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 امللخص باللغة العربية
يعنى هذا البحث بدراسة اسلوب النداء  ونمطه التركيبي في شعر قيس بن ذريح وهومن األساليب العربية التي حظيت باهتمام النحويين 

ا  والبالغيين  فجاء البحث تحت عنوان )االنماط التركيبية لجملة النداء في شعر قيس بن ذريح( وتقوم هذه الدراسة على مبحثين، األول منهم
يف النداء لغة واصطالحا، وأدواته التي وردت في شعره، والثاني جاء دراسة نحوية تطبيقية لألنماط الواردة في شعره ، ثم خاتمة أحتوى تعر 

 بأهم النتائج ، وكان المنهج المتبع للباحثة وصفيا تطبيقيا. 
 

Abstract 
This research is interested in Studying the Al nidaa Style and its Types in Poetry of    Qais bin Darih 
and The Study is based on two Demands the first includes Definition of Al nidaa and its tools and The 
Second includes Style and Types Al nidaa in Poetry Qais Then a conclusion with the most important 
results the research method was descriptive.   

 املقدمة
راسته ُيعّد النداء من أهم أساليب الطلب االنشائية التي القت اهتمام النحويين والبالغيين على حد سواء إذ أخذ نصيبه في مصنفاتهم فعنوا بد

حوية  داللية أسلوبية  على شعر أحد  وبيان أدواته واغراضه المجازية التي يخرج إليها، ومن هنا جاءت الرغبة بدراسة هذا األسلوب دراسة ن
شعراء الغزل العذري أال وهو الشاعر قيس بن ذريح المشهور ب)قيس لبنى( فابتدأت الدراسة في المبحث األول بذكر تعريف النداءفي اللغة  

ماط التي شّكلت جملة النداء ، و  واالصطالح ، ثم األدوات التي وّظفها الشاعر لهذا األسلوب في شعره ، أّما المبحث الثاني فجاء لذكر األن
جاءت الخاتمة لتوضح أبرز النتائج التي توصلت اليها  الدراسة، وكان المنهج المعتمد فيها هو المنهج الوصفي التطبيقي الذي يقوم على  

 ثم بيان الغرض الداللي من النداء.      وصف هذا االسلوب ثم تحليل عناصره ودراسته نحويا
 األول:املبحث 

 تعريف النداء لغًة واصطالًحا
أي صواح النداء لغة: هو الصووت، جاء في لاوان العرب: النداء والناداء: الصووت، مثل الدعاء والراغاء، وناداه ونادى به، ونادوا مناداة ونداء 

 .1به(
قبال ما يشووووووووووومل االقبال الحقيقي والمجازي أما في اصوووووووووووطالح فهو: بلب االقبال بحر  نائب مناب )أدعو( ملفور به أو مقدر، والمراد باال

 .2المقصود به االجابة كما في نحو )يا هللا(
. وحده البالغيون بقولهم) بلب االقبال حاووووووووووووار أو معنى بحر  نائب 3وهو لدى علماء اللغة المحدثين: تنبيه المنادى، وحمله على االلتفات 

 .4مناب )ادعو(
 : أدوات النداء
 :)يا،أيا، الهمزة، وا( وفي ما يأتي بيان بصورة موجزة للتعريف بها :أسلوب النداء لدى الشاعر تبّين للباحثة ورود األدواتبعد استقراء  

 يا: -1
ٱ خل   تعّد هذه األداة أم باب النداء، فنجدها تاتعمل في جميع أبواب النداء من ماتغاث و مندوب ومتعجب منه، وغير ذلك  5، قال تعالى6: ا

وقد أختلف النحاة في هذا الحر ، فمنهم من يرى أنه ياتعمل في نداء البعيد ماافة أو حكمار، وعلى راسهم    حم خم ممَّ  جم مل ىل يل
 سيبوية  7،ومنهم من يرى أّن باالمكان استعمالها للقريب والبعيد على حد الاواء  8.

وكيدا ومن العلماء من يرى أّنها لياووت لنداء القريب أو البعيد على حد سووواء، وانما هي لنداء البعيد ماووافة أو حكما، وقد ينادى بها القريب ت
  وترجح البواحثوة هوذا الرأي، ولجونهوا ام البواب فقود اجوازوا حوذفهوا للتخفيف،10، وفي اسووووووووووووووتعموالهوا لنوداء القريوب نجوت، بالغيوة واغراض مجوازيوة9

 : 11( بيتا ومّماجاء قوله مخاببا محبوبته "لبنى" 28وبلغ إحصاؤها في شعره )
 أ راجعٌة يا لبنى أيامنا اأُللى     بذي الطلح أم ال ما لهّن رجوع

 :12وقوله  



   

         

 ذريح بن قيس شعر يف النداء جلملة الرتكيبّية األمناط                       

  

  

 أحبُّ إلّي يا لبنى فراقا       فبّكي للفراق واسعديني
 ظلمتك بالطالق بغير جرم     فقد أذهبُت آخرتي وديني 

)يا لبنى( هو موبن الشاهد في البيتين الاابقين، و)يا( حر  نداء، لبنى: منادى )مفرد( مبني على الضم المقدر على األلف في محل  فقوله
نصب.وكانت داللة النداء فيهما هي التحار والتوجع على أيامه مع المحبوبة ، إذ يتحار شاعرنا ويتوجع على فراقها ملتماا منها مشاركته  

 :-شاكيا من حبها- 13وصب الدموع معه، ماتثمرا اسلوب النداء في بّث هذه المشاعر، وقوله لهذا التوجع 
 فيا حّبها ما زلت حتى قتلتني      وال أنت إن طال البال لي منصف

 يا: حر  نداء، حّبها: حّب منادى منصوب بالفتحة الظاهروهو مضا  ، و"ها"  ضمير متصل في محل جر باإلضافة. 
 :14وقوله 

 أال يا غراَب البيِن لونك شاحب       وأنت بلوعات الفراق جدير 
المنادى هنا مضا " غراب البين" فغراب" منادى منصوب بالفتحة الظاهره وهو مضا ، "البين" مضا  إليه مجرور بالجارة، يوجه الشاعر  

له ومعلال ذلك بأّنه مفرق لألحّبة ورؤيته ستدل على  خطابه للغراب الذي ارتبطت رؤيته بنذير الشؤم في الموروث الشعري العربي واصفا شك
 حدوث أمر مفجع سيصيب الشاعر.

حر  نداء ياوتعمل للمنادى البعيد، ماوافة أو حكما كالنائم والاواهي، وقد اجمع النحاة على انه موضووع لمد الصووت في نداء البعيد أيا: -2
 : 16في موضعين فقط هما في قولهوسجل ديوانه ورود هذه األداة 15لجون المد فيه اكثر من يا

 أيا حرجات الحي كيف تحملوا       بذي سلم ال جادكّن ربيع
" حرجات "  منادى منصووووووب بالجاووووورة ألنه جمع مؤنث سوووووالم وهو مضوووووا " الحي" مضوووووا  إليه، ونلمس في هذا البيت أيا: حرف نداء، و

احاوووواش الشوووواعربالحزن والتوجع بعد مغادرة المحبوبه وهو يخابب المكان ماووووتفهما منه والجمادات ال تنادى وال تاووووأل ولجّنه نداء واسووووتفهام 
البيت بالدعاء عليه ماتعمال اسلوب الدعاء المؤلف من ال النافية والجملة الفعلية"جادكّن  حال، خاتمامجازي يراد به التحارمع التعجب من ال

 : 17ربيُع". والموضع الثاني في قوله
 أيا كبًدا طارت صدوعا نوافذا            ويا حسرتا ماذا يغلغل في القلب

والتوجع تتجلى لنا في هذا البيت، وقد يكون )كبدا( منادى مبني على   والمنادى هنا"نجره غير مقصوووووده" منصوووووب )كبدا(، ومشوووواعر التحاوووور
الضوووم في محل نصوووب وقد نونه الشووواعر فجعله منصووووبا ليشوووابه النجرة غير المقصوووودة ،وقد ورد ذلك سوووماعا في لغة العرب، فالشووواعر هنا 

 لغلت في قلبه.يوجه النداء يخابب بالنداء كبده المتصدع جراء فقدانه للمحبوبة والحارة التي تغ
الهمزة: وهوحر  نداء ياووووتعمل لنداء القريب ماووووافة أو حكما، وال ينادى بها البعيد  النعدام المد فيها الهمزة: -3
 :19، وسجل الديوان ورود هذه األداة في موضع واحد هو18

 أ لبنى قد جّلت عليك مصيبتي      غداة غد إذ حّل ما أتوقع
بها لنداء محبوبته للداللة على قرب هذه المحبوبة من نفاوووووووووه فهي رغم الفراق وبعدها عنه إال أّنه يراها قريبة وكأّنها فالهمزة حر  نداء توجه 

شواخصوه أمامه، ونلمس في هذا البيت من خالل العودة الى القصويدة التي نظمها محاولة الشواعر اسوتعطا  محبوبته والتوسول اليها بان ترق 
 ، فالنداء هنا لالستعطا  والترجي.على الحال التي وصل اليها

 .20حر  نداء، ياتعمل للندبة، فال ينادي به اال المندوب وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه، نحو: واكبداه وا: -4
وعلل ذلك  ليزداد  .وتزداد االلف التي تلحقها التاء في اخر المندوب إذا وقف عليه  21وقد تاتعمل )يا( بدال من )وا( في الندبة إذا أمن اللبس 

ع مد الصوووووت والترنم به ليدل على تفجع النادب، يقول سوووويبويه: )والندبة يلزمها )يا( و)وا( النهم يختلطون ويدعون ماقد فات وبعد عنهم، وم
الندبة في اخر االسووم   ، وتلحق عالمة  22ذلك ان )الندبة( كأنهم يترنمون فيها فمن ثم ألزموها المد، والحقوا اخر االسووم المد مبالغة في الترنم(
،وال تثبت الهاء ااّل في الوقف، فاذا وصووولت 23المندوب أو اخر االسوووم المضوووا  اليه المندوب ، أو اخر صووولته، أّما الصوووفة فلحاقها بها قليل

ا( قد ، ويرى بعض النحويين أّن )و 25، وال يحوذ  حر  النوداء من المنودوب لجونه من المواضووووووووووووووع التي يجوب فيهوا رفع الصوووووووووووووووت 24حذفت  
 :27، وقد وردت هذه األداة في شعره في بيتين هما قوله26تاتعمل في غير الندبة

 وقلبِك قّط ما يلين لما يرى             فوا كبدي قد طال هذا التضرع
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يحاول الشواعر اسوتعطا  المحبوبة وان تنظر الى الحال التي وصول اليها عاشوقها والتوجع والتحاور الذي سويطر على احاواسوه وانه قد بال 
 : 28وقوفه متضرعا على باب قلبها موظفا أداة النداءوالندبه"وا" لهذا الغرض.وقوله

 فوا كبدي وعاودني رداعي         وكان فراق لبنى كالخداع 
نوع المنادى في شوووووووووعر قيس بن ذريح فنجده تارة ينادي المحبوبة التي فارقته وغالبا ما كان ياوووووووووتعمل اسووووووووومها مصوووووووووغرا للتحبب بقوله: وقد ت

 )لبينى(، ومما جاء من ذلك
 :29قوله  

 أمسُّ تراَب أرضك يا لبينى    ولوال أنت لم أمسس ترابا
 :30للمحبوبة وما يتعلق بها نحو قولهوتارة ينادي الجمادات كالديار التي تعود 

 أال يا ربع لبنى ما تقول       أبن لي اليوم ما فعل الحلول 
 :31وتارة أخرى يوجه نداءه لقلبه ونفاه ويحمل هذا النداء بين بياته التحار والتوجع والندم على فراقه لزوجه لبنى ومنها قوله

 ما أنت صانعفيا قلُب خّبرني إذا شّطت النوى    بلبنى وبانت 
 وكان للحيوان نصويب من هذا النداء أيضوا فنجد  نداءالظباء، والغراب الذي أخذ مكانه في شوعره وارتبطت داللته عند الشواعر بالشوؤم  وكأنه 

ّما جاء كان سوببا لما حصول له وهو بهذا ياوير على الموروث الجاهلي القديم في شوعر تلك الحقبة ونظرتهم للغراب بأنه نذير شوؤم لديهم، وم
 :32في ندائه له قوله

 أال يا غراب البين هل أنت مخبري      بخير كما خّبرت بالنأي والشر 
 :33هذا وسجل ديوانه أيضا نداء االشخاص ومنه قوله

 . تكاد بالد هللا يا أم معمر   بما رحبت يوما علّي تضيق
الشووووواعر واحاووووواسوووووها بالضووووويق من الوجد المبرح  فضووووواقت عليه البالد  وهنا يحمل النداء بين بياته داللة الشوووووكوى والتوجع التي تعانيها روح

 باعتها وفضائها .
 املبحث الثاني

 أمناط مجلة النداء
الداللة الوظيفية للنداء  يأتي بيان لهذه األنماط وتطبيقاتها في شوووووووووووعره وذكر  ورد النداء في شوووووووووووعره بأنماط متنوعة تبعا لنوع المنادى وفي ما 

 فيها:
 الجملة المتكونة من أداة النداء+ المنادى "العلم المفرد": -1

مجموعا  ونقصد بالمنادى المفرد في هذا المقام هو المنادى الذي ليس بالمضا  وال شبيهار بالمضا ، سواء أكان هذا المنادى مثنى أم 
)جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تجاير(، ومنه قوله تعالى34)ٱ ىف يف  ىق يق اك لك  ((            وحكمه اإلعرابي البناء على  
ما يرفع به ويكون في محل نصب 35، نحو قولنا: يا هنُد أقبلي، ويا بالبان أقبال، ويا هنداُت أقبلن، ويا بالُب أقبلوا، فهندُ : منادى مبني 

على الضم في محل نصب، وبالبان: منادى مبني على األلف ألنه مثنى في محل نصب،هندات: منادى مبني على الضم في محل نصب 
( مواضع  7ي محل نصب وهو جمع تجاير، وقد ورد هذا النمط في شعره في )وهو جمع مؤنث سالم، بالب: منادى مبني على الضم ف

 منها قوله36:
 بتُّ والهّم يا لبينى ضجيعي        وجرت مذ نأيِت عني دموعي 

 :37وقوله
 يا لبينى فدتك نفسي وأهلي         هل لدهرمضى من رجوع

لى الضوووووم في محل نصوووووب، والشووووواعر ينادي المحبوبة واصوووووفا حاله بعد  نالحظ في هذين البيتين مجيء المنادى علما مفردا )لبينى( مبني ع
 فراقها متحارا على ما مضى من بيب العيش بقربها متمنيا عودته . 

ن منك نفسا فإنني     كأّنك بي قد يا ذريُح قضيت : 38وقوله  فوطِّ
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كأّن وخبرها الجملة الفعلية )قضوويت(، وقد ترافق مع فالمنادى هنا مفرد)ذريُح( مبني على الضووم في محل نصووب، وجملة النداء معترضووة بين  
النداء اسلوب األمر الوارد في صدر البيت ، فالشاعر يطلب من نفاه التجلد والصبر لجي ال تهلك، ونفهم من هذا النداء معنى االختصاص 

 فهو يوجه األمروالنداء لشخصه.  
كل اسم نجرة وقع بعد  -النجرة المقصودة–ويقصد بهذا النوع من المنادى  من أداة النداء+ المنادى النكرة المقصودة:  الجملة المتكونه -2

حر  النداء وقصد تعيينه وحكمه االعرابي كحكم المنادى المفرد وهو البناء في محل نصب  39،ومنه  قوله تعالى: ٹٱ ٹٱ ))مظ جع مع جغ 
 مغ  جف (( 40.

 :41هذا النمط في خماة مواضع وكان المنادى مقتصرا على كلمتين هما)قلب،نفس( ، ومنه قولهوسجل الديوان وجود  
 فيا نفُس صبرا لسِت وهللا فاعلمي      بأول نفٍس غاب عنها حبيبها 

يخابب الشووووواعر نفاوووووه في هذا البيت بالبا الصوووووبر منها وتجرع مرارة الفقد متخذة مّمن فقد الحبيب عبرة وسووووولوى لها فهي لياوووووت أول نفس 
 : 42حكمه مبني على الضم في محل نصب.وقوله -نفس-تعاني ألم الفراق ، والمنادى

 ميلُ أال يا قلُب ويحك ُكن جليًدا         فقد رحلْت وفاَت بها الذ    
وفي هذا البيت أيضوا يحث قلبه كما حث نفاوه فيما سوبق على الصوبر والتجلد    ويزجره لجي ال يبدي ضوعفا بفراقها .هذا وقد يندرج المنادى 
في االبيات المذكورة آنفا تحت نوع المنادى المضوووووووووووووا  الى ياء المتجلم المحذوفة ، فالنحاة يجيزون في المنادى المضوووووووووووووا  الى ياء المتجلم  

: اثبات الياء سواكنة في الوقف والوصول ، أو حذفها وقبقاء الجاورة دليال عليها وهذه اللغة هي األجود واألعلى عند النحويين، أو 43غات منهال
يا ، حذفها وبناء المنادى على الضووم وهذه اللغة في االسووماء التي تغلب فيها االضووافة الى ياء المتجلم  نحو القول : يا رّب، يا قلب، يا نفس

عين.وترى الباحثة أن المنادى  في هذه االبيات  المتقدمة هو منادى مضا  الى ياء المتجلم المحذوفة أقرب من جعله منادى نجرة مقصودة، 
فعند الرجوع إلى سووووووووياق الجالم وبأخذ المقام التي قيلت فيها هذه األبيات بنظر االعتبار نجد أن الشوووووووواعر يخابب نفاووووووووه وقلبه بحزن ومرارة 

وجة بألم الفراق ويحّثهما على التجلد والصووووووووبر، وهنا الشوووووووواعر يترع للمتلقي )الاووووووووامع( فهم المحذو  من خالل القرينة العقلية وفي هذا  ممز 
 االسلوب البالغي)الحذ ( قوة ،وقيجاز في التعبير، والمقام يؤيد ما ذهبنا إليه. 

 الجملة المتكونه من أداة النداء+المنادى المضاف:  -3
ٱ مق جك حك  وفي هذا  النمط تتجون جملة النداء من أداة النداء والمنادى  المضا  إلى ما بعده، وحكمه النصب دائما، نحو قوله تعالى 44: ٱا

منادى منصوب عالمة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها النشغال المحل   وموبن الشاهد هنا قوله تعالى)رّب( : خك لك مك جل حل  َّ 
دير الجالم )يا ربي( .وسجل الديوان نداء المنادى المضا  في  لمتجلم المحذوفة ، وحر  النداء محذو ،وتقبحركة الجارة المجاناة لياء ا

 أربعة عشر موضعرا وتنوع المنادى المضا  في شعره فتارة ينادي األماكن وتارة ينادي الظباء والغراب وتارة المحبوبة، ومن أمثلته قوله 45:
 أال يا ِشبَه لبنى ال ُتراعي       وال تيممي قلل القالعِ 

فموبن الشواهد هنا "شوبهل لبنى" : شوبه منادى منصووب بالفتحة الظاهرة وهو مضوا  ولبنى مضوا  إليه، وهنا يوجه شواعرنا نداءه لظبية رآها 
 :46من سمات محبوبته . ومن امثلته االخرى قولهتهرب منه فيها 

ََ الناس من قرٍن إلى قدم       وأحسَن الناس ذا ثوٍب وعريانا   يا أكمَل
 47وقوله

 فيا جبلي نعمان إْن آن بعدهم         فإني سأكسوك الدموع الجواريا
أضيفا إلى معرفة بطريقة اإلفراد لجون المنادى معرو  لدى  فالمنادى جاء في البيت األول اسم تفضيل وهو أكمل، أحان، "أكمل" ، وقد  

الشاعر ولدى الاامعين ، وبهذا عدل عن اإلضافة إلى النجرة ، ويعرب "أكمل، "أحان": اسم  منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضا  ،"الناش" 
وأجمل من رأى، والنداء في البيت الثاني "جبلي"   : مضا  إليه مجرور بالجارة، وخرج النداء فيه الى معنى المدح ، فمحبوبته بنظره اكمل

ن  منصوب بالياء ألنه مثنى وهو مضا  "نعمان" مضا  إليه، وهو بندائه للمكان يعلم أّنه جماد ولجنه انتهج بهذا النداء منهج الشعراء الذي
 :48الغراب كانوا قبله مّمن اعتادوا في قصائدهم مخاببة الجمادات من بلل وغيره ، وقوله أيضا مخاببا

 أال يا غراَب البين ما لك كّلما        ذكرُت لبينى طرَت لي عن شماليا 
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ر يتوجه الشاعر بندائه للغراب الذي ارتبطت رؤيته بالشؤم لدى الشاعر ماتفهما منه وهو نداء مجازي يحمل في بياته التوجع واأللم واإلنجا
إليه مجرور  والتهكم على هذا الغراب الذي ينذر الشاعر بفراقه لمح بوبته، و"غراب" منادى منصوب  بالفتحة وهو مضا "البين" مضا  
 :   49بالجارة. ومّما جاء من المنادى المضا  الى ياء المتجلم

 خليَليَّ إّني ميٌت أو مكّلٌم             لبينى بسري فامضيا وذراني 
ر غيرها عند الحذ ، خليلّي :منادى منصوب بالياء النه مثنى، وهو مضا  وهنا أداة النداء محذوفة وتقدر ب )يا( ألنها أم باب النداء وال يقد

                    إلى ياء المتجلم،  ياء المتجلم ضمير متصل مبني في محل جر باالضافة ، ويراد بهذا النداء االلتماش ألّنه موّجه لالصدقاء.           
 المقصودة: الجملة المتكونه من أداة النداء+ النكرة غير  -4

داء  وفي هذا النمط نجد أّن الجملة متجونه من أداة النداء والمنادى اسم نجرة ، ولم يقصد تعيينه، وحكمه النصب، وقد ورد هذا النمط من الن
 :50في موضع واحد هو في قول الشاعر 

 أيا كبًدا طارت صدوعا نوافذا       ويا حسرتا ماذا يغلغل في القلِب 
ا" منادى منصوب وهنا النداء يحمل مع نى مجازي هو التوجع واألسى مع التعظيم والتهويل لما يشعر به شاعرنا بابب فراق محبوبته، و"كبدر

 بالفتحة الظاهرة، ويحتمل أن يكون "كبدا" منادى منونا وقد بينا جواز ذلك لدى النحاة في المبحث األول.  
 نداء ما فيه "ال" التعريف:  -5

المنادى آراء مختلفة، إذ يرى النحاة البصريون أّنه اليجوز الجمع بين )يا( و)ال( في غير اسم هللا تعالى، والجمل    للعلماء في هذا النوع من 
، وعللوا ذلك باببين  51المحكية نحو)يا المنطلُق زيٌد( في من سمي بذلك، واسم الجنس المشبه به نحو: )يا الخليفة هيبةر( والضرورة الشعرية

" أداة تعريف، و)يا( تفيد التعريف أيضار  وبهذا ستجتمع أداتا تعريف وال يصح ذلك، و الثاني ان )الالم( لتعريف المعهود، االول منهما أّن "ال
.ويرى الجوفيون جواز نداء ما فيه "ال" مطلقا، واستدلوا على جوازه بعدد من الشواهد الشعرية 52والمنادى مخابب، فهما مختلفان في المعنى  

.و يتوصل إلى نداء ما فيه )ال( بو)أي( للمذكر، و)أّية( للمؤنث، متصال بهما هاء  53دخول )يا( على المعر  بو)ال( مباشرة التي ورد فيها  
، فيقال: يا ايها الرجل، يا ايتها الطالبة، يا ايهذا الطالب، ومنه قوله  54التنبيه بعد حر  النداء، وقبل االسم المنادى، أو )هذا( أو بهما معا  

ٱ خي مي ىي يي ٰذ ٰر  َّ :55تعالى يا : حر  نداء، أّيها:أّي: منادى مبني على الضم في محل نصب و)ها( للتنبيه، اإلناان: نعت أو بدل     ٱا
بحاب اختال  االراء. فاعراب )أّي(  منادى مبني على الضم في محل نصب، وفي )ها( وجوه احدهما انهم أتوا بها عوضا من المضا   

والثاني أنها دخلت للتنبيه واآلخر: تاكيدار لمعنى النداء، أما المعر  ب"ال" فهو صفة، أو بدل، وقيل إّنه    اليه، ألن حق )أّي( أن تضا ، 
، واذا  57.وياتثنى من المعر  بو)ال( لفظ الجاللة )هللا( إذ ينادى بالقول: يا هللا56صفة إذا كان مشتقا، وبدل أو عطف بيان إذا كان جامدا 

ان ينادى متجردا من التابع )الوصف( أو متبوعا بوصف بما فيه "ال" من اسم جنس أو موصول نحو: ياهذا،    نودي اسم االشارة فيجوز فيه
ياهذا الرجل، ياهذا الذي نجح اخوه، ويقدر البناء على الضم في اسم االشارة )هذا( واالسم الموصول )من( وما شابههما وكذلك كل منادى 

، وقد  58ى حركة بنائه، ويقال فيه انه مبني على ضمة مقدرة، منع من ظهورها حركة البناء االصلّيةإذا كان مبني قبل النداء، فانه يبقى عل
 :59جاء هذا النمط من النداء في بيت شعري واحد في قوله 

 أال أيُّها القلُب الذي قاده الهوى       أفق ال أقّر هللا عينك من قلب
، والغرض الداللي للنداء هنا هو الزجر وهنا أداة النداء محذوفة، وأّي منادى مبني   على الضم في محل نصب، ها: للتنبيه، القلُب: بدل من أيا

 والردع فهو يريد من قلبه الذي مأله العشق والغرام للمحبوبة أن يفيق ويترع التفجير بها، وقد ختم البيت بالدعاء عليه. 
 نداء العلم الموصوف بـ)ابن( متصل مضاف إلى علم:  -6

وجهان في هذا النوع من المنادى األول: البناء على الضم، والثاني: الفتح اتباعا لحركة )ابن( إذ بينهما ساكن وهو حاجز غير حصين،  هناع  
 : 61، وقد جاء هذا النمط في بيت شعري واحد هو قوله  60ويجب حذ  الف )ابن( 

 فإن يك تهيامي بلبنى غوايًة       فقد يا ذريُح بَن الحباب غويتُ 
 : حرف نداء، ذريُح: منادى مفرد )علم( مبني على الضم في محل نصبيا
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سجل ديوان الشاعر مجيء المنادى المبني على الضم متبوعا بتابع، وتحديدا تابع )أّي ( في شعره، وحكم التابع  وجوب تابع المنادى:  -7
صلة لنداءه، يجب رفعه عند الجمهور  ألنه هوالمقصود بالنداء، رفعه   وذلك مراعاة للفظ المنادى، فنعت أّي، وأّية، واسم االشارة إذا كان و 

 :63، ونجد تابع المنادى وقد جاء مرفوعا في قوله 62وقداجاز المازني النصب  
 أال أيُّها القلُب الذي قاده الهوى        أفق ال أقّر هللا عينك من قلب 

 نمط حذف المنادى:   -8
)يا( إذا وليها ما ليس بنداء كاألمر، والدعاء، وليت، ورّب، وحبذا ، والجملة االسمية ، فحينئذ سيكون يرى بعض علماء النحو أّن األداة  
،وذهب اخرون إلى القول بأّنها حر  تنبيه ال حر  نداء  وعللوا ذلك بكون أّن المنادى اليجوز حذفه   64المنادى محذوفا وتقديره بحاب المقام
، ويرى ابن مالك تقديرالمنادى المحذو  إذا ولي أداة النداء فعل امر، أو دعاء،  65فعل العامل في النداء ففي حذفه اجحا  ، ألنه قد حذ  ال

، حبذا فإنها ستجون للتنبيه   .وقد وافق الاكاكي من البالغيين الرأي القائل بانها أداة النداء، والمنادى محذو ، إذ يقول 66أما مع ليت، ربَّ
.وترجح الباحثة كون اداة النداء )يا( إذا دخلت على الفعل والحر  خلعت 67بؤش لزيد( و)أال يا اسلمي( جائز(( ))وان حذ  المنادى نحو: )يا  

، ومّما ورد من شعره  68معنى النداء، ولبات معنى اخر، وهو التنبيه ، وليس ثمة منادى محذو ،وقلى هذا ذهب بعض الباحثين المحدثين  
 :69قوله 

 أراكم         فيا ليت أحالم المنام يقين تحدثني األحالم أني 
 فيا َمن لقلب ما يفيق من الهوى     ويا َمن لعين بالصبابة تدمع:  70وقوله 
 أِنل حاجتي وحدي ويا ربَّ حاجٍة   قضيت على هول وخوف َجنان  :71وقوله 
 أرى بيت لبنى أرى اليوم ُيهجُر    وهجران ُلبنى يا لك الخير منكر  :72وقوله 

األبيات المتقدمة دخلت "يا" على ما ليس بمنادى، إذ دخلت على ليت، ورّب _حر  جر شبيه بالزائد_، من االستفهامية، والدعاء )لك  ففي  
 الخير(، وتجون بهذه المواضع حر  تنبيه. 

الحذ  لغرض االيجاز،   قد ُتحذ  أداة النداء ألغراض وغايات يحددها الاياق ومقتضى الجالم فقد يكون هذانمط حذف أداة النداء:  -9
به حقيقيا أم معنويا فال يحتاج ادى قريب منه سواء كان قر او المقام مقام عجلة وانتهاء من الجالم بارعة، أو ربما لشعور المنادي بأّن المن

ٱ مع جغ مغ  جفحف َّ    حينئذ الى أّي واسطة للنداء 73، ومّما جاء من حذ  األداة في القرآن الجريم قوله تعالى74:ٱا
ن الشاهد هنا ))يوسف(( فهو منادى بأداة نداء محذوفة مبني على الضم في محل نصب ، ومّما جاء من حذ  أداة النداء عند شاعرنا  وموب
 : 75قوله 

 سأصرم لبنى حبَل وصلِك مجمال      وإن كان صرم الحبل منك يروع
لتقدير)يا ينادي شاعرنا محبوبته متوعدا لها بأّنه سيقطع ماكان بينه وبينها من حبال الود وان  كان هذا الفعل يروعه ويرديه، وقد حذ  األداة وا 

 :   76لبنى( والمنادى هنا مفرد مبني على الضم في محل نصب، وقوله 
 ويَح قيس لقد تضّمن منها      داَء خبٍل فالقلب منه عميد

 ر الجالم) يا ويح قيس( دخول حر  النداء على الدعاء،  وتقدي
 :77وقوله 

 خليلّي إّني مّيٌت أو مكّلم       لبينى بسري فامضيا وذراني       
منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى، وحذفت النون لإلضافة،    - أداة النداء)يا( محذوفة- " منادى مضا   وموبن الشاهد هنا قوله"خليليّ 

  - والصحبة عند العرب تتمثل باثنين في الغالب- وياء المتجلم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة.  وهنا يوجه الشاعر نداءه لصاحبيه  
ال يبرح عّما يجول في خابره من أفجار وهواجس تتعلق بلبنى وحبه لها واصراره على البوح لها ملتماا منهما تركه والمضي بطريقهما ألنه  

 بما يضمر وان كانت نهايته الموت.
،أو بمعنى القطع، يقول ابن الخشاب: ))معنى الترخيم القطع، من قولهم: رخمت  78الترخيم لغة: هو)التليين أو الحذ (  ترخيم المنادى:  -10

، أو )حذ  اخر  79  نقطع بيضها، كما تقول: اصفت، ومنه صوت رخيم، إذا لم يكن جهيرا، وفي الصوت إذا ضعف تقطيع((الدجاجة إذا ا
 . 80الجلمة بطريقة مخصوصة لداٍع بالغي، كالتخفيف غالبا، أو االستهزاء وهو ثالثة اقاام: ترخيم النداء، وترخيم الضرورة، وترخيم التصغير(
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ااّل أن  وهو من خصائص النداء الجائزة، إذ اليكون في غيره ااّل  للضرورة الشعرية، يقول سيبويه: )واعلم أّن الترخيم ال يكون اال في النداء،  
  .و لترخيم المنادى شروط وضعها البصريون وهي: أن يكون هذا المنادى المراد 81يضطر شاعر، وانما كان ذلك في النداء لجثرته في كالمهم(

ا، ،  ترخيمه علما، مفردا، زائدا على ثالثة احر _باستثناءماكان آخره تاءالتأنيث فأّن هذين الشربين ياقطان_ وأن ال يكون مندوبا والماتغاث
وقد شّذ ترخيم كلمة )صاحب( فترخم على )يا صاِح( وهوليس من ضمن شروط البصريين إذ هو نجرة وليس فيها تاء التانيث،وذلك لجثرة 

.وعّلة اشتراط البصريين في المرلّخم ان يكون زائدا على ثالثة احر ، لجون الترخيم حذ  يراد به التخفيف، والتخفيف يكون في    82ال االستعم
الصل  كل اسم زاد على الثالثة كالرباعي مثال ان يرد إلى الثالثي، والثالثي اصل في االسماء يرد غيره اليه، ولو رخم الثالثي لم يرجع إلى ا

انهم خففوا   -رحمه هللا–اء في الجتاب: )واعلم أن كل اسم على ثالثة احر  ال يحذ  منه شيء إذا لم تجن اخره الهاء، فزعم الخليل  ، ج83
م من هذه االسماء التي ليات اواخرها الهاء ليجعلوا ماكان على خماة على اربعة، وما كان على اربعة على ثالثة فانما ارادوا ان يقربوا االس

ة أو يصيروه اليها، وكان غاية التخفيف عندهم، النه اخفا شيء عندهم في كالمهم مالم ُينتقص، فجرهوا ان يحذفوه إذ صار قصاراهم الثالث
.أّما الجوفيون فقد خالفوا الشروط التي وضعهاالبصريون ،  فأجازوا ترخيم االسم الثالثي غير المؤنث، وذلك إذا كان اوسطه  84أن ينتهوا اليه( 

اليه، واحتجوا بما جاء في الشعر، وخالفوهم أيضار في ترخيم االسم متحرّ  كا نحو )ُعملر(: يا ُعمل، وفي )ُعُنق(: ياُعُن، و ترخيم المضا  
 الرباعي، فالبصريون يحذفون الحر  االخير في الترخيم، والجوفيون يرون حذ  الثالث إذا كان ساكنار مع االخير، نحو: ِسبلْطر: يقال: يا 

وهي بقاءحركة الحر  األخيركما هي وكأّن الحر  المحذو     لغة من ينتظر:: األولى:  86.وهناع لغتان في االسم المنادى المّرخم  85ِسبل  
 موجود، ويعرب منادى مبنيار على الضم المقدرعلى الحر  المحذو  في محل نصب. 

ار قائمار بذاته فيبنى على الضم،والغرض منه إّما للفراغ من النداء  وتعني عّد ما تبقى من االسم بعد الترخيم اسملغة من ال ينتظر:  والثانية:  
أو اظهار عجز المتجلم عن اتمام بقية المنادى لضعف فيه من مرض أوغيره، أو اقتضاء    -أي المنادى-بارعة وذلك لالفضاء إلى المقصود

 :88.وبها جاء المّرخم في شعر قيس بن ذريح  إذ يقول87الضرورة الشعرية ذلك 
 هما يكْن فالقلب يا لبُن ناشٌر    عليك الهوى والحبيب ما عشت ناصحُ وم

 فالمنادى"لبُن" مّرخم على لغة من ال ينتظر عودة الحر  .  
 نمط االستغاثة:  -10

 .89االستغاثة في اللغة: ))بلب االغاثة، وهو من: غوث الرجل واستغاث: صاح، واغوثاه... واستغاثني فالن فاغثته(( 
،   92( المستغاث به: ويامى ):المستغاث91، وعناصرها هي 90أما اصطالحا فيقصد بها: ) نداء من يخلص من الشدة أو يعين على المشقة( 

، والغالب في نداء الماتغاث ان يجر بالم مفتوحة، نحو: يا لَلل ِللمظلومين، أما إذا كان الماتغاث  93وهو: المنادى الذي دخله معنى االستغاثة
 ياء المتجلم فانه يجربالم مكاورة نحو )يا ِلي(، وكذلك في حال كونه معطوفا ولم تعد معه )يا( نحو: يا للخالد وِلاعيد.

ِ  لِلمالمين، ويا للخالد ِلمحمد، فوالمالمين، ومحمد ماتغاث له. 94(المستغاث له: ويامى )من اجلهالمستغاث   ويجر بالم مكاورة، نحو يا لَلل
نحو: يا هلل من وجع الفراق، أي: استغيث بالَل من وجع الفراق.وقد يتعجب باسلوب االستغاثة     95هذا وقد ياتعمل الماتغاث له مجرورار بو)من( 

 :97هذا النمط في قول شاعرنا  .ونجد96مثال:يا لللمنايا  فيقال
 تكنفني الوشاة فأزعجوني     فيا َللناس ِللواشي المطاع 

(، والماتغاث له )ِللواشي( وقد دخلت عليه الالم المكاورة ، فالشاعر  ياتغيث    فالماتغاث به)للناش( ودخلت عليه الالم المفتوحة، وفي رواية)لَلل
 على الوشاة الذين تصدوا للشاعر وأزعجوه وفرقوا شمله ومحبوبته.  -بالَل تعالى بحاب الرواية الثانية -بالناش أو
 :اخلامتة

 هذه الدراسة الى خاتمتها تجّلت لنا جملة من النتائج وهي:بعد وصول 
قيس بن ذريح وتداخل هذا االسلوب مع االساليب االخرى والتي منها على سبيل المثال ال الحصر   كان إلسلوب النداء نصيب في شعر -1

لك وفقا لما يقتضيه الحال والمقام ورؤية الشاعر لجيفية اسلوب االمر، االستفهام، الدعاء، النهي وغيرها وقد تاتي أحيانا جملة النداء متأخرة وذ
                           ايصال احااسه وغرضه من النداء للمتلقي.

(  و)أيا( في موضعين، و )يا( في ثمانية وعشرين موضعا، و )وا، سجلت الدراسة ورود النداء باألدوات اآلتية: )الهمزة( في موضع واحد -2
ورود االنماط اآلتية: المنادى المفرد في سبعة مواضع، النجره المقصودة  -3في موضع واحد.                                            
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في خماة مواضع، والمنادى المضا  في أربعة وعشرين موضعا،والنجرة غير المقصودة  في موضع واحد، والترخيم واالستغاثة في موضع 
نهما،والمندوب في موضعين، والمنادى العلم الموصو  ب)ابن( متصل مضا  الى علم و نداء مافيه )ال( وتابع المنادى في  واحد لجل م

ترجح   -4أربعة مواضع .                                                                   موضع واحد لجل منهم، وحذ  أداة النداء في
إّن )يا( ليات لنداء القريب والبعيد على حد سواء واّنما هي تاتعمل لنداء البعيد ماافة أوحكماوقد ينادى بها القريب  الباحثة الرأي القائل  

ترجح الباحثة الرأي القائل بان أداة النداء اذا نودي بها ما ال يصلح للنداء كالحر  والفعل والدعاء   -5لنجت بالغية.                        
اعطت هذه الدراسة احصائية ألدوات النداء، وبيانا  - 6نى النداء وتجون حينئٍذ حر  تنبيه.                              فانها تخلع مع

 ألنواع المنادى الوارد في شعره . 
والمدح  -7 والزجر،  والردع  واإلنجار،  والتعجب  والتمني  والتوجع  كالتحار  معان مجازية  الى  الحقيقي  معناه  النداء من  والحث،    خروج   ،

   وااللتماش، واالختصاص، االستعطا ، والشكوى، والتنبيه ، وغير ذلك.
وبة تنوع المنادى في شعره إذ سجل البحث نداء الجماد :كالديار والجبال وربوع الحبيبة، والحيوان :كالغراب والظباء، واالناان وشمل :المحب  - 8
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 املصادر واملراجع:

 القران الكريم.
 م، د.ط.1959هو، 1378االساليب االنشائية في النحو العربي: أ.عبدالاالم محمد هارون، مطبعة الانة المحمدية،  -1
م، مؤساة الرسالة،    1985هوووو،  1405،  1هوووو(تحقيق د.عبد الحاين الفتلي، ط  316االصول في النحو : ابو بكر محمد بن الاراج )ت  -2

 بيروت.
 م.1963هو( تحقيق ابراهيم االبياري، المطبعة االميرية، القاهرة، 310اعراب القران الناوب للزجاج :ابو اسحاق ابراهيم )ت -3
هوووووووو( ومعه كتاب االنتصا  من االنصا  تاليف محمد محيي 577االنصا  في ماائل الخال  :كمال الدين ابو البركات االنباري )ت -4

 العصرية، بيروت.الدين عبدالحميد، المكتبة 
هووووووووووووووووو( ومعه كتاب هداية الاوووالك الى  761اوضوووح الماوووالك الى الفية ابن مالك :ابو محمد عبد هللا جمال الدين بن هشوووام االنصووواري )ت-5

 م،  دار الندوة الجديدة، بيروات لبنان.1966،  6تحقيق اوضح الماالك تاليف محمد محيي الدين عبد الحميد، ط 
  1969اب القران :كمال الدين ابو البركات االنباري، تحقيق به عبد الحميد به،  دار الجتاب العربي، ، القاهرة، البيان في غريب اعر   -6
هووووووووووووووو( تحقيق محمد كامل بركات، الناشور دار الجتاب العربي 672تاوهيل الفوائد وتجميل المقاصود :ابو عبد هللا جمال الدين بن مالك، )ت-7

 م.1967هو،  1387للطباعة والنشر، القاهر،  
 م.1967هو،  1387التوضيح والتجميل لشرح ابن عقيل :محمد عبد العزيز النجار، مطبعة الفجالة الجديدة،   -8
،  28جامع الدروش العربية:الشووووووووويل مصوووووووووطفى الغالييني، راجعه ونقحه :د.عبد المنعم خفاجة. المكتبة العصووووووووورية، صووووووووويدا،  بروت،  ط-9

 م.1993هو،  1414
هوووووووو(، تحقيق د.فخر الدين قباوة،  و أ.محمد نديم فاضل، منشورات 749في حر  المعاني :الحان بن قاسم المرادي، )ت  الجنى الداني-10

 م. 1993هو، 1413،  1محمد علي بيضون، دارالجتب العلمية بيروت لبنان.ط
 م. 1963هو،  1383، 13صر، ط _جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع: احمد الهاشمي، المكتبة التجارية الجبرى،  م11
هوووو(، دار احياء الجتب العربية، القاهرة،   1206حاشية الصبان على شرح االشموني على الفية ابن مالك:محمد بن علي الصبان، )ت  -  12

 د.ت،  د.ط.
 ، د.ت.2وت، ط هو( تحقيق، محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بير 392الخصائص :ابو الفتح عثمان بن جني، )ت-13
 م.2004، 2لبنان، ط–ديوان قيس بن ذريح: اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي،دار المعرفة، بيروت  -14
هوووووووووووو(،  ومعه كتاب :منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 769شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك: بهاء الدين عبد هللا بن عقيل )ت   -15

 م. 1980هو،  1400،  20الحميد، دار مصر للطباعة،  نشر وتوزيع :دار التراث،  القاهرة،  ط :تأليف محمد محيي الدين عبد
  هو.1358هو(،  مطبعة مصطفى محمد، مصر،  902شرح التصريح على التوضيح : خالد بن عبد هللا االزهري، )ت  -16



   

         

 ذريح بن قيس شعر يف النداء جلملة الرتكيبّية األمناط                       

  

  

 هو(، عالم الجتب، بيروت،  مكتبة المتنبي، القاهرة.643الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي، )ت شرح المفصل :موفق – 17
 شروح التلخيص :ببع بمطبعة عياى الباب الحلبي، مصر، د.ت. -18
 م.1974علم المعاني :عبد العزيز عتيق، دارا لنهضة العربية للطباعة والنشر،   -19
ني والبوديع(: احمود مصووووووووووووووطفى المراغي، راجعوه واشوووووووووووووور  عليوه:ابو الوفى مصووووووووووووووطفى المراغي، المكتبوة علوم البالغوة )البيوان والمعوا – 20

 ، د.ت3العربيةومطبعتها، ط
  1964،  بيروت، 1في النحو العربي :نقد وتوجيه :د.مهدي المخزومي، ط -21
رون، الهيئة المصرية العامة  هو( تحقيق :عبد الاالم محمد ها180الجتاب :ابو بشر عمرو بن عثمان بن سيبويه )ت   – 22

 م.1983،   3، وط1973للجتاب،
هووووووووووووووو(،  دار المعرفة ،    538الجشوا  عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويل :ابو القاسوم جار هللا محمود الزمخشوري، )ت -23

 بيروت.
، تحقيق :عبد 2،  تحقيق :غازي مختار بليمات، ج 1هووووووووووووووووووووو(،  ج   616اللباب في علل البناء واالعراب : ابو البقاء العكبري، )ت  –  24

 م. 1995هو،    1416،  1االله نبهان، دار الفجر، دمشق، ط
م، و  1956هوووووووووو(،  دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  711لاان العرب :ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، )ت  -24
 م، دار صادر للطباعة والنشر. 2005، 4ط
 م. 1983هو،   1403هو(، الناشر، دار الرسالة، الجويت، 606مختار الصحاح : محمد بن ابي بكر الرازي )ت  – 26
 م. 1972هو، 1392هو(، تحقيق ودراسة: علي حيدر، دمشق،  567المرتجل :ابو محمد عبد هللا بن احمد بن الخشاب، )ت -27
بغداد على نشوره، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشور، الموصول، ومطبعة معاني النحو :د.فاضول صوالح الاوامرائي، سواعدت جامعة  –  28

 م. 1991م،  1986التعليم العالي، الموصل،  
 المعجم الوافي في النحو العربي :صنفه :د.علي توفيق الحمد،  ويوسف جميل الزعبي،  عمان،  االردن، منشورات دار الثقافة والفنون.-29
اريب :جمال الدين عبد هللا بن هشووووام االنصوووواري، حققه وعلق عليه : د.مازن المبارع،  ومحمد علي حمد مغني اللبيب عن كتب االع  -30

 .1هللا،  راجعه :سعيد االفغاني، دار الفجر، وببعة بتحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد، دار الصادق، ط
،  1قيق : اكرم عثمان يوسووووف، مطبعة دار الرسووووالة، طهووووووووووووووووووو(،  تح626مفتاح العلوم :ابو يعقوب يوسووووف بن ابي بكر الاووووكاكي، )ت  -31

 م. 1981هو،  1400
 هو(، تحقيق : محمد عبد الخالق عظيمة،  عالم الجتب، بيروت،  د.ت.285المقتضب :ابو العباش محمد بن يزيد المبرد، )ت  -32
هوووووووووووووووووووو(،  تحقيق :د.احمد عبد الاووووووتار الجواري، و د. عبد هللا الجبوري، 696بن مؤمن المعرو  بأبن عصووووووفور، )ت   المقرب :علي –  33

 م. 1971هو،  1391، 1مطبعة العاني، بغداد، ط
،  ، تحقيق :احمد شووومس الدين 2، دار المعرفة، بيروت، ج1همع الهوامع شووورح جمع الجوامع في علم العربيه: جالل الدين الاووويوبي، ج-34

 م. 2006، 2دار الجتب العلمية، بيروت، ط
 هوامش البحث

 
 . 187/ 20لاان العرب:- 1
 3/133حاشية الصبان على شرح االشموني:- 2
 . 279: نقد وتوجيه في النحو العربي:- 3
   84،علوم البالغة:105،جواهر البالغة:125،وينظر: علم المعاني: عبد العزيزعتيق:2/333شروح التلخيص مواهب الفتاح: 4
 354،الجنى الداني:329/ 1ينظر: االصول في النحو:- 5
 12مريم: - 6
 225/ 3،وينظر:شرح ابن عقيل:2/229الجتاب: - 7



   

         

 ذريح بن قيس شعر يف النداء جلملة الرتكيبّية األمناط                       

  

  

 
 119/ 8،  شرح المفصل:4/253ينظر: المقتضب :- 8
 2/36، مغني اللبيب:354، الجنى الداني: 329/ 1ينظر: األصول في النحو: - 9
 121/ 8،وينظر:شرح المفصل:225- 1/224الجشا : - 10
 83الديوان: - 11
 115المصدر نفاه: - 12
 97الديوان:  - 13
،  96،94،86،83،66،62،60،55، ولالستزادة من النداء ب)يا( ينظر: 81الديوان:-14

102،107،115،88،89،59،77،78،81،87،93،101،106،114،122،124 
 225/ 3، شرح ابن عقيل:1/29،مغني اللبيب:419،الجنى الداني: 1/175،المقّرب:230- 2/229ينظر: الجتاب: - 15
 ،حرجات الحي:اسم مكان كثير الحجر84الديوان: - 16
 58الديوان: - 17
 . 350،الجنى الداني:4/233، القتضب:230- 2/229ينظر: الجتاب: - 18
 92ان:الديو  - 19
 3/283،شرح ابن عقيل:3/99، أوضح الماالك:351ينظر:الجنى الداني: - 20
 1/184،المقّرب:8/120،شرح المفصل: 1/342ينظر: اللباب للعكبري: - 21
 4/709، وينظر:معاني النحو:2/231الجتاب: - 22
 3/126،جامع الدروش العربية: 343—1/342ينظر:اللباب للعكبري: - 23
 1/184ينظر: المقّرب : - 24
 3/126،جامع الدروش العربية:256/ 3،شرح ابن عقيل:1/184ينظر:المقّرب:- 25
 28/ 2،همع الهوامع:352ينظر:الجنى الداني: - 26
 92الديوان:  - 27
 93المصدر نفاه:- 28
 114،92،115،94،86،83،66تنظر:،ولالستزادة من شواهد نداء المحبوبة 55الديوان: - 29
 124،84، ولالستزادة من شواهد نداء الجماد تنظر:106المصدر نفاه: - 30
 ،  58،107،102،89،60،  59ولالستزادة من شواهد نداء القلب  والنفس : 88المصدر نفاه: - 31
 122،87،93،81، 77،  ولالستزادة   من شواهد نداء الحيوان:  78المصدر نفاه: - 32
 62،117،122، ولالستزادة من نداء االشخاص تنظر: 101در نفاه:المص- 33
 36سورة غافر:  - 34
 3/258،شرح ابن عقيل:77-3/76،أوضح الماالك: 1/175ينظر: المقرب: - 35
 86الديوان: - 36
 86المصدر نفاه:- 37
 55،66،83،115،94،ولالستزادة:تنظراألبيات ص:62المصدر نفاه: - 38
 3/116العربية:ينظر:جامع الدروش   - 39
 44سورة هود: - 40
 60الديوان: - 41
 . 88،89،102،الذميل:اللين من سير الناقة،ولالستزادة تنظر ص:107المصدر نفاه: - 42
 205، شرح قطر الندى:2/11، شرح المفصل:2/209ينظر: الجتاب: - 43



   

         

 ذريح بن قيس شعر يف النداء جلملة الرتكيبّية األمناط                       

  

  

 
 126سورة البقرة:- 44
 93الديوان: - 45
 114الديوان: - 46
 124المصدر نفاه: - 47
 122ان: الديو - 48
 .62،89،97،  101،46،122،44، ولالستزادة من نمط المنادى المضا  ينظر:،117الديوان: - 49
 58المصدر نفاه: - 50
 265- 3/264،شرح ابن عقيل: 1/274ينظر:االنصا  في ماائل الخال : - 51
 1/335، اللباب للعكبري:276-1/274ينظر: االنصا  في ماائل الخال : - 52
 2/36، همع الهوامع:275- 1/274ينظر:االنصا  في ماائل الخال : - 53
 . 4-2/3،  1/130،شرح المفصل:195ينظر: المرتجل: - 54
 6سورة اإلنفطار: - 55
 2/38،همع الهوامع:2/7،شرح المفصل: 217-4/216ينظر:المقتضب: - 56
 84/ 3،أوضح الماالك :1/177،المقّرب:195ينظر:المرتجل: - 57
 372،المعجم الوافي في النحو العربي:3/116ينظر:جامع الدروش العربية: - 58
 59الديوان: - 59
 117/ 3،جامع الدروش العربية:14-2/40،همع الهوامع: 3/261،شرح ابن عقيل:339/ 1ينظر: اللباب: - 60
 62الديوان:  - 61
 3/269،شرح ابن عقيل:   87-86/ 3ينظر: أوضح الماالك:- 62
 59الديوان: - 63
 2/24، شرح المفصل: 259/ 1،البيان في غريب القرآن:650/ 2ينظر:اعراب القران:الزجاج:- 64
 35- 2/34،همع الهوامع:2/36،مغني اللبيب:24/ 2،شرح المفصل:2/196،الخصائص:4/222ينظر:الجتاب:- 65
 179ينظر:تاهيل الفوائد وتجميل المقاصد: - 66
 249مفتاح العلوم: - 67
 284،في النحو العربي: نقد وتوجيه:126في النحو العربي: ينظر:االساليب االنشائية - 68
 115الديوان: - 69
 86المصدر نفاه: - 70
 117المصدر نفاه: - 71
 18،61،75، ولالستزادة ص: 76الديوان: - 72
 4/696ينظر: معاني النحو:- 73
 29سورة يوسف: - 74
 83الديوان: - 75
 70المصدر نفاه: - 76
 59، 122ولالستزادة من هذا النمط ينظر الديوان:  ، 117المصدر نفاه: - 77
 239مختار الصحاح: - 78
 198المرتجل: - 79
 2/222التوضيح والتجميل:  - 80



   

         

 ذريح بن قيس شعر يف النداء جلملة الرتكيبّية األمناط                       

  

  

 
 2/239الجتاب:- 81
 1/186،المقّرب:20/ 2،شرح المفصل:359/ 1ينظر: االصول في النحو: - 82
 199ينظر: المرتجل: - 83
 . 256- 2/255الجتاب:- 84
 2/20،شرح المفصل:348-1/346،اللباب:1/361ينظر:االنصا : - 85
 2/67،همع الهوامع:3/293،شرح ابن عقيل: 106/ 3ينظر:اوضح الماالك: - 86
 4/705ينظر:معاني النحو: - 87
 66الديوان: - 88
 لاان العرب:مادة غوث  - 89
 3/180شرح التصريح على التوضيح: - 90
 706/ 4، معاني النحو:184المقاصد:ينظر: تاهيل الفوائد وتجميل  - 91
 1/131ينظر:شرح المفصل:- 92
 4/706معاني النحو: - 93
 131/ 1ينظر:شرح المفصل: - 94
 4/708ينظر: معاني النحو: - 95
 4/708ينظر: معاني النحو:  - 96
 93الديوان: - 97


