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كنت يافعًا بشعر العذريين؛ أقرأ شعرهم متأثًرا إلى حد ِّ  ُمذ   ُمولعًاكنت 

ِّ وعذاباته، وكان من هؤالء  البكاء مما يُعانيه هؤالء الشعراء من عناء الحب 

عبد هللا بن معمر أحد عش اق  بنلعُت بشعرهم جميل الشعراء العذريين الذين أُو

ي:  ، وكان في «جميل بثينة»العرب المشهورين الذي اشتهر بحب  بثينة حتى ُسم ِّ

كما يقول األستاذ العق اد: )إمام العش اق العذريين غير ُمدافع، وأستاذ  -زمانه

درسة المدرسة الغزلية التي تجري على طريقته في النسيب والتشبيب، وهي م

 .(1)الشعراء المحبي ن الموكلين بمحبوبة واحدة(

جميل في القرن األول للهجرة، وهو من شعراء الطبقة السادسة من  عاش

، ويشعر المرء وهو (2)الم الجمحيسفحول اإلسالم )حجازي ة( كما صن فه ابن 

يقرأ شعر جميل بالبساطة والصدق، وهما ميزتان تغلبان في شعر العذريين 

ة؛   غلظةفي التراكيب، وال تنافًرا في الكلمات، وال  ثقالً فال تجد في شعره بعام 

شاعًرا فصيًحا مقدًما جامعًا  -األصبهانيكما يصفه  –في الحروف، وكان جميل 

َرم، وكان هدبة شاعًرا راوية لل طيئة، حللشعر والرواية، كان راوية ُهد بة بن َخش 

 .(3)طيئة شاعًرا راوية لزهير وابنهحوكان ال

فسه، ويتخذه إماًما، وإذا ُسئل نوكان ُكثَي ِّر راوية جميل، وكان يقدمه على 

عنه قال: وهل عل م هللا عز  وجل  ما تسمعون إال منه. قال عنه عبد الرحمن بن 

ر بن حس ان: نعم وهللا وأشعر أهل اإلسالم. وقال عبد الرحمن أزهر: هذا أشع

عبد  فقالهم مثل هجائه وال نسبيه. ما ألحد منأهل الجاهلية واإلسالم، وهللا 

. وقد وقع االحتجاج بشعر جميل في كثير من كتب (4)الرحمن بن أزهر: صدقت

النحاة؛ فقد احتج  بشعره سيبويه، وابن جني، وابن يعيش، وابن هشام، 

 ستراباذي، واألزهري، والبغدادي وغيرهم.واإل

الغرض هو ولهذا البحث غرض واحد، وإن تشع بت إليه الطرق، وهذا 

محاولة الكشف عن دور النحو بمفهومه الواسع في تفسير النص  الشعري، 

؛ إيمانًا من ا بأن النحو له دور مغاليقهواستكناه بعض أسراره، وفض  بعض 

ِّ إلى جانب دوره األساسي  في معرفة الصواب من الخطأ، وإيمانًا منَّا  نصي 

لقواعد النحوية في قوالب أيًضا بضرورة ربط النحو بالنص  حتى ال تتجمد ا

                                           
 369 -367، وتااري  األدب العرباي د. شاوقي  ايف ص 5انظر جميل بثينة للعقاد ص ( 1)

 العصر اإلسالمي.

 .675 -2/669محي الج سال مانظر طبقات فحول الشعراء البن ( 2)

 .8/91األغاني لألصبهاني ( 3)

 .396، 1/395للبغدادي  ، وانظر كذلك الخزانة8/91/92األغاني ( 4)
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 للدراسات النحوية عنه وال محيد. ال غنيثابتة، وهو مطلب 

ولما كانت الدراسات التطبيقية التي تتناول دور النحو في تفسير الشعر 

؛ فقد بات من الضروري أن نعيد قراءة نسبيًاوتفسير النص بصفة عامة قليلة 

 النص  شعرا أو نثًرا من منظور نحوي تركيبي.

هي اللغة؛  -ال ريب -ن النص  األدبي  بناء لغوي؛ ألن أداة األديب في بنائهإ

وال يمكن تبعًا لذلك تجاهل الوظائف اللغوية فيه إذا أريد له أن يُفهم فهًما 

ف عن الظواهر اللغوية الكامنة صحيًحا، وعلينا نحن الباحثين أن نتلمس الكش

ع سياق النص  عند ولوج عالم ها مقه، ومحاولة إبراز دالالتها ومدى اتسافي

 الشعر معتمدين في ذلك على القراءة النصية المتأنية.

ر جميل بعضها موافق عوقد الحظت وجود ظواهر أسلوبية كثيرة في ش

لما تقرره القواعد النحوية ككثرة االعتراض، وكثرة تقديم المفعول به، وطول 

رره تلك القواعد، وفي الجملة األصلية طوالً ملحوًظا، وبعضها مخالف لما تق

كلتا الحالتين كانت هذه الظواهر اللغوية ذات أبعاد داللية وإيقاعي ة في شعره؛ 

انًا بحيث تكون عشوائية إألنه ال يمكن القول  ن الشاعر قد أتى بهذه الظواهر مج 

خالية من الداللة، أو أنه ا طر إليها خضوًعا لضرورات الوزن والقافية 

 وحس ب.

 -كما يذهب إلى ذلك بودلير -من خواص  الجمال في الفن   إن أول خاصية

هو أنه يثير الدهشة ويهرب دائما من القواعد والتحليالت المدرسية، وإذا كان 

مو وع الشعر ليس الفكرة الوا حة وال العاطفة المحددة، ولكنه غوامض 

ة القلب وخوافي اإلحساسات وغير المحدد من حاالت الروح، وهذه معاٍن ال قدر

 -لغير الشعراء على وصفها، وال يمكن أن تقع في دائرة الو وح، فال ينبغي

أن يكون الشاعر صارًما  -كما يقرر فيرلين أحد رواد المذهب الرمزي الفرنسي

ا في األسلوب، ويرى في كل ما يأتي به، بل يصحبه تبعًا لذلك انحراف م

ة للشعر ليس بها ن كل قصيدة تحرص على طاعة القواعد القديمأ« ماالرمية»

 .(1) روح

يمكن القول إذن إن ثمة مستويين للغة: مستوى االستخدام العادي 

، وهذا المستوى الثاني هو مجموعة  )المثالي(، ومستوى االستخدام الفني 

الممكنات واإلباحات التي يحق للشاعر أن يستغلها في شعره، دون أن يُعاب بها 

 .(2)أو تُنعى عليه

                                           
  اامن مقاااالت فااي اللغااة واألدب 431 -413المااذهب الرماازي فااي األدب ص انظاار  ( 1)

 للدكتور تمام حس ان.

 .82-4انظر نظرية اللغة في النقد العربي. دكتور عبد الحكيم را ي ص ( 2)
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منطلق الحرية التي تُتاح للشاعر دون الناثر في استخدام  المنطلق ومن هذا

اللغة، والخروج أحيانًا على بعض قواعدها بحيث تكون للشاعر لغته الخاصة أو 

، حاولت تفسير ظواهر وردت في شعر جميل Poetic Languageلغته الشعرية 

في في  وء ما تتميز به لغة الشعر من الخصوصية التي أشرنا إليها، معتمدًا 

ار، وهي أفضل  ذلك على النسخة التي قام بجمعها وتحقيقها الدكتور حسين نص 

، ومع ذلك فقد وقع فيها بعض األخطاء العرو ية، (1)النس  وأنسبها للدرس

 والتي غفل عن اإلشارة إليها المحق ِّق، وهي:

 ورد قول جميل: 49في ص  -1

 السكن وابتنتأَِمن أَجِل أَن حلَّت 

 

 حُ نَّ الملَوغصنك ندىببُثينَةُ  
 

والبيت به خلل عرو ي  وا ح في كال الشطرين، والمفترض أن يكون 

 ؛ ألن القصيدة تنتمي إلى هذا البحر، ولم يعل ق على ذلك المحق ق.«الطويل»من 

 ورد من الطويل قوله: 65في ص  -2

ة   أْلقَْينَ َوَهل   ُسعدى ِمَن الَدهِر َمرَّ

 

  َجديدُ َوما َرثَّ ِمن َحبِل الَصفاءِ  

 

( بهذه الصورة التي ورد عليها في الديوان خطأ ألقينو بط الفعل )

اء وسكون النون؛ ألنه فعل بيت، وصوابه: أَل قَيَن  بفتح اليصرفي يكسر ال

 مضارع مبني على الفتح؛ التصاله بنون التوكيد الخفيفة، ولعله خطأ طباعي.

 ورد من الطويل قوله: 76في ص  -3

 عَيُن الَشروُق بِمائِهاَوَهل فاَضِت ال

 

 رديِك اِخَضلَّ ِمن َدمِعها باجلِ  ِمن 

 

جلك حتى اخضل  من امن  :والشطر الثاني غير مستقيم، ولعل  صوابه

 بردي. دمعها

 ورد من الكامل قوله: 97في ص  -4

لَ  إِنَّ   إنني تَلَبََّس أَمُرنا نإ - التََرحُّ

 

 بَكورُ  -َواِعتاقَنا قََدٌر أُِحمَّ  

 

الشطر األول كسر وا ح، وال يستقيم إال بحذف كلمة يوجد ب ث حي

                                           
اار؛ ومنهاا: مجمو( 1) عاة هناك محاوالت كثيرة لجمع شعر جميل سبقت محاولة الادكتور نص 

بشير يموت، ومجموعة جبريل ي، ومجموعة بطارس البساتاني إال أن هاذه المحااوالت ال 

اار  ومان ثام رثرناا االعتمااد عليهاا دون غيرهاا بعاد أن ؛ ترقى إلى مجموعة الدكتور نص 

هااذه  طبيعااة               طااالع علااى . لمزيااد ماان االقارن اهااا باابعض تلااك المجموعااات

 -132للاادكتور خريسااتو نجاام     ص  العااذرى  والحااب  المجموعااات انظاار: جمياال بثينااة 

142. 



- 6 - 

 

 )إنني(، ولعله سهو من المحق ق.

 ورد من الطويل قوله: 125في ص  -5

 يَْظلَْلَن بأعلى ذي سدير عواطب ا

 

 ْنقَعلمستأنس من غير جّنِ َهبَ  

 

لَل َن.  وصوابه: يََظل َن بدالً من يَظ 

 ورد من الطويل قوله: 222في ص  -6

 ال خليلي: إن تيماء موعدق

 

 المراسيا الصيف ألقى إذا ما لبثن 

 

وال يستقيم الصدر إال بإ افة )واو( قبل الفعل )قال(، وقد يكون البيت 

في ابتداء أبيات الطويل وغيره « فعولن»مخروًما؛ فالنظام العرو ي  يُجيز في 

 .(1)، وهو حذف أول متحرك من الوتد المجموع في أول البيت«الخرم»

 

والمخالفة في شعر جميل وأثرها دالليًّا  الموافقةالظواهر اللغوية 

 وإيقاعيًّا:

 الفصل بين المتالزمين:

 بما ليس معموال  لواحد منهما: والموصوفالفصل بين الصفة 

أجاز النحاة الفصل بين النعت والمنعوت في الكالم والشعر إذا كان 

 علينا رٌ ذلك حش }وله تعالى: الفاصل بينهما معمول أحدهما كما جاء في ق

؛ ألنه معمول للصفة، «علينا»وصفته )يسير( بـ « حشر»؛ ففصل بين  يسير{

ا إال  بالشعر  أما إذا كان الفاصل ليس معموالً لواحد منهما فإن ذلك ال يكون خاصًّ

  رورة كما جاء في قول الشاعر:

 أمّرت من الكتّان خيط ا وأرسلت

 

 عينهات-جريئا-أخرى إلى-رسوال   

 

وصفته )جريئًا( بالمجرور، وفصل بين « رسوالً »حيث فصل بين 

 .(2)(اوصفته )تعينها(، بصفة رسول وهي )جريئ« إلى»المجرور بـ 

وقد ورد هذا النوع من الفصل بين النعت والمنعوت في شعر جميل في 

 :(3)قوله

 لو وفتْ  -مواعد وعدتنا من وكم

 

 ! فلم تُنجْز قليل غناؤهابوأى 

 

                                           
 .41ص  التبريزيانظر الوافي في العروض والقوافي للخطيب ( 1)

 .205، 204انظر  رائر الشعر البن عصفور ص ( 2)

 .22ديوانه ص ( 3)
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 اد: وكم وعدتنا من مواعد قليٍل غناؤها فلم تنجز لو وفت بوأي.أر

ت بوأي( والتي تفيد التمني بين المنعوت ف)لو و الطلبيةففصل بالجملة 

بجملة  وتمييزها، كما فصل بين )كم( «قليل غناؤها»)مواعد( وبين النعت 

ق الشعر ومعاناته  من )وعدتنا(، وقد أوحى الفصل بين النعت والمنعوت بتمز 

إخالف بثينة للوعود الكثيرة غير ذات الخطر أو القيمة، ومع ذلك فهي لم تنجز 

شيئًا، وتأتي الجملة الطلبية المعتر ة التي تغلب على وجدان الشاعر فال  منها

يستطيع أن يؤجلها حتى يستوفى التركيب النحوي أركانه األساسية لتؤكد تألمه 

ه أن لو وفت ولو بوعد واحد من تلك بسبب إخالف بثينة وعودها الواهية وتمني

الوعود من خالل تنكير كلمة )وأي( التي تفيد العموم والشمول أي وعد، فهذه 

الجملة المعتر ة ليست منبتة الصلة عن التركيب النعتي المعترض بين 

أجزائه، ولعل  هذه المخالفة اللغوية التي وردت في البيت تتوافق سياقيا مع 

 التي وعدتها للشاعر دون جدوى.إخالف بثينة الوعود 

وأود  أن أشير في هذا الصدد إلى أن االعتراض وهو ظاهرة أسلوبية 

نات  -موافقة يكثر دورانه كثرة ملحوظة في شعر جميل سواء أكان ذلك بين مكو 

اإلسناد األصلي للجملة أم كان في غيرها، حتى إنه يُعد  ملمًحا أسلوبي ا بارًزا في 

لو قصيدة من االعتراض، وهو ظاهرة لفظية تحمل قيًما شعره، فال تكاد تخ

داللية وجمالية في النص، وقد استحسن ابن جني وروده في شعر العرب فقال: 

)واالعتراض في شعر العرب ومنثورها كثير وحسن، ودال  على فصاحة 

ه، وقد رأيته في أشعار المحدثين...( ، وامتداد نَفِّسِّ هِّ ومن ، (1) المتكل م، وقوة نًف سِّ

 أنماط االعتراض في شعر جميل:

 االعتراض بين الفعل والفاعل:

يكثر هذا النوع من الفصل أو االعتراض بين الفعل ومرفوعه في شعر 

اإلسناد  مكوناتجميل، فال تكاد تخلو قصيدة منه، والذي يمكن أن نعد ه بين 

لة، بل األصلي في الجملة، وفي كل مرة ال يكون هذا االعتراض خاليًا من الدال

يقوم بوظيفة داللية تُساعد في تفسير النص، وقد يكون ذا وظيفة تركيبية؛ بحيث 

ة المعترض بها، يطول بناء الجملة المعترض بين أجزائها من خالل طول الجمل

ب الجمل وتشابكها، وهو ما يسهم في تماسك القصيدة مما يؤدي إلى ترك

تركيبية وأخرى داللية في  وترابطها، وعندئذ يكون االعتراض قد قام بوظيفة

 :(2)القصيدة، ومن نماذج ذلك في شعر جميل ما جاء في قوله

                                           
 .390 /2و، 1/342انظر الخصائص البن جني ( 1)

 .21ديوانه ص ( 2)
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ا ح   لقد أورثت قلبي وكان ُمَصحَّ

 

 بثينةُ صدع ا يوم طار رداؤها 

 

أراد: لقد أورثت بثينةُ قلبي صدًعا وكان ُمصحًحا يوم طار رداؤها؛ ففصل 

وكان مصححا( وهي جملة أوالً بين الفعل )أورثت( وفاعله )بثينة( بجملة )

االهتمام  لتقدم من قصرحالية من المفعول المتقدم )قلبي(، وما يوحي به هذا ا

على هذا القلب المتصدع بسبب من ُحبها بعد أن كان مصحًحا، ثم فصل ثانيا 

بين مفعولي الفعل )أورثت( وهما: )قلبي وصدعا( بالجملة الحالية )وكان 

 ة(.مصحًحا(، والفاعل المؤخر )بثين

 ومن هذا النوع من الفصل قوله:

 قال لي فعصيته ن  ويوم معا
 

 

 حُ بثين الكاشُح المتنّصِ  أفق عن 
 

أفق عن »ففصل بين الفعل )قال( وفاعله )الكاشح( بمقول القول الذي هو: 

، ثم اإلجابة الرافضة لهذا القول )فعصيته(، وفصل بين الفعل )قال( «بثين

 )فعصيته(. ةومفعوله )أفق عن بثين( بجمل

نات  إن إرباك الترتيب بين الكلمات في البيت السابق، والفصل بين مكو 

اإلسناد األصلي في الجملة، ال يمكن أن يكون خاليًا من الداللة، أو أن الشاعر قد 

انًا، ويمكن إعادة ترتيب البيت على النحو اآلتي:  أتى به مج 

لكن  هذه  .فعصيتهقال لي الكاشح المتنصح: أفق عن بثين.  معانٍ م ووي

اإلعادة بهذا الترتيب لن تكون مؤدية للداللة التي أرادها الشاعر، فهو قد فصل 

)فعصيته( التي تدل على رفض الشاعر لما يمكن أن  ةبين الفعل والفاعل بجمل

يقال دون أن يعرفه، فهو رفض مسبق لقول هذا الكاشح الذي يد عي النصيحة 

أم في غير ذلك، وال يخفي ما في نعت الكاشح سواء أكان هذا القول في صالحة 

 بالمتنص ح وما يفيده هذا النعت من إيضاح صورة هذا الكاشح الذي يد عي

ومن أجل هذا ناسب  النصح، وهو ليس صادقًا في الحقيقة، بل هو واٍش ُمدَّعٍ؛

لتلك النصيحة  الرفض)فعصيته( التي تفيد  ةبينه وبين الفعل بجمل أن يُفصل

قبل سماعها، وعلى هذا فإن الغرض الداللي للفصل قد تجاوز الجملة المد عاة 

ه إلى القصيدة  بناء ومعنى إلى مستوى أعلى منها هو مستوى النص، فهو موج 

كلها باعتبارها ُكال  متماسكا، وعلى هذا أيًضا فإن الفصل قد قام بقطع التطالب 

معترض بها وإن كانت بين أجزاء الجملة في اللفظ فقط دون المعنى، فالجملة ال

ن معنى ما تم  االعتراض عتستقل بمعنى قائم بذاته، إال أنها غير منبتة الصلة 

بينه، وهذا يؤكد ما ذهب إليه ابن جني بقوله: )فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب 

علم أن ذلك على ما لى قبحها، وانخراق األصول بها، فامثل هذه الضرورات ع

ره وتعس فه، فإنه من وجه جشمه منه وإن دل  من وجه عل خر مؤذن رى َجو 
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 .(1)بصياله وتخمطه...(

 :(2)والفاعل أيًضا قوله الفعلومن الفصل بين 

 لدن شّب ضوءها منّىوما خفيت 

 

 ضوءها يخبو-حتى أصبحت-وما همّ  
 

( بالجملة الفعلية )حتى  ؤها)هم (، وفاعله ) الفعلفقد فصل بين 

 أصبحت(.

 :(3)وقوله

 َوإِّن تَُكن فُؤادي-اَرتإِّذا غ-يَغورُ 

 

ن ي الفُؤادُ إِّلى نَجدِّ   م مِّ  بِّنَجٍد يَهِّ

 

 -هنا -حيث فصل بين الفعل وفاعله بجملة )إذا غارت(، ويوحي الفصل

 موقوفذهاب قلب الشاعر مرهون بذهاب بثينة، فذهابه  بأنَّ بالجملة الشرطية 

 على ذهابها هي وَحس ب.

 :(4)مفعوله، ومن ذلك قولهالفعل و بين وكثيًرا ما يعترض الشاعر

 َرأيُت َوأَصحابِي بِأَيلَةَ موِهن ا

 

 نَجُم الفَرقَِد الُمتََصّوِبُ  غابَوقَد  

 

ا ما تَبوُخ كأَنَّها ةَ نار   ِلعَزَّ

 

 َكوَكبُ  على األفقإِذا ما َرَمقناها  

 

( بالجملة االسمية ناًرا)رأيت( ومفعوله ) الفعلفقد فصل الشاعر بين 

ب(، صحابي بأيأ)و لة موهنا(، ثم بالجملة الحالية )وقد غاب نجم الفرقد المتصو 

تها وهو التركيب اإل افي )نجم والتي طالت بدورها من خالل نعت أحد مكونا

رقد( الواقع فاعالً بالنعت )المتصوب(، وقد أدى هذا االعتراض وظيفة الف

لة التي تم  تركيبية من خالل إطالة بناء الجملة المعترض بها بين أجزاء الجم

 االعتراض بينها.

وإلى جانب هذا االعتراض هناك اعتراض رخر في البيت الثاني بين اسم 

)كأن( الذي هو )ها( التي تعود إلى النار التي ما تبوخ وبين خبرها الذي هو 

)كوكب( بالجملة الشرطية )إذا ما رمقناها(. فذ انك اعترا ان أديا إلى طول 

)ناًرا( بنعتين مختلفين أولهما:  هإلى نعت المفعول ب الجملة وتركبها، باإل افة

النعت بالجملة الفعلية المنفية )ماتبوخ(، وثانيهما بالجملة المنسوخة )كأنها إذا ما 

رمقناها على األفق كوكب( وهو ما ساعد على طول الجملة األصلية )رأيت 

ا إلى ناًرا( وامتدادها، ومن هنا نلحظ أن االعتراض أو الفصل ليس موجه  

                                           
 .2/392الخصائص ( 1)

 .27ص  ديوانه( 2)

 .109، وانظر ص 72ديوانه ص ( 3)

 .93، ص 84، وانظر كذلك ص 30ديوانه ص ( 4)
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ه إلى النص مما يساعد على تماسكه وترابطه، وهكذا  الجملة فقط، بل هو موج 

يلعب االعتراض والفصل بين مكونات الجملة دوًرا في التماسك النصي 

 للقصيدة.

 :(1)ومن االعتراض بين الفعل والمفعول قوله أيًضا

 َوإِذا أََردِت َولَن يَخونَِك كاتِمٌ 

 

 إِلظهاُر َحتّى يُشيَع َحديثَِك ا 
 

 ِك يا بُثَيَن فَِإنَّماِكتماَن ِسر

 

 ِعنَد األَميِن تُغَيَُّب األَسرارُ  

 

فقد فصل الشاعر بين الفعل )أردت( ومفعوله )كتمان( في البيت الثاني 

بالجملة الفعلية المضارعية المنفية )ولن يخونك كاتم حتى يشيع حديثك 

ترض بين أجزائها كما أفاد اإلظهار(، وقد أدى ذلك إلى طول الجملة المع

ها عند الشاعر واستمرار هذا « بثينة»االعتراض طمأنة  بالحفاظ على سر 

الحفاظ الذي أفاده استخدام المضارع )لن يخونك( الذي يدل على التجدد 

 واالستمرار.

 :(2)ومن ذلك قوله أيضا

 َعمائُِمُهم مالتأَقوُل َوالَركُب قَد 

 

 الَسَهرُ  نعسةال َكأسَ  القَومَ  َسقى َوقَد 

 

 َ  وابي َوراِحلَتيثيا لَيَت أَنّي بِأ

 

 ُمؤتََجرُ  لقومك هذا الشهرَعبٌد  

 

....( بجملتين: ياليتفقد اعترض بين الفعل )أقول( وبين معموله )

قى القوم كأس النعسة السهُر(، وهو ما س)والركب قد مالت عمائمهم(، و)وقد 

 أجزائها.أدى إلى طول الجملة األصلية المعترض بين 

ومن أنماط االعتراض عنده أيًضا االعتراض بين المبتدأ والخبر كما في 

 :(3)قوله

 بثينة ما فيها إذا ما تُبُّصرتْ 

 

 معاٌب وال فيها إذا نُسبت أَْشبُ  

 

 لها النظرة األولى عليهم وبسطةٌ 

 

 األبصار كان لها العقبُ  كّرتِ  وإنْ  

 

 إذا تبذلْت لم يُْزِره ا ترُك زينة  

 

 لذي نيقة  َحْسبُ  إذا ازدانت وفيها 

 

فقد اعترض الشاعر في الشطر األول من البيت األول بين المبتدأ )معاٌب( 

(، وفائدة  تأكيد  االعتراضوبين الخبر )فيها( بالجملة الشرطية )إذا ما تُبص رت 

                                           
 .84ديوانه ص ( 1)

 .135، 101، 63، 32، 31، وانظر كذلك ص 93ديوانه ص ( 2)

 .131، 114، 75، 63، 46، 33، 31، وانظر كذلك الصفحات 26ديوانه ص ( 3)
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حتى مع االستقصاء وتدقيق النظر فيها، وكذلك في « بثينة»نفي أي عيب في 

ي اعتراض بين المبتدأ )أش ب(، وبين الخبر )فيها( بجملة )إذا الشطر الثان

(، وهو يؤدي ما يؤديه االعتراض األول من دالن لة تأكيد نفي أي عيب فيها سبت 

( وبين الخبر )فيها( َحس بب بها، وفي البيت الثالث اعتراض بين المبتدأ )إذا ُشب ِّ 

إثبات الجمال  -هنا -تراضزدانت لذى نيقة( ويفيد االعابالجملة الشرطية )إذا 

المبالغ المتأنق في الجمال ويكون  لير ىزدانت حتى إنه اوتأكيده إذا ة ثنيبل

 كافيًا له.

 :(1)ومن أنماط االعتراض أيًضا بين ما أصله المبتدأ والخبر قوله

 َولَِكنَّني أَهلي فِداُؤَك أَتَّقي

 

 َعلَيَك ُعيوَن الكاِشحيَن َوأَحذَرُ  

 

( لكنسمية التي تدل على الثبات بين اسم )ض بالجملة االويفيد االعترا

ومن ذلك ، وخبرها تأكيد تضحية الشاعر بأهله فدًا لبثينة من عيون الحاسدين 

 :(2 )أيضا قوله

ا  فإني وإن أصبحت بالحب عالم 

 

 لخبيرعيني  من قذ ى على ما ب 

 

 :(3)وقوله

َل   ن تَلَبََّس أَمُرناإإِنَّ التََرحُّ

 

 قَنا قََدٌر أُِحمَّ بَكورُ َواِعتا 

 

 :(4)وقوله

 فَِكدُت َولَم أَمِلك إِلَيها َصبابَة  

 

 نَحري َعلى ِمنّي الَدمعُ  َوفاضَ  أَهيمُ  

 

وهناك ، فاعترض بين اسم )كاد( وخبرها بجملة )ولم أملك إليها صبابة( 

أيًضا أود اإلشارة إليه، وهو طول الجملة « جميل»ملمح أسلوبي بارز في شعر 

ألصلية في كثير من قصائده بوسائل اإلطالة المختلفة التي يتيحها نظام اللغة، ا

 :(5)ومن أهمها التركيب النعتي، ومن نماذج طول الجملة في شعره قوله

 فما ظبية أدماُء الحقةُ الحشا

 

 بصحراء قّو  أفردتها ظباؤها 

 

 و إال طالنتُراعي قليال  ثم تح

 

 إذا ما دعته والبُغام دعاؤها 

 

                                           
 .91( ديوانه ص 1)

 .94( ديوانه ص 2)

 .97ص  ديوانه( 3)

 .122، 103، 97، 94، وانظر الصفحات 103ديوانه ( 4)

 .22ديوانه ص ( 5)
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 ومقلدا مقلةبأحسن منها 

 

 ال يُستطاع اجتالؤها ُجليتإذا  

 

السابقة من  األبياتحيث طالت الجملة األصلية )فما ظيبة بأحسن منها( في 

خالل نعت أحد عناصرها وهو المبتدأ )ظبية( بالنعوت المتنوعة المتعددة التي 

لمفرد )أدماء( هو النعت با النعوت أدت إلى طول الجملة وامتدادها، وأول هذه

(، ثم بالجملة الفعلية الما ية  و)الحقة الحشا(، ثم بشبه الجملة )بصحراء قو 

)أفردتها ظباؤها(، وما اشتملت عليه هذه الجملة من  مير يربطها بالمنعوت 

ويحيل إليه قبلي ا، وهو ما يؤدي إلى التماسك النصي، ويستمر الشاعر في نعت 

غة يضارعية )تراعي قليالً(، وما تدل  عليه صبالجملة الفعلية الم الظبيةهذه 

المضارع من التجدد والحدوث، ثم عطف على هذه الجملة جملة نعتية جديدة 

تزيد في جالء صورة هذه الظبية األدماء )ثم تحنو إلى طال(، ثم نعت أحد 

عناصر هذه الجملة النعتية الجديدة )طال( بالنعت بالجملة الشرطية )إذا ما 

ملة االسمية جدى إلى تعقد الجملة األصلية وامتدادها ثم تأتي الدعته( مما أ

في طول الجملة األصلية وامتدادها؛ ألن الحال  لتسهمالحالية )والبغاُم دعاؤها( 

وسيلة لغوية من وسائل إطالة بناء الجملة أيًضا، وتزيد أيًضا في جالء صورة 

د ذلك الخبر في البيت ، ثم يأتي بع«بثينة»تلك الظبية التي سيقارن به جمال 

لقد طالت الجملة األصلية من خالل النعوت المتعددة، وقد  ،الثالث )بأحسن منها(

الظبية  صورةأدى ذلك إلى خلق صورة شعرية من صور القصيدة، وهي 

الجميلة ليصل الشاعر في النهاية إلى النتيجة المحسومة لديه سلفًا، وهي أن هذه 

لمتعددة التي سردها علينا ليست بأحسن من بثينة، الظبية بكل جمالها وصفاتها ا

 مع مالحظة وقوع الباء في الخبر، وهو ما يزيد من التأكيد على هذه النتيجة.

هي  ةومن نماذج طول الجملة أيًضا في شعر جميل ما جاء في وصفة لناق

في وصف الناقة  الجاهليينأمل الوصول به إلى بثينة على عادة الشعراء 

وصفها، وقد طالت الجملة عند شاعرنا حتى امتدت إلى عشرة  واإلطالة في

تقييد أحد عناصرها بوظيفة نحوية واحدة هي النعت بتعدده  لأبيات من خال

 :(1)وتنوعه يقول جميل

َب بَينَنا  فاَل َوصَل إِاّل أَن تُقَّرِ

 

مبينة ِعتْق  ذاُت نيرنين َخْيفَقُ  
(2)

 

 

 رة أسفار إذا ُحطَّ رحلُهازو

 

(3)بَِدفّْيها تباشيَر تبرق رأيت 
 

 

                                           

 . 148، 147( ديوانه ص 1)

: َخي فَااقُ  .العتااق: الكاارم والنجابااة، والمقصااود بااـ )مبينااة عتااق( الناقااة. ذات نياارين: مساانة( 2)

 سريعة.

لدابااة ماان الاادبر، زورة أساافار: كثياارة األساافار. والاادف: الجنااب. والتباشااير: رثااار بجنااب ا( 3)
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 إذا ما اكتست نيًّا ُمخيال  فإنها

 

(1)رهينةُ بَيُّوت  من الهّم يطرق 
 

 

 ُجمالية نرمي بها كل قفرة  

 

(2)ألصدائها بعد العشيّة منطق 
 

 

 ميلُهاذيبذُ العتاق الناجيات 

 

(3)حيث تُعتق موضوعها في ويهلكن 
 

 

 ن ثور في َحَجاج  كأنهالها عي

 

(4)ا ضّمها األنساع وقب محلّقإذ 
 

 

 وضبعان ّمواران في صعدائها

 

الحّرِ تعَرقُ  صيهبإذا جعلت من  
(5)

 

 

 الجران تمده فوقلها حارك 

 

(6)المترقرقآُل األمعز  استنإذا  
 

 

 به عجستنهاض إذا  وأتلع

 

(7)مع ]....[ فيه عزة وتطّرق 
 

 

 أضّرت بها الحاجات حتى كأنما

 

(8)متعّرق ألّح عليها جازرٌ  
 

 

ثينة، بلقد قام بناء األبيات السابقة على وصف الناقة أمل الوصول إلى 

وهذه األبيات العشرة هي في الحقيقة جملة واحدة طالت من خالل نعت أحد 

فال وصل إال أن »عناصرها بالنعوت المتنوعة المتعددة، وهذه الجملة هي: 

ب بيننا مبينةُ عتق نعت الفاعل فيها )مبينة عتق( حيث امتد ت من خالل « تقر 

 كلها. التاليةعلى مدى األبيات 

ويتكرر طوُل الجملة في قصائد كثيرة لدى الشاعر حتى يمكننا أن نعد  ذلك 

 .(9)ملمًحا أسلوبيًا في شعره

 :في شعر جميل المكانيالقلب 

 تقدم بعض حروف الكلمة على بعضها، كأن تُقَد م المكانيالمقصود بالقلب 

س( بدال من )يأس(، أو تقدم المها على فائها مة على فائها كما في )أيعين الكل

                                                                                                   

 وهي القرحة.

 .مهتماله صاحبه  يبيتبالخير. البيوت: األمر  : المبشرالني: السمن. المخيل( 1)

 جمالية: صلبة كالجمل.( 2)

الناجيات: السريعات. والذميل:  رب من السيرلين. مو وع الناقة: سيرها فاي سارعة، ( 3)

 وتعنق: تسير سيًرا واسعًا.

ال حساع: جمع نسع، وهو حبل تشد به الرينبت عليه الحاجب. واألنعظم الذي الحجاج: ال( 4)

 قرة في الصخرة التي فيها الماء.نوالوقب: 

 الحر: شد ته. صيهب، العضدالضبع: ( 5)

 ل. الجران: مقدم العنق. استن: تردد. األمعز: األرض الصلبة.هالحارك: أعلى الكا( 6)

 به عن الطريق.: العنق الطويل. وعجست به: تنكبت األتلع( 7)

 . والمتعرق: الذي ينزع ما عليها من لحم.الذابحالجازر: ( 8)

 .126، 37، 31انظر ديوان جميل الصفحات اآلتية على سبيل المثال: ( 9)
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. وقد عدَّ ابن فارس القلب من سنن العرب وعاداتها (1)كما في: )أشياء(... وهكذا

 .(2) قال: )ومن سنن العرب القَلُب. وذلك يكون في الكلمة، ويكون في القصة...(

محصوًرا في كلمتين؛  وقد ورد القلب المكاني في شعر جميل خمس مرات

فقد وردت كلمة )أيس( مقلوب )يأس( في بيتين من قصيدتين مختلفتين، ووردت 

كلمة )األلي( مقلوب )األَول( في ثالثة أبيات من قصائد مختلفة؛ أما )أيس( فقد 

 :(3)وردت في قوله

كَ  ال فَأْيَس اآلنَ  ِمنَ   فَقاَل لي الِفراقَ  قَلبي َعلى َعَرضتُ   رىصب ِمن أَُغرُّ

على أصلها من غير قلب فيقول  الكلمةوقد كان بمقدور الشاعر أن يورد 

)فايئس(، دون أن يضر  ذلك بموسيقى بحر الطويل، حيث ستكون التفعلية الثانية 

 )مفاعلين( صحيحة، فلماذا لجأ إلى القلب؟!

 من يهوى. فراقإلى حالة هذا المعن ى بسبب  لالنتباهذلك لفت  في ربما كان

يس( بدال من )يأس( فقد أو ع الثاني الذي استعمل فيه الشاعر )أما الم

 :(4)جاء في قوله

 َعنّي أَن َسعى ساعِ 
 َصدَّت بُثَينَةُ

 

 َوإِطماعِ  موعودَوآيََست بَعَد  

 

الً من )أيأست(، وقد كان بإمكانه أيًضا أن يستخدم دحيث استعمل )ريست، ب

ر البسيط الذي تنتمي إليه ذلك بموسيقى بح يخلالكلمة على أصلها دون أن 

القصيدة، وربما كان في إخالف التوقع لفت لالنتباه إلى ما يعانيه الشاعر من 

صد بثينة؛ فهو يريد أن يُشرك اآلخرين معه بلفت انتباههم، والسيما أن الشاعر 

 :(5)قد استعمل هذه الكلمة على أصلها في مو ع رخر من شعره فقال

 َوتََجهََّمت َوقَد أَيأََست ِمن نَيِلها

 

 َولَليَأُس إِن لَم يُقَدِر النَيُل أَمثَلُ  

 

قد تكرر ورودها ( مقلوب )األُوَل(، واأللىأما الكلمة الثانية: فهي كلمة )

 :(6)بيات اآلتيةثالث مرات في األ

 األلىأعائدة يا بثن أيامنا 

 

 بذي الظلم أم ال ما لهن رجوع   

 

                                           
 .22، 1/21انظر شرح الشافية ( 1)

 .1/476، والمزهر للسيوطي 208اللغة البن فارس ص  فقهانظر الصاحبي في ( 2)

 .100ديوانه ص ( 3)

 .123ديوانه ص ( 4)

 .161ديوان ص ( 5)

 .162، 158، 121ديوانه ص ( 6)
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ُ حبَّ األُلى كّن قَبل  هاَمحا َّللاَّ

 

 َوَحلَّت َمكانا  لَم يَكن ُحلَّ ِمن قَبلُ  

 

 أَِعن ُظعُِن الَحّيِ األُلى ُكنَت تَسأَلُ 

 

لوا   بِلَيل  فََرّدوا عيَرُهم َوتََحمَّ

 

بيات الثالثة إذا استعمل الشاعر الكلمة على أصلها وال يتغير الوزن في األ

 ليس بد ًعا فيما دون قلب، وربما كان ذلك لغة لبعض العرب، وعلى ذلك فجميل

قول، وقد ذكر األستاذ الدكتور شعبان صالح أن هذه الكلمة قد وردت في شعر ي

أبي تمام خمس مرات، وهذا أكبر قدر من تردد هذه الظاهرة في شعر شاعر، 

، (1)وأنه ال يعرف استعمالها إال مرة في شعر عبيد بن األبرص قبل أبي تمام

يل ثالث مرات، وكان يسبق أبا تمام في شعر جم تتكرروها هي هذه اللفظة 

 زمنًا.

 تغييُر اإلعراب عن وجهه:

قد يضطر الشاعر فينصب ما يكون الوجه فيه الرفع، أو يعطف بالرفع 

على المجرور، فيغير  اإلعراب عن وجهه، وقد ورد ذلك كثيًرا في الشعر 

 العربي القديم كما في قول الشاعر:

 َوَجدنا الصالحين لَُهم جزاءٌ 

 

 وعينا  سلسبيال  نّات  وج 
 

 .(2)«جزاءٌ »فنصب جن ات وما بعدها، وكان الوجه الرفع عطفًا على قوله 

 ةالمرفوع على المجرور في شعره مرتين؛ المر« جميل»وقد عطف 

 :(3)األولى في قوله

 َسبَتني بِعَينَي ُجؤذُر  َوسَط َربَرب  

 

 َكفاثوِر اللَُجيِن َوجيدُ  َوَصدر   

 

، ولقد «وصدرٍ »وكان الوجه الجر  عطفًا على قوله:  ،«جيد»حيث رفع 

لجأ الشاعر إلى ذلك تفاديًا لإلقواء الذي كان من الممكن أن يقع في القصيدة؛ 

مع أن حقها الجر  يوحي « جيد»، ثم إن رفع كلمة ةألن القوافي فيها مرفوع

 بإعجاب الشاعر وانبهاره بهذا الجيد الذي سباه مع غيره من مواطن الجمال

 وليلفت، ناحيةمن « اإلقواء» ليتفادىوالحسن في محبوبته؛ فخالف برفعه 

 االنتباه إلى هذا الجمال من ناحية أخرى.

                                           
 .226دارسة نحوية. د. شعبان صالح ص  انظر شعر أبي تمام( 1)

اج 203( انظر  رورة الشعر للسيرافي ص 2)  .3/474، واألصول البن السر 

 .66( ديوانه ص 3)
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 :(1)الثانية فقد جاءت في قوله ةأما المر

 َوبَيَن الَصفا َوالَمرَوتَيِن ذََكرتُُكم

 

 ساع  َوموِجفُ  من بينبُِمختَِلف   

 

ا على )ساعٍ( المجرور، وكان جف( مرفوعً وفقد خالف الشاعر بعطف )م

؛ ألن )ساعٍ( مجرور، وما بعده معطوف عليه داخل في معناه،  الوجه الجر 

لى ذلك ليتفادى إفحكمه أن يكون جاريًا على لفظه، وقد ا طر الشاعر 

 ؛ ألن القوافي في القصيدة مرفوعة.«اإلقواء»

 حذف الفتحة التي هي عالمة إعراب من آخر الفعل المضارع:

الفتحة على الواو والياء من الفعل المضارع المعتل  اآلخر لخف تها؛  تظهر

النصب، ولهذه الظاهرة  مو عفي  ءوقد يضطر الشاعر فيسكن الواو أو اليا

 كقول الشاعر: نظائر في الشعر العربي القديم

 َحديثِها ببعضإِذا ِشئَت أَن تَلهو 

 

 َرفَعَن َوأَنَزلَن القَطيَن الُمَولَّدا 

 

 اآلخر: وقول

َدتني عاِمٌر َعن ِوراثَة    فَما َسوَّ

 

 أَبى َّللَاُ أَن أَسمو بِأُّم  َوال أَِب  
 

 وقول اآلخر:

 وأن يعرين إن ُكِسَي الجواري

 

 فتنبو العين عن كرم عجاف 

 

تخفيفًا « تنبو»، و«أسمو»، و«تلهو»أال ترى أنه قد حذف الفتحة من رخر 

 .(2)وإجراًء للنصب مجرى الرفع

حال           ر المضارع المعتل وصف ابن جني حذف الفتحة من رخقد و

 .(3)سكان الياء في مو ع النصب(إالنصب بالكثرة حيث قال: )وقد كثر 

 -وهي الفتحة -ذلك ما تجد أخف  الحركات الثالثلكما عل ل ذلك بقوله: )و

 .(4)سكانها(إمستثقلة فيها حتى يجنح لذلك ويستروح إلى 

ثالث « جميل»سلوبي في شعر ورد هذا التصرف األ وعلى كل حال فقد

 :(5)مرات في قوله

                                           
 .       131( ديوان ص 1)

 .       122، والضرائر لأللوسي ص 90ص ( انظر  رائر الشعر البن عصفور 2)

 .2/341( الخصائص 3)

 .2/291( السابق 4)

 .         77( ديوانه ص 5)
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 َوإِنّي أَلَستَجري لَِك الَطيَر جاِهدا  

 

 لَتَجري بِيُمن  ِمن ِلقائِِك أَو َسعدِ  

 

 :(1)وقوله

 فََهل بثينةُ يا للنَّاس قاِضيتي

 

 َديني وفاِعلةٌ َخيرا  فَأجزيها 

 

صب ليستقيم له وزن البيت في جزى( مع الناحيث سك ن ياء )تجري( و)أ

 المو عين.

 وقوله:

 َوهل أَنا َمعذوٌر فأَبكي ِمن التِي

 

 ُوّدي لَها يَنِمي الِهجرانِ  َعلَى أَراها 
 

حيث سكن ياء )أبكى( مع أنه منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية 

 المسبوقة باستفهام ليتزن له الطويل.

 إجراء المرفوع من الفعل مجري المجزوم:

يضطر الشاعر فيحذف عالمة اإلعراب )الضمة( من الحرف الصحيح  قد

من َعُضد...،  بالضمة للوصل مجرى الوقف، أو تشبيًها للضمة وإجراء تخفيفًا

 نحو قول امرئ القيس:

 َغيَر ُمستَحِقب   أشربْ فَاليَوَم 

 

 

 إِثما  ِمَن َّللَاِ َوال واِغلِ  

 

 وقول اآلخر:

 ُكُم العََربُ تَعِرفْ  فماَونَهُر تيرى   ُز َمنِزلُُكمسيروا بَني العَّمِ فَاألَهوا

 

 يريد: فما تعرفُكم، وقول اآلخر:

 وناع يخبْرنا بمقتل سيدِّ 

 

 تقطع من وجد  عليه األنامل 

 

يريد: يخبُرنا.. وأنكر المبرد والزجاج التسكين في جميع ذلك، لما فيه من 

فاليوم «: »شربوم أفالي»وهي لمعنى، ورويا مو ع  إذهاب حركة اإلعراب

والصحيح أن ذلك جائز « فلم تعرفكم«: »، ومو ع: فما تعرفكم«فاشرب

 .(2) سماًعا وقياًسا....(

 :(3)وقد وردت هذه الظاهرة في شعر جميل مرة واحدة في قوله

 الَدهرِ  ساِلفِ  في أَسَلفتُ  ما تَنسَ  َولَم  فَِإن لَم تَُكن تَقَطع قُوى الُوّد بَينَنا

 

              بالرفع « تقطعُ »، والوجه أن يقول: «تقطع»ين من فسك ن الع

                                           
 .   218( ديوانه ص 1)

 .192، والضرائر لأللوسي ص 95، 94(  رورة الشعر البن عصفور ص 2)

 .103( ديوانه ص: 3)
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             لى ذلك ليستقيم له وزن البيت، وقد يجوز أن إوقد ا طر الشاعر 

يكون الجزم أيًضا على المجاورة للمجزوم، فيكون الشاعر قد جزم الفعل 

( المجزوم كما قالت العرب: و)تقطع( ألنه جا           حر هذا جُ »ر الفعل )تكن 

بٍ  ٍ َخرِّ               )أن قوًما من النحويين يحكون أن كثيًرا من  على«  ب 

العرب يسكنون الم الفعل إذا اتصلت بها الهاء والميم، أو الكاف والميم؛ كقولهم: 

َرمُكم   إِّنَّ » كمأ»و « أَك   (1)﴾إِنَّ َّللّاَ يَأُْمرُكْم ﴿عن بعض القراء:  حكيوقد « عظم 

(2). 

ى هذا أن الشاعر حين أجرى المرفوع مجرى المجزوم لم يكن بدًعا ومعن

 سلكوها. التيفي ذلك، إنما هو سائر على سنن العرب 

 :المعتلّ  حذف الفتحة التي هي عالمة إعراب من آخر االسم

ف في الشعر العربي القديم، ووصف ابُن عصفور  كثر ورود هذا التصر 

كين الياء في حال النصب من الضرائر ذلك بأنه من الضرائر الحسنة قال )وتس

 .(3)الحسنة(

ولم يرد  إسكان الياء في مو ع النصب في شعر جميل إال مرة واحدة في 

 :(4)قوله

 يَرقي جنازتي الموت راقي أن ولو

 

 بمنطقها في الناطقين حييتُ  

 

 مع أنها في مو ع نصب؛ ليتزن له الطويل.« راقي»حيث سك ن الياء من 

حذف الفتحة من رخر الفعل الما ي تخفيفًا، وقد ورد ذلك  ومن ذلك أيًضا

 :(5)واحدة في قوله ةفي شعر جميل مر

بٍ   فَما أَنا في طولِّ الَحياةِّ بِّراغِّ

 

ي َعلَيها َصفيُحها   إِّذا قيَل َقد سو 

 

يَ »أراد:  ِّ          فأسكن ياء الفعل الما ي، وقد وصف ابن عصفور « ُسو 

             من الفعل المعتل الالم أحسن من حذفها هذا التصرف بقوله: )وحذفها 

وذروا ما ﴿ من رخر الصحيح الالم... وقد جاء ذلك في سعة الكالم، قرأ الحسن: 

 .(1)، سكن الياء، إال أن ذلك شاذ يحفظ وال يقاس عليه((6)﴾بقي من الربا

                                           

 (.       67( سورة البقرة من اآلية )1)

 .125، 124لسيرافي ص (  رورة الشعر ا2)

 .93( انظر  رائر الشعر ص 3)

 .38( ديوانه ص 4)

 .   51( ديوانه ص 5)

 .  278( سورة البقرة رية 6)
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 رفع المضارع بعد فاء السببيّة:

( المضارعالقواعد النحوية أن يُنصب الفعل  تقتضي وهي واجبة  -بـ )أن 

؛ ولذلك يقول ابن (2)محضمحض، أو طلب  المجاب بها نفي الفاءبعد  -الحذف

 مالك:

 َوبَعَد فَا جَواِب نَفى  أو َطلَب

 

 َمحَضيِن أن َوَستُرَها َحتٌم نََصب 

 

في  محضالمسبوقة بطلب  هذه الفاءوقد ورد الفعل المضارع مرفوًعا بعد 

 :(3)قول جميل

 لسفاهةَل َخليلي إِنَّ ذا َوقا

 

 فتلحقأاَل تَزُجُر القَلَب اللَجوَج  

 

حيث إن « اإلقواء»إال أن ذلك يؤدي إلى  «افتحلق»وكان الوجه أن يقول: 

 .ةقافية القصيدة مرفوع

 المطابقة النحوية في شعر جميل:

 تذكير المؤنث:

ن جاء ابُن عصفور تذكير المؤنث من الضرورات الشعري ة قال: )وإ َعد  

ال يُقاس عليه. وسواء في ذلك وحفظ يالكالم، كان شاذًا  سعةلك في ذ شيء من

، ةأن يُفصل بين االسم والفعل أو ال يُفصل. نحو ما حكي من قولهم: قال فالن

وحضر القا ي اليوم امرأة.. وتذكير المؤنث أحسن من تأنيث المذكر؛ ألن 

ه بأصله، وإذا أنثت المذكر صل التأنيث، فإذا ذكرت المؤنث ألحقتأالتذكير 

 .(4)أخرجته عن أصله(

أما ابن جني فقد جعل تذكير المؤنث من الحمل على المعنى قال: )وتذكير 

صل. لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر أالمؤنث واسع جد ا؛ ألنه رد  فرع إلى 

د ، وعلى كل حال فقد ابتعد شاعرنا عن التناكر واإلغراب فلم ير(5) واإلغراب.(

ومن ذلك  وإنما ورد تذكير المؤنث خمس مرات،في شعره تأنيث لمذكر، 

 :(6)قوله

 كتمان ما بي َوبَيَّنتْ  مقلتيأبت 

 

 أُخفى، وفاض المدامعُ  الذي مكان 

 

                                                                                                   
 .89، 88(  رائر الشعر البن عصفور ص 1)

 .324 -2/321على األلفية  عقيل( انظر شرح ابن 2)

 .146( ديوانه ص 3)

و رورة الشاعر للسايرافي     ص ، 279، 278( انظر  رائر الشعر البن عصفور ص 4)

207. 

 .2/415( الخصائص البن جني 5)

 .116( ديوان ص 6)
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ة التأنيث من الفعل، وقد كان بإمكان مأراد: وفا ت المدامع، فحذف عال

 الشاعر أن يقول: )وفا ت مدامُع(،

إثباتها والمجئ بالكلمة رثر ينكسر الوزن، غير أنه حذف )ال( دون أن في

معرفة بدال من تنكيرها، فا طره ذلك إلى تذكير ما يجب تأنيثه ومن ذلك قوله 

 :(1)أيًضا

 َروعاُت الِفراِق َمفاِرقي فشيّب

 

 َوأَنَشزَن نَفسي فَوَق َحيُث تَكونُ  

 

لفعل، ، فحذف تاء التأنيث من اروعات الفراق مفارقي ت فشيبأراد: 

 ليستقيم له وزن الطويل.

وقد ذهب أبو سعيد السيرافي إلى عدم استقباح تذكير المؤنث فيما ليس 

ْيَحةُ ﴿بحيوان إذا تقدم الفعل فيه كقوله تعالى:  ، وقوله (2)﴾َوأََخذَ الَِّذيَن َظَلُمواْ الصَّ

بِّهِ ﴿: ىتعال ن رَّ هو عاٍر من عالمة ؛ ألن الفعل إذا تقدم ف(3)﴾فََمن َجاءهُ َمْوِعَظةٌ ّمِ

االثنين والجماعة، فشبهوا تعريه من عالمة التأنيث بذلك، أما إذا كان الفاعل 

ُسن التذكير إال في الشعر؛ ال يحسن أن تقول:  مؤنثًا حيوانًا، وتقدم الفعل، لم يَح 

 .(4)«ذهب امرأة»، وال «ذهب هند»

 :(5)ولهوقد ورد التذكير في شعر جميل مع أن الفاعل مؤنث حيوان في ق

ة  في عبرة قد وجدتُها  فكم ُغصَّ

 

 ها منى العيوُن الذَّوارفُ جوهَّي 

 

(، وكان ينبغي أن يقول: وهيجتها؛ ألن العين مؤنثة، جهاي  هفذكر الفعل )

 : (6)ولكنه تأولها بمعنى الطرف، ومن ذلك قوله

 فظلت لعينيك اللجوجين عبرةٌ 

 

 يُهيّجها برُح الهوى فتمورُ  

 

 اللجوجتين؛ فلم يدخل عليها هاء التأنيث. أراد: لعينيك

 في المطابقة النحوية بين النعت والمنعوت:

فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه، وتعريفه أو يجب قرر النحاة أن النعت 

، وال «مررت بزيد كريم» كرة، فال يقال: ال تُنعت المعرفة بالنتنكيره؛ فمثالً 

، ولذلك يقول ابن «الكريمت برجل مرر»كرة بالمعرفة، فال يقال: تُنعت الن

 مالك:

                                           
 .200( ديوانه ص 1)

 .67( سورة هود من اآلية 2)

 .275( سورة البقرة من اآلية 3)

 .212، 211( انظر  رورة الشعر للسيرافي ص 4)

 .129، 36، وانظر كذلك ص 128( ديوانه ص 5)

 .192ص  ، وانظر94( ديوانه ص 6)
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 وليُْعَط في التعريف والتنكير ما

 

(1)«امرر بقوم ُكرما»لما تال، كـ 
 

 :(2)كرة في قولهورد في شعر جميل نعت المعرفة بالنوقد 

 لَها ُمقلَتا ريم  َوجيُد ِجدايَة  

 

 َكَطّيِ السابِِريَِّة أَهيَفُ  وبطن 

 

 نهامن الساجيات الّطْرف ُحور كأ

 

 عاُج غذاُهنَّ األريُض فلفلفُ ن 

 

ا طره الوزن إلى نعت المعرفة أراد: من الساجيات الطرف الحور، ف

 :(3)كرة، ومن ذلك قوله أيضابالن

 َكأَنَّ الُخدوَر أَولََجت في ِظالِلها

 

 الَمال لَيَست بِذاِت قُرونِ  ِظباء 

 

 إِلى ُرُجحِ األَعجاِز حور  نَمى بِها

 

 َواألَحساِب صاِلُح دينِ  َمَع الِعتقِ  

 

 ور.حأراد إلى ُرُجح األعجاز ال

كير يجب مطابقته له نوكما يجب مطابقة النعت للمنعوت في التعريف والت

أيًضا في التوحيد وغيره أي في اإلفراد والتثنية والجمع،وفي التذكير والتأنيث؛ 

 فيها حكم الفعل: يقول ابن مالك: هفحكم

  َوالتَّذِكيِر أوَوهَو لََدى التَّوِحيدِ 

 

 ِسَواُهَما كالِفعِل فاقُف َما قَفَوا 

 

وقد ورد خالُف ذلك في شعر جميل حيث لم يطابق بين النعت ومنعوته في 

 :(4)اإلفراد في قوله

 إذا ولج الناُس الظالل فإنه

 

 يَْسَرَح الشَّاَء ُمْحِقفُ  الشاء حتى مع 

 

 كأنها‘ ِربابُ ‘ سودُ ‘له قحمةُ 

 

 ماء  براذيُن ترُجفإذا وردْت  
 

( وهي مفرد بالجمع )سود(، وكانت المطابقة النحوية ةحيث نعت )قحم

 تبدو؛  إال أن الوزن ا طره إلى ذلك، وقد «سوداء ةله قمح»تقتضي أن يقول: 

 :(5)بين النعت والمنعوت في قوله منتفيةالمطابقة النحوية 

 شأتْك وأحذتْك الهوى ثعلبيّة

 

 شّرقوا يمانون شآك بها حىُّ  

 

( وهو مفرد من الناحية النحوية حيث إنه يمكن أن يثني  حيث نعت )حي 

                                           
 .2/178( انظر شرح ابن عقيل على األلفية 1)

 .134( ديوانه ص 2)

 .207( ديوانه ص 3)

، ورباب: مجتمعة، والبراذين: جماع بارذون، المعزوالقحمة: المسن  من  137( ديوانه ص 4)

 رس من غير نتاج العرب، وهو صغير الحجم.وهو الف

 ذتك: أعطتك.: سبقتك، وأحشأت ك 164( ديوانه ص 5)
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؛ المعجميوأن يجمع، نعته بالجمع )يمانون(، إال أنه نظر إلى معنى المنعوت 

ألن كلمة الحي  معناها الفريق من الناس؛ فهي جمع بالمعنى المعجمي؛ وبذلك 

وي، وتحققت المطابقة يكون المعنى المعجمي قد ناب مناب المعنى النح

 :(1)النحوية، ومن هذا القبيل قوله

َق أَهالنا بُثَين  فَِمنُهمُ  تَفَرَّ

 

 َواِستََمرَّ فَريقُ  أَقاموافَريٌق  

 

حيث نعت )فريق( بجملة )أقاموا( والتي اشتملت على  مير يربطها 

بالمنعوت وهو واو الجماعة؛ ألنه نظر إلى معنى )فريق( المعجمي، وهو من 

 الناحية جمع ال مفرد. هذه

 في المطابقة النحوية بين المبتدأ والخبر:

توجب القاعدة النحوية  رورة مطابقة الخير للمبتدأ إفرادًا وتثنية وجمعًا 

حال كون الخبر مفردًا غير جملة وال شبه جملة، وقد ورد خالف ذلك في شعر 

لخبر، ومن ذلك جميل مما يبدو معه انتفاء المطابقة النحوية بين المبتدأ وا

 :(2)قوله

 َوأَنَت اِمُرؤ ِمن أَهِل نَجد  َوأَهلُنا

 

رُ  تَهامٌ    فَما النَجِديُّ َوالُمتَغَّوِ

 

؛ إال أنه نظر إلى «وأهلنا تهام»حيث أخبر بالواحد عن الجمع في قوله: 

الذي يمكن أن يُثني وأن يجمع من الناحية النحوية، ولم ينظر إلى « أهل»لفظ 

 ي الذي يدل على الجمع.معناه المعجم

 :(3)ومن ذلك قوله

 أَبيُت َمَع الُهاّلِك َضيفا  أِلَهِلها

 

 موِسعوَن ذَُوو فَضلِ  قَريبٌ  َوأَهلي 

 

؛ ألنه نظر إلى «وأهلي قريب»حيث اكتفى بالواحد عن الجمع في قوله: 

على « فعيل»ألجل  -هنا -، ويجوز أن يكون عبر بالواحد عن الجمع«أهل»لفظ 

 الشاعر:حد قول 

 الَهوى ثُمَّ اِرتََميَن قُلوبنا نصبنْ 

 

 صديقُ  نّ وهُ  بأعين أعداء   

 

 وقول: عروة بن جزام:

 ليالي ال عفراء منك بعيدة

 

 فتسلى وال عفراء منك قريب 

 

للمفرد والمثني والجمع والمذكر والمؤنث، وقد ورد ذلك « فعيل»إذ تصلح 

                                           
 .152( ديوانه ص 1)

 .91( ديوانه ص 2)

 .177( ديوانه ص 3)
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 :(1)في شعر جميل أيضا في قوله

  يابثُن لم أَبُحْ أموت وألقى هللا

 

رك والمستخبرون كثيرُ    بّسِ

 

 كرة:اإلخبار بالمعرفة عن الن

كرة؛ )فأصل المبتدأ أن يكون معرفة، ع النحاة أن يخبر بالمعرفة عن النمن

كرة؛ وذلك ألن الغرض في اإلخبارات إفادة المخاطب بر أن يكون نوأصل الخ

دة كرة ال فائ، واإلخبار عن الني علم ذلك الخبرما ليس عنده وتنزيله منزلتك ف

ن هي المبتدأ، وأن كرة فحق المعرفة أن تكوفيه.. فإذا اجتمع معك معرفة ون

كرة...، وربما ا طر شاعر فقلب وجعل االسم نكرة والخبر يكون الخبر الن

 .(2)معرفة...(

 : (3)لم يرد  هذا القلب إال مرة واحدة في قوله« جميل»وفي شعر 

رف  عليِك سالُم هللا   أمَّ ُمّطِ

 

 وإن كان هذا الحّب ال يتصّرف 
 

 تقول وقد فاضْت من العين َعْبَرةُ 

 

 أفْق إّن جهال  منك هذا التكلُّفُ  

 

من حكمها بحكم المعرفة فأخبر عنها حيث حكم الشاعر للنكرة بدال 

وهو نكرة، « جهالً »، وهو معرفة، عن «هذا التكلف»بالمعرفة، حيث أخبر بـ

والتقدير: ، «منك»كرة بالجار والمجرور الذي هو وصف النوقد حس ن ذلك 

لمعرفة. وال شك أن اإلخبار عن من ا جهالً كائنًا منك، والنكرة إذا وصفت قربت

 كرة بالمعرفة في البيت السابق قد ساعد على  بط الوزن والقافية.الن

 مجئ خبر )كاد( ماضي ا:

ي ة فعلها مضارع. قال القياس في خبر )كاد( وأخواتها أن يكون جملة فعل

 .(4) لتزام كون خبرها مضارًعا(اب األفعالالسيوطي: )وانفردت هذه 

 :(5)خبر )كاد( ما يًا في قوله« جميل»وقد ورد استخدام 

 ُمرَهفُ  نَفسي َوفي الَكفِّ  َحربِِهم إِلى  َهَممُت َوقَد كاَدت ِمرارا  تََطلَّعَت
 

                                           
 .128، 122، 62، 61، وانظر كذلك ص 95( ديوانه ص 1)

، 2/524، وانظر كذلك مغني اللبيب البان هشاام 7/91، 1/85( شرح المفصل البن يعيش 2)

 .295و رائر الشعر البن عصفور ص 

 .135( ديوانه ص 3)

، وشاارح المفصاال الباان يعاايش 1/299شاارح اباان عقياال ، و1/416مااع الهوامااع ه( انظاار 4)

8/119. 

 .135( ديوانه ص 5)
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عت(، والقياس أن يكون مضارًعا فأتى بخبر )كاد( ما يًا، وهو قوله: )تطل

مقرر، وهذا االستخدام لم يكن موجودًا في الشعر العربي القديم، صحيح هو كما 

 رة كما في قول الشاعر:داسًما على ن« عسى، وكاد»قد ورد مجئ خبر 

 أْكثَْرَت في العَْذِل ُمِلّحا  دائِما

 

 ال تُْكثَِرْن إِنِّي َعَسْيُت صائِما 

 

 وقوله:

 إِلى فَهم  َوما ِكدُت آيِبا  فَأُبُت 

 

 (1)َوَكم ِمثِلها فاَرقتُها َوهَي تَصِفرُ  
 

كان مجيء الخبر ما يًا  الكن لم يرد خبر هذه األفعال ما يًا، وربم

د أ ل همناسبًا لسياق القصيدة؛ فالشاعر يريد أن يظهر شجاعته حينما جر 

ندهم لمقابلة طاحة به؛ ألنه كان في الحى  عأسيافهم محاولين اإل «جمل»

؛ ولذلك يقول تطلعت إلى حربهم نفسي مراًرا، وتقديم الحال) مراًرا( «جمل»

)تطلعت( يؤكدِّ رغبته في نزالهم، وال شك أن مجيء الخبر بلفظ  الفعلعلى 

الما ي أوفق للسياق مما لو جاء به بلفظ المضارع، فالرغبة في نزالهم ليست 

على نفس جمل هو دائما ما يمنعه  حديثة بل هي قديمة في نفسه، ولكن الخوف

من ذلك، وإلى جانب ذلك فقد كان استخدام خبر )كاد( ما يًا معينًا على  بط 

 الوزن، ولو جاء به على األصل مضارًعا ال نكسر البيت.

 تجّرد خبر )عسى( من )أْن(:

د خبُرها من  إال  في « أن  »مذهُب جمهوُر البصريين أن )عسى( ال يتجر 

( تخلص الفعلالشعر والسبب  يقول ابُن يعيش: )وال  تقباللالس في ذلك أن )أن 

فعسى ﴿يكون خبرها إال فعال مستقبال مشفوًعا بأن الناصبة للفعل قال هللا تعالى: 

الخبر فلما أريد من الداللة على « أن  ».... وأما لزوم ﴾هللا أن يأتي بالفتح

يصلح للحال « أن»االستقبال، وصرف الكالم إليه؛ ألن الفعل المجرد من 

« أن»تخلصه لالستقبال، والذي يؤيد ذلك أن الغرض بـ« أن  »واالستقبال، و

 .(2)الداللة على االستقبال ال غير(

ا سيبويه فإنه يجيز  علم أن من قال: )وا« أن  »بـ« عسى»اقتران خبر أمَّ

العرب من يقول، عسى يفعل؛ يشبهها بـ)كاد يفعل(، فـ)يفعل( حينئذ في مو ع 

 .(3) ير أبؤًسا(والمنصوب في قوله: عسى الغ االسم

                                           
 .417، 1/416( انظر شرح ابن عقيل 1)

 .1/301، وشرح ابن عقيل 118، 7/116( انظر شرح المفصل البن يعيش 2)

 .3/158( انظر الكتاب 3)
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، فقد ورد خبر «أن  »بـ« عسى»وأيا ما كان الرأي حول اقتران خبر 

 :(1)في شعر جميل في قوله« أن  »)عسى( مجردًا من 

 ترفّْق في مقالة ناصح  وقالت: 

 

 نأْى يساعفُ  بعدَ  يوما الدهر عسى 

 

( قد ساعد على  بط الوزن  والقافية. وتجريد الخبر من )أن 

 للضمير مع إمكان الوصل: الفصل

ال يجوز و ع الضمير المنفصل مو ع المتصل متى أمكن االتصال؛ 

 أكرمت»لقصد االختصار المو وع ألجله الضمير؛ فال تقول في أكرمتك: 

 ؛ إلنه يمكن اإلتيان بالمتصل، فتقول: أكرمتك. يقول ابن مالك:«اكإي

 وفي اختيار اليجُئ المنفصلْ 

 

 

(2)ا تأتَّى أن يجئ المتصلْ إذ 
 

 

 

 ضمنتْ "مع اختالف ما , ونحو 

 

 الضرورة اقتضتْ  "إياهُم األرض 

 

ان اإلتيان به متصالً  رورة وقد جاء الضمير في الشعر منفصالً مع إمك

 الفرزدق: كقول

 َضِمَنت    قَد األَمواتِ  الواِرثِ  بِالباِعثِ 

    

 الَدهاريرِ  في دهر إِيّاُهُم األَرض 

 

قط: ،يريد: قد  منتهم  وقول ُحَمي د األر 

 إليك حتى بلغت إيّاكا

 

 .(3) يريد: حتى بلغتك...(

 :(4)ولم يرد هذا التصرف في شعر جميل إال مرة واحدة في قوله

 َويَحَسُب نِسواٌن ِمَن الَجهِل أَنَّني

 

 إِذا ِجئُت إِيّاُهنَّ ُكنُت أُريدُ  

 

، وكان «ياهنإجئت »قوله: لى فصله في إحيث عدل عن وصل الضمير 

، وبدون هذه المخالفة اللغوية التي ارتكبها الشاعر «جئتهن»ينبغي أن يقول: 

 ينكسر وزن البيت.

 وضع ضمير الرفع المنفصل حيث ال يسوغ ذلك في الكالم:

ف في شعر جميل مرة واحدة في قوله  :(5)ورد هذا التصر 

                                           
 .129( ديوانه ص 1)

 .1/208مع الهوامع للسيوطي ه، و1/97( انظر شرح ابن عقيل 2)

، والخصااائص 261، و اارائر الشااعر الباان عصاافور ص 1/99 عقياال( انظاار شاارح اباان 3)

 .1/307البن جني 

 .64( ديوان جميل ص 4)

 .100( ديوانه ص 5)
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 سقى هللا بيت ا لسُت أقرب أهله

 

 أن يُعَنََّف زائُرهْ وال أنت إال  

 

وكان الوجه أن يُقال: لست أقرب أهله وال إياك، وقد ا طره إلى ذلك 

 الحفاظ على استقامة وزن البيت.

 «:كيما»نصب المضارع بأن ظاهرة بعد 

إذا لم تدخل عليها الالم، كان الفعل « كيما»تقتضي القاعدة النحوية أن 

هارها في فصيح الكالم، يقول ابُن ، وال يجوز إظ«أن  »بإ مار  منتصبًابعدها 

 إال في الضرورة كقوله:« كي»أن  بعد « وال تظهر»هشام: 

 ِلسانََك َكيما أَن تَغُرَّ َوتَخَدعا    فَقالَت أَُكلَّ الناِس أَصبَحَت مانِحا  

 

جارة دائًما، وأن النصب بعدها بأن  ظاهرة أو « كي»وعن األخفش أن  

 تأكيد لالم كقوله:« كي»فإن زعم أن « تأسوالكيال »رد ه نحو: يمضمرة، و

 وال ِلِلما بهم أبد ا دواء

 

رُج على الشاذ، وعن الكوفيين أنها ناصبة  ُردَّ بأن الفصيح المقيس ال يُخ 

 : لمه، وقوُل حاتم:ونكما يقول« كيمه»دائًما، ويرده قولهم 

 وأوقدُت ناري كي ليبصَر ضوؤها
 

 البيت داخلةْ  في وهو وأخرجت كلبي 

 

 .(1)ال تفصل بين الفعل وناصبه...( ألن الم الجر

إال مرة واحدة في « جميل»وعلى أي حال فلم يرد هذا االستعمال في شعر 

 :(2)قوله

 ِلسانََك َكيما أَن تَغُرَّ َوتَخَدعا  فَقالَت أَُكلَّ الناِس أَصبَحَت مانِحا   

 

( بعد كيما وهذا هو البيت الذي استشهد به كثير من النحاة على إظ هار )أن 

 رورة، وبدون هذه المخالفة اللغوية ال يستقيم وزن البيت. يقول ابن يعيش: 

، كما يكون «أن»حرف جر؛ فالفعل بعدها ينتصب بإ مار « كي»)وإذا كانت 

، والمراد: ألن تكرمني، «لتكرمنى قصدتك»كذلك مع الالم في نحو قولك: 

لما ا طر إلى ذلك قال جميل: « أن  »والذي يدل على ذلك أن الشاعر قد أظهر 

                                           
، وشاارح 2/278، 1/453، وشاارح األشااموني 1/183( انظاار مغنااي اللبيااب الباان هشااام 1)

 .60، و رائر الشعر البن عصفور ص 50، 4/49الر ي على الكافية 

 .126( ديوانه ص 2)
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 .(1) فقالت أكل الناس... البيت(

 ترخيم االسم في غير النداء إجراء له مجرى النداء عند االضطرار:

حذف للضرورة رخُر الكلمة يالترخيم هو حذف أواخر الكلم في النداء، وقد 

كما في  في غير النداء، وقد وردت هذه الظاهرة في الشعر العربي القديم كثيًرا

 قول الشاعر:

 لَنِعَم الفَتى تَعشو إِلى َضوِء ناِرِه 
 

 الجوعِ َوالَخصرِ  بُن مال  لَيلَةَ  َطريفُ  

 .(2)يريد: ابن مالك، فحذف حرفًا لغير ترخيم

 «: جميل»وقد ورد حذف رخر الكلمة في غير النداء مرتين في شعر 

 :(3)المرة األول في قوله

 تليأُريُد َصالَحها َوتُريُد قَ 

 

 َوَشتّى بَيَن قَتلي َوالَصالحِ  

 

فحذف النون من رخر الكلمة لغير ترخيم، وقد استعمل هذه « فشت ان»أراد 

 :(4)الكلمة على أصلها في مو ع رخر فقال

 ِهَي البَدُر ُحسنا  َوالنِساُء َكواِكبٌ 

 

 َوَشتّاَن ما بَيَن الَكواِكِب َوالبَدرِ  

 

البيت ال يتزن له بحر الوافر، أما  في« شت ان»وبدون حذف النون من 

 :(5)المرة الثانية التي حذف فيها رخر الكلمة في غير ترخيم فقوله

 بُثَيَن اِلَزمي ال إِنَّ ال إِن لَِزمتِهِ 

 

 َعلى َكثَرِة الواشيَن أَيُّ َمعونِ  

 

، وهذا البيت مما استشهد به كثير من النحاة على هذه «أي معونة»أراد: 

، «مفعل»الر ي: )أقول: قال سيبويه: لم يجئ في كالم العرب  الظاهرة، يقول

 يعني ال مفردًا وال جمعًا، قال السيرافي: فقوله:

 بُثَيَن اِلَزمي ال إِنَّ ال إِن لَِزمتِهِ 

 

 َعلى َكثَرِة الواشيَن أَيُّ َمعونِ  

 

 أصله: معونة، فحذفت التاء للضرورة، وكذا قوله:

 ليوم روع أو فعال َمْكُرمِ 

 

 ا جمعان على ما هو مذهبه في نحو:موذهب الفراء إلى أنه

                                           
 .9/14( شرح الفصل 1)

، و رائر الشاعر البان عصافور ص 1/150، 2/270( انظر شرح ابن عقيل على األلفية 2)

136- 143. 

 .52( ديوانه ص 3)

 .104( ديوانه ص 4)

 .3/212، والخصائص البن جني 169، 1/168( انظر شرح الشافية للر ي 5)
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اء يجيء  تمر وتف اح، فيجيز َمكُرًما وَمعُونًا في غير الضرورة، فعند الفر 

لُك بمعنى ال ُهل ك، وَمأ لُك، وله أن يدعي فيهما أنها « مفعل» جمعًا، وقد جاء َمه 

 .(1)(ةومألك ةجمعا مهلك

في بيت الشاعر قد عمل على  بط  حال فإن حذف رخر الكلمة يوعلى أ

 الوزن والقافية، فكان الحذف مطلبًا موسيقي ا.

 حذف همزة االستفهام:

أجاز النحاةُ حذف همزة االستفهام في الشعر للضرورة عند أمن اللبس؛ 

 ولذلك يقول ابُن مالك:

 سِقَطِت الَهمَزةُ إنأَوُربَّما 

 

(2)كاَن َخفَا الَمعنى بَحذفَِها أُِمن 
 

 

في  رورة الشعر « همزة االستفهام»قول ابن يعيش: )يجوز حذف وي

 .(3) وذلك إذا كان في اللفظ ما يدل عليه(

ة الحروف وحذفها في باب دالحديث عن زيا دويقول ابن جني وهو بصد

قال: قال أبو  -رحمه هللا -عقده لذلك: )وكال ذينك ليس بقياس... أخبرنا أبو علي

اس. قال: وذلك أن الحروف إنما دخلت الكالم بكر: حذف الحروف ليس بالقي

لضرب من االختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصًرا لها هي أيًضا، 

 .(4)واختصار المختصر إجحاف به(

على أن األخفش يقيس ذلك في االختيار عند أمن اللبس وحمل عليه قوله 

 ع في الموا« هذا ربي»وقوله تعالى: « وتلك نعمة تمنها على»تعالى: 

الثالثة، وقد حمل عليه ابن هشام بقوله: )والمحققون على أنه خبر، وأن مثل 

قوله َمن  يُنصف َخصمه مع علمه بأن ُمب طل؛ فيحكي كالمه ثم يكر  عليه يذلك 

 .(5)باإلبطال والحجة...(

ا ما كان الرأي حول حذف همزة االستفهام فقد ورد حذفها كثيًرا في يوأ

 :(6)فلم يرد  ذلك إال مرة واحدة في قوله« جميل»عر العربي، أما في ش الشعر

                                           
 .3/212، والخصائص البن جني 169، 1/168( انظر شرح الشافية للر ي 1)

 .1/42، ومغني اللبيب 1/211( انظر شرح ابن عقيل 2)

 .8/154( شرح المفصل 3)

 .2/273( الخصائص 4)

 .1/15( مغني اللبيب 5)

 .207( ديوانه ص 6)
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 أبينى لنا قبل الفراق أبينى

 

 بثينة حقًّا صرمكم بيقين؟ 

 

أراد: أحقًّا...؟ فحذف الهمزة  رورة اعتمادًا على انسياق المعنى وعدم 

خفائه، وقد ساعد الحذف على  بط الوزن، كما أن الحذف يوحي بعدم تصديق 

ن الشاعر يتعجل  اإلجابة منها والتي يمكن وصرمها، وكأ« ةبثين»الشاعر لفراق 

 أن تكون بالنفي، وهو ما يتمناه!

 حذف الهمزة جزء الكلمة:

 :(1)الهمزة التي هي جزء من الكلمة  رورة في قوله« جميل»حذف 

 دنفاوكافي عاشق ا  جودى يا بثن

 

 واشفي بذلك أسقامي وأوجاعي 

 

فًا، وقد ساعد ذلك على  بط الوزن، أراد: وكافئي، فحذف الهمزة تخفي

مطل  يوحي بهموسيقيًا يقيم أود البيت، باإل افة إلى ما  مطلبًا كان حذفهاف

حركة الفاء المكسورة من التأكيد على المكافأة التي يرجوها الشاعر والبذل الذي 

 عل  جودها وبذلها يشفي ما به من أسقام وأوجاع. « بثينة»ينتظره من 

 :(2)في قوله ومن ذلك حذفها

 وإن زمان ا يا بثين أزالكم

 

 وجالِّك عن أوطاننا لَمُشومُ  

 

أراد: لمشئوم فحذف الهمزة من بنية الكلمة تخفيفًا وليستقيم له وزن البيت 

الحذف على مطل حركة الشين مما يُوحي بحسرة الشاعر  عدوقافيته، كما سا

 «.بثينة»وحزنه على فراق 

 س:النافية للجن« ال»حذف ألف 

 :(3)، وأبقى الفتحة دليالً عليها  رورة في قوله«ال»ألف « جميل»حذف 

 أبوك أبوك أربَد غير شّك  

 

 حيُث َحالّ  المخازيأحلَّك في  

 

ا  فما أنفيك كي تزداد لؤم 

 

 ألألَم من أبيك وال أذالّ  

 

، ولو لم يفعل ذلك لم يتزن له «ال»أراد: ال أألَم من أبيك، فحذف ألف 

 «.الوافر»

 حذف حرف الجّر وإبقاء عمله:

عد  ابُن عصفور بقاَء عمل حرف الجر  بعد حذفه  رورة، قال: )وال 

الكالم، إال في اسم هللا تعالى في القسم، فإنه قد  سعةيجوز شيء من ذلك في 

                                           
 ( ديوانه ص1)

 .193( ديوانه ص 2)

 .190( ديوانه ص 3)
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 ، يُحذف منه حرُف الجر  ويبقى عمله تخفيفًا لكثرة االستعمال، فيقال: هللاِّ ألفعلنَّ

ة من أنه كان ذوذ من الكالم، نحو ما روي عن رؤبأو في شبخفض اسم هللا... 

، يريد: على «والحمد هلل خيرٍ »، فيقول: «كيف أصبحت، عافاك هللا»يُقال له: 

 .(1)خير(

علم أن حروف الجر  ال تحذف مع بقاء عملها قياًسا، إال اويقول الر ي: )

ة: خيٍر، لما قيل له: قسًما... وإ مار الباء باقيًا عملُها في قول رؤب« هللا»في: 

 .(2)كيف أصبحت، شاذ(

حرف الجر  حذف على أن ابن جني يرى رأيا رخر، حيث يذهب إلى جواز

وإبقاء عمله لداللة الحال على المحذوف، يقول: )وكان رؤبة إذا قيل له: كيف 

بحذف الباء لداللة الحال عليها  -أي بخير -أصبحت؟ يقول: خير عافاك هللا

 .(3)رف بها(بجري العادة والع

واتقوا هللا الذي »بعد من هذا حينما يوجه  قراءة حمزة أبل إنه يذهب إلى 

، حيث يقول )ليست هذه القراءة عندنا « تساءلون به واألرحام على حذف الجار 

من اإلبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رره فيها وذهب إليه أبو العب اس، 

؛ وذلك أنَّ لحمزة أن  يقول ألبي وألطف بل األمر فيها دون ذلك وأقرب وأخف  

ضمر، بل على المجرور الم العطفالعب اس: إنني لم أحمل )األرحام( على 

ثانية حتى كأني قلت: وباألرحام، ثم حذفت الباء؛ لتقدم  اعتقدُت أن تكون فيه باء

ذكرها؛ كما ُحذفت لتقدم ذكرها في نحو قولك: بمن تمرر أمرر، وعلى من 

به، وال أنزل عليه، لكن حذفت الحرفين لتقدم  ولم تقل: أمررتنزل أنزل، 

 .(4)(ذكرهما

وقول رؤبة  ابن يعيش، ووجه القراءة السابقة إلى نحو من ذلك وقد ذهب

 .(5)كما َوجههما ابن جني

ي ا ما كان األمر فقد ورد حذف الجار  وإبقاء عمله في شعر جميل مرتين؛ أو

 :(6)المرة األولى في قوله

 ةُ الَمتنَيِن ُمضَمَرةُ الَحشاَمحطوطَ 

 

 َريّا الَرواِدِف َخلقُها َممكورُ  

 

                                           
 .145( انظر  رائر الشعر البن عصفور ص 1)

 .299 -4/296لر ي على الكافية ( شرح ا2)

 .1/285( الخصائص 3)

 .1/286( الخصائص 4)

 .79، 3/78( انظر شرح المفصل البن يعيش 5)

 .98( ديوانه ص: 6)
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 ال ُحسنِها ُحسٌن َوال َكَدالِلها

 

 َدلٌّ َوال َكَوقاِرها تَوقيرُ  

 

، وأبقى عمله في قوله: )الحسنها(،  راد: ال أحيث حذف حرف الجر 

كما أن  ، وال يستقيم وزن الكامل إال بحذف الكاف من الكلمة،كحسنها ُحس ن

المعنى ال يستقيم إال بإبقاء عمله؛ ألنه ال يمكن أن تأتي كلمة )حُسنها( مرفوعة، 

 -هنا -ني، وربما سه ل الحذفعسن عن بثينة وقلب المحوإال أدى ذلك إلى نفي ال

وجود الحرف نفسه في التركيبين المماثلين للتركيب السابق الذي ورد فيه حذف 

، وال كوقارها توقير؛ وبذلك تكون هناك قرينة  الحرف، وهما: ال كداللها دل 

 لفظية دلت على المحذوف، فاستغني بها عنه، وكان في حكم الملفوظ به.

 :(1)أما المرة الثانية فقد وردت في قوله

 َرسِم دار  َوقَفُت في َطلَِله
         

 ُكدُت أَقضي الغَداةَ ِمن َجلَِله 
 

، و ى عمله، وهذا البيت مما بقأأي ورب رسم دار، فحذف حرف الجر 

استشهد به كثير من النحاة على هذه الظاهرة كابن جني وابن يعيش اللذين أجازا 

ذلك، ووصف ابن يعيش ذلك بالكثرة حيث قال: )وقد كثر عنهم حذف حرف 

كما استشهد به األشموني، وعلق عليه بقوله: )وهو  (2)الجر  وأنشد هذا البيت(

، أما (4)«وهو قليل جدًا»في شرحه للشاهد بقوله: كما علق  العيني  (3) نادر(

 .(5)الر ي فعلق عليه بالشذوذ

 حذف نون )ِمْن(:

عد  أبو سعيد السيرافي حذف النون الساكنة من الحروف التي بُنيت على 

ن  »السكون، نحو:  من الضرورة الشعرية قال: )وحذف التنوين « لكن  »، و«مِّ

، للفصل بينه وبين ذكرناهالساكنين وإنما غيُر داخل في  رورة الشعر؛ اللتقاء 

(، و)لكن(؛ ألن حذفها الجتماع الساكنين في  رورة الشعر( ن  ، (6) نون )مِّ

الحذف )التقاء الساكنين تشبيًها بالتنوين أو بحرف المد  واللين، من حيث  ةوعل

كانت ساكنة وفيها غنة، وهي فضل صوت في الحرف، كما أن حرف المد  

                                           
 .187( ديوانه ص 1)

 .79، 3/78( انظر شرح المفصل 2)

 .1/483( شرح األشموني 3)

 .1/483( السابق 4)

 .4/297( شرح الر ي على الكافية 5)

 .104 رورة الشعر للسيرافي ص  ( انظر6)
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( قول األعشى:واللين ساكن، و ن    المد  فضل صوت فيه. فمن حذف نون )مِّ

 اإلوكأن الخمر المدامة ِم 

 

 فنط ممزوجة بماء زاللس 

 

 .(1)يريد: من اإلسفنط...(

( من باب غلبة الفروع على األصول  أما ابن جني فقد جعل حذف نون )من 

ركات )ومن ذلك حذفهم األصل لشبهه عندهم بالفرع؛ أال تراهم لما حذفوا الح

تجاوزوا ذلك إلى أن  -ونحن نعلم أنها زوائد في نحو: لم يذهب، ولم ينطلق

، ولم يغُز...  حذفوا للجزم أيًضا الحروَف األصول، فقالوا: لم يخَش، ولم يرمِّ

 وحذفوا أيًضا النون األصلية في قوله:

 اْسِقِني إْن َكاَن َماؤَك ذَا فَْضلِ  كَوالَ 

 

 وفي قوله:

 غيّراكأنهما ِمآلن لم يت

 

 وقوله:

 مألكةأبلغ أبا ختنوَس 

 

(2)الكذب..ِم  الذي قد يقال غير 
 

 

 .(3)كما أرجع ابن يعيش هذه الظاهرة إلى كثرة االستعمال والتخفيف

( في شعر جميل أربع مرات؛ المرة األولى في  ن  وقد ورد حذف نون )مِّ

 :(4)قوله

 األَشياِء ال أَنَس قَولَها   مِ  َوما أَنسَ 
      

بَت نَضوي أَِمصَر تُريدُ قَد قوَ    ؟ّرِ
 

يريد: من األشياء، وفيه جمع بين  رورتين: حذف نون )من(،وحذف 

حرف العلةَ من المضارع المنقوص بدون جزم في الفعل )أنسى( مرتين، وربما 

( كان لحذف نون ن  غ داللي يتوافق وسياق م -إلى جانب  بط الوزن -)مِّ سو 

بعد أن « أمصر تريد»لى قولها: إيصل سريعًا القصيدة حيث يريد الشاعر أن 

تركيزه عليه، متجاوًزا  يصب  قربت إبله، وهذا هو الذي يهم الشاعر ويريد أن 

أي شيء رخر؛ ومن أجل هذا ساغ حذف النون، وحذف ألف المضارع المعتل 

                                           
 .114(  رائر الشعر البن عصفور ص 1)

 .311، 1/310( الخصائص 2)

 .8/35( شرح المفصل 3)

 .62( ديوانه ص 4)
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 :(1)بال جازم، وكذلك فعل وللسبب نفسه في قوله

 أنت واقفُ  هل الشعب: انصداع غداة  ها       األَشياِء ال أَنَس قَولَ  أَنَس مِ  َوما

 إلى جانب ما حققه الحذف من استقامة البيت عرو يًا.

 :(2)والمرة الثالثة في قوله

 تُشِرفُ  الَموتِ  َعلى كاَدت أَو الَموتُ  ِهيَ   ميعة ِم الحبّ في َسواِد القَلِب  لَها

 

 وال يستقيم وزن البيت إال بحذف هذه النون.

 :(3)الرابعة فقد وردت في قولهأما المرة 

 ومجّراِك ما عسفت بصحبي
 

 ذا ُغَضّى  إلى النوابح قِيّا 

 

اك، فحذف نون )من(، ولكن الحذف هنا ليس بسبب التقاء  أراد: ومن جر 

الساكنين كما حدث في المرات الثالث الما ية، والسبب هو  بط الوزن، 

 اك على األصل.رإذا قال: ومن ج« الخفيف»قيم له حيث ال يست

 إسكان ميم )ِلَم( االستفهاميّة:

تسكين ميم )لَِّم( في االستفهام، والقياس فتحها من الضرائر، ومن شواهد 

 ذلك قول الشاعر:

 يا أَسديِا ِلْم أكلته ِلَمهْ 

 

م   هْ لْو خافك هللا عليه َحرَّ
 

فسك ن الميم من )لم( األولى في الوصل للضرورة الشعرية، ومثل ذلك 

 .(4)كثير

 :(5)إال في قوله« جميل»ولم ترد هذه الظاهرة في شعر 

 وكسيروال زاَل ِمْنها ظالٌع       النوىلَُهنَّ الَوَجى ِلْم ُكنَّ َعْونا  على 

 

 كأني ُسقيت السُّمَّ يوم تحّملوا

 

 وجّد بهم حاد  وحان مسيرُ  

 

بدالً من  وال يستقيم وزن البيت إال بإسكان ميم )لم(، وربم كان سكون الميم

« بثينة»الحركة متوافقًا مع سياق القصيدة الذي يبي ن حزن الشاعر بسبب فراق 

السم  يوم رحلت وحان وقت مسير إبلها؛ ومن أجل هذا فهو  ُسقِّىعنه كأنه قد 

وأن ال يزال فريق منها أعرج، ورخر « الحفا»يدعو على تلك النوق بمرض 

متوافقًا مع حالة الشاعر النفسي ة  مكسوًرا؛ ومن هنا يكون السكون بدل الحركة

                                           
 .129( ديوانه ص 1)

 .133( ديوانه ص 2)

 .227( ديوانه ص 3)

 .299، 298 /1، وانظر مغني اللبيب البن هشام160( انظر الضرائر لأللوسي ص 4)

 .95يوانه ص ( د5)
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 المثقلة بالهموم، والتي ال تكثر من الكالم، ويكون السكون أنسب لها وأوفق.

 «.فَعل»تسكين الفتحة من عين 

د، « لفَع»أجاز النحاة تسكين عين  في َسعَة الكالم؛ فيقال في َعُضد: َعض 

ر، أما تسكين عين  ر: نَم  الشعر، قال  فمقصور على لغة« فَعَل»وفي نَمِّ

«: َهَرب»؛ كقولهم في «فَعَل»السيرافي: )ومن ذلك حذفهم الفتحة من عين 

ب»  «. طل ب«: »َطلَب»في و، «َهر 

 قال الراجز، أنشده األصمعي:

 َعْكَسا على محاالت عكسن

 

 إذا تسّداها ِطالب ا َغْلَسا

 

 أراد: َغلََسا.

نما يفعلون مثل ذلك وليس ذلك وجهَ الكالم؛ ألن الفتحة غير مستثقلة، وإ

ذ«:»ذفَخِّ »في الضمة والكسرة؛ كقولهم في  د«: »َعُضد»، وفي «فَخ  وال «. َعض 

 .(1)«....(َجب ل« »َجبَل»يقولون في 

الضرورات.  من أسهل التصرف األسلوبي بأنه وقد وصف السيوطي هذا

 قال: )والضرورة كقوله:

ْلُت زْفرات الضحى فأطلقتها  َوُحّمِ

 

 العشّىِ يدانِ ومالي بزْفرات  

 

 .(2)وهو من أسهل الضرورات(

على استحياء؛ فلم ترد  إال مرة « جميل»وقد وردت هذه الظاهرة في شعر 

 :(3)واحدة في قوله

 تَذَكََّر أُنسا  ِمن بُثَينَةَ ذا القَلبُ 

 

 َوبَثنَةُ ِذكراها ِلذي َشَجن  نَصبُ  

 

ب(؛ وإنما سكنت للوزن؛ ألن الصاد مراعاة  -هنا -بتسكين الصاد من )نَص 

 في  رب الطويل، وال يمكن تحريكها بحال.« مفاعلين»هي المقابل لياء 

« النََّصب»إليه من قبل الشاعر، فكلمة  مقصودًاوقد يكون تسكين الصاد 

ذكرى بثينة توجع  على هذا يكون معنى البيت: إنوعب، بفتح الصاد معناها: الت

                                           
، 87 -84، و رائر الشعر البن عصافور ص 118( انظر  رورة الشعر للسيرافي ص 1)

 .2/338والخصائص البن جني 

 .1/84( انظر همع الهوامع للسيوطي 2)

 .26( ديوانه: ص 3)
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ن معنى الكلمة مختلفًا؛ إذ معناه كما الصاد فيكو مع تسكينالحزين وتتعبه؛ أما 

ب والنُُّصب: العلم المنصوب، وفي التنزيل  جاء في لسان العرب )والنَّص 

جميعًا، وقيل الن ص ب:  بهماقرئ  ﴾:كأنهم إلى نُُصب يوفضون﴿العزيز: 

وعلى هذا يكون معنى البيت: إن ذكراها لذي الشجن كأنها علم  (1)الغاية(

غاية يُتوجه إليها، وعلى هذا المعنى ال يكون ا طرار منصوب يُستبق إليه أو 

 من الشاعر.

 :النافية غير الداخلة على المستقبل في جواب القسم« ال»إضمار 

النافية من الفعل المستقبل الواقع جوابًا للقسم في « ال»أجاز النحاة حذف 

أي: ال تفتؤ، وكما في ، ﴾تَاهلل تَْفتَأُ تَْذُكُر يُوُسفَ ﴿سعة الكالم كما في قوله تعالى: 

 قول الشاعر:

 فَقُلُت يَميَن َّللَاِ أَبَرُح قاِعدا  

 

 َولَو قََطعوا َرأسي لََديِك َوأَوصالي 

 

 أي: ال أبرح.

ألنهم يغتفرون أن يسقط الشاعر حرف النفي إذا كان الفعل مسبوقًا 

 .(2)بالقسم

ن النافية شاذ ا وا طراًرا م« ال»وفي غير هذا المو ع يكون حذف 

 ما في قول النمر:كالشاعر 

  وقول أبي ذويب: تالقونهيريد: ال 

 .(3) ..(ةشيبنيريد: وال أنسى 

 :(4)بي في شعر جميل إال مرتين في قولهولم يرد هذا التصرف األسلو

 أََمضروبَةٌ لَيلى َعلى أَن أَزوَرها

 

 َوُمتَّخذٌ ذَنبا  لَها أَن تَرانِيا 

 

 ، وبدون هذا التقدير: ال يستقيم المعنى.: على أن ال أزورهاأراد

 : (1)وقوله

                                           
 ( لسان العرب: مادة )نصب(.1)

ر ص ، و ارائر الشاعر البان عصافو2/321( انظر اإلنصاف في مسائل الخالف هاامش 2)

156. 

 .2/733، ومغني اللبيب 155( انظر  رائر الشعر ص 3)

 .224( ديوانه ص 4)

لُ   بَعيُرُهم أطلقوا عنَوقَولي إِذا ما   تاُلقونَهُ َحتّى يَؤوَب الُمنَخَّ

 

 ـَشيبَةَ َوالجاِهُل الَوأَنسى ن
 

ُر يَِحَسُب أَنّي نَِسي   ُمغَمَّ
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 أاَل قَد أَرى إِاّل بُثَينَةَ َهُهنا

 

 َربَّعِ لَنا بَعَد ذا الُمصطاِف َوالُمتَ  

 

 

، وإال أصبح ُمحاالً إذ «أرى»قبل الفعل « ال»وال يستقيم المعنى إال بتقدير 

قد أرى جميع الناس إال بثينة، وهذا محال، وقد « ال»يكون المعنى بدون تقدير 

 ا طره الوزن إلى هذا الحذف ليستقيم له الطويل.

 وصل همزة القطع:

قط في الدرج، )وقد ورد همزة القطع هي ما تثبت في االبتداء وال تس

سقوطها في النثر والنظم جميعًا. وكالهما غير مقيس عليه، إال عند الضرورة 

حذفها في جميع  ورد ، كما قد(2)كما يقول ابن جني في باب حذف الهمز وإبداله

جميل نراه يوصل همزة  رأنواع الكلمة: في االسم، والفعل، والحرف، وفي شع

بين حذفها في الفعل ثالث مرات، وحذفها في  القطع أربع عشرة مرة تنوعت

ات؛ أما حذفها في الفعل فقد  االسم خمس مرات، وحذفها في الحرف ست مر 

 :(3)ورد في األبيات التالية

 إِذا فَكََّرت قالَت قَِد اِدَركُت ُودَّهُ 

 

ني    فََكيَف أَجودُ  بخلَوما َضرَّ

 

 َوإِنّي أَلَرضى ِمن بُثَينَةَ بِالَّذي

 

ت باَلبِلُه لَوَ    اَبَصَرهُ الواشي لَقَرَّ

 

 أَِحلما  فَقَبَل اليَوم كاَن أَوانُهُ 

 

 أَم اَخشى فََقبَل اليَوِم أوِعدُت بِالَقتلِ  

 

فقد حذف الشاعر الهمزة من )أدركت، وأبصره، وأخشى( في الوصل مع 

أنها همزات قطع، وقد ساعد ذلك على  بط الوزن في األبيات الثالثة، كما 

في البيت األول عن سرعة إدراك بثينة ود  الشاعر، وهو ما يتمن اه كشف 

 الشاعر ويريغ إليه.

كما كشف في البيت الثاني عن السرعة التي تجعل بالبل الواشي 

ووساوسه وهمومه تستقر  حينما يرى ما يُر ى جميل من بثينة، وهو ير ي 

ستقر، إنه ير ى منها بما يغيظ هذا الواشي ويجعل وساوسه وهمومه تتأكد وت

 منها:

 باِل وبِأَن ال أَستَِطيُع وبِالُمنَى

 

 آِملُه خابقد  والمرج لوباألم 

 

 َوبِالنَّظَرِة العَجلَى َوبالَحوِل تَنقَِضى

 

 أَواِخُرهُ ال نَلتَِقى َوأَوائلُه 

 

                                                                                                   
 .125( ديوانه ص 1)

، والضااارائر 100، و ااارائر الشاااعر البااان عصااافور ص 3/149( انظااار الخصاااائص 2)

 .93لأللوسي ص 

 .174، وص 169، وص 63( ديوانه ص 3)
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فال أمل للوشاية بمن ير ى من محبوبته بهذه األشياء. وفي البيت الثالث 

يل بثينة؛ ألنه قبل ذلك عن عدم خشيته من القتل في سبيكشف حذف الهمزة 

 أوعد به، وحذف مفعول الفعل )أخشى( يؤكد هذا.

 :(1)أما وصل همزه القطع في االسم فقد ورد في قوله

 َدمِعها بَردي  اِخَضلَّ ِمن َحتّى اجِلكِ  من  َوَهل فاَضِت العَيُن الَشروُق بِمائِها
 

 ي في كلمة )أجلك(.فقد وصل الشاعر همزة القطع الت

 :(2)وقوله

َل   ن تَلَبََّس أَمُرناإإِنَّ التََرحُّ

 

 َواِعتاقَنا قََدٌر أُِحمَّ بَكورُ  

 

 ، وقد ساعد ذلك على  بط الوزن.«إعتاقنا»حيث وصل همزة القطع في 

 قطع همزة الوصل:

ح النحاةُ بامتناع قطع همزة الوصل في الدرج إال لضرورة، فقد  صر 

اج هذه الظاهرة بالقبح بقوله: )ويقبح أن يُقطع ألف الوصل في وصف ابن السَّ  ر 

 .(3) حشو البيت، وربما جاء في الشعر، وهو رديء(

كما عد  ذلك الزمخشري خروًجا عن كالم العرب وقياس استعمالها؛ إذ قال 

وهو بصدد الحديث عن همزات الوصل: )وإثبات شيء من هذه الهمزات في 

رب ولحن فاحش؛ فال تقل:  اإلسم، واإلنطالق، الدرج خروج عن كالم الع

 واإلقتسام، واإلستغفار، ومن إبنك؟، وعن إسمك، وقوله:

 ثنين سرُّ إلاإذا جاوز 

 

 .(4) من  رورات الشعر(

وقد عل ق ابن يعيش على الشاهد السابق الذي أورده الزمخشري بقوله: 

                                           
 .76( ديوانه: ص 1)

 .97( ديوانه: ص 2)

 .3/447البن السراج ( انظر األصول 3)

، وشااارح 2/579، وانظااار شااارح األشاااموني 9/137البااان يعااايش  المفصااال( مااان شااارح 4)

، و رورة الشعر للسايرافي 41، ورصف المباني ص 2/336التصريح على التو يح 

 .53، و رائر الشعر البن عصفور ص 70ص 
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اعر الهمزة مع تقدم الم ا لهذه القاعدة؛ إذ قد أثبت الشضً )فإنه أورده إذ كان ناق

 .(1)التعريف(

األبيات وقد  أنصافع قطع همزة الوصل في حشو البيت، وفي أوائل ويق

استحسن النحاة وقوع ذلك في أوائل أنصاف األبيات، واستسهلوه عن وقوعه 

 في حشو البيت، قال ابن يعيش تعليقًا على قول الشاعر:

 ةال نسب اليوم وال ُخلّ 
 

 لراقعتسع الخرق على اإ 

 

أسهل ألنه في  -ههنا -)فأثبت همزة القطع في حال الوصل  رورة، وهو

أول النصف الثاني؛ فالعرب قد تسكت على أنصاف األبيات وتبتدئ بالنصف 

 .(2) الثاني فكأن الهمزة وقعت أوالً...(

في حشو البيت أربع « جميل»وقد ورد قطع همزة الوصل في شعر 

ات؛ المرة األولى في قوله  :(3)مر 

 َمنََع النَوَم ِشدَّةَ اإِلشتِياقِ 

 

كاُر الَحبيِب بَعَد الِفراقِ    َواِّدِ

 

والشاعر ليس مضطًرا إلى قطع همزة كلمة )االشتياق( في البيت، وكان 

 بمقدوره أن يأتي بها على أصلها دون أن ينكسر الوزن حيث يصبح:

دَّةُ= مفاعُل الم = فعالتن المخبونه، م شِّ فاعالتن  لشتياق=شكولة، َمنََع النَّو 

الصحيحة، وبذلك تكون التفعيلة الثانية من بحر الخفيف مشكولة، والشكل هو 

، وهو زحاف جائز في بحر الخفيف، يقول الخطيب  خبناجتماع ال والكف 

، والكف  فيصير «مفاعلن»الخبن فيصير « مستفعلن»: )ويجوز في التبريزي

 .(4)«(مفاعلُ »قل إلى نفي« متفعلُ « ، والشَّكل فيصير«مستفعلُ »

التي رل  وحالتهرقه، أولعل  الشاعر قد أراد أن يلفت االنتباه إلى سبب 

إليها، وهو شدة االشتياق، وقد استدعى ذلك التركيز الصوتي بقطع همزة الكلمة 

والضغط عليها، بما يشعر المتلقي أن هذه الكلمة مقصودة في ذاتها، والسيما مع 

(، مما يجعل المتلقي متشوقًا لمعرفة الفاعل الذي يتطلب تقدم المفعول به )النوم

 إظهاره التركيز عليه صوتيا ولفت االنتباه بالضغط على مقاطعه.

                                           
 .9/137( شرح المفصل البن يعيش 1)

واألصاول  4/150، انظر كذلك الكتااب لسايبويه 9/138( انظر شرح المفصل البن يعيش 2)

، و ارائر الشاعر 70/71، و رورة الشعر للسايرافي ص 446، 3/445البن السراج 

 .53البن عصفور ص 

 .153( ديوانه ص 3)

 .143( الوافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي ص 4)
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أم المرات الثالث المتبقية فقد قطع فيها همزة كلمة )اثنين( لضبط الوزن 

 :(1)وهي

 إِذا َجَمَع اإِلثناِن َجمعا  َرَميتُُهم

 

 بيلُهاَخلّى سَ بِأَركانِها َحتّى ت 

 

 ثنَين أَحَسَن شيَمة  إأاَل ال أَرى 

 

 َعلى َحَدثاِن الَدهِر ِمّني َوِمن ُجملِ  

 

 إِذا جاَوَز اإِلثنَيِن ِسرٌّ فَِإنَّهُ 

 

 بِنَّث  َوإِفشاِء الَحديِث قَمينُ  

 

حيث قطع همزة الوصل في كلمة )اثنين( في األبيات الثالثة، لغرض 

لطويل في األبيات إال بهذه المخالفة اللغوية، موسيقي؛ إذ ال يستقيم وزن بحر ا

مع مالحظة أن البيتين الثاني والثالث منها مما استشهد به كثير من النحاة على 

هذه الظاهرة، ويبدو لي أن قطع الهمزة في البيت الثالث كان بمثابة التأكيد على 

 بإعطائهر أن السر  إذا جاوز اثنين ال أكثر فإنه سرعان ما ينتشر، وكأن الشاع

للكلمة هذا التركيز الصوتي الخاص يريد أن يؤكد لبثينة أنه لم يبح  بسرها؛ ألن 

ِّ واالنتشار؛ ولذلك نراه يقول بعد هذا  السر إذا جاوز اثنين فإنه قمين بالنَث 

 البيت:

 أَجوُد بَِمضنوِن التاِلِد َوإِنَّني

 

َك َعمَّن سالَني لََضنينُ    بِِسّرِ

 

 يبوح به فهو  نين بسرها ال

 ال ال أبوح بحب بثينة إنها

 

 أخذت علّى مواثق ا وعهودا 

 

 :الجمع بين همزة االستفهام وهمزة )ال( التي للتعريف

تسقط همزة الوصل إذا دخلت عليها همزة االستفهام كما في قوله تعالى: 

ََّخْذنَاُهْم ِسْخِريًّا﴿ أ طر »: ، ونحو قولك﴾أَْستَْغفَْرَت لَُهمْ ﴿وقوله تعالى: ﴾ أَت

؛ ألنه قد استغنى بهمزة االستفهام عن همزة الوصل، كما أن حذفها ال «الرجل؟

لوجود قرينة لفظية هي أن همزة االستفهام مفتوحة، وهمزة ؛ سبيُفضي إلى ل

الوصل مكسورة أو مضمومة، أما إذا دخلت همزة االستفهام على همزة الوصل 

حذف لئال يلتبس االستفهام المفتوحة التي في )ال(، فإن همزة الوصل ال تُ 

بالخبر، كما أنها ال تُحقق؛ ألنها ال تثبت في الدرج إال لضرورة، وإنما تخفف 

 .(2)بتسهيلها بين الهمزة واأللف

 شعروقد ورد الجمع بين همزة االستفهام، وهمزة الوصل في )ال( في 

                                           
 .202، 178، 170( ديوان جميل ص 1)

، وشارح 9/138، وشرح المفصل البن يعايش 2/583أللفية ( انظر شرح األشموني على ا2)

 .2/366التصريح على التو يح 
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 :(1)مرة واحدة في قوله« جميل»

 ت أَأَلَحقُّ إِن داُر الَرباِب تَباَعدَ 
 

 أََو اَن َشطَّ َولٌي أَنَّ قَلبََك طاِئرُ  

          وهذا البيت من شواهد النحاة على الجمع بين الهمزتين السابقتين

 .(2)بين           وتسهيل الهمزة الثانية بين زة االستفهام وهمزة أداة التعريف،هم

دخلت           إال بقطع همزة الوصل التي  -هنا -وال يستقيم وزن البيت

عليها همزة االستفهام، وبدون تحقيق همزة الوصل ينكسر الوزن، فميزانه: 

 = = مفاعيلن، فهمزة )ال( تقابل عين )فعولنأَأَل َحق  (، ومع فعولن، ُق إن  داُر الر 

( في ابتداء أبيات الطويل حذُف أول فعولنأن بعض العرو ين يجيز في )

م، إال أنه ال وهو ما يسمى بالخرفي أول البيت(  متحرك من الوتد المجموع

 .(3)ألنه سيؤدي إلى التباس االستفهام بالخبر المو عيجوز في هذا 

ولما ال يُقال إن الشاعر قد ا طر فحق ق همزة الوصل في الدرج ليستقيم 

 له وزن البيت؟!

والضغط صوتيا على كلمة الحق واالبتداء بها يوحى بعدم تصديق الشاعر 

ار الرباب وسرعة فراقها، ثم انفطار قلبه كأنه قد طار من لما حدث من تباعد د

في الشطر            صدره ألجل بعد دار الرباب، ثم إن وصل همزة القطع

الثاني من البيت، وهي مخالفة لغوية أخرى تفيد سرعة فراقها وعدم التريث 

 المفاجئ.        مما جعل قلب الشاعر يطير ألجل هذا الفراق  ةواألنا

 ما ال ينصرف: صرف

جمهور النحاة على أن صرف الممنوع من الصرف  رورة تجوز 

 :كللشاعر يقول ابن مال

 َواِلضِطرار  أو تَنَاُسب  ُصِرف

 

 قد الَ يَنَصِرف َوالَمصُروفُ  الَمنعِ  ذُو 
 

ويقول أبو سعيد السيرافي: )ومن ذلك صرف ما ال ينصرف، وهو جائٌز 

ألسماء أصلُها الصرف ودخوُل التنوين عليها. في كل األسماء مطرد فيها؛ ألن ا

وإنما تمتنع من الصرف لعلل تدخلها، فإذا ا طر الشاعر رد ها إلى أصلها ولم 

فِّل  بالعلل الداخلة عليها(  .(4)يَح 

                                           
 .83( ديوانه ص 1)

، وشاارح التصااريح علااى 2/584( انظاار شاارح الشااواهد للعينااي علااى شاارح األشااموني 2)

 .2/366التو يح 

 .41( انظر الوافي في العروض والقوافي ص 3)

وانظر كذلك شرح ابن عقيل على ألفية ابن ، 40-39( انظر  رورة الشعر السيرافي ص 4)

 .25-22، و رائر الشعر البن عصفور ص 1/311مالك 
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على أن فريقًا رخر من النحاة أجاز صرف الممنوع في الشعر وغيره، 

لشعر وغيره: لغة )قال األخفش: إن صرف ما ال ينصرف مطلقًا، أي في ا

الشعراء؛ وذلك ألنهم كانوا يضطرون كثيرا إلقامة الوزن إلى صرف ما ال 

ينصرف، فتمرن على ذلك ألسنتهم، فصار األمر إلى أن صرفوه في االختيار 

وقال هو  (1)أيضا، وعليه ُحمل قوله تعالى: }سالسالً وأغالالً وقواريًرا{

. وأيا ما (2)قوم إال أفعل منك( والكسائي: إن صرف ما ال ينصرف مطلقًا لغة

كان األمر فقد كثرت هذه الظاهرة في الشعر حتى قال ابن عصفور: )وصرف 

 . (3)ما ال ينصرف في الشعر أكثر من أن يُحصى(

ات، حيث  عشر« بثينة جميل»وقد وردت هذه الظاهرة في شعر  مر 

 مرات، وصرف العلم المؤنث ثالث مرات، ستصرفت صيغة منتهى الجموع 

والوصف الذي على وزن أفعل مرة واحدة، أما صرف صيغة منتهى الجموع 

 :(4)فقد جاء في األبيات اآلتية

 ِهَي البَدُر ُحسنا  َوالنِساُء َكواِكبٌ 

 

 َوَشتّاَن ما بَيَن الَكواِكِب َوالبَدرِ  

 

 بأعلى ذي سدير عواطب ا

 

 لمستأنس من غير جّن هبنقع 

 

 فما نعجة أدماء ترعى مهارق ا

 

 روح مرضعايجى لها طفال زت 

 

 َوقالَت أِلَتراب  لَها ال َزعانِف  

 

 قِصار  َوال ُكسَّ الثَنايا َوال ثُعلِ  

 

 أال ليَت أياما  َمَضيَن رواجعٌ 

 

 وليَت النَّوى قد ساعَدت بجميلِ  

 

ا بالعشىِّ فأهدين عني   حمائم 

 

 رنينُ  العضاهلهن على خضر  

 

زعانف، رواجع، طب ، مهارق ، عواحيث صرف الكلمات )كواكب، 

حمائم( وكان حقها المنع من الصرف؛ ألنها على صيغة منتهى الجموع، وقد 

عروً ا في بحر الطويل، وقد ا طر الشاعر إلى  الستوقعت هذه الكلمات 

صرفها جميعًا لتستقيم له هذه العروض التي ال ينبغي أن تأتي إال على زنة 

 غير مص رع. )مفاعلن( المقبو ة ما دام البيت

 :(5)بيات اآلتيةصرفه العلم المؤنث فقد ورد في األأما 

                                           
 من سورة الدهر. 15، 4( من اآليتين 1)

، وشارح الشاموني علاى ألفياة ابان مالاك 107 -1/106( انظر شرح الر ي علاى الكافياة 2)

2/273. 

 .24(  رائر الشعر: ص 3)

، 186، 176، 126، 125، 104يااة علااى الترتيااب: ( انظاار ديااوان جمياال الصاافحات اآلت4)

199. 

 .190، 183، 105( انظر الديوان: 5)
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 لَقُلُت ذَروني ساَعة  َوبُثَينَة  

 

 أمريالواشيَن ثُمَّ اِقَطعوا  َغفلَةِ  َعلى 

 

 ِمن ريحِ بَثن  
 َهبي لي نَسَمة 

 

 َوُمنّي بِالُهبوِب َعلى َجميلِ  

 

 لبثنة  وبينا حبال ذات عقد 

 

 اة فحلّهاأتيح لها بعُض الغو 

 

بيات السابقة، وكان حقها المنع للعلمية في األ« بثينة»حيث صرف كلمة 

والتأنيث، ولم يكن بُد من صرفها حتى يستقيم له وزن الطويل في البيتين األول 

 والثالث، ووزن الوافر في البيت الثاني.

 :(1)وأما صرفه الوصف الذي على وزن الفعل فقد جاء في قوله

 رق ا كل ليلةطا سواد اوإن 

 

ا لعُرورُ    يباشر جلد ا أبيض 

 

حيث صرف كلمة )أبيض( وكان حق ها المنع؛ ألنه وصف على وزن 

 الفعل؛ لتسلم له موسيقى بحر الطويل.

 أما ترك صرف المصروف فلم يرد في شعر جميل مطلقًا.

 :الممدودقصر 

 :أجمع النحاة على جواز قصر الممدود للضرورة؛ ولذلك يقول ابن مالك

ا مجمعُ   وقصر ذي المّدِ اضطرار 

 

 عليه، والعكس بخلف يقعُ  

 

والعل ة في ذلك كما يقرر األلوسي أن قصر الممدود رجوع إلى األصل؛ إذ 

قد  راألصل القصر؛ بدليل أن الممدود ال تكون ألفه إال زائدة، وألف المقصو

 تكون أصلية، والزيادة خالف األصل، ومنه قوله:

 إْن طال السَّفرال بُّد من صنعا و

 

 وإن تحنَّى كل عْود َوَدبِرْ  

 

 وقوله:

 وهم َمثَُل الناس الذي يعرفونهُ 

 

 وأهل الوفا من حادث  وقديم 

 

من أن تُحصى، وهذه الضرورة من  أكثرهذا الباب  والشواهد في مثل

 .(2) الحسنة( الضرائر

اء قد خالف إجماع النحاة على جواز قصر  ذهب ، والممدودعلى أن الفر 

                                           
 .183( الديوان: ص 1)

 .40 -39( انظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لأللوسي ص 2)
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يجيء في بابه مقصوًرا،  يُقصر من الممدود إال ما يجوز أنإلى أنه ال يجوز أن 

فال يجوز عنده قصر حمراء، وصفراء وأشباههما؛ ألن مذكرهما أفعل، والصفة 

لم يكن المؤنث إال على وزن فعالء. وقد فن د « أفعل»إذا كانت للمذكر على وزن 

ه: )وهذا الذي ذهب إليه باطل، بدليل هذا الرأي ابُن عصفور معل قًا عليه بقول

 قوله األعشى: 

ة    َوالقاِرَح العَّدا َوُكلَّ ِطِمرَّ

 

 ما إِن تَناُل يَُد الَطويِل قَذالَها 

 

فعال كقتال، و راب، والصفة التي تكون على « العدا».... أال ترى أن 

 .(1) هذا الوزن ال تجئ على مثال فعلى فتكون من المعتل مقصورة(

ثماني مرات حيث قصر كلمة « جميل»رد قصر الممدود في شعر وقد و

« بهاء»مرتين، ثم كلمتي « شفاء»مرتين، و« تيماء»مرتين، و« البكاء»

، مرة واحدة لجأ الشاعر في بعضها إلى إقامة الوزن والقافية، وفي «ودهاء

 :(2)بعضها اآلخر إلى جانب الغرض اإليقاعي غرض داللي؛ ففي قوله

 البكا ليْرح هاجت ويوم وردنا قُ 

 

اُء العالطين    تصدحمن الورق َحمَّ

 

 :(3)وقوله

 فَلَم يَحُجبوا َعينَيَّ َعن دائِِم البَكا

 

 َولَن يَمِلكوا ما قَد يَُجنَّ َضميري 

 

في المو عين لتسلم له عروض بحر « البكاء»قصر الشاعر كلمة 

لى جانب هذا مقبو ة، وإ« مفاعلن»الطويل، والتي ال تأتي إال على وزن 

أن الشاعر لم  نستشفالغرض الموسيقي الذي حققه قصر الكلمة في المو عين 

يشأ أن يركز على هذه الكلمة بمد ها بل جاء بها مقصورة، وما يوحي به هذا 

القصر من دالالت السرعة، وكأنه يريد أن يمر  عليها سريعًا دون طويل توقف 

ت الخجل والحياء في عقيدة العربي ما أمام هذه الكلمة التي ربما تحمل من دالال

 ولذلك قال جرير في رثاء زوجته:؛  تحمل 

 لَوال الَحياُء لَعاَدني اِستِعبارُ 

 

 َولَُزرُت قَبَرِك َوالَحبيُب يُزارُ  

 

 وقال الشريف الر ي في رثاء والدته فاطمة بنت الناصر:

 طورا  تُكاثُِرني الُدموُع َوتاَرة  

 

 َوَحيائيكروَمتي آوي إِلى أُ  

 

                                           
، 97 -92، وانظااار كاااذلك  ااارورة الشاااعر ص 119، 118( انظااار  ااارائر الشاااعر ص 1)

 .2/412على األلفية  األشمونيوشرح 

 .48( انظر الديوان ص : 2)

 .113( الديوان ص 3)
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هتُها بِأَناِملي  َكم َعبَرة  َموَّ

 

ال  بِِردائي   َوَستَرتُها ُمتََجّمِ

 

 أبدى التجلد للعدو ولودرى

 

 بتململى لقد اشتفى أعدائي 

 

 :(1)ومن ذلك ما جاء في قوله

 تذكرت من أضحت قرى اللّّدِ دونه

 

 وهضٌب لتيما، والهضاب وعورُ  

 

د ساعد ذلك على إقامة الوزن و بطه، تيماء، وق»فقد قصر الشاعر كلمة 

وإلى جانب ذلك فإن قصر هذه الكلمة يُوحي بالتشوف إلى حبيبته والتي حالت 

بينه وبينها قرى اللد، وهضاب تيماء، ثم السرعة التي ربما يوحي بها قصرا 

لكلمة وتجاوزها إلى تقرير حقيقة صعوبة هذه الهضاب، وما يصحب ذلك من 

 الشاعر بسبب عجزه إزاء هذه الهضاب الوعرة.حسرة ومرارة في حلق 

 :(2)رخر في قوله مو عوقد قصر الشاعر الكلمة نفسها في 

 َوَهجُرَك ِمن تَيما باَلٌء َوِشقَوةٌ 

 

 

 َعلَيَك َمَع الَشوِق الَّذي ال يُفاِرقُ  

 

 :(3)ومن ذلك قوله أيًضا ،وقد ساعد قصر هذه الكلمة على إقامة وزن البيت

 أنت لميت ي للموتأتاركت
 

 شفا -لوتعلمين -وعندك لي 

 

 فواكبدي من ُحب من ال يُحبني

 

 ومن عثرات ما لهن شفا 

 

في قافية البيتين السابقين، مع مالحظة أن الشطر « اءفش»حيث قصر كلمة 

ه خلل عرو ي لطويل، أما الشطر الثاني فيهما فباألول في البيتين من بحر ا

المو عين، وأعاد القافية مرة أخرى، وهو  وا ح، والمهم أنه قصر الكلمة في

 عيب عرو ي يُضاف إلى الخلل السابق.

 :(4)أيضا ما جاء في قوله الممدودومن قصر 

 َخليلَيَّ إِن قالَت بُثَينَةُ ما لَهُ 

 

 أَتانا باِل َوعد  فَقوال لَها لَها 

 

 أَتى َوهَو َمشغوٌل ِلعُظِم الَّذي بِهِ 

 

 الُسهى َسها رعىيَ  طوَل اللَيلِ  باتَ  َوَمن 

 بُثَينَةُ تُزري بِالغَزالَِة في الُضحى

 

 إِذا بََرَزت لَم تُبِق يَوما  بِها بَها 

 

 لَها ُمقلَةٌ َكحالُء نَجالُء ِخلقَة  

 

ها َمها   َكأَنَّ أَباها الَظبُي أَو أُمَّ

 

 َدَهتني بِِوّد  قاتِل  َوهَو ُمتِلفي

 

 َدها َوَكم قَتَلَت بِالُوّدِ َمن َودَّها 

 

                                           
 .93( الديوان ص 1)

 .144( الديوان ص 2)

 .141( الديوان ص 3)

 .218ص  الديوان( 4)
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في سياق التعزل بيثينة، وإزرائها « بهاء»حيث قصر الشاعر كلمتي 

لكل ما في  الشمسلجمال الغزالة في الضحى حيث و وح الرؤية وتَكشُّف 

الشيء من محاسن أو عيوب، وهنا يكون قصر الكلمة وما تحمله من داللة 

ا برزت أي ا ومنسجما مع سياق القصيدة حيث ال تبقى بثينة إذقً السرعة متساو

النظر، ثم تأتي الكلمة الثانية )دهاء( مقصورة  دبهاء في الغزالة للناظر مجر

أيًضا لتتساوق إيقاعي ا مع بقية قوافي األبيات من ناحية ولتضيف بعدًا داللي ا 

اء هجديدًا يخدم سياق القصيدة من ناحية أخرى حيث كثرة قتلي حبها في د

 سريعِّ منها أيًضا.

 مّد المقصور:

مع النحاة على جواز قصر الممدود للضرورة كما م ر، واختلفوا اختالفًا أج

بينًا حول مد  المقصور؛ فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك قياًسا على جواز إشباع 

ة والكس اء واأللف في رة والفتحة فينشأ عنها الواو واليالحركات التي هي الضم 

بل األلف أن يشبع الفتحة ق  رورة الشعر، وإذا كان هذا جائًزا باإلجماع جاز

أن الدليل على جواز مد    دود، كماملف فيلتحق بالمالمقصورة فتنشأ عنها األ

. أما البصريون فقد ذهبوا إلى (1)ن العرب في أشعارهمعالمقصور أيًضا ما جاء 

ولو فعل الشاعر ذلك ألخرج           هو األصل،  رعدم الجواز؛ ألن المقصو

، كما أنهم (2)األصول ينبغي أن تكون أغلب من الفروعاألصل إلى الفرع، و

 .(3)رأوا في مد  المقصود تثقيال للكالم بزيادة الحروف

البصريون يتأولون الشواهد الشعرية التي احتج بها الكوفيون على  ومضى

جواز مد  المقصور، واصفين إياها بأنها غير معروفة، وال معروف قائلها، وال 

 لها.يجوز االحتجاج بأمثا

د أو رى أن البصريين محجوجون بما ورد عن العرب في أشعارهم من م 

 المقصور كما في قول الشاعر:

 َعنّي كَسيُغنيني الَّذي أَغنا

 

 غناءفاَل فَقٌر يَدوُم َوال  

 

وليس هو من غانيته إذا فاخرته بالغنى، وال من الغناء بالفتح بمعنى النفع 

                                           
اإلنصااف فاي مساائل الخاالف البان »( قف على خالف النحاة حول هذه المسألة في كتااب 1)

 .42 -38        ، وانظر كذلك  رائر الشعر البن عصفور:265 -2/259األبناري 

اج 2)  .4/447( انظر األصول البن السر 

 99(  رورة الشعر للسيرافي ص 3)
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 ل القترانه بالفقر. وقوله:قي كما

 من تمر ومن شيشاء يا لك

 

(1)ينشب في المسعل واللِّهاءِ  
 

 

وقد دفع موقف البصريين من منع جواز مد  القصور أحد أئمتهم وهو ابن 

هشام إلى الحكم على هذا الموقف بالتعسف حيث قال: )واختلفوا في جواز مد  

 :المقصور للضرورة، فأجازه الكوفيون متمسكين بنحو قوله

 ال ِغناءُ فال فقٌر يدوم و
 

 

ال مصدًرا  ا الغناء في البيت مصدًرا لغانيتومنعه البصريون، وقد رو

 .(2)لغنيُت، وهو تعس ف(

ويبدو أن جميالً كان متحفًظا في مد  المقصور، فلم يرد ذلك في شعره إال 

 :(3)مرة واحدة في قوله

 أال إنني راض  بما فعلت ُجْملُ 

 

 والَخْبلُ  ان لي فيه الصبابةوإن ك 

 

 رضيُت منها، فأجور فعلها

 

 َعْذلُ  به رضاء   في عندي الناس لدى 

 

(، وهي مقصورة، ولو جاء الشاعر بها على أصلها ر احيث مد  كلمة )

( محذوفة السبب فعو( إلى )فعولنمقصورة النكسر الوزن حيث تتحول )

الخفيف، وهو مما ال يجوز في زحاف الطويل، وإلى جانب هذا المطلب 

بر ا الشاعر التام  والممتد  بما تفعله  الممدودةقد أوحت هذه الكلمة الموسيقي ف

على الرغم مما يسببه فعلها له من الصبابة والَخب ل، وكأن في هذا « جمل»به 

االقتناع والر ا التام الذي يوحي به مد  الكلمة كيدًا للواشي العاذل، أليس هو 

 القائل:

 ذيَوإِنّي أَلَرضى ِمن بُثَينَةَ بِالَّ 

 

ت باَلبِلُه   لََو اَبَصَرهُ الواشي لَقَرَّ

 

 باِل َوبِأاَّل أَستَطيَع َوبِالُمنى

 

 آِملُه وباألمل المرجّو قد خاب 

 

 تخفيف المشّدد:

عد  بعض النحاة تخفيف المشد د إذا وقع في الشعر في القوافي أو في 

علم أن ا: )غيرها من الضرورة التي يرتكبها الشاعر ا طراًرا، يقول السيرافي

من فالشاعر يحذف ما ال يجوز حذفه في الكالم لتقويم الشعر، كما يزيد لتقويمه 

                                           
 .2/413( شرح الشموني على األلفية 1)

 .4/297( أو ح المسالك البن هشام 2)

 .106( ديوانه ص 3)
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كقول امرئ القيس،  ،من تخفيف المشد د ةذلك: ما يحذفه من القوافي الموقوف

 أوغيره:

 ال َوأَبيَك اِبنَةَ العاِمِرّيِ 

 

 ال يَدَّعي القَوُم أَنّي أَفِر 

 

 وكقول طرفه:

  أَم شاقَتَك ِهرأََصَحوَت اليَومَ 

 

 َوِمَن الُحّبِ ُجنوٌن ُمستَِعر 

 

، ويكون األبياتفأكثر اإلنشاد في هذا حذف أحد الحرفين، لتتشاكل أواخر 

صار رخر جزء من « ال يدعي القوم أني أفر  »إذ قلت:  كعلى وزن واحد؛ ألن

ل  »البيت:   في وزن العروض؛ ألنه من المتقارب من الضرب الثالث. وإذا« فَعِّ

د الراء صار رخر أجزائه:  من الضرب الثاني من المتقارب، فهو « فعولُ »ُشد ِّ

مضطر إلى حذف أحد الحرفين، الستواء الوزن، ومطابقته البيت لسائر أبيات 

 القصيدة، أال تراه يقول بعد هذا:

 تَميُم بُن ُمّر  َوأَشياُعها

 

 َوِكنَدةُ َحولي َجميعا  ُصبُر 

 

 غير، ولم يكن بالجائز أن يأتي في قصيدة فهذا من الضرب الثالث ال

 .(1) واحدة بأبيات من  ربين(

ف األسلوبي تحت باب  تدافع »على أن ابن جني قد أدرج هذا التصر 

 قال: )الحرف المشدد إذا وقع روي ا في الشعر المقيد ُخف ِّف.. نحو قوله:« الظاهر

 أََصَحوَت اليَوَم أَم شاقَتَك ِهر 
 

 نوٌن ُمستَِعرَوِمَن الُحّبِ جُ  

 

 ج. وأجاز ابن السَّرا(2)فقابل براء )هر( راء )مستعر( وهي خفيفة أصال..(

تخفيف كل مشد د في قافية؛ والعل ة في ذلك عنده أن الذي بقى يدل على أنه قد 

ُحذف منه مثلُه؛ ألن المشد د حرفان، وإنما اقتطعته القافية، ألن الوزن قد 

تم ...(
(3). 

في  ر جميل إال في القافية أربع مراتلمشد د في شعولم يرد تخفيف ا

                                           
 -132، و رائر الشعر البن عصافور ص 81 -79( انظر  رورة الشعر للسيرافي ص 1)

 . 59 -58لوسي ص ، والضرائر لأل136

 .228 /2( الخصائص البن جني 2)

 .3/448( األصول البن السراج 3)
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 :(1)قوله

 ا جميل، في السنام من َمعَدْ نأ

 

 في الذروة العلياء والركن األََشدْ 

 

 والبيت من سعد بن زيد والعََددْ 
 

 ما يبتغي األعداُء منى ولقَدْ 

 

 بالشَّتْم لساني َوَمَردْ  أُْضِرى

 

 أقوُد من شئُت، وصعُب لم أُقَدْ 

 

 ،) فقد لجأ الشاعر إلى تخفيف المش د في كلمتي  )َمعَد ( المخففة من )َمعَد ِّ

و)األَشد ( المخففة من )األشد (، ولو جاء بهما على األصل لصار رخر جزء من 

في وزن العروض أو الضرب، وهو ما يخالف « مستفعالن»مشطور الرجز: 

لى )مستفعلن( ما جاء عليه عروض أو  رب األبيات األخرى والتي جاءت ع

أو مطوي ة أو صحيحة، وإنما لجأ الشاعر إلى التخفيف ليستوى له  مخبونة

 الوزن، وتتوافق القوافي.

وربما كان التشديد أكثر مناسبة لسياق القصيدة التي يمدح الشاعر فيها 

العالي، لكنه خفف القافية في  والنبرنفسه، والتي تحتاج إلى التركيز الصوتي 

ذا من إخالف التوقع الذي يؤدي إلى لفت انتباه المتلقي، المو عين فكان ه

ألف )أنا( في  ةع فتحبالذات والفخر بها، نجده يشب دتداوتساوقًا مع هذا االع

 بالذات والشعور بالتميز. دالوصل وهي مخالفة لغوية تتناسب مع هذا االعتدا

 :(2)هفي القافية في مو ع رخر هو قول دالمش د وقد قام الشاعر بتخفيف -

 مخايط العكم مواديُع المطيْ 

 

 النَّطيْ  بالخرقألتاركي الرفيق 

 

.  حيث خف ف عروض البيت أو  ربه وأصلهما المطي  والنطي 

 حذف حرف العلّة من المضارع المنقوص بدون جزم:

تقتضي القواعد النحوية أن الواو والياء واأللف تحذف من رخر المضارع 

                                           
 .56( ديوانه: ص 1)

 .220( ديوانه: ص 2)
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يكن جازم فال يحذفن إال في الضرورة كما في قول  إذا ُسبق بجازم، وأما إذا لم

 الشاعر:

 كف اك كف  ما تليق درهما

 

 (1)جودًا وكف  تُع طِّ بالسيف الدََّما 
 

 ست ٍ سبع مرات؛ ُحذف في « جميل»وقد وردت هذه الظاهرة في شعر 

 :(2)منها ألف الفعل )أنسى( في األبيات اآلتية

 ولَهااألَشياِء ال أَنَس قَ  مِ  َوما أَنسَ 
 

بَت نَضوي أَِمصَر تُريدُ َوقَد ق   ّرِ

 

 ما أَنَس ال أَنَس ِمنها نَظَرة  َسِلفَت

 

 بِالِحجِر يَوَم َجَلتها أُمُّ َمنظورِ  
 

 األَشياِء ال أَنَس قَولَها مِ  َوما أَنسَ 

 

 أنت واقف هل الشعب: انصداع غداة 

 

لست بال ا)أنسى( في المرات  المعتللف من رخر المضارع حيث حذف األ

( مرتين في البيتين األول  ن  جازم، واكتفى بالفتحة من األلف، كما حذف نون )مِّ

والثالث، وقد أوحى الحذف في هذا السياق بالسرعة إلى ما يريد الشاعر أن 

 يصل إليه وهو قولها الذي ال ينسى:

في البيت الثالث  من « أنت واقف؟في البيت األول، وهل « أمصر تريد»

اء حذف نون حة حدثت ال ينساها الشاعر وقد ساعد على هذا اإليشياء كثيرأ

( التي تسبق كلمة ) ن  ( في البيتين، ، وهي مخالفة لغوي ة تُضاف إلى األشياء)مِّ

 المخالفة السابقة.

أما المرة السابعة التي حذف فيها حرف العلة من المضارع المنقوص بال 

 :(3)جازم فقد جاءت في قوله

 اصرمينييا أم عبد الملك 

 

 أو صلينيِ  صرميفبيِّني 

 

 أبكي وما يدرك ما يبكيني

 

 أبكي حذار أن تفارقيني

 

حيث حذف الياء من رخر المضارع المعتل  )يُدريك( بدون جزم واكتفى 

بالكسرة من الياء، ولو أثبت الشاعر الياء في الفعل ولم يحذفها لما انكسر وزن 

الوصول بسرعة إلى  -هذا الحذف من خالل –الرجز، ولربما أراد الشاعر 

                                           
 .113، و رورة الشعر للسيرافي ص 120( انظر الضرائر لأللوسي ص 1)

 .129، 111، 62( ديوان جميل ص 2)

 .213( ديوانه ص 3)
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 سبب بكائه وهو خوف فراقها.

 إبدال الهمزة حرف مّد في غير مواضع إبدالها:

قد يلجأ الشاعر إلى التخفيف من الهمزة بإبدالها حرف مد  من جنس حركة 

: )فإنهم قد يفعلون ذلك بن عصفورما قبلها لضبط الوزن أو لمعنى يحاوله، قال ا

الذي ال يجوز فيه مثله في الكالم، ليتوصلوا به إلى ما في الشعر في المو ع 

 .(1)ا طروا إليه من تحريك ساكن، أو تسكين متحرك أو غير ذلك(

ثالث مرات؛ المرة « جميل»وقد ورد إبدال الهمزة حرف مد  في شعر 

 :(2)األولى في قوله

 فَِإن يَُك ُجثماني بِأَرض ِسواُكمُ 

 

 أَجَمعُ فَِإنَّ فُؤادي ِعندِك الَدهَر  

 

 إِذا قُلُت َهذا حيَن أَسلو َوأَجتَري

 

 تَشفَعُ  النَفسُ  لَها َظلَّت َهجِرها على 

 

 أراد: وأجترئ. فأبدل من الهمزة ياء؛ ألنه احتاج إلى التسكين ليستقيم

فيه، ولو  بيت عرو يًّأ؛ ألن الياء تسكن في هذا المو ع، والهمزة ال تسكنال

ما سلمت له عروض بحر الطويل التي ينبغي أن أبقى الشاعر الفعل على أصله ل

 مقبو ة.« مفاعلن»تكون على زنة 

حيًا بطول اجتراء وربما كان طول حركة الراء الناتج عن إبدال الهمزة مو

اء ال يدوم طويال؛ ألن نفسه والسلو  عنها، وهو اجتر« بثينة» الشاعر على هجر

 على الهجر.تشفع لها حتى ينزل عن هذا السلو  واالجتراء تظل 

 :(3)والمرة الثانية وردت في قوله

 َعَدْلَن الفتى، حتى إذا اعتدل الفتى

 

، وعيداُن النُّضار تلينُ    وِلنَّ

 

 بُلين بأزواج الغرور، فأصبحتْ 

 

 نوادَم، ال ترقا لهن ُعيُونُ  

 

أ. فأبدل من الهمزة ألفًا، ليتزن له بحر الطويل، وقد يُوحى قأراد: ال تر

اف الناتج عن إبدال الهمزة ألفًا بطول سهد تلك الفتيات التي بُليت طول حركة الق

 ال تجف  دمعوهن  وال يغمض لهن جفن. نوادم نبأزواج الغرور، فه

                                           
 138( و اارورة الشااعر الساايرافي ص 22) ( انظاار  اارائر الشااعر الباان عصاافور ص1)

 وما بعدها. 3/149والخصائص البن جني 

 .119( ديوانه ص 2)

 .199( ديوانه ص 3)
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 :(1)أما إبدال الهمزة ألفًا في قوله

 أَجوُد بَِمضنوِن التاِلِد َوإِنَّني

 

َك َعمَّن سالَني لََضنينُ    بِِسّرِ

 

لغة لبعض العرب، قال السيرافي:  بل هو فليس من قبيل تخفيف الهمز،

 وأما قول حس ان: 

 سالَت ُهذَيٌل َرسوَل َّللَاِ فاِحَشة  

 

 َولَم تُِصبِ  بِما سالَت ُهذَيلٌ  َضلَّت 

 

 وقال اآلخر:

 رأتانيلتاني الطالق أن اس

 

 قّل مالي قد جئتماني بنكر 

 

 ويكأن من يكْن له نشب يُْحبَبْ 
 

 رّ ضُ ومن يفتقْر يعش َعْيش  )م(
 

           سلته »هذا ليس من تخفيف الهمز، وذلك أن من العرب من يقول: فإن   

مهموز على هذه  غير فال يهمز. وإنما أتى به الشاعر« هما يتساوالن»و« لهأسا

 .(2)اللغة(

على الصورة التي ورد « جميل» بيتوقد كان في استعمال هذا الفعل في 

الوزن ما يوحي بكثرة األسئلة وامتدادها  ءاستواعليها من غير همز إلى جانب 

ه العالقة بينه وبين بثينة وعن سر نمن خالل طول حركة السين وامتداها  عن ك

به  نين، وإن وهذه العالقة، إال أن الشاعر ال يبوح بذلك أبدًا فهو عليه حريص 

 كان يجود في المقابل بمضمون التالد، وهو ما يؤكد شد ة حفاظ الشاعر على هذا

 التي تُطرح عليه. األسئلةالسر  المقد س بينه وبين بثينة على الرغم من كثرة 

 :(3)والمرة الثالثة وردت في قوله

 بِتْنَا ذات حاج  ذكرتكمْ  ةوليل

 

حُ   ا وقد نام الَخِليُّ المصحَّ  ُهُدوًّ

 

أراد: هدوًءا. فأبدل الهمزة واًوا ثم أدغمها في الواو التي قبلها، فصارت: 

ا  ليستقيم له وزن البيت، وقد عد  ابن منظور قلب الهمزة واًوا من الشاذ  الذي هدوًّ

بين مكة والطائف.. والنسب إليه  ع: مو والهدأةال يُقاس عليه حيث قال: )

وجهين: أحدهما: تحريك الدال، واآلخر: قلب الهمزة  من ، شاذ«هدوى  »

 .(4)واًوا(

 :(5)«جميل»وأما قول 

                                           
 .202( ديوانه ص 1)

 .140، 139( انظر  رورة الشعر للسيرافي ص 2)

 .49( ديوانه ص 3)

 ( لسان العرب مادة )هدأ(.4)

 .166( ديوانه ص 5)
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 َب التَعَّزيلِ فَقُلُت لَها َوقَد غ

 

 أَما يُقضى لَنا يا بَثَن سولُ  

 

فليس من قبيل قلب الهمزة واًوا في كلمة )سول( ا طراًرا؛ ألن )سول( 

صل السُّول مهموز عند العرب، ألغة في )سؤل(. جاء في لسان العرب: )و

استثقلوا  غطه الهمزة فيه فتكلموا به على تخفيف الهمز؛ قال الراعي فيه فلم 

 يهمزه:

 إِذ َرثَّت َخالئِقُُهم َك الناسنُ تَرخا

 

َواِعتَلَّ َمن كاَن يُرجى ِعنَدهُ السول 
 (1)

 

 

من إقامة الوزن « جميل»وإلى جانب ما حققته هذه الكلمة في بيت 

من جانب الشاعر،  حركة السين فيها بطول السؤال مطلوالقافيه، فقد يوحي 

« سؤل»بدالً من « ولس»؛ فكان استخدام «بثينة»ن جانب وعدم انقضائه م

 مناسبًا للسياق الذي ورد فيه.

 إشباع الحركة حتى ينشأ عنها حرٌف من جنسها:

قد يضطر الشاعر فيشبع الحركة حتى ينشأ عنها حرف من جنسها؛ فتنشأ 

، والياء عن الكسرة، يقول ابن جني: ).. الضمةاأللف عن الفتحة، والواو عن 

لوزن مطل الحركة وأنشأ عنها حرفًا من ولهذا إذا احتاج الشاعر إلى إقامة ا

 جنسها. وذلك قوله:

 نفي الدراهيم تنقاُد الصياريف

 

مهَ: -وقوله  أنشدناه البن َهر 

 َوأَنَت ِمن الغَوائِِل حيَن تُرمى

 

 َوِمن ذَّمِ الِرجاِل بُِمنتَزاحِ  

 

 ، وهو مفتعل من النزح، وقوله:حيريد: بمنتز

 الهوى بصري ْسِريي ما حيث وأنني

 

 فأنظورمن حيث ما سلكوا أدنو  
 

 :(2)في قوله« جميل»وقد ورد هذا االستعمال مرة واحدة في شعر 

 قَلبي نََصحُت لَهُ فََردَّ نَصيَحتي

 

 فََمتى َهَجرتيِه فَِمنهُ تََكثَّري 

 

فأشبع حركة تاء الفاعل حتى نشأ عن ذلك حرف من جنسها وهو الياء في 

تِّهِّ، وال يستقيم وزن الكامل إال بهذا اإلشباع وهو يريد: هَ « هجرتيه»قوله:  َجر 

لحركة الضمير، وقد يوحي هذا المطل المتولد عنه المدَّ بالياء بطول الهجر الذي 

                                           
 سول(.0( لسان العرب مادة 1)

 .110( ديوانه ص 2)
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يستحقه قلبه الرافض للنصيحة، كما تقول لإلنسان الذي ال يسمع للنصيحة، 

وكأن  ،«له            يستحق ما جري »ويحدث له أمر منكر ُحذر منه مراًرا: 

أيضا          ، وهو ما يوحي بالنصيحةالشاعر يعاقب قلبه الذي لم يأبه 

 والسلوان. الهجرباستسالم الشاعر المطلق لكل ما تفعله به بثينة من ألوان 

 زيادة الالم في خبر المبتدأ المؤخر:

قد يُدخل الشاعر الم التأكيد في مو ع ال تدخل فيه في َسعَة الكالم 

ف بالشذوذ قبر المبتدأ، وكإدخالها على خ د وصف النحاة هذا التصر 

وذلك في « إن  »والضرورة، قال السيوطي: )شذ دخول الالم في غير خبر 

 موا ع: خبر المبتدأ كقوله:

 ةس لعجوٌز شهربيْ أم الُحلَ 
 

 

)... (1). 

 :(2)في قوله« جميل»ولم يرد  هذا االستعمال إال مرة واحدة في شعر 

 لََميِّتٌ  أنت أَتاِرَكتي ِللَموتُ 

 

 لي لو تعلمين شفا كوعند 

 

النحاة  ، وهو ما حكم عليه«ميت»حيث زيدت الالم في خبر المبتدأ 

تأكيد الخبر، وأن عقد  بالشذوذ أو الضرورة، ولعل الشاعر أراد بزيادة الالم

عنه، ومع « بثينة»الكالم عليه، فهو يعيش وكأنه في عداد الموتى بسبب بُع د 

 يكون إذا تعطفت عليه بالود . ذلك شفاء له

 «:ال»ة دزيا

« ال»، ولم يرد زيادة (3)وقد عد  ذلك ابُن عصفور من الضرورات الشعري ة

 :(4)في شعر جميل إال في مو ع واحد في قوله

 أعائدة يا بثن أيامنا األلى

 

 بذي الظلم أم ال مالهن ُرجوعُ  

 

 توكيدًا.« ال»أراد: أم مالهن رجوع؟، فزاد 

                                           
، و ارائر الشاعر البان عصافور 1/336 عقيال، وشارح ابان 1/448مع الهوامع ه( انظر 1)

 . 59-57ص 

وا اح أن  خلل عرو ى، والمالحظ أن الشطر الثاني من هذا البيت به 141( ديوانه ص 2)

 «.الطويل»الشطر األول من 

 . 77، 76( انظر  رائر الشعر ص 3)

 .121( ديوانه ص 4)
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 «:ما»زيادة 

، ولم يرد  ذلك في شعر (1)ع دها ابُن عصفور من الضرورات الشعرية

 :(2)جميل إال مرة واحدة في قوله

 ضيّا  تَوَخليل  صافَيُت ُمر

 

 َوَخليل  فاَرقُت ِمن َملَِله 

 

جتِناب    َغيَر ما بِغَضة  َوال اِلِ

 

 َغيَر أَنّي أَلَحُت ِمن َوَجِله 

 

وكيدًا، كما أن الوزن ال يستقيم له بدون ت« ما»أراد: غير بغضٍة، فزاد 

 زيادتها.

 زيادة عن:

 :(3)في شعر جميل مرة واحدة في قوله« عن»ورد زيادة 

ُق ِعنَد الَصباحِ   َوكاَن التَفَرُّ

 

 َعن ِمثِل رائَِحِة العَنبَرِ  )م(
 

 

، وال يتزن «عن»كان التفرق عند الصباح مثل رائحة العنبر، فزاد و :رادأ

 إال بهذه الزيادة.« بالمتقار»له 

 زيادة الكاف:

 :(4)ورد هذا التصرف في شعر جميل مرة واحدة في قوله

 َوَمن يُعَط في الُدنيا قَرينا  َكِمثِلها

 

 فَذَِلَك في َعيِش الَحياِة َرشيدُ  

 

أراد: قرينًا مثلها، فزاد الكاف، وبدون هذه الزيادة ال يستقيم وزن الطويل، 

 ي الذي يقول: )ويحكم ماعة من النحويين منهم الروقد حكم بزيادة الكاف ج

 ، وابن السراج الذي يقول:(5)«...(مثل»ند دخولها على بزيادتها ع

ل على أنها حرف أنها زائدة، واألسماء ال تقع موقع الزوائد، إنما )ومما يد

 .(6) تزاد الحروف...(

ما  الختالف لفظهما، مع« مثل»وقد يكون الشاعر قد جمع بين الكاف و

 قصده من المبالغة في التشبيه.

                                           
 .69 -67رائر الشعر ص (  1)

 .189( ديوانه ص 2)

 .106( ديوانه ص 3)

 .66( ديوانه ص 4)

 .4/324( شرح الر ي 5)

 .1/179، وانظر مغني اللبيب البن هشام 1/437( األصول 6)
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 زيادة )مْن( في اإليجاب:

ال تزاد )من( في اإليجاب، وإنما لزيادتها شروط قال ابن يعيش: )وقد 

كرة، والثاني: أن ثالث شرائط أحدها: أن تكون مع الناشترط سيبويه لزيادتها 

 ، والثالث:ةتكون عام

 .(1)«..(أحد ما جاءني من»أن تكون في غير الموجب وذلك نحو: 

 :(2)وقد وردت زيادتها في اإليجاب مرتين؛ المرة األولى في قوله

 وقد تلتقي األهواء من بعد يأسة  

 

 وقد تُطلب الحاجات وهي بعيدُ  

 

ن  »، فزاد يأسةأراد: وقد تلتقي األهواء بعد   تأكيدًا.« مِّ

 :(3)والمرة الثانية في قوله

 وبين الصفا والمروتين ذكرتكم

 

 ع  وموجفُ ان بين سبمختلف م 

 

أراد: بمختلف بين ساعٍ وموجُف، وفي البيت مخالفة لغوية أخرى حيث 

 عطف المرفوع على المجرور في قوله:

 )بين ساعٍ وموجُف(.

 االجتزاء بالفتحة عن األلف في حشو الكلمة:

جعل النحاة: حذَف األلف التي هي جزء من الكلمة من الضرائر 

 :(5)لظاهرة في شعر جميل مرة واحدة في قولهوقد وردت هذه ا (4)الشعرية

 َحلَفُت يَمينا  يا بُثَينَةُ صاِدقا  

 

 فَِإن ُكنُت فيها كاِذبا  فَعَميتُ  

 

 إِذا كاَن ِجلٌد َغيُر ِجلِدِك َمسَّني

 

 َوباَشَرني دوَن الِشعاِر َشريتُ  

 

 َحلَفُت لَها بِالبُدِن تَدمى نُحوُرها

 

 نيتُ َوعلَقَد َشِقيَت نَفسي بُِكم  

 

لف من بنية الكلمة واجتزأ عنها بالفتحة، وقد ساعد أراد: عانيُت، فحذف األ

ذلك على  بط الوزن والقافية: وقد وصف ابن عصفور هذا التصرف بالقلة 

قال: )واالجتزاء بالفتحة عن األلف أقل  من االجتزاء بالكسرة عن الياء، 

 .(6)وبالضمة عن الواو(

 

                                           
 .8/13( شرح المفصل 1)

 .65( ديوانه ص 2)

 .131( ديوانه ص 3)

 .54لآللوسي ص  ، والضرائر132، 131( انظر  رائر الشعر البن عصفور ص 4)

 .38( ديوانه ص 5)

 .132(  رائر الشعر ص 6)
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 خاتمة

البحث بإلقاء الضوء على ظواهر لغوية في شعر جميل بثينة كان  ُعني هذا

بعضها موافقًا لما تقرره القواعد النحوية، وكان بعضها مخالفًا لتلك القواعد، 

وقد كان هدف البحث هو محاولة الكشف عن داللة هذه الظواهر اللغوية في 

واستكناه  محاولة لربط النحو بالنص وتسخير بعض طاقاته الكامنة في خدمته

. وقد رأينا أن الشاعر قد ينحرف  أسراره بعض انطالقًا من أن النحو علم نصي 

معينة حاول البحث أن يكشف عنها في كثير ذلك داللة به األسلوب مخفيًا وراء 

من الموا ع، كما حاول تفسير كثرة وردود بعض الظواهر الموافقة التي كثر 

ح أسلوبية بارزة كطول الجملة، دورانها في شعر الشاعر حتى ُعد ت مالم

الظواهر التي أتي بها  نوكثرة االعتراض وغيرها، وكان من نتائج هذا البحث أ

أحايين كثيرة، كما أنه كان  خالية من الداللة في مجانيةالشاعر في شعره لم تكن 

 مضطًرا في بعضها إلى ما تقتضيه  رورات الشعر.

ظواهر في شعر شعراء رخرين، من الباحثين لمثل هذه ال نفرٌ وقد تطرق 

من الشعراء لوصف إنتاجهم  رومع ذلك فنحن بحاجة إلى دراسة أكبر قد

، ومن ثم وصف اللغة وتقديم دراسة علمية لها، باعتبار أن ألسنياالشعري 

ل.  الشعر هو فن  العربية األو 

 

 

* * *
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