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 :الطهطاوي  عبده إسماعيل ئق النعمان للشاعراسم المفعول في ديوان شقا
 دراسة صرفية داللية

 إعداد

 محسن رجب تغيان عالم
 األزهر الشريفب معلم

mohsenaboserag@gmail.com 
 

 العربي: الملخص
سته دراسة ودرا الديوان،المفعول الوارد في قصائد حول اسم  البحث،تدور مادة حيث 

يان ما وب لغوية،ومقاصد  معاٍن،ما تضمنته لغة الشاعر من  للوصول إلى تحليلية،صرفية 
وقد تضمن البحث مقدمة  شعره. أللفاظ يشةمع المعا تعبيرية تميز به الشاعر من أساليب

وقد ذكرت عدد مرات  الثالثي،وكيفية صياغته من الثالثي وغير  المفعول،السم ا وتعريف  
 الثالثي.ورود اسم المفعول في الديوان من الثالثي ومن غير 

تها بالتحليل الداللي لكل بيت وقمت بوضع الشواهد الشعرية في جداول توضيحية أعقب
م ثم جاء ت بعد ذلك الخاتمة التي أوجزت فيها أهفيه.على حسب ورود اسم المفعول 

النتائج التي توصل إليها البحث من خالل دراسة الشواهد الشعرية الواردة في قصائد 
 منها.ف المصادر والمراجع التي عول عليها البحث وأفاد ايليها كش الديوان،

 ، صياغته، الطهطاوي اْسِم اْلَمْفعول :الكلمات المفتاحية
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 المقدمـــة
، والصالة والسالم على خير من نطق   هلل خالق اإلنسان ومعلمه البيان الحمد 

، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم وأوتي الحكمة وفصل الخطاب بالضاد،
 وبعــد:... بإحسان إلى يوم الدين .

حياتهم الدينية واالجتماعية  ىان العرب الذي من خالله نتعرف علالشعر هو ديو      
والسياسية ، ومعدن البالغة العربية ، ومن أجل ذلك كان النظر في الشعر ودراسته وفهم 

 رآن الكريم الذي جاء بلغة العربفهم الق ىومعرفة وجوه البالغة فيه يعين علمعانيه وألفاظه 
( قال : إذا هللا عنهماوي عن ابن عباس ) رضي وقد ر  ،(1)قال تعالي : "بلسان عربي مبين" 

 .(2)سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب 
عصرنا  ى بعد جيل حتى وصل إلوقد ظل العرب يتوارثون إنشاد الشعر جيال        

 معاصر،غير أني آثرت أن يكون بحثي عن شاعر  الشعراء،الحاضر الذي نبغ فيه كثير من 
 الطهطاوي.وهو الدكتور / عبده إسماعيل يلة الدراسات عنه قل

أن يكون  ىوبعد قراءتي لديوانه / " شقائق النعمان " قراءة متأنية عقدت العزم عل     
" الطهطاوي( )اسم المفعول في ديوان شقائق النعمان للشاعر/عبده إسماعيل:بحثي بعنوان

 . دراسة صرفية داللية"
 النحو التالي:وأما عن منهج الدراسة فقد جاء على 

 الديوان.اسم المفعول في استخراج شواهد  - 1
 اللغوي.تصنيف الشواهد على حسب الترتيب  – 2
 والدراسة.بيان معني األلفاظ الغريبة في األبيات من خالل العرض  - 3
ثـم  للبيـت،ط بين السياق القبلـي والبعـدي مع الرب للقصيدة،ربط الشاهد بالغرض العام  -4

 ة اسم المفعول في البيت.لال د علىالوقوف 
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 : تمهيد
هو صفة تشتق من مصدر الفعل المتصرف؛ المبني للمجهول، للداللة على من وقع 

 ، نحو: مكتوب محبوب، ُمحطَّم.(3)عليه الفعل حدوثا ال ثبوتا 
وقيل: هو اسم مشتق يدل على معني مجرد غير دائم، وعلي الذي وقع عليه هذا 

 (4)يدل على األمرين معا  وهما )المعني المجرد، وصاحبه الذي وقع عليه.المعني، فالبد أن 
وقيل: هو اسم يشتق من الفعل المضارع المبني للمجهول، وهو يدل على صفة من 

، وله أوزانه، وهي تختلف باختالف الفعل، فقولك " مدفوع " يدل على (5)وقع عليه الحدث
 شيء قد دفع دفعا  حادثا  غير ثابت.

 المعني،الذي وقع عليه هذا  وعلىاسم مشتق يدل على معني مجرد غير دائم،  وقيل:
: المعني المجرد، وصاحبه الذي وقع عليه(، نحو )وهمافال بد أن يدل على األمرين معا 

 كلمة " منسوب " في قول الشاعر: 
 َتُلـــــــــم المـــــــــرء علـــــــــى فعِلـــــــــه ال

 

 ــــــــه ــــــــى مثل ــــــــت منســــــــوب إل  وأن
 

والذات التي وقع  النسبالمجرد، أي:  ؛المعنياألمرين" منسوب " تدل على  فكلمة
إذا أريد به الثبوت والدوام أصبح صفة مشبهة ويكون هذا حين  المفعولاسم  أماعليها،

يصاغ من مصدر الفعل المتعدي إلى مفعول واحد، ثم يضاف إلى نائب فاعله في المعني، 
 (6) الكلمة. موعنحو: أنت مرموق الكرامة، والحليم مس

 بن أبي سلمي "في ديوانه": زهير: قال
 المواهب، من يعطي كمن يعد جزل  ميمون نقيبته لبيت،ا مباَركُ 

 

 صياغة اسم المفعول
ممنون، معلوم  نحو:مفعول " وزن:للثالثي المجرد، على  المفعولاسم  يصاغ
 (14: َمْجُنوٌن﴾)الدخانَتَولَّْوا َعْنُه َوَقاُلوا ُمَعلٌَّم  ﴿ُثمَّ تعالي:  :نحوقوله
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العين حذفت منه واو " مفعول "وكان "على َمِفْعل " فيما عينه باء نحو:  تلكان مع فإن
وعلي "  ،(7)مهيوبتميم يلفظون الكلمة على أصلها، فيقولون: مبيوع،  وبنومبيع، مهيب، 

 .مصوغَمُفْعل " فيما عينه واو نحو: مقول، مصون، 
الثالثي المجرد، على وزن المضارع المبني للمجهول، مع  لغير المفعولاسم  ويصاغ
 نحو: مسود، معظم، محترم ،(8)اآلخرل بمضمومة، مع فتح ما ق لمضارعة ميما إبدال حرفا

( ويكون ما قبل 24: )الدخان﴾ُجْنٌد ُمْغَرُقونَ  اْلَبْحَر َرْهو ا ِإنَُّهمْ  ﴿َواْتُركِ قوله تعالي:  نحو
 .دناهاالتي سر  األمثلةمفتوحا ، كما هو ظاهر في  آخره

"مستعون " و"مستفيد " ثم  " مستفاد" فأصلهاويكون الفتح مقدرا ، نحو: "مستعان"  وقد
ذلك  ومننقلت الفتحة من حرف العلة إلى الساكن قبله، وقلب كل من الواو والياء ألفا ، 

وأيضا " مختار " أصلها "  ألفا، ج " ثم قلبت الواو حتو" محتاج ألن أصلها " مُ  أيضا  
والحال نفسها في: مرتاب، مشتاق، منهار مرتاع. مثل هذه  ألفا ،مختير " ثم قلبت الياء 

واسم المفعول، واسما الزمان والكمان، والمصدر الميمي،  الفاعل،يشترك فيه اسم  الكلمة
 ويكون سياق العبارة محددا المقصود.

على " مفعول " نحو:  اءتبعض أسماء المفعولين لغير الثالثي المجرد، فج وشذت
 ي" نحو: قعيد، طليق، هد ِعيلمسعود، مزكوم، محزون، مجنون أو على " فَ 

 للثالثي المجرد، وهي:  المفعول،خمس صيغ نابت عن اسم  وثمة
نحو:  عل،الفا اسممن مصدر الفعل الذي ليس له، " فعيل " لمبالغة  تصاغ:(9)َفِعيل

قتيل، صريع، طنين رجيم، ويستوي المذكر والمؤنث في هذه الصيغة، إذا علم الموصوف 
 ؤنث،بها. تقول أنا جريج وهي جريج فإن لم يعلم الموصوف بها وجب تحديد المذكر والم

نحو: أسعفنا كل جريج وجريحة أما قولهم: أخالق ذميمة، وطفلة فطيمة، فالتأنيث فيه 
أو  المفعول،وشذت بعض الكلمات فجاءت من هذه الصيغة، للداللة على اسم  ،شاذ

 .بديعوهي: حبيب، صريخ، ربيب،  الفاعلمبالغة اسم 
 حمل. ْبح،نحو: ذِ  المؤنث،: صيغة سماعية يستوي فيها المذكر و ِفْعل
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 .حلب: صيغة سماعية يستوي فيها المذكر والمؤنث، نحو َجَزر ولد، َفَعل
 سماعية يستوي فيها المذكر والمؤنث، نحو: مضغة، غرفة، نسخة.: صيغة ُفْعلة

 : صيغة سماعية أيضا ، نحو: ركوب، حلوب، صبوح.َفُعول
من الكلمات في الصيغ األربع األخيرة، قلما يستخدم صفة، ألنه أقرب إلى أسماء  وكثير

هو اسم  عول،المف" بمعني اسم  َعال" فِ  صيغةويشبهه في هذا ما جاء على  مدةالذوات الجا
 .جهازقطار،  له،نحو: كتاب، إ ذات

أي مملوء، فوصفوا به، وما يوصف به من هذه الصيغ كلها فإنه  هاق،: كأس دِ وقالوا
 شيئا من المبالغة.  المفعوليضم إلى معني اسم 

 :واهد اسم المفعول في الديوانش
 أوال : اسم المفعول من الثالثي

رقم  القصيدة البيت م
 وزنه فعله المفعولاسم  الصفحة

1 
 الدهر مصنوع ِمنْ 

 يدَشـدِ  الِبَناء
 ُفِعل ُصِنعَ  َمْصُنوعُ  17 فاروق العظيم

2 
َعْن َعدِلَك الموُضوع ِفي 

 األْسَفارِ 
 فِعل وِضعَ  الموُضوع 24 إلي زعيم وادي النيل

3 
ِبَدَواِنٍق َمبُخوسِة  

 المقــَدارِ 
 ُفِعلت ُبِخست َمبُخوسةِ  25 إلي زعيم وادي النيل

 ُفِعلت ُنِسجت مْنُسوجة   25 إلي زعيم وادي النيل مْنُسوجة  باللٍئ َوُنضـــارِ  4

5 
َكِفْرَدْوِسِه المْفُقـوِد َوْهـَو 

 َيَبـابُ 
 ُفِعل ُفِقدَ  المْفُقـودِ  39 اسماعيل باشا

6 
َشاِعـٌر َقْد َعاَش َمْهُدوَر 

َمـا  الدِ 
 ُفِعلَ  ُهِدرَ  َمْهُدورَ  47 قيس

7 
ْيِه َكَمْصُهوِر  َفاَضْت ِبكفَّ

 النَُّضـارِ 
 ُفِعلَ  ُصِهرَ  َكَمْصُهورِ  51 حديقة األندلس
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رقم  القصيدة البيت م
 وزنه فعله المفعولاسم  الصفحة

8 
ـَماِء وَحطَّـَم  َربُّ السَّ

 المْغلوَبا
 ُفِعل ُغِلبَ  المْغلوَبا 79 إلي وطن العروبة

9 
َو َما َسَكَب اْلَمْحُزوُن  

 َأْدُمَعُه َسـْكَبا
 ُفِعل ُحِزنَ  اْلَمْحُزونُ  128 دنشواي

10 
رِ   يفِ  َلْثِم َنْحٍر َيِتيِم  الـدُّ

 َمْحُسـودِ 
 ُفِعل ُحِسد َمْحُسـودِ  229 خلف المواعيد

 
 :الديوانالدراسة الداللية لشواهد اسم المفعول من الثالثي في  •

 ورد اسم المفعول من الثالثي في قصائد الديوان في عشرة مواضع وهي كاآلتي:
ْهِر َمْصُنوُع الِبَناء  البيت األول: في قصيدة فاروق العظيم من )الطويل( بقوله:) ِمْن الدَّ

يتحدث الشاعر عن مكانة النيل المعظم  والمشرف بإضافة فاروق  البيتفي هذه  َشـِديُد(
العظيم له كحاكم لمصر التي فيها النيل ،ولهذا جاء معبرا  عنها بالجملة االسمية المؤكدة 

ن أساسه ( حيث وقعت الجملة الخبرية تعليال  لبقاء النيل ببقاء الحياة بأن في قوله )أل 
الدهر لم يذهب( ولهذا جاء معلال  في قوله ألن  ىالمستفاد من التقديم والتأخير في قوله )عل

بهذا الوصف وإنما جاء واصفا  له بقوله مصنوع البناء  بل ولم يكتفِ  ، أساسه من الدهر
جنة يفتخر به أهل مصر، ويشهد  وادي النيل ومكانته التي جعلتهعظمة  ىشديد ليدل لنا عل

الناس تعيش في عهده في  ى الطهطاوي لفاروق العظيم بالحكمة وبازدهار عهده ألنه ير 
 رفاهية وأمن وأمان بسبب ما يتمتع به من حكمة. 

يها ثم ينتقل بنا الطهطاوي إلي قصيدته )إلي زعيم وادي النيل( من)الكامل( والتي ورد ف
 اسم المفعول من الثالثي في ثالثة مواضع:

بقوله:)َعْن َعدِلَك الموُضوع ِفي األْسَفاِر( في هذا البيت يخاطب الطهطاوي  البيت األول
االستفهام الذي خرج من معناه الحقيقي إلى معني  أسلوبدولة " النحاس باشا" مستخدم ا 

ةٌ بِ مجازى وهو التعجب في قوله:)َهْل َكاَن ِفي َهَذا  َك ُحجَّ ( وهو يقصد ما تقوله عليه ربِ 
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هذه  علىاإلنجليز من أكاذيب قد اختلقوها عليه وينكر الطهطاوي أن تكون هناك حجة 
 األقاويل واألكاذيب. 

المقــَداِر( في هذا البيت يصور الشاعر   بقوله:) ِبَدَواِنٍق َمبُخوسةِ  وفي البيت الثاني
ا حالهم من الخداع  حال األحزاب السياسية وما بها من ضالل عم علي الناس جميع ا واصف 
والكذب  الذي جعل الناس تمشي وراء ضاللهم، فقد حطموا الوطن وباعوا حماه بال ثمن، 

شكين في أن تكون هذه وهذا ما استدعي الشاعر إلى وصف حالهم مخاطب ا المنكرين  والم
األحزاب على ضالل فهو من خالل أبياته يوضح ضاللهم وكذبهم، وقد استخدم اسم 
المفعول في قوله:) مبخوسة ( للداللة علي ثبوت استهانتهم بوطننا الغالي مصر وقد تأثر 

َوَكاُنوا ِفيِه ِمَن َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة ﴿الطهطاوي بالقرآن الكريم قال تعالي:
 (20﴾) يوسف:الزَّاِهِدينَ 

َوُنضـــاِر( يكمل الطهطاوي حديثه عن هذه  بآللئبقوله:) مْنُسوجة   وفي البيت الثالث
األحزاب الضالة وما فعلوه في الناس من نشر أكاذيب وأقاويل مزيفة حيث استطاعوا أن 

محوا التاريخ واألمجاد التي  يجملوا كالمهم ويزينوه حتي صدقهم الناس ظانين أنهم قد
واستخدم الطهطاوي اسم المفعول)منسوجة( للداللة علي أن هذا  واألجداد،صنعها اآلباء 

 وزيفهم.الفعل من صنيعهم فهم مستمرون في ضالله 
وفي قصيدة )إسماعيل باشا( من)الطويل( ورد اسم الفاعل في موضع واحد بقوله: 

"، َو َيَبـاُب( يصف لنا الطهطاوي حال مصر في عهد "إسماعيل باشا)َكِفْرَدْوِسِه المْفُقـوِد َوْهـ
كانت بفضله في قلب الشرق مثل الفردوسة والشرق كله من حولها خراب، فهو  التي

ا علي المنكرين والمشككين في أعماله، واستخدم  التييتحدث عن أمجاده  ال ينكرها أحد رد 
ضياع الشرق وخرابه ولكن مصر في وسط كل اسم المفعول في قوله:)المفقود( مشير ا إلى 

 الفردوس.هذا الخراب بفضله تشبه جنة 
( ورد فيها اسم المفعول في )الرملثم ينتقل بنا الطهطاوي إلي قصيدة )قيس( من 

َمـا( في هذا البيت يرثي الطهطاوي  موضع واحد في قوله:) َشاِعـٌر َقْد َعاَش َمْهُدوَر الدِ 
ي " قيس" والرثاء من أجود أنواع الشعر وأشرفها لما فيه من الشاعر الكبير مجنون ليل

قوة العاطفة وصدقها وهو من األغراض الشعرية البارزة "قال األصمعي: أحسن الشعر 
الشباب .... قلت ألعرابي : ما بال المراثي أشرف أشعاركم؟ قال: ألنا  على المراثي والبكاء

وقد اشتهر عن الطهطاوي رثاؤه للرموز الوطنية في شعره،  (10)نقولها وقلوبنا محترقة 
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وهنا يتجلى إحساسه المرهف وعاطفته تجاه شاعر مثله بعد أن قرأ تاريخه وعلم انه كان 
مجنونا  بمحبوبته ولكن القدر حال بينه وبينها وأصبح دمه مباح بسبب حبه لها فبكي قلب 

 ن شاعر لشاعر.الطهطاوي وفاض دمعه وأنشد هذه القصيدة رثاء م
من)الكامل( ورد فيها اسم الفاعل في  األندلس(وينتقل الطهطاوي إلي قصيدته )حديقة 

ْيِه َكَمْصُهوِر النَُّضـاِر( استطرد الطهطاوي في تصويره لتلك  موضع واحد قال :) َفاَضْت ِبكفَّ
ما جعل  لهم،الحديقة الغناء فقد صور مشهد األزهار المتعددة وهي تداعب المارة وتبتسم 

أحزانه تبدد كما صور مرور النسي العليل الذي داعب هذه األغصان فتمايلت وتطايرت 
وكأنها صبية غيداء ويصف حاله مع هذه الزهور وكأنه سكران تائٌه من جمالها وجمال 

 منظرها.
وفي قصيدته ) إلى وطن العروبة( من)الكامل( ورد اسم المفعول في موضع واحد في 

ـَماِء وَحطَّـَم المْغلوَبا( تميزت شخصية الطهطاوي باالنفعال ألحداث األمة قوله:) َربُّ ال سَّ
كانت سيئة  بسبب األحداث والنكبات السياسية المتوالية  التيالعربية وأوضاعها 

والطهطاوي كان يتمتع بالقومية العربية واستطاع أن يصور كل ما واكبه من أحداث في 
العدوان المتكرر من عدو غادر وهذه االنتكاسات كان  شعره، كان يتوجع لوجع األمة من

يتخللها بعض مظاهر االنتصار، ومن هذه االنتصارات انتصار جيش العروبة علي العدو 
الصهيوني، ويوضح الطهطاوي في هذه القصيدة عموم فرحة جميع الشعوب العربية لتحرر 

اهدين علي مواصلة هذا الوطن الغالي، وفي هذا البيت تجد الطهطاوي يستحث المج
الحرب، والتضييق عليهم والحفاظ علي هذا النصر الذي هو من عند هللا)سبحانه وتعالي( 

المغلوبا( يقصد به جيش االحتالل اإلنجليزي الذي حطم )واستخدم اسم المفعول في قوله: 
علي يد جيشنا العربي وداللة اسم المفعول هنا تدل علي الثبوت أي ثبوت هزيمتهم 

 رهم. وانكسا
وفي قصيدة ) دنشواي ( من)الطويل( ورد اسم المفعول في موضع واحد في قوله:     

في هذا البيت يعظم الطهطاوي من الذكري  (11)) َو َما َسَكَب اْلَمْحُزوُن َأْدُمَعُه َسـْكَبا(
الخالدة في وجدان الشعب المصري والتي دائم ا ما تذكرهم بالظلم والقهر الذي وقع على 

ية د نشواي من قتل وإزهاق ألرواح بريئة ، فهو يقول أن هذه الذكري لن تنسى أبدا  أهل قر 
، واستخدم اسم المفعول في قوله:)المحزون( للداللة علي استمرارية الحزن وعدم 
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انقطاعه " ذكر بن الناظم أن )مفعوال ( يقبل معناه الشدة والضعف وبعد النقل إلي )فعيل( 
 ني الحدث فيه أشد ، لم يصلح إال حيث يكون مع

ولذا  (12)أال تري أن من أصيب في أنملته بمداية يسمي مجروحا  وال يسمي جريحا " 
استخدم الطهطاوي اسم المفعول بقوله :)محزون ا( ولم يقل حزين ا لشدة وقع هذه الذكري 

 علي نفوس المصريين.
ا كالماء لكثرة ال بقوله سكب وآثر حزن الواقع ولم يقل دمع وكأن الدمع يصب صب 

 عليهم بسبب هذه الذكري األليمة. 
خلف المواعيد( من )البسيط( ورد اسم المفعول في موضع )بعنوان وفي قصيدته التي 

ر ِ واحد في قوله:) ِفي َلْثِم َنْحٍر  حاله مع  الطهطاوي  يشكو البيت اهذَمْحُسـوِد(في  َيِتيِم الـدُّ
قلبه  محبوبته وخلفها المواعيد معه وتركها وهجرها له، وينادي عليها أن تعود وتشفي

ل منطقها الذي يشبه في جماله ماء االذي يتعذب ببعدها ويصف جمالها وجم
 الماء الطهور.العناقيد،

 ثانيا : اسم المفعول من غير الثالثي

رقم  القصيدة البيت م
 الصفحة

اسم 
 المفعول

 وزنه فعله

1 
ُمَخلَّدة   ُتْعلى الَحمى 

 واألكـارما
 ُفعِ لت ُخلِ دت ُمَخلَّدة 11 الفن

 ُفعِ لت ُعطِ رت معطَّـرة   15 فاروق العظيم معطَّـرة  فيَهـا الِكتـاُب َمِديدُ  2

3 
َمة األْرَكاِن َو ْهـَى  ُمَهدَّ

 َعـِديدُ 
َمة 17 فاروق العظيم مت ُمَهدَّ  ُفعِ لت هدِ 

4 
ُس ِبُكْم  يل المقـدَّ َعرف النِ 

 ِسـرَّهُ 
ُس  17 فاروق العظيم س المقـدَّ  ُفعِ ل ُقدِ 

 ُفعِ لت ُزيِ نت ُمَزيَّنة   20 فاروق العظيم ُمَزيَّنة  ِفيهـَا الُخـلوُد َجِسـيدُ  5

 َقاَم الَحِديُد بباِبَك الُمْنـدك ِ  6
إلي زعيم 
 وادي النيل

 ُأنُفِعل ُأنُدكَ  الُمْنـدك ِ  23

 فوعل دوفع ُمــَداَفعٍ  25إلي زعيم يا َأْعَظَم الزُّعماِء غير  7
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رقم  القصيدة البيت م
 الصفحة

اسم 
 المفعول

 وزنه فعله

 وادي النيل ُمــَداَفعٍ 

8 
ـقَة اأَلْرَجـاِء  تْحَفُظ  ُمَنسَّ

 ِذْكـَرهُ 
إسماعيل 

 باشا
ـقةَ  39 قت ُمَنسَّ  ُفعِ لت ُنسِ 

9 
وَدْرُفوُرَباَتْت ِفي السُجوِن 

 ُمَهاَنة  
اسماعيل 

 باشا
 أفعلت أهينت ُمَهاَنة   41

10 
يـُل اْلُمَبـاَرُك  َوَصاَر لَنا النِ 

 ُدوَلة  
اسماعيل 

 باشا
 ُفوِعل بورك اْلُمَبـاَركُ  41

 
 :الديواناسم المفعول من غير الثالثي  لشواهد الداللية الدراسة •

 ورد اسم المفعول من غير الثالثي في قصائد الديوان في عدة مواضع:
ورد في قصيدة )الفن( من)الطويل( في موضع واحد في قوله:) ُمَخلَّدة   ُتْعلى الَحمى 

الدنيا كلها معالم  إلىفي هذا البيت يتحدث الطهطاوي عن مصر التي أهدت  واألكـارما(
الحضارة وهي بالد الليوث التي قهرت وأبادت الغواشم وأهدت إلى الدنيا معالما خالدة ترفع 

 .من شأن الكرام
( للداللة  استمرار وثبوت هذه المعالم  علىواستخدم الطهطاوي اسم المفعول )ُمَخلَّدة  

قصيدة )فاروق  ىثم ينتقل بنا الطهطاوي إل ويمنح.وشبه الطهطاوي مصر بإنسان يهدي 
 العظيم( من )الطويل( ورد فيها اسم المفعول من غير الثالثي في أربعة مواضع:

ا فاروق  البيت األول بقوله:) معطَّـرة  فيَهـا الِكتـاُب َمِديُد( بعدما تحدث الطهطاوي مادح 
العظيم وما فعله هو وجنوده من إبادة للصهاينة وتطهير ألرض الشام وصف لنا حال هذه 

واستخدم  العصور،مر  علىالبالد بكونها عطرت به وبجنوده، وسيظل ما فعله تاريخ يروى 
 وجنوده.أن ما حدث هو من صنيع الملك فاروق  ىلة علال للد ؛)معطَّـرة (ل اسم المفعو
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َمة األْرَكاِن  ( في هذا البيت يمدح الطهطاوي وْهـَي َعـِديدُ وفي البيت الثاني بقوله:) ُمَهدَّ
فاروق العظيم في دفاعه عن معابد دين هللا كلها والتي ال يفرق فيها بين دور العبادة 

ويقول  مصر،وال غير المسلمين فالكل عنده سواء له حق في وطنه الخاصة بالمسلمين 
وأشار الطهطاوي إلي كثرة هذه المعابد  محطمة،لواله لصارت هذه المعابد مهدمة 

كثرتها وكأنه يرسل رسالة تفيد بقوة وشجاعة فاروق فال  علىللداللة  )وهيعديد(بقوله:
 يدافع عن كل هذه المعابد إال األقوياء.

ُس ِسـرَُّه( يستمر الطهطاوي في مدحه  )ِبُكمْ ت الثالث بقوله:وفي البي يل المقـدَّ َعرف النِ 
إبراز فضائل الممدوح ولكنَّ الطهطاوي  إلىلفاروق العظيم والشاعر يهدف من خالل مدحه 

بالغ في مدحه للملك فاروق ففي هذا البيت قد جعل النيل وهو شريان الحياة بالنسبة 
 ويتعلم من فاروق.للمصريين جعله يعرف 

وقد حدد بعض النقاد القدامى الفضائل التي يقصدها المادح في مدحه فإن تعداها إلي 
غيرها من الصفات فقد أخطأ قال بن قدامة: " لما كانت فضائل الناس من حيث هم ناس، 
ال من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان، على ما عليه أهل األلباب من 

لك، إنما هي العقل والشجاعة والعفة، كان القاصد لمدح الرجال بهذه األربع االتفاق في ذ
الخصال مصيبا ، والمادح بغيرها مخطئا ؛ ثم قد يجوز مع ذلك أن يقصد الشاعر للمدح 
منها بالبعض واإلغراق فيه دون البعض، مثل أن يصف الشاعر إنسانا  بالجود الذي هو 

 ويفتن في معانيهأحد أقسام العدل وحده، فيغرق فيه 
أو بالنجدة فقط، فيعمل فيها مثل ذلك أو بهما، ويقتصر عليهما دون غيرهما، فال  

يسمى مخطئا  إلصابته في مدح اإلنسان ببعض فضائله، لكن يسمى مقصرا  عن استكمال 
 (13)جميع المدح." 

يكمل الطهطاوي مدحه لفاروق  َجِسـيُد(ِفيهـَا الُخـلوُد  )ُمَزيَّنة  وفي البيت الرابع بقوله: 
جعل مدينة مصر القديمة تثني  حتىالعظيم متحدث ا عن أمجاده وما شيده من معالم وبالغ 

عليه فقد أصبحت في عصره في مقدمة األمم وفيها من المعالم الخالدة التي تجعلها تبهر 
 أهل األرض جميعا .
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البيت  لمفعول في موضعين:(ورد اسم ا)الكاملزعيم وادي النيل( من ىوفي قصيدة )إل
األول في قوله:) َقاَم الَحِديُد بباِبَك الُمْنـدكِ  ِمـْن( في هذا البيت يخاطب الطهطاوي الحاكم 

من خيرة هذا الشعب للمطالبة  إليه عددفيذكر أنه عندما ذهب  الوزراء،آنذاك أو رئيس 
( وقد استخدم الطهطاوي اسم الحديدية؛بحقوقهم حالت بينهم أبوابه   المفعول )الُمْنـدكِ 

بغرض الدعاء عليه بأن يندك هذا الباب من أسفله وهذا كناية عن الخسف به وبداره. 
وفي البيت الثاني بقوله:) يا َأْعَظَم الزُّعماِء غير ُمــَداَفٍع(في هذا البيت يعلي الطهطاوي (14)

 فهو أعظم الملوك والزعماء وبامتداحه صار من أفضل الشعراء .  من شأن ممدوحه
إسماعيل باشا( من )الطويل( وقد )بعنوان ثم ينتقل بنا الطهطاوي إلي قصيدته والتي 

 ورد اسم المفعول من غير الثالثي في سبعة مواضع وهي كاآلتي:
ـقَة  يصف الطهطاوي في هذا البيت حاله  ِذْكـَرُه( اأَلْرَجـاِء تْحَفظُ البيت األول بقوله:) ُمَنسَّ

وهو يمر في قناة السويس فقد قضي وقتا متنقال بين اإلسماعيلية وبور سعيد والسويس 
ا مناقب مرثيه   علىكلما مررت  باشا( )إسماعيلحين كتب هذه القصيدة وهو يقول: معدد 

بسيرته العطرة  هذه الشعاب تجذبني وتذكرني بإنجازات هذا البطل فقد مثل هذا البطل الخالد
وهي منسقة وكأن كل ركن فيها يشهد بعظمة هذا الخديوي  وأفعاله وصروحه التي شيدها

 باني مصر الحديثة.
في هذا البيت يتحدث  ُمَهاَنة (وفي البيت الثاني بقوله:) وَدْرُفوُر َباَتْت ِفي السُجوِن 

استطاع الخديوي الطهطاوي عن درفور وهي إقليم من أقاليم السودان الغربية والتي 
ا بجنوده القوية والشاعر هنا يذكر  إسماعيل إلي حكمه مرة أخرى كما ضم البربر أيض 

ا يروى  مر العصور واستخدم الطهطاوي اسم  علىأمجاد الخديوي ومناقبه التي تعد تاريخ 
 ذلهم.استمرار  علىللداللة  مهانة()المفعول 

 الخاتمة

 وأصلي وأسلم على الصعوبات،تذلل  وبعونه الصالحات،الحمد هلل الذي بنعمته تتم 
يوم الدين ...  إلىومن تبع سنته  وصحبه،آله  األنبياء والرسل سيدنا محمد وعلى خاتم
 وبعد

 فبعد هذه الدراسة والتحليل اللغوي والداللي السم المفعول في ديوان " شقائق النعمان
 ومنها: أذكر أهم النتائج التي توصل إليها البحث الطهطاوي،للشاعر/عبده إسماعيل 
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ئد اتضح من خالل التحليل لشواهد الديوان كثرة ورود اسم المفعول في قصا -1
ا20بلغ عدد الشواهد ) الديوان،  ( شاهد 

ظهر من خالل األبيات مدى تأثر الطهطاوي بأستاذه طه حسين من حيث مذهبه  -2
ا أدبي ا ي الفكر   .الذي يجعل من القرآن الكريم نص 

في التصوير وافتنان خياله الذي جعل التشخيص يشع في  ظهرت قوة الطهطاوي  -3
 .فجعل الطبيعة من أشجار وأزهار تفرح وتحزن وتسمع وتتكلم صوره،
تضمنت بعض ألفاظه مبالغات غير مقبولة ففي بعض شواهده صور محبوبته  -4

 بسورة من القرآن الكريم.
 .معبر ا عن المعني الموضوع لهفقد استخدم كل لفٍظ  تمكنه في اللغة العربية -5
 اقتبس الطهطاوي في شعره الكثير من ألفاظ القرآن الكريم. -6
 استطاع أن يربط بين أسلوب الشعراء القدامى وأسلوب عصره الحديث. -7

ا الوصول إليهاوبعد فهذه أهم النتائج   .التي حاولت جاهد 
 

 الهوامش
 

 .   195سورة الشعراء اآلية (   1)
ــدين الســيوطي )2) ــوم القــرآن ، لجــالل ال ــراهيم 911ت (  اإلتقــان فــي عل ( ، محمــد أبــو الفضــل إب

 م .1974ه ، 1394 /، الهيئة المصرية العامة للكتب ، ط 2/76،
تصريف األفعال واألسماء  199ص، الصرف الكافي 155نظر/ تصريف األسماء واألفعال صي ( 3)

وعلم الصرف بين  56، وشذا العرف في فن الصرف،ص303في ضوء أساليب القرآن ص
 .239النظرية والتطبيق، 

 .1/271 ،نظر/ النحو الوافيي ( 4)
والطريف في عام التصريف  299، والعوامل المائة النحوية ص3/271 ،نظر/ النحو الوافيي ( 5)

 . 82والمدخل الصرفي ص 155واألفعال صوتصريف االسماء  257ص
 .1/271نظر/ النحو الوافي ،ي (6)
  156نظر/ تصريف االسماء واألفعال، صي( 7)
، 233واإلرتشاف، البن حيان، ص 53وشذا العرف، ص 2/203نظر/ الكافية في النحو ي( 8)

التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل في النحو  422وشرح شذور الذهب، ص 138
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وتصريف األسماء  84والمدخل الصرفي، ص 299والعوامل المائة النحوية ص 3/272الوفي
وفي  28م دار ص 1994ط  –بدراويزهران وشافية ابن الحاجب تحقيق د/ ال 157واألفعال ص

والكامل في النحو والصرف  264التصريف ص لموالطريف في ع 30/272عدم النحو
 334واإلعراب ص

 2/169نظر/ الهمع يقيل إنها سماعية ( 9)
( العقـد الفريـد، البــن عبـد ربــه األندلسـي ، تـح/ د. مفيــد محمـد قميحــة، دار النشـر/ دار الكتــب 10)

 .3/183، 2/361م 1983هــ1404لبنان، طــ/ األولي، العلمية، بيروت
ــْكُب: َصــبُّ المــاِء. ُيَقــال: َســَكْبُت المــاَء فاْنَســَكَب، وَدْمــٌع َســاِكٌب. َوأهــل 11) ( ســكب: َقــاَل اللَّْيــث: السَّ

محمـد بـن أحمــد بـن األزهــري الهـروي، أبــو  ،اْلَمِديَنـة َيُقوُلـوَن: اْســُكْب َعَلـى َيــِدي. تهـذيب اللغــة
بيـروت  –هـ( تح/محمد عوض مرعب دار النشـر/ دار إحيـاء التـراث العربـي 370: ت)منصور 

 .10/49م 2001طـــ األولى، 
 .55( معاني األبنية في العربية صــ12)
نظر/ شعر الدكتور عبده اسماعيل الطهطاوي الرؤية والفـن رسـالة ماجسـتير إعـداد الباحـث/ ي( 13)

بقســـم األدب والنقـــد بكليـــة اللغـــة العربيـــة بجرجـــا محمـــد عبـــد الناصـــر محمـــد العنتبلـــي المعيـــد 
 .137صــ

نظر/ التصوير البياني في ديـوان شـقائق النعمـان للشـاعر عبـده إسـماعيل الطهطـاوي رسـالة ي( 14)
 .104ماجستير إعداد الباحث/أحمد حسن أحمد غانم معيد بكلية اللغة العربية بجرجا صـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 محسن رجب تغيان عالم                 الطهطاوي  إسماعيل هللشاعر عبداسم المفعول في ديوان شقائق النعمان 

- 119 - 

 

 المصادر والمراجع 
: الكتب   أوال 

(، محمد أبوالفضل 911اإلتقان في علوم القرآن، لجالل الدين السيوطي)ت  -1
 م .1974ه، 1394إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتب، ط 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ت/عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا  -2
تح/ يوسف ه ـ ( 761ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام ) المتوفى: 

 الشيخ محمد البقاعي دار النشر/دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
  –تصريف األفعال واألسماء في ضوء أساليب القرآن، أ. د/ محمد سالم محيسن  -3

 .مكتبة الصفا
هـ( 370تهذيب اللغة ت/ محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )ت:  -4

بيروت طـــ األولى،  –إحياء التراث العربي تح/محمد عوض مرعب دار النشر/ دار 
 م .2001

األستاذ/أحمد الحمالويتح/ نصر هللا عبد الرحمن نصر  ،شذا العرف في فن الصرف -5
 .هللا ، دار النشر / مكتبة الرشد الرياض

العقد الفريد، البن عبد ربه األندلسي ، تح/ د. مفيد محمد قميحة، دار النشر/ دار  -6
 . م1983هــ1404ت لبنان، طــ/ األولي،الكتب العلمية، بيرو 

هـ( دار النشر / دار المعارف ط/ الخامسة 1398: تعباس حسن )، النحو الوافي -7
 عشر .
 العلمية:ثاني ا: الرسائل 

التصوير البياني في ديوان شقائق النعمان للشاعر عبده إسماعيل الطهطاوي  -8
بكلية اللغة العربية رسالة ماجستير إعداد الباحث/أحمد حسن أحمد غانم معيد 

 بجرجا .
شعر الدكتور عبده اسماعيل الطهطاوي الرؤية والفن رسالة ماجستير إعداد  -9

الباحث/ محمد عبد الناصر محمد العنتبلي المعيد بقسم األدب والنقد بكلية اللغة 
 العربية أسيوط .
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Abstract: 
The research material revolves around the previous participle 

described in the court poems, and its study is an analytical 

morphological study, a serious research to come up with the meanings 

and intentions of the language of the poet. Linguistic, and the assertion 

of the descriptive styles of the poet with the coexistence of the poetry's 

words. 

An introduction and description of the past participle, its action 

in the sentence and how it was formulated from the triple and non-

triple, and a balance between it and the previous participle were 

included in this study . 

In explanatory tables, I put poetic proof followed by the semantic study 

of each verse according to the previous participle 

Then came the conclusion in which I summarized the most 

important research findings by analyzing the poetic evidence found in 

the Divan's poetry, accompanied by a discovery of the sources and 

references on which they relied and benefited from the research 

 

Key words: The past participle,Formulate, Al-Tahtawi. 

 
 

 

 

 


