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  إهداء

ذين منحاني من احلب والرمحة والعناية ما أنار يل إىل والدي العزيزين الل
  الطريق، وجعلين أخوض غمار احلياة، وأتغلب على شدائدها

 –أهدي هذا العمل املتواضع الذي هو عصارة فكري وعقلي، داعيا املوىل 
 أال حيرمين عطفهما، وأن يوفقين إىل الرب هبما، واإلحسان إليهما، –عز وجل 

  لعافية وطول العمروأن ميتعهما بالصحة وا
  السيد

  
  
  
  



  انـــر وعرفـــشك
  ,,,,,,أحمد اهللا وأصلي وأسلم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد

     من ال يشكر النـاس ال يـشكر      : (  صلى اهللا عليه وسلم    –فإني أتذكر هنا قول رسول اهللا       
 الذي وفقني إلى إنجـاز هـذا   – وجل  عز–، ولذا فإني أتوجه أوال وآخرا بالشكر كله هللا    )اهللا  

  . العلمي الذي يدور حول لغة القرآن الكريمالعمل

زينب شافعي ، أستاذ النحـو والـصرف     / ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذة الدكتورة      
 جامعة القاهرة، على ما أحـاطتني بـه مـن العنايـة             –والعروض المساعد بكلية دار العلوم      

، وعلى ما بذلته من جهد مشكور في اإلشراف على هذا العمـل، وفـي توجيهاتهـا                 والرعاية
  .السديدة، وأسأل اهللا تعالى أن يزيدها علما ورفعة، وأن يجزيها عني خير الجزاء

طه محمد الجنـدي،    / األستاذ الدكتور : كما أشكر عضوي لجنة المناقشة العالمين الجليلين      
/  جامعة القاهرة، واألستاذ الـدكتور -لية دار العلوم  رئيس قسم النحو والصرف والعروض بك  

 جامعة عين شمس، على ما بذاله مـن      –أحمد إبراهيم هندي، أستاذ اللغة العربية بكلية اآلداب         
جهد مشكور في قراءة هذه الرسالة، وعلى ما أسدياه إلي من توجيهات سديدة، ونظرات ثاقبة،               

  .ال، وأن يجزيهما عني خير الجزاءوأسأل اهللا تعالى أن يزيدهما علما وفض

أحمد محمد عبد الراضي، رئيس قسم النحو والصرف        / كما أشكر والدي األستاذ الدكتور    
 جامعة الفيوم، الذي أحاطني برعايته العلمية، وتعهـدني         –والعروض السابق بكلية دار العلوم      

 به في الصبر على العلـم  يتدبالتوجيه واإلرشاد، وهيأ لي كل وسائل إنجاز هذا العمل، وقد اقت   
  .والجد والكفاح

 كما أشكر والدتي وزوجتي وإخوتي وأخواتي على ما قدموه لي من العناية وتوفير الراحة             
  .في سبيل إتمام هذا العمل

    .كما أشكر كل من مد لي يد المعونة في طريق إنجازي لهذه الرسالة



 
  

 أ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدمة  

سـيدنا محمـد    : الحمد هللا رب العالمين، والـصالة والـسالم علـى أشـرف المرسـلين             
  ,,,,,,وعلى آله وصحبه أجمعين

  أما بعد
      دراسـة صـرفية نحويــة  :  األندلـسي  ديـوان ابـن هـانيء   (( : فهـذا بحـث بعنـوان   

لتحليـل اللغـوي للتركيـب فـي شـعر      ، قمت فيه بدراسة الديوان دراسة تقوم علـى ا      )) داللية
  :ابن هانيء من خالل مستويين من مستويات التحليل اللغوي، وهما

البنية الـصرفية لمـا جـاء فـي الـديوان مـن         حيث درست    : المستوى الصرفي  -األول
صيغ اسمية وفعلية، وما لهذه البنى الصرفية مـن معـان فـي التركيـب الـواردة فيـه، مـع            

  .كمالحظة دور السياق في ذل
قمت بدراسة البنـى التركيبيـة المختلفـة فـي ديـوان             حيث   : المستوى النحوي  -الثاني

ابن هانيء، وما لهذه البنى النحوية من دور فـي أداء المعـاني المختلفـة التـي تجـول فـي                     
 الوقوف على المعاني النحويـة، وفاعليتهـا فـي الـنص محاولـة              ((ذهن الشاعر، إيمانا بأن       
 اعلـم أن    ((:  : ، يقـول عبـد القـاهر الجرجـاني        )١()) إلى الـنص       لطرق أهم أبواب الولوج   

ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الـذي يقتـضيه علـم النحـو، وتعمـل علـى قوانينـه            
وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فال تزيغ عنها، وتحفـظ الرسـوم التـي رسـمت لـك،                  

 وجـوهِ  فـي  ينظـر  أن غيـر  بنظِمـه  النّاظم يبتغِيه شيئاً نعلم ال أنَّا وذلكفال تخل بشيء منها،   
،   )منطلـقٌ  زيـد ( : قولـك  فـي  تَراهـا  التـي  الوجـوهِ  ِإلى الخبِر في فينظر ،وفُروقه باٍب كلَّ
 ،)زيـد  المنطلـقُ (و ،)المنطلـقُ  زيـد (و ،)زيـد  منطلـق (و،)زيـد  ينطلـقُ (و،)ينطلقُ زيد (و
 تراهـا  التـي  الوجـوه  ِإلـى  والجـزاء  لـشرطِ ا وفي،  )منطلقٌ هو زيد(و ،)المنطلقُ هو زيد(و

 أنـا (و ،)خـارج  فأنـا  تخـرج  ِإن(و ،)خرجـتُ  خرجتَ ِإن(و ،)أخرج تخرج ِإن( : قولك في
خارج أنا(و ،)خرجتَ ِإن خرجتَ ِإن فـي  تَراهـا  التـي  الوجـوهِ  ِإلـى  الحـالِ  وفي ،)خارج 
 هـو ( أو ،)مـسرع  هـو و جـاءني (و ،)يـسرع  جـاءني (و ،)مـسرعاً  زيـد  جاءني( : قولك
 موضـعه  ذلـك  مـن  لكـلًّ  فيعـرفُ  ،)أسـرع  وقـد  جاءني(و ،)أسرع قد جاءني(و ،)يسرع

له ينبغي حيثُ به ويجيء.  
                            

 ، مجلة دراسات عربية وإسالمية، عدد ١٣٧محمد حماسة ص/ ر ، دفاعلية المعنى النحوي في بناء الشع  ) ١(
  .حامد طاهر/ م ، سلسلة أبحاث جامعية يشرف على إصدارها د١٩٨٣) ١(



 
   

 ب

 بخـصوصية  منهـا  واحـد  كـل  ينفـرد  ثـم  معنًى في تشترك التي الحروف في وينظر 
ـ  يجـيء  أن نحـو  معنـاه  خاصّ في ذلك من كال فيضع المعنى ذلك في  نفـيِ  فـي  )مـا ( ـب

ـ  ،االسـتقبال  نفـي  أراد ِإذا )ال(ـ  وب الحال  ال وأن يكـون  أن بـين  يتـرجح  فيمـا  )ِإن(ـ  وب
فيما )ِإذا( ـوب ،يكون لمأنه ع  فيعـرف  تُـسرد  التـي  الجمـلِ  فـي  وينظـر  ،كـائن  موضـع 

 موضـعِ  مـن  الـواو  موضـع  الوصـلُ  حقُّـه  فيما يعرف ثم ،الوصل موضِع ِمن فيها الفصِل
 مـن  )لكـن ( وموضـع  )أم( موضـعِ  مـن  )أو( وموضع )ثُم( موضِع من الفاِء وضعوم الفاء

ـ وال والتّقـديم  والتَّنكيـر  التّعريف في ويتصرف ،)بل( موضِع  وفـي  لـه ك الكـالم  فـي  أخيرت
ـ مكا ذلـك  مـن  كـال  فيـضع ،   واِإلظهـار  واِإلضمار والتَّكرار الحذف  علـى  ويـستعمله  هن
  .له ينبغي ما وعلى ةالَصح
 كـان  ِإن وخطـؤه  اصـواب  كـان  ِإن هصـواب  يرجـع  شيئا بواجد فلست السّبيل هو هذا 
 بـه  ُأصـيب  قـد  النحـو  معـاني  مـن  معنًى وهو ِإال االسم هذا تحتَ ويدخُل النَّظم ِإلى خطًأ

 واسـتُعِمل  موضـعهِ  عـن  فأزيـلَ  المعاملـة  هـذه  بخالِف عومَل أو حقه في ووِضع موضعه
 بمزيـةٍ  وصـف  أو فـساِده  أو نظـمٍ  بـصحةِ  وِصـف  قد كالماً ترى فال له ينبغي ما غيِر في

 ِإلـى  الفـضلِ  وذلـك  المزيـةِ  وتلـك  الفساِد وذلك الصحِة تلك مرجع تجد وأنت ِإال فيه وفضٍل
  .)٢ ())أبوابه من بباب ويتَّصل أصولِه من أصٍل في يدخُُل ووجدتَه وأحكاِمه النَّحو معاني

 األشـكال النحويـة ال يكـون لهـا أهميـة      ((لسياق، حيث إن  ولم أغفل في تلك الدراسة ا    
أسلوبية إال حين تربط بالسياق الذي يضعها فيـه الكاتـب، ولـيس اتفـاق األشـكال النحويـة                   

  .)٣())دليال على اتفاق داللتها، بل إنها تشير إلى ظواهر أسلوبية مختلفة  
  :أسباب اختيار الموضوع

 المختلفة التـي تفيـدها البنـى الـصرفية          أهمية الوقوف على المعاني الصرفية     -١
  .المختلفة للصيغ االسمية والفعلية في التحليل اللغوي للنص

أهمية النحو فـي الولـوج إلـى عـالم الـنص، حيـث إن أي مزيـة بالغيـة             -٢
للتركيب إنما تعود إلى وضع الكلمة داخل التركيـب وضـعا معينـا واحتاللهـا               

 .رد فيه النصوظيفة نحوية معينة في ضوء السياق الذي ي

إن اختيار ديوان ابن هانيء مجاال لتلـك الدراسـة الـصرفية والنحويـة هـو                 -٣
 كمـا   –محاولة لتحليل نـص شـعري ألشـهر شـعراء المغـرب واألنـدلس               

 وعلـى الـرغم مـن شـهرته         ذكرت كتب التراجم، وهو ابن هانيء األندلسي،      

                            
   .٨٢ ، ٨١دالئل اإلعجاز ص  ) ٢(
   .٢٧محمد حماسة ص/ اإلبداع الموازي ، د  ) ٣(



 
  

 ج

 وهـذا  لم يتطرق أحد مـن البـاحثين إلـى تحليـل شـعره صـرفيا ونحويـا،          
التحليل يسمح بالوقوف على كيفيـة توظيـف ابـن هـانيء للـصرف والنحـو         

، كمـا   في بناء التراكيب المختلفة التي تؤدي المعـاني المختلفـة التـي يريـدها             
أنه يسمح لنا بالوقوف على ما يميز أسـلوب ابـن هـانيء؛ ألن الـنظم الـذي                  

إن يتوخى فيه معاني النحو هو الـذي يميـز بـين األدبـاء والـشعراء، حيـث         
لكل شاعر طريقته في ترتيب الكلمـات داخـل التركيـب ترتيبـا يحقـق مـا                 

وترتيب الكلمات في التركيـب وفقـا للمعـاني التـي تجـول             يتوخاه من معان،    
 عن آخر، ومن ثـم فـإن الحكـم علـى شـعر              افي النفس هو الذي يميز شاعر     

 ما بالجودة أو الجزالة إنما يرجع إلى حسن ترتيـب الكلمـات وعالقاتهـا مـع               
 دون نفـسهِ  اللفـظِ  إلـى  بـالنَّظم  القـصد  كان لو ((: بعضها، يقول عبد القاهر    

 حـذِْوها  علـى  باأللفـاظ  النّطـقَ  ثم النَّفس في المعاني ترتيب الغرض يكون أن
نْبغي لكانـسن  العلـمِ  فـي  اثنين حاُل يختلفَ أالّ يـسنِ  غيـرِ  أو الـنَّظم  بحالح 
 يعـرفُ  وال واحـداً  إحـساساً  النُّطـق  فـي  لفـاظِ األ ِبتوالي يحساِن َألنهما فيه

 .)٤ ()) اآلخَر يجهلُه شيئاً ذلك في أحدهما

  :الدراسات السابقة
 بق بحثي هذا بعدد كثيـر مـن البحـوث التـي اتخـذت الـشعر مجـاال للـدرس                    لقد س

  :الصرفي والنحوي، ومن هذه البحوث
 فهـد سـالم خليـل       /الظواهر النحوية في شعر الفرزدق، رسالة ماجستير إعـداد         -١

 جامعـة  –محمد حماسة عبـد اللطيـف، كليـة دار العلـوم          / د.الراشد، إشراف أ  
  .م١٩٩٨القاهرة 

الظواهر الصرفية والنحوية المخالفة فـي شـعر الكميـت بـن زيـد األسـدي،                 -٢
محمـد  / د.عـصام عبـد المنـصف أحمـد، إشـراف أ          / رسالة ماجستير إعداد  

 .م٢٠٠٢معة القاهرة  جا–حماسة عبد اللطيف، كلية دار العلوم 

، )دراسة تطبيقية علـى ديـوان حـسان بـن ثابـت           (العالقات النحوية في الجملة      -٣
أحمـد محمـد عبـد      / د.طارق محمد محمود، إشـراف أ     / رسالة ماجستير إعداد  
  .م٢٠٠٢ جامعة القاهرة –الدايم، كلية دار العلوم 

/ الظواهر النحوية والصرفية فـي شـعر البحتـري، رسـالة ماجـستير إعـداد               -٤
 –أحمـد كـشك، كليـة دار العلـوم     / د.جمال عبد المنعم عبد الحافظ، إشـراف أ      

                            
   .٥١دالئل اإلعجاز ص  ) ٤(



 
  

 د

  .م٢٠٠٥جامعة القاهرة 
أيمـن محمـود    /  إعـداد  دكتـوراه الظواهر النحوية في شعر ابن زيدون، رسالة         -٥

 جامعـة القـاهرة     –أحمد كـشك، كليـة دار العلـوم         / د.محمد إبراهيم، إشراف أ   
  .م٢٠٠٥

/  بشار بـن بـرد، رسـالة دكتـوراه إعـداد     ي شعر الظواهر الصرفية والنحوية ف    -٦
 –شـعبان صـالح، كليـة دار العلـوم          / د.عادل يوسـف عبـد اهللا، إشـراف أ        

  .م٢٠٠٦جامعة القاهرة 
/ ، رسـالة ماجـستير إعـداد      )دراسـة نحويـة وصـرفية       ( ديوان حاتم الطائي     -٧

 –أحمـد كـشك، كليـة دار العلـوم          / د.محمد عزب محمـد سـالم، إشـراف أ        
 .م٢٠٠٦ة جامعة القاهر

 بالدراسـة الـصرفية والنحويـة مـن         فيالحظ مما سبق عدم تناول شـعر ابـن هـانيء          
قبل، وال شك أن الدراسة تختلف بـاختالف الـشعر الـذي تـدور حولـه، ألن لكـل شـاعر                     
طريقته في تركيب الجمل، وإنشاء العالقات النحويـة بينهـا، وهـو مـا دعـا عبـد القـاهر                    

اعى فيـه قواعـد النحـو هـو مـا يميـز بـين األدبـاء،                 الجرجاني إلى جعله النظم الذي تر     
إليـه فـي الـنص الـسابق لعبـد القـاهر،            ويجعل لكل أديب أسلوبه الخاص، وهو ما أشرت         

 .ومن ثم ال يعد بحثي هذا تكرارا لما سبق من دراسات

  :منهج البحث
لقد اتبعت في تلك الدراسة المنهج التحليلي، حيـث قمـت بدراسـة تحليليـة ألوزان مـا                  

ء في الديوان من صيغ اسمية وفعلية، كما قمـت بتحليـل البنـى التركيبيـة المختلفـة فـي                    جا
الديوان، ببيان الوظائف النحويـة المختلفـة للكلمـات داخـل التركيـب، ومـا يطـرأ علـى                   

تلفة كالحـذف ، والتقـديم والتـأخير، وبينـت الـدالالت المختلفـة              التركيب من عوارض مخ   
  .التي يحققها كل تركيب، وذلك في ضوء السياق الوارد فيه

  :خطة البحث
  .وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد،  وبابين، وخاتمة، ثم الفهارس الفنية

ـ    –أما التمهيد فقد تناولت فيه ترجمة موجزة عن صـاحب الـديوان              ن هـانيء    وهـو اب
  .األندلسي، كما تناولت فيه نبذة عن العصر الذي عاش فيه، وأقوال العلماء عن شعره

       :أما الباب األول فقـد خصـصته للدراسـة الـصرفية لـشعر ابـن هـانيء، وعنوانـه                  
  :، وقد اشتمل على فصلين))عند ابن هانيء    الصيغة العربية بين المعنى والمبنى((

  .لصرفية للفعل وعالقتها بالمعنى عند ابن هانيءالبنية ا: األولالفصل 
  :مباحثوقد اشتمل هذا الفـصل علـى أربعـة         



 
  

 ه

  .أوزان الفعل المجرد: المبحث األول

حيث ذكرت ما ورد عند ابن هانيء من أفعال مجردة، وبينت ما تفيـده هـذه األفعـال                  
إلعطاء والمنع واالمتنـاع   الجمع والتفريق وا ((على  ) فَعل  ( ، كداللة   المجردة من دالالت مختلفة   

واإليذاء والغلبة والدفع والتحويل والتحول واالسـتقرار والـسير والـستر والتجريـد والرمـي               
  .)٥ ())واإلصالح والتصويت 

( وبينت أن معرفة معنى الفعل قد يتوقف علـى معرفـة مـضارعه، كمـا فـي الفعـل                    
  (  الالزم، فهـو بمعنـى       )سح   ـِمن( إذا كـان مـن   ) س  ـحس–  ـِسحسـال  ( ، وبمعنـى  ) ي

، وبينـت أن وضـع الفعـل داخـل التركيـب يـساعد              ) يسح   –سح  ( إذا كان من    ) وانصب  
  .على اختيار المعنى المراد

  .أوزان الفعل المزيد، ودالالتها: المبحث الثاني
حيث ذكرت فيه ما ورد في شعر ابن هـانيء مـن أفعـال مزيـدة، وبينـت مـا لهـذه                      

  .ن مختلفة في شعر ابن هانيءالزيادة من معا
  . صوغ المضارع-المبحث الثالث

وفيه ذكرت حركة أول المضارع وحركة مـا قبـل آخـره عنـد صـوغه مـن الفعـل                    
  .الثالثي والرباعي والخماسي والسداسي

  .توكيد الفعل المضارع بإحدى النونين: المبحث الرابع
  .ي شعر ابن هانيءوفيه ذكرت الوظيفة الداللية التي حققتها نون التوكيد ف

  .البنية الصرفية لالسم وعالقتها بالمعنى عند ابن هانيء: الثانيالفصل 
  : مباحثأربعةويشتمل على 

  .أبنية المصادر: األولالمبحث 
  .أوزان المشتقات: الثانيالمبحث 
  .التأنيث: الثالثالمبحث 
  .الديوانالجموع في : الرابعالمبحث 

 النحـو ودوره    ((: دراسة النحويـة، وقـد جـاء بعنـوان        وأما الباب الثاني فقد خصصته لل     
  :، وقد اشتمل على ستة فصول))في أداء المعنى عند ابن هانيء 

 يسميه النحاة    دور الكلمة في التركيب عند ابن هانيء، حيث درست فيه ما           :األولالفصل  
  :بالمقدمات النحوية، وقد اشتمل على أربعة مباحث

                            
   .٤٤٢/ ٣ شرح التسهيل البن مالك )٥(



 
  

 و

رب في الوصل، حيـث تناولـت موقـف النحـاة مـن تلـك               تسكين آخر المع  : المبحث األول 
  .الظاهرة، وما ورد منها في شعر ابن هانيء

صرف الممنوع من الـصرف، حيـث ذكـرت العلـل التـي يمنـع ألجلهـا                 : المبحث الثاني 
االسم من الصرف، ومثلت لذلك من ديـوان ابـن هـانيء، وبينـت أثـر الـضرورة علـى                     

  .من ذلكصرف ما ال ينصرف، وبينت موقف النحاة 
مـن دالالت النكـرة، وفيـه تناولـت تعريـف النكـرة فـي االصـطالح،                 : المبحث الثالـث  

: ودورها في تحقيق االختصار، واإليجاز، باإلضـافة إلـى مـا تحققـه مـن معـان مختلفـة                  
  .كالعموم، والتعظيم، والتحقير، وغير ذلك، وبينت دور السياق في بيان داللة النكرة

المعرفة، وفيه تناولت ما ورد فـي الـديوان مـن معـارف كـان               من دالالت   : المبحث الرابع 
لها دور كبير في الـربط، واداء المعنـى،  كالـضمير، واإلشـارة، والموصـول، والمعـرف                  

، وبينت من خالل شعر ابن هانيء مـا تقـوم بـه هـذه المعـارف مـن دور هـام        )أل  ( بـ  
اصـر سـابقة، ممـا      على سطح النص، حيث تعمل على االيجاز، وذلـك بإحاللهـا محـل عن             
  .يعمل على عدم إعادة ذكرها، كما أنها تعمل على الربط بين عناصر النص

وقد اشـتمل علـى   الجملة االسمية بين التركيب والداللة عند ابن هانيء،        : الثانيالفصل  
  :مبحثين

الجملة االسمية المجردة، وفيه ذكرت البنية التركيبية للجملة االسمية : المبحث األول
: من النواسخ، وبينت داللتها عند ابن هانيء، كما بينت ما يطرأ عليها من عوارضالمجردة 

  . كالذكر والحذف، والتقديم والتأخير، وما لهذه العوارض من أثر داللي في شعر ابن هانيء

الجملة االسمية المقيدة، حيث تحدثت فيه عن النواسخ المختلفة التي تدخل : المبحث الثاني
ية، فتنسخ حكم المبتدأ والخبر، باإلضافة إلى الداللة الزمنية التي تضيفها إلى على الجملة االسم

  .الجملة

 التركيب والداللة عند ابن هانيء، حيث تناولت فيه كل           الجملة الفعلية بين   :الثالثالفصل  
ما يختص بالجملة الفعلية من قضايا نحوية وعالقتها بالمعنى في شعر ابن هـانيء، ومـن ثـم                  

  : الفصل على سبعة مباحثاشتمل هذا

الفعـل وأنواعــه، حيـث تحـدثت عـن قـضايا الفعـل، كحـذف               : المبحث األول 
، )حتـى   ( الناصبة للفعـل المـضارع، ونـصبه بعـد          ) أن  ( الفعل وجوبا، وجوازا، وحذف     

ورفعه بعد الفاء المسبوقة بنفي، وجزمه في جـواب الطلـب، وحـذف الم الطلـب، وجـواز                  
  .تذكير الفعل وتأنيثه



 
  

 ز

  .النائب عن الفاعل، حيث تحدثت عن دالالت حذف الفاعل: المبحث الثاني

ومـا  التعدي واللزوم، حيث تحـدثت عـن وسـائل تعديـة الـالزم،              : المبحث الثالث 
  ). في( يستخدم الزما ومتعديا، وتعدية الفعل المتعدي بنفسه بواسطة حرف الجر 

  .هالرتبة بين الفعل والفاعل والمفعول ب: المبحث الرابع

  .حذف المفعول به: المبحث الخامس

المفعول لـه، حيث تحـدثت عـن معنـاه االصـطالحي، وتقديمـه             : المبحث السادس 
  .على عامله

الحــال، حيث تحدثت عـن الحـال فـي االصـطالح، وأنواعهـا،             : المبحث السابع 
والحال بين الجمود واالشتقاق، ومجـيء الحـال مـن النكـرة، ورتبتهـا بالنـسبة لـصاحبها                  

  .ملهاوعا

دورهما في التركيب عند ابن هانيء، ويـشتمل        حروف الجر واإلضافة و   : الرابعالفصل  
  :على مبحثين

حروف الجر، حيث تحدثت فيه عن المعاني المختلفة التي أفادتها حروف : األولالمبحث 
الجر في شعر ابن هانيء، كما تحدثت عن زيادة حرف الجر، وبينت داللة هذه الزيادة في 

  .عند ابن هانيءالتركيب 

اإلضافة، حيث تحدثت عن معاني اإلضافة، وأنواعها، وما ورد من ذلك : الثانيالمبحث 
  .في شعر ابن هانيء

إعمال المشتقات، حيث تناولت فيه ما جاء في الديوان مـن مـشتقات             : الخامسالفصل  
  :حثجاء هذا الفصل مشتمال على أربعة مباعاملة، وبين شروط عمل هذه المشتقات، وقد 

  .إعمال اسم الفاعل: األولالمبحث 

  .إعمال اسم المفعول: الثانيالمبحث 

  .إعمال الصفة المشبهة: الثالثالمبحث 

  .إجراء اسمي الفاعل والمفعول مجرى الصفة المشبهة: الرابعالمبحث 

 في التركيب عند ابن هانيء، وقد اشتمل علـى ثالثـة   التوابع، ودورها: السادسالفصل  
  :مباحث

 وتناولت فيه مفهوم النعت، وأنواعه، وداللته في التركيـب، كمـا     النعت،: األولث  المبح



 
  

 ح

  .تناولت بالدراسة الوصف بالمصدر، وحذف الموصوف ، وتقديم النعت على المنعوت

وفيه ذكرت نوعي العطف، وتحدثت بالتفـصيل عـن عطـف            العطف،: الثانيالمبحث  
 المعنى في الديوان، وأرجـأت الحـديث عـن          داءأالنسق، وبينت حروفه، ووظيفتها في الربط و      

  .عطف البيان إلى المبحث الثالث، حيث تحدثت عنه مع البدل، نظرا لوجود أوجه شبه بينهما

وفيه تحدثت عن عطف البيان والبدل، وبينت الفرق بينهما، وما تحتملـه             :الثالثالمبحث  
بيان، وبيت معنى التركيـب     ن تكون عطف    أبعض التراكيب الواردة في الديوان أن تكون بدال و        

  .على كل اعتبار

ثم أعقبت ذلك بخاتمة تحدثت فيها عن أهم النتائج التي توصلت إليها مـن خـالل هـذا                  
  .البحث

  )) ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ((

  ))  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينى اهللاوصلَّ ((
 



 ١
 

  تمهيـد

يجدر بي قبل أن أتناول الديوان بالـدرس والتحليـل صـرفيا ونحويـا أن أذكـر تمهيـدا           
ابـن هـانيء، أبـين فيهـا اسـمه ونـسبه            : يتناول ترجمة موجزة لصاحب الـديوان، وهـو       

  .وكنيته ولقبه ومولده ونشأته، ونبذة تاريخية عن عصره، ومكانة شعره 

  .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه-١
هانيء بن محمد بن سـعدون األزدي األندلـسي، يتـصل نـسبه بالمهلـب             محمد بن   : هو

ابـن هـانيء األندلـسي تمييـزا     : بن أبي صفرة، ، ويكنى أبا القاسم، وأبا الحسن، ويقـال لـه     
له عن الحسن ابن هانيء الحكَمي، الذي كان فـي عـصر هـارون الرشـيد، واشـتهر بـأبي                

  .نواس

:  الـيمن، ولهـذا سـمى ابـن هـانيء قـصائده             قبيلة في  –وينسب ابن هانيء إلى األزد      
  :أزدية يمنية، يقول

  متَبلِّجـــاتٌ قيـــل فـــي أزديهـــا
  

  )١(ما قيـل فـي َأسـِديِة ابـن األبـرصِ            
  

  .نظمها األزدي: أي

  .مولده، ونشأته-٢
: هــ، وقيـل   ٣٢٦ولد ابن هانيء بقريـة سـكون مـن قـرى مدينـة إشـبيلية سـنة                  

مـن قـرى المهديـة بإفريقيـة، وكـان شـاعرا أديبـا              هـ، وكان أبوه هانيء من قرية       ٣٢٠
أيضا، ثم انتقل إلى األنـدلس، وهنـاك ولـد لـه الـشاعر المـذكور بإشـبيلية، ونـشأ بهـا،                 
واشتغل، وحصل له حظ وافـر مـن األدب وعمـل الـشعر، ومهـر فيـه، وكـان حافظـا                     

ـ                    وه ألشعار العرب وأخبارهم، وكان أكثر تأدبه بـدار العلـم فـي قرطبـة، ثـم اسـتوطن أب
اِإللِْبيِري، وكان عارفا بعلم الهيئـة، وكـان لـه حـذق ثاقـب فـي        : ِإلِْبيرة، ولهذا يقال للشاعر   

  .فك المعمى

واتصل ابن هانيء بصاحب إشـبيلية فـي ذلـك الوقـت، وأقـام عنـده مـدة، أكرمـه                    

                            
  .هو الشاعر الجاهلي عبيد بن األبرص: مشهورات، ابن األبرص:  ، متبلجات١٨٣الديوان ص) ١(



 ٢
 

خاللها صاحب إشبيلية، وأغدق عليه النعم، ولكـن الـشاعر فارقـه، وسـبب ذلـك ان أهـل                   
قموا على الملك، وأساءوا القـول فيـه؛ إلقامـة ابـن هـانيء عنـده، وهـو معتقـد                    إشبيلية ن 

بإمامة الفاطميين في المغرب، فاتهمه الناس بمـذهب الفالسـفة حتـى همـوا بقتلـه، فأشـار                  
  .عليه الملك بمغادرة البالد مدة حتى ينْسى خبره

وجهـا إلـى   وبالفعل غادر الشاعر إشبيلية وعمـره آنـذاك سـبعةٌ وعـشرون عامـا، مت         
المغرب، وهناك لقي القائـد جـوهرا فامتدحـه، فأعطـاه جـوهر مـائتي درهـم فاسـتقلها                    
الشاعر، وبحث عن كريم يمدحه ، ومن ثم توجه إلـى مـسيلة بمدينـة الـزاب حيـث كـان                     

يحيي بن علـي، فامتـدحهما فـاجزال لـه العطـاء،         : جعفر بن علي واليا عليها، ويعاونه أخوه      
وجه الشاعر إليه في القيروان، وأقـام هنـاك عنـده حتـى قتـل ابـن          ثم طلبه المعز منهما، فت    

  .هـ٣٦٢هانيء سنة 

  .عصره-٣
عاش ابن هانيء في الفترة الزمنيـة التـي كانـت الخالفـة العباسـية فيهـا فـي قمـة                     
الضعف والتشتت، حيث انقسمت آنذاك إلـى عـدة دويـالت اسـتولى عليهـا األمـراء مـن                   

، وغيـرهم، فاسـتولى القرامطـة علـى سـوريا، وقـسم        الفرس، واألتراك، واألكراد والعرب   
من جزيرة العرب، والسامانيون علـى خراسـان، واألمويـون علـى األنـدلس، والفـاطميون           
على إفريقية، والحمدانيون على ما بـين النهـرين وديـار بكـر، وبنـو بويـه علـى بـالد                     

 المعـز وقائـده    بغداد، ومـصر، وقـد فـتح الفـاطميون بقيـادة     إالفارس، ولم يبق للعباسيين  
هـ، واستولوا عليها مـن العباسـيين، ووصـف ابـن هـانيء ذلـك               ٣٥٨جوهر مصر سنة    

  :اليوم بقوله

  رأيتُ بعينـي فـوق مـا كنـتُ أسـمع          
  

  )٢ (وقــد راعنــي يــوم مــن الحــشر أروع  
  

  .نقد شعره-٤
أثنى كثير من المترجمين والنقاد على شعر ابن هانيء، فمـثال يقـول لـسان الـدين بـن                   

 كان ابن هانيء مـن فحـول الـشعراء، وأمثـال الـنظم، وبرهـان البالغـة، ال             (( : الخطيب
ــك    ــي ف ــوذ ف ــوم، والنف ــي العل ــشاركة ف ــع الم ــاره، م ــشق غب ــأوه، وال ي ــدرك ش ي

                            
   .١٩٢الديوان ص) ٢(


