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  عبد المحسن أحمد الطبطبائى  اســم الباحـث
 الجملة العربية من خالل مقامات أثر السجع فى تركيب  عـنـوان البحث

  الهمذانى والحريرى
  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  النحو والصرف والعروض  قـســــــم
  )م٢٠٠٤(الدكتوراه   الــدرجــــة

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

يتناول البحث موضوعا خاصا فى مقامات الهمذانى والحريرى، وهو أثر 
تركيب الجملة العربية من خالل دراسة هذه المقامات، وفى الكشف السجع فى 

وفى الكشف . عن مدى تأثيرات السجع فى تغيير النظام األصلى للجملة العربية
عن العالقة التى تربط المعنى النحوى بالمعنى الداللى، فتأثير السجع فى الجملة 

اصره، وإنما يتعدى ال ينحصر فى تغيير النظام النحوى فقط، أو الفصل بين عن
  .ذلك إلى تغيير المعنى الداللى، وذلك من خالل التأثير فى الجانب النحوى

وكان اختيار الباحث لدراسة أثر السجع فى الجملة عبر مقامات الهمذانى 
والحريرى دون سواهما، ذلك ألن الهمذانى هو من أبدع هذا الفن وأنشأه، وألن 

تكمله، وألنك إذا أتيت باسم المقامات فى الحريرى هو من طوره وتفنن فيه واس
  .مجلس، فإن السامع سيضع تلقائيا فى مخيلته مقامات الهمذانى والحريرى

  منهج الدراسة
أثر السجع فى تركيب الجملة العربية من خالل مقامات "تناول الباحث 
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ما جاء من تغيير فى تركيب الجملة فى مقامات " الهمذانى والحريرى
يرى وكان للسجع أثر فى هذا التغيير، فتحدثت عن السجع الهمذانى والحر

ا فى التمهيد، ثم موالمقامة أوال، ثم عرفت بالهمذانى والحريرى ومقاساته
أفردت فصوال للبحث، تناولت فى الفصل األول كيف كان التقديم والتأخير 
فى الجملة أثرا من آثار السجع فى مقامات الدراسة، وتناولت فى الفصل 

 كيف كان الحذف أثرا من آثار السجع فى المقامات المدروسة، وفى الثانى
الفصل الثالث تكملت عن الفصل بين عناصر الجملة، وكيف كان هذا الفصل 

ثم تكملت . الذى يعتمد على الوقف أثرا من آثار السجع فى مقامات الدراسة
سجع فى الفصل الرابع عن اإلطالة فى الجملة، وكيف كانت أثرا من آثار ال

  .فى مقامات الهمذانى والحريرى
  استنتاجات الدراسة

للسجع أثر كبير فى تغيير نظام الجملة فى المقامات العربية، وفى الفصل  -١
  .بين عناصر الكالم فيها

تاثير السجع فى الكالم ال ينحصر فى تغيير النظام النحوى فحسب، وإنما  -٢
جانب النحوى، يتعدى ذلك إلى تغيير المعنى من خالل التاثير على ال

ويتبين من خالل ذلك مقدار العالقة الوثيقة التى تربط الجانب النحوى 
 .بالمعنى الداللى

أحد علوم البالغة (هناك عالقة قوية تربط علم النحو بعلم المعانى  -٣
 .، حتى إنه ليحسن أن يكون علم المعانى قمة الدراسة النحوية)العربية

طالة تغييرا لنظام الجملة العربية، أما يعتبر التقديم والتأخير والحذف واإل -٤
الفصل بالوقف بين عناصر الجملة، فهو تغيير لطبيعتها، وطبيعتها 
االعتيادية ان تجرى الجملة على اللسان كاملة دون فصل بين عناصرها 

والذهب، أيسر (بوقف أو غيره، خاصة إذا كانت الجملة قصيرة، من مثل 
  ).ما يهب


