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   بدران الفضل أبو محمد شعر في  الطلبي النشاء  أساليب 
 إعداد 

 محمد  السيد رشاد محمود
 وآدابها العربية اللغة بقسم باحث

 الوادي جنوب جامعة - اآلداب كلية
mr0669353@gmail.com 

 العربية:اللغة الملخص ب
  الفضل   أبو  محمد   شعر  في  الطلبي  اإلنشاء  أساليب   حول  البحث   هذا  يدور  

 محاولة  في  معان،  من  الشعرية  لغته  تضمنته  ما  إلى  الوصول  بغية  عليها  والوقوف  بدران
 واصطالًحا،   لغةً   لإلنشاء  وتعريًفا  مقدمة   البحث   تضمن  وقد   هذا  جاد،  علمي   بحث   لتقديم 

في   اإلنشاء  أساليب   البحث    تناول  ثم  وأنواعه،   بدران   الفضل  أبو  محمد   شعر  الطلبي 
 كالتالي: 

  النهي   وداللته،  أدواته  األمر   وداللته،  أدواته  النداء  وداللته،  أدواته  االستفهام
  تعريفها   مبيًنا   األساليب   هذه  البحث    تناول  وقد   وداللته،   يغهص  التمني   وداللته،  أدواته

 الواحدة،  القصيدة  في  أسلوب   من  أكثر  بين  وجمعه    استخداًما،  وأكثرها  وداللتها،  وأدواتها،
  ودورها   الشاعر،  عند   الشعري   النص   في  األساليب   هذه  استخدام  على  المترتبة  والنتائج
  مالمح  وإظهار  بدران  الفضل  أبو  محمد   شعر  في  النفسية  األبعاد   عن  الكشف  في  الواضح

 إليها  توصل  التي  النتائج  مضمونها  في  وتحمل  الخاتمة  ذلك  بعد   تأتي  ثم    شخصيته،
 . والمراجع المصادر بأهم  كشف ثم   البحث،

 شعر، أبو الفضل بدران.  الطلبي، اإلنشاء اإلنشاء، المفتاحية:  الكلمات
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 المقدمة: 
رب     هلل  على    العالمين،الحمد   والسالم   األنبياء والصالة   وخاتم  الخلق    أشرف 

 .أما بعد   التسليم،والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله  وأصحابه  أفضل الصلوات  وأتم 
 أن    الممكن  من   فليس   طبيعي،  أمر  واإلنشاء  الخبر   بين  الشعرية  األساليب   تنوع   إن         

 لكن  اإلنشاء،   أو  الخبر  من  واحد   تعبيري   نسق  على  الشاعر  لدى   الشعرية  األساليب   تسير
 محمد / شعر  في  لمسناه  ما  وهذا   اآلخر،  على  األسلوبين  أحد   فيها  يغلب   قد  الواحدة  الظاهرة

 كنت   وإن    لهما،   استخدامه  في  ونوع  واإلنشاء  الخبر  بين  زاوج  فالشاعر  بدران،  الفضل  أبو
 ومرونة   اإلنشاء،  أنواع  تفرع  إلى  يرجع  وهذا  شعره  على  اإلنشائي  األسلوب   غلبة  ألحظ

دراسة  فيه  تناولت   الذي  االتجاه،  هذا  في  الدراسة  تسير  أن  إلى  دفعني  ما  هذا  صيغه، 
 أسلوب االستفهام، والنداء، واألمر، التمني  والنهي.

  لغًة: النشاء
  غير   على   عمله  ابتدأ  الكتاب   الكاتب   نشاء"إااليجاد    اللغة  أهل  عند   اإلنشاء

م    تعالى  قال  (1)"    يحتذيه  مثال َمـٰن    الل ـه    ب س  يم    الر ح  ي يَها  ق ل  }  الر ح  لَ   َأنَشَأَها  ال ذ ي  ي ح  َمر ٍة    َأو 
اج    وَقال،  ]79  : َعل يٌم{[ يس  َخل قٍ   ب ك ل     َوه وَ  له  في  الزج    َجن اتٍ   َأن َشأَ   ال ذ ي  َوه وَ : "تعاَلى  قو 

وشاتٍ  ر  وشاٍت؛ َوَغي رَ  َمع  ر   . (2)" أنشأه َفه و شيئا ابتدأ من وكل  . خلقها وابتدأ ابتدعها أي َمع 
 لغة  وإنشاء  أدبيات   في  األدب   جواهر  كتابه  في  الهاشمي  مصطفى  وَعرف

 في  شرع  إذ   يمشي  الغالم  أنشأ  تقول  والوضع،  واإليجاد   الشروع  لغة  اإلنشاء"  يقول  العرب 
 به  يعرف  ، واصطالًحا: علمالحديث وضعه  فالن  وأنشأ  أوجدهم  العالم  هللا  وأنشأ  المشي
  واإلبداع   االيجاد   هو:  واإلنشاء  ،(3)"  عنها  التعبير  مع  وتأليفها  المعاني  استنباط  كيفية

 اإلنشاء.  في اللغوية األقوال خالصة هذه أنشأه، فقد  شيًئا ابتدأ إنسان وكل واالبتداء
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    اصطالًحا: النشاء
ال    كالم"  وقيل،  (4)"  كذب   وال  صدًقا  يحتمل  ال  ما "  هو  اصطالًحا:  اإلنشاء

  النطق  على  مدلوله  تحقيق  يتوقف  الذي   الكالم"  هو  أو  ، (5)"  لذاته  كذًبا  وال  صدًقا  ليحتم
 .(6)" به

  النشاء: أنواع
  مستحسنة   اإلنشاء  أنواع  إلى  اإلشارة  كانت   اإلنشاء،  مدلول  عن  الحديث   بعد 

  اإلنشاء "  البالغة  علوم   في  اإليضاح  كتاب   في  كما  قسمين  إلى  ينقسم  فاإلنشاء  وعليه
 حاصل  غير  مطلوًبا  يستدعي  ما"  وهو  الطلبي  واإلنشاء  (7)"  طلب   وغير  طلب :  ضربان

  ، والنداء  ،االستفهام  الطلبي،  اإلنشاء  أنواع  ومن  ، (8)"  الطلب   وقت   المتكلم  اعتقاد   في
 .واألمر والتمني، والنهي،

  الطلب  وقت   حاصل  غير  مطلوًبا  يستدعي  ال  ما"  فهو  الطلبي  غير  اإلنشاء  أما
  برب  يكون   وكذا  والرجاء،  والتعجب،  والقسم،  العقود،  وصيغ  والذم،  المدح،  بصيغة  ويكون 

 .(9)"  الخبرية ولعل وكم
  الشاعر عند الطلبي النشاء أنواع

   ودًللته وأدواته اًلستفهام أوًًل: 
 أسلوب  بدران الفضل أبو محمد  شعر في المستعملة الطلبي اإلنشاء أساليب  من

  من  غيره  عن  تميزه  التي  وداللته  أدواته  مفهومه  له  االستفهام  وأسلوب   االستفهام،
ًما   فهمه.  بالقلب   الشيء  معرَفت ك:  الفهم  "  من  مشتق  هو  اللغة:  في   واالستفهام  األساليب،  َفه 

  مني   طلب :  الشيء  استفهمت "  أنه  وورد   (10)  وعرفته  عقلته:  الشيء  وفهمت "  وَفهامة  وَفَهًما
 .  (11)" فهمه
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"اواصطالحً    سبق  ومم ا  ،(12)"  االستعالم  وجهة   على  الغير  من  المراد   طلب : 
  أدوات  وله  الطلب   فكرة  على  يقوم  إنشائي  أسلوب   بأن ه  االستفهام  مفهوم  تلخيص   يمكن
 غيره .  عن تميزه

 اًلستفهام: أدوات
فهناك  من  بأكثر  يأتي  العربية    اللغة    في   االستفهام   أدوات  من  كثيرٌ   طريقة، 

يقول   وإم ا  حرف،  إم ا  األدوات   وهذه  بها،  السؤال  المتكلم  يستطيع  التي   االستفهام    اسم 
 ،نوعين أسماء  على  وآالته"  :اإلعجاز  حقائق  وعلوم  البالغة  ألسرار  الطراز  كتاب   صاحب 

فالحروف ظروف  وجهين   على  واألسماء  غير،  ال  وهل  الهمزة،   ،وحروف  وأسماء   أيًضا 
وأنى  نحو   المكانية  والظروف  وأيان،   متى،  نحو   الزمانية  فالظروف  األسماء  وأما  ، أين 

     .(13) "لالستفهام ترى  كما كلها آالت  فهذه وكيف، وكم ، منفهي
الشاعر  في  وبالنظر   بمعظم   استعان  قد   نجده    بدران،  الفضل  أبو  محمد   شعر 

 بدور  يقوم   فاالستفهام  وأفكاره ،  معانيه    عن  للتعبير  االستفهامي،  أسلوبه  في  األدوات   هذه
  في  حضوًرا  األدوات   هذه  وأكثر  والمضمون،  للشكل  والجمالية  الفنية   القيمة  تحقيق  فيمهم  
 كم،  كيف،  ما،)الورود:    حيث    م ن    األدوات   هذه  بعد   وتأتى  ، (وهل  والهمزة،  من،)  شعره

 فلم(  أيان )  واألداة،   شعره،  في   كبيًرا  حيًزا  تشغل  فلم  (ىأن    ،وأي  متى،)  األدوات:  أما   (أين
 أداة   كل  استعمال  مرات   عدد   يبين  اآلتي   والجدول  الشاعر،  استخدامات   في  وجود   لها  يكن
   :بدران الفضل أبو محمد  شعر في االستفهام أدوات  من

 عدد ورودها  األداة  م       
 25 من  1
 23 هل 2
 20 الهمزة  3
 14 ما 4
 12 كيف 5
 8 كم 6
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 6 أين  7
 3 متى  8
 3 أى 9
 2 أنى  10
 0 أيان  11

  يكون   وربما  االستفهامية،  األدوات   من  كثيرٍ   على  الواحدة  القصيدة  تحتوي   وقد 
 قوله: )كيف( نحو األدوات  هذه   نفسها ومن األداة  بتكرار
   أسوان يا إيه

 واإلخوان؟  الحال كيف
    أوروبا ثلوج  وسط ستروح  قصيدتي كيف

 ...  الجبال حضن في تنام وكيف
   .(14) األغاخان  وردة تضم خ لكي

  األدوات  ومن  الواحدة،  القصيدة   في  مرة  من  أكثر(  )كيف  األداة   الشاعر  فكرر
 : قوله في وذلك( لماذا) أيًضا
  مثل كَ  إنسانٌ  َفَأَنا

  والشوق   بالفرحة   منتشًيا صباحٍ  كل   أصحو
ةَ  مثَلكَ  وأسمع   َشق     الط ير   َشق 
   الفرحة   أغاريدَ 

  األرض   في مثَلك َأله و
   َورًدا فيها وَأزرع  
ًما فيها تزرع فلماذا    ل غ 
  إليكَ  َيدي   أم د   حين ولماذا

 !!َطل َقة    فتصافحني زنادكَ  إليكَ  تشد  
   الخضراء وباألرض   بالحب    أحلم مثل ك إنسانٌ  فأنا

 إلينا؟  األطفال   نظرَ  إذا نبتسم   لماذا
  كب روا حتى  وسالًما جماالً  األرَض  ظن وا
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   وجماجمَ  حقدٍ  من وتراًثا  وحروًبا جحيًما األرَض  َأل ف وا
 األطفال:  عنها  يسألنا
  ق ت لوا؟ لماذا

ت م   ولماذا  ( 15) األحقاد؟ أرث   من َجَباًل  َخل ف 
  المالحظ  ومن  القصائد،  من  عددٍ   في  مرة  من  أكثر  )لماذا(  األداة   الشاعر  كرر

 قوله:  في وذلك الشاعر عند  الواحدة القصيدة في  أداة  من أكثر تكرار أيًضا
 وطني؟  عن" مارينا" تسألني

 عجمي:  لكنة في فأردد 
   بالحلم يأتي كي سنين منذ  أبحر وطني -

 سيعود؟  ومتى: فتفجؤني
   الشائكة األسالك وتلك بالحزن، محفور وجهك تتأملني:

ر  يهزمني! أنينا عينيك في تخلق الغربة وهذي عينيك،  تسو 
 حلمي:  من وتوقظني الليل خارطة في تبعث 

 .جسدي. تتحسس أصمت  اليوم؟ ليلتك ستقضي كيف -
   عينانا  تتالقى

   يدانا تمتد 
 شفتانا!  همت 
 ... فننفصل الوطن ظل يبعث 

  ؟... ستقضي كيف -
   فأبتعد   عيني  في القابع الظل يهتز

 تتمشى؟  ذاكرتك في العربية" لبني"  مازالت  هل -
 "  مرينا يا"  معذرة -

  أوردتي في نائنة العربية لبني
   شراييني وسط تتراقص 
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 ..  إذا القلب  دقات  من خيمتها تؤلف
 وطني؟  في نائمة  لؤلؤة وقلبي تبغين ماذا
   حزن   من مخلوق  إني

 ...  عربي  نبت  صديقي الحزن  -
 الحزن؟  تبغين هل -

 ( 16) ال!! فقالت:
  الترتيب   على  تيكاآل  وهما   أداة   من  أكثر  الشاعر  استخدم  القصيدة  هذه  في

 :قوله  نحو أداة  من أكثر على  الواحد  الشطر يحتوي  وقد  وماذا(،  ،وهل وكيف، متى،)
   اختبيء   رامي
 أخاف؟  ممن

 هزيمتي؟  َأجر   رأسي، مطأطئاً  أعيش   أبتي يا ي ر ضيك
 عروبتي؟  أينَ  وأينَ  الجهاد ؟ أين

   أبي يا وحدك ستعود  
   (17) بالحجر سأضرب   وأنا

  أغراض   الفهم، إلى  طلب   كونه  وهو  الحقيقي  غرضه  عن   االستفهام  يخرج  وقد 
قلياًل   السياق،  خالل  من   تفهم  أخرى    إليها  يخرج   التي  المعاني   هذه  أهم   مع  وسنقف 

  االستفهام  معالم  على  الوقوف  بعد   ولكن  بدران،  الفضل  أبو  محمد   شعر  في  االستفهام
 . أوالً  شعره في الحقيقي

 بدران:الحقيقي في شعر محمد أبو الفضل   اًلستفهام
  هو: العلماء عرفه كما الحقيقي اًلستفهام

   الشاعر: قول نحو إجابة، على الحصول منه الغرض  يكون  الذي االستفهام
  الشوارع كل في أسير

   األزهار جزيرة وسط الورد  أشم كي
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   الخفير يلمحني
 ( 18)الدخول؟  تذكرة ألديك

  االستفهام   لبناء  الرئيسة  األداة   يوه"  الهمزة"  االستفهام  أداة   هنا  الشاعر  استخدم
 غيرهما،  أو  المسند   أو  إليه،  المسند   معرفة  كطلب  ومعرفته،  المفرد   تصور  لطلب "  وتكون 
 فتطلب  عينه  تعلم  وال  مسافر،  أحدهما  أن    تعتقد   كنت   إذا  محمود،  أم  مسافر  أمحمد :  فتقول
:  التصديق  بها  يطلب "  أيًضا  وهي  (19)"  مثال  محمود   بأنه  فتجاب   تعيينه  نسبة  ك إدرا  أى 
 .(20)" صديقك؟  أقدم ونفيها نحو ثبوتها بين العقل يتردد 

  بجمالها  متغنًيا  أسوان  مدينة   الشاعر  يصف  حيث    ؛ حقيقته    على  هنا  فاالستفهام
 وعند   الوجود،   نادرة  نباتات   على  تحتوي   التي  الجميلة  النباتات   جزيرة  حيث   وبمعالمها

   قائاًل: فيجيب  الدخول؟، تذكرة ألديك حارسها يسأله الجزيرة هذه دخول
  والحقول الجزيرة فأنا .ال. أقول

  والمقول المقالة أنا
  (21) للقبول المتيم أنا

  لالستفهام    أن    أنًفا  ذكرنا  وكما   حقيقتها،  على  أتت    التي  االستفهامات   بعض   هذه
  إجابة   معرفة  منه  الهدف  يكون   ال البالغي  االستفهام  إن    حيث    ؛إليها  يخرج  بالغيةً   أغراًضا
 والتعجب،  ،االستفهام كالنفي  هذا  وراء  يستتر  المخاطب   إلى  انطباع  توصيل  وإنما  السؤال،

 بهذه  بدران  الفضل   أبو  محمد   الشاعر   قصائد   امتألت   وقد   لخ،إ...  والتمني،  والتقرير،
 . البالغية األغراض 

 : رالشاع  عند اًلستفهام إليها يخرج التي  البالغية األغراض أهم
 :التعجب  -1

  بحيث  سببها خفي فيه زيادةٍ  بسبب  المزي ة، ظاهر فاعل فعل استعظام" والتعجب 
  .(22)" سببه ظهر مم ا وال فيه،  زيادة ال مم ا ي تعجب  ال
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بي ا  استفهاًما  ويسمى" ج    استفهاًما   ويسمى  فعاًل،  متعجب   من  صادًرا  يكون    حين  َتع 
يبي ا  ج   ورد   وما  يتلقاه،   أو  به  من يخاطب   عند   العجب   إثارة  إيراده  من  الغرض   يكون   حين  َتع 

  االستحسان   بمعنى فهو  -وجل    عز  -  هللا   إلى  العجب   نسبة   من النبوي ة   األحاديث   بعض   في
   .(23) " والمثوبة للرضى المقتضي

  استخدمه   حيث    دواوينه  في  كثيًرا   ورد   التعجبي   االستفهام  أن  المالحظ  ومن
  تحكي   النوارس  ديوانه   منها  األكبر  بالنصيب   حظي  مرة،  وعشرين  اثنين  قرابة  الشاعر
 الذي  االستفهام   نماذج  ومن  عشَر مرة،  اثني  من  أكثر  الديوان  في  ذكره   تم  حيث   غربتها،

 : الشاعر قول التعجب  معنى  إلى الحقيقي معناه من خرج
  عادت   فلسطين

   للَعَلم   موضعٍ  على  اختالفٌ  إال يبق ولم
  القدس عادت  وما عادت،  فلسطين

   أَلم   من قرية إال القدس   ما
   القرى  ألوف لدينا
  (24) عم؟!  ألبناء عاصمةً  القدس    صارت  إذا فماذا

  مستخدًما   الفلسطينية،  القضية   اتجاه  العربية  األمة  موقف  من  الشاعر  يتعجب 
  من   خرج  هنا  ذا(، فاالستفهام   -  )ما  كلمتين  من  مركب   اسم  وهي(  ماذا)  االستفهام  أداة 

 المتخاذل   وموقفها  العربية  األمة  حال  من  التعجب   وهو  بالغي  معنى  إلى  الحقيقي  معناه
 أخرى:  قصيدة في أيًضا ويقول الفلسطينية،القضية  اتجاه
  أسماء بال  الناس فيه يحيا زمن هذا

  اسمك فاختر
  كفك في اسمك واحفر

ل م ال    يوًما تصبح فقد  للغير كفك ت س 
  كفك تبصر ال..  أحًدا وتصافح
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  اسمك فاختر
 .. يختارونه قومك تترك ال

  اسمك وسيبقى جسدك فسيفنى
 (25) اختاروه؟! ما ويبقى"  أنت "  تفنى فلماذا

  لإلرادة   فقد   من  الوطن،  إليها  وصل  التي  الحالة  َيصف    األبيات   هذه  في  الشاعر  
  األسباب   لهذه  حقوقه،  أبسط  يمتلك  ال   وطن   أصبح   حيث    للشخصية،  وغياب   للحرية  وسلب 
  الحقيقي   لالستفهام  ليس(  ماذا)  وأداته  االستفهام  أسلوب   الشاعر  فيستخدم  مكانته،  سيفقد 
 لما  والتأنيب   التوبيخ  معنى  فيه  هنا  فاالستفهام   التعجب،  غرض   وهو  آخر  لغرض   وإنما

 الوطن.  إليه وصل
 التقرير: -2

  واالعتراف   اإلقرار  على  المخاطب   حمل    منه  والمراد   تقريريًّا،  استفهاًما"  ويسمى
  كان   موجًبا   فكريًّا،  أو   حسًيا  معرفته  باستطاعته  أمر  هو   أو  به،  العلم    عنده  استقر  قد   بأمر

  الشاعر: قول ، نحو(27)  "سالًبا أو
   والحنين المتيم الشوق  عن تحدثني جاءت 
   األنين من المميت؛ العشق من تشكو

 تبحثين؟   عم ن  باهلل فسألتها:
 (28) المقوال؟ الشاعر ألستَ  قالت:

  اإلقرار  منه  تريد   ولكنها  عنده،   مكانتها  تعلم  أنها :  أى    تقريري   سؤال  هنا  فالسؤال
 :  قائاًل  عليها فيجيب  بذلك

 سنين!   من شعري  ود عت   فأجبتها:
 ...صمتت  ورأيتها
   والسؤال اإلجابة م خيلتي في وكانت 

 (29) العاشقين قلوب  فارحم  فتى يا عشقتكَ   إني -
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  الشاعر: حين( يقول منذ  قلبي بعت  قد ) نفسها القصيدة وفي
   السنين مر    على محرابٌ  الحب  أن ورأيت  

  هواه  في قلبك وعذرت  
 (30)  العاشقين؟ ضرام من تقط ع قد  قلبك أليس

  أن :  أى    ،-التقرير   معنى  تفيد   وهي  -  ليس  -  نفي  على  دخلت   هنا  فالهمزة
 : الشاعر يقول فاطمة() قصيدة وفي به، الحب  فعل بما  يقر الشاعر

   الدنيا قبائلَ  تضم   وفاطمة
  ...  وواحدةٌ 

 عد    لها ي حصى وال
   كفاطمةٍ  وعائشةٌ 

 كفاطمةٍ  وصالحةٌ 
   كعائشةٍ  ليست   أال وفاطمة،

نها فليس  حد   لح س 
ها وليس  (31) قدٌ  كقد 

  لفتاة   رمزٌ   وهي   -  فاطمة  أن    الشاعر  إقرار:  وهو  التقرير  هنا  االستفهام  أفاد 
وصالحة،  الحي  بنات   مثل  مثلها  -  خصال  بعدة  تتميز  التي  الحي   والغرض"  كعائشة 

 يريد   بما   منه  االعتراف  وانتزاع  بالحجة  المخاطب   إلزام  التقريري   االستفهام  من  البياني
 .(32) "المتكلم

 :  النفي غرض -3
  وذلك   ،(33)"  مجهوالً   كان  بشيء  العلم  لطلب   ال  للنفي  االستفهام  يأتي"  أن  وهو

   الشاعر: قول نحو
   أخاف؟ مم ن

؟  المقد س يغتصب   جاءَ  مم ن أأخاف    والنساء 
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؟ َمن   يقتل جاءَ  مم ن   أأخاف      يشاء 
؟  لم  رامي؟  أين ستسأل: أختي  يع د 

  كراستي وعن كتبي عن الدوالبَ  وستفتح  
 (34) كرامتي رفعت   قد  أنا لها قولوا

  وإنما   ،اإليجاب   أو  بالنفي   إجابة   على  الحصول  الشاعر  منه  يريد   ال  هنا  فالسؤال
 المغتصب   هذا  من  أخاف  ال  أنا:  يقول  فكأن ه  العدو،  هذا  من  خوفه  نفسه  عن  ينفي  هو

  معناه  من  االستفهام  يخرج  آخر  موضع  وفي  النفي،  االستفهام  من  فالغرض   للحقوق 
  قائاًل: النفي غرض  الحقيقي إلى

 بعضي نا؟  نعشق   لم لوأن ا ماذا
؟ تحيا كانت  هل    األشياء 
 سيجري؟  النهر كان هل
 ( 35) الصحراء؟ في سيخرج النفط كان هل

  ينفي  فهو  النفي،  وهو  بالغي   معنى  إلى  الحقيقي  معناه  من  خرج  هنا  االستفهام
 وإنما  حقيقته    على  ليس  فالسؤال  بالمحبوبة،   ارتباطه  عدم  عند   األشياء  هذه  كل  خروج

 .النفي ض لغر 
 : التكثير غرض -4

  بأن ه  العلماء  عرفه  وقد   التكثير،   غرض   إلى   الحقيقي  معناه  من  االستفهام  يخرج 
 واألداة   االستفهام  بأسلوب   الكثرة  عن  المتكلم  يعبر  وقد "  االستفهام  بأسلوب   الكثرة  تعبير عن
 : الشاعر قول نحو وذلك ،(36)" كم"  كلمة غالًبا هذا في المستعملة

دوا لمن البشرى  هي    َسع 
 والبلد   األوطان   هي
، هي    َوَردوا  لمن   ب شرى   يا األنهار 
ها نحو بالليل    سرى  فيها هائمٍ   من   وكم      فؤاد 
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د   له   سالت   جرى  دمعٌ  ودليل ه  الن ج 
 َتئ د   عيونها  فإن ملثمتةً  جاءت   إذا

   نورٌ  ظالمنا فإن مفاتنها أبدت   وإن
د   ق فارنا وإن   َور 

ها نزلت      عرًضا بأرض 
 يت ئد   ليس وقلبي أشاهد ها؟ لي وأن ى

 وَنب َتر د   يمطرنا الغيثَ  فإن ابتسمت   إذا
ها: قائلٍ  من وكم    صف 

ف كمال    "كفاطمةٍ  فاطمةٌ : "الوص 
ب ه  فإن مقاربتًة، شئتم   وإن  ي فتقد   الش  
 َبَدد    حياَتهم كَأن   ق تلوا معشرٍ  من وكم

 ( 37) َخَلد وا بعده لكن...  للموت  مضوا  
 : يقول حيث  الكثرة عن للتعبير  مرة من أكثر( كم) االستفهام أداة  الشاعر ستخدما

:  فيها،  هائمٍ   من    وكم    ها :  قائلٍ   من  وكم  يقول:  ثم  بها،  حبا  شغف  الناس  من  كثيرٌ   أى    صف 
 َبَدد    حياَتهم  كَأن    ق تلوا  معشرٍ   من  وكم :  أيًضا  ويقول  معرفتها،  يريدون   الناس  من  كثيرٌ :  أى  
  األبيات: نفس  فى أيًضا ويقول لها، حبهم أجل من بحياتهم يضحون   الناس من كثيرٌ : أى  

  لرؤيتها،  شوقهم  شتد ا  مثلي  الشعراء  من  كثيرٌ :  أى    مثلي  شاعرٍ   من  وكم  
 .التكثير  معنى إلى الحقيقي معناه من خرج  هنا  فاالستفهام

 : العتاب غرض -5
 ، يقول(38)"  ترًكا  أو  كان  فعاًل   ما،  لسلوكٍ   االرتياح  عدم   إظ هار    أنواع  أخف  "  وهو

 : الشاعر
   رئتي في الغجري  شعرها تمشط  فاتنة برلين
 :تفجؤني المشتاق، قصة تكتب 
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  بصدرك  رائحة للحزن 
 فيه؟  الفرح يموج بلد   في للحزن  باعث  شيء ي  أ

 الصغار:  لغة في وتقول
  ي غتصب  عينيك في الشرق  ذاك. تعال." 

 تحتطب؟   لألحزان –  برلين في -أنت  لماذا
   ثكلى صرخة يثمر  رئتيك في الشوق  نخيل

 ( 39)" أغترب!  – رئتيك في – اآلن فدعني
  وجهه   على  تظهر  التي  الحزن   مالمح  على  للشاعر،  عتاًبا  األبيات   هذه  تتضمن

 إلى   الحقيقي   معناه  من  االستفهام  فخرج  الفرح،  مقومات  كل  وجود   من  الرغم  مع  غربته  في
 العتاب. وهو مجازي  معنى

  وهو   المباشر،  االستفهام  يستخدم  دائًما  الشاعر  أن    يتضح  تقدم  ما  خالل  ومن
   كقوله: سابًقا ذكرها تم التي االستفهام أدوات  من أداة  ذكر طريق عن يتم الذي
   أسوان يا إيه

  (40) خوان؟واإل الحال كيف
   قوله: وكذلك 

ت َلني؟  أن   َتب غي لماذا    َتق 
دَ   ( 41) َقلبي؟  في سهام كَ  كل   وت َسد 

  فيه  يستفهم  ما  وهو  مباشر،ال  غير  االستفهام  أسلوب   الشاعر  يستخدم  ما  وقلياًل 
  نحو   وذلك  المعنى،  وداللة  المتكلم  أسلوب   خالل  من  وإنما  االستفهام،  أدوات   من  أداة   بدون 
 قوله:

 وطني؟  عن" مارينا" تسألني
 عجمي:  لكنة في فأردد 

 (42) بالحلم  يأتي كي سنين منذ  أبحر وطني
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في  فالنغمة   إن   القول  ونستطيع  األداة،  ذكر  عن  أغنت   هذا  قوله  االستفهامية 
  بقية   عن   بدارن  الفضل  أبو  محمد  شعر  في  األكبر  النصيب   له  كان  عامة  بصفة االستفهام

 الطلبي.  اإلنشاء أقسام
   ودًللته أدواته النداء ثانًيا:

 النداء: مفهوم
  م ناداةً   وناداه  .  والر غاء    الد عاء    مثل  يضم  وقد   الصوت،"  بأن ه  الجوهري   عرفه

أي   ينوب   النداء  حروف  من  بحرف  ما   ألمر  اإلجابة  طلب "  وهو  (43)"  به  صاح  ونداء 
 تشكل   والقمر  حروًفا  الشمس  أبصرت   إني:  أبتي  الشاعر: فيا  قول  نحو  (44)"  أدعو  مناب 
 .(45)  ونجوًما صوًتا

 أحمد   والبديع،  والبيان  المعاني   في  البالغة  جواهر  كتاب   صاحب   عرفه  وقد 
"بقوله(  هـ1362)    المتوفى  الهاشمي   عليه  المخاطب   إقبال  المتَكلم  طلب    هو :  النداء: 

،  الهمزة،   ثمان  وأدواته  -  اإلنشاء  إلى  الخبر   من  المنقول  «أنادي»  مناب   نائب   بحرف   واي 
  هو "  العربية   للبالغة  الواضح  المنهاج  كتاب   صاحب   وعرفه  (46) "  ووا  َوهيا،  وأَيا  وآي،  ويا،

َيىٰ   َيا }  تعالى  كقوله:  لفًظا"  أدعو  مناب   نائب   بحرف  عليه  المخاطب   إقبال  المتكلم  طلب    َيح 
ذ   ف  }  تعالى  كقوله:   تقديًرا  أو  ،]12:  مريم[({   12)  ب ق و ةٍ   ال ك َتابَ   خ  َذا  َعن    أَع ر ض    ي وس   {هَٰ

 وهو   واحد   معنى  على  تدل  التعريفات   هذه  كل  إن  القول  وخالصة   ،]29:     يوسف  [ (47)
 .يناديه الذي الشخص  نداء ي لبي أن  ما شخص  من الطلب 
 : النداء أدوات

 نداء،  جملة  أنها  على  لتدل  الجملة  في  تكون   التي  األدوات   أو  الحروف،  وهي
  االستعمال ثالثة   في  وهى  (48)"  وا  –  هيا  –  أيا  –  آى  –  آ  –  يا  –  أى    –  أ:  ثمان"  وهي

 :أقسام
 وأّى(  الهمزة،)  وهي للقريب: النداء أدوات -1
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 قول الشاعر:  قريًبا نحو المنادى يكون   عندما  إال تستعمل  ال وهي الهمزة:
  األخت  عيون  في تنظر واألم

  (49) ول توقظيه حجرته  في ادخلي هيا  أبنيتي
 : آ، هيا، آّى( وا، أيا، يا،)  وهي للبعيد: النداء وأدوات -2

(  يا)  واألداة   الصوت،  مد   من  فيها  ل ما  البعيد   لنداء  إال   تستعمل  ال  األدوات   هذه
 :  قوله استخدامها نحو لكثرة الباب  أم هي
    ترتد   وال دمي قاوم في المقدس الحجر أيها يا
    (50)  معاوية! عهد   منذ  السياسة كره قد  وهللا  ساسة إال نحن ما
   قوله: نحو وا للُندبة(، يا،) وللبعيد، للقريب تستعمل التي النداء أدوات -3
   نائًما؟ صاحبي يا زلت  أما
 أعلم  الموت  هو
  (51) حجر  شظايا الشعوب  وسط مثلك أن أم

  أيًضا: وقوله
  حسرتا فوا

   قانًطا تك   ال قال:
 ( 52) أَتى َمن   قابلٌ  إنه

  النداء   منزلة أدوات   للبعيد،  النداء  أدوات   منزلة  جواز  إلى  البالغة   علماء  وأشار
 لشدة   أن ه  إلى  إشارةً (  واى    )بالهمزة  فينادي  –  القريب   منزله  البعيد   ي نزل    وقد"  للقريب 

  أمام   ماثلٌ   وكأن ه  القلب،  عن  يغيب   ال  معه،  كالحاضر  صار  المتكل م  ذهن  في  استحضاره
 : الشاعر كقول العين،

كانَ           كان   قلبي ربع في بإنكم                  تيق نوا األراك   نعمان   أس   س 
لو    إلى  إشارة  ،الهمزة وأى  بغير    فينادى  –  البعيد   منزلة  القريب   ينزل  وقد    مرتبته   ع 

 أن  على  للداللة    معه  وأنت   -  موالي  أيا:  كقوله  المكان  في  ب عد   كأن ه  المنزلة  ب عد   فيجعل  
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 -  هذا أيا  -  كقولك  ودرجته  منزلته انحطاط  إلى  إشارة  الشأن أو  رفيع    القدر  عظيم    المنادىَ 
رود   لغفلته  السامع   أن    إلى  إشارة  أو  معك،  هو  لمن  كقولك  حاضر  غير  كأن ه  ذهنه  وش 

  (53) "فالن   أيا للساهي
  بها   فينادى  للقريب   التي  النداء  أدوات   المتكلم  يستعمل  قد   إنه  القول  وخالصة

  بها   فينادى  للبعيد   التي  النداء   أدوات   أيًضا  المتكلم  يستعمل  وقد  المتكلم،  يريده  لمعنى  للبعيد 
  قول   مثل  وذلك  ذهًنا،  مقدرة  وتكون   النداء   أداة   تحذف  وقد  المتكلم،  يريده  لمعنى  للقريب 

 الشاعر:
  َساليدا
 وارحلي  شيء كل خذي
وم ن ت ه  جبال على  مغارة في سأقيم ر  ك   الس 
 ( 54)  الباز عن باحًثا

 قوله:  وأيًضا  ساليدا، يا والتقدير وفة محذ هنا فاألداة
 نيام   في نيام   نحن إنما              سالم   في سالًما الخضر أيها

 (55) العظام   هذي في الروح وتدب               سنحيا شيخي يا  جئتَ  لو ربما
 

  ودعائه،   الرب   نداء  في  سيما  وال  النداء  أداة   تحذف  ما  وكثيًرا"  الخضر   أيها  يا  والتقدير    
َعل    َرب   "    مثل  ذهنا،  مقدرة  فتكون  َذا  اج  ًنا  َبَلًدا  هَٰ ف ر    َرب     –  آم  َخ ي  ل ي  اغ  ن ي  ر ب     -  َوأل   ز د 

ل ًما ن ي  َرب     –ع  ر    النحاة  ذكره  فيما"  يا: "هي  الحذف  تقدر عند   التي  واألداة "  َكذ ب ون    ب َما  انص 
(56) . 

 استخداًما  األكثر(  يا)  النداء  أداة   شعر محمد أبو الفضل بدران يجد   في  والناظر
 لدى  فيستعمل   له،  الموضوع  األصلي  المعنى  عن  النداء  يخرج  وقد   األدوات،  باقي  عن

  أو   الحال  قرائن  من  تفهم  األغراض   وهذه  النداء،  غير   أخرى   أغراض   في  وغيرهم  البلغاء
 الزجر   في  النداء  يستعمل  كأن"  النداء  إليها  يخرج  التي  المعاني  ومن(  57)  المقال  قرائن



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )                           بقنا           مجلة كلية اآلداب  

   

- 484 - 

  أو   االستغاثة،  أو   اإلغراء،  أو  الندبة،  أو  والندم  والتفجع   والتأسف  التحسر   أو  واللوم،
 .(58) "ذلك غير إلى التعجب، أو االختصاص، أو التضجر أو األحزان، وبث  التذكير

 : النداء أغراض
  خرج   التي  األغراض   فمن  بالغي،  غرض   إلى  األصلي  معناه   من  النداء  يخرج 

  واليأس   واالستغاثة،  والتأسف،  التحسر  بدران،  الفضل  أبو   محمد   شعر   في  النداء  إليها
 . الرجاء وانقطاع

 :والتأسف التحسر -1
  التحسر  بدران  الفضل  أبو  محمد   شعر  في  النداء  إليها  يخرج  التي  المعاني  من

  النفس   في  داخلي  تأوه  عن  تعبيًرا  الصوت   بمد   النداء  يستعمل  التحسر  ففي"    والتأسف
  الشاعر: يقول  (59)" حسرتاه يا – حسرتا يا"  مثاًل: المتحسر فيقول
رتا فوا   حس 

 قانًطا  تكٌ  ال قال:
 (60) أتى  َمن   قابل إنه

  تشق   جباالً   صارت   أن ها  حتى  ارتكبها  التي  الذنوب   كم  على  الشاعر  يتحسر
م   تعالى  هللا قول  يتذكر ثم    السماء   عنان َمـٰن    الل ـه    ب س  يم  }  الر ح  َباد يَ  َيا ق ل  الر ح  ينَ   ع  َرف وا   ال ذ    َأس 
م    َعَلىٰ  ه  َنط وا  اَل   َأنف س  َمة    م ن  َتق  ف ر    َّللا َ   َّللا   إ ن    ر ح  يًعا إ ن ه    الذ ن وبَ   َيغ  يم {[  ال َغف ور    ه وَ   َجم    الر ح 

  ويقول   هللا،  معصية  على  التحسر  غرض   إلى  معناه  من  النداء   فخرج  [،53:  الزمر]
 : أيًضا الشاعر

   زميل نا مات  باألمس
  الودود   أبتي يا  كان َكم  

   كتاَبه   استعرت   وكم
   غاب    أبتاه يا وزَياد  
 (61)ي جاب   ال سؤاالً  وغَدا
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  واأللم   بالحسرة    شعوره  عن   أباه،  مخاطًبا(  رامي)  الطفل  لسان   على   الشاعر   يقول
  الحقيقي   معناه  من  خرج  هنا  فالنداء  األعداء،  برصاص   مواستشهاده  لزمالئه  فقده  اتجاه

  بها   عبر  التي  الشعرية  األسطر  ومن   الكالم،  سياق  من  يفهم  الذي  التحسر  معنى  إلى
 قوله:  النداء أدوات  من أداة  باستخدام  الحسرة أسلوب  عن الشاعر

  موقًتا لوقتك تمنح وال ترجع ال ضاع قد  الذي الوقت  أيها يا
 (62) مدى!! عن يسأل الوقت  أجاء ولقد .. في ليجيء

 الوقت. ضياع على  التحسر بغرض  هنا فالنداء
 اًلستغاثة:  -2

  عن   تعبيًرا  النداء  فيستعمل  االستغاثة  النداء  إليها  يخرج   التي  األغراض   ومن
 :  نحو الهمم، وذلك وإيقاظ االستغاثة

   وطني يا ناديت  إذا
 .. ينقذني   المنصور براية يجيء

  طوفان ءما جا وإذ  
 ( 63)..وشعب .. فلك فلي

  إلى   اإلقبال   طلب   وهو  الحقيقي  معناه  من  األبيات   هذه  في   النداء  خرج  فقد 
 االستغاثة. وهو مجازي  معنى

 : الرجاء وانقطاع اليأس -3
  كدليل   اإلنسان  يصيب   شعور  وهو  اليأس  معنى  معناه،  في  النداء  يحمل  وقد 

 :الشاعر يقول حيث   ما، شيء تحقيق   في األمل فقدان على
  جاء قد  الذي الطفل أيها يا

   حصوَتي ن يحمل
  بالحجر عدوك اضرب 

  باللهب  شعوبك اقذف



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )                           بقنا           مجلة كلية اآلداب  

   

- 486 - 

    (64) الغضب  رضي قد  هللا
 العربية  الشعوب   وحدة  في   األمل  وانقطاع  اليأس  معناه   في  يحمل  هنا  النداء

 العدو  بضرب   -  النضال  رمز  -  الطفل  الشاعر   يأمر  لذلك  الفلسطينية  القضية  اتجاه
 للشعوب   باللهب   القذف  وهي   بالحجر  الضرب   عقوبة  من   أكبر بعقوبة أيًضا  ويأمره   بالحجر
  واالستغاثة،  كالتحسر، أخرى  أغراض  إلى النداء يخرج هكذا نصرته،  عن  المتخاذلة العربية
 السياق. خالل من تفهم التي  األغراض  من ذلك غير إلى الرجاء وانقطاع واليأس
    : ودًللته وأدواته األمر: ثالًثا

،  /اؤم ر    َيأم ر،  أمرَ "  بمعنى  العربية  اللغة  معجم   في  األمر  تعريف  جاء ًرا،   م ر    أم 
  هللاَ   إ ن  " )فعله  منه  طلب   بالحضور:  الًرجل  أَمر/الحضور  الرجل  أمر"  ويقال  (65)"  آمر  فهو

وا  َأن   َيأ م ر ك م        .(67)" النهي نقيض " واألمر (66)( أَه ل َها إ َلى اأَلَماَنات   ت َؤد 
  وجه   على  المخاطب:  من  الفعل  حصول  طلب   هو"  بأن ه  البالغة  علماء  وعرفه

 .(69)" معنوي  أو مادي ما،  شيء تحقيق طلب " هو أو  (68) "اإللزام مع االستعالء
   وهي: أربع، صيغ ولألمر

 : األمر فعل -1
م    تعالى  كقوله َمن    َّللا     ب س  يم    الر ح  اَلةَ   َوَأق يم وا)  الر ح  َكاةَ   َوآت وا  الص  وا  الز    َّللا َ   َوَأق ر ض 

ًضا  (: احفر اختر،) األمر فعل  مستخدًما الشاعر يقول ، ]20المزمل:  [{َحَسًنا َقر 
  أسماء بال  الناس فيه يحيا زمن هذا

  اسمك فاختر
  كفك في اسمك واحفر

ل م ال    يوًما تصبح فقد  للغير كفك ت س 
  كفك  تبصر ال...  أحًدا وتصافح

 (70) اسمك فاختر
 :األمر  بالم المقترن  المضارع -2
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م  :  تعالى  كقوله َمن    َّللا     ب س  يم    الر ح  رَ   َوَمن  َسَعت ه    م  ن  َسَعةٍ   ذ و  ل ي نف ق  }  الر ح    َعَلي ه    ق د 
ق ه   ز   :  الشاعر يقول، ]7 الطالق:َّللا  { ] آَتاه   م م ا َفل ي نف ق   ر 
   خلفك يمشي ظلك تترك   ال
   يوًما تخطو قد 

لم الظل   يعتدل    للسياف رأسك  ل يس 
ن  الظل رأس فقط ع  (71)!! للسياف مقصلةً  منها  وكو 

 : األمر فعل اسم -3
م    هللا  كقول ب س  َمن    َّللا     تعالى  يم    الر ح  ينَ   َأي َها}  الر ح    الَ   َأنف َسك م    َعَلي ك م    آَمن وا  ال ذ 

ر ك م َتَدي ت م    إ َذا  َضل    م ن   َيض  ع ك م    َّللا     إ َلى  اه  نت م    ب َما   َفي َنب  ئ ك م   َجم يًعا  َمر ج  َمل ونَ   ك  :   المائدة[،  {َتع 
105]   
 : األمر فعل عن النائب المصدر -4

م    تعالى   كقوله َمن    َّللا     ب س  يم    الر ح  ب د وا}  الر ح  ر ك وا  َواَل   َّللا َ   َواع    َوب ال َوال َدي ن    َشي ًئا  ب ه    ت ش 
َساًنا{ ]النساء:    [36  إ ح 
 ويراد   المخاطب   إلى  يوجه  محدًدا  طلًبا   يعني   الذي  األصلي   بمعناه  األمر   ويأتي 

 إلى  هذه   وظيفته   أصل  من  يتحول  أن  وإما  معينة،  مهمة  يؤدي  أو  ما،  بأمر  يقوم   أن  منه
  وفي  السياق،  في  التماسها  يمكن  شتى،  دالالت   إلى  األمر  فيه  يخرج  بالغي  تعبيري   معنى
ظاهًرا    األمر  من  تتخذ   والتراكيب، التي  الصيغ  من  جمل  َتر د   بدران  الفضل  أبو  محمد   شعر

  أخرى،   ومعان  دالالت   إلى  الظاهر  النمط  هذا  عن  تخرج  األسلوبي  جوهرها  في  ولكن ها
 إليها  يخرج   التي  المعاني  فمن  معينة،  غاية  ليحقق  أسلوبًيا  سبياًل   األمر  صيغة  من  فيتخذ 
 .األمر
 : والرشاد النصح -1
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نصحتك"   الخير  مطلق  اللغة  في   معناه  والنصح  ونصاحًة،  نصًحا  نصح: 
  عن   بها   يعبر  جامعة،  كلمة  والنصيحة    والنصح    "(72)  النصيحة  قبل  أي  فالٌن،  وانتصح

ين  » الحديث: وفي عمٍل، أو قولٍ   من الخير وإرادة النَية حسن يَحة   الد    ( 73) «الن ص 
 المندوب  من  قسًرا  يكون   أن  فيحتمل  واآلخرة  الدنيا  لمصالح  الندب   اإلرشاد:"و

 له  تكون   بأن    وطنه،  إلى  خطابه  الشاعر  يوجه  (74)"  وأخروية  دنيوية   مصلحتان  به  تحصل
 : قائاًل  مكانته، استرداد  في كلمته، تحديد  في الكاملة اإلرادة
 وطني؟  أيا لديكَ  األسماء   أتساءل: أي   إني
  أسماء بال  الناس فيه يحيا زمنٌ  هذا

  اسمك فاخت ر
  كفك في اسمك واحفر  

   يوًما تصبح فقد  للغير كف ك ت سلم ال
 ( 75)كفك  تبصر ال... أحًدا وتصافح

( – )اختر   األبيات  هذه في المستخدم األمر فعل   احفر 
 : قائاًل  األمر  فعل من كبيرٍ  عددٍ  على(  الوصية) قصيدة وتشتمل

   بالبكاء تودعوني ال 
 دموعكم فامسحوا

   أمت  فلم تجل دوا
 شفاهكم  على  زهرةً  شعري  مادام

   لألموات  الموت  ليس لألحياء الموت 
 حدادكم فانزعوا

   نخيلكم في  أجيء وربما سنلتقي غًدا
 ثماره  فقبلوا

  (76)لربكم..  وسبحوا
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في  هنا  األمر  فعل فقبلوا    وسبحوا،  فقبلوا،  فانزعوا،  ، تجلدوافامسحوا،  )  يتمثل 
 حصول   طلب   وهو  الحقيقي  معناه  من  األبيات   هذه  في   األمر  خرج   فقد (  وودعوني  ،وجففوا
 .واإلرشاد  النصح وهو مجازي  معنى  إلى اإللزام جهة على الفعل
  اًللتماس: -2

  اسقني :  رتبة  يساويك  لمن  استعالء   بال  كقولك:  المساوي   من  الطلب   وهو
،  سبيل    على   الطلب    وهو  ،(77)ماء   لمن   كقولك  والتضرع  االستعالء  بدون  :  أي  التلطف 

 : الشاعر قول والتضرع( نحو االستعالء بدون  الكتاب، أعطني: الرتبة في يساويك
   تكل مي
  َمَفر   من هناكَ   يع د   فلم تكل مي
   صديقتي  يا عيناك   تكل َمت   فقد  تكل مي

   سر   يظل    أنه   ظنن ت  بما
رت   فطالما تكل مي   أفر   أن قر 
 (78) أكر   أنني اكتشفت   صديقتي يا فررت   وعندما

  الفعل  حصول   طلب   وهو  الحقيقي  معناه   من  األبيات   هذه  في  األمر   خرج  فقد 
  تتكلم   أن    محبوبته    من  يلتمس  االلتماس، فالشاعر  وهو  مجازي  معنى  إلى  اإللزام  جهة  على
 .قلبها مكنون  في عم ا  تفصح وأن  

  التسوية: -3

  المخاطب    يتوهم    مقام  في  وذلكَ "    التسوية   األمر  إليها  يخرج  التي  المعاني  من
وا}نحو  اآلخر،  من أرجح   أحدهما أن   ب ر  وا  اَل  َأو   اص  ب ر   الشاعر:  قول ذلك ومن( 79) {"َتص 

  أ ق ر   لكنني فصمتي؛ أو   تكلمي
  والكالم الصمت   في أحب ك بأنني

   مقلتيك   ارتعاش في
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   وجنتيك   احمرار في
 (80)يديك   من  المسنود   حرفي اتكاء   في

  عليه    َدل ت    كما  المراد    بل   الصمت،  أو   بالتكلم  األم ر  بالصيغة،  المراد    فليس
 خرج  فقد  ،صمتها أو بكالمها تتغير  ال مشاعره أن   إلى األمرين، مشيًرا بين التسوية   القرائن  
  إلى   اإللزام  جهة   على  الفعل  حصول  طلب   وهو  الحقيقي  معناه    من  األبيات   هذه  في  األمر
 التسوية.  وهو مجازي  معنى
  والصمود: التحدي -4

 رامي:  الطفل بلسان  الشاعر يقول: حيث  
  علي   تحزن   وال جسدي هنا قط ع

   الجنود   بأشالئي واضرب  
   تخف    ال عيونك وافتح

  والحشود   البوارج هاتيك كل براسي واضرب 
   الحصى أشالئي كل    من أبي واجعل
   الر عود   بأشالئي وازرع

ن   وأصابعي   ثمود  أو لخي بر لَغما بها  َكو 
   عيوني واقلع  

  القعود  تجتث   سوفَ  عيوني  من فالقنابل
 (81) نعود   أن يوًما البد  أبي يا  يوًما البد 

  تقطيع   ليس  المقصود   فالمعنى  والصمود   التحدي  بمعاني   األبيات   هذه  تنبض 
 الدفاع  أدوات   بكل  وحريته  أرضه  عن  مدافًعا  صموده  على  داللة  ولكن  رامي،  الطفل  جسد 
  الحقيقي  معناه  من  األبيات   هذه  في   األمر  خرج  فقد   الحياة،  فقدان  الدفاع  ذلك  كلفه  وإن  
 .والصمود  التحدي وهو مجازي  معنى إلى اإللزام جهة على الفعل حصول طلب  وهو

  : ودًللته أدواته النهي رابًعا:
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 الفضل  أبو محمد  شعر في  إليها واإلشارة ذكرها جاء  التي اإلنشائية المعاني من
  الغاية   عنه والنهاية:  وَنَهوت ه    عنه،  نهيت ه    تقول:  األمر،  خالف  اللغة  وهو في  النهي،  بدران
 .(82)" الشيء إليه ينتهي حيث  

  أصل  أن    في  األمر  حذو  به  محذو  والنهي"  بقولهم:البالغة    علماء  وعرفوه
 أفاد   ذلك  صادف  فإن    المذكور  بالشرط  االستعالء  سبيل  على  يكون   أن    (تفعل  ال )  استعمال
( ال)  بأداة   الفعل  عن  الكف  طلب   هو  إذن  (83) "  فحسب   الترك  طلب   أفاد   وإال  الوجوب 
 الشاعر:  قول نحو الناهية،

 الوراء   إلى تلتفت   ال
 م طَفأٌ  القديم   فالشارع

   الهوى  زيت ه والليل  
 (84) اشتهاء   ولحطة  

   أيًضا: ويقول 
   الوراء   إلى تلتفت  ال

 (85)الضياء   ينبت   الظالم   من
   غيره عن تميزه  أدوات وللنهي
 النهي:  أدوات

ال  وهو    واحد   حرف  للنهي"    العلماء:  يقول  الجازمة  ال  واحدة وهي  أداة   وللنهي
  الشاعر: قول نحو وذلك (86)" تفعل ال قولك في الجازم
   قتلتك قد  الشيخ: فقال
   الذات  ياء
   العاشقين سر   السر   فهذا تقصص   ال

 فرحٍ  في فأروح
   الروح قبور في المعمم الخضر شيخي ألبصر
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 (87) الواصلين  مقام في عظامي  عن  يبحث 
 أغراضه:

  كقول   التضرع  سبيل  على  استعمل  إن  "  استعماله  حسب   على  أغراضه  تتنوع
  ال   الرتبة  المساوي   حق   في  استعمل  وإن    دعاء،  سمى  نفسي  على  تكلني  ال   هللا  لىإ  المبتهل

 وإن    إباحة،  سمى   المستأذن   حق  في  استعمل   وإن    التماًسا،  سمى   االستعالء  سبيل   على
 . (88)" تهديًدا سمى الترك تسخط مقام في استعمل

  من  آخر  غرض   إلى  الترك،  به  المطلوب   وهو  األصلي  معناه  عن  النهي  ويخرج
   منها: البالغة علماء إليها أشار األغراض  وهذه السياق، خالل
 :والرشاد النصح -1

فيه  ويكون    يقول  إلزام،  وال  إجبار  غير  من  واإلرشاد   النصح  متضمًنا  النهي 
 الشاعر:

   يوًما تصبح للغير فقد  كف ك ت سلم ال
  كفك  تبصر  ال أحًدا وتصافح

  اسمك فاختر  
   يختارونه قومك تترك   ال

  اسمك وسيبقى جسدك فسيفنى
 (89) اختاروه؟! ما ويبقى"  أنت "  تفنى فلماذا

  ظلك  تترك  ال  وقوله  يختاروه،  قومك  تترك  ال   الشاعر  قول  في  النهي  خرج  فقد 
  يقوم   فالشاعر   واإلرشاد،  النصح  وهو   آخر  معنى  إلى  الترك  وهو   معناه  من  خلفك  يمشي

  من   وكرامته كذلك  حريته  تفقده  التي  األشياء  عن   الوطن  ناهًيا  للوطن  المرشد   الناصح  مقام
   العاقبة. بيان النهي إليها يخرج  التي المعاني

  :العاقبة بيان -2

 يقول: حيث   العاقبة، وبيان المصير لتوضيح فيه النهي ويكون 
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   عبرَتها إن   الغابات   تدخل   ال
  للوراء   التفت   إذا فربما
 (90) داخلك   الطريقَ  ستفقد  

  آخر  معنى   إلى  الغابة  دخول   عن  النهي  األصلي وهو   معناه   النهي من   خرج  فقد 
 الطريق.  فقدان وهي على دخولها  المترتبة وهو النتيجة

 :اًللتماس -3
فيه  ويكون     في   يساويه  لمن  إنسان  من  أو  لصديقه  صديق  من  موجًها  النهي 

 قائاًل:  (91) المنزلة
   تبتئس ال

 الحجر   في البذورَ  وارم
   المطر   سيسقط  
  (92) الشجر   وينبت  

  وقرائن   الكالم  سياق  من  تفهم  معانٍ   إلى  الحقيقي  معناه  عن  كثيًرا  يخرج  فالنهي
  مطالعتنا   خالل  من  لمسناه  كما  النهي،  في  وقوة  وجمااًل،  روعة،  الكالم،  فتعطي   األحوال

 بدران. الفضل أبو محمد  لشعر
 :وصيغه ودًللته التمني خامًسا:

 : لغةً  التمني أوًًل:
 المعتل  والحرف    َوالنون    ال ميم (  َمن ي" )فارس  البن  اللغة  مقاييس  معجم  في  جاء

 .(93)" به القضاء ونفاذ  شيء تقدير على يدل صحيٌح، واحدٌ  أصلٌ 
  ال  ولكن  فيه،  مرغوب   أو  محبوب   أمر  طلب   هو"  العلماء:  يقول  اصطالًحا:

 الحصول  في  يطمع    ال  هو  أو  تصوره،  في  الستحالته  المتمني،  اعتقاد   في  حصوله  يرجى
 .(94)"  المنال بعيد  معَذًرا إليه بالنسبة يراه  إذ  عليه،

   التمني: صيغ
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 أصلية،  غير  الباقي  والثالثة  أصلية،  أحدها:  صيغ  أربع"للتمني    العلماء  يقول
 بيانها:  وإليك
 أصلة.  التمني ألجل الموضوعة  األداة  وهي ليت: •
 ". أن"  إضمار على بعدها  المضارع وينصب  ليت، حكم  فتعطي بها ويتمنى هل: •
 ليت. حكم أيًضا فتعطي بها، ويتمنى لو: •
 .(95) ليت  حكم فتعطي بها،  ويتمنى لعل: •

بالغي    وعسى لغرض   ولعل،   هل،"    منها  أخرى   أدوات   التمني  في   يستعمل  وقد 
  به،   العناية  بكمال  اإلشعار  بغية  فيه،  المطموع  الممكن  صورة  في  المتمني  إبراز  وهو

 .(96)"  تحقيقه أو عليه، الحصول على والتلَهف
 قد "  هل"  أيًضا،  للتمني  تصلح   لكنها   أخر   حرف  عليها  يزاد   قد   ولو،   هل،  واألداة 

 كذلك  ،" أال: "فيقال  همزة،   الهاء  تقلب   وقد   ،بالتشديد "  هال: "فيقال"    ال "  حرف  عليها   يزاد 
"فيقال"  ما"  أو "  ال"  حرف  يضم  قد "  لو"   تصلح  أربعة،  حروف  يتكون   وبهذا"  ولوما  لوال: 

  احتمال   ليزول  التركيب   هذا"  ولو  هل"  ركبت   وإنما  ولوما؛  ،ولوال  وأال،  هال،  ،بها  للتمني
 .(97)" التمني" معنى ويتعين لو في الشرط ومعنى هل  في االستفهام معنى

 أدوات  من  أداتين  على  أسلوبه  في  اعتمد   بدران  الفضل   أبو  محمد   والشاعر
 : قوله ذلك على  األمثلة ومن شعره، أغلب  في ولعل ليت  وهما التمني

  واقف هناك وأنني
   للمدينة يروح   آت ًيا لعل  

 ( 98) النبأ   فيعلن
   أيًضا: ويقول

   أراه   لعل  ي أدنو اآلن أنا
   فأدنو المكانَ  ي فسحون  إذ   لعل  الصحابة

م و النور في اآلن أنا   (99) أس 
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  استخدام األساليب وفي الختام قد يدور في ذهن القارئ ما النتائج المترتبة على  
استخدمها  التي  اإليحائية  األساليب  هذه  بدران؟  الفضل  أبو  محمد  شعر  في  اإلنشائية 

وفاعلية،   قوة  الشعري  النص  تمنح  واضحٌ الشاعر  دوٌر  األبعاد    ولها  عن  الكشف  في 
النفسية في شعر محمد أبو الفضل بدران وإظهار مالمح شخصيته من خالل استخدامه 

 والنهي.فهام والنداء واألمر والتمني للجمل اإلنشائية المتمثلة في االست
 الخاتمة:

الذ هلل  نورً   يالحمد  العلم  من  لنا  به،  جعل  نهتدي  تتم  ا  به  الذي  هلل  الحمد 
محمد    والسالم    والصالة  الصالحات   سيدنا  عليه  على  هللا  عليه)صلى  آله    وسلم(  وعلى 

 ......أما بعد ،أجمعينوأصحابه  وأتباعه 
انتهيت   وتوفيقه  لقد  تعالى  هللا  والذ   بفضل  البحث  هذا  إعداد  كان   يمن 

         .)أساليب اإلنشاء الطلبي في شعر محمد أبو الفضل بدران( :موضوعه
نني  محمد أبو الفضل بدران، وإهذه الدراسة األدبية محتفيًة بشعر/  فقد انطلقت   

إليها   توصلت  التي  النتائج  أهم  على  يدي  أضع  أن   استطعت   الدراسة  هذه  الدراسة  بعد 
 :وهي
  كنت  األسلوبين وإن بين استخدامه في ونوع واإلنشاء الخبر بين زاوج إن الشاعر قد  -

  اإلنشاء،   أنواع  تفرع  إلى  يرجع   وهذا  شعره  على  اإلنشائي  األسلوب   غلبة  ألحظ
 صيغه.  ومرونة

مشاعره    خاللها  من  ونقل  المتنوعة،   األساليب   لتلك  استخدامه  في  الشاعروفق    قد  -
 وأحاسيسه. 

نوع الشاعر في استخدام أساليب اإلنشاء الطلبي حيث  جاء األسلوب االستفهامي   -
 وداللته.في المرتبة األولى وقد تنوعت أدواته 

 :الهوامش
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بكر محمد بن   (1) الكتاب،  الصولي  يحيأبو  أدب  السلفية    تصحيح: محمد،  المطبعة  اًلثري،  بهجة 
 .118األول، ص  الجزء ،هـ1341بمصر المكتبة العربية، بغداد 

 .172حرف األلف، فصل النون، ص األول،جمال الدين بن منظور األفريقي، لسان العرب، الجزء  (2)
مصطفى    (3) األدب    الهاشمي، إبراهيم  لغة    فيجواهر  وإنشاء  تحقيقه   العرب،أدبيات  على  أشرفت 

 . 15ص  ول،األ الجزء  المعارف، بيروت،مؤسسة  الجامعيين الناشرلجنة من  وتصحيحه:
والبيان    الهاشمي،أحمد   (4) المعاني  في  البالغة  وتدقيق    والبديع،جواهر  يوسف   وتوثيق:ضبط 

 . 69ص  بيروت، العصرية، الصميلين، المكتبة
العلوي الطالبي الملقب بالمؤيد باهلل، الطراز ألسرار   الحسينييحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم   (5)

المكتبة   الناشر  العجاز    ،1ج  ، هـ  1423  األولى، الطبعة    بيروت،  العصرية، البالغة وعلوم حقائق 
 .35ص 

الميداني   (6) حبنكة  حسن  بن  الرحمن  الدار   دمشق،  القلم،دار    العربية،البالغة    الدمشقي،عبد 
 .   168ص  ول،أل االجزء  م،1996هـ 1416الطبعة اًلولى    الشامية، بيروت،

الناشر دار  خفاجي،محمد عبد المنعم  المحقق: البالغة،في علوم  القزويني، اليضاحجالل الدين  (7)
 . 51ص  الثالث،الجزء  الثالثة،الطبعة  بيروت، الجيل،

 .288ص ول،األ الجزء  العربية،البالغة  الدمشقي،عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني  (8)
 .69 سابق، صمصدر  والبديع، جواهر البالغة في المعاني والبيان  الهاشمي،أحمد  (9)
الدين بن منظور    (10) العر   األفريقي،ينطر: جمال  الثاني عشر، حرف    ب،لسان  فصل   الميم،الجزء 

 . 459ص  الفاء،
مالك    (11) العروس من جواهر    الزبيدي،محمد بن عبد هللا بن  مجموعة من   القاموس، تحقيقتاج 

 .244 ،33ص ،تاريخبدون  الهداية، دار ،المحققين
طبع   (12) اًلعجاز،  علوم  وحقائق  البالغة  ألسرار  المتضمن  الطراز  اليمني،  العلوي  حمزة  بن  يحي 

 . 286الثالث،  الجزء هـ،1914 ،بمطبعة المقتطف بمصر
 . 158 السابق، صالمصدر   (13)
 .47ص  الخروج،ديوان ساليدا معلقة  الفضل بدران،محمد أبو ( 14)
 . 58 ،57ص  السابق،المصدر   (15)
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 .56 ،55ص  غربتها،ديوان النوارس تحكي  بدران،محمد أبو الفضل  د/  (16)
 .36ص  الوراء، تلتفت إلى  ديوان ًل بدران،حمد أبو الفضل م (17)
 .48ص  الخروج،ديوان ساليدا معلقة  بدران،محمد أبو الفضل   (18)
 األول، الجزء    مجهول،الناشر    والبديع،علوم البالغة البيان والمعاني    المراغي، أحمد بن مصطفى    (19)

 .64ص
 . 65المصدر السابق، ص   (20)
 .48ص  الخروج،ديوان ساليدا معلقة  بدران،محمد أبو الفضل   (21)
الجامعة   والمجيزين،التعجب من فعل المفعول بين المانعين    العايد،سليمان بن إبراهيم بن محمد    (22)

الحجة  ذو -رجب -السنة العشرون  والثمانون،العددان التاسع والسبعون  المنورة،السالمية بالمدينة 
 . 147ص  هـ،1408

بن    (23) الرحمن  الدار   حسنعبد  دمشق،  القلم،  دار  العربية،  البالغة  الدمشقي،  الميداني  َحَبنَّكة 
 .278ص  األول، م، الجزء1996 هـ،1416الشامية، بيروت، الطبعة األولى  

 .93ص  الخروج،ديوان ساليدا معلقة  بدران،محمد أبو الفضل  (24)
 .10، 9ص  غربتها،ديوان النوارس تحكي  بدران،د/محمد أبو الفضل   (25)
 . 63المصدر السابق، ص   (26)
 .275ص األول،الجزء  العربية، الدمشقي، البالغةالميداني   حسن َحَبنَّكةعبد الرحمن بن  (27)
 .107ص  الخروج،ديوان ساليدا معلقة  بدران،محمد أبو الفضل   (28)
 . 107 السابق، صالمصدر   (29)
 . 109ص  السابق،المصدر   (30)
 .21  ،20ص  الوراء،ديوان ًل تلتفت إلى  بدران،محمد أبو الفضل   (31)
الطبعة   والتوزيع،دار الفرقان للنشر    فنونها وأفنانها، البالغة    عّباس،ينظر: الدكتور فضل حسن    (32)

 .193ص   م،1989 هـ،1409 ،الثانية
م م   تحليلية،نماذج من اًلستفهام التقريري عند ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير دراسة    (33)

صالح   العلوم    مهدي،ألحان  كلية  العاشر    الخامس،المجلد    السالمية،مجلة  هـ،   1432العدد 
 . 313ص  م،2010
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 .40ص  الوراء، ديوان ًل تلتفت إلى  بدران،محمد أبو الفضل  (34)
 .82ص  الخروج،ساليدا معلقة  بدران، ديوانمحمد أبو الفضل  (35)
القلم،    (36) دار  العربية،  البالغة  الدمشقي،  الميداني  َحَبنَّكة  حسن  بن  الرحمن  الدار   دمشق،عبد 

 .287ص  األول،الجزء  م،1996 هـ،1416الطبعة األولى    بيروت، الشامية،
 .23  ،22 الوراء، صلى ًل تلتفت إ  بدران، ديوانمحمد أبو الفضل   (37)
 .280 األول، صالجزء  العربية، الدمشقي، البالغةعبد الرحمن بن حسن َحَبنَّكة الميداني ( 38)
 .85ص  غربتها،د/ محمد أبو الفضل بدران، ديوان النوارس تحكي   (39)
 .47ص  الخروج،ديوان ساليدا معلقة  بدران،محمد أبو الفضل ( 40)
 . 57ص  السابق،المصدر   (41)
 .55ص  غربتها،ديوان النوارس تحكي  بدران، د/ محمد أبو الفضل  (42)
حماد    (43) بن  اللغة وصحاح    الجوهري،إسماعيل  تاج  الواو   السادس،الجزء    العربية،الصحاح  باب 

 .2505ص  النون،فصل  والياء،
 .240ص  األول،الجزء  العربية،البالغة  الدمشقي،الميداني  حسن َحَبنَّكةعبد الرحمن بن   (44)
 .15غربتها، ص ديوان النوارس تحكي  بدران،د/محمد أبو الفضل   (45)
 .89ص  والبديع،جواهر البالغة في المعاني والبيان  الهاشمي،أحمد   (46)
 .111 الثاني، ص الجزء  للبالغة،المنهاج الواضح   عوني،حامد  (47)  

 .240ص  األول،الجزء  العربية،البالغة  الدمشقي،الميداني  حسن َحَبنَّكةعبد الرحمن بن   (48)
 . 41ص  الوراء،ديوان ًل تلتفت إلى  بدران،محمد أبو الفضل   (49)
 .18ص  غربتها،ديوان النوارس تحكي  بدران،د/محمد أبو الفضل   (50)
 .102ص  الخروج،ديوان ساليدا معلقة  بدران،محمد أبو الفضل ( 51)
 . 15ص  الوراء،ديوان ًل تلتفت إلى  بدران،محمد أبو الفضل ( 52)
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Abstract: 

This research sheds light on the construction methods in the 

poetry of Muhammad Abu al-Fadl Badran in order to reach the 

meanings included in his poetic language. It is an attempt to present 

a serious scientific research. The research included an introduction 

and a definition of the construction, linguistically and idiomatically, 

and its types. Then the research sheds light on the construction 

methods in the poetry of Muhammad Abu Al-Fadl Badran as 

follows: 

The question, its instruments and connotation, the appeal, its 

instruments and connotation, the imperative, its instruments and 

connotation, the prohibition, its instruments and connotation and 

finally, the wish, its form and connotation. Then I mentioned the 

results of  using these methods in the poet's poetic text, then the 

conclusion that contains, in its content, the results reached by the 

research, then the most important sources and references. 

Keywords: Constructive sentence, request, poetry, Abu Al-Fadl 

Badran. 


