، كقولو تعالى:التيديد -8 ِِ اْلَوَّ  [.16]المرسالت:﴿َأَلْم ُنْيِم
 :(172ص/1،ج"د.ت": يقول البحتري البحتري،النفي -1 الغراض البّلغية لل)ىل(:   
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اّل ِويَبٌة وانِفراُجيا؟اً وشيك *** وانجّلؤىا ىل الدَّىُر إال كربةٌ   ]الطويل[، وا 
 ىر إال ِشدَّة وسرىان ما تنجمد.أي: ما الدَّ 

: تاااأتد  ىااال( لمتمّناااد؛ "ألنَّاااُو حينااااٍذ يمتناااع حممُاااو ىماااى حقيقاااة االسااات يام لحصاااول الجااازم التمّنلللي -2
 الى:ومنااو قولااو تعاا، (53ص/3"،جد.ت"بانت ااااو، واالساات يام يقتضااد ىاادم الجاازم بااو خطيب دمشااق، 

ّمة،  ،[53]األىراف:﴿َفَيل لََّنا ِمن ُشَفَعاء َفَيْشَفُعوْا َلَنا﴾ ّمة ذو الرُّ    :(155،ص1995وقول ذي الرُّ
 ]الطويل[ُع؟اجِ وَ َوْيَن رَ ئي مَ ُمُن الّلَّ زْ لَ اْ  لِ ىَ  *** ماَ كُ يْ مَ ٌم عَ َّل سَ  ي  َتْي مَ لَ زِ نْ مَ أَ 

ٍِ الَّ َيْبَمى﴾﴿َقاَل َيا آَدُم َىْل أَ  ، قال تعالى:التشويق -3 َِ َعَمى َشَجَرِة اْلُخْمِد َوُمْم  [.120]طو:ُدِل
 [؛ أي: انتيوا.91]الماادة:﴿َفَيْل َأنُتم ِمنَتُيوَن﴾ :، قال تعالىالمر -4

 

 المبحث الثاني: حرفا االستفيام 

ن، ( ماارة، إالَّ  متااى( يماام تاارد يااد الااد يوا278بمااع ىاادد تكاارار أدوات االساات يام يااد الااّديوان   
و أّناااىن مااان ذا( وردا مااارة واحااادة، و أّياااان( ورد مااارتين. وقاااد ذكااار الباحاااُث بعاااض األدوات ياااد ماااتن 

 البحث، وأرجأ بقيَّتيا يد جدول إحصااد يد نياية البحث.
 ديوان :الحرفا االستفيام في  -أوالً 
رة؛ وىاد ( ما69 قاد بماع مجماوع تكارار اليمازة ياد الاديوانو ياد ديواناو،  يااليمزة وطرق اسلتخدام -1

( مااارات، والظروف مااارة 7( ماارة، وال عااال الماضااد 12( ماارة، وال عااال المضاااارع 13كاااآلتد: األساااماء 
؛ منياا: ماع ال عال ( مارة ماع بقااء ىمميانَّ 24( مرة؛ إضايًة إلى حذف اليمزات  12واحدة(، والحروف 

 (مرات.9( مرة، ومع االسم 15المضارع 
 قصيدة يا شعر: يد؛ منيا: قول الشاىر اتر م( 7في ) لفعل الماويا* تبدمت اليمزة عمى 

 (.74 صأزىاَر الربيع، وقد ذوْت أوراقيا؟]مجزوء الكامل[أرأيَت 
 دخمت ىمزة االست يام ىمى ال عل الماضد رأيَت(.

 وقولو يد قصيدة قمب األم:        
 (.186 صىذا القْمَب يد ظمماِء ىاتيك الّمحوْد؟]الكامل[ أَىريتَ 
 االست يام ىمى ال عل الماضد َىريَت(.دخول ىمزة         

 النَّجوى:يد قصيدة  الشاىرقول  ة؛ منيا:مر( 11في) فعال الموارعةال* تبدَّمت اليمزة عمى 
 (.41 صل[مل المذيّ ]الرَّ  ؟وسالَمة ...تذكر األمَس الجميْل  أُتراىا

 :الزنبقة الذاوية وقولو يد قصيدة        
 (.69 صال جُر كأَس األسى؟]المتقارب[ َأأرَش كِ  ... بالّميُل ندَب القمو  َأسمَعكِ أَ 
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( وجمع الشاىر َأأرَش كِ - َأسمَعكِ أَ – أُتراىاتقّدمت ىمزة االست يام ىمى األيعال المضارىة:         
بين المتناقَضين: الميل وال جر، ِليدلَّ ىمى سماع الشكوى يد الميل، وجمع بين الحواّس: الرؤية 

 والسمع والتذوق.
لمتصاديق؛ أي:  ماع ال عال المضاارع يِ نَّ حرف اليمزة قد جاء ؛وكما يبدو من الشواىد السابقة        

 نعم(، ااوتكون اإلجابة ىميو باا ؛ حيث يريد الشاىر بو الّسخرية من المخاطب،أنَُّو ال يحتاج إلى معادل
 أو  ال(. 

ياا قمباد  تَ ر ثاأكاىر ياد قصايدة: ( مرة؛ منيا: قاول الشا15  وحذفت اليمزة مع الفعل الموارع في* 
 :يماذا تروْم؟

 (.142 صويوق الػاب تخطو النجوْم؟]السريع[ يشدو
اليمزة محذوية، وتقديرىا قبل ال عل المضارع  أما يشدو(؛ ألنَّ الشاىَر ىاش  خر أيام حياتو        

 يد الػاب.
 وقولو يد قصيدة: حديث المقبرة:        

 (.191 صوتمشد، يتيوي صخوُر الّنجوْد؟]المتقارب[ ...، يتدِوي حنايا الجبالتع ُ 
ىمزة االست يام محذوية معطوية، دخمت ىمى ال عل المضارع  أتعُ (، وقد أدخل ىناصر الطبيعة يد 

 شعره.
 منيا: قول الشاىر يد قصيدة أييا الحّب: ة؛مر ( 11في ) سماءال* تبدمت اليمزة عمى 

 (.33 صػى، أم أنت نور السماء؟]الخ يف[ِس، ييط...يثور يد روضة الن ا ألييبٌ 
دخاااول ىمااازة االسااات يام ىماااى االسااام ليياااب، وىاااو اسااات يام إنكااااري، وقاااد جماااع الشااااىر باااين         

 المتناقضين: المَّييب والّنور، واستخدم  َأم( المعادلة.
 وقولو يد قصيدة: يد سكون الميل:        

 (.94 صمل[]مجزوء الرَّ  ؟سالمْ  أأمْ  ما الذي خم ك َيا َلْيُل! أَوْيلٌ 
دخول ىمزة االست يام ىمى اسمين متناقضين من حيث الد اللة:  ويل: وىو واٍد ياد جيانم، أو         

 الدىاء ىميو بالثبور، والسالم: الذي يحمل الطمأنينة.
 وكذلك قولو يد قصيدة أنسيم ييّب:       
 (.188 صالخ يف[بين تػريد بمبل وَىزاِر] ...ييّب يد األسحار  أنسيمٌ 

 دخول ىمزة االست يام ىمى االسم  نسيٌم(، وىنا ظيرت أصوات الطبيعة.       
جاااء و ، وطنااو، ويكااون الجااواب بااالتعيين أبناااء حيااث يخاطااب الشاااىر ؛رلمتصااوُّ  اليمزة مللع السللماءفلل

 .الظاىرة الصريحة اليمزة مع األسماءحرف 
  :الجمال المنشود الشاىر يد قصيدة منيا: قول ( مرات؛9حذا اليمزة مع االسم: وردت )
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 (.157 صيد مولد الربيع الجديِد؟]الخ يف[ ...، كأّنيا َأَرُج األزىارطاىرات
 . أطاىرات(ىمى  أن وس( يد بيت سابق اليمزة محذوية، ومقّدرة ىمى اسم است يام معطوف:    

 :حديث المقبرةوقولو يد قصيدة         
 (.191 ص]المتقارب[ويذىب ىذ ال ضاء البعيْد؟سمواُت ىذا الوجود؟...  أتطَوي

 (.191 صوتيتف لم جر بين الوروْد؟]المتقارب[ ...د خالل الػصون، تػنّ طيرٌ أو 
 معطوية ىمى أتطوى( يد البيت السابق. ىمزة االست يام محذوية، دخمت ىمى االسم  وأَطيٌر(،      

أغاااند  : قااول الشاااىر يااد قصاايدة:منيااا ة؛مللر  )مللرة واحللدة( فللي * تبللدمت اليمللزة مللع ظللرا المكللان
 :التااو
 (.137ص]الرمل[  البحر، أم خمَف الوجوْد...؟ أوراءَ 

 منيا: قول الشاىر يد قصيدة الزنبقة الذاوية: ات؛مر ( 11) في لحرواا* تبدمت اليمزة عمى 
 (.69صِب ُيّرتل أنشودَة الياويْو؟]المتقارب[ ا اااااقمبِك الػّض صوُت الّمييا... أيد
  دخول االست يام ىمى حرف الجر  يد(.       

 وقولو يد قصيدة: يا شعر:            
 (.72صَتُكّف ىن النحيْب؟]مجزوء الكامل[  أالكم قمت: صبرًا يا يؤاُد! 

 دخمت ىمزة االست يام ىمى الحرف  ال(، واجتمعت اليمزة مع  ال( النايية، ويييا إنكار توبيخد. 
، الباحااث ىمااى تنااّوع تكاارار اليماازة مااع األيعااال، واألسااماء، والحااروف دوماان خااالل مااا ساابق يؤّكاا      

  ة ىمى التصديق، دون التصور.ورود اليمزة يد الشواىد السابقة دالّ وأنَّ  ،والظروف
موسايقية ماؤثرة تحمال ياد طّياتياا ىتاباًا  الش اعرية رّناةً  بيااتشكَّ أنَّ ىذا الحارف قاد مانح األ وال        

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

 :يا رييقددخمت ىمزة االست يام ىمى حرف الن د  ما(، لقول الشاىر يد قصيدة         
 . (122 صت كَّْرَت يد الناس، وما يحممون من  الِم؟]الخ يف[ َأَمايا رييقد! 

 .(123 صت كَّْرَت يد الناس، وما يحممون من  الِم؟ ]الخ يف[ َأَماقد! يا ريي
الشاىر يد قصيدة إلى ومن ذلك قول  ؛دّل حرف ىمزة االست يام ىمى اإلنكار التوبيخدو         
 الشعب:
 (.226 صتتكّمْم؟ ]الخ يف[ أماتشتكد؟  أما ...تشدو؟أما  تحّس؟أما  يا إليد!
ال يريااااد ماااان  الشاااااىرَ يق، ولاااام تِجاااار لمتصااااّور؛ وذلااااك ألنَّ جاااااءت جميااااع اليماااازات لمتصاااادو 

يااد   نعم أو ال(؛ ألنَّ المجيااولَ ااااباال يريااد منااو أن يجيااب ىمااى أسااامتو با ؛المخاطااب أْن ُيَعااي َن لااو الم اارد
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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.

ىااال حااارف مااان حاااروف االسااات يام لطماااب التصاااديق يقاااط، وال تاااأتد )ىلللل( وطلللرق اسلللتخدامو:  -1
، 1985ىتياااق، ، و 449-448ص/4،ج1978 الّرِضاااّد، ر أبااادًا، كماااا ال ياااأتد بعااادىا المعادللمتصاااوّ 
 (.99-98ص

طاأ ال(، ولذلك يمان الخ ويسأل با ىل( ىن النسبة بين طريد الجممة، وتكون اإلجابة با نعم أو        
 قولك: ىل نجح زيٌد أم رسب؟ والصواب قولك: ىل نجح زيٌد؟

حيث تكون  ؛م( إذا جاءت بعد  ىل(، أو بعد اليمزة التد لمتصديقوقد سبق الحديث ىن  أَ         
، وكما سبق الحديث بأنَّ  ىل( تقع بعد العطف، وبعد  َأم(، كما أنَّيا ال تدخل منقطعة بمعنى  بل(

 ،1985، وابن ىشام، 342،ص1983االسم بعدىا ىمى ال عل المرادي،  ىمى الن د، وال يتقدم
  (.66-65ص
ظ ي نَّ ىمزة االست يام لمتصديق، وال يصّح ليذه اليمزة أن يكون ليا معادل، ولذلك يكما يمحَ         

 .م( يد الشاىد الش عري منقطعة غير متصمة باالست يامالجااز أن تكون  أَ  منكان 
دة ة المتعد  باليمزة، ومدى تنويعو لألغراض البالغيّ  الشاىرمدى اىتمام  د الباحثُ ؤك  وىكذا ي        

ب، ومرة أخرى لمتقرير، وأحيانًا يكون الػرض لإلنكار، وىذا التد تنبثق منيا، مرة يكون الػرض لمتعجّ 
ت بو، يأخذ إْن دلَّ ىمى شدٍء ي نَّما يدّل ىمى مدى معاناة الشاىر من الظروف القاسية التد ألمّ 

ر، وتجعل المتمّقَد ُين س ىن ن سو من خالل أدوات االست يام التد تثير يد الن س التأمل والتدبُّ 
 مشاركًا لمشاىر يد ىمومو، ومآسيو.

، واحتاااالَّ المرتبااااة الرابعااااة بااااين أدوات ( ماااارة25بمااااع تكاااارار  ىاااال( يااااد ديااااوان الشاااااىر  وقااااد         
 االست يام؛ وىد كما يأتد:

 :يا شعرلقول الشاىر يد قصيدة  :لفعل الماوي )مرة واحدة(* ىل مع ا
 (.74 ص]مجزوء الكامل[ ُخِمَق الَمنون بال شعور كالجماْد؟ ىليا ِشعُر! 

 :صيحة الحبّ منيا: قول الشاىر يد قصيدة  ( مرة؛11* ىل مع الفعل الموارع )
 (.37 صمل[ِإنَّما " ه" َكَرّناِت الّصَدى؟ ]الر  ... تن عند وىل ِه! أّواُه! 
 :حديث المقبرةوقولو يد قصيدة         

 (.194 صوتصبُح أشواقنا يد خموْد؟]المتقارب[...ينط د يد الن وس الحنين ىل
  :إرادة الحياةوقولو يد قصيدة:         

 (.219 صَتكَرىيَن الَبَشْر؟]المتقارب[ َىلْ أَيا ُأمُّ ... لّما سألتُ  -َوقاَلْت لَد األْرُض 
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، والمتصاال ينط ااد، والمعتاال اآلخاار: تن عنااد ىاال( مااع األيعااال:  المتصاال بنااون الوقايااة:  ورد        
  (.َتكَرىينَ بياء المخاطبة: 

 منيا: قول الشاىر يد قصيدة يا ليت شعري: ( مرات؛6* ىل مع السماء )
 (.49 صسحاُب الجيل َتْذُروُه العقيْم؟]مجزوء الرمل[ ىل َلْيَت شعري!

 :نشيد األسىيدة وقولو يد قص        
 (.131 صلميل الن س من صبح قريْب؟ ]مجزوء الكامل[ ىل يا ليت شعري!

 :إلى اهلل وقولو يد قصيدة        
 (.146 صأنت سامع يا إليد؟ ]الخ يف[ ييل ... قاء تناجيكىذه ميجة الشّ 

 :يد سكون الميل لقول الشاىر يد قصيدة * حذا ىل مع االسم )مرة واحدة(؛
 .(جناحاه ىل ه: تقدير  (95 صل[مَ َرفَّ الّمييُب األْسوُد؟]مجزوء الرَّ  وجناحاه إذا

 :ة الّشاِىرأْغنيّ  لقول الشاىر يد قصيدة( مرات؛ 1* ىل مع الظروا)
 (.115 صأسمو؟ وما َنْ ُع محزون لمحزوِن؟]البسيط[...منتحباً  إذا ُلْذت بالظمماء، يلي
 :يا رييقد وقولو يد قصيدة 

 (.122 صيومًا تُبّل الحياة بعض أُوامد؟]الخ يف[ ييلُة، ْت ميجتد الحياأأظم
 . ديمحظ يد الشاىد السابق تقدم الم عول ىمى ال اىل يد صيػة سؤال غرضو النّ 

 :حرم األمومة وقولو يد قصيدة        
 (.243 صيوقو حَرٌم أجّل وأقدُس؟ ]الكامل[ ىل...حَرُم الحياة بطيرىا وحنانيا
 :يا موتلقول الشاىر يد قصيدة  احدة(؛* ىل مع الحروا )مرة و 

 (.145 صلم يأِت دوري؟ ]الكامل[ ييليا مْوُت! ن سد مّمت الدنيا،  
 يرة التد يعاند منيا الوطن.ب والحَ  ىل( يد الشواىد السابقة يحمل معنى التعجُّ  يبدو ي نَّ و  

د، واليمللز  ت يام وليااا صاادر الكااالم ( وُأّم باااب االساا74ص/2،ج"د.ت"ة األلااف( أصاال االساات يام  المباار 
كػيرىااا مااان أدوات االساات يام، وىاااد حاارف مشاااترك يااادخل ىمااى األساااماء واأليعااال لطماااب التصاااديق؛ 

ااا 448-446ص/4،ج1978يااليمزة ُيسات َيم بيااا ىان الم ارد والجممااة، واإلثباات والن د الّرِضاّد،  (، أمَّ
نَّما دخل  ىن الجممة يد اإلثبات، وأكثر ما يميو ا( يال ُيست يم بو إاّل ىل  ل عل، ويقّل أن يمَيو االسم، وا 

ىمااااى المضااااارع خصَّصااااو باالسااااتقبال، وال ياااادخل ىمااااى جممااااة الشاااارط، وياااادخل ىمااااى جممااااة جااااواب 
(، وال ياااادخل 293-292ص/4،ج1979، والساااايوطد، 449-448ص/4،ج1978الشرط الّرِضااااّد، 

( ونحاااَوه؛ ألنَّاااو لمتوكياااد، وتقريااار الواقاااع، واالسااات يام يناااايد  ذلاااك، ولاااذلك أكثااار الشااااىر مااان ىماااى  ِإنَّ
 استخداميما يد ديوانو.
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 أسماء االستفيام المبحث الثالث:
يكااون  ر؛ أي: أنَّ الجااوابَ سااأل بيااا ىاان التصااوّ جميااع أسااماء االساات يام  ماىاادا اليماازة وىاال( يُ         

د، باااااااالتعيين تعيين المسااااااااول ىناااااااو(، وىاااااااد أساااااااماء مبيماااااااة يساااااااتعمم بياااااااا ىااااااان شااااااادء ماااااااا"  المبر 
نَّياااا أساااماء االسااات يام مبنّياااة، ماااا ىااادا  أّي( ي ِ "و ،(111،ص2005الػالييناااد، ، و 60ص/2،ج"د.ت"

، ملن (أ وأسماء االست يام، ىد: ، (59، ص1974بة، وتكون مضاية داامًا إلى م رد" الراجحد، عرَ مُ 
      : وىماااا ظرياااان مكانّياااان ياااداّلن ىماااى المكاااان. أيلللن، وأّنلللى (ب  .، وملللا، وكلللم، وملللاذا، وأيوملللن ذا

ا (ه : لمحاال. كيلا (د  : وىماا ظرياان لمزماان.متى، وأيلان (ج  ياداللتيا حساب ماا تضااف  )أّي(ا أمَّ
إليو، يتدّل ىمى الذات العاقمة وغير العاقمة، والنكرة والمعرية، والزمان والمكان، وىذه األسماء جميُعياا 

 .(449ص/4،ج1978 الّرِضّد، ال تحتاج إلى  أم المتصمة(
ااااب د، تبااايّ شااااىرنا ساااة اإلحصاااااّية ألدوات االسااات يام التاااد اساااتخدميا مااان خاااالل الدرا  ن الشَّ

 متاى( لام يارد ياد الاديوان، و أنَّاى( مارة أدوات االسات يام، وىاد:  بعاَض  الشاىرلمباحث ىدم استخدام 
 واحدة، و أّيان( مرتين، و من ذا(  ثالث مرات(. 

(مارة 67( مارة؛ منياا  76 ماا :ديوانلو واستخدم الشَّابِّي من أسلماء االسلتفيام الخلر  فلي  
 (مااااارة،13 وكيااااف ( مااااارة،19وأي  ،( ماااارة25 وماااااذا ( مااااارة،34 وأياااان ( مااااارات،9مااااذكورة، ومقااااّدرة  

 ( مرات.3 كم االست ياميةو ، ( مرات10 َمنْ و 
ب حساااب موقعاااو ياااد الساااياق، ويسااات يم باااو ىااان عااارَ اسااام اسااات يام مبناااّد ىماااى الساااكون، يُ َملللْن:  -3

د، "العاقل والظاروف؛ ودخمت  َمْن( يد ىذا الاديوان ىماى األيعاال واألساماء  ،(41ص/1،ج".تد المبر 
 (مرات؛ وىد كما يأتد:10وقد تكرر  ِمن( 

 :الفعال* 
 :قبضة من ضباب لقول الشاىر يد قصيدة ( مرات؛4مع الفعل الماوي: ))َمْن( * 
 (.130 صارتوى يد ىذه الدنيا تسّنميا خطيْب؟]مجزوء الكامل[ وَمنْ 
 :يا ابن أمد وقولو يد قصيدة        

 (.136 صكّبموك الجباْه؟ ]المتقارب[ نمَ لِ  يما لك ترضى بذّل القيود، وَتحند
 :إرادة الحياة وقولو يد قصيدة        

 (.219 صأْذَبَمْتُو َرِبيَع الُعُمْر؟]من المتقارب[ ِلَمنْ ...سألُت الدَُّجى: َىمع ُتِعيُد الَحياة
 يدة: تحت الػصون:وقولو يد قص        

 (.222 صلمضياء الَبن سجّد الحزيِن]من الخ يف[...كنِت تُنشدين؟ يقالْت: منيمِ 
ورد  من( بدون حرف جر مرة واحدة يد البيت األول؛ أّما بقية األبيات الثالثة يقد وردت         

 مسبوقة بحرف الجّر الالم.
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 :تحت الػصون يدةالشاىر يد قص قولل ؛(مرتينمع الفعل الموارع تكرر )* 
 (.223 صُيبيد شجوند؟"]الخ يف[ منْ يػن يو؟  َمنْ ... ثم قمُت: "وقمبد يتنيْدُت،

 :أْغنية الّشاِىر قصيدةلقول الشاىر يد  )مرة واحدة(؛ مع الظروا)َمْن( * 
 (.115 صإذا مّت يبكييا ويبكيند؟]البسيط[ نيمَ ...ىمى الحياة أن أبكد لشقوتيا

 :دموع األلم ؛ لقول الشاىر يد قصيدة( مرات1مع الحروا: ))َمْن( * 
 (.101 صصّد ىنو الشجوُن والػّصاُت؟]الخ يف[...لقمٍب إذا تنّيد ُحزناً  َمنْ 
 (.101 صجمدت يد ىموميا العبراُت؟]الخ يف[...لن ٍس إَذا استحّر أَساَىا َمنْ 

 :أكترَث يا قمبد يماذا تروْم؟ وقولو يد قصيدة        
 (.142 صقد ىّدَمْتُو الّرجوْم؟]السريع[ نلمَ  ترِثد
"ىذا باب إجراايم  ذا( وحده بمنزلة الذي: ولايس  لقول سيبويو: ن  َمْن(، و ذا(،: وتتكون مِ من ذا -4

 ماااع ماااا وَماااْن ياااد االسااات يام، ييكاااون ذا بمنزلاااة الاااذي ويكاااوُن ماااا حااارَف االسااات يام، يكاااون كالاااذي إاّل 
جراايم إياه مع ما بمنزلة اس  (. ويقول ابن ىقيل:416ص/2،ج1991م واحد" سيبويو، وا 

 وِمْثُل َما  َذا  َبْعَد َما اْسِتْفَياِم *** َأْو َمْن، ِإَذا َلْم ُتْمَغ ِفي اْلَكّلِم.
وَشرُط استعمال ذا( موصولًة أن تكاون مسابوقة باا"َما" أو "َماْن" االسات يامّيتن، نحاو: "َماْن َذا   

: اسااُم اساات ياٍم، وىااو مبتاادأ، و"ذا" موصااوَلٌة بمعنااى الااذي، وىااو َخَبااُر َمااْن، جاااءك، وَماااَذا َيَعْمااَت" يماان
الذي،  ك "ما" مبتدأ، و"ذا" موصوٌل بمعنىو"جاءك" صمة الموصول، والتقدير: "من الذي جاءك؟ وكذل

وىو خبار ماا، و"َيَعْماَت" صامتو، والعاااد محاذوف، وتقاديره: "مااذا يعمتاو"؟ أي: ماا الاذي يعمتاو. واحتارز 
قولو: "ِإَذا َلْم ُتْمَع ِيد اْلَكالِم" من أن تجعل "ما" مع "ذا" أو "َمْن" مع "ذا" كممًة واحدًة لالست يام، نحاو: ب

"َماااَذا ِىْنااَدَك؟ أي: "أّي شاادء ىناادك؟ وكااذلك "َمااْن َذا ىناادك"؟ يماااذا: مبتاادأ، و"ىناادك" خبااره، وكااذلك: 
ين ُمْمَػااااة؛ ألنَّياااا ُجااازء كمماااٍة؛ ألنَّ المجماااوع "َماااْن ذا": مبتااادأ، وىنااادك: خباااره، ياااذا ياااد ىاااَذين الموضاااع

 (.152-151ص/1،ج1980است يام ابن ىقيل، 
ليااا  و"إذا جعماات" ماااذا" و"ماان ذا" كممتااين ييمااا مبتاادأ وخباار، والجممااة التااد بعاادىا ال محاالّ   

ا ياا ذ -بااأن تجعاال "ذا" زاااادة أو تجعميااا مركبااة مااع "مااا" أو مااع "ماان" -صاامة، إذا جعمتيمااا كممااة واحاادة
ذا قمات: "مااذا ىنادك؟" يمااذا: اسام اسات يام  قمت: "ماذا يعمت؟" يماذا اسام اسات يام م عاول باو مقادم، وا 

 (.152ص/1ج ىامش ،1980مبتدأ، وىندك: ظرف متعمق بمحذوف خبر ابن ىقيل، 
يست يم بو ىان العاقال، وياأتد مبنّياًا ىماى الساكون ياد  اً ومن الممكن أن يكون  من ذا( اسم  

 نصب أو جّر حسب موقعو يد الجممة، يمو قمت:محل ريع أو 
 ]الطويل[.عدَّ معايُبوْ كِميللللا *** كفللى المرَء ُنبًّل أن تُ  ومن ذا الذي ُتروى سجاياهُ 
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(، كااان  ماان ذا( اساام اساات يام مبنّيااًا ىمااى السااكون يااد محاال ريااع خباار 118، ص"د.ت" اباان الجياام، 
وقاد ياأتد  ذا( زااادًا، يتكاون ، محل ريع مبتدأ مؤخرمقدم. الذي: اسم موصول مبنّد ىمى السكون يد 
  ُترضى(.  من الذي، الجممة السابقة "من ذا الذي ُترضى سجاياه كمُّيا"

ماااع ال عاال المضاااارع  مااارة واحااادة(؛ لقاااول  ات(؛ملللر )ثلللّلث  )ملللن ذا( فلللي اللللديوان وردوقلللد   
 الساحرة:  يد قصيدة الشاىر

 .(198 صيموُمْو؟]الخ يف[ يمن ذا.، ..أغرق ال يمسوُف يمس ة األحازان يد بحرىا
  : أكترَث يا قمبد يماذا تروْم؟ يد قصيدة؛ لقول الشاىر ومع األسماء الموصولة المبنية  مرتين(

 (.141 صذا ألوْم؟]السريع[ َيَمنْ  إن َلْم أُلْم قمبد
 :الساحرة وقولو يد قصيدة      

 (.198 صيموُمْو؟]الخ يف[ ن ذايمَ  أغرق ال يمسوُف يمس ة األحازان يد بحرىا..،
ة، وكاذلك ة، ونكارة ناقصاة، ونكارة تاّماة، ومعرياة خاّصاة ىاّمايأتد اسمًا موصواًل، ومعرية تاّما ما: -5

منيااا يااد محاال ريااع  ؛دةمتعااد   ةٌ إىرابّياا يااأتد اساامًا اساات يامّيًا مبنّيااًا يساات يم بااو ىّمااا ال يعقاال، ولااو مواقااعُ 
ويااأتد ياد محاال نصااب م عااول باو، كقولااك: "َمااا َأَكااَل  ،ك؟"ساامُ مبتادأ، كقولااك: "مااا جاااء باك؟"، أو "مااا ا

د، "د.ت"ُمَحمَّد؟ وغير ذلك من المواضع    (.391-390، ص1985ابن ىشام، و  ،61ص/2،ج المبر 
 ( مقّدرة؛ وىد كما يأتد:9( مذكورة و 67؛ منيا  مرة (76)تكرر )ما( في الديوان        

 مع الفعال: 
 :يد ظل وادي الموت لقول الشاىر يد قصيدة)مرة واحدة(؛ * )ما( مع الفعل الماوي: 

 .(195 صْير أمِس؟]الخ يف[ما جنينا، ُترى، من السَّ :...سيري مع الحياة يقالت قمت:
  مرتين( : ما مع الفعل الموارع* 

 :الساحرة لقولو يد قصيدة        
 .(198 صلخ يف[نجوُمْو؟]ا ءت مسَراُتو، وّغنتْ  تريد اليموُم من ىاَلم، ضا... ما

 :حرم األمومة وقولو يد قصيدة        
 .(244 صىذا الوجوَد، ومْن أىداايا القدُر؟]الكامل[...تصنع الن ُس التد سكنت مايا ليل! 

 يا ابن أّمد:  لقول الشاىر يد قصيدة * وجاءت )ما( محذوفة مع الفعل الموارع )ثّلث مرات(؛
 .(136 صا تػّنى صداْه؟]المتقارب[ُتسكُت يد الن س صوت الحياة القوّي إذو 

 تقديره:  وما تسكت(.
 . تقديره:  وما تطبق(.(136 صتطبق أج انك الّنيرات ىن ال جر، وال جُر ىذٌب ضياْه؟]المتقارب[و 
 . تقديره:  وما تقنع(.(136 صتقنع بالعيش بين الكيوف، يأين النشيد؟ وأين اإلياه؟]المتقارب[و 
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 :السآمة؛ منيا قول الشاىر يد قصيدة ة( مر 18) :* )ما( مع السماء
 .(80 صشديٌد، وصّداحيا ال ُيجاْب؟]المتقارب[ ...العيش يد حْومٍة بأسيا يما

 :أغنية األحزانوقولو يد        
 .(84 صل[ذيَّ ]الرمل المُ  الذي خمَف الػيوْم؟ ، ماخّبريند
 :يد سكون الميل وقولو يد قصيدة       

 .(94 صوُيخ يو الَػُد؟]مجزوء الرمل[ الذي َيْكُتُمُو الدىر، ما
 :طريق الياويةمنيا: قول الشاىر يد قصيدة ( مرات؛ 4* حذا ما مع االسم: )

 .(159 صوالطيوُر التد ُتػّند، وتقضد َىْيَشيا يد ترنم وغريِد؟]الخ يف[
 .ما الطيور(تقديره:  و 
 (:اسم يد الديوان وقولو يد قصيدة  بدون       

 .(168 صويْوٍج، ُيرى تحت التراب لو ردُم؟]الطويل[... لحياُة ِلَباَنيا،ويْوٍج، تػّذيو ا
 .(يوج ما و  تقديره:
 (:اسم يد الديوان وقولو يد قصيدة  بدون       

 ، تقديره:(168 صمن الظمماء، يحممو َيْدُم؟]الطويل[ وىقٍل،...وىْقٍل، من األضواء، يد رأس نابعٍ 
 .(ىقل ما و 

 .(168 صوأيادٍة سكرى، َيرّف ليا النجُم؟]الطويل[...بةوأيادٍة حسرى، تذوب كآ
 .(أيادة ماتقديره:  و 

 :الصيحة منيا قول الشاىر يد قصيدة( مرة؛ 11) * )ما( مع الحروا:
 .(46[ صَقَطْنُتُم الجيَل دارا؟]المجتث...يا قوُم مالد أراكم

 :نشيد األسى وقولو يد قصيدة       
 . (131 صمٌق غريْب؟]مجزوء الكامل[لد تعّذبند الحياة كأنند خَ  ما

 :إلى قمبد التااو وقولو يد قصيدة
 .(139 صآلياقك يا قمبَد سودًا، حالكاْت؟]مجزوء الرمل[ ما

 :أكترَث يا قمبد يماذا تروْم؟ وقولو يد قصيدة       
 .(142 ص يد ِشعاب الجحيْم؟]السريع[إاّل قد أصبحت ال تصرُف األيام ... ما َلك
 :إلى قمبد التااو لقول الشاىر يد قصيدة)مرتين(؛  :ع الحرا* حذا )ما( م

 .(139 صكعذارى الػاب، ال تعرف غير البسماْت؟]مجزوء الرمل[
 .ما كعذراى(  ه:تقدير 
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الَم   بقاااء ال تحااة دلااياًل ىمييااا، نحااو: ِياايَم وا  ْت وا  ويجااب حااذف ألااف  مااا( االساات يامية إذا ُجاارَّ
، إالَم، وىاااالمَ   ( مااارات؛ ىاااد:7(، وقاااد ورد ياااد الاااديوان  393، ص1985ابااان ىشاااام،  وَىااااَلم وِبااامَ 

 :صوت تااو، وِلَم(؛ لقول الشاىر يد قصيدة حّتامَ و 
 .(129 صترقب يد الظالم نجوما..؟]الكامل[ حّتامَ  ...يا أّييا الساري! لقد طال السُّرى

 :نشيد األسى وقولو يد قصيدة        
ذا سألُت:"   .(131 صْب؟"]مجزوء الكامل[الوجود، وكّمو ىّم مذي ِلمَ وا 

 :أكترَث يا قمبد يماذا تروْم؟ وقولو يد قصيدة        
 الُوجوْم؟ مَ إاَل يا قمبَد الدامد! 
 الُبَكا؟  مإاَل يا قمبدَ  الباكد 
 .(141 صالوُجوْم؟ ]السريع[ مَ إاَل يا قمبَد الداجد! 
 .(142 صالوُجوْم؟ ]السريع[ مَ إاَل يا قمبَد الداجد! 
 :نشيد الجبار يدةوقولو يد قص

 .(233 صأخشى السيَر يد الظمماء؟ ]الكامل[ يعالمَ ... ور يد قمبد وبين جوانحدالنّ 
بيذا االسم الذي يحمل يد ثناياه بركانًا من الػضب، كما  الشَّاب دوىكذا يتضح مدى اىتمام         

 .ىميو يتضح كثرة دخول حرف الجرّ 
دد، مبنااّد ىمااى السااكون، إذا ميااز يتميياازه منصااوب أباادًا، اساام اساات يام يساات يم بااو ىاان العاا )كللم(: -6

 ،سااااااااايبويو  يعااااااااارب بحساااااااااب العوامااااااااال، ييقاااااااااع مبتااااااااادأ، وخبااااااااارًا، وم عاااااااااواًل باااااااااو، وم عاااااااااواًل مطمقااااااااااً 
د، 158-156ص/2،ج1991  (.55ص/3،ج"د.ت"، والمبر 

و واضح ضح أنَّ تمييزه يجوز حذيو كما ىا سبق أنَّ تمييز  كم( منصوب، كما يتّ ضح ممَّ يتّ         
 (، والتقدير: كم ن رًا إخوتك؟ وكقولك: كم أبناؤك؟؟يد المثال الثالث السابق  كم إخوتك

 ؛ وىو كما يأتد:اتمر ( 1)ورد )كم( االستفيامّي في الديوان* 
 :يا شعرلقول الشاىر يد قصيدة  * ورد )كم( مع الفعل الماوي )مرة واحدة(؛

 .(72 صحيْب؟]مجزوء الكامل[قمت: صبرًا يا يؤاُد! أال َتُكّف ىن النَّ  كم
 :الػزال ال اتن لقول الشاىر يد قصيدة * حذا )كم( مع االسم )مرتين(؛

 .(32]مجزوء الخ يف[ صمثَل غيم تديقا ...ودموٍع تسمسمت
 .(دموع كميره:  و تقد

 .(32]مجزوء الخ يف[ صمي  الخمق شققا ... وشقيق بخّده
 .(شقيق كميره:  و تقد

 .السم االست يام  كم( يد الديوان الشَّاب داستخدام  ّمةقضح وىكذا يتّ        
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موقعو مان الكاالم؛ يياو مبتادأ ياد نحاو قولاك: مااذا  عرب حسبَ اسم است يام لػير العاقل، يُ ماذا:  -7
ك؟ وم عاااول باااو، كقولاااك: مااااذا صااانعت؟ ويسااات يم باااو ىااان حقيقاااة الشااادء أو صااا تو" الػالييند، يْ لااادَ 

( اباااان ىشااااام، ن ذاماااان  مااااا اساااات يام سااااواء جااااء تاّمًا مركبااااًا( :  ماااااذا( اسااااموقيااال ،(112،ص2005
   أو اسمًا واحدًا. (395،ص1985

 وىد كما يأتد: ( مرة؛12))ماذا( في الديوان  وورد* 
 :الجنة الضااعةلقول الشاىر يد قصيدة  * ورد )ماذا( مع الفعل الماوي )مرة واحدة(؛

 .(202 ص؟]مجزوء الكامل[ِجن يُت من الحياة ومن تجاريب الد ىوْر  ماذا
 :مناجاة ىص ور؛ منيا قول الشاىر يد قصيدة ( مرة16* ورد )ماذا( مع الفعل الموارع )

 .(120 صأوّد من المدينة، وىد غا...رٌق بمّوار الّدم الميدوِر؟]الكامل[ ماذا
 :يا موت وقولو يد قصيدة       

 .(144ص تبتػد مّند وقد مّزقَت صدري؟]الكامل[ ماذايا مْوُت! 
 :حديث المقبرة وقولو يد قصيدة       
 .(193 صِسراىًا، ولكنّنا ال نعوْد؟]المتقارب[...بوادي الزمان نمرُّ  لماذا

 .(194 ص؟ وكيف الحدوْد؟]المتقارب[ماذا تراه... وكيف يكونّن ىذا "الكمال":
 :الدنيا الميتة وقولو يد قصيدة       

 .(247 صى وىذاِب؟]الكامل[يالقد من أسً  ماذا... الويُل لمحّساس يد دنياُىمُ 
 ورد لماذا( مسبوقًا بحرف الجّر الالم  مرة واحدة(.

،  الرابعة( يرى الباحث من خالل دراسة  ماذا( ومدى تكراره يد الديوان أنَُّو جاء يد المرتبة        
 مرة. (25 ( ىل( يد ىذه المرتبة، وبمع تكرار  ىلتشاركو  

 :أكترث يا قمبد يماذا تروْم؟لقول الشاىر يد قصيدة  ( مرات؛2)* ماذا مع السماء: 
 األسى؟يماذا ىذي ِىَد الدنيا 
 .(142 صالُوجوْم؟ ]السريع[ وماذايا قمبَد الدامد! 
 :يد ظل وادي الموت وقولو يد قصيدة               

 .(195 صختام الروايْو؟]الخ يف[ ماذاولكن ... نحن نتمو رواية الكون لمموت
 .(196 صبعيدًا ىن ليوىا وِغناىا؟]الخ يف[...م ماذا؟ ىذا أنا: صرُت يد الدنياث

 :الساحرة وقولو يد قصيدة        
 .(197 صأمصاٌب؟ أم ذاك أْمٌر ترومْو؟]الخ يف[...ماذا؟ -وأجِبْند يدتك ن سدَ 

 :الجمال المنشود لقول الشاىر يد قصيدة * ماذا مع الظروا: )مرة واحدة(؛
 .(157 صالنيوِد؟]الخ يف[ وراء ماذاقظ الػرام وتذكيو، ولكن يتنٌة، تو 
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 :إلى اهلل قصيدةلقول الشاىر يد  )مرتين(؛ :* ماذا مع الحروا
 .(148 صقد قمِتو يا ش اىد؟]الخ يف[ وماذاما الذي قد أتيَت يا قمبَد الباكد؟! 

 :حديث المقبرة وقولو يد قصيدة        
 .(191 صلو استمَرأ الناُس طعَم الخدوْد؟]المتقارب[...ىمى الَقَدر المستمرّ  وماذا

 الساااايوطد، اساااام اساااات يام مبنااااّد ىمااااى ال ااااتح يااااد محاااال نصااااب م عااااول ييااااو ظاااارف مكانأيللللن:  -8
، كقولك: أين جمست؟ وقد يسبق  أين( بحارف الجار، كقولاك: جاات ِماْن أيان؟، (317ص/4،ج1979

أيان جمسات؟ ياأين: اسام اسات يام مبناّد ال اتح  قاًا بػياره، تقاول:وقولك: إلى أين أنت ذاىاب؟ وياأتد متعمّ 
ق بال عاال جمساات. ولااو قماات: أياان أخااوك؟ كااان  أياان( يااد محاال نصااب م عااول ييااو ظاارف مكااان متعّماا

 متعمق بخبر مقدم محذوف. 
 ؛ وىد كما يأتد: ( مرة14) الديوان وورد )أين( في* 

 :رثاء يجرلقول الشاىر يد قصيدة  * أين مع الفعل الماوي)مرتين(؛
 .(169 صاخت يَت؟ وما الذي أقصاك ىن ىذا الوجود؟ ]مجزوء الكامل[ نأي

 :قمب األم وقولو يد قصيدة        
 .(184 صاخت ى ىذا األمين؟"]الكامل[ أين" د حيرٍة مشبوبٍة:ي

 :يا موت لقول الشاىر يد قصيدة ( مرات:1* أين مع الفعل الموارع )
 .(144 صُه قبري؟]الكامل[ُترا أْينَ " وأجوُب يد صحراء الحياة، أقول:

 :النبد المجيول وقولو يد قصيدة  
 .(152 صوارياا...ىا سكوُن ال ضا، وأّيان تمسد؟]الخ يف[يُ  أين ىاةِ ند الرّ اوأغ

 :يد ظل وادي الموت وقولو يد قصيدة        
 .(195 ص"إلى أين أمشد؟"]من الخ يف[ يد َمالل ٌمّر:... وتػَشى الضباب ن سد، يصاحت

  وىد كما يأتد: ؛ةمر  (12)( مع السماء، جاء )أين()أين* 
 :يا رييقديد قصيدة  كقول الشاىر )مرتين(؛)أين( مع السماء المبنّية، ورد* 

 .(122 صأنت؟ يقد أىمت ج وند ىواصف األّياِم؟]الخ يف[ وأين يا رييقد!
 :أحالم شاىر وقولو يد قصيدة        

 .(165 صخْ ق الصدى، وشدو الشادي؟]الخ يف[أْيَن ُىو من خرير ساقية الوا...دي و 
 :السآمة ؛ منيا قول الشاىر يد قصيدة( مرة11))أين( مع السماء المعربة، * 
 .(80 صالشراْب؟]المتقارب[ وأينالكؤوس؟  وأين ...األماند وألحاُنيا؟  يأين

 :ديا ابن أمّ  وقولو يد قصيدة        
 .(136 صاإلياه؟]المتقارب[ وأينالنشيد؟  يأين وتقنع بالعيش بين الكيوف،
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 :أغاند التااو وقولو يد قصيدة        
 .(137 صالصباْح؟ قد تقضّد العمُر وال جُر بعيْد]الرمل[ أينيا بند أم د! ُترى 

 :األشواق التااية وقولو يد قصيدة        
 .(163 صأغانيا...ك يتحَت النجوُم ُيصػد مشوقْك؟]الخ يف[ أينَ  يا صميَم الحياِة!

 ؛ لقول الشاىر يد قصيدة إرادة الحياة:* حذا )أين( مع االسم؛ )مرة واحدة(
 (.220 صالمتقارب[]َوَغْيٌم َيُمْر؟ َوَنْحٌل ُيَػّند،... وأسراُب ذاَك الَ َراِش األنيِق؟

 ىمزة االست يام محذوية معطوية، دخمت ىمى االسم  وأسراُب( بمعنى أين؟ أين؟  تقدير        
 :الدموع منيا: قول الشاىر يد قصيدة ( مرة؛11الحروا)* أين مع 
 .(85 صوقضى الدىُر أن أىيش بيأسد؟]الخ يف[ ...َد أمسد؟منّ  وأين ضاع أْمسد

 :يد ظل وادي الموت وقولو يد قصيدة        
 .(195 صيا قمب ريشد؟"]الخ يف[ أين" وناديت:...ىمى األرض -يتيايّت كاليشيم

 :لى الشعبإ وقولو يد قصيدة       
 .(226 صالطموُح، واألحالُم؟]الخ يف[ أينَ  يا شعُب قمُبَك الخايُق الحا...ّساُس؟ أينَ 

 :الثعبان المقدس يمس ة وقولو يد قصيدة       
 .(249 صِب؟]الكامل[رأُي القوّي ويكرُة الػاّل ... يالشرُع المقّدُس ىينا ]أين؟[، ال
(، نحو: "أّنى ت عُل ىذا وقد 317ص/4،ج1979يوطد، لالست يام، بمعنى كيف( الس تكونُ أّنى:  -9

ِِ َىللللَذا﴾ُنيياااَت ىناااو؟"؛ أي: كياااَف ت عماااَو؟ وبمعناااى  ِماااْن أياااَن(، كقولاااو تعاااالى:  ] ل ﴿َيلللا َملللْرَيُم َأنَّلللى َلللل
ذا تضاامَّنْت معنااى الشاارِط َجزماات ال عَمااين، نحااو: "أّنااى تجمااْس 37ىمااران: [؛ أي: ِماان أيااَن لااِك ىااذا؟ وا 

 (.115ص ،2005لممكان الػالييند، أجمْس"، وىد ظرٌف 
 : إرادة الحياةلقول الشاىر يد قصيدة  * أّنى مع الفعل الموارع: )مرة واحدة(؛
 (.220صالعاَلَم الُمنَتَظْر؟]المتقارب[  وأّنى أرى...َظِماُت إلى الَكْوِن! أيَن الُوُجودُ 

مانَ  متى: -11 "متى أتيَت؟ ومتى تذىُب؟"، قاال ين الماضد والُمستقبل، نحو ظرٌف ُيست يم بو ىن الزَّ
، 440ص ،1985 ابن ىشاااام، ويكاااون اساااَم شااارٍط جازمااااً  [،214]البقااارة:﴾؟﴿متلللى نطلللُر ا :تعاااالى

ياد الصادارة كباااقد  قاًا بػياره، وليااذا االسام الحاقّ متعمّ  وياأتد داامااً (، 317ص/4،ج1979والسايوطد، 
 الشَّاب د.يد ديوان رد  متى( ولم ي (.114، ص2005األدوات الػالييند، 

ظرٌف بمعنى الحين والوقت، ويقارُب معنى "متى"، وُيست يم بو ىن الزَّمان المستقبل ال  أيَّاَن: -11
غيُر، نحو: "أيَّاَن ُتسايُر؟"؛ أي: يد أّي وقت سيكوُن س ُرك؟ وأكثر ما ُيستعمل يد مواضع التَّ خيم أو 

[؛ أي: يد وقٍت سيكوُن يوُم الدين؛ 12]الذاريات:الدِّيِن﴾ ﴿َيْسأَُلوَن أَيَّاَن َيْومُ الّتيويل، كقولو تعالى: 
أي: يوم الجزاِء ىمى األىمال، وىو يوُم القيامة، وقد َتتضمَُّن "أيَّاَن" معنى الشرط: يتجزم ال عمين، 
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دًة ىنيا، نحو: "أيَّاَن، أو أيَّاَن ما َتجتيْد تَنجْح"  السيوطد،  ُممَحقًة با ما( الزاادة، أو مجرَّ
 (.114،ص2005الػالييند، ، و 317ص/4،ج1979

 :المجيول بدّ النّ  ( مع ال عل المضارع يد قصيدة* ورد )أّيان( في الديوان )مرتين
 ىن مصّب الحياة، أين مداه؟ وصميم الوجود، أّياَن ُيرسد؟

 (.152صتمسيد؟]الخ يف[  وأّيان...ىا سكوُن ال ضا،  الرىاِة أين ْيواريااوأغند 
 ة كثيرة؛ منيا:إىرابيّ  مواقعيام مبنّد ىمى ال تح، ويقع يد اسم است  كيا: -11
د، حااًل: كيف جات؟ -م عواًل مطمقًا: كيف نمت؟ ج -ب خبرًا: كيف أنت؟ -أ  المبر 

 (.271،ص1985، وابن ىشام، 66ص/3،ج"د.ت"
 ؛ وىد كما يأتد:  مرة (11)ورد )كيا( في الديوان * 

 :بقايا الخريفالشاىر يد قصيدة  لقول ( مرات؛4) * كيا مع الفعل الماوي:
 (.114صوكيف َذّوى سحُر ذاك الرييْف؟"]المتقارب[ ... غاض األريُ ؟ كيف"ُترى  يسْميا:

 :بقايا الخريف وقولو يد قصيدة        
 بأج انيا، وىراىا الكسوْف؟...َخَبْت بسماُت الحياةوكيف 
 (.114صلمطيْف؟"]المتقارب[ وأْلَوْت بذاك القوام ا...َلَوْت جيَدىا الحادثاتُ  وكيف

 :أغاند التااو وقولو يد قصيدة        
 (.137صطارت نشوُة العيش الحميْد؟]الرمل[  كيفخبروا قمبد يما أقسى الجراح 
 :يا رييقد ؛ لقول الشاىر يد قصيدة( مرات1* كيا مع الفعل الموارع: )

 (.123ص]الخ يف[ كيف تشدو ويد محاجرىا الدمع، وتميو ما بيَن ُسوِد الموامد؟!
 ة:حديث المقبر وقولو يد قصيدة         
 (.194صماذا تراه؟ وكيف الحدوْد؟]المتقارب[  ...يكونّن ىذا "الكمال": وكيف

 :حرم األمومة وقولو يد قصيدة        
: الُمْدِل ٌ (.  244صىوَل الظالم، وال ىزٌم وال َبَصُر؟]الكامل[ ...، َتِعبٌ ُمْدِل ٌ يحذر أىَمى، وكيف 

 (.الساار يد الميل
 :بقايا الخريف ؛ لقول الشاىر يد قصيدة( مرات1* كيا مع السماء: )

 (.114صَذّوى سحُر ذاك الرييْف؟]المتقارب[  وكيف..."ُترى كيف غاض األريُ ؟ يسْميا:
 :حديث المقبرة وقولو يد قصيدة       
 (.194صقارب[ الحدوْد؟]المت وكيفماذا تراه؟ ... يكونّن ىذا "الكمال": وكيف

 :يد ظل وادي الموت وقولو يد قصيدة        
 (.195صالبداية؟]الخ يف[  كيف َسْل ضميّر الوجود:...ىكذا قمت لمرياح يقالت:
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 :صيحة الحبّ  لقول الشاىر يد قصيدة ( مرات؛1* كيا مع الحروا: )
 .تحت َأقدام الَجَوى، لمَّا اّتَقدْ ...لد بالصبر، والّصْبُر اندثْر  كيف
 .َجَمِد القمب، بأشواق الييامْ ... لد...؟ والحّب ال يبقى ىمى يفك

 (.37صَصَعَقات الحزن أّناِت الّسَقاْم ]الرمل[ ...لد...؟ والحّب قد زاد إلى كيف
اا -ىااذا االساام االساات يامدُّ - (كياافأنَّ  يتضااح لمباحااث   َب والدىشااَة بااين طّياتااو، حماال التعجُّ
 الػاصب. لعدو  ىة يد وجو اشرَ يام المُ وكان كالس  

 :أي؛ "ب الوحيااد باااين أدوات االسااات يامعااارَ االساام المُ وىاااو  ملللرة، (19ت فللي اللللديوان )ورد أي: -11
﴿أِيكلم زادتلُو  :"أيُّ رجاٍل جااَء؟ وأيَّاُة امارأة جااءت؟"، ومناو قولاو تعاالى :ُيطمُب بيا تعيايُن الشادِء، نحاو

د، "ت [ ؛ أي: مضاية وم ردة يد االس124]التوبة:ىذِه ِإيمانًا﴾  (.294ص/2،ج"د.تيام المبر 
( و ُمعَربٌة بالحركات الثالث، إال إذا كانت موصوليًة ُمضايًة ومحاذويًا صادُر  -يد جميع أحواليا- أيُّ

 (.318ص/4،ج1979، والسيوطد، 107،ص1985" ابن ىشام، ِصمتيا
 :أييا الحبّ  قصيدة،  ولم يأِت مع غيرىا(؛ منيا قول الشاىر يد ( مرة19ء: )* أّي مع السما
 (.33صِمْن ظالم خمقَت، أم من ضياء؟]الخ يف[ ... الحب، قل لد:أييا ليت شعري! يا 

 :الحياة وقولو يد قصيدة        
 (.56صسابح يد مسارح التخميِن؟]الخ يف[ ...شدء ىذي الحياة َأَوْىمٌ  أيُّ 

 :أنشُودة الّرىدْ  وقولو يد قصيدة        
 بين أىماق القموب؟ ، يسمع األحزان تبكدطير أيُّ 
 (.62ص]مجزوء الرمل[ أخرس العص ور ىّند، أُترى مات الشعوْر؟ ،أمر أيُّ 

 :أييا الميل وقولو يد قصيدة        
 (.88صشدء يسر ن س األريِب؟]الخ يف[ أّي ... ما كايباً كن كما شاءت السَّ 

 :الّشاِىر أْغّنية وقولو يد قصيدة              
 (.115صتمويِن؟]من البسيط[  أيّ  ُيمّوُن الػْيَم ليواُ ...أشجانيا ش قٌ  وال ازدىد الن َس يد

 :يا موت وقولو يد قصيدة      
 (.143 صُسخرِ؟]الكامل[ أيّ ورميتند من حالٍق، و سِخرَت مّند 

 :المجيول النبدّ  وقولو يد قصيدة      
 (.149ص يف[ إْنِسد؟]الخ أيُّ باقًة ْلم َيَمّسيا ... ثم َنضْدُت من أزاىير قمبد

 :صموات يد ىيكل الحب وقولو يد قصيدة      
 (.174صشدء تراِك؟ ىل أنت "يينيُس" تيادت بين الورى من جديِد؟]الخ يف[  أيّ 

 :حديث المقبرة وقولو يد قصيدة      
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 (.193صوىذا الصراع العنيف، الشديْد؟]المتقارب[ ... غناٍء ليذي الحياة يأيّ 
 :ظل وادي الموتيد  وقولو يد قصيدة      

 (.195صغايْو؟]الخ يف[ ألّية لكْن ، نحن نمشد، وحولنا ىاتو األكوا...ن تمشد
 :تحت الػصون وقولو يد قصيدة       

 (.223صطاَلَعْتند يد ضوء ىذي العيوِن؟]الخ يف[ ...رؤيا أيّ دنيا مسحورة،  أيّ 
 نشوة، وجنون؟ أيّ ُمسكر؟ ... خمر مؤج ، ولييبٍ أّي 
 (.224صيد ش اِه بديعة التكويِن؟]الخ يف[ ر... نا أيّ بل  خمر رش ُت، أيّ 

 :تحت الػصون وقولو يد قصيدة      
 (.224صُبْرَدُه يد مساانا الميموِن؟]الخ يف[ ...ِإثم مقّدس، قد لبسنا أيّ 

 :إلى الشعب وقولو يد قصيدة      
 (.226صلخ يف[ أَخّف منو اِلحَماُم]ا(1 ُرّب َىْيشٍ  ...حياةٍ؟! وأيّ ىيٍش ىذا؟  أيّ 
 (.227صأو مارٌد، يتيّكْم؟]الخ يف[  ٌر شقّد؟ ِسْحٍر دىاِك، ىل أنَت مسحو... أيّ  

 :تعميبات
 صدره:و  ،، وىجز ىذا البيت لممتنّبد226الشَّاب د، ديوانو، ص :د(من المتنبّ   تناّص ( 1 
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 ثالث مرات(
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 الخلللللاتمة

ومن خالل البحث يد جوانب أسموب االسات يام النحويَّاة  ،الشَّاب د ديوانبعد ىذه الرحمة يد 
 المتعددة يد ىذا الديوان، تبين لمباحث ما يأتد:

 ( مرة، وكانت ىمى النحو اآلتد:278يد الديوان  بمع مجموع أدوات االست يام         
( ياد أين ( مرة، و69 الثانية رتبةالم( مرة، واليمزة يد 74االسم  ما( يد المرتبة األولى   كان        

، وياد المرتباة السادساة أي( ( مرة25(  ذان ىل ما يد المرتبة الرابعة ، وجاء( مرة34  المرتبة الثالثة
( كامن مان ذا و ،(مارات10( مرة، والمرتبة الثامناة َمن( 13المرتبة السابعة  ف(  كي وبعده ( مرة،19 

ات، ويااد المرتبااة الحاديااة ىشاارة  أّيااان( ورد ماارتين، ويااد المرتبااة ( ماار 3  التاسااعة رتبااةيااد الم اجاااء
يااد  يااد الااديوانلاام ياارد  متااى(  الثالثااة ىشاارة يااد المرتبااة األخياارة ماارة واحاادة(، و ( أّنااى الثانيااة ىشاارة 

 أدوات االست يام.
وال شااااكَّ أنَّ ىااااذه األدوات ، ب مت اوتااااةنَساااايتضااااح لمباحااااث أنَّ الشاااااىر اسااااتخدم أدوات االساااات يام بِ  -

مت يااد الكشااف ىاان أىماااق شاااىرنا المحتدمااة، كمااا كااان المتزاجيااا مااع األساااليب االساات يامية أساايَ 
 ن  مال وأمنيات.ما كان يرنو إليو الشاىر ملِ د يد شّد انتباه المتمق   الخبرية دورٌ 

ة ىمى التصديق، الَّ باليمزة، وخاصة اليمزة الدّ و د مدى شػ يؤكّ  مّما ،اليمزة حرفأكثر الشاىُر من  -
أدوات االسات يام، وأنَّاُو يتمياز ىان غياره  بال الشااىر إلاى كاون اليمازة أصالَ ويرجع ذلاك االىتماام مان قِ 

ر أو ين، ىمااا: التصااوّ مااا أنَّااُو ي يااد أماارَ  ااد، كمااو ىمااى حااروف العطااف، وحااروف النّ منيااا: تقدّ ؛ بمياازات
 .راليًا لباقد األدوات التد ت يد أمرًا واحدًا، وىو التصوُّ التصديق؛ خِ 
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ر؛ لاذلك َخَمات مان وجاود المعاادل كما لوحظ أنَّ جميع اليمازات جااءت لمتصاديق، ولام تِجار لمتصاوّ  -
ماع  لك حاذف ىمازة االسات يام أم( المتصمة، مع وجاود  أم( المنقطعاة ياد بعاض األحياان، ولاوحظ كاذ

 .بقاء حكميما
أدوات االسات يام، ياا نَّ تكاارار ىاذه األدوات كااان لااو كبيار األثاار يااد  لاابعض ة اسااتخدامغم ماان قّماباالرّ  -

ا حياث نجاده متعجباًا أحياناًا مّما ؛الكشف ىّما يعتمل يد صادر شااىرنا مان أحاسايس ومشااىر يياضاة
خرى، وىاذه ىاد حاال الشااىر الصاادق األحاسايس، الاذي يحمال رًا ىازاًا أحيانًا أيشاىده ويراه، ومتحسّ 

جاه وطنو، بالتقصير تُ  يشعرُ ه جو، وبالرغم من ذلك نجدُ يد داخمو، ويوق رأسو أينما حلَّ وأينما اتَّ  ّموُ ىَ 
يالوطن ىنده أكبر من كل األىمال ال يعادلو شدء، وال  ؛ل لشاىرنا المعطاءتسجّ  مةٌ سِ  -أيضاً -وىذه 

 حقَّو، وال مستَحقَّو. الوطنَ   دَ أْن يَ  رئٍ اميستطيع أيُّ 
كش ت الدراسة ىن مدى نجاح شاىرنا يد استعمالو ألدوات االست يام المتنوىة والمتعاددة، وجااءت  -

 أغمب ىذه األدوات متكررة مع األيعال، واألسماء، والحروف.
مُّ باااب االساات يام، وليااا صاادر أُ  اليماازة االساات يام يااد الااديوان: ( ماان أدواتميماازةل  ةاللّيااالناحيااة الدّ  -

الكااااالم كػيرىااااا ماااان أدوات االساااات يام، وىااااد حاااارف مشااااترك ياااادخل ىمااااى األسااااماء واأليعااااال لطمااااب 
باين أدوات االسات يام المتعاددة؛ يااليمزة ُيسات يم بياا ىان  الثانياةأخذ حارف "اليمازة" المكاناة  ،التصديق

، موزَّىة بين األسماء واأليعاال يد الديوان ألسدنصيب ا لميمزة كان، و الم رد والجممة، واإلثبات والن د
 .، وذلك ييو داللة ىمى مكانتيا بين أدوات االست يام، والظروفوالحروف

 ىاان الجممااة يااد اإلثبااات، وأكثاار مااا ال ُيساات يم بااو إاّل ، و  ىل( ي يااد التصااديق يقااطلااااا ةاللّيااالناحيااة الدّ  -
ذا دخل ىم ى المضاارع خصَّصاو باالساتقبال، وال يادخل ىماى جمماة يميو ال عل، ويقّل أن يمَيو االسم، وا 

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

 ع واألسماء والظروف والحروف.ورد  اليمزة وىل وماذا( مع ال عمين الماضد والمضار  -
 ورد  َمن( مع ال عمين الماضد والمضارع واألسماء والظروف. -
 ورد  ما وأين وكيف( مع ال عمين الماضد والمضارع واألسماء والحروف. -
 ورد  أنَّى وأّيان ومن ذا( مع ال عل المضارع. -
 االست يامية.أكثَر الشَّاب د يد ديوانو من  كم( الخبرية ىمى حساب  كم(  -
 ورد  كم( مع ال عل الماضد، و أّي( مع األسماء، أمَّا  متى( يمم ترد يد الديوان. -
ت  ىاال وكاام( مااع االساام، وقُااد رت رَ ت  اليماازة ومااا( مااع ال عاال المضااارع واالساام والحاارف، وقُااد  رَ قُااد   -

  َمن( مع الحروف. 
 عل الماضد، ولم ترد يد يعل األمر.وردت أدوات االست يام مع ال عل المضارع، أكثر من ال  -
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 .ة( مر 178: (أدوات االستفيام عند الشَّابِّي في ديوانو بمغ عددىا

 التكرار نوع الداة الداة رقم
 69 حرف اليمزة 1
 25 حرف ىل 2
 10 اسم نمَ  3

 3 اسم من ذا 4

 74 اسم ما 5
 3 اسم كم 6
 25 اسم ماذا 7
 34 اسم  ظرف مكان( أين 8
 1 اسم  ظرف مكان( ىأنَّ  9
 ال يوجد اسم  ظرف زمان( متى 10
 2 اسم  ظرف زمان( انأيّ  11
 13 اسم  لمحال( كيف 12
 19  حسب ما تضاف إليو( اسم أي 13

 178 المجموع
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