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 :الممخص
إذ ينتمي النص  لى دراسة تركيب الجمؿ بيف نصيف لغوييف يتبايناف زمنياً إييدؼ البحث 

االسالمي ( والثاني يعمف بداية العصر قد مثمناه بمعمقة )طرفة بف العبدلى عصر الجاىمية و إوؿ األ
القراف الكريـ( مف حيث مقابمة تركيب جمؿ النصيف وفؽ مظاىر التركيب بدستور االسالـ ) متمثالً 

والعالقة بيف ،لنصيف ضمف دائرة الجواز والوجوبا المغوي، والغاية مف ذلؾ بياف التالحـ في ماىية كالً 
ا إذ ميالتركيب بين آليات ظيؼىـ النتائج التي رصدناىا في اختالؼ التو إلى أ وصوالً الداؿ والدلوؿ 

 .عف معيارية النظاـ المغوي  بعيداً  النص الجاىمي مف حيث احتواء النصفاؽ النص القرآني 
 .(الحذؼ، الفصؿالتقديـ ، ف، الشعر،القرآ):الكممات االفتتاحية

Structure of sentences between ignorance and the Holy Quran 

"Tarafa bin Al-Abd as authenticated" 

dr. ManarKhaledBadi 

College of Education for Human Sciences/ University of Al-Muthanna 

Abstracts: 

The research aims to study the structure of sentences between two 

linguistic texts that differ in time, as the first text belongs to the era of 

ignorance and we represented it with a commentary (Torfa bin al-Abd) and 

the second announces the beginning of the Islamic era represented by the 

constitution of Islam (the Holy Qur’an) in terms of matching the structure of 

the sentences of the two texts according to the manifestations of linguistic 

structure, and the purpose Including the statement of cohesion in the nature 

of both texts within the circle of permissibility and obligation, and the 

relationship between signifier and signifier, leading to the most important 
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results that we observed in the different employment mechanisms of 

composition between them, as the Qur’anic text surpassed the pre-Islamic 

text in terms of containing the text away from the normative linguistic 

system. 

Keyword: Quran, poetry, introduction, omission, chapter 

 :ةــــالمقدم
يعد المستوى التركيبي مف المستويات الفاعمة داخؿ النصوص المغوية ، فاذا 

الليا عمى المعنى الذي يربط  ألقت بظو التراكيب أتبدلت مواضع العناصر داخؿ الجمؿ 
خروجا عف االطار  لفاظ مما يشكؿوفؽ سياقات مقصودة تنتظـ فييا األالداؿ بالمدلوؿ 
عرية المغة الشالتركيبي يعني  بيذه التبدالت فاف كاف المستوى واذا المعياري لمغة، 

وـ عمى تجاوز نما تقا  ، و الكممات وفؽ سياؽ ممـز شدوالنثرية ال تقتضي بطبيعتيا ح
، ومف ىنا كاف موضوع بحثنا في داللي خالؽ ؛ لالنفتاح عمى مجاؿاالطر المقيدة لمغة

رفة بف العبد مقة طمتمثال بمعتركيب الجمؿ داخؿ المستوى المغوي بيف نصيف جاىمي 
، وبياف مدى االفادة مف التوظيؼ النحوي كموجو لصور القرآنيومقاربتيا بالنص 

 العدوؿ التركيبي لمجمؿ وانعكاس ذلؾ عمى توجيو الداللة السياقية بوجو عاـ.
 اً ىمية الموضوع وبيانأ: مقدمة تضمنت رضت طبيعة البحث الييكمية االتيةوف
في التقديـ  :انماط المستوى التركيبي لمجمؿ االوؿ، وثالثة مطالب في لمضامينو
اعتمدنا في  في الفصؿ والوصؿ وقدد :، والثالثفي الذكر والحذؼ :، والثانيوالتأخير

نصوص وتصنيؼ جمميا وفقا المنيجي الوصفي في عرض الدراستنا غمى معطيات 
وتمت ذلؾ  واتكأنا عمى منيجية التحميؿ والوصؼ في المقاربة بيف النصيف، لتركيبيا
 .أىـ ما توصؿ اليو البحث مف نتائجخاتمة ب

 طرفة بن العبد والقرآن الكريم
التي تتعمؽ بالمستوى التركيبي، فعند كالمنا نستعمؿ ضع او مبحث باليعني ىذا ال

الفاظًا ترابطيا تشكؿ حماًل ليا معنى وىذه الجممة قد تكوف معبرة عف اسـ أو فعؿ وما 
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وتأخير أو حذؼ أو فعؿ ووصؿ ونحو ذلؾ ومف انماط المستوى بينيما مف عالقة تقديـ 
 التركيبي عند طرفة بف العبد:

 التقديم والتأخير: ) أ ( 

مف االساليب الفاعمة في تركيب الجممة ، مما  يضفي عمى  والتأخيرالتقديـ يعد 
تي  قيدتو النص المغوي  ادبيا كاف اـ نثريا ميزات يتجاوز بو ا الحدود النحوية ال

 المتأخر وتأخيرمع تقديـ  ب ومنحتو فسحو داللية تتاصرسياقياً بمعيارية القياس الواج
لكالـ الذي يتـ بو المعنى فيحسف المتقدـ لغايات متعددة والجممة في العربية ىي ا

عناىا وىي الوقوؼ عميو واالنتياء عندىووحداتيا  تمثؿ الكممات التي يقوـ عمييا م
، فاف صدر لكالـ عمى (ٔ)والخبر او الفعؿ والفاعؿ لمبتدأاحو المسند والمسند الية ن

االصؿ في المسند والمسند اليو أي بالحفاظ عمى رتبتيما لـ يكف مف التقديـ والتأخير 
 .(ٕ)واف وقع الكالـ في غير موضعو كاف منو

ىػ(؛ ٕٜٖوألىمية ىذا االسموب عد مف أبواب شجاعة العربية عند ابنف جني )ت
لما فيو مف القدرة عمى االختزاؿ واالستيعاب فيو مف اىـ مظاىر العدوؿ في التركيب 
المغوي بما تفرضو الدواعي االستعمالية لمغة, لميميا في اتجاه حرية الترتيب لمكممات 

ف التوظيؼ النفعي واالبداعي في ترتيب اجزاء الكالـ داخؿ الجممة، وىذا ىو الفيصؿ بي
وىذا يصدؽ عمى ما لحضناه في شعر طرفة بف  العبد ومقاربتو مع النثر القرآني 

 ،بوصفو مركز الداللة المطمقة ومف ذلؾ قولو: 

 (3)تموح كباقي الوشم في ظاىر اليد  لخولة اطالل ببرقو ثيمد

وىو )خولة( عمى المبتدأ وىو )أطالؿ( إذ نمحظ أف الشاعر قاـ بتقديـ الخبر 
( ٗوأراد بيذا التقديـ التنبيو، فشبو األطالؿ بعد أف تركيا الحبيب بباقي الوشـ في اليد)

فمف المعروؼ اف الوشـ ينماز بصعوبة ازالة االثر والصعوبة تدؿ عمى شدة االثر 
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بذكره )خولة( أواًل بياف والتعمؽ فتضاـ المعنى الداللي مع ما أفاده التقديـ فالشاعر يريد 
تعمقو باألطالؿ التي تذكره بمحبوبتو وتنبيو المتمقي اال اف )خولة( ىي االولى بيذه 

 الحسرة ال االطالؿ واال كاف بإمكانو القوؿ )اطالؿ لخولة(، وقولو:
 (5)يجور بيا المالح طورًا وييتدي  عدولية أو من سفين ابن يا من 

ولية( وىي صفة )الشقيف( ولغرض مف ذلؾ بياف إذ قدـ الشاعر ىنا لفظة )عد  
، وقد اتاح تقديـ الصفة بياف عظـ حاؿ الموصوؼ فالشاعر (ٙ)عظمة ىذه القبيمة وقوتيا

ال يريد وصؼ ضخامة المركب وراكبييا وثقميـ الذي ادى الى ميالنيا مما يضطر 
لنيار وىنا مالحيا الى الميالف وانما وصؼ حالو وىو ينظر الييـ عند ترحاليـ وقت ا

 يتضاـ المعنى السياقي مع الغاية وقولو: 
 (7)مظاىر سمطى لؤلؤ وزبرجد  وفي الحي أحوى بنقض المرد شادن  

إذ قدـ الخبر وىو شبو جممة )في الحي( عمى المبتدأ )أحوى( مف  باب التقديـ 
والغاية اثارة اىتماـ المتمقي نحو المتأخر فالمفظ عمى الضبي الذي وصفو باألحوى، 
والمعنى )عمى المرأة خولة( فاوجز التقديـ والتأخير ارادة معنى انيا ذات نعمة وتمكف، 
ولـ يجز ذلؾ لو قاؿ )احوى في الحي(؛  الف عدـ الجواز يستدعي تعريؼ المنّكر  

 وقولو: 
 (8)منيعًا إذا بمت بقائمو يدي إذا ابتدر القوم السالح وجدتني   

اذ تقدمت شبو الجممة  مف الجار والمجرور) بقائمو( عمى الفاعؿ )يدي( جوازًا،  
واالصؿ  فييا تركيبا )إذا بمت يدي بقائمو( والف الشاعر يريد معنى االلصاؽ مف جية 
مقبض السيؼ واليد قدـ شبو الجممة المتصدرة بحرؼ الجر )الباء( الداؿ عمى مغنى 

 االلصاؽ، وكذلؾ قولو: 
 (9)بشرب حياض الموت قبل التيدد  وا بالقذع عرضك اسقيم وأن يقذف
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إذ قدـ شبو الجممة مف الجار والمجرور )بالقذع( عمى المفعوؿ بو )عرضؾ( وىو 
مف باب تقديـ متعمقات الجممة الفعمية لالىتماـ والتنبيو، الف المقاـ مقاـ فخر واعتزاز 

ـ المتقدـ ) عرضؾ( السياؽ بالنفس واالصؿ )واف يقذفوا عرضؾ بالقذع( فناسب تقدي
 الداللي  لتركيب الجممة وفؽ إطار الجواز .

ونمحظ أف التقديـ والتأخير ضرب مف التوسع في الكالـ والداللة، وليذا يمجأ إليو 
الشعراء في اشعارىـ وغالبًا ما يدخؿ ىذا الضرب في باب الجواز، وليذا يكوف لكؿ 

فمف الطبعي أف يكوف الشعراء ميدانًا لو عبارة معنى يميزىا عف غيرىا مف العبارات 
وفي المقابؿ بمغ القرآف الكريـ في ىذا الضرب الذروة في وضع الكممات الموضع الذي 
تستحقو في التعبير بحيث ال يمكف أف تبدؿ بغيرىا مف األساليب الكالمية وتناصو 

 معيا.
ع المواضع فقد تجاوز وضع الكممة وفقًا لمسياؽ الذي ترد فيو إلى مراعاة جمي

،اال اف ذلؾ (ٓٔ)التي وردت فييا فنجده يقدـ األلفاظ أو يؤخرىا وفقًا لمقتضى المقاـ
ال ال حاجة اليو ألنو  مشروط بضوابط ممزمو اىميا الغاية الموجبة لمتقديـ والتأخير وا 

؛ ولذا فيو تقديـ  (ٔٔ)))ال توجد لغة واحدة تسير في ترتيب الكممات عمى حرية مطمقة((
لقياس ومع ىذه المرونة في تركيب الجمؿ يبقى صدر الكالـ ىو المعتبر  جار عمى ا

ونعني بذلؾ )المسند والمسند اليو( المتالزماف برابط االسناد فجواز التقديـ مشروط 
، (ٕٔ)بالحفاظ عمى البنية االساسية في الجممة نحو  قولو تعالى: ))والميؿ اذا يغشى ((

يـ ؛ الف االسماء فييا عمى نية التأخير، ومف فيي جممة فعمية مع ما فييا منف تقد
، (ٖٔ)َّ ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيالً ٱ)ٱ :  موارد التقديـ والتأخير قوليتعالى

ففي قولو تعالى: )سبحاف (٘ٔ)َّ مكىكيكملٱُّٱوقولو تعالى:(ٗٔ)َّڦڤڤڤٱُّوقوليتعالى
بعبده(، مراعاة لمرتبة في تقديـ الذي(، كاف المقتضى أف يقاؿ: )سبحاف الذي اسرى لياًل 
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المفعوؿ بو )ظرؼ الزماف( لياًل عمى شبو الجممة ولكف الغاية ىي االىتماـ بالنبي 
 .(ٙٔ))ص( وليس األخبار عف وقت الرحمة ولذا تقدـ ذكره

، تقدـ الجار والمجرور )عميكـ( لغاية (ٚٔ)أما قولو تعالى: )بعثنا عميكـ عبادًا لنا(
اسرائيؿ بأنيـ ىـ الذيف تعاد عمييـ الكرة ال غيرىـ بينما  الحصر والقصر عمى بني

تأخر تعبير )عبادًا لنا( ليقابؿ بدوره بعثنا عميكـ ليكوف الطباؽ بيف )عميكـ و لنا( واال 
 .(ٛٔ)عمى التحدي بيف المتكمـ والمخاطب

ونمحظ أف اغمب مواضع التقديـ والتأخير يكوف بيف اشباه الجممة مف الجار 
تنوع مواضعو األعرابية مع ارتباط غالبيتيا بالفاعؿ، ذلؾ ألنيا وسائؿ  والمجرور مع

إحالة فاعمة داخؿ النص القرآني إذ بعد وسيمة التأثير ومؤثر بيف المتكمـ والمخاطب 
وىذا ما انمار بو الخطاب القرآني عف الشعر الجاىمي فمع توافقو معو إال انو اتسع 

ناية ليطرد في التخصيص ومراعاة السبؽ الزمني ليشمؿ دالالت ابعد مف االىتماـ والع
 ، والترتيب التصاعدي وغير ذلؾ مما يقتضيو المقاـ. (ٜٔ)(ڇڇڇڇچ مثؿ قولو تعالى: )

فالقرآف الكريـ أحتوى األسموب الجاىمي إال انو توسع فيو بمعنى أنو لـ يكتؼ 
باب ولـ العناية ببياف اسباب التقديـ والتأخير بؿ تجاوز ذلؾ إلى بياف موضوع ىذه األس

 واالىتماـ أو التخصيص ونحو ذلؾ.
 )ب( الذكر والحذف: 

وىو مف أضرب اإليجار ويكوف بحذؼ لفظ مف العبارة شريطة عدـ األخالؿ 
، وىو متنوع بحسب (ٕٓ)بالمعنى ولو وسائؿ قد تكوف قرائف لفظية أو معنوية دالة عميو

ذلؾ والذكر عكسو، وكمستوى نوع المحذوؼ سواء أكاف حرفًا أو اسمًا أو صفة ونحو 
تركيبي ىو فقدانو عنصرا لغويا مع الحفاظ عمى االصؿ المعتبر في الجممة ،أي المعنى 

،واألصؿ ولـ اكف (ٕٔ)َّ ىيييجئٱُّٱاالسنادي دونما خمؿ في السياؽ ومنو قولو تعالى:
 ومف موارد الحذؼ عند الشاعر قولو: 
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 (22)ممددكأنيما بابا منيف   ليا فخذان اكمل النحضة فييما
إذ ذكر الشاعر ىنا الخبر المقدـ )ليا( في وصؼ الناقة بعد اف حذؼ المبتدأ 
والتقدير ناقة ليا فخذاف فاصبح التركيب: ليا فخذاف، فحؿ المتقدـ المذكور محؿ 

 المتأخر المحذوؼ لداللة السياؽ عميو، فالحديث برمتو يتعمؽ بوصؼ الناقة إذ قاؿ: 
 (23)كسبت اليماني قده لم يجرد  وخد كقرطاس الشامي ومشفر

 وقولو: 
 بكيفي حجاجي صخرة قمت مورد    وعينان كالماويتن استكنتا

 (24)كمكحولتي مذعورة أم فرقد  طحوران عوار القذى قزاىا
والمعنى في ىذه األبيات )ليا خٌد كقرطاس، وليا عيناف كالماويتيف، وليا  

ى المحذوؼ كقرينة معنوية الزمة طحوراف( فجاء الحذؼ مستقًا مع السياؽ لداللتو عم
 وىي الناقة وصفاتيا، اما قولو: 

 لتكتنفن حتى تشاد بقرمد  كقنطرة الرومي أقسم ربيا
 (25)بعيدة وخد الرجل موارة اليد  صيابية العثنون مؤجدة القرا

أف الحديث ىنا يدور حوؿ الناقة ايضًا فعمد الشاعر إلى حذؼ المبتدأ  وأوجز 
ء معبرًا عف صفات ىذه الناقة، والذي جوز ىذا الحذؼ القرينة بذكر الخبر الذي جا

المعنوية الدالة عمى المحذوؼ، فبدؿ أف يقوؿ )ىي أو نحو ذلؾ، حذؼ فأوجز فأوؿ 
 بالخبر( وقولو: 

 (26)عمى خشف كالشن ذاو مجدد  فطورًا بو خمف الزميل وتارةً 
ية وىي ىنا ظرؼ يتعمؽ الحذؼ ىنا بمفظة )الطور( وما تدؿ عميو مف داللة زمن

زماف متعمؽ بفعؿ محذوؼ والتقدير )تضرب( أي: )فطورًا تضرب بو خمؼ الزميؿ(، 
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وىذا التقدير لـ يأت اعتباطًا بؿ جاء وفقًا لمسياؽ الذي يدؿ عميو فمو لحظنا البيت الذي 
 يسبؽ ىذا البيت وىو:

 (27)حفا فيو شكا في العسيب بمسرد  كأن جناحي مضرحي تكنفاً 
ذنب الناقة بجناحي نسر مضرحي وىو األحمر الذي يضرب إلى  إذ شبو تقمب

البياض وقولو )تكنفا( أي: صارا عف يميف الذيف وشمالو فجاء البيت التالي ليوضع أنيا 
تضرب بذنبيا طورًا خمؼ الزميؿ وىو الرديؼ، أي: خمفو وتارة تضرب بو عمى حشؼ 

، فيي تضرب طورًا وتضرب تارة، وقد جاء (ٕٛ)ضرعيا الذي ال لبف فيو النقباضو
 الحذؼ متسقًا مع ما في السياؽ مف مسوغات تجوزه دوف خروج عف المألوؼ، وقولو: 

 (29)تناول أطراف البرير وترتدي  خذول تراعي ربربًا بخميمة

أف  -يختص الحذؼ ىنا في لفظة )تناوؿ( وىو مف اضرب الحذؼ الجزئي 
مف الكممة، فالشاعر ىنا يصؼ ظبية بعيدة عف ونعني بو حذؼ حرؼ  -صح لنا ذلؾ

قطيعيا وىي في حاؿ مضطربة وفزعة عمى ولدىا الذي ترعاه بتناوليا مف اغصاف 
الشجر المثمر إلطعامو، فالموضع وصؼ لمؤنث فاألصؿ يمـز التغيير بالقوؿ )تتناوؿ(  

القصيدة مف إال أف الشاعر عمد إلى حذؼ احدى )التاءيف( تخفيفًا وتناسقًا مع ما في  
وزف ىذا فضاًل عف قولو في صدر البيت )تراعي( وىذه التاء تاء التأنيث الداخمة عمى 
المضارع والتي تمنح لمقارئ القرينة المفظية الموحية بالقرينة المعنوية والتي يفيـ منيا 
موضع الحذؼ وداللتو مع لحاظ إيراد المفظة )خذوؿ( وىي صفة تطمؽ لممؤنث حصرًا 

 .(ٖٓ)لمغة
مف جية أخرى فّعؿ القرآف ليذا الضرب وظفو في تراكيب جممو مف اآليات و 

والسور الكريمة  وقد جاء بما جاءت بو العرب في الجاىمية مف ذكر وحذؼ، كحذؼ 
الحرؼ أو االسـ أو الفعؿ حسبما يقتضيو السياؽ، إال أنو زاد عمى ذلؾ بأف جعؿ لكؿ 

بير وغاية التفنف، واالنصيار مع موضع حذؼ أو ذكر غرض بالغي ينماز بجماؿ التع
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، فقد لحظنا ورود ىذا الضرب الفني عند طرفة بشكؿ (ٖٔ)الغرض الذي وّظؼ آلجمو
محدود إذ يقوـ عمى القرينة المفظية أو المعنوية ألدراؾ غاية المنشيء مف الحذؼ 

 والذكر بشكال يسير
التي توضح سبب  أما في القرآف الكريـ فقد جاء منوعًا ومختصًا بالداللة السياقية

والشاىد في (ٕٖ)َّـَّلكمكملمنهنميهيٱُّٱالمجوء ليذا االسموبومف موارد ذلؾ قولو تعالى: 
قولو )اسطاعوا( و )استطاعوا( فالفعميف مف اصؿ واحد )استطاع(، إال انو ورد مرة 
بحذؼ التاء مف األوؿ )اسطاعوا( ومرة بذكر التاء )استطاعوا(؛ لذا وجب  أف نفيـ 

ىذه اآلية لمعرفة سبب الحذؼ والذكر فييا فقد جاءت في  السياؽ الذي وردت فيو
مضموف سورة الكيؼ عف السد الذي صنعو ذو القرنيف مف قطع الحديد والنحاس 
المذاب ولما كاف صعود ىذا السد ايسر مف ثقبو وأخؼ عماًل، خفؼ الفعؿ بحذؼ التاء 

ثقيؿ والطويؿ وىنا مجانسة لمعمؿ الحقيقي وطوؿ الفعؿ، فجاء بالتاء مجانسة لمعمؿ ال
ناسب حذؼ التاء عمؿ الصعود وناسب ذكرىا الثقب سيولة وصعوبة، ومما يمحظ 
اتفاؽ السياؽ القرآني داللة مع التفسير المغوي، اذ نقؿ عف اىؿ العربية وجو الحذؼ في 
قولة )اسطاعوا( بانيـ يقولوف بالقوليف أي )اسطاع واستطاع( يريدوف استطاع ، اال  اف 

تماع التاء مع الطاء ومخرجيما الصوتي واحد، وجعميا البعض لمقطع الحذؼ الج
، ومف موارد الذكر والحذؼ (ٖٖ)تعويضًا، وقوؿ اخر يسوغ الحذؼ لكثرة استعماؿ الحرؼ

، بذكر (ٖ٘)َّ هبجبحبخبمبهئٱُّٱ: وقولو( 34)َّ جتحتختهبجبحبخبمبهئٱٱُّٱفي القرآف الكريـ قولو تعالى:
اربع مرات، وذكره مرة واحدة وحذؼ االسـ الموصوؿ )ما( وتكراره في الموضع األوؿ 

تكراره بالموضع الثاني وىذا توظيؼ جديد ومتطور لمذكر والحذؼ عما عيدتو عرب 
الجاىمية إذ ال يمكف الكشؼ عف المغايرة التركيبية إال مف خالؿ المعرفة والعمـ بالداللة 

سـ السياقية وفسر بأنو تعالى أراد قصد التخصيص عمى األفراد وعندىا ذكر اال
، ولما أراد االجماؿ في (ٖٙ)الموصوؿ وكرره؛ ألف الموطف موطف إحاطة وتفصيؿ
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الموضع الثاني لـ يكرر بؿ حذؼ واقتصر عمى المفظ الواحد، أي أف التعبير القرآني 
عمد إلى التكرار في موضع التفصيؿ واالجماؿ في موضع االجماؿ وىذا ما انماز بو 

ر القرائف وادراؾ المعنى السياقي لمكشؼ عف عف سابقو، إذ يكتفي النص بالشعر بذك
موضع الحذؼ ومراعاة الذكر، اما في النص القرآني فيمـز اإلحاطة باإلضافة إلى ما 
سبؽ باألسباب والمسببات والدواعي السياقية التي أدت إلى توظيؼ ىذا االسموب في 

 المستوى التركيبي لمجمؿ وىو فارؽ بّيف بيف النصيف. 
 فصؿ: )جػ( الوصؿ وال

الوصؿ: ىو عطؼ جممة عمى أخرى بالواو خاصة؛ لصمة بينيما في الصورة 
، أما الفصؿ: فيو ترؾ عطؼ بعض الجمؿ عمى بعض أما (ٖٚ)والمعنى أو لدفع المبس

الختالفيا في الصورة كأف تكوف أحدى الجممتيف انشائية واألخرى خبرية او لتباعد 
، ومف موارد ىذا (ٖٛ)( فذلؾ الفصؿمعناىما مما يوجب ترؾ الواو فييا أي )الجمع

 الضرب عند الشاعر طرفة بف العبد قولو: 
 (39)إال ليتني أفديك منيا وافتدي  عمى مثميا أمضي إذا قال صاحبي  

وموضع الوصؿ ىنا بيف الفعميف )أفديؾ( و )أفتدي( إذ ربط بينيما بحرؼ الواو 
 عف طريؽ المقابمة المفظية بالضمائر، وقولو أيضًا: 

 (40)مصابًا ولو امسى عمى غير مرصد وجاشت إليو النفس خوفًا وخالو

وموضع الوصؿ ىنا بيف الفعميف )جاشت( و )خالو( والذي سوغ الوصؿ عالقة 
 السببية التي  تصدرىا المفعوؿ ال جمو ) خوفا( كرابط داللي ولغوي بينيما ، وقولو: 

 (41)م أتبمدعنيت فمم أكسل ول  إذا القوم قالوا من فتى خمت أنني 

وموضع الوصؿ ىنا الفعميف )فمـ اكسؿ( و )ولـ اتبمد(عف طريؽ فاء الربط 
 العاطفة والواو العاطفة الجامعة غي التركيب المغوب لمصيغة الفعمية، وقولو أيضًا: 



هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 
 

 
 

 
88 

 (42)وقد خب آل األمعز المتوقد  أحمت عمييا بالقطع فأجذمت
فاء التعقيب المتصدرة  وموضع الوصؿ ىنا بيف )احمت( و )أجذمت(، عف طريؽ 

لمتركيب الفعمي، فنمحظ أف الشاعر وظؼ اسموب الوصؿ في اشعاره عف طريؽ العطؼ 
بيف الجمؿ بواسطة حرؼ الواو؛ ذلؾ اف الواو أصؿ باب العطؼ وداللتيا عمى الجمع 
والمشاركة تسوغ تصدرىا لذلؾ وبوصفيا أداة لضـ مجموعة مف الدالالت التي يصؼ 

وذلؾ تأكيدًا لصفاتو التي يفخر بيا، فعطؼ في الموضع األوؿ بيف الشاعر بيا نفسو 
وخالو( بحرؼ الواو، أما المتفقيف خبرًا وانشاًء  –)فديؾ( و )أفتدي( وفي الثاني )جاشت 

وذلؾ في موضع الفخر بالنفس فأستعمؿ الوصؿ بحرؼ )الفاء( أواًل في قولو )فمـ 
اتبمد(   ليمنع عنو مدلوؿ التراخي في  اكسؿ( ثـ جاء بالواو وصاًل أخر في قولو )ولـ

تمبية نداء قومو وليدؿ عمى االسراع دوف تكاسؿ أو تباطيء بدليؿ تكرار استعمالو 
وتوظيفو لحرؼ )الفاء( في البيت الذي يميو في قولو )فأجذمت( وما ذلؾ إال ليؤكد 

ي السرعة في تنفيذ ما دعا لو، فكاف مدعاة ألف يفخر بشجاعتو بحيث متى ما دع
ف كانوا في اصعب األمكنة) (، أما مف جية ٖٗلمدفاع عف قومو فأنو يستجيب لذلؾ وا 

التعبير القرآني فمـ يغب ىذا الضرب الفني عف محتواه بؿ جاء موظفًا في ادؽ صورة 
إذ حفمت السور القرآنية بيذا األسموب المغوي وتفردت ببالغة الغرض الذي وظفت 

دوات ومقتصرا عمى حرؼ واحد ومع ذلؾ فقد آلجمو، إذ جاء الوصؿ فيو متعدد األ
انماز بالتفرد بالدالالت وتنوعيا، فقد عمد األسموب القرآني إلى توظيؼ حرؼ العطؼ 
الواو في اآليات المتناسبة حصرًا مفردة كانت أـ جماًل بشرط وجود جية جامعة بيف 

يف المتعاطفات مثؿ تناسب الشمس والقمر والسماء واألرض عمى عكس الجمع ب
 .(ٗٗ)الشمس واألرض أو نحو ذلؾ

، فقد (٘ٗ)َّ جمحمخلملىليلٱُّٱومف موارد الوصؿ في التعبير القرآني قولو تعالى:
جاء الوصؿ ىنا عف طريؽ حرؼ الواو ولكف الواو ىنا واو الحاؿ ال العطؼ وذلؾ 
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لبياف أف اندفاع موسى )ع( ىو اندفاع العصبية تجاه قومو ال اندفاع العقيدة التي عرفيا 
ولذلؾ جاء التعبير بوصؿ الجممتيف مع اقتضاء الحاؿ بسورة مباشرة في التعبير، اليوـ 

أما داللة الجمع والربط التي تتضمنيا الواو كأداة وصؿ، فقد جاءت مبطنة تتضمف 
داللة الحاؿ في السياؽ والمعنى )نعـ أنا فعمتيا وظممت نفسي( وىذا التركيب البالغي 

وب ىو ما انماز بو التعبير القرآني عف الشعر في في تعدد الدالالت مع توحد األسم
الجاىمية، فعمى الرغـ مف تشابو األسموب وتوارد مواضعو بينيما إال أنو يفرؽ في ىذا 

 التنوع الذي يحممو األسموب القرآني.
ومف موارد التناسب األسموبي في النص القرآني ومقاربتو النص الشعري الجاىمي 

ف لفظًا ظاىرًا وتحديد الجممة الثانية خبرية في المعنى وذلؾ جمعو بيف جممتيف إنشائيتي
، والمعنى )أني أشيد اهلل وأشيدكـ( فجممة (ٙٗ)َّينجهجمحميمجنحنخنٱُّٱ: قولو تعالى

)أشيدكـ( انشائية لفظًا ولكنيا تقتضي معنى الخبر كما جاء التعبير القرآني بأسموب 
الوصؿ منوعًا بيف استعماؿ حرؼ )الواو( و )الفاء( وفقًا لمغرض الذي وضعت آلجمو 

ير وما ، فمف المعموـ مف كتب التفاس(ٚٗ)َّ جححجحجحتختمتهتمثٱُّٱومف ذلؾ قولو تعالى: 
جاء بو النص القرآني أف موسى )ع( كاف يعاني مف حبسو في لسانو فربط بيف قولو 
)ضيؽ الصدر( و )انطالؽ لسانو( بالواو ومع ىذا الجمع بيف الحاليف وحميما بػ )الفاء( 
لداللة االستعانة بأخيو ىاروف  مراعاة لرباطة جأشو وتقوية موقفو، وىذا ما وظفو طرفة 

فقد استعمؿ الواو وصاًل في موضع وظؼ بو )الفاء( وفقًا لمغرض الذي  كما بينما مسبقاً 
يبتغيو مف سرعة االنجاز وىذا ما نممسو أيضًا مف توظيؼ القرآف الكريـ لمفاء كأداة 

، فالمدة (ٛٗ)َّ ّٰرئزئمئٱُّٱ  ُّ  ِّ وصؿ دالو عمى السرعة واآلنية في الحدث مثؿ قولو تعالى:
لى ثعباف ال نكاد أف نشعر بيا، ولذا وظؼ التعبير الزمنية بيف القاء العصا وتحوليا إ

القرآني حرؼ الفاء لمداللة عمى سرعة الحدث وربطو بيف الحدثيف بشكؿ منسؽ بيف 
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ًا مع ما عيده العرب ويبدو أف القرآف الكريـ جاء متفق ،(ٜٗ)جممتيف خبريتيف معنا لفظاً 
انسجامًا واتساقًا مع في الجاىمية مف توظيؼ ألسموب الوصؿ إال أنو أكثر تنوعًا و 

الجمؿ حصرًا ونخمص دون شمولو لموصؿ بيف المفردات والجمؿ التي تكتنفو مفالدالالت
الجاىمية مف الكريـ اتفؽ في اساليبو وفنونو مع ما عيدتو مف ىذا العرض أف القران

إال انو انماز عنيا بتفننو وتنوع مجاالت  لغوية تخص المستوى التركيبي لمجمؿ أساليب
توظيفو ليذه األساليب واألغراض التي دعت الستعماليا وفقًا لمسياؽ الذي ال يقبؿ 

 مرادفًا دونيا. 
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 ةــــــالخاتم
المستوييف  النحوي والداللي في دراسة تركيب الجمؿ غمى  كانت غاية البحث

لفناه فييما مف مواضع لغوية تنماز بيف نصيف جاىمي واسالمي؛لما أ مقاربة لغوية
 التي انفردت بيا المغة العربية ، وكاف اىميا : الخصائصدورىا تكشؼ ب يزاتبم

؛ ذلؾ انو ز باألطر الضيقة الحدود في اغمبو، ينماعند طرفة اف تركيب الجمؿ -ٔ
ارية لمغة مف حيث اقتصر في توظيفو ليذا الجمؿ عمى ما وفرتو القواعد المعي

بؿ احتواىا  الجواز والوجوب، وفي المقابؿ اتسع النص القرآني اماـ ىذه االطر
 .مع تجاوزه ليا وفقا لما توفره السياقات مف قرائف لفظية او معنوية

األضرب االخرى غمب عمى في النص الشعري  اف اسموب التقديـ والتأخير -ٕ
  ، في حيف اف النص القرآنيكالذكر والحذؼ والفصؿ والوصؿ لتركيب الجمؿ

غة االصؿ المعتبر لولعؿ الشمولية التي انماز بيا بعده  ضرب كافةزخر باأل
 .ىي العامؿ االساس لعذا التنوع

اسيمت اليات العدوؿ التركيبي لمجمؿ في النص القرآني في اخراج النصوص  -ٖ
بمستوى جمالي يتالقح مع المستوييف المغوي والفكري عمى السواء والتمعت 
مصاديؽ ذلؾ في مظاىر التركيب التي بحثناىا مما يؤكد كفاءة النصوص 

 القرآنية وقيمتيا االنتاجية عمى النص الشعري.  
 اليوامـــش

 
، وينظر مغني المبيب ٖٛ/ ٔ( ينظر: الكتاب، سيبويو ، تحقيؽ عبد السالـ ىاروف ٔ)

عف كتب االعاريب ، ابف ىشاـ ، تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد : 
ٕ/ٖٖٗ-ٖٗٗ . 

 . ٖٚ( ينظر: الجممة العربية تأليفيا وأقساميا: ٕ)
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 . ٗٙ( شرح ديواف طرفة بف العبد: ٖ)
 .ٕ٘٘ة بف العبد دراسة اسموبية، مجمة بابؿ: ( ينظر: معمقة طرفٗ)
 .٘ٙ( شرح ديواف طرفة بف العبد: ٘)
 .ٙ( المصدر نفسو: ٙ)
 . ٚ( شرح ديواف طرفة بف العبد: ٚ)
 .ٜٖ( شرح ديواف طرفة بف العبد: ٛ)
 . ٖٗ( المصدر نفسو: ٜ)
 . ٔ٘( ينظر: التعبير القرآني، د. فاضؿ السامرائي: ٓٔ)
المعة ، فندريس، تعريب االستاذيف عبد الحميد الدواخمي، ومحمد القصاص:   (ٔٔ)

 ٕٖٓ، وينظر: مف اسرار المغة ، ابراىيـ انيس: ٚٛٔ
 

 .ٔ( األسراء: ٖٔ)
 .ٕ( األسراء: ٗٔ)
 . ٗ( األسراء: ٘ٔ)
 . ٜٖٔ( ينظر: دالئؿ األعجاز، الجرجاني: ٙٔ)
 .ٗ( األسراء: ٚٔ)
 . ٜٔ( ينظر: الموسوعة القرآنية خصائص السورة، جعفر التريجري: ٛٔ)
 . ٜٚ( األسراء: ٜٔ)
 . ٕٗٗ( ينظر: جواىر البالغة السيد أحمد الياشمي: ٕٓ)
 ٕٓ( مريـ: ٕٔ)
 .ٖٔ( شرح ديواف طرفو بف العبد: ٕٕ)
 .ٜٔ( المصدر نفسو: ٖٕ)
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 . ٛٔ( المصدر نفسو: ٕٗ)
 .٘ٚينظر: شرح المعمقات السبع: ، و ٙٔ – ٘ٔ( شرح ديواف طرفو بف العبد: ٕ٘)
 .ٖٔ( شرح ديواف طرفو بف العبد: ٕٙ)
 .ٕٔ( المصدر نفسو: ٕٚ)
. وينظر: اسموبية االنزياح في شعر ٖٔ( ينظر: شرح ديواف طرفو بف العبد: ٕٛ)

 . ٖٕٔالمعمقات، عبد اهلل خضر: 
 .ٛ( شرح ديواف طرفو بف العبد: ٜٕ)
(، العدد ٕ٘حث جامعة بابؿ، المجمد )( معمقة طرفة بف العبد دراسة اسموبية، بٖٓ)

، وينظر: معاني النحو، فاضؿ صالح السامرائي ٜٕٛٙ: ٕٚٔٓ( سنة ٙ)
:ٖ/ٔٚٚ. 

 . ٕٚ( ينظر: التعبير القرآني: ٖٔ)
 .ٜٚ( الكيؼ: ٕٖ)
، والتعبير القرآني: ٖٖٓ/ ٛٔ( ينظر: جامع البياف في تفسير القراف، الطبري: ٖٖ)

ٕٚ. 
 . ٙ( طو: ٖٗ)
 . ٙٔٔ( البقرة: ٖ٘)
 . ٗٚ - ٖٚ/  ٗ( ينظر: البرىاف، الزركشي: ٖٙ)
، ومعجـ المصطمحات البالغي وتطورىا، احمد ٕٔ( ينظر: جواىر البالغة: ٖٚ)

 .ٛٔٔ/  ٖمطموب: 
 . ٕٔ( ينظر: جواىر البالغة: ٖٛ)
 ٕٕ( شرح ديواف طرفة بف العبد:ٜٖ)
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 .ٕٕ( المصدر نفسوٓٗ)
 .ٖٕ( المصدر نفسؤٗ)
 . ٖٕ( المصدر نفسوٕٗ)
، ومعمقة طرفة بف العبد دراسة ٗٛسموبية االنزياح في شعر المعمقات: ( ينظر: اٖٗ)

 .ٜٜٕٙاسموبية: 
 . ٕ٘ٔ( ينظر: جواىر البالغة: ٗٗ)
 . ٕٓ( الشعراء: ٘ٗ)
 . ٗ٘( ىود: ٙٗ)
 .ٖٔ( الشعراء: ٚٗ)
 .ٕٖ( الشعراء: ٛٗ)
، وبالغة اسموب الفصؿ والوصؿ في القرآف الكريـ، ٕٚٔ( ينظر: جواىر البالغة: ٜٗ)

 ت جماؿ: د. مسر 
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 المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ 
 أسموبية االنزياح في شعر المعمقات، عبد اهلل خضر، عالـ الكتب الحديث. -
 ـ. ٜٚ٘ٔ، ٔالبرىاف، لمزركشي، تحقيؽ: محمد ابو الفضؿ إبراىيـ، ط -
بالغة وأسموب الفصؿ والوصؿ في القرآف الكريـ، مسرت جماؿ، مجمة الداعي  -

 ـ. ٕٓٔٓالشيرية، دار العموـ، 
 التعبير القرآني، د. فاضؿ السامرائي، جامعة بغداد، كمية اآلداب. -
 تأليفيا وأقساميا، فاضؿ صالح السامرائي، دار الفكر، األردف. -الجممة العربية  -
 مد الياشمي، تحقيؽ: التويخي، مؤسسة المعارؼ، بيروت.جواىر البالغة، السيد أح -
 دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، تحقيؽ: محمود محمد.  -
 شرح المعمقات السبعة، ابي عبد اهلل الحسف الزوارشي. -
شرح ديواف طرفة بف العبد، مع شرح األديب يوسؼ األعمـ الشنتمري، نقمو  -

 وصححو: مكتب سمفسوف. 
 ي في التراث العربي، محمد عزاـ، دار الشرؽ العربي.المصطمح النقد -
معجـ المصطمحات البالغية ونظورىا، أحمد مطموب المجمع العممي العراقي،  -

ٜٔٛٚ . 
(، ٙ(، العدد )ٕ٘دراسة اسموبية، جامعة بابؿ، مجمد ) –معمقة طرفة بف العبد  -

ٕٓٔٚ. 
، الموسوعة القرآنية خصائص السور، جعفر التريجري، مراجعة: أح - مد حاطـو

 .ٜٜٜٔبيروت، لبناف، 
 


