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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 مقدمــة 

الحمد لله رّب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله 
 أما بعد،عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 فييجد أنه يتآزر مع النظم الشعرى بوسائل مختلفة، تسهم  النحوي فإنَّ المتفحص للنظام 
ترابط أجزاء الجملة؛ ومن ثم النص كله، تاركًا وراءه قضايا تركيبية، تتبلور فيما يسمى بفاعلية 

، وإذا كانت اللغة المنطوقة تفصح لنا عن كثير من السمات التعبيرية للغة الداللي النحوي المعنى 
فترة ما باعتبارها قسيمًا للغة العربية المكتوبة،  فيقضاياها المختلفة لدى متحدث ما  فيالعربية 

 فيتتميز بها لغتنا العربية  التيتكشف النقاب عن السمات التعبيرية،  أيًضافإن اللغة المكتوبة 
رًا ع  به ش   ر  عبَّ أكان الم   صدورهم، سواء   في تلج  خ  ل ما َعبَّر به القدماء عمَّا يما، وذلك من خالفترة 
 نثرًا. م  أَ 

العالم لها نظام وبناء تكون طوعًا له وقواعد متفق عليها على  ات  غَ ل   نَ م   ة  غَ ل   وإذا كانت كل  
التركيبية وربطها بالداللة  منهج القدماء وبخاصة القضايا فيالمستويات كلها، فإن البحث 

يمكن  التيعند العرب، والخروج ببعض السمات التعبيرية  اللغوي رس الدَّ  لبيان أصالة   ي  ضرور 
الشعر، حيث  فيفترة ما على نثرها أو شعرها، وإن كان هذا األمر يظهر بوضوح  فيأن تعمَّم 

بعض األحيان متخذًا نظامًا جديدًا، ابتغاء تحقيق داللة ما  فية يخالف الشاعر نظام اللغة العادي
ومن هنا كان اعتراف النحويين بأن ما يحتمل  ترتبط بالسياق أو استقامة الوزن وتصحيح القافية،

الشعر غير ما يحتمله النثر مع مراعاة أن يكون التعامل مع ما يحتمله الشعر على أنه من 
؛ ومن ثم طرح هذه التسمية "الضرورة" جانبًا على نحو ما  خصائص لغته، ال من ضروراته

 تمهيد هذا البحث. فيسنوضح 
 
هذا  فيوما يهمنا  -على مستوى الكلمة والجملة مختلفةً  استبداليةً  اقد يستخدم قيمً  اعر  فالشَّ 

ما من عناصر الجملة، وربما ترتب  اوقد يحذف عنصرً  -لى مستوى الجملةالبحث ما كان ع
 فيعلى هذا الحذف تعدد لوجوه اإلعراب، وقد يزيد عنصرًا آخر أو يقدم كلمة ما ويؤخر أخرى 

يؤدى إلى تفاعل المعنى  الذيوهو األمر  اتجاه القافية، والهدف قبل كل ذلك خدمة المعنى،
كيفية انعقاد التراكيب وبناء  في ؛ ومن ثم كانت القدرة على امتالك ناصية الشعرالداللي النحوي 

الجمل، فلقد كان هدف العلماء قدماء ومحدثين دراسة اللغة العربية وتحليل تراكيبها، رابطين بين 
يخبرنا بأن  الجرجانيالقاهر  بين الشكل والوظيفة، فها هو ذا عبد أيوالمعنى،  النحوي التركيب 
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َرَف من خالل نظم الك يشكل إبداع  الذيأن النحو بتراكيبه هو  أيالم، النحو ما هو إال معان  ت ع 
 ذهنه. فيالشاعر أو الكاتب ترجمة لما 

 
وبناًء على ذلك كان محور الدراسات الحديثة دراسة اللغة على أساس  علمى منهجى 

ضوء الحديث مع عدم االنسياق وراء وميضه  فيموضوعى، حيث االتجاه إلى عرض القديم 
عند العرب ومدى  النحوي أصول المنهج  فيومن هنا كان النظر  واالستسالم التام لمعطياته،

الحديث فكانت  اللغوي ضوء الدرس  فيذلك من خالل اختيار نص مكتوب  فيفاعليته، واإلسهام 
القدماء العرب، وأهم طرق تحليل نحو  هذه الدراسة، متخذة منهجًا تكامليًا، مستفيدة من كتابات

 ،النصيوعلم اللغة  التحويلي التوليديواالتجاه  فيالمناهج الحديثة، نحو االتجاه الوص فيالجملة 
وذلك حتى يخرج البحث ببعض النتائج القيمة المعتمدة على تكامل هذه المناهج باإلضافة إلى 

أنه  أيالتحليل؛  فيا اعتمدنا على منهج واحد ال يتسنى لنا إذ الذيدراسات القدماء، وهو األمر 
 ضوء كتابات القدماء وعلم اللغة الحديث. فيتحليل 
 

باعتباره قد تناول القضايا اللغوية على األساس  فيفإذا كان االعتماد على االتجاه الوص
العمل على التفسير بعد اإلدراك؛ لذا فإنه يمكن  ينبغىاالكتفاء بذلك، بل  ينبغىالشكلى، فإنه ال 

وصف القضايا التركيبية "النحوية" موضوع البحث،  فياالستفادة من النظرية التوليدية التحويلية 
تدخل بناء الجملة، حيث إنها اعتمدت على التراكيب النحوية؛ ألنها "التراكيب" موضوع  التيو 

وجد عند القدماء  الذيلتحويلية والمعنى، وهو األمر عمليات التحويل، رابطة بين العمليات ا
عنوان البحث وأثناء تحليل أنماط الجمل الممثل  في الدالليالعرب؛ ومن ثّم كان مراعاة الجانب 

بها داخله، حيث يمكن القول إن ما يسعى إليه تشومسكى هو كيفية عمل العقل البشرى خالل 
؛ ومن هنا النصيعلم اللغة  فيمن نسيج النص  اللغة، أضف إلى ذلك أن الجملة تشكل جزءاً 

 الدراسة. فيكانت أهمية مراعاته 
 

وتجدر اإلشارة إلى أن تحديدى لهذه القضايا التركيبية دون غيرها مما ال يدخل التركيب 
كان نابعًا من مرونتها وتوافقها مع النسج الشعرى عن طريق إمداده بمجموعة من اإلمكانات 

اتجاه  فيواستقامة التركيب  -حيث إن الوزن جزء من المعنى-قامة الوزن المختلفة من أجل إ
يترتب  الذيبناء التركيب داخل البيت، وهو األمر  فيتؤثّ ر الكلمة الشاغلة لمكانها  التيالقافية، 

 فيالجملة، ومن ثم التماسك بين الجملة وغيرها من الجمل  فيعليه الترابط بين العناصر 
 حيث إن الجملة جزء من نسيج النص. -بالكفاءة النصيةوهو ما يوصف -النص
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للغتنا من خالل دراسة  الداللي النحوي وإذا كانت هذه الدراسة تهدف إلى تعميق الفهم 
إعادة الترتيب )الرتبة(  -الزيادة-اإلحالل-تدخل بناء الجملة "الحذف التيالقضايا التركيبية 

لنحاة والبالغيين واألصوليين )علماء أصول الفقه( واإلعراب" مع مراعاة ما كتبه القدماء من ا
الحديث وإثبات  اللغوي تأصيل الدرس  فيسنتعرض لها باإلضافة إلى اإلسهام  التيتجاه القضايا 

العربية، مع بيان كيفية عمل العقل البشرى خالل اللغة، والخروج ببعض السمات  فيوجوده 
فر كثير من الدراسات على فترة ما، وإذا كانت هذه يمكن أن تع مَّم بتضا التيالتعبيرية للغة، و 

الدراسات الغربية  في شيءأسباب اختيار موضوع البحث وأهدافه، فليس معنى ذلك أن كل 
لغة العرب، نعم هناك وجوه اتفاق ووجوه اختالف خاصة بكل لغة، فليس من  فيموجود بالفعل 

العلمية وال من المنهجية محاولة تطبيق كل نظرية غربية بحذافيرها على النحو العربى؛ ألن 
نشأ فيها وكذلك الدراسات الغربية بناء  التيالنحو العربى بناء حضارى علمى مرتبط بالبيئة 

 نشأ فيها. التيبيئة حضارى علمى مرتبط بال
 

 فيذلك  فيإلى بيان أسباب اختيار الشعر الجاهلى وبخاصة األعشى، فنوجز القول  نأتي
 النقاط التالية : 

اتخذذذ البحذذث مذذن الشذذعر الجذذاهلى مجذذااًل ل َمذذا لذذه مذذن أهميذذة عنذذد النحذذاة، حيذذث إنهذذم اتخذذذوه أواًل: 
 مجااًل لالستشهاد على العربية وتراكيبها مع شعر صدر اإلسالم. 

الدكتور محمذد حماسذة، حيذث  أستاذيدعوة المحدثين إلى االتجاه للشعر الجاهلى وبخاصة ثانيًا: 
التوجذذذه إلذذذى الشذذذعر القذذذديم، وكشذذذف بنذذذاء جملذذذه وتراكيبذذذه،  إنَّذذذه قذذذد رفذذذع صذذذوته بالذذذدعوة إلذذذى
ال محيذد عنذه  -علذى حذد قولذه-دراسذة الذنص وتفسذيره  فذيفاالعتماد على بناء جمل الشذعر 

م دراسذذة نصذذية مقنعذذة، وذلذذك  كتابذذه بنذذاء الجملذذة العربيذذة،  فذذيوال بذذديل لذذه لمذذن يريذذد أن يقذذدّ 
 عر".كتابه "اللغة وبناء الش فيأضف إلى ذلك ما ورد 

ـــًا:   فذذذيأسذذذتاذًا للشذذذعراء  -يعذذذد  األعشذذذى شذذذاعرًا نجذذذديًا جاهليذذذًا مذذذن الشذذذعراء الحجذذذج المجيذذذدينثالث
الذين درجوا على تحميل القليل مذن األلفذا   -الجاهلية كما قال يحيى بن الجون راوية بشار

شذعره، مفصذحة  فذيالكثير من المعانى؛ لذا ظهرت القضذايا التركيبيذة موضذوع البحذث جليذة 
 يريدها، متوافقة مع النسج الشعرى. التين الداللة ع
الجاهلية؛ لذا كانت له القذدرة علذى امذتالك ناصذية الشذعر،  فييعد  األعشى أشعر بنى وائل رابعًا: 

وكيفيذة انعقذاد التراكيذب وبنذاء الجمذل، وكذان لشذعره مزايذا أو خصذائص موسذيقية يتفذوق فيهذا 
 جعله يل قَّب  بصنَّاجة العرب. الذيعلى غيره، وهو األمر 
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السذفر إلذى المدينذة ليسذلم مشذهورة  فذيخامسًا: األعشى قريب عهد بظهذور اإلسذالم، وقصذة رغبتذه 

نقله أو وصوله صحيحًا دون شذكوك  فيكتب األدب واألخبار؛ ولذلك فإن شعره موثوق  في
 االنتحال والتحريف غالبًا. في
هذه الدراسة، حين  فياألعشى تنهج نفس النهج الموضح عدم وجود دراسة لغوية عن سادسًا: 

تسجيلها، فهناك دراسة عنه بآداب القاهرة بعنوان "ديوان األعشى الكبير" دراسة داللية، 
 .٢٨٩١إعداد الباحثة نجوى محمود محمد أحمد صقر، 

يكون موضع هذه  يالباحث على شعر األعشى الكبير ك وبناًء على ما سبق وقع اختيار
ذلك على ديوان األعشى الكبير، شرح وتحقيق الدكتور محمد محمد حسين،  فيالدراسة، معتمدًا 

وهذا الديوان  الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين للميالد،
خمسين بيتًا, تقاسمت وقع في اثنتين وثمانين قصيدة وقطعة, تتكون من ألفين ومائتين واثنين و 

فيما بينها بحور الطويل والكامل والبسيط والخفيف والوافر والسريع والرمل والرجز والمنسرح, 
وجاء روي هذه البحور مضمومًا في خمسمائة وثالثة وأربعين بيتًا, ومفتوحًا في ثمانمائة وعشرة 

ثمائة وأربعة وعشرين بيتًا, وقافية أبيات, ومكسورًا في خمسمائة وواحد وسبعين بيتًا, ومقيدًا في ثال
مقصورة في أ ربعة أبيات. وقد جاءت فنونه الشعرية وموضوعاته مشتملة على المدح والهجاء 
والعتاب والغزل والحكمة والفخر والحماسة والخمر والمجون والقصص والتاريخ والوصف للناقة 

 والصحراء ...إلخ.
قراء المادة اللغوية موضوع البحث ثم تناولها است فيأمَّا عن منهج الباحث فإنه يكمن   

بالدراسة اللغوية المتصلة بالتراكيب النحوية من خالل التقسيم والتجريد والمالحظة والوصف 
والتحليل، وذلك بتناول القضايا المتصلة بتركيب الجملة قضية قضية، متعرضًا ألنماط الجمل 

لجمل لدى شاعر ما ي عد  وسيلة لمحاولة فهمها ماهية ا فيالممثل بها وأنواعها، حيث إن البحث 
النص باعتبارها جزءًا من نسيجه،  في، ومن ثم عالقتها بغيرها من الجمل التركيبيعلى المستوى 

، ومن هنا سيكون اإلحصاء لمواضع كل قضية وجزئياتها، يفي إطار كممع تقديم كل ذلك 
وهذا ما  شعر األعشى، فيالتعبيرية  لترجمة هذا اإلحصاء أو الكم إلى الكيف ببيان طاقته

تقتضيه الدراسة الوصفية التحليلية لقضايا التركيب وعالقتها بالداللة، وانطالقًا مما سبق كانت 
نخرج من تحليل قضايا  كي -كما ذ ك َر آنفاً -االستعانة بآالت البحث التراثية والحديثة على السواء

عليها شعره .وطردًا  ينطوي  التير لنا جماع الرؤى شعر األعشى بنظرة تظه فيالتركيب والداللة 
مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وقائمة بمصادر البحث  فيلهذا المنهج، فهذه الدراسة تقع 

 ومراجعه العربية واألجنبية ثم الفهرست العام لمحتويات البحث.
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 اختياره ومنهج الباحث فيه. فقد أودعتها بيانًا عن طبيعة الموضوع وأهدافه وأسباب أمَّا المقدمة،
 فقد تناول األمرين اآلتيين:  أمَّا التمهيد،

م فيه لهذه القضايا ثم ع رض  النظري اإلطار  أواًل: لقضايا التركيب موضوع البحث، وقد ق دّ 
الحذف، ع رّ ف الحذف لغة واصطالحًا ثم الحذف عند القدماء العرب ثم  فيلها قضية قضية، ف

وتعليق بخصوص هذه  أيالحذف عند التوليديين التحويليين ثم الحذف عند علماء النص ثم ر 
القضية، وع ر ض بعد ذلك لقضية اإلحالل وعالقتها بالداللة، حيث ع رَض لإلحالل بين اللغة 

دثين ثم صلة اإلحالل باإلنابة والتضمين عند العرب، ويلى ذلك واالصطالح واإلحالل عند المح
قضية الزيادة وعالقتها بالداللة، حيث ع ر ض لتعريف الزيادة وأقسامها والزيادة بين القدماء 
والمحدثين وفائدتها، ثم عرض بعد ذلك لقضية إعادة الترتيب وعالقتها بالداللة، فع ر َض لصلة 

المصطلحات وأقسام التقديم والتأخير، وإعادة الترتيب بين القدماء إعادة الترتيب بغيرها من 
والمحدثين ثم إعادة الترتيب وعالقتها بالداللة، ثم إعادة الترتيب وعالقتها باالتساع واإلعراب وأثر 

النسج الشعرى، وعرض بعد ذلك لقضية اإلعراب وعالقتها بالداللة حيث  فيإعادة الترتيب 
والمقصود باإلعراب فرع المعنى،  النحوي نصوص تراثنا  فياإلعراب تضمن ذلك الحديث عن 

ترابط  فيهذا البحث، ودور العالمة اإلعرابية  فيوالمقصود بقضية اإلعراب وعالقتها بالداللة 
العالمة اإلعرابية وداللته، وتعدد وجوه اإلعراب وعالقته بالداللة،  فيأجزاء التركيب، والترخص 

 ص ما سبق عرضه.ثم وقفة وتعليق بخصو 
 هذا المجال وأهم نتائج المتميز منها :  فيالدراسات السابقة  ثانياً:

 :  هيأمَّا عن الفصول الخمسة، ف
ويتناول هذا الفصل شعر األعشى :  فيقضية الحذف وعالقتها بالداللة  الفصل األول:

تدخل بناء الجملة  التيشعر األعشى باعتباره واحدًا من القضايا التركيبية،  في التركيبيالحذف 
داللتها وكونه انحرافًا عما هو مألوف من طرق التعبير العادية، سواء أكان الحذف  فيمؤثرة 

 :  هيثالثة مباحث  فيحذف أسماء أم أفعال أم حروف؛ لذا جاء هذا الفصل 
الجملة االسمية المجردة  فيالمبحث األول: حذف األسماء، وقد تناول حذف المبتدأ 

، وحذف أيًضاالجملة االسمية المجردة والمنسوخة  فياالسمية المنسوخة، وحذف الخبر  والجملة
إطار الجملة  فيالفاعل وجوبًا، حيث يترتب على ذلك داللة ناتجة من النظر إلى هذا الحذف 

المبنى للمجهول، وكذلك كان الحديث عن حذف  فيكلها واستبدال نمط بآخر، وذلك يكمن 
حذف المفعول به اقتصارًا واختصارًا وحذف المضاف والمضاف إليه الفاعل جوازًا، ثم 

والموصوف والصفة والمعطوف والحال والتمييز، ثم ت وّ ج المبحث بعرض لسمات حذف األسماء 
 شعر األعشى. في



 

9 

وقد جاء بعنوان حذف األفعال، حيث تعرض لحذف الفعل جوازًا واإلشارة : الثانيالمبحث 
المقتضبة لحذفه وجوبًا، وذلك لبيان مدى قوة عمل الفعل وتفوقه على العناصر الملحقة به فقط، 

 شعر األعشى. فيوكان ختامه بالحديث عن سمات حذف الفعل 
ل الحذف القياسى للحروف وقد جاء بعنوان حذف حروف المعانى، فتناو المبحث الثالث: 

شعر األعشى، ثم اخت ت م  في"حروف المعانى، ثم الحذف السماعى لها، وسمات حذف الحروف 
 شعر األعشى. فيالفصل بتعليق ومناقشة ألنواع الحذف الثالثة 

شعر األعشى: وقد تضمن خمسة  فيقضية اإلحالل وعالقتها بالداللة  :الثانيالفصل 
 :  هيمباحث 

 فيوقد حمل عنوان إحالل اسم محل اسم آخر، حيث تعرض لإلحالل ول: المبحث األ
النعت، وإحالل المضمر محل  فيالمبنى للمجهول، وإحالل المصدر محل المفرد، واإلحالل 

 الظاهر، وإحالل الظاهر محل المضمر.
 التيوقد حمل عنوان إحالل فعل محل فعل آخر، حيث ع ر ض لألفعال  :الثانيالمبحث 

تتعدى إلى مفعول به واحد وترد  التيالسياق متعدية بغيره، ثم  فيتتعدى بحرف جر معين وترد 
السياق متعدية بنفسها، ثم  فيتتعدى بحرف الجر وترد  التيالسياق متعدية إلى مفعولين، ثم  في

ية السياق متعد فيتتعدى بنفسها وترد  التيالسياق متعدية بحرف جر، ثم  فيترد  التيالالزمة 
حالل بالحديث عن سمات إ هيتأتى بمعنى أفعال أخرى، وانت التيبحرف جر، ثم األفعال 
 ".ومناقشة   األفعال فيما بينها "تعليق  
وقد حمل عنوان إحالل حرف محل حرف آخر، َفع ر َض للحروف المبحث الثالث: 

ُ  بالعرض لسمات إحالل الحروف ف هياألحادية، ثم الثنائية، ثم الثالثية، وانت  يما بينها "تعليق 
 ".ومناقشة  

ويحمل عنوان اإلحالل فيما بين الجملة والمفرد، وقد تناول إحالل الجملة المبحث الرابع: 
حالة كونها متخذة وظيفة الخبر والحال والنعت والمضاف إليه  فيمعاقبتها له  أيمحل المفرد، 

عال، واخت ت م بسمات اإلحالل إلحالل المصادر محل األف أيًضاوالمفعول به، ثم تعرض المبحث 
 شعر األعشى. فيبين الجملة والمفرد 

وقد جاء بعنوان إحالل الحروف محل األسماء، حيث تناول إحالل المبحث الخامس: 
الكاف محل كلمة )مثل(، وإحالل عن محل )بعد(، واخت ت م بسمات إحالل الحروف محل 

 األسماء.
 فيشعر األعشى: وقد جاء هذا الفصل  فيقضية الزيادة وعالقتها بالداللة  الفصل الثالث:

 مبحثين : 
 زيادة كان. فياألفعال، حيث انحصر ذلك  فيوهو بعنوان الزيادة المبحث األول: 
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الفصل بالعرض لسمات الزيادة  هيالحروف، وانت فيوهو بعنوان الزيادة : الثانيالمبحث 
 ".شة  ومناق شعر األعشى "تعليق   في

شعر األعشى، وقد جاء هذا  فيقضية إعادة الترتيب وعالقتها بالداللة  الفصل الرابع:
 :  هيثالثة مباحث  فيالفصل 

 الجملة االسمية. فيإعادة الترتيب المبحث األول: 
 الجملة الفعلية ومكمالتها. فيإعادة الترتيب : الثانيالمبحث 

 الفصل.إعادة الترتيب باستخدام المبحث الثالث: 
شعر  فيالفصل بالعرض ألهم سمات قضية إعادة الترتيب وعالقتها بالداللة  هيوانت
 األعشى.

شعر األعشى، وقد جاء هذا الفصل  فيقضية اإلعراب وعالقتها بالداللة  الفصل الخامس:
 مبحثين :  في

 العالمة اإلعرابية. فيالترخص المبحث األول: 
 وعالقته بالداللة.تعدد وجوه اإلعراب : الثانيالمبحث 

شعر  فيبعرض لسمات قضية اإلعراب وعالقتها بالداللة  أيًضاهذا الفصل  هيوانت
 األعشى.

تم التوصل إليها من هذا البحث،  التيفقد تضمنت عرضًا ألهم النتائج  أمَّا الخاتمة،
 ثنايا الفصول. فيباإلضافة إلى ما أدرج 

، فقد تنوعت بين القديم والحديث، باإلضافة إلى المراجع وأما عن مصادر البحث ومراجعه
القديمة مثل  المقام األول على المصادر فياألجنبية إن اقتضى األمر ذلك، وكان جل االعتماد 

الكتاب لسيبويه والمقتضب للمبرد والخصائص البن جنى والكشاف للزمخشرى ومغنى اللبيب 
وغير ذلك، أما  ، الجرجاني عبد القاهرل اإلعجاز لالبن هشام وشرح المفصل البن يعيش، ودالئ

الدكتور  أستاذيعن المراجع الحديثة فمنها مؤلفات الدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور تمَّام حسان، و 
واألستاذ على النجدى ناصف، والدكتور عبدالرحمن تاج، وكان جل  ، محمود سليمان ياقوت
د حماسة عبداللطيف ؛ ألنها وثيقة الصلة بموضوع الدكتور محم أستاذياالعتماد على مؤلفات 

ثنايا البحث، وقائمة المصادر  فيالبحث، وغير ذلك من المؤلفات على نحو ما هو مبين 
 والمراجع.
 

 ستاذيوبعد ذلك أجد لزامًا علّى واعترافًا بالفضل ألهله أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى أل
اإلشراف على هذا البحث وتقويمه،  وشكرى الدكتور محمد حماسة عبداللطيف، لتفضله ب

قراءة هذا البحث أثناء كونه مشرفًا  فيوتقديرى للدكتور عبدالسالم السيد حامد، لما بذله من جهد 



 

11 

م إلّى يد المساعدة حتى ظهر هذا البحث على صورته هذه، وأتقدم  مشاركًا، وإلى كل َمن  قدَّ
اقشا هذا البحث, حيث إنه كان في األصل بخالص شكري إلى األستاذين العالمين اللذين ن

رسالتي للدكتوراه, وهما أستاذي الدكتور محمود سليمان ياقوت أستاذ العلوم اللغوية بكلية اآلداب 
جامعة طنطا , وأستاذي الدكتور أحمد محمد كشك أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار 

من الخطأ والنسيان، فكالهما جائز على العلوم جامعة القاهرة, وال أزعم أن بحثى هذا مبرأ 
َد إ ذ  َهَدي َتَنا اإلنسان وأدعو المولى عز وجل بقوله:   ل وَبَنا َبع  نَك  َربََّنا اَل ت ز غ  ق  َوَهب  َلَنا م ن لَّد 

َمًة إ نََّك َأن َت الَوهَّاب    وآخر دعوانا أن  الحمد لله رب العالمين. َرح 
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المذذذوجز لقضذذذايا  النظذذذري كذذذان مخطذذذط هذذذذا التمهيذذذد أن يتنذذذاول أمذذذورًا أربعذذذة، أولهذذذا: اإلطذذذار 
وثانيهذذا: الحذذديث بوضذذوح عذذن تميذذز لغذذة الشذذعر وكثافذذة الداللذذة فيهذذا،  .التركيذذب موضذذوع البحذذث

واختالف طريقة بناء النص الشعرى عن طريقة بناء غيره من النصوص بمذا لهذذا مذن تذأثير علذى 
وثالثهذا: الحذديث عذن األعشذى  .مستوى الجمل المختلفة فيمستوى الجملة و  فيالظواهر التركيبية 
ورابعهذا:  .االستشذهاد، وغيذر ذلذك فذياسة وأهميته وإطاره الزمانى وأثره هذه الدر  فيوشعره واختياره 

 .هذا المجال والتعريف بأهم نتائج المتميز منها بإيجاز فياإلشارة إلى الدراسات السابقة 
 

ولمَّا لوحظ أن الحديث عن تميز لغة الشعر واختالف طريقة بنذاء الذنص الشذعرى عذن طريقذة 
بنذذاء غيذذره مذذن النصذذوص قذذد أفذذاض البذذاحثون فيذذه، وهذذو مذذا اصذذطلح عليذذه بلغذذة الشذذعر بذذداًل مذذن 

لقضذذايا  النظذذري آخذذر الحذذديث عذذن اإلطذذار  فذذيمصذذطلح الضذذرورة الشذذعرية، وهذذو مذذا سيتضذذح لنذذا 
حماسة قذد أتذى الدكتور محمذذد  أستاذيفيه بجديد وال سيما أن  نأتيث، ولن التركيب موضوع البح

 وأن ذلك من شأنه طغيان مادة التمهيد على مادة البحث، لمَّا كان ذلك  (1)عليه

                                                           

  م،1991،  1الضرورة الشعرية، دار الشروق، ط في(ي ن ظر: د. محمد حماسة عبداللطيف: لغة الشعر "دراسة 1)
حيث الفصل الخامس "لغة الشعر والتقعيد النحوى"، والذى تحدث فيه عن خصائص لغة   ، 330-073ص

أمرين: أولهما: الخصائص الفنية، وثانيهما: الخصائص التركيبية "الصرف والنحو"، وانتهى  فيالشعر، فحصرها 
حديثه عن الخصائص الفنية، وهذه اللغة االنفعالية يلجأ فيها الشاعر تحت  فيإلى أن الشعر لغة انفعالية، وذلك 

ما دامت لغة الشعر انفعالية، فليس و  3تأثير االنفعال إلى ألفا  وتراكيب يعتقد أنها أدل على المعنى من غيرها
أما عن الخصائص الصرفية .  073ص 3من الممكن وضع قواعد صارمة لها تتسم باالطراد واالستمرار

الشعر" أو "فاش  فيوالنحوية، فيقول: "ويمكننا أن نقول بإجمال إن كل ما قال عنه النحاة إنه "ضرورة أو كثير 
صور لنا بعض خصائص لغة الشعر الصرفية والنحوية، وبعضها الشعر" أو "خاص بالشعر" هو الذى ي في

الشعر، وال ينفرد  فيالجانب المقابل ال توجد خاصة نثرية ليس لها نظير  فيو  3اآلخر يشترك معه النثر فيه
، وي ن ظر أيضًا 033النثر عن الشعر إال بشيئين اثنين هما بدل الغلط وبدل النسيان كما قال بعض النحاة" ص

، 0/11الخصائص النحوية والصرفية وشرح المفصل فيحيث بسط الدكتور حماسة القول  033-133ص:
النقد العربى القديم  فينظرية األدب "من قضايا الشعر والنثر  في: فيد. عثمان موا-وي ن ظر على سبيل المثال: أ

النقد العربى  فيالنثر وله أيضًا: من قضايا الشعر و  ،33-17، ص1993، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية 
 وما بعدها 31،113-11ص ،م1993الحديث ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية 

مكتبة الخانجى، القاهرة  3وما بعدها، ط 137-133فقه العربية، ص فيد. رمضان عبدالتواب: فصول -ب
1997 3 

وما  ،39-19، ص1993 ،1طالشعر العربى ، مكتبة الخانجى،  فيد. محمد حماسة عبداللطيف: الجملة -جذ
 3وما بعدها  139ص ،1،1991ط ،وله أيضًا: اللغة وبناء الشعر ، مكتبة الزهراء ، بعدها

 3وما بعدها 79، ص1،1931ط ،د. تمام حسان: األصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب-د
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ويضذذذاف إلذذذى ذلذذذك أن الحذذذديث عذذذن األعشذذذى وشذذذعره، ومذذذا  .كذذذذلك فلذذذن نتعذذذرض لهذذذذا األمذذذر
يتصل بذلك من أمور من شأنه أال يفيد البحذث بقذدر مذا يذؤدى إلذى تضذخم مذادة التمهيذد وال سذيما 

 .(2)مظانهما المختلفة فيأن كثيرًا من الدراسات قد ناقشت هذه األمور؛ لذا يمكن الرجوع إليهما 
 موضوع البحث :  لقضايا التركيب النظري أوالً: اإلطار 

يتناول هذا الجزء من التمهيد عرضًا نظريًا موجزًا للتعريف بالقضايا التركيبية موضذوع البحذث 
سذيتم  التذي"الحذف واإلحالل والزيادة وإعادة الترتيب "الرتبة" واإلعذراب"، و  هيشعر األعشى، و  في

                                                                                                                                                                      

، 1997الجامعية، اإلسكنتدرية د. أحمد سليمان ياقوت: الكتاب بين المعيارية والوصفية، دار المعرفة -هذ
 3 110-130ص
 ذلك: في( ي ن ظر 2)
 3وما بعدها 9/133، 3/73أبو الفرج األصفهانى: األغانى،  -أ 
 . 133 -173، ص  1933، 3ط ،دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ،ابن قتيبة: الشعر والشعراء-ب
ليه األستاذ الدكتور ف . كرنكو ، دار الجيل ، بيروت ، معجم الشعراء ، للمرزباني  ، صّححه وعّلق ع -جذ 

 . 191 – 191م ، ص  1991 -هذ  1311لبنان ، الطبعة األولذى ، 
، القاهرة 3البغدادى: خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجى، ط-د

1997 ،1/171-177،130-133 ،0/131-130 ،031-031  ،303-331 ،3/333-331 ،3/13-
13 ،131 ،197 ،193  ،191 ،313- 313  ،1/311  ،3/133-130 ،031-037 ،303-300 ،331 
، 9/33 ،330-311 ،313-373 ،11/017-001 ،331-331 . 
 3ت3، مكتبة المعارف، بيروت، د01-1/19، 1/93اللغة واألدب  فيالكامل  -المبرد -هذ
 91، 0/09، 131، 31، 31، 1/13،نن 331، 013، 179، 111، 31، 1/13سيبويه: الكتاب، نحو -و
،103 ،179 ،313 ،137 ،133 . 
، 113، 30، 11، 19، 0/1، 33، 73، 31، 1/33، 119، 113، 130، 07، 1/19شرح المفصل-ز
3/00 ،13-13 ،73 ،3 /11 ،17 ،13 ،93 ،131 ،1/133 ،130 ،133 ،7/131 ،3/13 ،19/30 ،
33 ،9/1 ،09 ،31/73 ،33 ،133 ،13/1 ،13 ،131 3 
 3، دار المعارف، مصر13، ط 013-000د. شوقى ضيف: العصر الجاهلى ص -ح
-17ص ، 1913، 1ديوان األعشى حيث مقدمة الدكتور محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-ط
37 3 
بة، دار الفكر العربى، القديم والحديث مع معاجم ل فيد. محمد حسن عبدالعزيز: التعريب -ى أللفا  المعرَّ

 .033- 119، 09-03، ص1993القاهرة، 
 3 3/331، 133- 137، 0/73ابن خلكان: وفيات األعيان -س
شعر األعشى "دراسة لغوية وحضارية"، مطبوعات دارة  فيد. زينب عبدالعزيز العمرى: السمات الحضارية -ل

 . 130-93ص ،م1930الملك عبدالعزيز الرياض 
شعر األعشى ، رسالة دكتوراه بآداب المنوفية  فيد. درية عبدالحميد حجازى: أثر البيئة على الصورة الفنية -م

 3على سبيل المثال  111-137، 137-101ص ،1993
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ضذذوء  فذذيعنذذد العذذرب القذذدماء  اللغذذوي تناولهذذا بالوصذذف والتحليذذل اعتمذذادًا علذذى معطيذذات الذذدرس 
 .الحديث اللغوي الدرس 

التحليذذذذل  فذذذذيويمكذذذن أن نعذذذذرّ ف القضذذذذايا التركيبيذذذذة موضذذذذوع البحذذذذث بأنهذذذذا عبذذذذارة عذذذذن مذذذذنهج 
تذذدخل  التذذي" علذذى مسذذتوى التراكيذذب النحويذذة مذذن خذذالل العذذرض ألهذذم القضذذايا النحذذوي " التركيبذذي

والتحليذذل هنذذا هذذو  .أنهذذا مجمذذل الذذنص يأالتراكيذذب اإلسذذنادية باعتبارهذذا جذذزءًا مذذن نسذذيج الذذنص، 
، ومذذا يهمنذذا هنذذا هذذو فذذك البنذذاء (3)"عمليذذة فذذك البنذذاء لغويذذًا وتركيبيذذًا مذذن أجذذل إعذذادة بنائذذه دالليذذًا"
 الداللي. النحوي تركيبيًا من خالل القضايا المعروضة، إلبراز فاعلية المعنى 

مقدمذذة البحذذث فإنذذه ي اَلحذذظ أن العذذرض لهذذذه القضذذايا بجانذذب اسذذتفادته  فذذيوتوضذذيحًا لمذذا ورد 
؛ ألنذذه "إذا كذذان (4)النصذذيمذذن معطيذذات علذذم اللغذذة  أيًضذذاالتحليلذذى سيسذذتفيد  فيمذذن المذذنهج الوصذذ

دراسذة االسذتعمال إلذى التركيذب،  فذيالنظام االفتراضى إلى التحليل، فذإن االتجذاه  فياتجاه البحث 
وليس ألحذد  ...الوصف، فإن الغرض من التركيب هو االتصال هيالتحليل وإذا كانت الغاية من 

فذذاالعتراف بالنصذذية ال يلغذذى الدراسذذات التحليليذذة، وال تغنذذى الدراسذذات  .االتجذذاهين أن يلغذذى اآلخذذر
تراثنذذا العربذذى مذذن الذذدالئل مذذا يشذذير إلذذى ضذذرورة  فذذيو  .التحليليذذة عذذن االعتذذراف بالدراسذذة النصذذية

 التحذذويلي التوليذذدي، هذذذا باإلضذذافة إلذذى محاولذذة االسذذتفادة مذذن المذذنهج (5)"الجمذذع بذذين المنهجذذين
ذلذذك مذذع علذذم الذذنص، فنحذذو  فذذي فيتحليذذل أنمذذاط الجمذذل الممثذذل بهذذا، وهذذذا ال يتنذذا فذذيوبخاصذذة 

                                                           

التحليل النصى للقصيدة "تنظير وتطبيق" ، مجلة فصول، المجلد  في( د. محمد حماسة عبداللطيف: منهج 3)
 في. وي ن ظر أيضًا: د. عبدالسالم المسدى: التفكير اللسانى 133،ص  1991،انى الخامس عشر، العدد الث

 3  10-11ص ،1931 1تونس، ط -الحضارة العربية ، الدار العربية للكتاب، طرابلس
 ( حول تعريف النص وعلم اللغة النصى والعالقة بين الجملة والنص ي ن ظر ما يلى : 4)

 A-Hallidy M.A.K. and Ruqaiya Hasan، “Cohesion in English، pp1-2، Longman، 
London، 1976.  

 هثثع  ثثع  أثث   000حيثثي ىثثل  نثثا أن اثثص وح ة ثثني  حثث ا  تعىثث  ليثث  ةة ثثوياصف   ثثي   حثث ا   عىثث    ثث 
 و ضثا  رثلا  ثن و ثن  حث ا  ة يث   يًث   ث   ،  000ة جال  ة شثصأل ، و   حث ا   عىث  ونمثل أث  ة جالث 

 ىُثْنرثل     بثم أ ة ى ثأ   لثل ة لتث  ة ننثأ نثي  ة نرلىث   ة و ميثء  ةن لمثص   لنشثل  0 إ اثص اة  أينثأ وىضثص  
 0 00-2/12م، 1002 ة وعزىع، ة  صهلا 

B-John Lyons، Semantics، Vol. 2، pp. 622-635، Cambridge university Press، U.S.A. 1979.- 

 0 172-112ص ، 2221ة  عى    ب ح  ضا  ن غ  ة خ صب   لل ة ني ،  ص ل ة ايل  ،  -جث
 0 03-2/12 لل ة لت  ة ننأ ني  ة نرلى   ة و ميء - 
جع يثثص نلىًثث يىص   لثثل ة ثثني، يلجاثث   لىثث   -   222-20   أ اثث  حاص ثث   ة لتثث   ننثثص  ة شثثيل ص-هثثث

                  22-7صم ،  2227،  1ط ،   ة زةهأ ،  ةن يعن صف  لنشل، ة  ةن ة ميضص ، ة اتلب
         نعجلة ثثثث   ة ثثثثني  ة خ ثثثثصب  ة جثثثثلة ، يلجاثثثث     ياثثثثصم حًثثثثصح، ،  ثثثثص ل ة  وثثثث ،( ن نثثثثل 5)

 أ  أ  ة اولجل ، حيي  3صم ،  2221،   2طة  صهلا
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ذذا كانذذت الجملذذة (6)الجملذذة ال يلغيذذه علذذم الذذنص" نذذواة الذذنص ولهذذا عالقذذة بغيرهذذا مذذن  هذذي؛ ألنَّذذه َلمَّ
كانذذذت أهميذذذة  النصذذذيالذذذنص عذذذن طريذذذق الذذذروابط النصذذذية ممذذذا يذذذؤدى إلذذذى التماسذذذك  فذذذيالجمذذذل 

 .معاً  التحويليو  النصياالستفادة من علم اللغة 
وأرى أنذه مذن األهميذذة بمكذان تمييذذز القضذايا موضذذوع البحذث عذن غيرهذذا ممذا يتصذذل بهذا؛ لذذذا 

تمييذزًا لهذا عذن غيرهذا ممذا نقول إن هذه القضايا قد تذم نعتهذا بالتركيبيذة تحجيمذًا لموضذوع البحذث و 
تتعدى نطاق التركيب إلى النص كله  التييتصل بهذه القضايا ذاتها وغيرها من القضايا األخرى، 

فعلى سبيل المثذال نجذد أن الحذذف يذدخل التراكيذب وغيرهذا مذن الصذيي أو مذا يسذمى  .مثل التكرار
 التيحذ فذيال الخمسذة مثل حذف حروف العلة وحذف النون من األفع فيبالحذف الصوتى والصر 

صذذذيغة األمذذذر مذذذن هذذذذه األفعذذذال، وحذذذذف الهمذذذزة والتنذذذوين والضذذذمة والفتحذذذة  فذذذيالجذذذزم والنصذذذب و 
ذذا كذذان األمذذر كذذذلك اقتصذذرت علذذى بحذذث هذذذه القضذذايا علذذى مسذذتوى التراكيذذب  ...والكسذذرة إلذذخ، فلمَّ

 .النحوية باعتبارها جزءًا من نسيج النص، تحجيمًا لموضوع البحث
شذذاعر  أين هذذذه القضذذايا تجذذدر اإلشذذارة إلذذى أن عمليذذة اإلبذذداع الفنذذى لذذدى وقبذذل الحذذديث عذذ

تتضذافر معذًا مذن أجذذل  التذيعبذارة عذن نظذام نحذوى يتذذنظم تراكيبذه مجموعذة مذن األلفذا  والمعذذانى 
نظرية  في الجرجاني   عبد القاهر، وكل ذلك َبل َوَره الداللي النحوي إفراز ما يسمى بفاعلية المعنى 

من  التي)النظم(، فيقول: "إذا عرفت أن مدار أمر النظم على معانى النحو وعلى الوجوه والفروق 
شأنها أن تكون فيه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عنذدها ونهايذة ال تجذد لهذا 

علذذى اإلطذذالق،  هذذيأنفسذذها ومذذن حيذذث  فذذيازديذذادًا بعذذدها، ثذذم اعلذذم أن ليسذذت المزيذذة بواجبذذة لهذذا 
يوضع لها الكالم ثم بحسب موقع بعضها من بعض  التيولكن تعرض بسبب المعانى واألغراض 

نظمذذذه والحسذذذن  فذذذيواعلذذذم أن مذذذن الكذذذالم مذذذا أنذذذت تذذذرى المزيذذذة  ...واسذذذتعمال بعضذذذها مذذذع بعذذذض
ومذا كذان كذذلك  ...العذين فذيكاألجزاء من الصيي تتالحق وينضذم بعضذها إلذى بعذض حتذى تكثذر 

شذعر الفحذول  فذيال تجذده إال  الذذير الشاعر، والكالم الفاخر، والنمط العالى الشريف، و فهو الشع
 .(7)البزل"
 

                                                           

،  يجثث ن ة  ثثصنا إ ثثأ وح  لثثل ة لتثث  ة ننثثأ لثث   ثثصن   لثثل ة لتثث  7( ة ًثثصنء  أ  أثث  ة اوثثلجل ص6)
إ ث  نص اثص   إ ثأ أثص  000 ة  ىص ا ة و عىلأ  ي أن ل ص  ة مني  ة ياي    ة ً  ي   ةأل ة 
،  ن غث  ة خ ثصب   لثل ة ثني 07/ 2يىل  هع نن أ  أنث ل ص ، ىُثْنرثل    لثل ة لتث  ة ننثأ  

،  ة لتثث     2، ط2220  ، ة  ثثصهلا 212،     ثثيي  ن يثثل    لثثل  تثث  ة ثثني، ص122ص 
ا  ثث يل  أثثص نيثث هص حيثثي أم ثثي ة منيثث  ة ًثث  ي   ة منيثث  ة ياي ثث   لنثثي  72 ننثثص  ة شثثيل ص

   051، 050، 032 م  ننأ ة  ً صس ، ة ني  ة خ صب  ة جلة  ص
، 2221،   0، ط ي  يثثء أ اثثع  أ اثث   ثثصنل ، أ ميثث  ة اثث  أ، ة  ثثصهلا ،(  ةئثثا ة  جثثصز7)

 0 12-17ص
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قذذد أدرك العالقذذة بذذين الشذذكل المذذادى للكذذالم وبذذين  عبذذد القذذاهرفذذالمالحظ مذذن هذذذا الذذنص أن 
ليذدى أو ما يسمى بالجانب العقلى للمعنى، وذلك "عن طريق االستعانة بالنحو التق الدالليالجانب 

فالفاعذل  .مع تحويله إلى إمكانات إبداعية بالنظر إلى الصورة النحويذة الظذاهرة ومسذبباتها الدالليذة
وهكذذا لذم  .ليس فاعاًل ألنه مرفوع وقع بعد الفعل، بل ألنه قام بالفعل، والمفعول لوقوع الفعل عليه

 .الصياغة فيقلى بالناحية الوصفية إال وسيلة إلدراك الجانب الع عبد القاهريكن اهتمام 
لتشومسكى فيما بعد، حيث  الفكري يكاد يتشابه مع المنطلق  عبد القاهرل الفكري وهذا المنطلق 

اللغذة عنذدما  فذيالنحذو، لقصذوره عذن إدراك الجوانذب اإلنسذانية  فذي فيرفض األخير المنهج الوصذ
وحذده مذن خذالل التعامذل بذين أفذراد الجماعذات اللغويذة مذع إغفذال الجانذب  اللغذوي ركز علذى الواقذع 

يتحذذرك وراء  الذذذي فذذيويقصذذد بالجانذذب الخ .(8)يتحذذرك وراء المظهذذر المذذادى للكذذالم" الذذذي فذذيالخ
سذذذرعان مذذذا عذذذدل تشومسذذذكى فيذذذه عذذذن رأيذذذه فذذذأواله  الذذذذي الذذذدالليالمظهذذذر المذذذادى للكذذذالم الجانذذذب 

 .(9)عنايته
 

يديون التحويليون بالقضايا التركيبية مع مراعاة الفذارق بذين اللغذة العربيذة وغيرهذا وقد اهتم التول
تتبع عددًا من العمليات  التحويليبعض القضايا، نحو الزيادة واالتساع؛ لذا فإن "طريقة النحو  في

 :  هيالنحو العربى، وأهم هذه القواعد  فيالنحوية تشبه شبهًا غير بعيد كثيرًا مما جاء 
 Deletion: a+b  b or a.  null  قواعد الحذف :  -1
 Replacement : a  b  قواعد اإلحالل :  -1
 Expansion: a  b+c  قواعد التوسع -0
 Reduction: a+b  c  قواعد االختصار -3
 Addition: a  b+a  قواعد الزيادة -3

                                                           

، أجلثثث   نثثثعف، ة اجلثثث  11   أ اثث   مثثث ة ا ل   ة ن ثثثع نثثثي   مثثث ة  صهل  يشعأًثثث أ ص (8)
   ىُثْنرثثثثل   مثثثث ة  ص ن ة ا يثثثثثل    ثثثثي ة ويلىثثثث  نثثثثث نة  2213ة خثثثثصأ ، ة يثثثث   ةأل ف،  ىًثثثثثامل

 أثثثثثص نيثثثثث هص، حع يثثثثثص  ة جصأيثثثثث  ة وع ًثثثثثي ،  10 مثثثثث ة  صهل ة جلجثثثثثص أ  ثثثثثي ة لتثثثثث   ة م غثثثثث  ص
 0 2292273ة ي  

، يلجا   ييليثء    حلاثأ يليثا، 222-220 يع ز   رلى  يشعأً أ ة لتعى  ص (ىُثْنرل  جعح9)
،      مثثثثث ا ة لةج ثثثثثأ  ة ن ثثثثثع ة يلنثثثثثأ  ة ثثثثث نس 2225 ةن ة ايل ثثثثث  ة جصأييثثثثث ، ة  ثثثثث ن نى  

، جثثعح  ثثيلف  يشعأًثث أ 2272 أثثص نيثث هص،  ةن ة ن ضثث  ة يلنيثث ، نيثثل   202ة  ثث ىي ص
ل ة يلنثثثأ، أي ثثث  ة  اثثثص  ة يلنثثثأ، اثثثلةنل ،  يميثثثص،  ة ثثثثعنا ة لتعىثثث   أ ثثثصف أوثثثلجل  ثثثي أجلثثث  ة ى ثثث

 Chomsky: syntactic structures، pp.92-105، 230-210ص 19292272ة ي  ةح 
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 Permutation: a+b  b+a“)10(  قواعد إعادة الترتيب -1
الحذذف  فذيبهذذه القضذايا كمذا هذو الحذال  أيًضذاقد اهذتم  النصيأضف إلى ذلك أن علم اللغة 

واإلحذذالل مثذذل إحذذالل المضذذمر محذذل الظذذاهر أو إحذذالل الظذذاهر محذذل المضذذمر، وغيذذر ذلذذك مذذن 
، ومذذن ثذذم الوضذذوح النصذذيتحقذذق التماسذذك  فذذي، وتسذذهم النصذذيتظهذذر أثنذذاء التحليذذل  التذذياألمذذور 
 .كما سيتضح لنا فيما بعد (11)يالمتلقلدى  النصي
 

وبخصوص دراسة التراكيب يقول ابن خلدون: "اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة، 
اللسان للعبارة عن المعانى وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصذانها،  فيملكات  هيإذ 

 فذيوليس ذلك بالنظر إلى المفذردات، وإنمذا هذو بذالنظر إلذى التراكيذب، فذإذا حصذلت الملكذة التامذة 
يطبق الكالم على  الذيتركيب األلفا  المفردة للتعبير بها عن المعانى المقصودة ومراعاة التأليف 

 .(12)الحال، بلي المتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع، وهذا هو معنى البالغة"مقتضى 
 

الملكذة اللسذانية قذد لفذت االنتبذاه إلذى دراسذة  فذيهذذا الذنص مذن خذالل نظرتذه  فذيفابن خلدون 
 عبذد القذاهرالتراكيب، والشعر العربى مسرح ال بأس به وال سيما الشعر القديم على نحذو مذا أشذار 

ا سذبق، وفهذم الشذذعر العربذى "لذن يكذذون علذى الصذورة الصذحيحة المفيذذدة إال إذا كذان هذذا الفهذذم فيمذ
وزنذذه  فذذيأول أمذذره علذذى فهذذم بنائذذه، وبنذذاء الشذذعر ال يقذذوم إال علذذى بنذذاء جملذذة المسذذلوكة  فذذيقائمذذًا 

 توافذق النظذذام فذيسذنعرض لهذا تسذهم  التذذيلذذا سذنجد أن قضذايا التركيذب  (13)وقوافيذه أو موسذيقاه"
مذذع النسذذج الشذذعرى تصذذحيحًا للذذوزن والقافيذذة، حيذذث إن الذذوزن "لذذيس عنصذذرًا مسذذتقاًل عذذن  النحذذوي 

القصذذيدة يضذذاف إلذذى محتواهذذا مذذن الخذذارج، لكنذذه جذذزء ال ينفصذذل مذذن سذذياق المعنذذى، وهذذو بهذذذه 

                                                           

   ة جثث ىل نص ثثأنل وح ي ليثثا هثثأا ة ياليثثص  232-230( ة ن ثثع ة يلنثثأ  ة ثث نس ة  ثث ىي ص10)
  إ ثأ ة و ليثا  ة وثأ ي نث  transformational Grammarأث  يث ف الى ث  ة ن ثع ة و ثعىلأ 

  نأ ك    207-202ىُثْنرل ة ًصنء ص 0أ  ي ف ة منيوي  ة ياي    ة ً  ي 
 Dieter Wunderlich، foundations of linguistics، translated to english by Roger 

Lass، Cambridge University Press، New York، U.S.A، 1979، pp.312-313. 
ص نص عاثثعح  ىُثْنرثثل     أ اثث  حاص ثث   مثث ة ل ي   ننثثص  ة جالثث  ( حثثعف و  ة  ة ثثلن     لو ثث11)

،    ياثثصم حًثثصح  أنثثصهث ة م ثثي 2222،  ةن ة شثثل  ، ة  ثثصهلا 2، ط211-73ة يلنيثث  ص
 0 2272، ة  ةن ة ميضص ، ة اتلب151-107 ي ة لت  ص

 .Cohesion in English، pp، 226-227 نأ ك   
م،  ىُثْنرل     أيشثصف زنلىثص  1000 ف، نيل  ،  منصح ( ةن  يل  ح  ة ا  أ ،  ةن  أ وم  ة  12)

، ة اؤ ًثثث  ة جصأييثثث   لنشثثثل  ة وعزىثثثع، 2، ط52ة ال ثثث  ة لًثثثص ي   ثثثي أ  أثثث  ةنثثث  يلثثث  ح ص
 0 2212نيل  ،  منصح 

 0 173-122،  ىُثْنرل وىضص  ص150-132( ننص  ة جال  ة يلني  ص13)
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وإذا كذان الذوزن لذيس عنصذرًا مسذتقاًل  .(14)الصفة ال ينتمى إلى علم الموسيقى بل إلى علذم اللغذة"
عن القصيدة، بل هو جزء مذن سذياق المعنذى، فذإن أبنذاء اللغذة بذذلك كذأنهم "يصذرحون للشذاعر أن 

يراهذذا مناسذذبة داخذذل اإلطذذار المتفذذق  التذذييسذذتعمل المفذذردات اللغويذذة واألنظمذذة التركيبيذذة بالطريقذذة 
 .(15)مقابل االلتزام من جانبه بهذا اإلطار" فيعليه، 
 

يراهذذذا يتضذذذمنه قذذذول النحذذذاة إن الشذذذعر  التذذذيبالطريقذذذة  واسذذذتعمال الشذذذاعر لألنظمذذذة التركيبيذذذة
"موضع اضطرار وموقف واعتذار، وكثيرًا ما ت َحرَّف  فيه الكلذم عذن أبنيتذه، وت َحذال  فيهذا المثذل عذن 

؛ لذذا فذإن قضذايا التركيذب موضذوع البحذث بمذا فيهذا مذن مخالفذات للغذة (16)أوضاع صيغها ألجله"
أن يسذمى  ينبغذىة بمذا يسذميه النحويذون )ضذرورة(، وهذو مذا الشعر عن لغة النثر لها عالقذة وطيذد

لغذذذذة الشذذذذعر علذذذذى نحذذذذو مذذذذا سنوضذذذذح فيمذذذذا بعذذذذد، "ومنذذذذه تقذذذذديم مذذذذا بعذذذذد" إال "عليهذذذذا، نحذذذذو قذذذذول 
 :(17)األعشى

اَلذذذذه   ي ذذذب  َأثق  ت ذَراَرا * َأَحذذذلَّ ب ه  الشَّ ي ذذب  إ الَّ اغ  َترَّه الشَّ  َوَما اغ 
 

َلذذت  .اغتذذرارًا إال الشذذيب، فقذذدميريذذد: ومذذا اغتذذره  ع  وإنمذذا لذذم يكذذن بذذد مذذن هذذذا التقذذدير؛ ألنهذذا لذذو ج 
داخلذذة علذذى المصذذدر لفظذذًا وتقذذديرًا، لذذم يكذذن للكذذالم فائذذدة، إذ معلذذوم أنذذه ال يغتذذره الشذذيب خذذالف 

وهنا أشير إلى أن المصدر في بيت األعشى ليس توكيديًا, كمذا يذرى ابذن عصذفور, .(18)االغترار"
 وعي, والتقدير: وما اغتره الشيب إال اغترارًا عظيمًا.فهو مصدر ن

"نظذرورا إلذى هذذه المخالفذات علذى أنهذا "ضذرائر" فنّفذروا الشذعراء  أسذتاذيلكن النحاة كما يقول 
يذرى فيهذا أن مرتكذب مذا سذماه النحذاة  التذيمنها، ورغبوهم عنها، ولم تفلح لفتة ابذن جنذى الصذائبة 

، وأنذذه ال (19)درتذذه علذذى تركهذذا، ليعذذدها لوقذذت الحاجذذة إليهذذاضذذرورة إنمذذا يذذدخل تحذذت قبحهذذا مذذع ق

                                                           

  2213 ىثثثا، ة زهثثثلة ، ة  ثثثصهلا ، يلجاثثث     وحاثثث   ن 35( جثثثعح نثثثعى   ننثثثص   تثثث  ة شثثثيل ص14)
حيثثي  127-122،  ننثثص  ة جالثث  ة يلنيثث  ص02 ىُثْنرثثل وىضثثص   ة جالثث   ثثي ة شثثيل ة يلنثثأ ص

 0 2هصأا 201ة   ىي    ي    ة نًث ة شيل   ننص  ة جال ،  ة لت   ننص  ة شيل ص
 0أ   ى  ة الجع 212،  ىُثْنرل وىضص  ص31( ة جال   ي ة شيل ة يلنأ ص15)
 0 0/222( ة خنصئي16)
 0 25/2( ة  ىعةح 17)
، ي  يثثء ة ًثثي  إنثثلةهيل أ اثث ،  ةن ةأل ثث   ، نيثثل  ، 121( ةنثث   نثثىعن  اثثلةئل ة شثثيل ص18)

 0 0 منصح،  
 0 22-0/20( ة خنصئي19)
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ألن ابذذن جنذذى نفسذذه صذذاحب هذذذه اللفتذذة  ...يرتكبهذذا لضذذعفه وعجذذزه بذذل لفذذيض منتذذه وقذذوة طبعذذه
 .(20)يصفها بوصفين يكفيان للتنفير منها وهما القبح، وانخراق األصول بها"

 
نصه ليس عبثًا، بل يجذرى موازنذة سبيل بناء قصيدته وإنتاج  فيوإذا كان ما يقوم به الشاعر 
، فذإن (21)ذهنذه مذن بذدائل لغويذة، جذاعاًل ذلذك هذدفًا شخصذياً  فذيدقيقة بين التراكيب بناء على مذا 

هذا البناء تتصل بما يسمى عوارض بناء الجملة، حيث "تعرض له عوارض  فيالقضايا التركيبية 
لذذه مذذن معنذذى إلذذى آخذذر مذذع المحافظذذة علذذى البنيذذة  فذذياألساسذذية، كالتقذذديم والتذذأخير  مختلفذذة ت َحوّ 

تعتور  التيواالستفهام والتأكيد وغير ذلك من العوارض  أيًضاوكالحذف  .مكونات البنية األساسية
التركيذذذذب المنطذذذذوق، فتضذذذذيف إلذذذذى معنذذذذاه األول معنذذذذى آخذذذذر إضذذذذافيًا عذذذذن طريذذذذق إضذذذذافة بعذذذذض 

"إيذاك نعبذد"  فذيمواقع بعض العناصذر، فتقذديم المفعذول بذه مذثاًل  فيالعناصر األخرى، أو التبادل 
ليس فيه إضافة لعنصر جديد لم يكن موجذودًا مذن قبذل، وهذو مذع ذلذك يفيذد معنذى مذا ال يفهذم مذن 

وهذذا  .المبتدأ والخبر مثاًل يضيف معنى ال يفيده الخبر المنكذر فيغير تقديمه، وتعريف الطرفين 
 .(22)نية األساسية أو تصورها من إمكانات تسمح بها"كله استغالل لما تتيحه الب

سذيتعرض لهذا البحذث ال يمكذن فصذلها أو دراسذتها  التيوبناًء على ذلك فإن القضايا التركيبية 
للشذذعر أو تحديذذد  التركيبذذيالكذذامن وراءهذذا، حيذذث إن "وصذذف النظذذام  الذذدالليبمعذذزل عذذن الجانذذب 

اجذة إليذه ال يمكذن أن يذتم دون أن يذرتبط هذذا بمذا للجمل فيه مع ضذرورته وشذدة الح النحوي البناء 
 .(23)عن الشعر ال معنى له" النحوي تؤديه من داللة؛ ألن عزل النظام 

 
إلذذى التعريذذف بهذذذه القضذذايا، فنذذوجز القذذول فيهذذا، محيلذذين علذذى التفصذذيالت، وذلذذك علذذى  نذذأتي
 :  التاليالنحو 

 قضية الحذف وعالقتها بالداللة : -أ
داللة التراكيب النحوية، لكونها  فيتؤثر  التياللغة العربية من القضايا  فيتعد قضية الحذف 

انحرافذذًا عمذذا هذذو مذذألوف مذذن طذذرق التعبيذذر العاديذذة، سذذواء أكذذان الحذذذف حذذذف أسذذماء أم أفعذذال أم 
 .حروف
 

                                                           

،  يىنثيا ا ثك  ثي  تث  ة شثيل   نة ث   ثي ة ضثل نا ة شثيلى ، 50( ة جال   ي ة شيل ة يلنأ ص20)
 0 250-231ص

 0 002، ة وى يل ة لًص أ  ي ة  ضصنا ة يلني  ص313 ة جلة  ص (ىُثْنرل  ة ني  ة خ صب21)
 0 220( ننص  ة جال  ة يلني  ص22)
 0 17( ة جال   ي ة شيل ة يلنأ ص23)
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لغتنذذذا نجذذذد أن األصذذذل ورود الكذذذالم بغيذذذر حذذذذف، لكذذذن هنذذذاك بعذذذض  فذذذيفذذذإذا أمعنذذذا النظذذذر 
 .ى الكالم، حيث تحذف بعض عناصره؛ لذا ع دَّ من عوارض بناء الجملةتطرأ عل التياألعراض، 

اللغذذات،  فذذيمذذن القضذذايا الكليذذة  هذذيوهذذذه القضذذية ال يقتصذذر وجودهذذا علذذى العربيذذة وحذذدها، بذذل 
، وال يمكذذن اللغذذوي اللغذذة؛ ألنهذذا مرتبطذذة كثيذذرًا بمسذذتويات التحليذذل  فذذي"والبذد مذذن تقبذذل تلذذك الظذذاهرة 

الجملة دون تقدير ما هو محذوف، ورده إلى مكانذه علذى ضذوء مذا تذم  فيإقامة بعض المستويات 
 ويمكن تناولها من خالل النقاط التالية :  .(24وصفه من قواعد وقوانين")

 اللغة واالصطالح :  فيالحذف -4
يحذفذه حذذفًا، قطعذه مذن  شذيءاللسذان "حذذف ال فذيالحذف لغة يعنى القطع من الطرف، جاء 

 الذذذي( وهذذذا الجذذزء 26اصذذطالحًا يعنذذى "إسذذقاط جذذزء الكذذالم أو كلذذه لذذدليل")والحذذذف  .(25طرفذذه")
حذف جملة  فيأسقط من الكالم قد يكون اسمًا أو فعاًل أو حرفًا، وقد يكون جملة، كما هو الحال 

ويمكذذن أن يقذذذال إن الحذذذف "أسذذذلوب مذذذن  .جذذواب الشذذذرط أو جملذذة جذذذواب القسذذم عنذذذد اجتماعهمذذذا
اسذذذتخدمها النحذذذاة لتبريذذذر االخذذذتالف بذذذين الواقذذذع  التذذذياحذذذد مذذذن طرقذذذه ، وو النحذذذوي أسذذذاليب التأويذذذل 

 .(27والقواعد النحوية") اللغوي 
 

بأنذذه "نذذوع مذذن القذذوانين النحويذذة التحويليذذة يذذتم بموجبذذه  التحذذويلي التوليذذديالذذدرس  فذذيوي عذذرَّف 
 حذف كلمة أو عبارة، ويرمز لهذا القانون جبريًا كما يلى : 

 (28)س+ صفر" س+ص 

يمكن لمحتواها المفهومى أن يقوم  التيويعرّ فه علماء النص بأنه "استبعاد العبارات السطحية، 
ذذذع أو أن ي عذذذدَّل بواسذذذطة العبذذذارات الناقصذذذة") فذذذي فممذذذا سذذذبق يتبذذذين لنذذذا أن  .(29الذذذذهن أو أن ي وسَّ

ى الحذف اصطالحًا معناه إسقاط عنصذر مذن عناصذر الكذالم بشذرط وجذود الذدليل أو القرينذة لمعنذ
وأن روبرت دى بوجراند من خذالل تعريفذه السذابق للحذذف يجعلذه وسذيلة مذن أهذم  .ما يريده المبدع

                                                           

،  ةن ة ايثثصن  102(    أ اثثع  ىثثصلع   لضثثصىص ة و ثث ىل ة ن ثثع  نثثي  ة  ثث أص   ة ا ثث  ي  ص24)
2215  

 يثثثثي ،  لخليثثثثا نثثثث  وحاثثثث ،  ة  ثثثثصأعس ( ةنثثثث  أنرثثثثعن   ًثثثثصح ة يثثثثلب، أثثثثص ا حثثثثأ ،  ىُثْنرثثثثل  ة25)
 0ة ا ي   ة اص ا  ىً ص

( ة زننشثثأ  ة ملهثثصح  ثثي  لثثعم ة  ثثلمح، ي  يثثء أ اثث  ونثثع ة ىضثثا إنثثلةهيل،  ةن ة وثثلة ، ة  ثثصهلا، 26)
 0  0/201 0 

، ن ثثص   أصجًثثويل 102(     لثثأ أ اثث  ونثثع ة ا ثثصنم  ة  ثثأ   ة و ثث ىل  ثثي ة ن ثثع ة يلنثثأ ص27)
 0 2223ة  صهلا  ن لي   ةن ة يلعم، جصأي 

 0 2211أ وم   منصح  2، ط21(    أ ا   لأ ة خع أ  أيجل  لل ة لت  ة نرل  ص28)
 0 002( ة ني  ة خ صب  ة جلة  ص29)
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 Efficiencyكفاءة الصياغة، وهذا ما أسماه    بالكفذاءة  في، ومن ثم Cohesionوسائل السبك 
 .(30صياغة أكبر كمية من المعلومات بإنفاق أقل قدر من الوسائل") هيالنصية، "و 

 الحذف عند القدماء العرب :  -4
الحذديث عذن  فيتناول القدماء العرب الحذف بالدرس والتحليل، وكانت مالمح منهجهم تكمن 

أقسذذامه وكونذذه فرعذذًا عذذن أصذذله الذذذكر، والتسذذوية بينذذه وبذذين اإلضذذمار، وأسذذباب الحذذذف وأغراضذذه 
ذذم القذدماء العذذرب الحذذذف  .وشذروطه وكيفيذذة تقذذدير المحذذذوفات مذذن حيذذث الجذذواز والوجذذوب فلقذذد َقسَّ

(، ومن حيث دخوله الكلمة إلى حذف المفذرد وحذذف الحذرف وحذذف الجملذة 31إلى جائز وواجب)
 .بطون كتبهم في(، وكان ذلك كله متناثرًا 32أو حذف االسم وحذف الفعل وحذف الحرف)

 
أنهذذم عذذدوا ورود الكذذالم بغيذذر حذذذف  اللغذذوي الذذدرس  فذذيومذذن حذذديثهم عذذن األصذذلية والفرعيذذة 

اللفذذظ مذذن  فذذيبذذاب مذذا يكذذون  فذذيصذذاًل "الذذذكر"، والحذذذف فرعذذًا عذذن هذذذا األصذذل، فيقذذول سذذيبويه أ
الكذذذذالم غيذذذذر ذلذذذذك، ويحذذذذذفون  فذذذذياألعذذذذراض: "اعلذذذذم أنهذذذذم ممذذذذا يحذذذذذفون الكلذذذذم وإن كذذذذان أصذذذذله 

فهذو بذذلك  .(33الكذالم غيذر ذلذك لذم يذك وال أدر وأشذباه ذلذك") فذيويعوضون، فمما حذذف وأصذله 
 .التركيب، وهو ما سبق أن أشرنا إليه بعوارض بناء الجملة فين األعراض يعد الحذف عرضًا م

أنذه "بذاب دقيذق  عبد القاهروبجانب ذلك رأوا أن الحذف أفصح من الذكر وأزيد لإلفادة، فيرى 
المسلك، لطيف المأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذذكر، 

والالفذت للنظذر أن القذدماء قذد اسذتعملوا مصذطلحين عنذد  .(34لإلفذادة") والصمت عذن اإلفذادة أزيذد
(، وإذا كذذان ابذذن مضذذاء  القرطبذذى قذذد انتقذذد هذذذا 35الحذذديث عذذن الحذذذف، همذذا الحذذذف واإلضذذمار)

                                                           

 Cohesion in English أثص نيث هص،  حثعف ة ًثمك و  ة واص ثك  ىُثْنرثل   122( ة ًثصنء ص30)

p.303،314 
، ي  يثثء 115 أتنثثأ ة لميثث  2/21وضثث ،  ة ا 2/151( ىُثْنرثثل  لثثأ  ثثميا ة اثثثصف  ة  وثثصب31)

 0م2215،  ةن ة ى ل، نيل  ،  منصح 2أصزح ة امصن ، ط
-120،  لضصىص ة و ث ىل ة ن ثع  ص150-123،  أتنأ ة لمي 3/021(ىُثْنرل  ة خنصئي 32)

111  
 0 15-2/13( ة  وصب33)
ئا ، اا      ن ثص37،  ىُثْنرل  ة خ صنأ، نيصح إ جصز ة  لمح ص232(  ةئا ة  جصز ص34)

 ثثي إ جثثصز ة  ثثلمح، ي  يثثء أ اثث  يلثث  ة لثثن،    أ اثث  زغلثثعف  ثث م،  ةن ة ايثثصن ، أنثثل، 
 0 0 

، 033، 200، 212، 1/75 أثص نيث هص،  2/229151( ىُثْنرل  لأ  ميا ة اثثصف  ة  وثصب35)
 0 1/2519021، ة ا وض 0/322، 020
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(، فالواقع أنهما "يسذتعمالن بمعنذى واحذد عنذد النحذاة ابتذداًء مذن سذيبويه، وال توجذد تفرقذة 36الخلط)
 .(37ال يسمونه حذفًا") الذياستعمالهما باستثناء إضمار الفاعل  فيدقيقة تراعى 

، فهذذذا هذذذو أحذذذدهم يصذذذرح بهذذذا عنذذذد تفسذذذيره لفذذذظ أيًضذذذاوهذذذذه التسذذذوية وجذذذدت عنذذذد المحذذذدثين 
الكذذالم  فذذينذذص الفذذراء، فيقذذول: "فهذذو يقذذول: وإنمذذا يحسذذن اإلضذذمار "الحذذذف"  فذذياإلضذمار الواقذذع 

: قذذد أصذذاب فذذالن المذال، فبنذذى الذذدور والعبيذذد واإلمذذاء يجتمذذع، ويذذدل أولذذه علذذى آخذره، كقولذذك الذذي
واللباس الحسن، فقد ترى البناء ال يقع على العبيد واإلماء وال على الدواب وال على الثياب، ولكنه 

 .(38من صفات اليسار، فحسن اإلضمار لما عرف")
 

سذتعمال وطذول كثذرة اال فذي، ويمكذن إجمالهذا أيًضذاأمَّا عن أسباب الحذف، فقد جاءت متناثرة 
الكالم، وما سماه النحاة بالضرورة الشعرية، والحذف للتركيب والحذذف ألسذباب قياسذية صذرفية أو 

 .(39صوتية، والحذف ألسباب قياسية تركيبية)
 هذذيوإنمذا -اللغذوي وتجذدر اإلشذارة إلذى أن "هذذه األسذذباب ليسذت علذاًل عقليذة بعيذدة عذذن الواقذع 

المباشر للغة، ومن معرفتهم بخصائص  فياالستقراء الوص أحكام أو نتائج استخلصها القدماء من
 فذذذيآن واحذذذد للظذذذاهرة  فذذذيبمثابذذذة وصذذذف تقريذذذرى وتفسذذذيرى  هذذذيالصذذذيي والتراكيذذذب العربيذذذة، إنمذذذا 

 .مواضعها المختلفة
 

كذذل موضذذع كالحذذذف لكثذذرة االسذذتعمال أو لطذذول الكذذالم  فذذيوبعذذض أسذذباب الحذذذف ال يطذذرد 
َللَّ ف ي َعلَّذل  الحذذف  الذذييها الحذف بأكثر مذن سذبب كأسذلوب القسذم وبعض المواضع يحسن أن يع 
                                                           

 0 2211أنل،  ةن ة ايصن ، 0، ي  يء     علأ اي ، ط2059202( ة ل   لأ ة ن صا ص36)
، ة ث ةن ة جصأييثث ، 10-22(    اثصهل  ثلياصح حاثع ا  رثصهلا ة  ثثأ   ثي ة ث نس ة لتثع  ص37)

، ي  يثثثثء أ اثثثث  نصأثثثثا 272،  ىُثْنرثثثثل  ةنثثثث  أص ثثثثك  يًثثثث يا ة ىعةئثثثث  ص2227ة  ثثثث ن نى  
،    م م وحا  م م  ة  ثأ   ة و ث ىل نثي  ة ن ثصا 2221نلنص ،  ةن ة  وصب ة يلنأ، ة  صهلا 

، ن ثثثثثثص    نوثثثثثثعنةا نثثثثثث ةن ة يلثثثثثثعم، جصأيثثثثثث  ة  ثثثثثثصهلا 07-05 ة و ثثثثثثعىليي  ة وع يثثثثثث ىي  صة يثثثثثلب 
، حيثي 102-222،     لأ ونع ة ا صنم  ة  أ   ة و ث ىل  ثي ة ن ثع ة يلنثأ، ص 2222

 0 لض  ي ل  ة  أ  نصة وتنص   ةةيًص   ةةيونصن  ة ااصن  ة و  ىل  ة وضاي   ة وأ ىا
، ة ثث ةن ة جاصهيلىثث   لنشثثل  ة وعزىثثع، 2/131ا  ة ن ثثع  نوثث  ة وىًثثيل(    إنثثلةهيل  م ة لثثن ن يثث 38)

،  ىُثْنرثثثل     أ اثثث  حًثثث  جمثثثا  2/209112،  أيثثثص أ ة  ثثثلمح2220، أنثثثلةين  يميثثثص 2ط
، ة ملنثل  2219222وبص   ة  لةب   ة وثن  لثأ ة ايثص أ  ثي ة  ثلمح ة  ثلىل  ة لتث  ة يلنيث  ص

يثثثثثثثثث هص، ة امثثثثثثثثثل   ة  صأثثثثثثثثثا  ثثثثثثثثثي ة لتثثثثثثثثث   أثثثثثثثثثص ن 2/157، ة  وثثثثثثثثثصب2222 ل مص ثثثثثثثثث ، ة تلنيثثثثثثثثث 
 0 220،  ةئا ة  جصز1/101 ةأل ب

، 2292229223-1/21 أثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص نيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث هص  2/110(ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  ة  وثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصب39)
،  مثثثثثثثثث ة  صهل 2/1119112،  أيثثثثثثثثثص أ ة  ثثثثثثثثثلمح  لىثثثثثثثثثل ة  2/0591/2329252ة ا وضثثثثثثثثث 

 ، 0ح،  نىول،  ةن ة  وثصب  لوثلة  ة يلنثأ، نيثل  ،  منثص0ة جلجص أ  و لةن ة م غ ، ي  يء هث
 0 23-02،  رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص011-017ص
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مواضذذع أخذذرى ال يصذذح التعليذذل إال بسذذبب  فذذيالذذوارد فيذذه كثيذذرًا بطذذول الكذذالم وبكثذذرة االسذذتعمال، و 
 .(40واحد")

يرمى إليه الناطق عند حذف كلمة ما أو جملة مذا،  الذيالهدف  أيأمَّا عن أغراض الحذف، 
موضع واحد إلى أكثر من غرض، وجانب كبير من األغراض أو المقاصذد  فيفقد "ي عزى الحذف 

الشذذعر  فذييتصذل بذالمعنى، ويذذؤثر فيذه، وبعضذذها يتصذل بذذاللفظ حيذث تقتضذذيها الصذناعة اللفظيذذة 
 .(41والنثر")

يؤكذذد صذذلة الحذذذف بالداللذذة،  الذذذيهذذذا المجذذال، وهذذو األمذذر  فذذيوقذذد أدلذذى البالغيذذون بذذدلوهم 
: "اعلذذم أن ههنذذا بابذذًا مذذن اإلضذذمار والحذذذف يسذذمى "اإلضذذمار علذذى جذذانيالجر  عبذذد القذذاهرفيقذذول 

ومذذن لطيذذف ذلذذك ونذذادره قذذول  ...شذذريطة التفسذذير"، وذلذذك مثذذل قذذولهم "أكرمنذذى وأكرمذذت عبداللذذه"
 البحترى: 

د  َسَماَحذذذَة َحات ذذذم   ئ َت َلم  ت ف س  م  مآثذ ذَر َخال ذذذد * َلو  ش  د   َكَرمًا، َوَلم  َته 
 

األصذذل ال محالذذة: لذذو شذذئت أن ال تفسذذد سذذماحة حذذاتم لذذم تفسذذدها، ثذذم حذذذف ذلذذك مذذن األول 
حكذذذم البالغذذذة أن ال ينطذذذق بالمحذذذذوف، وال  فذذذيإن الواجذذذب  ...عليذذذه الثذذذاني فذذذياسذذذتغناًء بداللتذذذه 

أنك لو رجعت فيه إلى ما هذو أصذله، فقلذت: "لذو شذئت أن ال تفسذد  فييظهر إلى اللفظ، فليس يخ
 .(42يمجه السمع وتعافه النفس") شيءم تفسدها" صرت إلى كالم غث وإلى سماحة حاتم ل
، وإال صار كالمًا غثًا؛ المتلقييربط بين الحذف ووضوح المعنى لدى  عبد القاهروهكذا نرى 

ينفذر السذذمع منذذه، وتكرهذذه الذذنفس، وأن الحذذذف يضذذيف معذذانى دالليذذة عذذن طريذذق التحويذذل، وبذذذلك 
سذذر الفصذذاحة، وأبذذى هذذالل  فذذيبالغيذذين مثذذل "ابذذن سذذنان الخفذذاجى وغيذذره مذذن ال عبذذد القذذاهريكذذون 

تمتلكهذذا التراكيذذب اللغويذذة، وذلذذك  التذذيالصذذناعتين قذذد فطنذذوا إلذذى الطاقذذات التعبيريذذة  فذذيالعسذذكرى 
تكشف عن هذه الطاقات، وكان هذا نتيجة للمفهوم المتطور  التيعندما أكدوا على معانى النحو، 

 .(43ربط بين قواعد اللغة والمعنى") الذيلمصطلح النحو 
جانذب كبيذر منهذا  فذيتتصذل  التييرمى إليها المبدع من َجرَّاء الحذف، و  التيوهذه األغراض 

الكذالم،  فذياإليجذاز واالختصذار  فذيبالمعنى، والجانب اآلخذر بالصذناعة النحويذة؛ يمكذن إجمالهذا 
شذذريفًا لذذه، وتحقيذذر شذذأن المحذذذوف، واالتسذذاع، والتفخذذيم واإلعظذذام وصذذيانة المحذذذوف عذذن الذذذكر ت

وقصد البيان بعد اإلبهام، وقصد اإلبهام، والجهل بالمحذوف، والعلم الواضح بالمحذوف، والخوف 
                                                           

 0 02( رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص40)
 0 012-011،  لضصىص ة و  ىل ة ن ع  ص1/72912،  ىُثْنرل  ة ا وض 22( ة ًصنء ص41)
  ة مي  أ  ة  صأا  ، 220(  ةئا ة  جصز 42)
، ةأل جلثثثع ة انثثثلى ، ة  ثثثصهلا، 1ة لتثثث ، ط (    نثثثلىل زنثثثأ حًثثثصم ة ثثث ى   وبثثثعف يلة يثثث   ثثثي  لثثثل43)

 0 151-155،ص2215
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منه أو عليه، واإلشعار باللهفة ورعاية الفاصلة أو المحافظة على السجع، والمحافظذة علذى الذوزن 
 .(44الشعر) في

 أما عن شروط الحذف، فأهم شرطين هما : 
 .وجود الدليل على المحذوف، سواء أكان قرينة لفظية أم حالية أم عقلية -1
 .أال يؤدى الحذف إلى اللبس -1

أمذذذذا عذذذذن كيفيذذذذة تقذذذذدير  .(45ذكرهذذذذا ابذذذذن هشذذذذام) التذذذذيهذذذذذا باإلضذذذذافة إلذذذذى الشذذذذروط األخذذذذرى 
أولى    بالحذذف،  الثانيالمحذوفات وما يتضمن ذلك من أسس التقدير وأولوياته، وكون العنصر 

 .(46هذا كله إلى مظانه) فيبعض األحيان، فيمكن الرجوع  فيوترجيح أحدهما 
 الحذف عند التوليديين التحويليين :  -3

 التذييمكن اإلشارة إلى أن التحويليين قد أشاروا إلذى الحذذف باعتبذاره أحذد العمليذات التحويليذة 
 تركيبذذي( فذذإذا وجذذد وصذذف 47إلذذى ذلذذك) Bachتذذدخل التراكيذذب علذذى نحذذو مذذا سذذبق، ويشذذير بذذا  

 .SD:X-Y-Z(48)نحو : 
 يدخله يصبح :  الذيفإن التركيب بعد التغيير 

)49(Sc: X1-X2-X3  X1-X3 

يتكون  تركيبي، ومعنى ذلك أنه إذا كان لدينا وصف 0س-1س  0س-1س-1أنَّ س أي
 X ،X2متغيذذذذذر مذذذذذن  X1حيذذذذذث إن  X3,X2,X1أو المتغيذذذذذرات  X ،Y ،Zمذذذذذثاًل مذذذذذن المتغيذذذذذرات 

 Structural، وقذد جذرى علذى هذذا التركيذب الجديذد أو المتغيذر Zمتغيذر مذن  X3,Yمتغيذر مذن 
                                                           

(ىُثْنرثثل  ة ًثثيعاأ   ة ي ثثصح  ثثي  لثثعم ة  ثثلمح، ي  يثثء أ اثث  ونثثع ة ىضثثا إنثثلةهيل،  ةن ة وثثلة ، 44)
 ة  ز ىنأ  ة ىضصح  ي  لعم ة م غ ، ي ث ىل     لثأ  2229225-0/220 ، 0ة  صهلا،  

،  ة ًثيعاأ  229202م، ص1000نيثل  ،  منثصحنع ألجثل، أنشثعنة   ةن  أ ومث  ة  ث ف، 
،  رثثثصهلا ة  ثثثأ   ثثثي ة ثثث نس ة لتثثثع  022-1/021،  ة ا وضثثث 2/12ة ا ثثثص ع ة ًثثثيي ا

  221-27ص
-225 أثثثص نيثثث هص،  رثثثصهلا ة  ثثثأ   ثثثي ة ثثث نس ة لتثثثع  ص 712(ىُثْنرثثثل  أتنثثثأ ة لميثثث  ص45)

252 0 
، 1/92020/115،  ة خنثثصئي220،  ةئثثا ة  جثثصز ص103-722(ىُثْنرثثل  ة ًثثصنء ص46)

حيثثي ىنثثلح نثثأح ة يثثلب ي ثثأ  إاة نثثصح  ياثثص ون ثثعة   يثثا  لثثأ أثثص و  ثثعة،  0/221 ة ا وضثث 
، 2221-2220 ةنثث  ةأل يثثل  ة اثثثا ة ًثثصئل، ي  يثثء وحاثث  ة  ثثع ي  نثث    امص ثث ، ة  ثثصهلا 

 0 270-255،  رصهلا ة  أ  ص1/172
 0 22ليي  صة  أ   ة و  ىل ني  ة ن صا ة يلب  ة وع ي ىي  ة و عى -(ىُثْنرل  و47)

 B-Bach: An introduction to transformational Grammar، p.73.  

 C-Langacer، Language and its structure، p.128. 

 Structural Descrption0ةيونصن  لعب  ة ولنيمأ  SD( ة ا نع  نث 48)
 Structural changeةيونصن  لولني  ة ج ى  و  ة اوتيل  SC( ة ا نع  نث 49)

 



 

26 

Change  3تحويذذل بالحذذذف، فتحذذول إلذذىx-x1 ويظهذذر ذلذذك مذذن خذذالل الرسذذم 0س-1أو س ،
 :  التاليالشجرى 

                                     

 

 تتحول إلى                                 

 

 

 

يحتوى  B، والمتغير B,Xعلى متغيرين هما مثاًل :  تحتوي مثاًل بمثابة جملة  Aأن الرمز  أي
وعنذذذد  b,aيتفذذذرع إلذذذى متغيذذذرين فذذذرعيين همذذذا  أيًضذذذا، Cوالمتغيذذذر Z ،Cبذذذدوره علذذذى متغيذذذرين همذذذا 

قذد حذذف بمتغيريذه الفذرعيين  Cدخول التحويل بالحذف إلى هذا الرسم الشجرى وجدنا أن المتغيذر 
، والرسذذم الشذذجرى قبذذل الحذذذف يمثذذل البنيذذة Zيتفذذرع منذذه متغيذذر فرعذذى واحذذد هذذو  Bوبقذذى المتغيذذر 

 .واآلخذذر يمثذذل البنيذذة السذذطحية أو البنذذاء الظذذاهرى بعذذد دخذذول الحذذذف األساسذذيالعميقذذة أو البنذذاء 
يمكذذن  التذذيوبنذذاًء علذذى ذلذذك فذذإن "الحذذذف يمكننذذا مذذن اختصذذار الجمذذل بواسذذطة إسذذقاط العناصذذر 

 من خالل ما يلى :  أيًضااسترجاعها من سياق الكالم، وتتضح هذه العملية 
 .بول اشترى قاموسًا وهارى اشترى مجموعة قصصية-أ
 .(50بول اشترى قاموسًا وهارى مجموعة قصصية")-ب
 .من الجملة الثانية لداللة السياق عليه الثانيفقد حذف الفعل )اشترى(  
 

يمكن القول إن كل ذلك يتم مذن خذالل البنيتذين العميقذة والسذطحية،  أيًضاوبناًء على ما سبق 
يقذذذول تشومسذذذكى: "إن البنيذذذة والسذذذطحية تحذذذدد التفسذذذير الصذذذوتى،  الذذذدالليفالعميقذذذة تقذذذدم المعنذذذى 

(، كمذا يقذول جذونز 51والبنية السطحية تحدد الشكل الصذوتى") الدالليالعميقة تعبر عن المحتوى 
معظذذم جوانبذذه إن لذذم يكذذن بأكملذذه مذذن  فذذيفسذذيكون مشذذتقًا  ...: "أمذذا معنذذى كذذل جملذذةأيًضذذاليذذونز 

                                                           

 )50( Flor ARTs and Jan Aarts: English syntactic structures، Pergaman press، New. 

York، U.S.A، 1982،pp،88-89. 

  .Foundations of linguistics،p313      ىُثْنرل وىضص   
)51( Chomsky: Aspects of the theory of Syntax، Cambridge، 1965.p،16. 
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أو التفسير الصوتى لكل جملة ، أما المظهر الصوتى الدالليالبنية العميقة بواسطة قواعد التفسير 
 .(52فسيكون مشتقًا من البنية السطحية بواسطة القواعد الفنولوجية")

 
ونخلص من ذلك إلى أنه إذا كان الحذف فرعًا عن أصله الذكر عند العذرب، فذذذإن هذذا األمذر 

يقذذة عنذذد التوليذذديين التحذذويليين فيمذذا يسذذمى بالبنيذذة العم أيًضذذاالحذذديث  اللغذذوي الذذدرس  فذذيموجذذود 
ونتيجة لذلك سيتذذم تصنيف الجمل  .(53والبنية السطحية حيث يعدون األولى أصاًل والثانية فرعًا)

 إلى نوعين :  -أيًضابقية القضايا  فيوهو ما َسي تََّبع بعد ذلك  -الم َمثَّل بها ألنماط قضية الحذف
 ."البنية األساسية" أو الجملة التوليدية األساسياألول: البناء 

 فذذذيدخلهذذذا عنصذذذر تحويذذذل  التذذذيالجملذذذة  هذذذي: البنذذذاء الظذذذاهرى أو الجملذذذة التحويليذذذة، و الثذذذاني
 .بنائها الظاهرى 

 
 الحذف عند علماء النص :  -1

إذا أردنا الحديث عن الحذف عند علماء النص سنجد أنهم أولوه عناية فائقة، حيث إنه يسذهم 
( ممذا يذؤدى إلذى تحقذق الكفذاءة النصذية؛ لذذا يقذول أحذد 54)النصذيتحقيق التماسك  فيبقدر كبير 

وهذذا مذا أكذده كذل مذن  ...النصذيتحقذق التماسذك  التيالمحدثين: "وي َعد  الحذف واحدًا من العوامل 
 .Cohesion in english("55)“هاليذذدى ورقيذذه حسذذن، إذ أفذذردا لذذه قسذذمًا كبيذذرًا مذذن كتابهمذذا 

أو "اإلبدال من  Substitution by zeroاء بالمبنى العدمى وي َسمَّى الحذف عندهم أحيانًا باالكتف
الصذذفر"، فيقذذول روبذذرت دى بوجرانذذد: "لقذذد كانذذت المناقشذذات حذذول الحذذذف وهذذو مذذا يسذذمى أحيانذذًا 

ويمكذن التعبيذر عذن هذذه  ...مثذارًا للخذالف  Substitution by zoroاالكتفذاء بذالمبنى العذدمى 
النصوص غير مكتملة غالبذًا بعكذس مذا قذد  فيات السطحية : إن البني التاليالمجادلة على النحو 

أو  النحذذوي تضذذع حذذدودًا واضذذحة للصذذواب  التذذيالنظريذذات اللغويذذة  فذذيتقذذدير النذذاظر، و  فذذييبذذدو 

                                                           

 ة جث ىل نص ثأنل وح يشعأًث ي  ث ف  ث  نةىثن  ياثص نيث  0 122(  رلى  يشعأً أ ة لتعىث  ص52)
 أ  أ ة مني  ة ً  ي  ةهواصأن، حيثي   نهثص  ثي ة جص ث  ة ث ة ي،  هثع أثص و ةا  نصىوثن نيث  وح  

 نصح ل  وهالن  ياص لما 
حثثثثعف  275-223(ىُثْنرثثثثل  ة  ثثثثأ   ة و ثثثث ىل نثثثثي  ة ن ثثثثصا ة يثثثثلب  ة و ثثثثعىليي  ة وع يثثثث ىي  ص53)

 ي ثثص ة ن ثثع ة يلنثثأ  ة ن ثثع ة وع يثث   ة و ثثعىلأ  ياثثص ىخثثي اثثعةن  ة  ثثأ  ةألأثثعن ة وثثأ ىلو ثثأ 
 0 نخصب  ة جص   ة  ة أ

 )54( See: Cohesion in English، 314-317. 

 0أ  ة الجع  ىًن 1/222 ىُثْنرل وىضص   1/221(  لل ة لت  ة ننأ ني  ة نرلى   ة و ميء55)
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المنطقذذذى يتكذذذاثر بحكذذذم الضذذذرورة نظرهذذذا إلذذذى العبذذذارات بوصذذذفها مشذذذتملة علذذذى حذذذذف بحسذذذب مذذذا 
 .well-Formedness idealization(56)“يقضى مبدأ حسن السبك 

 
لذذذذلك فذذذإنهم يذذذرون أن للحذذذذف عالقذذذة باإلبذذذدال "االكتفذذذاء بذذذالمبنى العذذذدمى" والمرجعيذذذة، سذذذواء 

(، 57ويالحظ أن هذا اإلبدال يخالف اإلبدال عند نحذاة العذرب) .أكانت مرجعية داخلية أم خارجية
 الذذذيى، فالمثذذال يعنيذذه علمذذاء النحذذو العربذذ الذذذييعنيذذه هاليذذدى ورقيذذة حسذذن لذذيس  الذذذي"فاإلبذذدال 

(، فإعذذادة كتابذذة 58ذكذذره هاليذذدى : "دمحمذذدى اشذذترى بعذذض الكتذذب، ودعلذذىى بعذذض قطذذع الحلذذوى")
 هذا المثال : 
.وعلى) الكتب، بعض اشترى  محمد

..) 
قطذذذذذذذذذذذذذذع  بعض

 الحلوى 
1 1 0 3 1   1 0 3 
 

الجملة الثانية، ي عد  من وجهة نظرهما صفرًا؛ ألنه خال  فيبين القوسين  الذيفالمكان الخالى 
 فذذيالجملذذة األولذذى، والصذذفر أو المقذذدر  فذذي التذذيمذذن الكذذالم، ومذذن ثذذم فهنذذاك إبذذدال بذذين "اشذذترى" 

الجملذذة الثانيذذة وهنذذا تبذذرز العالقذذة التماسذذكية بذذين الجملتذذين مذذع مالحظذذة أن هذذذا المثذذال ال يمثذذل 
خاصة  -وهو ما نوافق الباحث عليه-اه نوعًا من التكرار للفظ الفعلالنحو العربى، بل نر  فيالبدل 

 .(59تماسك هاتين الجملتين") فييسهم  الذيبعد إعادة المحذوف؛ ومن ثم فالتكرار هو 
وعالقته باإلبدال "التكرار عند العذرب" والمرجعيذة،  النصيالتماسك  فيهذا عن الحذف ودوره 

ذلذك شذأن علمائذه مذن  فذيوباإلضافة إلى ذلك فإن للحذف غرضًا مهمًا عند علمذاء الذنص شذأنهم 
تذذرتبط بالسذذياق  التذذيالعذذرب القذذدماء والمحذذدثين وهذذو اإليجذذاز، باإلضذذافة إلذذى األغذذراض األخذذرى 

فيقذذول روبذذرت دى بوجرانذذد: "والحذذذف مثذذال آخذذر  سنشذذير إلذذى مظانهذذا فيمذذا بعذذد، التذذيوالموقذذف، و 
الحذذف جهذدًا أكبذر لذربط  فذيويتطلب اإليغال  .بين اإليجاز وسرعة اإلتاحة Trade-offللتناوب 

 .يقتطذذع مذذن البنيذذة السذذطحية بشذذدة الذذذيالوقذذت  فذذينمذذوذج العذذالم التقذذديرى للذذنص بعضذذه بذذبعض 
 .(60كل منها مع النص والموقف")  is Appropriate ووجود الحذف بدرجات مختلفة يتالءم 

 وتعليق :  ي  رأ -5
                                                           

 0 00ة يم   ة لت   ة ن ة  ص،  ىُثْنرل    أ ا  030( ة ني  ة خ صب  ة جلة  ص56)
 0 أص ني هص 1/222(ىُثْنرل   لل ة ننأ ني  ة نرلى   ة و ميء 57)

)58(Cohesion in English، p.143. 

، 2/157نونثثثل  ىًثثثيل،  ىُثْنرثثثل  ة  وثثثصب 1/222(  لثثل ة لتثثث  ة ننثثثأ نثثثي  ة نرلىثثث   ة و ميثثء 59)
 0 1/021 ة خنصئي 3/70ة ا وض 

 0 035ص( ة ني  ة خ صب  ة جلة  60)
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ذذمون الحذذذف إلذذى واجذذب وآخذذر جذذائز، فإنذذه   ينبغذذىيمكذذن اإلشذذارة إلذذى أنذذه إذا كذذان النحذذاة ي َقسّ 
هذا الموضع إلى مصطلح لغوى يرتبط بالحذف، وخاصة الواجب منه وهو االستغناء،  فياإلشارة 

 فذيقضايا النحو كما يرى أحد المحذدثين  فيحيث إن الحذف الواجب ي َعد  إحدى صور االستغناء 
قولذذذه: "ويذذذرى البحذذذث منعذذذًا لإلطالذذذة والتضذذذخم اإلحالذذذة إلذذذى كتذذذب النحذذذو والصذذذرف المختلفذذذة، وقذذذد 

ذذذَدت فيهذذذا حذذذ االت الحذذذذف علذذذى أن يكذذذون التعامذذذل مذذذع الحذذذذف الواجذذذب منهذذذا علذذذى أنذذذه مذذذن ر ص 
 .(61االستغناء")

وإن كنت أوافقذه علذى أن الحذذف الواجذب يعذد مذن االسذتغناء، فذأرى أن هذذا االسذتغناء يتصذل 
التركيذذب علذذى نحذذو مذذا  فذذيبذذالمعنى ويجذذىء لغذذرض داللذذى أحيانذذًا وال سذذيما إذا ترتذذب عليذذه تغييذذر 

 .بعض أنماط الحذف الواجب تحليل فيسيتضح 
 

وبعد هذذا العذرض المذوجز للحذذف عنذد العذرب والتوليذديين التحذويليين وعلمذاء الذنص بمذا يفيذد 
تحليذذل أنماطذذه عنذذد األعشذذى، تجذذدر اإلشذذارة إلذذى أن اسذذتظهار الخصذذائص التعبيريذذة الخاصذذة  فذذي

بالحذذذف عنذذده للوقذذوف علذذى مذذدى قدرتذذه اإلبداعيذذة باعتبذذاره ابنذذًا مذذن أبنذذاء اللغذذة، ومذذدى امتثالذذه 
وتجعلذه يبحذث عمذا وراء هذذا الحذذف، وهذذا األمذر يؤكذد  المتلقذيلقواعد النحذو العربذى تشذحذ ذهذن 

 .إدراك الحذف في المتلقيأهمية 
 

 فذيالحذذف  هذيالتراكيذب ينقسذم إلذى ثالثذة أقسذام  فذيولعله من المفيد اإلشارة إلى أن الحذف 
 .شعر األعشى فيالحروف، وهذا ما سنراه  فياألفعال والحذف  فياألسماء والحذف 

 
 قتها بالداللة : قضية اإلحالل وعال -ب

بعذذض األحيذذان يذذتم  فذذيقضذذية اإلحذذالل يجذذد أنهذذا تتصذذل بالحذذذف، حيذذث إنذذه  فذذيإنَّ النذذاظر 
َيَة الَّت ذي  فيحذف عنصر ما من عناصر الجملة وإحالل آخر محله كما  َأل  ال َقر  قوله تعالى: ﴿َواس 

ق وَن  ) َبل َنا ف يَها َوإ نَّذا َلَصذاد  ي َر الَّت ي َأق  (، وهذذا مذا تعذارف عليذه المحذدثون بذاإلحالل 62ك نَّا ف يَها َوال ع 
Replacment يؤدى إلى بعض التغيير سواء أكان تغييذرًا مرتبطذًا بالتركيذب أم  الذي، وهو األمر

 .بالداللة

                                                           

،  ةن ة ايل ثث  21(    زىثث  نصأثثا ة خعىًثث أ  رثثصهلا ةة ثثوتنص   ثثي لضثثصىص ة ن ثثع  ة نثثل ، ص61)
 0 2222ة جصأيي ، ة   ن نى  

 0 11(  عنا ىع  ، ةآلى  62)
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وإذا كان اإلحالل يدخل جميع مستويات اللغة، فذإن مذا يهمنذا هذو اإلحذالل الخذاص بالتراكيذب 
يضارع الحذف الواجذب، ويمكذن العذرض لذه خذالل مذا  الذيالنحوية، وهو ما له عالقة باالستغناء 

 يلى : 
 اإلحالل بين اللغة واالصطالح :  -4

ل: "أحلَّذذه المكذذان وأحلَّذذه بذذه وَحلَّلذذَه بذذه ، حيذذث ي َقذذاشذذيءمكذذان  شذذيءاإلحذذالل لغذذة: يعنذذى إنذذزال 
ل   ويقال: َحَلل ت بالرجل وَحَلل ت ه  ونزلذت بذه ونزلتذه وحللذت القذوم، وحللذت بهذم  ...وحلَّ به: جعله َيح 

 .(63ويقال: أحل فالن أهله بمكان كذا وكذا إذا أنزلهم") .بمعنى
 
االصطالح يعنى : استبدال عنصر بآخر وإحالله محله، سذواء أكذان هذذا العنصذر اسذمًا  فيو 

 .(64أم فعاًل أم حرفًا)
 

 اإلحالل عند المحدثين :  -4
إذا أردنذذذذذا أن نتحذذذذذدث عذذذذذن اإلحذذذذذالل عنذذذذذد المحذذذذذدثين، فذذذذذيمكن القذذذذذول انطالقذذذذذًا مذذذذذن التعريذذذذذف 

 فذذي-حذذالل أحذذد عناصذذر التحويذذلاالصذذطالحى السذذابق ذكذذره لإلحذذالل: إن المحذذدثين قذذد جعلذذوا اإل
تدخل الجملة "مدللين بهذه الجوانب التحويليذة، ومنهذا اإلحذالل  التي -التحويلي التوليديعلم اللغة 

كتاباتهم دائمًا إلذى الحذذف والزيذادة  فيعلى أن التحويليين لم يرفضوا التقدير أساسًا، فهم يشيرون 
 .(65وإعادة الترتيب وغير ذلك، وإشارتهم تلك تلتقى مع إشارات القدماء من النحويين العرب")

 
أن اإلحذذالل قذذد يكذذون بذذين عنصذذرين نهذذائيين، بمعنذذى أنذذه ال ينذذدرج  Bachوقذذد أوضذذح بذذا  

غيذذر نهذذائيين، حيذذث يتفذذرع تحتهمذا أيذذة عناصذذر أخذذرى أو تتفذذرع عنهمذذا، وقذذد يكذون بذذين عنصذذرين 
 Terminal elementsعذذن كذذل منهمذذا عناصذذر أخذذرى، "فذذإذا كذذان العنصذذران ص، ب نهذذائيين 

 :  التاليفإن التغيير سيكون ك
 أ

 

 

 أ 

 
 

                                                           

 0(  ًصح ة يلب، أص ا حلا 63)
 )64(See: An introduction to transformational Grammar، p.74. B- English syntactic 

Structures، p.88. 
نونثثل ،  ىُثْنرثثل  أ اثث  نثثع  اصأثث   وبثثعف  220-2109212( لضثثصىص ة و ثث ىل ة ن ثثع  ص65)

، ن ثثثثثثثص   أصجًثثثثثثثثويل نثثثثثثث  ةب  ثثثثثثثثي  25ة نرلىثثثثثثث  ة وع ي ىثثثثثثثث  ة و عىليثثثثثثث   ثثثثثثثثي ة ن ثثثثثثثع ة يلنثثثثثثثثأ ص
 0 2212 ا 
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 س     ب    ع  س    ص   ع 

أما إذا كان العنصران ص، ب غير نهائيين أو تراكيب معقدة أو متفرعة، فإن التركيب الكلذى 
 التذاليالمحكوم بالعنصر )ب( يستبدل بالتركيذب الكلذى المحكذوم بالعنصذر )ص(، ليكذون الشذكل ك

 : 
 أ

 

 

 س    ص   ع 

 أ 

 
 

 س     ب    ع 

 
 

 

 

 .(66فكل العناصر المعمولة لذ )ب( يمكن استبدالها بالعناصر المعمولة لذ )ص()
، فذإن علمذاء هذذا العلذم قذد عبذروا Text linguistics النصذيعلذم اللغذة  فذيأمَّا عن اإلحذالل 

، وذلذذذك صذذذدد Anaphoraعذذذن ذلذذذك عنذذذد حذذذديثهم عذذذن المرجعيذذذة أو اإلحالذذذة القبليذذذة بمصذذذطلح 
هو استعمال كلمذة أو  Anaphoraالحديث عن إحالل المضمر محل الظاهر، "ومعنى مصطلح 

علذى سذبيل المثذال :  .الذنص أو المحادثذة فذيعبارة تشذير إلذى كلمذة أخذرى أو عبذارة أخذرى سذابقة 
محمد ركب الدراجة، لكن عليذًا لذم يركبهذا، فالضذمير "هذا" يشذير رجوعذًا إلذى "الدراجذة"، وبهذذا أبذدل 

 .(67االسم بالضمير")
 

وبنذذاًء علذذى مذذا سذذبق فذذإن اإلحذذالل عنذذد التحذذويليين والنصذذيين يعنذذى اسذذتبدال عنصذذر   بذذآخر 
علوا المرجعية أو اإلحالة وال سيما بين الضمير واالسم الظاهر وإحالله محله، غير أن النصيين ج

لكن هل من صلة بين اإلحالل واإلنابة والتضمين عند العذرب   .(68)النصيمن أدوات التماسك 
 هذا ما سنوضحه فيما يلى : 

 صلة اإلحالل باإلنابة وبالتضمين عند العرب :  -3

                                                           

 0 200يي  ة وع ي ىي  صة  أ   ة و  ىل ني  ة ن صا ة يلب  ة و عىل-(ىُثْنرل  و66)
 B- An Introduction to transformational Grammars، P.74. 

 0 2/0191/12(  لل ة لت  ة ننأ ني  ة نرلى   ة و ميء67)
 0 212-2/222 لل ة لت  ة ننأ ني  ة نرلى   ة و ميء-(ىُثْنرل  و68)

B-Cohesion in English، p.40. 

 م ل

   ن

 و د
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واإلنابذذة عنذذد العذذرب  .بذذآخر وإحاللذذه محلذذهعرفنذذا فيمذذا سذذبق أن اإلحذذالل هذذو اسذذتبدال عنصذذر 
ومذن  .(69تعنى "قيام اللفظ المذذكور بعمذل أو وظيفذة لفذظ آخذر، أو الداللذة عليذه لفظذًا أو معنذى")

الحديث باإلحالل، ولكن هذه اإلنابة "اإلحذالل"  اللغوي ما تعارف عليه الدرس  هيهنا فإن اإلنابة 
الحذالتين فيذه إحذالل عنصذر محذل آخذر،  فذيقد يكون معها حذف وقد تكون بدون حذذف، واألمذر 

شذعبان: "هنذذاك طريقذان لإلنابذة يمكذذن أن تحذدث بأحذذدهما، أولهمذا: حذذذف  فييقذول الباحذث مصذذط
مذن داخذل التركيذب نفسذه محذل  أحد عناصر التركيب فيترتب على هذا الحذف حلول عنصر آخر

 .المحذوف، فيأخذ وظيفته، كإنابة المفعول عن الفاعل بعد حذفه   والمضاف إليه عن المضاف
 

ذذا الطريذذق  وظيفتذذه النحويذذة، بمعنذذى أن  فذذيفهذذو اسذذتبدال عنصذذر بذذآخر، فيحذذل محلذذه  الثذذانيأمَّ
تركيب ليشذغل ال فيعنصر معين  يأتيليس هناك عنصر قد حذف، ولكن كان من المفروض أن 

َدت لذذه، فلذذم يذذأت وجذذاء غيذذره مكانذذه ليشذذغل تلذذك الوظيفذذة، ومذذن هذذذا اسذذتبدال اسذذم  ذذدّ  وظيفذذة قذذد ح 
 .(70المصدر أو اسم الفاعل بالمصدر واستبدال االسم المظهر بالمضمر")

فالواضذذح ممذذا سذذبق أن اإلنابذذة بطريقيهذذا إحذذالل، وأنذذه يعنذذى إحذذالل عنصذذر محذذل آخذذر مذذن 
من خارجه، وهذو مذا ي عّبذر عنذه بعبذارة )حذل محذل(؛ لذذا فذال أتفذق مذع هذذا  داخل التركيب نفسه أو

قوله بخصوص هذه الجملة )حل محل(، حيث يقول: "ومذن توضذيح مفهذوم هذذه  فيالباحث نفسه 
فذإن كانذت  .ال تلتقذى التذيالعبارة نتبذين الفذرق بينهذا وبذين اإلنابذة، إذ كذل لذه اسذتخداماته المختلفذة 

ام اللفظ المذكور بعمل أو وظيفة لفظ آخر، أو الداللة عليه لفظًا أو معنى، فذإن اإلنابة يراد بها قي
عبارة )حل محل( ال تؤدى هذا، بل تدل على استبدال لفذظ بذآخر إلثبذات أو إجذازة حكذم أو معنذى 

 .(71ما")
 

نصذه آنفذًا،  فذيوذلك ألن اسذتبدال لفذظ بذآخر أحذد طريقذى اإلنابذة اللذذين أشذار إليهمذا الباحذث 
ال -حد ذاتها بطريقيها إحالل، وهذان الطريقان قصرهما الباحث على اإلنابة التركيبيذة فينابة واإل

 -من صنع النحاة، وليس لها إال طريق واحد وهو االستبدال هي التيعلى اإلنابة غير التركيبية، 
 .على سبيل المثال تركيبيما نريده هنا، حيث إن اإلحالل بين الظاهر والمضمر إحالل  هيو 

 

                                                           

، ن ثثص   أصجًثثويل، 71س ة ن ثثع   نثث  ةنثث  هشثثصم ص( أنثث ىي  م ة  ايثث   ة  صنثث   ثثي ة ثث ن 69)
  0م2221م ةب ة   ن نى 

 0 71( ة ًصنء ص70)
 0 53( ة ًصنء ص71)
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إلى صلة اإلحالل بالتضمين، فنرى ابن هشام ي عرّ ف التضمين بقوله: "قذد يشذربون لفظذًا  نأتي
معنذذذذذذى لفذذذذذذظ آخذذذذذذر، فيعطونذذذذذذه حكمذذذذذذه ويسذذذذذذمى ذلذذذذذذك تضذذذذذذمينًا وفائدتذذذذذذه أن تذذذذذذؤدى كلمذذذذذذة مذذذذذذؤدى 

 .(72كلمتين")
َطذى حكمذه، إلفذادة  فإذا كان ابن هشام يرى أن التضمين هو إشراب لفظ معنى لفذظ آخذر، َفي ع 

: "يتجذذاوز التضذذمين قرينذذة البنيذذة إلذذى حيذذث أيًضذذاالمعنيذذين، فذذإن الذذدكتور تمذذام حسذذان يقذذول عنذذه 
ه ظاهرة من ظواهر التضذام، ذلذك بذأن اللفذظ  ي َضذمَّن معنذى لفذظ آخذر يحتذل موقعذه  الذذييمكن َعد 

، فيذذدخل علذذى ألفذذا  قذذد ال يذذدخل عليهذذا بأصذذل وضذذعه واسذذتعماله، فيتعذذدى بذذالحرف بعذذد أن يًضذذاأ
موقعذذذه األصذذذلى، وهلذذذم  فذذذيموقعذذذه الحاضذذذر ال يضذذذامه  فذذذيكذذذان متعذذذديًا بنفسذذذه أو يضذذذام حرفذذذًا 

 .(73جرًا")
ومعنى ذلك أنه ليس ثمذة حذذف لعنصذر مذا مذن داخذل التركيذب، ولذم نذأت بعنصذر مذن خذارج 

اسذتعمال اللفذظ، حتذى يذؤدى معنذى  فذيمحل آخر، بل كل ما هنالك أنه تم التوسذع  التركيب ليحل
أو يضمن اللفظ معنى لفظ آخر غيره، فيحتل  المتعديلفظ آخر مناسب له، في َضمَّن الالزم معنى 

يترتب عليه دخوله على ألفا  ال يدخل عليهذا بأصذل وضذعه واسذتعماله،  الذيموقعه، وهو األمر 
بعذد أن كذان يتعذدى بنفسذه أو يتعذدى بحذرف جذر آخذر بعذد أن كذان ال يتعذدى  فيتعدى بحرف جذر

 .األصل بحرف جر معين في
 

يضمن معنى لفظ آخر يحتل موقعه، فالتضمين بذلك يعد ضربًا ثالثذًا مذن  الذيوما دام اللفظ 
وهذا الضرب هو ما  -ضروب اإلحالل، يضاف إلى الضربين السابقين اللذين تحدث بهما اإلنابة

المبحث الثالث من فصل اإلحالل عند الحديث عن إحالل األفعال  فيشعر األعشى  فيسنبحثه 
ا أن العالقة بين اإلحالل واإلنابة والتضمين عالقة العام بالخاص، ومن هنا يتضح لن -فيما بينها

 .حيث إن اإلحالل أعم منهما على نحو ما سبق
 

 قضية الزيادة وعالقتها بالداللة :  -جـ
تدخل بنذاء الجملذة اتسذاعًا، وقذد القذت اهتمامذًا كبيذرًا  التيت َعد  الزيادة إحدى القضايا التركيبية، 

الحذذروف أم زيذذادة  فذذياألسذذماء أم  فذذياألفعذذال أم  فذذيمذذن القذذدماء والمحذذدثين، سذذواء أكانذذت زيذذادة 

                                                           

 0 127( أتنأ ة لمي  ص72)
 0م2220،  ص ل ة  و ، ة  صهلا 22( ة ميصح  ي ن ةئع ة  لمح ص73)
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كثيذذر مذذن اللغذذات، شذذأنها شذذأن الحذذذف، وإن كذذان أكثذذر  فذذيالجملذذة، وتعذذد مذذن القضذذايا الموجذذودة 
 ها فيما يلى : ويمكن العرض ل .(74العربية) فياتضاحها 

 تعريف الزيادة وأقسامها :  -4
تذزاد مذن الناحيذة النحويذة، وتفيذد  التذيالتركيذب بأنهذا الكلمذة  فذييمكن أن نعرّ ف الكلمة الزائذدة 
ال  التذيانسذلخت منذه، فيذؤتى بهذا لتأكيذد الكذالم أو تبيينذه، و  الذذيمعنى زائدًا عن معناهذا األصذلى 

)كذذان( بذذين الصذذفة والموصذذوف وبذذين مذذا وفعذذل التعجذذب وبذذين يتذذأثر الكذذالم بسذذقوطها، نحذذو زيذذادة 
ضمير الفصذل، وال  فيالمسند والمسند إليه، ونحو زيادة حرف الجر، وزيادة االسم كما هو الحال 

(، ومعنذذذى هذذذذا أنذذذه "لذذذيس المذذذراد 75الظذذذاهر) فذذذيتكذذذون الكلمذذذة الزائذذذدة معمذذذواًل فيهذذذا أو عاملذذذة إال 
عض العامة مما يكذون حاصذله خلذو الكلمذة مذن كذل فائذدة، وإنمذا بالزيادة ما قد يتبادر إلى أذهان ب

من معانيهذا الوضذعية اللغويذة،  شيء فيذلك تعبير اصطالحى يطلق على الكلمة إذا لم تستعمل 
الكالم إلفادة أمر تقتضى البالغة بمراعاته وذلك هو تقوية المعنى المراد مذن  فيبل يكون إيرادها 
 .(76التركيب وتأكيده")

أمذا عذذن أقسذذام الزيذذادة فإنهذذا تنقسذذم إلذذى زيذذادة االسذذم، نحذذو ضذذمير الفصذذل وزيذذادة الفعذذل، نحذذو 
زيادة كان، وزيادة الحرف، نحو زيادة الباء ومن وإن مكسورة الهمذزة سذاكنة النذون، وزيذادة الجملذة، 

فعذل تلغذى تنقسذم أربعذة أقسذام: اسذم و  التذينحو زيادة جملة ظن إذا توسطت، يقول ابن السذراج: "و 
وحذذذرف وجملذذذة، األول: االسذذذم، وذلذذذك نحذذذو "هذذذو" إذا كذذذان الكذذذالم فصذذذاًل، فإنذذذه ال موضذذذع لذذذه مذذذن 
اإلعذراب، ولذو كذان لذذه موضذع لوجذب أن يكذون لذذه خبذر إن كذان مبتذدأ أو يكذذون لذه مبتذدأ إن كذذان 

 : الفعذل، وال يجذوز عنذدنا أن ي ل َغذى فعذل ينفذذ منذك إلذى غيذرك، ولكذن الملغذى نحذوالثاني .هو خبراً 
قولك: "ما كان أحسن زيدًا" الكالم: ما أحسن زيدًا، و"كان" إنما جىَء بها لتبين أن ذلذك  في"كان" 

م  فذذذذيالثالذذذذث: الحذذذذرف: وذلذذذذك نحذذذذو "مذذذذا"  ...كذذذذان فيمذذذذا مضذذذذى ذذذذه  قولذذذذه عذذذذز وجذذذذل: ﴿َفب َمذذذذا َنق ض 
يَثاَقه م ) بهذا "نقضذهم"، وإنمذا جذىء  فذي(، لو كان "لمذا" موضذع مذن اإلعذراب مذا عملذت البذاء 77مّ 
الرابع: الجملة، وذلك نحو قولك: "زيد ظننت منطلق" بنيت "منطلقًا على "زيذد" ولذم  ...زائدة للتأكيد

                                                           

 مثثثثثث ة وعةب، ،  شثثثثثثل    نأضثثثثثثصح 32(ىُثْنرثثثثثثل  نلحًولة ثثثثثثل  ة و ثثثثثثعن ة ن ثثثثثثع   لتثثثثثث  ة يلنيثثثثثث  ص74)
 0 2211ة خص جأ، ة  صهلا 

، ةنثثثثثثث  ة ًثثثثثثثلةن  ةألبثثثثثثثعف  ثثثثثثثي ة ن ثثثثثثثع 3/200، ة ا وضثثثثثثث 2/5091/50(ىُثْنرثثثثثثثل  ة  وثثثثثثثصب75)
-32 رثصهلا ة زىثص ا  ثي ة  نة ثص  ة ن عىث  ص  21290-1/211،  ثلح ة اىنثا1/155

 0 2211، ن ص   أصجًويل ن لي   ةن ة يلعم، جصأي  ة  صهلا 31
، أجلثثث  ة اجاثثثع 12عف  ثثثي ة مثثثص  ة وثثثأ يثثثزة   ثثثي  نثثثي  ة  ثثث م ص(     مثثث ة لحا  يثثثصن  ة  ثثث76)

 0 2270ة لتع ، ة جز  ة عةح   ة ث  عح 
 0 255(  عنا ة نًص ، ةآلى  77)
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ظنذى، فذإن قذدمت "ظننذت قذبح اإللغذاء، ومذن  فذيتعمل "ظننت" وألغيته وصار المعنى زيد منطلق 
 .(78منطلق")-أشهد بالله -هذا الباب االعتراضات، وذلك نحو قولك: زيد

نص ابذن السذراج يذرى أنذه يجعذل مذن زيذادة الجملذة االعتراضذية، حيذث يقذول:  فيلكن الناظر 
"ومن هذا الباب االعتراضات"، وهذا القول فيه نظر، فالصحيح أن الجملة االعتراضية ال تعد من 

أن االعتراض "وسذيلة مذن وسذائل طذول الجملذة  يبل من وسائل استطالة التركيب، أ قبيل الزيادة،
وعنذذد  ...ل مذذا يتعلذذق بالجملذذة يعذذد منهذذا وإن لذذم يكذذن لذذه موقذذع مذذن اإلعذذراباألصذذلية وتركبهذذا فكذذ

داخلهذذذا علذذذى جملذذذة اعتراضذذذية ال يمكذذذن بحذذذال أن نغفذذذل هذذذذه  فذذذي تحتذذذوي لجملذذذة  النحذذذوي التحليذذذل 
 .(79الجملة االعتراضية، ألنها شئنا أم أبينا جزء من الجملة األصلية")

 الزيادة بين القدماء والمحدثين :  -4
اإلشذذارة إلذذى أن مصذذطلح الزيذذادة قذذد اختلذذف لذذدى البصذذريين عنذذه عنذذد الكذذوفيين، فبينمذذا تجذذدر 

(، نجذذد 80يسذذميه الكوفيذذون بالصذذلة والحشذذو والتوكيذذد والسذذقوط واللغذذو، كمذذا هذذو الحذذال عنذذد الفذذراء)
وتذذذدخل الزيذذذادة الشذذذعر والنثذذذر علذذذى  .(81البصذذذريين يطلقذذذون تسذذذميات الزيذذذادة واإللغذذذاء أو اللغذذذو)

القذذرآن، فيسذذمونها صذذلة، كمذذا هذذو  فذذين علمذذاء العربيذذة يتحرجذذون مذذن الحذذديث عنهذذا السذذواء، لكذذ
  .(82الحال عند الزركشى والطبرى قديمًا)

الكذالم ال يضذيف معنذى، وخذروج بعضذه مذن الكذالم  فذيوإذا كان سيبويه قذد قذال بذأن مذا ي ذَزاد  
(، 83الذذربط أو غيذذر ذلذذك) كدخولذذه فيذذه، وإنمذذا هذذو زيذذادة قذذد تضذذيف فائذذدة تركيبيذذة كالتوكيذذد أو قذذوة

وإذا كذذان التحويليذذون قذذد أشذذاروا إلذذى أن "هنذذاك تركيبذذات نظميذذة تذذدخل فيهذذا كلمذذات ال تذذدل علذذى 
، Trappingالعمذذذق، وإنمذذذا تفيذذذد وظيفذذذة تركيبيذذذة، وقذذذد ت عذذذدَّ لونذذذًا مذذذن ألذذذوان الزخذذذارف  فذذذيمعنذذذى 

 it, thereويمثلون لذلك بكلمات من نحو 
1-There is ahippotatamus in that cornfield  

                                                           

 0 127-177،  ىُثْنرل لضصىص ة و  ىل ة ن ع  ص120-1/155( ةألبعف  ي ة ن ع 78)
 0 72( ننص  ة جال  ة يلني  ص79)
 0 073، 2/1059133(ىُثْنرل  أيص أ ة  لمح80)
،   ثلح 0/2593/222، 1/251،  ة ا وضث 2/01091/11293/111(ىُثْنرل  ة  وثصب81)

،   ازىثث  أثث  ة وىنثثيا  ىُثْنرثثل  رثثصهلا ة زىثثص ا  ثثي ة  نة ثثص  ة ن عىثث ، 202-1/211ة اىنثثا
  22ص 

،  جثثثثثصأع ة ميثثثثثصح  ثثثثث  يأ ىثثثثثا م  1/2779271(ىُثْنرثثثثثل  ة زننشثثثثثأ ة ملهثثثثثصح  ثثثثثي  لثثثثثعم ة  ثثثثثلمح82)
 أثص نيث هص حيثي  22ْنرل  رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عىث  ص ،  ىثُ 2/3039305ة  لمح

 0ح ىثن    ة ان لى   لزىص ا ل ىاص   ح ىثص  
 0 0091/001-2/01(ىُثْنرل  ة  وصب83)
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2-There are many People out of work)84( 

م داللذذة  Thereفكلمذذة   فذذيفاعذذل )سذذطحى( للفعذذل الموجذذود  هذذيالعمذذق هنذذا، وإنمذذا  فذذيال ت َقذذدّ 
 الجملتين هو :  فيأنها نوع من الزيادة؛ ومن ثم فإن التركيب  يالجملة، أ

1-Ahippotatamus is in that cornfield. 

2-Many People are out of work)85( 

 .(86الكالم") فيإذا كانوا يرون ذلك، فإنهم يشيرون إلى البنية العميقة  ...
بنيذة السذطح كالتوكيذد وقذوة الذربط مثذل حذروف  فذيومعنى ذلك أن هذذه الزيذادة تضذيف معنذى 

مذن أن كذل مبنذى  عبذد القذاهرالجر الزائدة، فليس دخولها إلى الجملة مثل خروجها، فطبقًا لما يراه 
جملتهذا الذواردة بهذا تؤكذد مذا يتصذل بهذا، والقذول  فذيالجملة يقابله معنى نجد أن هذه الحذروف  في

أنهذذذا انقطعذذذت عذذذن معناهذذذا األصذذذلى إلذذذى  أيلمجذذذاز، بالتوكيذذذد هنذذذا نقذذذل للكلمذذذة مذذذن األصذذذل إلذذذى ا
 نظر البالغيين للتوكيد  فينظر النحويين حشوًا، و  فيالمجاز، وإذا كانت الزيادة 

ذد  عنذد البالغيذين وسذيلة أسذلوبية طبقذًا لقذول  إن زيذادة المبنذى  عبذد القذاهروقوة الذربط، فإنهذا ت ع 
خل ضذذمن وسذذائل االسذذتعمال العذذدولى، أو مذذا تذذدل علذذى زيذذادة المعنذذى؛ لذذذا فالزيذذادة يمكذذن أن تذذد

 .(87يسمى بوسائل االتساع)
الكذذذالم فذذذإنهم  فذذذيوممذذذا سذذذبق نفهذذذم أن النحذذذاة إذا كذذذانوا يقولذذذون إن هنذذذاك كلمذذذات تذذذزاد حشذذذوًا 

البنذذاء الظذذاهرى فالبذذد  فذذيالبنيذذة األساسذذية وأن الزيذذادة عنذذدما تظهذذر  فذذييقصذذدون أن ذلذذك الحشذذو 
ية أو تأكيدًا أو تمحيصًا للمعنى المستفاد من التركيب، ال أن تقتصذر لها من فائدة، كأن تكون تقو 

 .وظيفتها على استقامة الوزن الشعرى وتصحيح القافية
 

ولعلذذه مذذن المفيذذد أن نذذذكر أن الكلمذذات الزائذذدة ال تذذزاد للتأكيذذد فقذذط مذذع عذذدم بيذذان طذذرق هذذذا 
التوكيذذد، فلذذيس هذذذا هذذو المقصذذود مذذن قولنذذا إن هذذذه الكلمذذة زائذذدة للتوكيذذد، ولذذيس هذذذا معنذذى قذذول 

يحكذذم  التذذيالبالغيذذين إن زيذذادة المبنذذى تذذدل علذذى زيذذادة المعنذذى، يقذذول أحذذد المحذذدثين: "إن الكلمذذة 
                                                           

( أينأ ة جال  ةأل  أ   لس ة ن ل ىعج   ي ح ثا ة ثأنا،  أينثأ ة ثص يث   هنص ثك نثيثل أث  ة نثصس 84)
 0 صالعح    ة ياا

 ثثلس ة ن ثثل  ثثي ا ثثك ة   ثثا،   ي ثثص نص ثث  ة م ةىثث  نص ىص ثثا،  هثثع ةألبثثا، وأثثص ( أينثثأ ةأل  ثثأ  85)
 0أينأ ة ثص ي    ع وح نثيلة  أ  ة نصس يصنن ة ياا،   ي ص نص   ة م ةى  نص ىص ا وىضص  

 0 250-251( ة ن ع ة يلنأ  ة  نس ة   ىي ص86)
 0يل  ، ج ا،  ص ل ة ا21   يليا  اصىلا   ي   ع ة لت   يلةنيم ص ص-(ىُثْنرل  و87)

 0 0159012 م ة  صهل ة جلجص أ  و لةن ة م غ  ص-ب 
 0 230ة لت  ة يلني   ة   ة   ص-جث 
 0 012-012لضصىص ة و  ىل ة ن ع  ص-  
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بأنها زيدت إلفادة التوكيد، البد أن تكون مشعرة بمعنى يناسب معنى ما زيدت لتوكيده حتى يصح 
منسذلخة -بحكم أنها زائدة -يناسب ذلك المعنى وكانت بشيءالحكم بأنها مؤكدة له، فإذا لم تشعر 

وال غيذر  من كل معنذى أصذلى لهذا كمذا علمنذا؛ فإنهذا تكذون حينئذذ شذيئًا حشذوًا لغذوًا، ال تفيذد توكيذداً 
 ...توكيد
 

أن زيذادة المبنذى  هذيأقوال العلمذاء ومؤلفذاتهم، و  فيوعلى هذا يجب أن تنزل العبارة المشهورة 
تذدخل  يأ -المبنذى فذيتذزاد  التذيتدل على زيادة المعنى، فإنه البد أن يكون المراد بهذا أن الكلمذة 

البد أن تفيد معنى زائذدًا علذى مذا -تكوين ذلك التركيب في، ويكون لها أثر يبناء تركيب كالم في
هذذذذا هذذذو مذذذا يجذذذب أن يكذذذون معنذذذى تلذذذك العبذذذارة  ...يسذذذتفاد منذذذه لذذذو كذذذان مجذذذردًا مذذذن تلذذذك الكلمذذذة

َمذذت هذذذه العبذذارة بهذذذا  .(88المشذذهورة، وإال كانذذت شذذيئًا لغذذوًا ال ترمذذى إلذذى معنذذى صذذحيح") وإذا ف ه 
 فذذيالتركيذذب، حيذذث إن زيذذادة عنصذذر مذذا  فذذياالتسذذاع  المعنذذى، فإنهذذا تجعذذل الزيذذادة إحذذدى طذذرق 

واالتسذذذاع فيذذذه، وهذذذذا مذذذا سيتضذذذح لنذذذا عنذذذد دراسذذذة هذذذذه  الذذذدالليالتركيذذذب يذذذؤدى إلذذذى ثذذذراء الجانذذذب 
 .شعر األعشى فيالقضية 
 

، أيًضذاالذنص  فذيلم يهمل أثذر الزيذادة  النصيوال ي َعد  من نافلة القول اإلشارة إلى أن التحليل 
تعليذذق الذذدكتور محمذذد حماسذذة علذذى قذذول ثعلبذذة بذذن  فذذي، يتضذذح ذلذذك النصذذي مذذن أجذذل التماسذذك

 صعير : 
رَة م ن  َبتَذذذات  م َساف ذذذر   ن َد َعم  ى َحاَجة  م تَذَرّوح  َأو  َباك ذذذذذر   * َهل  ع   ذ 

 

فيقول: "ومن خالل هذا التركيب نرى أن الشاعر آثر أال يتوجه إلى عمرة بالخطذاب، وتحذدث 
عنهذذا كمذذن يوجذذه الحذذديث إلذذى شذذخص آخذذر، وقذذد أدخذذل الحذذرف الزائذذد )مذذن( علذذى المبتذذدأ، وهذذذا 
الحذذرف بدخولذذه علذذى المبتذذدأ النكذذرة المضذذافة إلذذى )مسذذافر( النكذذرة يفيذذد توكيذذد العمذذوم المفهذذوم مذذن 

 -وهذذو ابتذذداء الغايذذة -لهذذذا الحذذرف )مذذن( األساسذذيكذذرة بعذذد االسذذتفهام، وإن كذذان المعنذذى وقذذوع الن

                                                           

، أجلثث  أجاثثع 17(     مثث ة لحا  يثثصن   حثثل   ة زىثثص ا  جثثعةز  لع  ثثص  ثثي ة  ثثلمح ة  ثثلىل ص88)
ىثثث  أثثث  ةةاثثث    ىُثْنرثثثل  ةأل ثثثمصا  ة نرثثثصئل ،   از 2271ة لتثثث  ة يلنيثثث ، ة جثثثز  ة ث  ثثثعح،  ثثثع امل

،  ثثثثثل 1/113 أثثثثثص نيثثثث هص، ة خنثثثثصئي 2/232،  ثثثثلح ة اىنثثثثا101-2/117 لًثثثثيعاأ
 أثثثثص نيثثثث هص،     لثثثثأ ونثثثثع ة ا ثثثثصنم  وبثثثثعف ة وى يثثثثل ة ن ثثثثع ،  ص  2/222بثثثثنص   ة  ثثثثلةب

،  ة ي أثثث  ة  لةنيثثث   ثثثي ة جالثثث  نثثثي  ة  ثثث ىل 2270، أنشثثثعنة  ة جصأيثثث  ة ليميثثث 002-011
 أثثص نيث هص،    أنثث ىي وحاث  ة ناثثصس  حثل   ة زىثثص ا  ثي ة  ثثلمح ة  ثثلىل  037  ث ىي ص ة
   رثثصهلا ة زىثثص ا  ثثي ة  نة ثثص  ة ن عىثث ، 2210، حع يثث  نليثث  ة لتثث  ة يلنيثث  نص  ثثصهلا 227ص
 0 31-33ص 
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هذذا رضذا بأقذل قذدر مذن هذذا الذزاد ممذا يبتذدأ  فذيالطذار،، و  فيمذع هذذا المعنذى اإلضذا أيًضايكمن 
 .(89معه أن يقال إنه بتات مسافر")

 

 قضية إعادة الترتيب "الرتبة" وعالقتها بالداللة :  -د
اهذتم بهذا القذدماء والمحذدثون علذى السذواء،  التذيت عد  قضية إعادة الترتيب "الرتبة" مذن القضذايا 

أحيذان كثيذرة  فذيسواء أكانوا من العذرب أم مذن غيذرهم، وفيهذا تخذرج الجملذة عذن الترتيذب المذألوف 
هذا ، باإلضذافة إلذى كونالنحذوي الذدرس  فذيلغرض داللى ما أو لفظذى، ممثلذة أحذد جوانذب االتسذاع 

 بين القدماء والمحدثين، ويمكن العرض لها فيما يلى :  النحوي إحدى قضايا التقدير 
 صلة إعادة الترتيب بغيرها من المصطلحات :  -4

تتصذذذذذل هذذذذذذه القضذذذذذية اتصذذذذذااًل وثيقذذذذذًا بمصذذذذذطلحى التقذذذذذديم والتذذذذذأخير لذذذذذدى اللغذذذذذويين وكذذذذذذلك 
عذذده ابذذن السذذراج مذذن أنمذذاط الزيذذادة  الذذذيمذذع مراعذذاة الفذذرق بينذذه وبذذين االعتذذراض  -(90الفصذذل)

 .وتدخل الجملتين االسمية والفعلية على السواء-وعددناه من وسائل استطالة الجملة
 

الجملذة قولذه: "وتقذول: "مذا كذان فيهذا  فذيومن حديث سذيبويه عذن إعذادة الترتيذب موضذحًا أثذره 
أحد خير منك" و"ما كان أحد مثلك فيها" و"ليس أحد فيها خير منذك" إذا جعلذت فيهذا مسذتقرًا، ولذم 

فذإن جعلتذذه علذى قولذذك: "فيهذا زيذذد  .تجعلذه علذذى قولذك: "فيهذذا زيذد قذذائم" أجريذت الصذذفة علذى االسذذم
مذذا كذذان أحذذد خيذذرًا منذذك فيهذذا"، إال أنذذك إذا قذذائم" نصذذبت، تقذذول: "مذذا كذذان فيهذذا أحذذد خيذذرًا منذذك" و"

بذه، فكلمذا  فذيتلغيذه كذان أحسذن، وإذا أردت أن يكذون مسذتقرًا تكت الذذيأردت اإللغاء، فكلما أخرت 
قدمتذذه كمذذا تقذذدم "أظذذن" و"أحسذذب"، وإذا ألغيذذت  شذذيء فذذيقدمتذذه كذذان أحسذذن؛ ألنذذه إذا كذذان عذذاماًل 

والتقذذديم هنذذا والتذذأخير فيمذذا يكذذون ظرفذذًا أو يكذذون أخرتذذه كمذذا تؤخرهمذذا؛ ألنهمذذا لذذيس يعمذذالن شذذيئًا، 
 .باب الفاعل والمفعول فيالعناية واالهتمام، مثله فيما ذكرت لك  فياسمًا 

: ، وجميع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير واإللغاء عربي  جّيد  كثير فمن ذلك قوله عذزَّ وجذلَّ
ف ذوًا َأَحذد   ) ف ذوًا لذه أحذد  "كذأنهم (  وأهذل الجفذ91﴿َوَلم  َيك ذن لَّذه  ك  اء مذن العذرب يقولذون:  "َوَلذم  َيك ذن ك 
 .(92أخروها حيث كانت مستقرة")

                                                           

حيي ة ىنا ة ثص أ ة اينعح نث  ة و ليا ة ننثأ  ل نثي ا  32951-31( ة لت   ننص  ة شيل ص89)
ل ىا    ي ة ام ي ة اينعح نثث  ة ي لثص  ة لو ثي   ةأل  يث   ثي ة  نثي ا )لنثي ا  يلمث   لنصئ  

نثثثثث  بثثثثثييل(،  حثثثثثعف بثثثثثل  ة زىثثثثثص ا نتيلهثثثثثص أثثثثث  ة ايثثثثثص أ ة جاليثثثثث  نص وعنيثثثثث   ة  تثثثثثص   ة اجثثثثثصز 
  ة مي  أ  ة  صأا 0 23-27 ة وضاي ،  ىُثْنرل  رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى  ص 

 0 010-122ة و  ىل ة ن ع  ص(ىُثْنرل  لضصىص 90)
 0 3(  عنا ة ي ص، ةآلى  91)
 0أ   ى  ة جز  20ص  0 هصأا  22-3/11،  ىُثْنرل ة ا وض 52-2/55( ة  وصب92)



 

39 

 
هذذذذا الذذذنص عذذذن تقذذذديم شذذذبه الجملذذذة "الجذذذار والمجذذذرور" علذذذى اسذذذم كذذذان  فذذذيفسذذذيبويه يتحذذذدث 

ر  فذيوأخواتهذا عنايذذة بذذه أو تذذأخيره عنهذذا، وذلذذك واضذذح  قولذذه: "إذا جعلذذت )فيهذذا( مسذذتقرًا "خبذذرًا ي َقذذدَّ
ذكرها على هذه الهيئة تكون الصذفة )خيذر، مثذل( صذفة السذم كذان،  التيالجمل  فيباالستقرار"، و 

 آخر، نحو :  بشيءوذلك إذا أردت أن تجعل الجار والمجرور خبرًا، ولم ترده متعلقًا 
فيهذذا زيذذد قذذائم، فكلمذذة )فيهذذا( شذذبه جملذذة متعلذذق بذذالخبر "قذذائم" ولذذيس باالسذذم "زيذذد"، فذذإذا أردنذذا 

جمل )كان( السابقة وجب نصذب كلمذة )خبذرًا( علذى أنهذا خبذر كذان،  فيالصفة على الخبر إجراء 
 فذيفنقول: ما كذان فيهذا أحذد خيذرًا منذك، و"مذا كذان أحذد خيذرًا منذك فيهذا"، فتقذديم الجذار والمجذرور 

مكانذذه وتذذأخير شذذبه الجملذذة، ومجيئذذه فاصذذاًل بذذين  فذذي الثذذانيالمثذذال  فذذيالمثذال األول أو اسذذم كذذان 
الجملذذة  فذياسذم لذيس وخبرهذذا، كذل ذلذذك لضذرب مذن العنايذذة واالهتمذام، مثلذذه مثذل التقذديم والتذذأخير 

 .الفعلية
هذذه الجمذل مشذروط بعذدم إلغذاء كذان، فذإذا أردنذا اإلبقذاء علذى  فيوأشار إلى أن نصب الخبر 

قولنذا: مذا كذان زيذد قائمذًا، ال يجذوز أن نقذول: "قائمذًا  فذي، فرفعه، فسبيل ذلك إلغاء )كان( بتأخيرها
 ."ظذذن" و"حسذذب" بتأخيرهذذا فذذيوذلذذك التذذأخير واإللغذذاء مثذذل اإللغذذاء  .مذذا كذذان زيذذد" وأجذذازه بعضذذهم

ذذوًا َأَحذذد    :ومذذن جيذذد التقذذديم والتذذأخير قولذذه تعذذالى ف  م الجذذار والمجذذرور  ، ﴿َوَلذذم  َيك ذذن لَّذذه  ك  حيذذث ق ذذدّ 
ة )كفوًا( إلفادة اختصاص المولى عز وجل بعدم مماثلة أحذد لذه دون غيذره، فلمذا لذم )له( على كلم

 .(93الفائدة) فيتتم الفائدة إال بتقديم الجار والمجرور حسن تقديمه لمشابهته الخبر 
 

 أقسام التقديم والتأخير :  -4
عبد التقديم والتأخير والفصل، فإن التقديم التأخير كما يرى  فيإذا كانت هذه القضية تتمحور 

: "باب كثير الفوائد، جم المحاسن واسع التصرف، بعيد الغاية، ال يزال يفتر لك عن بديعه، القاهر
ويقضى بك إلى لطيفه، وال تزال تذرى شذعرًا يروقذك مسذمعه، ويلطذف لذديك موقعذه، ثذم تنظذر فنجذد 

م فيه سبب أن راقك ولطف عندك أن  ذّول اللفذظ عذن مكذان إلذى مكذان، واعلذم أن تقذديم  شيءق دّ  وح 
 على وجهين :  شيءال

عليه  الذيأقررته مع التقديم على حكمه  شيءكل  فيتقديم يقال إنه على نية التأخير، وذلك 
كان فيه، كخبر المبتذدأ إذا قدمتذه علذى المبتذدأ والمفعذول إذا قدمتذه علذى الفاعذل،  الذيجنسه  فيو 

 ...لك: منطلق زيد، وضرب عمرًا زيدكقو 

                                                           

، أؤ ًثثثثث  1، ط2/01(ىُثْنرثثثثثل  ة شثثثثثنوال    ي نثثثثثيا  ثثثثثي  ة ثثثثثأه ، ن ثثثثثصأا نوثثثثثصب  ثثثثثيمعىن93)
 0 2227ةأل لاأ، نيل  ،  منصح 



 

40 

عذن حكذم إلذى حكذم، وتجعلذه بابذًا غيذر  شيءوتقديم ال على نية التأخير ولكن على أن تنقل ال
بابه وإعرابًا غير إعرابه، وذلك أن تجىء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ويكون 

 .هذا اآلخر خبرًا له، فتقدم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على
فأنذت  .ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق، حيث تقول مرة: زيد المنطلذق، وأخذرى: المنطلذق زيذد

كذان عليذه مذع التذأخير، فيكذون  الذذيهذا لم تقدم المنطلذق علذى أن يكذون متروكذًا علذى حكمذه  في
علذى  وكذذلك لذم تذؤخر زيذداً  .خبر مبتدأ كما كان بل على أن تنقله عن كونه خبذرًا إلذى كونذه مبتذدأ

 .(94أن يكون مبتدأ كما كان بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبرًا")
"منطلذق  فذيفعبد القاهر يجعل التقذديم والتذأخير قسذمين، أحذدهما تقذديم علذى نيذة التذأخير كمذا 

زيذذد المنطلذذق،  فذذيعذذن حكذذم إلذذى حكذذم كمذذا  شذذيءزيذذد"، وتقذذديم ال علذذى نيذذة التذذأخير ولكنذذه بنقذذل ال
عبذذدالجبار قذذد جعذذل  يلقاضذذيذذرى أنذذه بذذاب كثيذذر الفوائذذد فذذإن ا عبذذد القذذاهر، وإذا كذذان المنطلذذق زيذذد

 .(95تتناول الضم، واإلعراب) التيموقع الكلمة من مقتضيات الفصاحة بجانب المواضعة  أيًضا
الجملذذة االسذذمية،  فذذيإعذذادة الترتيذذب  فذذيوبجانذذب هذذذا فذذإن هذذذا التقذذديم والتذذأخير يمكذذن هيكلتذذه 

الجملذذذة الفعليذذذة ومكمالتهذذذا، وأخيذذذرًا إعذذذادة  فذذذيسذذذواء أكانذذذت مجذذذردة أم منسذذذوخة، وإعذذذادة الترتيذذذب 
علذذى خذذالف -الترتيذذب باسذذتخدام الفصذذل بذذين المتالزمذذين بمذذا دون الجملذذة أو بجملذذة غيذذر أجنبيذذة

ذا الفصذل بذين سواء أكان هذ -يكون بجملة أجنبية كاملة تسمى الجملة المعترضة الذياالعتراض 
ركنى الجملة االسمية، غير المنسوخة أو المنسوخة أم بين أركان الجملة الفعلية أم غير ذلك على 

 .نحو ما سيوضح فيما بعد
 إعادة الترتيب بين القدماء والمحدثين :  -3

ضذذذمن قواعذذذدهم  Permutationتنذذذاول التوليذذذديون التحويليذذذون هذذذذه القضذذذية تحذذذت مصذذذطلح 
، فإنذه بعذد x-y-Zيرى أنه إذا كان لدينا شكل على سبيل المثذال:  Bachالتحويلية، فها هو با  

أنذه حذدث تقذديم للعنصذر  يأ،  x1-x2-x3  x2-x1-x3  إعادة ترتيبه سيتغير كمذا يلذى : 
x2  وتأخير للعنصرx1(96). 

                                                           

رثثثل     أ اثثث  نثثثلىل ة  ثثثعةز  ةأل ثثثلعب  ثثثي ة  جثثثصز ،  ىُثنْ 207-202(  ةئثثثا ة  جثثثصز ص94)
، اثثثثثلةنل ،  يميثثثثثص 2، جاييثثثثث  ة ثثثثث  عا ة  ثثثثث أي ، ط012-020ة م غثثثثثأ  ل ثثثثثلمح ة  ثثثثثلىل ص

2212 0 
، ي  يثثثثثء وأثثثثثي  22/227(ىُثْنرثثثثثل  ة  صاثثثثثأ  مثثثثث ة جمصن  ة اتنثثثثثأ  ثثثثثي ونثثثثثعةب ة يثثثثث ف  ة وعحيثثثثث 95)

 0 2220ة خع أ، أ مي   ةن ة  و ، ة  صهلا 
 )96(See: An introduction to Transformational Grammers، p.79. 
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 Kernelلجملذذذة النذذذواة وتتصذذذل إعذذذادة الترتيذذذب عنذذذد التحذذذويليين باألصذذذل أو مذذذا يسذذذمى با
sentence(97 و ،)وتنطبذذذق  .تتصذذذف "ببسذذذاطتها وقصذذذرها، ولكونهذذذا أكثذذذر ورودًا واسذذذتعماالً  التذذذي

 .(98هذه األوصاف دائمًا على الجمل اإلخبارية التقريرية المبنية للمعلوم مثل: ضرب زيد عمرًا")
حية، فذالمهم هذو "أن لذا، فإن ثمذة عالقذة بذين إعذادة الترتيذب وكذل مذن البنيتذين العميقذة والسذط

تحكذذم هذذذا الترتيذذب إلذذى أنمذذاط  التذذيالبنيذذة العميقذذة أواًل ثذذم نبحذذث عذذن القذذوانين  فذذينعذذرف الترتيذذب 
الكذذالم الفعلذذى علذذى السذذطح، ومذذن المالحذذظ أن كذذل "عناصذذر" الجملذذة معرضذذة لتغييذذر  فذذيمختلفذذة 

مذذا يسذذميه العذذرب "فضذذلة" كالمفاعيذذل والحذذال والظذذروف  فذذيمكانهذذا وإن كذذان ذلذذك أكثذذر مذذا يكذذون 
 .وغير ذلك

 الجملة اإلنجليزية اآلتية :  فيوننظر مثاًل 
Adetective hunted down the killer. 

بنيتهذا العميقذة، يمكذن أن تتحذول بالترتيذب نفسذه إلذى بنيذة السذطح،  فذيهذا هو ترتيذب الجملذة 
 لتصير :  downويمكن أن يتغير الترتيب بنقل كلمة 

(99) “Adetective hunted the Killer down. 
وإذا كان ترتيب عناصر الجملة يمكن تغييذره، وال سذيما الفضذالت، فذإن هذذا األمذر لذيس علذى 

ال يجذوز فيهذا التقذديم، وحصذرها ابذن  التذيإطالقه، فلقد تحدث النحاة العذرب عذن بعذض المواضذع 
 :  هيثالثة عشر موضعًا، و  فيالسراج 
 ." و"أن"الذييم الصلة على الموصول، ألنها كبعضه، وذلك نحو صلة "تقد -1
 .الصفة والبدل والعطف "توابع األسماء" -1
 .المضاف إليه وما اتصل به على المضاف -0
م على الفعل إذا قلت: "قام زيد" -3  .الفاعل، فال يجوز أن ي َقدَّ
م عليها  التياألفعال  -3  .مما عملت فيه شيءال تتصرف، فال يجوز أن ي َقدَّ

                                                           

 Kernel string( ة جال  ة نثعةا و  ة جالث  ةأل ص ثي  هثأ  جالث  أ ثعنا  ث  ة ًلًثل  ةأل ص ثي  97)
أيجثل  لثل  derived sentence“  ل ُي َمء   لي ص ي عى   ةيويصنىث   ي صنل ثص ة جالث  ة اشثو   

 0 2/233ة لت  ة نرل 
 ،  ىُثْنرل   27   ي ة  نس ة لتع  ص( رصهلا ة  أ98)

John Loyons: New Horizons in Linguistics، p.327. 
 ،  ىُثْنرل   255-253( ة ن ع ة يلنأ  ة  نس ة   ىي ص99)

Longacker، Language and its structure، p.133. 

ة  صيثا،   ث   أينأ ة جال  ةأل  أ   ة ا  ء اصن  ة  صيا،  أينثأ ة ثص يث  وىضثص   ة ا  ثء اثصن  
 down0 حل  ة جل  hunted صب   ني  ة ىيا  the killerي  م ة اىيعف 
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مذذا أعمذذل مذذن الصذذفات تشذذبيهًا بأسذذماء الفذذاعلين وعمذذل الفعذذل؛ وذلذذك نحذذو: حسذذن وشذذديد  -1
  .وكريم، حيث إن هذه الصفات ال يقدم عليها ما عملت فيه

َب على التفسير ال يجوز  -7 التمييز ال يقدم، وكذلك ما بعد "إال، فكما ال يجوز تقديم ما ن ص 
 .تقديم هذا
 .تدخل على األفعال التياألسماء والحروف  فيل العوام -3
لها صدر الكالم، فال يقدم ما بعدها علذى مذا قبلهذا، سذواء أكانذت عاملذة أم  التيالحروف  -9

 .غير عاملة
 .أن يفرق بين العامل والمعمول فيه بما ليس للعامل فيه سبب وهو غريب عنه -13
 .إال إذا كان على شريطة التفسيراللفظ والمعنى  فيتقديم المضمر على الظاهر  -11
 .التقديم إذا ألبس على السامع أنه مقدم، وذلك نحو قولك: ضرب عيسى موسى-11
إذا كذذذذذان العامذذذذذل معنذذذذذى الفعذذذذذل ولذذذذذم يكذذذذذن فعذذذذذاًل، فذذذذذال يجذذذذذوز أن يقذذذذذدم مذذذذذا عمذذذذذل فيذذذذذه  -10
 .(100عليه)
 

فهذه األشياء ال يجوز تقديمها وال العدول فيها عذن األصذل، فذإذا تذم الخذروج عذن األصذل إلذى 
؛ ألن هنذذاك أصذذاًل  ungrammaticalسذذواه كانذذت النتيجذذة وجذذود تراكيذذب غيذذر صذذحيحة نحويذذًا 

وقذد تحذدث سذيبويه  .(101الجملة االسمية، واألمر نفسه بالنسبة للجملة الفعلية) فيلترتيب الكالم 
( 104( وابذذذن جنذذذى)103( والمبذذذرد)102الصذذذحيح نحويذذذًا فيمذذذا يتصذذذل بإعذذذادة الترتيذذذب)عذذذن غيذذذر 

 .(105وغيرهم من النحويين، وهذا ما وجد عند التوليديين التحويليين)
وجذذوب  أيوإذا كانذذت إعذذادة الترتيذذب تتصذذل عنذذد التوليذذديين التحذذويليين باإلجبذذار واالختيذذار، 

الرتذب  فذير موجذود عنذد العذرب مذن قبذل، متمذثاًل الترتيب أو جواز التقديم والتأخير، فإن هذذا األمذ
المحفوظة والرتب غير المحفوظة، حيذث إن غيذر المحفوظذة تقابذل مصذطلح االختيذار والمحفوظذة 
تقابذل مصذذطلح اإلجبذذار، "وقذذد يقذول قائذذل: قذذد فهمنذذا أن نسذذمى المحفوظذة منهذذا رتبذذة، ألنهذذا يتحذذتم 

فمذذا بالنذذا بكلمذذات يمكذذن إلحذذداها أن  .وال عكذذس بهذذا أن تذذأتى إحذذدى الكلمتذذين أواًل واألخذذرى ثانيذذاً 
والجذذواب أن الرتبذذة المحفوظذذة  .تتقذذدم حينذذًا وتتذذأخر حينذذًا آخذذر نذذدعى أن بينهذذا رتبذذة غيذذر محفوظذذة

                                                           

 0 022-1/013،  ىُثْنرل ة خنصئي137-1/111( ةألبعف  ي ة ن ع100)
 أثص  222(ىُثْنرل     أ اع  ىصلع   ة ولةني  غيثل ة نث ي     عىثص   ثي ة  وثصب  ًثيمعىن ص101)

 0 2215ني هص،  ةن ة ايل   ة جصأيي ، ة   ن نى  
 0 2/2192291/20290/229719205(ىُثْنرل  ة  وصب 102)
 0 0/10193/223(ىُثْنرل  ة ا وض 103)
 0 020-1/013(ىُثْنرل  ة خنصئي104)

 )105( See: Robins: General linguistics، p.215. 
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النظذذام  فذذيرتبذذة  هذذيالوقذذت نفسذذه، أمذذا غيذذر المحفوظذذة ف فذذياالسذذتعمال  فذذينظذذام اللغذذة و  فذذيرتبذذة 
نحذو "حيذاك  فذيتقذديم المفعذول علذى الفاعذل  يفذفقط، وقد يحكم االسذتعمال بوجذوب عكسذها، كمذا 

الله" أو بوجوب المحافظة عليهذا، نحذو "هذذا أخذى"، وإنمذا يكذون هذذا أو ذاك عنذد خذوف اللذبس أو 
 .(106اتقاء مخالفة القاعدة أو األصل")

 
ذذذل وا القذذذول فيمذذذا يجذذذوز تقديمذذذه ومذذذا  وإذا كذذذان القذذذدماء قذذذد أولذذذوا التقذذذديم والتذذذأخير عنذذذايتهم، َفَفصَّ

، فذإن التحليذل أيًضذاقذد اهذتم بهذذا الموضذوع  التحذويلي التوليذدييمتنع، وغير ذلك، وإذا كان النحو 
 فذيدماء إشذارات القذ فذي، وجعله مذن صذلب الدراسذة النصذية، يظهذر ذلذك أيًضاقد اهتم به  النصي

تفسذذيرهم للذذنص القرآنذذى وإعذذرابهم لذذه، وشذذرحهم للذذدواوين الشذذعرية، كمذذا يظهذذر هذذذا االهتمذذام عنذذد 
وال سذذيما عنذذد مذذن انتهجذذوا هذذذا الذذنهج، فقذذد أولذذى الذذدكتور محمذذد حماسذذة التحليذذل  أيًضذذاالمحذذدثين 
تقذذذديم للقصذذذيدة، قديمذذذة كانذذذت أو معاصذذذرة عنايتذذذه، وتمثلذذذت عنذذذده اإلشذذذارة إلذذذى فاعليذذذة ال النصذذذي

عذن العالقذات الرأسذية واألفقيذة -علذى سذبيل المثذال-حديثذه فذيوالتأخير ضمن تحليله، يظهر ذلذك 
 تعليقه على قول الشاعر :  فيقصيدة ثعلبة بن صعير  في

رَة م ن  َبتَذذذات  م َساف ذذذر   ن َد َعم  ى َحاَجة  م تَذَرّوح  َأو  َباك ذذذذذر   * َهل  ع   ذ 
 

مذذن تعذذدد نعذذت مذذا أضذذيف إليذذه  يذذأتيفيقذذول: "وتبذذدو الجملذذة االسذذمية بسذذيطة، ولكذذن طولهذذا 
فيتقذذذذدم الخبذذذذر )عنذذذذد عمذذذذرة( ويتذذذذأخر  يه الجملذذذذة علذذذذى خذذذذالف الترتيذذذذب األصذذذذلالمبتذذذذدأ، وتذذذذرد هذذذذذ

وأن تقديم عمرة لذم يكذن مذن أجذل االهتمذام بهذا، بذل مذن أجذل أن ينصذرف الوصذف كلذه  ...المبتدأ
 فذذي( وهكذذذا نذذرى فاعليذذة إعذذادة الترتيذذب أو التقذذديم والتذذأخير 107الراحذذل عنهذذا")إلذذى هذذذا المسذذافر 

 .المعنى وانسحاب أثر ذلك على النص كله
 

 إعادة الترتيب وعالقتها بالداللة :  -1
العذدول عذن الرتبذة غيذر  فذيالمعنى، فإن أبذرز مذا يكذون ذلذك  فيإذا كان إلعادة الترتيب أثر 

المحفوظذذة، ويكذذون ذلذذك لغذذرض مذذا، يقذذول الذذذدكتور تمذذام حسذذان: "العذذدول عذذن الرتبذذة المحفوظذذذة 
تذذذذرخص ولذذذذيس اسذذذذتعمااًل عذذذذدوليًا، أمذذذذا العذذذذدول عذذذذن غيذذذذر المحفوظذذذذة، فهذذذذو موضذذذذوع مهذذذذم مذذذذن 

علذذذذم اللغذذذذذة  فذذذذيموضذذذذوعات البالغذذذذة، يسذذذذمى "التقذذذذديم والتذذذذأخير"، وهذذذذذو موضذذذذوع مهذذذذم يسذذذذمونه 

                                                           

 0 22( ة ميصح  ي ن ةئع ة  لمح ص106)
 0 32-31( ة لت   ننص  ة شيل ص107)
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foregrounding  ويكون إما ألسباب فنية إلظهار معنى ما بواسطة التقديم أو ألسباب نفسية أو
 .(108لتعود األديب على التقديم حتى حين ال يؤدى التقديم غرضًا معينًا")

كمذا -االهتمذام والعنايذة بالمقذدم هذيوإذا كنا قد فهمنا مما سبق أن الغاية مذن التقذديم والتذأخير 
إمذذا ألسذذباب فنيذذة أو نفسذذية علذذى حذذد قذذول الذذدكتور تمذذام  أييذذرى سذذيبويه علذذى نحذذو مذذا مذذر بنذذا، 

عبذذد فذذإن هذذذا االهتمذذام وتلذذك العنايذذة البذذد مذذن تبيذذين وجههذذا وسذذبب هذذذا االهتمذذام، يقذذول  -حسذذان
وقذد  ...ل غيذر العنايذة واالهتمذام: "واعلم أنا لذم نجذدهم اعتذدوا فيذه شذيئًا يجذرى مجذرى األصذالقاهر
م للعنايذة، وألن ذكذره أهذم، مذن غيذر أن يذذكروا مذن  فيظنون الناس أنه يك فيوقع  أن ي َقذال إنذه ق ذدّ 

 .(109أين كانت تلك العناية ول َم كان أهم")
 

والعناية أو االهتمذام ال تقذف عنذدهما األغذراض البالايذة الخاصذة بالمقذدم، بذل هنذاك أغذراض 
قول الدكتور حماسه: وأن  فيكما مر بنا -ى عند البالغيين لتقديم المسند إليه والمسندبالاية أخر 

تقديم عمرة لم يكن من أجل االهتمام بها، بل من أجل أن ينصرف الوصف كله إلى هذا المسافر 
( وكذل 111( كما أن هنذاك مذا يسذمى بإعذادة الترتيذب لغذرض لغذوى)110وغير ذلك)-الراحل عنها

 .شعر األعشى صدد تحليل أنماط التقديم والتأخير فيسب وروده ذلك سنشير إليه ح
والجدير بالذكر أنه لمَّا كان إلعادة الترتيب صلة بالمعنى أو الداللة على نحذو مذا سذبق، فذإن 

إتاحذذذة حريذذذة الرتبذذذة بذذذين الوظذذذائف النحويذذذة، حيذذذث "يقذذذوم  فذذذييقذذذوم بذذذدور بذذذارز  الذذذدالليالعنصذذذر 
قدان مذا يميذز الوظذائف النحويذة بعضذها مذن بعذض بذالتمييز بذين عند ف -أحياناً - الدالليالعنصر 

الوظذائف النحويذة ممذا يتذيح لهذا حريذة الرتبذة، فتقذدم مذن تذأخير أو تذؤخر مذن تقذديم، ومذن ذلذذك أن 
التعريذف أو التنكيذر ولذم  فذييلزم أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر إذا استوى الطرفذان  اللغوي النظام 

كذذلك أن  اللغذوي ويلزم النظذام  ...و حالية معنوية تبين أحدهما من اآلخرتكن هناك قرينة لفظية أ
يتقدم الفاعل على المفعول به إذا خيف التباس أحدهما باآلخر، وذلك إذا خيفت العالمة اإلعرابية 

ويمثلذذون لذذذلك بقذذولهم:  .ولذذم تكذذن هنذذاك قرينذذة لفظيذذة أخذذرى أو معنويذذة تبذذين أحذذدهما مذذن اآلخذذر
ظهذذر أن العنصذذر  -دليذذل علذذى مذذا عذذداها هذذيو  -األمثلذذة السذذالفة فذذيو  ..."ضذذرب موسذذى عيسذذى"

كانذذذت تقذذذوم بذذذه العالمذذذة  الذذذذيالتقذذذديم والتذذذأخير؛ ألنذذذه يقذذذوم بالذذذدور  فذذذيسذذذمح بالتصذذذرف  الذذذداللي
                                                           

 0 230( ة لت  ة يلني   ة   ة   ص108)
 0 201-207(  ةئا ة  جصز ص109)
،  ةن ة ى ثثثل 2، ط50-51( ىُثْنرثثل  ثثثي هثثأا ةألغثثثلةض     وحاثث  أ لثثثعب ن ثثع   تعىثثث  ص110)

 0 2217 لنشل  ة وعزىع،  اصح، ةألن ح
)ب(    بثثثم أ ة ى ثثثأ   رثثثصم  015( ص1(ىُثْنرثثثل  )و(    نىاثثثعح ا ثثثصح  ةأل ًثثثني  ة يلنيثثث  )111)

، ن ثص   أصجًثويل 272-275ع  ة نرلىث  ة و عىليث  صيليي  ة   م  ي ة جال  ة يلنيث   ثي اث
 0 2223ن  ةب ان ص
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 فذذياصذذطنعتها اللغذذة للتمييذذز بذذين العناصذذر بعضذذها وبعذذض  التذذياإلعرابيذذة، وهذذو إحذذدى الوسذذائل 
 .(112الجملة")
 

مذذع عذذدم إهمذذال الجانذذب  النحذذوي وهكذذذا نلحذذظ األهميذذة البالغذذة لموقذذع الكلمذذات داخذذل التركيذذب 
أو  المتلقذذيتظهذذر مهمذذة  أيًضذذاالذذنص، وهنذذا  فذذيالمتصذذل بتفسذذيرها المتناسذذب مذذع موقعهذذا  الذذداللي

مواقعهذا النحويذة، بذل عليذه أن ينظذر  فذيقار، النص أو القصيدة، فذال ينظذر إلذى الكلمذات وحذدها 
 .(113ضوء سياق القصيدة باعتبارها جزءًا من نسيج النص) فيإليها 

 إعادة الترتيب وعالقتها باالتساع واإلعراب :  -5
حريذذذة الرتبذذذة نصذذذل إلذذذى العالقذذذة الكائنذذذة بذذذين إعذذذادة  فذذذي الذذذدالليانطالقذذذًا مذذذن تذذذأثير العنصذذذر 

 فذي( وابذن جنذى 114الترتيب واالتساع ثم اإلعذراب، وهذذا مذا أدركذه القذدماء كمذا هذو عنذد سذيبويه)
وا  ) يَن َكَفذر  َصذة  َأب َصذار  الَّذذ  َي َشاخ   هذي(، يقذول: "فقذدم إذا و 115تعليقه على قوله تعالى: ﴿َفإ َذا ه 

منصوبة بذ )شاخصة(، وإنما يجوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل، فكأنه على هذا قال: 
قذذدرت تقذذديم أحذذد الجذذزأين ( ضذذمير القصذذة، و هذذيأبصذذار الذذذين كفذذروا، و) هذذيشاخصذذة  هذذيفذذإذا 

تفسذير الضذمير  أيواآلية إنما تقدم فيهذا الظذرف المتعلذق عنذدك بأحذد جذز  ...اللذين يفسرانها عليها
 .(116وهو شاخصة، والظرف مما يتسع األمر فيه")

غيرهذا، ودلذل علذى ذلذك  فذيفابن جنى هنا يشير إلى أن الظروف يتسع فيهذا أكثذر ممذا يتسذع 
 .)إذا( منصوب بكلمة )شاخصة(، وهذا جائز باآلية المذكورة، فالظرف

 
وإذا كان إلعادة الترتيب عالقة باالتساع، فإن ذلك يرتبط بذاإلعراب، ومذن هنذا تظهذر العالقذة 

كمذذا يقذذول  -فهذذم معنذذى الجمذذل فذذيبذذين إعذذادة الترتيذذب واإلعذذراب، فذذإذا كذذان اإلعذذراب قرينذذة مهمذذة 
علذذى أغذذراض المتكلمذذين، وذلذذك أن قذذائاًل لذذو الزجذذاجى: "فأمذذا اإلعذذراب فبذذه تميذذز المعذذانى، ويوقذذف 

قال: "ما أحسن زيد" غير معرب، أو "ضرب عمر زيد" غير معرب لم يوقف على مراده، فإن قال 
( فذذذإن إلعذذذادة 117أراده") الذذذي"مذذا أحسذذذن زيذذدًا" أو "مذذذا أحسذذذن زيذذد" أبذذذان بذذاإلعراب عذذذن المعنذذذى 

                                                           

،  ىُثْنرثثثثثل  2210، ة  ثثثثثصهلا 2، ط233-230(    أ اثثثثث  حاص ثثثثث   ة ن ثثثثثع  ة  ة ثثثثث ، ص112)
 0 2/2209007ة لاأ   لح ة  ص ي 

 0 50(ىُثْنرل  ة جال   ي ة شيل ة يلنأ ص113)
 0 212-2/272(ىُثْنرل  ة  وصب114)
 0 27  (  عنا ةأل ميص ، ةآلى115)
 0 1/300( ة خنصئي116)
،  ةن 5، ي  يثثثثثء    أثثثثثصزح ة امثثثثثصن  ط70-22( ة زجثثثثثصجأ  ة ىضثثثثثصح  ثثثثثي  لثثثثثا ة ن ثثثثثع ص117)

 0 2212ة نىصئ ، نيل  ، 
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قذذد يذذؤدى إلذذى تغييذذر الحركذذة اإلعرابيذذة  اإلعذذراب؛ ألن تقذذديم كلمذذة مذذا علذذى أخذذرى  فذذيالترتيذذب أثذذرًا 
 فذذيتقذذديم نعذذت النكذذرة عليهذذا، حيذذث يعذذرب حذذااًل، وهذذذا التقذذديم وذاك التغييذذر  فذذيكمذذا هذذو الحذذال 

 الداللي.الجانب  في -بال شك-الحالة اإلعرابية يؤثران
 النسج الشعرى :  فيأثر إعادة الترتيب  -6

الداللذة، فإنذه  فيتتميز غالبًا بحريتها، وتأثيرها تبعًا لذلك  النحوي التركيب  فيإذا كانت الرتبة 
تحقيذذق الذذوزن وتصذذحيح القافيذذة،  فذذيمذذن المفيذذد اإلشذذارة إلذذى تآزرهذذا مذذع النسذذج الشذذعرى واإلسذذهام 

حيث تحتاج حركة القافية أحيانًا إلى نمط من الوظائف النحوية تشغل فيه كلمة ما مكذان القافيذة، 
بعذدد مذن  اللغذوي شعرى ال يمكنهذا أن تحقذق غايتهذا إال إذا أمذدها النظذام حيث إن "مرونة النسج ال

 فذذيتذذتالحم مذذع "الذذوزن" و"القافيذذة"  التذذيبنذذاء الجمذذل،  فذذيبنيذذة المفذذردات و  فذذياإلمكانذذات المختلفذذة 
كذذذذلك، أو  فيبحيذذذث نجذذذد الجملذذذة تتجذذذه إلذذذى أن تكذذذون الكلمذذذة مرفوعذذذة إذا كانذذذت القذذذوا ...الشذذذعر

 .القصيدة كذلك مع تنويع دواعى الرفع والنصب والجر في فيا كانت القوامنصوبة أو مجرورة إذ
علذذى إقامذذة وزن البيذذت يعمذذل كذذذلك  اللغذذوي يتيحذذه النظذذام  الذذذيوكمذذا يعمذذل التقذذديم والتذذأخير 
الوقذذت نفسذذه  فذذياتجذذاه القافيذذة، فتذذأتى مسذذتقرة غيذذر جافيذذة، و  فذذيعلذذى تهيئذذة اسذذتواء بنذذاء الجملذذة 

 .(118الجملة") فييحقق ترابط العناصر 
 

الشذعر يختلذف عذن نظذام النثذر،  فذيوبناًء على هذا فإن نظام ترتيذب الكلمذات داخذل التركيذب 
الترتيذب لخصذها الذدكتور إبذراهيم  فذيوأن ثمة دوافع واعتبارات تفرق بين نظام الشذعر ونظذام النثذر 

 :  هيثالثة أمور  فيأنيس 
ة، ينحرف به أحيانذًا إلذى نظذام غيذر الوزن والقافي فيحرص الشاعر على موسيقى شعره  -1"

 .النثر فيمألوف 
بعذض  فذيالتحلذل مذن كذل القيذود ونزوعذه إلذى الحريذة ككذل فنذان يجعلذه  فذيرابة الشذاعر -1

النثذذذر، وال سذذذيما حذذذين تسذذذيطر عليذذذه  فذذذياألحيذذذان ال يعبذذذأ بنظذذذام الكلمذذذات علذذذى النحذذذو المعهذذذود 
 .العاطفة، ويملك المعنى عليه مشاعره

لشذذذعراء المجيذذذدين أن يحّملذذذوا القليذذذل مذذذن األلفذذذا  الكثيذذذر مذذذن المعذذذانى، قذذذد محاولذذذة كذذذل ا-0
 .(119تعرضهم لمثل اإليجاز والحذف والتخلص من كل فضالت الكالم")

 

                                                           

 0 125( ننص  ة جال  ة يلني  ص118)
 0 031،ص592275(    إنلةهيل و ي   أ  و لةن ة لت ، ةأل جلع ة انلى ، ة  صهلا، ط119)
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تؤول إلى اثنين فقذط أولهمذا:  -وهو ما نوافقه عليه -لكن هذه الفروق الثالثة كما يرى أستاذنا
( وهذذو األمذذر 120اآلخذذر اللجذذوء إلذذى اإليجذذاز)النثذذر، و  فذذيلجذذوء الشذذاعر إلذذى نظذذام غيذذر مذذألوف 

 .النثر فييترتب عليه مخالفة نظام ترتيب الكلمات  الذي
 

 قضية اإلعراب وعالقتها بالداللة :  -هـ
يمكن القول من خالل العرض للقضايا السابقة بأن لقضية اإلعذراب عالقذة بكذل هذذه القضذايا 

يعد أحد أسباب تعدد وجوه اإلعراب، باإلضافة إلى صذلة العالمذة  الذيالحذف  فيكما هو الحال 
إلذذى  -بعذذض األحيذذان فذذي-الرتبذة قذذد يذذؤدى فذذياإلعرابيذة بقضذذية إعذذادة الترتيذذب، حيذذث إن التغييذذر 

( وكذذذذلك األمذذذر بالنسذذذبة لإلحذذذالل والزيذذذادة، ويمكذذذن العذذذرض 121تغييذذذر الحالذذذة اإلعرابيذذذة للكلمذذذة)
 لعناصر هذه القضية فيما يلى : 

 :  النحوي نصوص تراثنا  فياإلعراب  -4
(، 122اإلفصذذاح واإلبانذذة واإليضذذاح) فذذيينحصذذر معنذذاه  الذذذياللغذذة  فذذيبعيذذدًا عذذن اإلعذذراب 

يرى ابن جنى أن اإلعراب اصطالحًا هو "اإلبانذة عذن المعذانى باأللفذا ، أال تذرى أنذك إذا سذمعت 
اآلخذر الفاعذل مذن المفعذول، ولذو أكرم سعيد أباه، وشذكر سذعيدًا أبذوه علمذت برفذع أحذدهما ونصذب 

 .(123كان الكالم شرجًا واحدًا الستبهم أحدهما من صاحبه")
الزمذذت العربيذذة منذذذ نشذذأتها، حيذذث تذذدل حركذذات اإلعذذراب علذذى  التذذيفذذاإلعراب مذذن الظذذواهر 

المعانى المختلفة، وقد اتفق على ذلك جميع النحاة باستثناء قطرب تلميذ سذيبويه، فقذد أنكذر وجذود 
َض رأيه بنصوص القدماء والمحذدثين)عالقة بي هذذا االتجذاه  فذي(، و 124ن اإلعراب والمعنى، ود ح 
يفتحهذذذا، وأن  الذذذذيأن األلفذذذا  مغلقذذذة علذذذى معانيهذذذا حتذذذى يكذذذون اإلعذذذراب هذذذو  عبذذذد القذذذاهريذذذرى 

يتبذذذين نقصذذذان كذذذالم  الذذذذياألغذذذراض كامنذذذة فيهذذذا حتذذذى يكذذذون هذذذو المسذذذتخرج لهذذذا، وأنذذذه المعيذذذار 

                                                           

 0 52ة يلنأ ص (ىُثْنرل  ة جال   ي ة شيل120)
، حيثي 217(ىُثْنرل  وبص   ة  ثلةب   ة وثن  لثأ ة ايثص أ  ثي ة  ثلمح ة  ثلىل  ة لتث  ة يلنيث  ص121)

حثثثث ىي ة ثثثث نوعن أ اثثثث  حًثثثث  جمثثثثا  ثثثث  وهثثثثل أي يثثثثص  ة نرثثثثصم ة  لةنثثثثأ    لوثثثثن نص  ضثثثثصىص 
 0ةأليل 

، 2/71ا(ىُثْنرثل  ي ثثأى  ة لتث   أثثص ا  ثلب، جا ثثلا ة لتث ، ة لًثثصح  أثص ا  ثثلب،  ثلح ة اىنثث122)
 0 2/02ة خنصئي

 0 55-2/53،  لح ةأل اع أ2/71 ىُثْنرل   لح ة اىنا 2/05( ة خنصئي123)
،    2/017، ة ازهثثثل  ثثثي  لثثثعم ة لتثثث 70-22( ىُثْنرثثثل  ثثثي ا ثثثك  ة ىضثثثصح  ثثثي  لثثثا ة ن ثثثع 124)

،    بثم أ ة نثص     نة ثص   ثي 070-071نأضصح  م ة وعةب   نعف  ي   ن ة يلنيث  ص
ص،    أ اثثثث  حاص ثثثث   ة ي أثثث  ة  لةنيثثثث   ثثثثي ة جالثثثث  نثثثثي  ة  ثثثث ىل  أثثثثص نيثثثث ه 227  ثثثن ة لتثثثث  

 0 2213 أص ني هص، جصأي  ة  عى   121 ة   ىي ص
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ال يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه، وال ينكر  الذييه، والمقياس ورجحانه حتى يعرض عل
 .(125الحقائق نفسه") فيذلك إال من ينكر حسه وإال من غالط 

التنبذذذذه إلذذذذى أن اإلعذذذذراب لذذذذيس الوسذذذذيلة الوحيذذذذدة للوصذذذذول إلذذذذى المعنذذذذى، فهنذذذذاك  ينبغذذذذىلكذذذذن 
ل بذذذلك باإلضذذافة إلذذى العناصذذر المقاميذذة المتصذذلة بسذذياق المقذذام مذذن مذذتكلم ومخاطذذب، ومذذا يتصذذ

تتعلذذذذق بذذذذذالنواحى الصذذذذوتية والصذذذذرفية والتركيبيذذذذة والمعجميذذذذة والدالليذذذذذة،  التذذذذيالعناصذذذذر اللفظيذذذذة 
فذذاإلعراب قرينذذة لفظيذذة تعذذد جذذزءًا مذذن السذذياق بمذذا فيذذه مذذن قذذرائن أخذذرى، وصذذل بهذذا الذذدكتور تمذذام 

 .(126حسان إلى سبع قرائن)
نصذذوص تراثنذذذا  فذذذييذذراد بذذذه أمذذران  وممذذا سذذبق عرضذذذه يمكذذن القذذذول بذذأن "مصذذذطلح اإلعذذراب

، فهو إذًا أعم مذن العالمذات اإلعرابيذة وحذدها، Syntax: أولهما: أنه ما يرادف علم النحو النحوي 
وهو بهذا الفهم يصلح أن يقال عنه إنه يميز بذين المعذانى، مذع مراعذاة أن المقصذود بالمعذانى هنذا 

الجملذذة مذذن فاعليذذة ومفعوليذذة وغيرهمذذا؛ ألن اإلعذذراب إذًا مجموعذذة مذذن  فذذيهذذو المعذذانى الوظيفيذذة 
 عبذذد القذذاهرتتضذذافر معذذًا مذذن أجذذل تماسذذك الجملذذة وأدائهذذا لوظيفتهذذا، وهذذذا مذذا عنذذاه  التذذيالقذذرائن 
 .(127حين قال: "إن علم النظم ينتقى لك من علم اإلعراب خالصه ولبه") الجرجاني
 

 فذذذيإذًا يعذذذد قرينذذذة واحذذذدة مذذذن مجموعذذذة القذذذرائن اللفظيذذذة ثانيهمذذذا: العالمذذذات اإلعرابيذذذة، وهذذذو 
(: واإلعراب اإلبانة عن المعانى باختالف 128كالم ابن يعيش إذ يقول) فيالجملة، ويتضح ذلك 

كثير مذن األحيذان فهذم  فيتالحم  النحوي ولمَّا كان اإلعراب خالصة التحليل  .(129أواخر الكلم")
إذًا لذذيس هذذو الحركذذات المبينذذة عذذن المعذذانى فحسذذب، بذذل  فذذاإلعراب ...اإلعذذراب بمدلوليذذه السذذابقين

هو باإلضافة إلى ذلك فهم وجوه الرفع والنصب والخفض والجذزم، والدرايذة بمجاريذه، ومجمذوع هذذا 
 .(130دراسة أجزاء الجملة كلها") فيكله 

                                                           

 0 11(  ةئا ة  جصز 125)
 أثثص نيثث هص، ة ي أثث  ة  لةنيثث   212(ىُثْنرثثل     ياثثصم حًثثصح  ة لتثث  ة يلنيثث  أينصهثثص  أمنصهثثص ص126)

حيثي ىثل     جمثا  272-272ص، وبثص   ة  ثلةب   ة وثن  لثأ ة ايثص أ 121-113ص
وح ينثثعىل ة  ثثلةب نأ ثثن أجثثل  للىنثث   ةحثث ا اثثا   ثثمع لثثلةئ  ىعبثثا ناجاع  ثثص إ ثثأ ة اينثثأ 
ة و ل  ونثل أاثص  يثن يىًيل ة  لةب  ة اينأ ة ولنيمثأ  نص  لةئ   لأ أص  ب     ياصم  ين أ  ة ولنيمثثثأ  هثثع  جثثن  لو ثثعى  أثث   ثثأح ة  ثثلةب، أنو ثث ة   ثثي ا ثثك ة ثث نوعن ياثثصم، أنو يثثص  إ ثثأ وح 
أثثثث  ة  لثثثث   ة و  يثثثثء، ا ثثثثك وح ة اول ثثثثأ  ل ثثثث م ىول ثثثث  ي بثثثث  أثثثثص ىثثثثلة  نثثثثن  هثثثثأ ة خ بثثثث  

 0ة اواثل   ي ة  نص  و   ة خمل  و  ة   ل و  ة ىصئ ا ة وأ ى ال ص ة   م
 0 35(  ةئا ة  جصز ص127)
 0 2/71(  لح ة اىنا128)
 0 127-122   ىل  ة   ىي ص(ىُثْنرل  ة ي أ  ة  لةني   ي ة جال  ني  ة129)
 0 127ة ًصنء ص (130)
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الشذذعر يمكذذن العذذرض لهذذا مذذن  فذذيولعلذذه مذذن المفيذذد اإلشذذارة إلذذى أنذذه عنذذد دراسذذة هذذذه الظذذاهرة 
ترابط أجزاء التركيب ثم الترخص فيهذا وداللتذه، يضذاف إلذى ذلذك  فيخالل دور العالمة اإلعرابية 

وقبذل اإلشذارة لهذذه األمذور بإيجذاز  -عليهذا فيمذا بعذد نأتيوس-تعدد وجوه اإلعراب وعالقته بالداللة
حاة إن اإلعراب   فرع المعنذى  واآلخذر: هنا نود اإلشارة إلى أمرين، أولهما: ما المقصود بقول الن

النقذاط  فذيهذا البحث  وكذل ذلذك يمكذن تناولذه  فيما المقصود بقضية اإلعراب وعالقتها بالداللة 
 .التالية

 المقصود باإلعراب فرع المعنى :  -4
الزمت العربية منذ نشأتها، حيذث تذدل حركذات  التيذكرنا فيما سبق أن اإلعراب من الظواهر 

اإلعراب على المعانى المختلفة، وقد اتفق على ذلذك جميذع النحذاة باسذتثناء قطذرب؛ ألن "األسذماء 
صذورها وأبنيتهذا     فذيلما كانت تعتورها المعذانى فتكذون فاعلذة ومفعولذة ومضذافًا إليهذا، ولذم تكذن 

عذذذذذذراب ت ن بذذذذذذ  عذذذذذذن هذذذذذذذه أدلذذذذذذة علذذذذذذى هذذذذذذذه المعذذذذذذانى" بذذذذذذل كانذذذذذذت مشذذذذذذتركة، ج   َلذذذذذذت حركذذذذذذات اإل  ع 
 .(131المعانى")

والواضذذذح مذذذن هذذذذا الذذذنص للزجذذذاجى أن المقصذذذود بقذذذول النحذذذاة علذذذى حذذذد قذذذول الزركشذذذى أن 
ال المعنذذذذى  فيالذذذذدكتور تمذذذذام حسذذذذان هذذذذو المعنذذذذى الذذذذوظي أير  فذذذذي( 132"اإلعذذذذراب فذذذذرع المعنذذذذى")
جانذذب  فذذيجانذذب واإلعذذراب  فذذي الذذداللي(، حيذذث إن "المعنذذى 133)الذذدالليالمعجمذذى وال المعنذذى 

 الذدالليومذن الواضذح أن المعنذى  .(134آخر؛ ألن اإلعراب يكشف عن معان وظيفية ال داللية")
 النحذذوي والمعنذذى  فيتركيذذب الجملذذة مذذن المعنذذى الصذذر  فذذينتيجذذة لعذذدد مذذن المعذذانى المختلفذذة  يذذأتي

 .(135والمعنى المعجمى")
كمذذذا يذذرى الذذذدكتور تمذذذام حسذذذان  -المعنذذذىوبنذذاًء علذذذى مذذذا سذذبق فذذذإن المقصذذذود بذذذاإلعراب فذذرع 

لهمذذذذا علذذذى عكذذذذس مذذذذا رآه الذذذذدكتور  أي، وهذذذذا الذذذذر فيهذذذو المعنذذذذى الذذذذوظي-والذذذدكتور محمذذذذد حماسذذذذة
يذذدل علذذى اإلعذذراب "لذذيس هذذو المعنذذى  الذذذيعبدالسذذالم حامذذد، حيذذث يذذرى أن المقصذذود بذذالمعنى 

ى أحيانذذًا كثيذذرة، وذلذذك مضذذافًا إليذذه المعنذذى المعجمذذ فيفقذذط دائمذذًا بذذل هذذو المعنذذى الذذوظي فيالذذوظي
وحذده، بذل يكذون  فيحينما يكون من الصعب الوصول إلى اإلعراب باالعتماد علذى المعنذى الذوظي

من المحتم ألجل ذلذك اللجذوء إلذى المعنذى المعجمذى، وقذد ورد عنذد ابذن هشذام أمثلذة مختلفذة لهذذا، 
 منها : 

                                                           
 0 22ة ىضصح  ي  لا ة ن ع ص (131)
 0 2/001ة ملهصح  ي  لعم ة  لمح (132)
 0 2139071-211، ة لت  ة يلني  أينصهص  أمنصهص ص223أنصهث ة م ي  ي ة لت  ص (133)
 0 110( ة ي أ  ة  لةني   ي ة جال  ص134)
 0 111( ة ًصنء ص135)
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َكة   * َتق ى  َنق ى  َلذ م ي َكثّذذذذذر غنيمذذذذةً  َبذذذى َواَل ب َحَقلَّذذذد   ب َنه   ذى  ق ر 
 

سذىء الخلذق، وبنذاء علذى هذذا تكذون  هذيفهنا ال يمكن إعراب "بحقلذد" إال بعذد معرفذة معناهذا و 
 .(136هذه الكلمة معطوفة على التوهم، إذ التقدير ليس بمكثر غنيمة وال بحقلد")

 
إلذى قولذه: "مذن هذذا يتبذين لنذا أن  هذيوبعد عرضه ألمثلذة ابذن هشذام فيمذا شذابه بيذت زهيذر ينت

بصذذفة عامذذة، ومذذن ثذذم  النحذذوي أحيذذان كثيذذرة لإلعذذراب والتحليذذل  فذذيالمعنذذى المعجمذذى شذذرط مهذذم 
وبذلك ال نتفق مع  .أيًضاوفرع المعنى المعجمى  فييصح أن نقول إن اإلعراب فرع المعنى الوظي

، ال المعنذذذذى فينذذذذى الذذذذوظييذذذذرى فيذذذذه أن اإلعذذذذراب فذذذذرع المع الذذذذذيرأيذذذذه  فذذذذيالذذذذدكتور تمذذذذام حسذذذذان 
الذدكتور تمذام  أيونشير أخيرًا إلى أن الدكتور محمذد حماسذة أيذد ر  الداللي...المعجمى وال المعنى 

ويسذتدل لذه غيذر أننذا  أي، وقد حاول أن يؤكذد هذذا الذر فيأن اإلعراب فرع المعنى الوظي فيالسابق 
 فذذذذذذيلرجذذذذذذوع إليهمذذذذذذا ( واسذذذذذذتدل علذذذذذذى ذلذذذذذذك بذذذذذذدليلين يمكذذذذذذن ا137")أيًضذذذذذذاال نوافقذذذذذذه علذذذذذذى ذلذذذذذذك 

 .(138مظانهما)
وتجذذدر اإلشذذارة إلذذى أن الذذدكتور تمذذام حسذذان والذذدكتور حماسذذة عنذذدما قذذاال إن اإلعذذراب فذذذرع 

ال المعنذذى المعجمذذى لذذم يقصذذدا أن المعنذذى المعجمذذى مبتذذور الصذذلة بذذاإلعراب،  فيالمعنذذى الذذوظي
وقذذذع اإلعرابذذذى ولكذذذن هذذذذا األمذذذر لذذذيس علذذذى إطالقذذذه، حيذذذث يقذذذول الذذذدكتور حماسذذذة: "وكذذذل مذذذن الم

والحالذذة اإلعرابيذذة جانذذب تجريذذدى تصذذطنعه الدراسذذة، لتفسذذير بنذذاء الجملذذة والكشذذف عذذن عالقاتهذذا، 
نشأتها  فييسهم  التيالوقت نفسه نابعة من فهم معنى العالقة بين األجزاء، تلك العالقة  في هيو 

 .(139المعنى المعجمى للمفردات")
والمعنى المعجمى معًا،  فياإلعراب فرع المعنى الوظيوبناًء على ذلك فال بأس من القول بأن 

، أيًضذاالذدكتور تمذام  أي، حيذث عذرض لذر أيًضذاوال سيما أن هذا ما رآه الذدكتور محمذد حسذن جبذل 
 .(140"المعجمى") اللغوي " والمعنى في"الوظي التركيبيمنتهيًا إلى أن اإلعراب فرع المعنى 
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وظيفتهذا  فذيهذا البحث هذو وضذع الكلمذة  فيإن ما يقصد بقضية اإلعراب وعالقتها بالداللة 
ترشذذدنا مذذع غيرهذذا مذذن القذذرائن  التذذيالنحويذة مذذع الحالذذة اإلعرابيذذة باإلضذذافة إلذذى العالمذذة اإلعرابيذة 

حالذة  فذيإلى هذذه الحالذة أو تلذك، ومذن خذالل اجتمذاع الحالذة اإلعرابيذة مذع عالمتهذا الدالذة عليهذا 
باإلضافة إلى  -فالمبنى ال تظهر عليه العالمات، وكذلك ما يعرب إعرابًا تقديرياً -الكلمات المعربة

يقذذذول أسذذذتاذنا إن "هنذذذاك "حالذذذة إعرابيذذذة" ، الذذذدالليالقذذذرائن األخذذذرى ينذذذتج جذذذزء كبيذذذر مذذذن المعنذذذى 
عذذذدم الخلذذط بينهمذذذا، والحالذذة اإلعرابيذذذة ال يمكذذن أن تشذذذترك مذذع حالذذذة  ينبغذذىو"عالمذذة إعرابيذذذة"، و 

إعرابية أخرى، فكل حالة متميزة عن غيرها، واللغة ال تسمح بخلط الحذاالت؛ ولذذلك قذد تحتذل هذذه 
ات ال يمكذذذذن أن تظهذذذذر عليهذذذذا العالمذذذذات الحذذذذاالت اإلعرابيذذذذة كلمذذذذات غيذذذذر معربذذذذة أساسذذذذًا، وكلمذذذذ

بعض الحاالت، وجمل ت ن َقل إلى  فياإلعرابية مطلقًا، وكلمات ال تظهر عليها العالمات اإلعرابية 
وظيفة المفرد ومع ذلك نعرب هذه الكلمات ونبين حالتها اإلعرابية فنقول إنها فاعلذة أو مفعولذة أو 

تسذذاعد علذذى  التذذيإحذذدى القذذرائن  هذذيمذذة اإلعرابيذذة فحذذال أو نعذذت أو توكيذذد أو بذذدل إلذذخ، أمذذا العال
 .(141تحديد الحالة اإلعرابية")

الخلذط بذين الحالذة اإلعرابيذة والعالمذة اإلعرابيذة، فهمذا ليسذا  ينبغذىوبناًء على ما سبق فإنه ال 
شذذعر األعشذذى هذذو بيذذان  فذذيشذذيئًا واحذذدًا، باإلضذذافة إلذذى أن المقصذذود بذذاإلعراب وعالقتذذه بالداللذذة 

هذه العالمة وداللتذه، وأخيذرًا تعذدد  فيترابط أجزاء التركيب ثم الترخص  فيدور العالمة اإلعرابية 
 .الوجوه اإلعرابية وعالقته بالداللة

 ترابط أجزاء التركيب :  فيدور العالمة اإلعرابية  -1
اإلعرابيذذة الناتجذذة عذذن الموقذذع اإلعرابذذى يمكذذن القذذول إن العالمذذة اإلعرابيذذة الدالذذة علذذى الحالذذة 

سذذنتوقف  التذذي-ت َعذذد  وسذذيلة مهمذذة مذذن وسذذائل تذذرابط أجذذزاء الجملذذة باإلضذذافة إلذذى الرتبذذة والضذذمائر
عنذذد الحذذديث عذذن اإلحذذالل بذذين الظذذاهر والمضذذمر، وقذذد عقذذد الذذدكتور  الثذذانيالفصذذل  فذذيأمامهذذا 

يقذذول فيذذه: "ووسذذائل تذذرابط أجذذزاء الجملذذة تذذرابط أجذذزاء الجملذذة ووسذذائله،  فذذيحماسذذة فصذذاًل طذذوياًل 
أداء المقصذذذود  فذذيالجملذذذة، وعذذدم اللذذبس  فذذيمتعذذددة متنوعذذة، وكلهذذا يهذذدف إلذذذى وضذذوح العالقذذة 

بذين عناصذرها؛ ولذذلك ال تلتذبس العناصذر بعضذها بذبعض بذرغم وجذود  -كذلك-منها، وعدم الخلط
يقتضذى تتبذع أنمذاط أبنيذة الجمذل  وتتبذع وسذائل التذرابط .كثيذر مذن األحيذان فذيمشابهة كبيرة بينها 

أداء هذذذذا  فذذذيتسذذذتعين بهذذذا اللغذذذة  التذذذيوالوقذذذوف علذذذى أسذذذرار تماسذذذكها، ومعرفذذذة الطذذذرق المتعذذذددة 
 .يجعل من عدد من الكلمات وحدة كالمية ذات معنى مفيد يحسن السكوت عليه الذيالتماسك 
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تعمذل علذى تذرابط أجذزاء الجملذة وإحكذام بنائهذا وسذيلتان البذد مذذن  التذيومذن بذين هذذه الوسذائل 
وهاتذان الوسذيلتان همذا اإلعذراب  .الوقوف عندهما؛ ألنهما من أبرزهذا وأدلهذا علذى أداء هذذا التذرابط

 .(142الجملة") فيوالرتبة بين األجزاء 
 

 فذيدورًا  -ى مذع غيرهذا مذن الوسذائل األخذر -وبناًء على هذا نخلص إلى أن للعالمة اإلعرابية 
ترابط أجزاء الجملة، سواء أكان ذلك بين العناصر اإلسنادية أم غير اإلسنادية أم بينهما علذى حذد 
سذذذواء، وأن الصذذذيي النحويذذذة "الوظذذذائف النحويذذذة" بحالتهذذذا اإلعرابيذذذة وعالمتهذذذا تذذذؤدى إلذذذى نذذذوع مذذذن 

داخلهذا علذى مسذتوى  يفذتذرابط الجملذة الواحذدة  فيهذه العالقات النحوية تسهم  .العالقات النحوية
الجملذة الفعليذة إلذى آخذر  فذيالجملذة االسذمية والفعليذة والفاعليذة  فذيالجملة من االبتدائية والخبريذة 

مذذذا يسذذذمى بالعالقذذذات األفقيذذذة، حيذذذث إن القصذذذيدة يحكمهذذذا نوعذذذان مذذذن العالقذذذات النحويذذذة، أولهذذذا: 
 التذيدراسذة الجوانذب السذياقية  هذية العالقات األفقية، وثانيها: العالقات الرأسية، والعالقات الرأسي

يؤكذذذد أن  الذذذذي( وهذذذو األمذذر 143وحذذذدة بنائيذذذة فنيذذة متكاملذذذة) فذذيَتوثّ ذذق مذذذن تذذرابط القصذذذيدة كلهذذذا 
 النحوي تحقق هاتين العالقتين، ومن ثم المعنى  فيقضايا التركيب بما فيها اإلعراب تسهم بالطبع 

 الداللي.
 العالمة اإلعرابية وداللته :  فيالترخص  -5

 فذذذيتذذذرابط أجذذذزاء التركيذذذب وإحكذذذام بنائذذذه وعذذذدم اللذذذبس  فذذذيإذا كانذذذت العالمذذذة اإلعرابيذذذة تسذذذهم 
التركيذب "بذدليل  فذيالمعنى المراد، فإن هذه العالمة قد ي َتَرّخص فيها، شذأنها شذأن القذرائن األخذرى 

وإذن  .تسذمح فيهذا مذن أجلذه الذذيمواقع التذرخص يزيذل الغذرض  فيأن استخدام العالمة اإلعرابية 
 .فهذا نظام اللغة وال معدل عن قبول هذا النظام ومحاولة وصفه بدقة

الكذذالم  فذذيومذذن جانذذب آخذذر أود أال يفهذذم هذذذا علذذى أنذذه دعذذوة إلذذى إهذذدار العالمذذة اإلعرابيذذة 
ورد فيهذذذذا  التذذذياعتمذذذادًا علذذذى أن الكذذذالم يفهذذذذم بذذذدونها، فذذذإننى أرى ذلذذذك مقصذذذذورًا علذذذى المواضذذذع 

، ومذؤدى هذذا أننذذا النحذوي هذو منذاط االستشذذهاد  الذذيالكذذريم والشذعر القذرآن  فذيفحسذب، وبخاصذة 
بحاجذذذذة إلذذذذى محاولذذذذة الكشذذذذف عذذذذن أسذذذذرار هذذذذذا التذذذذرخص ومعرفذذذذة داللتذذذذه، وهذذذذذه دراسذذذذة أسذذذذلوبية 

 .(144مهمة")
بعذذض  فذذيتذذرابط أجذذزاء التركيذذب، ويذذتم التذذرخص فيهذذا  فذذيوإذا كانذذت العالمذذة اإلعرابيذذة تسذذهم 

أن  أيغيذر مهمذة يمكذن االسذتغناء عنهذا، بذل لذذلك داللذة معينذة، األحيان، فليس معنذى ذلذك أنهذا 
اإلطذذار  فذذيالعالمذذة(  أيهذذذه الحذذال وبذذين كونهذذا ) فذذيالنصذذوص، وهنذذاك فذذرق بينهذذا  فذذيلهذذا أثذذرًا 

                                                           

 0 02933-01(ىُثْنرل  ة لت   ننص  ة شيل ص142)
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( ومعنذذى هذذذا أن التذذرخص "لذذم يحذذدث عبثذذًا أو تالعبذذًا، ولكنذذه يذذؤتى بذذه عذذن قصذذد 145)النظذذري 
 .(146وتعمد بهدف إحداث أثر معين")

 تعدد وجوه اإلعراب وعالقته بالداللة :  -6
نصذذوص اللغذذة شذذعرها ونثرهذذا يجذذد كثيذذرًا مذذن الكلمذذات تحتمذذل أكثذذر مذذن وجذذه  فذذيإنَّ النذذاظر 

إعرابى، وهذا يدعونا إلى القول بأن اإلعراب لذيس هذو الحركذات المبينذة عذن المعذانى فحسذب، بذل 
لخفذض، حيذث يمكذن أن تحتمذل الكلمذة هو باإلضافة إلى ذلك فهذم وجذوه الرفذع والنصذب والجذزم وا

التركيذذب أكثذذر مذذن عالمذذة إعرابيذذة نتيجذذة تعذذدد الحالذذة اإلعرابيذذة الناتجذذة عذذن اخذذتالف  فذذيالواحذذدة 
 النحذذوي وقذذد تسذذتمر الكلمذذة بعالمذذة واحذذدة رفعذذًا أو نصذذبًا أوجذذرًا، ولكذذن المصذذطلح  .تقذذدير العامذذل

تقذدير  فيبرًا، وذلك ناتج عن االختالف يطلق عليها يتغير، فقد تحتمل أن تكون مبتدأ أو خ الذي
 ( : 147المحذوف، نحو قول األعشى)

ذذذىّ  ذذذذم   * إ َذا َما ه م  َجَلسذ ذذذوا بالَعش  اَلم  َعاد  َوَأيذ ذذد ى ه ض   َفَأح 
، بنيتها األساسية: فأحالم عاد هم، وبذلك   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  فقوله )فأحالم عاد( جملة 

 يكون المحذوف خبرًا، ويمكن أن تكون بنيتها األساسية: فهم أحذذذذالم عذذذذاد 
 مبتدأ+خبر+مضاف إليه

اإلعرابيذذة ثابتذذة، وبذذذلك يكذذون المحذذذوف المبتذذدأ، وكلمذذة )أحذذالم( خبذذر، فذذالمالحظ أن العالمذذة 
 .تعدد فيلكن المعنى الوظي

 
فقد "يجىء الكالم على الحذف ثم تراه يحتمل تقدير أن يكون المذذكور هذو المسذند والمحذذوف 

وهذذذا النذذوع مذذن التراكيذذب يذذذكر لذذه البالغيذذون فضذذيلة زائذذدة علذذى الصذذور  ...المسذذند إليذذه، والعكذذس
يحتمذل وجهذين  الذذيكثيذر الفائذدة؛ ألن الكذالم ت هذييتحدد فيها نوع المحذوف، هذذه الفضذيلة  التي

 .(148يكون أوفر معنى وأغزر داللة، ووفرة التأويالت من فضائل النصوص الجيدة")
سذياق مدحذه لقذذيس بذن معذد يكذرب متحذدثًا عذذن قومذه "بنذى معاويذة"، واصذفًا لهذذم  فذيفالشذاعر 
والمعنى على تقدير حذف الخبر وإعراب )األحالم( مبتدأ أن جل أخالقهم وقذت السذلم  .وقت السلم

عبذذارة عذذن أحذذالم راجحذذة، أمذذا علذذى تقذذدير حذذذف المبتذذدأ أو إعذذراب )األحذذالم( خبذذرًا، فذذالمعنى أن 
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رجاحذذة األحذذالم موجذذودة فذذيهم هذذم دون غيذذرهم وقذذت السذذلم، وهكذذذا أدى تعذذدد وجذذوه اإلعذذراب إلذذى 
 .ووفرة الداللة تكثير الفائدة

 
ُ  عذن االخذتالف  ذّبب  والجدير بالذكر أنه إذا كنا قد أشرنا آنفًا إلذى أن تعذدد وجذوه اإلعذراب م س 

تقذذدير المحذذذوف، فذذإن أسذذباب هذذذا التعذذدد ال تقتصذذر علذذى  فذذيأو االخذذتالف  النحذذوي العامذذل  فذذي
 فذيوتكذاد تنحصذر هذين السببين، فثمة أسباب أخذرى ترجذع إلذى نظذام اللغذة أو الصذنعة النحويذة، 

عالمذذة واحذذدة، وتعذذدد االسذذتعمال،  فذذيفقذذدان العالمذذة اإلعرابيذذة، واشذذتراك أكثذذر مذذن معنذذى نحذذوى 
محذال أشذباه الجمذل مذن اإلعذراب وتعلقهذا،  فذيمحذال الجمذل مذن اإلعذراب والخذالف  فذيوالخالف 

ضذعيفة أو وهو ما يعرف بالقول بذاإلعراب المحلذى، وكذذلك فقذدان النغمذة، والحمذل علذى األوجذه ال
الشذعر علذى نحذو مذا سنوضذح فيمذا بعذد  فذيالشاذة، والقذراءات القرآنيذة والسذياق، واخذتالف الروايذة 

 .(149شعر األعشى) فيعند البحث 
تقذذذدير المحذذذذوف،  فذذذياالخذذذتالف  فذذذيويكذذذاد مذذذا يخذذذتص بالشذذذعر مذذذن هذذذذه األسذذذباب ينحصذذذر 

حلذذذى، واشذذذتراك أكثذذذر مذذذن معنذذذى وفقذذذدان النغمذذذة، وفقذذذدان العالمذذذة اإلعرابيذذذة، والقذذذول بذذذاإلعراب الم
 .( واختالف الرواية150عالمة واحدة) فينحوى 

 وتعليق :  َوْقَفة   -7
ما سبق عرضه كان حديثًا موجزًا عن قضايا التركيذب موضذوع البحذث، لكذن ثمذة أمذرًا أود أن 
أتأنى عنده، وهو أنه ربما يقول قائل: أين موضع الضرورة الشعرية مذن فصذول بحثذك  نقذول: إن 

عالجه النحاة على أنه ضرورة، هو من خصائص لغة الشعر، والقول بالضرورة ناتج عن خلط ما 
هذا الموضذوع يذرى أسذتاذنا أن "بعذض مذا قذال عنذه النحذاة  فيالنحاة بين لغة الشعر ولغة النثر، و 

دعذاهم للحكذم عليذه بذذلك هذو الخلذط بذين  الذذيإنه "ضرورة" إنما هو مذن خصذائص لغذة الشذعر، و 
التقعيد، وأن مصطلح "الضرورة" ال يدل على مدلوله الحقيقى عن طريق  فيعر والنثر مستوى الش

القذذذذراءات القرآنيذذذذة والحذذذذديث النبذذذذوى واالسذذذذتعماالت النثريذذذذة المختلفذذذذة، وأن هذذذذذا  فذذذذيالتنظيذذذذر بمذذذذا 
اتبعذذذذذه النحذذذذذاة، باإلضذذذذذافة إلذذذذذى األسذذذذذباب  الذذذذذذيالمصذذذذذطلح  أوجدتذذذذذه ظذذذذذروف المذذذذذنهج المعيذذذذذارى 

ض مذذا قيذذل عنذذه إنذذه ضذذرورة يمكذذن أن يكذذون آثذذارًا لهجيذذة لمرحلذذة سذذابقة مذذن وأن بعذذ ...األخذذرى 
وأن عذذدم  .كمذذا أن بعضذذها ي َعذذد  جذذذورًا تاريخيذذة السذذتعماالت لهجيذذة معاصذذرة .مراحذذل تطذذور اللغذذة

                                                           

، ة ًثثثي   لثثثأ أ اثثث  001-125( ىُثْنرثثثل  ثثثي يىنثثثيا ا ثثثك  ة ي أثثث  ة  لةنيثثث   ثثثي ة جالثثث ، ص 149)
، 117-111يضثثل   جثثعا ة  ثثلةب    لو ثثص نص  ة ثث    نة ثث  ي مي ثث   ثثي  ثثعنا مف  اثثلةح، ص 

، و ثثي   مثث ة ل ي  أشثثيا  رثثصهلا ةةحواثثصة  ة  لةنيثث   ثثي 2223أصجًثثويل نثث  ةب ان ثثصن ثثص   
 0 2227، ن ص   أصجًويل ن  ةب ان ص 10-2جز   ل    لو ص نص  ة  ، ص 

 0 001-125(ىُثْنرل  ة ي أ  ة  لةني   ي ة جال ، ص 150)
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 فذذذي(، كمذذذا سيتضذذذح 151دفعهذذذم للحكذذذم عليذذذه بأنذذذه ضذذذرورة") الذذذذيتنبذذذه النحذذذاة لتطذذذور اللغذذذة هذذذو 
 .عند الحديث عن إحالل الظاهر محل المضمر على سبيل المثالمن هذا البحث  الثانيالفصل 

نهايذذة حديثذذه عذذن السذذليقة والضذذرورة،  فذذيأكثذذر  -وهذذو مذذا نوافقذذه عليذذه-أسذذتاذنا أيويتضذذح ر 
أول  فذيموضحًا أننا إذا فهمنا اللغة فهمًا اجتماعيًا، فلن نقول بالضرورة، وأن ما جاء بذه الشذاعر 

َلَما تعارفذت عليذه الجماعذة اللغويذة، فذإن هذذا يعذد مذن  -راض ذلكعلى افت -أمره، ولو كان مخالفاً 
اللغذة، وال  فذياالستعماالت الصحيحة ما دامت الجماعة قد وافقت عليه، وهو حينئذ ابتكذار جديذد 

كذذان مذذن رؤبذذة وأبيذذه، وذلذذك بشذذرط سذذمو الفصذذاحة  الذذذياللغذذة مبذذاح ك فذذيسذذيما االبتكذذار والتجديذذد 
 نشذترط لذذلك إال قبذول البيئذة اللغويذة لالسذتعمال الجديذد، ومذا دامذت وقوة اللغة، ثذم يضذيف أننذا ال

الجماعة اللغوية كانت ترفض ماال ترتضيه وتسيغه، فإن الشعراء كذانوا آنذذاك ال يجذرون إال علذى 
 .(152الشائع المقبول ولو على المستوى الخاص بالشعر) اللغوي العرف 

التقعيذذد والفهذذم  فذذيوبنذذاًء علذذى مذذا سذذبق مذذن القذذول بخلذذط النحذذاة بذذين مسذذتويى الشذذعر والنثذذر 
 هذذذياضذذذطر النحذذذاة إليهذذذا، و  التذذذيأن نطذذذرح تلذذذك التسذذذمية  -إذن-االجتمذذذاعى للغذذذة، فإنذذذه "آن لنذذذا

وأن  ..."لغذذة الشذذعر" هذذيللخلذذط، و  فذذي"الضذذرورة"، ونسذذتبدل بهذذا تسذذمية أخذذرى أدل علذذى المذذراد وأن
القرآن الكريم وقراءاتذه أو  فيمصطلح "الضرورة" بغير قليل من الحيطة، فلعل له نظيرًا  ننظر إلى

الحذذديث النبذذوى أو النثذذر عامذذة، أو لعلذذه اسذذتعمال لهجذذى صذذار مذذن مكونذذات اللغذذة المشذذتركة، أو 
لذذا فذإن مذا  .(153جنذى النحذاة بهذا علذى النحذو والشذعر معذًا") التذيمذن "لغذة الشذعر"  -أخيراً -لعله
دون إفذراد فصذل  -موضعه مذن فصذول البحذث فيشعر األعشى سيعالج  فيمن هذا األمر سيرد 

علذى أنذه مذن خصذائص لغذة  -خاص بما سماه النحاة ضذرورة، ونوافذق علذى تسذميته "لغذة الشذعر"
  .الشعر
 

                                                           

 0نونل  ىًيل 000-001(  ت  ة شيل   نة    ي ة ضل نا ة شيلى   ص151)
 0 021(  ىُثْنرل  ة ًصنء ص152)
،     مث ة   يل نةاثأ   رلىث  ة لتث  12،  ىُثْنرثل  ة جالث   ثي ة شثيل ة يلنثأ ص021( ة ًصنء ص153)

،    أ اثثث   يثثث   ة اًثثثوع  ة لتثثثع  2210، أ ومثثث  ة خثثثص جأ، ة  ثثثصهلا 35 ثثثي ة ن ثثث  ة يلنثثثأ ص
 هص، حيثثثي  أثثثص نيثثث 212ص 2212 لىنثثث أ  ة ل جثثثص    لنثثثثل  ة شثثثيل،  ثثثص ل ة  وثثث ، ة  ثثثصهلا 

 0ىل  و ن ة ال نا  ي  ت  ة شيل
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 ثانياً: الدراسات السابقة 
هته من قريب من األمور المسلم بها أن لكل عمل من األعمال دراسات سابقة، أثرت فيه ووج

وفيمذذا يخذذص موضذذوع هذذذا البحذذث، فهنذذاك دراسذذات سذذابقة تخذذص قضذذايا التركيذذب  .أو مذذن بعيذذد
(، ودراسذات   سذابقة فيمذا 154بنفس المنطوق، ودراسات سابقة عن األعشى مذن الناحيذة اللغويذة)

 .عرض لها البحث التييتصل بالقضايا موضوع الفصول 
توجيذذه الباحذذث،  فذذيتحمذذل عنذذوان قضذذايا التركيذذب، وكذذان لهذذا األثذذر  التذذيأمذذا عذذن الدراسذذات 

 فذيعنوانهذا "قضذايا التركيذب  التذيدراسة الدكتور فتح الله سليمان بآداب القذاهرة، و  فيفذلك يكمن 
، إشذذراف د. طذذه وادى، وقذذد طبعذذت فيمذذا 1931شذذعر البذذارودى، دراسذذة أسذذلوبية"، رسذذالة دكتذذوراه، 

ذذَمت هذذذه  الذذذيلوب واألسذذلوبية"، وهذذو كتذذاب بعنذذوان "األسذذ فذذيبعذذد  رجعذذت إليذذه فيمذذا بعذذد، وقذذد ق سّ 
علذى الترتيذب: األسذلوب واألسذلوبية، التحليذل األسذلوبى، التنذاوب،  هذيالدراسة إلى سذبعة فصذول، 

 .الحذف، االعتراض، التقديم والتأخير، االلتفات
 

 

 

 

شذعر البذارودى مسذتخدمًا  فذيوهذا البحث كما يقول صذاحبه: "يتنذاول أبذرز القضذايا التركيبيذة 
ذلذذك المصذذطلحات البالايذذة والنحويذذة، باعتبارهذذا وسذذائل إجرائيذذة لدراسذذة الظذذواهر األسذذلوبية،  فذذي

ويحاول هذا البحث دراسذة  .حيث إن العالقة بين األسلوبية وكل من البالغة والنحو وثيقة ومؤكدة
أسذذذلوب البذذذارودى مذذذن حيذذذث األنذذذواع والسذذذمات والخصذذذائص، كمذذذا يحذذذاول  فذذذيالقضذذذايا التركيبيذذذة 

شذذعره تطبيقذذًا علذذى إنتاجذذه الشذذعرى، ممذذا يتذذيح لنذذا الوقذذوف علذذى الثوابذذت  فذذيوصذذف بنيذذة العربيذذة 
هذذه اللغذة وعلذى خصائصذها المميذزة، كمذا يمكننذا ذلذك مذن معالجذة الذنص بمعذايير  فيوالمتغيرات 

وهذه الدراسذة ال  .المعيار الموضوعى لترشيد األحكام النقديةمنضبطة، حيث يبرز بوضوح أهمية 
تهذتم بتوضذيح مذدى -األساسيوهذا هو اتجاهها  -تعنى بتحديد القضية ودراستها فحسب، بل إنها
 .(155ذلك المنهج اإلحصائى") فيشيوع الظاهرة األسلوبية أو ندرتها مستخدمة 
 فذذي"اإلحذذالل  الثذذانيالمبحذذث  فذذيل فصذذل اإلحذذال فذذيوقذذد اسذذتفدت مذذن هذذذه الدراسذذة وال سذذيما 

مع صاحبها فيما يختص باالعتراض بالجملة الحالية وغير ذلك على نحذو  فياألفعال، رغم اختال
                                                           

( يج ن ة  صنا إ أ وح هنثص   نة ثص  و نيث   ث  ةأل شثأ   ثع      مثصس نيثعأأ  جث ح   نصبثل 154)
     زىنثث   مثث ة يزىز 2211ة نثث ة  ة ىنثثأ  ثثي  ثثيل ةأل شثثأ، ن ثثص    نوثثعنةا نثث  ةب ة  ثث ن نى  

ىثثثث  حضثثثصنى  ، ن ثثثص    نوثثثعنةا نثثثث  ةب ة ياثثثل   ة ًثثثاص  ة  ضثثثصنى   ثثثثي  ثثثيل ةأل شثثثأ   نة ثثث   تع 
،     نىثث   م ة  ايثث  بثث ىء  و ثثل ة ميصثث   ثثي ة نثثعنا ة ىنيثث   ثثي  ثثيل ةأل شثثأ، 2210ة  ثث ن نى 

 0 2225ن ص    نوعنةا ن  ةب ة انع ي 
 0( لضصىص ة ولني   ي  يل ة مصن      نة   و لعني ، ة ا  أ 155)
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ذذا كذذان مذذنهج هذذه الدراسذذة يختلذذف عذذن مذذنهج دراسذذتى الموضذذح بمقدمذذة  .مذا سيوضذذح فيمذذا بعذذد وَلمَّ
 .ين على مدار البحثالبحث، فقد اختلفت الفصول، واختلف التناول تمامًا كما هو مب

ذذذا عذذذن الدراسذذذات السذذذابقة عذذذن األعشذذذى مذذذن الناحيذذذة اللغويذذذة، فهنذذذاك دراسذذذة الباحثذذذة نجذذذوى  أمَّ
محمذذذود أحمذذذد صذذذقر، وعنوانهذذذا ديذذذوان األعشذذذى الكبيذذذر "دراسذذذة دالليذذذة"، رسذذذالة ماجسذذذتير بذذذآداب 

ضذذوء  فذذيتعذذرض لشذذعر األعشذذى  هذذي، إشذذراف الذذدكتور محمذذود فهمذذى حجذذازى، و 1931القذذاهرة،
 .ظرية الحقول الداللية، وهذا يغاير موضوع هذا البحثن

 
 
 

بجانذب مذا سذيرد -تتصذل بالقضذايا موضذوع فصذول البحذث التيأمَّا عن أهم الدراسات السابقة 
 فيمكن اإلشارة إليها فيما يلى : -ثناياه في

فيمذا يتصذل بقضذذية الحذذف وعالقتهذذا بالداللذة، يمكذذن اإلشذارة إلذذى دراسذة الذذدكتور علذى محمذذد 
النحذذذذو العربذذذى"، رسذذذالة ماجسذذذذتير بكليذذذة دار العلذذذوم، جامعذذذذة  فذذذيأبذذذو المكذذذارم "الحذذذذذف والتقذذذدير 

: األسذذاس  هذذيإشذذراف األسذذتاذ عبدالسذذالم هذذارون، حيذذث تكونذذت مذذن أبذذواب ثالثذذة  1913القذذاهرة،
بعنذذذوان  الثذذذانيقامذذذت عليذذذه الظذذذاهرة النحويذذذة، وهذذذو نظريذذذة العامذذذل، وكذذذان البذذذاب  الذذذذي النظذذذري 

أبواب النحو، والباب الثالث دار حول تقذديم حلذول  في"استقصاء أبعاد هذه الظاهرة وتحديد آثارها 
 .النحوي مجال البحث  فيلما أثارته هذه الظاهرة من مشكالت 

 
 
 

الذدرس  فذيالدكتور طاهر سليمان حمودة "ظاهرة الحذذف  أستاذيإلى دراسة  أيًضاوأشير هنا 
، حيذذذذذث عذذذذذرض فيهذذذذذا ألسذذذذذباب الحذذذذذذف وأغراضذذذذذه 1931عيذذذذذة، اإلسذذذذذكندرية، الذذذذذدار الجاماللغذذذذذوي 

الفصذذذل الخذذذامس عذذذرض ألنذذذواع الحذذذذف ومواضذذذعه، وكذذذان  فذذذيوشذذذروطه، وتقذذذدير المحذذذذوفات، و 
وال شذك أن الباحذث قذد اسذتفاد مذن هذذه  .التراكيب هذو مذا يتصذل بموضذوع هذذا البحذث فيالحذف 

وتنى اإلشذارة إلذى دراسذة الذدكتور آدم أحمذد كمذا ال يفذ .الدراسة على مدار الفصل الخاص بالحذف
آدم، وعنوانهذذذا الحذذذذف والتقذذذدير بذذذين النحذذذاة العذذذرب والتحذذذويليين التوليذذذديين، رسذذذالة دكتذذذوراه بذذذدار 

 . 1991العلوم، جامعة القاهرة، 
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وفيمذذذا يتصذذذل بقضذذذذية اإلحذذذالل وعالقتهذذذذا بالداللذذذة، فإنذذذه يمكذذذذن اإلشذذذارة إلذذذذى دراسذذذة الباحذذذذث 
عند ابن هشام، رسذالة ماجسذتير  النحوي الدرس  فيلحميد، وعنوانها "اإلنابة شعبان عبدا فيمصط

اسذذذتفاد منهذذذا  التذذذيالذذذدكتور زيذذذن كامذذذل الخويسذذذكى، و  أسذذذتاذي، إشذذذراف 1993بذذذآداب اإلسذذذكندرية
 .كيفية معالجة إحالل الظاهر محل المضمر فيالباحث وبخاصة 

 
شذذذعر األعشذذذى، فإنذذذه يمكذذذن اإلشذذذارة إلذذذى  فذذذيوفيمذذذا يتصذذذل بقضذذذية الزيذذذادة وعالقتهذذذا بالداللذذذة 

أبحاث الدكتور عبدالرحمن تذاج، الموضذحة بقائمذة المصذادر والمراجذع فيمذا بعذد، وأبحذاث األسذتاذ 
 فذذذذيعلذذذذى النجذذذذدى ناصذذذذف ودراسذذذذة الباحذذذذث فتحذذذذى ثابذذذذت علذذذذم الذذذذدين، وعنوانهذذذذا "ظذذذذاهرة الزيذذذذادة 

الذدكتور  أسذتاذي، إشذراف 1933ة، الدراسات النحوية" رسالة ماجستير بذدار العلذوم، جامعذة القذاهر 
محمد حماسة، حيث درس الباحذث هذذه الظذاهرة "مذن حيذث نشذأتها ومصذطلحاتها، ومفهومهذا عنذد 

ومذنهج هذذا البحذث يقذوم علذى عذرض هذذه الظذاهرة  ...التركيب دالليذاً  فيالنحاة، وبيان دور الزائد 
 فذيى منهج هذا البحث أن يكون ، والنص القرآنى، وقد اقتضالنحوي التراث  فيوتحليلها وتقويمها 

: الفصل األول بعنوان مفهذوم الزيذادة بذين القذدماء والمحذدثين،  هي(، و 156أربعة فصول وخاتمة")
بعنوان الزيادة والمعانى الجملية، والثالث بعنوان مجاالت الزيادة عند النحاة وأنواعهذا، وهذو  الثانيو 

والفعذل واالسذم والجملذة، والرابذع بعنذوان  عبارة عن فصل تطبيقى عرض فيه الباحث لزيادة الحرف
 .التفسير بالزيادة واألصالة

 
 
 

 فيوفيما يتصل بقضية إعادة الترتيب وعالقتهذا بالداللذة، فذيمكن اإلشذارة إلذى كتذاب النحذو الذوا
لألسذذتاذ عبذذاس حسذذن، ودراسذذة الذذدكتور أحمذذد عبذذدالعزيز محمذذد، وعنوانهذذا "التقذذديم والتذذأخير عنذذد 

. ودراسذذة الذذدكتور صذذبحى الفقذذى .199ألولذذى، دار التركذذى للكمبميذذوتر، طنطذذا، النحذذاة، الطبعذذة ا
ضذذوء النظريذذة التحويليذذة، رسذذالة ماجسذذتير بذذآداب طنطذذا،  فذذيالجملذذة العربيذذة  فذذي"إعذذادة الترتيذذب 

كمذذا يمكذذن اإلشذذارة إلذذى دراسذذة الباحذذث  .الذذدكتور محمذذود سذذليمان يذذاقوت أسذذتاذي، إشذذراف 1993
الجملذذة العربيذذة، دراسذذة تحليليذذة بذذين  فذذيجيذذه، وعنوانهذذا "ظذذاهرة الفصذذل مذذأمون عبذذدالحليم محمذذد و 

، إشذذذراف 1991الحذذذديث"، رسذذذالة دكتذذذوراه بذذذدار العلذذذوم، جامعذذذة القذذذاهرة،  اللغذذذوي التذذذراث والذذذدرس 
: الفصذذذل بالجملذذذة،  هذذذيثالثذذذة أبذذذواب  فذذذيالذذذدكتور أحمذذذد عبذذذدالعظيم، وقذذذد جذذذاءت هذذذذه الدراسذذذة 

 .الكلمةوالفصل بشبه الجملة، والفصل ب

                                                           

 0ة نى   ب ( رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى ، ة ا  أ ،156)
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خلذط هذذا   الباحذث بذين  فذيهذذا البحذث وال سذيما  فذيوقد تعارض فكر هذه الدراسة مع رأيذى 
 أيًضذاوأشير هنذا  .مبحث "إعادة الترتيب باستخدام الفصل فياالعتراض والفصل كما هو موضح 

 النحذذوي الذذدرس  فذذيعنونذذت بذذالمبنى للمجهذذول  التذذيالذذدكتور محمذذود يذذاقوت،  أسذذتاذيإلذذى دراسذذة 
 .القرآن الكريم فيوالتطبيق 
 
 

وفيما يتصل بالفصل األخير، وهو قضية اإلعراب وعالقتها بالداللة، فذيمكن اإلشذارة هنذا إلذى 
الجملذذذة بذذذين القذذذديم  فذذذيعنوانهذذذا "العالمذذذة اإلعرابيذذذة  التذذذيالذذذدكتور محمذذذد حماسذذذة،  أسذذذتاذيدراسذذذة 

والحذذذديث، حيذذذث اسذذذتفدت منهذذذا علذذذى مذذذدار فصذذذول الدراسذذذة أثنذذذاء التحليذذذل وبيذذذان مسذذذلك العالمذذذة 
العالمذذة اإلعرابيذذة،  فذذيالتذذرخص  فذذيهذذذا الفصذذل اسذذتفدت منهذذا  فذذياإلعرابيذذة مذذع هذذذه القضذذايا، و 

عذذدد األوجذذه، الفصذذل الثالذذث للعالمذذة اإلعرابيذذة وت فذذيوتعذذدد األوجذذه اإلعرابيذذة، حيذذث عذذرض فيهذذا 
 فذذذيالشذذعر أم  فذذذيالعالمذذذة اإلعرابيذذة، سذذواء أكذذذان ذلذذك  فذذيالفصذذذل الرابذذع للتذذذرخص  فذذيوعذذرض 

 .النثر
 

إلذذى دراسذذة الباحذذث السذذيد علذذى خضذذر، وعنوانهذذا "وجذذوه اإلعذذراب وعالقتهذذا  أيًضذذاوأشذذير هنذذا 
اف ، إشذذذر 1993سذذذورة آل عمذذذران، رسذذذالة ماجسذذذتير بذذذآداب طنطذذذا،  فذذذيبالداللذذذة، دراسذذذة تطبيقيذذذة 

الدكتور طاهر سليمان حمودة، وكذلك دراسة الباحذث أنذيس عبذداللطيف مشذعل، وعنوانهذا  أستاذي
جذذذذذذزء "عذذذذذذم" وعالقتهذذذذذذا بالداللذذذذذذة، رسذذذذذذالة ماجسذذذذذذتير بذذذذذذآداب  فذذذذذذي"ظذذذذذذاهرة االحتمذذذذذذاالت اإلعرابيذذذذذذة 

-، إشراف أستاذنا الدكتور عبده الراجحى، وال شك أننى استفدت من هاتين الدراستين1997طنطا
مذن هذذا الفصذل "وجذوه اإلعذراب  الثذانيكيفية معالجة جزئيات المبحذث  في-وال سيما الثانية منهما

 .وعالقتها بالداللة"
ننذذى قذذد اسذذتفدت علذذى مذذدار هذذذه القضذذايا مذذن دراسذذات أخذذرى نحذذو  دراسذذة والجذذدير بالذذذكر أ

بذذين القذذدماء والمحذذدثين"،  النحذذوي عنوانهذذا "قضذذايا التقذذدير  التذذيالذذدكتور محمذذود يذذاقوت،  أسذذتاذي
 هذيسذير هذذه الدراسذة، و  فيكان لها أكبر األثر  التيوكذلك الدراسات المتعددة للدكتور حماسة، و 

الضرورة الشعرية"، واللغة وبناء الشعر، والنحذو  فيبى، ولغة الشعر "دراسة الشعر العر  فيالجملة 
 .والداللة، وبناء الجملة العربية
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بذين  النصيعنوانها "علم اللغة  التيكما ال يفوتنى اإلشارة إلى دراسة الدكتور صبحى الفقى، 
األصذل رسذالته  فذي يهذ، و ...1النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقيذة علذى السذور المكيذة، دار قبذاء، 

 .إشراف أستاذنا الدكتور عبده الراجحى 1997للدكتوراه بآداب طنطا، 
 
 

وإذا كان ذلك كذلك على نحو ما سذبق فإنذه لذيس معنذى ذلذك أن مذا عذدا ذلذك مذن دراسذات لذم 
االعتماد قبذل كذل ذلذك  فيواألصل  -أستفد منه، بل استفدت من غير هذه الدراسات السابقة كثيراً 

وإذا كانذت كذل هذذه الدراسذات قذد أسذهمت  .كما سيتضح على مدار البحذث-اسات القديمةعلى الدر 
اسذذذتواء هذذذذا البحذذذث علذذذى عذذذوده، فإنذذذه مذذذن االعتذذذراف بالفضذذذل ألهلذذذه أن أشذذذير إلذذذى أنهذذذا قذذذد  فذذذي

يمكذذذن االسذذذتفادة منهذذذا، فرجعذذذت إليهذذذا، وكذذذذلك إلذذذى  التذذذيإلذذذى كثيذذذر مذذذن المراجذذذع  أيًضذذذاأرشذذذدتنى 
المصذذذادر القديمذذذة، وذلذذذك واضذذذح علذذذى مذذذدار البحذذذث، أضذذذف إلذذذى ذلذذذك أننذذذى اسذذذتفدت مذذذن هذذذذه 

كيفية معالجة القضايا المطروحة، وما كان العرض للدراسات  فيالدراسات على مدار البحث كله 
رار لبحذذوث سذذابقة، هذذدفها جذذالء الذذنص اسذذتم -والبحذذث العلمذذى عامذذة-السذذابقة إال ألنَّ هذذذا البحذذث

 .يؤكد على مشروعية هذا البحث الذيوفهمه، وهو األمر 
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 الفصل األول
 

 قضية الحذف وعالقتها بالداللة 
 شعر األعشى في
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 المبحث األول
 حـــذف األسمـــاء

 

طبقذذذًا -األسذذذماء، ويتضذذذمن ذلذذذك فذذذييتنذذذاول هذذذذا المبحذذذث أنذذذواع الحذذذذف ومواضذذذعه التركيبيذذذة 
الحديث عن حذف المبتدأ وحذف الخبر، وحذف الفاعل، وحذف المفعول -الستقراء شعر األعشى

بذذذذه، وحذذذذذف المضذذذذاف، وحذذذذذف المضذذذذاف إليذذذذه، وحذذذذذف الموصذذذذوف، وحذذذذذف الصذذذذفة، وحذذذذذف 
 .المعطوف، وحذف الحال، وحذف التمييز

 
علذى -فيعذن الحذذف الجذائز، فإننذا سذنكت الشعر ال يكون إال فيولمَّا كان الكالم عن الحذف 

 فذذذذيالحذذذذذف الواجذذذب باإلشذذذذارة إليذذذه دون تفصذذذذيل غالبذذذذًا، ألنذذذه ال تميذذذذز  فذذذذي -مذذذدار هذذذذذا الفصذذذل
استعماله، ومن ثم ال يترتب على هذا معنى أو داللة خاصة تستوجب التحليل والتفصيل والتوقذف 

أضذف إلذى  .بناء الفعل لغير الفاعذل تغير نمطها عند فيالجملة كما  فيإال إذا تغير النمط العام 
يلجذذأ إليهذذا المذذتكلم طلبذذًا ألداء معنذذى  التذذيذلذذك أن الحذذذف الجذذائز ي َعذذد  "أحذذد المطالذذب االسذذتعمالية 

فال اختالف عليه بين النحاة القدماء وال بذين البذاحثين المحذدثين،  ...معين وتحقيقًا لغاية مقصودة
الجملذذة ألسذذباب مختلفذذة ودواع يتطلبهذذا  فذذييعذذرض كذذل لغذذة، وهذذو  فذذيالعربيذذة و  فذذيفهذذو موجذذود 
 .(157التركيب")
 

ديذوان األعشذى حذذفًا جذائزًا سذتمائة وثمانيذة وسذتين  فذيوقد بلغت مواضذع حذذف األسذماء 
 .مائتين وواحد وثمانين موضعاً  فيموضعًا، وجاء الحذف الواجب 

 
 حـــذف المبتـــدأ : 

المبتدأ مع الخبر يكونان جملة مفيدة تحصل بهما الفائذدة، حيذث إن المبتذدأ )المسذند إليذه( هذو 
ذذَذف جذذوازًا إذا دلذذت عليذذه قرينذذة حاليذذة، وأغنذذت عذذن ذكذذره، أو   فذذيالمتحذذدث عنذذه بذذالخبر، وقذذد ي ح 

 خمسذذذة  فذذذيويحذذذذف وجوبذذذًا  .إلذذذخ ...جذذذواب االسذذذتفهام أو بعذذذد فذذذاء جذذذواب الشذذذرط أو بعذذذد القذذذول
 مواضع : 

ب َر عنه بصريح   .يمين أيذمتى ألفعلن،  فيالقسم، نحو:  في"أحدها: إذا أ خ 
ب َر عنه بمصدر مبدل من اللفظ بالفعل، نحو: سمع وطاعة، الثاني  .سمع أمرى  أي: إذا أ خ 

 .هو زيد أيباب نعم، نحو: نعم الرجل زيد،  فيالثالث: إذا أخبر عنه بمخصوص 
                                                           

 0 113، 122( ننص  ة جال  ة يلني  ص157)



 

63 

عت مقطوع بمدح، نحو: الحمد لله أهذل الحمذد، أو ذم، نحذو: مذررت بزيذد الرابع: إذا أخبر عنه بن
 .الفاسق، أو ترحم، نحو: مررت ببكر المسكين

 .(158هو زيد") الذيال سى  أيالخامس: قولهم: ال سيما زيد، بالرفع، 
مائذذة واثنذذين وثالثذذين موضذذعًا،  فذذيشذذعر األعشذذى  فذذيوقذذد ورد حذذذف المبتذذدأ جذذوازًا ووجوبذذًا 

َف فيهذا المبتذدأ حذذفًا جذائزًا، وأربعذة مواضذع،  حذذف فيهذا  ذذ  منها مائة وثمانية وعشذرون موضذعًا ح 
ل الحذذذف الواجذذب ضذذمن اإلحصذذاء العذذام؛ ألنذذه ال يترتذذب عليذذه  خ  حذذذفًا واجبذذًا، ويالحذذظ أننذذا لذذن ن ذذد 

 .داللة ما أو تميز لألعشى على غيره
 

 الجملة االسمية المجردة :  فيبتدأ جوازًا أواًل: حذف الم
، ومذن أمثلذة الحذذف لتقذدم دليذل مذن إذا تقدمه ما يدل عليه، أو وجدت قرينة حالية تـدل عليـه-أ

نار الله، وقذد ورد  هي: أي، (159)َناُر اللَِّه اْلُموَقَدُة ﴾  ، :﴿ َوَما َأْدَراَك َما اْلُحَطَمةُ اللفظ قوله تعالى
 :  (160)خمسة وسبعين موضعًا، نحو قوله فيهذا النمط 

َنة   م  ذذَرة   د  يذ   ق ف  َمذذذال   * َتَعاَوَرَهذذذذا  الصَّ  ف  ب ر ي َحي ن  م ن  َصبذذًا وش 
 :  هيفالبنية األساسية لقوله )دمنة قفرة( 

 قفـــرة دمنــة   هي
 مبتدأ+خبــر+نعــت

َف المسذند  ذذ  وقد دخل هذه الجملة االسمية الخبريذة المثبتذة عنصذر تحويذل بالحذذف، حيذث ح 
 البناء الظاهرى إلى :  فيإليه لتقدم ما يدل عليه فتحول التركيب 

(161)+ دمنة 
 م+ 

 البيت السابق على هذا البيت، حيث يقول:  فيوالدال على ذلك كلمة األطالل 
                                                           

، ي  يثثثثثثثء    اثثثثثثثصهل حاثثثثثثثع ا، ة ثثثثثثث ةن ة جصأييثثثثثثث ، 220( ة ًثثثثثثثيعاأ  ة ا ثثثثثثثص ع ة ًثثثثثثثيي ا ص158)
  2212ة   ن نى  

، ة ىضثصح 2/171،   لح ة  ص ي 2/23،  ىُثْنرل   لح ة اىنا592(  عنا ة  ازا، ةآلىوصح 159)
 0 52-55 ي  لعم ة م غ  ص

،  ة للل ةأل ف ىشيل إ أ نلل ة نى   نص  ىعةح  ة ثص أ إ أ نلل ة ميث ،  ىُثْنرثل  50/1( ة  ىعةح 160)
 205/19232، 25/23، 50/21953/20952/32ن يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ة اعةاثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع 

/139215/23 ،127/02 ،012/2 ،312/020  
 ثي لث  يثل  يج ن ة  صنا إ أ وح ة اىثل ة  ة امينث  أيص ي ثص نثص  عةأا  ياثص نيث   لثأ أث ةن ة م 

ةة واص   ي ص  لأ أيجل  ًصح ة يثلب، نص اثص   إ ثأ  ثلح ة ث ىعةح،  ا ثك  ثي بثيصغ  ة اينثأ 
 0ة اليم  نص ًيص ،  أص  ن  أ  غيل هأى  ة ان نى   يشصن إ ين،   ع نوصب )ة يي ( أث   

  0إ أ ة يننل ة ا أ  ،  )م( إ أ ة امو و،  )خ( إ أ ة خمل ( ىشيل ة لأز161)
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ذذذذر  ب األَ  ذذذاَلل  ما ب كاء  الَكب ي  َؤال ذذى * ط  َؤال ى َفَهل  تَذذذذرد  س   َوس 
 ( : 162قوله ) أيًضاومثال ذلك 
َمذذذا ظبية   ذذذذذَرَة َأد  َباء  َوج  َت الَهذذذَدال    م ن  ظ  ء  َتَسف  الَكَباَث َتح 

(163) 
 :  هيفالبنية األساسية لقوله )ظبية من ظباء وجرة( 

 ظبية هي
 م+ 

 فذيالبناء الظاهرى، فإنه يشذير إلذى وقذوع عنصذر تحويذل بالحذذف  فيولمَّا لم يظهر المبتدأ 
 هذه الجملة، حيث حذف المسند إليه من الجملة االسمية الخبرية المثبتة فتحولت إلى : 

 َظب َية  
 + 

أدى إلى هذا التقدير النص ذاته، حيذث إن الشذاعر يتحذدث فيمذا سذبق عذن محبوبتذه،  الذيو 
ونظرًا ألنه قد ذكرها فيما سبق، فقد حذف ما يعود عليها هنا، لعلذم المخاطذب بالمحذذوف، فحذذف 

َلذذم جذذائز؛ ولذذذلك فهذذو حذذذف لإليجذذاز واالختصذذار، يقذذول المبذذرد: "فكذذل مذذا كذذان معلومذذًا   فذذيمذذا ي ع 
 .(164عند الناس فحذفه جائز لعلم المخاطب") القول جارياً 
 

النحذذاة  أيوإذا كذذان هذذذا الحذذذف جذذائزًا لعلذذم المخاطذذب فإنذذه يمكذذن القذذول إنذذه جذذاء موافقذذًا لذذر 
فقذذد أفذذرد سذذيبويه بابذذًا لذذه يقذذول فيذذه: "هذذذا بذذاب يكذذون المبتذذدأ فيذذه مضذذمرًا  .المتفذذق مذذع النصذذوص

ويكون المبنى عليه مظهرًا، وذلك أنك رأيت صذورة شذخص فصذار آيذة لذك علذى معرفذة الشذخص، 
فقلت: عبدالله وربى، كأنك قلت: ذاك عبدالله، أو هذا عبدالله، أو سذمعت صذوتًا فعرفذت صذاحب 

أو مسست جسدًا أو شممت ريحًا فقلذت:  .رفته، فقلت : زيد وربىالصوت، فصار آية لك على مع
 .(165زيد، أو المسك")

 
الشاهد السابق قذد وصذفت بأنهذا جملذة اسذمية خبريذة مثبتذة،  فيمعنا  التيوإذا كانت الجملة 

وهذذا  -نمطها عبارة عن: مسند إليه معرفة+مسند نكرة؛ فإنه يمكن القول إن المبتدأ قد جاء معرفة
ألن األصذذل فيذذه التعريذذف، وهنذذا يقذذول سذذيبويه: "ولذذو قلذذت  -أيًضذذاعلذذى الشذذاهد األول  مذذا ينطبذذق

                                                           

 0 50/21( ة  ىعةح 162)
 0ةأل م  رمثص  اعىلث  ةأل نثص   ثال ة ر ثعن 0(  جلا   لأ  ث   ألةحثا أث  أ ث  إ ثأ ة منثلا163)

 0ة   ةف  أص ي  ف أ  ة تنعح  ة ول ا-ة  مص    ال ةآلنة 
 0 001-2/002،  ىُثْنرل   أيص أ ة  لمح0/153( ة ا وض 164)
 0 1/200( ة  وصب 165)
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، فتقذول: راكذب مذن بنذى فذالن سذائر، وتبيذع الذدار فتقذول: بشذيءرجل ذاهب لم يحسن حتى تعرفه 
(، وذلذذك ألن اإلخبذذار عذذن مجهذذول غيذذر 166حذذد منهذذا كذذذا، وحذذد كذذذا، فأصذذل االبتذذداء للمعرفذذة")

 .ائهمعروف ال فائدة من ور 
وتجدر اإلشارة إلى أن القول بحذف المبتدأ جوازًا هنا جاء نتيجة عدم االسذتفادة مذن عنصذر 

ال يظهذذذذر إال باإلسذذذذناد علذذذذى خذذذذالف المعنذذذذى المعجمذذذذى،  الذذذذذي الذذذذدالليتمذذذذام المعنذذذذى  فذذذذيواحذذذذد 
تركيذذب مذذا، ومذذا ورد ظذذاهره  فذذيعالقذذة مذذع غيذذره  فذذيفالعنصذذر الواحذذد ال يفيذذد بمفذذرده إال إذا دخذذل 

 .(167األمر غالبًا ما يكون خبرًا لمبتدأ محذوف) هذا
أن حذذف المسذند إليذه ومجذىء  فذيوعالقة هذا الحذف بالداللة باإلضافة إلى اإليجاز تكمن 

أول البيت يجعل جماع المعنى معتمدًا على هذا المسذند ومتمركذزًا حولذه، وكأنذه محذور  فيالمسند 
الذذنص، بيذذد أنذذه إذا تذذأخر  فذذيداللذذة مركزيذذة محوريذذة تذذدور كذذل المعذذانى حولهذذا  أي(، 168أو بذؤرة)

البيت انعدمت قيمته وقلت أهميته؛ لذا "لزم تصدير المغير الذدال علذى قسذم مذن أقسذام الكذالم،  في
وهذذذه الداللذذة المركزيذذة  .(169ليبنذذى السذذامع ذلذذك الكذذالم مذذن أول األمذذر علذذى مذذا قصذذد المذذتكلم")

ط فكر اإل سبيل البحث عن العناصر المحذوفة، مما يؤدى إلى ثراء الداللة، فالمبدع  فينسان ت َنشّ 
بمعنذذذى مذذذا يقتضذذذيه  المتلقذذذيبحذفذذذه لهذذذذا العنصذذذر يريذذذد الفصذذذاحة والصذذذمت عذذذن اإلفذذذادة وإخبذذذار 

يمثذذذل العنصذذذر  المتلقذذذي، حيذذذث "إن الذذذدالليتكذذذوين البنذذذاء  فذذذيالسذذذياق، ومذذذن ثذذذم مشذذذاركة المبذذذدع 
يكسذذذبها سذذذماتها، ويحكذذذم بتماسذذذكها مذذذن عدمذذذه،  الذذذذيصذذذوص؛ ألنذذذه هذذذو حيذذذاة الن فذذذي األساسذذذي

، إذ هذو المتلقذيتبرز أهميذة  التي، النصيوقضية الحذف من أهم وسائل التماسك  .ويتفاعل معها
مواضذذذع الحذذذذف وكيفيذذذة قيذذذام هذذذذا الحذذذذف بوظائفذذذه البالايذذذة  -عبذذذر آفاقذذذه الكثيذذذرة-يذذذدرك الذذذذي

 .(170والنصية")
                                                           

 0 2/012( ة ًصنء166)
 0 100 ي ة  نس ة لتع  ص ( ىُثْنرل  رصهلا ة  أ 167)
( يجثثثث ن ة  ثثثثصنا إ ثثثثأ وح ة مثثثثؤنا أنثثثث ل   ثثثثصئ   ثثثثي ة ن ثثثثع ة ثثثثعريىي، ى ثثثثعف ة ثثثث نوعن وحاثثثث  168)

ة اوعنثثا   ة ويلىثث  ة ًثثصئ   ثثي ة ن ثثع ة ثثعريىي  لمثثؤنا هثثع أثثص ةلولحثثن  ثثياعح  ىثثك ) ثثي نوصنثثن 
(Functional Grammar, p.19 إ ثثأ  ة ثثأ  ى ثثعم و ص ثثص   لثثأ   ثثلا وح  ريىثث  ة مثثؤنا يًثثن  

ة عرثصئ  ة و ة  يث   ثي  0ة ا عح  ة  صأا   لايلعأ  ةألنثل وهاي  و  ةألنثثل نثل زة   ثي ة جالث  
 0 2215،  شل  ةن ة ث ص  ، ة  ةن ة ميضص ، ة اتلب2، ط11ة لت  ة يلني  ص

،  ىُثْنرثل     أ اث   مث ة ا ل   ه ثأة ي لثل ة ثثني ص 3/002(  ثلح ة لاثأ  لثأ ة  ص يث 169)
، حيثثي ىثثل  و ثثن  ثثي هثثأة ة اثثصن ة ولنيمثثأ ىياثث  2227ة انثثلى  ة يصأثث   ل وثثصب، ة  يصثث  117

ة خ ثثصب إ ثثأ رثثصهلا ييميلىثث  و يثثلا، هثثأ ةةي ثثص   لثثأ أجاع ثث  أثث  )ة يمثثصنة  ة النزىثث ( ة مص تثث  
  ة وأ يل، يأيأ ألنزىو ص أ  اميي  ة ًيص  ة أ  ي ا  ين و ة ،  ل أ  يل  هص ة و لةن   ص يص  

،  ة وى يثل 230،  ىُثْنرثل  ة ن ثع  ة  ة ث  ص2/127 ننثأ نثي  ة نرلىث   ة و ميثء(  لل ة لت  ة170)
حيثثي ي ثث    ثث  ة اول ثثأ    نا  ثثي  1229001-121ة لًثثص أ  ثثي ة  ضثثصنا ة يلنيثث  ص 

 0ي ما ة ني   ل ط ة  نة 
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َنة   انظر: إلى قول األعشى: م  َرة   د  ، تجده لم يقل مثاًل: األطالل دمنة قفذرة  َقف  ي ف  َتَعاَوَرَها الصَّ
صذمته وعذدم ذكذره لذه حذافزًا للمتلقذى، كذى يبحذث  فذيتعاورها الصيف، بل حذف المسند إليه؛ ألن 

 فذيكانذت تعصذى  التذيعنه، ويعرف أن مدار الكالم عذن هذذه األطذالل، ففيهذا كذان همذه بحبيبتذه 
 ( : 171قوله بعد ذلك) فياألمر فيها ذا األقوال، وذلك واضح هواه صاحب 
ذ هيإ ذ   ذذَوال   *** الَهم  والَحديذذذذذث  َوإ ذ  َتع  ي ذذذر َذا اأَلق  ى إ َلىَّ اأَلم   ذص 

ظبيذة مذن  هذي: أيًضذامثلنذا بذه، فلذم يقذل الشذاعر  الذذي الثذانيوهذا ما ينطبق على الموضع 
-"المتلقذذيظبذذاء وجذذرة، بذذل قذذال: ظبيذذة مذذن ظبذذاء وجذذرة، بحذذذف المسذذند إليذذه، كذذى يبحذذث القذذار، "

َفت  بأنها ظبية، فإذا به بعد إمعذان النظذر يكتشذف  -تشكيل المعنى فيمشاركًا األعشى  عَمن وص 
بتسذعة ورد ذكرهذا قبذل هذذا البيذت  التذيمحبوبة الشاعر "جبيرة"،  هيأن الموصوفة بهذا الوصف، 

أبيات، وكنى عنها بالضمير بعذد ذلذك، وكذأنى بذه قذد حذذف الضذمير العائذد عليهذا هنذا؛ ليفيذد أنهذا 
 .الزم الوصف بأنها ظبية طويلة العنق سمراء الظهر

 
المنطوق ويوجه تفسيره؛ ألنذه مذراد حكمذًا وتقذديرًا؛ وألنذه  فيوذلك ألن "غير المنطوق يتحكم 

ومذذن هنذذا ال نسذذتطيع أن  ...باأللفذذا  مذذن أجذذل التعبيذذر عنذذه يذذؤتى الذذذيالمعذذول علذذى فهذذم المعنذذى 
بنذاء  فذيالحكم علذى مذا يوجذد مذن الحذذف  فيالجملة ودورها  فينغفل داللة المفردات المستخدمة 

تقذع بينهذا ت َعذد  قرينذة لفظيذة أو حاليذة  التذيالجملة، من حيث إن هذذه المفذردات بالعالقذات النحويذة 
ال منذاص منهذا،  التذي( فالمبتدأ بؤرة الفائدة والخبذر محذل الفائذدة 172تساعد على الحكم بالحذف")

فإذا وجدت قرينة حالية أو لفظية أغنت عن أحدهما، جاز حذفه لداللتها عليه، فاأللفا  يذؤتى بهذا 
ذذَم المعنذذى بذذدون اللفذذظ جذذاز أال تذذأتى بذذه، ويكذذون حينئذذذ مذذرادًا حكمذذًا  للداللذذة علذذى المعنذذى، وإذا ف ه 

 .(173وتقديرًا)
 حذف المبتدأ بعد القول : -ب

ذذَذف المبتذذدأ ويذذذكر الخبذذر جذذوازًا بعذذد القذذول ومذذا اشذذتق منذذه اعتمذذادًا علذذى السذذياق اللفظذذى  ي ح 
ر   ) فذذيالسذذابق  تَذذَراه  َبذذل  ه ذذَو َشذذاع  ذذاَلم  َبذذل  اف  ذذَغاث  َأح  (، 174الذذنص، ومنذذه قولذذه تعذذالى: ﴿َقذذال وا  َأض 

ثالثذذذة  فذذذيشذذذعر األعشذذذى  فذذذيمذذذن الحذذذذف وقذذذد ورد هذذذذا الذذذنمط  .(175فالتقذذذدير: هذذذو أضذذذغاث)
 ( : 176مواضع، نحو قوله)

                                                           

 0 50/22( ة  ىعةح171)
 0 202( ة ن ع  ة  ة   ص172)
 0 022 ة ن ع  ة  ة    2/23( ىُثْنرل   لح ة اىنا 173)
 0 5(  عنا ةأل ميص ، ةآلى  174)
 0 100( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص175)
 0 2/ 112، 17/ 207 ىُثْنرل   112/13( ة  ىعةح 176)
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َتَصحّ   *** َفَلئ ذذذذن   و  َكَما َقال ذذوا َسَقي ذ ذذم  أَ  َقام  َعن ه  َواس   َنَفذذَض اأَلس 
 

ُ  هيفالبنية األساسية لقوله )قالوا سقيم(  ُ  اسذمية  : قالوا هو سقيم، فجملة )هذو سذقيم( جملذة 
َف المبتدأ جوازًا بعد القول، فتحولت  ذ  ، وقد دخلها عنصر تحويل بالحذف، حيث ح   ُ ُ  مثبتة  خبرية 

 بنية السطح إلى :  في
   سقيم + 

 م +  
وذلك اعتمادًا على ذكره فيما سبق، حيث إن المبتذدأ "هذو" ضذمير يعذود علذى ممدوحذه إيذاس 

 قوله :  فيبن قبيصة الطائى 
َبذذذة   ر  ى ك  اف ذع  َعذذن  ذ  تَذذَرح   *** َوهو الدَّ ان ذى اج  م إ َذا الجَّ  َأي دَى الَقو 
ذذذذذه   َلى َبي ع  ذَد ب َأغ  َتر ى الَحم  ت َراء   *** َتش  َبذح   َواش  َنذى لل رَّ ذذد  أد   الَحم 
َتاز  الن   َد َوَتج  ) *** هيَتب َتن ى الَمج  ذن  َنذذاء  َطذذَرح   (177َوت َرى نار َك م 

وداللة حذفه أنه لما ذكر فيمذا سذبق عذن طريذق التعبيذر عنذه بالغائذب حذفذه الشذاعر إيجذازًا، 
بعذذد، أضذذف إلذذى ذلذذك أن هذذذا  فأصذذبح ذكذذره فيمذذا سذذبق داللذذة مركزيذذة تذذدور حولهذذا المعذذانى فيمذذا

مذع النسذج الشذعرى فاسذتقام وزن الرمذل وصذحت القافيذة،  النحذوي تآزر النظام  فيالحذف قد أسهم 
 فوزن الشطر األول من البيت هو: 

/ َفَلئ ن    َأو  َكَما َقا/ ل وا َسق ي م ن 
 فاعالتن    فاعالتن   فعذذال

 ولو قال الشاعر : أو كما قالوا هو سقيم فلئن، ألدى ذلك إلى وجود تفعيلة تساعيذذة 
شذذعرنا العربذذى، هذذذا باإلضذذافة إلذذى عذذدم  فذذي( ال تفسذذير لهذذا، غيذذر موجذذودة 3/ 3//// 3)/

 .مكانها المراد فياستقرار كلمة القافية )واستصح( 
 حذف المبتدأ بعد فاء جواب الشرط :  -جـ

ذذَذف المبتذذد ذذه  ي ح  س  ذذَل َصذذال حًا َفل َنف  أ جذذوازًا بعذذد فذذاء جذذواب الشذذرط، نحذذو قولذذه تعذذالى: ﴿َمذذن  َعم 
م  لّ ل َعب يذذد   ) الجملتذذين تقذذديره: فعملذذه  فذذي( فالمبتذذدأ محذذذوف 178َوَمذذن  َأَسذذاء َفَعَلي َهذذا َوَمذذا َرب ذذَك ب َظذذالَّ
األول ذ ك ذذَرت فيذذه موضذذعين،  فذذيشذذعر األعشذذى  فذذيلنفسذذه، و"فإسذذاءته عليذذه" وقذذد ورد هذذذا الذذنمط 

                                                           

 0ة  لح   ة ا صح ة ميي  -ة ن أ   جاع   ي   هأ ة ي ا-( ةجولح  ةنوً 177)
 0 32(  عنا  نل ، ةآلى  178)
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َفت فيذذه الفذذذاء مذذذع المبتذذدأ، فذذذاألول قولذذذه) الثذذذانيالفذذاء، و  ذذذذ  مذذذدح قذذذيس بذذن معذذذد يكذذذرب  فذذي( 179ح 
 (: 180وقومه)

ذذذىّ  ذذذذم   *** إ َذا َما ه م  َجَلسذ ذذذوا بالَعش  ى ه ض  اَلم  َعاد  َوَأيذ ذذد   َفَأح 
 :  هيفالبنية األساسية لقوله: )فأحالم عاد( 

 عذذذادفهم أحالم 
 م+ +مضاف إليه
 أو : فأحالم عاد  هم 
 م+مضاف إليه+ 

فعلذذى التقذذذدير األول يكذذون قذذذد دخذذل هذذذذا التركيذذذب عنصذذر تحويذذذل بحذذذف المبتذذذدأ، فتحولذذذت 
 البناء الظاهرى إلى :  فيالجملة 

أحالم+ عاد + 
 م+ +مضاف إليه

ذ ف المبتدأ اعتمادًا على ذكره فيما سبق، حيث إن الشاعر  سياق مدحه لقيس ابذن  فيفقد ح 
معد يكذرب، متحذدثًا عذن قومذه )بنذى معاويذة(، ودلذت فذاء الجذواب علذى أن التركيذب جملذة اسذمية، 

علذى أن رجاحذة األحذالم موجذودة  -كما أشذرنا آنفذاً -فالحذف لعلم المخاطب، باإلضافة إلى الداللة
 .فيهم دون غيرهم وقت السلم

 ( : 181قوله) في، فقد جاء الثانيوأما الموضع 
)       إ نَّ الَجذذَواَد إ َذا َحَللذ ذذَت ب َباب ذذذذذه   ذذور  ف   (182وإ َذا ت َسذذذائ لذ ه  َأبذ ذذو َيع 

                                                           

 0 22/31( ة  ىعةح 179)
أ  ننأ ة  صن  ن  أيص ىث ،  يلثعة حضثل أثع ،  و ف أث  ( هع لي  ن  أي  ى لب ة  ن   180)

ح ل أن ل لي  ن  أي  ى لب،  ل ةننن ةأل يي ن  لي ،    ل لن  الىى   ثي  ثيص ا لثي ، 
يثلن ىلىث  ة  ثث،  اثل نمنثأ  ثصأل نث    يثا،  - نثصح أل ثص  -لص عة  إح ليًم  ن  نلثعم ة ً ع أ

ل ويعا ة جثعح نث  نلثثعم،  ثأيأ لثي  نث  أيث   ن معة أص ن  و ل ا،  لل ىزف  ن هل و يلة  حوأ  ل
ى لب،  ًأ ن ة يثعح  ثي ة ثون صا وييثن،   مثا  لثأ  ثلط وح ىًثيل ي ث   عةئثن لثصئ    ثن  ويًثيل 

 نثصح أث  -ي    عةئأ حوأ وال   أن   و ج    إة  صأض نة  ة ،  ص نل  ة جعح أًثو ملة  
 لثثع نمنثثأ   يثثا  ة ثثون أ   ثثل نةجيثثن لعأثثن،  ًثثصن لثثي   ة جثثعح ي ثث   عةئثثن حوثثأ -ألثثع  ننثث ا

ىُثْنرثثثثثثل   0ليًثثثثثم ،   ثثثثثع و ف ىثثثثثعم ةجوايثثثثثث   يثثثثثن ننثثثثث ا  ة ًثثثثث عح   ثثثثثثي ،  نثثثثثن و ن  ة شثثثثثل 
 23، ة ثثثثثثثثث ىعةح ص0/12095/310،  يزة ثثثثثثثثث  ةأل ب212-2/270922/215ةألغثثثثثثثثثص أ

 0حيي ة شلح
 0 012/1( ة  ىعةح 181)
يث  هثع  ثل ا نث  أًثيع  ( ة ييىعن هع ة رمأ    ث  ة م ثلا ة عحشثي ،  ونثع ىيىثعن ة اثأنعن  ثي ة م182)

ن  أص ك ن  ني  ن   ال  ن   ثيي  نث   ثع  نث    يث ،  ة ثان لثي  نث  أنمثن نث  ن ثل نث  
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ذذور( لجذذأ إلذذى حذذذف المبتذذدأ  فذذيف ف  ذذائل ه  أ ب ذذو َيع  جذذواب الشذذرط حذذذفًا  فذذيقذذول الشذذاعر: )وإَذا ت س 
 : هيأنه حذف اختيارى، حيث إن البنية األساسية  أيجائزًا، 

 فإذا تسائله فهو أبو يعفور
، فذذيوهذذذا الحذذذف جذذاء اعتمذذادًا علذذى السذذياق، حيذذث إن الشذذاعر يمذذدح عذذروة بذذن مسذذعود الثق

 البيت السابق على هذا البيت يقول :  فيولمَّا كان الممدوح معلومًا، فقد حذف ما يعود عليه، ف
ذذذذذَت م َعتّ بًا  ذذذذَت أَه َل َندًى ه َنذذذذاَك َخب يذذذذر       َدار َهذذذذا  فيَوإ َذا َأَتي   أ لَفي 

فكلمة )م َعتّ ب( الواردة هنا ي َراد بها معتب بن مالك بن كعب بن عمذرو بذن عذوف بذن ثقيذف 
 فذذيحققذذه حذذذف المبتذذدأ وإسذذهامه  الذذذي -، فباإلضذذافة إلذذى اإليجذذازفذذيجذذد عذذروة بذذن مسذذعود الثق

يبحث عن المحذوف،  المتلقين هذا الحذف يجعل نرى أ -استقامة وزن الكامل، وتصحيح القافية
ذلذك داللذة علذى كذرمهم وعطذائهم الغزيذر، وبخاصذة عذروة بذن  فذيفإذا به يجده أحد أبناء ثقيذف، و 

يجذوز أن يكذون خبذر  )أبو يعفذور(إلى أن قوله:  أيًضاكما تجدر اإلشارة هنا  .مسعود "أبو يعفور"
 فال حذف هنا. إن, وجملة )وإذا تسائله( اعتراضية, وعلى ذلك

معنذا )فهذو أبذو يعفذور( جملذة اسذمية واقعذة جذواب شذرط، فذإن وجذود  التذيولمَّا كانت الجملذة 
أولها واجب، لكن الشاعر لجأ إلى إهدار قرينة التضام، فجاء التركيب على هذذه الصذورة  فيالفاء 
 : 

 وإذا تسائله أبو يعفور
قوله : "وسألته عن قولذه:  فيوبناًء على ذلك، فإنه إذا كان سيبويه قد خص ذلك بالضرورة 

( فذإن هذذا لذيس بضذرورة كمذا 183إن تأتنى أنذا كذريم، فقذال: ال يكذون هذذا إال أن يضذطر شذاعر")
قولذذه  فذذيقولذذه: "ولذذيس ذلذذك ضذذرورة، ولكنذذه مذذن إهذذدار قرينذذة التضذذام، لذذوروده  فذذي أسذذتاذييذذرى 

َد إ يَمان ك م   )تعالى: ﴿َفأَ  ت م َبع  َفر  م  َأك  وه ه  َودَّت  و ج  يَن اس   .(185(،)184مَّا الَّذ 
 
 

                                                                                                                                                                      

هعةزح ةن  أننعن ن    لأ  ن  لي   ي ح ة ث ىثي ونثع أًثيع ،  ليثا ونثع ىيىثعن،  ث   بثل  
أثث  ة  ثثصئ  ةيمثثع و ثثلا  ثثل ا نثث  أًثثيع   ة   ىميثث ، لثثصف ةنثث  إ ثث ص    اثثص ة نثثل  ن ثثعف ة لثثن

  أيوث  حوثأ و ننثن لمثا وح ىنثا إ ثأ ة ا ىنث ،  أ ثلل،   ثأف ن ثعف ة لثن وح ىلجثع إ ثأ لعأثن ن
 لاص و ل   لأ لعأن  لث    ثصهل إ ثأ  ىنثن، نأثعا نص نمثا أث  نثا  جثن،  أبثصنن  000نص   م

ةنثث   مثث ة مل  ةة ثثوييصب، ي  يثثء ة شثثي   لثثأ أ اثث  أيثثعض،  0 ثث ل،   ولثثن ناثثأ ة لثثن  نثثن
 0 0/272، 2225 منصح  -ة يلاي ، نيل   ،  ةن ة  و 2 ميل، ط

 0 0/23( ة  وصب183)
 0 202(  عنا مف  الةح، ةآلى  184)
 0 137(  ت  ة شيل   نة    ي ة ضل نا ة شيلى ، ص185)
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 الجملة االسمية المنسوخة :  فيثانيًا: حذف المبتدأ جوازًا 
ذذَذف المبتذذدأ جذذوازًا  ذذا عذذن حذفذذه فذذيبعذذض المواضذذع عنذذد سذذبقه بناسذذخ فعلذذى أو حر  فذذيي ح  ، أمَّ

اسم كان دون أخواتهذا، وقذد يحذذف اسذم كذان معهذا ويبقذى  فيبعد الناسخ الفعلى، فذلك وارد بكثرة 
 الخبر، وذلك مقيس بعد إن، كقوله : 

 
َبذذذذذذذاً  َقًا َوإ ن  َكذ  د  ن  َقذذول َإَذا ق ي اَل       َقد  ق ي ل َما ق ي ل إ ن  ص  ت ذذذَذار َك م   َفَمذذذا اع 

عذذد لذو، كقولذذك: "ائتنذى بدابَّذذة ولذذو التقذدير: إن كذذان المقذول صذذدقًا، وإن كذان المقذذول كذذبًا، وب
 : ولو كان المأتى به حمارًا، يقول ابن مالك: أيحمارًا، 

ذذذذذوَن الَخَبذذذ ر ف وَنَها َويب ق  ذ  ) *** َوَيح  َتَهذذذر  َد َإن  َوَلو َكث ي ذرًا َذا اش   (186َوَبع 
أربعذة وأربعذين موضذعًا،  فذيشذعر األعشذى  فذيوقد ورد المبتدأ اسذمًا لكذان وأخواتهذا محذذوفًا 

 ( : 187نحو قوله)
 

ذذذ ى ت  َأكث َر َما ي َقال  َلَهذذا أق دم  َقاَلهذذذا) *** َوَسم ع   (188والنَّص  واإَليجاف  َكاَن ص 
ُ  بناسخ فعلى، وبنيتها األساسية :  ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله )كان صقالها( جملة 

 كان هو صقالها
 ناسخ فعلى+ اسم +  

السياق، فتحول  فيد دخلها عنصر تحويل بحذف اسم كان جوازًا اعتمادًا على سبق ذكره وق
 بناؤها الظاهرى إلى: 

 كان صقالها
 + ناسخ فعلى+

والقذذول بذذأن المحذذذوف تقذذديره: )كذذان هذذو صذذقالها( علذذى أسذذاس أن أصذذل الكذذالم بعذذد إعذذادة 
َف خبذذر اإليجذذاف ذذذ  جذذوازًا نتيجذذة عطفذذه علذذى مبتذذدأ  ترتيبذذه: والذذنص كذذان صذذقالها واإليجذذاف، ثذذم ح 

مذذع  الثذذانيذ ك ذذَر خبذذره، لذذئال يطذذول الكذذالم والغذذرض اإليجذذاز واالختصذذار، ثذذم حذذدث تقذذديم للمبتذذدأ 
حذذرف العطذذف )واإليجذذاف( فاصذذاًل بذذين المبتذذدأ األول )الذذنص( وخبذذره )جملذذة: كذذان صذذقالها( حتذذى 
 .يستقيم وزن الكامل وتصح القافية، فلذو قلنذا: والذنص كذان صذقالها واإليجذاف النكسذر وزن البيذت

                                                           

 0 3/027،  ة ا وض 123-2/120( ىُثْنرل   لح ةن    يا186)
، 202/00، 225/21، 32/ 77/2910، 52/35،  ىُثْنرثثثثثثل  وىضثثثثثثص  12/30( ة ثثثثثث ىعةح187)

227/07 ،222/0 ،127/19017/10 ،320/20 0 
ة نث صف  ة اثاصن، ى ثصف   -ة ىجثص   ة ثلنض -( ة ني  ة  ي؛ ى صف  ثي ة  ةنث   ة ثو ث ص188)

 0ب ا ة نصل   واالهص
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وصذفه لخيذل ممدوحذه قذيس  فذيأضف إلى هذا وهو األهم أن لهذا الفصل داللة على أن الشذاعر 
ذَتحث  بغيذر بن م عذد يكذرب عنذد شذنه للغذارات بعيذدة المذدى يريذد التركيذز علذى أن هذذه الخيذل ال ت س 

ذذَمر مذذن شذذدة الضذذرب بالسذذياط، بذذل مذذن الحذذث، و  هذذذا  فذذيالذذركض "اإليجذذاف" أو الزجذذر، ولذذم ت ض 
 .داللة على أنها خيل كريمة مسومة

وربما يقول قائل: "أال يصح أن يكون التقذدير: كانذا صذقالها، فيكذون المحذذوف ألذف االثنذين 
عذذذدم  هذذذي أيًضذذذاهذذذذا الحذذذذف  فذذذيالعائذذذد علذذذى الذذذنص واإليجذذذاف، نقذذذول نعذذذم يصذذذح ذلذذذك، والعلذذذة 

استطالة الكالم والغرض اإليجاز واالختصار، باإلضافة إلى أن الشاعر حسب هذذا التقذدير يكذون 
إلى أمور ال يقصدها األعشى، فضاًل عما فيه من  المتلقيام حتى ال ينصرف ذهن قد قصد اإلبه

 .إيجاز للعبارة وإطالق لمعناها دون تقييدها بالمحذوفات
 ( :189حذف كان مع اسمها، نحو قوله) أيًضاومثال ذلك 

ذذذر ى  ب رى  َقاف َل الر ك َبان  وان َتظ  َتخ  َب الم َساف ر  إن  َري ث *** َواس   ًا وإ ن  َسَرَعذذذاَأو 
: إن كذذان اإليذذاب ريثذذا وإن كذذان اإليذذاب  هذذيفالبنيذذة األساسذذية لقولذذه: )إن  َريث ذذا وإ ن  َسذذَرعا( 

َفت كان مع اسمها، فتحولت ،  سرعا ذ   فذيوقد دخل هذا التركيب عنصر تحويل بالحذف، حيث ح 
 .بنية السطح إلى : إن ريثًا وإن سرعا، وهذا الحذف قياسى بعد "إن" الشرطية

 
أربعذذة  فذذيشذذعر األعشذذى  فذذي( فقذذد ورد 190)فذذيأمذذاَّ حذذذف المبتذذدأ جذذوازًا مسذذبوقًا بناسذذخ حر 

 ( : 191مواضع، نحو قوله)
ذذذوا َف َيأ تي َك م ن  َأن   *** َسائ ل  َبن ى أَسد  َعنَّا َفَقذذد  َعل م   َبائ َنا َشَكذذذل  َأن  َسو 

 :  هيفالبنية األساسية لقوله: )أن سوف يأتيك( 
 أنه سوف يأتيك

 أن+اسمها+سوف+خبرها "جملة فعلية"
وهذه الجملة االسمية المنسوخة دخلها عنصر تحويل، حيث حذف ضمير الشأن بعذد )أن(، 

 فتحولت إلى : 
 أن سوف يأتيك

 + سوف+ خبرها أن+
                                                           

  250/020( ة  ىعةح 189)
، يزة ثثثثثثثث  222-0/223،  ثثثثثثثثلح ة اىنثثثثثثثثا207-1/203( ىُثْنرثثثثثثثثل   ثثثثثثثثي ا ثثثثثثثثك  ة  وثثثثثثثثصب190)

 0 312-5/310ةأل ب
، ة ن ثثصس  1/207، ة  وثثصب202/01977/0، 202/35 ىُثْنرثثل    222/53( ة ثث ىعةح 191)

، أ ومثث  ة ن ضثث  ة يلنيثث ، نيثثثل  ، 2، ي  يثثء    زهيثثثل غثثصز ، ط213 ثثلح ونيثثص   ثثيمعىن ص
 0 0/2920،  ة ا وض 2212 منصح 



 

72 

فّ َفذذذت، وسذذذوف عذذذوض،  فذذذيتعمذذذل  التذذذيويعضذذذد ذلذذذك قذذذول النحذذذاس: "هذذذذه )أن(  األسذذذماء خ 
 .(192والمعنى أنه سوف يأتيك، وال يجوز إال هذا مع سوف والسين وقد")

وإذا كان المعنى واضذحًا بذدون إدراك هذذا المحذذوف، وأنذه حذذف اقتضذته الصذناعة النحويذة 
ودة إلذى القذول بذأن العناصذر المذذكورة كافيذة لفهذم كما يرى ابن هشام، مما دعا الدكتور طاهر حم

تحقذذق وزن البسذيط باإلضذذافة  فذي(، فذإن هذذذا الحذذف قذد أسذذهم 193المعنذى دون التقذدير المذذذكور)
(، ونتيجة لذلك صحت القافية واستقرت كلمة )شكل(  مكانهذا برويهذا المرفذوع؛  فذيإلى تخفيف )أنَّ

سياق توجيه خطابه  فيلة معينة عند الشاعر، فهو هذا المكان لها أهمية ودال فيألن هذه الكلمة 
ر  ه  قهرناهذا ومذنهم أسذد )بذن ربيعذة(  التذيالشيبانى قائاًل له: سل القبائل  -أبى ثابت–ليزيد بن م س 

فذإنهم سذيخبرونك  -وهذم يعرفذون ذلذك-ومنهم ق َشي ر )بذن كعذب بذن ربيعذة(، بذل سذائل ربيعذة جميعذاً 
خبذرًا بعذد  أيوذلذك واضذح مذن كلمذة )شذكل(، فإنهذا تعنذى )أزواجذًا(  القتال خبرًا ثم خبراً  فيببالئنا 

القافيذذذة، وذلذذك واضذذذح مذذذن  فذذيخبذذرًا، ومذذذن هنذذا كانذذذت أهميتهذذذا عنذذد الشذذذاعر فعمذذد إلذذذى اسذذذتقرارها 
 األبيات التالية حيث يقول : 

ذذذذم   لَّه  ذذَدالله ك  َأل  ق َشي رًا َوَعب  ذذَأل  َرب ي َعَة َعنَّا  *** َواس   َكي َف َنَفت َعذذل  َواس 
ذذم   ذذذذم  َحتذَّذى ن َقتّ َله  وا وه م  َجهل وا *** إ نَّا ن َقات ل ه  ن ذذد  اللََّقاء  َوه م  َجار   ع 

عذذن إنتذذاج الداللذذة الخاصذذة  أيفهذذذا التحليذذل يثبذذت أن قواعذذد النحذذو والعذذروض "ال تكذذون بمنذذ
والصذذذيي والمفذذذردات والتراكيذذذب  بالقصذذذيدة؛ ألن كذذذل جانذذذب مذذذن الجوانذذذب علذذذى مسذذذتوى األصذذذوات

والوزن الشعرى الخذاص واختيذار القافيذة المعينذة يتعذاون مذع اآلخذر، ومذن هنذا يكذون إنتذاج الداللذة 
تتذذآزر وتصذذنع سذذياقًا معينذذًا يسذذاعد بذذدوره علذذى توجيذذه فهذذم  التذذيحاصذذاًل لعذذدد كبيذذر مذذن التوافقذذات 

 .(194إطار النص كله") فيالجزئيات 
 

القافيذذة برويهذذا المرفذذوع لجذذأ إلذذى حذذذف  فذذيًا اإلتيذذان بكلمذذة )شذذكل( فلمذذا كذذان الشذذاعر متعمذذد
يخبرنذذا بذذذلك  اللغذذوي غيذذر ذلذذك والواقذذع  فذذيبنيذذة السذذطح  فذذيبذذدليل ظهذذوره  أيًضذذااسذذم إن متعمذذدًا 

 فذي"أهمية حركة الروى"، يقول أستاذنا: "وتكاد حركذة الذروى تكذون مفتاحذًا للبيذت كلذه، ألن الكلمذة 
آخذذر البيذذت البذذد أن تأخذذذ مكانهذذا مطمئنذذة مسذذتقرة مذذن حيذذث النحذذو مذذن جانذذب ومذذن حيذذث التماثذذل 

                                                           

،  حثثثثثعف حثثثثثأ  ة ثثثثثل إح  اثثثثثايل 1/710( ة ن ثثثثثصس    ثثثثثلح ة  نثثثثثصئ  ة وًثثثثثع ة اشثثثثث عنة  192)
    مث ة يصف  -  جثث0/20ة ا وضث  -ب 0 أثص نيث هص 1/202ة شأح  ىُثْنرل  وىضص   ة  وصب

، أؤ ًثثثث  2، ط11-77 ثثثثص ل أ ثثثثلم   ثثثثعةه   ثثثثيمعىن  ثثثثي ة ايل ثثثثص   ثثثثي أيثثثثزةح ة ن ثثثث ، ص
   2217ة ل ص  ، نيل   

-2179202-212، رصهلا ة  أ   ي ة ث نس ة لتثع  ص113( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص193)
222 0 

 0 122( ة جال   ي ة شيل ة يلنأ ص194)
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اتجذذاهين متعذذاونين: تركيذذب  فذذيتخذذدم  هذذيالصذذوتى والحركذذى مذذع بقيذذة األبيذذات مذذن جانذذب آخذذر، ف
 .(195، وإيقاع القصيدة الصوتى")النحوي البيت 
 

 فذييذة أملتذه، فذإن أثذره قذد ظهذر وبناًء على ما سبق فإن هذا الحذف رغم أن الصناعة النحو 
مع  النحوي تآزر النظام  فيوأسهم  -على نحو ما سبق-إنتاج الداللة؛ ألن الوزن جزء من المعنى

 .النسج الشعرى 
 

اإلشذارة إلذى أنذه -شذعر األعشذى فذيبعذد هذذا العذرض لحذذف المبتذدأ جذوازًا -ولعله من المفيذد
مائذذة وثمانيذذة وعشذذرين موضذذعًا، فذذإن  فذذيشذذعر األعشذذى  فذذيإذا كذذان حذذذف المبتذذدأ جذذوازًا قذذد وقذذع 

أربعذذة مواضذذع، منهذذا ثالثذذة مواضذذع جذذاء فيهذذا الخبذذر مخصوصذذًا لذذنعم أو  فذذيحذفذذه وجوبذذًا قذذد ورد 
أسذذاليب المذذدح والذذذم والجملذذة الفعليذذة  فذذيبذذئس، وإن كنذذا نذذرى أنذذه ال حذذذف لمبتذذدأ الخبذذر المذذذكور 

ُ  وما بعدها مبتدأ مؤخر) م  ُ  مقدَّ والموضع الرابع حذف فيه المبتدأ، ألنَّ الخبذر مصذدر ( 196خبر 
رغذذم وجذذود داللذذة -( وال يترتذذب علذذى هذذذا الحذذذف تميذذز لألعشذذى علذذى غيذذره197نائذذب عذذن فعلذذه)
 .النثر فيالشعر عنه  فيأو تميز هذا االستعمال -ترتبط بالسياق

 
مواضذذذعه علذذذى الحذذذذف  فذذذيفذذذالمالحظ مذذذن خذذذالل اإلحصذذذاء السذذذابق تفذذذوق الحذذذذف الجذذذائز 

شعر األعشى، وهذا األمر يؤكد أن الشاعر قد لجأ إلى الحذذف الجذائز ليصذرف ذهذن  فيلواجب ا
يريذذدها الشذذاعر،  -التحليذل فذذيعلذذى نحذو مذذا سذبق -إلذذى داللذة معينذذة تذرتبط بسذذياق الذنص المتلقذي

وعلذذى القذذار، البحذذث عنهذذا مذذن أجذذل تشذذكيل المعنذذى ومشذذاركة الشذذاعر فيذذه؛ ومذذن ثذذم إعذذادة البنذذاء 
 .دالليًا بعد أن ف كَّ تركيّبياً 

 
 
 

                                                           

ة شثثثثثثثثثثثثثثثثثيل ة يلنثثثثثثثثثثثثثثثثثأ   ثثثثثثثثثثثثثثثثثي،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثل  ة جالثثثثثثثثثثثثثثثثث  127-122( ة لتثثثثثثثثثثثثثثثثث   ننثثثثثثثثثثثثثثثثثص  ة شثثثثثثثثثثثثثثثثثيل ص195)
 0 239259129519212ص

، رثثثثثثثثصهلا ة  ثثثثثثثأ   ثثثثثثثثي ة ثثثثثثث نس ة لتثثثثثثثثع  57/129205/229302/7( ىُثْنرثثثثثثثل  ة ثثثثثثث ىعةح 196)
، ي  يثثثثء     مثثثث ة جليا  مثثثث ا  ثثثثلمأ، 2/271،   أيثثثثص أ ة  ثثثثلمح  إ لةنثثثثن  لزجثثثثصن، 213ص
 0 102رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص ،2211،  ص ل ة  و ، نيل  ،  منصح2ط

،    2/112 ىُثْنرثثثل   ثثثي ا ثثثك  حص ثثثثي  ة نثثثمصح  لثثثأ  ثثثلح ةأل ثثثثاع أ 127/02( ة ًثثثصنء197)
، 2، أ ومثثثث  ة خثثثثص جأ ط12أ اثثثث  حاص ثثثث   أثثثث  ةأل اثثثثصط ة و عىليثثثث   ثثثثي ة ن ثثثثع ة يلنثثثثأ ص

 0 113-110، ننص  ة جال  ة يلني  ص2220
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 حــذف الخبــر
مذائتين وسذبعة وعشذرين موضذعًا،  فذيشعره جذوازًا ووجوبذًا  فيلجأ األعشى إلى حذف الخبر 

َف فيهذا الخبذر جذوازًا، سذواء أكذان هذذا الحذذف منها مائتان وعشرة مو  ذذ  الجملذة االسذمية  فذياضع ح 
 .أو فعلى فيالجملة االسمية المنسوخة بناسخ حر  فيالمجردة أم كان 

 
 فيفقد ورد  -وهو ما سنشير إليه هنا فقط دون التحليل والتفصيل -أمَّا عن الحذف الواجب

 فذذيجملذذة االسذذمية المجذذردة، وموضذذعان ال فذذيسذذبعة عشذذر موضذذعًا، منهذذا خمسذذة عشذذر موضذذعًا 
الجملذذة االسذذمية المجذذردة  فذذي(، وقذذد اتخذذذ الحذذذف الواجذذب 198الجملذذة االسذذمية المنسذذوخة بليذذت)

 :  هيثالثة أنماط 
موضعين لكثرة االستعمال واالسذتغناء  فيحذف خبر المبتدأ بعد لوال االمتناعية: وقد ورد -أ

 .(199عنه لعلم السامع به وعدم طول الكالم بجواب لوال)
َف  فيالقسم: وقد ورد  فيحذف الخبر إذا كان المبتدأ نصًا صريحًا -ب ذ  عشرة مواضع، وح 

 .(200لطول الكالم بالمقسم عليه وداللة المبتدأ لفظًا عليه)
ثالثذذة مواضذذع  فذذيدت مسذذد الخبذذر: وقذذد ورد حذذذف خبذذر المصذذدر الواقذذع بعذذده حذذال سذذ-جذذذ

يمكذذذن االنتهذذذاء منهذذذا إلذذذى أن القذذذول بعذذذدم الحذذذذف فيهذذذا أجذذذدى مذذذن القذذذول بالحذذذذف، لتمذذذام الجملذذذة 
 التاليإلى حذف الخبر جوازًا، فيمكن عرضه على النحو  نأتيو  .(201وكمال المعنى دون تقدير)

 : 
 الجملة االسمية المجردة :  فيحذف الخبر جوازاً -أ

 مائة وثمانية وتسعين موضعًا متخذًا نمطين فقط، هما :  فيشعر األعشى  فيالجملة االسمية المجردة  فيورد حذف الخبر جوازًا 

 .اإلخبار بشبه الجملة فيحذفه األول: 
                                                           

 0 20/ 002، 112/22( ىُثْنرل  ة  ىعةح 198)
، 0/72، ة ا وضثث 2/0091/212 ىُثْنرثثل  ثثي ا ثثك   ة  وثثصب 75/719205/2( ة ًثثصنء199)

،    ونثثثع ة ًثثثيع  1/212،  ثثثلح ة  نثثثصئ  ة وًثثثع ة اشثثث عنة 232-2/235 ثثثلح ة اىنثثثا
 0 2222،  ةن ة ايل   ة جصأيي ، ة   ن نى ، 10ة شصا أ  ة الن  ةة اأ ة  نص   ص

، 25/2912/019220/219225/59200/02( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء200)
، ة جالثثث   ثثثي ة شثثثيل ة يلنثثثأ 2/22 ىُثْنرثثثل    ثثثلح ة اىنثثثا 222/29150/279022/21
،    يليثثثثا  اثثثثصىلا   ثثثثي   ثثثثع ة لتثثثث  12، ة النثثثث  ةة ثثثثاأ ة  ثثثثنص   ص5هثثثثصأا 211ص

 0 207 يلةنيم ص ص
،  ثثثثثثثثثثلح 2/122 ىُثْنرثثثثثثثثثثل    ثثثثثثثثثثلح ةأل ثثثثثثثثثثاع أ 227/309212/209102/2( ة ًثثثثثثثثثثصنء 201)

أثث  ةأل اثثصط ة و عىليثثث   ثثي ة ن ثثع ة يلنثثثأ  2/202، هاثثع ة  عةأثثثع2/2295/202ة اىنثثا  
 0 115-2/173،   لح ة  ص ي 15، ة الن  ةة اأ ة  نص   ص11-72ص
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 .العطف على مبتدأ ذ ك َر خبره فيحذفه اآلخر: 

 

جميع أنماط شبه الجملة الواقعة خبرًا  فيف قياسى تقديرى، يوجد شبه الجملة حذ فيولمَّا كان حذف المتعلق به "فكرة االستقرار" 

 فياللغة، ومثل هذا ال يحتاج إلى حديث أو دراسة هنا؛ ألنه معلوم بالضرورة، وال يترتب عليه داللة، فإن الباحث لن يخوص  في

مائة وأربعة وخمسين  فيلجملة قد ورد اإلخبار بشبه ا فيولكن قبل ذلك يمكن اإلشارة إلى أن المتعلق به المحذوف  .هذا الحذف

، ومن خالل هذا اإلحصاء تبين لى أن المعنى واضح بدون تقدير االستقرار، ولكن تقدير المحذوف بذ "استقر أو (202)موضعاً 

المعنى مبعثها استقرار مفهوم الخبر للمبتدأ حتى يخيل إليك أن هذا  فييفيد ناحية جمالية  -(203)رغم رفض النحاة له -مستقر"

قيلت  الذيأو المقام  النصيسياقها  فياالستقرار أصبح خالصًا للمسند إليه دون غيره، وذلك يتضح بجالء عند دراسة الشواهد 

 على مبتدأ ذ ك َر خبره كما يلى :  العطف في، فلما كان ذلك كذلك، فإن الحديث هنا سيقتصر على حذف الخبر جوازًا (204)فيه

 

 العطف على مبتدأ ذكره خبره :  فيحذف الخبر جوازًا  -

اللغة شعرها ونثرها، نحو قوله تعالى: ﴿أ ك ل َها َدآئ م   فيي عد  حذف الخبر عند عطفه على مبتدأ ذكر خبره من الحذف الجائز الشائع 

ل َها  ظ  يَن أ وت وا  ال ك َتاَب  أي (205 )و  َن الَّذ  َصَنات  م  َنات  َوال م ح  م  َن ال م ؤ  َصَنات  م  دائم  ﴿َوال م ح 
ُ  لكم أي (206 ) ل  وإذا دار األمر بين  .ح 

ّى كون المحذوف مبتدأ وكونه خبرًا فأيهما أولى  قال الواسطى: األولى كون المحذوف المبتدأ؛ ألن الخبر محط الفائدة، وقال الَعب د  

                                                           

( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح 202)
52/33975/729200/239217/239205/119250/219257/319220/1  

 0 123، رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص2/20( ىُثْنرل   لح ة اىنا203)
 0 225/31ا ة اثصف ة  ىعةح ( ىُثْنرل   لأ  مي204)
 0 05(  عنا ة ل  ، ةآلى  205)
 0 5(  عنا ة اصئ ا، ةآلى  206)
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القاعدة العامة للحذف، حيث الحذف  فيوهو ما عليه جمهور النحاة  (207)آخر الجمل أسهل" في: األولى كونه الخبر؛ ألن التَّجوز 

 :  (208)أربعة وأربعين موضعًا نحو قوله فيشعر األعشى  فيوقد ورد ذلك  .الثانيمن 

َياع هذذذا ُ  وأش  ذذذذر  ل ذذَى بك  ** َوَحو 
* 

ت َخاَلًة  َعذذذَدن  َوَلس   ل َمذذذذن  َأو 

 

 فقوله: )وحولى بكر وأشياعها( بنيته األساسية : 

 وحولى بكر وأشياعها حولى

 خ+مضاف إليه+م+ حرف عطف+م+ مضاف إليه + خ+ مضاف إليه

، دخلها عنصر تحويل بحذف الخبر جوازًا نتيجة عطفه على مبتدأ ذ ك ر خ  ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  بره، فالجملة موضع الشاهد اسمية 

 فتحولت إلى : 

 وحولى بكر وأشياعها

 خ+مضاف إليه+م+حرف عطف+م+مضاف إليه+

والمعنى المراد واضح من خالل السياق وال لبس فيه نتيجة الحذف، لوجود الدليل على المحذوف، وهو داللة األول عليه؛ لذا أمكن 

 سياق نهاية مدحه لقيس بن معد يكرب الكندى قائاًل له قبل هذا البيت بيتين :  فياالستغناء عنه، فالشاعر 

 ُُ ــى اْمــُرُؤ  (209)ِإَلْيَك بَعْمد َقَطْعُت الَقــَرنْ  *** َفهَذا الثَّنَاُء َوإنِ 

 َعِفيَف الُمناخ َطويَل التََّغــن ْ  *** -َزَمنًا ِبالِعَراق –وُكْنُت اْمرًأ 

                                                           

 0 2/23،  ىُثْنرل   لح ة اىنا2/003( هاع ة  عةأع207)
، 207/10، 10/30، 30، 52/02، 50/2،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثل  وىضثثثثثثثثثثثثثثثثثص  75/71( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح208)

200/23 ،275/31 ،112/19125/329172/129017/10 ،030 /1 ،030 /
 0 أص ني هص  2/570 ىُثْنرل  يزة   ةأل ب 29057/2

 0( ة  لح  ة ل أ صح  أعاع 209)
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مدار القصيدة ثناء ومدح من رجل قصدك من بعيد، فقد عشت زمنًا بالعراق عفيف المنزل مستغنيًا عن  والمعنى أن ما مر على

، ال أيًضاهذا البلد كان حولى قومى من بكر وأنصارهم  فيالناس، وذلك واضح من كلمة )التغن( حيث إن معناها االستغناء، ف

 .أحد، وحولى قومى األقوياء من بكر وأنصارهمأبالى وعيد القوى صاحب البأس، فلست ضعيفًا حتى يتهددنى 

 

"ذلك أن مالحظة  (210)أيًضالداللة األول عليه، فإن الحذف من األول جائز  الثانيَمَعَنا من  الذيالشاهد  فيوإذا كان الحذف 

َذف من األول، فقد شذت  (211)دائمًا" الثانيال تحتاج إلى إعادة ترتيب تدل على وقوع الحذف من  التيالجمل البسيطة  وقلياًل ما ي ح 

 : (212)بعض األمثلة كان الحذف فيها من األول، نحو قول قيس بن الخطيم

ن َدَنا َوَأنذ ذذذَت ب َمذذذذذا ** َنحن  ب مَا ع 
* 

ن دَك َراض  والذذذرَّ  َتل ذذف   أيع   م خ 

 

قوله "وأنت بما  فيالجملة الثانية عليه  فيفأصل الكالم: نحن بما عندنا راضون، وحذف الخبر من الجملة األولى لداللة الخبر 

 .المعطوف عليه الثانيولما استقريت شعر األعشى الحظت عدم ورود حذف خبر المبتدأ األول لداللة خبر المبتدأ  .عندك راض"

 

 :  (213)قوله أيًضا الثانيومثال الحذف من 

َجذذذى في ** َشب اب  َكم َصاب يذذذح الد 
* 

ذذذم  والَفذذذَرح   َمة  ف يه   َظاه ر  النّ ع 

 

                                                           

 امي  نيل     1/120ىُثْنرل   ة ا وً  ( 210)
 0 212( رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص211)
 ,  ة مي  أ  ة انًلح 2/133(  لح ةن    يا212)
 0 120/32( ة  ىعةح213)



 

78 

 :  هيفالبنية األساسية لقوله: )ظاهر النعمة فيهم والفرح( 

 ظاهر النعمة فيهم والفرح فيهم

 م+مضاف إليه+خ+حرف عطف+م+خ

، دخلها عنصر تحويل بحذف الخبر نتيجة عطف المبتدأ على مبتدأ ذ ك َر خبره؛   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية   أيوالجملة موضع الشاهد اسمية 

حالة ذكر الخبر،  فيال يتحقق  الذيالقول، و  فيلداللة الخبر األول عليه ووضوح المعنى مع انتفاء اللبس باإلضافة إلى اإليجاز 

يرنو إليه الشاعر،  الذياستقامة النسج الشعرى  في النحوي وعدم إسهام النظام  (214)لى ترهل األسلوبيؤدى إ الذيوهو األمر 

 البناء الظاهرى إلى :  فيفتحولت الجملة 

 ظاهر النعمة فيهم والفرح

 م+مضاف إليه+خ+ حرف عطف+م+

سياق مدحه إلياس بن  فيولكى يزداد األمر وضوحًا من حيث اتضاح المعنى للمتلقى وداللة السياق، فيمكن القول إن الشاعر 

 حوانيت الخمر فجأة، فيقول قبل هذا البيت مباشرة :  فيقبيصة، ثم يقتطع المدح بحديثه عن الصحراء ثم ذكرياته 

 َوَغَدا ِعْندى َعَلْيَها واْصَطَبــحْ  *** َوَلَقْد َأْغُدو َعَلــى نْدَماِنَهـــا

ْرَب َفَغنىَّ َفَصــَدحْ  *** َوُمَغن ٍّ ُكلََّمـــا ِقيــَل َلــُه   َأْسِمع الشَّ

ْوَت ِبِذى ِزيرٍّ َأَبح ْ  *** َوَثَنى الَكفَّ َعَلـى ِذى َعَتــب  .(215)َيِصُل الصَّ

 

ليه، فيشرب الخمر هو وأصحابه ناعمين عند مغن كلما هتف به الرفاق أن ومعنى ذلك أنه يبكر إلى نديم الخمر أو يبكر النديم إ

يسمعهم رفع صوته المطرب بالغناء، يصاحب غناءه العود، ينقل أصابعه على أوتاره، فيختلط صوته بأنغامه بين حاد رقيق وخشن 

                                                           

 Cohesion in English, pp.294-.302( حعف أى عم ة منص  ة ننأ ة اولها  ة اًمع  ىُثْنرل  214)
ة يوثث   ة ييثث ةح ة وثثأ  لثثأ -بثث ح  ن ثثع بثثعين نص تنثثص  -( ةبثث م    ثثلب ة خاثثل  ثثي ة نثثمصح215)

 0ةألن   ة خش  ة نع -ة زىل  ة  ليء أ  ةأل يصن - جن ة يع 
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فلّما كان  (216)وجوههم، كأنهم المصابيح تضىء الظالم فيوجوههم وكذلك البشر  فيشباب يترقرق ماء النعمة  فيأجش، وذلك 

 .المعنى واضحًا على هذا النحو حذف الخبر إيجازًا، فكان الحذف أبلي من الذكر

 

 الجملة االسمية المنسوخة :  فيحذف الخبر -ب

ثالثة أنماط، األول: حذف اثنى عشر موضعًا، متخذًا  فيديوان األعشى  فيالجملة االسمية المنسوخة جوازًا  فيورد حذف الخبر 

"  والثالث: حذف خبر "كان"، وذلك كما يلى :  .: حذف خبر "ال" النافية للجنسالثانيو  .خبر "إنَّ

 

 أواًل: حذف خبر إنَّ : 

"باب ما يحسن عليه السكوت: "ويقول الرجل للرجل:  فيحالة وجود دليل، فيقول  فييرى سيبويه أنه يجوز حذف خبر إن وإخواتها 

 فيشعر األعشى  في، وقد ورد حذف خبر إن (217)إن لنا" أيهل لكم أحد، إن الناس أل ب عليكم، فيقول: إن زيدًا، وإن عمرًا، 

 :  (218)موضعين، نحو قوله

َتَحذذذالَ  ** إ نَّ َمَحذذذذذذالًّ َوإ نَّ م ر 
* 

ذذذذر ما َمَضى َمَهالً  فيَوإ نَّ  ف   السَّ

 

 :  هيفالبنية األساسية لقوله: )إن محاًل وإن مرتحاًل( 

 الدنيا محاًل وإن لنا عنها مرتحالً  فيإن لنا 

 +خ+جار ومجرور+م+حرف عطف+حرف ناسخ+خ+جار ومجرور+مفيناسخ حر 

                                                           

 0حيي ة شلح ،121( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص216)
، 3/200نثثثثثثثثثثثثثنى  ة نثثثثثثثثثثثثث ى ،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثل   ة ا وضثثثثثثثثثثثثث  0،  هثثثثثثثثثثثثثصأا 1/232( ة  وثثثثثثثثثثثثثصب217)

 0 115،  أتنأ ة لمي  ص20391/13-2/200،   لح ة اىنا1/075 ة خنصئي
 0 2/032،  ىُثْنرل  ةن  جنأ ، ة ا وً 110/2( ة  ىعةح 218)
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ُ  بناسخ حر  ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ذَف فيها خبر )إن( جوازًا فيوهذه جملة  البنية الظاهرة للعلم به وعدم استطالة الكالم  في، ح 

 .باإلضافة إلى حفا  الشاعر على وزن المنسرح، ومن ثم تصح القافية

 

 فيبنية السطح، و  فيوباإلضافة إلى ما سبق فإن المعنى يتضح وتحدث الفائدة المرجوة من الكالم حيث يجوز عدم إظهار الخبر 

هذه األحرف الخمسة، إلضمارك ما يكون مستقرًا لها وموضعًا لو أظهرته،  فييقول سيبويه: "هذا باب ما يحسن عليه السكوت هذا 

 وقال األعشى :  ...أضمرت، لهم الذيف .إّن لهم ماالً  أيوذلك: إنَّ مااًل وإنَّ ولدًا وإنَّ عددًا،  .وليس هذا المضمر بنفس المظهر

َتَحذذذالَ إ نَّ َمَحذذذذذذالًّ  ** َوإ نَّ م ر 
* 

ذذذذر ما َمَضى َمَهالً  فيَوإ نَّ  ف   (219)السَّ

 

فسيبويه يرى أن هذا الحذف حسن جائز، وأنك لو أظهرت المضمر، فلن يكون المعنى كما كان مضمرًا، ولعله "يقصد ما نزعمه 

بالغة هذه األساليب من وجازة الجمل ونقائها وداللتها على قوة نفس منشئها وامتالء حسه، وأظن أنه ال يخطئنا ما وراء  فيسببًا 

دًا إلى قول   القائل إنَّ مااًل وإنَّ ولدًا وإنَّ عددًا من اعتداد واعتزاز وقوة ال تكون على هذه الدرجة لو قال: إن لنا مااًل وإن لنا ول

 فيأن األعشى يصف السرعة الخاطفة  أيًضاوأظن أنه ال يخطئنا  .ترخاء العبارة حينئذ يوحى بفتور الشعور بالمعنىآخره؛ ألن اس

يحسها بزوال الدنيا انعكست على عبارته فطوى فيها كثيرًا من الكلمات؛ ألن سياق  التيالحلول واالرتحال، وكأن هذه السرعة 

 .(220)ل يخطفه االرتحال، وارتحال دائم إلى بطن الغيب وسفر ال أوبة لهم"البيت طى وإضمار وابتالع، حلو  فيالمعنى 

 

                                                           

، ة ن صس   لح ونيص  2/305، هاع ة  عةأع3/200،  ىُثْنرل  ة ا وض 1/232( ة  وصب219)
،     أ اثثث  يليىثثث  ة ثثث  ص   أًثثثص ك ة ن ثثثصا  ثثثي 22/351،  يزة ثثث  ةأل ب215ن ص ثثثيمعى

 0 2222، أنشعنة  جصأي  لصنىع  ، ننتصز ،  يميص 2، ط121 جعا ة ل ةىص ،ص
 0 132(  ةة  ة ولةني  ص220)
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(  عبد القاهريقول  أيًضاهذا  فيو  حسن حذف الخبر، مما أدى  فيالسبب  هيبعد ذكره لعبارة سيبويه وبيت األعشى مبينًا أن )إنَّ

هذا كله أن الخبر محذوف، وقد ترى حسن الكالم وصحته مع حذفه وترك النطق به، ثم  فيإلى حسن الكالم وصحته: "فقد أراك 

( فأسقطتها وجدت  وغ، فلو قلت: مال وعدد ومحل  الذيإنك إن عمدت إلى )إنَّ ن من حذف الخبر ال يحسن أو ال َيس  كان َحس 

( كانت السبب  ن حذف  أن فيومرتحل وغيرها إباًل وشاء لم يكن شيئًا، وذلك أن )إنّ  ذ ف من الخبر، وأنها حاضنته  الذيَحس  ح 

 .(221)والمترجم عنه والمتكفل بشأنه"

 

 ثالثًا: حذف خبر ال النافية للجنس : 

اللغة كثيرًا، وهذا الحذف جوازًا عند الحجازيين ولزومًا عند التميميين والطائيين إذا المراد مع  فييرد حذف خبر ال النافية للجنس 

ذ وا م ن مََّكان  َقر يب   سقوطه ظهر بقرينة، َت َوأ خ  نحو  ﴿َوَلو  َتَرى إ ذ  َفز ع وا َفاَل َفو 
،و ﴿ }َقال وا اَل َضي َر إ نَّا إ َلى َربّ َنا م نَقل ب وَن (222 )

وت َعد  كثرة هذا الحذف امتثااًل لما تجنح إليه اللغة  .(224)المراد وجب ذكره عند الجميع، وال فرق بين الظرف وغيره فيفإن خ(223) 

العربية "إلى حذف لفظ الكون المطلق، أو ما يدل على مجرد الوجود، اسمًا كان أو فعاًل، ولما كان استعمال "ال" النافية للجنس 

َصد به الله"، فالخبر محذوف تقديره موجود، "ال إله إال  فيوجود ما دخلت عليه، فإن خبرها يكون محذوفًا كما  فين -غالباً -ي ق 

شعر األعشى كان حذف خبر ال النافية للجنس فيها لدليل  في، ونظرًا ألن كل المواضع (225)وكذلك "ال حول وال قوة إال بالله"

 :  (227)مواضع، نحو قولهتسعة  فيشعره  فيفقد اعتبرناه حذفًا جائزًا، وقد ورد هذا  (226)لفظى أو حالى

ز  َحاَجتَذذذىَفاَل َبأ َس إ نَّ  ** ى َقد  أَجذذوّ 
* 

د  َباق  م ن  الرَّ  ص  َتح   م ب ذذذَرم   أيبم س 

                                                           

 0 011(  ةئا ة  جصز ص221)
   52 مأ ،ةآلى  (  عنا 222)
  50 عنا ة شيلة ، ةآلى ،( 223)
 0 2/027،   لح ةأل اع أ370-2/322،  هاع ة  عةأع3/212ة ا وض ( ىُثْنرل  224)
 0 111( رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص225)
 0 110( ة ًصنء ص226)
، 31/ 102، 37/ 102/ 107/02، 52/ 230، 12/31 ىُثْنرثثثثثثل  222/2( ة ثثثثثث ىعةح227)

170 /50 ،072/19325/12 0 



 

82 

 

، بنيتها األساسية :   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )فال بأس( جملة 

 فال بأس علـــى  

 حرف ناسخ+م+خبر

 بنية السطح، فتحولت إلى :  فيوقد دخلها عنصر تحويل بحذف الخبر 

 فال بأس

 ناسخ+م+حرف 

سياق هجائه  فيفمن خالل البنيتين يتبين لنا حذف خبر ال النافية للجنس جوازًا لوجود الدليل الحالى عليه، فهو يتكلم عن نفسه 

البيت السابق  فيلعمير بن عبدالله بن المنذر بن عبدان حين جمع بينه وبين جهّنام ليهاجيه، باإلضافة إلى ذكره سابقًا، حيث يقول 

 على هذا مباشرة : 

ُ  غي ر  َما َمضذَذذى ن د ى َنائ ل  ** َفَمَاَلَك ع 
* 

ب ر  ل ّذل ذذذَك َأو  َذم   ي َت ب ه  َفاص   َرض 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن الغرض من هذا الحذف هنا التفخيم والتعظيم باإلضافة إلى "إثارة انتباه المخاطب وإثارة شوقه إلى إدراك 

 .نفسه شأنه حينما يدركه، كما أنه يشعر بمسرة حينما يستنبط بنفسه ما حذف من الكالم فيفيعظم  المعنى،
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ث العنصر  (228)الحذف من تحصيل المعنى الكثير باللفظ القليل مع الوفاء بالمعنى وتشويق المخاطبين" فيهذا إلى ما  د  وعندما ي ح 

 .بناء على علم المخاطب بالمقصود المتلقيتحقيق التواصل بين المبدع و  فيالمخاطب، فإنه يسهم  فيالمحذوف هذا األثر 

 

 ثالثًا: حذف خبر كان : 

تجدر اإلشارة إلى أن )كان( تحذف وحدها أو مع اسمها أو مع خبرها أو تحذف مع معموليها، لكن حذف خبرها خصه النحاة 

ئز الحذف، "قال أبو حيان: نص أصحابنا على أنه ال يجوز األصل خبر للمبتدأ، وخبر المبتدأ جا فيبالضرورة رغم أن خبرها 

ُ  بالفاعل وأما الخبر، فكان قياسه جواز  .حذف اسم كان وأخواتها وال حذف خبرها ال اختصارًا وال اقتصاراً  أما االسم فألنه م َشّبه 

قوله: "ومنه حذف  فيابن عصفور وممن خصوه بالضرورة  (229)الحذف؛ ألنه إن روعى أصله، وهو خبر المبتدأ، فإنه يجوز حذفه"

 باب "كان" لداللة المعنى عليه، نحو قول التيمى :  فيالخبر 

َفة  م ن  َخائ ف   فيَله   ** َعَلي َك ل َله 
* 

ير   ي َن َلي َس م ج  َواَرَك ح   َيب غ ى ج 

 الدنيا مجير، وقول اآلخر :  فييريد : ليس 

دن ه وا ل َحقّ  فاق ص  ** َفإ ن  َقَصد 
* 

وا وا َفج ر  حتَّى َيَصي ر   َوإ ن  َجار 

ضرورة ألنه عوض عما اخت رم منها من الداللة على الحدث فلزم  فيوإنما لم يجز حذفه إالَّ  .يريد: حتى يصيروا لك تبعاً 

 الضرورة، كقوله :  فييقول السيوطى: "قالوا وقد تحذف  أيًضا، ولذلك (230)ذلك"

ن ذذه وَ  ** َوالذذذذدىَرَما نى ب َأم ر  كن ت م 
* 

ل  الطَّوي َرَمان ذذي  َبر ي ئًا، َوم ن  َأج 

 .(231)ومن النحويين من أجاز حذفه لقرينة اختيارًا" ...
                                                           

، أجلث  أجاثع ة لتث  ة يلنيث ، 02ة  لىل ص(    وحا  ة  ع ي  أ  إىجصز ة  أ   ي ة  لمح 228)
 أثثثثص  22،  ىُثْنرثثثثل   ة ىضثثثثصح  ثثثثي  لثثثثعم ة م غثثثث  ص2275ة جثثثثز  ة خثثثثصأ   ة ث  ثثثثعح، أثثثثصىع 

 0ني هص،      لض ة  ز ىنأ ألغلةض حأ  ة اًن 
 0 2/072( هاع ة  عةأع229)
 ,  ة مي  ةأل ف أ  ة  صأا  ة ثص ي أ  ة عة ل  211( الةئل ة شيل ص230)
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َذف  الضرورة، فإنه أدلى بأن من النحويين من أجاز حذفه لقرينة اختيارًا، وهذا ما  فيفالسيوطى رغم أنه صرح بأن هذا الخبر قد ي ح 

الثانية،  فياستشهد به، فالتقدير: "كنت منه بريًا وكان والدى بريًا، فحذف الخبر من الجملة األولى لذكره  الذيينطبق على البيت 

ر المذكور "بريًا" خبرًا لكان  الجملة الثانية على نحو ما  فيالجملة األولى، ويقدر المحذوف خبر كان المحذوفة  فيواألولى أن ي َقدَّ

 .(232)رجحنا كثيرًا"

 :  (233)موضع واحد، هو قوله فيخبرها عند األعشى وقد جاء حذف 

 َفَطْورًا َتكـْــون ِمَهـــادًا لنــــا 

 َوَطـــــْوَرًا َأُكون َفُيْعَلــــى ِبَهــــا

ُ  بناسخ  فعلى، صورة نمطها : ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله )أكون( جملة 

 فعل ناسخ "أكون+اسمه+خبره "محذوف"

: أكون مهادًا، لكنه عدل عن هذا إلى حذف الخبر "مهادًا"؛ ألن الجملة األولى ذ ك َر فيها ما يدل على الخبر  هيوالبنية األساسية 

لداللة األول عليه، وذلك صدد حديثه عن محبوبته  الثانيالمحذوف، فأغنى الخبر "مهادًا" عن الخبر المحذوف، فكان الحذف من 

 البيتين السابقين على هذا البيت :  فيالسمار والرقباء، فيقول قطيع البقر بعد أن نام  فيحالة كونها  في

ت ِإَلـىَّ ِبَأْسَباِبَهــا  *** َفَلمَّا الَتَقْيَنا َعَلى َبابَهــا   َوَمدَّ

 ِبَها  هيَوَجَادْت بُحْكِمى أُللْ  *** َبَذْلنَا َلَها ُحْكَمَها ِعْنَدَنـا

 

أنه يريد أن يقول: "لمَّا التقينا على الباب، وبسطت سبيل الوصل، وبينت ما تطلب  من جزاء، بذلت لها ما أرادت، فسخت بما  أي

 .(234)من تحتى، وطورًا أنا من تحتها، ولها اإلعالء" هياشتهيت منها، أللهو كيف أشاء، فطورًا 

                                                                                                                                                                      

 ,  ة مي  أ  ة  عىا  010-2/072عةأع( هاع ة  231)
 0 121( رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص232)
 0 1/ 112( ة  ىعةح 233)
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مع النسج الشعرى، فاستقام وزن المتقارب، وصحت القافية برويها  نحوي التوافق النظام  فيوالجدير بالذكر أن هذا الحذف قد أسهم 

 أن تقطيع البيت هكذا :  فيالمراد، فال يخ

 َفَطْوَرْن/ َتُكون/ ِمَهاَدْن/ َلَنا 

 فعولـن فعول فعولـن فعو

 َوَطْوَرْن/ َأُكون/ َفُيْعَلى/ ِبهـَا

 فعولـن فعـول فعولن فعـو

ولو قال  .عروض المتقارب والضرب محذوف فيأن العروض صحيحة رغم كونها محذوفة، ألن هذا الحذف ليس بالزم  أي

 .الشاعر: وطورًا أكون مهادًا فيعلى بها، لزادت تفعيلة أخرى "فعولن" على تفعيالت البيت، وهذا ليس بوارد

بوسائله  النحوي يتوافق معها النظام  التيوبناء على ذلك، فإن هذا الحذف ليس ضرورة شعرية، وإنما هو من خصائص لغة الشعر، 

 الداللي. النحوي من أجل إبراز فاعلية المعنى 

إلى أن القول أو فعلى نشير  فيالجملة االسمية المجردة أم المنسوخة بناسخ حر  فيوبعد هذا العرض لحذف الخبر، سواء أكان 

، الدالليقد جاء نتيجة القول بعالقة اإلسناد ممَّا أدى إلى تحقق التماسك  -أيًضاوهو ما يمكن أن ي َقال عن المبتدأ  -بحذف الخبر

شعر األعشى، وأن القول بالحذف جاء نتيجة إدراك الترابط  فيوأن ثمة معنى ما وراء هذا الحذف يتفق مع المعنى الشعرى للنص 

 .(235)اء الجملة أواًل، وبين الجمل بعضها وبعضها اآلخر ثانياً بين أجز 

 حــذف الفاعــل

َتَلف فيها، فإذا كانت الجملة تنقسم إلى اسمية، وأخرى فعلية، وكان الخبر  االسمية هو  فيي َعد  القول بحذف الفاعل من األمور الم خ 

حصول الفائدة؛ ألنه عمدة مع الفعل؛ لذا  فيالجملة الفعلية يعد عنصرًا أساسيًا  فيما تتم به الفائدة مع المسند إليه، فإن الفاعل 

                                                                                                                                                                      

 0حيي ة شلح 111( ة ًصنء ص234)
 أثص نيث هص حيثي ة  ث ىي  ث  ة ي لثص   70( ىُثْنرل   ي ا ك  ة جال   ي ة شثيل ة يلنثأ ص235)

 0ةأل  ي   ة لو ي   ي ة  ني ا
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قرر النحاة أنه البد أن يكون موجودًا، سواء أكان اسمًا ظاهرًا أم ضميرًا مستترًا أم بارزًا وال يحذف "فلو حذف اللتبس الحذف 

َحه السهيلى وابن  .ز حذف الفاعل لدليل كالمبتدأ والخبروذهب الكسائى إلى جوا .باالستتار، بخالف الخبر كما يرى البصريون  ورجَّ

 مضاء، واستثنى السيوطى ثالث مسائل يجوز فيها حذف الفاعل : 

 .مع رافعه تبعًا له، كقولك: زيدًا، لمن قال: من أكرم  والتقدير: أكرم زيدًا، فحذف الفاعل مع الفعلأحدها : 

َغَبة  فاعل المصدر، يجوز حذفه، نحو: ﴿ثانيها:  ي َمس  م  ذ  َعام  ف ي َيو   . (236)﴾َأو  إ ط 

﴾ فاعل فعل اثنين المؤنث أو الجماعة المؤكد بالنون، نحو ثالثها: فإن ضمير  (238)و﴿َفِإمَّا َتَرِينَّ ﴾.(237)﴿َلُتْبَلُونَّ

 .(239)المخاطبة والجمع حذف اللتقاء الساكنين"

 

)لتبلون( و)ترين( ال يعد محذوفًا؛ ألنه  فيالبنية السطحية لسبب صوتى كما  فيورغم ذلك فإنه يمكن القول إن عدم ظهور الفاعل 

وإذا كان السيوطى قد صرح بأن ثمة أمورًا يجوز فيها حذف الفاعل، فإن غيره قد صرح بذلك  .بزوال السبب الصوتى يعود الفاعل

 .وغيرهما (241)وابن هشام (240)كما هو الحال عند ابن يعيش

 

وجود قرينة دالة عليه، وأن المختار هو المنع من حذفه من غير داللة تدل  فيه من الممكن حذف الفاعل فصاحب الطراز يرى أن

 عليه حالية أو مقالية، فأما مع القرينة فال يمتنع 

                                                           

 0 92523(  عنا ة مل ، ةآلىوصح 236)
 0 212(  عنا مف  الةح، ةآلى  237)
 0 12(  عنا ألىل، ةآلى  238)
 0 3/52،  ىُثْنرل   ة ا وض 2/522( هاع ة  عةأع239)
 0 7/70( ىُثْنرل   لح ة اىنا240)
 ييليثثء  1059102 أثص نيثث هص،   ثثلح  ثأ ن ة ثثأه  ص 1/210( ىُثْنرثل  و اثث  ة اًثثص ك241)

اميثث  نيثثل     أ اثث   175،  1/170ة ا وًثث  ة ا  ثثء  ثثي ة اعاثثيي ،  ىُثْنرثثل  وىضثثص   
 صئثث  نثثلىل ة  لىثثز   ة  ثثأ   ة و ثث ىل  ثثي ة  نة ثث  ة ن عىثث ، ن ثثص   أصجًثثويل نجصأيثث    ثثص     
 0،  أن ص  ًخ  نص ا وم  ة النزى  نجصأي   ي   ا 210،ص2227نت ة ، 
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سبة الدكتور طاهر حمودة إلى القول: "بيد أن عدم الحذف من قبل المانعين غير دقيق بالن أستاذيدعا  الذي، وهو األمر (242)جوازه

يحذف للتخلص من التقاء  الذيوعد منها فاعل المصدر والفاعل  .(243)للفاعل؛ ألن هناك مواضع قياسية ورد فيها الحذف"

الساكنين، وحذف الفاعل عند إسناد الفعل إلى نائب الفاعل، وفاعل )قل وكثر وطال( إذا اتصل بها "ما" الزائدة، حيث تكفها عن 

 .(244)الفاعل" فيالعمل 

 

َذف جوازًا  اللغوي فالواقع  حالة وجود قرينة تدل عليه، فلو قلنا مثاًل: ما حضر إال هند، فإن إعراب كلمة  فييؤيد أن الفاعل قد ي ح 

هند فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، لكن هذه الجملة لها بنية عميقة يمكن تقديرها بقولنا: ما حضر أحد إال هند، والدليل 

وحذف الفاعل )أحد( أن كلمة )هند( مؤنث حقيقى يستلزم تأنيث الفعل معه، فنقول: حضرت، لكن الفعل لم  على صحة هذا التقدير

أال  ينبغىالبنية الظاهرة اعتمادًا على نية فاعل محذوف مذكر، وبناء على ذلك يمكن القول إن القول بمنع حذف الفاعل  فييؤنث 

 . (245) يكون على إطالقه

 

َرض له فيما بعد ولمَّا كان حال النحاة   فيبين قائل بحذف الفاعل وعدم حذفه، ولما كان الحديث عن هذا األمر يتصل بما سي ع 

َف  فيفصل اإلحالل حيث الحديث عن اإلحالل  ذ  سياق المبنى للمجهول، فقد استقريت شعر األعشى، ووجدت أن الفاعل قد ح 

وستون موضعًا حذف فيها الفاعل حذفًا واجبًا، وموضعان حذف فيهما  مائتين وأربعة وستين موضعًا، منها مائتان واثنان فيعنده 

معظمه ال يترتب عليه داللة خاصة تستوجب التحليل والتفصيل، حيث إنَّ هذا األمر ليس  فيولمَّا كان الحذف الواجب  .حذفًا جائزاً 

إلى -مثالً -ها واستبدال نمط بآخر، كأن ي ن ظر:إطار الجملة كل فيعلى إطالقه، فقد تترتب عليه داللة ما، وذلك عند النظر إليه 

الحذف الواجب سنحلل حذف فاعل الفعل المبنى للمجهول دون  فياستخدام الفعل المبنى للمجهول بداًل من المبنى للمعلوم؛ لذا ف

                                                           

 0 152( ىُثْنرل  ة يلع   ة  لةز ة اوضا  أل لةن ة م غ  ص242)
 0 207ة لتع  ص ( رصهلا ة  أ   ي ة  نس243)
،  ىُثْنرثثثثل     ونثثثثع ة ًثثثثيع  ة شثثثثصا أ  ة ينصبثثثثل ةأل ص ثثثثي   لالنثثثث  201-207( ة ًثثثثصنء ص244)

 0 220ة ىيلأ ص
 امي  نيل     1/151ىُثْنرل   ة ا وً  ( 245)
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ورد عند  الذينون، و غيره، فعلى سبيل المثال لن نتعرض لحذف الفاعل حالة كونه واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وفعله مؤكد بال

 .ثالثة مواضع، ألنه كما ذكرنا آنفًا أنه بزوال السبب الصوتى يعود الفاعل فياألعشى 

 

 

 المبنى لغير الفاعل( :  فيأواًل: حذف الفاعل وجوبًا )

َذف الفاعل وجوبًا عند إسناد الفعل إلى نائب الفاعل بشرط أال يكون أمرًا وأن يكون متصرفاً  ويالحظ أن التحويل لغير الفاعل  .ي ح 

وقد اهتم به القدماء والمحدثون  .فرع عن أصله المبنى للمعلوم Passive transformationأو المبنى للمجهول 

، إذ أشار إلى القوانين 1937"منذ أن وضع تشومسكى أصول نظريته اللغوية عام التحويلي التوليدياللغويون ممن اعتنقوا المنهج 

رفضوا بحثها أو  التيوذلك بعد أن أهمله الوصفيون الرتباطه بقضية األصلية والفرعية،  ...المتصلة به النحوي يل وطرق التحل

 .(246)دراستها"

 

هذا الصدد اإلشارة إلى أن التحويليين قد استخدموا المبنى لما لم يسم فاعله "إلظهار كيفية تعامل التحويالت  فيوالجدير بالذكر 

تختلف  التيمع الخيوط الكلية للكلمات والرموز، وكيف أنها تفيد ترتيب عناصر، وتضيف أخرى، وكيف تخلق التراكيب السطحية، 

 .(247)سه"عن التراكيب العميقة محافظة على المعنى نف

 

                                                           

(    أ اثثثثع   ثثثثلياصح ىثثثثصلع   ة امنثثثثأ  لاج ثثثثعف  ثثثثي ة ثثثث نس ة ن ثثثثع ، ة  ميثثثث  ةأل  ثثثثأ،  ةن 246)
 Chomsky: syntactic أثص نيث هص،  ىُثْنرثل    27،ص2212ة ايل ث  ة جصأييث ، ة  ث ن نى  

structures, p.95.  وحاثثثث   ثثثثي  أ اثثثث   132-137 لضثثثثصىص ة و ثثثث ىل ة ن ثثثثع  ص    ،
، أ ومثثثثثث  ةآل ةب، ة  ثثثثثثصهلا 1 أثثثثثثص نيثثثثثث هص، ط 121، صة وعجيثثثثثثن ة م غثثثثثثأ  ل ثثثثثثلة ة  ة  لم يثثثثثث 

 0م1000
(    بثثمل  إنثثلةهيل ة ًثثي   يشعأًثث أ    ثثلا ة لتثثع   منة  ة ن ثثص   يثثن   ةن ة ايل ثث  ة جصأييثث ، 247)

 0 105، ص2212ة   ن نى ، 
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َذف خوفًا من التباس الحذف باالستتار، وهو ما دعا أحد الباحثين إلى قوله: "وقد ذكر  وإذا كان بعض النحاة يرى أن الفاعل ال ي ح 

النحاة مواضع يطرد فيها حذف الفاعل، أحدثك عن واحدة منها لترى وجه الحق باديًا للعيان، ذلك قولهم بحذف الفاعل ويقام 

باب "ما لم يسم فاعله" وإنعام النظر يعطى أنه ليس هناك فاعل محذوف، لكن الفعل استغنى بما سموه مفعواًل  فيالمفعول مقامه 

وإذا كان بعضهم اآلخر يرى أنه يحذف على نحو ما سبق فإنه يمكن القول إن الجملة ذات الفعل المبنى  (248)قولنا ضرب زيد" في

اعتمادًا على أن االختالف  كيبيًا؛ ألن نائب الفاعل يقوم مقامه؛ بل يكون محذوفًا داللياً للمجهول ال يكون فاعلها )محذوفًا( حذفًا تر 

 صيغة الفعل  في، وأن ما يوجد من اختالف، فهو الدالليالجانب  فيبين الفاعل ونائبه ينحصر 

 

معنوية لترك الفاعل بجانب وهو ما دعا ابن يعيش وابن هشام وغيرهما إلى القول بوجود أغراض  مع الفاعل أو نائب الفاعل

مائتين وستين موضعًا منها مائة وخمسة  فيشعر األعشى  فياألغراض اللفظية، وبناء على ما سبق عرضه، َفَقد جاء هذا الحذف 

 :  التاليعشر موضعًا مع الفعل الماضى مجردًا ومزيدًا، ومائة وخمسة وأربعون موضعًا مع الفعل المضارع، على النحو 

 المبنى لغير الفاعل مع الفعل الماضى :  فيعل حذف الفا-أ

إذا ب ن ى الماضى للمجهول ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ثالثيًا كان أو زائدًا عليه، وقد ط ب ع شعر األعشى بهذا األمر، سواء أكان 

 :  (249)ذلك مع الماضى المجرد أم المزيد، فمثاله مع المجرد قوله

 ُتِرْكــــَت بَداِئَكــــاَأَتْشِفيـــَك "َتيَّا" َأْم 

 وَكاَنــْت َقُتواًل للر ٍّجــــال َكَذلَكـــــا

َر ما قبل آخره، صورة نمطها: فعل+ ضم أوله وك س  ، فعلها مبنى للمجهول،    ُ ُ  طلبية  ُ  فعلية  َت ب َدائ كَا( جملة  نائب فقوله : )َأم  ت ر ك 

 : هيفاعل)ضمير متصل(+جار ومجرور وبنيتها األساسية 
                                                           

(    ونع ة اج   لأ حً   اصنا    ن ةة وتنص   ي يث ي  ة لىظ ة يلنثأ    لوثن نص  ثأ ، 248)
-2/520، 2221يثثث  ةألزهثثثل  ل نة ثثثص  ة  ثثث أي   ة يلنيثثث   ثثثل  ة اننثثثعنا، أثثثصىع أجلثث  جصأ

   ىُثْنرل     أ ا  حًثي   لثأ ة نثتيل    ثع ة وج ىث   ثي  نة ثص  ة ث نوعن ة جثعةن ، 523
 0 210، ص2220أ مي  ة اجاع ة يلاأ ة يلةلأ 

 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل   لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثأ  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثميا  202/2( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح249)
 0 272/7، 12/ 235، 50-55/11955/13952/52910/029222/31ة اثصف
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 تركتك تيا بدائكاأم 

 حرف استفهام+فعل+مفعول+فاعل+جار ومجرور

 بنية السطح إلى : فيوقد دخلها عنصر تحويل بحذف الفاعل وجوبًا حذفًا دالليًا، فتحولت 

 تركت بدائكا

 + نائب فاعل+ جار ومجرورفعل+

توصاًل إلى -أول البيت فيوبخاصة أنه ذكرها -فالمالحظ أن الشاعر قد لجأ إلى حذف الفاعل، وهو محبوبته )تيا( لطول الكالم

ك حبيبها األعشى، يعانى  فيغرضه، وهو صيانتها عن الذكر هنا تشريفًا لها  مقام الحديث عن لعبها وقتلها وهجرها للرجال، وَتر 

 دث بعد ذلك عن ثغرها البراق، وشعرها األسود الفاحم، فيقول :من داء الحب، وبخاصة أنه تح

َبت ذذذذى ح  َد َما َناَم ص  ** َوَقاَمت  ت ر ين ى َبع 
* 

َوَد َحال َكذذذا  َبَياَض َثَناَيَاَهذذا َوَأس 

 

 :  (250)ومثال الماضى المزيد قوله

 َصْهَبـــاَء َصاِفيًة َإذَا َمــا اسُتوِدَفــــْت 

ــــــت   َغواِرُبَهــــا بَماِء َغــَواَدىُشجَّ

 

، فعلها مبنى للمجهول، جاء الفعل ماضيًا مزيدًا على وزن )استفعل( وجاء نائب الفاعل   ُ ُ  شرطية  فقوله: )إذا ما استودفت( جملة 

 ، ونمطها: هيضميرًا مستترًا تقديره: 

 أداة شرط+فعل+نائب فاعل

 :  هيوالبنية األساسية 

                                                           

غعةنن ثثثثثص   -ُ ثثثثثج   ُبثثثثث    لي ثثثثثص ة اثثثثثص  -   ة ثثثثثوع     ل ثثثثثل   ن لثثثثث 272/7( ة ًثثثثثصنء250)
 0غعة    ة ً صب -و ص ي ص
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 ولأداة شرط+فعل+فاعل+مفع

 البنية الظاهرة إلى :  فيوقد دخلها عنصر تحويل بحذف الفاعل، فتحولت 

 إذا ما استودفت

 أداة شرط+حرف زائد+فعل+نائب فاعل

وقد لجأ الشاعر إلى هذا الحذف بسبب اإليجاز واالختصار، وألن الفاعل معلوم للمتلقى، فقبل هذا البيت مباشرة يتحدث عن حبيبته 

َبي ر" قائاًل :   "ج 

 ْجُلـــو بَقاِدَمَتْى َحَماَمـــِة َأْيَكــــــةٍّ تَ 

 َبَردًا ُأِســـَف ِلَثاُتُه بَســـَوادِ 

ـَــا  َعــْذبًا إذا سِئـــَل الِخـــاَلُس َكَأنمَّ

 (251)َشِرَبَت َعَلْيه َبْعَد ُكـــلَّ ُرَقـــادَ 

 معنا يقول : الذيوبعد البيت 

ـــمٍّ َرْخـــِص الَبَنـــان َكَأنَّمـــا   ِبُمَوشَّ

 (252)ُخِضَبــْت َأَناِمُلــه ِبِعـْرِق ِفَصادِ 

 

يصب الخمر، وهو الساقى  الذيفلما كان الفاعل معلومًا للمخاطب بالقرينة العقلية، وال داعى لذكره، ح ذف، حيث إنه يمكن إدراك 

وصفها الشاعر بأنها  التيصبغت الخمر الحمراء أنامله،  الذيم " والموشم هو الساقى وال سيما أنه ذكره فيما بعد، فقال: "بم وشَّ 

 .المحافظة على وزن الكامل وعدم انكساره لو قال: إذا ما استودفها الساقى فيبضة، أضف إلى ذلك ما لهذا الحذف من أثر 

                                                           

و ثث   و ثث  ة اًثث ع   لثثأ ة شثثأ ، انا  -( ة  ص أوثثصح  ة لىشثثوصح ة  عىلوثثصح  ثثي و ف ة جنثثصح251)
 0 لين نأ ن جيلن  ىع ص   ن

 0 ن  ة يل   ن ة    نص ة     ن( نيل   نص   ن م ة ىنص ، 252)
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 فوزن البيت هو : 

ْت َغَوا/ ِرُبَها ِبَما/ِء َغَواِدى  َصْهباَء َصا/َفِيِتْن ِإَذا/ َمـْسُتوِدَفْت   ُشجَّ

 ُمْتَفاعلن   ُمَتَفاعلن   ُمَتَفاعلْ   ُمْتَفاعلن   ُمتَفاعلن   ْمُتَفاعلن

 

أن عروضه صحيحة مضمرة، والضرب مقطوع، ولو قال الشاعر : إذا ما استودفها الساقى، لتحولت العروض من م ت َفاعلن إلى  أي

لن"، وهو ما يبرر انكسار الوزن وأن الحذف قد أسهم متفاعلتن، وزيدت تفعيلة أخر   .استقامته فيى "َفع 

 المبنى لغير الفاعل مع الفعل المضارع :  فيحذف الفاعل  -ب

َف الفاعل، وقد مثل األعشى هذه القاعدة أصدق  ذ  م أوله وف ت ح ما قبل آخره إن كان صحيحًا وح  إذا ب ن ى الفعل المضارع للمجهول ض 

 :  (253)شعره، سواء أكان ذلك مع المضارع المجرد أم المزيد، فمثاله مع المجرد قوله فيتمثيل 

يذ َك المض  ب س  َف َيح  ** َوَلَسذذذو 
* 

ت َصذذذذاَره   َصذذذر اع   ق  ب َنا َفت ع 

ُ  مبنى للمجهول مضموم أوله مفتوح ما قبل آخره مع حذف  ُ  فعلها مضارع  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  فقوله: )فتعصر اعتصاره( جملة 

 جاء ضميرًا مستترًا "أنت"، ونمطها :  الذيالفاعل وإسناد الفعل إلى نائبه، 

 فعل+نائب فاعل مستتر+مفعول مطلق+مضاف إليه

 فيعتصر المضيق شيبان اعتصارهوالبنية األساسية البعيدة: 

 فعل+فاعل+مفعول به+مفعول مطلق+مضاف إليه

                                                           

   يجثث ن ةِ  ثثصنا إ ثثأ وح هثثأة ة ميثث   ن   ثثي ة ثث ىعةح نلىثثظ  وينثثل،  ة نثثعةب 107/32( ة ثث ىعةح253)
 ويونثثل، حوثثأ ىًثثو يل  زح ة ميثث ،  ص عةاثث  و ثثن أثث  أجثثز   ة  صأثثا،  لثث   يثثا ة ضثثلب  لثث  زىثثص ا 

أ هثثأة  و  ييثثن  لثثأ ة ن ثثع  هثثأ ة ول يثثا، و  زىثثص ا  ثثم  يىيثث   لثثأ أثثص ميثثلا  يثث  أجاثثع ،   لثث
 ة وص أ   

  ونل ة ونصنا  ثء ننص ع   نًك ة اني     ًع  ى ث  
 أوىص  ي    أوىص ل     أوىص ل    أوىص ل   
 0وا  إ أ ا ك وح ة ان ن ة أ  انلا ة شص ل  هع  ة ونصن   يلن ة ونل 



 

93 

 والبنية األساسية المباشرة بعد تقديم المفعول : 

 فيعتصر شيبان المضيق اعتصاره

 فعل+مفعول به+ فاعل+مفعول مطلق+مضاف إليه

ر بتهييج الشربين الحيين، فإن تقدير الجملة: يتهمه الشاع الذيولمَّا كان الشاعر يتوجه بالحديث إلى شيبان بن شهاب الجحدرى 

 فيعتصرك المضيق اعتصاره، وقد دخلها عنصر تحويل بحذف الفاعل وإسناد الفعل إلى نائبه، فتحولت إلى : 

 فتعصر اعتصاره

 +نائب فاعل )ضمير مستتر "أنت"(+مفعول مطلق+مضاف إليهفعل+

ذ ف الفاعل وجوبًا سعيًا إلى اإليجاز لداللة حيث -وتركيز االهتمام على الحدث المستفاد من الفعل دون الفاعل-السياق عليه وقد ح 

 الشطر األول "المضيق"، فهذذو  فيذكره الشاعر 

 .استقامة وزن مجزوء الكامل وتصحيح القافية فيمعلوم لدى المخاطب، أضف إلى ذلك أن هذا الحذف قد أسهم 

 :  (254)ومثاله مع المضارع المزيد قوله

يذذذذق  َوَلك ذذذن  َلم   د  َن لل صَّ ر  ** ي َيسَّ
* 

م  الق تَذذذال    ل ق َتال  الَعدوّ  َيذذذذو 

َن فقوله: )لم  ر  ُ  مبنى لغير الفاعل، وجاء نائب الفاعل ضميرًا بارزًا ي َيسَّ ُ  فعلها مضارع  ُ  منفية  ُ  فعلية  ُ  خبرية  للصديق( جملة 

 متصاًل "نون النسوة" ونمطها : 

 فاعل+جار ومجرورلم+فعل+نائب 

 والبنية األساسية البعيدة: 

 لم ييسر الجند الدروع للصديق

                                                           

 0 22/20( ة ًصنء254)
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 لم + فعل+ فاعل+ مفعول به+ جار ومجرور

 .: لم ي سرهن الجند للصديقهيوالبنية األساسية المباشرة بعد تقديم المفعول 

 لم+فعل+مفعول به+فاعل+جار ومجرور

فحذف الفاعل وحل المفعول به محله، فكأنه حدث تحويالن بعد البنية األساسية األولى، وقد حذف الشاعر الفاعل لطول الكالم 

سياق مدحه لألسود بن المنذر  فيبذكره، فكان اإليجاز بحذفه وال سيما أنه معلوم للمتلقى بالقرينة الحالية واللفظية، فالشاعر 

 :  (255)فيقولاللخمى متحدثًا عن جنوده، 

ذا َن السَّ َك التَّال د  الَعت يذذذذذذق  م  ن د  ** ج 
* 

 َدات  أَه ل  الق َبذذاب  َواآلَكذذذال  

 

 :  (256)وصف الجنود بأنهم عليهم دروع من نسج داوود مكدسة فوق الجمال، فيقول فيثم يستمر 

وَد  ج  َداو  م ن  َنس   ُ وع  ** الَحذذذ ر فيَود ر 
* 

  ُ وق  س  َمذذذال  ب  و  َق الج  َمل َن َفو   ي ح 

 

لم ت وّجه للصديق، وإنما أعّدت لت وجه إلى العدو  أيمعنا فيقول: إن هذه الدروع ال ينال أذاها الصديق،  الذيإلى أن يصل للبيت 

 .الحرب في

 

األبيات السابقة  فييبحث عن المحذوف  المتلقي، والغرض من حذفه اإليجاز، وهذا يجعل المتلقيفالفاعل وهو الجند معلوم لدى 

د ث نوعًا من التماسك  الذيعلَّة يجد ضالته، فيجد ما يدل عليه، وهو كلمة )جندك( باإلضافة إلى داللة الحال عليه، وهو األمر  ي ح 

 .داخل هذه األبيات، ومن ثم النص كله، باإلضافة إلى استقامة وزن الخفيف، ومن ثم تصحيح القافية الداللي
                                                           

ة  مثثصب  ة خيثثثصم ة ضثث  ، ةآلنثثصف  ل ثثثصئع  ،  ة وص ثث   ة  ثث ىل، ة يويثثثء  ة  ثثلىل،22/52(  ىًثثن255)
 0ة الع   أل لة 

 0 22/51(  ىًن256)
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فيما -المبنى لغير الفاعل تجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان الفاعل قد أسند إلى غير فاعله فيوبعد هذه الوقفة مع حذف الفاعل وجوبًا 

حقيقته صورة من صور االستغناء،  فيبالبناء للمجهول، فإن "نائب الفاعل -سبق من شواهد مذكورة وغير مذكورة مما تم إحصاؤه

كثير من صور  فيوالفاعل  .الجملة فيوإنما تعلق الغرض بالمفعول فاتجه إلى قصد المتكلم، وأصبح ركنًا لم يبعد فيها الفاعل، 

ُ  ألمر واقع"النحوي البناء للمجهول غير مجهول برغم المصطلح  ، لكنه لم يسم، ألن تسميته تحصيل 
، لكن الفاعل تم حذفه (257)

لجملة لغرض داللى أسلوبى وهو "تركيز االهتمام على الحدث بصرف ا فيواتجه قصد المتكلم إلى المفعول حتى أصبح ركنًا 

النيابة عن الفاعل ويصبح  فيوعند تحول الفعل بصيغته للبناء للمجهول يكون المفعول به أحق العناصر  .(258)النظر عن محدثه"

 .الجملة فيبذلك مترابطًا معه ترابط إسناد بناًء على تحوله إلى ركن أساسى 

 

قول  فيويظهر تركيز االهتمام على الحدث عند إرادة المبدع إبهام الفاعل، فيجعل كل تركيزه على الحدث، وهذا ما حدث 

 :  (259)األعشى

لذ ذذذذذذذه نّ ب ئت  َقي ًسًا َوَلذذذذ م َأب  ** و 
* 

 َكَما َزَعم وا َخي َر أَه ذل  الَيَمذذذذن  

 

ُ  خبر  ُ  فعلية  ، فعلها ماض  مبنى لغير الفاعل، ونمطها: فقوله: )ونبئت قيسًا( جملة   ُ ُ  مثبتة   ية 

 فعل+نائب فاعل+مفعول به

 

 .والبنية األساسية:َ نَّبَأ الناس األعشى قيسًا خيَر أهل اليمن

                                                           

 175/ 1ة ا وًثثث  ،  ىُثْنرثثثل  30-02( رثثثصهلا ةة ثثثوتنص   ثثثي لضثثثصىص ة ن ثثثع  ة نثثثل  ص257)
 0 10، ة امنأ  لاج عف  ي ة  نس ة ن ع  ص7/70 لح ة اىناامي  نيل   ،   

 0 2/520،  ىُثْنرل   ةن  جنأ  ة ا وً 57( ة ًصنء ص258)
 0 75/72( ة  ىعةح 259)
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فعل+فاعل+مفعول به أول+مفعول به ثان+مفعول به ثالث+مضاف إليه+مضاف إليه وقد دخلها عنصر تحويل بحذف الفاعل، 

 .البنية الظاهرة إلى : نبئت قيساً  فيفتحولت 

 

، فالشاعر هنا ال يريد التصريح بالفاعل فحذفه؛ ألن (260)وحذف الفاعل مرجعه "أنه ليس بذى أهمية، وإنما المهم هو الحدث ذاته"

فالذين أخبروه  .المخاطب يعلمه، فقد أنبأه شخص ما أو جماعة ما من الناس زعمًا أن قيس بن معد يكرب الكندى خير أهل اليمن

اإلنباء بكون قيس خير أهل اليمن والتأكيد على ذلك؛ ألنه قصده بناًء على هذا النبأ،  أيال يهمه ذكرهم، بل المهم الحدث ذاته، 

 : (261)قوله فيوطلب منه جزيل العطاء، حيث إنه امرؤ لم يهن من قبل، وذلك واضح 

ـُروا  َخبَّروا َلْم َتـَرنْ  الذي َوَلْوالَ  *** َفْجئُتَك ُمْرَتاد َما َخبَــّ

ُُ َقْبَلكْم َلْم ُأَهــنْ  *** َفـَاَل َتْحِرَمنىَّ َنَداَك الَجِزيـلَ   َفِإنِ ى اْمرُؤ

 

عن طريق اإلحالة الداخلية البعدية أو الالحقة،  النصيالتماسك  فيلذا نرى أن حذف الفاعل هنا والتركيز على الحدث قد أسهم 

 .حيث ترتب على ذلك ذهاب األعشى لممدوحه وطلبه العطاء منه

 :  (262)قوله أيًضاومثال ذلك 

َلق  الق ذذَداح  َعَلذذى النَّيذ ** َفَلَقد  ت ص 
* 

ر ه نَّ َغَراماً   ذب  إ ذَا َكاَن َيس 

، فعلها مضارع مبنى لغير الفاعل ونمطها:   ُ ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )لقد تصلق القداح على النيب( جملة 

 لقد+فعل+نائب فاعل+جار ومجرور

 والبنية األساسية: لقد يصلق قوم األعشى القداح
                                                           

،  ةن ة ن ضثثثثثثث  ة يلنيثثثثثثث ، نيثثثثثثثل  ، 07(     مثثثثثثث ا ة لةج ثثثثثثثأ   ن س  ثثثثثثثي  ثثثثثثثل ح ةأل ىيثثثثثثث  ص260)
  2210 منصح

 0 10-75/11( ة  ىعةح261)
  122/010( ة ًصنء262)
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 لقد+فعل+فاعل+مضاف إليه+مفعول به

 البنية الظاهرة إلى :  فيلت وقد دخلها عنصر تحويل بحذف الفاعل وجوبًا، فتحو 

 فلقد ُتصلق القداح

سياق الفخر بقومه وتعديد نعمهم على بنى عبدان، فقد حذف الفاعل لإليجاز من أجل التفخيم والتعظيم  فيولمَّا كان الشاعر 

سابق: إن لنا عليكم بيت  فيلقومه، لكن حذف الفاعل ال يهمه كثيرًا بقدر ما يهمه التركيز على الحدث، وال سيما أنه قال لهم 

 :(263)قوله فيلحقوقًا ونعمًا ال ت قابل بالشكر من جانبكم، وذلك 

ذذذم   فيَذاَك  ل ك م  َلَنذذا َوَعَليك  ** َجب 
* 

ن َعاَمذذذا ت ذذذم  اإل  ُ  َلو  َشَكر  مة   ن ع 

المستفاد من الفعل )تصلق(، وهو فالفاعل وهو )قومه( معروف من خالل السياق فيما سبق، لكن المهم لديه التركيز على الحدث 

َره ذبحها  فيأضف إلى ذلك أن الحذف قد يكون لإليجاز  .الضرب الشديد على أقداحهم، وذلك يكون على اإلبل الضخام عندما ي ك 

هر مثلنا ببعضها، ويظ التيتم إحصاؤها، و  التيالشواهد  فيالقول والعلم بالفاعل والمحافظة على النسج الشعرى، وهذا ما ظهر 

 :  (264)قوله فيأكثر 

لّ َقذذذذ ت َرَجذذذالً  ت َها َعَرَضًا وع  لّ ق  ** ع 
* 

رى َغي َرها الرَّج ل   لّ ق أ خ   َغي ر ى، وع 

 

                                                           

 0 122/10( ة ًصنء263)
 0 72/20975/10،  ىُثْنرل   لأ  ميا 207/27( ة ًصنء264)
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َف الفاعل للعلم به وهو الله تعالى،  التيالمرات الثالث،  فيهذا البيت نرى أن "الفعل )علق( مبنى للمجهول  فيف ذ  ورد فيها )وح 

، والشاعر (265)لتصحيح النظم، إذ لو قال: علقنى الله إياها، وعلقها الله رجاًل غيرى، وعلق الله أخرى ذلك الرجل الختل النظم(

 .(267)البيت على مستوى الجملة فييؤكد أثر القافية  الذيوتسوية القافية، وهو األمر  (266)هنا يريد إقامة البحر البسيط"

شعر األعشى،  فيمع النسج الشعرى  النحوي توافق النظام  فيوبذلك يكون المبنى للمجهول بعد حذف الفاعل وجوبًا قد أسهم 

َل بآخر، فاستخدم الفعل المبنى للمجهول بداًل من  أضف إلى ذلك انصرافه إلى الداللة، رغم كونه حذفًا واجبًا؛ ألن النمط است ب د 

 .المبنى للمعلوم

 

لفاعل رفضه لحذف ا فيباب "ما لم يسم فاعله"، فإنى لست مع أحد المحدثين  فيوبناًء على ما سبق من حديث عن حذف الفاعل 

باب "ما لم يسم فاعله، وإنعام النظر يعطى أنه ليس  فيقوله: "ذلك قولهم: حذف الفاعل، ويقام المفعول مقامه،  فيهنا، وذلك 

ذلك وجود فارق بين الحذف  في، والسبب (268)قولنا: ضرب زيد" فيهناك فاعل محذوف، لكن الفعل استغنى بما سموه مفعواًل 

بعض المواقف اللغوية، وهذه الصيي يفترض وجودها نحويًا لسالمة  في التركيبيصيي داخل النص واالستغناء، فالحذف "إسقاط ل

فهو محاولة لتبرير عدم  ...أما االستغناء .مواقف لغوية مختلفة فيموجودة، أو يمكن أن توجد  هيالتركيب وتطبيقًا للقواعد، ثم 

الذكر أو  التيح فيالتركيب  فييرى النحاة أنها محذوفة دورًا  التيوتلعب الصيي  ...اللغة فيوجود صيي معينة أو أوزان خاصة 

 .(269)االستغناء فال وجود لتلك الصيي فضاًل عن أن تقوم بدور ما" فيأما  .اإلسقاط

 

 ثانيًا: حــذف الفاعــل جــوازاً 

                                                           

،  ةن إحيثثثص  ة  وثثث  ة يلنيثثث ، ة  ثثثصهلا 2/112ة وعاثثثي ( يص ثثث  ةألزهثثثل    ثثثلح ة ونثثثلى   لثثثأ 265)
 0 0 

 0 121( ننص  ة جال  ة يلني  ص266)
 0 27-23(  ازى  أ  نيصح هأة ة   ن ىُثْنرل  ة جال   ي ة شيل ة يلنأ ص267)
(    ونع ة اج   لأ حً   اصنا    ن ةة وتنص   ي يث ي  ة لىظ ة يلنثأ    لوثن نص  ثأ ، 268)

 0 523-520ص 
 0 227-222 ة و  ىل  ي ة ن ع ة يلنأ ص ( ة  أ 269)
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: أن يدل الثاني .أمرين: األول: أن يكون العامل مصدرًا منوناً  فيعرفنا من خالل العرض السابق لحذف الفاعل أنه يحذف جوازًا 

َير إليها، و  .: زرت محمداً أيعليه دليل، نحو: من زرت  فتقول: محمدًا،  حذف فاعل )قل وكثر  هيلكن هناك حالة ثالثة أ ش 

شعر األعشى كان من هذا النمط الثالث، حيث  فيوما ورد  .الفاعل فيوطال( إذا اتصل بها "ما" الزائدة، حيث تكفها عن العمل 

 :  (270)ورد الفعل )طال( مرتين متصاًل بذ "ما" الزائدة، محذوف الفاعل، نحو قوله

 

ب ر  َفإ نذَّذذذَك َطاَلَمذذذذا ** فاص 
* 

َسَك  َمل َت َنف   الَخَسذذذاَرة فيأَع 

 

، صورة نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  فعلية  ُ  خبرية   فقوله: )طالما أعملت( جملة 

 فعل+فاعل محذوف+حرف زائد+جملة فعلية

أن "ما" منعت الفعل من العمل  أيالبنية الظاهرة نتيجة دخول "ما" على الفعل طال،  فيوقد دخلها عنصر تحويل بحذف الفاعل 

دعانا إلى ذكر هذا النوع من الحذف ضمن  الذيها الفعل، فتحولت إلى: طالما أعملت، و فاعله، وعندئذ ال يليها االسم، إنما يلي في

، (271)محل رفع فاعل )طال( وال حذف فيها فيالحذف الجائز، أنه يجوز اعتبار "ما" مصدرية وعد الجملة بعدها مصدرًا مؤواًل 

آه الدكتور خليل عمايره، حيث يرى أن "قل وكثر وطال ما ر  فيوهنا ينت .وبناًء على ما سبق، فهذا حذف لمجرد الصناعة النحوية

إذا اتصلت بما الزائدة فليست من قبيل األفعال، ألنها ال تشير إلى زمن وال إلى حدث، وهما الركيزتان األساسيتان اللتان البد من 

 .(272)توفرهما، ليكون الفعل فعالً 

                                                           

 0 105/12( ة  ىعةح 270)
،  ة ل   لثأ ة ن ثصا 52-50( ىُثْنرل   ي ا ك  رصهلا ةة وتنص   ي لضصىص ة ن ع  ة نل  ص271)

 0 207،  رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص20ص
ن  لجالث  ،  ىُثْنرل   أ ا   صبل بص   حاي   ي ليا  ثيمعى27(  ي   ع ة لت   يلةنيم ص ص272)

 0 2222، ن ص    نوعنةا ن  ةب ة   ن نى  202ة ىيلي   ي اع   لل ة لت  ة   ىي ص
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وبعد هذا العرض لحذف الفاعل وجوبًا وجوازًا يمكن القول بأنه إذا كان النحاة قد نصوا على أن الفاعل ال غنى للفعل عنه، وأنه إذا 

ر، حيث إن المقدر  َف ق دّ  ذ  -شعر األعشى عالقة بالداللة على وجه العموم فيحكم المذكور، فهل لما ورد من حذف للفاعل  فيح 

 انب ما ذ كر صدد التحليل بج-التوضيح فيزيادة 

 

نعم، إن ما ورد من حذف للفاعل له عالقة بالداللة، حيث ي ترك الفاعل لغرض لفظى كاإليجاز أو لتقارب األسجاع أو اإلقامة 

 .الوزن أو غرض معنوى كالعلم به أو لجهل المخاطب به أو للخوف منه أو عليه أو التعظيم والفخر وغير ذلك

 

 : (273)كاإليجاز قول األعشى فمن الحذف لغرض لفظى

ذذوا َخي َره ذذذم   َطلح  دَت َإَذا اص  ** و ج 
* 

َهذذذا َناد  َك َأث قذذذذ ب َأز   (274)َوَزن د 

 

َيرّى، ويظهر اإليجاز من شرح هذا البيت  فيوذلك  م  َريم الح  سياق مدحه لسالمة ذى فائش بن يزيد بن مرة بن عريب بن م رثد بن ح 

 يقول فيه :  الذيوسابقه 

َرَهذذذا َلَحذذذ ت َأم  ير  َأص  م  ** فَإن  ح 
* 

َهذذذا  َوَملَّت  َتَساق ذذذذى َأو اَلد 

 

قائاًل:  -فقد حذف التمييز )زنادًا(، وذلك يتضح من شرح الدكتور محمد حسين للبيتين، حيث يوجه األعشى حديثه إلى قبائل حمير

، فال (275)السلم وأوراكم زنادًا" فيتهلكون فيها أبناءكم وتتساقونهم، وجدتموه خيركم  التي"إن أصلحتم أمركم ومللتم هذه الحروب، 

                                                           

 0 210/30( ة  ىعةح 273)
ُُ  لثأ و يثصف لثصئ      ثصاج ة جاثع ونثثل أث  وح 274) ( ة وش   ة ن صس ن أة ة مي   لأ جاع  يُا

ُُ   ي  ،  ة ل ةى  نن أخص ى   ل ىعةح،  هأ   0ى نأ   لص عة  يلُ 
 213-210 لح ونيص   يمعىن  000  إاة ةب  معة ييلهل***  ز    و م  ج 
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ت( لغرض لفظى هو اإليجاز، باإلضافة إلى تحقير شأن المحذوف "قبائل حمير"، الذين  فيأن الفاعل المحذوف  فييخ قوله )وجد 

بقصر الكالم عليه وعلى ذكره دون غيره؛ ومن هنا بنى الفعل  يريدون حربًا، يهلكون فيها أبناءهم، والداللة على تأكيد مدح الممدوح

للمجهول إيجازًا من أجل التركيز على الحدث المستفاد من الفعل )وجد(، وهو وجود الممدوح خير بنى حمير "قوم" الممدوح، الذين 

 .يريدون محاربته

 

هذا األمر يقول العلوى: "اعلم أن مدار اإليجاز على الحذف؛ ألن موضوعه على االختصار، وذلك إنما يكون بحذف ما ال  فيو 

مشترك  شيءيخل بالمعنى، وال ينقض من البالغة، بل أقول لو ظهر المحذوف لت ر ك قدر الكالم على علو بالغته، ولصار إلى 

والبد من الداللة على ذلك المحذوف، فإن لم يكن داللة  .الم من الطالوة والحسن والرقةمسترذل، ولكان مبطاًل لما يظهر على الك

 .(276)عليه، فإنه يكون لغوًا من الحديث، وال يجوز االعتماد عليه، وال يحكم عليه يكون محذوفًا بحال"

 :  (277)ومن الحذف لغرض معنوى، نحو العلم بالمحذوف، قوله

ْيــِف  فيِجَياُدَك   ِنْعَمـــــــةٍّ  فيالصَّ

عِيــــَرا  ُتَصاُن الِجــاَلَل وُتْعطـَــى الشَّ

َطى(، وذلك للعلم به، فهو  ( وفاعل )ت ع  وإعالئه من شأنه  (278)فيسياق مدحه لهوذة بن على الحن فيفقد حذف فاعل الفعل )ت صان 

هذه الجياد لم يبخل )هوذة( عليها،  .حربه مع بنى تميم يوم )الجفار( معّدًدا ما أعده ممدوحه من رماح طوال وخيل جياد في

يكسوها بما تلبسه الدابة لتصان به من أذى الرياح، ويعلفها الشعير، فالفاعل معلوم لدى المخاطب، وهو  أيفيصونها بالجالل، 

 .ا العمل)هوذة( أو من يأمرهم للقيام بهذ
                                                                                                                                                                      

 0 213( ة  ىعةح ص275)
 0 137-132( ة يلع   ة  لةز ة اوضا  أل لةن ة م غ  ص276)
 0 232/32( ة  ىعةح 277)
( هثثعاا نثث   لثثأ ة  نىثثي ىنو ثثأ نثثن ة نًثث  إ ثثأ ن ثثل نثث   ةئثثا،  حنيىثث  نص ثث  يًثث   ة ياصأثث  278)

 ىثل  ونثثع  0أ لىثص  ن لة ثث  لعة ثا نًثل ، ة وثثأ ياثل نثي  ة ىثثلس  ة ثيا  نثصح أال ثص   لثثأ لعأثن 
ة ىثثثلن ةألبثثثى ص أ وح هثثثعاا لثثث م  لثثثأ نًثثثل ،   ًثثثصا لمثثثص   ىمثثثصن أنًثثثعجص  نثثثص لؤ ؤ  ة ثثثأه  

ىُثْنرثثثثل   0 للنًثثثثعا ألبثثثثىن ييثثثثص ف    ثثثثي  و ثثثث   نهثثثثل  نأ ثثثثص  أثثثث  اهثثثث  نثثثثصح لثثثث   ثثثث صا  يثثثثن
 0 1/12صأا  ي ة لت   ةأل بحيي ة شلح، ة   223، ة  ىعةح ص22/72ةألغص أ
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 (279)موضع واحد، فمثال اشتراك الحذف من أجل الوزن والحذف للعلم بالمحذوف قوله فيوقد تتداخل األغراض اللفظية والمعنوية 

 : 

ذذذالً  لّ َقذذذت  َرج  ت َها َعَرَضًا، َوع  لّ ق  ** ع 
* 

َرى َغي َرَها الرَّج ل   لّ َق أ خ   َغي ر ى، وع 

 

لَّق( ورد   البيت ثالث مرات متخذًا النمط:  فيفالفعل )ع 

 فعل+نائب فاعل

بنية السطح  فيوالبنية األساسية له: فعل+فاعل+مفعول به، وقد دخل هذه الجمل عنصر تحويل بحذف الفاعل حذفًا واجبًا، فتحول 

 .إلى: فعل+نائب فاعل

الجمل الثالث  فيى الوزن والقافية معًا، فويرى الباحث أن الغرض من هذا الحذف هو العلم بالمحذوف، باإلضافة إلى الحفا  عل

ترتب  الذيشعر األعشى، حيث حذف الفاعل، وهو األمر  فيلبناء الجملة متآزرًا مع النسج الشعرى  النحوي إشعار بمجىء النظام 

م دوالضم هنا قيمة مع النسج الشعرى يقدم للقافية ذات الروى المضمو  النحوي عليه مجىء نائب الفاعل مرفوعًا، إذ إن تآزر "النظام 

صوتية فحسبى كلمات مرفوعة بالضمة؛ ألنها تشغل وظائف نحوية حالتها الرفع بالضمة أو مضمومة؛ ألنها مبنية على الضم، 

وتقدم للقافية المفتوحة الروى كلمات منصوبة بالفتحة أو مبنية على الفتح، وتقدم للقافية المكسورة الروى كلمات مجرورة بالكسرة أو 

 .(280)على الكسر"مبنية 

 

َف لعلم  ذ  علَّق قلب األعشى  الذيالفعل األول هو الحب  فيوالمحذوف  .به المتلقيفقد تبين من خالل ما سبق أن الفاعل قد ح 

 أيًضاالموضع الثالث  فيعلق قلب )هريرة( برجل آخر غير األعشى، والمحذوف  الذي)الحب(،  الثانيبحبيبته هريرة، والمحذوف 
                                                           

 0 207/27( ة  ىعةح279)
 0 122( ننص  ة جال  ة يلني  ص280)
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علَّق قلب الرجل  الذي)الحب(،  أيًضاالموضع الثالث  فيعلق قلب )هريرة( برجل آخر غير األعشى، والمحذوف  الذي)الحب(، 

هذا باإلضافة إلى اإليجاز، والمحذوف هنا ال يهم الشاعر بقدر ما يهمه  .فضلته هريرة على األعشى بامرأة أخرى غير هريرة الذي

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الحفا   .ذلك إرادة الحفا  على الوزن وتصحيح القافية التركيز على الحدث، وهو التعل ق، أضف إلى

البيت  فينظم نحوى  أيتقديم وتأخير أو  أيوذاك التصحيح "ليس خاصًا ببناء الفعل للمجهول دون غيره، حيث يمكن القول بأن 

يمكن جنيها من وراء  التيس النظم هو الثمرة الوحيدة، الشعرى ال يمكن معه غيره، ويكون تصحيح النظم ثمرة مجنية من ورائه، ولي

يرد بها البد أن يكون وراءه معنى آخر باإلضافة إلى تصحيح  التيالشعر على الصورة أو الهيئة  فيومعنى هذا أن التركيب  .ذلك

 .(281)الوزن والقافية معًا" أيالنظم، 

 

، وكل  ذلك باإلضافة إلى (282)ى "عدا الحذف لتقارب األسجاع"شعر األعش فيونشير إلى أنَّ بقية أغراض الحذف قد تحققت 

شعر األعشى متفقًا مع قواعد النحاة مفصحًا عن أغراضه،  فياإلشارات الداللية المرتبطة بسياق النص، وبذلك يكون حذف الفاعل 

أشار إليها القدماء، باإلضافة إلى أنَّ هذا الحذف وما ترتب عليه من تركيز االهتمام على الحدث  التيمحّققًا لإلشارات الداللية، 

النص، سواء أكانت  فيعن طريق اإلحالة الداخلية المرتبطة بالمعنى  النصيالتماسك  فيالمستفاد من الفعل دون فاعله، قد أسهم 

ُ  يدل بوضوح على أثر الم  .(283)مجىء اللفظ والتركيب بشكل معين" فيعنى سابقة أم الحقة، "وهذا أمر 

 

 حــذف المفعــول بــه

                                                           

 0 121( ة ًصنء ص281)
، 1، ط2/12،  ىُثْنرل   ي وغثلةض حثأ  ة ىص ثا  ةنث   نثىعن  ة ا ثل ب 122( ة ًصنء ص282)

   ة ا ثثثثص ع ة ًثثثثيي ا 2212ي  يثثثثء وحاثثثث   م ة ًثثثثوصن ة جثثثثعةن    م ة لثثثثن ة جيثثثثعن ، نتثثثث ة  
 0 122ص

،  ىُثْنرثثل  وىضثثص  ة ام ثثي 252( ي ليثثا ة لىثثظ  ي ثثعىل ة اينثثأ  و لهاثثص  ثثي ة وثثلة  ة ن ثثع  ص283)
 0 أص ني هص 252ة خصص نأ ل ة ن صم  ي ة عرصئ  ة ن عى   ة جال  ص
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اصط لح على تسميتها بالفضالت، ورغم كون الجملة صحيحة نحويًا بالمسند والمسند  التيي عد  المفعول به أحد مكمالت الجملة، 

لة، وال يصح االستغناء عنه، وإذا كان حذف المفعول تمام المعنى؛ لذا فالفضلة "ما يقع بعد تمام الجم فيإليه، فإن للمفعول به دورًا 

البنية الظاهرة، يقول ابن يعيش: "اعلم أن  فيله مع عدم وجوده  الدالليالحتياج الشق  (284)به جائزًا فالبد من وجود دليل عليه"

وسقوطه، وإن كان الفعل  المفعول لّما كان فضلة تستقل الجملة دونه، وينعقد الكالم من الفعل والفاعل بال مفعول جاز حذفه

 .(285)يقتضيه"

 

َذف اقتصارًا واختصارًا، فإن شعر األعشى لم يخل من النمطين، حيث ورد ذلك  تسعة  وثالثين موضعًا  فيوإذا كان المفعول به ي ح 

 :  التاليعلى النحو 

 الحذف اقتصاراً : -أ

َصد  به ذكر الفعل دون متعلقه على جهة  ُ  "على جهة اإلطراد الحذف اقتصارًا ي ق  اإلطالق كأنه فعل الزم؛ لذا يرى العلوى أنه َحذ ف 

َعل كأنَّه من جملة األفعال الالزمة؛ ألن الغرض هو ذكر الفعل دون متعلقه، ومن هذا قولهم: فالن يعطى ويمنع  وي ن سى فعله، وي ج 

كر الفعل على جهة اإلطالق لم يحتج إلى ذكر ويصل ويقطع ويحل ويعقد، وينقض ويبرم، وينفع ويضر، فلمَّا كان المقصود ذ

 .(286)مفعوله ومتعلقه"

 

                                                           

 أثثص نيثث هص حيثثي أنصلشثث  ة ثثولةط ة ثث  يا  لثثأ  211( رثثصهلا ة  ثثأ   ثثي ة ثث نس ة لتثثع  ص284)
 0حأ  ة اىيعف نن

،  ة ىضثثثصح  ثثثي  لثثثعم ة م غثثث  ص ص 30-2/30 ىُثْنرثثثل  ة  وثثثصب، 1/02(  ثثثلح ة اىنثثثا285)
202-225 0 

،    أ ا  ة  ثص   2/033،   لح ة  ص ي 1/02،  ىُثْنرل    لح ة اىنا151( ة  لةز ص286)
أنشثثثثثثثثثثثثثثعنة  ة جصأيثثثثثثثثثثثثثث   007ة  لةنلًثثثثثثثثثثثثثثأ  ينثثثثثثثثثثثثثثصئي ةأل ثثثثثثثثثثثثثثلعب  ثثثثثثثثثثثثثثي ة شثثثثثثثثثثثثثثعليص  ص

 0م2212ة وع ًي 
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ن غير تعيين من أوقع عليه، ومثله أنه "الحذف لغير دليل عندما يتعلق الغرض باإلعالم بمجرد إيقاع الفاعل م أيًضاومعنى هذا 

َي الَِّذي ُيْحِيـي َوُيِميُت قوله تعالى: تسعة  فيوقد ورد هذا النمط من الحذف  .(288)يفعل اإلحياء واإلماتة" أي (287 )﴿ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِ 

 :(289)عشر موضعًا، نحو قوله

ذذذذل  َذل ذذذك َمذذذا أيَتن   ن و ك  ** َوَتد 
* 

ى َواَل َتب َخذذذذذل   ط   َشتَّى َفاَل ت ع 

 

 فالبنية األساسية لقوله: )فال تعطى وال تبخل( عبارة عن : 

 .أول+مفعول به ثان+جملة معطوفة "حرف عطف+ال+فعل+فاعل+مفعول به أول+مفعول به ثان"ال+فعل+فاعل+مفعول به 

 

، دخلها عنصر تحويل بحذف المفعولين   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية   البنية الظاهرة اقتصارًا، فتحولت إلى:  فيوهذه جملة 

 ال تعطى وال تبخل

 ال+فعل+فاعل مستتر+حرف عطف+ال+ فعل+ فاعل مستتر

 

ولهذا الحذف عالقة بالداللة، حيث إن الشاعر أراد أن يثبت المعنى المشتق من الفعل للفاعل دون ذكر  .بح التركيب مجترأوأص

لهذا الحذف  عبد القاهرالمفعولين، فأصبح الفعالن المتعديان كغير المتعديين، فال يوجد لهما مفعول ال لفظًا وال تقديرًا، وقد مثل 

ذكر األفعال المتعدية، فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا  فيذلك، فبين أن أغراضهم "تختلف  عارضًا ألغراض الناس من

 المتعدياشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين، فإذا كان األمر كذلك كان الفعل  التيعلى إثبات المعانى 
                                                           

 0 151(  عنا ة م لا ةآلى  287)
 253-250،  ىُثْنرثل   ةئثا ة  جثصز 202-201 ثي ة ث نس ة لتثع  ص ( رصهلا ة  أ 288)

0 
، 202/00، 22/00، 25/5، 52/30 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  017/15( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح 289)

235/129252/1 ،137 /12 ،122/209012/09072/20 0 
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ويضر  هيأنك ال ترى له مفعواًل ال لفظًا وال تقديرًا، ومثال ذلك قول الناس: فالن يحل ويعقد، ويأمر وين فيمثاًل  المتعديكغير 

على اإلطالق، وعلى الجملة من  شيءنفسه لل فيجميع ذلك على إثبات المعنى  فيالمعنى  ...وينفع، وكقولهم: هو يعطى ويجزل

وضر  هيإليه الحل والعقد، وصار بحيث يكون منه حل وعقد وأمر ونغير أن يتعرض لحديث المفعول، حتى كأنك قلت: صار 

 .(290)ونفع، وعلى هذا القياس"

 فيهذا النحو من الروعة والحسن ما وجدت إال ألن  فيفاعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول  ...موضع آخر: " فيثم يقول 

 .(291)حذفه وترك ذكره فائدة جليلة، وأن الغرض ال يصح إال على تركه"

 

سياق بيان صفات محبوبته وقصده اإلبهام، حيث إن غرضه ال يتعلق بالمفعول المحذوف وأنه يريد أن  فيونظرًا لكون الشاعر 

يثبت معنى اإلعطاء وعدم البخل لها وأن اإلعطاء من شأنه أن يكون منها دون غيرها، والبخل ال يكون منها، فحذف المفعولين 

هدف إلى إثباته لمحبوبته من جراء  الذيهما تنقض الغرض وتغير المعنى اقتصارًا،   وكأنى به قد جعل الفعلين الزمين؛ ألن تعديت

، وأن يخبر بأن من شأنه شيءنفسه فعاًل لل في: "وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن يثبت المعنى عبد القاهرهذا الحذف، يقول 

، (292)تعديته تنقض الغرض وتغير المعنى"أن يكون منه أو ال يكون إال منه، أو ال يكون منه، فإن الفعل ال يعدى هناك؛ ألن 

أن الفعل "استخدم والغرض منه إثبات  أيأضف إلى هذا أن حذف المفعولين قد أطلق مجال اإلعطاء وعدم البخل دون تقييد، 

 .(293)نفسه دون أن يكون القصد التباسه بمفعول معين أو غرض معين" فيالفعل 

 الحذف اختصاراً:  -ب

                                                           

 0 253(  ةئا ة  جصز ص290)
 0 225( ة ًصنء ص291)
 0 255، 253( ة ًصنء ص292)
 0 123( ننص  ة جال  ة يلني  ص293)
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َذف من جهة اللفظ ويراد من طريق المعنى والتقدير"ي َراد  بالحذف اختص    ارًا للمفعول به أنه "ي ح 
قرينة  أي، ويكون ذلك لدليل، (294)

 حالية أو لفظية، وقد ورد هذا النمط 

 

 :  (295)عشرين موضعًا، نحو قوله فيشعر األعشى  فيمن الحذف 

َتف ي ض   ** تَذذذذَرى  الذيَطَعام  الَعَراق  الم س 
* 

ُ  َوَدَراهذذذم   فيوَ  لَّة  لّ  َعام  ح   ك 

ُ  مثبتة نمطها: فعل+فاعل+مفعول التوليديفالبنية األساسية أو األصل  ُ  خبرية  ُ  فعلية   .لقوله: )ترى( هو: تراه، وهذه جملة 

 جملة الصلة، فتحولت إلى:  فيوقد دخل هذه الجملة عنصر تحويل بحذف المفعول به "العائد" الواقع 

 فعول محذوفترى فعل+فاعل+م

َف لالرتباط بين الجزأين، االسم الموصول وصلته، والقول بحذفه وتقديره له عالقة بالمعنى، حيث  ذ  ويالحظ أن العائد المحذوف ح 

 فيوقد تم فهم المحذوف اعتمادًا على )أبى ثابت( المذكور  .إن توضيح مراد الجملة ال يظهر بوضوح إال بتقدير الضمير المحذوف

 البيت السابق على هذا البيت وهو قوله :  

وا َلَنا َنا َوق وَمًا َإن  ه م و ع َمد  ** َوذر 
* 

م   ل س  َفإ نََّك َناع   َأَبذذذذا ثابت  واج 

ر الشيبانى "أبى ثابت" قائاًل له انج بنفسك قبل أن تنالك رماحنا، فما أنت إال رجل ناعم يأتي فيوذلك  ه  ك سياق هجائه ليزيد بن م س 

 .كل عام وأنت جالس فيطعام العراق حلة ودراهم 

 :  (296)حذف العائد على المبتدأ من جملة الخبر، حيث يقول األعشى أيًضاومثال هذا الحذف 

                                                           

حيثثثثثي ىثثثثثل  وح ة اىيثثثثثعف نثثثثثن لثثثثث  ُىْ ثثثثثَأ   0/225،  ىُثْنرثثثثثل  ة ا وضثثثثث 151( ة  ثثثثثلةز ص294)
 0ة وخىص ص   هع  ي ة ني 

، 202/31، 202/32، 15/20، 75/71 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  وىضثثثثثثثثثثثثثثثثثثص   212/11( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح 295)
212/25 ،207/02 ،235/12 ،217 /2 ،222/2 ،170/32 ،075/17 ،
002/5 ،022/10 0 
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َعاَمذذذةً  ي ك م  كذذاَن َفر عذذذًا د  ** ك اَل َأَبو 
* 

َت  َبح  ذ م زاد وا َوَأص  َوَلك نَّه 
 (297)ناَقصذَذا

 :  هيفالبنية األساسية لقوله: )ولكنهم زادوا( 

 ولكنهم زادوه

 حرف ناسخ "لكن"+اسم لكن+ خبر جملة فعلية "فعل+فاعل+مفعول به"

ُ  دخلها عنصر تحويل بحذف الضمير الواقع مفعواًل به  ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فيجملة خبر لكن، فتحولت  فيفهذه جملة 

 البنية الظاهرة إلى : 

 زادوا ولكنهم

 حرف ناسخ "لكن" اسم لكن+خبرها "جملة فعلية" فعل+فاعل+

َف المفعول لجانب داللى وهو االختصار واإليجاز  ذ  الكالم، وتم فهم المحذوف اعتمادًا على )المجد( المفهوم من قوله:  فيوقد ح 

سياق هجائه لعلقمة بن  فيالبيت بيتين  أباء بكر وآباء علقمة، وذلك يتضح من قوله قبل هذا أيكال أبويكم كان فرعًا دعامة، 

 :(298)عالثة

هـــــا  ُُ َوَمْن َلـــــفَّ ِلفَّ  َوَقْد َمألْت َبْكُر

َجـــا فالنَّواَعَصـــا  (299)ُنَباكًا َفَأْحــَواَض الرَّ

 َأَعْلَقْم َقـــْد َحكَّْمَتِنـــى َفَوَجْدَتِنـــى

                                                                                                                                                                      

 0 2222/2( ة  ىعةح 296)
 0ة   صأ    اص  ة مي ،  ى ن   ل   أج  ةآلنص  (297)
(  ل اثثث  هثثثع  ل اثثث  نثثث     ثثث  نثثث   ثثثع  نثثث  ةألحثثثعص نثثث  جيىثثثل نثثث  نثثث ب نثثث   ثثثصأل نثثث  298)

بينثي  ة  نث   ة يثصأل ، أث  ة اؤ ىثث  للثعن ل،  نثصح  ثي ة   ثي لعأثثن، حلياثص   ثصل  ،   ثل ى ثث  
 0 0/225ةة وييصب 0 ين اة  ة  لم

 - مصنثثثص   وحثثثعةض ة لجثثثص  ة نثثثعة ي  و ثثثاص  وأثثثصن  -جاص ثثث  أثثث  ة نثثثصس( ة ل ثثث   ة  ثثثزب و  ة 299)
 0غصئنص   أويا ص   ي ة يلل  ة ايل   ن ل
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 َغاِئَصـــاً ِبُكْم َعاِلمــًا َعَلــى الُحُكومــِة 

 

ولكنهم بنوا إلى مجدهم مجدًا،  .ويتضح ذلك من شرح الدكتور محمد حسين حيث يقول: "كان أبوكم وأبوهم كالهما شريف ماجد

استقامة وزن الطويل وتصحيح القافية، فتقطيع  فيأضف إلى هذا أن هذا الحذف قد أسهم  .(300)وهدمتم أنتم ما ورثتم من مجد"

 البيت كما يلى:

 ِكاَلَأ/ َبَوْيكْمَكا/ َنَفْرَعْن/ ِدَعاَمَتنْ 

 فعول مفاعيلن  فعولن  مفاعلن

 َواَلِكْن/َنْهْمزادوا/ وأْصَبْح/ َتَناِقَصنْ 

 فعولن  مفاعيلن   فعولن   مفاعلن

قيق التماسك تح فيشعر األعشى قد أسهم  فيولو قال الشاعر: ولكنهم زادوه، َلَما استقام وزن البيت، وبهذا يكون حذف المفعول 

سياق النص، باإلضافة إلى توافقه مع النسج الشعرى، وأن حذف المفعول به  فيبإحالته الداخلية القبلية على ما ذ كَر آنفًا  النصي

َف المفعول به اختصارًا لغرض  ذ  اقتصارًا قد جاء بغرض إثبات معنى الفعل للفاعل وأن الغرض ال يصح إال على تركه، كما ح 

 .الكالم وداللة السياق عليه فياإليجاز 

 

 حـــذف المضـــاف

َصى  -كما يقول ابن جنى -الشعر فياللغة، شعرها ونثرها حذفًا جائزًا، وإن كان يكثر  فييرد حذف المضاف كثيرًا  حتى إنه ال ي ح 

ع ع آخر الكالم أولى به من أوله ) ، وذلك لضرب  من التوس  ﴿ َوُأْشِرُبوْا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفِرِهْم  وله تعالى: القرآن الكريم ق فيومثاله  (301والتوس 

 .(304)أمر ربك أي (303)﴿ َوَجاء َربَُّك ﴾ ، فالتقدير: حب العجل، وقوله تعالى:(302)﴾

                                                           

 0 221( ة  ىعةح ص300)
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المعنى، كقول  فيوهذا الحذف يرد على ضربين: "سماعى وقياسى، فالسماعى ما يصح فيه أن يأخذ القائم مقام المضاف إعرابه 

 عمر بن أبى ربيعة : 

ن ى َعت ي ق َحسب ى  ** ب ذذذى الذياَل َتل م 
* 

 إ نَّ ب ى يا عت يق  َما َقد  َكَفانذ ذذى

 .أراد : يا ابن أبى عتيق

َل : أمر ربك، أو نائب عن الفاعل، نحو أي ﴿ َوَجاء َربَُّك ﴾والقياسى ال يصح فيه ذلك، وهو إمَّا فاعل، نحو اْلَماَلِئَكُة ﴿ َوُنزِ 

 أو خبر عن المبتدأ، نحو:  ...(305)﴾

 شر المنايا ميت بين أهله

 : حب العجل، أو مفعول مطلق، نحو قول األعشى: أي، ﴿ َوُأْشِرُبوْا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل ﴾: منية ميت، أو مفعول به، نحوأي

 ألم تغتمض عيناك ليلة أرمد

: وقت طلوع الشمس، أي: اغتماض ليلة أرمد، ومفعول فيه، نحو قولهم: أتينا طلوع الشمس،  أي
ابتغاء فضله، أو مفعول معه، نحو: جاء زيد  أيأو مفعول له، نحو: جئت زيدًا فضله، 

مثل أيادى سبأ، أو مجرور،  أي: وطلوع الشمس، أو حال، نحو: تفرقوا أيادى سبأ، أيوالشمس، 
يغشى عليه من الموت،  الذيكدوران عين  أي، (306)ِذي ُيْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت ﴾ ﴿ َكالَّ نحو: 

 .(307): دون عطاء غد"أيأو باإلضافة، نحو: وال يحول عطاء اليوم دون غد، 
 

                                                                                                                                                                      

 اميثثثثثثثثثثثث نيل   ، 035،  121،  1/120 ة ا وًثثثثثثثثثثثث   ،1/350( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثل  ة خنثثثثثثثثثثثثصئي301)
،   ثثثثثثثثثثثلح 100،  ة نثثثثثثثثثثثنص وي  ص1119052-3/117،  ة ا وضثثثثثثثثثثث 0/122 ة  وثثثثثثثثثثثصب
 0 0/10ة اىنا

 0 20(  عنا ة م لا، ةآلى  302)
 0 11(  عنا ة ىجل، ةآلى  303)
 0 1/72( ىُثْنرل   لح ةن    يا304)
 0 15(  عنا ة ىللصح، ةآلى  305)
 0 22(  عنا ةألحزةب، ةآلى  306)
 0 1/55( ةألزهل    لح ة ونلى 307)
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َذف مضاف واحد، فقد يكون الحذف لمضافين كما سبق  : ال  فيوتجدر اإلشارة إلى أنه كما ي ح 
ير الكالم: يا ابن أبى عتيق، وقد يكون الحذف لثالثة، نحو﴿ َذل َك تلمنى عتيق، حيث إن تقد

ل وب    َوى ال ق  م  َشَعائ َر اللَّه  َفإ نََّها م ن َتق  َوَمن ي َعظّ 
فإن تعظيمها من أفعال ذوى تقوى  أي، (308)

ول     ن  َأَثر  الرَّس  ت  َقب َضًة مّ  من أثر حافر فرس  أي، (309)القلوب، ونحو قوله تعالى:﴿ َفَقَبض 
 .(310)حيث داللة الكالم عليهالرسول، وال يكاد يوجد إال 

 
 
 
 

اللغة على نوعين: "أولهما وأكثرهما ورودًا  فيفممَّا سبق يتبين لنا أن حذف المضاف يرد 
اللغذذة أن يحذذذف المضذذاف ويقذام المضذذاف إليذذه مقامذذه بشذذرط وجذود قرينذذة تذذدل علذذى المضذذاف  فذي

مذذذع بقذذذاء األثذذذر  أيالمضذذذاف إليذذذه،  فذذذيحذذذذف المضذذذاف مذذذع بقذذذاء عملذذذه  الثذذذانيو  ...المحذذذذوف
شعره بشذأن حذذف  فيشعر األعشى تبين لى أن الوارد  فيوبعد النظر  .(311)اإلعرابى الدال عليه"

المضذذاف كذذذان مذذن النذذذوع األول "القياسذذى"، حيذذذث بلغذذت مواضذذذعه ثالثذذة وعشذذذرين موضذذعًا، نحذذذو 
 :  (312)قوله

َيارًا َلَها قَ  ق ى د  َباً َيس  َبَحت  ع ز  ** د  َأص 
* 

د  والرّ َسل   ورًا َتَجاَنَف َعن ها الَقو   ز 

 
ُ  فعلها الزم، وصورة نمطها:  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله )تجانف عنها القود والرسل( جملة 

 فعل+جار ومجرور+فاعل+حرف عطف+معطوف

 والبنية األساسية: تجانف عنها ذوات القود وذوات الرسل

 فعل+جار ومجرور+فاعل+مضاف إليه+حرف عطف+معطوف+مضاف إليه 
 

                                                           

 0 01(  عنا ة  ث، ةآلى  308)
 0 22(  عنا ان، ةآلى  309)
، ة  ثثثثثثلةز 1/312هاثثثثثثع ة  عةأثثثثثثعاميثثثثثث  نيثثثثثثل   ،    032 – 1/035ة ا وًثثثثثث   ( ىُثْنرثثثثثثل 310)

 0 150ص
،  ة  ثثثثثأ   ة و ثثثثث ىل  ثثثثثي ة ن ثثثثثع ة يلنثثثثثأ 110( ىُثْنرثثثثثل  رثثثثثصهلا ة  ثثثثثأ   ثثثثثي ة ثثثثث نس ة لتثثثثثع  ص311)

 0 120-152ص
، 12/00، 72/12، 75/71، 70/20، 22/52 نثثثثأ ك  202/00( ىُثْنرثثثثل  ة ثثثث ىعةح 312)

  وىضثثثثص   أًثثثثص ك ،  ىُثْنرثثثثل252/209105/39005/59052/19320/25، 232/01
 0 30ة ن صا  ي  جعا ة ل ةىص  ص
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وقذذد دخذذل هذذذه البنيذذة عنصذذر تحويذذل بحذذذف المضذذاف حذذذفًا جذذائزًا وإحذذالل المضذذاف إليذذه 
الموضعين؛ ألن القود بمعنى الخيل والرسل: ذوات اللذبن "النذوق" أو الركذب أو الجماعذة  فيمحله 

 نية السطح إلى : ب في، ثم تحولت الجملة شيءوالقطيع من كل 
 تجانف عنها القود والرسل

، إال أنه   ُ ل  ويعضد ذلك قول النحاس: "والقود: الخيل، والرسل: اللبن، وإنما يقال فيه: ر س 
، ثذم  اتبع الكسرة كسذرة اضذطرارًا، والتقذدير علذى هذذه الروايذة: ممذا تجذانف عنذه ذوات القذود والرّ َسذل 

: ذوات الحلب، يع ل   .(313)نى النوق، ومعنى تجانف تنحى"حذف، وذوات الرَّس 
َف لالتسذذاع  ذذذ  المعنذذى باإليجذذاز  فذذيولهذذذا الحذذذف عالقتذذه بالداللذذة، حيذذث إن المضذذاف ح 

واالختصذذار وعذذدم اسذذتطالة التركيذذب، لداللذذة السذذياق علذذى المحذذذوف، حيذذث يذذرى ابذذن هشذذام أنذذه 
ل ذذَم مذذن مضذذاف ومضذذاف إليذذه" ذذَذف مذذا ع  سذذياق حديثذذه عذذن شذذبابه  فذذيفالشذذاعر  (314)"يجذذوز أن ي ح 

انصذب  الذذياقتحذام الصذعاب ومذن ضذمنها تعرضذه لهذذا السذحاب العذارض  فيالفتى وعدم تردده 
 .أصبحت بعيدة على الخيل والنذوق  التيإلى الرياض والوديان ذات األشجار يسقى ديار محبوبته 

 استقامة وزن البسيط وتصحيح القافية،  فيأضف إلى ذلك أن هذا الحذف قد أسهم 
 

وتفصيل ذلك أن وجود المضاف الواقع فاعاًل يجعل )القود( مضافًا إليه مجرورًا، وما عطف عليه 
القافيذة، أمذا حذفذه وإحذالل المضذاف إليذه محلذه  فذييترتب عليذه تغييذر  الذي، األمر أيًضامجرور 

ة، كما يظهر مذن البنيذة األساسذي أيًضايجعله مرفوعًا هو ما عطف عليه بعد حذف المضاف قبله 
 .للتركيب مع النسج الشعرى  النحوي وبذلك يتوافق النظام 

 
شذغلها المضذاف المحذذوف تبذين أنذه قذد شذغل وظيفذة  التذيالوظائف النحويذة  فيوبالنظر 

 :  (315)قوله فيالشاهد السابق ووظيفة المفعول كما  فيالفاعل كما 
اَسَهذذذا ب  َأنف  ** َأَذاَقت ه م  الَحذذر 

* 
َره   َلم  َوَقد  ت ك  َد السَّ ب  َبع   الَحر 

ُ  ذات فعل  ُ  فعلية  ُ  مثبتة نمطها: جملة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   متعد إلى مفعولين، وصورته : فقوله: )أذاقتهم الحرب أنفاسها( جملة 

 فعل+مفعول به أول+ فاعل+مفعول به ثان+ مضاف إليه
 : أذاقتهم الحرب لفح أنفاسها هيوالبنية األساسية لهذه الجملة 

                                                           

 0 1/725(  لح ة  نصئ  ة وًع ة اش عنة  313)
 0 0/232( ةن  هشصم  و ا  ة اًص ك314)
 0 12/00( ة  ىعةح315)
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 فعل+مفعول به أول+فاعل+مفعول به ثان+ مضاف إليه+مضاف إليه
وإحذالل المضذاف  الثذانيوقد دخلهذا عنصذر تحويذل بحذذف المضذاف الشذاغل لوظيفذة المفعذول بذه 

 .إليه محله
حالذة كونذه معطوفذًا علذى مماثذل، حيذث إنذه  (316)ومن المضاف ما شغل وظيفذة المعطذوف
شذعر األعشذى، ومنذه مذا شذغل وظيفذة  فذيى مقابذل لم يرد حذف المضذاف حالذة كونذه معطوفذًا علذ

 .(318)ومنه ما شغل وظيفة المفعول المطلق (317)االسم المجرور بحرف جر
 

لحذف المضذاف وإحذالل المضذاف إليذه محلذه، وهذو االتسذاع  الدالليوبخصوص الجانب 
 فذيأشرنا إليه آنفًا وحتذى ال نعذود إلذى مثذل هذذا الحذديث  الذيو  -المعنى باإليجاز واالختصار في

"وممـا جـاء علـى اتسـاع الكـالم واالختصـار قولـه تعـالى نشير إلى قول سيبويه:  -فصل اإلحالل
وعمـل  جده: ﴿ َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها َواْلِعْيَر الَِّتي َأْقَبْلَنا ﴾وإنما يريد أهل القريـة، فاختصـر

 .(319)األهل لو كان هاهنا" فيالقرية كما كان عاماًل  فيفعل ال
 
 :  (320)تعليقه على قول القائل في أيًضاذلك يقول الفارقى  فيو 

َلة   فيأمَّا النَّهار  فَ  ل س  ** َقي د  َوس 
* 

َن  فيواللَّي ل   ف َمن ح وت  م  َجو 
اج    السَّ

 
جوف  فيقيد وسلسلة والليل  في"الكالم فيه محمول على السعة، وكأنه جعل النهار 

منحوت من الساج، والبد من إعرابه هذا من تقدير مضاف محذوف أقيمت هذه المضافة إليها 
كذا وكذا، وأما    فيالمعنى مقامه، وعليه يصح المعنى، وهو: )أما صاحب النهار ف في

كما قال  كذا(، فحذف )صاحب( وأعرب )النهار والليل( بإعرابه َفُرِفَعا فيصاحب الليل ف
نَّا ف يَها   سبحانه: َيَة الَّت ي ك  َأل  ال َقر  أهل القرية، فكأنه جعلها االسم المحذوف أو  أي ﴿ َواس 

                                                           

 0 57/01957/03( ىُثْنرل  ة ًصنء،   ع316)
 0 0/332 ىُثْنرل  يزة   ةأل ب  202/259232/019005/5( ة ًصنء317)
 0 215/2( ة ًصنء   ع  318)
 0 35،  ة ن ع  ة  ة   ص1/0239332،  ىُثْنرل  ة خنصئي2/121( ة  وصب319)
 0( ة مي  أ  ن ل ة مًي 320)
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سعة الكالم: )نهاره صائم وليله قائم( على تقدير )صاحب نهاره وصاحب  فيبعضه، وقالوا 

 .(321)كالمهم" فيليله(، وصاحب نهاره وليله هو هو، فجاء على حذف المضاف، وهو كثير 
 

بذ "ذوات  -بداية الحديث فيمعنا  الذيالشاهد  في -هذا الموضع، وهو لماذا قدرنا المحذوف فيإلى جانب آخر أود بيانه  نأتي

القود وذوات الرسل"  أقول قدرنا المحذوف بعد إحالل المضاف إليه محله بذ "ذوات"؛ ألن البنية األساسية أو الصورة التجريدية 

 فيتقتضى اختيار كلمة )ذوات( تسهم  التيللجملة تقتضى تقدير مضاف محذوف، باإلضافة إلى أن قوانين اختيار المفردات 

 .للتركيب الداللي النحوي  التفسير

 

وتوضذذذذيح ذلذذذذك أن البنيذذذذة األساسذذذذية للجملذذذذة أو الصذذذذورة التجريديذذذذة القائمذذذذة علذذذذى اعتبذذذذار 
 العالقات القائمة بين الوظائف النحوية عبارة عن : 

فعذذل "تجانف"+جذذار ومجذذرور "عنها"+فاعذذل "ذوات"+مضذذاف إليذذه "القذذود"+حرف عطف+معطذذوف 
 .مضاف "ذوات+مضاف إليه "الرسل"

 

وهذذذذذا الجانذذذذب "الصذذذذورة التجريديذذذذة" تعذذذذاون معذذذذه جانذذذذب آخذذذذر هذذذذو كيفيذذذذة اختيذذذذار الكلمذذذذة 
عالقذذة نحويذذة مذذع  فذذيشذذغلت وظيفذذة المضذذاف "ذوات" كذذى تكذذون صذذالحة للذذدخول  التذذيالمنطوقذذة 

مكونًا من البنية األساسذية أو  النحوي  الدالليالمضاف إليه "القود، الرسل"، ومن هنا كان التفسير 
حيذث إن هذذه البنيذة تقتضذى  -"معنى العالقات بين الوظائف النحوية بشروطها" ياألساسالمعنى 

أدى إلذذى  الذذذيباإلضذذافة إلذذى جانذذب اختيذذار المفذذردات  -الموضذذعين فذذيالقذذول بحذذذف المضذذاف 
اختيار كلمذة "ذوات" كذى تشذغل وظيفذة المضذاف؛ ومذن ثذم كذان التماسذك بذين أجذزاء الجملذة، وهذو 

 الذذي -"إدراك التماسذك أي -أو القذار،  المتلقذيتماسذك الذنص، وهذذه مهمذة  فذيأسذهم  الذذياألمر 
، وهذذا مذا أكذد عليذه النصذيوالتحليل  النصيتشكيل المعنى من خالل الوصف  فييشارك المبدع 

 .(322)كثيراً  النصيعلم اللغة 
 

شذذعر األعشذذى قذذد حذذذف  فذذيوأخيذذرًا تجذذدر اإلشذذارة إلذذى أنذذه إذا كذذان المضذذاف المحذذذوف 
 فذيحذل محلذه نتيجذة هذذا الحذذف قذد ورد  الذذيمع وجود الذدليل، فذإن المضذاف إليذه  أيللعلم به، 

 .مثل هذه التراكيب فيالمضاف إليه جملة  يأتيجل المواضع مفردًا، حيث إنه ال يصح أن 
 

                                                           

، 1، ي  يثء  ثيي  ةأل تثص أ، ط205-203( ة  نصح  ي  ثلح ونيثص  أشث ل  ة  ثلةب ص321)
 ,  ة مي  أ  ة مًي   2273جصأي  ننتصز ،  يميص، 

 0ني هص أص  33-32ة ن ع  ة  ة   ص-( ىُثْنرل  و322)
 0 127-2/55922091/120 لل ة لت  ة ننأ-ب 
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 حذذذف المضذذاف إليذذه

من بين  اللغة يشغل وظائف نحوية كثيرة، فإن فيإذا كان االسم 
َذف مع داللة السياق عليه،  وظائفه أن يقع مضافًا إليه، وقد ي ح 
حيث إن لغتنا تتضمن ألفاظًا مالزمة لإلضافة، نحو: كل وبعض 
وبعد وقبل، ويكثر معها حذف المضاف إليه، وهذا الحذف مع هذه 
األلفا  وصف بالشذوذ عند سيبويه، فيقول: "هذا باب ما ينتصب 

وذلك  .معرفة ال توصف، وال تكون وصفاً  هيو  .خبره، ألنه معرفة
قولك: مررت بكل قائمًا، ومررت ببعض قائمًا وببعض جالسًا، وإنما 
خروجها من أن يكونا وصفين أو موصوفين؛ ألنه ال يحسن لك أن 
تقول: مررت بكل الصالحين وال ببعض الصالحين، َقبح الوصف 
حين حذفوا ما أضافوا إليه؛ ألنه مخالف لما يضاف شاذ منه، فلم 

وصار معرفة؛ ألنه مضاف إلى معرفة،  ...الوصف مجراه  فييجر 
كأنك قلت: مررت بكلهم وببعضهم، ولكنك حذفت ذلك المضاف 

 .(323)إليه، فجاز ذلك"
 

نذذذذص سذذذذيبويه يذذذذرى أن كلمتذذذذى )كذذذذل وبعذذذذض( نكرتذذذذان، وأصذذذذبحتا معذذذذرفتين  فذذذذيوالنذذذذاظر 
وقد  .يهبإضافتهما إلى معرفة، كما أنه يرى أن حذف ما تضافان إليه مع التنوين شاذ ال يقاس عل

خمسذذة وعشذذرين موضذذعًا، اشذذتملت علذذى حذذذف  فذذيشذذعر األعشذذى  فذذيورد حذذذف المضذذاف إليذذه 
وقبذذل، وغيذر ذلذك، كذذأن يكذون المضذاف إليذذه المحذذوف موصذذوفًا  (324)المضذاف إليذه بعذذد كلمذة كذل
 :  (325)بصفة مذكورة، نحو قوله

                                                           

-122،  ة  ثثثأ   ة و ثثث ىل  ثثثي ة ن ثثثع ة يلنثثثأ ص3/112،  ىُثْنرثثثل   ة ا وضثثث 1/2239225( ة  وثثثصب323)
121  

 0 27/279200/209210/319225/509155/11( ىُثْنرل  ة  ىعةح،   ع 324)
/ 030، 31/ 007، 21/ 132، 50/ 225، 03/ 57   ىُثْنرثثثثثل  وىضثثثثثص   202/32( ة ًثثثثثصنء325)

 ثثثثي ييلي ثثثثن  لثثثثأ  102-3/303، 270-2/271،  يزة ثثثث  ةأل ب032/309325/17، 20
  هع لعف ةأل شأ    102/32ة شصه  
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َك َلــْواَل  َفإِنىِ  َوَجدَّ
 َتِجــىء

 َلَقْد َقلَق الُخْرُت َأنْ  ***
 اَل اْنتَظـاَرا

َكَطْوِف الَغِريَبِة 
 َوْسط الِحَياضِ 

َدى وُتِريُد  *** َتَخاُف الرَّ
 (326)الَجَفــاَرا

 
ياض   َط الح   :  هيفالبنية األساسية لقول األعشى: َكط وف  الَغر ي َبة  َوس 

 كطوف الناقة الغريبة وسط الحياض
سياق  فيومن خاللها يتبين لنا أن ثمة مضافًا إليه محذوفًا لداللة السياق عليه، فالشاعر 

مدحه لقذيس بذن معذد يكذرب قذائاًل: "إن قيسذًا قذد أقذام األمذر بعذد فسذاده، حتذى مذل النذاس االنتظذار 
أرض مجهولذة،  فذييتخبطذون فيذه تخذبط الناقذة الغريبذة حلذت  الذذيوالصبر علذى هذذا االضذطراب 

أن  أيًضذذذذا، كمذذذذا يتبذذذذين لنذذذذا (327)طريذذذذق تسذذذذلك إلذذذذى المذذذذاء" أيشذذذذفقة مذذذذن المذذذذوت، ال تذذذذدرى م هذذذذيف
 .(328)شعره فيالمضاف إليه المحذوف موصوف لصفة مذكورة "الغريبة"، وهو ما تكرر 

 
 فذياسذتقامة المتقذارب واسذتقرار كلمذة القافيذة  فذيوالجدير بالذكر أن هذا الحذف قذد أسذهم 

 مكانها برويها المراد، فتقطيع ووزن الشطر األول هكذا:
 َكَطْوِفْل/َغِريَب/ِتوْسَطْل/ِحَياِضى

 فعولن   فعول  فعولن   فعولن
 هيولو ذكر الشاعر المضاف إليه المحذوف )الناقة(، ألدى ذلك إلى زيادة تفعيلة أخرى 

 .فاعلن، وهو ما لم يرد به شعرنا العربى
                                                                                                                                                                      

 ابٍح نْهِد الُخَزارةْ سَ  إالَّ ُعالََلة َأْو بَُدا          َهةَ 
لث   حيي حأ  ة اضص  إ ين أ  ةأل ف ني  نلا  )    (   ة   ة ثص أ  لين ) صن (،  نناثص ى ثعح

ونة  إاص ون إ أ ة اأنعن  ي ة لىظ   نا نين اص نص اي ع ،  ىُثْنرل   ي ا ك ة ىنا ة لةنع  ي هثأة 
 0ة م ي ب   ة   ىي    ة ىنا ني  ة اضص   ة اضص  إ ين

 0( للء يل    ح، و   ً  وألا،  ة خل       ةألاح  ة نلا، ة جىصن  ةآلنصن، جاع َجْىل326)
 0لححيي ة ش 200( ة  ىعةح ص 327)
 0أ  هأة ة م ي 200( ىُثْنرل  ص328)
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 :  (329)الحذف بعد ألفا  الغايات، نحو قوله اأيًض ومثال هذا الحذف 
َضة  الم حالل  َزيََّنَها  و  ل  كالرَّ ** والرّ ج 

* 
َشاَبذذا ع   َنب ت  الَخر يف  َوَكاَنت  َقب ل  م 

 
، بنيتها  ُُ ُُ منسوخُة ُُ اسميُة ُُ خبريُة فقوله: )وكانت قبل معشابا( جملُة

 األساسية : 
 وكانت قبل تزينها معشابا

 كان مستتر+ظرف زمان+مضاف إليه مكرر+خبر كانفعل ناسخ+اسم 
ومذذذن هنذذذا يظهذذذر أن هذذذذه الجملذذذة قذذذد دخلهذذذا عنصذذذر تحويذذذل بحذذذذف المضذذذاف إليذذذه جذذذوازًا 

ترتذذب عليذذه بنذذاء )قبذذل( علذذى الضذذم،  الذذذيلداللذذة السذذياق عليذذه لفظذذًا وقصذذده معنذذى، وهذذو األمذذر 
غت بذذالزعفران األصذذفر، ويظهذذر ذلذذك مذذن شذذرح البيذذت، حيذذث إنذذه يصذذف ناقتذذه قذذائاًل: "فكأنمذذا صذذب

ُ  زينَّهذا نبذت الخريذف،  وحبانى )إياس بن قبيصة( قطعانًا مذن اإلبذل تعلوهذا النضذرة، كأنهذا روضذة 
 .(330)يكلل ما فوقها من األعشاب، ويزيده رونقًا وبهاًء"

 
 حذذذذف الموصذذذوف

 

نحذذو اللغذذة العربيذذة، شذذعرها ونثرهذذا،  فذذييذذرد حذذذف الموصذذوف وإقامذذة الصذذفة مقامذذه كثيذذرًا 
فالتقذذدير: أن اعمذذل دروعذذًا سذذابغات، ألنَّ الحديذذد ذ ك ذذَر  (331)﴿ َأِن اْعَمــْل َســاِبَغاتٍّ ﴾ قولذذه تعذذالى:

 اآليات، ونحو "قول النابغة :  فيسابقًا 
َمال  َبن ذذذى أ َقي ذذذذش   ** كأَّنَك م ن  ج 

* 
َلي ه  ب َشذذذنّ   ق ع  َخل َف ر ج   (332)ي َقع 

 

                                                           

  ة ل جثثثا  ة  صئىثثث  ة يرياثثث  أثثث  ة جثثثلة ، ة ا ثثث ف  ة وثثثأ ى ثثثا ن ثثثص ة نثثثصس  325/17( ة ثثث ىعةح329)
 0نثيلة ، ة ايشصب  نثيلا ة يش 

حيي ة شلح،  ىنرل  ي يىنيا ة  لةب  ة منص   ثي أًثأ   لمثا  نيث   ةنث   323( ة  ىعةح ص330)
 0 22910صهشصم  ل ل ة ن    نا ة ن   

 0 22(  عنا  مأ، ةآلى  331)
( وليا  حأ أ  ة يا   ي إنل ل  ىثصن،  ى ثصف حثأ أث  ة جث ،   ثي ة يثلب ننثع ولثيا نث   مث  332)

,  ة ميث  أث  ة ش   ة جل  ة يصن ، ىن  جم   يينث  نث  حنث   ة ىثزةن  0ن  ني  ن   ع 
 ة عة ل 
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َف المنعذذوت لداللذذة الصذذفة عليذذه و  (333)كأنذذك جمذذل مذذن جمذذال بنذذى أقذذيش" أي ذذذ   فذذيوقذذد ح 
 ذلك يقول السهيلى : "فمضمون هذا الفصل ينقسم خمسة أقسام : 

 .نعت ال يجوز حذف منعوته، كقولك: رأيت سريعًا، ولقيت خفيفاً  -1
ورأيت جاهاًل، وإنما ونعت يقبح حذف منعوته، وهو مع ذلك جائز، كقولك: لقيت ضاحكًا،  -1

 .جاز الختصاص الصفة بنوع واحد من األسماء
يبذذذذذذذذًا، وشذذذذذذذذربت  -0 ونعذذذذذذذذت يسذذذذذذذذتوى فيذذذذذذذذه حذذذذذذذذذف الموصذذذذذذذذوف وذكذذذذذذذذره، كقولذذذذذذذذك: أكلذذذذذذذذت ط 

 .عذبًا،الختصاص الفعل بنوع من المفعوالت
ذذذر م الشذذذيخ، ووقذذذرّ     فذذذيوقسذذذم يقذذذبح فيذذذه ذكذذذر الموصذذذوف لكونذذذه حشذذذوًا  -3 الكذذذالم، كقولذذذك: أ ك 

 .فق بالضعيف؛ لتعلق األحكام بالصفات، واعتمادها عليها بالذكرالعالم، وار 
 -للمكذان-وقسم ال يجوز فيه البتة ذكر الموصوف، كقولك: دابة، وأبطذح، وأبذرق، وأجذرع -3

األصذذذذول نعذذذذوت، أال تذذذذراهم ال  فذذذذيفهذذذذذه  .للطذذذذائر-وأخيذذذذل-للقيذذذذد-وأدهذذذذم-للحيذذذذة-وأسذذذذود
المؤنذذث بطحذذاء، وجرعذذاء، وبرقذذاء ولكذذنهم ال يجرونهذذا نعتذذًا علذذى  فذذييصذذرفونها، ويقولذذون 

 .(334)منعوت، فنقف عندما وقفوا، ونترك القياس إذ تركوا"
 

وإذا كذذان هذذذا الحذذذف ينقسذذم إلذذى خمسذذة أقسذذام علذذى هذذذا النحذذو، فذذإن ابذذن القذذيم يذذرى أن 
 حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه يلزم شرطين : 

َلم ثبوتها لذلك الموصوف بعينه ال لغيرهأن تكون الصفة أحدهما: "  .خاصة ي ع 
ـــاني أن تكذذذون الصذذذفة قذذذد غلذذذب اسذذذتعمالها مفذذذردة علذذذى الموصذذذوف كذذذالبر والفذذذاجر : الث

ونحذذذذذذذذو ذلذذذذذذذذك ممذذذذذذذذا غلذذذذذذذذب اسذذذذذذذتعمال الصذذذذذذذذفة فيذذذذذذذذه مجذذذذذذذذردة عذذذذذذذذن  ...والعذذذذذذذالم
 .(335)الموصوف"

 
يمكذذن االنتهذذاء إليذذه ممذذا سذذبق "أن تحقذذق الشذذرطين المذذذكورين اللذذذين ذكرهمذذا ابذذن  الذذذيو 

القيم يجعل حذف الموصوف سائغًا دون حاجة إلى قرينة زائدة من سياق لفظذى أو        حذالى؛ 
ذذا إذا لذذم يتحقذذق الشذذرطان المذذذكوران فذذال  ألن الفعذذل والعذذادة قذذد دال علذذى الموصذذوف المحذذذوف، أمَّ

َمذل  َسذاب َغات   فذيال بقرينة زائدة مذن سذياق لفظذى أو حذالى كمذا يجوز الحذف إ قولذه تعذالى:﴿َ ن  اع 

                                                           

 0 1/20193/120،  ىُثْنرل  ة ا وض 3/035( ة  وصب333)
، 072-1/070،  ىُثْنرثثثثثثثثل  ة خنثثثثثثثثصئي120أ   وثثثثثثثثصئث ة ى ثثثثثثثثل  ثثثثثثثثي ة ن ثثثثثثثثع ص( ة ًثثثثثثثث يل334)

 0 201-1/202 ة ا وً 
 0 133-130،  ىُثْنرل   رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص17-0/12( ن ةئع ة ىعةئ  335)
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د      ذذر  ر  ف ذي السَّ ولكذذن سذياق اللفذذظ فكلمذة "سذذابغات" ال ينطبذق عليهذا الشذذرطان السذابقان،  (336)َوَقذدّ 
 .(337)ورد فيه الحديد والسرد دل على الموصوف، وهو: دروعا" الذي

هذذذا األمذذر يقذذول ابذذن جنذذى: "أال تذذرى أنذذك إذا قلذذت )مذذررت بطويذذل( لذذم يسذذتبن مذذن  فذذيو 
ظذذاهر هذذذا اللفذذظ أن المذذرور بذذه إنسذذان، دون رمذذح أو ثذذوب أو نحذذو ذلذذك، وإذا كذذان كذذذلك حذذذف 

وكلمذذا اسذذتبهم الموصذذوف كذذان  .الموصذذوف إنمذذا هذذو متذذى قذذام الذذدليل عليذذه، أو شذذهدت الحذذال بذذه
 .(338)حذفه غير الئق بالحديث"

 

يقصده ابن جنى وغيره من النحاة هو ما يتعلق بالداللة من جهة اختصاص  الذيوالدليل 
الصذذفة بالموصذذوف فتذذدل عليذذه وهذذو الذذدليل الحذذالى أو مذذا يتصذذل بالسذذياق مذذن جهذذة تقذذدم مذذا يذذدل 

قذول األزهذرى: "ويجذوز بكثذرة  فذي أيًضذاعلى المحذوف لفظًا، وهو الدليل اللفظى، وهذا مذا يتضذح 
ل ذذَم، وكذذان النعذذت إمذذا مفذذردًا صذذالحًا لمباشذذرة العامذذل، إمذذا باختصذذاص النعذذت  حذذذف المنعذذوت إن ع 

﴿ : فرسذًا صذذاهاًل، أو بمصذذاحبة مذا يعينذذه، نحذذو أيبذالمنعوت، كذذذ )مذذررت برجذل راكذذب صذذاهاًل(، 
اعمل دروعًا سابغات، فحذف المنعوت للعلم به، مع  أي ، َأِن اْعَمْل َساِبَغاتٍّ ﴾، َوَأَلنَّا َلُه اْلَحِديَد 

م ذكر الحديث أشعر به"  .(339)أن النعت ال يختص بالمنعوت، ولكن َتَقد 
وبعد أن اسذتقريت شذعر األعشذى وجذدت أن حذذف المنعذوت وإحذالل النعذت محلذه قذد ورد 

 :  (340)مائة وخمسة وسبعين موضعًا، نحو قوله فيشعره  في
  ُ َمي ذذذت  ل يذوك ل ك  ** َكذذذذَأّن السَّ

* 
يم   فيذَط  َحي ث  َواَرى اأَلد 

َعاَرا  (341)الشّ 
 

"+مضذاف (342)البيذت السذابق عليذه فذيفقوله: )وكل كميت( اسم معطوف "على كلمة مائة 
 إليه، والبنية األساسية: 

                                                           

 0 22(  عنا  مأ ةآلى  336)
 0 133( رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص337)
 0 1/022( ة خنصئي338)
 0 1/221 وعاي  (  لح ة ونلى   لأ ة339)
، 22/ 172، 20/ 105، 02/ 220، 252/0، 20/2 ىُثْنرثثثثثثل   200/20( ة ثثثثثث ىعةح 340)

002 /7 ،030 /19020/29302/009325/129310/22 0 
( ة  ايثثث   ة ىثثثلس يضثثثلب حاليثثثن  لًثثثعة ، ة ًثثثلي    هثثث  ة ًاًثثثل، ة شثثثيصنة  جاثثثع ة شثثثيل، 341)

 ميث  ة ًثصنء  لثأ هثأة نثا  ثلس  ة اينأ وح أاث  ح ةأل شثأ ى ث  نجص ث  ة نثا ة ثعةن ا  ثي ة
جثثعة ، يضثثلب حاليثثن إ ثثأ ة ًثثعة ،   اليثثن  ةننثث  ةأيثث ، حوثثأ ىخيثثا إ يثثك أثث   ثث ا إاثثص ين 

 0  ايص ن  ةنونصزا و ن ل   ه  نص زى ،  جل ا  ةأل ىل  ل  اتأ  لأ  يلا أ    ا ةةنونصز
 ( ة مي  هع  342)
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 كل فرس كميت

 اسم معطوف "مضاف"+مضاف إليه "المنعوت"+ نعت
ومن خالل البنية األساسذية نتبذين دخذول عنصذر تحويذل بحذذف المنعذوت جذوازًا، فتحولذت 

 .بنية السطح إلى: وكل كميت في
 

ونشير إلى أن لهذذا النذوع مذن الحذذف عالقذة بذالمعنى، حيذث إن الحذذف أبلذي مذن الذذكر، 
ذذذَل اسذذذتغناًء مذذذن أجذذذل اإليجذذذاز واالختصذذذار وعلذذذم المخاطذذذب بمذذذا يعنذذذى الشذذذاعر، وذلذذذك حتذذذى ي   م  ع 

َف مذن خذالل السذياق  أيًضاالمخاطب  ذذ   النحذوي لألبيذات، وهنذا يظهذر المعنذى  النصذيفكذره فيمذا ح 
من  التيسياق مدحه لقيس بن معد يكرب، متحدثًا عن كرم ممدوحه وهباته  في، فالشاعر الداللي

ة إلذذى كذذل بينهذذا اإلبذذل مائذذة مائذذة عشذذارًا تضذذع أثقالهذذا عذذن قريذذب أو مخاضذذًا تتهيذذأ للنتذذاج باإلضذذاف
مذذذا لهذذذذا الحذذذذف مذذذن اسذذذتقامة وزن المتقذذذارب  فذذذيفذذذرس جذذذواد تضذذذرب حمرتذذذه إلذذذى السذذذواد، وال يخ

 فتقطيع البيت ووزنه هكذا :  .وتصحيح القافية
 َطِفْيَحْى/ُتَواَرْل/َأِدْيَمْش/ِشَعارا          وكلُّ/َكَمْيِتن/ َكَأْنَنْس/تسليـ      

 عولن فعولن فعولــنفعولن ف   فعول فعولن فعولن فعو      
 

أن العروض محذوفذة والضذرب صذحيح، ولذو قذال الشذاعر: وكذل فذرس كميذت، لذزادت  أي
لن( بعد )فعول(، ومن ثم ينكسر وزن البيت  .تفعيلة أخرى )َفع 

 
معنذذا يذذرى أن الشذذرطين اللذذذين ذكرهمذذا ابذذن القذذيم قذذد تحققذذا فيذذه،  الذذذيالبيذذت  فذذيوالنذذاظر 

لمعذذان، وهذذذه الصذذفة  فذذيتضذذرب حمرتذذه إلذذى السذذواد  الذذذيفأولهمذذا أن لفذذظ )كميذذت( لذذون للفذذرس 
خاصة ثابتة له، وثانيهما أن هذه الصفة قد غلب استعمالها مفردة للداللذة علذى الفذرس، فذإذا قيذل: 

لفذذرس حتذذى أصذذبحت خاصذذة بذذه، أال تذذرى قذذول الزجذذاجى: "وقذذد الكميذذت، انصذذرفت الداللذذة إلذذى ا
َرف  به خاصة دون غيره ممن هذو شيءيغلب االسم أو الصفة أو اللقب على  معنذاه، أال  فذي، في ع 

ذذه  أيتذذرى أن الفقذذه الفهذذم يقذذال: فقهذذت الحذذديث مثذذل فهمذذت، ورجذذل فقيذذه وفقذذه،  فهذذم، ثذذم صذذار الف ق 
فإنما يراد العالم بأمر الشريعة، وإن كان كل من فهم علمذًا  علم الدين خاصة، فإذا قيل رجل فقيه،

 .(343)وحذقه فهو فقيه به"
 

                                                                                                                                                                      

 اً َوِإمَّا ِعشارَاُهَو الواِهُب الِمائَة الُمْصَطَفا     ة إمَّا ِمَخاضَ 
 0 20-12( ة ىضصح  ي  لا ة ن ع ص343)
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قذذول األعشذذى )وكذذل فذذرس كميذذت( واقذذع مضذذافًا إليذذه، وهذذذا مذذا  فذذيويالحذذظ أن المنعذذوت 
شعره، أعنى وقوع المضاف إليه منعوتًا محذوفًا، وإضذافة االسذم إلذى الصذفة، حيذث جذاء  فيتكرر 
سذذبق اإلشذذارة إليهذذا، ويوضذذح         ابذذن  التذذيمذذن المواضذذع  (344)وضذذعاً خمسذذة عشذذر م فذذيذلذذك 

 :  (345)تعليقه على قول األعشى فيهشام ذلك 
َمَدا َلَة َأر  تم ض  َعي َناَك َلي  ** َأَلم  َتغ 

* 
داَ  ل يَم المَسهَّ  َوَعَاَدَك َما َعاَد السَّ

 
: اغتماض ليلة أيفيقول: "فحذف المضاف إلى ليلة، والمضاف إليه ليلة، وأقام صفته مقامه، 

، وهذا األمر يدحض رؤية برجستراسر، حيث يرى أن "حذف الموصوف وإضافة (346)رجل أرمد"
، كما نشير إلى "أنه إذا (347)أنه غير مألوف" أياإلضافة،  فياالسم إلى الصفة من النوع الغريب 

يقصرون هذا على الضرورة، فذلك لعدم التفاتهم  ...(348)وابن جنى فيالنحاة كالسيراكان بعض 
، وبناء على ذلك فليس ذلك من (349)بعضها عند أمن اللبس" فيإلى تضافر القرائن، والترخص 

  .شيء فيالضرورة 

 

قول األعشى )وكل كميت(، فإنه على  فيالموصوف المحذوف  فيوإذا كان  الشرطان قد تحققا 
استلزم وجود قرينة  الذيشعره لم يتحقق الشرطان فيها، األمر  فيلعكس من ذلك وجدت شواهد ا

 :  (350)من سياق لفظى أو حالى، نحو قوله

وَنةً  ض  وَد َمو  ج  َداو  ** َوم ن  َنس 
* 

يرا يرًا َفع   ت ساق  َمَع الَحّى ع 

 

                                                           

، 12/ 72( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح،   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع 344)
200/209215/29225/509155/119030/229032/02 ،015/23 0 

 0 215/2( ة ًصنء 345)
 0 1/212،  ىُثْنرل  ة ا وً 120( أتنأ ة لمي  ص346)
 0 250-251( نلجًولة ل    ة و عن ة ن ع   لت  ة يلني  ص347)
 0 115-2/113 ل بنص   ة  لةب( 348)
 0 152(  ت  ة شيل   نة    ي ة ضل نا ة شيلى   ص349)
 0 232/35( ة  ىعةح350)
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قوله )ومن نسج داوود موضونة( صفة لموصوف محذوف، والبنية  فيفكلمة )موضونة( 
األساسية: ومن نسج داوود دروعًا موضونة، وقد دخل هذا القول عنصر تحويل بحذف 

كلمتى )نسج داوود(، حيث إنه من المعروف أن  فيالموصوف جوازًا لداللة السياق اللفظى عليه 
 .منسوج بعضها فوق بعض أيضونة، نسج داوود هو الدروع السابغات، ومعنى دروع مو 

َف المنعوت فالبد من دليل قوى حالى أو لفظى على نحو ما  ذ  فاألصل عدم الحذف، وإذا ح 
الشعر للضرورة  فيسبق، وإذا كان ابن يعيش قد ذهب إلى أن أكثر ما جاء من ذلك 

الشعر ما ال  في، فإن هذا "يدعونا إلى النظر للشعر على أنه ذو تراكيب خاصة ت تي ح (351)الشعرية
وطرح مصطلح الضرورة على أن يكون التعامل مع هذه األشياء  (352)النثر إال على قلة" فييباح 

 .على أنها من خصائص لغة الشعر

 ومناقشــــة :  أيرَ 
إقامة النعت محله، وسعيًا للوحدة مما سبق يتبين لنا أن حذف الموصوف يترتب عليه 
فصل اإلحالل نقول: إن هذه  فيالموضوعية بين أجزاء البحث وعدم إعادة الكالم مرة أخرى 

فال يصح أن تكون جملة أو شبه  (353)تحل محل الموصوف يجب أن تكون مفردة التيالصفة 
أ والفاعل وغير ذلك واضح ال غموض فيه، فالمنعوت قد يشغل وظيفة المبتد فيجملة، والسبب 

جعل ابن  الذيشعر األعشى، وهو األمر  فيجملة، كما هو الحال  يأتيذلك مما ال يصح أن 
جنى يصف حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه بالضعف، فيقول: "ومما يؤكد عندك ضعف 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أنك تجد من الصفات ما ال يمكن حذف موصوفه، وذلك 
أن تكون الصفة جملة، نحو: مررت برجل قام أخوه، ولقيت غالمًا وجهه حسن، أال تراك لو قلت 

 .(354)أخوه، أو: لقيت وجهه حسن، لم يحسن": مررت بقام 

 

وصف حذف الموصوف وإحالل الصفة محله بالضعف نظرًا  فيلكنى ال أتفق مع ابن جنى 
لعدم جواز حذف الموصوف وإحالل الصفة محله عند كونها جملة أو شبه جملة؛ ألن إحالل 

                                                           

،     أ اع    ل   ةة ل  ة نى   ي ة ن ثع ة تلنثأ  ة  نة ثص  0/52( ىُثْنرل   لح ة اىنا351)
 0 2223،  ةن ة ايل   ة جصأيي  ة   ن نى  35-33ةأل نني  ص

 0 150 ي ة ضل نا ة شيلى   ص(  ت  ة شيل   نة   352)
 0 1/221( ىُثْنرل   لح ة ونلى   لأ ة وعاي 353)
 أثثثثص نيثثثث هص حيثثثثي انثثثثل ةنثثثث   1/511 ىُثْنرثثثثل   ثثثثلح جاثثثثا ة زجثثثثصجأ 1/121( ة خنثثثثصئي354)

 نثثثىعن أعةاثثثع ويثثثل  ة ىجثثثعز  ي ثثثص حثثثثأ  ة اعبثثثع   إ صنثثث  ة نثثثى   نثثثن،  أتنثثثأ ة لميثثثث  
 0 110-110شصم ص،  ة  صن   ي ة  نس ة ن ع   ن  ةن  ه202-200ص
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تستطيع إدراكه لو لم  الصفة محل الموصوف يضيف إلى التركيب بعدًا دالليًا يرتبط بالسياق ال
 .يحدث الحذف واإلحالل معاً 

 

قوله: "ووضع الصفة موضع الموصوف قد يكسب الكالم ثراًء أو  فيوقد بين ذلك أحد الباحثين 
بعض  فيالمعنى ال يمكن إدراكه إال بهذه اإلنابة، فالعدول عن ذكر الموصوف  فياتساعًا 

فحذفه وذكر صفته بداًل منه يؤدى إلى تعدد  .نالذه فياألحيان قد يكون ألن له تصورًا محددًا 
الغالب اسم جامد يدل على الذات أو  فيهو  الذياالحتماالت الذهنية لهذا االسم المحذوف، 

قاً  .المعنى طاً  ، ومن هذا قوله تعالى:﴿ َوالنَّاز َعات  َغر  َطات  َنش  اب َحات  َسب حاً  ، َوالنَّاش   ، َوالسَّ
اب َقات  َسب قاً  رًا    ، َفالسَّ َفال م َدبّ َرات  َأم 

فكما نرى قد عدل القرآن الكريم عن ذكر الموصوفات  (355)
الجوامد وأقام الصفات المشتقات مقامها، فكثرت االحتماالت، وتعددت التفسيرات عند كبار 

قال أبو حيان معلقًا على هذه اآليات: لمَّا  (356)المفسرين ممن لهم بصر باللغة وإدراك ألسرارها
كانت الموصوفات المقسم بها محذوفات، وأقيمت صفاتها مقامها، وكان لهذه الصفات متعلقات 

وهكذا نرى تعدد التفسيرات لهذه اآلية بحسب فهم كل عقل  ...(357)المراد بها فيمختلفة اختلفوا 
 .لها

 

)وهو  -رأيى في -، ولكنه(358)وضع المشتق موضع الجامدوي ر جع الدكتور نحلة هذا التعدد إلى 
شعبان" عليه( يرجع أساسًا إلى وضع الصفة موضع الموصوف،  فيما أوافق هذا الباحث "مصط

يوقظ الذهن،  الذيوهو قصد مقصود، عمد إليه القرآن الكريم تحقيقًا لهذا الغموض الفنى 
امع، لتتم له المتعة الفنية من اكتشاف المعنى ويقتضى وعيًا وانتباهًا ومشاركة من القار، أو الس

المراد أو ما يقرب منه، كما أنه يطلق العنان لألفكار والعقول كى تتصور المقصود، كل حسب 
 .(359)قدرته على اإلدراك والتصور والتخيل، مما يؤدى إلى ثراء الدالالت"

 

                                                           

 0 5-2(  عنا ة نصز ص ، ةآلىص  355)
 2212(    أ اثثثع    لثثث    تثثث  ة  ثثثلمح  ثثثي جثثثز   ثثثل،  ةن ة ن ضثثث  ة يلنيثثث ، نيثثثل  ،  منثثثصح، 356)

  312ص
 0 1/321( ة م ل ة ا ي  357)
 0 311(  ت  ة  لمح  ي جز   ل ص358)
 0، نونل  ىًيل115-110( ة  صن   ي ة  نس ة ن ع   ن  ةن  هشصم ص359)
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الشاعر عن ذكر  قول األعشى السابق ذكره )ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا(، عدل فيف
البحث عن المحذوف من أجل تشكيل المعنى  فيويشاركه  المتلقيالموصوف لكى يوقظ ذهن 

وبيان هل المقصود أن هناك ليلة اسمها ليلة أرمد أم المقصود ليلة رجل أرمد، فإذا به يدرك أن 
 .المحذوف اسم جامد لذات وأن المعنى: ألم تغتمض عيناك اغتماض ليلة رجل أرمد

 : (360)قوله فيو 

يَنذذذة   ل  د اَلص  كاأَلَضذذاة  َحص  ** َوك 
* 

َلَها َعن  َربّ َها َيَتَذبذ ذذَذب    َترَى َفض 

 

اَلص  َكاأَلَضاة (، وأن البنية األساسية: وكل دروع  فينرى أن فيه موصوفًا محذوفًا  ل  د  قوله: )وك 
فمن خالل المقارنة بين البنيتين يتبين لنا أن الشاعر لجأ إلى حذف الموصوف  .دالص كاألضاة

ترتب عليه تعدد االحتماالت الذهنية للموصوف وكنه هذا  الذيوذكر صفته بداًل منه، وهو األمر 
دلصتها السيول  أيوصفه بأنه أملس لين براق، هل هو درع أم صخرة مدلصة،  الذي شيءال

 .(361)استدارته فيحجر شديد َفَلّيَنتها أم أنه 

 

تبرق متموجة كأنها  التيفإذا به يجد أن المحذوف اسم جامد لذات وهو الدروع اللينة الملساء 
معنى هذا  فيالغدران تغطى جسم البسها وتحميه وتهتز عليه أطرافها، وذلك من خالل بحثه 

 (362)سياق هجائه للحارث بن وعلة فيالبيت وعالقته بما سبقه من أبيات، فإذا به يجد أن الشاعر 
متعرضًا لكرم قومه عندما يحل بهم ضيف ما، فهم "قوم األعشى" يمتلكون إباًل غير معيب 
أصحابها، يقرون بها الضيفان، ولحومها وألبانها لمن ينزل بهم من الغرباء، ويقدمونها دية تفديه 

تحميه خيل ادخرت للشدائد، جوارهم  فياألغنياء منه، وهو آمن  فيمن دم القتلى حين يستخ
 .تسرع إلى المستغيث، ضامرة البطن من ساللة )الصريح( و)أعوج(، جريئة ال ينالها كالل

رماح مرنة، عيدانها اجتلبت من )الخط( وأسنانها مما صنع  أيًضاوبجانب هذه الخيل تحميه 
(، وسيوف بيض قاطعة المعة كالبرق، ودروع لينة ملساء ، تبرق متموجة مثل )َأب َزى( و)َشر َعب 

 قوله :  فيالغدران، تغطى جسم البسها وتحميه، وتتذبذب عليه أطرافها، وذلك 

                                                           

 0 155/11ة  ىعةح  (360)
 0( ىُثْنرل  ة يي ، أص ا   ي361)
( ة  صن  ن    ل  أث  ننثأ نلثصو،  هثأ ةأثلوا،  ونثعهل أص ثك نث   ثيمصح نث  اهثا نث   يلمث  نث  362)

 0 1/12ىُثْنرل  ة  صأا  ي ة لت   ةأل ب 0ُ  صى  ةن  بي  ن   لأ ن  ن ل ن   ةئا



 

125 

ُُ ال َيْعَترى الــذَّمُّ َأْهَلــهُ  ْيف الَغِريــِب وُتْحَلــبُ  *** َلَنا َنَعُم ُر للضَّ  ُتَعقَّ

 ُُ ُُ  *** َوُيْعَقُل ِإْن َناَبْت َعَلْيـه َعِظيَمــُة  (363)ُموِسُعوَن َتَغيَُّبـــواإَذا َما ُأَناُس

 ُُ َيـاح مُصوُنــُة اِعى َتُثوُب َوُتْرَكــبُ  *** َوَيْمَنُعُه َيْوَم الصَّ ُُ ِإلى الدَّ  (364)ِسَراُع

ِريح َوَأْعــَوجٍّ  ــبُ  *** َعَناِجيُج َمْن آِل الصَّ  (365)َمَغاويُر ِفيَها لألريــب ُمَعقَّ

ُُ ِمَن الَخطِ ىِ  ِفيِه َأِسنَـّ  ُُ َوَلـْدُن  (366)َذخاِئُر ِممَّا َسنَّ َأْبَزى َوَشْرَعـــبُ  *** ــُة

 ُُ ُُ َكَأْمَثاِل الَعِقيِق صــَواِرُم وخ ِفينا وُتْخَشـــبُ  *** َوِبيـُض  (367)ُتَصاُن ِليَوم الدَّ

َها َيَتَذْبَذبُ  *** َوُكـلُّ ِداَلصٍّ َكاألَضاِة َحِصيَنــةٍّ   (368)َتـــرى َفْضَلَها َعْن َربِ 

 

 

ث   عن المحذوف وإدراكه له من خالل عالقة البيت باألبيات السابقة يفضى بنا إلى  المتلقيَفَبح 
عرفه علماء النص بأنه "خاصية داللية  الذيداخل النص، هذا التماسك  النصيإدراك التماسك 

 (369)عالقتها بما يفهم من الجمل األخرى" فيللخطاب تعتمد على فهم كل جملة مكونة للنص 
 .أيًضاتشكيل المعنى  فيقد شارك المبدع  متلقيالوبذلك يكون 

ُ  لحذف الموصوف، وأن هذا األمر ال    وهكذا نرى أن إحالل الصفة محل الموصوف نتيجة 
المعنى وثرائه باإلضافة إلى توافق  فيأن يوصف بالضعف؛ ألنه يؤدى إلى االتساع  ينبغى
مع النسيج الشعرى عن طريق الحذف واإلحالل معًا، وأن حذف المنعوت قد شغل  النحوي النظام 

شعر األعشى متوفرًا فيه شرطى حذف المنعوت اللذين ذكرهما  فيمجموعة من الوظائف النحوية 
ابن قيم الجوزية، وما لم تتوفر فيه الشروط وجدت معه قرينة من سياق لفظى أو حالى، فقويت 

 .الداللة عليه

                                                           

 0( ىي ا  ي  ع ة  ى  ألها ة  ويا    ة  صيا363)
 0    و  و لةس أنع    عل  ة  صج ( أنع 364)
 0أي    غز  ىي من غز  0ة نلى   و عن   ل صح أش عنةح 0(  نصجيث  اال365)
ونثثثز   0ة خ ثثثأ  ة انًثثثعب إ ثثثأ ة خثثث ،  هثثثع أ ثثثصح نيثثثع ة لأثثثصح  لثثثأ ة م ثثثل 0(  ثثث ح  أثثثلح366)

 0  ل    نج ح أ  بنص  ة لأصح
 0يخش   ين ا 0( ة   خ  ة أف367)
 0ةألاصا  غ ىل ة اص  0ة ملة ( ة  ةص  ة لي  368)
 أثص نيث هص حيثي ة واص ثك  120،  ىُثْنرثل  وىضثص  ص 120( ن غ  ة خ ثصب   لثل ة ثني ص369)

 0 27   ن ة اول أ،  ىُثْنرل    لل ة لت  ة ننأ ني  ة نرلى   ة و ميء ص
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 ف الصفــــةحـــذ
النثر، نحو قول  فيالشعر أم  فيالنعت أن ي ذ كر مع منعوته، سواء أكان ذلك  فياألصل 
 :  (370)األعشى

 

ذذذداً  َعَز الم كوك ذذذَب َوخ  َطع  اأَلم  ** َتق 
* 

يَغال    (371)ب َنذذذواج  َسر يَعذذذة  اإل 

 

  ُ ُ  خبرية  َعَز الم َكوك َب( جملة  َطع  اأَلم  ُ  فعلها فقوله: )َتق  ُ  فعلية  ، نمطها جملة   ُ ُ  مثبتة  فعلية 
، وصورته: فعل+فاعل "ضمير مستتر"+مفعول به+نعت  .متعد 

 

َبي َرة( موضحًا أن  فيوالشاعر  شغله عنها أسفار  الذيسياق توجيه الحديث إلى محبوبته )ج 
تقطع األرض الغليظة المتوقدة من شدة الحر بخطى واسعة  التيطويلة عبر الصحراء بناقته 
 .وقوائم طويلة سريعة اإليغال

 

 

قوله: )األمعز المكوكب( يجد أن النعت )المكوكب( قد ترابط مع منعوته)األمعز(  فيوالناظر 
عت لترابط الن اللغوي "يقدمها النظام  التيالوسائل  هياإلفراد والتذكير والنصب، و  فيمطابقًا إياه 

فما ينعت وما ال ينعت، وما ينعت به وما  .بالمنعوت وتمييزه من غيره من أنواع التوابع األخرى 
مواضع محددة، كل ذلك يعين  فياإلعراب والنوع والعدد والتعيين إال  فيال ينعت به والمطابقة 

 .شعر األعشى في النصي، ومن ثم التماسك (372)على تماسك النعت بمتبوعه"

 

اللغة جوازًا عند  فيرابط فإن حذف الصفة "النعت" ي َعد  من أنواع الحذف الواردة ورغم هذا الت
لَّ  ذ  ك  يَبَها َوَكاَن َوَراءه م مَّل ك  َيأ خ  وجود الدليل الحالى أو اللفظى، نحو قوله تعالى: ﴿َفَأَردت  َأن  أَع 

                                                           

 0 57/12( ة  ىعةح370)
 -نخ ثثثأ  ة ثثثي  يثثث ة   -ة ا عنثثث   ة اوعلثثث  أثثث   ثثث ا ة  ثثثل-( ةألأيثثز  أثثثص غلثثثظ أثثث  ةألنض371)

 0ة ىتصف  و غا  ي ة ًيل و  اه   نص غ  وني  - عةن  لعةئل
 0 235( ننص  ة جال  ة يلني  ص372)
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بًا  َسف يَنة  َغص 
بكلمة  أيقر، كذلك،  حيث تقدر صفة محذوفة بذ )صالحة( بدليل أنه (373 )

، صالحة، والسياق اللفظى يقتضى ذلك؛ ألن "تعييبها يخرجها عن كونها سفينة، فال فائدة حنئذ
ء    لَّ َشي  ر  ك  لّ طت عليه، بدليل  أي، (374) وقوله تعالى:﴿ ت َدمّ  ﴿  َما َتَذُر ِمن َشْيءٍّ َأَتْت َعَلْيِه س 

 .(376)اآلية" (375)﴾ 

 

فالمالحظ أنَّ الدليل سواء أكان حاليًا أم لفظيًا يسّوغ حذف الصفة، هذا باإلضافة إلى أنه يبدو لى 
المتكلم شيئًا ثابتًا  فيحين ين فيسياق الن فياللغة يكثر  فيأن "حذف الصفة  أستاذيكما يرى 

 شيءال فيوإنما نالمطلق،  فيهذه الحالة ال يريد الن فيبقرينة العقل أو بغيرها من القرائن، فهو 
صفة إنسان إنه ليس بشاعر أو ليس بكاتب أو ليس  فيقولنا  فيكما  ...مقيدًا بصفة مخصوصة

بإنسان مع ثبوت هذه الصفات أو مثلها له، فالمقصود من المتكلم تقييد هذه الصفات بصفات 
وحذف  .إلخ، وهو ما يفهمه السامع ...أنه ليس بشاعر مجيد أو يعتد به أو ذى بال أيأخرى، 

اللغة من حذف الصفة وإبقاء موصوفها مع نية  فيالموصوف وإقامة الصفة مقامه أشهر وأكثر 
 .(377)معناها"

 

 :(378)أربعة مواضع، نحو قوله فيولمَّا استقريت شعر األعشى لم أجد حذفًا للصفة إال 

يذذذَن َتن ذ وا ب عذذذذذ دل  ح  ** ل يس 
* 

ب ه م  إ لى َأَخذذذَوى    َفذذذَزاَره  س 

 

ُ  ذات فعل متعد وصورة نمطها:  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ب هم َإلَى َأَخوى  َفَزاَره( جملة  فقوله: )َتن س 
 .فعل+فاعل مستتر+مفعول به+ جار ومجرور+مضاف إليه

 .والبنية األساسية لهذه الجملة: تنسبهم إلى أخوى فزارة الماجدين 

 ومجرور+مضاف إليه+نعت محذوففعل+فاعل مستتر+مفعول به+ جار 
                                                           

 0 72(  عنا ة    ، ةآلى  373)
 0 15(  عنا ةألح ص ، ةآلى  374)
 0 31(  عنا ة أةنىص ، ةآلى  375)
Cohesion in ، 0/52،  ثثلح ة اىنثثا 1/225، ة  وثثصب121( ىُثْنرثثل  أتنثثأ ة لميثث  ص376)

English, pp,163-166. 
 0 137( رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص377)
 0 022/21، 217/21، 22/21،  ىُثْنرل  وىضص  107/03( ة  ىعةح378)
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 البنية الظاهرة حذفًا جائزًا، فتحولت إلى:  فيوقد دخلها عنصر تحويل بحذف النعت 
 تنسبهم إلى أخوى فزاره

 

وقد جاء هذا الحذف متوافقًا مع النسج الشعرى، حيث إن حذف النعت )الماجدين( يتيح للشاعر 
 .ية، فأوجز وحذفالقاف فياتحاد البيت مع غيره من أبيات القصيدة 

 

هذه القصيدة يهجو شيبان بن  فيوقد دل سياق الحال على النعت المحذوف، حيث إن الشاعر 
نظر شيبان بن شهاب  فيمواجهة بنى فزاره الماجدين  فيشهاب الجحدرى مفتخرًا بقومه 

رًا من شأنهم، حاطًا  فيالجحدرى "واألعشى يتناول  هذه القصيدة بعض بنى فزاره بالهجاء م َصغّ 
من قدرهم مقارنًا بينهم وبين أشراف قومه، والظاهر أن هؤالء الذين يهجوهم من )فزارة( كانوا 

 .(379)يعينون بنى جحدر على قوم األعشى"

ء متوافقًا مع شعر األعشى فيما يخص الصفة قد جا فيوالجدير بالذكر أن الحذف لداللة الحال 
النحاة من داللة الحال أو اللفظ على الصفة المحذوفة، يقول ابن جنى: "وقد حذفت الصفة  أير 

وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سير عليه ليل، وهم يريدون: ليل  .ودلت الحال عليها
 فيك تحس وذلك أن .وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة ل َما دل من الحال على موضعها .طويل

 .(380)كالم القائل لذلك من التطويح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك"

يمكن تقديره قد جاء مطابقًا  الذيويالحظ من خالل دراسة مواضع حذف النعت أن النعت 
لترابط  اللغوي ينص عليها النظام  التياإلعراب والنوع والعدد باعتبارها بعض الوسائل  فيلمنعوته 

مواضع ذكر النعت مع منعوته على نحو ما بينا  فيالنعت مع المنعوت، باإلضافة إلى الترابط 
يفسر لنا تفوق مواضع ذكر النعت مع  الذيبداية الحديث، وهذا الترابط أو التماسك هو  في

 .(381)حدمنعوته على حذفه، فالنعت أنفع لمنعوته غالبًا من الناحية لداللية؛ ألنهما كاالسم الوا

 حــذف المعطــوف

                                                           

حيثثثثي ي ثثثث ىل ة ثثثث نوعن أ اثثثث  حًثثثثي   ل نثثثثي ا،  نثثثثأ ك  ثثثثلح ة ميثثثث   101( ىُثْنرثثثثل  ة ثثثث ىعةح ص379)
 0 102ص

 0 1/072 ىُثْنرل   -070-1/071( ة خنصئي380)
،  حثعف   ن ة نيثث   ثثي ي  يثء ة واص ثثك ة ننثثأ ىُثْنرثل   لثثل ة لتثث  311-2/312 وثثصب( ىُثْنرثل  ة 381)

 0 175-1229173-2/125ة ننأ ني  ة نرلى   ة و ميء
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لمَّا كانت اللغة العربية تجنح إلى اإليجاز، فإنها تلجأ إلى حذف ما يتكرر من عناصر، نحو 
على نحو  -السياق فيحذف المعطوف، واالكتفاء بالمعطوف عليه، مع وجود ما يدل على ذلك 

عنذذد كونه اف حذف الخبر جوازًا عند عطفه على مبتدأ ذكر خبره، وحذف المض فيما مر بنا 
َظم   -(382)معطوفًا على مماثل َلئ َك أَع  َتو ي م نك م مَّن  َأنَفَق م ن َقب ل  ال َفت ح  َوَقاَتَل أ و  نحو قوله تعالى:﴿ اَل َيس 

د  َوَقاَتل وا    يَن َأنَفق وا م ن َبع  َن الَّذ  َدَرَجًة مّ 
"فالتسوية تقتضى شيئين يسوى بينهما أو تبغى ، (383)

تساويهما، وقد ذكر أحدهما، وهو "من أنفق من قبل الفتح وقاتل"، وحذف اآلخر لداللة قرينة "ال 
الجملة التالية، فتقدير الجملة األولى: ال يستوى منكم من أنفق من  فييستوى" عليه، ولورود ذكره 

طف والع ...قبل الفتح وقاتل، ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فحذف المعطوف، واو العطف
يمكن االستغناء  التيبعامة موضع يكثر فيه الحذف ل َما فيه من طول الكالم وتكرار للعناصر 

 .(384)األسماء واألفعال والجمل" فيعنها لورود مثلها أو مقابلها، ويرد 

أربعة وأربعين موضعًا، نحو  فيشعر األعشى  فيوقد ورد حذف المعطوف حالة كونه اسمًا 
 :  (385)قوله

مذذذذاإ لى َملك   ذذذذذذالل  السَّ ** َكه 
* 

ي ذذذذَرا دًا وخ  َكى َوَفاًء َوَمج   ء  َأز 

 

دًا وَخي ذذذذَرا(  َكى َوَفاًء َوَمج   :  هيفالبنية األساسية لقوله: )َأز 

 أزكى وفاء وأزكى مجدًا وأزكى خيراً 

 

البنية الظاهرة لما سبق ذكره "أزكى" وهو األمر  فيومن خاللها يالحظ أن المعطوف قد حذف 
سياق مدحه  فييدل على ميل اللغة إلى حذف العناصر المكررة إيجازًا واختصارًا، فالشاعر  الذي

، واصفًا إياه بأنه كهالل السماء، ثم وفاء ومجدًا وكرمًا، ولم يلجأ إلى تكرار فيلهوذة بن على الحن

                                                           

أثثث  هثثثأة ة م ثثثي حيثثثي إح أعةاثثثع حثثثأ  ة خمثثثل  ثثثي ة ي ثثث   ةيلثثث   ثثثي  -23( ىُثْنرثثثل  ص382)
 لثثأ  إحنثص  حثثأ  ة اي ثثع  هنثثص نص اثثص   إ ثثأ أعةاثثع حثثأ  ة اضثثص  حص ثث  نع ثثن أي ع ثثص  

 0 222/59270/02أاص ا،   ع
 0 20(  عنا ة   ى ، ةآلى  383)
،  أتنثأ 0/75،  ىُثْنرثل    ثلح ة اىنثا111-110( رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص384)

 0 211-1/217ة لمي 
،     أ اثثثثثثثثث  ة خ ثثثثثثثثثصنأ، 55/279225/79107/200،  ىُثْنرثثثثثثثثثل 237/03( ة ثثثثثثثثث ىعةح385)

 0 112،ص2222، نيل  ، ، ة النز ة ث ص ي ة يلنأ2 ًص يص  ة ني، ط
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استقامة المتقارب وتصحيح  فيى ذلك إسهام هذا الحذف المعطوف طلبًا لإليجاز، أضف إل
 هكذا :  الثانيأن تقطيع الشطر  فيالقافية، فال يخ

 أزكى/ وفاًء/ ومجدًا/ وخيَراً 

 فعولن فعولن فعولن فعولن

َكى"، ألدى ذلك إلى اضطراب  الوزن بوجود  فيولو أن الشاعر لجأ إلى تكرار المعطوف "أز 
شعرنا العربى، َولَما استقرت كلمة القافية برويها وهو حرف  في ضرب من المتقارب غير موجود

 .مكانها المراد فيالراء 
 

 
 حــذف الحــال

َذف  الحال  ن ى به عن المفعول، ورغم ذلك فإن ابن جنى  فيي ح  ت غ  اللغة بكثرة حالة كونه قواًل اس 
يرى أن حذفه "ال يحسن، وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر بها، وما طريقه طريق 

فابن جنى يرى أن الغرض من  .(386)التوكيد غير الئق به الحذف؛ ألنه ضد الغرض ونقيضه"
َف انعدمت الفائدة الحال التوكيد وإذا ح   قوله  فيالقرآن الكريم  فيالتوكيد، لكن حذفه ورد  فيذ 

: قائلين: سالم أي، (387)سَساَلم  َعَلْيُكم ﴾  ، ﴿ َوالَماَلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِ ن ُكلِ  َبابٍّ تعالى:
أغنى عن عليكم، وهذا األمر يؤكد حذف الحال لقرينة، وأن أكثر ما يكون ذلك إذا كانت قواًل 

 :  (389)ستة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوقد ورد حذف الحال  (388)المقول

** َفلمَّا أَتاَنا ب َعي ذذذذذَد الَكذذذذَرى 
* 

َنذذذذا َعَمذذذاراً  َنا َله  وَرَفع   َسَجد 

 

ُ  ذات فعل متعد  وصورة نمطها:  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )ورفعنا عمارًا( جملة 

 فعل+فاعل+مفعول به

 

                                                           

 0 110،  ىُثْنرل  رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص1/010( ة خنصئي386)
 0 10913(  عنا ة ل   ةآلىوصح 387)
 0 1/001( ىُثْنرل   لح ةأل اع أ 388)
 0 20/79232/329220/29110/29320/13 ىُثْنرل  202/32( ة  ىعةح389)
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 والبنية األساسية: ورفعنا أيدينا قائلين عمارًا، ويرمز لها بالشكل اآلتى : 
 فعل+فاعل+مفعول به للفعل+حال+مفعول به السم الفاعل

حذفًا  -وهو ما يهمنا هنا-وقد دخل هذه البنية عنصر تحويل بحذف مفعول الفعل ثم حذف الحال
 .ة إلى: ورفعنا عماراً البنية الظاهر  فيجائزًا، فتحولت 

 

، فيقول: (390)ذلك قول الدكتور محمد حسين عند شرحه لهذا البيت والبيت السابق عليه ويعضد 
(، وتعرض للوقوع  في"وكأن الشاعر قد صحب الممدوح  َلع   فيبعض غاراته بمكان اسمه )َلع 

شكرًا وتعظيمًا، األسر، حتى أنقذ مع صحبه بدخول الممدوح عليهم آخر الليل مظفرًا، فسجدوا 
 .(391)هاتفين )عمرك الله(" -تحية الملوك-رافعين أيديهم بالريحان

 

فالمالحظ أن السياق قد دل على الحال المحذوف، وذلك من قوله )رفعنا(، باإلضافة إلى كلمة 
 هي: عمرك الله، وذلك ال يكون إال قواًل، وعالقة هذا الحذف بالداللة واضحة، و أي)عمارا( 

استقامة وزن  فيمن أثر  أيًضاما لهذا الحذف  فيلة السياق على المحذوف، وال يخاإليجاز لدال
 .مكانها فيالمتقارب واستقرار كلمة القافية 

 

 حــذف التمييــز

 فيي َعد  التمييز سواء أكان تمييز نسبة أم تمييز ذات من وسائل التفسير والبيان وإزالة الغموض 
وقد يعرف ما يزيل هذا  .معظم حاالته باإلبهام فييتصف  الذياالحتماالت الداللية للمميز 

ذلك يقول ابن يعيش: "اعلم  فيو  (392)اإلبهام من قرينة ما وهنا "يجوز ذكر المبهمات بدون تمييز"
وذلك نحو أن تخبر بخبر  .أن التمييز والتفسير والتبيين واحد، والمراد به رفع اإلبهام وإزالة اللبس

ل وجوهًا، فيتردد المخاطب فيها، فتنبهه على المراد بالنص على أحد أو تذكر لفظًا يحتم
مّ ى تمييزًا وتفسيراً  .محتمالته تبيينًا للغرض فالجملة  .جملة ومفرد فيوهذا اإلبهام يكون  .ولذلك س 

من أشيائه، ويحتمل ذلك أشياء كثيرة، كلسانه وقلبه  شيءقولك "طاب زيد" مسندة إليه، والمراد 
 .(393)وكذلك التصبب والتفقؤ يكون من أشياء كثيرة" .ومنزله وغير ذلك

                                                           

َلٍ   ِأ  ي 390)  َ ْيَلٍع     َنَ ْعِ  ة َتلِىِ  َىَخصُ  ةِ َ صنَة( ة مي  ة ًصنء هع لع ن   َثَيص َيثْ

 0 200( ة  ىعةح ص391)
 0 152( ىُثْنرل  رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص392)
 0 1/70(  لح ة اىنا393)



 

132 

، وليس اإلبهام التركيبيوتجدر اإلشارة إلى أن اإلبهام الناتج عن حذف التمييز هنا هو اإلبهام 
ب تركيب جزء أو أكثر من أجزاء ذلك اإلبهام "الحادث بسب التركيبيونعنى باإلبهام  .المفرد

الجملة بعضه مع بعض مما يؤدى إلى غموض ما يزول بمجىء عنصر آخر واجتالبه، وهذه 
وهذا النوع من اإلبهام يصدق على تمييز  .مفردة مستقلة لم يكن فيها هذا الغموض هياألجزاء و 

 .(394)تركيب آخر يؤدى إلى اإلبهام" أيالنسبة والحال خاصة أو 

 

 : (395)ثالثة عشر موضعًا، نحو قوله فيشعر األعشى  فيالتمييز محذوفًا جوازًا وقد ورد 

  ُ ذذذد  ُ  ماج  ؤ  ذذذر  َذ وأن ذذذذَت ام  ** أََهو 
* 

ر َك  ذذذورا فيوَبح  ل و الب ح   النَّاس  َيع 

ُ  ذات فعل  متعد  إلى مفعول به  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ذذذورا( جملة  ل و الب ح  واحد، وصورة فقوله: )َيع 
 .نمطها: فعل+فاعل+مفعول به

يمثلها الشكل:  التي: يعلو هو البحورا جودًا، هيوإذا كانت البنية األساسية لهذه الجملة 
 البنية الظاهرة قد تحولت إلى:  فيفعل+فاعل+مفعول به+تمييز، فإنه عند ظهورها 

 فعل+فاعل مستتر+مفعول به+

ذ ف التمييز، وما يهمنا هنا هو حذف التمييز  ذ ف لداللة القرائن  الذيحيث است تر الفاعل وح  ح 
ُ   -قائاًل له: يا هوذ فيسياق مدحه لهوذة بن على الحن فيعليه، حيث إن الشاعر  وأنت امرؤ 

فقد دل  (396)لقد كثرت نعمك علّى، وتعددت أياديك وكثر تقصيرى  -ماجد يفوق جودك كل جود
البيت على أن ثمة تمييزًا محذوفًا يمكن أن يكون تقديره: وبحرك  فياق ولفظ البحور المذكور السي
 .الناس يعلو البحور جوداً  في

 

                                                           

 227،  ىُثْنرثثل  وىضثثص  ص230( ي ليثثا ة لىثثظ  ي ثثعىل ة اينثثأ  و لهاثثص  ثثي ة وثثلة  ة ن ثثع  ص394)
0 

، 202/019227/25، 72/25 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل   237/02( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح395)
222/239210/00930 ،252/209110 /109172 /02 ،022 /

159022/12 0 
 حيي ة شلح   أة ة مي   ة وص أ  ن حيي ى عف ة شص ل    232( ىُثْنرل  ة ًصنء ص396)

 َمنَ ْنَت َعَلىَّ الَعطَاَء الَجزيْل     وَقْد َقصََّر الضَّنُّ ِمنِ ى َكِثيراً 
ي  أ  ة او صنب  ل   يا  ل ان ة  نل،  و ع ث   يثع   إ ثأ  يج ن ة  صنا إ أ وح هأة ة م

 0 يعف ن أ   صن  ة ًم  ة خىي  أ  ميل ة وىييل   إ  صح أص لملن
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فع اإلبهام والغموض الناتج عن االحتماالت الداللية  وذلك حتى يتضح التفسير والبيان وي ر 
يريد الشاعر منه البحث عن المحذوف ومشاركته  الذي-المتلقيينصرف إليها ذهن  التيالمختلفة 

من جراء هذا الحذف، فإذا به يتوصل إلى التمييز المحذوف لتعظيم الممدوح  -المعنى في
أوضحه  الذيولعله من المفيد اإلشارة إلى أن هذا اإلبهام الناتج عن حذف التمييز و  .وتفخيمه

ُ  يدل بوضوح على أثر المعنى  للفظ والتركيب بشكل معين، ويتمثل هذا مجىء ا فيالسياق "أمر 
 .(397)أن اإلبهام نفسه يكون مقصودًا للداللة على معنى التفخيم والتعظيم" فيالسبب 

 

الناس يعلو جوده  في: وبحرك التركيبيويمكن القول إن التمييز هنا محول عن الفاعل وأصله 
لتأكيد بحذف ما يدل على البحورا، ولكن الشاعر عدل عن هذه الصياغة لضرب من المبالغة وا

( ظاهر العطاء والجود وال يحتاج إلى فيالمبالغة والتأكيد لكون ممدوحه )هوذة بن على الحن
يؤكد ترابط التمييز المحذوف مع جملته إذ "إن  الذيمبالغة وتأكيد لهذه الصفات، وهو األمر 

يؤكد أن "ارتباط التمييز مما  (398)الفعل مسند إلى مجموع الفاعل والتمييز معًا من حيث المعنى"
 .(399)آخر" شيءبالفعل أقرب إلى ارتباط اإلسناد، وهو يعتمد على المعنى أكثر من اعتماده على 

 :  (400)قوله أيًضاومنه 

ل ذذذد ى ** َمَضى لى  َثَمان وَن َمن  َمو 
* 

اب هذَذذذا يذذذل  ح سَّ ل َك َتف ص   َكذ 

 

ُ  ذات فعل  الزم ، وصورة نمطها:  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )َمَضى ل ى َثَمان ون( جملة 
 فعل+جار ومجرور+فاعل

 : مضى ثمانون عامًا لىهيوالبنية األساسية بعد إعادة الترتيب 

 فعل+فاعل+تمييز+جار ومجرور

بنية السطح، فتحولت إلى: مضى لى ثمانون،  فيوقد دخلها عنصر تحويل بحذف التمييز جوازًا 
ذ ف التمييز لداللة السياق عليه وهو )سنة أو عام( و  سوَّغ هذا التقدير أن العادة جرت  الذيوقد ح 

                                                           

،  ىُثْنرثثثثثثثل   ثثثثثثثلح 252( ي ليثثثثثثا ة لىثثثثثثثظ  ي ثثثثثثثعىل ة اينثثثثثثثأ  و لهاثثثثثثثص  ثثثثثثثي ة وثثثثثثثلة  ة ن ثثثثثثثع  ص397)
 0 1/302ة لاأ

 0 1/75نا،  ىُثْنرل   لح ةن  ىييا  لاى202( ننص  ة جال  ة يلني  ص398)
 0 202( ة ًصنء ص399)
 0 110/10( ة  ىعةح400)
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استقامة وزن  في، أضف إلى ذلك ما لهذا الحذف من دور (401)على حساب العمر بالسنين
 .المتقارب وتصحيح القافية

 
 األعشى :  شعر فيسمات حذف األسماء 

 التحليل فيما يلى: فيشعر األعشى، بجانب ما تقدم  فييمكن إيجاز أهم سمات حذف األسماء 

اتَّسم حذف األسماء بتفوق مواضع الحذف الجائز على مواضع الحذف الواجب، ويبدو ذلك 
، فإنما يدل على أن الشاعر لجأ إلى شيءحذف المبتدأ والخبر، وإن دل ذلك على  فيواضحًا 

 فييريدها مشاركًا إياه  التيإلى البحث عن المحذوف، ومن ثم الداللة  المتلقيذلك ليصرف ذهن 
 .تشكيل المعنى

 

التعبير عن المعنى المراد، فإن األعشى قد  فييتيحها  الحذف الجائز لألسماء  التيرغم الحرية 
يريدها، وذلك عند بناء الفعل لغير الفاعل وتغير نمط  لجأ إلى الحذف الواجب لداللة خاصة

أن النمط العام للجملة قد تغير نتيجة المعنى، وهنا  أيالجملة من البناء للمعلوم إلى المجهول، 
 .أمكن للمتلقى الوقوف أمامه رغم كونه واجباً 

 

طبقًا للقاعدة  دائمًا لداللة األول عليه الثانيظهر من خالل حذف األسماء أن الحذف كان من 
 .الحذف فيالعامة 

 

، وهو النحوي الدرس  فياتَّسمت مواضع حذف األسماء بتحقق أهم شرط من شروط الحذف 
 .ضرورة وجود الدليل على المحذوف لفظيًا أو حاليًا، باإلضافة إلى وضوح المعنى وعدم اللبس

ضى وتصحيح القافية الحفا  على الوزن العرو  فياتسم حذف األسماء بإتاحة الحرية لألعشى 
آخر البيت، حتى إن ما  فيباستقرار الكلمة المرادة لداللة  ما يركّ ز عليها الشاعر، وبرويها المراد 

 .هذا األمر فيوصف بأنه حذف جائز نتيجة الصناعة النحوية قد أسهم 

 فيبعض  منه كان بسبب كثرة االستعمال كما  فيشعر األعشى بأنه  فيط ب ع حذف األسماء 
 .حذف ال النافية للجنس وحذف الفاعل جوازاً 

                                                           

 0 113( ىُثْنرل  رصهلا ة  أ   ي ة  نس ة لتع  ص401)
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حذف  فييضاف إلى ذلك أن طول الكالم بالمحذوف كان سببًا لحذف بعض األسماء كما 
المبتدأ والفاعل، أو أن الفعل والعادة قد دال  فيالمفعول اختصارًا، وكذلك لعلم المخاطب كما 

وزن والقافية كسبب ضمن حذف الموصوف، أضف إلى ذلك تدخل ال فيعلى المحذوف كما 
 .األسباب

اتسمت مواضع حذف األسماء بأن ثمة أغراضًا داللية وراء هذا الحذف، نحو حذف المبتدأ 
والخبر والمفعول والمعطوف لإليجاز واالختصار، ونحو صيانة المحذوف عن الذكر تشريفًا له 

 فيفعل دون الفاعل كما حذف الفاعل، والتركيز على الحدث المستفاد من ال فيمقام ما كما  في
حذف المبتدأ والخبر، أو لالتساع  فيوالمفعول، ونحو العلم بالمحذوف كما  أيًضاحذف الفاعل 

حذف المضاف، أو للتفخيم والتعظيم من شأن الممدوح أو المحبوبة،  فيالمعنى كما  في
 فيالمعنى وكل ذلك يدل على أثر  .باإلضافة إلى ما يرتبط بالسياق من أغراض ودالالت أخر

 .ورد بها التيمجىء اللفظ والتركيب على الهيئة 

 

شعر األعشى أنه ليس للمحذوف عمل فيما تبقى من عناصر  فيظهر من خالل حذف األسماء 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وذلك  فيالجملة بعد الحذف، فلم يقو على ذلك كما 
 .الثانيحث المب فيعلى خالف الفعل عند حذفه كما سنرى 

 

 فيشعر األعشى بإتاحة القول بتعدد وجوه اإلعراب  فياتسمت بعض مواضع الحذف الجائز 
تقدير  فيحذف المبتدأ والخبر نتيجة االختالف  فيشعره وتأكيد ذلك عامة كما هو الحال 

 .عالمة واحدة فيالمحذوف، واشتراك المبتدأ والخبر 

 

حذف الفاعل  فيالقة بين الحذف واإلحالل كما اتسمت بعض مواضع حذف األسماء ببيان الع
حيث يحل محله المفعول أو أحق العناصر بذلك عند تعددها، وحذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه، والموصوف وإقامة الصفة مقامه، وهذا األمر يؤكد القول بأن الحذف أحد أسباب 

 .اإلحالل
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إن ما سماه النحاة ضرورة ليس بضرورة على الوجه الصحيح، إنما هو من خصائص لغة الشعر 
ي علَّل  الذيجواب الشرط  فيتتيح مثل هذه األمور لسبب  ما، نحو حذف المبتدأ جوازًا  التي

 .القرآن الكريم فيبإهدار قرينة التضام ووروده 
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 الثانيالمبحث 
 حــذف األفعــال

 

الجملة الفعلية، معبّ رًا عن الحدث مقترنًا بالزمن، عاماًل، سواء أكان متقدمًا أم  فييعد  الفعل عمدة 
َذف جوازًا ووجوبًا ويبقى عمله، وأعنى بحذف الفعل حذفه  .متأخرًا غالبًا أم محذوفاً  ولذلك فإنه ي ح 

سواء أبقى  أي، (402)تعدياً وحده أو مع مضمر مرفوع أو منصوب أو معهما، سواء أكان الزمًا أم م
شعر  فيمن عناصر الجملة أم لم يبق حيث تحذف الجملة كلها، وقد ورد حذف الفعل  شيء

مائتين وواحد وسبعين موضعًا، منها مائتان وأحد عشر موضعًا وجوبًا، وستون  فياألعشى 
ًا، لبيان موضعًا جوازًا، سيكون جل الحديث عن الحذف جوازًا مع اإلشارة والرصد للحذف وجوب

 .مدى قوة عمل الفعل وتفوقه على ملحقاته

 
 أواًل: حذف الفعل جوازًا : 

ّذف  الفعل جوازًا إذا دل عليه دليل حالى أو مقالى، وهو ما عبَّر عنه سيبويه بقوله: "هذا باب  ي ح 
باب اإلغراء  فيسياق فعل القول، و  فيويطرد ذلك  (403)ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره"

سياق عطف  فيجواب االستفهام، و  فيعند عدم تكرار االسم المنصوب أو العطف عليه، و 
 .شعر األعشى في، وفيما يلى عرض لما ورد من ذلك (404)النسق، وغير ذلك

 حذف فعل القول : -أ
اللغة حذف فعل القول جوازًا، وتكاد كتب النحو تغص بهذا النوع من الحذف وبخاصة  فييرد 
َساَلم  َعَلْيُكم ِبَما  ، ﴿ َوالَماَلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِ ن ُكلِ  َبابٍّ ب اإلعراب، نحو قوله تعالى:كت

                                                           

 Cohesion in English, pp.167-173,192-.193،  ىُثْنرل   117( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص402)
، 25190/111910093/212-1/252   ىُثْنرثل   ة ا وضث 170-2/151( ة  وصب403)

 0 2/215  لح ة اىنا
-1559152،  رثثثثثصهلا ة  ثثثثثأ   ثثثثثي ة ثثثثث نس ة لتثثثثثع  ص117( ىُثْنرثثثثثل  أتنثثثثثأ ة لميثثثثث  ص404)

 0 102-101، ننص  ة جال  ة يلني  123
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اِر ﴾   ، فالتقدير: يقولون سالم عليكم، وقد ورد هذا النمط من الحذف (405)َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ
 :  (406)أربعة مواضع على مدار الديوان، نحو قوله فيشعر األعشى  في

** َفَلمَّا َأَتاَنا ب َعي ذذذذذد الَكذذذَرى 
* 

َنذذا َعَمذذذذاراً  َنا َله  وَرَفع   َسَجد 

 

َنذذا َعَمذذذذاراً فقوله: ) ( وَرَفع  ُ  )ذات فعل  متعد  ُ  فعلية  ، نمطها جملة   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ( جملة  فعلية 
 وصورته : 

 : هيفعل+فاعل+مفعول، والبنية األساسية لهذه الجملة 

 ورفعنا أيدينا نقول عماراً 

 فعل+فاعل+مفعول به+مضاف إليه+حال جملة فعلية "فعل+فاعل+مفعول به"

البنية الظاهرة أو السطحية،  فيومن خالل المقارنة بين البنيتين يتبين لنا حذف فعل القول 
 .وتقديره: نقول نحن

كن أن ي وجَّه على حذف الحال، وذلك على أساس أن المقدر مشتق، وتقدير وهذا الحذف يم
 .حذف الحال فيالكالم: رفعنا أيدينا قائلين عمارا، وهو ما سبق تناوله 

جنوح اللغة إلى اإليجاز وداللة السياق عليه، وبذلك تتضح  فيومسوغ حذف فعل القول ينحصر 
 .(407)الداللة أكثر، حيث إن الحذف أبلي من الذكر

                                                           

 0 13-10(  عنا ة ل  ، ةآلىوصح 405)
،  يزة ثثثثثثثث  202/039172/209032/30 ىُثْنرثثثثثثثثل  ن يثثثثثثثث  ة اعةاثثثثثثثثع 202/32( ة ثثثثثثثث ىعةح406)

 (   202/03 ي ييلي ن  لأ لعف ةأل شأ )ة  ىعةح 1/052ةأل ب
َتِعلُ   إمَّا تَ َريْ َنا ُحَفاًة الَ نَِعاَل لَناَ     ِإنَّا ك ِذِلَك َما َنْحفي ونَ ن ْ

إ ث ،  ا ثك  لثأ  000  ل    ص إأثص يلىنثص - هع أص  عة  ن  لين-=حيي ىل  وح ي  ىل ة   م
 و صس  وح يليي  ةألنيص  ه أة  

 قَاَلْت ُهَرْيرُة َلمَّا ِجْئُت زَائِرَهاَ     َويْلِى َعَلْيَك َوَويِْلى ِمْنَك يَا رُجلُ       
َتِعلُ          إمَّ ا َتريْ َنا ُحَفاًة اَل نَِعاَل لَناَ      إنَّا َكَذِلَك َما َنْحفي َونَ ن ْ

ل ة  ثثثثص    ا ثثثثك ىخثثثثص   يلييثثثث  ة ثثثث ىعةح، إا إح ة ميثثثث  ةأل ف  لص ثثثث  هلىثثثثلا  ىأيثثثثأ ة ثثثثلل
 ة يشلى   ي ة  ني ا  ة مي  ة ثص أ  إأثص يلىنثص  ىأيثأ ة ثللل ة لةنثع  ة ث  ثي ،  أاثص ىؤىث  نو  
ة متثثث ة    نوىنثثثص وح ة ثثث نوعن أ اثثث  أ اثثث  حًثثثي  لثثث  ة وثثثزم يلييثثث  ة متثثث ة    نثثث   ثثثلحن 

 0 ألنيص ،  ة اينأ ة ننأ  ل ني ا ىؤى  ا ك
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 سياق العطف :  فيحذف الفعل  -ب

سياق العطف حذفًا جائزًا عند داللة السياق على الجملة أو الجمل المحذوفة،  فييرد حذف الفعل 
 فيشعر األعشى  في، وقد ورد هذا النمط (408)النثر فيالشعر أم  فيسواء أكان هذا الحذف 

 :  (409)تسعة وثالثين موضعًا، نحو قوله

ذذذذوَن َفإ نََّمذذذذاَأَبا َثاب ت   ** َأو  َتن َته 
* 

ذذرّ  َهائ ذذذم   َن الشَّ يم  ل َعي َني ه م   َيه 

ُ  معطوفة على جملة  محذوفة  فعلية  خبرية   ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  فقوله: )أو تنتهون( جملة 
 منفية، والبنية األساسية : 

 أبا ثابت لن تنتهوا أو تنتهون 

تهوا( محذوفة وقد تم هذا الحذف لداللة السياق عليه، حيث إن الشاعر فالواضح أن جملة )لن تن 
ويتضح هذا الحذف  .سياق هجائه ليزيد بن مسهر الشيبانى موجهًا الخطاب إلى بنى شيبان في

أكثر من شرح الدكتور محمد حسين حيث يقول: "لن تنتهوا حتى يكون بيننا مثل هذا القتال 
 .(410)نما جنون من َخيَّره الشر وَخَبله الجهل والسفه على نفسه"العنيف أو تكسروا من حدتكم، فإ

 :  (411)فالشاعر يخاطب بنى شيبان قائالً 
ـَر َبْيَنَنــا ُُ ِبَأْيِدى ُشْجَعةٍّ َوَقواِئــمُ  *** َوَلْن َتْنَتُهوا َحتَّى َتَكسَّ  ِرَماُح

ف َلْيَلةً  فيَوَحتَّى َيْبِيَت الَقْوُم  ْر ُصْبُح واللَّْيُل َعاِتمُ َيُقوُلوَن  *** الصَّ  َنوَّ

 

 بيان حالة القوم إلى أن يقول :  فيويستمر 
َراِغمُ  *** ِإذَا َما َسَمْعَن الزَّْجَر َيمَّْمَن ُمْقَدماً   َعَلْيها ُأُسوُد الزَّاَرَتْيِن الضَّ

                                                                                                                                                                      

 نث   155-153،  ةة  ة ولةنيث  ص171( ىُثْنرل   ي حثأ   يثا ة  ثعف  أتنثأ ة لميث 407)
 0 2/122نيص ن  ألغلةض ة  ة ي    أة ة  أ   ي ة  لمح ة  لىل،  أيص أ ة  لمح  لىلة 

 0 1/25،  ةألبعف  ي ة ن ع0/125( ىُثْنرل  ة ا وض 408)
، 72/12، 32977/3-52/37 ىُثْنرثثثثثثثثثل  ن يثثثثثثثثث  ة اعةاثثثثثثثثثع،   ثثثثثثثثثع  212/22( ة ثثثثثثثثث ىعةح409)

 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  يزة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث   027/59327/27، 112/07، 110/17، 205/7، 27/12
 0 571-2/572ةأل ب

 0 211( ة ًصنء ص410)
 0 22-20925-2179212/21( ة ًصنء411)
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ِـ ر *** َأبا ثاِبتٍّ َأْو َتْنَتُهــوَن َفِإنَّمــا  َهاِئــمُ  َيِهيُم ِلَعْينيِه ِمَن الشَّ

 

عشر من القصيدة  الثانيالبيت  فيفممَّا يؤيد حذف الفعل )تنتهون( مع فاعله أن الشاعر ذكره 
، وال أيًضا"، "فالذكر قرينة لفظية والحذف إنما يكون بقرينة لفظية ..."ولن تنتهوا حتى تكسر بيننا

االستلزام  هيلى المحذوف وأهم القرائن الدالة ع .يكون تقدير المحذوف إال بمعونة هذه القرينة
، لذا حذفه لإليجاز وعلم المخاطب من داللة (412)وسبق الذكر، وكالهما من القرائن اللفظية"

السياق عليه وتحقير شأنه "عدم االنتهاء"، أضف إلى ذلك أن )أو( هنا للعطف إلرادة معنى 
اإلضراب عن عدم االنتهاء عن الحرب إلى االنتهاء عنها، وهو ما يريده الشاعر؛  أياإلضراب، 

 .لذا فإن التابع "تنتهون" شارك متبوعه المحذوف لفظًا ال معنى

 

َف  ذ  حالة كونه معطوفًا عليه،  فيسياق العطف  فيوتجدر اإلشارة إلى أن الفعل إذا كان قد ح 
 :  (413)و قولهحالة كونه معطوفًا، نح فيفإنه قد حذف 

ي اَعذذذذه   ** ت اَلق يَن َقي َسذذذذًا َوأش 
* 

ب  َنارًا َفَنذذارا ر  ل ل َحر   ي َسعّ 

 

، فعلها متعد  إلى المفعول به،   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  فقوله: )تالقين قيسًا وأشياعه( جملة 
 وصورة نمطها: 

 فعل+فاعل+مفعول به+حرف عطف+معطوف+مضاف إليه

والبنية األساسية: تالقين قيسًا وتالقين أشياعه، ومن خالل المقارنة بين البناء الظاهرى والبناء 
حالة كونه  فينجد أن الشاعر قد لجأ إلى حذف الفعل مع فاعله بعد حرف العطف  األساسي
سياق حديثه مع ناقته، وحثها على الصبر حتى تالقى قيسًا وتالقى شيعته مساعير  فيمعطوفًا 

أن الغرض من ذلك  أيلحروب وأبطالها، وذلك الحذف لإليجاز وداللة السياق عليه بسبق ذكره؛ ا
، لداللة الثانيتأثير العامل األول )تالقين(، فحذف )تالقين(  في الثانياختصار العامل واشتراك 

المعطوف والمعطوف عليه على مذهب سيبويه  فياألول عليه، فصار الفعل األول عاماًل 

                                                           

 0 112( ة لت  ة يلني  أينصهص  أمنصهص ص412)
 0 27/12( ة  ىعةح413)
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، أضف إلى ذلك ما لهذا الحذف من استقامة وزن المتقارب، واستقرار (414)ة من المحققينوجماع
 أراده الشاعر لها، فلو قال الشاعر :  الذيمكانها،  فيكلمة القافية 

 تالقين قيسًا وتالقين أشياعه

 .لزادت تفعيلة أخرى )فعولن( بعد التفعيلة الثانية، وهو ما يؤدى إلى انكسار وزن البيت

سياقات أخرى قد حذف فيها الفعل جوازًا غير  فيشعر األعشى يرى مواضع أخرى  فيوالناظر 
سبعة عشر موضعًا، نحو  فيالمواضع السابقة الذكر لداللة السياق على المحذوف، وذلك 

 :  (415)قوله
َحْت ِقَطعًا َسَهامـــاً  *** ُمَشْعَشَعًة َكَأنَّ َعَلــى َقَراَهـــا  ِإَذا َما َصرَّ

 

 المتعديفورود كلمة "مشعشعة" بالنصب يقتضى البحث عن عامل النصب فيها، وهو الفعل 
 : هييمكن تقديره بناًء على معطيات السياق بقولنا: بدت، وعلى ذلك فالبنية األساسية  الذي

 بدت مشعشعة

 فعل+فاعل+مفعول به

صحبه من الشاربين والشاعر يقول قبل هذا البيت متحدثًا عن صبر وتحمل ناقته ومبادرته ل
تقضى  التيالصباح من َدنّ  أسود ضخم عتيق من نادر الخمر، ذات الرائحة النفاذة،  فيبالراح 

 : (416)على الزكام، وإذا مزجت بالماء بدت مشعشعة "براقة"، يقول

 (417)َعلَى الِعالَِّت َتْجَتـــِرُع اإِلَكاَمـــا *** ِإَذا َما اآلِثَماُت َوَنْيـــــَن َحطَّــْت 

 (418)َصَبْحُت ِبَراِحِه َشْربــــًا ِكَراَمـــا *** َوَأْدَكَن َعاِتقٍّ َجْحــــــلٍّ ِسَبْحــلٍّ 

َواَيا  (419)َكِريح الِمْسك َتْسَتــلُّ الزَُّكاَمــــا *** ِمَن الَّالِتى ُحِمْلَن َعَلـــــى الرَّ

                                                           

 0 0/75( ىُثْنرل   لح ة اىنا414)
، 137/21( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح415)

، 212/22، 75/719202/329207/129222/319227/219215/12 ىُثْنرثثثثثثثثثثل 
120/1 137/15 ،012/219052/209050/27 ،052/22 ،020/0 0 

 0 27-137/25( ة ًصنء416)
 0ةآلنصم  ة اليىيص  -( ةآل اص   ة نع  ةآل اص 417)
( و ن   ةأل ن  هع  ةن  ة لعح،  ى ن  ة  ح، أل ن ى لثأ نثص   لةح حوثأ ة ىل ث  أثص  يثن أث  418)

 0ل م ا  اخ 0ج ا    ص   ريل 0 صيء  ل ىل 0ة خال
 0( ة ل ةىص  جاع نة ى   هع ة مييل  أص ىًو أ  لين419)
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َحـــْت ِقَطعًا َسَهامـــاً ِإَذا َما  *** ُمَشْعَشعـــًَة َكَأنَّ َعَلــى َقَراَهـــا  (420)َصرَّ
 

 أيسياق حديثه عن الخمر ووصفها بأنها مشعشعة،  فيدعانا إلى هذا التقدير أن الشاعر  الذيف
أن سطحها متوهج براق، وذلك إذا م ز َجت بالماء كأنما صبت الشمس فوقه قطعًا من شعاعها، 

 .ظهر سطحها متوهجًا براقاً  أييحتم تقدير الفعل "بدت"،  الذيوهو األمر 

 ثانيًا: حذف الفعل وجوبًا : 

َذف وحده أو مع فاعله جوازًا، فإنه يحذف وجوبًا   في، وال يجوز ظهوره أيًضاإذا كان الفعل ي ح 
شعر األعشى  فيوقد ورد ذلك  .البناء الظاهرى؛ ألن ظهوره يجعل الجملة غير صحيحة نحوياً 

معظمها بالرصد فقط، والبعض اآلخر سنخصه  في فيتمائتين وأحد عشر موضعًا، سنك في
-الشعر ال يكون إال عن الحذف الجائز غالباً  فيرغم أن الحديث عن الحذف -بحديث مختصر

 :  هيلبيان مدى قوة عمل الفعل وتفوقه على العناصر الملحقة به، وقد اتخذ ذلك ستة أنماط 

 .(421) موضعين فيأسلوب التحذير، وقد ورد  فيحذف الفعل -أ

 .(422) أيًضاموضعين  فيسياق المدح أو الذم، وقد ورد  فيحذف الفعل -ب

اثنى عشر  فيحالة كونه جملة فعلية، وقد ورد  فيأسلوب القسم  فيحذف الفعل -جذ
ثمانية مواضع مما سبق دخلت  فيموضعًا، جاء جواب القسم جملة فعلية منفية، و 

دخلت الالم  أيًضاشاهدين مما سبق  فيالالم الموطئة للقسم على إن الشرطية، و 
 .(423) بقيه الشواهد فيعلى سوف، وباشرت الالم الفعل 

 حذف الفعل على شريطة التفسير، وقد ورد على صورتين : -د

 .(424) أربعة مواضع فيباب االشتغال، وقد ورد  فيحذف الفعل  -1

ردت هذه حذف الفعل بعد أدوات الشرط المختصة بالدخول على األفعال، وقد و  -1
 :  (426) ، نحو قوله(425) اثنين وأربعين موضعاً  فيالصورة 

                                                           

ل يثثص   ثث صأص  وبثثم   ل يثثص  أثثثا  يثثصب ة شثثا   0بثثلح   اهثث  زنثث هص 0( ة  ثثل   ة ر ثثل420)
 0 ل  ة ر يلا

 0 217/229075/22( ة  ىعةح421)
 0 57/07922/32( ة ًصنء422)
، 13/ 112، 50/209222/319270/019107/329117/39117/5( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثصنء423)

122/13 ،022 /22 0 
 أًثثثص ك ة ن ثثثثصا  ثثثثي  1/73،  ىُثْنرثثثثل   ة ا وضثثثث 2/2179022/39052/592( ة ًثثثصنء424)

 0 021 جعا ة ل ةىص  ص
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ْهُر َساَق الَهناِت الِكَبـــاَرا *** ِإلَى َحاِمِل الثِ ْقل َعـــْن َأْهِلـــِه  ِإذَا الدَّ

 

 فقوله: )إذا الدهر ساق الهنات الكبارا( جملة فعلية شرطية، صورة نمطها : 

 مستتر+مفعول به+نعتحرف شرط+فاعل+فعل+فاعل 

أن ثمة عنصرًا محذوفًا وهو فعل  أيوبنيتها األساسية: إذا ساق الدهر ساق الهنات الكبارا، 
الجمهور, ال على إعرابه مبتدأ؛ ألنه  أيالفاعل "الدهر"، وذلك لتفسيره بالفعل المذكور على ر 

ور وأهمها ما يلى تفصيل وجهة نظر الجمه فييترتب على ذلك أمور ذكرها األستاذ عباس حسن 
 : 

 هييترتب على إعراب االسم الواقع بعد األداة مبتدأ دخول أداة الشرط على الجملة االسمية و -"
 .تفيده األداة  الذيتدل على الثبوت غالبًا، وهذا مضاد للتعليق 

 .يؤدى إعراب االسم مبتدأ إلى الفصل بين األداة وفعلها، وهذا ممنوع-

كثير من  فيلو أعربنا االسم فاعاًل ألدى ذلك إلى الفصل الممنوع، ويترتب عليه اختالط األمر 
األساليب بين المبتدأ والفاعل المتقدم، فلم يبق إال اختيار اإلعراب القائم على تقدير فعل محذوف 

دخولها  تحقيقًا لما اشترطه جمهور النحاة من دخول أداة الشرط على فعل ظاهر أو مقدر، ومنع
، أضف إلى هذا أن لجنة األصول والقرارات (427) على االسم، فهو أحق اآلراء ضررًا وأقلها عيبًا"

 البصريين لشهرته وشيوعه أيبالقاهرة قد رأت أنه ال داعى إلى العدول عن ر  اللغوي بالمجمع 

 محذوفًا : "ويرى البعض أن هناك فعالً أيًضاوبناًء على ما سبق فإنى لست مع قول القائل  .(428)
 .(429) يفسره الفعل الظاهر بعد الفاعل، ونرى أن ليس ثمة حذف، وإنما تقديم لالسم على الفعل"

 

 .(430)سبعة عشر موضعاً  فيشعر األعشى  فيوقد ورد  حذف عامل المفعول المطلق:-هـ

                                                                                                                                                                      

، 175/23، 210/029110/11، 222/509212/119257/35( ة ًثثثثثثصنء،   ثثثثثثع 425)
120/07 ،022/21 ،075/039302/219312/22 0 

 0 202/51( ة ًصنء426)
 0،  ةن ة ايصن ، ة  صهلا20، ط237-1/233( ة ن ع ة عة ي427)
 0م2275، 2، ط252( ة اجاع ة لتع    ي وبعف ة لت ، ة جز  ة ثص أ ص428)
، ة  ةن ة ىني   لنشثل 112(     و  ة لن  لياصح  ةأل لعني   أ يا  رل    نة   ي مي ي   ص429)

 0 2220 ة وعزىع، ة  صهلا 
، 200/20، 12977/0925/0/ 57/17922/02970/20975( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثل  ة ثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح430)

272/2 ،212/129225/359120/09007/109072/1 0 
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 حذف جواب الشرط : -ز
َذف جملة جواب الشرط وجوبًا بعد فعل الشرط إذا "تقدم عليه أو  اكتنفه ما يدل على الجواب، ت ح 

ع  َلَنا َربََّك ي َبيّ ن لََّنا َما  نحو: هو إن فعل ظالم  الثانيفاألول نحو: هو ظالم إن فعل، و  َقال وا اد 
َي إ نَّ الَبَقَر َتَشاَبَه َعَلي َنا ون  ه  َتد   في(، وهو مبنى على أن األصل 431) َوإ نَّا إ ن َشاَء اللَّه  َلم ه 

الترتيب أن تقع جملة الجواب بعد جملة الشرط، وأن أدوات الشرط ال تعمل فيما قبلها، فال يصح 
ويجوز الحذف إذا كان الجواب معلومًا دون أن يكون  ...تسمية الجملة السابقة جوابًا للشرط

َكاَن َكب َر  َوإ ن الكالم، متقدمة لفظًا أو تقديرًا، ومنه قوله تعالى:  فيالدليل عليه جملة مذكورة 
م ب آيَ  َماء  َفَتأ ت َيه  لَّمًا ف ي السَّ َي َنَفقًا ف ي اأَلر ض  َأو  س  َت َأن َتب َتغ  َتَطع  م  َفإ ن  اس  ه  َراض  َوَلو  َشاَء  ة  َعَلي َك إ ع 

ل ينَ  َن الَجاه  م  َعَلى اله َدى َفاَل َتك وَننَّ م   .(433) ل"جوابه محذوف تقديره: فافع  (432) اللَّه  َلَجَمَعه 

ديوانه حذفًا اختياريًا "جائزًا"، أمَّا الحذف الواجب، فقد ورد  فيوبعد استقراء شعر األعشى لم أجد 
"إذا، إن، لو،  فيمائة واثنين وثالثين موضعًا، وانحصرت أدوات الشرط المستخدمة  فيعنده 

 :  (434) إذما"، نحو قوله

َهذذذا  د و إ َذا َمسَّ ُ  َتع  ذذذو  َعن َتريس  ** السَّ
* 

ل الَجذذذذوَّال   و  الم َصل ص  ط  َكَعد 
 

(435) 
 

، صورة نمطها :   ُ ُ  شرطية  ُ  فعلية   فقوله: )إذا مسها السوط( جملة 
 أداة شرط+جملة الشرط "جملة فعلية ذات فعل ماض"

 وبنيتها األساسية: إذا مسها السوط تعدو كعدو المصلصل، ويمثلها الشكلى اآلتى: 

 .الشرط "جملة فعلية )فعل+مفعول+فاعل(+جملة جواب الشرط "فعل+فاعل"أداة شرط+جملة 
                                                           

، 2/113 ىُثْنرثثثل   ة خنثثثصئي 70 ةآلىثثث  أثثث   ثثثعنا ة م ثثثلا، ةآلىثثث   132( أتنثثثأ ة لميثثث  ص431)
، ن ثثثثثص   أصجًثثثثثويل نثثثثث  ةب ة  ثثثثثصهلا 101إنثثثثثلةهيل ة شاًثثثثثصح  ة شثثثثثلط  نثثثثث  ة ن ثثثثثصا ة يثثثثثلب ص

2272 0 
 0 05(  عنا ةأل يصم، ةآلى  432)
، 2/350،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثل   ة  وثثثثثثثثثثثثثثصب112ة ثثثثثثثثثثثثثث نس ة لتثثثثثثثثثثثثثثع  ص( رثثثثثثثثثثثثثثصهلا ة  ثثثثثثثثثثثثثثأ   ثثثثثثثثثثثثثثي 433)

 0 أص ني هص 132 أتنأ ة لمي  ص 12-1/21910ة ا وض 
 22/53915/209202/039221 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  وىضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص   57/17( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح434)

/209227/259222 /72 ،222/59102/229120/059017/179055/0 ،
-2/210 ىُثْنرثثثثثثثثثثل  يزة ثثثثثثثثثث  ةأل ب 310/2، 310/3، 312/2، 025/22، 012/27

21391/05292/320 0 
 0ة انلنا  حاصن ة عحا-(  نولى   بلم  لعى 435)
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البناء  فيهذه الجملة بحذف جواب الشرط  فيومن خالل هذه البنية ندرك دخول عنصر تحويل 
الظاهرى، وقد سوغ ذلك أن الشرط تقدمه ما يدل على الجواب فكان تفضيل اإليجاز بالحذف 

 .على الذكر

 

 :  (436) هقول أيًضاومثال ذلك 

ذذذذذذَرءاً  َجى َفذذإ نَّ ام  ب ر  َأح  ** َأم الصَّ
* 

ذذذذه  إ ن  َعل ذذذم   ل م  َسَين َفع ه ع 
 (437) 

 فقوله: )إن علم( جملة فعلية شرطية، نمطها :

أداة شرط+جملة الشرط "جملة فعلية )فعل+فاعل(، والبنية األساسية: إن علم سينفعه علمه، 
 ويمثلها الشكل اآلتى : 

 .شرط+جملة الشرط+جملة جواب الشرط )فعل+مفعول به+فاعل+مضاف إليه( أداة 

سوغ  الذيوقد دخلها الحذف، فحذفت جملة جواب الشرط، فتحولت إلى: سينفعه علمه إن علم، و 
الداللة على  فيأن السياق قام بدوره  أيالحذف أن الشرط تقدمه ما يدل على الجواب المحذوف؛ 

 .المحذوف واتضاح الداللة

 

 :  (438) ومثال الحذف الكتناف الشرط ما يدل على الجواب قوله

  ُ ذذذرَّة  ت ذذذذذَك م  َد َمو  ُ  َبع  ل ن َحَياة  ** َيق 
* 

ذذذل    (439) َوه نَّ إ َذا َقفَّي َن َعن ذَك َذَواه 

 

، نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )وهن إذا قفين عنك ذواهل( جملة 
 الشرط )فعل+فاعل(+جار ومجرور+ خبرمبتدأ+أداة شرط+جملة 

                                                           

 0 15/1( ة  ىعةح436)
 0( نلا  )ةأل ة (  ن   نص  ىعةح  لأ هأا ة نعنا،  ة ن ي  )ةألو(437)
 0 077/07،  ىُثْنرل  012/1( ة  ىعةح 438)
 0ا ةها  اها  نن   ًم     ا-( لىي    ش  ني  أعين439)
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فجملة الشرط المعترضة دخلها عنصر تحويل بحذف جملة جواب الشرط اعتمادًا على اكتناف 
الشرط لما يدل على الجواب، وتقدير الكالم وهن ذواهل إذا قفين عنك، ويظهر ذلك من السياق 

 سياق تعيير قيس بن مسعود بفراره يوم )عباعب(، فيقول:  فيوشرح البيت مع سابقه 

ل  َزلَّةً  َن الَفَتى َإن  َزلَّت  النَّع  ** َيل م 
* 

 وهن َعَلى َري ب  الَمن ون  َخَوا ذل  

شرحهما: "يلوم النساء الفتى للهفوة الصغيرة، ثم يتخلين  فيويقول الدكتور محمد محمد حسين 
ويزعمن أنهن ال يطقن الحياة بعده، فإذا    مات سلونه  .مكروهعنه ويخذلنه إن أصابه الدهر ب

استقامة  فياألبيات الثالثة الممثل بها  فيما لهذا الحذف على الترتيب  فيوال يخ (440) ونسينه"
 .وزن الخفيف والمتقارب والطويل باإلضافة إلى تصحيح القافية

 

 فيهذا الشاهد وغيره من المواضع  فيومما سبق يمكن التوصل إلى أن المذكور قبل أداة الشرط 
َف، وذلك  .شعر األعشى ليس جواب شرط مقدمًا ولو لضرورة الشعر ذ  وإنما أغنى عن الجواب فح 

رؤيتهم أن أداة الشرط لها الصدارة "فال يجوز أن يتقدم ما بعدها على ما  فيالبصريين  أيتبعًا لر 
 الذي أيًضاالكوفيين  أي، ور (442)مسألة التقديم هذه فيرغم وجود نقد من المبرد لسيبويه  (441) قبلها"

 يتضمنه قول الفراء: "إن نية الجزاء على تقديم الفعل، نحو قولك: أقوم إن تقم، وإن شرط للفعل"

يذكره الفراء مخالف للكالم وما يجب من  الذي، مما جعل ابن السراج يرد عليه بقوله: "هذا (443)
 .(444) ترتيبه ولالستعمال"

 

ن ابن السراج قد أردف كالمه السابق بقوله: "وإنما يستعمل هذا على جهتين، إما أن وإذا كا
يضطر إليه الشاعر، فيقدم الجزاء للضرورة وحقه التأخير، وإما أن تذكر الجزاء بغير شرط وال 
نية فيه، فتقول: أجيئك، فيعدك بذلك على كل حال ثم يبدو له أال يجيئك بسبب، فنقول: إن 

بناء على ما سبق من لزوم  -فإنى  (445)غنى عن الجواب بما قدم، فيشبه االستثناء"جئتنى، ويست
 لست مع من يقول معلقًا على هذا النص: -تصدر األداة وعدم عملها فيما قبلها

                                                           

 0 010( ة  ىعةح ص440)
 0 1/102 ىُثْنرل  وىضص   1/203ةألبعف  ي ة ن ع (441)
 0 22-1/21، ة ا وض 72-2/20( ىُثْنرل  ة  وصب442)
 0 1/217( ىُثْنرل  ةألبعف  ي ة ن ع443)
 0( ة ًصنء  ىًن444)
 0 1/217( ةألبعف  ي ة ن ع445)
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حال توسط األداة حول ماهية الكالم السابق  فيدار بين البصريين والكوفيين  الذي"إن الخالف 
التركيب موضوع  فيعليها ليس خالفًا حول تركيب واحد، وإنما هو خالف ناتج عن اختالف 

تتحدث عنه  الذيالجدل، فيبدو أن كل مدرسة تتحدث عن تركيب يختلف عن التركيب 
 .(446)األخرى"

 شعر األعشى :  فيسمات حذف الفعل 

شعر األعشى كذلك،  فيمدار هذا المبحث من حديث عن حذف الفعل إذا كان ما تقدم على 
 شعره يمكن إبرازها فيما يلى :  فيفإنه يمكن القول إن سمات حذف الفعل 

عمله وتفوقه على العناصر الملحقة به، وذلك واضح من خالل حذفه،  فييتسم الفعل بالقوة 
ر َيت مجرى الفعل ال يجوز أن تعمل  التيوبقاء عمله جوازًا ووجوبًا، حيث إن العناصر  أ ج 

العمل وملحقاته فرع عنه،  فيمضمرة، ومن هنا يظهر الفرق بين األصل والفرع، فالفعل أصل 
 التاليالقوة وب فيذلك يصرح الدكتور سعيد بحيرى بأن "العناصر اللغوية تختلف فيما بينها  فيو 
َع  في َقت  في التاليالقوة وب فيلعناصر قمة هذه ا فيالعمل، ولمَّا كان الفعل قد وض  العمل، وأ ل ح 

القوة فأجريت  فيالعمل إال أنها تختلف عنه  فيدرجات متفاوتة، فتساوت معه  فيبه العناصر 
 .مجرى الفعل لشبهها به إال أنها لم تقو قوته

 

ر األخرى فالعناص ...وي َعد  إضمار الفعل فارقًا جوهريًا بينه وبين العناصر األخرى الملحقة به
 فيال يمكن أن تحذف ويبقى أثرها  أيأجريت مجرى الفعل ال يجوز أن تعمل مضمرة؛  التي

 .الجملة يمكن على أساسه أن يقدر فيمعمول موجود 

 

عنصر موجود رغم حذفه،  فيالقدرة على أن يؤثر  هيتميز بها الفعل، و  التيفهذه الخصيصة 
، وها (447)أن يفرد لهذه العالقة مبحث مستقل"وذلك من خالل صور مختلفة من اإلضمار توجب 

 .نحن قد أفردنا لحذف الفعل مبحثًا مستقالً 

 

شعر األعشى يتسم بقلة مواضعه إذا ما قورن بمواضع  فيويضاف إلى ذلك أن حذف الفعل 
فإنما يدل على أن الشاعر  شيءبلغت اآلالف، وإن دل ذلك على  التيذكره على مدار الديوان، و 

                                                           

 0 أص ني هص 171( ة شلط  ن  ة ن صا ة يلب ص446)
، أ ومثث  2، ط112 ثثي نوثثصب  ثثيمعىن ص(     ثثيي  حًثث  ن يثثل    نصبثثل ة نرلىثث  ة ن عىثث  447)

 0 272-222،  ىُثْنرل  ح ىثن    أل  ص  ة ىيا  ي ة  عا ص2212ةأل جلع ة انلى 
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بحذفه للفعل يريد اإليجاز بداللة السياق على المحذوف، وما يرتبط بذلك من داللة خاصة 
للبناء الفنى، وأنه بذكره وحذفه للفعل معًا يريد التركيز على  النحوي بالسياق، وموافقة النظام 

ًا، حالة كون الفعل متعدي فيالحدث المستفاد من الفعل، الصادر من الفاعل، الواقع على المفعول 
 .أضف إلى ذلك ما يتصف به هذا الحدث من الحركة

 فيلكن ثمة جانبًا مهمًا أكثر من التركيز على الحدث المستفاد من الفعل، يتسم به حذف الفعل 
شعر األعشى، وهو التركيز على ما تبقى من عناصر بعد الحذف، واإليحاء بأن المتبقى ذو 

 أهمية لدى الشاعر، فعندما يقول : 

َحْت ِقَطعًا َسَهامـــاً  *** َعًة َكَأنَّ َعَلــى َقَراَهـــاُمَشْعشَ   ِإَذا َما َصرَّ

 

فإن العنصر المتبقى بعد الحذف وهو مشعشعة "تقديره: بدت مشعشعة"، يستحوذ على اهتمامه؛ 
أن ظهور الخمر عند مزجها بالماء )براقة متوهجة( هو ما يريد لفت االنتباه إليه من جراء  أي

 .هذا الحذف

 

توافق  فيشعر األعشى قد اتسم بإسهامه  فيولعله من المفيد اإلشارة إلى أن حذف األفعال 
مكانها بما يريده الشاعر من  فيمع البناء الفنى فاستقام الوزن وصحت القافية  النحوي النظام 

  .التحليل فيروى على نحو ما تقدم 
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 المبحث الثالث
 حــذف حـروف المعانى

 

بنية  فيإذا كان موضوع هذا المبحث حذف الحروف، فليس المقصود بالحرف ما يمثل جزءًا 
َرف بحروف  الكلمة، بل نقصد به كلمة بعينها لها معنى ووظيفة تتميز بها عن غيرها فيما ي ع 

 .المعانى، نحو حروف الجر وحروف العطف

 

الحروف إنما دخلت الكالم ورغم أن ابن جنى يذهب إلى أن حذف الحروف غير قياسى لكون "
، واختصار المختصر أيًضا هيلضرب من االختصار، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصرًا لها 

ُ  للحروف  التي، فإن "هذا القياس العقلى ال يتفق مع واقع اللغة (448)إجحاف به" ورد فيها َحذ ف 
حمل  الذيهو  اللغوي ظواهرها لمنطق العقل، وهذا الواقع  فيمواضع كثيرة، واللغة ال تخضع  في

: هذا هو القياس أال يجوز حذف الحروف وال زيادتها، ومع ذلك فقد  (449)ابن جنى على أن يقول
َفت تارة وزيدت تارة أخرى" ذ   .(450)ح 

 

مائة وخمسة مواضع يمكن  فيشعر األعشى قياسًا وسماعًا حذفًا جائزًا  فيوقد ورد حذفها 
 عرضها كما يلى : 

 أواًل: أنواع الحذف ومواضعه القياسية : 

شعر األعشى قد تنوعت، فجاء حذف  فيتجدر اإلشارة إلى أن أنواع الحذف ومواضعه القياسية 
َفت "رب" مع بقاء عملها بعد الواو فقط  ذ  " المصدريتين، وح  " و"أنَّ أربعة  فيحرف الجر قبل "أن 

وهذا النمط لن نتعرض له؛  (452) ى الكثرة مجازاً لكثرة االستعمال والداللة عل (451) وعشرين موضعاً 

                                                           

 0 1/1759172( ة خنصئي448)
Cohesion in English,pp,196-،  ىُثْنرثثل  125( رثثصهلا ة  ثثأ   ثثي ة ثث نس ة لتثثع  ص449)

201 
 0 1/110( ة خنصئي  450)
، 10/ 17، 22-2952/50920/21977/2977/20-50/7  ثثثثثثع( ىُثْنرثثثثثثل  ة ثثثثثث ىعةح 451)

212 /2 ،200 /
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 فيورد  الذيالسياق، و  فيألننا نرى أن فيه تكلفًا، باإلضافة إلى حذف حرف الجر لوجود نظيره 
 (454)وسبعة مواضع مع "من" (453)خمسة وعشرين موضعًا، منها ثمانية مواضع مع "رب"

وموضعان مع  (457)مواضع مع "عن"، وثالثة (456)"فيوثالثة مواضع مع " (455)وموضعان مع "إلى
سبعة وعشرين  فيورد  الذيويضاف إلى ذلك حذف "أن" المصدرية مع بقاء عملها، و  (458)"الباء"

 .(460)وثالثة مواضع بعد فاء السببية (459)موضعًا بعد "حتى"

 

كما ورد حذف حرف النداء وحذف همزة االستفهام وحذف حرف العطف، وهذه األنماط الثالثة 
ما سنعرض له هنا؛ ألنه  هيى نمط حذف حرف الجر قبل "أن" و"أن" المصدريتين باإلضافة إل

"قد يطرح الشاعر بعض القرائن اعتمادًا على قرائن أخرى توم  إلى ما يريي إليه وتجعل ما يريده 
بعض الروابط اعتمادًا على الرابط النفسى،  -مثالً -فقد يطرح الشاعر .غير سافر سفور العرى 

 يعيش فيه الشاعر إلى متلقى شعره كقوله :  الذيصورة القلق ومحاولة لنقل 
 ُفَؤِاد الَكِرِيــمِ  فيُيْثِبُت الُودَّ  *** َكْيَف َأْصَبْحَت، َكْيَف َأْمَسْيَت ِممَّا

 

 وقول اآلخر : 
 َصَباِئِحى َغَباِئِقـى، َقْياَلِتــى *** َوَكْيَف اَل َأْبِكى َعَلـى ِعالَِّتــى

 

كان ذكره سيؤدى  الذيحرف العطف  فيفالرباط النفسى هنا أقوى من الرباط المادى المتمثل 
يلقى به الشاعر أبياته يجعل  الذيإلى فتور وترا  ال يرمى إليه الشاعر، فضاًل عن أن "التنغيم" 

                                                                                                                                                                      

19209202/79237/009110/279122/119122/159122/00 ،077 
/32 ،020/2 ،322/2 ،310/10 0 

، ي  يثثثثء    إنثثثثلةهيل ة ًثثثثصألةئأ، 137-102( ىُثْنرثثثثل  ة م ليع ثثثثأ   ة اًثثثثصئا  ةألجعنثثثث  ص452)
 0 2222،  ةن ةللو، نيل  ،  منصح 2ط

 0 70-2952/50920/72920/71-50/2ْنرل  ة  ىعةح( ىثُ 453)
 0 70/27977/39170/329117/29057/79020/1( ىُثْنرل  ة ًصنء454)
 0 2/355 يزة   ةأل ب 220/219107/07( ىُثْنرل  ة ًصنء455)
 0 212/159055/29302/15( ىُثْنرل  ة ًصنء456)
 0 322/3959312/0( ىُثْنرل  ة ًصنء457)
 0 175/529115/20( ىُثْنرل  ة ًصنء458)
 0 27/259222/519270/009110/129037/019302/12( ىُثْنرل  ة ًصنء459)
 0 107/209037/009022/0( ىُثْنرل  ة ًصنء،   ع  460)
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غير حاجة تمامًا إلى كل وسائل الربط المعروفة، ويمكن أن يقال مثل هذا عن  فيالمستمع 
أن  ينبغىهمزة االستفهام مثاًل، وحذف أداة النداء، وغير ذلك، مما يدل على أن الشعر  حذف

ويمكن العرض لهذه األنماط األربعة  .(461)تكون الدراسة الصرفية والنحوية له مرتبطة بظروفه"
 :  يأتيفيما 

 
" المصدريتين : -أ  حذف حرف الجر قبل "أْن" و"أنَّ

" المصدريتين، نحو قوله تعالى:﴿ َربََّنا اَل  فييرد  اللغة حذف حرف الجر قياسًا قبل "أن" و"أنَّ
َطأ َنا    يَنا َأو  َأخ  َنا إ ن نَّس  ذ  ت َؤاخ 
ف  أَع ر ض  َعن  َهذَذا    في، فتقديره: (462) أن يغفرلى، وقوله:﴿ ي وس 

﴿ َأَيِعُدُكْم َأنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم َوُكنُتْم ُتَرابًا َوِعَظامًا َأنَُّكم مُّْخَرُجوَن ﴾ : وألن المساجد لله، و أي، (463)
 .(465)بأنكم أي، (464)

 

"،  فيوقد ورد هذا النمط  " وبقية المواضع مع "أن  أربعة عشر موضعًا، منها ثالثة مواضع مع "أنَّ
 :  (466)نحو قوله

ن د َقذذد  َعل   في ي وف  اله  ** مذ ذذواف ت َية  كس 
* 

يلة   َفع  َعن  ذ ى الح  َأن  َلي َس َيد 
َيل    الح 

 

ُ  مؤكدة بذ "قد"، نمطها:  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )قد علموا أن ليس يدفع( جملة 

 جملة فعلية مؤكدة بأداة واحدة "قد"، وصورته : 

 قد+جملة فعلية )فعل+فاعل+ مفعول به "أن+اسمها+خبرها(

 :  هيوالبنية األساسية  

                                                           

 ة ميثث  ةأل ف أثث  ة خىيثث   ة ثثثص ي أثث  0 300(  تثث  ة شثثيل   نة ثث   ثثي ة ضثثل نا ة شثثيلى  ص461)
 ة لجز 

 0 1/05 ة ا وض ، 0/217،  ىُثْنرل  ة  وصب11(  عنا ة شيلة  ةآلى  462)
 0 21ةآلى   ،(  عنا ة ج 463)
 0 05ةآلى   ،(  عنا ة اؤأنعح464)
 0 2/121،  أيص أ ة  لمح  إ لةنن  لزجصن101( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص465)
، 225/12، 232/12، 202/12، 222/3،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثل  وىضثثثثثثثثثثثثثثص  202/01( ة ثثثثثثثثثثثثثث ىعةح 466)

225/12 ،227/22 ،102/209110/2979135/229002/239057/2 0 
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 قد علموا بأنه ليس يدفع

 .قد+جملة فعلية )فعل+فاعل+حرف جر+ أن+اسمها ضمير شأن محذوف+خبرها

: قد علموا بأن ليس، يشير إلى أن الفعل "علم" يتعدى بالباء، هيوالقول بأن البنية األساسية 
، ومن خالل (467)ما شعرت" أييقال: ما علمت بخبر قدومه،  .: شعرشيءفيقال: "علم بال

تعدى به الفعل "علم" قبل  الذيالمقارنة بين البنية األساسية والظاهرة يتبين لنا حذف حرف الجر 
 ."أن" حذفًا جائزاً 

 

مع البناء  النحوي وهذا الحذف له عالقته بالداللة باإلضافة إلى اإليجاز من أجل توافق النظام 
رغم أن وظيفته إيصال معانى -حرف الجرالفنى بتحقيق وزن البسيط، فنرى أن الشاعر قد حذف 

كى يعلم أصحابه الفتية، الذين هم كسيوف الهند مضاء أن ليس يدفع عن ذى -األفعال لألسماء
الحيلة الحيل، وذلك على وجه السرعة، كى ترى صاحبته سرعة علم أصحابه بما يريد، نتيجة 

 .جافياً  شبابه وإقبال األيام عليه، فال تتلقاه لقاًء خشناً  فيلقوة  

 

 ، : (468)قوله أيًضاومثال ذلك 

** َأَتأ م ر  َسيَّارًا ب َقت ذذذل  َسَرات َنذذذا
* 

َد الَقت ل َأنََّك َسال ذذذم    َوَتز ع م  َبع 

 

، نمطها : جملة فعلية )ذات   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  فقوله: )وتزعم بعد القتل أنك سالم( جملة 
(، وصورة هذا النمط :   فعل  متعد 

 فعل+فاعل+ظرف زمان+مضاف إليه+مفعول به "أن+ اسمها+خبرها"

فعل )زعم( لهذه الجملة هو: وتزعم بعد القتل بأنك سالم، ومن خالله يظهر أن ال األساسيوالبناء 
يتعدى بحرف الجر "الباء"، يقول صاحب اللسان: "وقيل الزعم الظن، وقيل الكذب، َزَعَمه  َيزع م ه ، 

، وأما قول النابغة:   ُ ية  م  حجازَّ ، والزَّع   ُ َم تميمة   والز ع 
 ُُ  َزَعَم الُهَماُم بأنَّ فاها باِرُد

                                                           

 0(  ًصح ة يلب، أص ا ) لل(467)
 0 057/2، 100/2،  ىُثْنرل  وىضص  202/12( ة  ىعةح468)
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 .وقوله: زعم الغداف بأن رحلتنا غداً 

َور، وقد تكون زعم هاهنا  فقد تكون الباء زائدة َرأَن بالس  ر  ال َيق  ود  المَحاج  معنى شهد،  فيكقوله: س 
 .(469)﴿ َوَما َشِهْدَنا ِإالَّ ِبَما َعِلْمَنا ﴾ فعداها بما تعدى به شهد، كقوله تعالى:

 

( المصدرية، فتحولت   فيوهذه البنية األساسية دخلها عنصر تحويل بحذف حرف الجر قبل )أنَّ
ماله من  فيلإليجاز، وال يخ أيًضاوهذا الحذف  .البناء الظاهرى إلى: وتزعم بعد القتل أنك سالم

 استقامة وزن الطويل واستقرار القافية برويها المرفوع، فلو قال الشاعر: فيأثر 
 ُُ  وَتْزُعْم َبْعَد الَقْتِل بأنَّك َسالُم

" و   .هو ما يؤدى إلى انكسار الوزن َلَتحولت التفعيلة الثالثة  "فعول" إلى "َفع الت 

" المصدريتين، فإنه قد ذكره قبلهما  " و"أنَّ ونشير إلى أن الشاعر رغم حذفه لحرف الجر قبل "أن 
 :  (470)قوله فيبعض المواضع، نحو ذكره مع "أن"  في

 

 َسُأوِصى َبِصيرًا ِإْن َدَنــْوُت ِمــَن الِبَلــــى
َبــا َوَصاَة اْمِرىءٍّ َقاَســى اأُلُمــورَ   َوَجرَّ

 َبَأْن اَل َتَبـغَّ الــــُودَّ ِمـــْن ُمتباِعــــدٍّ 

َبـــا  َواَل َتْنَأ َعــْن ِذى بْغَضــةٍّ ِإْن َتَقرَّ

فكان من الممكن أن يحذف حرف الجر قائاًل: أال تبي الود، ولكنه ذكره من أجل توافق النظام 
"  النحوي   .(471)، فلم يحذف حرف الجر قبلهااأيًض مع البناء الفنى، وهذا ما حدث مع "أنَّ

 حذف حرف النداء :  -ب
اللغة حذف حرف النداء كثيرًا باستثناء المندوب والمستغاث والمتعجب منه، لضرورة ذكر  فييرد 

﴿ َربََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا الحرف، وهذا الحذف لداللة السياق على المحذوف، نحو قوله تعالى:

                                                           

 0 12(  عنا ىع   ةآلى  469)
 0 220/5( ة  ىعةح470)
 0 220/23( ة ًصنء471)
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ف  أَع ر ض  َعن  َهذَذا   (472)َأْو َأْخَطْأَنا ﴾   ، وقوله:﴿ ي وس 
 في، وقد ورد هذا النمط من الحذف (473)

 :  (474)تسعة عشر موضعًا، نحو قوله فيشعر األعشى 
 َتْأِتُكْم َتْلَحْق ِبَهـــا َأَخواُتَهــــاَأَبا ِمْسَمعٍّ َأْقِصــْر َفـــِإنَّ َقِصيــــــَدًة           َمَتى 

 

ُ  عبارة عن: حرف هيفالبنية األساسية لقوله: )أبا مسمع(  ُ  طلبية  : يا أبا مسمع، وهذه جملة 
نداء+منادى مضاف، وقد دخلها عنصر تحويل بحذف حرف النداء "يا" جوازًا لداللة السياق 

يترتب عليه وصول مضمون جواب  الذيعليه، وداللة على أن المخاطب قريب منه، وهو األمر 
سمع شيبان بن شهاب الجحدرى مفتخرًا سياق خطابه ألبى م فيالنداء إليه بسرعة، فالشاعر 

فيقول وكأنه يعرض به أو ببعض قومه:  .بنفسه وبقبيلته وبما بنى لها أحياؤها وأمواتها من مجد
انج بنفسك، فلئن  ."فال ت ث ر  على نفسك الشر، وال تلمس األفعى بيدك، ودعها إذا غيبها التراب

على حد قول -علة هذا الحذف االستغناءأن  أي (475)أصابتك منى قصيدة لتلحقن بها أخواتها"
 .(476)عندما أمن اللبس، فجاز الحذف -سيبويه

صدور األبيات كما هو  فيشعر األعشى قد كثر  فيوالجدير بالمالحظة أن حذف حرف النداء 
صدارة البيت فيبرز بذلك  فيمعنا، وذلك حتى "يتنزل المنادى بعد الحذف  الذيالشاهد  فيالحال 

، فلما كان الشاعر موجهًا خطابه إلى أبى مسمع (477)معناه وينحصر فيه االهتمام"لفظه ويقوى به 
 .مفتخرًا بنفسه وبقبيلته، وكان أبو مسمع موضع االهتمام حذف حرف النداء

 
 حذف همزة االستفهام :  -جـ
وقد ورد  .اللغة حذف همزة االستفهام جوازًا اعتمادًا على السياق بقرائنه اللفظية والحالية فييرد 

 :  (478)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيهذا النمط 

                                                           

 0 2/315،   لح ة  ص ي 152-3/151،  ىُثْنرل  ة ا وض 112(  عنا ة م لا، ةآلى  472)
،   تثث  ة شثثيل   نة ثث   ثثي ة ضثثل نا 130يثث  ص،  ىُثْنرثثل  أتنثثأ ة لم12(  ثثعنا ىع ثث ، ةآلىثث  473)

 0 300ة شيلى   ص
، 157/20، 220/0، 12/ 205/109252، 222/35 ىُثْنرثثثثثل  205/10( ة ثثثثث ىعةح 474)

127/1 ،055/2 ،015/209017/09307/21 0 
 0حيي ة شلح 203( ة  ىعةح ص475)
 0 133،   ت  ة شيل   نة    ي ة ضل نا ة شيلى   ص1/100( ىُثْنرل  ة  وصب476)
 0 023( ينصئي ةأل لعب  ي ة شعليص  ص477)
 0 21-177/20( ة  ىعةح478)
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ــدا *** َقَالْت ُقَتْيَلُة َما لِجْسِمـَك ِساِيئــاً   َوَأرى ِثياَبَك بالِيـــاتٍّ ُهمَّ

 َأْو ُكْنَت َذا َعَوزٍّ وُمْنَتِظـرًا َغــدا *** َأْذَلْلَت َنْفَسَك بْعد َتْكِرمــةٍّ لَهــا

بك ُُ  َأْم َغاب رُّ  َفَلَعلَّ َربَّك َأْن َيُعـــوَد ُمَؤيَــّدا *** َفاْعَترْتك َخَصاَصــُة

 

، نمطها:   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )أذللت نفسك( جملة 

 جملة فعلية ذات فعل متعد، وصورته: 
 فعل+فاعل+مفعول به+مضاف إليه

: هيوالبنية األساسية لها بعد استقراء عناصر السياق اللفظية "أو، أم" وكذلك العناصر الحالية  
 أنَّها جملة طلبية استفهامية، نمطها :  أيأأذللت نفسك، 

 أداة استفهام+جملة فعلية "فعل+فاعل+مفعول به+مضاف إليه

ام جوازًا لإليجاز وداللة البناء الظاهرى بحذف حرف االستفه فيوقد دخل هذه الجملة الحذف 
سياق خطابه  فيالسياق عليه بعناصره اللفظية والحالية مع وضوح المعنى، حيث إن الشاعر 

لكسرى حين أراد منهم رهائن، لمَّا أغار الحارث بن وعلة على بعض السواد يوم ذى قار مقدمًا 
تقول له: "ما لجسمك يسوء من رآه، وما لثيابك  التيلذلك بحوار بينه وبين محبوبته )قتيلة( 

باليات  أأذللت نفسك وقد كنت لها مكرما، أم أدركك الفقر، فأنت ترجو الفرج من غد  أم غاب 
  .(479)ولى نعمتك فساء حالك  فلعله أن يعود من القتال مظفرًا منصورًا"

المادى "همزة االستفهام"، لقوته  فقد اعتمد الشاعر هنا على الرابط النفسى المعنوى تاركًا الرابط-
أضف إلى هذا أن حذف همزة االستفهام قبل الفعل  .الداللة على المراد فيعن همزة االستفهام 

إثبات أن األعشى قد أذلل نفسه، فجسمه  أي (480)أذللت قد َقرََّب االستفهام من معنى اإلثبات
 .يسوء من رآه وثيابه باليات

 حذف حرف العطف : -د
الشعر، وهو  في، وذلك كثير أيًضاحرف العطف مع معطوفه، وقد يحذف وحده جوازًا قد يحذف 

 جعل ابن هشام يرى أن "بابه الشعر، كقول الحطيئة :  الذياألمر 

ـــام، َمْنِزُلـــه  ِإن  امــرًأ َرهُطــه بالشَّ

                                                           

 0حيي ة شلح 171( ة ًصنء ص479)
 0 022( ىُثْنرل  ينصئي ةأل لعب  ي ة شعليص  ص480)
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 َشــدَّ َمــا اْغَتَرَبـــاِبَرْمـل َيْبِرين جارًا                                              

ومنزله برمل يبرين، كذا كما قالوا، ولك أن تقول: الجملة الثانية صفة ثانية ال معطوفة،  أي
وحكى أبو زيد: أكلت خبزًا لحمًا، فقيل على حذف الواو، وقيل على بدل اإلضراب، وحكى أبو 

رّ ج على إضمار أو، ويحت مل البدل المذكور، وقد خرج الحسن: أعطه درهمًا درهمين ثالثة، وخ 
﴿ ُوُجوه  َيْوَمِئذٍّ ووجوه عطفًا على  أي (481)﴿ ُوُجوه  َيْوَمِئذٍّ نَّاِعَمة  ﴾ إحداها  .على ذلك آيات

 .(483) ،(482)َخاِشَعة  ﴾ 

 

َز وجهًا آخر أو وجوه أخرى فيما تقدم، فإن حذف حرف العطف ال ي َعد   وإذا كان ابن هشام قد َجوَّ
نظر ابن عصفور إذ يقول: "ومنه حذف حرف العطف، إذا دل المعنى عليه،  فيضرورة كما هو 

 نحو قوله، أنشده أبو الحسن األخفش:

ــــا   َكْيَف َأْمَسْيَت َكْيـــَف َأْصَبْحــَت ِممَّ

 ُفــَؤاِد الَكِرِيـــِم فيَيــــْزَرُع الــُودَّ                                           

 يريد : وكيف أصبحت، وقوله : 
 َفَأْصَبْحـــَن َيْنُشــــْرَن آذاَنُهـــنَّ 

 الطَّـــْرِح َطرفــًا ِشَمـــااًل ِيِميَنـــاً  في                                          

فبنذاء علذى تعذذدد الوجذوه ال يعذد هذذا الحذذف ضذذرورة، وإنمذا هذو مذن خصذذائص  .(484)يريذد : ويمينذًا"
 .(485)عرلغة الش

 

يقصد فيها الجمع  التيوتجدر اإلشارة إلى أننى قصدت بمواضع حذف حرف العطف المواضع 
أما إذا كان المقام مقام تعداد صفات من غير نظر إلى  .بين المتغايرين وأسقط حرف العطف

 .جمع أو انفراد، وسقط حرف العطف، فإن هذا ليس موضعه هنا

 

                                                           

 0 1(  عنا ة تص ي ، ةآلى  481)
 0 1(  عنا ة تص ي ، ةآلى  482)
 ,  ة مي  أ  ة مًي   102( أتنأ ة لمي  ص483)
 ةأل ف أ  ة خىي   ة ثص ي أ  ة او صنب  ,  ة مي  222( الةئل ة شيل ص484)
 0 150-132( ىُثْنرل   ت  ة شيل   نة    ي ة ضل نا ة شيلى   ص485)
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 :  (486)ثالثة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوقد ورد حذف حرف العطف 
 إْقـــاَللِ  فيِل َوَكانَا ُمَحالِ  *** َكِثير ِمَن الَمــا فيَوَشِريَكْين 

 ـِم َفآبــا ِكاَلُهَما ُذو َمـالِ  *** َقَسَما الطَّاِرَف التَِّليَد ِمَن الُغْنـ

 

، وصورة َقَسَما فقوله: )     ، ذات فعل  متعد   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  الطَّار َف التَّل يَد( جملة 
نمطها:فعل+فاعل+مفعول به+معطوف بحرف عطف محذوف، والبنية األساسية لهذه الجملة 

 : هي
 قسما الطارف والتليد، ويمثلها الشكل اآلتى :

 فعل+فاعل+مفعول+حرف عطف+معطوف

َفت الواو جوازًا، فكانت البنية الظاهرة:  ومن هنا يتبين لنا أن البنية ذ  األساسية دخلها الحذف، فح 
وحرف  .قسما الطارف التليد، يقول البغدادى: "والطارف: المال المستحدث، والتليد: المال القديم

 .(487)العطف منه محذوف"

 

سياق مدحه لألسود بن المنذر اللخمى، وبيان كيفية  فيولعلَّه من المفيد اإلشارة إلى أن الشاعر 
امتالكه لنواصى "دودان" و"ذبيان" عندما كرهوا البأس، ولم يصبروا للقتال، وتغيير حال قومه 

فقر وإقالل قد قسما ما اجتمع لهما من  فيحتى أن الرجلين من جنده اللذين كانا معدمين حلي
كان قديمًا  الذيا المال المستحدث من الغنيمة، وهو أنهما تقاسم أيالغنائم بين طريف وتليد، 

  .بالنسبة ألصحابه المأخوذ منهم ثم أصبح حديثًا بالنسبة للرجلين، فأصبح كالهما ذا مال

حال قومه حذف  فيفنظرًا لشدة انفعال الشاعر وفرحه بما حققه ممدوحه من انتصارات وتغيير 
ط النفسى" وترك الرباط المادى "الواو"، حيث إن "الشعر الواو اعتمادًا على الناحية النفسية "الربا

وما يزال الشعراء، وكتاب  .لغة انفعالية، ال تأبه كثيرًا لوسائل الربط اعتمادًا على الرباط النفسى
والسيوطى،  (488)ابن مالك أيالقصة القصيرة ال يحفلون بحرف العطف فيما يكتبون، وهنا يصح ر 

رود الحديث والنثر بذلك، خالفًا البن جنى والسهيلى وابن األصح لو  فيإذ يجيزان حذفها 
                                                           

،  لثثصنح نر ثثعنا أثثث   أثثع إأ ص يثث  حأ ثثن  ثثي 055/5، 205/1 ،  ىُثْنرثثل وىضثثص  20/73( ة ثث ىعةح486)
 0 130/03ة اعاع

 0 2/571( يزة   ةأل ب487)
، ي  يثثء أ اثثث  20-21اشثثث    ة جثثصأع ة نثثث ي  ص( ىُثْنرثثل   ثثعةه  ة وعاثثثي   ة ونثث ي   488)

 0 150 ،   ت  ة شيل   نة    ي ة ضل نا ة شيلى   ص0 ؤة   م ة مصلأ، أ وم   ةن ة يل ن ،  
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َتج  بشعرهم في، باإلضافة إلى وروده (489)الضائع" ما لهذا  فيوال يخ .شعر األعشى، وهو م مَّن ي ح 
الحذف من استقامة وزن الخفيف، واستقرار كلمة القافية )مال( برويها المجرور، فالمعروف أن 

 خفيف، وتقطيعه هكذا : معنا من بحر ال الذيالبيت 
 َقَسَمْطَطا/ ِرَفْتَتليـ/ َدِمَنْلُغْن          ِمَفآبَا/ كالهما/ ذو مـالِ 

 فعالتن    ُمَتْفِعُلن  فعالتن          فعالتن  ُمتْفِعِلُن   فاالتن

 

فالعروض مخبونة والضرب صحيح رغم أن تفعيلة الضرب جاءت على )فاالتن( بحذف الثالث، 
والمالحظ من خالل هذا التقطيع أن الشاعر لو  .صحة ضرب هذه الصورة فيفذلك ال يؤثر 

صدر البيت "متفعلن" إلى  فيقال: "قسما الطارف والتليد من الغنم" لتحولت التفعيلة الثانية 
 .يتكون منها بحر الكامل وليس الخفيف التي"متفاعلن" 

 

سياق  فيوصفه لحذف حرف العطف بالشذوذ،  فيوبناًء على ما سبق، فإنى لست مع ابن جنى 
 تعليقه على قول أبى الحسن األخفش السابق ذكره، وقول ابن األعرابى : 

الَّت ذذذى ** َوَكي َف اَل َأب كى  َعَلذذذى ع 
* 

ذذى َاَبائ ق ذذذى   َقي الت ىَصَبائ ح 

 

 .(490)فقد قال: "وهذا كله شاذ، ولعله جميع ما جاء منه"

 ثانيًا: الحذف السماعى : 

هناك مواضع لحذف الحروف غير ما سبق ذكره، ع ر َفت بالحذف السماعى النادر، "بيد أن قلة 
على السماع، وال يجيزون القياس عليه، فإذا أباحوا -الغالب في-أمثلته جعلت النحاة يقصرونه

القياس خصوه بأنماط تركيبية معينة ذات صفات وشرائط خاصة دون سائر الباب، أو يجعلونه 
خاصًا بالشعر دون النثر، وتتمثل ألوان هذا الحذف ومواضعه فيما  أيمقصورًا على الضرورة، 

 يلى : 

 .الم الجواب -جذ    .الشرطفاء جواب  -ب    .الم األمر-أ
                                                           

،  ىُثْنرثثثل  رثثثصهلا ة  ثثثأ   ثثثي ة ثثث نس ة لتثثثع  150(  تثثث  ة شثثثيل   نة ثثث   ثثثي ة ضثثثل نا ة شثثثيلى  ص489)
 0 175-173ص

 0 121-2/122( ة خنصئي490)
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 .أن المصدرية-و  .الالم الموطئة للقسم-هذ   .حذف حرف القسم-د

 .(491)قد"-ط   .ال النافية للجنس-ح   .أل التعريف-ز

 

ديوانه حذفًا سماعيًا للحروف إال )الم الجواب(، حيث  فيوبعد أن استقريت شعر األعشى لم أجد 
جواب "لو" نحو قوله تعالى:  فيثالثة مواضع حذفًا سائغًا، وذلك إذا كانت  فيإنه "يجوز حذفها 

َلَح َمن َزكَّاَها   (492﴿  َلو  َنَشاء َجَعل َناه  أ َجاجًا  ) ، (493)، وإذا كانت داخلة على )قد( نحو قوله تعالى:﴿ َقد  َأف 
م س   َحاَها  ، أما الموضع التقدير: لقد أفلح؛ ألن هذه الجملة جواب للقسم السابق: ﴿ َوالشَّ َوض 

 الثالث، فهو الم ألفعلن، والحذف فيه مقصور على الضرورة، كقول عامر بن الطفيل: 
 َوَقتيــُل ُمــرََّة أثــأرنَّ ِفإنَّــه 

ُُ وإنَّ َأَخاُكــُم َلــْم ُيْثــَأرِ                                         ِفـــرُغ

 والواضح أن بيت عامر بن الطفيل من بحر الكامل، وتقطيعه هكذا: .(494)فالتقدير: ألثارن"

 َوَقِتْيُلُمْر/ َرَتَأْثَأَرْن / َنفإْنَنهو      َفْرُغْن َوإْن/ نأخاكمو/ َلْم َيْثَأرى 

 ُمَتَفاِعلن  ُمَتَفاعلن  ُمَتفاعلن     ُمْتَفاعلن  ُمَتَفاعلن   ُمْتَفاِعُلـْن

 

 على أحد أن الشاعر لو قال:  فيال يخفالعروض صحيحة والضرب صحيح، و 

"ألثأرن" لتحولت التفعيلة الثانية "متفاعلن" المكونة من فاصلة صغرى ووتد مجموع إلى تفعيلة 
 .مكونة من فاصلة كبرى ووتد مجموع، ومن ثم ينكسر وزن البيت

 

 : (495)موضعين اثنين، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوقد ورد حذف الم الجواب 

َقى الَغَمذذذذام  ب ذذه  أَغر  أَ  َتس  ُ  ي س  َلج  ** ب 
* 

م   اَلم ه  َلو  َصاَرَع النَّاَس َعن  َأح 
 َصَرَعا

                                                           

 0 112-177ص ،   ي ة  نس ة لتع ( رصهلا ة  أ491)
 0 70(  عنا ة عةلي ، ةآلى  492)
 0 2(  عنا ة شا ، ةآلى  493)
،  ة ميثثث  أثثثث   135،  ىُثْنرثثثل   أتنثثثأ ة لميثثث  ص171( رثثثصهلا ة  ثثثأ   ثثثي ة ثثث نس ة لتثثثثع  ص494)

 ة  صأا 
 0 257/52( ة  ىعةح495)
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، نمطها :   ُ ُ  شرطية  ُ  فعلية   فقوله: )لو صارع الناس عن أحالمهم صرعا( جملة 

 أداة شرط+جملة فعلية)ذات فعل ماض(+جملة فعلية)ذات فعل ماض(، وصورة هذا النمط: 

 فعلية)فعل+فاعل+مفعول(+جار ومجرور+مضاف إليه+جملة فعلية)فعل+فاعل(لو+جملة 

 

: لو صارع الناس عن أحالمهم لصرعا، ومن خاللها يظهر  هيوالبنية األساسية لهذه الجملة 
البنية السطحية، وذلك لداللة السياق عليها، واعتماد الشاعر على الرباط  فيحذف الم الجواب 
استقامة وزن البسيط، واستقرار كلمة القافية  فيما لهذا الحذف من أثر  فيالنفسى، وال يخ

مكانها برويها المفتوح، وهو حرف العين، فلو قال الشاعر: "لصرعا" ألصبحت  في)صرعا( 
ل ن"  .التفعيلة األخيرة "لصرعا، مكونة من فاصلة كبرى بداًل من فاصلة صغرى "َفع 

 

 شعر األعشى :  فيسمات حذف الحروف 

شعر األعشى على نحو ما تقدم، فإنه  فيتم عرضها وتحليلها  التيإذا كان حذف الحروف 
 يمكن اإلشارة إلى أن أهم سمات هذا الحذف سمتان : 

الداللة على أن الشاعر قد اعتمد على الرابط النفسى طارحًا الرابط المادى جانبًا كما هو األولى: 
زة االستفهام والم الجواب وغير ذلك، حذف حرف النداء وحرف العطف وهم فيالحال 

يتحدث فيه وانفعاله به، حيث إن لغة الشعر انفعالية،  الذيوذلك الهتمامه بالموضوع 
 التيوحدها  هي، لذا يقول فندريس: "ف(496)فيها "يقتصر االهتمام على إبراز رءوس الفكرة"
ا ببعض، وأجزاء تربط الكلمات بعضه التيتطفو وتسود الجملة، أما الروابط المنطقية 

الجملة بعضها ببعض، فإما أال يدل عليها إال داللة جزئية باالستعانة بالتنغيم واإلشارة 
هذه اللغة  .إذا اقتضى الحال، وإما أال يدل عليها مطلقًا، ويترك للذهن عناء استنتاجها

تنفجر تلقائيًا من  التيويطلق هذا االسم على اللغة  .المتكلمة تقترب من اللغة التلقائية
القمة؛  فيهذه الحالة يضع المتكلم األلفا  الهامة  فيف .النفس تحت تأثير انفعال شديد

ألنه ال يتيسر له ال الوقت وال الفراغ اللذان يجعالنه يطابق فكرته على تلك القواعد 

                                                           

n English, pp,320Cohesion i- ىُثْنرثل    075(  تث  ة شثيل   نة ث   ثي ة ضثل نا ة شثيلى   ص496)

 0حيي ة   ىي    ة ي      نا  ي ي  ء ة واص ك ة ننأ 321
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مع وعلى هذا النحو تتعارض اللغة الفجائية  .الصارمة، قواعد اللغة المتروية المنظمة
 .(497)اللغة النحوية"

 

 الذيالموضوع  أيشعر األعشى أن رأس الفكرة،  فيفكما يبدو من تحليل أنماط حذف الحروف 
يتحدث فيه قد استحوذ على اهتمامه، فلم يسعفه الوقت أو الفراغ لمطابقة فكرته على قواعد اللغة 

ولغة -أن اللغة االنفعاليةالصارمة المتروية المنظمة كما يرى فندريس، "وليس معنى كل ما تقدم 
أن اللغة النحوية المنظمة تنظيمًا  (498)تنفصل انفصااًل تامًا عن غيرها فالواقع -الشعر ممثلة لها

 .(499)منطقيًا ال تستقل عن اللغة االنفعالية، فبين اللغتين تأثير متبادل"

 

مع البناء الفنى فاستقام الوزن  النحوي توافق النظام  فيأن هذا الحذف قد أسهم  هيأما الثانية ف
 .وصحت القافية، ولم يتأثر المعنى بهذا التوافق، فجاء واضحًا ال لبس فيه وال غموض

 

 شعر األعشى :  فيتعليق ومناقشة ألنواع الحذف الثالثة 

شعر األعشى بمباحثها الثالثة،  فيهكذا نصل إلى النهاية مع قضية الحذف وعالقتها بالداللة 
 فيعلى مستوى الجملة وعالقة ذلك بالداللة، وأثره  التركيبيا بيان أنماط الحذف حاولت فيه
 :  هيالتأكيد عليها و  ينبغىكلما أمكن ذلك، لكن ثمة أمورًا  النصيالتماسك 

ع ر َض، ل َما لها  الذيأن قضية الحذف من القضايا الجديرة بالبحث بمباحثها الثالثة على النحو 
شعره، حتى أن مواضع الحذف قد كثرت، وذلك مرجعه أن لغة الشعر لها  فيمن أهمية داللية 

 النحوي خصائص تنفرد بها عن غيرها، فالشاعر يرتبط بالوزن والقافية، وهنا يتدخل النظام 
يساعد  الذيمتوافقًا مع البناء الفنى بحذف جزء ما من عناصر الجملة أو كلها، وهو األمر 

؛ لذا فإنه من خالل مقارنة سمات حذف المتلقيداللة ما إلى توصيل ما يريده من  فيالشاعر 
مع  النحوي تآزر النظام  فيشعر األعشى يتبين لنا أنها أسهمت  فياألسماء واألفعال والحروف 

النسج الشعرى، فكان لكل من الوزن والقافية نصيب من المعنى، وكانت المعانى تامة غير 
 القافية إلى نقصها عن الواجب وال إلى الزيذادة منقوصة، لم تضطر بإقامة الوزن وتصحيح 

                                                           

، يلجاثثثث   م ة  ايثثثث  ة ثثثث  ةيلأ  أ اثثثث  ة  نثثثثصص، ةأل جلثثثثع 225-223(  نثثثث نى   ة لتثثثث ،ص497)
 0 075ة انلى ،  ىُثْنرل   ت  ة شيل   نة    ي ة ضل نا ة شيلى  ص

 0 072(  ت  ة شيل   نة    ي ة ضل نا ة شيلى   ص498)
 0،  ة ًصنء  ىًن101( ة لت  ص499)
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 .(500)فيها عليه، وكانت المعانى مواجهة للغرض، لم تمتنع عن ذلك وتنصرف عنه

 

-شعره فيعلى مستوى الجملة  التركيبيلذا يمكن أن يقال إن األعشى استطاع توظيف الحذف 
ة، باإلضافة إلى مطاوعة النظام فأضاف أبعادًا داللية إلى الداللة األصلي -لدليل لفظى أو حالى

العربية  في اللغوي موافقة النسج الشعرى، حيث إن "ثمة مرونة كبيرة قدمها النظام  فيله  النحوي 
، ولذلك فالحذف باعتباره أحد القضايا التركيبية يعد أحد (501)لكى يتمكن الشعراء من استغاللها"

شعر األعشى خاصة، فيرى بالمر أن "الجانب  فيعامة و  النحوي الدرس  فيجوانب االتساع 
كثير من  فياللغة العربية يتسع بحيث تشتمل هذه التراكيب على أنواع ال توجد بكثرة  في التركيبي

 .(502)فإن الدالالت النحوية تتسع معه" التركيبياللغات األخرى، ونتيجة التساع الجانب 

 

ضع حذف األسماء تتفوق على مواضع حذف ومن خالل أنواع الحذف الثالثة يتبين لنا أن موا
األفعال، ويمكن تفسير قلة حذف األفعال بأن الشعر بطبيعته يتسم بالحركة، والفعل هو الدال 

وال سيما -التركيز على الحدث المستفاد من الفعل؛ ولذلك كان حذف الفاعل والمفعول أيعليها، 
على الثبوت واالستمرار، وإذا كانت مواضع  وبقاء الفعل، أما االسم فيدل -إذا كان حذفه اقتصاراً 

حذف األسماء واألفعال تتفوق على مواضع حذف الحروف، فذلك راجع إلى أن الحروف تسهم 
الجملة،  في النصييؤدى إلى إحداث نوع من التماسك  الذيالربط، وهو األمر  فيبنصيب كبير 

لشاعر وال يسعفه الوقت أو النص كله، أما عندما يسيطر الجانب النفسى على ا فيومن ثم 
 .الفراغ، فإنه يستغنى عن الرابط المادى ويحذفه

 

كّ ل أهمية  وإذا كان حذف األفعال يوحى بالتركيز على ما تبقى من عناصر بعد الحذف، وأنها ت ش 
 فيحذف األسماء قد يكون المحذوف هو مركز أو محور االهتمام كما هو الحال  فيلديه، فإنه 

الخبر أو حذف الفاعل بصيانته عن الذكر تشريفًا له أو لعلم المخاطب به أو  حذف المبتدأ أو
 .إلخ ..لإلبهام

                                                           

،     أن ىي  صب    رلىث  ة اينثأ  ثي 070( ىُثْنرل   ت  ة شيل   نة    ي ة ضل نا ة شيلى  ص500)
، أ ومثثث  ة خثثثص جأ، 0،   ثثث  ة شثثثيل    ةأثثث  نثثث  جيىثثثل، ط2225،  ةن ة  لثثثل25ة ن ثثث  ة يلنثثثأ ص

 0 22، ص2271ة  صهلا، 
 0 127( ة جال   ي ة شيل ة يلنأ ص501)

 )502( Palmmer: Grammar, Second Edition by penguin books, 1984,p.181. 
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ُ  هو االتساع  ُ  مهم  المعنى باإليجاز  فيوإذا كانت مواضع حذف األسماء يكمن وراءها غرض 
حذف المضاف وحذف الموصوف والفاعل وغير ذلك، فإن حذف األفعال  فيواالختصار كما 

سياق العطف، وغير ذلك،  فيحذف فعل القول وحذف الفعل  فيَكم ن اإليجاز وراءه كما  أيًضا
(  فيوهذا األمر نفسه كان وراء حذف الحروف كما  ( و)أنَّ حذف حرف الجر قبل )أن 

األنواع  فيالمصدريتين وحذف همزة االستفهام، وغير ذلك، باإلضافة إلى ما يتصل بهذا الحذف 
 .الخاصة واألغراض األخرى المرتبطة بالسياقالثالثة من الداللة 

 

شعر األعشى، سواء أكانت مواضع حذف األسماء أم  فيوقد ظهر من خالل مواضع الحذف 
أن الحذف قائم  أيللترابط ال يمكن إدراك الحذف،  المتلقياألفعال أم الحروف أنه بدون إدراك 

القتها بغيرها من الجمل، وقد قام للترابط بين عناصر الجملة، ومن ثم ع المتلقيعلى إدراك 
 .إدراك الترابط ثم الحذف فيالسياق بدور كبير 

 

سياق العطف، نحو  فيشعر األعشى كثرة الحذف  فيلقد بدا واضحًا من خالل مواضع الحذف 
َف  الذيالعطف على مبتدأ ذ ك َر خبره، و  فيحذف الخبر جوازًا  ذ  أربعة وأربعين موضعًا،  فيح 

 الذيبلغت مواضعه تسعة وثالثين موضعًا، وهو األمر  الذيسياق العطف، و  فيوحذف الفعل 
جعل أحد المحدثين يقول: "إال أن الدارس يستطيع أن يتبين بغير صعوبة أن الحذف أكثر ما 

أغلبه يسمح  فيفالعطف من حيث هو عملية اتباع يقوم عليها الكالم  .مقام العطف فييكون 
 .(503)المعطوف عليه" فيباالستغناء عن بعض المعطوف إذا توافر 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 0 000( ينصئي ةأل لعب  ي ة شعليص  ص503)
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 الثانيالفصل 
 

 قضية اإلحالل وعالقتها بالداللة
 شعر األعشى في
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 المبحث األول
 إحالل اسم مكان اسم آخر

 
األسماء واألفعال والحروف،  فيواقعًا  التركيبيلمَّا كان اإلحالل 

األسماء،  فيفقد استقريت شعر األعشى إلحصاء مواضع اإلحالل 
فبلغت ثالثة آالف  .الطاقة التعبيرية لديه فيومدى إسهامها 

المبنى  فيوستمائة وسبعة وسبعين موضعًا متضمنة اإلحالل 
النعت،  فيللمجهول وإحالل المصدر محل المفرد، واإلحالل 

ير محل االسم الظاهر، وإحالل الظاهر محل الضمير وإحالل الضم
 .وفيما يلى عرض لهذه األمور

 

 المبنى للمجهول  فيأواًل: اإلحالل 
حالة كون الفعل مبنيًا للمجهول، وذلك مع الفعل الماضى  فيلقد تعرضت فيما سبق عند الحديث عن حذف الفاعل لحذفه 

وحدة الموضوعية بين أجزاء البحث، فإن الحديث هنا سيقتصر على ما ناب عن وإكمااًل لل .المتصرف والفعل المضارع المتصرف
 .شعر األعشى فيالفاعل بعد حذفه 

 
ذذذ ف حذذل محلذذه المفعذذول بذذه أو الجذذار  اللغذذوي والحقيقذذة أن الواقذذع  يخبرنذذا بذذأن الفاعذذل إذا ح 

وغيذذر ذلذذك  والمجذذرور أو الظذذرف أو المصذذدر وأخذذذ حكمذذه، حيذذث إنذذه ي رفذذع ويؤنَّذذث إن لذذزم األمذذر،
ذلك: "وتقول: ر ف ع إلى زيد درهذم، فيرفذع )درهذم(، ألنذك جذررت زيذدًا،  فيمن األحكام، يقول المبرد 
 .(504)فقام الدرهم مقام الفاعل"

 
شذذعر األعشذذى مذذائتين واثنذذين  فذذيوقذذد بلغذذت مواضذذع نائذذب الفاعذذل وإحاللذذه محذذل الفاعذذل 

وستين موضعًا، منها مائة وسبعة عشر موضعًا مع الفعل الماضى بقسميه المجذرد والمزيذد ومائذة 
                                                           

،  ىُثْنرثثثثثل  ي ليثثثثثا  ثثثثثيمعىن  لجالثثثثث  ة ىيليثثثثث   ثثثثثي اثثثثثع   لثثثثثل ة لتثثثثث  ة  ثثثثث ىي 3/5( ة ا وضثثثثث 504)
 0 2729275ص
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نذص  أيولمذا كذان "تفسذير  .وخمسة وأربعون موضذعًا مذع الفعذل المضذارع بقسذميه المجذرد والمزيذد
، وفهذذذذم بنذذذذاء للغذذذذوي امرحلتذذذذه األولذذذذى علذذذذى فهذذذذم بنائذذذذه  فذذذذيمذذذذن نصذذذذوص العربيذذذذة البذذذذد أن يعتمذذذذد 

ُ  لنمطذى نائذب الفاعذل وإحاللذه محذل الفاعذل  (505)جمله" شذعر األعشذى علذى  فذيففيما يلى عرض 
 :  التاليالنحو 

 أواًل: المفعول به : 
وال  .تحل محل الفاعذل عنذد حذفذه، آخذذًا كذل أحكامذه التيي َعد  المفعول به أحد العناصر، 

ُ  أكذان متعذذديًا إلذى مفعذذول بذه واحذذد أم متعذديًا إلذذى أكثذذر  يذتم ذلذذك إال إذا كذان الفعذذل متعذديًا، سذذواء 
يحذل محذل الفاعذل هذو المفعذول األكثذر  الذذيحالة تعديته ألكثر من مفعول فذإن  فيمن مفعول، و 

 .(506)أقربها إليه حكمًا مع مالحظة وضوح الداللة وعدم غموضها أياتصااًل بالفاعل، 
 

حذذل محذذل الفاعذذل، فاشذذتملت علذذى الضذذمير بقسذذميه  الذذذيوقذذد تعذذددت صذذور المفعذذول بذذه 
البارز والمستتر، باإلضافة إلى االسم الظذاهر معرفذة أو نكذرة، سذواء أكذان الفعذل مجذردًا أم مزيذدًا، 
حيذذث بلغذذت هذذذه المواضذذع مذذائتين وأربعذذة وأربعذذين موضذذعًا، منهذذا سذذبعة وتسذذعون موضذذعًا خاصذذة 

 .اهرباالسم الظ
 

ذذا عذذن نائذذب الفاعذذل الضذذمير، فقذذد ورد ضذذميرًا مسذذتترًا تقذذديره )هذذو(  ثمانيذذة وأربعذذين  فذذيأمَّ
، وضذميرًا مسذتترًا تقذديره (508)ثمانيذة وخمسذين موضذعاً  فذي( هذيوضميرًا مستترًا تقذديره ) (507)موضعاً 
 فذذي، وتقذذديره )أنذذَت( (510)سذذبعة مواضذذع فذذي، وضذذميرًا مسذذتترًا تقذذديره )أنذذا( (509)موضذذعين فذذي)نحذن( 

( (511)موضع واحد  :  (513)، وذلك نحو قوله(512)أيًضاموضع واحد  في، وتقديره )أنت 

                                                           

 0 20( ننص  ة جال  ة يلني  ص505)
،  ثثثثثلح 1/212، ةنيشثثثثثص  ة ضثثثثثلب1/210 ك( حثثثثثعف هثثثثثأا ةألأثثثثثعن ىُثْنرثثثثثل  و اثثثثث  ة اًثثثثثص506)

 0 252-252،  ي ليا ة لىظ  ي عىل ة اينأ  و لهاص  ي ة ولة  ة ن ع  ص2/13ة  ص ي 
، 112/11، 12/ 132، 719227/03، 50/2920/22( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثل  ة ثثثثثثثثثثثثثث ىعةح   ثثثثثثثثثثثثثثع507)

115/21 ،302/25 ،327/25   
 0 312/21، 022/21، 127/20، 135/22، 22/509222/50( ة ًصنء   ع508)
 0 25/229122/21( ة ًصنء509)
 0 307/2، 105/15، 205، 227/00( ة ًصنء   ع 510)
 0 122/23( ة ًصنء511)
 0 070/10( ة ًصنء512)
 0 21-122/22( ة ًصنء513)
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َوالُعوُد ُيْعَصُر 
 َمـــاؤهُ 

َوِلُكلِ  ِعيَدانٍّ  ***
 ُعَصـــاَرهْ 

ـُه ِبالِكــالَ   ِب َعَلى الِمَياه ِمَن الَحَراَرهْ  *** َواَل ُنَشبَــّ

 
 فذيموضعين، األول  فيفهذان البيتان ورد فيهما حذف الفاعل وإحالل المفعول به محله 

َصر  َماؤه(، و   .قوله: )وال ن َشّبه بالك اَلب( في -وهو ما يهمنا-الثانيقوله: )ي ع 
 

، نمطها :   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية   وهذه جملة 

 ال+فعل+نائب فاعل+جار ومجرور
ذف الفاعذذذل وإحذذذالل المفعذذذول بذذذه محلذذذه، حيذذذث إن البنيذذذة وقذذذد دخلهذذذا عنصذذذر تحويذذذل بحذذذ

 : هياألساسية 
 ال يشبهنا الناس بالكالب

 ال+فعل+مفعول+ فاعل+جار ومجرور
 

سياق هجائه لشيبان بن شهاب الجحدرى، متحدثًا عن أصالة قومه، حيث إن عصارة العود تنب  عن نوعه  فيفلمَّا كان الشاعر 

تذل ون وال ي طردون عليها كما ت طرد الكالب، لمَّا كان ذلك كذلك  وأنهم يفرضون أنفسهم على المياه ويردونها أول الواردين، وال ي س 

َف الفاعل للعلم به إيجازًا وحل محله  ذ  المفعول به "الضمير المستتر نحن"، فتغير قصد الشاعر إلى المفعول، مركزًا عليه، مهتمًا ح 

 .إليه المتلقيبه، حتى يلفت انتباه واهتمام 

 
ثمانيذذذة وثالثذذذين موضذذذعًا، شذذذملت تذذذاء  فذذذيوقذذذد ورد نائذذذب الفاعذذذل ضذذذميرًا بذذذارزًا متصذذذاًل 

 :  (514)النسوة وواو الجماعة، نحو قولهالمخاطب وتاء المتكلم و"نا" الفاعلين وألف االثنين ونون 

                                                           

، 105/21، 225/33، 210/309215/35 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثل  وىض ثثثثثثثثثثثثثثص  257/30( ة ًثثثثثثثثثثثثثثصنء514)
، 20، 22/51، 57/05،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  002/0
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وا د  ** ه م  الَخَضار م  إ ن  َغاب وا َوإ ن  َشه 
* 

ن عذذذا م  خ  َن إ لى َجَارات ه   َواَل ي َرو 

 
، وصورة نمطها :   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله : )ال يرون إلى جارتهم خنعا(  جملة 

ال+فعل+نائب فاعل+جار ومجرور+مضاف 
 إليه+حال

 والبنية األساسية: وال يرى الناس قوم هوذة خنعا إلى جارتهم
لكذذن هذذذه البنيذذة دخلهذذا عنصذذر تحويذذل بحذذذف الفاعذذل وإحذذالل المفعذذول بذذه "واو الجماعذذة 

تعذذود علذذى قذذوم األعشذذى المفهذذوم مذذن السذذياق" محذذل الفاعذذل لإليجذذاز وعلذذم المخاطذذب وإرادة  التذذي
 أيحول إلى نائب فاعل، وذلك بتسليط الفعذل عليذه؛ ت الذيالشاعر توجيه االهتمام إلى المفعول، 

موضذحًا أن قذوم  فذيسياق مدحذه لهذوذة بذن علذى الحن فيإسناد الفعل إلى نائب الفاعل، حيث إنه 
هذوذة يتميذذزون بالسذخاء وعذذدم البخذذل علذى النذذاس، الحاضذر مذذنهم والغائذذب، وهذم أوفيذذاء لجيذذرانهم، 

 ولذلك أخر الحال إلذى القافيذذذة، فال يراهم الناس تتطلع عيونهم إلى جارتهم؛ 
 فذيوفصل بين نائب الفاعل والحال بالجار والمجرور "إلى جاراتهم" على نحو ما سنبين بعد ذلذك 

 .مبحث إعادة الترتيب باستخدام الفصل فيالفصل الرابع 
 فذي، وم َعرَّفًا بذذ"أل" (515)ثالثة مواضع فيأما عن  نائب الفاعل اسمًا ظاهرًا، فقد ورد علمًا 

فذذًا باإلضذذافة إلذذى المعرفذذة بأنواعهذذا (516)ثالثذذين موضذذعاً  ونكذذرة  (517)اثنذذين وأربعذذين موضذذعاً  فذذي، وم َعرَّ
 .(518)ثالثة عشر موضعاً  في

 

                                                                                                                                                                      

22/07975/72925/1927/229207/279257/30 ،252/23 ،277 /51 ،
220 /129122/20 ،117 /11 ،102/25 ،105/23 ،125/51 ،112/11 ،
120 /31 ،012/23 ،320/22 0 

 0 210/309127/59307/2( ة ًصنء515)
 0 55/139225/129112/239122/279172/129012/19312/5( ة ًصنء516)
(517 )

/22/209202/509200/29220/209272/19115/139112/109005ة ًصنء
02  ،302/3 ،327/7 0 

، 207/219229202/009009125/35، 52/309202/53( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء 518)
017/119010/2 ،020/2 0  
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ذذا عذذن  فذذيهذذذا عذذن نائذذب الفاعذذل  حالذذة كونذذه مفذذردًا سذذواء أكذذان ضذذميرًا أم اسذذمًا ظذذاهرًا، أمَّ
، ورغذم (519)ثالثذة مواضذع فذيشذعر األعشذى  فذيليذة، فقذد ورد حالة كونه جملة فع فينائب الفاعل 

أن يكذون النذزاع  ينبغذىقولذه: "وكذان  فذيهذه المسذألة، فذإنى مذع أحذد المحذدثين  فياختالف النحاة 
هذذذا األمذذر؛ ألن جمهذذور النحذذويين يجيذذزون وقذذوع الجملذذة مفعذذواًل بذذه، والمفعذذول بذذه كمذذا  فذذيمنتفيذذًا 

 .ينوب عن الفاعل بعد حذفه الذيقرر النحاة هو 
 

يقع فيها مفعواًل به للقول  التيالمواضع  فيولهذا أرى أن المركب الفعلى وقع نائب فاعل 
السماء( )أيقال: تحررت كل  فيإذا ب ن ى الفعل السابق عليه للمجهول، كقولك: )قيل: ظهر الهالل 

به، والفعل مبنى للمعلوم، ولما بنى  المثالين كان أصله مفعوالً  فيدول أفريقيا (، فالمركب الفعلى 
 .(520)للمجهول ناب عن الفاعل على القياس"

 

 :  (521)شعر األعشى قوله فيومثال هذا النمط من اإلحالل 
َعى َله   ن َت َتس  ** َوَلم  ي ود  َمن  ك 

* 
َدى َدر م   فيَكَما ق يَل   الَحىّ  َأو 

، ذات  فيفقوله: )ِقيَل  ُُ ُُ مثبتُة ُُ خبريُة ُُ فعليُة الَحى  َأْوَدى َدِرم( جملُة
، بنيتها األساسية: فعل+فاعل+مفعول به )جملة فعلية(، وقد دخلها  فعل متعدٍّ

 عنصر تحويل بإحالل المفعول به محل الفاعل بعد حذفه، فتحولت إلى: 
 الحى أودى درم فيقيل 

 فعل+جار ومجرور+نائب فاعل "جملة فعلية"
 

سياق َمْن ُقِتل ولم ُيْثأر له،  فيولمَّا كان قول )أودى درم( مثاًل يقال 
فإن الشاعر لجأ إلى حذف الفاعل للخوف عليه وإحالل المفعول به محله، 
تحقيقًا لهذا الغرض، باإلضافة إلى تسليط الحدث المستفاد من الفعل على 

ة من جهة، وبين نائب الفاعل، ومن هنا تظهر العالقة بين اإلحالل والدالل
سياق مدحه لقيس بن  فياإلحالل والحذف من جهة أخرى، حيث إن الشاعر 

معد يكرب قائاًل له: "بوركت من شهم أخى ثقة، وما ضاع قوم أنت من ورائهم 
                                                           

 0 03/ 122، 215/50، 112/01( ة ًصنء519)
 0 300( ة ينصبل ةأل ص ي   لالن  ة ىيلأ  و اصا ص أ  ي ف ة  لمح ة  لىل ص520)
 0 12/01( ة  ىعةح521)
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وال  .(522)الناس مثاًل" فيُقِتل ولم ُيْثَأر له، فذهب  الذيتحميهم ضياع "درم" 
مع  النحوي توافق النظام  فيعلينا ما لهذا اإلحالل والحذف من أثر  فييخ

مكانها برويها  فيالنسج الشعرى، فاستقام وزن المتقارب وصحت القافية 
 .المراد

 
 ثانيًا: الجار والمجرور : 

تحل محل الفاعل بعد  التيُيعدُّ الجار والمجرور أحد العناصر، 
ستة عشر موضعًا، نحو  فياألعشى  شعر في، وقد ورد نائبًا عنه (523)حذفه
 :  (524)قوله

َمذذذذذة  َوَسل ذذذع   ** َولك ن  َماء  َعل ق 
* 

 ي َخاض  َعَلي ه  م ن  َعَلق  الذ َبذذذاح  

 
، ذات فعل مبنى  ُُ ُُ مثبتُة ُُ خبريُة ُُ فعليُة فقوله: )ُيَخاُض َعَلْيه( جملُة
لغير الفاعل، صورة نمطها: فعل+نائب فاعل "جار ومجرور"، وبنيتها 
األساسية: فعل+فاعل+جار ومجرور، لكن الشاعر لجأ إلى حذف الفاعل 

لهم  وإحالل الجار والمجرور محله، ليبين ألعدائه )بنى عبدان( أن َشْتَمه
ُمِزَج بخالصة  الذيعبارة عن ماء العلقم شديد المرارة، والسلع القاتل، 

)الذباح( السام المميت، فلمَّا كان تركيزه على مزج السلع بالذباح السام 
المميت، فقد حذف الفاعل وأحل محله الجار والمجرور، أضف إلى ذلك أن 

                                                           

 0حيي ة شلح 11( ة ًصنء ص522)
و اث    ، 220-1/221( حعف ةةيو    ي إ صن  ة جصن  ة اجل ن ىُثْنرل  ةنيشص  ة ضثلب523)

 0 213-1/210ة اًص ك
، 119112/11، 219110/22912، 275/319112/2   ىنرثثثثثثل 025/7( ة ثثثثثث ىعةح524)

ُُ  ثثصم015/229025/79307/20، 139025/22، 000/12  -،  ة ًثثلع   مثثص  ُأثثلج
 0 لء ة أنصح   جيلا ة أنصح  هع  م   صم لصيا -ىخصض  ىخل 
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واستقرار كلمة القافية استقامة وزن الوافر  فيهذا الحذف واإلحالل قد أسهما 
 .مكانها برويها المراد في

 
ومما سبق عرضه يظهر لنا أنه لمَّا ُحِذَف الفاعل وحل محله المفعول 

حل محل  الذيبه أو الجار والمجرور، واتجه قصد المتكلم إلى العنصر 
 -حذف الفاعل فيكما أشرنا من قبل -الفاعل، فإن هذا لغرض أسلوبى داللى

سوغ  الذيوهو األمر  .مام على الحدث أو مكان حدوثهوهو تسليط االهت
إحالل المفعول به أو الجار والمجرور محل الفاعل، والترابط بين الفعل 
والمفعول به ترابط إسناد أو وصول معنى الفعل إلى االسم عن طريق حرف 

بمن يقع منه  أيًضاالجر، وأن المفعول به ال يرتبط بالفعل وحده، ولكنه يرتبط 
الفعل، حيث إنه بإحالل المفعول به محل الفاعل أخذ نفس اإلعراب، كما هذا 

 .أن الفعل تغيرت صورته طبقًا لما يراه النحاة
أنفسها أمر المفعول حتى  فيلذلك يرى ابن جنى أن "العرب لمَّا قوى 

كاد يلحق عندها برتبة الفاعل، وحتى قال سيبويه فيهما: "وإن كان جميعًا 
م" خصوا المفعول إذا أُسْنَد الفعل إليه بضربين من الصنعة، يهمانهم ويعنيانه

أحدهما تغيير صورة المثال مسندًا إلى المفعول عن صورته مسندًا إلى 
ة واحدة؛ وذلك نحو ضرب زيد ُوضِرب، وَقَتل وُقِتل واآلخر  ...الفاعل، والِعد 

أن غيروا  أنهم لم يرضوا ولم يقنعوا بهذا القدر من التغيير حتى تجاوزوه إلى
 .األول الصورة والصيغة وحدها فيعدة الحروف مع ضم أوله، كما غيروا 

، وأزكمه الله وُزِكَم، وأضأده الله وُضِئَد وأمأله  وذلك نحو قولهم: أحببته وُحب 
 .(525)الله وُمِلَئ"

 

                                                           

، ة لًصح، أص ا اأ 1/110( ة خنصئي525) ُُ ُُ  ُأْضَأُ   0   واأ ا ة لن، و  وزنان،   ع أضصعُ 
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يعتمد عليها  التيالصورة ُيَعدُّ من األسس الصوتية  فيوهذا التغير 
 في-هيالمبنى للمجهول باإلضافة إلى األسس الصرفية والنحوية والداللية، و 

ن نظرية له  -مجموعها أقصده هنا هو  الذيو  (526)النحو العربى فيُتَكوِ 
؛ ولذلك عند عدم إرادة ذكر الفاعل البد أن تتغير صيغة الفعل، اللغوي االرتباط 

المفعول ووظيفته، فيرفع ويصير فيسمى المبنى للمجهول، وتتغير عالمة 
فالمقصود هو مقيدات الفعل  (527)نائب فاعل؛ ولهذا عندما يقال مقيدات الفعل

وبما أن الفعل مرتبط بفاعله حتى قال  .بوصفه واقعًا من الفاعل أو واصفًا له
الواحد، وقد رتبوا على ذلك أحكامًا كثيرة، فإن كل مقيد  شيءالنحاة إنهما كال

 .(528)دًا لعنصر آخر يتقيد به الفعل أو الفاعل"للفعل يعد مقي
شعر األعشى  فيوبذلك يظهر لنا الترابط والتماسك بين أجزاء الجملة 

عن طريق قضية اإلحالل بإحالل المفعول به أو الجار والمجرور محل الفاعل 
باعتبارها إحدى القضايا التركيبية، باإلضافة إلى إنَّ هذا الترابط يؤدى إلى ثراء 

تكون األسس النحوية للمبنى للمجهول  أيًضاوبذلك  .شعره في الدالليانب الج
حيث ُحِذَف الفاعل  -كما مر بنا-هذا اإلحالل فيشعره متمثلة  فيقد تحققت 

وأُقِيَم غيره نائبًا عنه متحواًل إلى عمدة ال يمكن االستغناء عنه، مسهمة مع 
الوزن  فيالتحويل  فيتتمثل  التيغيرها من األسس الصوتية والصرفية 

                                                           

 0 أص ني هص 17 امنأ  لاج عف  ي ة  نس ة ن ع  ص( ىُثْنرل  ة526)
حيي ىل     أ ا  حاص   وح ة ىيا ى يث   ثي ة جالث   225( ىُثْنرل  ننص  ة جال  ة يلني  ص527)

نيثثث   أثثث  ة عرثثثصئ  ة ن عىثثث ، ىشثثثتل ص ة اىيثثثعف نثثثن  ة اىيثثثعف ة ا لثثثء  ة اىيثثثعف  يثثثن )ة رثثثل ( 
  يثثا ةأل  ثثأ  0 ثثوثنص   ة جثثصن  ة اجثثل ن ة اىيثثعف أيثثن  ة اىيثثعف ألجلثثن،  ة  ثثصف  ة واييثثز  ةة

هنثثثص وح ى ثثثصف أ يثثث ة   ة  ثثث   ؛ ألح ة  ثثث   ى ثثثعح  ثثثي ة ىيثثثا ننثثثيتون ة نثثثل ي ،   ثثثي غيثثثل 
ة ىيا أ  ة ان ن  ةأل اص  ة اشو   ة وأ يًثاأ ة عبث ،  هثع أثص  ف  لثأ حث    بثصحمن، 

 ثثعح أثثع أثثص    ثث  هثثأا ة ا يثث ة   نثث أص ي ثثعح أثثع غيثثل ة ىيثثا ييثث  أوااثثص     ثثل؛ أل  ثثص ي
 0ى لم ثثثص أثثث  ةأل ثثثاص   ألنمثثثص  ة ثثثايص    ة النثثث  ةة ثثثاأ نلثثثن ىيثثث   ننثثثلة   ةحثثث ة   ثثثي ة جالثثث 

 ة  ثث ىي هنثثص  ثث  هثثأا ة ا يثث ة  نعبثث  نثثا أن ثثص  ننثثلة  نأةيثثن  ثثي ة جالثث  أ يثث ة   ل ثث   
 0 ن أص ىيمل  نن نص ىيا

 0نونل  ىًيل 222-225( ة ًصنء ص528)
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النحو  فيواألسس الداللية من أجل تحقيق نظرية المبنى للمجهول  فيالصر 
 .(529)شعر األعشى فيالعربى 

 
 ثانيًا: إحالل المصدر محل المفرد 

قد يحل المصدر محل المفرد، سواء أكان إحالل المصدر المؤول محل 
المصدر الصريح أم إحالل المصدر الصريح محل المشتق، ومن ثم فإن 

 الحديث هنا سيقتصر على هذين النمطين : 
 
 إحالل المصدر المؤول محل المصدر الصريح : -أ

عشى يحل المصدر المؤول محل المصدر الصريح، وقد ُطِبَع شعر األ
 (530)ستة وعشرين موضعاً  فيالتركيب، فجاء  فيبهذا النوع من التحويل 

 :  هيمتخذًا ثالث صور، 
 .أْن+الفعلالصورة األولى: 
+اسمها+خبرهاالصورة الثانية:   .أنَّ
 .ما+الفعلالصورة الثالثة: 

 :  (531)فمثال األولى قوله
َلى اب ت َكاَرا َت م ن  آل  َلي  َمع  ** َأأز 

* 
 َعَلى ذ ى َهوًى َأن  ت َزاَراَوَشطَّت  

  
، ذات  ُُ ُُ مثبتُة ُُ خبريُة ُُ فعليُة فقوله: )وشطت على ذى هوى أن تزارا( جملُة

 فعل الزم، نمطها:
                                                           

-15لاج عف ىُثْنرل  ة امنثأ  لاج ثعف  ثي ة ث نس ة ن ثع  ص( حعف ة نرلى  ة لتعى   لامنأ  529)
21 0 

، 202/019222/539272/219105/10، 10/53925/2( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح530)
122/20 ،137/10 ،172/10 ،112/009022/259300/21 0 

 0 25/2( ة ًصنء 531)
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 فعل+جار ومجرور+مضاف إليه+فاعل "أن+فعل+نائب فاعل"
 :  هيوالبنية األساسية للمصدر المؤول من )أن+الفعل( 

 وشطت على ذى هوى زيارتها
 

هذه الجملة قد دخلها عنصر تحويل بإحالل المصدر والواضح أن 
المؤول محل المفرد "زيارتها"، يقول سيبويه: "تقول أن تأتينى خير لك، كأنك 

ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿ َوَأن َتُصوُموْا َخْير  لَُّكْم  .قلت: اإلتيان خير لك
 وقال الشاعر عبدالرحمن بن حسان:  (532) ﴾

بكم إ نّ ى َرَأي ت  م نَ  ** الَمَكار م  َحس 
* 

بع وا  َأن  َتل بسوا ح رَّ الثّ َياب  َوَتش 

 
والمالحظ من قول سيبويه  .(533)كأنَّه قال: رأيت َحسبكم ُلْبس الثياب"

أن المصدر المؤول "أن تأتينى، أن تصوموا، أن تلبسوا" قد حل محل المصدر 
اللبس" متخذًا موقعه اإلعرابى، ويعضد ذلك تعليق -الصوم-الصريح "اإلتيان

الدكتور حماسة على قول سيبويه بقوله: "فالجملة "أن تأتينى خير لك" جملة 
تأتينى" )أن+فعل مضارع "تأتى"+نون  اسمية مكونة من مبتدأ هو "أن

التحليل معاملة  فيالوقاية+ياء المتكلم( وهذا كله مؤول بـ "اإلتيان"، ويعامل 
 الذي"اإلتيان"، ومصطلح "المصدر المؤول" يشير بوضوح إلى المعنى العميق 

ظاهره فعل مع كل ما يتعلق به من  فييتحول عنه المصدر المؤول، فاللفظ 
وهذا ال يتحقق إال إذا كان هذا  .إلخ ...، ويكون مضافًا إليهفاعل ومفعول به

والتحويل  .المركب محواًل عن "اسم=مصدر"، يصلح ألن يكون واحدًا من هذه

                                                           

 0 213(  عنا ة م لا، ةآلى  532)
 ,  ة مي  أ  ة  صأا  0/250( ة  وصب533)
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يتم فيه يقوم على زيادة الحرف المصدرى واستبدال الفعل بالمصدر، ثم  الذي
 .(534)الفعل معموالته من فاعل ومفعول به إن كان متعديًا" فييستو 

 
مع  النحوي توافق النظام  فيما لهذا اإلحالل من إسهام  فيال يخو 

النسج الشعرى، فالبيت كما يتضح  من بحر المتقارب، وإذا أردنا وزن وتقطيع 
 مثاًل وجدناه هكذا: الثانيالشطر 

/ ت َزاَرا / َهَون  َأن  ى  / َعَلى ذ   َوَشط َطت 
 فعولن / فعولن/ فعولن/ فعولن

على ذى هوى زيارتها( لوجدنا أن التفعيلة  ولو قال الشاعر: )وشطت
قبل األخيرة تتحول إلى )فعول(، وهذا جائز، لكن األخيرة تتحول إلى )ُمْتَفِعلن( 

هذا البحر؛ ومن ثم فإن مثل هذا األمر يجعل الوزن  فيوهو ما لم يرد 
 .منكسرًا، باإلضافة إلى عدم صحة القافية برويها المراد

 
 :  (535)قولهومن الصورة الثانية 

َس َتل َقى َحت َفَها ** َوَعل م ت  َأنَّ النَّف 
* 

ليك  َقَضى َلَها  ما َكان خال ق َها الم 

 

 ُُ ُُ مثبتُة ُُ خبريُة ُُ فعليُة فقوله: )َوَعِلْمُت َأنَّ النَّْفَس َتْلَقى َحْتَفَها( جملُة
، ونمطها :   ذات فعلٍّ متعدٍّ

 فعل+فاعل+مفعول به "أن+اسمها+خبرها"
 والبنية األساسية: 

 وعلمت إلقاء النفس حتفها
 فعل+فاعل+مفعول به+مضاف إليه+مفعول به+مضاف إليه

 

                                                           

 0 170،  ىُثْنرل  ننص  ة جال  ة يلني  ص50اصط ة و عىلي   ي ة ن ع ة يلنأ ص( أ  ةأل 534)
 0 53/ 10( ة  ىعةح 535)
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ومن خاللها يتضح أن هذه الجملة قد دخلها عنصر تحويل بإحالل 
المصدر المؤول "أن وما بعدها" محل المصدر الصريح "إلقاء"، متخذًا موقعه 

ى أن األمر لم يقتصر على مجىء ويمكن اإلشارة إل .اإلعرابى "المفعول به"
شعر األعشى متخذًا وظيفة المفعول به، بل ورد متخذًا  فيالمصدر المؤول 

 .(538)والمضاف إليه (537)والخبر (536)وظيفة الفاعل
 :  (539)ومثال الصورة الثالثة قوله

ذذذذذذذو خ  ** َفَأَراَدَها َكي ذذذذَف الد 
* 

تَذذذذى َلَهذذذذا  ل  َوَكي َف َما ي ؤ 

 
، نمطها :  ُُ ُُ استفهاميُة ُُ طلبيُة  فقوله: )وكيف ما يؤتى لها( جملُة
 أداة استفهام )كيف(+ما+جملة فعلية "فعل+نائب فاعل مستتر+جار ومجرور

  .: وكيف اإلتيان لها هيوالبنية األساسية 
 

قد دخلها عنصر تحويل بإحالل  أيًضاومن هنا يتضح أن هذه الجملة 
المصدر المؤول "ما وما بعدها" محل المصدر الصريح "اإلتيان"، متخذًا موقعه 

استقامة وزن مجزوء الكامل وتصحيح القافية شأن بقية  فياإلعرابى مسهمًا 
 .شعر األعشى فيالمواضع 
 

وبناء على ما سبق فإنى لست مع أحد الباحثين بعد أن أقر بأن وقوع 
اللغة العربية، فيقول: "ولم  فيصدر المؤول موقع المصدر الصريح كثير الم

ر المصدر الصريح؛ لذلك قيل )مصدر مؤول(،  يقل أحد بأنه نائب عنه، بل ُيَقدَّ

                                                           

 0 105/119100/7( ة ًصنء536)
 0 112/11( ة ًصنء537)
 0 022/21( ة ًصنء538)
 0 000/12( ة ًصنء539)
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حيث إن  (540)مؤول بالصريح، ولو كان نائبًا ما وصف بتلك الصفة" أي
 .المصدر المؤول يحل محل المصدر الصريح على نحو ما سبق

 
يهدف إليه ابن اللغة بإحالله  الذيبعد ذلك إلى بيان الهدف  نأتي

المصدر المؤول محل المصدر الصريح، فنجد أن االسم يفيد الثبوت، وهو ما 
تصبو إليه الجملة االسمية، أما الفعل، فإنه يفيد الحركة واالستمرار والحدوث 

عبير باالسم، وهو ما تصبو إليه الجملة الفعلية، لذا فثبوت الحقائق يتطلب الت
، نجد أن البنية الظاهرة النحوي أنه "برغم أن البنية المقدرة توجه التحليل  أي

مع أنها  ﴿ َوَأن َتُصوُموْا َخْير  لَُّكْم ﴾ اآلية:  فيتفيد معنى لم يكن ليتحقق مع غيرها، ف
مقدرة بـ "الصوم" تضيف معنى آخر آتيا من صيغة الفعل وإسناده إلى واو 

فيد التجدد والحدوث والتكرار والمداومة على خالف ما إذا قيل الجماعة، إذ ت
من  شيء"الصوم خير لكم"؛ ألن "موضوع االسم على أن يثبت به المعنى لل

، عبد القاهركما يقرر  (541)غير أن يقتضى تجدد المعنى المثبت به شيئًا"
 إمداد الجملة فيوهذا يؤكد أن البنية السطحية تشترك مع البنية العميقة 

العربية ليس وسيلة تفسيرية فحسب لبنية الجمل،  فيبداللتها، فالتحويل 
وهذا ما يتضح  .(542)ولكنه مكون مهم من مكونات داللة الجمل والتراكيب"

شاهد الصورة األولى السابقة الذكر يتضح أن التعبير  فيعند األعشى، ف
بعدت عليه ديار حبيبته، لم يستطع  الذيبالفعل يفيد أن هذا الحبيب المشتاق 

 .إلى زيارتها سبياًل كلما تكررت منه هذه المحاولة وتجددت
 
لَما  الثانيالشاهد  فيو  داللة على أن ممدوح األعشى المتحدث عنه كَّ

الفرسان، وتجدد منه ذلك، فإن ذلك  فيألقى بنفسه وضرب بسيفه تاركًا أثره 
                                                           

 0 230ص،( ة  صن   ي ة  نس ة ن ع   ن  ةن  هشصم 540)
 0 273ص ،(  ةئا ة  جصز541)
 0 53-50ةأل اصط ة و عىلي   ي ة ن ع ة يلنأ، ص ( أ  542)
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هد الثالث يدل التعبير بالمصدر المؤول الشا فيو  .ال يكون سبياًل لسبق أجله
بعثه األعشى إلى الكواعب من النساء مراودًا إياهن  الذيعلى أن الرسول 

ر ويداوم السؤال كيف آتيها   .الميعاد فيكيف السبيل إلى الدخول، ُيَكرِ 
 

وبناًء على هذا تتضح الغاية الداللية من إحالل المصدر المؤول محل 
التجدد واالستمرار والحدوث والتكرار، وذلك  هيح"، و المفرد "المصدر الصري

ظاهر جلى من خالل األمثلة السابقة من شعر األعشى، حيث إن "طبيعة 
التصوير تنزع إلى الجملة الفعلية أكثر من غيرها، حتى لو كانت الجملة 

ولعل مرد ذلك إلى الحركة  .جملة أخرى، اسمية أو فعلية فيالفعلية عنصرًا 
الزمن على  فيالفعل، وتنوع حركة هذا الحدث  فيم من الحدث ُتْفهَ  التي

اختالفه، وكال الحدث والزمن يؤديهما الفعل بصيغته ومادته ومقيداته األخرى 
واألدوات الداخلة عليه، وأما الجملة االسمية، فإنها تنزع غالبًا إلى "التقرير" 

 .وهو ثابت
 

أميل إلى الحركة منه إلى والشعر بطبيعته نزاع إلى التصوير، والتصوير 
 .الثبات، ولعل هذا يفسر لنا بدء القصائد القديمة معظمها بالجملة الفعلية

إحدى وثمانون قصيدة وقطعة كلها إال سبع عشرة  -مثالً -ديوان األعشى فيف
معظمها  فيال تبدأ بالجملة الفعلية تأتى  التيمنها تبدأ بالفعل حتى تلك 

تدأ النكرة أو تخبر عن المبتدأ إلخ، ومن المالحظ نعت المب فيالجملة الفعلية 
تبدأ بالجملة االسمية تعطى معنى أقرب إلى الحقائق الثابتة  التيأن القصائد 

 المستقرة، كقوله : 
مذذذن   ** َلَعم ر ك َما ط ول  هذَذذذَذا الزَّ

* 
ُ  م َعذذذن" َعَلى المرء  إالَّ َعَناء 

(543) 

                                                           

 0 117-112ص ص ،( ننص  ة جال  ة يلني  543)
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مع  النحوي توافق النظام  فيويضاف إلى هذا أن هذا اإلحالل قد أسهم 

 .البناء الفنى
 إحالل المصدر الصريح محل المشتق : -ب

شعر  فيالنعت  فيورد إحالل المصدر الصريح محل المشتق ممثاًل 
 :  (544)قوله فيموضع واحد  فياألعشى 

يذَّذذذذذذةً  ** َقَالت  َقَضي ذذذذَت َقض 
* 

اًل  َضذذذذى ب َهذذذذذاَعد   َلَنا ي ر 

 

، ذات فعلٍّ  ُُ ُُ مثبتُة ُُ خبريُة ُُ فعليُة فقوله: )َقَضْيَت َقِضيًَّة َعْداًل( جملُة
، صورة نمطها:   متعدٍّ

 فعل+فاعل+مفعول مطلق+نعت
أن هذه الجملة قد دخلها  أي .والبنية األساسية: قضيت قضية عادلة

لوصف به اتساعًا، وهو عنصر تحويل بإحالل المصدر محل اسم الفاعل، وا
 فيالتراكيب النحوية أحد عناصر االتساع  فييؤكد أن اإلحالل  الذياألمر 

 اللغوي.الدرس 
 
هذا الصدد يقول ابن يعيش: "وقد يوصف بالمصادر كما يوصف  فيو 

 ...بالمشتقات، فيقال رجل فضل، ورجل عدل، كما يقال: رجل فاضل وعادل
فهذه المصادر كلها مما وصف بها للمبالغة كأنهم جعلوا الموصوف ذلك 
ُُ ورضى وفضل، كأنه لكثرة  ُُ عدُل المعنى لكثرة حصوله منه، وقالوا رجُل
عدله والرضى عنه وفضله جعلوه نفس العدل والرضى والفضل، ويجوز أن 

 .(545)يكون وضعوا المصدر موضع اسم الفاعل اتساعًا، فعدل بمعنى عادل"

                                                           

 0 000/10( ة  ىعةح 544)
 0 0/50(  لح ة اىنا545)
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فمن هذا النص نعرف أن علماء العربية يقرون وقوع النعت مصدرًا ثم 

وهذا التأويل له والوصف بالمصدر  .يؤولونه بالوصف أو على حذف المضاف
حل محل النعت له عالقته بالداللة، حيث يظهر المعنى المقصود، وذلك  الذي

 فيلشاعر غيره، فلمَّا كان ا فيأن الوصف بالمصدر فيه من المبالغة ما ليس 
مقام حديثه عن ذكريات شبابه ومفاخرته بذلك، وما جرى بينه وبين حبيبته 
حتى أنها قالت له لقد قلت قواًل حقًا، ولم تتجاوز الرشاد والسداد، أراد مبالغة 

 .كون القول حقًا أن يصف بالمصدر، فحل المصدر محل النعت اتساعاً  في
 

امة وزن مجزوء الكامل، استق فيما لهذا اإلحالل من أثر  فيوال يخ
 فتقطيع البيت هكذا : 

َلَنا / يرضى ب َها َلن   َقاَلت َقَضيذ / َتَقضي َيَتن       َعد 
 مستفعلن  متفاعلن        مستفعلن  مستفعلن

 أمَّا لو قال : 
يذَّذذذذذذةً  ** َقَالت  َقَضي ذذذذَت َقض 

* 
َضذذذذى ب َهذذذذذا لًة َلَنا ي ر   َعاد 

 
)عادلة لنا( إلى )ُمْفَتِعُلن( مع  الثانيلتحولت التفعيلة األولى من الشطر 

 .(، وهو ما لم يرد به الشعر العربى5//5///5زيادة وتد مجموع، )/
 
 

 النعت  فيثالثًا: اإلحالل 
 دأى إحالل النعت الحقيقى المعرف بذ "أل" محل االسم الموصول مع صلته : 

اللغة العربية،  فياألسماء  فيُيَعدُّ النعت الحقيقى إحدى صور اإلحالل 
حالة كونه اسم فاعل أو اسم  فيحيث يحل النعت الحقيقى المعرف بـ"أل" 
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 فيمفعول محل االسم الموصول مع صلته، وأصبح ذلك سائدًا لكثرة استعماله 
جاء  (546)اً أربعين موضع فيشعر األعشى  فيوقد ورد هذا اإلحالل  .اللغة

تسعة عشر موضعًا مع الثالثى وغير الثالثى واسم  فيفيها النعت اسم فاعل 
 :  (547)واحد وعشرين موضعًا مع الثالثى وغيره، نحو قوله فيمفعول 

َس َأل َقت  ق َناَعَها م  ** َفَتًى َلو ي َناد ى الشَّ
* 

ار ى ألَل َقى الَمَقال َدا  َأو  الَقَمر السَّ

 
اِرى( جملة فعلية خبرية مثبتة نمطها  فقوله: )َأْلَقْت ِقَناَعَها َأِو الَقَمر السَّ

 : 
 فعل+فاعل مستتر+مفعول به+مضاف إليه+حرف عطف+اسم معطوف+نعت

 
ومن خالل هذه البنية نرى أن كلمة )القمر( اسم معطوف على 

مة )الشمس(، وكلمة )السارى( نعت حقيقى للقمر، والبنية األساسية لكل
يسرى؛ وذلك ألن )أل( موصولة، واسم الفاعل صلتها،  الذي:  هي)السارى( 

 .(548)واسم الفاعل موازن للفعل المضارع ويدل عليه
 

 :  التاليويمكن بيان هذا التحويل على النحو 
 الـ يسرى  يسرى  الذي

 السارى  الـ يسرى 
المعنى  فيوتجدر اإلشارة إلى أن "معاملة اسم الفاعل على أنه فعل 

 (549)أمور كثيرة، منها عطف الفعل عليه وعطفه على الفعل" فيتظهر 
                                                           

، 037/12، 102/3، 222/23، 270/02، 225/22( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثل  ة ثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح   ثثثثثثثثثثثثثثثع 546)
302/2 0 

 0 225/22( ة ًصنء547)
 0 52ص ( أ  ةأل اصط ة و عىلي   ي ة ن ع ة يلنأ548)
 0 52( ىُثْنرل  ة ًصنء ص549)
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 (550)المعنى نحو:﴿ َفاْلُمِغيَراِت ُصْبحًا ﴾  فيوُيْعَطف على االسم المشبه له 
َن   ونحو ب ض   ويجوز العكس كقوله :  (551)﴿ َصافَّات  َوَيق 

 أ مّ  َصب ىّ  َقد  َحَبا أو َدار ج  
وجعل منه الناظم﴿ ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِ ِت َوُمْخِرُج اْلَميِ ِت ِمَن اْلَحيِ  ﴾ 

(552)،(553). 
 

بأنه لو نادى الشمس  فيولمَّا كان الشاعر يمدح هوذة بن على الحن
ضوئه، أللقى إليه  فيأللقت قناعها وكلمته، ولو خاطب القمر المستمر 

من أبناء اللغة عن تركيب االسم الموصول المقاليد أو أطاع، فقد عدل كغيره 
مع صلته إلى النعت باسم الفاعل للداللة على من وقع منه الفعل "القمر" 

أن ذلك قد  أيأن هذه الصفة حادثة متجددة غير ثابتة،  أيحدوثًا ال ثبوتًا، 
بيان  فيلحظات أو ساعات وأيام، لكنه ال يدوم، وكل هذا يسهم  فييكون 

استقامة وزن الطويل  فيضف إلى هذا إسهام هذا اإلحالل مكانة ممدوحه، أ
 تقطيعه هكذا:  الثانيواستقرار القافية، فالشطر 

/َمَقال َدا َسارى/ألَل َقل  ل َق/َمَرس   َأو 
 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن

يسرى أللقى المقاِلدا( لتحولت التفعيلة  الذيأما لو قال : )أو القمر 
رر وسببين خفيفين وهو ما لم يرد به الشعر الثانية إلى وتد مجموع متك

 .العربى
 

 :  (554)حالة كونه اسم مفعول قوله فيالنعت  فيومثال التحويل 
                                                           

 0 093(  عنا ة يص ىص ، ةآلى 550)
 0 22(  عنا ة الك، ةآلى  551)
 0 25(  عنا ةأل يصم، ةآلى  552)
،  ة شثثثصه   لةجثثثز ة ثثثان  1/301،  ىُثْنرل وأثثثص ي ةنثثث  ة شثثثجل  0/050( و اثثث  ة اًثثثص ك 553)

ة ايثل  ,  لث    ث  جن ب ن   ال    <نل  ين ةألوا ة شاصخ ن  الةن ة ت ىص ي ة شص ل 
  2حمص0 لأ ة ىيا  هع لع ن   2 ةنن0 ين ةة ل ةف<  ىشمن ة ىيا  هع لع ن  
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َكنذَّذذذه   م اَل َتت ر  و  ر  ائ َل الَمح  ** َواَل السَّ
* 

يذذر  الم َقيَّذذذدا  ل َعاق َبة  َواَل األس 

 
ُيْحَرم،  الذي: السائل  هيفالبنية األساسية لقوله: )السائل المحروم( 

َل إلى المحروم َلت إلى: الـ ُيْحَرم، ثم َحوِ  سياق  فيفلمَّا كان الشاعر  .ثم ُحوِ 
وسرد وصاياه قائاًل: وال تترك السائل لحرمانه وال األسير  مدحه للنبى

لقيده، فإنه عدل عن االسم الموصول مع صلته؛ ألن الفعل يدل على الحدث 
مقترنًا بالزمن، أما اسم المفعول فإنه يدل على وصف من يقع عليه الفعل 

ير ليس أن الحرمان الواقع على السائل وتقييد األس أيحدوثًا ال ثبوتًا،  أيًضا
شعر  فياللغة عامة و  فيثابتًا لكل منهما، ومن هنا كانت غاية هذا التحويل 

 .قيل فيه هذا الشاهد الذياألعشى خاصة طبقًا للسياق 
 

 

اسم الفاعل أو اسم  فيومن الجدير بالذكر اإلشارة إلى أن التحويل 
دخلت عليه )أل( "ليس مقصورًا على كونه نعتًا، بل إن هذا  الذيالمفعول 

ِقيَن  دِ  التحويل حيث وقع، يقول الزمخشرى:عن قوله تعالى: ﴿ ِإنَّ اْلُمصَّ
َقاِت َوَأْقَرُضوا اللََّه َقْرضًا َحَسنًا ﴾: "فإن قلت عالم عطف قوله:  دِ  َواْلُمصَّ

الالم بمعنى الذين واسم  المصدقين؛ ألن في"وأقرضوا"؟ قلت: على معنى الفعل 
وليس اسم  (555)الفعل بمعنى اصدقوا، كأنه قيل: "إن الذين اصدقوا وأقرضوا"

 .(556)الفاعل نعتًا"
 

 )ب( إحالل النعت السببّى "الوصف" محل الفعل : 

                                                                                                                                                                      

 0 217/11( ة  ىعةح554)
 ةآلىثثثثث  أثثثثث   ثثثثثعنا  0 3/27( ة زأخشثثثثثل   ة  شثثثثثص  ة ا ومثثثثث  ة وجصنىثثثثث  ة  مثثثثثل ، ة  ثثثثثصهلا، 555)

 ة   ى , ةآلى  &_ 
 0 57( أ  ةأل اصط ة و عىلي   ي ة ن ع ة يلنأ ص556)
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إذا كان التحويل باإلحالل يدخل النعت الحقيقى، فإن النعت السببى 
يدخله التحويل باإلحالل، حيث يحل محل الفعل، وقد أشار ابن هشام  أيًضا

إلى هذا عند حديثه عن حكم النعت بالنظر إلى اإلفراد والتثنية والجمع 
يحل محله  الذيوالتذكير والتأنيث، فأشار إلى أنه "ُيْعَطى منها ما يعطى الفعل 

اثنين  فيقه ذلك الكالم، فإن كان الوصف رافعًا لضمير الموصوف طاب في
أربعة من عشرة كما قال المعربون، تقول:  فيمنها، وكملت له حينئذ الموافقة 

مررت برجل قائم وبرجلين قائمين وبرجال قائمين وبامرأة قائمة وبامرأتين 
الفعل: مررت برجل قام، وبرجلين قاما،  فيقائمتين وبنساء قائمات، كما تقول 
 .تين قامتا، وبنساء قمنوبرجال قاموا، وبامرأة قامت، وبامرأ

 
 

وإن كان الوصف رافعًا السم ظاهر، فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك 
يحل محله يكون  الذياالسم الظاهر ال على حسب المنعوت، كما أن الفعل 

كذلك، تقول: مررت برجل قائمة أمه، فتؤنث الصفة لتأنيث األم، وال تلتفت 
عكسه:  فيلفعل: قامت أمه، وتقول ا فيلكون الموصوف مذكرًا؛ ألنك تقول 

ر الصفة لتذكير األب، وال تلتفت لكون  مررت بامرأة قائم أبوها، فتذكِ 
قال الله تعالى:﴿ َربََّنا  .الفعل: قام أبوها فيالموصوف مؤنثًا، ألنك تقول 

كان ويجب إفراد الوصف، ولو  (557)َأْخِرْجَنا ِمْن َهـِذِه اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َأْهُلَها ﴾ 
الفعل، فتقول: مررت برجلين قائم  فيفاعله مثنى أو مجموعًا كما يجب ذلك 

 .(558)أبوهما، وبرجال قائم آباؤهم، كما تقول: قام أبوهما، وقام آباؤهم"
 
 

ويعلق الدكتور محمد حماسة على هذا النص بقوله: "فجميع األمثلة 
 فياسم الفاعل، فالنعت  فيقدمها ابن هشام حدث فيها تحويل من الفعل  التي

ل من )قامت أمه( فالمركب االسمى  هذا المثال: مررت برجل قائمة أمه، ُمَحوَّ
                                                           

 0 75 عنا ة نًص ، ةآلى  ( 557)
،  ةن ة ث ص ثث ، 2( ةنثث  هشثثصم   ثثلح ل ثثل ة نثث  ، ي  يثثء أ اثث  أ يثثأ ة ثث ى   م ة  ايثث ، ط558)

 0 111-117، ص2221ة  صهلا
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ل من جملة فعلية؛ ولذلك إذا وقعت الجملة  هذا الموقع  فياإلفرادى هنا ُمَحوَّ
هذا لم  فيكانت نعتًا، ويعلل النحويون ذلك بأنها وقعت موقع المفرد، وهم 

مة اإلعرابية فحسب، ولكنهم هنا يشيرون إلى أن المفرد ينظروا إال إلى العال
وقد بقيت من آثار التحويل  .يقتضيه المعنى الذيمحول عن الجملة وهذا هو 

التذكير والتأنيث على المنعوت، وإنما  فيبقايا دالة عليه إذ لم يجر النعت 
المنعوت  اإلفراد والتثنية والجمع على فيجرى على المرفوع به، وكذلك لم َيْجِر 

 .بل جرى على المرفوع به
 

األصل بالمشتق أو بما  فيإن النحويين عندما يقولون إن النعت يكون 
هو مؤول بالمشتق كانوا ينظرون إلى المشتق على أنه بمعنى الفعل، والفعل 

يسند إلى ما يتصف به، وكان األولى  الذيهو الدال على الحدث، والحدث هو 
يتحول الفعل فيها إلى وصف  التيإال بالجملة  أن يقال إن الوصف ال يكون 

 .(559))اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة("
 

اثنى عشر موضعًا ما بين  فيشعر األعشى  فيوقد جاء هذا اإلحالل 
 :  (560)اسم الفاعل، واسم المفعول والصفة المشبهة، نحو قوله

ذذذه   ه  ذذذذذف  َوج  ** َوم ن  َشان ىء  َكاس 
* 

 ان تَسب ت  َلذذذه  َأن َكذذذذَرن   إ َذا َما

 
فقوله: )َكاِسـفٍّ َوْجُهـُه( نعت سببى "كاسف" حل محل الفعل، ولذلك 
ل  فالبنية األساسية: كسف وجهه، ثم تحول الفعل إلى وصف "اسم فاعل" ُمَحوَّ

 .إلى معنى الصفة المشبهة، رافع للسببى
                                                           

 0 52ص ،( أ  ةأل اصط ة و عىلي   ي ة ن ع ة يلنأ559)
، 27/12912/019222/219217/09210/01 ىُثْنرثثثثثثثثثثثل  وىض ثثثثثثثثثثثص 22/00( ة ثثثثثثثثثثث ىعةح560)

227/50 ،227/53 ،120/29127/129152/39310/1 0 
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سياق مدحه  فيوهذا التحويل له صلته بالداللة، حيث إن الشاعر 
الطريق إلى قيس، ومن  فيلقيس بن معد يكرب الكندى ووصفه لما يقابله 

أمَّا قوله: "كسف  .أنه غير ثابت نسبياً  أيهذه األشياء عدو كالح الوجه، 
وجهه" فإنه يدل على الثبوت واالستمرار، وأن ذلك لم يكن نتيجة لوقت معين 

الداللة من الوصف  فيى أو وقت مفاجئ، مما جعل الوصف باسم الفاعل أقو 
مع  النحوي تآزر النظام  فيبالفعل، باإلضافة إلى إسهام التعبير باسم الفاعل 

 .استقامة وزن البيت فيالنسج الشعرى 
 :  (561)ومثال اسم المفعول قوله

ذذذه ن ع  ب  م ت ذذذرص  ص  لّ  َجو  ** َوك 
* 

َنق  َبات ذذذذذر   ى َرو   (562)َوَصار م  ذ 

 
قوله: )َوُكلِ  َجْوبٍّ ُمْتـــرصٍّ ُصْنُعـــه( جاءت كلمة )مترص( نعتًا  فيف

 أيكلمة بعدها "صنعه" متصلة بما قبلها )جوب(  فيسببيًا، حيث َبي َنْت صفة 
 : وكل جوب ُأْتِرَص صنعه هيالترس أو الدرع، والبنية األساسية 

 
الفعل لكنَّ الشاعر عدل عن الوصف بالجملة ذات الفعل إلى الوصف ب

المتحول إلى  وصف "اسم المفعول" المحول بدوره إلى معنى الصفة المشبهة 
رافعًا للسببى، فتحول التركيب إلى: وكل جوب مترص صنعه، للداللة على أن 
قوم األعشى يملكون دروعًا محكمة الصنع، وذلك ثابت ودائم غير منته وال 

ة المشبهة أبلغ من حادث؛ لذلك فالتعبير باسم المفعول المحول إلى الصف
 .الوصف بالجملة ذات الفعل الدال على الحدوث

 

                                                           

 0 227/50( ة ًصنء561)
 0( جعب  يلس، أولص  أ  ل، ن  ء  ن  ء ة ًي   أصؤا  ا  ين562)
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ومن المالحظ مما سبق أن الشاعر قد حول جل مواضع الوصف باسم 
للداللة على التجدد  (563)الفاعل أو اسم المفعول إلى معنى الصفة المشبهة

الصفة وعدم ثبوتها النسبى وال سيما أن الصفة المشبهة ثبوتها نسبى  في
صفة مشبهة تختلف  هييختلف باختالف سياق الكالم، مثل كلمة صعب، ف

من إنسان إلى آخر، فإذا جمع الشاعر بين صيغة اسم الفاعل أو اسم 
المفعول مع تحويلهما إلى معنى الصفة المشبهة، فإن داللة ذلك الجمع بين 

 .الوصف فيتجدد والثبوت النسبى ال
استقامة وزن السريع  فيأن هذا اإلحالل قد أسهم  أيًضاوالمالحظ 

 :التاليعلى النحو 
/ صنعهو / ب ن م ت َرص  لّ  َجو   َوك 
 متفعلن   مستفعلن    فاعلذن

فلو قال الشاعر: وكل جوب أترص صنعه لتحولت التفعيلة الثانية إلى 
 .مكفوفة بحذف السابع الساكن وهو ما لم يدخل بحر السريع أي)مستفعل( 

 
 رابعًا: إحالل المضمر محل الظاهر 

اصطالح النحاة هو "ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب  فيالضمير 
فه بالمر (564)معنى أو حكماً تقدمه لفظًا أو  بقوله: "إن الضمير  Palmar، وُيعرِ 

Pronoun "(565)هو كلمة تستعمل بداًل من االسم. 
 

، فالضمائر كلها markويرتبط الضمير ارتباطًا مباشرًا بالعالمة 
قول سيبويه: "إن المضمر المرفوع إذا  فيمجموعة من العالمات، يبدو ذلك 

                                                           

،   ثثثثثثثثثثثل ى ثثثثثثثثثثثث    ثثثثثثثثثثثثي 22/009227/509310/21( حثثثثثثثثثثث   ا ثثثثثثثثثثثثك  ثثثثثثثثثثثي ة اعةاثثثثثثثثثثثثع563)
، وأص ن ي  ة اعةاع     جص   بى  أشم   غيثل أ ع ث   ث  ة ثل ة ىص ثا 12/019222/21

 0و  ة ل ة اىيعف
 0 277،  ىُثْنرل   لح  أ ن ة أه  ص2/77ة اًص ك ( و ا 564)

 )565( Palmer, Frank:  Grammar, p.55. 
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ث عن نفسه وعن آخر قال نحن، حدَّث عن نفسه، فإن عالمته  أنا، وإن حدِ 
 .(566)"...ن قال نحنوإن حدَّث عن نفسه وعن آخري

 
أنه  أيوإذا كان الضمير هو ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب، 

التراكيب النحوية،  فييستعمل بداًل من االسم، فإنه ُيَعدُّ أحد صور اإلحالل 
جنوح العربية إلى اإليجاز، سواء أكان الضمير متصاًل أم منفصاًل  فيرغبة 

 فيويظهر ذلك واضحًا  .مع مالحظة أن استعمال المتصل أكثر من المنفصل
اشتملت على خمسة وعشرين  التيالقرآن الكريم، فشاهده آية سورة النور، 

َن م ن  أَ قوله تعالى: فيضميرًا  ض  َنات  َيغ ض  م  َفظ َن ﴿ َوق ل لّ ل م ؤ  ب َصار ه نَّ َوَيح 
ن َها     يَن ز يَنَته نَّ إ الَّ َما َظَهَر م  وَجه نَّ َواَل ي ب د  ، حيث يقول عنها مكى: (567)ف ر 

كتاب الله آية اشتملت على ضمائر أكثر منها، فإن فيها خمسة  في"ليس 
 .(568)وعشرين ضميرًا"

 
د النصيين وتجدر اإلشارة إلى أن إحالل المضمر يتصل بما يسمى عن

وهذا  ، الكالم فيالنصوص أو قضية اإلشارة واإلحالة  فيبالبنية اإلحالية 
 في"ظاهرة تقع  هياألمر قد نال اهتمام النحاة والبالغيين وعلماء اللغة، ف

فاللغة نفسها نظام إحالى، إذ يحيل على ما هو  .أساس كل منظومة فكرية
عناصر: إشارية وإحالية، نفسها تشتمل على نوعين من ال هيغير اللغة، و 

وهما وجهان البد من النظر فيهما عند دراسة الداللة اللغوية، إذ هما 
وقد درس اللسانيون والمناطقة هذه الناحية، ونظروا فيها من حيث  .أساسها

                                                           

،  ىُثْنرثثثل     أ اثثثع   ثثثلياصح ىثثثصلع   ة ي أثثث   ثثثي ة ن ثثثع ة يلنثثثأ 052-1/050( ة  وثثثصب566)
 0 2212،  ةن ة ايل   ة جصأيي  ة   ن نى 2، ط00-01ص

 0 02(  عنا ة نعن، مى  567)
،  ىُثْنرثثثل     أ اثثث  حًثثثني  بثثثثملا  ألجثثثع ة ضثثثايل  ثثثثي 1/112لمح( ة ي ثثثصح  ثثثي  لثثثعم ة  ثثثث568)

،  ىُثْنرل  لضصىص ة و  ىل ة ن ثع  2221 ةن ة  ص أ  ل مص    ة نشل، ة  صهلا 2ة  لمح ة  لىل ص
  020-012ص
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وتتسم دراسة  ...اتصالها بالمقام، لكنهم لم يتجاوزا فيها مستوى الجملة
بيان كيفية عمل  فييحكمها بأهمية بالغة  الذيالنصوص قصد إقامة النحو 

 .(569)المضمرات فيها من حيث الربط والداللة"
 

شعر األعشى على  فيويمكن العرض إلحالل المضمر محل الظاهر 
 :  التاليالنحو 

 أواًل: الضمير البارز المبنى على حرف الهاء : 
شعر األعشى أكثر  فيجاء الضمير البارز المبنى على حرف الهاء 

لصور ترددًا حااًل محل االسم فبلغت مواضعه ألفين ومائتين وثالثة مواضع ا
ألفين  فيمحل رفع أو نصب أو جر، وجاء متصاًل  فيتنوعت ما بين ضمير 

ثالثة وأربعين موضعًا، فمثال  فيومائة وتسعة وخمسين موضعًا ومنفصاًل 
 :  (570)الضمير المتصل قوله
ُ  َتَعاَورَ  ُ  ق َفذ ذذَرة  َنة  م  يذ  د  ** َهذذذذا  الصَّ

* 
َمذذذال    ف  ب ر ي َحي ن  م ن  َصبذذًا وش 

 
، نمطها : ُُ ُُ مثبتُة ُُ خبريُة ُُ فعليُة  فقوله: )تعاورها الصيف( جملُة

 فعل+مفعول+فاعل، وبنيتها األساسية: تعاور الصيف الدمنة 
 فعل+فاعل+مفعول

 

أن هذه الجملة قد دخلها عنصر تحويل بتقديم المفعول باإلضافة  أي
 فيقوله )تعاورها( ضمير متصل  فيأن الضمير  -وهو ما نريد بيانه-إلى

محل نصب، حل محل االسم الظاهر )الدمنة(، فتحولت إلى: تعاورها الصيف، 
هو ما اصطلح عليه  -المثالعلى سبيل -وذلك لإليجاز، ورجوع الضمير هنا

                                                           

 0 225(  ًيث ة ني ص569)
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل   50/1( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح570)

 0 50/2955/23915/219200/229212/109207/01وىض ص
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اإلحالة المشتركة "وهو نوع من  Anaphoraبمصطلح  النصيعلم اللغة  في
 .(571)النص السطحى" فيفيه الضمير بعد مرجعه  يأتي

 فيوتجدر اإلشارة إلى أن الضمير هنا يعود على نكرة )دمنة( المتقدمة 
البيت، ورغم أنه يعود على نكرة فإنه محكوم له بحكم المعرفة "من طريق 

ف باأللف والالم إذا عاد على متقدم فكما يظهر من -نيابته مناب ما عرِ 
أال ترى أنك إذا  -حل محله الضمير معرفة )الدمنة( الذيالتقدير أن االسم 

جل المتقدم قلت: لقيت رجاًل فضربته، أغنى ذلك عن أن تقول: وضربت الر 
 .(572)الذكر، فلما ناب مناب اسم فيه األلف والالم ُحِكَم له بحكم المعرفة لذلك"

 :  (573)ومثال الضمير المنفصل قوله
ذذذذوا ع  ** َإذَا َأَنا َحيَّي ت  َلذذذ م َير ج 

* 
ذذذمّ   يََّته م  َوه م  َغي ذذذذر ص   َتح 

ُُ مثبت ُُ خبريُة ُُ اسميُة ُُ نمطها : فقوله : )وهم غير صم( جملُة  ُة
البنية األساسية عن مرجع هذا  فيولو بحثنا  .مبتدأ+خبر+مضاف إليه

البيت السابق على هذا  فيالضمير "هم"، سنجده عائدًا على كلمة )معشر( 
 البيت حيث يقول : 

َشذذذر   ذذذن  َمع  ** َوَكم  د وَن َبي تَك م 
* 

م   ذذذَداة  غ ش  ل وم ع  َباة  الح   ص 

 

محل رفع مبتدأ، يقول ابن يعيش: "فإذا كنيت عن  فيوقد وقع الضمير 
الواحد المذكر قلت: هو قائم، فهو مرفوع الموضع؛ ألنه مبتدأ، والمبتدأ 

                                                           

حيثثثي أى ثثثعم  222-221 ىُثْنرثثثل   ًثثثيث ة ثثثني ص 002صب  ة جثثثلة  ص( ة ثثثني  ة خ ثثث571)
حيثثي  17911ة حص ثث   و عة  ثثص،  أ اثث  أ اثث  ىثثع    لثثأ   بثث  ة لتثث  ة يلنيثث   ة يثثص  ص

 0 ا  ة ىل  ني  ة  صنا  ة حص  
 0نونل  ىًيل 2/503(  لح جاا ة زجصجأ 572)
، 307/7، 010/39072/10، 122/20، 210/079255/019125/17 ىُثْنرثثل  وىض ثثص 17/11( ة ثث ىعةح573)

325/1  
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، (574)مرفوع؛ وألنك لو وضعت مكانه اسمًا ظاهرًا لكان مرفوعًا، نحو: زيد قائم"
 على مدار الديوان أيًضاكما تجدر اإلشارة إلى أن الضمير المنفصل والمتصل 

 .قد تنوع ما بين المذكر والمؤنث كما تقدم من خالل التمثيل
 ثانيًا: الضمير البارز المبنى على غير الهاء : 

 هيتجدر اإلشارة إلى أن ثمة ضمائر غير الهاء حلت محل الظاهر، و 
 .ألف االثنين، سواء أكان متصاًل بالماضى أم بالمضارع المسندين إلى غائب

وواو الجماعة، سواء أكانت متصلة بالماضى أم بالمضارع ونون النسوة، 
سواء أكانت متصلة بالماضى أم بالمضارع وقد بلغت المواضع اإلجمالية لهذه 

ثالثة عشر موضعًا،  فيالضمائر مائتين وتسعة مواضع، جاء ألف االثنين 
 فياعة وجاءت واو الجم .منها ستة مواضع مع الماضى وسبعة مع المضارع

مائة وأربعة وخمسين موضعًا، منها مائة وعشرة مواضع مع الماضى وأربعة 
اثنين وأربعين موضعًا،  فيوأربعون موضعًا مع المضارع، وجاءت نون النسوة 

منها واحد وعشرون موضعًا مع الماضى وواحد وعشرون موضعًا مع 
 وذلك كما يلى :  .المضارع
 

 دأى ألف االثنين : 
 :  (575)هوذلك نحو قول

و ن َد الخ ص  َن إ لى اث َني ن  ع  ف ع  ** د 
* 

َصاَرا  ص  َقد  َحَبسا َبي َنه نَّ اإل 

 
ُُ بقد،  ُُ مؤكدُة ُُ خبريُة فقوله: )َقْد َحَبسا َبْيَنُهنَّ اإِلَصاَرا( جملة فعليُة

 صورة نمطها :
 قد+فعل+فاعل+ظرف مكان+مضاف إليه+مفعول به

                                                           

 0 0/22(  لح ة اىنا 574)
 0 27/109277/519222/129102/22  ،  ىُثْنرل وىض ص27/22( ة  ىعةح575)
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هذه الجملة ألف االثنين بالفعل الماضى المسند إلى  فيوقد اتصل 
 .الغائب "حبس" حااًل محل االسم الظاهر العائد عليه "اثنين"

 
 :  (576)ومثال اتصاله بالفعل المضارع قوله

** َوَما َذاَك إ الَّ َأنَّ َكفَّي ذذذَك ب النَّذذذدى
* 

ؤال كذَذذا َطاء  َقب ل س  ع  وَدان  ب اإل   َتج 

 
، ذات فعلٍّ فقوله:  ُُ ُُ خبرية مثبتُة ُُ فعليُة )تجودان باإلعطاء( جملُة

الزمٍّ، وصورة هذا النمط: فعل+فاعل+جار ومجرور، وقد اتصل ألف االثنين 
 .بالفعل المضارع حااًل محل االسم الظاهر "كفيك"

 
 دبى واو الجماعة : 

 : (577)وذلك نحو قوله
يذ بذَذاَب إ ذ  َكر ه ذذذوا الدّ  ** ه َو َداَن الرّ 

* 
َيذذذال َوة  َوص  َراكًا ب َغز   (578)ذَن د 

 
ُُ عبارة عن ظرف مضاف  ُُ ظرفيُة ُُ فعليُة فقوله )ِإْذ َكِرُهوا الدين( جملُة
إلى جملة فعلية خبرية مثبتة ذات فعل متعدٍّ إلى مفعول به، وصورة هذا النمط 

 : 
 إذ+جملة فعلية )فعل+فاعل+مفعول(

                                                           

 0 172/279112/11 ىُثْنرل وىض ص 232/15( ة ًصنء576)
، 20/22 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل   22/20( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء577)

،  هثثي ِيللثث د يثْجاثثع  ي ثثص ة ِ ثث ةح ،  لثثصف لثثعمد   نثثا َ اًثثعة وىثث ى ل  ثثي ُنبٍ   ي ثثص ىعة ،  ة  ثثعف  ُ ْ ا ،  ُأَزىْن  ،  ام   ،  إ  اص ُ اجعة ة ل ِنصَب ؛ أل   ل ي ص ىعة   ص عة   ةجوِايثعة نصجواثص  ة ل ِنصنث  ،  ة ل ِنثثثصب   يثثثيلد ،   ثثث    ،  72/30972/11922/31920/709232/519222/20
   210/  2 و ص  ةن   نى  ةأل ف وحً    ىُثْنرل   ةة

 (  ةح  ألك، ة   ى   ة اجصزةا578)
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الرباب الدين، وبالنظر إلى الفعل نجد أن واو والبنية األساسية : ِإْذ َكرِه  
 .الجماعة قد اتصلت به حالة محل االسم الظاهر )الرباب(

 
 :  (579)ومثال االتصال بالمضارع قوله

وا ذذذد  ش  ذذَره  َير  ** َفذذإ ن  َيتب عوا َأم 
* 

ذذنّ   أل ذذوا َماَله  اَل َيض   َوإ ن  َيس 

 
-"يتبعوا هيهذا الشاهد،  فيفقد اتصلت واو الجماعة بثالثة أفعال 

يسألوا"، وقد حل الضمير محل االسم الظاهر "بنى معاوية"، المذكور  -يرشدوا
 قوله :  في

ذذذذن  بَنذذذى ُ  م  ** كريمًا َشَمائ له 
* 

َنذذذن   يذذذَن الس  َيَة اأَلكرم  م َعاو 
(580) 

 
 دجذى نون النسوة : 

 :  (581)وذلك نحو قوله
َن  ذَوَما َقد   َأَخذ  ** َوَمذذذا َقذذذ د َتَرك 

* 
َمذذذن   فيذَن  َمة َود   الَحىّ  م ن  ن ع 

 
ُُ بقد، صورة نمطها :  ُُ مؤكدُة ُُ خبريُة ُُ فعليُة  فقوله: )قد أخذن( جملُة

قد+جملة فعلية )فعل+فاعل(، وقد اتصل فيها الضمير "نون النسوة" بالفعل 
البيت السابق على هذا  فيالماضى "أخذن" حااًل محل االسم الظاهر "للقائالت" 

 الشاهد، وهو قوله : 
                                                           

 0 22/02( ة ًصنء579)
 0( ة ًن   ة عجعا  ة  مصئع580)
 0 70/27( ة ًصنء581)
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ذذذذن  لل َقائ ذذذالَ  ** َفَيذذاَعَجَب الرَّه 
* 

ر  اللَّي ل  َماَذا  ت  م ن  آخ 
َتَجن    (582)اح 

 
 : (583)ومثال اتصالها بالمضارع قوله

َو ام ر ىء   َن َنح  ر ض  َبل َن ي ع  ** َوَأق 
* 

تَذذذز ن    إ َذا َكَسَب الَماَل َلم  َيخ 

 

ُُ ذات فعلٍّ الزم، صورة  ُُ مثبتُة ُُ خبريُة ُُ فعليُة فقوله: )يعرضن( جملُة
 نمطها : 

فعل+فاعل، وهذا البناء الظاهرى يشير إلى أن الضمير "نون النسوة" قد حل 
 قوله :  فيمحل االسم الظاهر "القائالت" المذكور آنفًا 

** َفَياَعَجَب الرَّه ن  ل ل َقائ ذذالَ 
* 

ر  اللَّي   َتَجن  ت  م ن آخ   ل  َماَذا اح 

 

: يعرض+ القائالت، لكن الشاعر حذفه وأحل  هيفالبنية األساسية 
الضمير محله طلبًا لإليجاز، أضف إلى هذا أن هذا اإلحالل قد أدى إلى 

 استقامة وزن المتقارب، فتقطيع البيت هكذا:
/ رئن     إ َذَاك/ َسَبل َما/ َللَ  َوم  ر ض  /َنَنح  َبل  /َني ع  / تزن َوَأق  َيخ   م 

 فعولن  فعولن  فعولن  فعو     فعول  فعولن  فعولن فعو
 

فالعروض صحيحة رغم حذف السبب الخفيف منها، فهو حذف غير 
عروض المتقارب بدليل عدول األعشى عنه فيما بعد، والضرب  فيالزم 

محذوف، ولو قال: )يعرض القائالت( ألدى هذا إلى انكسار الوزن وعدم 
 .صحة القافية

                                                           

 0( ةحوج   ى صف ةحوج  ة اصف، و  اان إ أ  ىًن  ةحوعةا582)
 0 70/21( ة ًصنء583)
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 الماضى أو المضارع المسندين إلى غائب :  فيثالثًا: الضمير المستتر 

الفعل الماضى أو الفعل المضارع مسندًا إلى  فيالضمير مستترًا  يأتي
اثنين  فيشعر األعشى  فيغائب، حااًل محل االسم الظاهر، وقد وقع هذا 

وتسعمائة موضع مع الفعل الماضى أو المضارع مسندين إلى الغائب أو 
 .الغائبة

 
ولعله من المفيد اإلشارة إلى أن مرجع هذه الكثرة اعتماد الشاعر على 

جعل األعشى يستغنى عن األلفاظ المعبرة عن  الذياإليحاء، وهو األمر 
 :  (584)الحديث بالضمائر لإليجاز، نحو قوله

َتع   َح َفالَكث ي ذذذَب َفَذاَقذذاَتر  ف  ** ى السَّ
* 

َئذذذال   َض الَقَطا َفَذاَت الرّ   ر َفَرو 

 ، ، ذات فعلٍّ متعدٍّ ُُ ُُ مثبتُة ُُ خبريُة ُُ فعليُة فقوله )َتْرَتِعى السفح( جملُة
 صورة نمطها : 

 فعل+فاعل مستتر+ مفعول
السفح، ومن خالل هذا األصل يتضح  هي: ترتعى هيوالبنية األساسية 

المضارع المسند إلى غائبة قد حل محل االسم  فيالضمير المستتر  أن
 قوله :  فيالظاهر "جبيرة" المذكور 

َبي َرَة َأو  َمن   َرى ج  ك  ** اَلَت َهنَّا ذ 
* 

ن َها ب َطائ ف  اأَله َوال    َجَاء م 

 

 :  (585)الماضى قوله فيومثال المستتر 

ن  َكإ َران  الذ فيَأثََّرت   َق ع وج  ر َسال  ** َجَناج   (586)َمي ت  ع ول يَن َفو 
                                                           

 0 50/5( ة ًصنء584)
 0 57/05( ة ًصنء585)
 0ة نةح   لىل ة اي ، ن صف  اعةف( ة جنصج    رصم ة ن ن، 586)
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* 
 

، ذات فعلٍّ  فيفقوله: )أثرت  ُُ ُُ مثبتُة ُُ خبريُة ُُ فعليُة جناجن( جملُة
 الزم، صورة نمطها: 

 فعل+فاعل مستتر+جار ومجرور
 

 جناجن في هيوالبنية األساسية: أثرت 
" قد حل محل االسم هيومن خالل هذه البنية يتضح أن الضمير "

 البيت السابق عليه لإليجاز، وهو قوله :  فيالظاهر )األنساع( 
رى َفَترى اأَلن ذ ** َنَقَب الخ فّ  للس 

* 
ت َحال   لَّ َساعة  وار   (587)َساَع م ن  ح 

 
وهذا اإلحالل شأنه شأن بقية الضمائر فيما تقدم، فلو قال: )أثرت 

 .ف األولى )فاعالتن( وَلَما صح ت القافيةاألنساع( َلَما استقامت تفعيلة الخفي
 

وبعد هذا العرض إلحالل الضمير بكل صوره محل االسم الظاهر يالحظ 
عليه أن الضمير عندما حل محل االسم الظاهر ُثنِ ى وُجِمع وُذكِ ر وُأن َث مثله 

وقد  .مثل الظاهر، حيث إن الظاهر يثنى ويجمع ويؤنث، وكذلك ما ناب عنه
حلت محل الظاهر، فلم يقتصر األمر على ضمائر  التير تنوعت الضمائ

ن آخر الفعل، يقول السيرا : فيالغيبة، بل ضمت ضمير جماعة النساء وُسكِ 
"اعلم أن ضمير المتكلم والمخاطب، وجماعة النساء إذا اتصل بالفعل الماضى 

ن آخر الفعل ن آخر الفعل من ِقَبل أن هذا الضمير متحرك؛ ...ُسكِ   وإنما سكِ 
 .(588)ألنه نائب عن معرب وهو اسم"

                                                           

 0( ةأل ًص   جاع  ًع،  ة نًع  يل  لىض ُيَش ج نن ة لحصف إ أ ن   ة نصل 587)
( ةنثثث  يثثثل     ثثثلح نوثثثصب  ثثثيمعىن، ي  يثثثء يليىثثث  أ اثثث  يليىثثث ، نليثثث  ة ثثث  عا ة  ثثث أي ، 588)

 0 1/10، 2225الةنل ،  يميص، 
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ويالحظ أن هذا الضمير لم ُيْنعت المتناع هذا األمر، حتى ال يفهم 

عود الضمير على مذكور آخر، يقول ابن عصفور: "فأما الغائب فال  المتلقي
ر فال ينعت، فكذلك  ينعت؛ ألنه نائب مناب تكرير االسم، فكما أن االسم إذا ُكرِ 
المضمر النائب منابه، أال ترى أنك إذا قلت: رأيت رجاًل فضربت الرجل ال يجوز 

فته بما لم تصف به أن تقول: فضربت الرجل العاقل؛ لئال يوهم من حيث وص
 .(589)األول أنه غيره"

 
وإذا كانت الغاية من وراء هذا اإلحالل اإليجاز، فإن الربط قد تم 

ر المرجع، ومن هنا تحقق التماسك أيًضابالضمير  عن طريق  النصي، ولم ُيَكرَّ
 :  (590)قوله فيالربط بين الجمل بعضها وبعضها اآلخر، فمثاًل 

  ُ َنة  ق َفذ ذذَرة  م  يذ  د  ** َتَعاَوَرَهذذذذا  الصَّ
* 

 ف  ب ر ي َحي ن  م ن  َصبذذًا وَشَمذذذال  

 
قوله "تعاورها" محل "دمنة" حيث إن البنية  فيقد حل الضمير 

األساسية: دمنة قفرة تعاور الدمنة الصيف، فالواضح أن ذكر االسم الظاهر 
 النحوي النظام جعل  الذيالكالم، وهو األمر  فييؤدى إلى االستطالة والرتابة 

ُيَسوِ غ إحالل الضمير محل االسم الظاهر لإليجاز باإلضافة إلى المحافظة على 
مع النسج  النحوي وزن البيت وتصحيح القافية، ومن هنا يتآزر النظام 

 .الشعرى 
ترابط أجزاء التركيب خاصة ثم  فيوإذا كان الربط بالضمير قد أسهم 

ن النص "جملة من العناصر، تترابط فإنه تجدر اإلشارة إلى أ (591)النص عامة

                                                           

 0 2/122(  لح جاا ة زجصجأ589)
 0 50/1( ة  ىعةح590)
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فاإلحالة  ...بتوفر الروابط التركيبية والروابط الزمانية، وكذلك الروابط اإلحالية
والعامل  التركيبيتواز مع العامل  فييحكم النص كاماًل   (Operateur)عامل 
إذ ال تلتزم بالحدود التركيبية فتربط بين متباعدين منفصلين، وتخرج  ...الزمنى

-Transبنية عابرة للتركيب           ) هيالبنية التركيبية، ف عن
syntaxique في( ومرونتها هذه جعلتها من أهم عناصر الداللة 

شعر  في النصيتحقق التماسك  فيومن ثم كانت أهميتها  (592)النصوص"
 .األعشى الكبير

 
ولعلَّه من المفيد اإلشارة إلى أنه نظرًا للعالقة بين الضمير ومرجعه، 

 فيفيمكن اإلشارة إلى أن صور مرجع ضمير الغائب بكل صوره قد تنوعت 
والصريح "واضح  .شعر األعشى ما بين مرجع محدد صريح وغير صريح

يهتدى إليه إنسان متوسط الثقافة، مرجع ال يحتاج إلى إعمال فكر وال طول 
وكان هذا النوع "الصريح" أكثر الصور  .(593)نظر؛ ألنه "ال لبس فيه وال خفاء"
 (594)بلغ مائة وسبعة وثالثين موضعاً  الذيترددًا من المرجع غير الصريح، 

ويقصد بالمرجع غير  .من إجمالى مواضع مراجع الضمائر البارزة والمستترة
لى إعمال الفكر يحتاج إ الذيالصريح "ذلك المرجع المفهوم من الكالم، و 

ال يهتدى إليه إال إنسان نال حظًا كبيرًا من الثقافة وطال  الذيوطول نظر، و 

                                                                                                                                                                      

( حعف ة ثلن  نص ضثايل  نثعح ة ضثايل ة رثصهل  لثلن  وأثص ة اًثوول،  ء ثن ىنشثأ    لث  ةةنيمثصط، 591)
ىُثْنرثثل   ثثي  0 هثثأ   لثث  اميييثث ، وأثثص ة ثثلن    ثثع   لثث  ةبثث نص ي    عىثث   ثثيصلي  نثثي  أينيثثي 

ا ك   رصم ةةنيمصط  ة لن   ي ة ولةني  ة يلني ، ن ثص    نوثعنةا  لمصحثي أنث ىي  اثل حايث ا 
   اثثصهل حاثثع ا،  أتنثثثأ 0 أثثص نيثثث هص، إ ثثلة  و 215، 2م، ص2212ةب ة  ثث ن نى نثث  

 0 20-52،  ىُثْنرل  ة جال   ي ة شيل ة يلنأ ص251-237ة لمي  ص
 ىُثْنرثثثثثل   تثثثثث  ة شثثثثثيل   نة ثثثثث   ثثثثثي ة ضثثثثثل نا ة شثثثثثيلى   21292139272(  ًثثثثثيث ة ثثثثثني ص592)

 0 2/72 أص ني هص،   لل ة لت  ة ننأ 122ص
 0 2/25،  ىُثْنرل  هاع ة  عةأع22ة  لمح ة  لىل ص( ألجع ة ضايل  ي 593)
( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح،   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع 594)

57/00952/029220/219222/2919219212/22912917 ،210/02 ،01 ،
152/195 ،005/03 0 
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قيلت فيها، وما يطرأ عليها من ذكر  التيتمرسه بالتراكيب العربية والمقامات 
 .(595)وحذف وما إلى ذلك"

 
 :  (596)وذلك نحو قول األعشى

م ر  م َهذذذا  الذيإ نّ ى َلع  ** حطَّذذت َمَناس 
* 

يَق إ َلي َها الَباق ر  الغ يذذل   َدى َوس   َيخ 

 
، ذات فعلٍّ  ُُ ُُ مثبتُة ُُ خبريُة ُُ فعليُة فقوله: )حطَّـت َمَناِسُمَهـا( جملُة

 الزم، صورة نمطها: 
 فعل+فاعل+مضاف إليه

قوله  فيفالضمير  .حطت مناسم اإلبل الذيوالبنية األساسية: لعمر  
مرجع محدد غير صريح، لم يجر له ذكر؛  هي"مناسمها" يعود على "اإلبل"، و 

وهذا ما  .(597)محذوف تقديره: إليه الذيألن المناسم تدل عليها، والعائد إلى 
 EXOPHORAباإلضمار لمرجع متصيد  النصيعلم اللغة  فيُيْصطلح عليه 

النص مطلقًا، غير  في"وهو اإلتيان بالضمير للداللة على أمر ما غير مذكور 
 .(598)ليه من سياق الموقف"أنه يمكن التعرف ع

 

                                                           

 ىُثْنرثثل     يص ثث  أ يثثأ ة ثث ى   0 أثثص نيثث هص 20-21( ألجثثع ة ضثثايل  ثثي ة  ثثلمح ة  ثثلىل ص595)
 أثثثص نيثثث هص، أجلثثث  نليثثث   771  ة  ثثلة ة  ة  لم يثثث  صأثث  أ  ألجثثثع ة ضثثثايل  و ثثثلا  ثثثي ةيثثثو 

 0م1000-هث2310ة لت  ة يلني ، نءىوص  ة مصن  ، جصأي  ةألزهل، 
 0 220/21( ة  ىعةح596)
 0 2/355( ىُثْنرل  يزة   ةأل ب597)
،  ىُثْنرثل     أ اثث   مث ة ا ل ، ي ثثصن   ة   ة ث   ثثي 002( ة ثني  ة خ ثصب  ة جثثلة  ص598)

 0 25922،ص2225  ة يصأ    نعن ة ث ص  ، ة  صهلا  يل ة ًميينيص ، ة  يص



 

200 

وإذا كان مرجع الضمير قد جاء محددًا صريحًا وغير صريح، فإنه جاء 
دٍّ  وُيْقَصد بالمرجع غير المحدد  (599)خمسة مواضع في، وذلك أيًضاغير محدَّ

"أن يسبق ضمير الغائب مرجعان أو أكثر، ويجوز أن يرجع الضمير إلى كل 
 .(600)أن يرجع إلى واحد منهما" -بعض األحيان في-واحد منهما، وإن ترجح

 
أن نشير إلى قواعد عود الضمير على  أيًضاومن الجدير بالذكر 

جل المواضع على أقرب مذكور تبعًا  فيحل محله، حيث عاد  الذيمرجعه، 
حالة كون  فيالنحو العربى، حيث يعود الضمير على أقرب مذكور  فيلألصل 

دًا، وذلك نحو   : (601)قول األعشىالمرجع متعد 
ر ها َوَشَتات هذا  ** َأَجذذذدَّ ب َتيَّذذذذا َهج 

* 
تَطَاع  َوَحبَّ ب َها َلو  ت س 

 (602)َطَيات َهذذا
 

قوله "هجرها" قد عاد على أقرب مذكور قبله وهو كلمة  فيفالضمير 
 ."تيا" أمنا للبس

مواضع قليلة، وذلك وارد  فيوقد عاد الضمير على أبعد مذكور، ولكن 
 موضعين :  فياللغة، حيث إن الضمير يعود على المرجع األبعد  في

إذا : الثانيوالموضع  ...إذا كان هناك دليل من اللغة أو المقام"األول: 
َمَت الّله  اَل كان المرجع مضافًا مثل قوله تعالى: وا  ن ع  ﴿ َتع د 

وَها     ص  قوله "تحصوها" على  في، فقد عاد الضمير (603)ت ح 
                                                           

،  ىُثْنرل  212/109217/209232/009105/239122/01( ىُثْنرل  ة  ىعةح،   ع  599)
 ثثثثثثثثثثي ييلي ثثثثثثثثثثن  لثثثثثثثثثثأ  01191/501وىض ثثثثثثثثثثص  ة  نثثثثثثثثثثص   ثثثثثثثثثثي أًثثثثثثثثثثصئا ة خثثثثثثثثثث   هثثثثثثثثثثصأا

 حيي ى عف ةأل شأ    212/10ة شصه 
ُُ قَ ْبَل ِإْنفَاِدهاِلَقْوٍم َفَكانُوا ُهُم المنِفِديَن        َشَرابَهُم

 0 11-12ص ،( ألجع ة ضايل  ي ة  لمح ة  لىل600)
 0 200/2( ة  ىعةح601)
 0( ييص  ة ل إ صنا أثا يلك، ايصي ص   ان ص602)
 0 03(  عنا إنلةهيل، ةآلى  603)
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، ومثال عود الضمير على (604)وهو "نعمة"؛ ألنه مضاف"األبعد، 
 :  (605)شعر األعشى قوله فيأبعد مذكور 

** َأَزاَل أ َذي َنذذذَة َعذذن  م ل كذ ذه  
* 

ن ه  َذا َيذذذذَزن   َرَج م ن  ح ص   َوَأخ 

 

قول الشاعر السابق  فيالفعل "أزال" عائد على أبعد مذكور، وهو "الموت"  فيفالضمير 
 بعدة أبيات، حيث يقول : 

ى الب ذذذذالَ  ت َياد  َنَعنّ ى ار  ** َفَهل  َيم 
* 

 َد م ن  َحَذر اَلم وت  َأن  َيأ تَين  

 

أما عذن الترتيذب بذين الضذمير ومرجعذه  .والدليل على ذلك المطابقة بين الضمير ومرجعه
بذذة، سذذواء أكذذان فذذاعاًل أم نائذذب فاعذذل أم حذذل محلذذه، فقذذد عذذاد الضذذمير علذذى متقذذدم لفظذذًا ورت الذذذي

مبتدأ أم مذا أصذله المبتذدأ مثذل اسذم كذان واسذم إن، "وهذذا هذو األصذل لذيعلم المعنذى بالضذمير عنذد 
 :  (607)، نحو قوله(606)ذكره بعد مفسره"

يذَّذذة   َنى َفك ل  َعش  ** َوإ نَّ َلَنَا د ر 
* 

يل َهذذذا ر َها َوَخم   ي َحط  إ َلي َنا َخم 

 
لكن  .متقدمة لفظًا ورتبة هيقوله "خمرها وخميلها" يعود على كلمة "درنى" و  فيفالضمير 

شذعر األعشذى، سذواء  فذيالمالحظ أن عود الضمير على متقدم لفظًا متأخر رتبة كان أكثر تذرددًا 
 :  (608)أكان خبرًا أم مفعواًل أم مجرورًا بالحرف، نحو قوله

َران  َأنَّ  م  م  ح  ب رك  ** َبَنات َنذذذذاَوي خ 
* 

يل ها يَر م  َفع  الع  َزل َن إ ن  َلم  َير   َسي ه 

                                                           

،  هاثثع 1/113،  ىُثْنرثثل  ة ي ثثصح  ثثي  لثثعم ة  ثثلمح15( ألجثثع ة ضثثايل  ثثي ة  ثثلمح ة  ثثلىل ص604)
 0 2/122ة  عةأع

 0 25/1( ة  ىعةح605)
 أص ني هص،  ىُثْنرل     أ ا   م ة لن جمل  ة ضاصئل  ي ة لتث  ة يلنيث   205( أتنأ ة لمي  ص606)

 0 2212،  ةن ة ايصن ، أنل21ص
 0 117/15( ة  ىعةح 607)
 0 117/11( ة ًصنء608)
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قولذذذه "ميلهذذذا" عائذذذد علذذذى "العيذذذر" وهذذذو متقذذذدم لفظذذذًا متذذذأخر رتبذذذة، حيذذذث إن  فذذذيفالضذذذمير 

موضذع  فذيكما عاد الضمير على متأخر لفظًا متقدم رتبذة، وذلذك  .موقعه من اإلعراب مفعول به
 :  (609)قوله فيواحد 

** َلي َنذذذذا ب إ ب ريق ذذذذذه   َفَجذال عَ 
* 

هذَذذذا َصاد  ب  َكفّ  ب ف ر   م َخضَّ

 

 .)إبريقه( عائد على متأخر لفظًا متقدم رتبة )مخضب(، ألنها فاعل الفعل )جال( فيفالضمير 
 

شعر األعشى، وهنا يحضرنى  فيأمَّا عن عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، فلم يرد 
ورودهذا بعذد األلفذا   أي، anaphoriailyقول دى بوجراند: "وتأخر األلفا  الكنائية عذن مراجعهذا 

، فرجذذوع Cataphoricallyاإلحالذذة أكثذذر احتمذذااًل مذذن ورودهذذا متقدمذذة عليهذذا  فذذيالمشذذتركة معهذذا 
دة المتعلقذة بذاللفظ الكنذائى، اللفظ الكنذائى إلذى متقذدم عليذه يهيذ  مركذز ضذبط أن تضذاف إليذه المذا

عندئذذذ يتحذذتم  .ومذذن األكثذذر صذذعوبة أن نتصذذور كيذذف يمكذذن التصذذرف بالنسذذبة للعذذود إلذذى متذذأخر
اإلحالذذة أو يتذذرك بحسذذبانه حالذذة نحويذذة  فذذيللفذذظ الكنذذائى أن يذذركم حتذذى تذذأتى العبذذارة المشذذاركة لذذه 

ش  فذيتظل ال مرجع لهذا  النهايذة علذى مرجذع،  فذيحتذى يعثذر لهذا  Fuzzy Parsingتحليذل مهذوَّ
مذن الحذالتين أن تجعذل مسذافة كبيذرة بذين اللفذظ الكنذائى ومذا يشذترك  أي فذيوليس مذن المستحسذن 

 .(610)اإلحالة" فيمعه 
 

ذذا عذذن المطابقذذة بذذين الضذذمير ومرجعذذه، فقذذد جذذاءت جميذذع الضذذمائر مطابقذذة لمرجعهذذا  أمَّ
النذوع والعذدد، ولذم تذأت ضذمائر لذم تتحقذق فيهذا المطابقذة بسذبب الحمذل علذى  فذيحلت محله  الذي

 .المفردات فيالتراكيب أو الحمل على المعنى  فيالمعنى 
 

حذل محذل االسذم الظذاهر مؤديذًا اإليجذاز باإلضذافة  الذذيومَّما سبق يتبين لنا أن الضذمير 
مبنيذذًا علذذى حذذرف الهذذاء متصذذاًل  إلذذى أدائذذه لوظيفذذة الذذربط قذذد تنوعذذت صذذوره، فجذذاء ضذذميرًا بذذارزاً 

وجذاء ضذذميرًا بذارزًا غيذر َمب نذّى علذى حذرف الهذاء مثذذل  .محذل رفذع أو نصذب أو جذر فذيومنفصذاًل 

                                                           

 0 212/12( ة ًصنء609)
   ثث  ةي ثثص  ة حص ثث  نعة ثث   بثث   حثث ىي    نعجلة ثث 017( ة ثثني  ة خ ثثصب  ة جثثلة  ص610)

 0ة  نصئيص 
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 .ألف االثنين المتصل بالماضى أو المضارع المسندين إلى غائب ومثل واو الجماعة ونون النسوة
 .أو غائبة الماضى أو المضارع المسندين إلى غائب فيوجاء ضميرًا مستترًا 

 
اعتمذد  الذذيشذعر األعشذى مرجعهذا إلذى اإليحذاء  فيوتجدر اإلشارة إلى أن كثرة الضمير 

تعذذذذريفهم  فذذذيعليذذذه الشذذذاعر، ولعلذذذه مذذذن المفيذذذد اإلشذذذارة إلذذذى أن بعذذذض رواد األسذذذلوبية يسذذذتندون 
أن الخطذاب األدبذى، وذلذك  فذياألسلوب على اإليحاء، فيعرّ فونذه "بأنذه مجمذوع الطاقذات اإليحائيذة 

الخطذاب  فذيي َميّ ز هذا الخطاب هذو كثافذة اإليحذاء وتقلذص التصذريح، وهذو نقذيض مذا يطذرد  الذي
العذذادى أو مذذا اصذذطلحنا عليذذه باالسذذتعمال النفعذذى للظذذاهرة اللغويذذة، والحقيقذذة أن الطاقذذة اإليمائيذذة 

اللغذذة ال يمكنهذذا أن تسذذتقل بذذذاتها، إذ قذذد يكذذون تصذذريح بذذال إيمذذاء، ولكذذن يتعذذذر اإليمذذاء بذذال  فذذي
الخطذذذاب  فذذذيتصذذذريح، ولعذذذل ماهيذذذة األسذذذلوب تتحذذذدد بنسذذذيج الذذذروابط بذذذين الطذذذاقتين التعبيذذذريتين 

 .(611)األدبى، طاقة اإلخبار وطاقة التضمين"
 

اهلى، فمذذن بعذذده جذذاء المتنبذذى وكانذذت وال ي َعذذد  ذلذذك اإليحذذاء شذذيئًا مسذذتبعدًا علذذى شذذاعر جذذ
دعذذا  الذذذياألمذذر  (612)شذذعره تمثذذل واحذذدًا وسذذبعمائة وثالثذذة آالف موضذذع فذذيظذذاهرة اسذذتتار الفاعذذل 

شعر المتنبى إلى قوله: "وعلى  فيالدكتور زين الخويسكى عند حديثه عن استتار الفاعل  أستاذي
بهذه المناسبة الكبيرة بدرجة تلفت النظر  استتار الفاعل واستتار الفاعل هيهذا فإن السمة الغالبة 

لغتذه اعتمذد كثيذرًا علذى اإليحذاء؛ وذلذك ألن موضذوع كالمذه  فذيإلى أن المتنبذى -فيما أرى -مرجعه
ذهنذذه؛ ومذذن هنذذا كذذان يسذذتغنى عذذن تكذذرار اللفذذظ المعبذذر عذذن موضذذوع  فذذيكذذان يشذذغل حيذذزًا كبيذذرًا 

ريقذة معينذة وتحتمذل عذدة معذان مختلفذة ، فالجملة "قد تصذاغ بط(613)الحديث ويعبر عنه بالضمائر"
 .(614)بعضها بطريق التضمين وبعضها بطريق اإليحاء أو الرمز إلى آخره"

 

                                                           

، ة ثثث ةن ة يلنيثثث   ل وثثثصب، 0، ط22-25(     م ة ًثثث م ة اًثثث    ةأل ثثثلعني   ةأل ثثثلعب ص611)
، ة ث ص ثث  32-30،  ىُثْنرثثل     أثثعنى  ونثثع  صبثثل  ةأل ثثلعب   لثثل ةأل ثثلعب ص2211يثثع  

 0 2275ة يلني ، ة ًن  ة ثص ي ، ة ي   ة وص ع،  موامل
ىًثثثثثثثث أ  ة جالثثثثثثثث  ة ىيليثثثثثثث  نًثثثثثثثثي    أع ثثثثثثثثي    نة ثثثثثثث  ي مي يثثثثثثثث   لثثثثثثثثأ  ثثثثثثثثيل (    زىثثثثثثث  ة خع 612)

   ىُثْنرثثل   ثثن وىض ثثص  ةة ثثوتنص  2212، أؤ ًثث   ثثمصب ة جصأيثث ، ة  ثث ن نى 2/300ة اونمثثأ
 0 57-02 ي لضصىص ة ن ع  ة نل  ص

 0( ة ًصنء  ىًن613)
 يثثل ة لًثثص أ ،  ىُثْنرثثل  ة وى20( ة ن ثثع  ة  ة ثث   أثث يا   نة ثث  ة اينثثأ ة ن ثثع  ة ثث ة أ ص614)

حيثي ىثل  ة ث نوعن  م ة ًث م ة اًث   وح أث  أايثزة   011-012 ي ة  ضصنا ة يلنيث  ص
 0ة خ صب ة واص ا  لأ ة  صل  ة ى صئي  إ أ جص   اصلصين ة ونلى ي 
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حذل الضذمير محلذه، فجذاء  الذذيوباإلضافة إلى ما سبق فقد تنوعت صور االسم الظاهر 
يح مرجعًا محددًا صذريحًا، وترجذع كثذرة المرجذع المحذددَّ للضذمير، سذواء أكذان صذريحًا أم غيذر صذر 

حذل محلذه الضذمير؛  الذذيإلى أن األعشى كان يريذد إثبذات معنذى مذا محذددًا لهذذا االسذم الظذاهر، 
ومن هنا غلب المرجع المحدد على غير المحدد، كما جاء المرجع محددًا غير صريح وجذاء غيذر 

 .محدد
 

وإذا كذذان الضذذمير قذذد جذذاء متفقذذًا مذذع آراء النحذذاة فعذذاد علذذى أقذذرب مذذذكور كمذذا عذذاد علذذى 
أما مذن حيذث الترتيذب بذين الضذمير ومرجعذه، فقذد عذاد علذى متقذدم  -د مذكور مع وجود الدليلأبع

 -شذعر األعشذى فذيلفظًا ورتبة، ومتأخر لفظًا متقدم رتبة، ولم يأت عائدًا على متأخر لفظًا ورتبة 
 .مع النسج الشعرى  النحوي توافق النظام  في أيًضافإنَّه قد أسهم 

 

 المضمر خامسًا: إحالل الظاهر محل
اللغة، لكن هذا األمر قد  فيتبين فيما سبق أن الضمير يحل محل االسم الظاهر طلبًا لإليجاز 

ورد فيه  الذيُيْعَدل عنه، فيحل الظاهر محل المضمر لغرض ما أو فائدة ما، ترتبط بالسياق 
ر األصل ولم ُيْذَكْر ضمي ره رغم أن التركيب، حيث إن الظاهر أصل والضمير فرع، فعندما ُيَكرَّ

الظاهر مذكور سابقًا، فإنه التزام باألصل ألغراض بالغية أو داللية، وقد ذكر السيوطى هذه 

إلى -بناًء على ذكر السيوطى لها -من وراء هذا اإلحالل، وصنفها أحد الباحثين (615)الفوائد
األغراض البيانية، وتتضمن زيادة التقرير والتمكين والتعظيم وقصد اإلهانة والتحقير أو تربية 
المهابة وإدخال الروع على ضمير السامع بذكر االسم المقتضى لذلك أو قصد تقوية داعية 

م األمر، أو االستلذاذ بذكر الظاهر، ثم األغراض البديعية وتتضمن مراعاة المأمور أو تعظي
تتضمن قصد  التيالتركيب، ثم األغراض التركيبية،  فيالجناس والترصيع وتوازن األلفاظ 

، ثم األغراض النحوي الحكم  فيالتوصل بالظاهر إلى الوصف واإلشارة إلى عدم دخول الجملة 
وثمة غرض  .العموم أو الخصوص أو تأكيد العموم أو إزالة اللبستتضمن قصد  التيالداللية، 

 .(616)آخر ال يندرج تحت ما تقدم، وهو التنبيه على علية الحكم
 

 قوله : "ومن ذلك قوله :  فيوقد أشار ابن جنى إلى ذلك 
                                                           

،   ثثثثثثثثثثلح 2/21 أثثثثثثثثثثص نيثثثثثثثثثث هص،  ىُثْنرثثثثثثثثثثل  ة  وثثثثثثثثثثصب 2/173( ة ًثثثثثثثثثثيعاأ  أيوثثثثثثثثثثل  ةأللثثثثثثثثثثلةح615)
 0 أص ني هص 1/113م ة  لمح ،  ة ملهصح  ي  لع 131-132، 2/101ة  ص ي 

 0 225-222( ىُثْنرل  ة  صن   ي ة  نس ة ن ع   ن  ةن  هشصم ص616)
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َشَكذذذت   َش الَكر ي َهَة َأو  ** إ َذا الَمر ء  َلم  َيخ 
* 

يَنى ب الَفَتى  َبال  اله و   َأن  َتَقطََّعاح 

 

 يذذذأتيمظهذذذرًا بغيذذذر لفظذذذه األول، وإنمذذذا سذذذبيله أن  الثذذذانيوهذذذذا عنذذذدهم قبذذذيح، وهذذذو إعذذذادة 
فذإن لذم يذأت مضذمرًا وجذاء مظهذرًا، فذأجود ذلذك أن يعذاد لفذظ األول  .مضمرًا، نحذو: زيذد مذررت بذه

﴿ و               (617)﴾   َما اْلَحاقَّةُ ، ﴿ اْلَحاقَُّة البتة، نحو: زيد مررت بزيد، كقول الله سبحانه:
 ، وقوله: (618)َما اْلَقاِرَعُة ﴾ ، }اْلَقاِرَعةُ 

ن ه  َير َهب َون َواَل الَخَنا ق م  ** َواَل الَخر 
* 

  ُ م َوَلك ن  َهي َبة  َيا هيَعَلي ه   َماه 

 

َمـا ، ﴿ }اْلَقاِرَعـةُ -وجلَّ  عذز–( الثانية فيه إعادة للفظ األول، كقوله هيفيجوز أن تكون )
مذررت  هي( األولى، كقولك : هي( الثانية ضمير )هيويجوز أن تكون ) .وهو الوجهاْلَقاِرَعُة ﴾  

 .بها
مواضع التعظيم والتفخذيم، وهذذا مذن  فيوإنما كان الوجه األول؛ ألنه إنما يعاد لفظ األول 

ال معذد عنهذذا أن هذذه األغذراض تتذذداخل  التذيوالحقيقذذة  .(619)مدحذذه وتعظذيم أمذره" فذيمظانذه؛ ألنذه 
بيذت يلذى األول أو بعذده بعذدة  فذي الثذانيفيما بينها بحيث يصعب الفصل بينها، وقد يكذون االسذم 

شعر األعشى، حيث نجد بعض  فيأبيات، وهو ما سيظهر لنا عند دراسة هذا النوع من اإلحالل 
أن إحذذذالل الظذذذذاهر محذذذذل  وتجذذذذدر اإلشذذذارة إلذذذذى .أكثذذذذر مذذذن غذذذذرض داللذذذى فذذذيالمواضذذذع تشذذذذترك 

القصذذذذذيدة، أو مذذذذذا يسذذذذذمى بالمعذذذذذانى النحويذذذذذة األفقيذذذذذة  فذذذذذيالمضذذذذذمر يعذذذذذد مذذذذذن العالقذذذذذات األفقيذذذذذة 
يمكن العرض لها من  (621)اثنين وعشرين موضعاً  فيشعره  فيوقد ورد هذا اإلحالل  .(620)للقصيدة

 :  التاليخالل أغراضها على النحو 
 التقرير والتأكيد :  -4

                                                           

 0 291(  عنا ة  صل ، ةآلىوصح 617)
 0 291(  عنا ة  صن  ، ةآلىوصح618)
 ,  ة ميوصح أ  ة  عىا  2/21 ىُثْنرل  ة  وصب 52-0/55( ة خنصئي619)
 0 أص ني هص 01( ىُثْنرل  ة لت   ننص  ة شيل ص620)
، 015/21، 319102/10/ 77/09205/29237/029227( ىُثْنرثثثثل  ة ثثثث ىعةح،   ثثثثع621)

052/592 ،027/0 0 
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، اللَّـُه المضمر للتقرير والتأكيد، نحذو قولذه تعذالى:يحل الظاهر محل  ﴿ ُقـْل ُهـَو اللَّـُه َأَحـد 

َمُد ﴾    فذيشعر األعشى  في، وقد ورد هذا (623)﴿ َوب ال َحقّ  َأنَزل َناه  َوب ال َحقّ  َنَزَل    ، وقوله: (622)الصَّ
 :  (624)أربعة مواضع، نحو قوله

َياف ك ذذ م ** َفم وت وا ك َرامذذذًا ب َأس 
* 

ذذ م َشم ه َمن  َجش  ت  َيج   وَلل َمو 

ُ  ل َمذذن  َناَلذذذه   ت  َخي ر  ** وَلل مو 
* 

م    إ ذَا الَمر ء  أمَّت ه  َلذ م تَذذذد 

 

 )  ُ ت  َخي ر  : هيفالبنية األساسية لقوله )وَلل مو 
وهو خير، حيث إن مرجع الضمير مذكور 

البيت السابق )الموت(، لكن الشاعر آثر  في
إحالل الموت بلفظه محل الضمير؛ ألن 
الظاهر له وحى ال يستطيع الضمير العائد 
"الكناية" القيام به، وهو تقرير وتأكيد أن 
موتهم "قومه" كرامًا بأسيافهم خير من حياة 
الذل، باإلضافة إلى الحث على الموت، وما 

                                                           

 0 291(  عنا ة ي ص، ةآلىوصح622)
 0 205(  عنا ة  لة ، ةآلى  623)
 0 25/29207/279237/02،  ىُثْنرل  وىض ص22-20/25( ة  ىعةح624)
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باالسم مرة  كان يفهم ذلك لوال اإلفصاح
أخرى، فإذا كان الضمير "يعطى إشارة ذهنية 

 فيإلى العائد عليه، هذه اإلشارة تحضره 
النفس، إال أن قدرًا كبيرًا من التأثير يظل 
االسم الظاهر محتفظًا به، وال يستطيع 
الضمير حمله نيابة عنه؛ ألن اإلشارة تتولد 
حين يقرع اللفظ السمع بجرسه وارتباطاته 

 التيالمختلفة جد االختالف، و الداللية 
قصته الطويلة مع الكلمات  فياكتسبها 

 .(625)واألحداث والمواقف"
عذذن الجذذاحظ "مذذن أن سذذائاًل سذذأل عذذن قذذول قذذيس بذذن  عبذذد القذذاهرونظيذذر ذلذذك مذذا يرويذذه 

خارجة "عندى قرى كل نازل، ورضى كذل سذاخط، وخطبذة مذن لذدن تطلذع الشذمس إلذى أن تغذرب، 
عن التقاطع  قال:  هيفيها التقاطع"، فقال: أليس األمر بالصلة هو الن هيآمر فيها بالتواصل، وأن

العقذذذذول عمذذذذل اإلفصذذذذاح  فذذذذيفقذذذذال أبذذذذو يعقذذذذوب: أمذذذذا علمذذذذت أن الكنايذذذذة والتعذذذذريض ال يعمذذذذالن 
ذكذذر مذذن أن للتصذذريح عمذذاًل ال يكذذون مثذذل ذلذذك العمذذل  الذذذيوالتكشذذيف، وذكذذرت هنذذاك أن لهذذذا 

                                                           

حازا ة نشثليأ  ة ثلةن   و ثلا ،  ىُثْنرل     131(    أ ا  ونع أع أ  ينصئي ة ولةني  ص625)
، 2217 ي ة ولةني  ة يلني ، أجلث  نليث  ة لتث  ة يلنيث  جصأيث  ةألزهثل نص انع يث ، ة يث   ة ًثصنع، 

 0 12-10ص  
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﴿ ُقـْل ُهـَو وقولذه:  ، ﴿ َوب ذال َحقّ  َأنَزل َنذاه  َوب ذال َحقّ  َنذَزَل   لذه تعذالى:قو  فذيللكناية، كذان إلعذادة اللفذظ 
َمُد ﴾     ، اللَُّه الصَّ  .عمل لوالها لم يكناللَُّه َأَحد 

 ومن الباب قول النابغة :  ...وإذا كان هذا ثابتًا معلومًا فهو حكم مسألتنا
َصاَمذذا َدت  ع  َصام  َسوَّ ** َنف س  ع 

* 
َداَمذذذا ق   َوَعلََّمت ه  الَكذذرَّ واإل 

 
ن  هذا اإلظهار فيال يخ س  ُ  ح  النفس وباعثًا لألريحية ال  فيوأن له موقعًا  .على من له ذوق 

 .(626)منه البتة" شيءيكون إذا قيل: )نفس عصام سودته( 
 

 االستلذاذ بذكر الظاهر :  -4
 :  (627)ستة مواضع، نحو قوله فيشعره  فيوقد ورد ذلك 

َبذذذذذاه  َقت َلذذَة َأو   ** َذل َك م ن  َأش 
* 

َمذذذذل   ن ه  َساف رًا َأج   َقت َلذذذة  م 

 
َلَة غلبت على قلبه لدرجة هيفقد أعاد الشاعر االسم الظاهر )قتلة( بلفظه، آثرًا إياه على الضمير ) ( لالستلذاذ بذكرها، حيث إن ق َتي 

أنه خصها بأكثر غزلة، فاالسم األول )قتلة( مضاف، والبالغة تقتضى عند إعادة ذكر المضاف أن نذكره باسمه الظاهر؛ لذا يقول 
قال  ...تار من شعر ابن الرومىذلك ما حكى عن الصاحب من أنه قال: كان األستاذ أبو الفضل يخ في: "ومما يدخل عبد القاهر

 أولها: أتحت ضلوعى جمرة تتوقد، وقال تأملها، فتأملتها فكان قد ترك خير بيت فيها وهو: التيفدفع إلّى القصيدة 

ى ي ف م ن َتض  ي ف  والسَّ ل  السَّ َهل  َكَجه  ** َيج 
* 

ي ف   يف  والسَّ لم السَّ ُ  َكح  ل م  وح 
َمد    م غ 

 

هذا البيت  فقال: لعل القلم تجاوزه: قال: ثم رآنى من بعد فاعتذر بعذر كان شرًا من تركه، قال: إنما تركته؛ فقلت: ل َم ترك األستاذ 
 قال الصاحب:لو لم يعده أربع مرات فقال :  .ألنه أعاد السيف أربع مرات

ى ي ف  َوه و م ن َتض  ل  السَّ َهل  َكَجه  ** َيج 
* 

مَ  ي ف  َوه و م غ  ل م  السَّ ل م  َكح   د  َوح 

 

                                                           

, اميثثث  ة شثثثي   ثثثصنل 270اميثثث  ة شثثثي  ن ثثثي  ناثثثص، ص 052-050(  ةئثثثا ة  جثثثصز ص626)
  ة مي  أ  ة لجز 

 0 015/21( ة  ىعةح 627)
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ذلك أنك إذا حدثت عن اسم مضاف ثم أردت أن تذكر المضاف إليه، فإن  فيلفسد البيت واألمر كما قال الصاحب، والسبب 
 .(628)البالغة تقتضى أن تذكره باسمه الظاهر وال تضمره"

 

 التعظيم والتفخيم :  -3

 :  (629)خمسة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيورد إحالل الظاهر محل المضمر لهذا الغرض 

ل ذذذل  ب َساحت ذذذه   َذَة َأو  َيح  ** َمن  َيَر َهو 
* 

َذَة ف ي َمذذا َناَبه َتبَعذذذا  َيك ن  ل َهو 

 

: يكن له، لكن الشاعر عدل عن ذلك بإحالل الظاهر "هوذة" محل المضمر لتعظيم ممدوحه هيفالبنية األساسية لقوله )يكن لهوذة( 
"هوذة" وتفخيمه، حيث إن من يحلل بهوذة يلقى إليه المقاليد وترضى نفسه أن يكون له تبعًا؛ ألن الناس حملوه أعباء الملك، فنهض 

 وذلك يفهم من قوله : مختلف الشدائد، فما كان منه إال الحزم والفضل،  فيبها وقصدوه 

نّ  َما َحَمَلذذت   ** َقد  َحمَّل وه َفت ىَّ السّ 
* 

َطَلَعا َل واض  م   َساَدات ه م  َفَأَطاَق الح 

ذذذم ** َوَجرَّبوه  َفَما َزاَدت  َتَجارب ه 
* 

َم والَفَنَعذذا   َأَبا ق َداَمَة إ الَّ الَحذز 

 

إلى إزالة اللبس، فلو لم يكن ذلك، وقال )يكن له( الحتمل عود  الضمير أضف إلى ذلك أن إحالل الظاهر محل المضمر أدى 
 .على )هوذة( أو على االسم الموصول )من(

 

 التهويــل :  -1

 :  (630)ثالثة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى من أجل هذا الغرض  فيورد إحالل الظاهر محل المضمر 

ذذذَرت   َب إ ن  َشمَّ ** َإنّ ى َرَأي ت  الَحذذر 
* 

ائ ذذذر   ب  َمذذذَع الدَّ  َداَرت  ب َك الَحر 

 

، نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله )دارت بك الحرب مع الدائر( جملة 

 فعل+جار ومجرور+فاعل+جار ومجرور

 والبنية األساسية: دارت بك مع الدائر

                                                           

 ،  ة مي  أ  ة  عىا  555-355(  ةئا ة  جصز ص628)
 0 222/229177/219052/59052/2،  ىُثْنرل وىض ص252/53( ة  ىعةح629)
 0 22-12/009132/25،  ىُثْنرل وىض ص225/37( ة ًصنء630)
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 فعل+فاعل مستتر+جار ومجرور+ظرف+مضاف إليه

 

إن اشتدت وكأنها كشفت عن يديها أو ساقيها لم  هيالفاعل إلى اإلظهار تهوياًل من شأن الحرب، ف لكن الشاعر عدل عن استتار
نهض به االسم  الذييهجوه األعشى إال مغلوبًا مدوخًا فما كان للضمير أن ينهض بهذا المعنى  الذييكن علقمة بن عالثة، 

 أضف  .الظاهر

 .مع النسج الشعرى، فاستقام وزن السريع وصحت القافية النحوي توافق النظام  فيإلى ذلك أن هذا اإلحالل قد أسهم 

 إزالــة اللبــس :  -5

، أما عن كونه (632)أربعة مواضع في، وبصفته غرضًا ثانويًا (631)موضعين فيلقد ورد اإلحالل لهذا الغرض بصفته غرضًا رئيسًا 
 :  (633)يم والتفخيم، وأما عن كونه غرضًا رئيسًا فذلك نحو قولهغرض التعظ فيغرضًا ثانويًا، فقد سبق اإلشارة إلى ذلك 

ذذذذَوا م  َإذَا َما َرَأيذ ذذذت  الصّ  ** َوَيو 
* 

َبذَر َكال لؤل ذذذذذؤ الم ن َخذذر م    َر َأد 

 
ذذذَوا ** َتَدلَّى َحثي ثَذذذًا َكذذذَأنَّ الصّ 

* 
ذذذم   َرق ذذذى  َلح  َر َأت َبَعذذذه َأز 

(634) 

 

ُ  بناسخ حر فقوله  ُ  منسوخة  ُ  اسمية  م( جملة  ُ  َلح  َرق ى  َواَر َأت َبعه َأز   ، نمطها :في)َكَأنَّ الصّ 

+اسمها+خبرها "جملة فعلية )فعل+مفعول+فاعل(+نعت  كأنَّ

 
: كأنه أتبعه أزرقى لحم، لكن الشاعر عدل عن هذا األصل بإحالل الظاهر محل المضمر إلزالة اللبس، فقد  هيوالبنية األساسية  

قوله "تدلى" وقد ي فهم أنه عائد على )الصوار(؛ لذا  فيي فهم من قوله "كأنه" أن الضمير عائد على )الفرس( المفهوم من الضمير 
 فييهبه ممدوحه ضمن ما يهب، "فيَشبّ ه هذا الفرس  الذيمن شأن هذا الفرس،  حل الظاهر محل المضمر إلزالة اللبس والتعظيم

عدوه بالصقر الشره إلى اللحم حين يتبع القطيع من البقر، وقد أدبر موليًا للفرار، تتوالى أفراده كأنها عقد لؤلؤ قد انفرط، فهوت 
 .(635)حباته متتابعة"

 
جملة غير الجملة األولى، وقد عد السيوطى مثل هذه المواضع  فيجود حل محل المضمر مو  الذيأضف إلى ذلك أن الظاهر 

أمرين: األول: أن يكون الظاهر بغير لفظه: يقول:  فيأفضل من غيرها من مواضع إحالل المظهر محل المضمر، وحصر ذلك 

                                                           

 0 359102/10-20/33-12( ة ًصنء631)
 0 77/09252/539275/309055/3( ة ًصنء632)
 0 35-20/33-12( ة ًصنء633)
 لؤ ثثؤ ة انخثثلم  ة انىنثثل، حثيثثثص    ثثلىيص ، وزنلثثأ  بثث ل،   ثثل  ( ة نثثعةن  ل يثثع ن ثثل ة ثثعحا، ة634)

 0جع صح  لا إ أ ة ل ل
 0نونل  ىًيل، حيي ة شلح 11( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص635)
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اِلَحاِت ِإنَّا اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوعَ آيات  في"إعادة الظاهر هنا بمعناه أحسن من إعادته بلفظه كما  ِمُلوا الصَّ
يَن  (636)َعَماًل ﴾   ل ح  َر ال م ص  يع  َأج  ،﴿}إ نَّا اَل ن ض 

 .(638)ونحوهما" .(637) 

الجملة الواحدة  فيجملة أخرى أحسن منه  فيجملة أخرى، فيقول: "وإعادته  فيجملة ونظيره  فيأن يكون الظاهر : الثاني
النفصالها، ويعد الطول أحسن من اإلضمار؛ لئال يبقى الذهن متشاغاًل بسبب ما يعود عليه، فيفوته ما شرع فيه، 

ُتَنا آَتْيَناَها ِإْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاتٍّ مَّن نََّشاء ﴾  كقوله تعالى:  ﴿ َوِإذْ بعد قوله تعالى:  .(639)﴿ َوِتْلَك ُحجَّ
 .شواهد أخرى  في، وهو ما نحن بصدده وما تكرر (640)َقاَل ِإْبَراِهيُم أَلِبيِه آَزَر ﴾"

 

 التحقير :  -6

 :  (641)موضعين، نحو قوله فيشعر األعشى  فيورد هذا الغرض كامنًا وراء إحالل الظاهر محل المضمر 

** َمَقاَم َهجين  َساَعذذذذًة ب لَوائ ذذذذذه  
* 

ل هم فيَفق ل   ين  َبي َن َحام  َوس   َهج 

ل  فقوله ) ل هم فيَفق  ين  َبي َن َحام  َوس  ، نمطها : َهج   ُ ُ  طلبية  ُ  فعلية   ( جملة 

 فعل+فاعل مضمر+جار ومجرور+ظرف+مضاف إليه+اسم معطوف

: فقل أنت فيه بين حام وسلهم، وقد دخلها عنصر تحويل بإضمار الفاعل وجوبًا وإحالل الظاهر "هجين" محل هيوالبنية األساسية 
سياق هجائه لعمير بن عبدالله بن المنذر بن عبدان حين جمع بينه وبين )َجَهنَّام( ليهاجيه،  فيفالشاعر  -وهو ما يهمنا-المضمر

َحل" واستعانوا بشاعرهم "َجَهنَّام"، فيقول: "قام ابن األمة ساعة يحمل اللواء، وما حيث أقبل الناس متحمسين فاستعان بشيطانه "م   س 
؛ لذلك وضع األعشى الظاهر )هجين( موضع المضمر للداللة على تحقيره (642)ظنك بهجين لئيم ضاع نسبة بين "سلهم" و"حام" "

 .وإهانته لهذا الهجين )جهنام(

 :  (643)التنبيه على علِ ية الحكم -7

َل الَِّذيَن َظَلُموْا َقْواًل َغْيَر الَِّذي ِقيَل َلُهْم يحل الظاهر محل المضمر للتنبيه على علّ ية الحكم السابق، نحو قوله تعالى قد :﴿ َفَبدَّ
َماء ِبَما َكاُنوْا َيْفُسُقوَن ﴾   َن السَّ أضف إلى هذا ما يكشف عنه هذا اإلحالل من داللة       (644)َفَأنَزْلَنا َعَلى الَِّذيَن َظَلُموْا ِرْجزًا مِ 

 :  (645)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيما، وقد ورد هذا 

                                                           

 0 00(  عنا ة    ، ةآلى  636)
 0 270(  عنا ةأل لة ، ةآلى  637)
 0 2/177( أيول  ةألللةح638)
 0 10(  عنا ةأل يصم، ةآلى  639)
 225-223،  ىُثْنرل  ة  صن   ي ة ث نس ة ن ثع   نث  ةنث  هشثصم ص2/711( أيول  ةألللةح640)

0 
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل   275/30( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح641)

-77/0920/25925/29205/29237/029222/22وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص
279275/309132/25-229152/2-19027/2-0 0 

 0 273( ة ًصنء ص642)
 0 223( ىُثْنرل  ة  صن   ي ة  نس ة ن ع   ن  ةن  هشصم ص643)
   52ة م لا،ةآلن  عنا ( 644)
 0 055/3( ة  ىعةح645)
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َماَحك م  وا َأر  ر  ذذذم   فيَفاَل َتك س  د ور ك  ** ص 
* 

ذم   َماَح م َن الَغش  َمك م  إ نَّ الرّ   َفَتغ ش 

 

ذم  فقوله: ) َن الَغش  َماَح م   ، نمطها : فيخبرية منسوخة بناسخ حر  ( جملة اسميةإ نَّ الرّ 

 إن+اسم+خبر "جار ومجرور"

 

صدر البيت،  فيإلى علية الحكم  المتلقي: إنها من الغشم، لكن الشاعر عدل عنها إلى تكرار األصل لتنبيه هيوالبنية األساسية 
صدره، فال يظلم إال نفسه؛  فييكسر رمحه  الذيفهو يخاطب أبناء عمومته بأال يتحرَّشوا بقومه كى ال يبعثوا الشر بينهما، فيكونوا ك

ُ  مبين ألن الضرب بالرماح نتيجة إثارة الحرب ظ ل م 
؛ لذا أعاد الظاهر بلفظه حااًل محل المضمر، باإلضافة إلى التهويل (646)

 .والتنفير من الحرب وويالتها

 

له من المفيد اإلشارة إلى أن هذا اإلحالل استقامة وزن الطويل وصحة  فيقد أسهم  -السابقةشأنه شأن غيره من الشواهد -ولعَّ
 القافية، فلو قال الشاعر: )فتغشمكم إنها من الغشذذم( 

 .، ولما صحت القافيةالثانيال نكسر وزن البيت لعدم تحقق التفعيلتين الثانية والثالثة من الشطر 
 

 مقارنة وتعليق على اإلحالل بين الظاهر والمضمر : 

لعلَّه من المفيد اإلشارة إلى أنه بمقارنة إحصاء مواضع إحالل المضمر محل الظاهر بإحصاء مواضع إحالل الظاهر محل 
 الثانيشعر األعشى لوحظ التفوق العددى لمواضع النوع األول حيث بلغت ألفين وثلثمائة وأربعة عشر موضعًا، أما  فيالمضمر 

  .فقد بلغت مواضعه اثنين وعشرين موضعاً 

وهذا األمر يؤكد القول بأن الغرض من النوع األول اإليجاز والخفة المرتبطان بالسياق، وذلك إذا لم يحدث لبس، أما إذا احتمل 
اللبس كان وضع الظاهر موضع المضمر أولى، يضاف إلى هذا ما يهدف إليه المبدع من أغراض داللية من وراء هذا اإلحالل، 

 .(647)تحقيق التماسك فياللفظ؛ ومن ثم  فيما لالسم المكرر من قوة الداللة  فيحيث إنه ال يخ -كما سبق بيان ذلك-فيلجأ إليه
 

رغَّبهم  الذيوي َعلّ ل ابن جنى هذه الكثرة إلحالل المضمر محل الظاهر بطلب الخفة بعد زوال الشك بمكانها، فيقول: "فإن قيل: "وما 
ر علي في ه لم يؤت بالمنفصل مكانه  قيل: علة ذلك أن األسماء المضمرة إنما رغب المتصل حتى شاع استعماله، وصار متى ق د 

ذلك  فيوذلك أنك لو قلت: زيد ضرب زيدًا، فجئت بعائده مظهرًا مثله، لكان  .فيها، وفزع إليها طلبًا للخفة بعد زوال الشك بمكانها
 .إلباس واستثقال

 

ُ  مترقب، فإذا  الثانيأمَّا اإللباس فألنك إذا قلت: "زيد ضربت زيدًا" لم تأمن أن ي َظّن أن زيدًا  غير األول، وأن عائد األول متوقَّع 
ل َم بالمضمر أن الضرب إنما وقع بزيد المذكور ال محالة، وزال تعلق القلب ألجله وسببه وإنما كان كذلك؛  .قلت: "زيد ضربته" ع 

َتَجل، فلو قلت: زيد ضربت زيدًا، لجاز أن ي َتوّقع تمام الكالم، وأن يظن أن  ألن المظهر غير األول، كما تقول: زيد  الثانيي ر 
فإذا قلت: "زيد ضربته" قطعت بالضمير سبب اإلشكال، من حيث كان  .داره، أو معه، أو ألجله فيضربت عمرًا، في َتوّقع أن تقول: 
َتجل، والمضمر تابع  .أكثر اللغة، فهذا وجه كراهية اإلشكال فيغير مرتجل  المظهر ي ر 

                                                           

 0حيي ة شلح 053( ىُثْنرل  ة ًصنء ص646)
 0 1/129207( ىُثْنرل   لل ة لت  ة ننأ647)
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كان أمثل من أن تعيد التسعة كلها، فتقول  (648)وأمَّا وجه االستخفاف فألنك إذا قلت العبيثران شممته، فجعلت موضع التسعة واحداً 
العدد الثمانى والسباعى فما تحتهما، نعم، وينضاف إلى الطول قبح التكرار المملول وكذلك ما تحته من  .العبيثران شممت العبيثران

 .هو على كل حال أكثر من الواحد

نفوسهم، وأقرب رحما عندهم،  فيفلما كان األمر الباعث عليه، والسبب المعتاد إليه إنما هو طلب الخفة به، كان المتصل منه آثر 
ى على نحو ما مر بنا من مواضع مثلنا بها وما وهذا ما حدث عند األعش (649)حتى إنهم متى قدروا عليه لم يأتوا بالمنفصل مكانه"

 .الشاهدين اآلتيين بعد قليل فيسيتضح 

أحيان كثيرة بحيث يصعب الفصل بينها باإلضافة إلى أن هذا  فييالحظ أن هذه األغراض تتداخل فيما بينها  أيًضاومما سبق 
 :  (650)قوله فيمع النسج الشعرى كما  النحوي توافق النظام  فياإلحالل قد أسهم جل اإلسهام 

لّ َقذذذذ ت َرَجذذذالً  ت َها َعَرَضًا وع  لّ ق  ** ع 
* 

رى َغي َرها الرَّج ل   لّ ق أ خ   َغي ر ى، وع 

 

ل  قوله ) فيف رى َغي َرها الرَّج  لّ ق أ خ  لّ ق بقوله ) فيوكان من الممكن أن يكت .( لجأ األعشى إلى إحالل الظاهر محل المضمروع  وع 
لّ َقذ ت قوله ) فيرغم ذكر الرجل -أ َخَرى غيرها(، لكنه عدل عن هذا تحبه  الذيللداللة على تقرير وتأكيد أن هذا الرجل  -رجاًل(وع 

ال يبادلها الحب، فهو يحب فتاة أخرى وال يعبأ بها، فلما خيف اللبس ذكر الشاعر كلمة الرجل مرة  -معرضة عن األعشى-هريرة
 :  (651)على قوله أيًضاوينطبق هذا األمر  .ثانية مؤخرًا إياها إلى القافية لتصحيحها واستقامة وزن البسيط

َتر ى َعاَرًا بمكر مذَ  ** ذذذذة  َوَقَال اَل َأش 
* 

ن َيا َعَلى الَعار   َمَة الد  َتاَر َمك ر   َفاخ 

 

الشطر األول، لكنه  فيفكان من الممكن أن يقول )فاختار مكرمة الدنيا عليه( على أساس جعل الضمير عائدًا على كلمة العار 
يؤكد إسهام إحالل الظاهر محل  الذي عدل عن هذا إزالًة ل لَّب س  وسعيًا إلى استقامة وزن البسيط وتصحيح القافية، وهو األمر

 .شعر األعشى وكذلك إحالل المضمر محل الظاهر على نحو ما سبق فيمع النسج الشعرى  النحوي توافق النظام  فيالمضمر 

استقامة  فيرغم أنه قد أسهم -شعر األعشى فيالربط  فيوأخيرًا أجدنى تواقًا إلى ذكر أن إحالل االسم الظاهر محل الضمير 
بل هو من خصائص لغة الشعر، فقد يكون بقايا تاريخية  .لم يكن ضرورة شعرية كما ترى كتب الضرورة -الوزن وتصحيح القافية

الربط، وهو ما يراه أستاذنا الدكتور حماسة استنادًا  فيلمرحلة من مراحل نمو اللغة وتطورها قبل أن تهتدى إلى استعمال الضمير 
إحدى مذكراته لطلبة السنة التمهيدية للماجستير عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين،  فيلى النجدى ناصف األستاذ ع أيإلى ر 

يناسب تدرج  الذيهذا التفسير  في -أيًضاوهو ما نوافقهما عليه -إلى قوله: وما أرانى إال موافقه هيوالمعنونة بفلسفة الضمير، وينت
، هذا باإلضافة إلى أن هذا اإلحالل ي َعد  ضربًا من التكرار وال سيما أن ما ورد منه (652)يهتكون ف الذياللغة وتطورها وفقًا للمجتمع 

 .(653)شعر األعشى قد اختلفت فيه الوظائف النحوية في

                                                           

 0( ى ن  نص وًي  ةألحل  ة وًي    لا  ة يميثلةح، و  وح أ ص  ص حل   ةح  هع ة ضايل648)
 0 225-1/223( ة خنصئي649)
 0 207/27( ة  ىعةح650)
 0 102/10( ة ًصنء651)
 0نونل  002-000ىُثْنرل   ت  ة شيل   نة    ي ة ضل نا ة شيلى  ص( 652)
 0 أص ني هص 52( ىُثْنرل  ة جال   ي ة شيل ة يلنأ ص653)
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 أهم ما يتسم به إحالل األسماء فيما بينها :

 ثنايا المبحث فيما يلى :  فييمكن إجمال أهم ما يتسم به إحالل األسماء فيما بينها بجانب ما ورد 

على -نفس األعشى حتى أنه كاد يلحق برتبة الفاعل فيشعر األعشى بأهميته وقوة أمره  فياتسم إحالل المفعول به محل الفاعل  -
ستة  فيوقع نائب فاعل  الذيمائتين وثالثة وأربعين موضعًا، وذلك مقارنة بالجار والمجرور  فيحيث جاء  -حد قول ابن جنى

 .اإلفصاح عن الغرض وتبيان المعنى المراد فييؤكد أهميته  الذيضعًا، وهو األمر عشر مو 
 

لغته على اإليحاء عن طريق استعمال  فيحالة كونه ضميرًا مستترًا بالتأكيد على أن األعشى قد اعتمد  فياتسم نائب الفاعل 
حالة كونه ضميرًا بارزًا،  فيميرًا مستترًا على نفسه حالة كونه ض فيالضمائر وال سيما المستترة منها، حيث تفوق نائب الفاعل 

أن  أيًضاثالثين موضعًا، ومما يؤكد اعتماد األعشى على اإليحاء  في الثانيمائة وسبعة عشر موضعًا، وجاء  فيحيث جاء األول 
كان  الذيلالسم الظاهر، إجمالى مواضع نائب الفاعل الضمير قد بلغت مائة وأربعين موضعًا مقارنة بثمانية وثمانين موضعًا 

 .مفعواًل به وحل محل الفاعل بعد حذفه

حين يفيد التعبير بالمصدر الصريح  فياتسم إحالل المصدر المؤول محل المفرد بالداللة على التجدد واالستمرار والحدوث، 
جاء فيها هذا النمط من اإلحالل، أضف إلى هذا أن أهم ما يتسم به اإلحالل  التيالمواضع  فيالثبوت، وهو ما ال يريده األعشى 

 .النعت هو ثبوت الصفة للموصوف واستمرارها في

 

طلب الخفة بعد زوال الشك واإللباس بمكانها، فإن إحالل الظاهر محل  أيإذا كان إحالل المضمر محل الظاهر لإليجاز، 
ضافة إلى ما هدف إليه األعشى من أغراض داللية لذلك على نحو ما تم بيانه، وأن حالة احتمال اللبس باإل فيالمضمر كان 

 .إحالل الظاهر محل المضمر لم يكن ضرورة شعرية على نحو ما توضح كتب الضرورة الشعرية

 

وى الجملة وعلى استقامة الوزن الشعرى وتصحيح القافية، ومن ثم الترابط على مست فياتسم إحالل األسماء فيما بينها بإسهامه 
 .مستوى الجمل فيما بينها

 
 
 الثانيالمبحث 

 إحالل األفعال فيما بينها
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أفعااًل الزمة  اللغوي االستعمال  في، حيث نرى أيًضاإذا كان اإلحالل يدخل األسماء على نحو ما سبق، فإنه يدخل األفعال 
َمل  َتع  السياق متعدية بغيره  فيالسياق الزمة وأفعااًل تتعدى بحرف جر معين، فترد  فيالسياق متعدية وأفعااًل متعدية تصير  فيت س 

 .إلخ ...
 

األفعال قائاًل: "قد يشربون لفظًا معنى لفظ فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك تضمينًا، وفائدته أن  فيويوضح ابن هشام صور اإلحالل 
إلى قولك: وال تقتحم عيناك  (654)َواَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ﴾   ﴿تؤدى كلمة مؤدى كلمتين، قال الزمخشرى: أال ترى كيف رجع معنى 

َوال ك م     َواَله م  إ َلى َأم  مجاوزتين إلى غيرهم، ﴿ َواَل َتأ ك ل وا  َأم 
 أي وال تضموها غليها آكلين أهذ .  (655)

َفث  إ َلى ن َسآئ ك م     أيًضاومن مثل ذلك  قوله تعالى:﴿ الرَّ
﴿ َوَقْد َأْفَضى َبْعُضُكْم ضمن الرفث معنى اإلفضاء، فعدى بإلى مثل  (656)

ه  (657)ِإَلى َبْعضٍّ ﴾   و  َفر  َعل وا  م ن  َخي ر  َفَلن ي ك  ، وإنما أصل الرفث أن يتعدى بالباء، يقال: أرفث فالن بامرأته، وقوله تعالى:﴿ َوَما َيف 
َكاِح ﴾  ا عدى إلى اثنين ال إلى واحد، وقوله تعالى : فلن تحرموا ثوابه؛ ولهذ أيفلن تحرموه،  أي، (658)   ﴿ َواَل َتْعِزُموْا ُعْقَدَة النِ 
مَُّعوَن ِإَلى اْلَمإَلِ اأْلَْعَلى ﴾  ال تنووا، ولهذا عدى بنفسه ال بعلى، وقوله تعالى: أي (659) وقولهم  .ال يصغون  أي، (660)﴿ }اَل َيسَّ

َم  الثاني فياألول بإلى و  فيع استجاب، فعدى يسم أي)سمع الله لمن حمده(،  بالالم، وإنما أصله أن يتعدى بنفسه مثل ﴿ َيو 
ي َحَة   َمع وَن الصَّ يميز، ولهذا عدى بمن ال بنفسه، وقوله  أي (662)﴿  َوالل ُه َيْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح ﴾ وقوله تعالى  (661) َيس 

ل وَن م ن تعالى :  يَن ي ؤ  م   )﴿ لّ لَّذ  َسآئ ه   .(664)يمتنعون من وطء نسائهم بالحلف؛ فلهذى عدى بمن" أي، (663نّ 
 

فهمه  فييساعد  الذي الدالليثراء الجانب  فيوالجدير بالذكر أن إحالل فعل محل آخر أو تضمين فعل معنى فعل آخر يسهم 
بعض جوانبه على فهم المعنى  فيعربية يعتمد ال في النحوي أن التحليل  فيآنذاك السياق، يقول الدكتور محمد حماسة:"وال غرابة 

 فيتتحدد صيغتها وتتعدد معانيها واستعمالها، ووجد التضمين  التيالعربية كثير من األدوات  فييحدده السياق، فقد وجد  الذي
هذا لبس أو  فيوليس  .تحليله على فهم سياقه فيمعنى فعل آخر وغير هذا وذاك مما يعتمد  فياألفعال، حيث يستخدم فعل 
السياق يكشف عن كل هذه الجوانب كشفًا واضحًا بتقديم وسائل الترابط الخاصة بأجزاء  في اللغوي غموض؛ ألن االستخدام 

 .(665)بناء الجملة" فيالتراكيب 

 :  التاليشعر األعشى ثالثة وثمانين موضعًا، يمكن عرضها على النحو  فيوقد بلغت مواضع اإلحالل فيما بين األفعال 

 :  (666)السياق بغيره فيأواًل: أفعال تتعدى بحرف جر محدد، وتتعدى 

                                                           

 0 11(  عنا ة    ، ةآلى  654)
 0 1، ةآلى  ة نًص (  عنا 655)
 0 217(  عنا ة م لا، ةآلى  656)
 0 12(  عنا ة نًص ، ةآلى  657)
 0 225(  عنا مف  الةح، ةآلى  658)
 0 105 عنا ة م لا، ةآلى  ( 659)
 0 1(  عنا ة نص ص ، ةآلى  660)
 0 31(  عنا  ، ةآلى  661)
 0 110(  عنا ة م لا، ةآلى  662)
 0 112(  عنا ة م لا، ةآلى  663)
 0 أص ني هص 1/001،  ىُثْنرل  ة خنصئي121-127( أتنأ ة لمي  ص664)
 0 20( ننص  ة جال  ة يلني  ص665)
،   ثثث  ينثثثص ف ة ثثث نوعن  ثثثو  ة لثثثن 202-20  نة ثثث  ي مي يثثث  ص( ىُثْنرثثثل  ةأل ثثثلعني  أثثث يا  رثثثل  666)

 0 200-20/201 لياصح أثا هأا ة نعن  ي  يل ة مصن   ، يزة   ةأل ب
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 .سياق النص متعدية بغيره فيبحرف جر محدد يجد أنها كثيرًا ما ترد  اللغوي أصل وضعها  فيتتعدى  التياألفعال  فيإنَّ الناظر 
 :  (667)عشرين موضعًا، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوقد جاءت هذه الصورة 

ح  َحتَّذذى َنَحذذاَفَثَاَبر  ** ب الر م 
* 

َجذذنّ   فيه    َكَفل  َكَسذذَراة  الم 

ح  فقوله ) ُ  ذات فعل الزم، صورة نمطها : َفَثَاَبر ب الر م  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   ( جملة 

 فعل+فاعل+جار ومجرور

الفعل )ثابر( أن يتعدى بذ "على": ثابر على، ومن خالل هذا األصل يتبين لنا أنه قد حل محل فعل آخر يتعدى بالباء  فيواألصل 
 .(668)فناب عنه، وهو )رمى(، فيقال: "رميت بالسهم رميًا وارتميت وتراميت تراميًا، وراميت مراماة إذا رميت بالسهام عن الق سّى"

ومسوغ إحالل الفعل )ثابر( محل الفعل )رمى( أنه لمَّا تضمن الفعل )ثابر( معنى المواظبة على األمذر واستمراره كان ذلك جديرًا 
بأن الغالم  المتلقيأنه يريد إخبار  فيسياق مدحه لقيس بن معد يكرب الكندى، وتظهر تلك المواظبة  فيفالشاعر  .بإحالله محله

َجّن "الترس"، والغالم المتحدث عنه هو ذلك الغالم  فيتى يصيب البقر ال يزال يعدو برمحه ح  الذيعجز ضخم كأنه ظهر الم 
َمل على الفرس،   .يهبه الممدوح بعد جهد فيسلس قياده الذيي ح 

 

نتى عشرة الحديث: من ثابر على ث فيقول صاحب اللسان: "والمثابرة على األمر: المواظبة عليه، و  في أيًضاويتضح هذا اإلحالل 
نَّة؛ المثابرة: الحرص على الفعل والقول ومالزمتهما، وثابر على ال  .(669): واظب عليه"شيءركعة من الس 

 

السياق بالباء حااًل محل الفعل )رمى(، للصلة بينهما  فيفممَّا سبق يتبين لنا أن الفعل ثابر يتعدى بحرف الجر )على(، وقد تعدى 
 .االستمرار والمواظبة هيو 

 

 :  (670)قوله أيًضال ذلك ومثا

** َحف َظ النََّهاَر وبذذاَت َعن َهذذا َغاف ذذالً 
* 

 َفَخَلت  َلَصاَحذذب  َلذذذَّة  َوَخالَلهذَذا 

 

فقوله : )فخلت لصاحب لذة وخاللها( جملتان فعليتان خبريتان مثبتتان، كل منهما ذات فعل الزم، وصورة هذا النمط: 
: فخلت بصاحب لذة وخال بها، فالفعل )خال( يتعدى بالالم وبالباء هيفعل+فاعل+جار ومجرور، والبنية األساسية لهاتين الجملتين 

اء، لكنه تعدى بالالم حااًل محل فعل آخر ونائبًا عنه، يتعدى بالباء، وهو )َفَرغ(، فقولنا: وبعلى، والمقام يقتضى أن يتعدى بالب
ن  بن أوس الم َزن ّى:  شيء"خاللك ال  وأخلى بمعنى فرغ، قال َمع 

َل َهل   ت  ** الَقبائ ذذذَل حظ هذذذا يأتيأعاذ  ت  أم أَخَلى َلَنا الَمو  من الَمو 
                                                           

، 125/17، 122/20، 232/12، 22/31، 77/1،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثل  وىض ثثثثثثثثثثثثص72/32( ة ثثثثثثثثثثثث ىعةح667)
102/20 ،000/129055/29325/1 0 

 0( ة لًصح، أص ا )نأأ(668)
 0(( ة ًصنء، أص ا ) مل669)
 0 77/1( ة  ىعةح670)



 

217 

دَنا *  َوح 
 

َرغ، و والفراغ:  ر غ  فراغًا وفروغًا وَفر غ َيف  َرغ  وَيف  خاليًا  أي، (671)﴿ َوَأْصَبَح ُفَؤاُد ُأمِ  ُموَسى َفاِرغًا ﴾  التنزيل:          فيالخالء، فرَغ َيف 
سوغ إحالل الفعل )خال( متعديًا بالالم محل الفعل  الذيف .(672)بذلته" أيكذا،  فيوتفرغت لكذا، واستفرغت مجهودى  ...من الصبر

معنى الفعل )خال( من الفراغ، فالترادف االستعمالى بين الفعلين سوغ التعدية بالالم رغم اقتضاء السياق تعديته  في)فرغ( هو ما 
 .بالباء

 

 السياق متعدية إلى مفعولين :  فيثانيًا: أفعال تتعدى إلى مفعول به واحد وترد 

تحمل معنى اإلعطاء "أعطى، منح،  التي هياللغة أفعال كثيرة تتعدى إلى مفعول به واحد وأفعال تتعدى إلى مفعولين، و  يفترد 
األصل تتعدى إلى مفعول به  فيكسا، ألبس، وهب، سأل"، لكن هناك أفعااًل تتعدى إلى مفعولين غير هذه األفعال، حيث إنها 

سياق ما يجعلها متعدية إلى مفعولين متضمنة معنى فعل آخر، جارية مجراه، مستعملة استعماله مع إرادة  فيواحد غير أن مجيئها 
من   :  (673)أربعة عشر موضعًا، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوقد وردت هذه الصورة  أيًضاالمعنى الم َتضَّ

ْيَحــاِن ُمتَِّكئــاً  ** َناَزْعُتُهْم ُقُضَب الرَّ
* 

َوًة م   ذذل  َوَقه  وق َهذذا َخض  زًَّة راو 
(674) 

 

، ذات فعل متعد إلى مفعولين، وصورة هذا النمط :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )نازعتهم قضب الريحان( جملة 

 فعل+فاعل+مفعول به أول+مفعول به ثان+مضاف إليه

ينزعه نزعًا، فهو منزوع ونزيع ونازعتنى نفسى إلى هواها  شيءالفعل )نازع( تعديته إلى مفعول به واحد، فيقال: "نزع ال فيواألصل 
 .(675)ن َزاعًا: غالبتنى ونزعتها أنا: غلبتها"

البيت )سابقتهم(، فالسبق:  فيمعنا إلى مفعولين هما الضمير )هم( وكلمة )قضب(، ومعناه  الذيالبيت  فيلكن الفعل تعدى 
َمة   ُ   فينقول له  شيءكل  فيالجرى و  في"الق د  ُ  وَسب ق  ، وساب َقة   ُ ب َقة   ...تسابقنا أيالعدو  فيوسابقته فسبقته واستبقنا  ...كل أمر س 

َد التقارب  .(676)جاوزوه وتركوه حتى وصلوا" أيواستبقذذوا الصراط،  المعنى بين الفعلين، وهو المسابقة والمجاوزة، كان  فيفلمَّا و ج 
اال محل الفعل )سابق(، وبهذا يكون الشاعر قد أراد من تعدية الفعل )نازع( إلى اإلحالل، فتعدى الفعل )نازع( إلى المفعولين ح

أنَّ األعشى أثناء شربه الخمر مع الفتية الذين يتحدث عنهم، يتنازع معهم  أيالمفعولين اإلشارة إلى الجمع بين معنى الفعلين؛ 
الظفر بقضب الريحان باإلضافة إلى منازعته إيَّاهم  فيم قضب الريحان، وهذه المغالبة أو المنازعة يرافقها السبق، فهو يستبقه

 .وسبقهم إلى الشرب لدرجة أنَّ الكؤوس ال تجف من كثرة االستعمال

                                                           

 0 20(  عنا ة  ني، ةآلى  671)
 ,  ة مي  أ  ة  عىا ( ة لًصح، أص ا ) لغ(،  أص ا )ي (672)
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص  202/02( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح673)

55/23957/12972/339212/229202/209100/3 0 
   ثثثلح ( ة ثثثلة    ة ع ثثثص  ة ثثثأ  يثثثل    يثثثن ة خاثثثل، يضثثثا   ةئثثثل ة نثثث     ثثثثلا ة ثثثوياص  ل،  ىُثْنرثثثل674)

 0 1/705ة  نصئ  ة وًع
 0( ة لًصح، أص ا ) ز (675)
 0( ة ًصنء، أص ا ) مء(676)
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 السياق :  فيثالثًا: أفعال تتعدى بحرف الجر، وتأتى متعدية بنفسها 

 : (677)موضعين، نحو قوله فيشعر األعشى  فيجاءت هذه الصورة 

َن  يذذذس  َفَباد و  َحلَّ أَه ل ى َبط  ** الَغم 
* 

خذذذال   يَّذذًة بالسّ  ل و   لَى َوَحلَّت  ع 

 

، وصورة هذا النمط:  ُ  مثبتة ذات فعل  متعد  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  يذذذس  َن الَغم   فقوله: )َحلَّ أَه ل ى َبط 

 فعل+فاعل+مضاف إليه+مفعول+مضاف إليه

 .والبنية األساسية: حل أهلى ببطن الغميس

 فعل+فاعل+مضاف إليه+جار ومجرور+مضاف إليه

 

السياق بنفسه رغم أنه يتعدى بحرف الجر حااًل محل الفعل )نزل(، حيث إن "حل بالمكان يحل  فيأن الفعل )حل( قد تعدى  أي
ل به واحتله: نزل وذلك نزول القوم بَمَحلَّة وهو نقيض االرتحال، وحله واحت .حلواًل ومحاًل وَحالًّ وَحَلاًل، بفك التضعيف نادر

د االتحاد  .(679)والنزول: الحلول، وقد نزلهم ونزل عليهم ونزل بهم" .(678)به" المعنى بين الفعلين، وهو الحلول والنزول  فيفلّما و ج 
 الداللي.حل الفعل )حل( محل )نزل( وتعدى بنفسه إلى المفعول به جامعًا بين معنى الفعلين إثراًء للجانب 

 

 

 السياق متعدية بحرف جر :  فيمة ترد رابعًا: أفعال الز 

 :  (680)تسعة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوردت هذه الصورة 

ذذذر ق  َبذذذار د   َتّر َعذذن  م ش  ** َوَتف 
* 

فَّ النذَّذؤوَرا َيال  أ س  ك  السّ   (681)َكَشو 

 

ذذذر ق  َبذذذار د  فقوله ) َتر  َعذذن  م ش  ُ  َوَتف  ُ  فعلية  ُ  ذات فعل  متعد  بحرف جر، وصورة نمطها: فعل+فاعل+حرف جر+ ( جملة  ُ  مثبتة  خبرية 
 .اسم مجرور+نعت

 

                                                           

 0 17/12 ىُثْنرل  وىض ص  50/3( ة  ىعةح677)
 0( ة لًصح، أص ا )حلا(678)
 0( ة ًصنء، أص ا ) زف(679)
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل   230/7( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح680)

 0 27/259212/119112/19025/119027/119300/21وىض ص
 0ة نؤ ن   جل ى ل   ىًوياا  ي ة ع ل 0 ع    ى  ة ميصض( ة ًيصف   م  ا  681)
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السياق بحرف الجر )عن(، وبذلك  فيوالبنية األساسية: تفتر ليلى، وقد دخلها عنصر تحويل باإلحالل، حيث تعدى الفعل )تفتر( 
ة ، والن بعد شدة" )تبسم(، فقولنا: يكون قد ناب عن فعل آخر أو حلَّ محله، وهو دَّ ت ر ف ت ورًا وف تارًا: سكن بعد ح  وتقول: "َبَسم  .(682)"يف 
مًا واب َتَسَم: وهو أقل الضحك وأحسنه، و  م َبس  َم َضاِحكًا مِ ن َقْوِلَها ﴾  التنزيل: فيَيب س  وابتسم السحاب عن البرق: انكل  (683)﴿ َفَتَبسَّ

لما بينهما من صلة داللية  أيًضافلما كان الفعل )ابتسم( يتعدى بحرف الجر )عن( فقد تعدى الفعل )تفتر( بهذا الحرف  .،(684)عنه"
 .يؤدى إلى االبتسام وظهور اإلشراق فحل محله متضمنًا معناه الذيالهدوء وزوال الحدة،  هي

 

 

 :  (685)قوله أيًضاومثال ذلك 

مَ  م  م ن  َفار س  َيذذذو  ** الَوغذَذذى َكم  ف يه 
* 

قَصذذاد   ذذل  ب اإل   َثق ف  الَيَدي ن  َيه 

 

ُ  ذات فعل  متعد  بحرف جر، صورة نمطها :  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  قَصذذاد  ذذل  ب اإل   فقوله: )َيه 

 فعل+فاعل+جار ومجرور

( قد تعدى بحرف الجر حااًل محل فعل آخر هو )فرح(، حيث إن  -الزم رغم أنه فعل-ويظهر من خالل بنية السطح أن الفعل )يهل 
" (686)"هل يهل إذا فرح وهل إذا صاح" رَّ والفرحة: الَمَسرَّة ، وَفر َح به: س 

االستبشار واالستنارة  هيفالعالقة الداللية بينهما  .(687)
 .سوغ للفعل )هل( أن يحل محل )فرح( ويتعدى بالباء الذيوظهور أمارات السرور، وهو األمر 

 

 

 

 السياق متعدية بحرف جر :  فيخامسًا: أفعال تتعدى بنفسها وترد 

سياق ما متعدية بحرف جر ما، نحو قوله تعالى:﴿ َفَظَلم وا  ب َها    فياللغة أفعال تتعدى إلى المفعول به بنفسها، لكنها ترد  فيترد 
أو هو بمعنى الكفر مجازًا أو تضمينًا أو هو  فالفعل ظلم يتعدى بنفسه إال أنه لما كان هو والكفر من واحد عدى تعديته (688)

 واحذذذد  فيشعر األعشى  فيوقد جاء ذلك  .(689)ظلموا كافرين أو مكذبين بها أيمضمن معنى التكذيب، 

 :  (690)وعشرين موضعًا، نحو قوله

ذذفذ ل  بالسَّ ذذذَن اآلَجذذذال  ** َفذذذ وَق َدي م وَمة  َتغذذوَّ  ذر  ق َفار  إ اّل م 
                                                           

 0( ة لًصح، أص ا ) ول(682)
 0 22(  عنا ة ناا، ةآلى  683)
 0( ة لًصح، أص ا )نًل(684)
 0 212/11( ة  ىعةح685)
 0( ة لًصح، أص ا )هلا(686)
 0( ة ًصنء، أص ا ) لح(687)
 0 200(  عنا ةأل لة   ةآلى  688)
، ة  يصثثث  023 ىُثْنرثثثل     أنثثث ىي ة ضثثثمع  ة ثثثولةييجي  ة ا ثثثصح ص، 2/17( ىُثْنرثثثل  ن ح ة ايثثثص أ689)

 0 2221ة يصأ    نعن ة ث ص  ، ة  صهلا 
، 50/22912/01927/329232/379277/50 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص 55/11( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح690)

 0 2/512، يزة   ةأل ب 115/19005/039012/09027/119305/009307/2
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* 
 

ُ  ذات فعل  متعد  بحرف الجر "الباء"، وصورة هذا النمط: فعل+فاعل+جار ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  فذر  ل  بالسَّ  فقوله: )َتغذذوَّ
 .ومجرور

 

األصل بنفسه، حيث إن "تغول بمعنى تغتال  فيويظهر من خالل البنية السطحية أن الفعل )تغول( قد تعدى بالباء رغم أنه يتعدى 
غواًل واغتاله: أهلكه وأخذه من  شيءتضلل أهلها وتهلكهم، وغاله ال هيليست بينة الطرق، ف أيأن هذه فالة تغول،  أي وتهلك،

سوغ تعدية هذا الفعل بحرف الجر تضمنه معنى فعل آخر وإحالله محله، وهو )ضرب( فبين الفعلين  الذيو  .(691)حيث لم ير"
: خلطته، شيء، ضربت الشيءقولنا: "ضرب بيده إلى كذا: أهوى، وضرب على يده: كفَّه عن ال فيعالقة داللية، يمكن التماسها 

 .ومن ثم جمع بين المعنيين وأخذ خاصيته التركيبية (692)األرض: إذا سار مسافرًا، فهو ضارب" فيوضرب 

 

 سادسًا: أفعال تأتى بمعنى أفعال أخرى : 

اللغة أفعال بمعنى أفعال أخرى، لكنها ال تتحول من لزوم إلى تعد أو من تعد إلى لزوم، بل إن الفعل النائب والفعل المنوب  فيترد 
الوظيفة التركيبية "التعدى واللزوم"، وتكمن فائدة  فيالتعدى أو اللزوم؛ ولذلك يحل محل نظيره دون تغيير  فيعنه كالهما يشترك 

 (693)سبعة عشر موضعًا، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوقد ورد ذلك  .بالجمع بين المعنيين الدالليجانب ثراء ال فيهذا اإلحالل 
 : 

يذذف  َحتذَّذذى ي قذذا َرب  ب الرّ  ** َوَأش 
* 

 َل َقد  َطاَل بالرّ يف  َما َقذذ د َدَجذذن  

 

ُ  ذات فعل متعد  بحرف جر، وصورة هذا النمط: فعل+فاعل+جار ومجرور،  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  فقوله: )أشرب بالريف( جملة 
َت عالقة الترادف  أيًضافالفعل )شرب( ورد متعديًا بالباء حااًل محل فعل آخر يتعدى بالباء  االستعمال  فيهو )روى(، فلمَّا و جد 

 ويعضد ذلك قول ابن منظور: "قال أبو ذؤيب الهذلى :  .بينهما تعدى الفعل )شرب( بالباء وناب عن )روى( متضمنًا معناه

ر  ث ذذمَّ َتَرفََّعذذت   ** َشر ب َن ب َماء  الَبح 
* 

ذذذنَّ َنئ يج   يَّات  َله   َمَتى َحَبش 

 

قوله بماء البحر زائدة، إنما هو شربن ماء البحر، قال  فيفأمطرن وروين، والباء فإنَّه وصف سحابًا شربن ماء البحر، ثم تصعدت 
 ابن جنى : 

                                                           

 0( ة لًصح، أص ا )غعف(691)
 0ا )الب(( ة ًصنء، أص 692)
،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  27/25( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح693)

، 55/23920/22972/259205/129120/059175/21وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص
120/319325/19312/3 0 
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هذا هو الظاهر من الحال، والعدول عنه تعسف، قال: وقال بعضهم: شربن من ماء البحر، فأوقع الباء موقع من، قال: وعندى أنه 
 .(694)عد شربن بالباء، ومثله كثير" معنى روين، وكان روين مما يتعدى بالباء، فيلمَّا كان شربن 

ُُ ومناقشة" :   سمات إحالل األفعال فيما بينها "تعليُق

شعر األعشى وإنابتها عن  فييمكن القول من خالل العرض السابق إن إحالل األفعال فيما بينها 
بعضها باعتبار ذلك األمر أحد طرق اإلحالل وتمت ع النائب بالخصائص التركيبية من حيث 

عن طريق إرادة المعنيين وارتباطهما ببعضهما،  الدالليالتعدى واللزوم يؤدى إلى اتساع الجانب 
تحليل األنماط  فيبينا االستعمال على نحو ما  فيالداللة أو لترادفهما  فيإما الشتراكهما 

 وثراء هذذذه  المتلقييترتب عليه وضوح داللة النص لدى  الذيوالصور، وهو األمر 
وثراء هذه الداللة مع عدم اإلخالل بدقة المعنى،  المتلقييترتب عليه وضوح داللة النص لدى  الذيتحليل األنماط، وهو األمر  في
قولها: "على أن بعض النحاة يسمى مثل هذا االستعمال التضمين، ويريد به تضمين  فيذلك ردَّ على قول إحدى المحدثات  فيو 

 .(695)هذا ما فيه من إخالل بدقة المعنى" فيمعناه، و  فيالفعل معنى آخر قريبًا منه 

 

نى إليها بالسالم وما يدحض قول الباحثة السابق قول الدكتور إبراهيم أنيس صدد تفسيره لقول القدماء ألك أيًضاودليل صحة ما قلنا 
اجعلنى أرسل إليها السالم، وقد يتعدى بالباء على أساس تضمنه معنى  أيوألكنى إليها السالم: "والفعل ألكنى قد يتعدى بنفسه، 

 .(696)اجعلنى أبعث إليها بالسالم" أي"بعث"، 

، بل إنه يزيد المعنى ثراًء؛ ألن المعنى ال يخل بدقة المعنى فيونخلص مما سبق إلى أن تضمين فعل معنى فعل آخر قريب منه 
أحد  فييتعدى به، أو يجوز فيه تصور االستبدال واقعًا  الذيفيه جمعًا بين المعنيين، فالتضمين "قد يكون محله الفعل ال الحرف 

 قول الشاعر :  فيقسمى الكالم قسم األفعال أو قسم الحروف، كما يتضح 

** َجن ب ذذذَك م ل كذذذًا َلذذه   فيَشيََّد 
* 

ئيذذل   م ل ك َك إ ن  ق يَس إَلي ذذه  الضَّ
(697) 

 

اللسان إلى تعدية قاس بحرف الجر "إلى"، ولكن فيه إمكانية تعدية "قايس" بهذا الحرف، فالتضمين هو لمعنى "قايس"  فيفال أثر 
 هيكلتا الحالتين  فيحرف "إلى" إلمكانية تعدى قاس بالباء، على أن النتيجة  فيفعل "قاس"، أو هو لمعنى حرف الجر "الباء"  في

نفس  فيالجمع بين معنى مجرد هذه المادة ومعنى إجراء الفعل على طرفين معًا باتخاذ كل منهما وسيلة إلجرائه على اآلخر 
 .(698)الوقت"

                                                           

 ,  ة مي  أ  ة  عىا ( ة لًصح، أص ا ) لب(694)
،  ةن ة ايل ثثثثثثثثث  ة جصأييثثثثثثثثث ، 25(    ن ثثثثثثثثثي ا  م ة  ايثثثثثثثثث  ة ل ثثثثثثثثثص أ  حثثثثثثثثثل   ة جثثثثثثثثثل ة زةئثثثثثثثثث ا ص695)

 0 2220ة   ن نى 
، أجلثث  أجاثع ة لتثث  ة يلنيثث ، 20   و  نثثأ إ ي ثص نص ًثث م  و  نثثأ إ ي ثص ة ًثث م ص(    إنثلةهيل و ثثي696)

 0 20م،  ىُثْنرل  وىض ص  ننص  ة جال  ة يلني  ص2270هث/2020ة جز  ة ثص أ  ة ث  عح 
 ,  هع أ  أجز   ة مًي   0، نيل  ،  2/211( ة مي  ألحا   علأ  ي ة شعليص 697)
 0 223( ينصئي ةأل لعب  ي ة شعليص  ص698)
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معنى فعل آخر يتعدى بهذا الحرف  فيلكونها  اللغوي أصل وضعها  فيتتعدى بحرف جر ال تتعدى به  التيلقد اتَّسمت األفعال 
بعالج كثير من  الدالليهذه الوسيلة يقوم العنصر  فيشعر األعشى، حيث إنه " فيبإمكانية عدها من قبيل الحمل على المعنى 

 المخالفات 

 

: "الحمل (699)م أصحاب اللغة المتكلمون بها فقالوا"اللفظية المنطوقة، وقد نسب النحاة هذه الوسيلة المنهجية إلى العرب أنفسهم، وه
 .(700)هذه اللغة جدًا" فيعلى المعنى واسع 

 

معنى فعل  فيعن هذا الباب إنه "واسع لطيف طريف، وهو اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى به؛ ألنه  أيًضاويقول ابن جنى 
َفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم ﴾  ﴿ }ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِ  ومن ذلك قوله تعالى: .يتعدى به يؤكد وجود عالقة  الذي، وهو األمر (702)،(701)َياِم الرَّ

 .األفعال وقضية الحمل على المعنى فيبين اإلحالل 

 

مع  النحوي توافق النظام  فيشعر األعشى قد اتسم بإسهامه  فيويمكن القول باإلضافة إلى ما سبق إن إحالل األفعال فيما بينها 
استقامة الوزن وتصحيح القافية برويها المراد، فالوزن ليس جزءًا منفصاًل عن المعنى، بل  فيالبناء الفنى، حيث أسهم هذا اإلحالل 

ل عليه  الدالليهو جزء من إنتاج الداللة، لكن هذا اإلسهام ليس على إطالقه، فالجانب  جل المواضع، وقد ي َضاف   فيهو ما ي َعوَّ
 : (703)مع النسج الشعرى، فعلى سبيل المثال نرى أن قول األعشى السابق ذكره النحوي توافق النظام  في إليه الرابة

ذذذح  َحتَّذذذى نحذذا ** َفَثاَبَر ب الرَّم 
* 

ل  َكَسذذذراة  الم جذَذذنّ   فيه    َكف 

قد ورد فيه الفعل )ثابر( متعديًا بالباء رغم أنه يتعدى بحرف الجر )على( والبيت من بحر المتقارب، وتقطيع الشطر األول منه 
  .هكذا 

 َفَثاَب/ ْرِبْرُرْم/ ِحَحْتَتى/ نحا

 فعول فعولن  فعولن فعـو

 

شعر  فييؤكد أن إحالل األفعال فيما بينها  الذير ولو قال الشاعر )فثابر على( النكسر وزن البيت وَلَما صحت القافية، وهو األم
 .مع النسج الشعرى؛ ومن ثم تآلفهما مع المعنى النحوي توافق النظام  فياألعشى قد أسهم 

                                                           

 0 255ص ،( ة ن ع  ة  ة  699)
 0 1/315( ة خنصئي700)
 0 217(  عنا ة م لا، ةآلى  701)
 0 1/307( ة خنصئي702)
 0 72/32( ة  ىعةح703)
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 المبحث الثالث
 إحالل الحروف فيما بينها 

 

حرف مكان آخر للجمع بين  ، حيث يحلأيًضااألسماء ثم األفعال، فإن اإلحالل يدخل الحروف  فيإذا كنا قد تعرضنا لإلحالل 
َرف بالتقارض بين حروف الجر، وهذا الضرب من التقارض أو التعاقب أو اإلحالل يندرج تحت ما  معنى الحرفين، وهو ما ي ع 

، وقد سبق قول ابن هشام: "قد يشربون لفظًا معنى لفظ آخر، فيعطونه حكمه، (704)يسمى بالصياغة على خالف مقتضى الظاهر
، وإذا كان هذا قول ابن هشام، فإن ابن جنى من قبله قد أشار إلى (705)تضمينًا، وفائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين"ويسمى ذلك 

أن وقوع حرف مكان آخر يعد من قبيل االتساع، فيقول "اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف 
معنى ذلك اآلخر، فلذلك جىء معه  فيالحرفين موقع صاحبه، إيذانًا بأن هذا الفعل واآلخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد 

 .(706)معناه" فيبالحرف المعتاد مع ما هو 

 

حرف الجر المالزم للفعل بإحالله محل فعل  فيولمَّا كان اإلحالل أو التضمين يدخل األفعال فيما بينها مما ترتب عليه تغيير 
الحرف؛ يقول السيوطى: "واختلفوا أيهما أولى  فقال أهل اللغة وقوم من  فيالفعل أكثر منه  فيتوسع آخر، فإنه يمكن القول إن ال

، (707)﴿ َعْينًا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّه ﴾  الفعل؛ ألنه من األفعال أكثر، مثاله فيالحرف، وقال المحققون: التوسع  فيالنحاة: التوسع 
 .(708)الباء إما على تضمينه معنى يرتوى ويلتذ أو بتضمين الباء معنى من"فيشرب إنما يتعدى بمن، فتعديته ب

 

قوله: "مذهب البصريين أن أحرف الجر ال ينوب بعضها عن بعض  فيويوضح ابن هشام رؤية أهل البصرة والكوفة لهذا األمر 
﴿  في يقبله اللفظ، كما قيل وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويالً  .بقياس، كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك

بّ ه المصلوبفيإن ) َوأَلَُصلِ َبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل ﴾  ، وإما شيءال فيبالَحاّل  -لتمكنه من الجذع-( ليست بمعنى على، ولكن ش 
 فيقوله )شربن بماء البحر( معنى روين، وأحسن  فيعلى تضمين الفعل معنى يتعدى بذلك الحرف، كما ضمن بعضهم )شربن( 

معنى لطف، وإما على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى، وهذا األخير هو مجمل الباب كله عند أكثر الكوفيين  (709))وقد أحسن بى(
 .(710)وبعض المتأخرين، وال يجعلون ذلك شاذًا، ومذهبهم أقل تعسفًا"

 

                                                           

( ىُثْنرل   ي ا ك   و صأ  أ ا  ة مجيل   ننص  ةأل لعب  لأ ي   أ وضأ ة رثصهل  ثي ة م غث  704)
نيثثثثث هص، ن ثثثثثثص    نوثثثثثعنةا نثثثثثث  ةب  أثثثثثص  203ة يلنيثثثثث   ثثثثثي اثثثثثثع  ة  نة ثثثثثص  ةأل ثثثثثلعني  ة   ىثثثثثثث  ص

 0 2221ان ص
،  ة  صن   ي ة  نس ة ن ثع  027-1/001،  ىُثْنرل  ة خنصئي121-127( أتنأ ة لمي  ص705)

، 030 أثثص نيثث هص،     أ اثث   مثث ة ا ل   ي ثثصن   ة   ة ثث   ثثي  ثثيل ة ًثثميينيص  ص 000ص
 0 2225هيص  لنعن ة ث ص  ، ة  صهلا 

 0 307-1/001( ة خنصئي706)
 0 2 عنا ة  ًصح، ةآلى  ( 707)
 0 211-27 ىُثْنرل    ل  ة ىيا ن ل   ة جل  ،2/221( أيول  ةألللةح708)
 0 200(  عنا ىع  ، ةآلى  709)
 0 252-250( أتنأ ة لمي  ص710)
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يين أن أحرف الجر ال ينوب بعضها عن بعض فيه نظر، فها هو المبرد أحد وما تضمنه قول ابن هشام من كون مذهب البصر 
﴿  بعض المواضع، قال الله عز وجل: فيمعنى  فيالبصريين يقول: "حروف الخفض يبدل بعضها من بعض إذا وقع الحرفان 

قد  أيالنخل،  فيألنها للوعاء، يقال فالن  يف: )على(، ولكن الجذوع إذا أحاطت دخلت أي؛  َوأَلَُصلِ َبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل ﴾ 
 .(711)أحاط به"

 

َفث  إ َلى ن َسآئ ك م   ، فحرف الجر )إلى( جاء بعد كلمة  فيوهذا ما يراه األخفش  َيام  الرَّ َلَة الصّ  لَّ َلك م  َلي  تعليقه على قوله تعالى: ﴿ أ ح 
وإن َما يقال: رفث بامرأته، وال ي َقال: إلى امرأته، وذا  .)الرفث(؛ ألن معنى الرفث واإلفضاء واحد، فكأنه قال: )اإلفضاء إلى نسائكم(

َوم ن  أَه ل  ال ك َتاب  َمن  إ ن َتأ َمن ه  ب ق نَطار   ﴿ قوله:  فيمكان )على(  فيمكانها و  فيمكان )الباء(  فيو ما يجوز من )إلى( عندى كنح
ه  إ َلي َك    يَنار  الَّ ي َؤدّ  م مَّن  إ ن َتأ َمن ه  ب د  ن ه  ه  إ َلي َك َوم   .(712) هعلى دينار كما تقول: مررت به، ومررت علي أيي َؤدّ 

ح ر  فإنه يرى أن هذا اإلحالل ليس -رغم قول بعض البصريين بهذا اإلحالل على نحو ما سبق-الكوفيين أيوإذا كان ابن هشام ي رجّ 
مما يتداولونه ويستدلون به، وتصحيحه بإدخال قد  أيًضاعلى إطالقه، فيقول: "قولهم: ينوب بعض حروف الجر عن بعض، وهذا 

ا فيه ذلك ي َقال لهم فيه: ال نسلم أن هذا مما وقعت فيه النيابة، على قولهم ينوب، وحينئذ  َعو  فيتعذر استداللهم به، إذ كل موضع ادَّ
 فيزيد، ودخلت من عمرو، وكتبت إلى القلم، على أن البصريين ومن تابعهم يرون  فيولو صح قولهم لجاز أن ي َقال: مررت 

مّ ن معنى عامل يتعدى بذلك الحرف؛ ألن التجوز  التياألماكن  َيت فيها النيابة أن الحرف باق على معناه، وأن العامل ض  ع   فياد 
 .(713)الحرف" فيالفعل أسهل منه 

 

هذا التقييد إلى أن المعيار هو المعنى "إذ البد من استقامته لكى يصح وضع حرف موضع  فيويالحظ هنا أن ابن هشام قد أشار 
ادعيت فيها النيابة أن الحرف باق على معناه(  التياألماكن  في، غير أن قوله: )على أن البصريين ومن تابعهم يرون (714)آخر"

المجال  فيالتضمين والتأويل، فإنه ال مانع  فيهذا مشقة  في"أن  -وهو ما نوافقه عليه-كما يرى أحد الباحثين-يمكن أن يقال فيه
السياق قد يؤدى إلى حضور معنيين: المعنى  فيأساس أن وجود حرف بديل عن حرف آخر  الحرف على فيالشعرى من التجوز 

 .(715)المفهوم من وجود الحرف المذكور، والمعنى المتخيل بافتراض الحرف المقصود"

 

 الذيوهو األمر اإلحالل إخالاًل بدقة المعنى،  فيجعل الدكتورة رشيدة اللقانى ترى أن  الذيوربما يكون قول ابن هشام السابق هو 
ابن هشام  أيفالمهم النظر إلى المعنى واألحوال الداعية إليه كما ر  .األفعال فيآخر مبحث اإلحالل  فيترتب عليه الرد بما أ ث ب َت 

موضع دون موضع على حسب  فيقوله: "ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لكنا نقول: إنه يكون بمعناه  فيوابن جنّ ى من قبله 
كل موضع وعلى كل حال فال، أال ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفاًل هكذا، ال  فياألحوال الداعية إليه والم َسّوغة له، فأمَّا 

أنت عمرو، و  فيالفرس، وأنت تريد: عليه، وزيد  فيمقيدًا لزمك عليه أن تقول سرت إلى زيد، وأنت تريد: معه، وأن تقول: زيد 
 .(716)العداوة، وأن تقول: رويت الحديث بزيد وأنت تريد: عنه، ونحو ذلك مما يطول ويتفاحش" فيتريد: عليه 

 

                                                           

 0 2/1279112،  ىُثْنرل  وىض ص ة  وصب1/11( ة  صأا  ي ة لت   ةأل ب711)
،  ىُثْنرثثثل  ة  صنثثث   ثثثي ة ثثث نس ة ن ثثثع  230-2/202ةأليىثثثا ةأل  ثثث   أيثثثص أ ة  ثثثلمح ىُثْنرثثثل  (712)

 0 011-022ص
 0 122( أتنأ ة لمي  ص713)
 0 أص ني هص 2/3239301،  ىُثْنرل  ةألبعف  ي ة ن ع003( ة  صن   ي ة  نس ة ن ع  ص714)
-202،  ىُثْنرثثثثل  ننثثثثص  ة جالثثثث  ة يلنيثثثث  ص223( ةأل ثثثثلعني   أثثثث يا  رثثثثل    نة ثثثث  ي مي يثثثث  ص715)

 0 270-271 ل  ة  لةب ص، ة  نصح  ي  لح ونيص  أش232
 0 1/020( ة خنصئي716)
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ممَّا سبق نخلص إلى القول باإلحالل بين الحروف مع مالحظة أن هذا األمر غير مقصور على حروف الخفض بل يدخل  و 
 :  التاليشعر األعشى، وهو ما يمكن عرضه على النحو  فيالواو  إحالل الفاء محل فيحروف المعانى األخرى كما هو الحال 

 

 أواًل: الحروف األحادية : 

 شعر األعشى كما يلى : فيستة وتسعين موضعًا  فيورد حرف الباء محل غيره من الحروف الباء :  -4

 : (717)تسعة وسبعين موضعًا، نحو قوله فيالظرفية: ورد هذا النوع من اإلحالل  فيالباء بمعنى -أ

تَذذذه  َذلذذذَك الَيذذذو   ** ر بَّ َرف د  َهَرق 
* 

تَذذذال   َشذذذر  َأق  َرى م ن  َمع   َم َوَأس 

َبذذذى ب َشطَّذذ ى َأر يذذك   ي و   َحر  ** َوش 
* 

َعالذ ذذى ذذذنَّ السَّ  (718)َون َساء  َكَأنَّه 

 

 ) ( إلفادة المعنيين، حيث فيأن حرف الجر )الباء( قد حل محل ) أيشطى أريك،  في: هيفالبنية األساسية لقوله: )ب َشطَّذذ ى َأر يذذك 
ر جوا عمَّا لديهم من مال  )شطى أريك( واتصالهم والتصاقهم بهذا المكان، باإلضافة إلى  فييريد الشاعر أن يخبرنا بوجود شيو  أ خ 

هذا الخصوص يقول ابن السراج: "واعلم أن العرب تتسع فيها فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت  فيو  .اه وإحاطتهم بهاحتوائهم إي
مكة، إنما جازا معًا؛ ألنك إذا قلت: فالن بموضع كذا وكذا، فقد خبرت عن  فيالمعانى، فمن ذلك الباء، تقول: فالن بمكة، و 

 اتصاله والتصاقه بذلك 

" عن احتوائه إياه وإحاطته به، فإذا تقارب الحرفان، فإن هذا التقارب يصلح فيموضع كذا فقد خبرت بذ " فيت: الموضع، وإذا قل
زيد، أو كتبت إلى القلم، لم يكن هذا يلتبس به، فهذا  فيللمعاقبة، وإذا تباين معناهما لم يجز، أال ترى أن رجاًل لو قال: مررت 

 .(719)ارب المعنى لم يجز"حقيقة تعاقب حروف الخفض، فمتى لم يتق
 

 

 الباء بمعنى "على" االستعالئية : -ب

 :(720)سبعة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيورد حرف الجر الباء بمعنى "على" 

يذذر  تَذذَرى َلهذَذا  َقاَل الَهج  فًا َوإ ر  اق ط  ب الطَّر يذذق  ن عاَلَها** َعس   (721)َخَدمًا ت س 
                                                           

، 210/30، 202/02، 50/3972/22917/12 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص 20/71( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح717)
227/009122/709107/27 ،137/13 ،022/21 ،057/2 ،010/0 ،020/2 ،
 0 2/222،  يزة   ةأل ب2/205،   ل بنص   ة  لةب320/25، 300/21، 027/1

ولوثثصف  جاثثع لوثثا  هثثع ة يثث  ، و  وبثث صب يثثلة ، حلنثثأ  أًثثلعن ، جاثثع ( ة ل ثث  ة  ثث ح ة ضثثخل، 718)
 0حلى ،حلب أص ن   لمن، ة ًيص أ  ة تي ح

 0 325-2/323( ةألبعف  ي ة ن ع719)
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل   77/23( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح720)

  72/329202/209237/219232/529122/209112/23وىض ص
 0 نا ُيَش ج إ أ  لةئ  ة نيصفي أص    يعن  ع  ون صغ ة 0(  ًىص   و  و  ص  صل  هعجص 721)
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* 
 

، نمطها :   ُ ُ  خبرية  ُ  فعلية  اق ط  ب الطَّر يذذق  ن عاَلَها( جملة   فقوله: )ت س 

 فعل+فاعل+جار ومجرور+مفعول به+مضاف إليه

-والبنية األساسية: تساقط على الطريق نعالها، وبذلك تكون الباء قد حلت محل على، فإذا كان حرف الجر )على( يفيد االستعالء
تصون أخفافها وقد تقطعت سيورها تاركة وراءها أثر  التيعتسف الطريق اعتسافًا فتتساقط النعال حيث إن ناقة األعشى جاءت ت

ُ  بالطريق ومتمكنة منه-أخفافها مطبوعًا على الرمال  .فإن إحالل الباء أفاد أن هذه اآلثار ملتصقة 

 

 الباء بمعنى "إلى" : -جـ

 :  (722)، نحو قولهأربعة مواضع فيشعر األعشى  فيوردت الباء بمعنى )إلى( 

َطَفذذذا ائذَذَة الم ص  ** ه َو الَواهذذذب  الم 
* 

ذذل َزيََّنَهذذا ب الرََّجذذذن    َة َكالنَّخ 

َصذذا ذذذذ ع الخ  َمي ذذذت  َكج  ذلَّ ك  ** َوك 
* 

 ب َيز ين  الف َناَء إ َذا َمذذا َصَفذذذن  

ب ذذذذه ** َتراه  إ َذا َمذذذذا َعذذذَدا َصح 
* 

ث ذذذل َشذذذاة  اأَلَرن   ب َجان ب ذه  (723)م 

 

ب ذذذذه ب َجان ب ذه( جملة فعلية خبرية مثبتة ذات فعل الزم، وصورة نمطها:   فقوله: )َعذذذَدا َصح 

 فعل+فاعل+مضاف إليه+جار ومجرور+ مضاف إليه

 .والبنية األساسية : عدا صحبه إلى جانبه

و األفراس إلى جانب الفرس األسود  يهبه  الذيومن خالل البنيتين ي اَلحظ إحالل الباء محل )إلى(، فإذا كانت إلى تفيد انتهاء َعد 
 ممدوحه قيس بن معد يكرب الكندى، كأنه الجذع 

 

 

 

                                                           

 0 225/29255/119132/12 ىُثْنرل  وىض ص  72/31( ة  ىعةح722)
أثص بثى   ة نثص   أث  ة خيثا هثع ة  ثصئل  لثأ  0( ة لج   ة لصأ ، ة خنصب  ة نخثا ة  ثيثل ة  اثا723)

 0     لعةئل  ة لةني   لأ ال  ة  ص ل، ةألنح  ة الح  ة نشصط
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 فينها كأنه ثور وحش حرون، و أن األفراس بجانبه مباشرة، فيبدو من بي أيطول متنه، فإن الباء قد أفادت االلتصاق بجانبه،  في
ى َتوق ع  فيهذا ما يدل على أن حروف الجر "حروف  ، إذ يتحرك الذهن إلى توقع مجروراتها المتلقيتكوينها للعالقات الفضائية ت غذّ 

 .(724)يسبقها" الذيتبعًا للفعل 

 الباء بمعنى "مع" : -د

 :(725)ثة مواضع، نحو قولهثال فيشعر األعشى  فيوردت الباء بمعنى )مع( حالَّه محلَّها 

َورا ذذذد  َلى ب َليذ ذذل  خ  َت النذذذ َورا  َغَشيذذذَت ل لي   َوطاَلب َتَها َونذَذذّذر 
 

َلى ب َليذ ذذل  فقوله: ) ُ  ذات فعل  الزم، صورة نمطها: َغَشيذذذَت ل لي  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   ( جملة 

 فعل+فاعل+جار ومجرور+جار ومجرور

 والبنية األساسية :  

 غشيت لليلى مع الليل

 فيسياق مدحه لهوذة بن على الحن فيأن ذهابه لليلى يقتضى مالزمة الليل، وذلك  أيومن هنا ي الحظ إحالل الباء محل )مع(، 
 .(726)وفت بهذا الوعد" هيمخاطبًا نفسه قائاًل: "غشيت خدر ليلى مع الليل، تطلب إليها وفاء وعدها وتنذر النذور إن 

 الباء بمعنى "عن" :  -هـ

 :  (727)خمسة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوردت الباء بمعنى )عن( 

هذ ذذه   ذذذم َعلذَذذى َوج  ك  ل  الح  ** َأؤ وّ 
* 

 َلي َس َقَضائ ى ب الهذَذَوى الَجائذذذر  

، صورة نمطها :   ُ ُ  منسوخة منفية  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة   فقوله: )َلي َس َقَضائ ى ب الهذَذَوى الَجائذذذر 

 ليس+اسم+مضاف إليه+خبر "جار ومجرور"+نعت

 فيتفيد معنى المجاوزة، حيث إن الشاعر  التيأن الباء حلت محل )عن(،  أيوبنيتها  األساسية: ليس قضائى عن الهوى الجائر، 
جرت بينهما موجهًا الحديث إلى علقمة قائاًل له: إنى أرد   التيالمنافرة  فيياق هجائه لعلقمة بن عالثة ومدحه لعامر بن الطفيل س

فإذا كان حرف الجر )عن( يفيد بعد الشاعر عن  .الحكم إلى وجهه الصحيح من الحق والصواب، وال أصدر فيه عن الهوى الجائر
أن هذا البعد عن الهوى ليس شيئًا عارضًا بالنسبة  أيًضاقضائه بعدًا معنويًا، فإن الباء عند إحاللها محل )عن( قد أفادت  فيالهوى 

 .شخصيته فيللشاعر، بل إنه لصيق به متمكن 

 

لمطلق الجمع، "وإذا كان  هي التيت عد  الفاء أحد حروف العطف مفيدة الترتيب والتعقيب، وقد يحل هذا الحرف محل الواو، ( الفاء : 4)
مكانه المناسب من الصياغة، حينما يقتضى المقام ذلك، فإن  فيالبالغة وضع كل حرف من حروف العطف  فيرأس األمر 

العدول عن مقتضى الظاهر بتحويل حرف العطف عن معناه األصلى أو تحميله معنى إضافيًا إلى جانب معناه األصلى، 

                                                           

 0 022( ة ولةييجي  ة ا صح ص724)
 0 257/029122/22،  ىُثْنرل  وىض ص230/2( ة  ىعةح725)
 0حيي ة شلح 231( ة ًصنء726)
،   ثثثثلح نوثثثثصب  ثثثثيمعىن ةنثثثث  152/09025/39312/22،  ىُثْنرثثثثل  وىض ثثثثص220/01( ة ًثثثثصنء727)

 0 2/33،  ة ا وض 223يل   ص
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لة األحادية، ويضيف إليها دالالت متعددة، ويسمح بتوسيع دائرة التواصل مع النص عن طريق يخرج الصياغة من دائرة الدال
وهذا ما فعله حرف الفاء بإحالله محل الواو خارجًا عن دائرة  .(728)يسمح فضاء الصياغة بإنتاجها" التيالتأويالت المتعددة، 

 :  (729)واحد وثالثين موضعًا، نحو قوله يفشعر األعشى، حيث ورد هذا اإلحالل  فيالصياغة أحادية الداللة 

ذَح َفالَكث يذ ذذَب، َفَذاَقذذذا ف  ى السَّ ** َترَتع 
* 

َئذال   َض الَقَطا َفذذَذاَت الرّ   ر  َفَرو 

 

فهذا البيت كله عبارة عن جملة  فعلية  خبرية  مثبتة  ذات فعل  متعد  إلى مفعول، صورة نمطها: فعل+فاعل مستتر+مفعول به+ حرف 
 .عطف+معطوف متكرر+مضاف إليه+حرف عطف+اسم معطوف+مضاف إليه

 

ويالحظ أن العطف بالفاء، لكن البنية األساسية لهذه الجملة تشير إلى دخول عنصر تحويل إليها بإحالل الفاء محل الواو، للجمع 
فادة مطلق الجمع، حيث إن الشاعر بين المعنيين، أعنى معنى الفاء، وهو إفادة الترتيب والتعقيب، ومعنى الواو وهو العطف وإ

مقدمة القصيدة، ويريد القول إنها ترتعى هذه األماكن بسرعة، جامعة بينها، ومن هنا نعرف أن إبدال  فييتحدث عن محبوبته 
كان  الذي"حرف بحرف ال ينجر عنه تعويض معنى بمعنى، بل إرداف معنى بمعنى، فإن حضور معنى الحرف المحذوف، و 

 .(730)هو بمنزل حضور معنى الحرف المستعمل" ظهوره منتظراً 
 

 الالم بمعنى "إلى" : -أالالم:  -3

 : (731)ثالثة عشر موضعًا، نحو قوله فيشعر األعشى  فيتأتى الالم بمعنى )إلى( للداللة على انتهاء الغاية، وقد ورد ذلك 

َش  ا فيَغَاَدَر الَجح  ** الغ بذذذار  َوَعذذذدَّ
* 

وَّة   َحذذال   َها َحث يثًا ل ص   (732)اأَلد 

 

ُ  ذات فعل متعد، صورة نمطها:  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  َحذذال  وَّة  اأَلد  اَها َحث يثًا ل ص  فقوله: )َوَعذذذدَّ
 .فعل+فاعل+مفعول+حال+حرف جر+اسم مجرور+مضاف إليه

 

وَّة  األدحال،  الم محل )إلى(، وذلك للداللة على أن المعنى قبل الالم أنه يالحظ إحالل ال أيوبنيتها األساسية: فعداها حثيثًا إلى ص 
ترك الجحش  الذيوينقطع بوصوله إلى االسم المجرور "صوة األدحال"، فالشاعر يتحدث هنا عن ذلك الحمار الفظ الخشن،  هيينت

 .(733)م بمعنى إلى قياسىمتخلفًا يلفه ما أثارته أرجلهما من ابار، وراح يدفع أتانه إلى مورد الماء الزالل، واستعمال الال

                                                           

 0 231( ننص  ةأل لعب  لأ ي   أ وضأ ة رصهل  ي ة م غ  ة يلني  ص728)
، 252/2، 212/21، 72/33922/519207/11،  ىُثْنرثثل  وىض ثثص ة اعةاثثع50/5ة ثث ىعةح( 729)

212/2 ،112/239102/0 ،117/2 ،002/39015/1 ،017/2 ،
022/259027/2 0 

 0 322-325( ينصئي ةأل لعب  ي ة شعليص  ص730)
،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  57/02( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح 731)

، 259172/51/ 72/37970/55972/119217/79212/179205/029202وىض ثثثثثثثثثثثثص
 0 0/332،  يزة   ةأل ب005/19037/129325/1، 12/ 000

 0( ة نعا  ة تليظ أ  ةألنض، ةأل حصف  ة  ىلا ة عة ي  أ  و ىل ص، ة ضي   أ  و  هص732)
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 الالم بمعنى "على" :  -ب

ثالثة  فيشعر األعشى  فيوقد ورد ذلك  .اللغة لالستعالء، سواء أكان استعالًء حقيقيًا أم مجازياً  فيترد الالم بمعنى )على( 
 :  (734)مواضع، نحو قوله

ذذذَر كالب سذ   لذَّذذَة الَجَراج  ** َيَهب  الج 
* 

ن و  َفذذال  ذَتان  َتح  َدق  أط   (735)ل ذذَدر 

 

ُ  ذات فعل الزم، صورة نمطها: ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )تحنو لدردق أطفال( جملة 

 فعل+فاعل+جار ومجرور+بدل

والبنية األساسية: تحنو على دردق أطفال، ومن هنا يالحظ أن الالم حلت محل "على"؛ إلفادة المعنيين؛ معنى االستحقاق أو 
يمدحه األعشى يهب المسان من  الذيأن األسود بن المنذر اللخمى  أي، والمعنى المتخيل من )على( وهو االستعالء، االختصاص

أنه صادر  أيمستحق للصغار، وفيه استعالء؛  شيءاإلبل الضخام، كأنها النخل تحنو على صغارها األطفال، وكأن هذا الحنان 
 .من األكبر إلى األصغر

 الالم بمعنى "الباء" :  -جـ

ن وا  َلك م    م  َمع وَن َأن ي ؤ  يرد حرف الجر الالم بمعنى الباء، نحو قوله تعالى:  ﴿ َأَفَتط 
َنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي   و (736)    َنا ِإنَّ بَّ ﴿ رَّ

 :(738)موضعين، نحو قوله في، وقد ورد هذا اإلحالل (737)ِلإِليَماِن ﴾ 

َع  ذذذذَى امذذر ىء  َوَلم  َتس  ب  َسع  ** ل ل َحر 
* 

ُ  َراَجَعت ذذه  َسَكذذذن   َنذذذة   إ ذَا ب ط 

  ُ َلذذذة  ** َعَلي هذذذذذا َوإ ن  َفاتَذذذه َأك 
* 

َكذذن   فيَتالَ  يذذذَم الع  َرى َعظ   (739)أل خ 

 

ُ  ذات فعل  الزم، صورة نمطها :  فيفقوله: )َتالَ  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  َرى( جملة   أل خ 

 فعل+فاعل+جار ومجرور

                                                                                                                                                                      

 0 1/307، ة ن ع ة عة ي220، حل   ة جل ة زةئ ا ص22( ىُثْنرل   ي ا ك  ة جنأ ة  ة أ ص733)
 0 222/212،52/22،  ىُثْنرل  وىض ص52/32( ة  ىعةح734)
 0( ة جل   ة اً  أ  ة نا، ة جلةجل  ة ضخصم،  ن    ة نتصن،  ة  ةح    ص أ  جاي ص735)
 0 75(  عنا ة م لا، ةآلى  736)
 0 220(  عنا مف  الةح، ةآلى  737)
 0 77/1،  ىُثْنرل 70/55952( ة  ىعةح738)
ىثث  ة ًثثاين ،  هثثع أثثص ( ة م نثث   ة  رثث ، و  ةأثثو   ة ثثم   نص  يثثصم، ة ي ثث   ةألاثثعة   ثثي ن ثث  ة جصن 739)

 0ىُثْنرل  ة يي  أص ا )   ( 0ةني ل نيضن  لأ نيض  ة ثنأ
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فالشاعر يصف ممدوحه قيس بن معد يكرب الكندى بأن دأبه  .أن الالم حلت محل الباء أيبأخرى،  في: تالهيوالبنية األساسية 
 يحارب ليشبذذع  الذيالحرب والقتال، وما هو ك

 ، َم تراجع وسكن، إذا فاتته أكلة تداركها بأخرى، فهو بطين كثير طيات الع َكن  أنه باإلضافة إلى داللة  أيبطنه من جوع، فإذا أ ت خ 
الباء على عدم التصاق صفة إشباع الجوع بالممدوح، فإن الالم قد أضافت شيئًا آخر، وهو أن صفة القناعة وعدم الحرب إلشباع 

لممدوح كأنها خالصة له دون غيره، والفرق بين هذه الالم "الم االختصاص" والم الملك أن الم االختصاص الجوع مختصة بهذا ا
 .(740)تستحق، فتضيف بهذه الالم ما استحق من األشياء إلى مستحقه" هيتفيد "أن هذه األشياء ليست مما يملك وإنما 

 الالم بمعنى "عن" :  -د

 :  (741)موضع واحد، هو قوله فيشعر األعشى  فيورد حرف الجر )الالم( بمعنى )عن( مؤديًا معنى المجاوزة باإلضافة إلى معناه 

ذذذن  َهمذّ ذذه   ** ت َفذذرّ ج  ل ل مذَذذر ء  م 
* 

ق ذذ م فيَوي ش   ذذذَؤاد  السَّ  َعَلي ها الف 

ُ  خبر  ُ  فعلية  ( جملة  ُ  ذات فعل الزم، وصورة نمطها:فقوله: )ت َفرّ ج  ل ل مَذر ء  ُ  مثبتة   ية 

 فعل+فاعل+جار ومجرور

أن الالم قد حلت محل )عن( إلفادة معنيين، المعنى المستفاد من حرف الجر )عن( وهو  أيوبنيتها األساسية: ت َفرّ ج عن المرء، 
شدة الحر، ثم جاءت الالم  فيالصحراء وتتجاوزها حيث تعدو  فيتنتابه  التيالمجاوزة، بمعنى أن ناقة الشاعر تقضى على الهموم 

لجوء  فيوال غرابة  .وأفادت معنى آخر، وهو اختصاص هذه الناقة بتفريج الهموم، فكأن هذا األمر مقصور عليها دون غيرها
إنها ال تجد "ملجأ إال "الناقة"، فالناقة الشاعر إلى الناقة لتفريج همه، فالقصيدة عندما تبلي ذروتها، والبد لها من انفراج لهذا  الهم، ف

تفسح  التي -ناصف في"الناقة األم" على حد تعبير أستاذنا الدكتور مصط هييتسع رحابها لهؤالء المهمومين المجهدين، ف التي هي
أن الشعراء القدماء  فيصدورها ألبنائها المتعبين من رحلة الحياة الشاقة، فتمنحهم السكينة واألمن والسالم، ولعل هذا هو السر 

عنه، وقد وصفت الناقة بأنها "أم رئال"  هيجميعًا كانوا يلجأون إلى الناقة عند احتضار الهم وإرادة تسليته واالستعانة عليه والتل
 .(742)يسع الجميع" الذيودائمًا توصف بالقوة والضخامة والعظمة كالبنيان الشامخ 

 " :فيالالم بمعنى "-هـ

 قوله :  فيموضع واحد  فيشعر األعشى  في( الطرفية فيوردت الالم بمعنى )

َلذذذة   فيل َيذذذ وم  وَ  فيت وَ  ** َلي 
* 

َتاَرَهذذا ذذب  إ س  َثَمان يَن َتَحس 
(743) 

 

ُ  ذات فعل الزم، صورة نمطها :ل َيذذذ وم   فيت وَ فقوله: ) ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   ( جملة 

 فعل+فاعل+جار ومجرور
                                                           

 0 53( ة زجصجأ  ة  أص  ص740)
 0 17/22( ة  ىعةح741)
 0 202( ة لت   ننص  ة شيل ص742)
)إ ثثوصن( نلاثث   صن ثثي  أيلنثث  أينصهثثص  نةنثثع وننيثث ،  وبثثلن )ج ثثصن(  يثثلب   يثثا  022/15( ة ثث ىعةح743)

 20922،  ة ايُثل ب ص02يل   ىُثْنرل  ة ويلى   ي ة   ىل  ة   ىي ص)إ وصن(  ىجاع  لأ و صي
 0 لجعة ي أ
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( إلفادة أنه باإلضافة إلى أن هذا فيأن هذه الجملة دخلها عنصر تحويل بإحالل الالم محل) أييوم،  في فيتو وبنيتها األساسية: 

، حيث إن هذا الشرب مختص أيًضاالنهار والليل، جاءت الالم فأضافت االختصاص  في أيالليلة،  فياليوم و  فيالشرب للخمر 

 .األيام والليالى بيوم وليلة بيوم واحد وليلة واحدة، وليس على سبيل التعبير عن

 الالم بمعنى "من" : -و

 اللغة بمعنى )من(، نحو قول جرير :  فيترد الالم 

ل   ُ   فيَلَنا الَفض  ذذم  ن َيا َوَأن ف ك َراغ  ** الد 
* 

م الَقياَمة   ن  َلَك َيو  َوَنح 
 (744)َأف ضذَذذل  

 :  (745)موضعين اثنين، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوقد ورد ذلك 

** ت ول يَنذذه  َلذذذو  َتَجنََّبذذذا الذيب   فيكَ 
* 

َيَبذذذا َد َما عذَاد َأش  م  َبع  ق  َفاًء ل س   ش 

 

، نمطها :   ُ ُ  شرطية  ُ  فعلية  م ( جملة  ق   فقوله: )لو تجنبا شفاًء ل س 

 لو+فعل+فاعل+مفعول ألجله+جار ومجرور

 وبنيتها األساسية: لو تجنبا شفاًء من سقم

ومن خالل البنيتين يتضح إحالل الالم محل )من(، فباإلضافة إلى الشفاء من السقم حلت الالم محل )من(، لتضيف إلى التبعيض 

هذه  فيالمستفاد من )من( أن هذا الشفاء قد اختص بالسقم وأصبح حقًا له )لألعشى( دون غيره، حيث إن الشاعر يخاطب 

البداية على عادة الجاهليين قائاًل: "إن ما  فير ابن عبدان خاصة، ويخاطب محبوبته القصيدة بنى عبدان عامة وعمرو بن المنذ

 .(746)تولينه من الهجر والصدود واإليذاء لحقيق بأن يزهده فيك ويبرئه من حبك لو أنه يستطيع تجنبًا وقد عاله الشيب"

 ثانيًا: الحــروف الثنائيــة : 

 حرف الجر "عن" : -4

 عن بمعنى "الباء" :-أ

ق  َعن  ال َهَوى    )    اللغة بمعنى الباء، نحو قوله تعالى: فيتقع عن  شعر األعشى  فيورد هذا اإلحالل  ، وقد(748)بالهوى  أي (747﴿ َوَما َينط 

 :  (749)موضعين، نحو قوله في

                                                           

 ,  ة مي  أ  ة  عىا  112( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص744)
 0 157/1 ىُثْنرل  وىض ص 220/2( ة  ىعةح745)
 0حيي ة شلح 221( ة ًصنء ص746)
 0 0(  عنا ة نجل، ةآلى  747)
 مثثثث ة ىوصح  ثثثثلمأ،  ةن   ضثثثث  أنثثثثل  ل مص ثثثث   ة نشثثثثل، ، ي  يثثثثء    25( ة لأثثثثص أ  أيثثثثص أ ة  ثثثثل   ص748)

 0 0 
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يذذن  الذ ت  َناَقت ى َعن  َيم  ** َذاَك َشبَّه 
* 

َمذذذال   ع  َد الَكاَلل  واإل  ن  َبع   (750)ذرَّع 

 

ُ  صورة نمطها:  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  ن  ت  َناَقت ى َعن  َيم ين  الرَّع   فقوله: )َشبَّه 

 فعل+فاعل+مفعول به+مضاف إليه+جار ومجرور+مضاف إليه

من  أنَّه باإلضافة إلى معنى االلتصاق المستفاد أيوبنيتها األساسية: شبهت ناقتى بيمين الرعن، فقد حلت )عن( محل )الباء(، 
أنه رغم تعب الناقة فإنها تطوى الجبال وتتخطاها، حيث إن الشاعر  أيالباء أضيف معنى آخر من إحالل )عن(، وهو المجاوزة، 

 .(751)بناقتى حين تجرى بجانب الجبل بعد الكالل واإلعمال" شيءيريد أن يقول إن "ذلك الحمار الغليظ النشيط أشبه 

 

 عن بمعنى "على" :-ب

 اللغة، "نحو قول الشاعر :  فيترد )عن( بمعنى )على( 

** َحَسذذذب   فياَله  ابن  عمّ ك اَل َأف َضل َت 
* 

ونذ ذذى ر   َعنّ ى، َواَل َأن َت َدّيان ى َفَتح 

 

 :  (753)موضعين نحو قوله فيشعر األعشى  في، وقد ورد ذلك (752)أراد علىّ 

ينذذذة   ** َوك ل  د اَلص  َكاأَلَضذذذاة  َحص 
* 

َلَها َعن  َربّ َهذذا َيَتَذب ذذَذب    َتَرى َفض 

 

، صورة نمطها: ُ  ذات فعل  متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )ترى فضلها عن ربها( جملة 

 فعل+فاعل+مفعول به+مضاف إليه+جار ومجرور+مضاف إليه

 

وبنيتها األساسية: ترى فضلها على ربها يتذبذب، ومن هنا يالحظ أن )عن( حلت محل )على( للجمع بين المعنيين، فإذا كانت 
)على( تفيد استعالء جمال الدروع اللينة على البسها وظهور هذا الجمال للعيان، فإن )عن( عندما حلت محل )على( أفادت معنى 

تغطى جسم البسها وتحميه وتتذبذب عليه أطرافها وتبرق متموجة كأنها الغدران  التينة الملساء آخر وهو أن جمال هذه الدروع اللي
 .قد تجاوز جمالها بريق هذه الغدران المتموجة

 

                                                                                                                                                                      

 0 257/35 ىُثْنرل  وىض ص 57/01( ة  ىعةح749)
 0( ة ل    ن   ة جما و ىن ة شصيي أنن750)
 0حيي ة شلح 52( ة ًصنء ص751)
 ,  ة مي  أ  ة مًي   25( ىُثْنرل  أيص أ ة  ل   ص752)
 0 055/1،  ىُثْنرل  وىض ص 155/11( ة  ىعةح753)
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 عن بمعنى "من" : -جـ

 : (754)موضع واحد، هو قوله فيشعر األعشى  فياللغة، وقد ورد ذلك  فيترد عن بمعنى )من( 

َمذذذه  َسذذذاَدةً  فيَساَد َوَأل   ** َقو 
* 

 َوَكاب رًا َساد وك َعذذذن  َكاب ذذذر  

، صورة نمطها :  ُ  ذات فعل  متعد  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )سادوك عن كابر( جملة 

 فعل+فاعل+مفعول+جار ومجرور

 

قوم علقمة بن عالثة سيدًا من بعد وبنيتها األساسية: سادوك من كابر، والمعنى على وجود )من( أن قوم عامر بن الطفيل قد سادوا 
أن السيد نائب عن  أيفلما جاءت )عن( أضافت معنى آخر، وهو اإلنابة،  .أن السيد من قوم  ذوى سيادة منذ البداية أيسيد، 
جرت بينهما قائاًل: "ساد  التيالمنافرة،  فيالسيادة، حيث إن الشاعر يهجو علقمة بن عالثة ويمدح عامر بن الطفيل  فيسابقه 

 .(755)وكان قومه من قبل سادة، ولقد سادوك سيدًا من بعد سيد"

 

 ( مـــن : 4)

 من بمعنى "عن" : -أ

ثالثة  فيشعر األعشى  في، وقد ورد ذلك (756)عن القوس أييرى الكوفيون أن )من( تأتى بمعنى )عن(، نحو: رميت من القوس، 
 :  (757)مواضع، نحو قوله

د  َأَتر َحل   ذذذا تذَذذَزوَّ َلذذى َوَلمَّ ** م ن  َلي 
* 

ذى الل َباَنذذَة م ن  َدد   ن َت َكَمن  َقضَّ  َوك 

 

، صورة نمطها : َأَتر َحل  فقوله: )  ُ ُ  استفهامية  ُ  طلبية  ُ  فعلية  َلى( جملة   م ن  َلي 

 حرف استفهام+فعل+فاعل+جار ومجرور

 

أن بداية  أيوبنيتها األساسية: أترحل عن ليلى، ومن هنا يالحظ أن )من( حلت محل )عن(، وذلك إلفادة معنى ابتداء الغاية، 
مقدمة مدحه للنعمان بن  فيالرحيل من عند ليلى باإلضافة إلى المعنى المستفاد من )عن(، وهو المجاوزة، حيث إن الشاعر يقول 

 .(758)اد، وكأنك قضيت من اللهو حاجتك وبلغت المراد"المنذر "أترحل عن ليلى بغير ز 

 

 من بمعنى )على( :  -ب

                                                           

 0 222/21ة ًصنء( 754)
 0 221( ة ًصنء ص755)
 0 310،  أتنأ ة لمي  ص21( ىُثْنرل  أيص أ ة  ل   ص756)
 0 20/22922/11،  ىُثْنرل  وىض ص102/2( ة  ىعةح757)
 0حيي ة شلح 101( ة ًصنء ص758)
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 : (759)موضع واحد هو قوله فيشعراألعشى  فيوردت من بمعنى )على( 

** ي َراو ح  م ن  َصَلذذذذذَوات الَمل ذذي ذ
* 

ذؤاَرا َرًا ج  وَدًا َوَطو  ج  َرًا س  ذك  َطو 
(760) 

 

ُ  ذات فعل  الزم، صورة نمطها: فعل+فاعل+جار ومجرور+م ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  ضاف فقوله: )ي َراو ح  م ن  َصَلَوات الَمل ذذي ك 
أن حرف الجر )من( قد حل محل )على( للجمع بين المعنيين، والمعنى أن الراهب  أيإليه، وبنيتها األساسية: يراوح على صلوات، 

ُ  عليها سجودًا  التيتنطلق كل أعماله من صلواته  الذييكله أمام صليبه، و ه فيالمعتكف  يقدر على المحافظة عليها، فهو دائب 
 .ليس بأعظم تقى من ممدوح األعشى "قيس بن معد يكرب"-وتضرعًا إلى الله

 

 ( الظرفية : فيمن بمعنى )-جـ

 : (761)ثالثة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  في( الظرفية فيوردت )من( بمعنى )

ن ذذذون  َفائ لذ ذه   ب  ال َعيَر م ن  َمك  ض  ** َقد  َنخ 
* 

نا  َماح  يط  َعَلى أر  َوَقد  َيش 
 (762)الَبَطذذل  

 

ُ  بقد، وصورة نمطها:  ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )قد نخضب العير من مكنون فائله( جملة 

 إليه+مضاف إليهقد+فعل+فاعل+مفعول+جار ومجرور+مضاف 

 

أن  أي(، فأفاد ابتداء الغاية، فيمكنون فائله، ومعنى ذلك أن حرف الجر )من( حل محل ) فيوالبنية األساسية: قد نخضب العير 
( من استغراق الضرب لكل أجزاء هذا فييجرى من الجوف إلى الفخذ باإلضافة إلى ما أفادته ) الذيالعرق  فيابتداء الضرب كان 

 .العرق 

 

 من بمعنى "الباء" :  -د

 :(763)موضع واحد هو قوله فيشعر األعشى  فيورد حرف الجر )من( بمعنى )الباء( 

يذذذس   ذذذن  َجد  ** َوَحلَّ ب الَحذذذىّ  م 
* 

َتَطذذار   ذذرّ  م س  ذذَن الشَّ ُ  م  م   َيو 

 

                                                           

 0 200/20( ة ًصنء 759)
 0( جؤةنة  أوضل ص  760)
 0 200/29122/52 ىُثْنرل  وىض ص 220/20( ة  ىعةح761)
 0ًي ، ة ىصئا  ة يل  ة أ  ىجل  أ  ة جع  إ أ ة ىخأ، أ نعح ة ىصئا  ة  م( ة ييل  ة 762)
 0 313،  أتنأ ة لمي  ص1/002،  ىُثْنرل  ة ا وض 002/3( ة  ىعةح763)
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ُ  ذات فعل الزم، وصورة نمطها:  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  يذذذس  يوم( جملة  ذذذن  َجد   فقوله )َوَحلَّ ب الَحذذذىّ  م 

 فعل+جار ومجرور+جار ومجرور+فاعل

 

أن حرف الجر )من( حل محل )الباء(، للداللة على أن بداية يوم الشر المستطار  أيوبنيتها األساسية: وحل يوم بالحى بجديس،  
 .جديس، أضف إلى ذلك معنى الباء وهو أن هذا الشر المستطار الحق بهم ملصق بهم ال محالة فيكانت 

 

 :  في -3

 بمعنى "من" :  في-أ

 : (764)موضع واحد، هو قوله في( بمعنى )من( فيورد حرف الجر )

َقذذذاَء غ ور يَّذذذةً  ** ي َساف ذذذذذع  َور 
* 

ر َكها   (765)َحَمذذذام  ث َكذذذ ن فيلي د 

 

ر َكها  ، صورة نمطها: حرف  فيفقوله )لي د  ُ  ذات فعل  متعد  ُ  مثبتة  ُ  تعليلية  ُ  خبرية  ُ  فعلية  َحَمذذذام  ث َكذذذ ن( جملة 
 .تعليل+فعل+فاعل+مفعول به+جار ومجرور+نعت

 

( قد حل محل )من(، إلفادة أن اإلدراك كان حالة كونها "الورقاء" فيأن حرف الجر ) أيوبنيتها األساسية: ليدركها من حمام ثكن، 
 موجودة ضمن حمام ثكن، أضف إلى ذلك المعنى 

 

كرب مع المائة من يهبه قيس بن معد ي الذيأن الفرس األسود  أيالمستفاد من )من( وهو أن اإلدراك كان أخذًا من حمام ثكن، 
د الصيد َفمر ن  -اإلبل الضخام م ل عليه الغالم بعد جهد، ويصرفه إلى قطيع البقر، فينقض كأنَّه باز أزرق المخلب قد عوّ   -وقد ح 

 .يطارد حمامة ورقاء بين أسراب من حمام  ت َكن  

 

 بمعنى "إلى" : في -ب

 :(766)موضع واحد، هو قوله فيشعر األعشى  في( بمعنى )إلى( فيورد حرف الجر )

َتن ذذى َأن  َتر يَشن ذذذى الذيَوَأن َت  د  ** َعوَّ
* 

 فيآَوي َتن ى  الذيَوَأن َت 
اَلل َكذذا  (767)ظ 

                                                           

 0 72/31( ة ًصنء764)
  ثث    جاثثع  0( ىًثص ع  ى اثثل،  نلثص   ة  اصأثث  ة وثأ يونثث  نص  ث نا  ثثي  ع  ثص نأ  ثثص ة لأثص 765)

 0جاص ص   نن ناينأ ل ع و  
 0 232/12( ة  ىعةح766)
 0( يلىشنأ  يتال أ نىضلك، حيي إح ة ل ص   حما ة   ع، نة ن  و ص ن  وغنصا767)
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ُ  ذات فعل  متعد، وصورة نمطها: فعل+فاعل+مفعول به+جار  فيفقوله: )آويتنى  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ظاللكا( جملة 
ظل هوذة  في( قد حل محل "إلى"، إلفادة أن اإليواء كان فيأن حرف الجر ) أيومجرور، وبنيتها األساسية: آويتنى إلى ظاللكا، 

إليه وفيه،  أيمن )إلى(، وهو أن انتهاء غاية اإليواء كان إلى الظل، وعطائه، باإلضافة إلى المعنى المستفاد  فيبن على الحن
 فيحيث يقول الشاعر: ولقد عودتنى أن تفيض علىَّ من فضلك وأظللتنى بظلك، وأنت مولع بالعطاء وأنا مولع بالثناء، وذلك 

 .فيسياق مدح األعشى لهوذة بن علّى الحن

 

 بمعنى "الباء" :  في -جـ

 : (768)موضعين، نحو قوله فيشعر األعشى  في( بمعنى الباء فيورد حرف الجر )

  ُ ذذَوى َلَها َضاب ىء  اأَلر ض   فيأَه 
  ُ َتح ص   م ف 

**
* 

َمًا خَ  م  ق د  خ ص  َقد   فيل لَّح  الشَّ
 (769)َخَشَعذا

 

  ُ ذذَوى َلَها َضاب ىء  ُ  ذات فعل  الزم، صورة نمطها: فعل+جار  فيفقوله: )أَه  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة   ُ َتح ص  اأَلر ض  م ف 
 .ومجرور+فاعل+جار ومجرور+نعت

( فيلكن الشاعر عدل عن هذه البنية إلى البنية السطحية، حيث حلت ) .وبنيتها األساسية: أهوى لها ضابىء باألرض مفتحص
إلضافة إلى اإللصاق المستفاد من الباء، حيث إن الشاعر يصف ناقته "ببقرة وحش تنشد ولدها محل )الباء(، إلفادة الظرفية با

نهم للحمه، وقد فنى جسمه من الهزال ودق  فيالفقيد، عرض لها وحش قد لصق باألرض، متخذًا له فيها وكرًا ينتظر الصيد 
 .(770)شخصه من شدة الجوع"

 بمعنى "مع" :  في -د

ل وا  ف ي أ َمم   ) (، نحو قوله   تعالى: فييكتنفها حرف الجر ) التيتعد المصاحبة إحدى المعانى العشرة  خ  معهم، وقيل  أي، (771﴿ اد 
ه  ف ي ز يَنت ه   )جملة أمم، فحذف المضاف، وقوله:  فيالتقدير: ادخلوا  م  بمعنى مع، نحو قوله  هيمعهم، وقيل:  أي، (772﴿ َفَخَرَج َعَلى َقو 

وقد  .(774)أجسام عبادى فيزمرة عبادى، أو بمعنى: ادخلى أيتها الروح  فيحاصلة  أي ...(773)﴿ َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي ﴾  تعالى:
 :  (775)موضع واحد، هو قوله فيشعر األعشى  في( بمعنى )مع( فيوردت )

ت  إ َلى الَحان ذذوت  َيت َبع ن ذذذى ** َوَقد  َغَدو 
* 

  ُ ُ  َشل ول  ُ   َشاو م َشل  ذل  ل ش  ش 
 َشذذول  

ذذذوا  في ن د  َقذذذ د َعل م  يوف  اله  يَلة  ** ف ت َية  كس  َفع  َعن  ذ ى الح  َأن  َلي َس َيد 
                                                           

 0 1/002،  ة ا وض 025/27،  ىُثْنرل  وىض ص255/12( ة  ىعةح768)
 0( اصنأ    حا ةز  نصألنض، أىو ي  أوخأة   ن ج لة ، يىي ة شخي   صحا ة جًل769)
 0لححيي ة ش 252( ة  ىعةح ص770)
 0 01(  عنا ةأل لة ، ةآلى  771)
 0 72(  عنا ة  ني، ةآلى  772)
 0 12(  عنا ة ىجل، ةآلى  773)
 0 1/053، يزة   ةأل ب110-3/172،  لح ة  ص ي 110( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص774)
/  ثثص   ة ثثأ  ىشثثع  ة ل ثثل، ة اشثثا  ة جيثث  ة ًثثع   لنثثا،  نثثأ ك ة شثثلعف، 202( ة ثث ىعةح775)

 0 ي ة ياا، ة شعف  ة أ  ى اا ة شأ   لشا  ة او ل  ة خىي 
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َيذل   *  الح 
 

ُ  شول  فيفالنَّاظر  ل  ل ش  ُ   فيقوله: )وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى شاو مشل شلول ش  ُ  فعلية  فتية( يجد أن هذا القول جملة 
ُ  بمؤكد واحد، وصورة نمطها :  ُ  مؤكدة   خبرية 

 قد+فعل+فاعل+جار ومجرور+حال "جملة فعلية"+نعت متكرر+جار ومجرور

ُ  شول مع فتية ل  ل ش   .وبنيتها األساسية: وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى شاو  مشل شلول ش 

( بمعنى )مع(، وذلك للجمع فيأن ) أي( محل )مع(، فيلة قد دخلها عنصر تحويل بإحالل )ومن هنا يمكن القول إن هذه الجم
بين الظرفية والمصاحبة، حيث إن الشاعر يتحدث عن شبابه ورفقائه من أصحاب اللذة والفتك، فقد كان يغدو معهم إلى الحانوت 

 .حالة هذه الرفقة فييتبعه غالم خفيف نشيط، وذلك إلفادة أنه معهم وفيهم 

 

 أو بمعنى "إلى" :  -هـ

 حرف العطف )أو( بمعنى )إلى( وينتصب المضارع بعده بأن مضمرة، نحو "أللزمنك أو تقضينى حقى" وقوله :  يأتي

ر َك الم َنذذى ذذذَب َأو  أ د  ع  َلنَّ الصَّ ه  َتس  ** أَلس 
* 

َفَما ان َقاَدت  اآلَمال  إ الَّ 
 (776)لصابذذذر

 

 : (777)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيوقد ورد ذلك 

ب  َأو  تَذذذد وَ  َلذذذه   ُ  َلَدى الَحذر  ** َلي ث 
* 

ذذا َفَعذذذالَ  رًا َوَبذَّ الم ل وَك م  َقس 
(778) 

 

، صورة نمطها:   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  وَ  َلذذذه  قسرًا جملة  ُ  َلَدى الَحذر ب  َأو  تَذذذد   فقوله: )َلي ث 

مبتدأ محذوف+خبر+ظرف+مضاف إليه+حرف عطف+جملة فعلية )فعل+فاعل(+جار ومجرور+حال، وبنيتها األساسية: ليث لدى 
 .الحرب إلى أن تدو  له قسراً 

 

َب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبًا ال بالعطف؛  فمن خالل المقارنة بين البنيتين يتضح لنا أن )أو( حلت محل )إلى( ون ص 
بمعنى إلى، وهذا اإلحالل للتنصيص على معنى الجمعية  التيتأويل مصدر مجرور بأو،  فيلت َخلّ صه لالستقبال، وما بعد أو 

 .هيالحرب إلى أن تنت في"سالمة ذو فائش" يجمع بين الشجاعة والخضوع والذل له  أن ممدوح األعشى أي؛ (779)واالنتهاء

 

                                                           

 ,  ة مي  أ  ة  عىا  23( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص776)
 0 117/13( ة  ىعةح777)
 0( ي  خ  يخضع  يأف، لًلة   نلهص   ل لة  778)
 0 72-3/71( ىُثْنرل   لح ة  ص ي 779)
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توافق النحو  فيقد أسهم  أيًضافشجاعته ممتدة إلى حصول الذل والخضوع له كرهًا على ذلك وقهرًا، باإلضافة إلى أن هذا اإلحالل 
هذا المبحث، فحرف العطف )أو( يقابله  فيق من شواهد مع الشعر، فاستقام وزن المنسرح وصحت القافية كما هو الحال فيما سب

الشطر  فيالوزن سبب خفيف، وحرف الجر إلى يقابله وتد مجموع وهو ما يؤدى إلى عدم تحقق التفعيلة الثانية "مفعالت"  في
 .األول بعد حذف الرابع الساكن من )مفعوالت(

 

 
 ثالثًا: الحــروف الثالثيــة : 

 إلى :  -4

 " : في"إلى بمعنى -أ

 :  (780)موضع واحد، هو قوله فيشعر األعشى  في( الظرفية فيورد حرف الجر )إلى( بمعنى )

ذ هيإ ذ   يذذذث  و إذ  َتع  ** الَهذذم  َوالَحد 
* 

ذذذذَوال   يَر َذا اأَلق   ذ صى إ لىَّ اأَلم 

 

 

 

، صورة نمطها: فعل+فاعل+جار ومجرور+مفعول به،  ُ  ذات فعل متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  فقوله: )تعصى إلىَّ األمير( جملة 
( ليفيد أن غاية العصيان وانتهائه كان موجهًا إلى فياألمير، حيث حل حرف الجر )إلى( محل ) فيوبنيتها األساسية: تعصى 

سبيل الشاعر، ونظير ذلك  فيأن هذا العصيان كان  أي( من الظرفية، فياده حرف الجر )صاحب األمر، باإلضافة إلى ما أف
 قوله النابغة :

يذذذد  َكَأنَّن ذذذذى َكنذَّذى ب الَوع  ** َفاَل َتت ر 
* 

ُ  ب ه  الَقار   ل ى  إ لَى النَّاس  َمط 
ذَرب    (781)َأج 

 

 

 

 إلى بمعنى "الباء" : -ب

 :(782)موضعين، نحو قوله فيشعر األعشى  فيورد حرف الجر )إلى( بمعنى )الباء( 

د َخي ذذذذاًل َإلذَذى َخي ذ ** ك ل  َعام  َيق و 
* 

قذَذذال   ذبّ  الصّ  َفاقًا َغَداَة غ   (783)ذل  د 

                                                           

 0 50/22( ة  ىعةح780)
 ,  ة مي  أ  ة  عىا  322-2/325( ىُثْنرل  يزة   ةأل ب781)
 0 22/21ة  ىعةح( 782)
 0( غ  ة شأ     صلمون و  أص ني ا، ة ن صف نص ينص  ة ضلب  ة وأ ى    لنصل    إااصنهص783)
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، صورة نمطها: فعل+فاعل+مفعول به+جار ومجرور،  ُ  ذات فعل  متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  فقوله: )يقود خياًل إلى خيل( جملة 
أن حرف الجر )إلى( قد حل محل الباء إلفادة معنى اإللصاق المستفاد من الباء، باإلضافة  أيوالبنية األساسية: يقود خياًل بخيل، 

، تتدفق إلى معنى إلى، فالشا الصباح  فيعر ي خبرنا بأنَّ األسود بن المنذر اللخمّى له كل عام غزوة يقود إليها خياًل موصولة ب َخي ل 
 .على حومة القتال

 

 

 إلى بمعنى "مع" :  -جـ

وحملوا عليه قوله  .مع الذود أيذهب بعض النحويين إلى أن )إلى( تكون بمعنى )مع(، نحو قول العرب: الذود إلى الذود إبل، 
وبًا َكب يرًا  )تعالى:  َوال ك م  إ نَّه  َكاَن ح  م  إ َلى َأم  َواَله  موضع واحد، هو  فيشعر األعشى  في، وقد ورد هذا اإلحالل (785)مع أموالكم أي، (784﴿ َواَل َتأ ك ل وا  َأم 
 :  (786)قوله

** َفَفرَقذذذه   َ شيءإ لَى  شيءَوَكاَن 
* 

ُ  َيع ود   ت ي ت  َما َده ر  َعَلى َتش 
 َجَمَعذذذا

 

ُ  ذات فعل  الزم، صورة نمطها: شيءإ لَى  شيءفقوله: )َوَكاَن  ُ  خبرية  ُ  فعلية   ( جملة 

 فعل+فاعل+جار ومجرور

 .آخر شيءإلى  شيءأن حرف الجر )إلى( قد حل محل )مع(، ليفيد أن انتهاء غاية ال أي، شيءمع  شيءوبنيتها األساسية: وكان 
ل َنا  فييضاف إلى ذلك المعية المستفادة من حرف الجر )مع(، حيث إن األعشى  سياق حديثه عن محبوبته سعاد، فيقول: "كنا وَشم 

 .(787)يكر على ما جمع باألمس، ليشتته اليوم" الذيمجتمع، وقلوبنا متآلفة، ففرقنا الدهر، 

 

 علــى :  -4

 على بمعنى "عن" : -أ

 :(788)موضعين، نحو قوله فيشعر األعشى  فيى )عن( ورد حرف الجر )على( بمعن

ت  َعَلي َها ك وَرهذذذا َفَتَشذذذدَّدت  ** َشَدد 
* 

ر  الطَّر يق   َتج و ر َعَلى َظه 
تَذذذد ى  َوَته 

 

ُ  ذات فعل  الزم، صورة نمطها: ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  ر  الطَّر يق   فقوله: )َتج و ر َعَلى َظه 

                                                           

 0 1(  عنا ة نًص  ةآلى  784)
 0 225( أيص أ ة  ل   ص785)
 0 252/7( ة  ىعةح786)
 0حيي ة شلح 251( ة ًصنء ص787)
 0 1/010   نعنهص  نحل ص،  ىُثْنرل  ة ا وض 102/20( ة ًصنء788)
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أن هذه الجملة قد دخلها عنصر تحويل  أيفعل+فاعل+جار ومجرور+مضاف إليه، وبنيتها األساسية: تجور عن ظهر الطريق، 
السير،  في، حيث إن "الجور نقيض العدل والجور: ترك القصد أيًضابإحالل )على( محل )عن(، فالفعل )جار( يتعدى بذ)عن( 

 والفعل جار يجور، وكل 

وذلك إلفادة معنى االستعالء باإلضافة إلى المجاوزة، حيث إن الشاعر يقول عن  .(789)عن الطريق: عدل" ما مال فقد جار وجار
 .(790)ناقته إنه شد عليها الرحل، فنهضت به مسرعة تنحرف عن ظهر الطريق تارة وتعود تارة أخرى للرشاد

 

 " : فيعلى بمعنى " -ب

 :(791)موضع واحد، هو قوله فيشعر األعشى  في( فيورد حرف الجر )على( بمعنى )

ذذذر  َفان هذَذذا  ** َور يَع الَفذذذَؤاد  ل ع 
* 

َكاَرَهذذا ذذس  َأذ   َوَهاَجت  على النَّف 

 

، صورة نمطها : فعل +فاعل مستتر+جار  َكاَرَهذذا( جملة فعلية خبرية مثبتة ذات فعل متعد  ذذس  َأذ  فقوله: )َوَهاَجت  على النَّف 
أنَّ هذه الجملة قد دخلها عنصر تحويل  أيالنفس أذكارها،  فيومجرور+مفعول به+ مضاف إليه، وبنيتها األساسية: وهاجت 

(، في( وذلك إلفادة معنى االستعالء، باإلضافة إلى معنى الظرفية المستفاد من حرف الجر )في)بإحالل حرف الجر )على( محل 
نفسه ذكرياته  فيوعندما عرفها ريع لعرفانها فؤاده وهاجت الدار  .سياق حديثه عن آثار ديار صاحبته "ميثاء" فيحيث إن الشاعر 

ُ  منها( أفاد أن هذه الذكريافيمع محبوبته، فإحالل )على( محل )  .ت متغلبة على نفسه، متّكمنة 

 

 على بمعنى "من" :  -جـ

 :(792)موضع واحد، هو قوله فيشعر األعشى  فيورد حرف الجر "على" بمعنى "من" 

ث قذذذاً  َتو  ت  م س  ذذو الَمذذذو  ** َأَلي َس َأخ 
* 

 (793)َعَلىَّ َوإ ن  ق ل ت  َقذذد  َأن َسذذذَأن  

 

ُ  بناسخ فعلى، صورة نمطه ُ  منسوخة  ُ  استفهامية  ُ  طلبية  ُ  اسمية  ث قذًا َعَلّى( جملة  َتو  ت  م س  ذذو الَمذذذو   ا : فقوله: )َأَلي َس َأخ 

 همزة استفهام+ليس+اسمها+مضاف إليه+خبرها+جار ومجرور

 

حل)من( للداللة على أن الموت متسلط عليه أن حرف الجر )على( قد حل م أيوبنيتها األساسية: أليس أخو الموت مستوثقًا منى؛ 
 .بأنه يعرف أن الموت مستوثق منه وإن أجله إلى حين المتلقيقريب منه، حيث إن الشاعر يريد إخبار 

 
                                                           

 0ة لًصح، أص ا )جعن(( 789)
 0حيي ة شلح 101( ة  ىعةح ص790)
 0 027/1( ة ًصنء791)
 0 25/2( ة  ىعةح792)
 0( و ًأح  وَُوج ُا إ أ حي 793)
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 حتى بمعنى "إلى" :  -3

ال يدخل ما بعدها مع "حتى" أن تأتى النتهاء الغاية الزمانية جارة لما بعدها بمنزلة "إلى" معنى وعماًل، غير أن )إلى( " فيالغالب 
ما قبلها إال إذا دلت قرينة على دخول ما بعدها، نحو "قرأت القرآن من أوله إلى آخره" أو خروجه، نحو قوله تعالى:﴿ ث مَّ َأت م وا  

ل   َياَم إ َلى الَّلي   :  (795)ستة وعشرين موضعًا، نحو قوله فيشعر األعشى  في، وقد جاءت حتى بمعنى )إلى( (794     ) الصّ 

ت ذذذذ م ب َأنذَّذذا اَل ن َقات لك ذذذ م ** َكالَّ َزَعم 
* 

َمَنذذذا ق ت ذذذل   َثال ك م  َيذا َقو   إ نَّا أَلم 

م  م تَّك ئذذذاً  يذذذد  الَقذذو  ** َحتَّى َيَظلَّ َعم 
* 

  ُ َوة  َفع  ب الرَّاح  َعن ه  ن س  َيد 
ذذذل    (796)ع ج 

 

َفع  ب الرَّ  م  م تَّك ئذذذًا َيد  يذذذد  الَقذذو  َمَنذذذا ق ت ذذذل  َحتَّى َيَظلَّ َعم  َثال ك م  َيذا َقو  ، فقوله: )إ نَّا أَلم   ُ ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة  ذذذل  ُ  ع ج  َوة  اح  َعن ه  ن س 
 صورة نمطها : 

إليه+خبر إن+حرف جر+فعل ناسخ+اسم+مضاف إن+اسمها+جار ومجرور+مضاف إليه+حرف نداء+منادى+مضاف 
  .إليه+خبر+حال "جملة فعلية"

 والبنية األساسية: إنا ألمثالكم يا قومنا قتل إلى أن يظل عميد القوم متكئاً 

 

م َرت "أن" وجوباً  فيومن خالل مقارنة البنيتين نجد أن )حتى( قد جاءت  مع  البنية السطحية بمعنى )إلى( متعلقة بقوله "قتل"، وأ ض 
نصب الفعل "يظل"، "وإنما قلنا إن النصب بعد حتى بأن مضمرة ال بنفسها كما يقول الكوفيون؛ ألن حتى قد ثبت أنها تخفض 

 .(797)األفعال، وكذا العكس" فياألسماء ال يعمل  فياألسماء، وما يعمل 

 

 

، وإذا كانت )إلى( أصل الحروف الثالثة "إلى، (798)حالة المستقبل بالنظر إلى زمن التكلم فيوالفعل هنا منصوب وجوبًا؛ ألنه 
احتمال استمرار القتال  أيإفادتها االنتهاء، فإن الشاعر رغم ذلك أحل )حتى( محل )إلى(، للجمع بين المعنيين؛  فيحتى، الالم" 

حالة كون سيد القوم متكئًا  اأيًض إلى أن يظل سيد القوم متكئًا على مرفقيه خائر القوى ثم يتوقف عند هذا الحد، واحتمال استمراريته 
ت ف يَد من )حتى(؛ ألن الغاية فيها داخلة  والمعنى "تزعمون  .قبلها الذيالحكم  فيعلى مرفقيه تدافع عنه النساء الثكالى، وهو ما اس 

َتل؛ ألن  أننا لسنا لكم بأكفاء وأننا ال ننهض لقتالكم بل إننا لقتال أمثالكم أنداد حتى يظل سيد الحى تدفع عنه النساء بأكفهن لئال ي ق 

                                                           

 0 203،  أتنأ ة لمي  ص1/01،  ىُثْنرل  ة ا وض 217(  عنا ة م لا، ةآلى  794)
،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  51-222/57( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح795)

، 300/12، 27/259250/119110/129112/129055/0وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص
302/129327/20 0 

 0( ُ ُجُا  َجْاُع َ ُجعف  هأ ة الوا ة ث لأ796)
 0 222-221( أتنأ ة لمي  ص797)
 0 270( ىُثْنرل  ة ًصنء ص798)
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سيف منسوب  أيوهو المناسب لقوله: "أصابه هندوانى"،  .وقيل المعنى: يدفعن لئال يوطأ بعد القتل .من يدفع عنه من الرجال ق تل
 قوله بعد ذلك :  في، (799)إلى الهند"

ُ  َفَأق َصذذذَده   َوان ذذذى  ن د  ** َأَصاَبذذذه  ه 
* 

ُ  م ن  ر َماح  الَخذطَّ  َأو  َذاب ل 
تَذذذدل    م ع 

 .عادوها من قبل، فقهروها أثناء حديثه ليزيد بن مسهر أبى ثابت الشيبانى التيوكل ذلك صدد تعداد الشاعر للقبائل 

 : " ُُ ُُ ومناقشُة  سمات إحالل الحروف فيما بينها "تعليُق

ُ  على القول بالتضمين بعد هذا العرض إلحالل الحروف فيما بينها نصل إلى إ مكانية القول بأن إحالل حرف محل آخر مترتّ ب 
الفعل إن وجد أو الجمع بين معنى الحرفين، سواء وجد الفعل أو لم يوجد، وأن إحالل حرف محل آخر ليس فيه  فيواإلحالل 

لمعنيين، باإلضافة إلى إسهام هذا وثرائه عن طريق الجمع بين ا الدالليالجانب  فيإخالل بدقة المعنى، بل يؤدى إلى االتساع 
 .مع النسج الشعرى  النحوي توافق النظام  فياإلحالل 

 

عن  الدالليشعر األعشى هو ثراء الجانب  فيوبناًء على ذلك، فإنه يمكن القول إن أهم ما يتسم به اإلحالل فيما بين الحروف 
ضف إلى ذلك استقامة الوزن وتصحيح القافية، فمنذ قليل طريق الجمع بين المعنيين، معنى الحرف المذكور والحرف المحذوف، أ

 قول األعشى :  فيعلينا أن إحالل حتى محل )إلى(  فيال يخ

م  م تَّك ئذذذاً  ي ذذد  الَقذذذو  ** َحتَّى َيَظّل َعم 
* 

ذذل   ُ  ع ج  ذذَوة  َفع  ب الرَّاح  َعن ه  ن س   َيد 

 

ترتب عليه  الذياستقامة وزن البسيط، وهو األمر  فيالنص على نحو ما سبق، وأنه قد أسهم  في الدالليقد أدى إلى ثراء الجانب 
 علينا أن تقطيع الشطر األول من البيت هكذا :  فيأراده الشاعر، فال يخ الذيمكانها  فياستقرار القافية برويها المرفوع 

 َحتَّى َيَظْل/ َلَعِميـْ/ ُدْلَقْوِمُمْت/ َتِكَئنْ 

 َفِعُلْن  مستفعلن  َفِعُلـنمستفعلن  

أما لو قال: إلى أن يظل، فإن هذه التفعيلة ستتحول إلى وتدين مجموعين بينهما سبب خفيف بعدم حذف ألف )إلى( لعدم اتباعها 
يي" يترتب عليه انكسار وزن البسيط، وليس ذلك من علل الزيادة "الترفيل والتذييل والتسب الذيهذه الحالة، وهو األمر  فيبساكن 

 .حتى يقال بصحته

ليس  -على نحو ما سبق-مع النسج الشعرى  النحوي توافق النظام  فيومن المالحظ أن القول بإسهام إحالل حرف محل آخر 
على إطالقه، فعلى سبيل المثال عندما تحل الحروف األحادية محل بعضها، فإن هذا ال ي ق صد من ورائه إال الغاية الداللية فقط، 

الحروف الثنائية نحو إحالل )عن( محل)من(، و)من(  فيفاء محل الواو، وإحالل الالم محل الباء، وكذلك الحال نحو إحالل ال
 .محل)عن(

مع النسج الشعرى، ومن ثم تآلفهما مع المعنى، فإنه  النحوي توافق النظام  فيوإذا كان تعاور حروف المعانى فيما بينهما قد أسهم 
هذا ما يدحض تسمية كل من القزاز  فيشعر األعشى يتسم بأنه لم يكن ضرورة شعرية، و  يفيمكن القول: إن هذا اإلحالل 

 اللغوي كتاب كلّ  منهما "الضرائر"، حيث إن ذلك يعد من مقومات اإلبداع  فيالقيروانى وابن عصفور لهذا األمر ضرورة، وذلك 
 :  -وهو ما نوافقه عليه-الفنى؛ لذا يقول أحد المحدثين

                                                           

 0 2/322حيي ة شلح،  يزة   ةأل ب 221( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص799)
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كتابيهما "الضرائر"، وقد عزوا هذا  فيالظاهرة وبعضًا من هذه الشواهد كل من القزاز القيروانى وابن عصفور اإلشبيلى "وتناول هذه 
االستخدام الخاص إلى اضطرار الشاعر إلتمام الوزن وإحكام الصناعة الشعرية، لكن السيوطى احتشد لهذه الظاهرة، وأحصى فيها 

 العربية المستخدمة، سواء أكانت شعرًا أم نثرًا أم آيات القرآن الكريذم أم  عددًا كبيرًا من الشواهد والتراكيب

االستخدام  فيظاهرة عامة  هيأحاديث نبوية شريفة أم أمثال عربية، وبهذا ال ت َعد  هذه الظاهرة مقصورة على لغة الشعر، بل 
أضف إلى هذا أن الوزن والقافية ليسا منفصلين عن  .(800)نمط من أنماط إبداع اللغة وإحدى صور هذا اإلبداع" هيالعربى، و 

 .المعنى، بل يعدان جزءًا من إنتاج الداللة النصية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

،  ةن ة ايل ثثثثثثثثثثثثث  ة جصأييثثثثثثثثثثثثث ، 2(    أاثثثثثثثثثثثثث  ح ة لأثثثثثثثثثثثثثص أ  ة يلنيثثثثثثثثثثثثث   ة عرثثثثثثثثثثثثثصئ  ة ن عىثثثثثثثثثثثثث ، ط800)
، حيثثي ىيثث  172-175،  ىُثْنرثثل  وىض ثثص  ىثث  ة الجثثع،  ص 202، ص2222 نى ة  ثث ن

-100ا ثثثك أثثث  ةةيًثثثص   ثثثي ة عرثثثصئ  ة ن عىثثث ،  ىُثْنرثثثل  اثثثلةئل ة شثثثيل ةنثثث   نثثثىعن، ص 
122 0 
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 المبحث الرابع
 اإلحالل بين الجملة والمفرد

 

لعلَّه مما يلفت النظر أن المباحث السابقة قد تناولت إحالل األسماء محل األسماء وإحالل األفعال محل األفعال وإحالل الحروف 
َرض لإلحالل  الجمل، سواء أكانت الجملة اسمية أم فعلية محل المفرد أو إحالل االسم محل الفعل؛ لذا  فيمحل الحروف، ولم ي ع 

 أمرين :  جاء هذا المبحث متضمناً 

 .إحالل الجمل محل المفذذردأواًل: 

 .إحالل المصادر محل األفعالثانيًا: 

 
 أواًل: إحالل الجمل محل المفرد : 

َرف  بالتعاقب، حيث تعاقب الجمل ذات المحل اإلعرابى االسم المفرد،  النحوي الدرس  فيَتح ل  الجملة محل االسم المفرد، وهو ما ي ع 
َغل إما بالمفرد وإما بالجملة اللغوي فلقد "أتاح النظام  ويؤدى شغل هذه الوظيفة النحوية أو تلك  .لعدد من الوظائف النحوية أن ت ش 

تكون الجملة المعاقبة للمفرد عنصرًا فيها، وذلك ألن هذه  التيالجملة الكبرى أو المركبة،  هيبالجملة إلى طول الجملة األساس، و 
 .(801)سائل اللغوية المتاحة، فيؤدى ذلك إلى تعقد البناء"األخرى بالو  هيالجملة قد تستطيل 

 

المعنى، فعلى سبيل المثال عندما يكون الخبر جملة فعلية،  فيوتجدر اإلشارة إلى أن إحالل الجملة محل المفرد يؤدى دورًا مهمًا 
فإن الفعل مع فاعله "الجملة" يقوم بدور ال يستطيع االسم القيام به، فاالسم يقتضى الثبوت، والفعل يقتضى التجدد والحدوث، يقول 

 :  (802)ذلك قول األعشى في: "فمن الَبّين عبد القاهر

ُُ َلَعْمِرى َلَقْد اَلَحـــْت ُعيُ  ُُ َكِثيـــرُة  ـــوُن

قُ  فيِإَلى َضْوِء َنــارٍّ   َيَفـــاع ُتَحـــرَّ

 ُتَشـــبُّ ِلَمْقُروَرْيــــِن َيْصِطلَياِنَهــــا

ـــَدى والُمَحلَّـــقُ  ـــاِر النَّ  َوَباَت َعَلى النَّ

                                                           

 0 11،  ىُثْنرل  ة جال   ي ة شيل ة يلنأ ص52( ننص  ة جال  ة يلني  ص801)
يىثثثثثث ، ة ا ثثثثثثل ن  أثثثثثث  وبثثثثثثصنن ة مثثثثثثل ، ،  ة يىثثثثثثص   ةألنض ة ال 1709173/52951( ة ثثثثثث ىعةح 802)

 0ة ا ل ء  ة ل  خي
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ُ  أنه لو قيل: إلى ضوء نار متحرقة َلَنَبا عنه الطبع، وأنكرته النفس ثم ال يكون  ذاك النبو وذاك اإلنكار من أجل القافية، معلوم 
 وأنها تفسد به، بل من جهة أنَّه ال يشبه الغرض وال يليق بالحال، وكذلك قوله : 

  ُ َلذذذة  لََّمذذا َوَرَدت  ع َكذذذاَ  َقب ي  ** َأَو ك 
* 

ذذم   ذذذ م َيَتوسَّ  َبَعث وا إ لىَّ َعر يَفه 

 

بيت األعشى على أن هناك موقدًا يتجدد منه اإللهاب واإلشعال حااًل فحااًل، وإذا قيل م َتحرّ قة كان المعنى أن  فيوذاك ألن المعنى 
 .(803)"...أنه ال يفيد فعاًل يفعل فيهناك نارًا قد ثبتت لها وفيها هذه الصفة وجرى مجرى أن يقال: إلى ضوء نار عظيمة، 

 

 

ألف وأربعمائة وتسعة وسبعين موضعًا، تنوعت ما بين الخبر والحال  فيحل المفرد وقد ط ب َع شعر األعشى بإحالل الجملة م
ُ  لذلك:   والنعت والمضاف إليه والمفعول به، وفيما يلى    عرض 

 الخبــر : -أ

 تأتى الجملة خبرًا عن المبتدأ معاقبة المفرد، آخذة حكمه، يقول ابن يعيش: "اعلم أن الجملة تكون خبرًا للمبتدأ كما يكون المفرد، إال
َكم على موضعها بالرفع على معنى أنه لو وقع المفرد  هو  الذيأنها إذا وقعت خبرًا كانت نائبة عن المفرد واقعة موقعة؛ ولذلك ي ح 

مائتين وعشرين موضعًا، سواء أكانت خبرًا للمبتدأ أم خبرًا  فيشعر األعشى  فيوقد جاء ذلك  .(804)عها لكان مرفوعًا"األصل موق
 :  (806)، فخبر المبتدأ نحو قوله(805)فيلناسخ فعلى أو حر 

ُ  َتق وت  النَّاس  َبذذة   فيب ح ور  ذذذلّ  َلز  ** ك 
* 

ُ  هذ ذم  َهؤاَلئ َكذذذا َمام   َأب وَك َوأَع 

 

، جاء الخبر فيها جملة اسمية معاقبة المفرد، نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله )وأعمام هم هؤالئكا( جملة 

 مبتدأ+خبر "جملة اسمية" )مبتدأ "هم"+خبر "هؤالئكا(

 :  (807)ونحو قوله

  ُ ذذذد  ُ  َماج  ؤ  ذذذر  َذ َوَأن ذذذَت ام  ** أََهو 
* 

ر َك  ل و الب   فيَوَبح  ذذذَوراالنَّاس  َيع   ح 

                                                           

 ,  ة مي  أ  ة  صأا  277-272(  ةئا ة  جصز ص803)
 ىوضثثث  أثثث  هثثثأة ة ثثثني وح ةنثثث  ىيثثثيا ىثثثل  وح ة اىثثثل  وبثثثا  ة جالثثث   2/11(  ثثثلح ة اىنثثثا804)

 لث  ن ثض  0 ل ،  هأة ة لو   ين  رل،  لي  نا أعاع يأيأ  ين ة جالث  ىجثعز ي ث ىلا نثص اىل 
،  ة  صنث   ثي ة ث نس ة ن ثع  2/007ىُثْنرثل   ثلح ة  ص يث  0لاأ ا ثك،  هثع أثص  عة  ثن  ليثنة 
 0حيي ن ض ا ك وىض ص 252ص

، 20/72/207/11( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح،   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع  805)
105/129152/19005/039022/229307/7 ،325/12 ،310/10910 0 

 0 232/13( ة ًصنء806)
 0 237/02(  ىًن 807)
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، جاء فيها الخبر جملة فعلية معاقبة المفرد، نمطها:  فيفقوله: )وبحرك   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ملة   الناس يعلو البحورا( ج 

 مبتدأ+جار ومجرور+ خبر "جملة فعلية" )فعل+فاعل+مفعول(

 

 :  (808)ومثال خبر الناسخ قوله

لذ لذذذذذذه  َفذذذذذإ نَّ اإل  ** َعَطذاَء اإل 
* 

َمع   ذَراَرا فيذه َيس   الَغام َضات  السّ 

 

ُ  بناسخ حر  فيفقوله: )فإ نَّ اإلله يسمع  ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ذَراَرا( جملة  ، جاء الخبر فيها جملة فعلية معاقبة فيالغامضات السّ 
 المفرد، نمطها :

 .ومجرور+مفعول به(حرف ناسخ+المسند إليه+المسند "جملة فعلية" )فعل+فاعل+جار 

 

 فيهو  الذيحلت محل المفرد أنها اشتملت على رابط يربطها بالمسند إليه يعود إلى اسم إن،  التيوالمالحظ على هذه الجملة 
األصل مبتدأ، "ولوال هذا الضمير لم يصح أن تكون هذه الجملة خبرًا عن هذا المبتدأ، وذلك ألن الجملة كل كالم مستقل قائم 

الجملة ذكر يربطها بالمبتدأ حتى تصير خبرًا وتصير الجملة من تمام المبتدأ وقعت الجملة أجنبية من  فيا لم يكن بنفسه، فإذ
 .(809)المبتدأ وال تكون خبرًا عنه"

 

ستمرار المعنى، حيث إنَّ التعبير بالجملة الفعلية المبدوءة بالفعل يسمع فيه داللة على ا فيما للجملة الفعلية هنا من أثر  فيوال يخ
التأكيد على  أيأضف إلى ذلك أن إحالل الجملة خبرًا محل المفرد للتأكيد؛  .سماع المولى عز وجل وإجابته نجوى المتضرع إليه

َعت  ر وإجابته نجوى المتضرع إليه، يقول ابن أبى الربيع: "والخبر إذا كان جملة وض  استمرار سماع المولى سبحانه وتعالى للسّ 
 فيفوضع موضعه ل َما  .وكان األصل: زيد مضروب لى .موضع مضروب فيموضع المفرد، ومثال ذلك: زيد ضربته، فضربته 

 .(810)توكيد أن زيدًا ذكرته ظاهرًا ومضمرًا، فهو آكد من أن تقول: ضربت زيدًا، أو زيد مضروب لى"ذلك من التوكيد، ووجه ال
 

 الحــال : -ب

، وذلك جائز؛ ألن "مضمون الحال (811)﴿ َوَجاُؤوْا َأَباُهْم ِعَشاء َيْبُكوَن ﴾  تعاقب جملة الحال المفرد فتحل محله، نحو قوله تعالى:
موضع  في، فإذا قلت: جاء زيد وثوبه نظيف، (812)القيد مضمون الجملة كما يكون مضمون المفرد"قيد لعاملها، ويصح أن يكون 

ب بما قبله من الفعل فكذلك الجملة الواقعة موقعه  موضع منصوب، والعامل فيها ذلك  فيجاء زيد نظيفًا ثوبه، فكما أن نظيفًا ن ص 

                                                           

 0 22/30( ة ًصنء808)
 0 12-2/11 لح ة اىنا (809)
، ي  يثء     يثص  نث   يث  ة ثميوثأ، 2/550( ةن  ونأ ة لنيع  ة مًي   ي  ثلح جاثا ة زجثصجأ810)

 0 2212نيل  ،  منصح
 0 22(  عنا ىع  ، ةآلى  811)
 0 1/30(  لح ة  ص ي 812)
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ضاحكًا  أيمعناه وكان المراد به الحال المصاحبة للفعل، نقول: جاء زيد يضحك،  فيوقد يقع الفعل موقع الحال إذا كان  ...الفعل
َياء    أيوضربت زيدًا يركب،  ت ح  ي َعَلى اس  َداه َما َتم ش  راكبًا، قال الله تعالى:﴿ َفَجاءت ه  إ ح 

 ، وقال الشاعر : (813) 

ء  نذذذار ه   و إ لَى َضذذذو  ش  ** َمَتى َتأ ت ه َتع 
* 

د  َخي   ن َدها َخي ذر  م وقذذذد  َتج   َر َنار  ع 

 

 .(814)والمراد عاشيًا"

والماضى  فيشعر األعشى متنوعة ما بين االسمية والفعلية ذات المضارع المثبت والمن فيوقد وردت الحال جملة معاقبة للمفرد 
 :  (815)ثلثمائة وأربعة مواضع، نحو قوله فيالمثبت مسبوقًا بقد أو غير مسبوق بها، وذلك 

ذذذر ىء   ذذذَو ام  ر ضذذَن َنح  َبل َن ي ع  ** َوَأق 
* 

تذَذذذذز ن    إ َذا َكَسَب الَماَل َلذ م َيخ 

، تتضمن جملة فعلية أخرى جاءت   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   موضع الحال المفرد، ونمطها:  فيفقوله: )وأقبلن يعرضن( جملة 

 فعل+فاعل+حال "جملة فعلية" )فعل+فاعل(

وكان من الممكن أن يقول: وأقبلن عارضين، لكنه آثر التعبير بالجملة الفعلية هنا للداللة على استمرار وتجدد الظهور حااًل بعد  
سياق مدحه لقيس بن معد يكرب الكندى متحدثًا عن مجىء الخيل بعد الحرب محملة باألسالب،  فيحال، حيث إن الشاعر 

 .إذا كسب المال لم يختزنه، بل ينفق الذيدوحه، مظهرة ومبرزة ما عليها بين يدى مم

والمالحظ على هذه الجملة اشتمالها على رابط لفظى "الضمير"، وهذا شرط فيها؛ "ألن الجملة كالم مستقل بنفسه مفيد لمعناه، فإذا 
 .(816)وقعت الجملة حااًل فالبد فيها مما يعلقها ويربطها به لئال يتوهم أنها مستأنفة"

 

 :  (817)جملة اسمية قوله ومثال الحال

ذذذوا ع  ** إ َذا َأَنا َحيَّي ذذذذت  َلذذذم  َير ج 
* 

ذذذّ م يَّت ه م َوه ذم َغي ذذذر  ص   َتح 

 

ذذذوا  ع  ذذذّ مفقوله: )َلذذذم  َير ج  يَّت ه م َوه ذم َغي ذذذر  ص  ، تتضمن حااًل جملة اسمية حلت محل المفرد، فاستطال َتح   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة 
القصيدة، وهذا شأن كل جملة تعاقب المفرد، ونمطها  فياستطالة الصورة الشعرية  فييؤدى إلى اإلسهام  الذيالتركيب، وهو األمر 

 : 

                                                           

 0 15(  عنا ة  ني، ةآلى  813)
 ,  ة مي  أ  ة  عىا  1/22(  لح ة اىنا814)
ْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل   ىثُ  70/21( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح815)

 110/791، 55/12915/19212/259272/129137/109125/30وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص
012/30 ،030 /19037/079077/019312/7 0 

 0 1/22(  لح ة اىنا816)
 0 17/11( ة  ىعةح817)
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 ر+مضاف إليه(لم+فعل+فاعل+مفعول به+مضاف إليه+حال جملة اسمية )مبتدأ+خب

 

رغم استطاعته أن يقول )لم يرجعوا تحيتهم غير صم( للتأكيد  أيًضاوتجدر اإلشارة إلى أن الشاعر قد عبر بالجملة االسمية هنا 
والمالحظ أن هذه الجملة الحالية قد ترابطت مع جملتها فاشتملت على رابط لفظى الواو  .على أنهم هم دون غيرهم ليس بهم صمم

 هيوكما يتضح من وصف نمطها ف (818)أنها مصاحبة للفعل أو قريبة منه أي، وجاءت حالية الزمن بالنسبة للفعل، والضمير معاً 
خبرية، وكونها خبرية واجب؛ "ألن مقصود المج ىء  بالحال تخصيص وقوع مضمون عامله بوقت وقوع مضمون الحال، فمعنى 

ىء،  هو مضمون الحال، ومن ثم قيل إن  الذيهو مضمون العامل واقع وقت الركوب،  الذيقولك: جاءنى زيد راكبًا، أن الَمج 
 .(819)المعنى" فيالحال يشبه الظرف 

 النعــت :  -جـ

تعاقب الجملة المفرد حالة كونها نعتًا ومنعوتها نكرة، ولها موضع المفرد من اإلعراب، نحو: مررت برجل يضرب، فقولنا يضرب 
صلته، فنقول:  في، وجعلنا  الجملة الذيبالجملة معرفة، فإن أردنا وصف المعرفة بالجملة أتينا بموضع ضارب، وال ي ن َعت  في

إلى نداء ما فيه األلف والالم، نحو  أيإلى وصف المعرفة بالجملة كما توصلنا ب الذيأبوه منطلق، فقد توصلنا ب الذيمررت بمحمد 
 .(820)يا أيها الرجل

 

متنوعة ما بين االسمية والفعلية،  (821)أربعمائة وسبعة وسبعين موضعاً  فيشعر األعشى  فيوقد ورد النعت بالجملة معاقبة المفرد 
 : (822)محل رفع أم نصب أم جر، نحو قوله فيسواء أكانت 

ل َهذذذا ُ  َمذذذذا ي حاو  لّ َقت ه  َفتَذذاة  ** َوع 
* 

ى ب َهذ ذ  ُ  َيه  ذذل  م ن  أَه ل َها َميّ ت   ا َوه 

 

ُ  بذ"ما"، نمطها: حرف ن ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  ى ب َهذا َوه ل  ذ  ُ  َيه  ل َها م ن  أَه ل َها َميّ ت  +فعل+مفعول به+جار فيفقوله: )َما ي حاو 
 .ومجرور+مضاف إليه+فاعل+نعت جملة فعلية )فعل+فاعل(+جار ومجرور+نعت مفرد

 

 

ُ  هاذ  بها(، لكنه عدل عن  والمالحظ من هذا النمط أن النعت قد جاء جملة فعلية معاقبة المفرد، فكان من الممكن أن يقول )َميّ ت 
َمن  يحبها حتى قتله حبها وأذهل  -يتحدث عنها التي-ذلك إلى التعبير بالجملة، وبخاصة الفعلية، لبيان أن من أهل هذه الفتاة 

 .غم ذلك فإنها ال تلتفت إليههذيانه حتى أصبح صفة ثابتة له، ور  فيعقله، وما زال 
 

                                                           

 2039205 أثثثص نيثثث هص،  ننثثثص  ة جالثثث  ة يلنيثثث  ص 1/25( ىُثْنرثثثل   ثثثي ا ثثثك   ثثثلح ة اىنثثثا818)
 0حيي     صئا يلةن  ة جال  ة  ص ي  نجالو ص

 0 1/21،  حعف إجلة  ة  صف أجل  ة رل  ىُثْنرل   لح ة اىنا1/30(  لح ة  ص ي 819)
 0 1/121،   لح ة  ص ي 0/53( ىُثْنرل   لح ة اىنا820)
-50/2972/229250/219257/31( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح،   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع821)

309100/29229152/3 ،170/02 ،120/31 ،000/10 ،
017/119052/20 ،022/21 ،322/7 ،310/12 0 

 0،  ة َعِهُا  ة أةه  ة ي ا207/21 ًصنء( ة822)
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تقع صفة أن تكون محتملة للصدق والكذب  التيوقد جاء المنعوت نكرة كما جاءت الجملة محتملة للصدق والكذب، فشرط الجملة 
كما ال فإن هذه الجمل ال تقع صفات للنكرات  .واالستفهام، نحو: قم واقعد وال تقم وال تقعد، وهل يقوم زيد هي"تحرزًا من األمر والن

 فيتقع أخبارًا وال صالت؛ ألن الغرض من الصفة اإليضاح والبيان بذكر حال ثابتة للموصوف يعرفها المخاطب له ليست لمشاركة 
واالستفهام ليست بأحوال ثابتة للمذكور يختص بها، إنما هو طلب واستعالم ال اختصاص له بشخص دون  هياسمه، واألمر والن

لجملة على الضمير فحدث الربط بين الموصوف وصفته مما أدى إلى اتصاف الموصوف ، وقد اشتملت هذه ا(823)شخص"
 .(824)بمضمون الصفة"

 

 :  (825)ومثال النعت بالجملة االسمية قوله

ي َحذذان  م تَّك ئذذذاً  ذذَب الرَّ ت ه م  ق ض  ** َناَزع 
* 

ذذل   وق َهذذذا َخض  َوًة م زًَّة َراو   َوَقه 

 

ُ  نمطها: مبتدأ+مضاف إليه+خبر، وقعت نعتًا للكلمة )قهوة( المعطوفة بدورها  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة  ذذل  وق َهذذذا َخض  على فقوله: )َراو 
كلمة )قضب(، وكان بإمكان الشاعر أن يقول: خضل راووقها، لكنه عدل عن ذلك إلى التعبير بالجملة االسمية حتى يستطيل 

سياق حديثه مع )ه َريرة( مخبرًا إيَّاها بشبابه، فقد كان يجلس إلى فتية  فيإبراز الصورة الشعرية، فالشاعر  في البناء وتسهم الجملة
،  فيكسيوف الهند مضاًء، قد أرسلوا أنفسهم  ف  لذاتها، وقد تناثرت قضبان الريحان، يتنازعها الندمان، وهم يتناقلون كؤوسًا ال َتج 

استقامة وزن البسيط وتصحيح القافية،  فيهم، وهذا ما تفيده الجملة االسمية أضف إلى ذلك اإلسهام دائمة الندى من كثرة استعمال
 الذيالشعر يتوافق فيه جانبًا النحو والشعر معًا، وهما معًا يتآلفان مع المعنى،  فيومن ثم التآلف مع المعنى؛ لذا فإن "التركيب 

 .(826)الشاعر أدل على ما يريد قوله وأكثر مالءمة للسياق"به  يأتييريد الشاعر توصيله إلى قارئيه، وما 
 

 المضاف إليـــه :  -د

َهم  ذلك من قول ابن يعيش عن "إذ"  التيي عد  المضاف إليه من الوظائف النحوية  تحل فيها الجملة محل المفرد معاقبة له، وي ف 
إلى الجمل كسائر أسماء الزمان إال أن غيرهما من أسماء الزمان ، ويضافان أيًضاو"إذا": "فأما "إذ وإذا" فظرفان من ظروف الزمان 

وإضافتها إلى الجملة على طريق الجواز والتأويل،  .الباب فيه إضافته إلى المفرد، نحو: صمت يوم الجمعة وصليت يوم الخميس
أن  أي (828)ما ال يضافان إال إلى الجملوكذلك "لمَّا" عند َمن  قال باسميتها و"حيث" فإنه (827)وإذ وإذا ال تضافان إال إلى الجمل"

 ."إذ، إذا، لمَّا، حيث" تضاف جميعها إلى الجمل لزوماً 

اَلُم َعَليَّ َيْوَم ُوِلدتُّ ﴾ أما ما يجوز إضافته للجملة فهو أسماء الدهر، نحو "أسماء الزمان ظروفًا كانت أو أسماء، نحو  ﴿ َوالسَّ
م  ال َعَذاب    (829) َم َيأ ت يه  ر  النَّاَس َيو  ونحو ﴿ َوَأنذ 

م  اَل  (831)َيْوَم ُهم َباِرُزوَن ﴾  ، ﴿ ِلُينِذَر َيْوَم التَّاَلقِ ونحو  (830)  ونحو ﴿ َهَذا َيو 

                                                           

 0 0/50(  لح ة اىنا823)
 0 002-0/122(  لح ة  ص ي  824)
 0 202/02( ة  ىعةح825)
 0 1109111( ننص  ة جال  ة يلني  ص826)
،  ىُثْنرل   لح نوصب  يمعىن ة اًثاأ ين ثي  ةأل مثصب  ثي  ثلح غثعةأض 0/27(  لح ة اىنا827)

 0 120-102ة  وصب ةن  يل   ص
 0 531-537،  أتنأ ة لمي  ص1/53ىُثْنرل  ة ا وض ( 828)
 0 00(  عنا ألىل، ةآلى  829)
 0 33(  عنا إنلةهيل، ةآلى  830)
 0 25922(  عنا غص ل، ةآلى  831)
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ق وَن    فيعة، وجاز هذا الراب فيالثالثة وخبر  فيالثانية وبدل منه  فياألولى ومفعول ثان  فيأال ترى أن اليوم ظرف  (832)  َينط 
وأضاف سيبويه كلمة "ذى" إلى  (833)كالمهم" فيالدهر لكثرته  فياألزمنة واطرد فيها كما جاز للفعل أن يكون صفة، وتوسعوا بذلك 

 هذه األسماء وكلمة "آية"، مستشهدًا بقول األعشى :

ثذذاً  ع  ذذذون الَخي ذذذل ش  م  د  ** ب آَية  ت ق 
* 

م َداَمذذذاَكَأنَّ َعَلى َسَناب ك هذذا 
(834) 

 

 

سبعة  فيأربعمائة وثالثة وثالثين موضعًا جاءت فيها إذ مالزمة لإلضافة  فيشعر األعشى  فيوقد ورد هذا النمط من اإلحالل 
، وجاءت "حيث" مالزمة (836)ومن بين هذه المواضع تسعة مواضع أضيفت فيها "إذ" إلى الجملة االسمية (835)وثمانين موضعاً 

  في، وجاءت "إذا" مالزمة اإلضافة إلى الجملة الفعلية (837)تسعة مواضع، إلى الجملة الفعلية في أيًضالإلضافة 

ا" فقد أضيفت إلى الجملة  (838)مائتين وتسعة وثمانين موضعاً  ، (839)ستة وثالثين موضعاً  فيعند َمن  قال باسميتها  أيًضاأما "لمَّ
 .وردت فيها مضافة إلى الجملة الفعلية

 

 فيكونه ظرفًا ماضيًا مبهمًا )غير محدود( "حين، يوم، لدن"، فقد ورد  فيضافته إلى الجمل وهو ما كان بمعنى إذ أمَّا ما يجوز إ
، حيث (842)أيًضاموضعين  فيو)لدن(  (841)موضعين فيو)يوم(  (840)ثمانية مواضع فياثنى عشر موضعًا، حيث جاءت )حين( 

 جاءت )لدن(

مضافة إلى الجملة المسبوقة بحرف مصدرى "أن"؛ ألنها "إذا  الثاني فياألول مضافة إلى جملة على تقدير حذف الفعل، و  في
أضيفت إلى الجملة تمخضت للزمان لما تقدم أن ظروف المكان ال يضاف منها إلى الجملة إال "حيث" ويجوز تصدير الجملة 

 .(843)للزمان"األصل  فيبحرف مصدرى لمَّا لم يتمخض "لدن" 

                                                           

 0 05(  عنا ة ال   ، ةآلى  832)
 0 537( أتنأ ة لمي  ص833)
 0ةأل شأ،  يج ن ة  صنا إ أ و نأ  ل وج  هأة ة مي   ي  ىعةح 222-0/227( ة  وصب834)
، 112/22،  122/70، 207/00، 50/22915/2920/20( ىُثْنرل  ة  ىعةح،   ثع  835)

120/03 ،017/25 ،012/00 ،037/12 ،325/159312/2 0 
، 50/22( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء836)

72/53920/209122/709112/229152/29177/29259037/12  
(837 )

 22/009215/79127/79000/109035/129077/029072/29017/7ة ًصنء
0 

ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء،   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع   (838)
17/219212/109212/129122/159112/029037/059302/2 0 

( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء،   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع  839)
72/309232/279112/29172/29002/029020/39320/13 0 

(840 )
/20/70922/029215/59100/39107/039122/279112/219017ة ًثثثثثثثثثصنء

22  0 
 0 032/339020/3( ة ًصنء841)
 0 225/229035/13( ة ًصنء842)



 

251 

 

 :  (844)فمثال ما لزم اإلضافة إلى الجمل قوله

َباَب إ ذ  َكذذذر ه ذذذوا الذ ** ه َو َداَن الرّ 
* 

َيذذذال   َوة  َوص  َراكًا ب َغذذز  يَن د   ذذّ 

 

، نمطها:   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )هودان الرّ باَب إ ذ  َكر هوا الدين( جملة 

 .)فعل+فاعل+مفعول به(+ظرف زمان "إذ"+ مضاف إليه )جملة فعلية ذات فعل ماض "فعل+فاعل+مفعول"مبتدأ+خبر 
 

والمالحظ من خالل هذا النمط أن "إذ" أضيفت إلى الجملة الفعلية بعدها، فعاقبت هذه الجملة المفرد، والمعنى: إذ كراهيتهم الدين، 
لجملة لبيان أن ممدوحه األسود بن المنذر اللخمى قد حمل "الرباب" على حين كراهيتهم الطاعة، لكنه عدل إلى التعبير با أي

األزمنة الماضية  فيأنَّ "إذ" لمَّا كانت مبهمة  أيالطاعة حين وقوع َحَدث  كراهيتهم الطاعة بغزوة وصيال، فسقاهم كأس الموت؛ 
 .طول البناء وتعقد التركيب فيالجملة ، أضف إلى ذلك إسهام هذه (845)جميعها احتاجت إلى جملة توضحها، فعاقبت المفرد

 :  (846)قوله أيًضاومثال ذلك 

** إ نَّ ل َقي َمذذذذذا َوإنَّ َقي ذذذذذذذالً 
* 

وا َماَن َحي ذذذث  َسذذذار   َوإ نَّ ل ق 

َده ذذذم  َعر ي َبذذذاً  ذذذذوا َبع  ** َلم  َيَدع 
* 

َده ذذذم  ن ذذذَزار    َفَغن َيذذذذت  َبع 

 

ُ  منسوخة مؤكدة بمؤكد واحد، تضمنت جملة مضافة إ ُ  خبرية  ُ  اسمية  وا َلم  َيَدع وا( جملة  َماَن َحي ذذذث  َسذار  لى "حيث"، فقوله: َ)إ نَّ ل ق 
 نمطها : 

إن+اسمها+ظرف مكان+مضاف إليه)جملة فعلية مثبتة ذات فعل ماض "فعل+فاعل"+ خبر إن "جملة فعلية" والمعنى: حيث 
 .سيرهم

در، يرى أن ل َقي مًا وَقي اًل ولقمان قد مضوا حيث مسيرهمفال ح  وجعل الجملة  .مالحظ أن الشاعر صدد حديثه فيما بينه وبين بنى ج 
خلف وقدام ويمين وشمال وفوق وتحت، وعلى  هي)حيث( "تقع على الجهات الست و  هيبعد حيث معاقبة للمفرد إلزالة إبهامها، ف

َمت حيث وق فكما كانت إذ  .األزمنة الماضية كلها فياألمكنة إذ المبهمة  فيعت عليها جميعًا، فضاهت بإبهامها كل مكان، َفأ ب ه 
والمالحظ أن هذه  .(847)توضح بها إذ من ابتداء وخبر وفعل وفاعل" التيمضافة إلى جملة توضحها أوضحت حيث بالجملة 

 .مع النسج الشعرى فاستقام وزن مجزوء البسيط وصحت القافية النحوي تآزر النظام  فياإلضافة وهذا اإلحالل قد أسهما 

 
                                                                                                                                                                      

 0 0/110ي (  لح ة  ص 843)
 0 22/20( ة  ىعةح844)
 0 22-3/25( ىُثْنرل   لح ة اىنا845)
 0،  ة يلى   ة او    نص يلني 000/10( ة  ىعةح846)
 0 3/22(  لح ة اىنا847)
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 :  (848)ومثال ما يجوز إضافته إلى الجمل قوله

ث ذذذل  َحب ذ يَئذذذذذذَة م  ز  ** إ نَّ الرَّ
* 

حاب ذذذه   َم َفاَرَقذذذه ص   ذَوَة َيو 

 

حاب ه ( جمل َم َفاَرَقذه ص  ث ل  َحب َوَة َيو  ز يَئذَة م  ، نمطها: حرف فقوله )إ نَّ الرَّ ُ  بإنَّ ُ  منسوخة مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ة 
 .ناسخ+اسم+خبر+مضاف إليه+ظرف زمان+مضاف إليه )جملة فعلية مثبتة فعلها ماض "فعل+مفعول+فاعل"(+مضاف إليه

 

يَف إلى الجملة بعده جوازًا على التأويل، والمعنى ) البنية األساسية(: يوم  أيوالمالحظ من خالل هذا النمط أن الظرف )يوم( قد أ ض 
اللفظ إلى الجملة والمراد المصدر "فراق"،  فيأن اإلضافة  أيبنية السطح إلى: يوم فارقه صحابه،  فيفراق صحابه، وقد تحولت 

انت "فإذا قلت: هذا يوم يقوم زيد، أو يوم زيد قائم، فإنما تريد قيام زيد، فكأنه أضاف إلى مدلوالت الجمل ومدلوالتها معان  وإن ك
الحقيقة إنما  فيفاإلضافة  ...تتركب من األعيان والمعانى، واألزمنة تكون ظروفًا للمعانى دون األعيان، نحو قولك: القتال اليوم

، وذلك صدد مدحه لرجل من (849)إلى الحدث الدال عليه الجملة ال إلى الجملة، إذ اإلضافة ال تجوز إال إلى ما تجوز إضافته" هي
القتال حتى  فيفارق فيه )حبوة( أصحابه وتخلوا عنه  الذين حبوة، فيقول: "إن الرزء الفادح لهو مثل ذلك اليوم كندة يدعى ربيعة ب

َت متاعه"  .(850)ن ه 
 

فيقول بخصوص الظروف جائزة  اإلضافة إلى  -وهو ما أتفق فيه معهما-أيًضانصه السابق يراه الرضى  فيوما يراه ابن يعيش 
م زيد: يوم قدومه، ولو  اللفظ فيالجملة "اإلضافة  إلى ظاهر الجملة بال خالف، ومن حيث المعنى إلى مصدرها؛ ألن معنى يوم َقد 

المعنى لتخصيص  فياإلضافة  أيًضاو  .خبر َلَكاَن المعنى: يوم هذا الخبر المعين هيالحقيقة إلى ظاهر الجملة و  فيكان مضافًا 
، لذا فهذه (851)اإلضافة المفيدة للتَّخصيص من صحة تقدير الم التخصيص، والالم يتعذر دخولها على الجملة" فيالزمن، والبد 

 .بيت األعشى معاقبة للمفرد "فراق" فيالجملة 

 

شعر األعشى إن ما  فيوبناًء على ما سبق يمكن القول من خالل هذا النمط السابق وبقية أنماط ما جاز إضافته إلى الجملة 
لكن لماذا هذا الشرط   .ف إلى الجملة لم يكن إال زمانًا، وذلك طبقًا لتفسيرات النحاة بناًء على ما بين أيديهم من نصوصأضي

ُ  منها أحد األزمنة الثالث َتَفاد  ة، يجيب الرضى قائاًل: "وإمَّا جائزة اإلضافة إلى الجملة، وال تكون إال زمانًا مضافًا إلى جملة م س 
وإنما احتيج إلى هذا التناسب؛ ألن  .الداللة على مطلق الزمان، وإن كان الزمانان مختلفين فيب المضاف إليه اشترط ذلك ليناس

تضمنته نفس الجملة، فعلى هذا ال يجوز إضافة مكان  الذيالحقيقة هو المصدر  فياإلضافة على غير األصل، إذ المضاف إليه 
تفاد منها أحد األ فإذا تقرر هذا قلنا: األصل أن ي َضاف  .مكنة مّعينًا كما ي ستفاد منها أحد األزمنةإلى جملة؛ ألن الجملة ال ي س 

واالسمية  .إضافة الزمان إلى الفعلية أكثر منها إلى االسميةالزمان إلى الفعلية لداللة الفعل على أحد األزمنة وضعًا، فلذا كانت 
تفاد منها بكون ثانى جزأيها فعالً  َتن وَن   المضاف إليها إما أن ي س  َم ه م  َعَلى النَّار  ي ف  ، كقوله تعالى: ﴿ َيو 

، أو بكون مضمونها (852)
، أو  فيأحد األزمنة الثالثة، وإن كان جزآها اسمين، إما  فيالوقوع  مشهور اج  أمير  المستقبل،  فيالماضى نحو: أتيتك حين الَحجَّ

                                                           

 0 032/33( ة  ىعةح848)
 0نونل  ىًيل 0/22(  لح ة اىنا849)
 0حيي ة شلح 030( ة  ىعةح ص850)
 0 272-0/275(  لح ة  ص ي 851)
 0 20ةآلى  (  عنا ة أةنىص ، 852)
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وَن   شيءنحو: آلخذَّنك حيَن ال  ز  َم ه م َبار  لك، قال الله تعالى: ﴿ َيو 
الكامل: ال يضاف الزمان الجائز  في، وقال المبرد (853)  

 .(854)اإلضافة إلى االسمية إال بشرط كونها ماضية المعنى، حماًل على "إذ" الواجبة اإلضافة إلى الجمل"

 

اثنى عشر  فيى الجملة الفعلية دون غيرها حيث ورد ذلك شعر األعشى كانت إضافته إل فيلذلك فإن ما جاز إضافته إلى الجملة 
يَر إليها آنفًا، باإلضافة إلى أنَّ ما لزم اإلضافة إلى الجملة كانت إضافته إلى االسمية  تسعة مواضع فقط، وهو  فيموضعًا أ ش 

 .يؤكد ما سبق ذكره من إيثار األعشى التعبير بالفعل الذياألمر 

 

يَف الظرف إلى الجملة  شعر األعشى، ولمَّا كان لهذه  فيكل ما سبق عرضه  فيولعله من الجدير بالذكر اإلشارة إلى أنه لمَّا أ ض 
  ُ المعنى مما جعل النحو يتآلف مع النظم الشعرى واللذان يتآلفان بدورهما مع المعنى، فإنه نتيجة لهذا اإلحالل  فيالجملة أثر 

 .شعر األعشى فية والظرف مما أدى إلى التماسك على مستوى الجملة والنص حدث الربط بين الجمل

 

ولنتساءل، هل كان هذا التماسك نتيجة الربط بالضمير أم بغيره  الواقع أن هذا الربط قد حدث بإضافة الظرف إلى الجملة وجعله 
 .(855)ظرفًا لمضمونها

 

 المفعول به :  -هـ

رد، محلها النصب إن لم تنب عن فاعل، وهذه النيابة مختصة بباب القول، نحو قوله تعالى:﴿ ث مَّ تأتى الجملة مفعواًل به معاقبة للمف
ب وَن    نت م ب ه  ت َكذّ  ي َقال  َهَذا الَّذ ي ك 
: باب ظن الثانيثالثة أبواب: أحدها باب الحكاية بالقول أو مرادفه،  فيوتقع الجملة مفعواًل  (856)

وقد جاءت الجملة مفعواًل به  .(857)كل فعل قلبى فيوذلك غير مختص بباب ظن، بل هو جائز  وأعلم، الثالث: باب التعليق،
 أربعة وأربعين موضعًا، متخذة نمطين :  فيشعر األعشى  فيمعاقبة المفرد 

 

 

 النمط األول : باب الحكاية بالقول دون مرادفه : 

، فمن ذلك فياثنين وأربعين موضعًا، جاءت فيها الحكاية ظاهرة غير خفية؛ ألنه "من الجمل المحكية ما قد يخ فيجاء هذا النمط 
ا َلَذاِئُقوَن ﴾ المحكية بعد القول  في َنا ِإنَّ واألصل: إنكم لذائقون عذابى، ثم عدل إلى التكلم؛ ألنهم تكلموا  (858)﴿ َفَحقَّ َعَلْيَنا َقْوُل َربِ 

 .(859)م"بذلك عن أنفسه

إجراء القول مجرى  فيأنها ال تحتمل شيئًا آخر غير الحكاية كما هو الحال  أيًضاوي اَلَحظ  على هذه المواضع الواقعة بعد القول 
وقد تنوعت الجملة المحكية بالقول الواقعة مفعواًل به  .كل هذه المواضع المحكية به فيالظن، كما أن القول قد عمل فيما بعده 

تسعة عشر  فيمحل المفرد ما بين الخبرية والطلبية، والخبرية بدورها تنوعت ما بين الفعلية المثبتة والمنفية، حيث جاء ذلك 

                                                           

 0 22(  عنا غص ل، ةآلى  853)
 0 0/271(  لح ة لاأ 854)
 0 210-0/272( ىُثْنرل  ة ًصنء855)
 0 501،  ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص27(  عنا ة ا ىىي ، ةآلى  856)
 0 532-501( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص857)
 0 02(  عنا ة نص ص ، ةآلى 858)
 0 530( أتنأ ة لمي  ص859)
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، والطلبية (861)ر موضعاً ثالثة عش فيواالسمية تنوعت بدورها ما بين االسمية المجردة والمنسوخة، حيث جاء ذلك  (860)موضعاً 
 : (863)، فمثال الخبرية قوله(862)عشرة مواضع فيتنوعت ما بين األمر والنداء واالستفهام، حيث جاء ذلك 

ل َنا ت ل ذذذَك َعاَدت َنذذذا ** َقال وا الر ك وَب: َفق 
* 

ُ  ن ذذذز ل   َشذذر   َأو  َتن ز ل ون َفإ نَّا َمع 

 

ُ  تتضمن جملًة اسميًة خبرية مثبتة  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  محل نصب مفعول به، معاقبة  فيفقوله: )فقلنا تلك عادتنا( جملة 
 مفردًا، وصورة نمطها:  يأتياألصل  فيللمفرد؛ ألن المفعول به 

 فعل+فاعل+مفعول به )جملة اسمية "مبتدأ+خبر"(+مضاف إليه

أيامهم الحربية وبخاصة يوم )العين(، فيريد  فيالشيبانى، معددًا مفاخر قومه  -أبى ثابت-سياق خطابه ليزيد بن مسهر فيفالشاعر 
ضحوة النهار، ليس فينا إال فارس متمكن ال يميل على سرج الفرس، وال تنقصه عدة  فيأن يقول: "وما يوم )العين( بسر، فقد كان 

 وتلك عادتهم ثابتة لهم ال تتغير، وذلك يفهم من هذا البيت وسابقه حيث يقول :  (864)جاًل"القتال، وهو خير محارب راكبًا ورا

يذذةً  َم الَعي ذذذن  َضاح  ن  الَفَوار س  َيو  ** َنح 
* 

ُ  َواَل ع ذذز ل   يل   َجن َبى  "ف َطي َمَة" اَل م 

 

ُ  من التوكيد ليدلّ ل على أن عادتهم  ُ  خالية  القتال راكبين  فيومن خالل صورة هذا النمط السابق يالحظ أن الجملة المعاقبة اسمية 
ُ  ال يستطيع أحد إنكارها  .وراجلين حقيقة 

 

الية من التوكيد لينزل غير المنكر وهذا األمر ال يستقيم له إذا عبر عنه باالسم المفرد فقط؛ لذا لجأ إلى التعبير بالجملة االسمية الخ
 .منزلة المنكر لعدم االعتداد بإنكاره، وجاء الخبر حكمًا على المبتدأ إلفادة الزم الفائدة

 :  (865)ومثال الطلبية قوله

ائذذذًة  ذذم  م  ن ه  ف وَضًا َوَما ** َفَقاَل ل ل َمل ك  َسذذذرّ ح  م  ل  َمخ  َن الَقو  اًل م  ر س 
                                                           

، 107/22، 102/20، 77/2922/529207/129205/02 ( ىُثْنرثثل  ة ثث ىعةح   ثثع 860)
135/5 ،29000/10 ،052/39229072/23 0 

( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع 861)
220/229222/209212/139202/039202/2979232/129112/13 ،
012/19015/0959310/10 0 

( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء  862)
207/159230/209252/29222/279222/29272/229277/519210/05
 ،102/209012/01 0 

، حيثثي لع ثثن    ن ثثع    220،  ىُثْنرثثل   ة جاثثا  ثثي ة ن ثثع  لخليثثا ص  220/22ًثثصنء( ة 863)
 ينز عح   لأ أينأ  و  و ول ينز عح  ء  ص أيشلد  ُثُزفد    

 0حيي ة شلح 221( ة ًصنء ص864)
 0 222/27( ة ًصنء865)
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 (866)َرَفَعا *
 

ُ  تتضمن جملة طلبية جاءت معاقبة للمفرد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  محل نصب مفعول به،  فيفقوله: )فقال للملك سرح( جملة 
" إذ شفع لبنى تميم عند كسرى يوم "الصفقة"، حيث جاء فيسياق بيانه لفضل ممدوحه "هوذة بن على الحن فيحيث إن الشاعر 

هوادة ولين، فاستجاب له؛ لذا فإنه لو عبر باالسم المفرد َلَما استقام له االلتماس  فيهم هوذة يلتمس من الملك أن يسرح مائة من
 .الظاهر من هذه الجملة الطلبية

 

 ِلَم : : باب ظن وعَ الثانيالنمط 

 فيأحدهما بعد الفعل حسب  (867)موضعين فيمحل نصب على المفعولية  فيباب ظن وأعلم  فيورد إحالل الجملة محل المفرد 
 : (868)صيغة الماضى، نحو قوله فيصيغة المضارع واآلخر بعد الفعل علم 

ذذذى َلك ذذذذ م َكاف ذذذذراً  َسَبنّ  ** َفاَل َتح 
* 

َيذذذاَرا يذذد  الغ  َسَبنّ ى أ ر   َواَل َتح 

 

ُ  تتضمن جملًة فعليًة خبريًة مثبتًة ذات فعل  ُ  طلبية  ُ  فعلية   فيمتعد، جاءت معاقبة المفرد فقوله: )ال تحسبنى أريد الغيارا( جملة 
 محل نصب مفعول به، صورة نمطها : 

 ال+فعل+فاعل+مفعول به أول+مفعول به ثان )جملة فعلية "فعل+فاعل+مفعول(

 

ُ  فعلها مضارع، وأن األصل هو التعبير باالسم المفرد، حيث يمكن  الثانيومن خالل هذا النمط ي الحظ أن المفعول  ُ  فعلية  جملة 
سياق تأكيده الوالء لممدوحه قيس بن معد يكرب، وعدل عن التعبير  فيفالشاعر  .: وال تحسبنى م َغيّ راً هيالقول إن البنية األساسية 

لبيان ثبات عدم تحوله عن عهده لقيس، وأنه لن يستبدل به أحدًا غيره،  الثانيبالمفرد إلى التعبير بالجملة الفعلية مكان المفعول به 
مع النسيج الشعرى، وقد تآلفا معًا مع  النحوي توافق النظام  فيأن ذلك لن يتجدد، أضف إلى ذلك أن هذا اإلحالل قد أسهم  أي

مغيرًا( َلَما استقام وزن المتقارب، وَلَما صحت  ، فلو قال الشاعر مثاًل: )وال تحسبنىالمتلقييريد الشاعر توصيله إلى  الذيالمعنى 
 .القافية برويها المراد

 

 ثانيًا: إحالل المصادر محل األفعال : 

َذف  عامل المفعول المطلق وجوبًا وي َقام المصدر مقامه، لكثرة االستعمال، وقد اختلف القول  يقول ابن  (869)هذا اإلحالل فيي ح 
قولك: )ضربًا زيدًا( منصوب  فيالمصدر الواقع موقع الفعل: هل يعمل أو ال  والصحيح أنه يعمل، فزيدًا  فيعقيل: "واختلفوا 

الداللة  فيبضربًا على األصح، وقيل: إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو )اضرب(، فعلى القول األول ناب ضربًا عن اضرب 

                                                           

 0( ن      ي  ي   هعة ا866)
 0 22/339300/21( ة  ىعةح867)
 0 22/33( ة  ىعةح868)
، أتنثثأ 1/227ف ة انثث ن أ ثثا ة ىيثثا  ة ثثلو   ثثي ا ثثك، ىُثْنرثثل   ثثلح ة  ص يثث ( حثثعف إحثث 869)

، ة  صنثث   ثثثي ة ثث نس ة ن ثثثع   نثث  ةنثثث  2/523 أثثص نيثثث هص،  ثثلح ةنثثث    يثثا 121ة لميثث  ص
 0 132-719130-22هشصم ص



 

256 

 فيأن المصدر نائب عن الفعل  أي (870)اللة على المعنى دون العمل"الد فيناب عنه  الثانيالعمل، وعلى القول  فيعلى معناه و 
من ذهب إلى أن المصدر ال يقوم  أيالمعنى فقط على ر  فيوينوب عنه  -وهو ما يرجحه ابن عقيل-المعنى والعمل إذا قام بعمله

العمل "فالمصدر نائب عن الفعل  في يحل محل فعله نائبًا عنه الذيإنه إذا كان المصدر  أيًضابعمل الفعل، ومن هنا يمكن القول 
 .(871)المعنى فقط" فيالعمل فهو نائب عنه  فيالمعنى والعمل والموقع، وإذا لم يكن نائبًا  في

 

، كل ها غير نائبة (872)ثمانية عشر موضعاً  فيشعر األعشى  فيوقد جاء هذا النمط من إحالل المصادر المنصوبة محل األفعال 
 : (873)المعنى فقط، نحو قوله فيأنها نائبة عنه  أيالعمل،  فيعن الفعل 

** َولذ ذذَى ابذ ذذن  َعذذذّ م َما َيذذذَزا
* 

ذذر ه َخَبَبا ر َكاب ذذذه   ع   ل  ل ش 

يذذذذذًة َوَعمَّذ ** َسحذذذَّذذذا َوَساح 
* 

َباب ذذ ه  (874)ذا َساَعة  َذل َقذذذذت  ض 

 

سياق مدحه لرجل من كندة يقال له )ربيعة بن حبوة( فيشير "إلى ابن عم له ال تزال اإلبل تخب حاملة معها ما يقرضه  فيفالشاعر 
ا(  الثانيالبيت  فيوالمالحظ  (875)هجائه، يتوالى متتابعًا وقد ذلق لسانه بما يحمل قلبه من الحقد" فيمن شعر  أن كلمة )سحَّ

ا مصدر للفعل )َسّح(، فَسحَّ الماء سح وهذا المصدر قد حل  (876)كّرَها مسرعاً  أيًا: سال منحدرًا، واستنشدته قصيدة فَسّحها علّى سحًّ
 .المعنى ال العمل؛ ألنه مصدر غير عامل فيجاء نائبًا عنه  أيمحل فعله، 

ما يحمله الفعل )سح أو  فالبنية األساسية أو ما يريد الشاعر قوله )إن هذا الشعر يسح سحًا(، لكنه عدل إلى التعبير بالمصدر؛ ألن
 فيفالشاعر أراد معنى آخر يوضح فيه بيان مدى تتابع هجاء ابن عمه له وبيان السرعة  .يسح( غير متطابق تمامًا مع )سحا(

ذلك ولفت االنتباه إلى سرعة التتابع دون الزمن أو من يقوم بهذا الحدث واالهتمام بذلك، والداللة على أن تتابع الهجاء ال يقتصر 
 .لى وقت محدد أو زمن معينع

 

 تعليقه على قول الشاعر :  فيذلك يقول أحد الباحثين  فيو 

يَن َأل   ** النَّاَس جذ ذذل  أ م ور هذذم هيَعَلى ح 
* 

َري ق  الماَل َنذ دَل الثََّعال ذذذب   اًل ز   َفَند 

 
                                                           

 0 2/523(  لح ةن    يا870)
 0 71( ة  صن   ي ة  نس ة ن ع  ص871)
، 72/32977/0923972/11912/32ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  872)

205/129252/229255/03 ،272/29212/12 ،
210/009225/359007/10 ،070/25 ،072/1 ،320/10 0 

 0 007/10( ة ًصنء873)
 0( ة ضمصب  ةألح ص 874)
 0 030( ة  ىعةح ص875)
 0( ة لًصح، أص ا )  (876)



 

257 

قصد إليه مساويًا تمامًا لمعنى )اندل(، وإنما أراد معنى إفصاحيًا آخر  الذي"وحين قال الشاعر: )فندال زريق المال( لم يكن المعنى 
 فيَمَعان  ال توجد  هيو  .انفعاليًا فيه من الحث والحض على العجلة والخفة من محاولة الهرب ما عززه الشاعر بقوله: ندل الثعالب

َب الرّ َقاب    وقولهالقرآن الكريم، نحو ق فيونحن نرى من ذلك الكثير  ...صيغة األمر المجردة ﴿ َوالَِّذيَن   :(877)وله تعالى:﴿ َفَضر 
 .(878)َكَفُروا َفَتْعسًا لَُّهْم ﴾"

 

اختصار قوله )يسح سحًا(  أيقول األعشى قد أدى إلى االختصار والتأكيد،  فيوباإلضافة إلى ما سبق فإن التعبير بالمصدر 
هذا الشاهد،  فيوهذا االختصار قد أدى إلى توافق النحو مع الشعر فاستقام وزن مجزوء الكامل  .والتأكيد على ذلك التتابع السريع

االختصار، وأما التأكيد فظاهر القول به أن المصدر  فييقول األلوسى: "وذكر غير واحد أن فيما ذ ك ر اختصارًا وتأكيدًا وال كالم 
األصل وأما اآلن فال؛ ألنه بمنزلة  فيذلك مؤكد  في: إن المصدر حواشى التصريح فيبعد حذف عامله مؤكد، وقال الحمصى 

 .(879)سد هو مسده، فال يكون مؤكدًا، بل كل مصدر صار بداًل من اللفظ بالفعل ال يكون مؤكدًا وال مبّينًا لنوع" الذيالفعل 
 

وم مَّا سبق يتبين لنا أن إحالل المصدر محل الفعل يضيف معنى يفوق ما يضيفه الفعل لألسلوب، ومن هنا فإن الشاعر حينما 
 .المتلقيينيب المصدر عن الفعل، فإنه يريد توصيل معنى ما يرتبط بالسياق إلى 

 

 شعر األعشى :  فيسمات اإلحالل بين الجملة والمفرد 

شعر األعشى بعد هذا العرض، فيمكن القول فيما يخص إحالل  فيإذا أردنا أن نشير إلى سمات اإلحالل بين الجملة والمفرد 
التحليل، وهنا يتداخل  فيالجملة محل المفرد إن هذه الجملة المعاقبة للمفرد غالبًا ما تكون داخل جملة أخرى على نحو ما سبق 

 فيوهذه الجملة الطويلة قد تكون الصورة الشعرية الكبرى  .ا، وربما يستغرق هذا الطول عدة أبياتبناء الجملة مما يؤدى إلى طوله
بيت  فيشعر األعشى، وقد ظهر ذلك  على مدار التحليل نحو اإلتيان بالفعل  في النصيالقصيدة غالبًا، مما يؤدى إلى التماسك 

ومثال  (880)بجوابه بعد بيت أو بيتين يأتيبيت و  فيبفعل الشرط  يأتيأو بعده ببيتين، أو  التاليالبيت  فيوفاعله أو مفعوله 
َف  فياستطالة الجملة اإلتيان بالمبتدأ "ناعية"  ي َم" َوع ط  د  اللّ َفاَق" و"َتن وط  التَّم  َف المبتدأ بجملة "َتش  ص  بيت وخبره بعده ببيتين، حيث و 

 :  (881)قوله فيالبيت الثالث، وذلك  فيالخير "ملكت"  يأتيعليها جملة "تأبى الغبوق"، ثم 

ذذذم   ن ه  َيذذذة  م  ** َفَيذذذذذار بَّ َناع 
* 

ذذد  اللّ َفذذذاَق َعَلي هذَذذا إ َزاَرا  َتش 

ي ذذَم َوَتأ بذَذذى الَغب ذذذو ** َتن وط  الَّتم 
* 

َنذة  النَّذذذ وم  إالَّ َنَهذذاراً   َق م ن  س 

َتهذذا لَ  ذذذذذذَت َفَعاَنق  َلذذذةً َمَلك  ** ي 
* 

عذ ذذو َيَسذذذاَرا  َتن ص  الق ع وَد َوَتد 

                                                           

 0 20، ص 3(  عنا أ ا ، ةآلى  877)
   1،  ةآلى  أ   عنا أ ا  ، ةآلى   135 ن  ةن  هشصم ص ( ة  صن   ي ة  نس ة ن ع 878)
 0 12/20( ن ح ة ايص أ  ي يىًيل ة  لمح ة يريل  ة ًمع ة اثص أ 879)
 0حيي أ  أ  ة ا  ء 35( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص880)
 0 30-22/32( ة ًصنء881)
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وجه الملك الطااية "فكم حىّ  قد أذله هذا الملك الجبار،  فيوذلك صدد مدحه لقيس بن معد يكرب ومطالبته لقومه أن يحالفوا قيسًا 
لفرط  هيلضخامة أردافها تأتزر بثوبين قد ل ف ق أحدهما إلى اآلخر، و  هيفسبى نساءهم، وفيهن الغانية المترفة الممتلئة الجسم، ف

جمالها تعلّ ق التَّمائم دفعًا لحسد الحاسدين، وصيانة لجمالها من أعين الشريرين: يغلبها النوم فال تشرب خمر النساء إال بعد أن 
تع بجمالها معانقًا، فال تزال تتحامل على نفسها محاولة أهلها، فصارت إليه سبية مملوكة، يستم فيفجعلها هذا الملك  .يرتفع النهار

 .(882)النهوض حين تدعو الله مبتهلة إليه"

"توالى مجموعة متالحمة من  أيالترابط بين األبيات يعرف باالستدارة،  فييسهم  الذيوتجدر اإلشارة إلى أن هذا األسلوب 
وقد أكثر  .معناه، ولكن المعنى العام ال يتم إال بالبيت األخير منها فياألبيات، تجرى على نظام متسق، يقوم فيه كل بيت بنفسه 

وهو أسلوب مشوق يثير السامع، ويبعثه على تتبع الكالم حتى نهايته  -وتأثر به األخطل فيه-شعره فياألعشى من هذا األسلوب 
أن تنطلق الدراسة أول األمر من بنائه  أراه أجدى لدراسة الشعر القديم الذي، ولذلك يقول الدكتور محمد حماسه: "و (883)ومداه"
هذا الشعر حتى تستغرق عدة أبيات  فيوسوف نرى أن الجملة تطول  .يعنى بناء جملة وطريقة تركيبها اللغوي وبناؤه  اللغوي.

 .، وهذا ما حدث عند األعشى على نحو ما سبق(884)فتكون بذلك صورة متماسكة األطراف"
 

األفعال، فإن أهم ما يتسم به هذا اإلحالل االختصار والتأكيد المرتبطان بالسياق على نحو ما وفيما يخص إحالل المصادر محل 
 .سبق

وفيما يخص اإلحالل بين الجملة والمفرد سواء أكان إحالل الجملة محل المفرد أم إحالل المصدر محل األفعال فإنه يمكن 
مع النسج الشعرى فاستقام الوزن  النحوي توافق النظام  فيإسهامه غالبًا باإلضافة إلى ما تقدم إلى أن هذا اإلحالل يتسم ب -اإلشارة

 .وصحت القافية، ومن ثم تآلف الجانبان مع المعنى

 

                                                           

 0 27-009022/23-130/02،  ىُثْنرل  وىض ص21( ة ًصنء ص882)
 0 ا  ءحيي أ  أ  ة 35( ة ًصنء ص883)
 0 121،  ىُثْنرل  وىض ص ص151( ننص  ة جال  ة يلني  ص884)
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 المبحث الخامس
 إحالل الحروف محل األسماء

 

ّل محل حرف أييتناول هذا المبحث إحالل الحروف محل األسماء،  آخر، بل  أن الحرف قد يخرج عن   معناه األصلى، ال لَيح 
 موضعين متخذًا نمطين اثنين هما :  فيليستعمل بمعنى االسم، وقد ورد هذا األمر عند األعشى 

 أواًل: الكاف بمعنى مثل : 

د   فيتجىء الكاف الجارة اسمًا بمعنى مثل "وال تقع كذلك عند سيبويه والمحققين إال  َن َعن  كالَبر  َحك  الضرورة، كقوله: َيض 
الم ن َهمّ "
؛ ألن األسماء إنما ع ر َفت بمعانيها، وأنت إذا قلت: زيد كعمرو أو زيد ، (885)  ُ ولعله مما يستلفت النظر أنه حكم "أنها اسم 

وتتعين  .(886)الكالم واألشعار ما يوجب لها أنها اسم" فيوأمَّا اللفظ، فقد قيل  ...مثل عمرو، فالمعنى واحد، فهذا باب المعنى
 :  قوله فياسميتها إذا انجرت كما 

 َيْضَحْكَن َعْن كالَبْرِد الُمْنَهم ِ 

 قوله :  فيوإذا ارتفعت كما 

** َذو ى َشَطذذط   هيَأَتن َته ون َوَهل  َينَ 
* 

ن  َيذ َهب  ف يه  الزَّي ت  والف ت ل  كالطَّع 

َعى أو على االبتداء، نحو: كذا عندى درهمًا، على ما قال بعضهم، واستدل بقولهم: إن كذا درهمًا مالك،  برفع مالك، واألولى أن ي دَّ
ز  ...تركيب كذا وما ذكره من رفع مالك، غير دال على مدعاه، وسيبويه ال يحكم باسميتها إال عند الضرورة، وأمَّا األخفش فيجوّ 

 :  (888)قول األعشى فيوقد ورد ذلك  (887)ذلك من غير ضرورة، وتبعه الجزولى"

 َذِوى َشَطـــطٍّ  هيَهْل َتْنَتُهون؟ َواَل َينْ 

ْيـــُت والُفُتـــل  (889) كالطَّْعِن َيْذَهُب ِفيِه الزَّ

 

( جملة فعلية خبرية منفية بال، نمطها :  هيفقوله: )وال َينَ  ن   َذو ى َشَطذذط  كالطَّع 

 +فعل+مفعول به+ مضاف إليه+فاعل+مضاف إليهفيحرف ن

                                                           

،  اثثلةئل ة شثثيل 2329050-3/230،  ىُثْنرثثل  ة ا وضثث 102-101( أتنثثأ ة لميثث  ص885)
 0 002ةن   نىعن ص

 0 2/302( ةألبعف  ي ة ن ع 886)
 0 013-3/010(  لح ة  ص ي 887)
،  أًثص ك ة ن ثصا  ثي 1/712ة اشث عنة ،  ىُثْنرل   لح ة  نثصئ  ة وًثع 220/22( ة  ىعةح888)

 0 33 جعا ة ل ةىص  ص
 2/302،  ةألبثثعف  ثثثي ة ن ثثثع1/070( يجثث ن ة  ثثثصنا إ ثثأ وح ن ةىثثث  ة ميثثث   ثثي ة خنثثثصئي889)

  ثثثثلح ة اىنثثثثا  غيلهثثثثص أخولىثثثثث   ثثثث  ن ةىثثثث  ة ثثثثث ىعةح،  اثثثثن ل أثثثث  ىضثثثثثع أ ثثثثصح )هثثثثا( هاثثثثثزا 
 0ةة وى صم،  أ صح )ة(   ،   ننأ ويأ  نل ةى  ة  ىعةح
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أن هذه الجملة قد دخلها عنصر تحويل بإحالل الكاف محل )مثل(،  أيمثل الطعن ذوى شطط،  هي: وال ينهيوالبنية األساسية 
 قوله :  في التياسم بمنزلة مثل، ك هيحيث إنها فاعل "فليست الكاف هنا حرف جر، بل 

، فكأنه قال :  ر  ون ّى َأف َزعه الزَّج   َعَلى كالَقَطا الج 

، فيرفعه بفعله" هيَوَلن  َينَ  ن  ث ل  الطَّع  َذو ى َشَطذذط  م 
(890). 

 : "ومثال بيت األعشى قول امرىء القيس:أيًضاهذا الصدد يقول ابن عصفور  فيو 

ذذذر   َخذذر  َعَلي ذذذذك َكَفاخ  ** َوإ نََّك َلم  َيف 
* 

ث ل م غلّ ذذذب   ل ب ك م  ، َوَلم  َيغ  يف   َضع 

 

فال يجوز أن يكون محذوفًا ويكون تقديره  .البيتين أنه البد للفعل من فاعل فيفجعل الكاف فاعلذذة بذ "يفخذر" والدليل على أنها فاعلة 
: فاخر كفاخر ضعيف؛ ألنه ال يخلو بعد الحذف أن يقام المجرور مقامه أو ال الثانيالبيت  فيالبيت األول: ناه كالطعن، و  في
مقامه، وإن قّدر قائمًا مقامه لزم أن يكون  ءشيفإن لم يقم مقامه لم يجز ذلك؛ ألن الفاعل ال يحذف من غير أن يقام  .يقام

حرف الجر فيه غير زائد ال يكون فاعاًل، فلّما تعذر حذف الفاعل على التقديرين لم يبق إال أن  الذيالمجرور فاعاًل، والمجرور 
ك َم لها بحكمه بداًل من حكمها  هيتكون الكاف   .(891)للضرورة"الفاعلة، عوملت معاملة "مثل"؛ ألن معناها كمعناه، وح 

 

إن القول بأن الفاعل موصوف محذوف أقيمت الصفة مقامه ضعيف فيه نظر، يقول ابن يعيش: "وال  أيًضاومما سبق يمكن القول 
كالطعن، ثم حذف  شيءذوى شطط  هيوقد قيل إن الفاعل ههنا موصوف محذوف والتقدير: ولن ين .يصح أن يكون الفاعل حرفاً 

ال يصلح حذف الموصوف إال حيث يجوز إقامة الصفة مقامه بحيث يعمل فيه عامل الموصوف الموصوف، وذلك ضعيف؛ ألنه 
والموصوف ههنا فاعل والصفة جملة، فال يصح حذف الموصوف فيها وإسناد الفعل إلى الجملة؛ ألن الفاعل ال يكون إال اسمًا 

 .(892)محضًا"

                                                           

، 3/232،  ىُثْنرثثثثل  وىض ثثثثص  ة ا وضثثثث 2/110،  ثثثثل بثثثثنص   ة  ثثثثلةب1/070ة خنثثثثصئي (890)
، ة  نصح 3/013،  لح ة  ص ي 2/302، ةألبعف  ي ة ن ع2/33ة  صأا  ي ة لت   ةأل ب

-2/350، يزة ث  ةأل ب37، أيثص أ ة  ثل   ص211 ي  لح ونيثص  أشث ل  ة  ثلةب ص
353 0 

   عىا ,  ة مي  أ  ة 001-002( الةئل ة شيل ص891)
 0 2/330،  ىُثْنرل    ةألبعف  ي ة ن ع1/30(  لح ة اىنا892)
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ال يريان تخصيص  (893)الشعر، فإن األخفش والفارسى فيرورة وإذا كان سيبويه وابن عصفور قد خصا مجىء الكاف اسمًا بالض
زان كونها اسمًا  قوله: "إن كاف الجر قد تكون مرة  اسمًا ومرة  في أيًضااالختيار، وهو ما يراه ابن جنى  فيذلك بالضرورة، بل يجوّ 

ز األمرين، وذلك نحو قولك: زيد كعمرو" فيحرفًا، فإذا رأيتها  ، لكن (894)موضع تصلح فيه ألن تكون اسمًا، وألن تكون حرفًا، فجوّ 
الكالم مثل: مررت بكا  فيفيه نظر، حيث إنه "لو كان كما زعموا لسمع  -كما يرى ابن جنى وغيره-االختيار فيمجيئها اسمًا 

َنفََّر منها ابن جنى، بل الضرورة  التيإلى أن الضرورة هنا ليست الضرورة  ، وسواء أكان هذا أم ذاك، فتجدر اإلشارة(895)ألسد"
ما اصطلح عليه بخصائص لغة الشعر، فيبت األعشى  هيجعلت النحو يتآلف مع الشعر من أجل تآلفهما معًا مع المعنى، و  التي

 من بحر البسيط، وتقطيعه هكذا : 

 َذِوى/ َشَطِطنْ  هيَهْلَتْنَتْهو/ َنَواَل/ َينْ 

 مستفعلن فعلن   مستفعلن   فعلن 

 / ِهْزَز ْيُتَوْل / ُفُتُلــوفيَكْطَطعِنيْذ / َهبُ 

 مستفعلن   َفِعلن   مستفعلن   فعلن

 

 .ولو قال الشاعر: )مثل الطعن يذهب فيه الزيت والفتل( َلَما استقام وزن البسيط، وَلَما صحت القافية

 

 ثانيًا: )عن( بمعنى )بعد( : 

تأتى )عن( بمعنى )بعد(، واألصل فيها أن تأتى للمجاوزة؛ "لذا لم يذكر البصريون سواه، نحو: سافرت عن البلد، رغبت عن 

  ، لكنها قد تخرج عن هذا األصل لغرض داللى يرتبط بالسياق، فمن ذلك مرادفتها بعد، نحو: (896)كذا"

   (897) ، 

   

 (898)  مكان آخر  فيبدليل أنمن بعد مواضعه
(899) ،

 ونحو 

 

                                                           

 0 102( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص893)
 0 2/120(  ل بنص   ة  لةب894)
 0 102( أتنأ ة لمي  ص895)
 0 222( ة ًصنء ص896)
 0 30(  عنا ة اؤأنعح، ةآلى  897)
 0 32(  عنا ة نًص ، ةآلى  898)
 0 32(  عنا ة اصئ ا، ةآلى  899)
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 .(902)موضع واحد فيورد  الذي، وذلك نحو قول األعشى، و (901)حالة بعد حالة" أي، (900)

ذذذرًَّة  ل ذذذذَت ص  ** ب َربي ذذذع  ث مَّ َوصَّ
* 

ف َت َحاَلًة َعذذن  َحذذذال   يَن َصرَّ  ح 

 

، نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة   فقوله: )َصرَّف َت َحاَلًة َعذذن  َحذذذال 

 فعل+فاعل+مفعول+حرف جر+اسم مجرور

 .أن )عن( حلت محل )بعد( فجاءت مرادفة لها أي: صرفت حالة بعد حال، هيوالبنية األساسية 

سياق مدحه لألسود بن المنذر اللخمى قائاًل له: "لقد ملكت نواصى "دودان" و"ذبيان" حين كرهوا البأس، ولم يصبروا  فيفالشاعر 
ولّما كان بإمكانه القول )صرفت حالة بعد حال( فإن  .(903)حربهم الشتاء بالربيع حتى بدلتهم حااًل بعد حال" فيللقتال، واتصل 

َزًة لهاعدوله عن هذا داللة عل  .ى أن هذه الحالة جاءت بعد تلك مجاو 

 

 معنا من بحر الخفيف، وتقطيعه هكذا :  الذيوالجدير بالذكر أن البيت 

 ُثـْمَمَوْصَصْل/ َتِصْرَرَتْن/ ِبَرْبِيِعنْ 

 فاعالتن  ُمَتْفِعُلــْن  فعالتـن 

 ِحْيَنَصْرَرْف/ َتَحاَلَتْن/ َعْنَحالى

 تنفاعالتن   ُمَتْفِعُلْن    فاال 

 

فالعروض صحيحة والضرب صحيح )فاالتن( رغم حذف الثالث، ولو قال الشاعر: )حالة بعد حال( َلَما أثَّر هذا على وزن البيت، 
أراد األعشى  التيولتحققت )فاعالتن( دون حذف الثالث، ومن هنا فإن هذا اإلحالل لم يكن إال لمجرد التوصل إلى الداللة المعينة 

 .كلتا الحالتين يستقيم الوزن وتصح القافية فيدون السعى إلى استقامة وزن أو تصحيح قافية، ف المتلقيتوصيلها إلى 

 

 

 سمات إحالل الحروف محل األسماء : 

ورد بها كان من  التيشعر األعشى على الصورة  فيلعلَّه من المفيد بعد هذا العرض اإلشارة إلى أن إحالل الحروف محل األسماء 
 فيَنفََّر منها ابن جنى على نحو ما سبق  التيفلم يكن إحالل الكاف محل )مثل( من قبيل الضرورة الشعرية أجل خدمة المعنى، 

مع النسج الشعرى، فاستقام وزن  النحوي شعره، حيث تآزر النظام  فيتمهيد هذا البحث، بل ي َعد  ذلك من عناصر اإلبداع الفنى 

                                                           

 0 22ةة ش ص ، ةآلى   (  عنا900)
 0 227( أتنأ ة لمي  ص901)
 0 20/70( ة  ىعةح 902)
 0حيي ة شلح 21( ة ًصنء ص903)
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مكانها برويها  فيترتب عليه تصحيح القافية واستقرارها  الذيالل، وهو األمر هذا اإلح فيالبيت على نحو ما ورد  فيالبسيط 
 .أراده الشاعر، ومن ثم تآلفهما مع المعنى؛ لذا فإن هذا األمر ي َعد  من خصائص لغة الشعر الذيالمرفوع، 

 

هد الوحيد على ذلك قد اتسم الشا فيوفيما يخص إحالل )عن( محل )بعد(، فإنه يمكن القول إن هذا األمر على نحو ما ورد 
أن هذه الحالة جاءت بعد األخرى ومجاوزة لها، وهو  أيبالجمع بين المعنيين، أعنى معنى )عن( وهو المجاوزة، ومعنى )بعد(، 

 .أدى إلى ثراء المعنى الذياألمر 
 

 شعر األعشى :  فيحصاد اإلحالل وعالقته بالداللة 

بجانب ما  -شعر األعشى بمباحثها الخمسة، فنؤكد فيبعد هذا العرض نصل إلى نهاية معايشتنا لقضية اإلحالل وعالقتها بالداللة 
 :  التاليثنايا الفصل على أمور أظهرتها هذه المباحث مجتمعة، وذلك على النحو  فيورد 

فلك  فيتمهيد البحث أنها تدور جميعًا  فيوالتضمين والتناوب لقد ظهر من خالل التعرض للمعانى اللغوية واالصطالحية لإلحالل 
 .، وهذا ما ظهر من خالل المباحث السابقةالنحوي الدرس  فيواحد، هو قضية اإلحالل 

 

شعر  فيتحقق الترابط بين أجزاء الجملة، ومن ثم النص كله  فيتم عرضها على مدار الفصل  التيأسهمت أنماط اإلحالل 
اإلحالل بين الظاهر والمضمر، وإحالل المفعول به محل الفاعل، حيث إن المفعول به ال يرتبط  فياألعشى، كما هو الحال 
بمن يقع منه الفعل، حيث إنه بإحالل المفعول به محل الفاعل يكون قد أخذ نفس اإلعراب، كما  أيًضابالفعل وحده، ولكنه يرتبط 

؛ ولذلك عند عدم إرادة ذكر الفاعل البد أن اللغوي أقصده هنا هو االرتباط  الذيأن الفعل تغيرت صورته طبقًا لما يراه النحاة، "و 
َفع  ويصير نائب فاعلتتغير صيغة الفعل، فيسمى المبنى للمجهول، وتتغير عال ولهذا عندما ي َقال  .مة المفعول ووظيفته، في ر 

 ."مقيدات الفعل" فالمقصود مقيدات الفعل بوصفه واقعًا من الفاعل أو واصفًا له

 

َعد  مقيدًا الواحد، وقد رتبوا على ذلك أحكامًا كثيرة، فإن كل مقيد للفعل ي   شيءوبما أن الفعل مرتبط بفاعله حتى قال النحاة إنهما كال
للفاعل وكل مقيد للفاعل ي َعد  مقيدًا للفعل وكذلك كل مقيد لعنصر آخر يتقيد به الفعل أو الفاعل"
(904). 

 

شعر األعشى، وأن هذا الترابط يؤدى إلى ثراء الجانب  فيوبذلك يظهر لنا الترابط والتماسك بين أجزاء الجملة ومن ثم النص 
 .شعره في الداللي

 

يؤدى إلى فهم التركيب ومن ثم  الذيإدراك مواضع اإلحالل، وهو األمر  فيبما أوتى من أدوات عنصرًا رئيسًا  تلقيالمي َشّكل  
 .فكه تركيبيًا من أجل إعادة بنائه داللياً  أيالنص، 

 

لى شعر األعشى وقضية الحمل ع فيالتراكيب النحوية  فيظهر من خالل مباحث الفصل أن ثمة عالقة بين قضية اإلحالل 
 .السياق متعدية بغيره فيبحرف جر معين وترد  اللغوي أصل وضعها  فيتتعدى  التياألفعال  فيالمعنى، وقد ظهر ذلك جليًا 

 

                                                           

 0 222-225( ننص  ة جال  ة يلني  ص904)
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مع النسج الشعرى، ومن ثم تآلفهما مع  النحوي توافق النظام  فيأسهمت أنماط اإلحالل بمباحثها المعروضة على مدار الفصل 
التراكيب  فيشعر األعشى، فاستقام الوزن وصحت القافية، ومن ثم فإن تآلفهما مع المعنى يؤكد أن قضية اإلحالل  فيالمعنى 

 .النحوي الدرس  فيالنحوية ت َعد  أحد عناصر االتساع 

 
 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثالث
 

 قضية الزيذذذذذذادة وعالقتهذذذذذا 
 شعر األعشى فيبالداللة 
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 المبحث األول

 الفعــل فيالزيــادة 

 

الشعر والنثر، ولها مواضع اتفق النحاة على  فيشعر األعشى متخذة نمط كان الزائدة، حيث إنها ت َزاد  فيوردت زيادة األفعال 
زيادتها فيها بين ما وفعل التعجب وبين الصفة والموصوف، وبين العاطف والمعطوف وبين الجار والمجرور، وبين المسند والمسند 

 .(905)خبرها فيإليه، وبين الموصول وصلته، وبين اسم الشرط وفعله، وبين ما المصدرية وما 

 

)كان( و)كان( وما عملت فيه  فيقوله: "إن زيدًا كان منطلقًا، نصبت )زيدًا( بإن، وجعلت ضميره  فيإلى زيادتها فقد أشار المبرد 
 موضع خبر )إن(. وإن شئت رفعت منطلقًا، فيكون رفعة على وجهين :  في

 أن تجعل )كان( زائدة موكّ دة للكالم، نحو قول العرب : أحدهما: 

ب الكَ  ش  د  ولدت فاطمة بنت الخ ر  َمَلَة من بنى عبس لم ي وَجد  كان مث لهم، على إلغاء )كان(... وقوله﴿ َكي َف ن َكلّ م  َمن َكاَن ف ي ال َمه 
المهد صبيًا، ونصب صبيًا على  فيكيف نكلم من هو -والله أعلم-، إنما معنى )كان( هاهنا التوكيد. فكأن التقدير(906) َصب ّيًا  

( على أن تضمر المفعول  فيالرفع  جواز فيالحال... والوجه اآلخر:   ُ )كان( وهو قبيح، كأنك  فيقولك: )إن زيدًا كان منطلق 
 .(907)قلت: إن زيدًا كانه منطلق"

بين اسم إن وخبرها، وبين الموصول وصلته وبين الفعل  (908)مواضع فيولمَّا استقريت شعر األعشى لم أجد زيادة لكان إال ثالثة 
 والفاعل، ومن ذلك ما يلى : 

 زيادة كان بين الموصول وصلته :  -4

 :  (909)موضع واحد، هو قوله فيوردت )كان( زائدة بين الموصول وصلته 

ذذ ** ي ك ر م َها َماثَذذَوت  َلَدي ذذذه  َوَيج 
* 

ذذذالَ  َهذذا َعم  ف   ذز يَها ب َما َكاَن خ 

 

ُ  ذات فعل الزم،  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ف ها عمال( جملة   صورة نمطها:فقوله: )ما كان خ 

 ما+كان "زائدة"+ مبتدأ+مضاف إليه+خبر جملة فعلية "فعل+فاعل مستتر"

 والبنية األساسية: ما خفها َعم الَ 

 اسم موصول+مبتدأ+مضاف إليه+خبر جملة فعلية

                                                           

، ةألبثثثثثثثثثثثعف  ثثثثثثثثثثثي 2/027، ة خنثثثثثثثثثثثصئي2/7091/250( ىُثْنرثثثثثثثثثثثل  ثثثثثثثثثثثي ا ثثثثثثثثثثثك  ة  وثثثثثثثثثثثصب905)
   122-2/1.7 ، يزة   ةأل ب7/25،  لح ة اىنا1/151ة ن ع

   12ى  (  عنا ألىل، ةآل906)
   221-3/222( ة ا وض 907)
   115/239052/393.5/01ة  ىعةح  ( ىُثْنرل908)
   115/23( ة  ىعةح909)
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 فيماضى ومن هنا نتبين أن )كان( زائدة بين )ما( وصلتها بلفظ الماضى، حيث إنها ليست ناقصة، وزيادتها هنا لتأكيد زمن ال
تأكيد مكافأة الممدوح لإلبل بما عملت أخفافها، وما لقيت من متاعب. فالشاعر يمدح سالمة ذا فائش قائاًل: "تقيم  أيالتركيب؛ 

، هذا باإلضافة إلى أن هذه الزيادة (910)المطايا عنده مكرمة ما أقامت، ويجزيها بما عملت أخفافها، وما لقيت من متاعب وصعاب"
 قامة وزن المنسرح، ومن ثم استقرار القافية.است فيقد أسهمت 

 زيادة )كان( بين الفعل والفاعل :  -4

 :(911)قوله فيموضع واحد،  فيشعر األعشى  فيوردت )كان( زائدة بين الفعل والفاعل 

ــْدِق اَل َقــــْد َبَلْوُتـــُم  أيوَ   َبـــاَلِء الصِ 

ُة  َـــّ  ُمْبتَلـِــىَفَمــا ُفِقَدْت َكاَنــْت َبلِي

، صورة نمطها :  ُ  منفية، ذات فعل  متعد  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )َفَمذذا ف ق َدت  َكاَنذذت  َبلي ذذَّة  م ب تَلذ ى( جملة 

: فما ف ق َدت  بليَّة  هي)ما(+جملة فعلية )فعل مبنى للمجهول+كان الزائدة+نائب فاعل(+مضاف إليه، والبنية األساسية  فيحرف ن
 ذ ى.م ب تلَ 

 

سياق حديثه إلى  فيزمن الماضى وتقويته، حيث إن الشاعر  في فيومن هنا تظهر زيادة )كان( بين الفعل والفاعل، لتوكيد كون الن
رهم بحسن صنيع قومه، وما أسلفوا إليهم من إحسان، مفاخرًا، قائاًل: "فلقد اختبرتمونا يا ل بن ل َحي م( ي ذكَّ ج  قوم،  أبناء عمومته )بنى ع 

 في، وهذه الزيادة كسابقتها، أسهمت (912)تكشف عن الرجال، فلم يضع اختبار المختبر" التيمواطن الجد،  فيربتم سعينا وج
بيتى األعشى  فيمكانها برويها المراد. ولعله من المفيد اإلشارة هنا إلى أن )كان(  فياستقامة وزن الطويل، واستقرار كلمة القافية 

َكر هنا يمكن طرحها من التركيب، فتقول: ويخرجها بما خفها عمال، و"فما فقدت بلية مبتلى"؛ وذلك ألنها "ال  سابقى الذكر وما لم ي ذ 
 .(913)تؤسس الداللة على الزمن الماضى، بل تؤكده وتقويه"

 .(914)وهنا تكون زائدة الزمة ال يستغنى عنها"التركيب، فليس دخولها كخروجها،  فيأما إذا كانت دالة على الزمن الماضى 

األفعال قليلة، مما جعل النحويين يركزون على زيادة )كان( كما هو الحال عند ابن  فيوتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كانت الزيادة 
د معنى سوى الفعل )قل(، تفي هيالسراج والمبرد، فإنه ال يجوز ألحد المحدثين أن يقول: "لم أقف على نحوى قال بزيادة األفعال، و 

 ، فأنَّى له التصريح بذلك !(915)باإلضافة إلى تصريحه بأن الفعلين )ليس، ويأبى( فعالن زائدان"
 

الرد عليه قول الدكتور إبراهيم عبدالله رفيده، حيث قال: "واستثناء   َقلَّ من إفادة األفعال معنى غير صواب، ولم  فيوقد أستخدم 
االستثناء مما يجعلنا نحكم بعدم صحته. ومع هذه البداءة الواضحة يحكم بزيادة فعلين: ليس، ويأبى، هذا  فييذكر لنا مصدره 

إلفادتهما الحصر مع إال، كما زعم، قال: )فسنقف على هذين الفعلين إليضاح الحصر بهما، وبيان كونهما زائدين(، فهو يبنى 
مما سبق ذكره وبيان فساده؛ ولذلك، فهو يقول: "فالفعل )ليس( -ما( و)إال(القول بهذه الزيادة على إفادتها الحصر، ويقيسهما على )

غاية السقوط لبنائه على قياس باطل، وعلى  فيواألداة )إال( أفادا الحصر، وليس لهما وظيفة أخرى غير هذا المعنى"، وهو كالم 

                                                           

 حيي ة شلح  113( ة ًصنء ص910)
   3.5/01( ة ًصنء 911)
 حيي ة شلح  3.3( ة ًصنء ص912)
   225( رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى  ص913)
 ( ة ًصنء  ىًن 914)
   أثص نيث هص، أجلث   01ة نثل   ثي ة  ثلمح ة  ثلىل   نة ث    عىث   ص(    نصرل إنلةهيل نثصرل  915)

   2221نلي  ة   عا ة   أي ، ة ي   ة وص ع، الةنل ،  يميص 
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 الذيألخيرة )لهما وظيفة المعنى( لضاع المعنى جملته ا فيغير أصل لغوى، ولفساد المعنى بإسقاط "ليس" و"إال" منه، ولو قلنا 
 ، وهذا النقد هو ما نوافق الدكتور رفيده عليه.(916)يريده، بل ألصبح معناها مضحكًا"

َد به عدم العمل، حيث  فيوبناًء على ما سبق يمكن القول إن زيادة )كان( بلفظ الماضى دون لفظ المضارع  شعر األعشى قد ق ص 
، لكن بقى علينا (917)إنه لم يحتج إلى اسم وخبر وجاء مؤكدًا لزمن الماضى غير دال على زمن الماضى، ألنه مستفاد من التركيب

دث معًا، أن الفعل تدل على الزمن والح التيزيادة الفعل الناسخ دون األفعال األخرى،  فيأن نشير إلى أنه يمكن القول إن "السبب 
 .(918)الناسخ ال يدل إال على الزمن فقط، وعند دخوله على الجملة االسمية فإنه يشربها معنى الزمن خالصًا دون الحدث"

                                                           

 ، أجلثث  نليثثث  ة ثث  عا ة  ثثث أي ، 33-302(    إنثثلةهيل  م ة لثثن ن يثثث ا  ون ثثص  أن ثثثع ا ص916)
   2222ة ي   ة ثص ي  شل، الةنل ،  يميص 

   221زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى  ص( ىُثْنرل  رصهلا ة 917)
   220-221( ة ًصنء ص 918)
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 الثانيالمبحث 
 الحـروف فيالزيــادة 

 

يَر فيما سبق إلى أن الزيادة تدخل الحروف أكثر من األفعال واألسماء، وقد ذكر ابن يعيش  تزاد  التيشرحه "أن الحروف  فيأ ش 
، لكن ثمة حروفًا أخرى تزاد (919): من، والباء، وما، وال، وإن المكسورة الساكنة النون، وأن المفتوحة الهمزة الساكنة النون"هيستة، و 

شعر  فيها ، ويمكن العرض ل َما ورد من(920)كالكاف مثاًل، وهذه الحروف كلها ت َزاد لضرب من ضروب االتساع كما يرى ابن جنّ ى
 األعشى فيما يلى:

 أواًل: زيادة "الباء" : 

اللغة العربية لمعان كثيرة أهمها اإللصاق، حتى إن سيبويه لم يذكر معنى سواه، أضف إلى ذلك أنها تأتى زائدة،  فيتأتى الباء 
التوكيد، وذلك قولك: ما زيد بمنطلق، ولست بذاهب، أراد أن يكون مؤكدًا، حيث  فييقول سيبويه: "وقد تكون باء اإلضافة بمنزلتها 

الكالم، فال يخرج االسم المجرور به عن وظيفته النحوية، والمقصود بزيادته هنا  في، ويزاد حرف الجر (921)االنطالق والذهاب" فين
 .(922)"المعنى؛ ألن له داللة خاصة يقوم بها فياإلعراب ال زيادته  فيزيادته 

 

من معانى الباء جميعها مقصودًا إفادته بالتركيب على أن يكون  شيءولذلك فالباء ت َعد  أكثر الحروف زيادة، وذلك إذا "لم يكن 
جزءًا أساسيًا من معناه األصلى، فإن الباء لو أتى بها حينئذ، فإنها تكون زائدة، ويكون وجودها وعدم وجودها على سواء بالنظر إلى 

َلق عليه اصطالحًا حروف الزيادة المقصود األصلى من الكالم، أما من حيث مقتضيات البالغة، فإن لهذه الباء وأخوات ها مما ي ط 
 تحقيق تلك المطالب البالاية. فيشأنًا كبيرًا 

 غيره من فصيح الكالم نوعان :  فيالقرآن أو  فيتزاد  التيثم إن الباء 

 تعمل عملها. التيخبر "ليس" أو خبر "ما" الحجازية  في، وذلك بأن تدخل فيمقام الن فيأن تكون األول: 

تدخل على فاعل  التيتدخل على كلمة "حسب" بمعنى كاف، وكذلك  التي هيمقام اإلثبات، و  فيأن تكون  :الثاني
 .(923)"في"ك

 

أنها دخلت لمجرد التأكيد من  أيأماكن، ومعنى قولنا زيدت،  فيقوله: "قد زيدت الباء  فيوقد أوضح ابن يعيش معنى هذه الزيادة 
م     فيغير إحداث معنى كما كانت ما وإن ونحوهما كذلك  َن الّله  ل نَت َله  َمة  مّ  قوله تعالى:﴿ َفب َما َرح 

ب َنا  (924) وقولنا: َفَما إ ن  ط 
 موضعين :  فيجبن وزيادتها قد جاءت 

 ه، وهو الغالب.أن تزاد مع الفضلة، وأعنى بالفضلة المفعول وما أشبهأحدهما: 

                                                           

   1/2119212(  لح ة اىنا919)
   2/027( ة خنصئي920)
  022،  120 275، 1/12   ىُثْنرل وىض ص 3/115( ة  وصب921)
   037( ة ي أ  ة  لةني   ي ة جال  ني  ة   ىل  ة   ىي ص922)
   ثي  نثي  ة  ث م  لث   ليث  زةئث ا  ثي ة  ثلمح (     م ة لحا  يصن  ة  عف  ي ة مص  ة وثأ يثزة923)

   12-15ة  لىل، ص
   252(  عنا مف  الةح، ةآلى  924)
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ز   واآلخر:  فيشعر األعشى  في، وقد وردت الباء زائدة (925)ال تنعقد مستقلة إال به" التيالجملة  أيأن تزاد مع أحد ج 
 سبعة وخمسين موضعًا:

 الفاعل :  في]أ[ زيادة الباء 

ن بزيد"  فييرى ابن هشام "أن الباء تزاد  س  َسَن زيد، وزيادة غالبة  فيالفاعل زيادة واجبة مثل "َأح  فاعل  فيقول الجمهور، بمعنى َأح 
يدًا   في، نحو قوله تعالى:﴿ كَ فيك ي م :  في، ومن مجىء فاعل ك(926) ب الّله  َشه  ح   هذه مجردًا عن الباء قول س 

يُب واإلسالُم للمرء ناهياً  فيك  (927)الشَّ

 :(928)موضعين، نحو قوله في فيفاعل ك فيشعر األعشى  فيوقد أتت الباء زائدة 

** ت ولي َنذذه  لذَذذو َتَجنََّبذذذا  الذيب   فيكَ 
* 

َيَبذذذا َدَما َعذاَد َأش  م  َبع  ق  َفاًء ل س   ش 

، ذات فعل  الزم، صورة نمطها :الذيب فيفقوله: )كَ   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   ( جملة 

 :  هيفعل+حرف جر زائد+فاعل، والبنية األساسية 

 الذي فيك

 فعل+فاعل

الجملة، حيث زيدت الباء، والدليل على زيادتها أنها لو حذفت لن ينقص المعنى  فيومن هنا نتبين دخول عنصر التحويل بالزيادة 
أراده الشاعر للتركيب، وليس معنى ذلك أنها مجردة من كل معنى، "فإنه ليس المراد بالزيادة ما قد يتبادر إلى أذهان  الذياألصلى 

مل بعض العامة  َتع  َلق على الكلمة إذا لم ت س  ُ  اصطالحى، ي ط   فيمما يكون حاصله خلو الكلمة من كل فائدة، وإنما ذلك تعبير 
الكالم إلفادة أمر تقتضى البالغة بمراعاته، وذلك هو تقوية المعنى المراد  فيمن معانيها الوضعية اللغوية، بل يكون إيرادها  شيء

 .(929)من التركيب وتأكيده"

َفت لن يتأثر المعنى، حيث إنها وقعت لتأكيد المعنى المفهوم، وهو قول  الذيو  ذ  يدل على أن الباء هنا زائدة للتأكيد أنها لو ح 
الشاعر: "إن ما تولينه من الهجر والصدود واإليذاء لحقيق بأن يزهده فيك ويبرئه من حبك لو أنه يستطيع تجنبًا، وقد عاله 

 معنى التراكيب النحوية. فيزيادة سبيل من سبل االتساع . ومن هنا ندرك أن ال(930)الشيب"

 

 المفعول به :  في]ب[ زيادة الباء 

منها ثالثة مواضع كان المفعول فيها مصدرًا  (931)ستة مواضع فيشعر األعشى  فيالمفعول به  فيورد حرف الجر "الباء" زائدًا 
 :(933)، ومثال ذلك قول األعشى(932)مؤواًل من أن والفعل

                                                           

   1/201(  لح ة اىنا925)
   30(  عنا ة ل  ، ةآلى  926)
،  رثثثصهلا ة زىثثثص ا  ثثثي 2/232،  ىُثْنرثثثل  ثثثل بثثثنص   ة  ثثثلةب233( ىُثْنرثثثل  أتنثثثأ ة لميثثث  ص927)

   210-227ة  نة ص  ة ن عى  ص
   130/00،  ىُثْنرل وىض ص220/2ح( ة  ىعة928)
   12( ة  عف  ي ة مص  ة وأ يزة   ي  ن  ة   م ص929)
   2/219275حيي ة شلح،  ىُثْنرل  ة  وصب 221( ة  ىعةح ص930)
   139035/15-1.2/10 ،12/059255/179252/5591.5/1( ة ًصنء931)
    255/179252/5591.5/1( ة ًصنء932)
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ُ  َأخ و ال ذذن  ُ  َواه  ** َحذذذذر ب  اَل َضذذَرع 
* 

م   ل  بق بذَذذذال  خذَذذذ  َوَلم  َين َتع 
(934) 

، صورة نمطها: ، ذات فعل  متعد   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  م  ل  بق بذَذذذال  خذَذذذ   فقوله: )َوَلم  َين َتع 

 لم+فعل+فاعل مستتر+حرف جر زائد+مفعول+نعت

 ينتعل قبااًل خذماً  والبنية األساسية: ولم

تأكيد أن ممدوح األعشى ليس بالضعيف  أيالجملة،  في فيومن خالل البنيتين ندرك أن الباء حرف جر زائد جاء لتوكيد معنى الن
 وال بالالبس النَّعل قد انقطعت سيوره فهو خبير.

مكانها برويها المراد. والجدير  فياستقامة وزن المتقارب، واستقرار كلمة القافية  فيبالحروب راسخ القدم، هذا باإلضافة إلى إسهامه 
 بالذكر أنه إذا كان المرادى قد نص على "أن مذذا 

َكم عليه بالزيادة، وتخريج كثير من هذه الشواهد )شواهد الزيادة( ممكن على التضمين أو  يمكن تخريجه على غير الزيادة، ال ي ح 
شعر األعشى من زيادة الباء مع المفعول ال يمكن تخريجه على التضمين أو حذف المفعول،  في، فإن ما ورد (935)حذف المفعول"

 معنا. الذيوهذا ما ينطبق على الشاهد 

 

 الخبر :  في]جـ[ زيادة الباء 

َمل وَن   الخبر "إذا كان غير موجب، وهذا ينقاس، نحو "ليس زيد بقائم"، وقوله تعالى:﴿ َومَ  فيت َزاد  الباء  ، (936)ا الّله  ب َغاف ل  َعمَّا َتع 
ل َها  ث  وكذلك إذا كان موجبًا، وهذا يتوقف على السماع، وهو قول األخفش ومن تابعه، وجعلوا منه قوله تعالى:﴿ َجَزاء َسيّ َئة  ب م 

 ، وقول الحماسى : (937) 

 (938)ُيْسَتطاع بشيءومنعكما 

وسبعة  (939)خبر )ما( العاملة عمل ليس فيتسعة وأربعين موضعًا، منها عشرون موضعًا  فيشعر األعشى  فيوقد ورد ذلك 
. فمثال زيادة (941)خبر )كان( فيبذ"ال"، وموضع واحد  فيخبر المبتدأ المن في، وموضع واحد (940)خبر ليس فيوعشرون موضعًا 

 :(942)خبر "ما" قول األعشى فيالباء 

                                                                                                                                                                      

-032ة  لةنيثثث   ثثثي ة جالثثث  نثثثي  ة  ثثث ىل  ة  ثثث ىي ص ة ي أثثث   ،  ىُثْنرثثثل12/05( ة ًثثثصنء 933)
05    

( اثثل   اثثيي ، ن مثثصف   ثثيعن ة نيثثا، يثثأم   أن  ثثع،  ة اينثثأ وح أا  حثثن يميثثل نثثص  ل ب، 934)
  ي  نص ضيي  ة عه   ة نص  ن  ة نيا، ل  ة   ي   يعنا،      ل أن نة خ  

   210-211ة ن عى ، ص  ،  ىُثْنرل رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص 51( ة جنأ ة  ة أ ص935)
   73(  عنا ة م لا، ةآلى  936)
   17(  عنا ىع  ، ةآلى  937)
 ،    ل ة مي  أ  ة عة ل  2/201،  ىُثْنرل   ل بنص   ة  لةب232( أتنأ ة لمي  ص938)
، 037/029022/27، 72/1392.0/239275/379117/11ة  ىعةح،   ع  ( ىُثْنرل939)

025/2  
  3.0/1، 052/21، 055/1، 225/359117/12 ،222/23ة ًثثصنء   ثثع  ( ىُثْنرثثل940)

  
   102/22( ة ًصنء941)
   117/11( ة ًصنء942)
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ت َهذذا  إ ن  م   ُ َيتة  ذذذز  َفَما م  ** َغي ذذذَر َعاج 
* 

َس غ ول َها  ب َعار  إ َذا َما َغالت  النَّف 

، صورة نمطها:   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة  ز  ب َعار  ت َهذذا َغي ذَر َعاج  إ ن  م   ُ َيتة   فقوله: )َفَما م 

ُ  إ ن مت َها غير  هيية ما + اسمها+أداة شرط+ جملة فعلية+حال+مضاف إليه+حرف جر زائد+خبرها والبنية األساس : فما ميتة 
 عاجز  عارًا.

 ما+اسمها+حرف شرط+جملة فعلية+حال+مضاف إليه+خبرها

 

، وذلك أن الكالم يطول وي ن َسى أوله فيخبر "ما" )بعار(، والراجح أن هذه الباء "دخلت لتوكيد الن فيومن هنا نتبين أن "الباء" زيدت 
َلم أكان أوله ن  .(943)، وهذا قول عامة البصريين"فيجاءوا بالباء لتكون إشعارًا بأن أول الكالم نأم ال، ف فيفال ي ع 

 

 ما يغتال النفس من الهالك. أيكون موته غير ذليل عارا، إذا غال نفسه ما يغول األعمار،  فيأن الشاعر يؤكد ن أي

 

خبر ما قائاًل "وفائدة زيادتها دفع توهم أن الكالم موجب الحتمال أن السامع لم يسمع  فيويضيف السيوطى مبّ ينًا فائدة زيادة الباء 
خبرها الموجب، فال يجوز: ليس زيد إال بقائم، وال:  فيأو الكالم فيتوهمه موجبًا، فإذا جىء بالباء ارتفع التوهم؛ ولذا لم تدخل  فيالن

دفع توهم أن الكالم  أيدفعت توهم كون موته غير ذليل عارًا،  فيتوكيد الن قول األعشى باإلضافة إلى في، ف(944)ما زيد إال بخارج"
 موجب.

 

 :  (945)خبر ليس قوله فيومثال زيادتها 

َعذذذةً  وَنن ذذذى ت س  ** َفَقذذذذاَل َتز يد 
* 

هذَذذذا ل  أَلن َداد   َوَلي َست  ب َعذذذد 

 

، صورة نمطها :   ُ ُ  منسوخة  ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )وليست بعدل( جملة 

 ليس+اسم ليس+حرف جر زائد+خبرها

 والبنية األساسية: 

 ليست عدالً 

 ليس+اسمها+خبرها

                                                           

 ،  ىُثْنرثثثثل وىض ثثثثص      لثثثثأ  لثثثثأ حًثثثث   لثثثثعةح  أثثثثص ة نص يثثثث  3( ة لأثثثثص أ  أيثثثثص أ ة  ثثثثل   ص943)
، أجلثثثث  نليثثثث  ة لتثثثث  ة يلنيثثثث  نص انع يثثثث ، ة يثثثث   212-221  نة ثثثثو ص  ثثثثي ة  ثثثثلمح ة  ثثثثلىل، ص 

   2212ة وص ع
   2/202ة  عةأع ( هاع944)
   222/23( ة  ىعةح945)
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ب شراءها طل التيالشاعر بثمن خابية الخمر، ، وهو عدم وفاء فيخبر ليس، لتوكيد الن فيفقد دخلها عنصر تحويل بزيادة الباء 
أسلوب قصصى، وينظر إلى  فيمن الخمار، حيث إن األعشى يمدح سالمة ذا فائش، "ويعرض علينا ما كان بينه وبين الخمار 

 الخابية الضخمة، فيقول للخمار مشيرًا إليها )هذه َهات َها(، ما أريد غيرها، وخذ فيها ما شئت، ويبذل له 

إجابتهم، وقد علم شدة حرصهم على هذه الخمر،  فيعلى خدمتها. ولكن الخمار يتلكأ حبل عبدها القائم  فيثمنها ناقة بيضاء  في
 .(946)"بشيءفيقول: بل تزيدوننى فوقها تسعة، وما أراكم توفون ثمنها 

؛ ألنه "يمكن حذفها دون (947)معنا من شعر األعشى ليست للربط كما نص برجستراسر التيالشواهد  فيوالجدير بالذكر أن الباء 
قوله: وليست بعدل  فيقول الشاعر: فما ميتة إن متها غير عاجز بعار، أو  فيالجملة، سواء  في (948)"تركيبيأن يحدث خلل 

ز   ى على مدار الديوان، "ولعله يقصد بالربط هنا توكيد اإلسناد بين ج  ص  ، وليست هذه (949)الجملة" أيألندادها، وغير ذلك مما أ ح 
هنا مستفاد من "ما" و"ليس"، "ثم جىء بالباء الزائدة لتؤكد مضمون  في؛ ألن الن(950)نافية كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس الباء

 .(951)وظيفة الحرف الزائد هنا" هي، وهذه فيالتركيب المن

 ثانيًا: زيادة "من" : 

تدخل فيه كان الكالم مستقيمًا، ولكنها توكيد بمنزلة "ما" موضع لو لم  فيالداللة، "وقد تدخل  فياللغة العربية مؤثرة  فيت زاد "من" 
إال أنها تجر؛ ألنها حرف إضافة، وذلك قولك: ما أتانى من رجل، وما رأيت من أحد، لو أخرجت )من( كان الكالم حسنًا، ولكنه 

أراد أن يجعل التعجب من بعض أ كّ د بمن؛ ألن هذا موضع تبعيض، فأراد أنه لم يأته بعض الرجال، وكذلك: ويحه من رجل، إنما 
، فإنه عاد وأقر بالزيادة، فقال: "وتكون زائدة، (953)، ورغم أن المبرد قد صرح بعدم زيادتها وعدم زيادة الكلمة عموماً (952)الرجال"

اإليجاب  فيوال تقع  فيالن في: "وإنما تزاد أيًضاويقول  موضع جميع، ويكون دخولها كسقوطها" فيبعدها واحد  الذيلتدل على أن 
 .(954)معنى الجميع، فتدخل من إلبانة هذا المعنى" فيالمنكور يقع واحده  فيزائدة؛ ألن المن

الوحدة؛  فيالجنس ون فينحو "ما جاءنى من رجل"، فإنه قبل دخولها يحتمل ن فيوتأتى "من" زائدة إما للتنصيص على العموم 
نحو "ما جاءنى من أحد، أو من ديار" فإن أحدًا  فيمن، أو توكيد العموم ولهذا يصح أن ي َقال "بل رجالن"، ويمتنع ذلك بعد دخول 

 (956)أو شبهه في، ولزيادة )من( عند البصريين شرطان هما: أن يكون المجرور بها نكرة، وأن يسبقها ن(955)وديارًا صيغتا عموم
، فقد (958)مواضع زيادتها فيبعيدًا عن الخالف . و (957)ويزيد ابن هشام شرطًا ثالثًا، وهو كون مجرورها فاعاًل أو مفعواًل أو مبتدأ

سبعة  فيحالة كون مجرورها مفعواًل أو مبتدأ أو خبرًا  في فيسياق الن فيشعر األعشى للنص على العموم وتأكيده  فيوردت زائدة 

                                                           

    21( ة ًصنء ص946)
   207( ة و عن ة ن ع  ص947)
   225( رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى  ص948)
 ( ة ًصنء  ىًن 949)
   225،  ىُثْنرل  رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى  ص2259222( أ  و لةن ة لت  ص950)
 ثي  221-221،  ىُثْنرثل ة الجثع  ىًثن، ص 225  ص( رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عىث951)

 يىنيا ا ك 
   1/022( ة  وصب952)
 أ  ة الجع  ىًن  3/50،  ىُثْنرل وىض ص2/35( ة ا وض 953)
   حيي ولل  ي ة اعايي  ةألييلى  نزىص ي ص 3/519207931،  ة رل3/202( ة ا وض 954)
،   ثثثثثثثثثثثلح 031-037ص ،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثل ة ي أثثثثثثثثثثث  ة  لةنيثثثثثثثثثثث   ثثثثثثثثثثثي ة جالثثثثثثثثثثث  3/31( ة ًثثثثثثثثثثثصنء955)

   201-1/207ة اىنا
   27-0/22( ىُثْنرل   لح ةن    يا956)
   312-315( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي 957)
، ة اثثثثثثثص  أ  نبثثثثثثث  ة امثثثثثثثص أ 022،  ة جنثثثثثثثأ ة ثثثثثثث ة أ312-315( ىُثْنرثثثثثثثل  أتنثثثثثثثأ ة لميثثثثثثث 958)

   015-013ص
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أو  فيوهو ما يخالف اشتراط البصريين سبقها بالن (959)موضع واحد فيسياق اإليجاب قبل المفعول  فيعشر موضعًا، كما زيدت 
 :  التاليشبهه، وذلك على النحو 

 

 ]أ[ زيادة "من" قبل المفعول : 

 : (960)تسعة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوردت "من" زائدة قبل المفعول 

ذذذَر  ه  ف ذذ ه فيَوَما إ ن  َأَرى الدَّ ** َصر 
* 

ر  َمن  َشذذار    َأو    َيَفذذذن   ي َغاد 

، صورة نمطها :  ، ذات فعل  متعد   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )يغادر من شار  أو يفن( جملة 

 فعل+فاعل مستتر+حرف جر زائد+مفعول به+حرف عطف+معطوف

 

 : هيوالبنية األساسية 

 يغادر شارخًا أو يفنا

 فعل+فاعل+مفعول به+حرف عطف+معطوف

 في فيالبنية الظاهرة إلى: يغادر من شار  أو يفن، وذلك لسبقها بالن فير تحويل بزيادة "من"، فتحولت لكنَّ هذه البنية دخلها عنص
 قوله: "وما إن أرى"، وكون المجرور بهذذا 

توكيد أن  أي؛ فيسياق الن فينكرة "شار "؛ لذا فإنه يمكن أن ي ل َمح فيها معنى التبعيض، باإلضافة إلى توكيد العموم والشمول 
 إنسان. يتأكيد عدم ترك أحداث الدهر أل  أيأحداث الدهر ونوائبه ما تغادر من صغير أو كبير، 

 

 ]ب[ زيادة "من" قبل المبتدأ : 

 :  (961)خمسة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيورد حرف الجر "من" زائدًا قبل المبتدأ 

هذ ذذم َبي ت ذذذه   ** ل َبي ت ذذذذَك إ ذ  َبع ض 
* 

َتَكذذذن   ذن  م س  ر َما ف يه  م  َن الشَّ  م 

 

، صورة نمطها :   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )ما فيه من مستكن( جملة 

 ما+خبر مقدم "شبه جملة"+حرف جر زائد+مبتدأ مؤخر

                                                           

  ي لع ن    0.2/0ة  ىعةح  ( ىُثْنرل959)
َنص َأْ  َنَو  أ   ًج يصِا ِأَ  ة و أِ  َِلل ِن َ يثْ  ِ َنصنٍ       و    َ َلأ وَْىِ   ة 

، 57/02970/21970/279215/219217/10 ىُثْنرثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثص   25/3( ة ثثثثثثثثثثث ىعةح 960)
0.2/0   

،  ة لتثثثثث   ننثثثثثثص  209220/129127/29117/5/ 27   ىُثْنرثثثثثل وىض ثثثثثثص 72/53( ة ثثثثث ىعةح961)
   32-31ة شيل ص
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 والبنية األساسية: 

 ما مستكن فيه

 ما+مبتدأ+خبر "شبه جملة"

تأكيد أن المحزون والالج   أي، فيسياق الن فيالبناء الظاهرى، لتأكيد العموم  فيلكن هذه البنية دخلها عنصر تحويل بزيادة "من" 
َتَتر"،  فيبيت قيس بن معد يكرب الكندى حين ال يكون  فييجد الملجأ  نوع من  أيبيت بعض الناس من الشر مستكن "م س 

 االستتار على العموم.

 

 الخبر :  فيادة "من" ]جـ[ زي

 :  (962)أربعة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيالخبر  فيوردت "من" زائدة 

يذذذم  َجَني ت ذذه   م  َعظ  ** َوَما َذاَك م ن  ج ر 
* 

ئ ت  في َنا  َواَل َأن  َتك ون ى ج 
 (963)ب بائ َقذذه  

 

، صورة نمطها :   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )وما ذاك من جرم عظيم( جملة 

 "ما"+مبتدأ+حرف جر زائد+خبر+نعت فيحرف ن

تأكيد  أي، فيبذ"ما"، ومجىء مجرورها نكرة؛ لتأكيد الن فيوالبنية األساسية: وما ذاك جرم عظيم، ثم دخلها تحويل بزيادة "من" بعد الن
 أن طلب الشاعر من صاحبته مفارقته لم يكن من ذنب عظيم ارتكبته أو خطب فادح اقترفته.

 

وتجدر اإلشارة إلى أن القول بزيادة "من" باإلضافة إلى التوكيد أساسه "ابتغاء الهدف العام للزيادة، وهو الوصول إلى أركان الجملة 
 .(964)لمقدس والشاهد الشعرى"دراسة األساس فيها النص ا هيأو أصلها المقدر، و 

 

 ثالثًا: زيادة "إن" : 

اللغة العربية، غير مؤثرة من الناحية اإلعرابية فيما بعدها، سواء أكانت زائدة بعد "ما"  فيت َزاد  "إن" مكسورة الهمزة ساكنة النون 
وقبل صلة "ما" أم بعد  -لجملة االسميةا فيحيث تمنع ما الحجازية عن عملها -حالة دخولها على جملة فعلية أو اسمية فيالنافية 

اثنى عشر موضعًا، منها سبعة  فيشعر األعشى  في، وقد جاءت زائدة بعد "ما" النافية (965)"أال" االستفتاحية أم بعد ما المصدرية
 :  (968)، نحو قوله(967)وخمسة مواضع على الجملة االسمية (966)مواضع دخلت فيها "إن" على الجملة الفعلية

                                                           

   900011/279002/00/ 220   ىُثْنرل وىض ص 020/0( ة ًصنء962)
 ( ة مصئ    ة انيم  963)
   127( لضصىص ة و  ىل ة ن ع  ني  ة   أص   ة ا   ي  ص964)
،  ثثثثثثثثثثثثثثثلح 1/120، ة ا وضثثثثثثثثثثثثثثث 111- 11 /1/31290/25093( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثل  ة  وثثثثثثثثثثثثثثثصب965)

   01 أص ني هص،  أتنأ ة لمي  ص 1/212ة اىنا
   027/2، 012/03، 205/22، 12/02، 25/3ة  ىعةح   ع   ( ىُثْنرل966)
   27/20922/019029152/12( ة ًصنء   ع967)
   25/3( ة ًصنء 968)
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ذذذَر  ه  ف ذذه   فيَوَما إ ن  َأَرى الدَّ ** َصر 
* 

ر  م ن  َشذذذار    َأو  َيَفذذن    ي َغاد 

 

، ذات فعل متعد، صورة نمطها:   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )وما إن أرى الدهر( جملة 

 ما+إن+فعل+فاعل+مفعول به

 والبنية األساسية :  

 وما أرى الدهـر

 ما +فعل+فاعل+مفعول به

المستفاد من "ما"، وهو أن أحداث الدهر ال تغادر صغيرًا  فيوقد دخلها عنصر تحويل بزيادة "إن" بعد "ما" النافية، وذلك لتأكيد الن
 تأكيد هذه النظرة للشاعر تجاه الدهر. أيأو كبيرًا كما يرى الشاعر، 

؛ فيأن كليهما للن أي، (969)فيبمعنى "ما"، وجاءت لتأكيد الن، والكوفيون يرون أنها فيوإذا كانت "إن" زائدة عند البصريين لتأكيد الن
" فيفإن قول الكوفيين غير مستقيم "فالصواب أن "إن" بعد "ما" زائدة و"ما" وحدها للن النعكس المعنى  فيللن أيًضا، إذ لو كانت "إن 

نوائبه ي فرّ ق بين  فيإلى أنه يرى الدهر  فيتحول معنى قول األعشى (970)صار إيجابًا" فيإذا دخل على الن فيإلى اإليجاب؛ ألن الن
المستفاد من "ما"، باإلضافة إلى  فيالشاب والشيخ أو بين الصغير والكبير، ومن هنا نخلص إلى أنها "إن" زائدة لتأكيد معنى الن

 مكانها، فلو لم ت َزد "إن" َلَما استقام وزن المتقارب. فياستقامة وزن المتقارب واستقرار كلمة القافية "يفن"  فيإسهام هذه الزيادة 

 

 رابعًا: زيادة "ال" : 

المهملة وضعًا، كما كانت  -تجر  احترازًا عن الحروف الزائدة الجارة -ال  التيت ع د "ال" من حروف الصلة الزائدة الملغاة تأكيدًا، "
ن فيالن في)ما( كذلك؛ ألنها أختها  ء  مّ  وَن َعَلى َشي  ر  د  َلَم أَه ل  ال ك َتاب  َأالَّ َيق  ، كالهما يعمل عمل ليس، قال الله تعالى:﴿ ل َئالَّ َيع 

ل  اللَّه       :  يأتيشعر األعشى كما  في، وزيادتها (972)،  فال زائدة، والمعنى: ليعلم، أال ترى أنه لوال ذلك النعكس المعنى"(971)َفض 

 :  هيأو ن فيالواو العاطفة مسبوقة بن"ال" زائدة بعد -أ

شعر  في هيبلم أو ال أو غير أو ما، وكذلك المسبوقة بن فيمتنوع ما بين ن فيوردت "ال" زائدة بعد الواو العاطفة، مسبوقة بن
 :(973)اثنين وأربعين موضعًا، نحو قوله فياألعشى 

َتَمذذن  ت  َغي ذذر  ** َوَجار  أ َجذذذذذذاو ر ه إ ذ  َشتَذذذذو   يذذن  َواَل م ؤ   َأم 

                                                           

 ،  رثثثثصهلا 23-1/202، ة  نثثثثص   ثثثثي أًثثثثصئا ة خثثثث  1/212( ىُثْنرثثثثل   ثثثثلح ة اىنثثثثا969)
   215-212ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى  ص ص 

    1/20(  لح ة اىنا970)
   12(  عنا ة   ى ، ةآلى  971)
 مثثثث ة جعة   ة هاثثثثصف   نة ثثثث  يىنثثثثيلي    عىثثثث   ،  ىُثْنرثثثثل      ثثثثايل وحاثثثث 1/202( ة ًثثثثصنء972)

   2/37م،  ة ا وض 2222-هث2322، أ مي  ة ًيص ا، ة  صهلا 2، ط2509220ص
 70  ،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص22/01( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح973)

/2192.7/139225/1391.7/019122/279115/22 ،012/32 ،015/25 ،
325/12 ،322/2   
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* 
، ذات فعل الزم، صورة نمطها :   ُ ُ  ظرفية  ُ  فعلية  ( جملة  َتَمن  ين  َواَل م ؤ  ت  َغي ر  َأم   فقوله: )إ ذ  َشَتو 

 إذ+جملة فعلية "فعل+فاعل"نعت لكلمة "جار"+مضاف إليه+حرف عطف+ال+معطوف

، فيالبنية قد دخلها تحويل بزيادة "ال" بعد الواو العاطفة المسبوقة بن أن هذه أيوالبنية األساسية: إذ شتوت غير أمين ومؤتمن، 
لمعنى، تقول:  فيالن في؛ يقول المبرد: "وال المؤكدة تدخل فيالبيت، وذلك لتأكيد الن فيعليه  هيالبناء الظاهر إلى ما  فيفتحولت 

وقد  -ال مع صاحبه؛ ألنك لو قلت: لم يأتنى زيد وعمروما جاءنى زيد وال عمرو، إذا أردت أنه لم يأتك واحد منهما على انفراد و 
تقع لما ذكرت  التي، وتكون المؤكدة هيللن التيقولك: ال يقم زيد وال يقم عمرو، يجوز أن تكون  فيلم تكن كاذبًا فال  -أتاك أحدهما

 .(974)"فيالن فيلك 

 

برد الشتاء أمينًا أو مؤتمنًا؛ لذا فلست  فييجاوره الشاعر  الذيواحتمال كون الذئب  فيمعنا زائدة، أكدت ن الذيالموضع  فيفذ "ال" 
نحو "ما جاءنى زيد وال عمرو" ويسمونها زائدة، وليست بزائدة البتة، أال  فيقوله: "وكذلك ال المقترنة بالعاطف  فيمع ابن هشام 

اجتماعهما وقت  فيال، وأن يراد نمجىء كل منهما على كل ح فيترى أنه إذا قيل "ما جاءنى زيد وعمرو"، احتمل أن المراد ن
. فلست أدرى ل َم حكم ابن هشام بعدم زيادتها، فالواو قد جعلت (975)المعنى األول" فيالمجىء، فإذا جىء بال صار الكالم نصًا 

اإلثبات،  فيذلك شأن اشتراكهما  في، شأنها فيالن فيمشتركين -قول األعشى السابق فيزيد وعمرو، وأمين ومؤتمن -االسمين
التركيب على نحو ما نحن بصدده، فاألولى  فينحو: جاءنى زيد وعمرو، وبناء على ذلك فال حاجة لذ )ال( النافية، فإذا وجدت 

 .(976)المرتبط بالتركيب فيالحكم بزيادتها، وذلك لتأكيد الن

بال كانت أكثر  فيالواو المسبوقة بالن وقبل االنتقال إلى الحديث عن زيادة ال المسبوقة بأن المصدرية، نشير إلى أن "ال" الزائدة بعد
، وكانت "ال" النافية السابقة لذ"ال" الزائدة (977)سبعة عشر موضعاً  فيسبقها، حيث ورد ذلك  فين أيشعر األعشى من  فيترددًا 
 واجبة 

 

جيئة فعاًل ماضيًا ، وم(979)لمجىء ما بعدها جملة اسمية صدرها معرفة أو نكرة، ولم تعمل فيها (978)ستة عشر موضعاً  فيالتكرار 
 .(982)، أم حاالً (981)ومجيئه مفردًا، سواء أكان خبرًا أم صفة (980)لفظًا وتقديراً 

 "ال" زائدة بعد "أن" المصدرية : -ب

َلَم أَه ل  ال ك َتاب    تزاد "ال" بعد "أن" المصدرية الناصبة للفعل المضارع، نحو قوله تعالى:﴿ ل َئالَّ َيع 
، وقد (984): ألن يعلم"أي، (983)

 :  (985)أربعة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيجاء هذا النمط من زيادتها 

                                                           

 نصب ة لىي  أ  ة  م  1/203   ىُثْنرل  ة يي  1/2039205( ة ا وض 974)
   011( أتنأ ة لمي  ص975)
   272- 27( ىُثْنرل  رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى ، ص 976)
، 012/32، 115/22، 57/02922/229220/259152/2( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح،   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع 977)

015/25 ،325/12   
 حعف  جعب ي لةن ة ة نص ي   لجن   011-022( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  978)
   225/139027/2ح( ة  ىعة979)
   115/22( ة ًصنء980)
/22/2292.5/09729220/259257/329152/29122/279012(ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء981)

329015/25  ،325/12  
   57/0291.7/02( ة ًصنء982)
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** َوَمذذذذذا ب َهذذذذا َأن  اَل َتك ذذذذو
* 

َن الثَّذَواب  َعَلذذى َيَسذذذاَره    َن م 

** إ الَّ َهَواَنذذذذذذذذذذذذَك إ ذ  َرَأت  
* 

وَنَهذذا َبابذذًا َوَداَره ذذذن  د   (986)م 

 

قوله: )أن ال تكون( زائد بعد "أن" الناصبة للفعل، والمعنى: وما بها أن تكون من الثواب على يساره، حيث إن  فيفالحرف "ال" 
سياق هجائه لشيبان بن شهاب الجحدرى مقدمًا لقصيدته بمقدمة طويلة، يتغنى فيها بصاحبته )ع فارة( وبذكريات  فيالشاعر يتحدث 

ه: وما منعها أن تسخو فتثيبك على حبك، وقد استطار إالَّ أنَّ أمرك كان هيّ ًنا عليها، وقد حال من دونها شبابه، فيقول مخاطبًا نفس
تضمنه الفعل "تكون"، وقد أفصح صاحب الكشاف عن هذا الغرض  الذي فيالباب واحتوتها الدار، فالحرف "ال" زائد هنا لتوكيد الن

تضمنه  الذيالمعنوى  في: فال زائدة توكيدًا للن(987)﴿ َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد ﴾  له تعالى: تعليقه على قو  فيلزيادة "ال" فقال  الداللي
َد    ج  )منعك( بدليل اآلية األخرى ﴿ َما َمَنَعَك َأن َتس 
 ، فإن قلت ما  فائدة زيادتها (988)

تدخل عليه، وتحقيقه، كأنه قيل...: ما منعك أن تحقق السجود، وتلزمه نفسك إذ أمرتك؛ ألن أمرى  الذيقلت: توكيد معنى الفعل 
﴿  ، ويقول الزركشى: "وقد ترد "ال" زائدة تقوية للكالم، نحو:(989)لك بالسجود أوجبه عليك إيجابًا، وحتمه عليك حتمًا البد لك منه"

م  َضل وا َد   " ، ﴿ َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد ﴾ َتتَّب َعن   ،َأالَّ  ، َما َمَنَعَك إ ذ  َرَأي َته  ج  وتوضيحه اآلية األخرى: ﴿ َما َمَنَعَك َأن َتس 
(990). 

 خامسًا: زيادة "ما" كافة وغير كافة :

أنها تنسلخ عن  أيمعنى، وإال كان االستغناء عنها أفضل، " أياللغة العربية نثرًا وشعرًا، فال تكون حشوًا خالية من  فيتزاد "ما" 
َتى بها لتأكيد معنى مستفاد من غيرها مما وقع  شيء فيمعانيها الوضعية، فال تكون مستعملة   التركيب نفسه. فيمنها، وإنما ي ؤ 

 

ُ  أن "ما" لها معان كثيرة، فتكون استفهامية واسمًا موصواًل، وموصواًل حرفيًا "مصدرية"، وشرطية، ونافية، وهذه أهم معانيه ا ومعلوم 
منها على أن يكون جزءًا  شيء فيتركيب مجردة عن معانيها كلها، وكان ال يمكن أن تكون مستعملة  فيوأشهرها، فإذا وردت 

 .(991)أساسيًا من المعنى المراد من التركيب، فإنها تكون مزيدة"

                                                                                                                                                                      

   12(  عنا ة   ى ، ةآلى  983)
 001 – 002ة جاا  ي ة ن ع  لخليا ص ،  ىُثْنرل  3/111(ة  وصب984)
   102/229072/3، 217/21   ىُثْنرل وىض ص 1.5/21922( ة  ىعةح985)
 ( ة يًصنا  ة ً ع    ة تنأ، ة  ةنا  ةألنض ة ً ل  ي ي  ن ص ة جمصف 986)
حيثي ىثل ض  2/073،  ىُثْنرل  جصأع ة ميثصح  ث  يأ ىثا م  ة  ثلمح21(  عنا ةأل لة ، ةآلى  987)

ة زىص ا ة  ي هأا ةآلى ،  ىجيل ص  ص ي ،  ة وأ ىا  ن ا  أثص أنيثك أث  ة ًثجع ،  أحعجثك وح 
يًثثج ،  وثثل  انثثل وحعجثثك ة ثثوتنص  نايل ثثث  ة ًثثصأيي ،  ة ثثلةج  زىص ي ثثص أؤنثث ا  لنىثثي لمل ثثثص    

   225،  رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى  ص2/073ىُثْنرل أيص أ ة  لمح  لىلة   
   75(  عنا ص، ةآلى  988)
أيثثص أ ة ىثثلة   ،    001 – 002ة جاثثا  ثثي ة ن ثثع  لخليثثا ص ،  ىُثْنرثثل  1/21( ة  شثثص 989)

   25 ة هاصف   نة   يىنيلي    عى  ص 2/073ة  لمح
، ي  يثثء  لثثثأ أ يثثأ ة ثث ى   لثثأ ة  ثثلا  ةغثثثأ، 72-71( ة زننشثثأ  أينثثأ ة إ ثثن إة ة لثثن ص990)

   017،  ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص2213،  ةن نع  أن  ل مص    ة نشل  ة وعزىع، يع  2ط
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نوعان،  هيوغير كافة، و  -إما عن عمل الرفع أو كافة عن عمل النصب والرفع أو كافة عن عمل الجر -وزيادتها تكون كافة
 :  التاليشعر األعشى على النحو  في، وفيما يلى عرض ألنماط زيادتها (992)عوض وغير عوض

 

 [ زيادة "ما" كافة : 4]

 تأتى "ما" زائدة كافة على ثالثة أنواع :

الكافة عن عمل الرفع وال تتصل إال بثالثة أفعال: قل، كثر، طال، وعلة ذلك شبههن برب، وال يدخلن حينئذ إال على أحدها: 
 جملة فعلية  صرّ ح بفعلها كقوله: 

** َقلََّما َيب َرح  اللَّب يذذب  إ َلذذذى َمذذذا 
* 

يبًا  يًا َأو  م ج  َد َداع   ي ورث  الَمج 

 

 :  (993)موضعين بعد الفعل طال، نحو قوله فيشعر األعشى  فيدة )ما( وقد ورد هذا النوع من زيا

ب ذذذذذر  َفإ نَّذذذذَك َطاَلَمذذذا ** َفاص 
* 

َسَك  َمل َت َنف   (994)الَخَساَره   فيأَع 

 

منها، إنما أ ت ى بها لتأكيد المعنى المستفاد من  شيء فيقوله "طالما" انسلخت عن معانيها الوضعية، وليست مستعملة  فيفذ "ما" 
سياق هجائه لشيبان بن شهاب الجحدرى، ثم يقدم لقصيدته بمقدمة طويلة، يتغنى فيها بصاحبته  فيالفعل طال، حيث إن الشاعر 

ف إلى ذلك أن زيادة الخسارة، وي َضا فيأفنيت عمرك  -كثيرًا ما أي-)عفار( وبذكريات شبابه، فيقول لنفسه: فاصبر فإنك طالما
 )ما( جعلت الفعل )طال( مستغنيًا عن الفاعل، وأوجبت دخوله على جملة فعلية.

                                                                                                                                                                      

، أجلثثث  أجاثثثع ة لتثثث  ة يلنيثثث ، ة جثثثز  10ص (     مثثث ة لحا  يثثثصن  ة  ثثثعف  ثثثي  أثثثص  ة زةئثثث ا،991)
،  حعف ة وىنيا 002-011،  ىُثْنرل  ة جنأ ة  ة أ  ص 2275ة خصأ   ة ث  عح، ة  صهلا

   250-212 ي زىص ا  أص  ىُثْنرل وىضص   رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى   ص 
، يزة ثثثثثثثثثثثث  323-3.0، أتنثثثثثثثثثثثثأ ة لميثثثثثثثثثثثث   ص 202-1/202( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثل   ثثثثثثثثثثثثلح ة اىنثثثثثثثثثثثثا992)

  2/511 بةأل
 أأثص لثعف ة اثثلةن نث   ثيي  ة ى يًثثأ     ة ميث  أثث  ة خىيث ،    32-3.1( أتنثأ ة لميث  ص993)

 )ة  عىا(
ُُ َعَلى طُوِل الصُدوِد يَُدومُ   َصَدْدَت فََأْطَوْلَت الصُّدوَد، َوقَ لََّما      ِوَصاُل
 ل و ةهثص  يث     صف  يمعىن ال نا،   يا  جن ة ضل نا وح ح  ص وح ىلي ثص ة ىيثا بثلى ص    ة شثص

أ  نة ،  وح   بصف  أليىع ني  م أ أ  ص  أىًلة  نص اأنعن،  ليا  ج  ثص و ثن لث م ة ىص ثا   ن ا 
ةنثث  ة ًثثي  نثثأح ة منثثلىي  ة ىجيثثز ح ي ثث ىل ة ىص ثثا  ثثي  ثثيل  ة  ثثثل   ليثثا   ج  ثثص و ثثن و ثثصب 

  وح  أثثص  زةئثث ا، ة جالث  ةة ثثاي   ثث  ة ىيليثث  ن ع ثن        ثث   ىثث   يلثثأ  ثىيي ص،  ز ثثل ة امثثل 
أتنثأ     بصف   ص ا ة أمو و،  ز ل نيض ل وح  أص  أثع هثأا ةأل يثصف أنث نى  ة نص ث   ىُثْنرثل

   2/222، ة خنصئي2/0290/225، ة  وصب3.093.3ة لمي  
   0.2/0،  ة رل1.5/12( ة  ىعةح994)
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تسعة عشر  فيالمتصلة بإنَّ وأخواتها. وقد ورد هذا النمط عند األعشى  هيالكافة عن عمل النصب والرفع، و : الثانيو 
) (، (995)موضعًا، منها أربعة مواضع مع )إنَّ  :(996)نحو قوله، والباقى مع )كأنَّ

ذذَا ذذذَرات  َكَأنمَّ ** َمَا َبي ذذذَن َعاَنةَ والف 
* 

َقذذذَدا  َحشَّ الغ َواة  ب َها َحر يقذذًا مو 

 

" عن العمل وهّيئتها للدخول على الفعل، و  فيفذ)ما(  يدل على أنها زائدة، كفت كأن،  الذيقوله: "كأنما حش الغواة" زائدة كفت "كأنَّ
سياق حديثه  فيأنها ليست لمعنى من معانيها األصلية، بل أتت لمجرد تأكيد المعنى المستفاد من التركيب، وهو أن الشاعر 

ين )عانة( لكسرى حين أراد منهم رهائن، قائاًل له: "ولنقاتلنك على ما تشاء وتختار، ولنبعثنها على المتمردين الطغاة حربًا ال تهدأ ب
 .(997)و)الفرات(، كأنها النار المستعرة، يمدها الغواة بالحطب واألخشاب"

رب، والكاف والباء محدثة معها معنى التقليل،  هيالكافة عن عمل الجر، وتتصل بأحرف وظروف، فاألحرف والثالث: 
 كقوله : 

يذذذر  َجَوابذذذاً  َت ال ت ح  ذذر  ** َفَلئ ن  ص 
* 

يذذذذب  َلب َما َقد  ت رى وَ   َأن ذذذَت َخط 

 .(998)بين... والثالث والرابع حيث، وإذ الثانيوكذلك مع "من"... وأما الظروف، فأحدها بعد... و 

 

 الثانيأربعة مواضع، أحدها بعد حرف الجر "من" و  فيشعر األعشى، فقد وردت  فيفأمَّا عن ورود "ما" زائدة كافة عن عمل الجر 
 :  (999)بعد الباء والثالث والرابع بعد الظرف "بعد"، فأما شاهدها مع الحرف، فقوله

َلَك َما َأو   ذَذذار ه   فيَفَقب  َقذذذاد  لج  ** الر 
* 

َشذذى وَير َهذذ ب مَّا َكاَن َيخ   َفَأن َجاه  م 

َشذذى( زائد كاف، حيث كفت )ما( حرف الجر )من( عن مباشرة عمله، فجاءت منسلحة  فيفالحرف "ما"  قوله: )َفَأن َجاه  م مَّا َكاَن َيخ 
سياق هجائه له:  فيتأكيد قول الشاعر للحارث بن وعلة  أيعن معانيها األصلية مؤدية التوكيد للمعنى المستفاد من التركيب، 

 .(1000))الرقاد( قبلك لجاره، فأنجاه مما كان يخشى ويهاب" فيعجاب! فلقد و  شيء"أتفاخر مزهوا بوفائك مرة للجار  إنَّ هذا ل

 :  (1001)وأمَّا شاهدها مع الباء فقوله

                                                           

،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل 212/1291.2/129177/179117/7ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء ( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل995)
   2/52،  ة ا وض 1/201932193/112ة  وصب

 112/02( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء996)
، 220/17، 2.7/119225/29212/229270/019277/509272/291 ة رثثثثثثثثثثثثثثثثل

،  لع ثثثثثثثثثن َحثثثثثثثثثثا   حثثثثثثثثثثا 172/179112/019035/193.0/209325/2، 150/25
    1/72ة نصن، و  وايا ص ة    ،  ىُثْنرل   لح ة  نصئ  ة وًع ة اش عنة 

   حيي ة شلح 11( ة ًصنء ص997)
 ،  ة مي  أ  ة خىي   2/511   يزة   ةأل ب32-3.2أتنأ ة لمي  ص( ىُثْنرل  998)
 ،  ة للص  هع  ال  ن   م ة لن ن  جي ا ن  ني  150/21( ة  ىعةح999)
 حيي ة شلح  151( ة ًصنء ص1000)
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** َعَلى َأنَّهذَذذا إ ذ  َرَأت ن ذذذذى أ َقذذذذا
* 

َيذذذرَ   اد  َقاَلت  ب َما َقذ د َأَراه  بص 

، نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )قالت بما قد أراه بصيرا( جملة 

 فعل+فاعل+حرف جر+ما الكافة+مفعول به )جملة فعلية خبرية مؤكدة بقد(

والبنية األساسية: قالت قد أراه بصيرا، فالمالحظ أن "ما" زائدة كافة للباء عن عمل الجر، مما أهلها للدخول على الجملة الفعلية 
بصره بعد غيبة  فييد قائده، وقد أصيب  فيتعليل رؤية صاحبة األعشى له بصيرًا حين رأته  أيمحدثة معها معنى التعليل، 
 .(1002)يد هذا المعنىوانقطاع، باإلضافة إلى تأك

 :  (1003)وأما شاهدها مع الظرف، فقوله

َدَمذذذا  ت  َبع  َن الَمذذذو  ُ  م  ر  ** َتاَلَفاه َما ب ش 
* 

ذَأم    َما َطي ر  الن ح وس  ب َأش   َجَرت  َله 

 

( زائد كاف  فيفالحرف )ما(  َدَما َجَرت  ، منسلخ عن معانيه األصلية بعد الظرف "بعد"، م َؤدّ  توكيد المعنى المستفاد أيًضاقوله: )َبع 
سياق هجائه عمير بن عبيدالله بن المنذر بن عبدان معددًا فضل قومه على بنى سعد بن قيس،  فيمن التركيب، حيث إن الشاعر 

قذهما "بشر" من الموت، بعدما أصابهما النحس فيقول: "ونحن الذين فككنا سيديكم، فأطلقناهما بعد أن أسلمتموهما للعدو. أن
أضف إلى ذلك استقامة وزن الطويل بهذه الزيادة، فلو لم ي زد الشاعر )ما( لجاءت العروض على وزن  (1004)وأدركهما الشؤم"

(، وهو ما لم يرد بهذا البحر.  )َفع ول 

 [ زيادة "ما" غير كافة : 4]

. ولمَّا استقريت شعر األعشى لم أعثر على زيادتها عوضًا، فكان (1005)وغير عوض ت َزاد  "ما" زائدة غير كافة على ضربين عوض
 :  التاليورودها زائدة غير كافة يندرج تحت ضرب غير العوض، وذلك على النحو 

 )أ( "ما" بين العامل والمعمول : 

 :  (1006)أربعة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوردت "ما" زائدة بين العامل والمعمول 

 

                                                                                                                                                                      

   235/13( ة ًصنء1001)
( نغل وح ةن  هشصم لصف إ  ص يىي  ة ويليا،  ءح ةنث  جنثأ ىثل  و  ثص هنثص ناينثأ ة مث ف،   ع ثن  1002)

ناص ل  ونةا ننيلة ، و  ة ضي  ة اشصه  ةآلح   ع  ة منثل نث ف أثص لث  أضثأ أث  ة  ثعا  بث   
  لا  ء  5 هصأا  1/275ة منل  ىُثْنرل ة خنصئي

   000/11   ىُثْنرل وىض ص 277/52( ة  ىعةح1003)
   272( ة ًصنء ص1004)
   323- 32( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص1005)
، 3/07،   ثثثثثثثثلح ة اىنثثثثثثثثا2.7/1192.2/039227/57،  ة رثثثثثثثثل017/15( ة ثثثثثثثث ىعةح1006)

  ي ييلي ن  لأ لعف ةأل شأ   1/052 يزة   ةأل ب
َتِعُل،   ِإمَّا تَ َريْ َنا ُحَفاًة الَ نَِعاَل لَناَ      ِإنَّا َكَذِلَك َما َنْحفي َونَ ن ْ

    1/7.2972  لح ة  نصئ  ة وًع
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ذذل  ّذلذ ذذَك َمذذا  أيَتن   ن و ك  ** َوَتد 
* 

ذذذى َواَل َتب َخذذذل   ط   َشتَّى َفاَل ت ع 

 

، صورة نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )ك ل  َذلك ما َشتَّى( جملة 

 مبتدأ+مضاف إليه+ما+خبر

 

 :  هيوالبنية األساسية 

 ُكلُّ ذلك شتَّى 

 مبتدأ+مضاف إليه+خبر

 

تصد   هيتقل ب  دائم، ف فيتأكيد أنَّ صاحبة الشاعر  أيومن خالل البنيتين تظهر زيادة )ما( لتوكيد المعنى المستفاد من التركيب، 
 تبخل فيستريح. هيتعطى فيرضى، وال  هيتارًة وت قبل أخرى، وتترك المحب بين اليأس والرجاء، ال 

 

 )ب(: "ما" بعد "إن" المخففة من الثقيلة : 

 :  (1007)خمسة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوردت )ما( زائدة بعد )إن( المخففة من الثقيلة 

 

ذذذَن الَغان يذَذذا ت  َعي ن ذذى م  ** َوَأق َرر 
* 

ذذذا أ َزنّ    (1008)ت  إ مَّا ن َكاحذذًا َوإ مَّ

 

أن )ما( زائدة بعد )إن( المخففة من الثقيلة لتأكيد المعنى  أي: إن نكاحًا وإن أزن، هيفالبنية األساسية لقوله: )إما نكاحًا وإما أزن( 
توكيد قول األعشى إن ممدوحه قيس بن معد يكرب الكندى قد أمتع نفسه من الغانيات بين زوج وخليل  أيالمستفاد من التركيب، 

 مكانها. فيلقافية استقامة وزن المتقارب وصحة كلمة ا فيمرتكبًا للزنى، أضف إلى ذلك أن هذه الزيادة قد أسهمت 

 

 

 

 جـ: )ما( بعد أدوات الشرط : 

 فيتزاد )ما( بعد أدوات الشرط، سواء أكانت جازمة أم غير جازمة، ولمَّا استقريت شعر األعشى بديوانه وجدتها زائدة بعد الجازم 
 :  (1011)، نحو قوله(1010)وموضعان بعد "متى" (1009)أربعة مواضع، منها موضعان بعد "إن"

                                                           

   52/0925/20 ىُثْنرل وىض ص 27/22( ة ًصنء1007)
( وزح  أ  ة ز ثأ  ةألبثا وَُز  ثأ  ًثم  إ ثأ ة ز ثص، و  ى ثعح يلثي  ،  ة اينثأ و ثن وأوثع  ىًثن أث  1008)

 ة تص يص ،  عة  ونصح ز جص  وم يلي   ألي مص  ة ز أ 
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ذذذا  ** َتَري ن ذذذى َعَلذذذى آلذَذذة  َفإ مَّ
* 

ت  التّ َجذذذاَرا َبى َوَهَجر   َقَلي ت  الصّ 

تَذذذَرا ذر ج  الَكاعذ ذذَب الم س  ** َفَقذذد  أ خ 
* 

يذذع  الق َمذذاَرا ر َها وَأش  د   (1012)َة م ن  خ 

 

ذذذا َتَري ن ذى... فقوله: ) ُ  َفإ مَّ ُ  فعلية  َب( جملة  ر ج الكاع  ، جاءت فيها "ما" زائدة بعد أداة الشرط الجازمة "إن"َفَقد أ خ   ُ مثل قوله  -شرطية 
م    َياَنًة َفانب ذ  إ َلي ه  م  خ  تعالى:﴿ َوإ مَّا َتَخاَفنَّ م ن َقو 
وذلك لتوكيد قول الشاعر لصاحبته متحسرًا: "إن ترينى على ما أنا فيه من -(1013)

لشباب حقه... فقد كنت أستبى الحسان، فأخرج الكاعب المختارة من خدرها، شدة، قد قليت الصبى وهجرت الحوانيت، فلقد أديت ل
 فيتوكيد معنى الشرط، ويفصح ابن يعيش عن هذا األمر  أي، (1014)الميسر وأشيع القمار حيث حللت" فيوكنت أهلك المال 

، زيدت ما على إن لتأكيد معنى قوله: "قد تزاد ما مع إن الشرطية مؤكدة، نحو قولك: إما تأتنى آتك، واألصل: إن تأتنى آتك
 .(1015)الجزاء"

 

، نحو قوله تعالى:﴿ (1016)والجدير بالمالحظة أن )إن( الشرطية عندما أكدت بما لم يؤكد فعل الشرط بالنون، لكذذى يناسب المعنى
م     م مَّن  َخل َفه  د  ب ه  ب  َفَشرّ  م  ف ي ال َحر  }َفإ مَّا َتث َقَفنَّه 
، وقد أيًضامعنا والموضع اآلخر  الذيالموضع  في، وكان عدم التوكيد (1017)

بطون الكتب وجدت له بيتًا اختلفت  فييكون ذلك للحفا  على الوزن الشعرى، كما تجدر اإلشارة إلى أنه بتنبع شواهد األعشى 
 :  (1018)بعد إن الشرطية، فقد ورد قوله أيًضاروايته عن الديوان، وهذه الرواية تشير إلى زيادة )ما( 

ُ  َفإ ن   ذَّذذة  َهدي ن ذذذذذى َولذ ذى لم  ** َتع 
* 

َث َألذ ذذَوى ب َهذذذا   َفإ نَّ الَحذَواد 

 

                                                                                                                                                                      

   1/052،  ىُثْنرل يزة   ةأل ب25/25( ة  ىعةح1009)
   130/02، 215/20( ة ًصنء1010)
    25/2( ة ًصنء1011)
 شثثث ا، لليثثث   نلهثثث ، ة وجثثثصنة  ى نثثث  يجثثثصن ة خاثثثل، ة اًثثثولةا  ة اخوثثثصنا حًثثثنص  ( ةآل ثثث   ة1012)

  جاصة  
   51(  عنا ةأل ىصف، ةآلى  1013)
 حيي ة شلح  23( ة  ىعةح ص1014)
   2/5(  لح ة اىنا1015)
   3/311    لح ة  ص ي 0/201،  ة ي مل   ة وميصح525-0/523( ىُثْنرل  ة  وصب1016)
   57(  عنا ةأل ىصف، ةآلى  1017)
   112/0( ة  ىعةح1018)
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 :  (1019)هيو  أيًضابطون الكتب برواية مختلفة  فيو 

  ُ ذَّذذة  ذذذذا َتَري ن ذذذى َولذ ى لم  ** َفإ مَّ
* 

َدى ب هذَذذا  َث َأو   َفإ نَّ الَحذذذَواد 

 

 القول بالزيادة من عدمها على نحو ما سبق. فييمكن القول من خالله إن اختالف الرواية قد يكون له أثر  الذيوهو األمر 

 

 :  (1020)ستة وسبعين موضعًا، نحو قوله فيشعر األعشى  فيوأمَّا عن زيادة )ما( بعد شرط غير جازم، فقد ورد ذلك 

يذذذَف َوَكذذذاَن ال ذ اَلل  خ  ** َوإ َذا َما الضَّ
* 

وَنه َعن  لَيذذذال   سًا َير ج  م  د  خ   ذو ر 

ذذذَن الَقذذو   ون م  ت حث الم َغيّ ذذر  ** َواس 
* 

 الَعذذَزال ى فيم  َوَكاَن النّ َطاف  َما 

و ُ  َكَقن َطذذذَرة  الذذذر  ذذذرَّة  ** َمَرَحت  ح 
* 

َقذذذال   ر  يذذذَر ب اإل   م ى َتف ر ى الَهج 

 

ُ  نمطها :  ُ  شرطية   فقوله: )وإذا ما الضالل خيف... مرحت حرة( جملة 

  أداة شرط+جملة اسمية+جملة فعلية، وصورة هذا النمط : 

: إذا الضالل خيف... مرحت حرة. هيإذا ما + جملة اسمية "خبرها جملة فعلية"+جملة فعلية "ذات فعل الزم"، والبنية األساسية 
هذا األمر يقول ابن يعيش: "فإن "ما" معها زائدة؛ ألن الحكم بعد دخول ما  فين"ما" زائدة بعد إذا، و ومن خالل هذا األصل يتضح أ

ضرورة شاعر. هذا مذهب أهل البصرة؛ وذلك ألنها لوقت معلوم، والذاكر لها  فيعلى ما كان قبل، وذلك أنه ال يجازى بها إال 
 الشعر، نحو قول الفرزدق :  فييكون معلومًا، وقد جوزى بهما  كالمعترف بأنها كائنة، ال محالة، وأصل الجزاء أن ال

َلى إليذذه ابذذذن  ظالذ ذذذم   ** َفَقاَم َأب و َلي 
* 

ي َف  ل ل  السَّ َوَكاَن َإذَا َما َيس 
ذذذر ب    َيض 

                                                           

،   ثلح ونيثص  5/2592/2932،  ثلح ة اىنثا1/32 لأ  ميا ة اثصف  ة  وثصب  ( ىُثْنرل1019)
،  رثصهلا 202،  أيص أ ة  ثل    للأثص أ ص022،  نب  ة امص أ223 يمعىن  لن صس ص

    23ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى  ص
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص  55/10( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1020)

 ة خاثثثثثثثثث    ن   ة اثثثثثثثثثص   205/119222/219132/0590.0/129310/22 ،22/0
يم ثثأ  ثثي و ثثىا ةآل يثث  أثث  ة اثثص ، ة يزة ثثأ  ة ِ ثثَلُب، لن ثثلا ة ل أثثأ  نثثلن أثث  ننثثص  ة ثثل م، ة  جيثثل  نيث  ياًثث  وىثثصم، ة اتيثثل ح  ة ثثأى  ىُتي ِثثل ح ة لةحلثث  نيثث  ييم ثثص،  ة ن ثثص   جاثثع   ىثث ،  هثثأ أثثص 

 لصف  الب أ      ة نا ةألنض ة الو م ، ة ن 
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 وهو قليل، قال سيبويه: والجيد ما قال كعب بن زهير : 

ن َهذذذاَوإ َذا َمذذا َتَشذذاء  َتب َعذذذث   ** م 
* 

َطذًا  م س  َناش  ر َب الشَّ َمغ 
 (1021)َمذ ع ذذورا"

 

كل شرط هو ربط جواب الشرط  فيونشير إلى أن الهدف من وراء زيادة "ما" بعد إذا هو "إفادة توكيد معنى الشرط، والمعنى العام 
، (1022)ربطًا؛ يفيد ترتيب الجواب على ذلك الفعل، فإذا زيدت "ما" على أداة الشرط، فإنها تفيد توكيد ذلك الربط وتقوية ذلك الترتيب"

 .(1023)زمن واحد" فيزمنين متجاورين حتى كأنهما مقترنان  فيباإلضافة إلى إفادة "أن جواب "إذا" وشرطها يقعان 

هذا الشاهد، أراد توكيد معنى الشرط، وهو أن نشاط هذه الناقة الحرة الضخمة مترتب  فيلشاعر بزيادته لذ "ما" بعد "إذا" أن ا أي
زمنين متجاورين، فمجرد الخوف من  فيعلى الخوف من الضالل، واشتداد الحال بالمسافرين، باإلضافة إلى وقوع الجواب والشرط 

الناقة الحرة الضخمة، ويظهر ذلك من شرح الدكتور محمد حسين، حيث يقول: "إن الشاعر  الزمن نشاط هذه فيالضالل يالحقه 
 الذييقول: وإذا خيف الضالل، واشتد بالمسافرين       الحال، ال يرجون الوصول للماء قبل خمس من الليال، فراحوا يستحثون 

نشطت هذه الناقة الحرة الضخمة، وكأنها قنطرة من قناطر الروم، يستبدل راحلته المتعبة، وقد نفد الماء، فلم يبق منه إال األوشال، 
 .(1024)تفرى األرض الملتهبة فريًا باإلرقال"

 

الزمن نشاط هذه  فيمجرد الخوف من الضالل يالحقه  أي-قول األعشى السابق فيزمنين متجاورين  فيووقوع الجواب والشرط 
يتسع رحابها لهؤالء  التي هيأن اللجوء إلى الناقة ليس شيئًا مستغربًا، "فالناقة  أيليس شيئًا مستغربًا؛ -الناقة الحرة الضخمة

تفسح صدرها ألبنائها المتعبين  التي -ناصف فيعلى حد تعبير أستاذنا الدكتور مصط -"الناقة األم" هيالمهمومين المجهدين، ف
أن الشعراء القدماء جميعًا، كانوا يلجأون إلى  فيهو السر من رحلة الحياة الشاقة، فتمنحهم السكينة واألمن والسالم، ولعل هذا 

َفت  الناقة بأنها "أم رئال"، ودائمًا توصف بالقوة  هيالناقة عند احتضار الهم وإرادة تسليته، واالستعانة عليه، والتل ص  عنه، وقد و 
 .(1025)يسع الجميع" الذيوالضخامة والعظمة كالبنيان الشامخ 

 

ُ  أكانت مع أدوات الشرط الجازمة أم مع أدوات الشرط غير الجازمة فإنها قد أكدت الربط وبناًء على ما سبق من  زيادة "ما"، سواء 
تفيد معنى الشرط من حيث الربط  هيبين جملتى الشرط والجواب، مؤدية وظيفة داللية واضحة ومناسبة لداللة التركيب األساسية، ف

-إفادتها الشرط، ومن هنا فقد تحققت المناسبة الداللية بين الزائد، وما زيد فيه هيصلية، و والترتيب؛ ألنها ت ل م ح إلى أحد معانيها األ
األصل قد تستعمل شرطًا، وبذلك تكون قد انسلخت عن معنى الشرط أصالة؛ ألنها أفادت  فيحيث روعى أنها  -على نحو ما سبق

 .(1026)لفظى أو التوكيد بالتكريرتوكيد هذا الشرط وتقويته، وهذا التوكيد ليس من قبيل التوكيد ال

                                                           

 ،  ة مي  ةأل ف أ  ة  عىا  ة ثص ي أ  ة خىي   1/203(  لح ة اىنا1021)
   13( ة  عف  ي  أص  ة زةئ ا ص1022)
 ، أجلثثث  أجاثثثع ة لتثثث  2(  لثثثأ ة نجثثث    صبثثث   أثثث  و ثثثلةن ة زىثثثص ا  ثثثي ة  ثثثلمح ة  ثثثلىل ص1023)

   2271ة يلني ، ة جز  ة  ص    ةألننيي ، 
   53( ة  ىعةح ص1024)
   2.2ة لت   ننص  ة شيل ص (1025)
، حيثثثثي و ة  ثثثثن  لثثثثأ هثثثثأة ة ثثثثلو  201( ىُثْنرثثثثل   رثثثثصهلا ة زىثثثثص ا  ثثثثي ة  نة ثثثثص  ة ن عىثثثث  ص1026)

ة اخثص    ثثلو  أص ثثك ىع ثث  ة ا لمثأ  ثثي نوصنثثن   ثثي ة ولنيث  ة لتثثع   لشثثيل ة يلةلثثأ ة ايصبثثل 
  ،  ة أ  ىل   ين وح هأة ة وعني  أ  لميا ة وعني  ة لىرأ 130ص
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 "ما" بين الجار والمجرور :  -د

م    َن الّله  ل نَت َله  َمة  مّ  وإن كان الدكتور عبدالرحمن تاج يرى  -(1027) ت َزاد  "ما" بين الجار والمجرور،نحو قوله تعالى: ﴿ َفب َما َرح 
"وعمله فيه دليل على أنها ملغاة زائدة والمعنى... فبرحمة  من الله، فيعود الجار إلى ما بعد)ما(،  -(1028)هذه اآلية فيعدم زيادتها 

. وإذا كان الدكتور تاج ال يرى زيادتها (1029)، إذ يصير المعنى إنك لنت لهم برحمة من الله"فيإذ ال يسوغ حملها على ظاهر الن
السياق  فيى أن "ما" الزائدة عند النحاة ليست زائدة هنا، وإذا كان قول ابن يعيش السابق يرى فيه زيادتها، فإن ابن القيم الجوزية "ير 

َن الّله  ل نَت َله م   َمة  مّ    وقوله: القرآنى، وإنما لها معنى تدل عليه، وال يصح الكالم إال به، فهناك فرق بين قوله تعالى:﴿ َفب َما َرح 
م    وقولك يَثاَقه  م مّ  ه  : فبنقضهم، وما لعناهم إال بنقضهم ميثاقهم، ويخلص من ذلك "فبرحمة"، وكذلك من قوله تعالى:﴿ َفب َما َنق ض 

 .(1030)القرآن حرف زائد، وإنما كل لفظة لها فائدة متجددة زائدة على أصل التركيب" فيإلى تقرير أنه ليس 

اآليتين  فيرؤيته بزيادة ما  فييجعلنا نؤيد أحد الباحثين  الذي، وهو األمر (1031)فالواضح أنها زائدة، وهذا قول أكثر النحاة
"لتنبيه السامع، وتمسك القار، أن يعبر من الجار إلى المجرور مباشرة، ويتوقف عند ذلك المجرور  أيالسابقتين إلفادة التنبيه، 

م    فييترتب عليه معنى بعده، وهذا المعنى هو نتيجة لهذا المجرور، ف الذي َن الّله  ل نَت َله  َمة  مّ  اللين نجد أن    اآلية﴿ َفب َما َرح 

. وإذا (1032)حل ببنى إسرائيل مترتب عن نقضهم للميثاق" الذي. وكذلك نجد أن اللعن الن بها جانبه التيمترتب عن الرحمة، 
 :  (1033)موضعين، نحو قوله فيشعر األعشى متخذة هذا النمط  فيكان ذلك كذلك، فإن "ما" وردت زائدة 

َبابذ ذذه   ** إ َلى َمل ذذذذذك  َخي ذذذر  َأر 
* 

لّ    َقذذذَراَرا شيءَوإ نَّ ل َما ك 

ُ  بإن، صورة نمطها: إن+خبر مقدم "حرف جر+ما الزائدة+اسم  شيءفقوله: )َوإ نَّ ل َما ك لّ   ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  َقذذذَراَرا( جملة 
. ومعنى ذلك أن "ما" زائدة بعد حرف الجر "الالم"، شيء: إن قرارًا لكل هيمجرور"+ مضاف إليه+مبتدأ مؤخر، والبنية األساسية 

َبة الشاعر لممدوحه قيس بن معد يكرب  أيالتركيب،  فيوذلك لتوكيد المعنى المستفاد من غيرها مما ذ ك َر  ح  بعض  فيتوكيد ص 
غاراته ورجوع الم ل ك  إلى صاحبه قيس بعد فك أسره، واستقراره بعد االضطراب، وأن لكل نبأ مستقراً 
، وتنبيه السامع وتمسك (1034)

يترتب عليه معنى بعده،  الذي(، شيءالقار، أن يعبر من الجار إلى المجرور مباشرة، ولكن عليه أن يتوقف عند المجرور )كل 
 البد له من مستقر. شيءوهو أن كل 

مع النسج الشعرى،  النحوي نظام توافق ال فيجميع أنماطها السالفة الذكر قد أسهمت  فيوتجدر اإلشارة إلى أن مواضع زيادة "ما" 
معنا إذا قال الشاعر: )وإن لكل( لتحولت التفعيلة الثانية  الذيالبيت  فيفاستقام الوزن، وصحت القافية على نحو ما أراد األعشى، ف

 العروض والضرب. في)فعولن( إلى )فعو( بحذف السبب الخفيف، والحذف علة نقص، وهو يقع أصالة 

 

                                                           

   2/31ة ا وض   ،  ىُثْنرل252 الةح، ةآلى   (  عنا مف1027)
     12-17( ة  عف  ي  أص  ة زةئ ا ص1028)
   1/203(  لح ة اىنا1029)
،  ةن ة جصأيثثص  213(    اثثصهل حاثثع ا  ةنثث  لثثيل ة جعزىثث   ج ثثع ا  ثثي ة ثث نس ة لتثثع  ص1030)

   1/251،  ىُثْنرل ن ةئع ة ىعةئ 2272ة انلى ، ة   ن نى 
، 3/2.592/1، ةأل ع ثثثثثأ  ن ح ة ايثثثثثثص أ2/212 ة ا وضثثثثث ، 3/112( ىُثْنرثثثثثل  ة  وثثثثثصب1031)

   1/217 أيص أ ة  لمح  إ لةنن  لزجصن
    20( رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى  ص1032)
   15/0 ىُثْنرل وىض ص 2.2/52( ة  ىعةح1033)
 حيي ة شلح  255ة ًصنء ص  ( ىُثْنرل1034)
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 ـاف : سادسًا: زيـادة الكـ

قوله  فيأو توكيد االستثناء، وغير ذلك، فمن ورودها لتوكيد الن فيللتوكيد، نحو توكيد الن النحوي التركيب  فيترد الكاف زائدة 
ير     يع  الَبص  م  ء  َوه َو السَّ ث ل ه  َشي  تعالى:﴿ َلي َس َكم 
ر زائدة صار المعنى ليس  شيء، والتقدير: ليس (1035)  شيءمثله، "إذ لو لم ت َقدَّ

المثل؛ ألن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيًا، قاله ابن جنى،  فيمثله، فيلزم المحال، وهو إثبات المثل، وإنما زيد لتوكيد ن
عن ذاته، ولكنهم إذا نفوه عمن هو على  فينالفعل عن أحد قالوا "مثلك ال يفعل كذا"، ومرادهم إنما هو ال فين فيوألنهم إذا بالغوا 

ث ل  َما فياآلية غير زائدة، ثم اخت ل َف، فقيل: الزائد مثل، كما زيدت  فيأخص أوصافه فقد نفوه عنه. وقيل: الكاف  ﴿ َفإ ن  آَمن وا  ب م 
حرف أولى من القول بزيادة االسم، بل ، قالوا: وإنما زيدت هنا لتفصل الكاف من الضمير أ.هذ. والقول بزيادة ال(1036) آَمنت م ب ه   

سياق  فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيلغتنا، وقد ورد ذلك  في. وبناًء على ذلك فالكاف ترد زائدة (1037)زيادة االسم لم تثبت"
 :(1038)قوله فياالستثناء 

ذذذن  َأب َنائ َنذذذذذذا يه  م  ط  ** الي ت  ال ن ع 
* 

َده م  َكَمن   َسذذَدار ه نًا َفي ف س   َقذذد  َأف 

يَنذذذذًة  ذذن  َبني ذذذه  َره  ** َحتَّى ي ف يَدَك م 
* 

َقذذذذَدا َماك  الَفر  ُ  َوَير َهَنَك السّ  ش   َنع 

َسذذذه   ** إ الَّ َكَخار َجذذذَة الم َكلّ ذذذف  َنف 
* 

َهذذذَدا يَب َوَيش   واب َنى َقب ي َصَة َأن  أَغ 

، فعلها متعد  إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ فقوله: )ال نعطيه من أبنائنا رهناً   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ... إال كخارجة( جملة 
 والخبر، صورة نمطها : 

 ال+فعل+فاعل مستتر+مفعول به أول+ جار ومجرور+مضاف إليه+مفعول به ثان+حرف استثناء+حرف زائد+مستثنى.

 

ت ث ن ى من  الذيأن الكاف زائدة بين حرف االستثناء والمستثنى "خارجة"  أيوالبنية األساسية: ال نعطيه من أبنائنا رهنًا إال خارجة،  اس 
تقديم الرهائن من  فيتأكيد استثناء أمر خارجة من عدم االستجابة لكسرى  أيقوله "ال نعطيه من أبنائنا" وذلك لتوكيد االستثناء، 

 حين أراد منهم رهائن.أبنائهم 

 

وتحرير المعنى: "آليت أن ال نجيبه إلى ما يسألنا من تقديم رهائن من أبنائنا، لنعرضهم للتلف كالذين أتلفهم وآذاهم من قبل حتى 
َقد( إال ما سبق من أمر )خارجة(  ماك( )الَفر  يكلف نفسه أن يحضر حين  الذيترهنه نجوم )نعش( أبناءها، أو يرهنه )السّ 

 .(1039)ب"أغي

                                                           

   22(  عنا ة شعن ، ةآلى  1035)
   207(  عنا ة م لا، ةآلى  1036)
 ، 2،  ة جنثثثثثأ ة ثثثثث ة أ ص2/123ةألبثثثثثعف  ثثثثثي ة ن ثثثثثع ،  ىُثْنرثثثثثل107( أتنثثثثثأ ة لميثثثثث  ص1037)

   212-212 رصهلا ة زىص ا  ي ة  نة ص  ة ن عى  ص 
   17-112/15( ة  ىعةح1038)
، 2/021 ثثثثثثثثثثي زىثثثثثثثثثثص ا ة  ثثثثثثثثثثص  ة  وثثثثثثثثثثصب    حيثثثثثثثثثثي ة شثثثثثثثثثثلح،  ىُثْنرثثثثثثثثثثل11( ة ًثثثثثثثثثثصنء ص1039)

   2/0.1،   ل بنص   ة  لةب2/123،  ةألبعف  ي ة ن ع3/321ة ا وض 
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 استقامة وزن الكامل، ومن ثم استقرار القافية وتصحيحها. فيوباإلضافة إلى توكيدها معنى االستثناء، فإن هذه الزيادة قد أسهمت 

 

 شعر األعشى "تعليق ومناقشة" :  فيسمات الزيادة 

النقاط  فيالحروف، فإن ذلك يكمن  فياألفعال أم  فيشعر األعشى سواء أكانت زيادة  فيإذا أردنا أن نتحدث عن سمات الزيادة 
 التالية : 

شعر األعشى بأن الزائد قد جاء لمعنى، وليس دخوله كخروجه؛ ألن زيادة المبنى تدل على زيادة  فيلقد اتسمت مواضع الزيادة 
تَفاد من التراكيب لو كانت مجردة م فيالمعنى، وأن ما زيد من كلمات  ن تلك الكلمات. أضف شعره قد أفاد معنى زائدًا على ما ي س 

 إلى ذلك أن هذه الزيادة كانت مشعرة بمعنى يناسب معنى ما زيدت لتوكيده.

وبناًء على ما سبق من إفادة الكلمة الزائدة معنى زائدًا على ما يستفاد من التركيب لو كان مجردًا من تلك الكلمة، فإنه ال يصح أن 
غير التوكيد، وال يمكن اعتبارها  شيءها تكون زائدة، فإن كلمات كثيرة ال يراد بها نعد "كل كلمة تفيد توكيد المعنى المستفاد من غير 

ّمَيت  حرف توكيد، ومثلها الم  َعت  لتوكيد الحكم المستفاد من اسمها وخبرها؛ ولذلك س  زائدة، وذلك مثل إنَّ الناسخة، فإنها وض 
 ا  االبتداء، فإنها لتقوية الحكم المستفاد من جملتها، وكذلك ألف

تفيد التوكيد تعتبر زائدة  التيمن ذلك كله يمكن أن يقال إنه زائد... فالكلمة  شيءباب التوكيد، وال  فيالنحو  فيالتوكيد المعروفة 
ل َخت  عنه وأصبحت ال تفيد فيإذا كان لها  استفيد  الذيإال توكيد المعنى  -مقام الزيادة في-اللغة معنى أصلى غير التوكيد قد س 
 من غيرها.

 

" و"الم االبتداء"، وإنما هو  فيفالتوكيد ليس هو معنى الكلمة األصلى كما هو الحال  رّ َدت  من معناها  شيء"إنَّ قد أفادته بعد أن ج 
 األصلى، فالمعنى األصلى للكلمة لم يصبح من مقومات أصل المعنى المراد من التركيب، بحيث يكون جزءًا من هذا المعنى، فإن
أصل المراد من التركيب حاصل، ولو لم تدخل فيه تلك الكلمة، وإذًا يكون معنى انسال  الكلمة الزائدة من معناها األصلى، أنها ال 

 .(1040)التركيب لتؤدى هذا المعنى، على أن يكون جزءًا جوهريًا من المعنى المراد من ذلك التركيب" فيتدخل 

( مع حروف  فيباحثين وفيما سبق ما يمكن جعله ردًا على أحد ال قوله: "فلماذا لم يضع النحاة )الم االبتداء( وألفا  التأكيد و)إنَّ
شرحه  في. وكذلك ردًا على الرضى (1041)التأكيد" أيًضاالزوائد ما دامت ألفا  التأكيد وظيفتها التأكيد والحروف الزائدة وظيفتها 

َيت زائدة؛ ألنه ال  مّ  يتغير بها أصل المعنى، بل ال يزيد بسببها إال تأكيد المعنى الثابت وتقويته، للكافية، حيث يقول: "قيل: إنما س 
( و)الم االبتداء( و  ا لم تغاير فائدتها العارضة الفائدة الحاصلة قبلها، ويلزمهم أن يعدوا على هذا )إنَّ ألفا  فكأنها لم ت ف د شيئًا لمَّ

 .(1042)التأكيد اسمًا كانت أوال زوائد ولم يقولوا به"

( مع حروف الزوائد ما دامت ألفا  التأكيد وظيفتها أيًضاكن القول ويم : إن النحاة لم يضعوا )الم االبتداء( وألفا  التأكيد و)إنَّ
حالة وجود  في -على نحو ما سبق -تفيد التوكيد نعتبرها زائدة التيالتأكيد؛ ألن الكلمة  أيًضاالتأكيد والحروف الزائدة وظيفتها 

استفيد من غيرها، حيث إن  الذيحالة الزيادة إال توكيد المعنى  فياللغة، انسلخت عنه، وأصبحت ال تفيد  فيمعنى أصلى لها 
رّ َدت  من معناها  شيء"إّن" و"الم االبتداء، وإنما هو  فيالتوكيد "ليس هو معنى الكلمة األصلى كما هو الحال  قد أفادته بعد أن ج 

 التراكيب النحوية. في" و"الم االبتداء" من الحروف الزائدة ؛ لذا ال يمكن اعتبار "إنَّ (1043)األصلى"

                                                           

   13915(     م ة لحا  يصن  حل   ة زىص ا  جعةز  لع  ص  ي ة  لمح ة  لىل ص1040)
، 102( أ اثثث  أ يثثثأ ة ثثث ى  وحاثثث  أ اثثثع   لضثثثي  حثثثل   ة زىثثثص ا  ثثثي ة  ثثثلمح ة  ثثثلىل ص1041)

   2217ب ة  صهلا، ن ص   أصجًويل ن  ة
   300-3/301(  لح ة  ص ي 1042)
   13( حل   ة زىص ا  جعةز  لع  ص  ي ة  لمح ة  لىل 1043)
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( مكسورة الهمزة من حروف الزيادة  فيوتجدر اإلشارة إلى أن الدكتور كاظم إبراهيم كاظم قد وقع  الخطأ السابق نفسه، فعد )إنَّ
جعل  الذي، وهو األمر (1045)خبر إن فياالبتداء ، وكذلك الم (1044)﴿ ِإنَّ اللََّه َباِلُغ َأْمرِِه ﴾إلفادتها التوكيد، نحو قوله تعالى:

 .(1046)الدكتور إبراهيم عبدالله رفيده يسبقنا إلى رصد هذا الخطأ ونقده
 

التركيب، وليس كل حرف يفيد  فيولعله من المفيد اإلشارة إلى أن ما سبق من القول بأن الزيادة عنصر من عناصر التوكيد 
، وأن قول الدكتور كاظم بزيادة (1047)القرآن الكريم فيالتوكيد يعتبر زائدًا يدعمه تناول بعض الباحثين للزيادة ضمن أساليب التوكيد 

ه عنه عند يختلف مفهوم الزيادة في الذي، التحويلي التوليديللمنهج  في( و)الم االبتداء( وغير ذلك شيبه بالتطبيق الحر إ نَّ )
 .(1048)العرب

 

حروف الجر الزائدة من أجل التوكيد وغيره، وهو  فيالعالمة اإلعرابية كما هو الحال  فيالحروف بالترخص  فياتََّسَمت  الزيادة 
ُ  عربى لم تجف عنه اللغة بل قبلت به رابة  الذياألمر  تحقيق معنًى ما يرنو إليه  فييؤكد أن حرف الجر الزائد استعمال 
 .(1049)المبدع

مع البناء الفنى، فاستقام  النحوي توافق النظام  فيي َضاف  إلى ذلك أن هذه العناصر الزائدة من الناحية النحوية فقط قد أسهمت 
 مكانها برويها المراد، حيث إن كاًل من الوزن والقافية جزء من إنتاج الداللة. فيالوزن الشعرى، وصحت كلمات القافية 

 

 
 
 

                                                           

   0(  عنا ة    ، ةآلى  1044)
  أص ني هص  121( ىُثْنرل  ة نل   ي ة  لمح ة  لىل ص1045)
   307-302( ىُثْنرل  ون ص  أن ع ا ص1046)
، 2ط 021-055 ثثثي ة  ثثثلمح ة  ثثثلىل،ص ( ىُثْنرثثثل   مثثث ة لحا  ة ا ثثثل    و ثثثص ي  ة وعنيثثث 1047)

   2212 يميص، -ة  ةن ة جاصهيلى   لنشل  ة وعزىع، أنلةين
(  )ةم ةةنوثث ة ( أثث  حثل   ة زىثثص ا  ثثي ة جالثث  ِإح  (  ثأ ك  ثثل  ة ثث نوعن يليثثا  اثصىلا ىَثيُثث ج )1048)

جيلث  -ة وأ ة  عة ثء  لي ثص  ثي ة يلنيث  -ة يلني  يميص   ان ث يشعأً أ  أ ن ون،  هأا ة نرلا
ة ايوا ا  لأ الى   يشعأً أ  أ ن ثون نيث  وح و يثا  -نيض ة مصحثي  ى ل عح  لأ الى ون

الى ثثثث  ة ثثثث نوعن يليثثثثا  اثثثثصىلا ة اي  ثثثث    ثثثثصن ة  لي ثثثثص  ثثثثي ي ليثثثثا ة ولةنيثثثث   - لي ثثثثص يي ى يثثثثن
ة ن عى   ي ن ثع  ل،  ثأة  ء ثن أث  يث ف أثص  ثمء  ُِ ثلج نثصيو   أى ثعم ة زىثص ا  ث   ة وع يث ىي  

و عىليي   نن  ن  ة يلب،   ا أ  ة ن ثعى  ننثص  حضثصن   ثن ينصئنثن ة اخولىث   ىُثْنرثل     ة 
،  أ ثثص   أ اثث  ة يثثصأع    ة جالثث  ة خملىثث   ثثي 122يليثثا  اثثصىلا   ثثي ة و ليثثا ة لتثثع  ص

 أثثص نيثث هص،  2.0 نة ثث   بثثىي   ثثي اثثع  ة اثثن ث ة وع يثث   ة و ثثعىلأ ص– ثثيل ةأثثل   ة  ثثي  
   2211ي   ا ؛ إ لة  و    نأضصح  م ة وعةبن ص    نوعنةا ن  ةب  

،  ة خ صنأ  نيثصح 052- 05( ىُثْنرل  ة ي أ  ة  لةني   ي ة جال  ني  ة   ىل  ة   ىي ص1049)
إ جثثثثثصز ة  ثثثثثلمح )اثثثثثا   ثثثثث   ن ثثثثثصئا  ثثثثثي إ جثثثثثصز ة  ثثثثثلمح  لخ ثثثثثصنأ  ة لأثثثثثص أ  ة جلجثثثثثص أ( 

، 1نانثثثل، ط ، ي  يثثء أ اثثث  يلثثث  ة لثثثن،    زغلثثعف  ثثث م،  ةن ة ايثثثصن 35932937ص
2221  
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 المبحث األول
 الجملة االسمية فيإعادة الترتيب 

 

شعر األعشى، فإنه يمكن القول إن ترتيب الكلمات داخل التراكيب فيما  فيإذا أردنا أن نعرض إلعادة الترتيب وعالقتها بالداللة 
يتضح  .أرادها التياإلسناد ومكمالت الجملة على هيئة ما مبعثه إظهار غرض المبدع؛ ألن هذه األلفا  عنوان المعانى  فيبين طر 

بها وتراعيها وتالحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب  َنى بألفاظها فتصلحها وت هذّ  ذلك من قول ابن جنى: "وذلك أن العرب كما ت ع 
فأول ذلك عنايتها  .نفوسها فيتلتزمها وتتكلف استمرارها، فإن المعانى أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدرًا  التيأخرى وباألسجاع 

تحبيرها وتحسينها، ليكون ذلك  فيبألفاظها، فإنها لمَّا كانت عنوان معانيها إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوها ورتبوها وبالغوا 
الجملة االسمية، فإن الحديث سينقسم إلى إعادة  فيمَّا كان موضوع هذا المبحث إعادة الترتيب ول .(1050)السمع وأذهب" فيأوقع لها 

 .الجملة االسمية المنسوخة فيالترتيب بين عنصرى الجملة االسمية غير المنسوخة ثم إعادة الترتيب 

 

 أواًل: إعادة الترتيب بين عنصرى الجملة االسمية غير المنسوخة 

من مسند  أيما تركب من مبتدأ وخبر،  هير المنسوخة أو ما يسمى لدى المحدثين بالمركب االسمى اإلسنادى الجملة االسمية غي
إليه ومسند، تربطهما عالقة إفادة المعنى؛ لذا يقول ابن يعيش: "اإلسناد ليس مطلق التركيب، بل تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان 

 .(1051)به يحسن موقع الخبر وتمام الفائدة" الذيإلحداهما تعلق باألخرى على السبيل 

 

 الجملة االسمية من حيث الترتيب بين عنصريها يجد أن للخبر مع المبتدأ ثالث حاالت :  فيوالناظر 

 .جواز التقديم والتأخير-أ

 .وجوب التأخيذذذر-ب

 .وجوب تقدم الخبر-جذ

 صورتين اثنتين هما :  فيوهذه الحاالت الثالث يمكن إجمالها 

 .الترتيب الحر أو الجائزالصورة األولى: 

 .، وفيما يلى عرض لهاتين الصورتين(1052)الترتيب المقيد أو الملتزمالصورة الثانية: 

 الصورة األولى: الترتيب الحر أو الجائز : 

إذا أمن اللبس، قال سيبويه:  أيحالة عدم وجود مانع يمنع ذلك،  فيإنَّ المقصود بهذه الصورة جواز تقديم الخبر وتأخيره، وذلك 
مًا مبنيًّا على المبتدأ، كما تؤخر وتقدم، فتقول: ض ُ  زيد، وذلك إذا لم تجعل قائمًا مقدَّ تقبح أن يقول: قائم  رب "وزعم الخليل أنه ي س 

، وكان الحد أن يكون مقدمًا، ويكون زيد مؤخرًا، وكذلك هذا،  ُ َتف ع  ُ  َعَلى َضَرَب م ر  الحد فيه أن يكون االبتداء  زيدًا عمرو، وعمرو 

                                                           

 0 127-2/122( ة خنصئي1050)
 0 2/10(  لح ة اىنا1051)
 0 أص ني هص 55( ىُثْنرل  ة الن  ةة اأ ة  نص    و اصان أ  ي ف ة  لمح ة  لىل ص1052)
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ويقول المبرد: "وتقول: منطلق زيد، فيجوز إذا  .(1053)فيه مقدمًا، وهذا عربى جيد، وذلك قولك: تميمى أنا، ومشنوء من يشنئوك"
 .(1054)أردت بمنطلق التأخير؛ ألن )زيدًا( هو المبتدأ"

 

يم خبر المبتدأ عليه، مفردًا كان أو جملة، فالمفرد نحو "قائم وقد أشار ابن األنبارى إلى أن الكوفيين يذهبون "إلى أنه ال يجوز تقد
زيد، وذاهب عمرو"، والجملة نحو "أبوه قائم زيد، وأخوه ذاهب عمرو"، وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه 

 .(1055)المفرد والجملة"

 

م ضمير االسم على ظاهره،  أنه ال يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه مفردًا كان فيوحجة الكوفيين   أيأو جملة أنه يؤدى إلى أن ت َقدّ 
أن الخبر يشتمل على ضمير المبتدأ، وبذلك يتقدم الضمير على مرجعه، وهو غير جائز، أما البصريون فال يمنعون ذلك لمجيئه 

هذه  فيوالخبر المقصود  .بةأضف إلى ذلك أن مرجع الضمير إن تأخر لفظًا فهو مقدم رت (1056)كالم العرب وأشعارهم فيكثيرًا 
حالة كون المبتدأ معرفة أو نكرة لها مسوغ آخر سوى تقدم الخبر شبه  فيالصورة إما أن يكون مفردًا أو جملة اسمية أو شبه جملة 

 ثلثمائة وتسعة وسبعين موضعًا كما يلى :  فيشعر األعشى  فيوقد جاءت هذه الصورة  .الجملة

 الخبر المفرد :  -أ

مائتين وخمسة وخمسين موضعًا جائز التقديم والتأخير، سواء أكان المبتدأ معرفة أم نكرة لها  فيشعر األعشى  فيورد الخبر مفردًا 
الشواهد المذكورة فيما بعد أم مجتزأ كما هو الحال صدد حذف  فيمسوغ لالبتداء بها، وسواء أكان التركيب تامًا كما هو الحال 

 :  (1057)قولهالمبتدأ جوازًا، نحو 

َطَلحذ ذذوا َخي َره ذذذم   َت إ َذا اص  ذذد  ** و ج 
* 

هذَذذذا َناد  َك َأث َقذذذب  َأز   َوَزن ذذد 

 

، وصورة نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  هذَا( جملة  َناد  َك َأث قذب  َأز   فقوله: )َوَزن ذذد 

 مبتدأ+مضاف إليه+خبر+مضاف إليه مكرر

 وهذا الترتيب يمكن إعادته بحيث يتحول إلى : 

 وأثقب أزنادها زندك

 مبتدأ+مضاف إليه مكرر+خبر+مضاف إليه

أن الخبر يمكن تقديمه وتأخيره على نحو ما أورده الشاعر، وال يؤثر ذلك على صالح  أيومعنى ذلك أن هذا الترتيب جائز، 
فيقول: "إن أصلحتم أمركم  -قوم الممدوح-سياق مدحه لسالمة ذى فائش متجهًا إلى قبائل حمير  فيالمعنى، حيث إن الشاعر 

                                                           

 0 1/217( ة  وصب1053)
 0 1/013،  ىُثْنرل ة خنصئي3/217( ة ا وض 1054)
 0 2/25( ة  نص   ي أًصئا ة خ  1055)
 0 22-2/25ة ًصنء( ىُثْنرل  1056)
، 27/21   ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص 210/30( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1057)

27/219202/029237/029277/50 ،222/22 ،110/12 ،152/5 ،
170/339125/539015/209052/229072/2 ،022/25 ،
 ا ثثثثثثثثثثك  لثثثثثثثثثثأ  ثثثثثثثثثثميا ة اثثثثثثثثثثثصف،  020/29300/209322/29312/19310/10913

 0و و جعةزة   ي و ف  نا ة  أ نص اص   إ أ ة اعةاع ة وأ وُْحِنَيْ  ب   حأ  ة ام
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، وقد َأّخَر الشاعر قوله (1058)السلم وأوراكم زنادًا" فيتهلكون فيها أبناءكم وتتساقونهم، وجدتموه خيركم  التيومللتم هذه الحروب 
 .بتدأ، أضف إلى ذلك امتثاله للقافية برويها المراد)أثقب أزنادها( وجعله خبرًا، كى يكون حكمًا على الم

 

 :  (1059)قوله أيًضاومثال ذلك 

ذذن  ظ ل َمات ذذذه   م  م  ل الَقذذذو  ** َوَلي ل  َيق و 
* 

رَهذذذا يَرات  الع ي ون  َوع و  ُ  َبص   َسَواء 

، وصورة نمطها:   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  رَها( جملة  يَرات  الع ي ون  َوع و  ُ  َبص   فقوله: )َسَواء 

 خبر+مبتدأ+مضاف إليه+حرف عطف+اسم معطوف+مضاف إليه

 والبنية األساسية لها: 

 بصيرات العيون وعورها سواء

 مبتدأ+مضاف إليه+حرف عطف+اسم معطوف+مضاف إليه+خبر

ُ  بصيرات العيون وعورها،  فيتحويل عن طريق إعادة الترتيب، فتحولت وقد دخلها عنصر  أنه ترتيب  أيالبنية الظاهرة إلى: سواء 
مع النسج الشعرى بتأخير المبتدأ مع معطوفه، متفقًا مع قافية  النحوي اختيارى، عدل فيه الشاعر عن األصل حتى يتآزر النظام 

، فالشاعر يقول: "وكم من ليل مظلم مدلهم يستوى فيه األعمى أيًضاالداللة  وجواز التأخير هنا له تأثيره على .األبيات
، ونظير المتلقيذهن  فيالليل المظلم باإلضافة إلى َتَمك ن الخبر بتقديمه  فيأنه يؤكد استواء األعمى والبصير  أي؛ (1060)والبصير"

 .(1061):﴿ َسَواء مَّْحَياُهم َوَمَماُتُهْم ﴾  ذلك قوله تعالى 

 

 الخبر جملة اسمية : -ب

عشرين موضعًا، نحو  فيشعر األعشى  فياللغة العربية جملة اسمية محتماًل التقديم والتأخير، وقد ورد ذلك  فييرد الخبر 
 :  (1062)قوله

يل  الَيَدي ن  َره ط ذذه  َغي ذذذر  ث ن َيذذذة   ** َطو 
* 

ُ  َجذذار ه  اَل ي َرهَّذذق   يذذم   َأَشم  َكر 

 

                                                           

 0حيي ة شلح 213( ة ًصنء ص1058)
حيثثثثثي نيثثثثثصح   ن  ،30-07،  ىُثْنرثثثثثل  ة جالثثثثث   ثثثثثي ة شثثثثثيل ة يلنثثثثثأ ص310/10( ة ًثثثثثصنء1059)

 0ةة وثصنا ة ااوي   ي ننص  ة جال 
 0حيي ة شلح 311( ة ًصنء ص1060)
 0 23-20،  ىُثْنرل  ة جال   ي ة شيل ة يلنأ ص12(  عنا ة جص ي ، ةآلى 1061)
، 72/53912/31920/229202/339212/27 ىُثْنرثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثص 175/22( ة ثثثثثثثث ىعةح1062)

232/139257/339127/119115/29105/209120/079127/1920 ،
125/20 ،022/23 ،022/229302/12 ،320/22 0 
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، صورة نمطها: مبتدأ محذوف+خبر+مضاف إليه+خفقوله:   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  يل  الَيَدي ن  َره ط ذذه  َغي ذذذر  ث ن َيذذذة ( جملة  بر )َطو 
وإذا نظرنا إلى هذا الترتيب وجدناه ترتيبًا غير إجبارى، بل اختيارى، حيث  .جملة اسمية "مبتدأ+مضاف إليه+ خبر"+ مضاف إليه

 رتيبه، فنقول: يمكن إعادة ت

 َرْهُطــُه َغْيـــُر ِثْنَيـــةٍّ أبو مسمع

 .خبر جملة اسمية مقدم )مبتدأ+مضاف إليه+خبر+مضاف إليه(+مبتدأ مؤخر

 

وهذا جائز غير ممنوع عند  .حالة إعادة ترتيبها قد عاد الضمير فيها على متأخر لفظًا "المبتدأ المؤخر" فيومن المالحظ َأنَّ الجملة 
البصريين؛ ألنه إن تأخر لفظًا، فهو متقدم رتبة، ويوضح ابن يعيش ذلك بقوله: "وأما قولهم إنه يؤدى إلى تقديم المضمر على 

َتَنع إذا تقدم لفظًا ومعنى، نحو: ضرب غالمه زيداً  ظًا والنية وأما إذا تقدم لف .الظاهر، فنقول: إن تقديم المضمر على الظاهر إنما ي م 
فهو إذن  .به التأخير فال بأس به، نحو: ضرب غالمه زيد، أال ترى أن الغالم ههنا مفعول، ومرتبة المفعول أن يكون بعد الفاعل

 .(1063)تقدم لفظًا مؤخر تقديرًا وحكمًا"

لمستفاد من الخبر للمبتدأ أو تقرير الحكم ا هيأنه ذكر المسند إليه أواًل لداللة معينة و  أيلكن الشاعر لجأ إلى الترتيب األول، 
تقويته، فهو يمدح المحلق بن َحن َتم بن شداد بن ربيعة )أبامسمع( قائاًل إنه "طويل الباع ال تقصر يده عن تناول مكرمة وإن بعدت، 

، و  .فهم السادة غير شك .من قومهم الثانيالمكان  فيليس رهطه ممن يجيئون  ر  ُ  كريم، ال يغشى جاَره الشَّ ال يسمو إليه َأب ى 
ر ويقوى أن رهط ممدوحه ليسوا ممن يجيئون  أي، (1064)األذى"  .من قومهم الثانيالمكان  فيأنه يقرّ 

 

 الخبر شبه الجملة :  -جـ

حالة كون المبتدأ معرفة أو نكرة لها مسوغ آخر سوى تقدم شبه  فيشعر األعشى محتماًل التقديم والتأخير  فيورد الخبر شبه جملة 
 :  (1065)فمثال الخبر شبه الجملة المقدم على المبتدأ المعرفة قوله .مائة وستة مواضع فيالجملة 

َلنذَذا َف ب الَعي ذذن  َحو  ** َلَك الَوي ل  َأف ش  الطَّر 
* 

َقائ كذَذا فيَعَلى َحَذر  َوَأب ق  َما   س 

 

، صورة نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )لك الويل( جملة 

 ومجرور"+مبتدأ "معرفة"خبر "جار 

 : هيوالبنية األساسية لهذه الجملة 

 الويل لك

 مبتدأ+خبر

سياق مدحه  فيوبذلك يكون قد دخلها عنصر تحويل بتقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ جوازًا لغرض داللى، وهو أنه لمَّا كان 
، واصفًا الصحراء مشيرًا إلى أن "رئيس الرهط إذ يدنو من صاحبه، وقد خشى الهالك يقول فيها: لك الويل، فيلهوذة بن على الحن

                                                           

 0 2/21(  لح ة اىنا1063)
 0حيي ة شلح 173( ة  ىعةح ص1064)
، 212/12 ،202/33،/ 17/13، 52/02 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص  202/7( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1065)

232/00 ،227/31 ،277/519215/3 ،122/379112/1 ،110/10 ،
112/3 ،105/25 ،120/03 ،125/52 ،122/17 ،050/17 ،322/21 0 
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أراد تخصيص المسند بالمسند  (1066)سقائك من ماء فالطريق أمامنا طويل بعيد" فيحذر واحرص على ما  فيي ن ظر من حولك 
 .سقائه من ماء فيأن الويل مختص والحق بصاحبه إذا لم يحرص على ما  أيإليه، فقدم الخبر، 

 

عشرين موضعًا على نحو ما سبق، فإن الخبر شبه الجملة )الظرف  فيوإذا كان الخبر شبه الجملة قد تقدم على المبتدأ المعرفة 
ستة وثمانين موضعًا، نحو  فيلجملة قد ورد بنوعيه والجار والمجرور( المتقدم على النكرة ذات المسوغات األخرى غير تقدم شبه ا

 :  (1067)قول األعشى

ذذذد   ذذذذر ىء  َماج  ذذذاَلح  ام  ** َعَلي ه س 
* 

َل  ب  َحتَّذذى  فيَتَمهَّ الَحر 
ذَذن    (1068)اتخَّ

 

، نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )عليه سالح امرىء ماجد( جملة 

 خبر مقدم+ مبتدأ + مضاف إليه+نعت

 

 .وصورته : خبر "شبه جملة"+مبتدأ "نكرة مضافة"+ مضاف إليه+نعت

وقد دخلها عنصر تحويل اختيارى بإعادة الترتيب حيث  .: سالح امرىء ماجد عليههيوتوضيح ذلك أن البنية األساسية للجملة 
 .يه سالح امرىء ماجدالبنية الظاهرة إلى: عل فيتقدم المسند على المسند إليه غير المعرف باأللف والالم، فتحولت 

 

وقد لجأ  .هذا الترتيب حيث إن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة مضافة يمكن االبتداء بها بسبب اإلضافة فيوال ابار على الشاعر 
الشاعر إلى هذا الترتيب؛ ألنه يريد تخصيص ممدوحه قيس بن معد يكرب الكندى بسالح رجل قد طال تمرسه بالقتال حتى خبر 

به الترتيب المعتاد، حيث إن "التقديم والتأخير ملمح من مالمح  فيال ي الذيتحن، وأن ذلك له دون غيره، وهو األمر الحرب وام
كثير من األبواب النحوية، وقد اكتسبت اللغة العربية بالتقديم  فيالعربية سمحت به، ومهدت له العالمة اإلعرابية وحرية الرتبة 

حاجة إلى لون من  فيوالكالم المسجوع، وهما  فيكالمهم الشعر المق فيالكالم؛ ألن  فيع والتأخير مرونة وضربًا من التوس
 .(1069)الوقت نفسه على ضروب أخرى من المعانى ال يفيدها الترتيب المألوف" فيالقول بحكم الصنعة، مع الداللة  فيالتصرف 

 

 الصورة الثانية: الترتيب الواجب : 

فنجد أحيانًا مبتدأ  -كما سبق-الجملة االسمية بعد الترتيب الحر أو الجائز فيي عد  الترتيب الواجب الصورة الثانية إلعادة الترتيب 
م على المبتدأ وجوبًا، ويمكن العرض لطر  فيوقد ذكر أواًل   فيمكانه وجوبًا، نظرًا لظروف التركيب، ونجد أحيانًا أخرى خبرًا قد ق دّ 

 ورة فيما يلى : هذه الص

 

                                                           

 0حيي ة شلح 201( ة ًصنء ص1066)
، 217/25، 252/21، 212/27، 50/ 22 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثص 75/72( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء 1067)

225/31 ،122/22 ،112/3 ،150/11 ،002/0 ،017/12 ،035/27 ،
027/0 ،020/22 ،302/1 ،302/25 ،320/22 0 

 0( ةيخ   و  بصن بلمص  غليرص  1068)
 0 011( ة ي أ  ة  لةني   ي ة جال  ني  ة   ىل  ة   ىي ص1069)
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 أواًل: وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر : 

مائة وأربعين موضعًا، يمكن عرضها على  فيشعر األعشى  فيثمة مواضع يجب فيها تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وقد ورد ذلك 
 :  التاليالنحو 

 

 وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر مخافة اللبس : -أ

الجزأين "ويختلف المعنى باختالف  أياالبتداء بن المبتدأ والخبر معرفتين، نحو: زيد أخوك، حيث يمكن حالة كو  فييكون ذلك 
فإذا عرف السامع زيدًا بعينه واسمه، وال يعرف المخاطب اتصافه بأنه أخو المخاطب، وأردت أن تعرفه ذلك، قلت: زيد  .الغرض
وال يصح لك أن تقول "أخوك زيد" وإذا عرف أخًا له وال يعرفه على التعيين باسمه، وأردت أن تعينه عنده قلت: "أخوك زيد"  .أخوك

المعنى،  فيذلك يقول المبرد: "اعلم أن خبر المبتدأ ال يكون إال شيئًا هو االبتداء  في، و (1070)وال يصح لك أن تقول: زيد أخوك"
ُ  من المبتدأ والخبر نكرتين كلتيهما صالحة لالبتداء (1071)المعنى" فيالبتداء نحو: زيد أخوك، فالخبر هو ا ، وكذلك إذا كان ك ل 

حالة وجودها فالترتيب حر على نحو ما مر بنا، نحو  فيبها، نحو: "أفضل منك أفضل منى" فال قرينة تميز المبتدأ من الخبر، أما 
 :  (1072)قول الفرزدق

** َنذذذا َوَبَنات َنذذذاَبن َوَنا َبن ذذذذو َأب َنائ  
* 

ذذذد    َبن وهنَّ َأب َناء  الرّ َجذذال  اأَلَباع 

 

م الخبر )بنونا( على المبتدأ تقديمًا اختياريًا لظهور القرينة، وقد وردت هذه الصورة  ثالثة وخمسين  فيشعر األعشى  فيفقد قدَّ
 :  (1073)موضعًا، نحو قوله

ائذَذذذَة  ذب  الم  َطَفذذذاَهَو الَواه  ** الم ص 
* 

ل َزيََّنَهذذذا ب الرََّجذذذن    (1074)َة كالنَّخ 

 

، صورة نمطها :  ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية   فقوله: )هو الواهب( جملة اسمية 

 مبتدأ "معرفة"+خبر "معرفة"

من  الدالليوقد تقدم فيها المبتدأ المعرفة على الخبر المعرفة وجوبًا؛ ألننا إذا بدأنا بكلمة )الواهب( سيختلف الغرض تمامًا، فالغرض 
سياق مدحه  فيوتقوية الحكم وتقريره للمبتدأ، حيث إن الشاعر  المتلقيذهن  فيتمكين الخبر  فيتقديم المبتدأ وجوبًا هنا يكمن 

العلف  فيكرب الكندى، ويريد إثبات وتقرير أن ممدوحه يهب المائة من اإلبل الضخام كأنها النخل قد حبست لقيس بن معد ي
َمن  .فزانها السّ 

 

 :  (1075)وكذلك قوله
                                                           

 0 2/2729271،  ىُثْنرل   لح ة ونلى 13( ننص  ة جال  ة يلني  ص1070)
 0 3/217( ة ا وض 1071)
 ة  عىا  ،  ة مي  أ  512-511( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص1072)
، 222/20، 257/35، 212/22، 50/ 202  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثص 72/30( ة ثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1073)

132/01 ،172/12 ،037/079017/2921 ،022/3 ،307/21 ،327/27 0 
 0( ة لج   ة لصأ 1074)



 

296 

وا ذذذد  ** ه م  الَخَضار م  َإن  َغاب ذذوا َوإ ن  َشه 
* 

َن َإلَى َجاَرات هذذم   َواَل ي َرو 
ن عذذا  (1076)خ 

 

، صورة نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )هم الخضارم( جملة 

 مبتدأ "معرفة"+خبر "معرفة"

وقد جاءت على هذا الترتيب؛ ألن كال من المبتدأ والخبر معرفة، وهذا التقديم اإلجبارى للمبتدأ يهدف الشاعر من ورائه إلى تمكين 
، فيسياق مدحه لهوذة بن على الحن فيوتقوية الحكم المستفاد من الخبر وتقريره للمبتدأ، فالشاعر  المتلقيذهن  في أيًضاالخبر 

: "إن المبدع هنا ال أستاذيأن يكون غيرهم يتصف بها؛ لذا يقول  فيمثنيًا على قومه مخصصًا صفة الكرم بهم هنا، وذلك ال ين
رهم، فهو ال يعرض بقوم آخرين، فيبغى أن يكونوا أصحابها، هذا محال، يزعم أنه ليس هناك من يتفرد بهذه الصفة، ويتسم بها غي

الشجعان وقت الحروب، وأن ذلك دأبهم، من غير أن يعرض لنفيه عن  أيًضاالكرماء و  أيوإنما أراد أن يصفهم بأنهم هم الخضارم، 
ده إليهم بما   .(1077)ن الصفة، ليمنعه بذلك من الشك"نفسه م فيغيرهم، إال أنه بدأ بذكرهم، لينبه السامع لهم، ويعلم َقص 

 

أنه "البد من مراعاة حال السامعين من ناحية قدرتهم على إدراك أن هذا محكوم عليه فيكون مبتدأ وأن ذلك محكوم به فيكون  أي
بدده، وإما بالتزام تبعده وت التيوهم المتكلم أن التمييز غير ممكن، وأن اللبس محتمل وجب إزالته، إما بالقرينة  فيخبرًا، فإذا وقع 

 .المبتدأ فيالترتيب ليقدم المبتدأ أو يتأخر الخبر ليكون هذا التقديم دلياًل على أنه المبتدأ ووسيلة إلى تعيينه لموافقته لألصل الغالب 

 

ز عند إن األمر عند النحاة ليس أمر صناعة ولكنه فهم المعنى من حيث إن هذا محكوم عليه وهذا محكوم به وتقديم أيهما جائ
 .، وهذا ما التزم به األعشى(1078)عدم اللبس، أما عند اللبس فيجب إزالته باتباع الترتيب الطبيعى"

 

المركب االسمى اإلسنادى؛ ألن المبتدأ  فيوالجدير بالذكر أن هذا التقديم اإلجبارى ي عد  أحد وسائل الترابط بين عنصرى اإلسناد 
مجملها على وضوح الترابط، ومن  فيتتعاون معه أمور كثيرة، تعمل  الذيالخبرى كما نعرف يرتبط بالخبر عن طريق اإلسناد 

 .(1079)بينها لزوم تقديم المبتدأ وتأخير الخبر مخافة اللبس

 

 إذا كان الخبر جملة فعلية :  -ب

اإلسناد لعدم تحول إذا ورد خبر المبتدأ جملة فعلية فعلها ماض أو مضارع، فإنه يمتنع تقديمه وااللتزام بالترتيب بين عنصرى 
هذه الحالة يلتبس المبتدأ بالفاعل وال سيما إذا كان ضميرًا مستترًا، أما إذا كان ضميرًا بارزًا  فيو  .الجملة االسمية إلى جملة فعلية

كر، ونظير هذه الحالة بقوله: "أن يكون الخبر غير األول، فيكون له فيه ذ فيفيجوز التقديم، ويشير المبرد إلى االلتزام بالترتيب 

                                                                                                                                                                      

 0 257/30( ة  ىعةح 1075)
 0( ة خص ع  ة الى  ة ىصجل  ة تص ن1076)
 ةن ة ايل ثثثثثث  ة جصأييثثثثثث ،  ،301(    أ اثثثثثثع   ثثثثثثلياصح ىثثثثثثصلع    لثثثثثثل ة جاثثثثثثصف ة لتثثثثثثع  ص1077)

 0 2225ة   ن نى 
، 2/311(     مثث ة يزىز  مثث ا ونثثع  م ة لثثن  ة اينثثأ  ة  ثثلةب  نثث  ة ن ثثعىي    رلىثث  ة يصأثثا1078)

 0م2211هث/2022، أنشعنة  ة  وصب  ة وعزىع  ة   ح  ة ا صنع، الةنل ،  يميص، 2ط
 0 13-11( ىُثْنرل  ننص  ة جال  ة يلني  ص1079)
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 فيوقد وردت هذه الحالة  .أن المبتدأ اسم، والخبر فعل مشتمل على ضمير يعود على المبتدأ أي (1080)ذلك: زيد يذهب غالمه"
 :  (1081)سبعة وأربعين موضعًا، نحو قوله فيشعر األعشى 

يذ َبذذذذاَب إ ذ  َكر ه ذذذوا الدّ  ** ه َو ّداَن الرّ 
* 

َوة   َراكًا ب غذَذز  َيذذال  ذَن د   (1082)وص 

 

، صورة نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )هودان الرباب( جملة 

 مبتدأ+خبر "جملة فعلية ذات فعل ماض متعد"

وقد لجأ فيها الشاعر إلى تقديم المبتدأ تقديمًا واجبًا؛ ألن الخبر جملة فعلية لو تقدم، لتغيرت الجملة إلى جملة فعلية، وبذلك ال 
سياق مدحه لألسود بن  فيهدف إليه؛ ألن غرض الجملة الفعلية يختلف عن غرض الجملة االسمية، فالشاعر  الذيض يحقق الغر 

المنذر اللخمى مشيرًا إلى أنه حمل "الرباب" على الطاعة وملكهم حين كرهوا الطاعة بالغزوات المتتابعة المتالحقة هادفًا إلى أن هذا 
 .يرالفعل ثابت ومقرر لممدوحه غير متغ

 

 إذا كان المبتدأ له الصدارة :  -جـ

كأسماء االستفهام والشرط أو مضافًا ألحدهما وكذلك "ما" -يلزم تقديم المبتدأ على الخبر تقديمًا واجبًا إذا كانت له الصدارة بنفسه
وقد وردت هذه الحالة  .االبتداءأو بغير ذلك كاتصاله بما له الصدارة، نحو الم  -التعجبية و"كم" الخبرية ألنهما يتصدران الجملة

 :  (1083)سبعة وعشرين موضعًا، نحو قوله فيشعر األعشى  في

وا لذَذه   يذذَن اَل َيت رك  ع  الَواش  ** َوَمن  ي ط 
* 

يقًا وإن كان الحبيب المقربذذذا  َصد 

 

ُ  نمطها:  ُ  شرطية  ُ  اسمية   فقوله: )ومن يطع الواشين ال يتركوا له صديقًا( جملة 

 شرط+جملة فعلية مثبتة+جملة فعلية منفيةاسم 

+جملة فعلية مثبتة )ذات فعل مضارع متعد(+جملة فعلية )منفية بذ"ال" ذات فعل مضارع متعد(،  م  أيوصورته: َمن  أن المبتدأ قد ق دّ 
صر واحد من عنصرى وجوبًا؛ ألنه مالزم للصدارة لكونه اسم شرط، والخبر جملة الشرط بعده، حيث إن داللة الشرط ال تتعلق بعن

                                                           

 0 2/151 لح ة  ص ي   ،  ىُثْنرل3/121( ة ا وض 1080)
 70ص     ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث 22/20( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1081)

/52927/129207/079255/059212/10 ،125/17 ،122/25 ،
002/209017/25 ،055/0 ،305/12900 ،325/1 ،327/219322/3 0 

  ثعن،  نثا هثؤة  ننثع  - هثع   ثا-( ة ل ِنصب هل ام  ن  و  ن  اصنخث ،  يثيل   ث     ثع 1082)
 0 1/225نصا ن  و  ن  اصنخ  ةن  ن يء  ة يا ا م  أ

 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  ،227/07( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1083)
، 222/193، 25/2970/22977/1922/55951920/229237/212وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص

212/119222/15 ،220/03 ،227/51 ،120/2 ،110/129130/02 ،
172/079117/11 ،122/11 ،002/22 ،025/1 ،022/2923 ،305/00 ،

 0 157-2/152،   لح ة  ص ي 01
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أن يتصدر العنصر الدال على هذا المعنى الطار ،  اللغوي الجملة أو بأحد أجزاء الكالم، بل بنوع الجملة كلها؛ ولذلك يلزم النظام 
 .(1084)يتسلط على الجملة كلها، وهنا يجب أن يتقدم كل ماله صدر الكالم من االستفهام والشرط الذي

 

سياق هجائه لعمرو بن المنذر بن عبدان قائاًل: إنه "عمرو بن المنذر" أطاع الواشين حتى أفسدوا ما بينه وبين كل  فيوالشاعر هنا 
 .َحي رة   فيمنذ البداية بهذا  األمر، فال يقع  المتلقيحتى يعلم  اللغوي صديق حتى الحبيب القريب، لذا قدم المبتدأ متفقًا مع النظام 

 

 :  (1085)قوله أيًضاومثال ذلك 

ُ  ل َمذذذن  َناَلذذذه   ت  َخي ذذذر  ** َولل َمذذو 
* 

م    إ َذا الَمر ء  أ مَّت ذذه  لذَذذم  تَذذذذد 

 

، نمطها: مبتدأ+خبر، وصورته:   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة   ُ ت  َخي ذذذر   فقوله: )َوَللَمذذو 

 الم االبتداء+مبتدأ "معرفة"+خبر "نكرة"

م فيها المبتدأ وجوبًا امتثااًل للنظام  ، حيث إنه يقضى بوجوب تقديم ما دخلت عليه الم االبتداء مع عدم جواز تأخره؛ اللغوي وقد ق دّ 
تفيد التوكيد، وهذا التوكيد مثله مثل الشرط واالستفهام َين َصب  على الجملة كلها؛ لذا وجب تقديمه، وهذه العناصر -كما نعرف-ألنها
صدر الكالم وجب تقديمها؛ ألنها تدل على نوع الكالم، والحكمة تقتضى تقديم ما يدل على نوع من أنواع الكالم ليعلمه تت التي

يحصل له لو قدم غيره الحتمال الكالم حينئذ كل نوع من أنواع الكالم، ونوع الكالم  الذيعنه التحير  فيالسامع من أول األمر وينت
 .(1086)وكيدًا إلى آخرهكونه استفهامًا أو شرطًا أو ت

 

حاول صاحبه استنقاذه وتحريره،  الذيسياق مدحه لقيس بن معد يكرب متحدثًا عن ابنته واصفًا لها قصر )الحضر(،  فيفالشاعر 
سياق  فيفلما كان  .(1087)فهاجم )شاهبور( لياًل على غير طائل، وراح يدعو قومه مستثيرًا، يطلب إليهم أن يموتوا كرامًا بأسيافهم

 .ارة إلى أن الموت بالسيوف أكرم من حياة الذل احتاج إلى التأكيد بالم االبتداء، ولزم ذلك تقديم المبتدأاإلش
 

 وجوب تقديم المبتدأ إذا كان الخبر محصوراً :  -د

ُُ و (1088)﴿ ِإْن َأنَت ِإالَّ َنِذير  ﴾  يجب تقديم المبتدأ إذا ورد الخبر محصورًا بإال أو إنما، نحو قوله تعالى: ِإنََّما اللُه ِإلُه

 ُُ لغة  في أيضرورة الشعر،  فيأن الخبر محصور فيه أو مقصور عليه، والتقديم واجب، وال يتقدم الخبر إالَّ  أي، (1089)ُواِحُد
 الشعر، نحو قول الكميت : 

َتَجذذذى ذذذر  ي ر  م َوَهل  إ اّل َعَلي ذَك ** َفَياَرّب َهل  إ الَّ ب َك النَّص  َعَلي ه 
                                                           

 0 15( ىُثْنرل  ننص  ة جال  ة يلني  ص1084)
 0 20/22( ة  ىعةح1085)
 0 15،  ننص  ة جال  ة يلني  ص121-2/122( ىُثْنرل  حص ي  ة نمصح1086)
 0حيي ة شلح 21( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1087)
 0 10(  عنا  صال، ةآلى  1088)
 0 222(  عنا ة نًص ، ةآلى  1089)
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ل * الم َعذذذوَّ
(1090) 

 

بذ "ما" واالستثناء بذ "إال"،  فيثالثة مواضع، موضعان منها مع "إنما" وموضع مع الن فيشعر األعشى  فيوقد وردت هذه الحالة 
 :  (1091)نحو قوله

ذذذ م َحَصذذذذذىً  ن ه  َثر  م  َت ب اأَلك  ** َوَلس 
* 

ذذذذزَّة ل ل َكاث ذذذذذذر    َوإ نََّما الع 

 

ُ  بالقصر، وصورة هذا النمط:فقوله:  ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة  زَّة ل ل َكاث ر   )َوإ نََّما الع 

 إنما+مبتدأ+خبر "جار ومجرور"

 

م فيها المبتدأ على الخبر وجوبًا لتصدر أداة القصر،  أن الخبر محصور فيه أو مقصور عليه والمبتدأ محصور أو  أيوقد ق دّ 
المبتدأ على الموصوف "للكاثر" وهو  هيهذه الجملة قد تم قصر "العزة" و  فيور فيه بالمحصور، و مقصور حتى ال يلتبس المحص

الخبر، للداللة على أن هذه الصفة "العزة" ال يتصف بها إال صاحب الكثرة، وهذا ما يسمى لدى البالغيين بقصر الصفة على 
سياق هجائه لعلقمة بن عالثة ومدحه لعامر بن الطفيل قائاًل لعلقمة: فيم تزعم أنك أعز من عامر وليس  فيالموصوف، فالشاعر 

أن هذه الصفة خاصة  فيقومك أكثر من قومه، وإنما العزة لصاحب الكثرة  وهذا التأكيد باستخدام القصر ال يدع مجااًل للشك 
 .بصاحب الكثرة دون غيره

يريده؛ لذا فإن "الحصر هنا معنى طار، على أصل الجملة، ومعنى ذلك  الذيالمبتدأ لتغير المعنى ولو قدم الشاعر الخبر على 
هنا تقديم الخبر النعكس المعنى المقصود،  اللغوي كل حالة، ولو أباح النظام  فيما يكفل الوضوح  اللغوي يجب أن يقدم النظام 

 .(1092)وألشعر التركيب حينئذ بأن المبتدأ هو المحصور فيه"
 

 ثانيًا: وجوب تقديم الخبر : 

ي عد  وجوب تقديم الخبر على المبتدأ أو ما يسمى بالتزام الخروج على الترتيب األصلى الحالة الثانية من حاالت الترتيب المقيد، 
 أربعة وخمسين موضعًا كما يلى :  فيشعر األعشى  فيويمكن العرض ألنماطه الواردة 

 ن أسماء الصدارة : ]أ[ وجوب تقديم الخبر إذا كان م

 :  (1093)ثمانية مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيورد هذا النمط 

ُ  ** َمَتى الق ت ذذذذود  َوالف تذَذذذان  ب َألذ   َته نَّ َقَوائ م  َداد  َتح  ذَواح  ش 
ذذل    (1094)ع ج 

                                                           

 ،  ة مي  أ  ة  عىا  2/151 ،   لح ة  ص ي2/105( ىُثْنرل   لح ةن    يا1090)
 0 119117/7/ 117   ىُثْنرل وىض ص 220/17( ة  ىعةح1091)
 0 15( ننص  ة جال  ة يلني  ص1092)
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  017/12( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1093)

 0 312/0، 007/21، 22/259200/219222/159120/309002/20 وىض ص
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* 
 

، صورة نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )متى القتود( جملة 

خبر "اسم استفهام"+مبتدأ، وبنيتها األساسية: القتود متى، ولكن دخلها عنصر تحويلى عن طريق إعادة الترتيب حيث تقدم الخبر 
تنصب على الجملة كما  التيعلى المبتدأ وجوبًا لكونه اسم استفهام، وأسماء االستفهام لها الصدارة؛ ألن االستفهام من المعانى 

إطاره الخبر والمبتدأ جميعًا، ولو كان االستفهام َين َصب  على المبتدأ وحده  فيمثل هذه التراكيب يدخل  فيأشرنا من قبل "فاالستفهام 
 .(1095)إطار االستفهام" فيحتى ال يدخل  أيًضالوجب تقديم الخبر 

 

َلة"  فيفالشاعر هنا  مخبرًا إياها بقدرته على قطع حبل الوصل متسائاًل متى الرحيل والقطع فوق ناقة سياق حديثه مع محبوبته "ق َتي 
َع الرحل المكسو بالجلود فوق هيكلها الضخم المتين تحمله أربع شداد سراع، ف ض  ، فإذا التزم الشاعر (1096)العدة والعتاد هيإذا و 

 اللغوي.المتفق مع النظام  بالترتيب األصلى تحول الكالم إلى حالة مغايرة لغرضه من هذا التقديم

 ]ب[ اشتمال المبتدأ على ضمير عائد على جزء من الخبر : 

﴿ َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، نحو قوله تعالى: فييجب تقديم الخبر على المبتدأ وجوبًا إذا كان 
الخبر، ولو قدم المبتدأ لعاد  في شيءفالمبتدأ "أقفالها" قد تم تأخيره التصاله بضمير يعود على  (1097)َعَلى ُقُلوبٍّ َأْقَفاُلَها ﴾  

شعر  فيوقد وردت هذه الحالة  -(1098)ذكرها ابن هشام التيباستثناء المواضع -الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، وذلك غير جائز
 :  (1099)أربعة مواضع، نحو قوله فياألعشى 

يذذ ** ذذَم ابذ ذذَن الَكر يذإ نَّ الَكر 
* 

ى َكذذَرم  ن َصاب ذذذذذه    ذم  لك لّ  ذ 

 
، صورة نمطها:   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )لكل ذى كرم نصابه( جملة 

 .خبر مقدم+مضاف إليه+مبتدأ مؤخر+مضاف إليه، والبنية األساسية
 نصابه لكل ذى كرم

 مبتدأ +مضاف إليه+خبر+مضاف إليه مكرر
 

البنيذذة الظذذاهرة  فذذيوقذذد دخلهذذا عنصذذر تحويذذل إجبذذارى عذذن طريذذق إعذذادة الترتيذذب فتحولذذت 
إلى: لكل ذى كرم نصابه؛ وذلك ألنه لو قدم المبتدأ لعاد الضمير على متذأخر لفظذًا ورتبذة، وذلذك 
                                                                                                                                                                      

و ثثعةح  -ة جلثث ة ىوثثصح  غشثثص  ة لحثثا ة انثثنع  أثث  -( ة  وثثع   جاثثع لَثوَثث   هثثع يشثث  ة لحثثا1094)
 0 جا   لىي  ة ًيل-ة يرل ة يلىض نص جًل

 0 120-2/152،  ىُثْنرل   لح ة  ص ي 12( ننص  ة جال  ة يلني  ص1095)
 0حيي ة شلح 011( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1096)
 0 13(  عنا أ ا ، ةآلى  1097)
 0 2/122 أص ني هص،   لح ة  ص ي  205( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي  ص1098)
 0 120/59125/129152/3  ىُثْنرل وىض ص 032/50( ة  ىعةح1099)
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غيذذر جذذائز هنذذا، أضذذف إلذذى ذلذذك عالقذذة هذذذا التقذذديم بالداللذذة، فالشذذاعر يريذذد أن يقذذول: "وإن يكذذن 
م المبتذدأ (1100)بن كريم فإنما يرجع كل كريم إلى معدنه، ويصدر عن أصذله ومنبتذه"كريمًا ا ، فلذو ق ذدّ 

هذذذه الحالذذة وهذذو  فذذيلتغيذذر مذذا يهذذدف إليذذه مذذن هذذذا المعنذذى، باإلضذذافة إلذذى أنذذه "لذذو تقذذدم المبتذذدأ 
العذذود علذذذى  فذذيالخبذذر، ألصذذبح الضذذمير غيذذر مخصذذص  فذذي شذذيءملتذذبس بضذذمير يعذذود علذذى 

مثل هذه الحالذة تقذديم الخبذر وتذأخير  في اللغوي تمل غيره؛ ولذلك يلزم النظام صاحبه واحتمله واح
 .(1101)المبتدأ"

والجذذذدير بالذذذذكر هنذذذا أن تذذذأخر المبتذذذدأ لخدمذذذة بنذذذاء الجملذذذة حتذذذى ال يعذذذود الضذذذمير علذذذى 
مذع النسذج الشذعرى بإقامذة الذوزن  النحذوي تذآزر النظذام  فذيمتأخر لفظًا ورتبة يضاف إليذه اإلسذهام 

 .وتحقيق القافية، فلو لم يتأخر المبتدأ َلَما استقام وزن مجزوء الكامل
 ]جـ[ المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ والخبر شبه جملة : 

حالة كون المبتدأ نكرة محضة ليس لها  فيمستعملى اللغة بتقديم الخبر وجوبًا  اللغوي يلزم النظام 
بتداء بها، والخبر شبه جملة "ظرف أو جار ومجرور" إصالحًا للفظ حتى مسوغ من مسوغات اال

اثنين  فيشعر األعشى  فيوقد جاءت هذه الحالة أو هذا النمط  .(1102)لبس فيال يوقع تأخيره 
 التيوأربعين موضعًا، منها أربعة مواضع تقدم فيها الخبر المحذوف على المبتدأ النكرة المحضة، 

ويمثل هذا النمط قول  .(1103)سياق العطف فيليس لها مسوغ إال تقدم الخبر، وذلك 
 :  (1104)األعشى
َظذذام  َضئ ي ذذذالً  هيوَ  َص الع  ** َتت ل و َرخ 

* 
ذذذَراق   فيَفات َر الطَّر ف   ق ذَواه  ان س 

 

، نمطها :  فيفقوله: ) ُُ ُُ مثبتُة ُُ خبريُة ُُ اسميُة  قواه انسراق( جملُة
 خبر+مبتدأ "نكرة"، وصورته : 

 خبر "شبه جملة"+مضاف إليه+مبتدأ مؤخر "نكرة"
 : هيوالبنية األساسية 

                                                           

 0حيي ة شلح 030( ة ًصنء ص1100)
 0 17( ننص  ة جال  ة يلني  ص1101)
 0 2/120،   لح ة  ص ي 002-2/000( ىُثْنرل  ة خنصئي1102)
 0 أص ني هص 2/572 يزة   ةأل ب 52/32931930( ىُثْنرل  ة  ىعةح1103)
، 009250/22-22/01915/19202/20 ىُثْنرثثثل وىض ثثثص ة اعةاثثثع 122/20( ة ًثثثصنء1104)

125/139152/79229125/519022/190129009319035/239050/
109052/2 ،302 /5 ،307/25  
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 قواه فيانسراق 
 مبتدأ+خبر "جار ومجرور"+مضاف إليه

 
قذواه انسذراق؛ ألن  فذيالبنيذة الظذاهرة إلذى:  فذيوقد دخلها عنصذر تحويذل وجوبذًا، فتحولذت 

ولهذا التقذديم عالقذة بالداللذة،  .المبتدأ نكرة محضة ليس لها مسوغ لالبتداء بها، والخبر شبه جملة
َلة" بظبية تحت أغصان األراك تتبع طفاًل لها ضئياًل، لين العظام،  فيفالشاعر  سياق تصوير "ق َتي 

أن الجذذار  المتلقذيقذواه( لتذذوهم  يفذذفذاتر الطذرف، ضذذعيف القذوى، فلذذو تذأخر الخبذذر وقذال: )انسذراق 
حاجة إلى الخبر، حيث إن المبتدأ النكرة يحتاج إلى التخصيص، ثذم  فيوالمجرور صفة، وأصبح 

حاجذذة إلذذى الصذذفة  فذذيالخبذذر بعذذد ذلذذك للحكذذم علذذى المبتذذدأ بعذذد تخصيصذذه، والمعذذروف أن النكذذرة 
ًا حتذى ال يلتذبس بالصذفة إذا توضحها أكثر من احتياجها إلى الخبر، ولذلك تقدم الخبر وجوب التي
 .تأخر

اسذذتقامة وزن الخفيذذف، واسذذذتقرار  فذذذيوالجذذدير بالذذذكر أن هذذذا التقذذذديم والتذذأخير قذذد أسذذهم 
مذن البيذذت  الثذذانيمكانهذا برويهذذا، وهذو حذذرف القذاف المضذمومة، فتقطيذذع الشذطر  فذذيكلمذة القافيذة 

 هو:
 ُقَوا/ ُهْنِسَراُقو فيَفاِتَر ْطَطْر/ فِ 

 لن    فاعالتنفاعالتن    متفع
قواه، ألدى ذلك إلى انكسار الوزن، وعدم استقرار كلمة  فيفلو قال الشاعر: انسراق 

 .مكانها فيالقافية 

 :  (1105)قوله أيًضاومثال ذلك 
َشذذة   ر  الت ذذر س  م وح  ث ل  َظه  ** َوَبل َدة  م 

* 
نّ  باللَّي ل   َحاَفات هذذا َزَجذذل   فيللج 

،  فيفقوله: )للِجنِ  باللَّْيل  ُُ ُُ مثبتُة ُُ خبريُة ُُ اسميُة َحاَفاِتها َزَجُل( جملُة
 نمطها : 

 خبر+مبتدأ، وصورته : 

                                                           

 0 202/02( ة ًصنء1105)
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 خبر "شبه جملة"+جار ومجرور مكرر+مضاف إليه+مبتدأ
حافاتهذذا، وقذذد دخلهذذا عنصذذر تحويذذل وجوبذذًا  فذذيوالبنيذذة األساسذذية لهذذا: زجذذل للجذذن بالليذذل 

أن المبتذذدأ  أيحافاتهذذا زجذذل،  فذذيالبنيذذة الظذذاهرة إلذذى: للجذذن بالليذذل  فذذيت بإعذذادة الترتيذذب، فتحولذذ
"زجذل" قذذد تذذأخر، وتقذذدم عليذذه خبذره "للجذذن"، والمبتذذدأ هنذذا نكذذرة ال مسذوغ لهذذا إال تقذذدم الخبذذر "الجذذار 

 :  (1106)والمجرور المختص"، وبعد هذا البيت قوله
َكب َهذذذا ** اَل َيَتَنمَّى َلهذَذذا ب الَقي ذذذظ  َير 

* 
 إ الَّ الَّذي َن َله م ف يَما َأتَذ وا َمَهذذذل  

ذذر ح   ذذَرة  س  ت ها ب َطل يذذح  َجس  ** َجاَوز 
* 

رَضت َهذا َفتَذذل   في َتع  َفَقي َها إ ذَا اس   م ر 

 
" مبتذذدأ مذذؤخر كذذذلك خبذذره "  فذذيوفيهمذذا كلمذذة "مهذذل" مبتذذدأ مذذؤخر، خبذذره "لهذذم" وكلمذذة "َفَتذذل 

رضين معًا، أولهما: تصحيح بنذاء الجملذة، فذالنكرة هنذا ال تكذون مبتذدأ إال مرفقيها"، وذلك لخدمة غ
واآلخذذذر: إقامذذذة الذذذوزن وتصذذذحيح القافيذذذة، حيذذذث اشذذذتملت الكلمذذذة علذذذى حذذذرف الذذذروى  .إذا تذذذأخرت

، أضذذذف إلذذذى ذلذذذذك عالقذذذة هذذذذا التقذذذديم الواجذذذذب (1107)تتطلبهذذذا القافيذذذذة معذذذاً  التذذذي"الذذذالم"، والحركذذذة 
 .الخبر بالصفة، حتى يستطيع الشاعر الحكم على المبتدأ بما يريدهبالداللة، وهو عدم التباس 

حالذة  فذيشذعر األعشذى الخبذر مقذدمًا  فذيوبعد هذا العرض تجدر اإلشارة إلى أنه لذم يذرد 
واالستثناء، وبمقارنة هذه الحالة موضع الحذديث بحالذة وجذوب  فيكون المبتدأ محصورًا بإنما وبالن

واالسذتثناء يمكذن القذول: إن األعشذى  فيحالذة كذون الخبذر محصذورًا بإنمذا أو بذالن فذيتقديم المبتذدأ 
شذذعره إلذذى جعذل الخبذذر محصذذورًا فيذه أو مقصذذورًا عليذذه، وجعذل المبتذذدأ محصذذورًا أو  فذيكذان يميذذل 

 .يريد تضمينها شعره وبثها للمتلقى التيمقصورًا، وذلك وفاًء بأغراضه الداللية 
 

الجملة االسمية  يفثانيًا: إعادة الترتيب 
 المنسوخة

 الجملة االسمية المنسوخة يمكن تقسيمه إلى قسمين:  فيالحديث عن إعادة الترتيب 
                                                           

 0 202/01900( ة ًصنء1106)
 0 121( ىُثْنرل  ننص  ة جال  ة يلني  ص1107)
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 .الجملة االسمية ذات الناسخ الفعلى فيإعادة الترتيب -أ
 .فيالجملة االسمية ذات الناسخ الحر  فيإعادة الترتيب -ب

 ]أ[ الجملة االسمية ذات الناسخ الفعلى : 
الجملذة االسذذمية ذات الناسذخ الفعلذذى ال يجذذوز فيهذا تقذذديم أسذذماء هذذه األفعذذال الناقصذذة إنَّ 

عليهذذا؛ ألن المرفذذوع بعذذذدها كالفاعذذل، حيذذث إنهذذذا مشذذبهة للفعذذذل، لكذذن خبرهذذا يجذذذوز تقديمذذه؛ ألنذذذه 
، أمذا معمذول خبذر هذذه األفعذال أيًضذاوالمفعذول يجذوز تقديمذه علذى الفاعذل والفعذل  .كمفعول الفعل

؛ لذذا سذيتفرع الحذديث عذن إعذادة الترتيذب (1108)يلى الفعل إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجذروراً  فيجوز أن
 الجملة االسمية ذات الناسخ الفعلى إلى قسمين هما :  في

 .خبر األفعال الناقصة فيإعادة الترتيب األول: 
 .معمول خبر األفعال الناقصة فيإعادة الترتيب اآلخر: 

 :  التاليوذلك على النحو 
 خبر األفعال الناقصة :  في( إعادة الترتيب 4)

خبر األفعال الناقصة يجده إما أن يكون واجب التأخير أو واجب التوسط بين الناسخ واسمه أو  فيإعادة الترتيب  فيإن الناظر 
 شعر األعشى :  فيالتقدم عليهما أو جائز التأخر عن العامل والتقدم عليه والتوسط بينه وبين االسم، وفيما يلى عرض لما جاء 

 أواًل: وجوب تأخير الخبر : 
حالة كونه جملة فعلية أو مفردًا، ويمكن  فياثنين وثمانين موضعًا  فير األعشى واجب التأخر شع فيورد خبر الناسخ الفعلى 

 العرض له من خالل نمطين اثنين : 

 ناسخ فعلى+االسم+الخبر "جملة"النمط األول: 

و مضارع"، واحد وخمسين موضعًا متخذًا صورة: ناسخ فعلى+االسم+الخبر جملة فعلية "ذات فعل ماض أ فيورد هذا النمط 
 :  (1109)ويمثلها قول األعشى

ذذذذذَرب  الَغان َيذذا ت  اَل َأق  َبح  ** َفَأص 
* 

رًا َعن  َهذوَ  َدج  َجذذاَرا أيت  م ز  د   از 

 

ُ  ذات ناسخ فعلى "أصبح"، التزم فيها الشاعر بالترتيب األصل ُ  منسوخة  ُ  اسمية  ت  اَل َأقذذَرب  الَغان َيات( جملة  َبح  ى فقوله: َ)َأص 
اإلجبارى؛ ألن الخبر جاء جملة فعلية منفية بذ "ال"، مشتملة على ضمير يعود على اسم الناسخ، وذلك لعدم حدوث َلب س  ما، يؤثر 

                                                           

 أثص نيث هص،   ثلح  7/220 ثلح ة اىنثا  ،2/21191/013( ىُثْنرل  ي ا ك  ة خنصئي1108)
 0 أص ني هص 2/121ا  ة اًص ك و   1/235ة  ص ي 

، 252/519529225/30، 220/23، 25/21  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثثص 25/2( ة ثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1109)
137/12 ،112/22 ،
012/039022/229109075/119010/39017/19300/229320/25 ،
325/12 ،322/2 0 
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، معبرًا عن ذلك باستخدام (1110)شاعر، حيث إنه "رجع إلى نفسه متعزيًا، وتماسك مزدجرًا، فأصبح ال يقرب الغانيات"على مراد ال
 .فيللداللة على عدم اقترابه من الغانيات، أضف إلى ذلك استخدام الفعل المضارع للداللة على استمرار هذا الن فيالن

 

حالة كون بنائه جملة فعلية قد  فيبوقوع خبر الناسخ الفعلى جملة أن الخبر وتجدر اإلشارة من خالل اإلحصاء السابق الخاص 
شعر األعشى خبرًا لناسخ فعلى، سواء أكان مركبًا اسميًا  فيلم يرد  الذيو -حالة كون بنائه جملة  اسمية فيَتَغلََّب على نفسه 

وإذا كان  -خالصًا "المسند والمسند إليه اسمان" أم مركبًا اسميًا تمثل فيه الجملة الفعلية جزءًا من هذا المركب االسمى الواقع خبراً 
حالة إرادته الحكم على المبتدأ  فيعر يلجأ الخبر هو الحكم المنصب على المبتدأ أو االسم، واالسم هو المحكوم عليه، فإن الشا

 .حالة إرادته الحكم على المبتدأ بالثبوت والتقرير، فإنه يلجأ إلى المركب االسمى فيزمن ما إلى المركب الفعلى، أما  فيبحدوثه 
َهم من الحدث  لتياوهذه المالحظة تكاد تنصب على شعر األعشى كله،؛ لذا يقول الدكتور حماسة: "ولعل مرد ذلك إلى الحركة  ت ف 

الزمن على اختالفه، وكال الحدث والزمن يؤديهما الفعل بصيغته ومادته ومقيداته األخرى واألدوات  فيالفعل وتنوع هذا الحدث  في
 .أما الجملة االسمية فإنها تنزع غالبًا إلى "التقرير"، وهو ثابت .الداخلة عليه

 

ر بدء القصائد القديمة معظمها  .ر أميل إلى الحركة منه إلى الثباتوالشعر بطبيعته نزاع إلى التصوير، والتصوي ولعل هذا ي َفسّ 
ال تبدأ  التيديوان األعشى مثاًل إحدى وثمانون قصيدة وقطعة كلها إال سبع عشرة منها تبدأ بالفعل، حتى تلك  فيف .بالجملة الفعلية

 التيمبتدأ النكرة أو تخبر عن المبتدأ، إلخ، ومن المالحظ أن القصائد نعت ال فيمعظمها الجملة الفعلية  فيبالجملة الفعلية تأتى 
 تبدأ بالجملة االسمية تعطى معنى أقرب إلى الحقائق الثابتة المستقرة كقوله:

َمذذذن   ر َك َما ط ول  هذَذذَذا  الزَّ ** َلَعم 
* 

ُ  م َعذذذنّ    َعَلى ال َمر ء  إ الَّ َعَنذذاء 

 وقوله: 

 ُُ  َواَل ِسَقــــــاطُ  فياَل َفَشـــُل

 َلْيـــَس َأَواَن ُيْكــــــَرُه الِخـــاَلطُ 

 وقوله يهجو بنى قميئة بن سعد : 

 ِإنَّ َبِنـــى َقِمْيَئــــَة ْبـــِن َسْعــــدِ 

 ُكلُُّهُم ِلمْلَصــــــقٍّ َوَعْبـــــــــدِ 

 وقوله يمدح بنى شيبان بن ثعلبة : 

** َبذذذاَن َناَقت ذذذىف ًدى ل َبن ى ذ ه ل  ب ن  َشي  
* 

" َم اللّ قاء  َوَقلَّذذذت   (1111)َوَراك ب َها َيو 

 

 .ناسخ فعلى+االسم+الخبر "مفرد":  الثانيالنمط 

 واحد وثالثين موضعًا متخذًا صورتين :  فيوقد ورد هذا النمط 

 :  (1112)ناسخ فعلى+اسم "معرفة"+خبر "معرفة"، ويمثلها قول األعشىالصورة األولى: 
                                                           

 0حيي ة شلح 23( ة ًصنء ص1110)
 0 117-112( ننص  ة جال  ة يلني  ص1111)
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ى الَفتَذذذى  ** الب ذذذالَ  فيإ َذا َكاَن َهاد 
* 

ي ذذَرا َر الَقَناة  َأَطذذذاَع اأَلم   د  َصد 

 

ى الَفَتى فقوله: ) َر الَقَناة   فيَكاَن َهاد  ُ  ذات ناسخ فعلى، صورة نمطها : الب اَلد  َصد  ُ  منسوخة  ُ  اسمية   ( جملة 

 كان+اسمها+مضاف إليه+ جار ومجرور+خبرها+مضاف إليه

 

ُ  باإلضافة وال يصح تقديم الخبر على االسم؛ ألنهما استويا   فيومن خالل هذه البنية نالحظ أن كالًّ من االسم والخبر م َعرَّف 
التعريف، وال توجد قرينة معنوية أو لفظية تميز أحدهما من اآلخر، حتى ال يختلط المحكوم بالمحكوم عليه ومن ثم يلتبس المعنى 

، وهو أن الفتى إذا احتاج ألن يتلمس طريقه بعكازته، لم الدالليبغرضه  فيتزم الشاعر هنا بهذا الترتيب حتى ي؛ لذا الالمتلقيعلى 
يكن له بد من أن يطيع قائده ويسلم أمره إليه، يقول له مرة خذ يمنة ويقول له أخرى خذ يسرة، وهو متحير ال يعلم مما حوله 

 .(1113)شيئًا"

 

 الصورة الثانية : 

 :  (1114)+ناسخ فعلى+االسم+إال+الخبر، ويمثلها قول األعشى فيأداة ن

** َنك ذذذَرت   الذيَوَأن َكَرت ن ى َوَما َكاَن 
* 

َلَعذذا ي َب والصَّ َن الَحَواد ث  إ الَّ الشَّ  م 

 

ُ  باستخدام "ما"، و"إال"، جاء الخبر فيها  الذيفقوله: )وما كان  ُ  منفية  ُ  منسوخة  ُ  اسمية  َنك َرت  من الحوادث إال الشيب( جملة 
الحصر، والمحصور فيه بإال يجب اتصاله بها وتأخره  فيواقعًا  أيواجب التأخر عن الناسخ واسمه لكونه مفردًا محصورًا بإال، 

الشيب  فيأراده الشاعر من الحصر، حيث إنه يريد حصر نكران وتجاهل محبوبته له  الذي الدالليعنها، فإذا تقدم ضاع الغرض 
 .والصلع

 

 ثانيًا: وجوب توسط الخبر بين الناسخ واسمه أو التأخر عنهما معًا : 

لها حالة كون العامل مسبوقًا بأداة  فييجب توسط الخبر بين الناسخ واسمه أو التأخر عنهما معًا وعدم تقديمه على العامل 
فاصل، وذلك نحو االستفهام بالحرف "هل" مثل: هل أضحت  أيالصدارة، ويالحظ عدم جواز الفصل بينهما وبين العامل الناسخ ب

  حيث إن لالستفهام "صدر الكالم (1115)قولنا: هل أضحت صافية السماء فيالسماء صافية  فهنا يجب تأخر الخبر، وقد يتوسط 
                                                                                                                                                                      

، 75/77977/5، 31920/70925/22/ 52   ىُثْنرثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثص 235/17( ة ثثثثثثثثثثث ىعةح1112)
72/25911910/50917/219212/109202/01 ،237/02 ،222/21 ،

102/32 ،
112/09102/229125/29002/119032/29057/29077/029020/

209025/29229027/21920 0 
 0حيي ة شلح 232( ىُثْنرل   ة ًصنء ص1113)
 0 202/09102/291221/229055/5 ىُثْنرل وىض ص 252/1( ة ًصنء1114)
 0 2/572، ة ن ع ة عة ي2/221( ىُثْنرل  هاع ة  عةأع1115)
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قبلهما ال بعدهما كما أن حروف االستفهام ال يعمل ما بعدها فيما  يأتياالسم والفعل، فوجب أن  فيألنه جاء إلفادة معنى 
اثنى عشر موضعًا ورد الخبر فيها متأخرًا عن العامل واسمه، نحو  فيشعر األعشى  فيوقد ورد هذا النمط  .(1116)قبلها"
 :  (1117)قوله

ث قذذاً  َتو  ت  م س  ذذذو الَمذذذو  ** َأَلي َس َأخ 
* 

 َعَلىَّ َوإ ن  ق ل ت  َقذذذد  َأن َسذذذَأن  

 

، تقدمها االستفهام بالهمزة، وال يصح الفصل ب  ُ ُ  منسوخة  ُ  استفهامية  ُ  اسمية  ث قًا( جملة  َتو  ت  م س  و الَمو  ين الهمزة فقوله: )َأَلي َس َأخ 
فنقول: أليس مستوثقًا أخو الموت، وقد ورد شاهدان  أيًضاوالعامل؛ لذا وجب تأخير الخبر كما يجوز أن يتوسط بين العامل واالسم 

ط الخبر بين العامل واالسم في  .(1118)شعر األعشى يندرجان تحت هذه الحالة "َتوس 

 

؛ ألنه إذا تقدم على العامل الدالليونشير إلى أن هذا التأخر أو التوسط بالنسبة للخبر وعدم تقدمه على العامل له عالقة بالجانب 
والتقرير على الجملة بركنيها بل على االسم وحده، حيث إن الشاعر يريد اإلدالء بأن الموت مستوثق منه  فيم النلن ينصب مفهو 

 .وإن أجله إلى حين من الدهر

 

 ثالثًا: وجوب توسط الخبر بين الناسخ واسمه أو التقدم عليهما : 

 مانع من التقدم، "وذلك:  يجب توسط الخبر بين الناسخ واسمه أو التقدم عليهما إذا لم يكن هناك

البستان حارسه، وبات مع  فيمتصل بالخبر، فمثال التوسط: أمسى  شيءحين يكون االسم مضافًا لضمير يعود على  -1
فقد توسط الخبر أو تقدم  .البستان أمسى حارسه، ومع الحارس بات أخوه فيومثال التقدم عليهما بغير مانع:  .الحارس أخوه

 .متأخر لفظًا ورتبة، وهو ال يجوز هنا شيءاالسم على  في الذيلكيال يعود الضمير 

، فمثال التوسط: ما كان حاضرًا إال على، ومثال فيحين يكون االسم واقعًا فيه الحصر، كأن يكون مقرونًا بإال المسبوقة بالن -1
شعر  في، وقد ورد هذا النمط (1119)التقدم على العامل: ما حاضرًا كان إال على؛ ألن تقديم المحصور فيه يفسد الحصر"

 :  (1120)الخبر قوله في شيءثالثة مواضع، فمثال ما كان االسم فيه مضافًا إلى ضمير يعود على  فياألعشى 

ذذذذذالً  ى اللّ َقذذاَح م َعجّ  ** َإَذا َروََّح الرَّاع 
* 

َست  َعَلى آفاق َهذذا َغَبرات هذذذا  َوَأم 

 

َست  َعَلى آفاق َهذ ، بنيتها األساسية: فقوله: )َوَأم   ُ ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   ذا َغَبرات ها( جملة 

 وأمست غبراتها على آفاقها
                                                           

 0 7/220(  لح ة اىنا1116)
، 219252/19222/19102/23/  212  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص 25/2( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1117)

،  ىُثْنرثثثثثثثثثل      ىثثثثثثثثثص  حًثثثثثثثثثص ي    ثثثثثثثثثي و  ثثثثثثثثث  ة ن ثثثثثثثثثع 112/27، 127/0، 229157/7
 0 2277، ة  صهلا 2، ط171-172ص

 0 127/0، 212/22( ة ًصنء1118)
 0 2/211   ىُثْنرل   لح ة ونلى   لأ ة وعاي 571-2/572( ة ن ع ة عة ي1119)
 0 125/27  ىُثْنرل 207/05( ة  ىعةح1120)
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 ناسخ فعلى+اسمه+مضاف إليه+خبره "جار ومجرور"+مضاف إليه

توسطه بين العامل الناسخ واسمه، أضف إلى ذلك أنه  أيوقد دخلها عنصر تحويل وجوبًا بتقديم الخبر "على آفاقها" على االسم، 
فنقول: على آفاقها أمست غبراتها، لعدم وجود مانع قبل العامل كما هو الحال فيما له صدر  أيًضايجوز تقديمه على العامل الناسخ 

 .الكالم

متأخر لفظًا  شيءاالسم على  فيونشير إلى أن سبب هذا التقدم أو التوسط اإلجبارى هو التخلص من عود الضمير الموجود 
السنة الشديدة القحط، فيسرع الراعى إلى  فيورتبة، وهو ما ال يجوز هنا، وتوضيح ذلك أن الشاعر يريد القول إنهم يبذلون أموالهم 

ويها من البرد إذا أمست غبرة األرض نتيجة هبوب الرياح المحملة بالتراب والرمال على أقطارها؛  األرض، ولو  على آفاق أيإبله ي ؤ 
 فيانعكس الكالم َلَما وصل الشاعر إلى مراده ولعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، أضف إلى هذا أن تأخير الخبر وجوبًا أسهم 

 .استقامة وزن الطويل وصحة القافية برويها المراد

من النوع المحدد غير الصريح؛ لذلك فإنه  قوله "آفاقها وغبراتها"  أقول إن مرجع الضمير هنا فيولعلك تسألنى أين مرجع الضمير 
َهم من سياق الكالم أن المرجع هو "األرض"  .ي ف 

 :  (1121)الحصر قوله فيومثال ما كان االسم فيه واقعًا 

بذَذذى ** َوَما َكذذذذاَن َذل ذذذَك إ الَّ الصّ 
* 

َقاَب ام ر ىء  َقذذذذد  َأث ذذم    َوإالَّ ع 

ُ  منسوخة، دخلها الحصر  ُ  اسمية  واالستثناء، وبنيتها  فياالسم عن طريق الن فيفقوله: )وما كان ذلك إال الصبى( جملة 
ر االسم؛ ألنه محصور، ولو  َم الخبر وأ خّ  األساسية: وما كان الصبى إال ذلك، فدخلها عنصر تحويل عن طريق إعادة الترتيب، َفق دّ 

لك إلى فساد المعنى، فالشاعر يرى أن تخبط اإلنسان واندفاعه إلى الغى والهوى طيش شباب ي َعاَقب  بقى على حاله مقدمًا ألدى ذ
 .اإلثم فيعليه اليوم بما أسرف 

على فعل من أفعال هذا  فيواالستثناء؛ ألنه "إذا دخلت أداة ن فيَوَلعلَّه من المفيد اإلشارة إلى أن الشاعر قد لجأ هنا إلى استخدام الن
مثل: ما كان  فييقع على الخبر، فتزول نسبته الراجعة إلى االسم، ف فيفإن الن -غير )ليس، وزال، وأخواتها الثالثة( -الباب

على الخوف، وسلبت نسبته الراجعة إلى السارق، فإذا أردنا إثبات هذا الخبر، وجعل نسبته موجبة مع  فيوقع الن-السارق خائفاً 
وتزيل أثره عن الخبر متى اقترنت  في"إال"، فنقول: ما كان السارق إال خائفًا؛ ألنها تنقض معنى النأتينا قبله بكلمة  فيوجود أداة الن

 .(1122)به"

على الخبر وزالت نسبته الراجعة إلى  فيمعنا إذا استعمل الشاعر )ما( فقط وقال: ما كان الصبى ذلك، وقع الن الذيالشاهد  فيو 
ل نسبته موجبة مع وجود أداة الن .أن هذا الهوى والغى لم يكن طيش الشباب أياالسم؛  أتى بذ)إال(  فيفلما أراد إثبات الخبر وَجع 

يريد جعل الصبى محصورًا فيه؛ لذا قدم  أيقائاًل: ما كان الصبى إال ذلك، فأصبح الهوى والغى محصورًا فيه، وهو يريد غير ذلك، 
ر االسم فجعله محصورًا فيه حتى يتحقق مراده، وهو حصر كل ما ارتكبه من الغى الخبر متوسطًا بين العامل ال ناسخ واالسم، َوَأخَّ

 .مرحلة صباه وطيش شبابه فيواتباع الهوى 

 رابعًا: جواز التأخر عن العامل والتقدم عليه والتوسط بينه وبين االسم : 

مفردًا أو شبه جملة وال تنطبق عليه حاالت وجوب تأخيره عن  أية، تجدر اإلشارة إلى أن خبر األفعال الناسخة إذا كان غير جمل
الناسخ واسمه معًا أو وجوب تقديمه عليهما معًا أو وجوب توسطه بينهما أو وجوب تقديمه على العامل الناسخ أو التوسط بينه وبين 

يجوز -شعره فيلم نعرض؛ ألنه لم يقع شعر األعشى، وما  فيمما عرضنا له  -االسم، أو وجوب توسطه بينهما أو تأخره عنهما
يجوز فيه التأخر عن العامل فقط، نحو: كان التلميذ مجتهدًا، أو التقدم عليه، نحو مجتهدًا كان الخطيب،  أيفيه األمور الثالثة، 
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وذلك ماعدا "ليس" فإنه تنطبق عليها جميع األحكام السابقة باستثناء  (1123)أو التوسط بينه وبين االسم، نحو كان مجتهدًا التلميذ
خبر كان وأخواتها  ...قوله: "ومما يصح ويجوز تقديمه فيتقديم خبرها عليها، فقد منعه بعضهم وأجازه بعضهم، نحو ابن جنىّ  

وبناء على ما  .والمنع أولى (1124)خواك"على أسمائها وعليها أنفسها، وكذلك خبر ليس، نحو: زيدًا ليس أخوك، ومنطلقين ليس أ
 تندرج تحت هذه الحالة قد أخذت نمطين اثنين هما :   التيسبق واستقراء شعر األعشى وجدت أن الجمل المنسوخة بناسخ فعلى، و 

 النمط األول : 

واثنين وخمسين  مائة فيشعر األعشى  فيأن خبر الناسخ جاء متأخرًا عن العامل، وقد ورد ذلك  أيناسخ فعلى+اسم+خبر، 
 :  (1125)موضعًا، نحو قوله

يذذذَف َوَكذذذاَن ال ذ الل  خ  ** َوَإَذا َما الضَّ
* 

وَنه َعن  َلَيذذال   سًا َير ج  م  د  خ   ذو ر 

 

، صورة نمطها :  ُ ُ  منسوخة  ُ  اسمية   فقوله: )كان الورد خمسًا( جملة 

 كان+اسمها+خبرها

وهو ترتيب اختيارى؛ ألنه يمكننا القول: كان خمسًا الورد، وخمسًا كان الورد، دون "أن يؤثر هذا الترتيب على الصحة النحوية 
، حيث إن الشاعر يريد القول: "وإذا خيف الضالل، واشتد بالمسافرين الحال، ال يرجون الوصول للماء الدالليللجملة أو الجانب 
 .(1126)تفرى األرض الملتهبة" ...ت هذه الناقة الحرة الضخمةنشط ...قبل خمس من الليال

 

 :  الثانيالنمط 

عشرين موضعًا، يالحظ فيها أن  فيأن الخبر جاء متوسطًا بين العامل الناسخ واالسم وقد ورد ذلك  أيناسخ فعلى+خبر+اسم، 
 : (1127)الخبر المتوسط جاء مفردًا وشبه جملة، سواء أكان جارًا ومجرورًا أم ظرفًا، واالسم نكرة محضة أو غير محضة، نحو قوله

  ُ ذذذمَّ َحذذذق  َس إ نَّ َما ح  ب ر ى النَّف  ** َفاص 
* 

ع   د   الز جذاج  اّتَفذذذاق   فيَلي َس لل صَّ

ع   د  ُ  بناسخ فعلى، نمطها:  فيفقوله: )َلي َس لل صَّ ُ  منسوخة  ُ  اسمية  ( جملة   الز جذاج  اّتَفاق 

 ناسخ فعلى+خبر+اسم، وصورة نمطها : 

                                                           

، 7/220  ثثثثثثلح ة اىنثثثثثثا 071-1/002 هاثثثثثثع ة  عةأثثثثثثع 1/013( ىُثْنرثثثثثثل  ة خنثثثثثثصئي1123)
 0 570-2/571 ة ن ع ة عة ي

   ىُثْنرثثثثثل  ة  نثثثثص   ثثثثثي أًثثثثثصئا ة خثثثث  ، ة اًثثثثثأ   ة ثصأنثثثثث  015-1/013ة خنثثثثصئي( 1124)
  2/220 شلا

، 77/1  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص 55/10( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1125)
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007/359072/209022/09325/2 ،327/19229312/7 0 
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 ليس+خبرها "جار ومجرور"+جار ومجرور+اسمها

م، وهذا التوسط ال يؤثر على أن الخبر قد توسط بين العامل الناسخ واالس أيالزجاج،  فيوبنيتها األساسية: ليس اتفاق للصدع 
الزجاج ال يلتئم  في، حيث إن الشاعر يريد التأكيد على أن الصدع الدالليالصحة النحوية للجملة، لكنه ال يعدم الصلة بالجانب 

م الخبر "للصدع" وأَخرَّ االسم محققًا بذلك غرضًا آخر، وهو إقامة الوزن وتصحيح القافية، وذلك الش تمال كلمة مرة أخرى؛ لذا َقدَّ
 .الضمة هي"اتفاق" على حرف الروى "القاف" وحركة الروى و 

 

خبر الجملة االسمية ذات الناسخ  فيَوَلعلَّه من المفيد اإلشارة إلى أنه من خالل اإلحصاءات السابقة الخاصة بإعادة الترتيب 
مائتين وستة وأربعين موضعًا، وخرج عن الترتيب األصلى  فيالفعلى تبين أن الشاعر قد التزم بالترتيب األصلى وجوبًا أو جوازًا 

فيها خروج عن الترتيب األصلى أقل من االلتزام  التيثالثة وعشرين موضعًا؛ لذا نرى أن مواضع إعادة الترتيب  فيوجوبًا أو جوازًا 
شعر األعشى كان ألغراض داللية  يفالتراكيب واالتساع فيها  فييؤكد أن الخروج عن األصل  الذيبالترتيب األصلى، وهو األمر 

 .مرتبطة بالسياق يرنو إليها الشاعر
 

 معمول خبر األفعال الناقصة :  في( إعادة الترتيب 4)

ُ  آكاًل، وال كان  تجدر اإلشارة إلى أن معمول خبر هذه األفعال ال يجوز أن يلى العامل "كان وأخواتها"، فال يقال: كان طعاَمك زيد 
  ُ ، وعليه أكثر البصريين، وهذا الحكم كما يرى السيوطى غير مختص بباب كان، بل ال يلى عاماًل من العوامل ما طعاَمك آكاًل زيد 

نصبه غيره أو رفعه، فإن كان معمول الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا جاز أن   يلى كان وأخواتها، نحو أصبح على الشجرة 
 .(1128)العصفور مغردًا، وأمسى فوق الشجرة العصفور نائماً 

 

خمسة وعشرين  فيحالة كونه ظرفًا أو جارًا ومجرورًا  فيشعر األعشى مقدمًا تاليًا للعامل الناسخ  فيوقد ورد معمول الخبر 
 :  (1129)موضعًا، نحو قوله

 َأْضَحـــى ِبَعانـــَة َزاِخـــراً 

 ِفيـــِه الُغَثـــاُء ِمـــَن الَمَساِيــــلْ 

ُ  بناسخ فعلى، وصورة نمطها :  ُ  منسوخة  ُ  اسمية   فقوله: )أضحى بعانة زاخرًا( جملة 

 أضحى+االسم+جار ومجرور "معمول الخبر"+خبر

 وبنيتها األساسية : 

 أضحى هو زاخرًا بعانة

تقديم معمول  وهو موضع الشاهد الثانيناسخ فعلى+االسم+الخبر+جار ومجرور، ثم دخلها عنصرا تحويل، األول إضمار االسم و 
وهذا التقديم للمعمول من أجل إرادة التأكيد على أن  .البنية الظاهرة إلى: أضحى بعانة زاخراً  فيالخبر وجعله تاليًا للعامل، فتحولت 

                                                           

-2/172،  ثثلح ةنثث    يثثا7/223،  ثثلح ة اىنثثا072-2/075( ىُثْنرثثل  هاثثع ة  عةأثثع1128)
 0 220-2/212،  لح ة ونلى   لأ ة وعاي 110
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19209010/19017/29320/119325/19327/1920 0 
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حالة كونه جياشًا بالماء، تنحدر إليه السيول مزبدة بما تحمل من أوراق ومن عيدان وغير ذلك ليس  في)عانة(  فينهر الفرات 
 .وهو ممدوحه مسروق بن وائل (1130)بأجود عطاء من )الحضرمى( صاحب النعم واألفضال

العربية محققًا  فيلة للجم النحوي شعر األعشى قد جاء متفقًا مع النظام  فيوبذلك يكون تقديم معمول خبر األفعال الناقصة 
شعر األعشى  فيمن هذه األفعال  أيمن وراء هذا التقديم، أضف إلى ذلك أن معمول الخبر لم يتقدم على  الدالليالغرض 

ل م وَن    فيإلمكانية تقديم الخبر كما  م  َكان وا  َيظ   "فلوال جواز تقديم الخبر على نفس الفعل لما جاز (1131) قوله تعالى:﴿ َوَأنف َسه 
 .(1132)تقديم معموله عليه، وذلك أن أنفسهم معمول يظلمون وهو الخبر"

 

 :  فيالجملة االسمية ذات الناسخ الحر  في]ب[ إعادة الترتيب 

، المتعديلمَّا كانت الحروف الناسخة قد أشبهت الفعل واقتصرت وظيفتها على الدخول على الجملة االسمية جرت مجرى الفعل 
تم تقديم مفعوله على فاعله، وعملت حماًل على الفعل فأصبح الفعل أصاًل  الذيفنصبت االسم ورفعت الخبر مشبهة بذلك الفعل 

َطَلح عليه باالتساع  هيو  أصول األبواب  فيفرع له، ولكن األصول دائمًا معهودة باالتساع فيها دون الفروع، وذلك فيما ي ص 
دم على الفعل والفاعل، ومع أن الحروف الناسخة قد أشبهت الفعل إال أنه امتنع تقديم خبرها واسمها النحوية؛ لذا نجد المفعول يق

عليها، حتى يتميز األصل عن الفرع، باإلضافة إلى أنها ال تتصرف، وال يتقدم خبرها على اسمها إال إذا كان ظرفًا أو جارًا 
شعر  في، وتفصيل ذلك أيًضاديمه عليها إال إذا كان شبه جملة كما أن معمول خبر هذه الحروف ال يجوز تق (1133)ومجروراً 

 األعشى كما يلى : 

 خبر هذه الحروف :  في( إعادة الترتيب 4)

: وجوب تأخيره إذا كان مفردًا أو جملة، والثانية هيخبر هذه الحروف له ثالث حاالت من حيث تقديمه أو تأخيره على االسم و 
 فيجواز األمرين  هيالخبر، أما الثالثة ف في شيءوكان االسم مشتماًل على ضمير يعود على وجوب تقديمه إذا كان شبه جملة 

ُ  ل َما ورد من هذه الحاالت   .شعر األعشى فيحالة كونه شبه جملة غير ما سبق، ولم يمنع مانع من التقدم، وفيما يلى عرض 
 

 أواًل: وجوب تأخير الخبر : 

ثلثمائة وتسعة وستين موضعًا، سواء أكان خبرًا مفردًا أم جملة "اسمية  فيشعر األعشى  فيواجب التأخير  فيورد خبر الناسخ الحر 
 :  هياالسم ضمير يعود على شبه الجملة مع وجود مانع من التقدم، وقد اتخذ ذلك ثالثة أنماط  فيأو فعلية" أم شبه جملة، وليس 

 النمط األول: 

،  فيثمانية وسبعين موضعًا مقتصرًا  فيوقد ورد  +االسم+الخبر "مفرد"فيناسخ حر  ، َكَأنَّ ، َأنَّ كل هذه المواضع على استخدام إنَّ
 :  (1134)ويمثله قوله

َل َعر ين ذذذه   م  َحذذو  َتَباب ين  َأن َباط  إ لَى َجن ب  ** َكَأنَّ ث َياَب الَقو 
                                                           

 0حيي ة شلح، 011( ة ًصنء،  ص 1130)
 0 277ةآلى   ،(  عنا ةأل لة 1131)
 0 7/220،(  لح ة اىنا1132)
، 2/112،   ثثثثثثلح ة  ص يثثثثثث 3/202 ة ا وضثثثثثث  1/20292319230ة  وثثثثثثصب( ىُثْنرثثثثثثل  1133)

3/075 0 
  22  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص 132/10( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1134)

/329220/229212/139117/109170/32 ،
022/209010/29057/39022/209010/59020/29300/219307/

19327/29312/29209310/21 0 
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َصذذذد   * م ح 
(1135) 

َل  م  َحو  ُ  ذات ناسخ حر فقوله: )َكَأنَّ ث َياَب الَقو  ُ  منسوخة  ُ  اسمية  ( جملة   ، صورة نمطها : فيَعر ين ه  َتَباب ين  َأن َباط 

 كأن+اسمها+مضاف إليه+ظرف مكان+مضاف إليه مكرر+خبر+مضاف إليه

هذه الحالة  فيومن خالل هذه البنية نجد أن الشاعر قد التزم بالترتيب األصلى، حيث جاء الخبر متأخرًا عن االسم، ألنه مفرد، و 
 الدالليالجانب  فييجب مراعاة الترتيب األصلى بينهما، فإذا   تقدم الخبر لن يعمل الحرف الناسخ، باإلضافة إلى وقوع اللبس 

وهو قوله: "كأن ثياب القوم من حول عرينه، وقد تمزقت، فلم يبق  -حالة تقديم الخبر في-المتلقييريد الشاعر توصيله إلى  الذي
سياق مدحه للنعمان بن  فيوذلك  (1136)متناثرة، سراويل المالحين القصيرة، قد أ ل ق َيت منشورة على حبل محكم الفتل" منها إال قطع

 .المنذر وتشبيهه باألسد

 

 :  الثانيالنمط 

، لك فيحرف ناسخ+االسم+الخبر "جملة"، وقد ورد  ، كأنَّ ، أنَّ ، ليت، مائة وثمانية  وعشرين موضعًا، استخدم األعشى فيها إنَّ نَّ
 لعل، متخذًا صورتين اثنتين : 

 :(1137)أربعة مواضع، يمثلها قوله فيحرف ناسخ+االسم+الخبر "جملة اسمية"، وقد وردت األولى: 

يذ يذذذذَم ابذ ذذَن الَكر  ** إ نَّ الَكر 
* 

ى َكذذَرم  ن َصاب ذذذذذه    ذم  لك لّ  ذ 

 

ُ  ذات ناسخ حر فقوله: )إ نَّ الَكر يَم ابذ َن الَكر يم  لك لّ   ُ  منسوخة  ُ  اسمية   ، عبارة عن : فيذ ى َكَرم  ن َصاب ه ( جملة 

إن+اسمها+نعت+مضاف إليه+خبرها "جار ومجرور خبر مقدم+مضاف إليه مكرر+مبتدأ مؤخر+مضاف إليه، وبنيتها األساسية: 
يهمنا أن الخبر هنا قد جاء جملة  الذي، لكن (1138)إن الكريم ابن الكريم نصابه لكل ذى كرم، وقد أشرنا إلى هذا األصل فيما سبق

اسمية والتزم الشاعر بتأخيره، ألنه لو تقدم لن يعمل الحرف الناسخ، باإلضافة إلى عدم صحة األسلوب والتأثير على الجانب 
سياق مدحه لربيعة بن َحب َوة: "إن يكن كريمًا ابن كريم، فإنما يرجع كل كريم إلى معدنه،  في؛ ألن الشاعر يريد القول الداللي

 .(1139)ويصدر عن أصله ومنبته"

مائة وأربعة  فيحرف ناسخ+االسم+الخبر "جملة فعلية ذات فعل ماض أو مضارع"، وقد وردت هذه الصورة األخرى: 
 :  (1140)وعشرين موضعًا؛ يمثلها قول األعشى

                                                           

 عح، و مثثصط  لثثعم نثثص عة نثثص يلة ،   ثثاعة ( ة ومثثصني    ثثلة ىا بثثتيلا ىلمًثث ص ة ا حثثعح  ة انثثصن 1135)
 0نأ ك   ثلا ة اص  نأنا ل، أ ن   جما أ  ل ة ىوا

 0حيي ة شلح، 130ص ،( ة  ىعةح1136)
 0 119115/29072/7/ 232 ىُثْنرل وىض ص 032/50( ة ًصنء1137)
 0أ  هأة ة م ي110ص  ( ىُثْنرل1138)
 0حيي ة شلح 030( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1139)
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  55/23( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1140)

، 77/3922/309220/219230/19270/119079105/12وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص
117/229119132/129170/319002/29032/379022/259077/

079300/21 ،109325/09310/10 0 
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ل ذَوَكذأَ  ذذذذوَط َعكََّفَهذذذا السّ  م  ** نَّ الس 
* 

ط    َجي ذذَداَء أ مّ  َغذذذَزال   فيذك  ب ع 

ُ  ذات ناسخ حر  ُ  منسوخة  ُ  اسمية  ( جملة  ل ذذك  م ذوَط َعكََّفَهذا السّ  عبارة عن: كأن+اسمها+خبر جملة فعلية "فعل  فيفقوله: )َوَكذَأنَّ الس 
ماض+مفعول+فاعل"، ومن خالل هذه البنية نجد أن الشاعر قد َأَخرَّ الخبر تأخيرًا إجباريًا؛ ألنه لو تقدم لن يعمل الناسخ، 

لروعة القالئد وقد يريده، حيث يقول: "يا الذي الدالليوستتحول الجملة إلى حالة غير الصحيح نحويًا، أضف إلى ذلك تغير الجانب 
لّ َقت  بجيد غزال"  .(1141)أمسكها السلك، فكأنما ع 

 

حالة كونه جملة اسمية، وذلك واضح من  فيحالة كونه جملة فعلية عنه  في فيومن خالل ما سبق ي اَلحظ غلبة خبر الناسخ الحر 
 فير األعشى ل َما يبثه الفعل من تنوع وحركة شع فياإلحصاء السابق، وهذا يؤيد ما قلناه آنفًا من كثرة التعبير بالجملة الفعلية 

 .األحداث
 

 النمط الثالث : 

 فيشعر األعشى  فيأن الخبر واجب التأخر لمانع يمنعه من التقدم، وقد جاء هذا النمط  أيحرف ناسخ+االسم+مانع+الخبر، 
إذ إنَّه ال يجوز أن يتقدم على العامل مع  (1142)حالة كون الحرف متصاًل بضمير فيثالثة وستين موضعًا، منها خمسون موضعًا 

 الحفا  على نفس 

، وذلك نحو (1143)حالة اتصال الم االبتداء بالخبر فياإلعراب، أضف إلى ذلك عدم جواز الفصل بينهما، وسبعة مواضع 
 :  (1144)قوله

يَنذذذة  َقذذذذ د َأَرى  غ  ** َوإ نىّ  َلَترَّاك  الضَّ
* 

َتث ير هذَذذا  َلى َفذاَل َأس  َن الَمو   َقَذاها م 

 

ُ  ذات ناسخ حر  ُ  منسوخة  ُ  اسمية  ، صورة نمطها: إن+االسم"ضمير متصل"+الم االبتداء+ فيفقوله: )إنى لتراك الضغينة( جملة 
 اثنين فيها:الخبر+ مضاف إليه، وقد التزم الشاعر فيها بتأخير الخبر تأخيرًا إجباريًا، وذلك الجتماع مانعين 

" مع الحفا  على نفس اإلعراب، كما ال يجوز تقديم األول:  اتصال الضمير بالحرف الناسخ؛ ولذلك ال يجوز تقديمه على "إنَّ
" والضمير  .الخبر والفصل بين "إنَّ

"، والمعروف أن خبر إنَّ "إذا دخلت عليه الم االبتدااآلخر:  ء فالبد أن يكون دخول الم االبتداء "المزحلقة" على خبر "إنَّ
مؤخرًا ومثبتًا وأال يكون جملة فعلية ذات فعل ماض متصرف غير مقرون بكلمة "قد"، وأال تكون الجملة الفعلية 

 التيالديوان، و  فيمعنا، لذلك تأخر الخبر، وكذلك بقية الجمل  التيالجملة  في، وقد تحقق كل ذلك (1145)شرطية"
" فقط دون بقية أخواتها اتساقًا مع النظام  فيجاءت فيها الم االبتداء   .للعربية النحوي خبر "إ نَّ

                                                           

 0حيي ة شلح ،53ص،( ة ًصنء 1141)
، 75/729220/229272/219122/229112/219020/1ة ًثثصنء   ثثع   ( ىُثْنرثثل1142)

010/5 ،020/2 ،300/279312/29310/25 0 
 225/79200/209107/219170/319012/19300/279310/25ة ًثثثثثثثثثثثثثصنء( 1143)

0 
 0 310/25( ة ًصنء1144)
 0 22/202 أص ني هص،  هصأا 220-2/252( ة ن ع ة عة ي1145)
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َوَلعلَّه من المفيد اإلشارة إلى أن هذا التأخير له عالقته بالداللة، وهو توكيد مضمون الجملة، باإلضافة إلى إزالة الشك عن هذا 
حقد ذى القربى، وال يستثيره، وقد بدت آياته، أضف إلى المضمون المثبت، وتوضيح ذلك أن الشاعر يريد توكيد كونه متغاضيًا عن 

 .هذا المضمون  فينوع من أنواع الشك  أيذلك إزالة 

 ثانيًا: جواز تقديم الخبر على االسم : 

يتوسط بين االسم  أيشبه جملة )ظرفًا أو جارًا ومجرورًا( جاز أن يتقدم على االسم،  أيإذا كان الخبر ليس مفردًا أو جملة، 
ذلك يقول ابن يعيش: "وال يجوز تقديم خبرها وال اسمها عليها وال تقديم الخبر فيها  فيحالة عدم وجود مانع، و  فيف الناسخ والحر 

العمل، فانحطت عن درجة  فيالمبتدأ، وذلك لعدم تصرف هذه الحروف وكونها فروعًا على األفعال  فيعلى االسم، ويجوز ذلك 
هذه الحروف، اللهم إال أن يكون الخبر  في، نحو: قائمًا كان زيد، وكان قائمًا زيد، ولم يجز ذلك األفعال فياألفعال، فجاز التقديم 

 فيالدار زيدًا؛ وذلك ألنهم قد توسعوا  فيظرفًا أو جارًا ومجرورًا، فال يجوز أن تقول : إن منطلق زيدًا، ويجوز أن تقول: إن 
 (1147)اثنين وعشرين موضعًا، نحو قوله فيشعر األعشى  في، وقد ورد ذلك (1146)االستعمال" فيالظروف، وخصوها بذلك لكثرتها 

 : 

ث ل  َتم ضذ ذى الذيَعَلي ك  م  ** َصلَّي ذذذت  َفاغ 
* 

َطَجعذذذاً  مًا َفإ نَّ ل َجن ب  الَمر ء  م ض   َيو 

 

َطَجعًا( جملة اسمية خبرية مؤكدة بأداة واحدة، وصو  +خبر مقدم فقوله: )َفإ نَّ ل َجن ب  الَمر ء  م ض  رة هذا النمط: إنَّ
، والبنية األساسية:   )جار ومجرور(+مضاف إليه+اسم إنَّ

أن هذه الجملة قد دخلها عنصر تحويل اختيارى عن طريق إعادة الترتيب، حيث توسط الخبر بين  أيإن مضطجعًا لجنب المرء، 
بنية السطح إلى: فإن لجنب المرء  فياالسم، فتحولت  واسمه، لكونه شبه جملة مع عدم وجود مانع من التقدم على فيالناسخ الحر 
 .مضطجعاً 

 

ويمكن  القول إن الشاعر قدم الجار والمجرور هنا للتأكيد على أن الموت ال محالة الحق باإلنسان، أضف إلى ذلك ما اقتضته 
 .مع النسج الشعرى بتأخير االسم وتقديم الخبر، فاستقام وزن البسيط وصحت القافية النحوي لغة الشعر فتآزر النظام 

 

واالستعانة بالجانب اإلحصائى، فإنه من خالل هذا  فيخبر الجملة االسمية ذات الناسخ الحر  فيوبعد هذا العرض إلعادة الترتيب 
حالة كونه شبه جملة  فياإلحصاء يظهر لنا تفوق استعمال األعشى للجملة االسمية المنسوخة بالحرف ذات الخبر المتقدم جوازًا 

 .الحفا  على الصحة النحوية للتراكيب هيمع عدم وجود مانع، وعلة ذلك التفوق 

 

                                                           

،   ثثثثثثلح 1/053، 220-3/202،  ىُثْنرثثثثثثل وىض ثثثثثثص  ة ا وضثثثثثث 2/200(  ثثثثثثلح ة اىنثثثثثثا1146)
  2/112ة  ص ي 

 252/21( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1147)
، 50/2977/20922/039202/509222/19219215/1  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل

117/159102/229107/59135/79137/219110/29022/39007/
279035/22/5929310/13 0 
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حالة استعماله للجملة االسمية المنسوخة بالحرف قد لجأ إلى االلتزام بالترتيب األصلى بين  فياألعشى  ومن هنا يمكن القول إن
، أما الدالليأجزاء الجملة أكثر من الخروج على هذا الترتيب من أجل الحفا  على الصحة النحوية للتراكيب مع الوفاء بغرضه 

كان يلجأ إلى تقديم المسند لتحقيق دالالت بالاية معينة مرتبطة بسياق النص على بإعادة الترتيب ف اللغوي عندما يسمح لذذه النظام 
 .نحو ما سبق تحليله

 معمول خبر هذه الحروف :  في( إعادة الترتيب 4)

، جاز أن يتقدم  فيمعمول خبر الحروف الناسخة ال يجوز تقديمه عليها، أما إذا كان شبه جملة، نحو: إن   ُ البيت الضيَف جالس 
االسم متوسطًا بينه وبين الناسخ؛ لذا يقول سيبويه: "وتقول: إن بك زيدًا مأخوذ، وإن لك زيدًا واقف، من ق َبل أنك إذا أردت  على

، أال ترى أن السكوت ال يستغنى على عبدالله إذا قلت: زيد  الوقوف واألخذ لم يكن "بك" وال "لك" مستقرَّين  لعبدالله، وال موضعين 
 قال الشاعر:  .، ومثل ذلك: إن فيك زيدًا لراغبوأنت تريد الوقوف

بّ ها ن ى في َهذذذا َفذذإ نَّ ب ح  ** َفاَل َتل ح 
* 

ُ  َباَلب ل ذذه  َأَخاك م َصاب  الَقل ب  َجذذم 

 

 .(1148)االبتداء" فيكأنك أردت إن زيدًا راغب، وإن زيدًا مأخوذ، ولم تذكر فيك وال بك، فألغينا هاهنا كما ألغينا 

 

اإلشارة إلى أن معمول الخبر إذا كان شبه جملة أو غير ذلك يجوز تقدمه على الخبر متوسطًا بينه وبين االسم، فتقول: إن وتجدر 
 .(1149)قار،، وإنه بعلمك منتفع -كتابك-المتعلم

على  ونشير إلى أنه بعد استقراء شعراألعشى لم أعثر على معمول غير ظرف أو جار ومجرور لخبر الحروف الناسخة متقدماً 
وعليه فبيت سيبويه السابق الذكر يعد من لغة الشعر، ويعضد ذلك قول أحد المحدثين: "وإنما لم يجز أن يلى هذه األحرف  .االسم

فرع عليه، ولكنها ال تتصرف تصرف األفعال، وإذا كانت ال تتصرف تصرف  هيمعمول خبرها؛ ألنها عملت حماًل على الفعل، ف
معمولها، وقد أجيز تقدم الخبر على االسم إذا كان ظرفًا أو  فينفسها فال يجوز التصرف  فيف األفعال، وإذا كانت ال تتصر 
الظروف لكثرة استعمالها، وإذا كان تقدم الخبر مقيدًا بكونه ظرفًا أو مجرورًا، فمعمول الخبر أولى  فيمجرورًا؛ ألنهم قد توسعوا 

بالمنع، وخاصة إذا كان المعمول غير ظرف أو مجرور، وترتب على تقدمه الفصل بين "إن" ومعموليها، وواضح أن المجيزين لم 
ما  هيو  (1150)ال يطمئنون إلى شاهد واحد، وعليه فالبيت ضرورة شعرية"ذكره سيبويه، والبصريون  الذييجدوا شاهدًا سوى البيت 

 .نسميه لغة الشعر

اثنين وعشرين موضعًا،  فيشعر األعشى  فيوقد ورد معمول الخبر "شبه الجملة" المتقدم على الخبر متوسطًا بينه وبين االسم 
 :  (1151)نحو قوله

م  َمَراف ق َهذذذذ ُ  د ر  ُ  ف ن ذذذق  َلذذة  َكو  ك  ** اه ر  ذذو  َمَصها ب الشَّ َكَأنَّ َأخ 
ل   م ن َتع 

(1152) 
                                                           

 ،  ة مي  أ  ة  عىا  200-1/201( ة  وصب1148)
 0 2/230( ىُثْنرل  ة ن ع ة عة ي1149)
 0 15-13(    وحا   م ة يزىز  ة و  ىل  ة وأييل  ن  ة ن صا ص1150)
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل 205/21( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1151)

، 17/139222/579232/119159230/19255/02 وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص
222/219270/009272/259215/19217/139120/029125/509170/

13 ،022 /27 ،300/219312/22 ،310/10 0 
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* 
 

ُ  ذات ناسخ حر  ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة  ل  ك  م ن َتع  ذذو  َمَصها ب الشَّ  ، وصورة نمطها : فيفقوله: )َكَأنَّ َأخ 

 كأن+اسمها+مضاف إليه+جار ومجرور "معمول الخبر"+خبرها

 

أن معمول الخبر "بالشوك" قد قدم متوسطًا بين االسم والخبر للتأكيد على أن  أيوالبنية األساسية: كأن أخمصها منتعل بالشوك، 
أضف إلى ذلك إسهام  (1153)قدمى محبوبته الصغيرتين "قد جفا بطناهما على األرض ال يكادان يمسانهما، كأنهما مبطنتان بالشوك"

 مع النسج الشعرى، وتوضيح ذلك أن تقطيع البيت هكذا:  النحوي لبسيط وتصحيح القافية، فتآزر النظام إقامة وزن ا فيهذا التقديم 

 ِهْرَكْوَلُتْن/ ُفُنُقْن/ ُدْرُمْنَمَرا/ِفُقَها

 مستفعلن َفِعلُن  مستفعلن َفِعلنُ 

 َكَأْنَنأْخ/ َمَصها/ ِبْشَشوْكُمْن/ َتعُلو

 ُمَتْفِعُلن   َفِعلن   مستفعلن  َفِعُلن

 فلو قال الشاعر : 

 كأن أخمصها منتعل بالشوك

التفعيلة قبل األخيرة )مستفعلن(، فتتحول إلى )مفتعلن(، وهذا جائز، لكن  فيألدى ذلك إلى دخول الطى "حذف الرابع الساكن" 
(، وهو ما يترتب عليه عدم استقامة وزن الب ل  ع  َتف  سيط، ومن ثم عدم صحة التفعيلة األخيرة لن تستقيم، حيث إنها تتحول إلى )م س 

  .القافية برويها المراد، وهو حرف الالم المضمومة

 

 الثانيالمبحث 
 الجملة الفعلية ومكمالتها فيإعادة الترتيب 

 

تدخل قضية إعادة الترتيب الجملة الفعلية ومكمالتها كما تدخل الجملة االسمية على نحو 
شذذذعر األعشذذذى نجذذذد أن ذلذذذك األمذذذر  فذذذيوعنذذذد الحذذذديث عذذذن تلذذذك القضذذذية هنذذذا  .مذذذا سذذذبق عرضذذذه

يقتضى الحديث عن نمطين من الترتيب، أحدهما: الترتيذب الحذر، واآلخذر: الترتيذب المقيذد، وذلذك 
صذذدد الحذذديث عذذن الترتيذذب بذذين الفعذذل والفاعذذل والمفعذذول بذذه، باإلضذذافة إلذذى تنذذاول الترتيذذب بذذين 

                                                                                                                                                                      

ُُ ألة   ثثثثثص  و  وح ة ل ثثثثثل  ةن  1152) ( ة  لنع ثثثثث    رياثثثثث  ة ثثثثثعنني ، ة ُىنُثثثثثُء  ة انياثثثثث  ة اول ثثثثث ، ُ ْنُم
 0ا  ةألنضة يرل،ةألياي  أص  يا أ  نصا  ة   م  لل ى

 0حيي ة شلح ،202ص، ( ة  ىعةح 1153)
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متعلذق الفعذل عليذه ثذم رتبذة  بذاب ظذن، ثذم تقذديم فذيبذاب أعطذى أم  فذيالمفاعيل، سواء أكان ذلك 
 .الحال مع عاملها

 

 أواًل: الترتيب بين الفعل والفاعل والمفعول به 
، لكن المفعول به قد يتقدم على فاعله النحوي االستخدام  فيي عد  ورود الجملة الفعلية على صورة "فعل+فاعل+مفعول" هو األصل 

حالة عدم استطاعة التعبير  فيأو فعله جوازًا، استنادًا على القرائن اللفظية كالعالمة اإلعرابية أو تاء التأنيث والقرائن المعنوية، أما 
جة وجود مانع يمنع العدول عن عن المعنى بهذه الطرق، فيجب االلتزام بالترتيب األصلى، وهو ما يسمى بالترتيب المقيد، وذلك نتي

 .مواضع أخرى  فيعدم االلتزام بها  فيمواضع، ويتيح الحرية  فيالصورة الواردة، فبناء الجملة "قد يلزم باتباع الرتبة المقررة 

 
وال يمكذن القذول بذأن هذذه الكلمذة أو تلذك  .ومدار ذلذك كلذه هذو التذرابط ومقتضذيات السذياق

 .نذراه عليهذا الذذييم إال إذا كذان النظذام المعذروف لهذا هذو غيذر مقدمة من تأخير أو مؤخرة من تقد
وهنذاك الرتبذة  .وهناك الرتبة المحفوظذة أو الملتزمذة أو المقيذدة بذين بعذض األجذزاء وبعضذها اآلخذر

وقذد يعذرض للرتبذة الحذرة أو غيذر المحفوظذة مذا يّقيذدها،  .الحرة بين بعض األجزاء وبعضها اآلخر
تذذرك عذذدم تقييذذدها بوضذذع معذذين مؤديذذًا إلذذى تفكذذك بذذين األجذذزاء أو عذذدم  وال يكذذون ذلذذك إال إذا كذذان

ترابط بينها، بحيث تؤدى إلى غمذوض أو التبذاس، وقذد يكذون اللجذوء إلذى الرتبذة ضذروريًا بوصذفها 
 .(1154)العالمة اإلعرابية" فيتمييز العناصر حيث تخ فيبدياًل عن العالمة اإلعرابية 

لجملذذة الفعليذذة ذات الفعذذل المبنذذى للمعلذذوم، فإنذذه يذذدخل وإذا كذذان التقذذديم والتذذأخير يذذدخل ا
 الذذيبذاب المفعذول  في، وهذا ما صرح به المبرد أيًضاالجملة الفعلية ذات الفعل المبنى للمجهول 

َكر فاعله، حيث قال: "واعلم أن التقديم والتأخير واإلظهار واإلضمار   فذيهذا الباب مثله  فيال ي ذ 
ذلذك، تقذول: أعطذى زيذد درهمذًا وأعطذى درهمذًا زيذد، ودرهمذًا أعطذى  فذيالفاعل، يجوز فيذه مذا جذاز 

ُ  ل َمذذا ورد  (1155)زيذذد، وزيذذد أعطذذى درهمذذذًا، تجريذذه مجذذرى ذلذذذك البذذاب" شذذذعر  فذذيوفيمذذا يلذذى عذذذرض 
 .األعشى

 
 الترتيب الحــر : -أ

الجملذة الفعليذة بذين الفعذل والفاعذل والمفعذول يسذتند  فياتََّضَح فيما سبق أن الترتيب الحر 
على القرينة اللفظية، نحو العالمة اإلعرابية وتاء التأنيث، باإلضافة إلى القرينة المعنوية، والناظر 

يمكذذذن أن تنذذذدرج تحذذذت هذذذذا الذذذنمط قذذذد بلغذذذت ثلثمائذذذة  التذذذيشذذذعر األعشذذذى يجذذذد أن المواضذذذع  فذذذي
                                                           

،  ة ينصبثثل ةأل ص ثثي  1/011ة خنثثصئي ،  ىُثْنرثثل وىض ثثص 72-71( ننثثص  ة جالثث  ة يلنيثث  ص1154)
 0 100-122 لالن  ة ىيلأ ص

 أثثثص نيثثث هص،  ة ىضثثثصح  12191/013-2/122ة خنثثثصئي  ،  ىُثْنرثثثل3/50( ة ا وضثثث 1155)
 ز ىنأ ة تصى  أ  ي  ىل أياثعة  ة ىيثا  لثأ  أص ني هص،     ني  ة  227 ي  لعم ة م غ  ص

 0نيض
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ظذذذل العالمذذذة  فذذذيتتسذذذم بالحريذذذة  (1156)وثمذذذانين موضذذذعًا، منهذذذا ثلثمائذذذة وخمسذذذة وأربعذذذون موضذذذعاً 
فتتسذذذم بالحريذذذة اعتمذذذادًا علذذذى القرينذذذة اإلعرابيذذذة مذذذع قرينذذذة تذذذاء  (1157)أمذذذا بقيذذذة المواضذذذع .اإلعرابيذذذة
 ورغم ذلك فإن الشاعر آثر الترتيب األصلى، وهو :  .التأنيث

ثلثمائة وثمانية وستين موضعًا، وخرج عن هذذا الترتيذب مسذتخدمًا الحريذة  فيفعل+فاعل+مفعول، 
بقيذة  فذيو  (1158)تسعة مواضع فيمطها: فعل+مفعول+فاعل، وذلك ثالثة عشر موضعًا، جاء ن في

 .(1159)المواضع استخدم نمط: مفعول+فعل+فاعل
 :  (1160)فمثال ما جاء موافقًا للترتيب األصلى قوله

يذذذم  َأَبذذا َمال ذذذذذك   ** َوَخاَن النَّع 
* 

َمذذن   أيوَ   ام ر ىء  َلم  َيخن ه  الزَّ

، صذذورة  ُ  ذات فعذذل  متعذذد  ُ  مثبتذذة  ُ  خبريذذة  ُ  فعليذذة  فقولذذه: )َوَخذذاَن النعذذي م َأبذذا مالذذك( جملذذة 
البنيذذة األساسذذية، والشذذاعر يمكنذذه القذذول:  هذذينمطهذذا: فعل+فاعذذل+مفعول به+مضذذاف إليذذه، وهذذذه 

ى )وخان أبا مالك النعيم(، لكنه يريد بيان أهمية خيانة النعيم لممدوحذه قذيس بذن معذد يكذرب الكنذد
"أبذذا مالذذك"، وقذذد ظنذذه يذذدوم، فجذذاء بالجملذذة علذذى هذذذا الترتيذذب مذذع مالحظذذة قيذذام العالمذذة اإلعرابيذذة 
بذذدور كبيذذر هنذذا؛ ألنذذه يمكننذذا وضذذع كذذل مذذن الفاعذذل والمفعذذول مكذذان اآلخذذر، أضذذف إلذذى هذذذا أن 

 .االلتزام بهذا الترتيب أدى إلى عدم انكسار وزن المتقارب
 

 :  (1161)الترتيب قوله فيومثال استخدامه للحرية 
ه ذذذَؤدد  ذذذل  س  إ َلى الَمَدائ ن َخاَض الم وَت ** َقد  َناَل أَه َل َشَبام  َفض 

                                                           

، 50/290972/31927/139202/129252/239122/32ة ثث ىعةح،   ثثع  ( ىُثْنرثثل1156)
135/209112/059122/79229017/179037/179025/159075/

039300/12  ،322/209325/29327/239229310/23 0 
(1157 )

/50/39597955/20970/23972/10913915910/539205/39225ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء
229222/1 ،210/07 ،
019212/279200/09232/279230/59235/109159237/019232/31952 ،

252 /3929209225/179212/279152/209122/239025/5 0 
(1158 )

، 70/239222/739225/179212/79112/59107/239130/029122/23ة ًثثثصنء
322/1 

 0 139207/079320/10-27/10نء( ة ًص1159)
 0 25/2( ة ًصنء1160)
 0 22-0/25،  ة ا وض 1/ 322 ،  ىُثْنرل222/73( ة ًصنء1161)
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َرَعذا *  (1162)وادَّ
 

هفقوله: ) َؤدد  ل  س  ، صورة نمطها :َقد  َناَل أَه َل َشَبام  َفض   ُ ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   ( جملة 
 مكررقد+فعل+مفعول+مضاف إليه+فاعل+مضاف إليه 

 
أن هذذذا األصذذل قذذد دخلذذه عنصذذر  أيوالبنيذذة األساسذذية: قذذد نذذال فضذذل سذذؤدده أهذذل شذذبام، 

 .بنية السطح إلى: قد نال أهل شبام فضل سؤدده فيتحويل عن طريق إعادة الترتيب، فتحول 
 

والجذذذدير بالذذذذكر أن مذذذا سذذذاعد الشذذذاعر علذذذى اسذذذتخدام هذذذذا الترتيذذذب هذذذو قرينذذذة العالمذذذة 
الفتحة على كلمذة )أهذل( دل علذى أنهذا مفعذول بذه، ومجذىء الضذمة علذى كلمذة اإلعرابية، فمجىء 

( قذد انتشذر فذي)فضل( دل على أنها فاعذل، وذلذك ليبذين للمتلقذى أن ممدوحذه )هذوذة بذن علذى الحن
م )أهذل شذبام( معتمذدًا علذى القرينذة  فيفضله وعم الناس من شبام  الذيمن جنوبذًا حتذى المذدائن، َفَقذدَّ

 .فة إلى استقامة وزن البسيطاإلعرابية باإلضا
 المثالين السابقين قد اتخذ صورة :  فيوإذا كان الترتيب الحر 

حالذذذة كونذذذه: مفعول+فعل+فاعذذذل، قذذذد وردت عنذذذد األعشذذذى  فذذذيفعل+مفعول+فاعذذذل، فذذذإن صذذذورته 
 فذذيحالذذة عذذدم كونذذه مؤكذذدًا بذذالنون  فذذيثالثذذة مواضذذع، تقذذدم فيهذذا المفعذذول علذذى الفعذذل  فذذي أيًضذذا

 :  (1163)نها، نحو قولهموضع واحد م
ذذذم   فيَيمَّم ت  َخي ر َفَتى  لّ ه  ** النَّذذذاس  ك 

* 
ن ى َوَمذذن  َغاَبذذا اهديَن به أَع   الشَّ

 
 فقوله: )الشاهدين به أعنى( جملة فعلية ذات فعل متعد، صورة نمطها : 

 مفعول به+جار ومجرور+فعل+فاعل "مستتر"، والبنية األساسية : 
 أعنى الشاهدين به

 فعل+فاعل+مفعول+جار ومجرور
ومن ثم يتبين لنا أن ثمة تحوياًل اختياريًا قد دخل هذه الجملة اعتمادًا على القرينة اإلعرابية، 
ليبين أفضلية )إياس بن قبيصة الطائى( على الناس الحاضرين منهم أواًل ثم من غاب منهم؛ لذا 

 .قدم المفعول به "الشاهدين"
                                                           

 0(  مصم  نل  ل ىل نص يا ، ة ًؤ    ة ًيص ا، ة ن ص   م  ة  ن   ة  ايي 1162)
 0 12، 207/079217/10  ىُثْنرل وىض ص 320/10( ة ًصنء1163)
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ذذذا الموضذذذعان اللذذذذان  م فيهمذذذا المفعذذذول بذذذه معمذذذواًل للفعذذذل المؤكذذذد بذذذالنون، فذذذذلك نحذذذو أمَّ ق ذذذدّ 
 :  (1164)قوله

َكنَّذذه   ذذذذوَب اَل َتن س  ب الَمن ص  ** َوَذا الن ص 
* 

بذ ذَدا ثَذذاَن َواللَه َفاع  ب د  اأَلو   َواَل َتع 

 
، صورة نمطها :  ُ  ذات فعل  متعد  ُ  طلبية  ُ  فعلية   فقوله: )والله فاعبدا( جملة 

أن هذذذذذه البنيذذذذة دخلهذذذذا عنصذذذذر  أيمفعول+فعل+فاعذذذذل، والبنيذذذذة األساسذذذذية: فعل+فاعذذذذل+مفعول، 
ل َبذذت  ألفذًا، وذلذذك للتأكيذد علذذى  التذيتحويذل بتقذديم المفعذذول بذه علذذى عاملذه المؤكذذد بذالنون الخفيفذذة  ق 

اختصاص المولى عز وجل بالعبادة دون غيره وعدم عبادة األوثان، ورغم أن الرضى قذد قذال إنذه 
م  (1165)ال يجوز تقذديم معمذول الفعذل المؤكذد بذالنون   التذيشذعر األعشذى للداللذة السذابقة  فذيفإنذه ق ذدّ 

 الثذذذانييريذذذدها الشذذذاعر باإلضذذذافة إلذذذى المحافظذذذة علذذذى اسذذذتقامة وزن الطويذذذل فيكذذذون وزن الشذذذطر 
 كاآلتى : 

 َواَل َتْع/ ُبِدأْلْوَثا/ َنَوالَّلـ/ َهَفْعُبـــَدا
 مفاعلـــنفعــولن مفاعيلن فعول 

أضف إلى ذلك تصحيح القافية برويها المراد، فيكون التقديم من 
 .خصائص لغة الشعر

وممذذذا ورد عنذذذده مسذذذتخدمًا فيذذذه الترتيذذذب الحذذذر معتمذذذدًا علذذذى القرينذذذة اإلعرابيذذذة وقرينذذذة تذذذاء 
 :  (1166)التأنيث قوله

  ُ ** َوَما َذن ب ه  َأن  َعاَفذت  الَمذذذاَء َباق ذذذر 
* 

َرَباَوَما إ ن    َتَعاف  الَمذذاَء إ الَّ ل ي ض 

 

، صورة نمطها: ذات فعل  متعد   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة   ُ  فقوله: )َعاَفت  الَماَء َباق ذر 
فعل+مفعول+فاعل، والبنية األساسية: فعل+فاعل+مفعول، ومن ثم فقد دخل الجملة تحويل 

ي ت َرك   الذيقرينة تاء التأنيث لبيان أن الماء هو اختيارى اعتمادًا على قرينة العالمة اإلعرابية و 
، فكلَّما أراد الراعى دفع أيًضامن جانب البقر، ال لعيب فيه، ولكن البتعاد الثور عنه فتبتعد البقر 

                                                           

أثثث   ىثثث  ة نثثثى  ،   ثثثلح  2 هثثثصأا نلثثثل  0/21ة ا وضثثث    ىُثْنرثثثل 217/10( ة ًثثثصنء1164)
 0 2/2229250ة  ص ي 

 0 2 هصأا نلل  0/21، ة ا وض 250، 2/222 لح ة  ص ي   ( ىُثْنرل1165)
 0 225/17( ة  ىعةح1166)
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البقر إلى الماء يضرب الثور على ظهره؛ ليدفعه إلى الحوض فتقبل بإقباله، أضف إلى هذا أن 
 .استقامة وزن الطويل فيتقديم المفعول وتأخير الفاعل إلى موقع العروض قد أسهم 

 
تخذذت صذورة: ا التذيوم مَّا سبق يمكن القول إن الشاعر آثر استعمال نمط الجملة الفعليذة 

مواضذذذع قليلذذذة  فذذذيإعذذذادة ترتيذذذب هذذذذه الصذذذورة إال  فذذذيفعل+فاعذذذل+مفعول، ولذذذم يسذذذتخدم الحريذذذة 
للحصذذذذذذذذول علذذذذذذذذى معنذذذذذذذذى معذذذذذذذذين ال يظهذذذذذذذذر إال بإعذذذذذذذذادة الترتيذذذذذذذذب إلذذذذذذذذى: فعل+مفعول+فاعذذذذذذذذل، 

عن طريق التقديم مع النسج الشعرى من  النحوي مفعول+فعل+فاعل، أو السعى إلى توافق النظام 
 .لوزن وتصحيح القافيةأجل استقامة ا

 
 الترتيــب المقيــد :  -ب

َصد بالترتيب المقيد   فيالطرق الثالثة السابقة  فيالجملة الفعلية التزام صورة معينة، ال نستطيع التصرف فيها كما هو الحال  فيي ق 
 :  هيالتراكيب، متخذًا ثالثة أنماط  فيالترتيب الحر، نتيجة لوجود علة ما 

 .فعل+فاعل+مفعولالنمط األول: 
 .فعل+مفعول+فاعل: الثانيالنمط 

دائمذًا علذى هذذه الهيئذة، ولذيس  يذأتيمفعول+فعل+فاعل، وهذا الذنمط "الثالذث" النمط الثالث: 
، و  ذا يريذده المبذدع مذن معذان  لعلذة مذا كذأن يتقذدم  يذأتيمعدواًل عن أصل ما؛ للتعبير عمَّ

المفعذذول بذذه علذذى الفاعذذل وجوبذذًا؛ ألنذذه اسذذم اسذذتفهام أو اسذذم شذذرط، فهذذذه األسذذماء لهذذا 
التركيذذذب، أو جذذذاء المفعذذذول مضذذذافًا السذذذم لذذذه الصذذذدارة، وكذذذذلك إذا ذ كذذذر  فذذذيالصذذذدارة 

ب ذذذد   فذذيالمفعذذول بذذذه  أول الجملذذذة لكونذذه ضذذذميرًا منفصذذذاًل، نحذذو قولذذذه تعذذالى:﴿ إ يَّذذذاَك َنع 
ين    وإ يَّ  َتع  اَك َنس 

وكذذلك  .، فلو تذأخر ألصذبح متصذاًل ولتغيذر غذرض التقذديم هنذا(1167)
َكر المفعذذذول قبذذل الفعذذذل  جذذواب أمذذذا  فذذذيحالذذذة كذذون عاملذذذه مقرونذذًا بفذذذاء الجذذزاء  فذذيي ذذذ 

َهذذذذذذر     ذذذذذذا ال َيت ذذذذذذيَم َفذذذذذذاَل َتق  : أي، (1168)الشذذذذذذرطية التفصذذذذذذيلية، نحذذذذذذو قولذذذذذذه تعذذذذذذالى:﴿ َفَأمَّ
فعل، أو كان الفعل فعل أمر مقرونًا بالفاء وانتصذب المفعذول بذه أمَّا+المفعول+الفاء+ال

ذذذر    : المفعذذذول بذذذه+الفاء+فعل أي، (1169) بفعذذذل األمذذذر، نحذذذو قولذذذه تعذذذالى:﴿ َوَربَّذذذَك َفَكبّ 
 شعر األعشى من هذه األنماط :  فيأمر، وفيما يلى عرض لما ورد 

 النمط األول : 

                                                           

 0 5(  عنا ة ىصي  ، ةآلى  1167)
 0 2(  عنا ة ض أ، ةآلى  1168)
 0 0(  عنا ة ا  ل، ةآلى  1169)
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الترتيب الحر إلى أن هذا النمط هو األصل،  فيهذا النمط االلتزام بالترتيب األصلى: فعل+فاعل+مفعول، وإذا كنا قد أشرنا  فييتم 
الترتيب المقيد أو اإلجبارى فال يمكن العدول عنه لخفاء العالمة  فيالترتيب الحر يمكن العدول عنه، أما  فيفإن ثمة فرقًا بينهما، ف
جود قرينة أخرى غيرها، نحو: قابل يحيى عيسى، فال يمكن تحديد الفاعل من المفعول إال بالرتبة أو مجىء اإلعرابية مع عدم و 

ال حصر فيه، أو مجىء المفعول ضميرًا متصاًل ولو تقدم ألصبح منفصاًل مع تغيير  أيالفاعل ضميرًا متصاًل غير منحصر، 
َسل نَ  فيالمعنى، ويجتمع ذلك  يرًا   قوله تعالى:﴿ إ نَّا َأر  رًا َوَنذ  دًا َوم َبشّ  اَك َشاه 

أو مجىء المفعول محصورًا، نحو قوله تعالى:﴿  (1170)
ل وَن إ الَّ َأنف َسه م     َوَما ي ض 
، فقد ورد المفعول محصورًا بإال؛ لذلك وجب تأخيره لعدم تغيير المعنى، وكذلك إذا جاء الفاعل (1171)

م  ب َبع ض    مضافًا إلى المصدر المقدر بأن والفعل، نحو  َضه  قوله تعالى:﴿ َوَلو اَل َدف ع  الّله  النَّاَس َبع 
، فقد تأخر المفعول به (1172)

أربعمائة وستين  فيشعر األعشى  فيوقد ورد هذا النمط  (1173)وجوبًا؛ ألن الفاعل أضيف إلى المصدر المقدر بأن والفعل
وتأخر المفعول به،  (1174)مائة وأربعة وخمسين موضعاً  فيموضعًا، تأخر فيها المفعول به عن الفاعل لكونه ضميرًا غير منحصر 

 ولكون الفاعل  (1176)ثمانية مواضع فيوتأخر لكونه محصورًا  (1175)مائتين وسبعة وتسعين موضعاً  فيألنه ضمير متصل 

 .(1177)موضع واحد فين والفعل مضافًا إلى المصدر المقدر بأ

 

 :  (1178)فمثال تأخر المفعول به عن الفاعل لكون الفاعل ضميرًا غير منحصر قوله
ذذذذرًَّة ب َربي ذذذع   ل ذذذَت ص  ** ث ذمَّ َوصَّ

* 
ف َت َحاَلًة عذَذذن  َحذذذال   يَن َصرَّ  ح 

 
  ُ ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  رًَّة ب َربي ع  ل ذَت ص  ، صورة فقوله: )َوصَّ ُ  ذات فعل متعد  مثبتة 

نمطها:فعل+فاعل "ضمير متصل"+مفعول به+جار ومجرور، ومن خالل هذه البنية يتضح لنا 
تأخر المفعول به عن الفاعل تأخرًا إجباريًا ال يمكن العدول عنه، لكون الفاعل ضميرًا متصاًل 

 .غير منحصر والمفعول اسمًا ظاهراً 
                                                           

 0 1/135 ن ع ىُثْنرل ةألبعف  ي ة 1(  عنا ة ىو ، ةآلى  1170)
 0 22(  عنا مف  الةح، ةآلى  1171)
 0 152(  عنا ة م لا ةآلى  1172)
 0 102-2229107-2/220( ىُثْنرل   لح ة  ص ي 1173)
/22/51927/20917/12922/029215/39222/719215ة ثثثثثث ىعةح،  ع (ىُثْنرثثثثثل1174)

29105/109117/129120/039112/219000/259022/229007/
229052/209022/209077/319305/009310/22 0 

، 55/12/27ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع   ( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل1175)
13972/329202/329212/259212/279257/02 ،

227/39270/039225/359105/279120/79112/39122/109170/33  ،
115/219000/129012/319030/219027/19012/59302/219312/19310 /

25915 0 
 252/19250/109257/309252/509107/79327/279310/12( ة ًثثثثثثثثثثثثثصنء1176)

0 
 0 127/07( ة ًصنء1177)
 0 20/70( ة ًصنء1178)
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 :  (1179)ًا متصاًل قولهومثال تأخر المفعول لكونه ضمير 
يذذذَف َوَكذذاَن الذ   اَلل  خ  ** َوإ َذا َما الضَّ

* 
وَنه َعن   سًا َير ج  م  د  خ  ذ ور 

 (1180)َلَيذذال  
 

، صورة نمطها :  ُ  ذات فعل متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )يرجونه( جملة 
فعل+فاعل+مفعول به "ضمير متصل"، ومن خالل هذه البنية يتضح لنا أن المفعول بذه قذد تذأخر 
عذذن الفاعذذل وجوبذذًا، وال يمكذذن العذذدول عذذن هذذذذا الترتيذذب لكذذون المفعذذول ضذذميرًا متصذذاًل لذذو تقذذذدم 

 .ضميرًا متصاًل غير منحصر أيًضاالنفصل ولتغير المعنى، أضف إلى ذلك مجىء الفاعل 
 
 

شذذعر األعشذذى لكونذذه ضذذميرًا متصذذاًل كثيذذرًا مذذا  فذذيذكر أن تذذأخر المفعذذول بذذه والجذذدير بالذذ
 .مجىء الفاعل ضميرًا متصاًل غير منحصر هيتجتمع معه العلة األخرى، و 

 

 :  (1181)ومثال تأخر المفعول به لكونه محصورًا قوله
** َوَماء  َصر  َلذذم  َألذ ذذَق إ الَّ الَقَطا ب ه  

* 
ه َورَة  قًا َوَمش  ر  َواق  و  اأَلط 

رَها ن ح و 
(1182) 

 

  

                                                           

 0 55/10( ة ًصنء 1179)
 0( ياًص    ن   ة اص  ني  ياً  وىصم1180)
 0 310/12( ة ًصنء1181)
ل  اثثثصف أ ثثثثن  وتيثثثل اياثثثن، ة   ثثثص  جاثثثع ل ثثثصا  اثثثصئل ى ثثثلب أثثث  ة  اثثثصم،  نلثثثص   ( أثثثص  بثثث1182)

 0ونيض
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، صورة نمطها :   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )لم ألق إال الَقَطا ب ه ( جملة 
 لم+فعل+فاعل+إال+مفعول به+جار ومجرور

 
ومن خالل هذذه الصذورة يتضذح تذأخر المفعذول بذه تذأخرًا إجباريذًا لكونذه محصذورًا بذإال، وال 

يريذده الشذاعر، وهذو أنذه كثيذرًا مذا يقطذع  الذذييمكن العدول عذن هذذه الصذورة حفاظذًا علذى المعنذى 
 .القفر الموحش من الصحراء ال يلقى فيه إال الماء الراكد، والقطا الرمادى النحور ذات األطواق

 
شذذذعر  فذذيَوَلعلَّذذه مذذن المفيذذذد اإلشذذارة إلذذى أن المفعذذذول بذذه إذا كذذان قذذذد جذذاء متذذأخرًا وجوبذذذًا 

حالذذة كونذذه  فذذيشذذعره  فذذيحالذذة كونذذه محصذذورًا، فإنذذه لذذم يذذرد  فذذياثنذذى عشذذر موضذذعًا  فذذياألعشذى 
 متقدمًا محصورًا متخذًا نمط : 

 +فعل+إال+مفعول+فاعلفيأداة ن
 

ذلذذك، فهذذو جذذائز إذا كذذان الحصذذر باسذذتخدام "إال"، وذلذذك لمعرفذذة المحصذذور  فذذيوال غرابذذة 
 بكونه واقعًا بعد إال، نحو قول الشاعر : 
ل يذذذم  َساَعذذذة   َلذى ب َتك  ** َتَزّودت  م ن  َلي 

* 
َف َما ب ى َكاَلم هذذا  َفَما َزَاد إ الَّ َضع 

 
الصذورة اعتمذادًا علذى السذماع وظهذور وقد أجاز أكثر البصريين والكسائى وابن مالك هذه 

 .(1183)القصد، بخالف إنما، فال يجوز تقديم المحصور حتى ال يلتبس بغير المحصور
 

 فذيورد  الذذيومثال تأخر المفعول لكون الفاعل مضافًا إلى المصدر المقدر بأن والفعل و 
 :  (1184)موضع واحد هو قوله

ه  الَخي ذذَل َحتَّذذذذى َيط ذذذذو َواد  ** َوَتق 
* 

َواة  َوإ يَغال َهذذذا  َل َكر  الذذذذذر 

 

                                                           

، ة ينصبثل ةأل ص ثي  203-1/200،  ثلح ةنث    يثا522-2/525( ىُثْنرل  هاع ة  عةأثع1183)
 ،  ة مي  أ  ة  عىا  005-003 لالن  ة ىيلأ ص

 0 127/07( ة ًصنء1184)



 

325 

قولذذه )وتقذذواده الخيذذل( مفعذذول بذذه للمصذذدر المقذذدر بذذأن والفعذذل "تقذذواده"  فذذيفكلمذذة )الخيذذل( 
ذوا  َعن ذه     فيوقد تأخر تأخرًا واجبًا، ال يمكن العدول عنه كما  َبذا َوَقذد  ن ه  م  الرّ  ه  ذذ  قوله تعالى:﴿ َوَأخ 

يريذذده الشذذاعر، وهذذو أن ممدوحذذه إيذذاس بذذن قبيصذذة الطذذائى يقذذود  الذذذيلعذذدم تغييذذر المعنذذى  (1185)
 .الغزو والترحال فيالقتال حتى يطول َكر  القائمين عليها، وإيغالهم  فيالخيل 

 
ذذذا سذذذبق بيانذذذه مذذذن خذذذالل اإلحصذذذاء يتبذذذين لنذذذا أن شذذذعر األعشذذذى قذذذد خذذذال مذذذن التذذذزام  مَّ وم 

عول، المسذذبب بخفذذاء قرينذذة العالمذذة اإلعرابيذذة، ومذذا يترتذذب علذذى الترتيذذب األصذذلى: فعل+فاعذذل+مف
شعره ملتزمًا فيه الترتيب األصلى كان لسبب آخر غير  فيالمعنى، وأنَّ ما وقع  فيذلك من لبس 

 .هذا بجانب ظهور قرينة العالمة اإلعرابية
 

 :  الثانيالنمط 
 : هذا النمط يتم فيه العدول عن الترتيب األصلى متخذًا صورة 

أن األصل هكذا دائمًا وال يمكذن تغييذره، وذلذك لعلذة نحويذة أدت إلذى تقذدم  أيفعل+مفعول+فاعل، 
المفعول لفظًا ال رتبة، وتأخر الفاعل، كأن يشتمل الفاعذل علذى ضذمير يعذود علذى المفعذول، نحذو 

م     ق ه  ذد  ق يَن ص  ذذاد  م  َينَفذع  الصَّ قولذه تعذذالى:﴿ َهذَذا َيذذو 
أسذلوب الحصذذر أو  فذذي، أو وقذذوع الفاعذل (1186)

يَلذذذه  إ الَّ الّلذذذه     َلذذذم  َتأ و  القصذذذر فيقصذذذر عليذذذه، نحذذذو قولذذذه تعذذذالى:﴿ َوَمذذذا َيع 
، فذذذإن مذذذا قبذذذل إال (1187)

محصور فيما بعذدها، ولذو قذدم الفاعذل بذال "إال" انعكذس المعنذى، ولذو قدمتذه معهذا لجذاء المحذذور، 
لَ  ه  ال ع  َبذذاد  ذذن  ع  َشذذى اللَّذذَه م  ، أو يكذذون المفعذذول ضذذميرًا متصذذاًل والفاعذذل (1188) َمذذاء  وقولذذه:﴿ إ نََّمذذا َيخ 

 .(1189)اسمًا ظاهراً 
مائة وستين موضعًا، جاء فيهذا تقذدم المفعذول علذى  فيشعر األعشى  فيوهذا النمط ورد 

وتقدمذذه لوقذذوع  (1190)واحذذد وعشذذرين موضذذعاً  فذذيالفاعذذل الشذذتماله علذذى ضذذمير يعذذود علذذى المفعذذول 

                                                           

 0 222(  عنا ة نًص ، ةآلى  1185)
 0 222، ةآلى  (  عنا ة اصئ ا1186)
 0 7(  عنا مف  الةح، ةآلى  1187)
 0 11(  عنا  صال، ةآلى  1188)
 0 227-2/222  لح ة  ص ي  2/123( ىُثْنرل  ة خنصئي1189)
، 20/219205/119207/029227/029132/22ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح،   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثع  ( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثل1190)

120/01 ،312/229312/21 0 
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وتقدمذذه لكونذذه  (1191)موضذذعين اثنذذين فذذيالفاعذذل محصذذورًا بذذإال فقذذط مذذع عذذدم وروده محصذذورًا بإنمذذا 
 .(1192)مائة وسبعة وثالثين موضعاً  فيضميرًا متصاًل، والفاعل اسمًا ظاهرًا 

 
 :  (1193)فمثال َتق دم المفعول الشتمال الفاعل على ضمير يعود على المفعول قوله

َم  نَّا  ابن َعم رو  َيو  ذذذب  َوم  َفذذل َشاح  ** َأس 
* 

َلذذه  ع ذ َرات َهذذذا   َيز يد  َوَأل َهت  َخي 

 
ذذذذ َرات َهافقولذذذه: ) َلذذذه  ع  ، صذذذورة َأل َهذذذت  َخي  ُ  ذات فعذذذل متعذذذد  ُ  مثبتذذذة  ُ  خبريذذذة  ُ  فعليذذذة  ( جملذذذة 

 نمطها:
 فعل+مفعول به+مضاف إليه+فاعل+مضاف إليه

 والبنية األساسية: 
 ألهت عذراتها خيله

 مضاف إليه+مفعول به+مضاف إليهفعل+فاعل+
 
أن هذه البنيذة دخلهذا عنصذر تحويذل بتقذدم المفعذول علذى الفاعذل؛ ألن الفاعذل يشذتمل  أي

على ضذمير يعذود علذى المفعذول، ولذو لذم يتقذدم المفعذول، لعذاد الضذمير علذى متذأخر لفظذًا ورتبذة، 
يريده الشاعر، حيذث إنذه يريذد اإلدالء بذأن مذن قومذه   ورجذال  الذييضاف إلى ذلك تغير المعنى 

وقذد أسذهم  .أعرافهذا "شذعر الناصذية" يذوم )أسذفل شذاحب( فذيقبيلتذه يزيذد بذن عمذرو، إذ تمذرح خيلذه 
 .مع النسج الشعرى، فصحت القافية، واستقام وزن الطويل النحوي توافق النظام  فيهذا التقديم 

قوله "عذراتها" قد عاد على لفظ "الخيل" وهذو  فيالضمير  وتجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان
لسذان  فذيعاد الضمير من الفاعل على المفعول، فقذد شذاع  أيالرتبة،  فياللفظ متأخر  فيمتقدم 

العرب تقديم المفعول المشتمل على ضذمير يعذود علذى الفاعذل المتذأخر، نحذو: "خذاف ربذه عمذر"، 

                                                           

 0 217/29122/23( ة ًصنء1191)
، 72/179232/019272/239125/229130/029172/23  ثثثثثثثثثثثثثثع( ة ًثثثثثثثثثثثثثصنء، 1192)

037/02 ،022/21 ،320/139322/1 0 
 0 205/11( ة ًصنء1193)
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وهذا مذا لذم  (1194)المفعول، فهو متقدم رتبه، وإن تأخر لفظاً الفاعل تقديمه على  فيوذلك ألن النية 
 .شعر األعشى فييرد 

 

 :  (1195)ومثال تقدم المفعول لوقوع الفاعل محصورًا قوله
َهذذا  هي يع  َتط  ن ذذذذو َواَل َيس  ** اَلهم  اَل َتد 

* 
ذذم   َواس  َيات  الرَّ يس  إ الَّ النَّاج  َن الع   م 

 
ُ  ذات فعل  فقوله: )َواَل  ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ذذم ( جملة  َواس  َيات  الرَّ يس  إ الَّ النَّاج  َن الع  َها م  يع  َتط  َيس 

، صورة نمطها :  متعد 

 ال+فعل+مفعول به+جار ومجرور+إال+فاعل+نعت
 

ومن خاللها  يتبين لنا أن المفعول به قد تقدم على الفاعل نظرًا لمجىء الفاعذل محصذورًا 
يريذذده الشذذاعر، وهذذو  الذذذيمقصذذورًا عليذذه، لذذذا وجذذب تذذأخره؛ ألنذذه لذذو تقذذدم لتغيذذر المعنذذى  أيبذذإال، 

 فيتؤثر  التيبيان أن محبوبته بعيدة ال تدنو، وال يستطيع اللحاق بها إال ناقة سريعة من الرواسم 
 .األرض

 :  (1196)ومثال تقدم المفعول لكونه ضميرًا متصاًل، والفاعل اسمًا ظاهرًا قوله

ْيـ ُُ َتَعاَوَرهـَــا الصَّ ُُ َقْفــَرُة  ِدْمَنــُة

 ـُف ِبِريَحْيِن ِمْن َصبـــًا َوَشَمـــالِ 
 

، صورة نمطها: ُ  ذات فعل متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )تعاورها الصيف( جملة 

 فعل+مفعول به "ضمير متصل"+فاعل
 

ذلذذذك أنذذذه  فذذذيوهذذذذه الصذذذورة ترشذذذدنا إلذذذى أن المفعذذذول بذذذه قذذذد تقذذذدم علذذذى الفاعذذذل، والسذذذبب 
ضمير متصل، والفاعل اسم ظاهر؛ لذا وجب تأخر الفاعل، وال يجوز تقدمه؛ ألنه لذو تقذدم لتغيذر 

                                                           

،     جاثثثثصف أنثثثث ىي  صبثثثث   ة و ثثثث ىل  ة وثثثثأييل  ثثثثي 2/321( ىُثْنرثثثثل   ثثثثلح ةنثثثث    يثثثثا 1194)
أياثثثثعة  ة ىيثثثثا، أجلثثثث  نليثثثث  ة لتثثثث  ة يلنيثثثث  نءىوثثثثص  ة مثثثثصن  ، جصأيثثثث  ةألزهثثثثل، ة يثثثث   ة ًثثثثص س 

 0 221-222م، ص 1000-هث2310 شل
 0 217/2( ة  ىعةح1195)
 0 50/1( ة ًصنء1196)
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أضذذف إلذذى ذلذذك أن المفعذذول المتقذذدم يمثذذل أهميذذة عنذذد الشذذاعر، فالضذذمير "المفعذذول بذذه"  .المعنذذى
تمثل آثذار محبوبتذه، فهذذه اآلثذار تمثذل أهميذة عنذده مذن منطلذق أنهذا الذرابط  التينة عائد على الدم

تعليقذه علذى  فذيبينه وبين محبوبته بعدما رحلت؛ لذلك فإنى مع الذدكتور أحمذد مطلذوب حذين قذال 
مثذذل هذذذا الذذنمط معلقذذًا علذذى نذذص الذذدكتور إبذذراهيم أنذذيس بقولذذه: "وذكذذر الذذدكتور إبذذراهيم أنذذيس أنذذه 

انحذذراف الفاعذذل عذذن موضذذعه مذذا سذذاقه سذذيبويه مذذن حذذديث عذذن العنايذذة واالهتمذذام  فذذي "لذذيس يشذذفع
هذذا االنحذراف فلسذفة  فذيذلذك مثذااًل، وكذذلك ال يشذفع  فذيلذم يذذكر  الجرجذانيبالمتقدم إذ كما قذال 

حين أراد توضيح معنذى االهتمذام بعبارتذه المشذهورة: "قتذل الخذارجى زيذد" فذالحالل بذين  عبد القاهر
غيرهذذا ال يصذذح أن  فذذييسذذبق فيهذذا المفعذذول فاعلذذه واضذذحة جليذذة و  التذذيوالحذذرام بذذين، واألسذذاليب 

فمذذا قالذذه النحذذاة مذذن جذذواز تقذذدم المفعذذول علذذى فاعلذذه حذذين يذذؤمن اللذذبس ال  .يغيذذر أحذذدهما مكانذذه
أساليب صذحيحة، وال يعذدو أن يكذون رخصذة َمذنَّ بهذا علينذا النحذاة دون حاجذة ملحذة مبرر له من 

 .(1197)الشعر، وذلك ألن للشعر أسلوبه الخاص فيإليها، غير أنا قد نقبلها 
 

كقولذذذذه وذكذذذذر أنواعذذذذًا أخذذذذرى لتقذذذذديم المفعذذذذول وأرجعهذذذذا إلذذذذى الفاصذذذذلة والحذذذذرص علذذذذى موسذذذذيقاها 
يفَ  ه  خ  س  َجَس ف ي َنف  َسذل وَن   (1198)ًة م وَسى   تعالى:﴿ َفَأو  ذا َجذاء آَل ل ذوط  ال م ر   ...(1199) وقولذه:﴿ َفَلمَّ

بذذاب حريذذة الجملذذة  فذذيبواجذذب كذذاألنواع الثالثذذة، ولكنذذه ممذذا يذذدخل  هذذذه األمثلذذة فذذيولذذيس التقذذديم 
دراسذة اللغذة وهذو مذنهج صذارم  فذيالعربية، وهو غير ما أراده الدكتور إبراهيم أنيس وحدده منهجه 

العبذذارة كثيذذرًا، وال يلتفذذت إلذذى مذذا يريذذده المعنذذى ويهذذدف إليذذه، بذذل ال  فذذيال يهذذتم بذذالنظم واالتسذذاق 
: "ضذذرب زيذذدًا عبداللذذه، وكذذان سذذيبويه قذذد قذذال عنذذه: (1200)كتذذب النحذذاة مثذذل فذذييلتفذذت إلذذى مذذا جذذاء 

 .(1201)بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى" الذي"وهو عربى جيد كثير كأنهم إنما يقدمون 
 

وقذال ابذن جنذذى: "إن المفعذول قذذد شذاع واطذذرد مذن مذذاهبهم كثذذرة تقدمذه علذذى الفاعذل حتذذى 
دعا ذلك أبا على إلى أن قال: إن تقدم المفعول على الفاعل قسم برأسه كمذا أن تقذدم الفاعذل قسذم 

 .(1202)"...االستعمال مجيئًا واسعاً  قائم برأسه، وإن كان تقديم الفاعل أكثر وقد جاء به أيًضا
 

 النمط الثالث : 
                                                           

 0 133( أ  و لةن ة لت  ص1197)
 0 27(  عنا ان، ةآلى  1198)
 0 22(  عنا ة  جل، ةآلى  1199)
 0 37-35( ن ع   تعى  ص1200)
 0 2/03( ة  وصب1201)
 0 127-2/125( ة خنصئي1202)
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وجوبًا متخذًا صورة: مفعول+فعل+فاعل،  أيًضاهذا النمط يتم فيه العدول عن الترتيب األصلى 
شعر  فيوال يمكن تغييره؛ ألن المفعول المقدم اسم من أسماء الصدارة، وقد ورد هذا النمط 

 :  (1203)موضع واحد هو قوله فياألعشى 

يَمذذة   ذذذن  َعظ  َنا َعن ك ذم م  ** َوَكائ ن  َدَفع 
* 

َقاَلَهذذا  ت  َقد  َبَتت َنا ع  َبة  َمو   َوك ر 

 

، صورة  ُ  ذات فعل متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  فقوله: )وكائن دفعنا عنكم من عظيمة( جملة 
نمطها: مفعول به+فعل+فاعل+جار ومجرور مكرر، ومن خاللها يتبين لنا أن المفعول به "كائن" 

إلى لها الصدارة، وال يجوز تأخره، هذا باإلضافة  التيمقدم وجوبًا على الفعل؛ ألنه من األسماء 
بَيعَة  َباد  ا بَنى  ض  أن تقديمه قد دل على تركيز الشاعر على كثرة دفع قومه للملمات عن بنى ع 

 .أصابتهم وكادت تهلكهم التيوكثرة تفريجهم للكرب 

 

بين  أيشعر األعشى قد جاء بعد الفاعل أو قبله،  فيَوم مَّا سبق نرى أنه إذا كان المفعول به 
وضع من هذه األوضاع الثالثة  أيالفعل وفاعله، أو قبل الفعل نفسه، سواء أكان االلتزام ب

اختياريًا أم إجباريًا، فإنه قد أدى إلى معنى من التماسك والترابط بين أجزاء الجملة بل وبين أجزاء 
شاعر، مسهمًا جاء بها ال التيال يتحقق إال بورود الجملة على الهيئة  الذيالنص، وهو األمر 

شعر  فيإلى أنه لم يرد  أيًضاويمكن اإلشارة  .المتلقيبين المبدع و  اللغوي االتصال  فيبذلك 
حالة كون الفاعل متصاًل بضمير يعود على  فياألعشى ما ظاهره تقدم الفاعل على المفعول 

لفظًا المفعول المتأخر "إضافة الفاعل إلى ضمير المفعول" لفساد تقدم المضمر على مظهره 
 .(1204)ومعنى

 

 ثانيًا: الترتيب بين المفاعيل 

                                                           

 0 020/1( ة  ىعةح1203)
 أثثص نيثث هص حيثثي ىثثل  ةنثث  جنثثأ وح ة  ثثص   ثثي لع ثثن )جثثز  نجنثثن  2/123ة خنثثصئي  ( ىُثْنرثثل1204)

ثثَل  اعاثثين ة و ثث ىل،  يلثثأ ا ثثك نأ ثثن  نأ       ن  حصيل(  صئ ا  لأ ) ث  ( ي  ثص   لثأ ة جاص ث   ىثل  و ثن  اثص نثثل   ثص  ي ث ىل  ة اىيثثعف  لثثأ ة ىص ثثا نثثصح ة اعاثثع  ثثن، حوثثأ إ ثثن إاة وُيِ 
 0ننن،  ل ل م ة ىص ا  لأ و ن ل نا أ  أص   لين أىيعف  جصز ا كلصف  جز      ن  حصيل 
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ينقسم بدوره إلى ثالثة أقسام، أولها: ما يتعدى  المتعدينعلم أن الفعل ينقسم إلى الزم ومتعد، و 
إلى مفعول به واحد، وثانيها: ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، نحو ظن وأخواتها، 

وثالثها: ما يتعدى إلى ثالثة مفاعيل،  .أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وذلك يعرف بباب أعطى
الترتيب بين الفعل والفاعل والمفعول به قد سبق، فإنه وإذا كان الحديث عن  .نحو أعلم وأرى 

يتبقى الحديث عن الترتيب بين المفاعيل، ونتيجة الستقراء شعر األعشى، فإن الحديث هنا 
 .باب أعطى وباب ظن وأخواتها فيسيقتصر على الترتيب بين المفاعيل 

 

 
 باب أعطى :  فيالترتيب -أ

الفعل إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فالحالة  إلى أنه إذا تعدى اللغوي يشير الواقع 
م  فياألصل أن يتقدم ما هو فاعل  هياألولى، و  المعنى، نحو: أعطيت الطالب جائزة، فقد ق دّ 

المعنى، فهو اآلخذ للجائزة، وهذا األصل يلزم اتباعه  في)الطالب( على )الجائزة(؛ ألنه فاعل 
المعنى محصورًا فيه، نحو: ما أعطيت التلميذ  فيبسبب مخافة اللبس، أو بسبب كون المفعول 

 في" مقصور عليه؛ ولذلك وجب تقديم الفاعل الثانيالمعنى "المفعول  فيإال كتابًا، فالمفعول 
المعنى اسمًا  فيالمعنى ضميرًا متصاًل، والمفعول  في المعنى "التلميذ"، أو بسبب كون الفاعل

خالف األصل، ففيها يجب تقديم المفعول  هيأما الحالة الثانية، و  .ظاهرًا، نحو: أعطيتك درهماً 
المعنى، نحو:  فيالمعنى متصاًل بضمير يعود على المفعول  فيالمعنى، كأن يكون الفاعل  في

م ل  فيعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، أو كان الفاعل أعطيت الحقيبة صاحبها، فلو ق دّ 
المعنى  فيالمعنى محصورًا "مقصورًا عليه" نحو: ما أعطيت الدرهم إال زيدًا، أو يكون المفعول 

وفيما عدا ذلك يجوز تقديم  .المعنى اسمًا ظاهرًا، نحو: الدرهم أعطيته بكراً  فيضميرًا والفاعل 
ه، فيجوز: أعطيت ماله زيدًا؛ ألن الضمير إن عاد على متأخر أيهما، نحو: أعطيت زيدًا مال

ى لزيد الذيالمعنى، فهو  فيلفظًا، فقد عاد على متقدم رتبة، ألن المال فاعل  ط  وما  .(1205)أ ع 
المعنى )المفعول األول(،  فيشعر األعشى من هذه األفعال قد وجب فيه تقديم الفاعل  فيجاء 
 : (1206)ستة مواضع، نحو قوله فيوذلك 

                                                           

-1/253،  ة  ثصأا نو  يثثء أ اث  أ يثأ ة ثث ى 255-1/250( ىُثْنرثل   ثلح ةنثث    يثا1205)
 0 1/222،  لح ةأل اع أ255

 0 22/059227/30،  ىُثْنرل وىض ص150/22( ة  ىعةح1206)
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ذذذذس  َأَربذَّذذه   ل سًا َغي َر ن ك  َطاه  ح  ** َفَأع 
* 

َوَقد  َكاَد  فيل َؤامًا ب ه َأو  
َهذذب    (1207)َيذ 

، صورة نمطها :  ُ  ذات فعل متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )فأعطاه حلسًا( جملة 

األول وجوبًا؛ ألنه فعل+فاعل+مفعول أول+مفعول ثان، وهذه البنية تشير إلى تقدم المفعول 
اسم ظاهر ولو تأخر النفصل وأصبح اسمًا ظاهرًا، حيث إن الضمير عائد  الثانيضمير متصل و 
 :  (1208)قوله فيعلى )الجار( 

َلَك َما َأو   َقذذذاد  ل َجذذذذذار ه   فيَفَقب  ** الر 
* 

َشى  مَّا َكاَن َيخ  َفَأن َجاه  م 
 (1209)َوَير َهذذذب  

 .للمعنى من تكرار االسم الظاهرأفضل  ووجود الضمير

اسم ظاهر، فإن هذه  الثانيهذا المثال؛ ألنه ضمير متصل و  فيوإذا كان المفعول األول قد تقدم 
 : (1210)العلة قد تجتمع مع األخرى، نحو قوله

ذذم   ك  ** َفإ ن  َأن أ َعن ك م اَل أ َصال ذذذذح  َعد وَّ
* 

ذذَدااًل  ه  إ الَّ ج  َواَل أ ع ط 
َرَبذذا  (1211)َوَمح 

، صورة نمطها  ُ  ذات فعل متعد  ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية  فقوله: )وال أعطه إال جدااًل ومحربا( جملة 
 : 

 "ال"+فعل+فاعل+مفعول أول+إال+مفعول ثان+معطوف فيحرف ن
لسذذذببين، األول: أن  الثذذذانيوهذذذذه الصذذذورة تشذذذير إلذذذى وجذذذوب تقذذذدم المفعذذذول األول وتذذذأخر 

اسذم ظذاهر، وهذذا  الثانيمقصور عليه، اآلخر: أن المفعول األول ضمير متصل و  الثانيالمفعول 
يريد الشاعر إيصاله للمتلقى وهو أن األعشذى يخبذر بنذى سذعد  الذيإبراز المعنى  فيالتقدم يسهم 

ابن قيس بأنه لن يكون إال وفيًا للقرابة والنسب، َفإ ن  َبع َد عنهم فلن يصالح عدوهم، ولن يعطه إال 
بيذذان أن العذذدو هذذو اآلخذذذ دون غيذذره والتأكيذذد علذذى ذلذذك،  أيالحذذرب،  فذذيدال وشذذدة الغضذذب الجذذ

                                                           

ة ثثلوس،  ؤةأثثص    ثث ل ألم، و   ( ة  لثث   ة  ثث ح ة لةنثثع  ثثي ة ايًثثل،   ثث   ة ًثث ل ة ا ًثثعن1207)
 0 لين نىا ى ئل نيضن نيضص ، وننن  ننن  وننن  جاين  و زأن

 0 150/21( ة  ىعةح1208)
 0( ة للص    ال  ن   م ة لن ن  جي ا ن  ني 1209)
 0 225/11( ة  ىعةح1210)
( أ لنثثص   أنثثث ن أياثثثأ أثثث  حثثثلب ة لجثثثا و  ة ثثثو  غضثثثمن  ن ًثثثل ة اثثثيل يينثثثأ ة شثثث ى   ثثثي 1211)

 0ة  لب
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شذعر  فذيوممذا سذبق يتضذح لنذا أنذه لذم يذرد  .الحذرب فذيوقصر األخذ على الجدال وشدة الغضب 
يريذده  الذذيبذاب أعطذى حفاظذًا علذى المعنذى  فياألعشى خروج عن أصل الترتيب بين المفعولين 

 .يّ نب   الذيعلى النحو 
 باب "ظن" :  فيالترتيب  -ب

الجملة  في)باب ظن( الترتيب  فييتبع الترتيب بين المفعولين 
االسمية، حيث إنها أصل التركيب المحتوى على ظن قبل تحوله من 

اتُِّبع  الذيمركب اسمى إسنادى إلى مركب فعلى، وذلك على النحو 
 .الجملة االسمية غير المنسوخة فيصدد الحديث عن الترتيب 

ثالثة عشرة موضعًا لم يتم فيها الخروج  فيشعر األعشى  فيوقد ورد تركيب ظن وأخواتها 
عن الترتيب األصلى: فعل+فاعل+مفعول أول+مفعول ثان، فجاء المفعول األول واجب التقديم 

وجاء  (1212)ليةموضع واحد؛ ألنه بالنظر إلى التركيب األصلى وجد أن الخبر جملة فع في

؛ ألنه بالنظر إلى البنية األصلية (1213)اثنى عشر موضعاً  فيجائز التقديم والتأخير 
هذه الحالة  فيللمفعولين اللذين أصلهما المبتدأ والخبر وجد أن الخبر مفرد والمبتدأ معرفة، و 

يجوز فيه التقديم والتأخير، لكن الشاعر  الثانييجوز تقديم الخبر وتأخيره، لذا فإن المفعول 
 .كل المواضع فيالترتيب  فياتبع األصل 

 
، فذذيويالحذذظ أن مواضذذع الوجذذوب والجذذواز قذذد جذذاءت مذذع األفعذذال حسذذب، علذذم، وجذذد، أل

شذذعر األعشذذى فلذذيس متعذذديًا لمفعذذولين؛ ألنذذه مذذن قبيذذل الرؤيذذة  فذذي( الذذوارد أيجعذذل، أمذذا الفعذذل )ر 
 :  (1214)البصرية، وذلك نحو قوله

َسَبنذّ ذذذى َلك ذذذ م َكاف ذذذذراً  ** َفال َتح 
* 

َيذذذاَرا يذذذد  الغ  َسَبنّ ذى أ ر   َواَل َتح 

 

                                                           

 0 22/33  ىعةح( ة1212)
/22/339227/229212/129225/229222/219225/339130/059110(ة ًصنء1213)

00905 0 
 0 22/33( ة ًصنء1214)
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ُ  ذات فعذذل متعذذد  إلذذى  ُ  منفيذذة  ُ  خبريذذة  ُ  فعليذذة  َيذذذذذاَرا( جملذذة  يذذذذذد  الغ  َسَبنّ ذذذى أ ر  فقولذذه: )َواَل َتح 
 مفعولين، صورة نمطها : 

عذذذول بذذذه ثذذذان "جملذذذة فعليذذذة"، وهذذذذه الصذذذورة تشذذذير إلذذذى أن ال+تحسذذذب+فاعل+مفعول بذذذه أول+مف
جملذذذة فعليذذذة ذات فعذذذل مضذذذارع؛ لذذذذا ال يجذذذوز تقديمذذذه علذذذى المفعذذذول األول لعذذذدم  الثذذذانيالمفعذذذول 

باإلضافة إلى ما يترتذب علذى ذلذك  (1215)تحول الجملة األصلية قبل دخول "حسب" إلى جملة فعلية
  .من انفصال الضمير

 
ُ  ذات فعذذل  متعذذد  إلذذى قولذذه: )ال تحسذذبنى  فذذيو  ُ  منفيذذة  ُ  خبريذذة  ُ  فعليذذة  لكذذم كذذافرًا( جملذذة 

 مفعولين، صورة نمطها : 
ال+فعل+فاعل+جذار ومجرور+مفعذول بذه ثذان، وهذذه الصذورة تشذير إلذى أن المفعذول األول معرفذة 

اسذذم ظذذاهر، وقذذد  الثذذانينكذذرة، وإذا نظرنذذا إلذذى المفعذذولين وجذذدنا أن األول ضذذمير متصذذل و  الثذذانيو 
آثر الشاعر االلتزام بهذذا الترتيذب حتذى ال ينفصذل الضذمير المتصذل بالفعذل، فكلمذا كذان االتصذال 

 فذذذذييريذذذذده  الذذذذذيممكنذذذًا كذذذذان أفضذذذذل مذذذذن االنفصذذذال، أضذذذذف إلذذذذى ذلذذذذك المحافظذذذذة علذذذى المعنذذذذى 
الحذذالتين، وعذذدم حذذدوث اللذذبس، وهذذذا المعنذذى هذذو تأكيذذده لممدوحذذه قذذيس بذذن معذذد يكذذرب أنذذه لذذن 

 .يتحول عن عهده، ولن يستبدل به أحدًا غيره فهو ال يريد ذلك
 
حديثذذذه عذذذن الترتيذذذب بذذذين مفعذذذولى ظذذذن  فذذذيالمحافظذذذة علذذذى المعنذذذى يقذذذول المبذذذرد  فذذذيو 

فذذإن كذذان المفعذذول  .وأخواتهذذا: "وإنمذذا يصذذلح التقذذديم والتذذأخير إذا كذذان الكذذالم موضذذحًا عذذن المعنذذى
الذذدار زيذذدًا وعلمذذت  فذذيممذذا يصذذح موضذذعه إن قدمتذذه فتقديمذذه حسذذن، نحذذو قولذذك: ظننذذت  الثذذاني

 .(1216)خلفك زيدًا"
 

 ثالثًا: الترتيب بين المفعول وعامله 
 فيإذا أردنا أن نتحدث عن الترتيب بين المفعول وعامله وجدنا أن كل الصور السابق ذكرها 

يمتنع فيها تقديم المفعول على الفاعل لألسباب المذكورة  التيالنمط األول من الترتيب المقيد و 
تقديم المفعول على الفعل، غير أن هناك أسبابًا أخرى يمتنع فيها تقديم  أيًضاهناك يمتنع فيها 

 ) المفعول على عامله نظرًا لكون العامل فعل تعجب أو يكون المفعول مصدرًا مؤواًل من )أنَّ
صلة حرف مصدرى ينصب الفعل أو يكون مفعواًل به  فيمفعول المشددة أو المخففة أو يقع ال

                                                           

 0 7/71،  لح ة اىنا3/211( ىُثْنرل  ي ا ك  ة ا وض 1215)
 0 0/25( ة ًصنء1216)
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( أو يكون الفعل مسبوقًا بقد أو بالم القسم أو يكون  لفعل مسبوق بالم االبتداء وليس قبلها )إنَّ
 .المفعول مفعواًل به لفعل مؤكد بالنون أو يكون الفعل مسبوقًا بسوف أو قلما أو ربما

بسبب سذبق  (1217)ثالثة وخمسين موضعاً  فيعول( وقد وردت هذه الصورة )فعل+فاعل+مف
الفعذذل بقذذد أو الم القسذذم أو الم االبتذذداء أو مجذذىء المفعذذول بذذه مصذذدرًا مذذؤواًل مذذن أنَّ المشذذددة أو 

وبذذذلك تصذذبح مواضذذع امتنذذاع تقذذديم المفعذذول علذذى عاملذذه بعذذد ضذذم المواضذذع   السذذابق  .المخففذذة
 : (1218)ئة وثالثة عشر موضعًا، نحو قولهالنمط األول من الترتيب المقيد خمسما فيذكرها 

َتَهذذذا َمذذذة  طرَّح  ذذذب  ن ع  ** أمَّا ل َصاح 
* 

َت ب اَلَلهذذذا م  َقد  َنَضح  َصال  ر ح   وو 

ُ  مؤكدة، صورة نمطها :  ُ  خبرية  ُ  فعلية  َت ب اَلَلهذذذا( جملة   فقوله: )َقد  َنَضح 

الصذذورة نذذرى تذذأخر المفعذذول بذذه وجوبذذًا قذذد+فعل+فاعل+مفعول به+مضذذاف إليذذه، ومذذن خذذالل هذذذه 
ب َق بذ)قد(، و  من خصائص الدخول على الجملة الفعلية، فلو تقدم ألصذبحت  هيبسبب أن الفعل س 

ذلذذذك أن التوكيذذذد واقذذذع علذذذى الفعذذذل والفاعذذذل، فتذذذأخر  فذذذيالجملذذذة غيذذذر صذذذحيحة دالليذذذًا، والسذذذبب 
لمذذا يشذذن ممدوحذذه قذذيس ابذذن  سذذياق تصذذويره فذذييريذذده الشذذاعر  الذذذيالمفعذذول حذذافظ علذذى المعنذذى 

معد يكرب مذن غذارات بعيذدة  المذدى، فيقذول: "تذرى الخيذل فيهذا شذعثًا قذد أجهذدها التعذب، ولذم تقذو 
الطريذذذذق، فوصذذذذلها ممدوحذذذذه، كأنهذذذذا كانذذذذت يابسذذذذة قبلهذذذذا  فذذذذيصذذذذغارها علذذذذى متابعتهذذذذا فغادرتهذذذذا 

اها" تذآزر النظذام  فذيفعذول أضف إلى ذلك أن الشاعر قد استفاد من التأخر اإلجبذارى للم .(1219)فندَّ
 .مع النسج الشعرى بتصحيح القافية واستقامة الكامل النحوي 

 
 أيًضذذااإلحصذذاء السذذابق يمتنذذع تقديمذذه علذذى عاملذذه فإنذذه قذذد ورد  فذذيوإذا كذذان المفعذذول بذذه 

ثلثمائذة وثمانيذة وسذتين موضذعًا ذ ك ذَرت آنفذًا  فذيشعر األعشى جائز التقذديم علذى عاملذه وذلذك  في
الترتيذذب الحذذر بذذين الفاعذذل والمفعذذول، فهذذذه المواضذذع يتسذذم فيهذذا الترتيذذب بالحريذذة لعذذدم وجذذود  فذذي

 قوله : فيمانع، ومما يدل على ذلك استعماله لهذه الحرية 
ذذذت  َخي ذذذَر َفَتى  لّ ه م فيَيّمم  ** النَّاس  ك 

* 
ن ى َوَمذن  َغاَبذذا ديَن ب ه أَع   الَشاه 

                                                           

، 52/30912/329202/059220/209252/39105/15ة ًثثثثثصنء،   ثثثثثع  ( ىُثْنرثثثثثل1217)
112/1 ،
110/79002/219005/39057/29020/19320/279327/229312/0 0 

 0 12/32( ة ًصنء1218)
 0 12ص 32حيي ة شلح، هصأا  10ة ًصنء ص  ( ىُثْنرل1219)
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الجملذذة الفعليذذة وفيمذذا  فذيصذذدد الحذذديث عذن الترتيذذب الحذذر  هموضذذع فذيوقذد سذذبق تحليلذذه 

 التالي.يلى عرض لتقديم متعلق الفعل عليه على النحو 
 رابعًا: تقديم متعلق الفعل

لكذن ترتيب متعلق الفعل هو أن يكذون بعذد الفعذل،  فيإلى أن األصل  اللغوي يشير الواقع 
لغذرض داللذى مذا، هذا المتعلق سذواء أكذان ظذرف زمذان أو مكذان أم جذارًا ومجذرورًا قذد يتقذدم علذى الفعذل 
ذَرى    ك م  تَذاَرًة أ خ  ذر ج  ن َهذا ن خ  ك م  َوم  يذد  َناك م  َوف يَها ن ع  ن َها َخَلق  نحو قوله تعالى:﴿ م 
، وقذد ورد تقدمذه (1220)

ها سبعة وثالثون موضعًا كان متعلذق الفعذل فيهذا أربعة وأربعين موضعًا، من فيشعر األعشى  في
مواضذذع كذذان المتعلذذق وخمسذذة  (1222)وموضذذعان كذذان المتعلذذق فيهمذذا ظذذرف زمذذان (1221)جذذارًا ومجذذروراً 
 :  (1224)حالة كونه جارًا ومجرورًا قوله في، فمثال المتعلق (1223)فيها ظرف مكان

ذذذَب الَقل يذذذب   ب  َهض  َيار  ب الَهض  ** م ن  د 
* 

ئ ون  َفي َض َفاَض  َماء  الش 
وب   ذذذر   الغ 

 
( تقدم الجار والمجرور متعلقًا  فيف ئ ون  ذَب الَقل يذب  َفاَض َماء  الش  ب  َهض  َيار  ب الَهض  قوله : )م ن  د 

 :  هيبالفعل )فاض(، حيث إن البنية األساسية 

فذذاض مذذاء الشذذئون فذذيض الغذذروب مذذن ديذذار بالهضذذب هضذذب القليذذب، وقذذد دخلهذذا عنصذذر تحويذذل 
فاضذت عينذا الشذاعر بالذدموع فيذه، فقذد وقذف  الذيبتقديم الجار والمجرور لبيان المصدر والمكان 

)هضب القليذب( ففاضذت عينذاه بالذدموع، لذذا فذإن تقذديم المتعلذق هنذا يمثذل  فيعلى ديار محبوبته 
 .لشاعر أراد اإلعالم عنها بالتقديم حيث كانت محبوبته بهذا المكانأهمية لدى ا

حالة كونذه ظذرف مكذان أو زمذان يفيذد التركيذز علذى  فيوالجدير بالذكر أن تقديم المتعلق 
تذرابط الفعذل مذع المفعذول فيذه  فذيوقع فيه الفعل؛ لذلك يعتمد بناء الجملذة " الذيالمكان أو الزمان 
أكان "المفعول فيه" أم "الظرف وهما بمعنى  ...عليه الفعل فيه، سواء يدل الذيعلى وقوع الحدث 

                                                           

 0 1/132،  ىُثْنرل  ةألبعف  ي ة ن ع55(  عنا ان، ةآلى  1220)
( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح، 1221)

، 22/25975/729212/129207/019252/219222/229212/5  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع
120/7 ،
100/29120/059117/39122/259109030/59022/159020/29010/

29020/229320/10 0 
 0 152/229150/1( ة ًصنء1222)
 0 50/2955/119227/019102/32937( ة ًصنء1223)
 0 010/2( ة ًصنء1224)
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 هذي" و فذييشذغل وظيفذة المفعذول متضذمنًا معنذى " الذذياشترط أن يكون االسم  أيًضاواحد؛ ولذلك 
ويكذذذاد  .، علذذذى أن يكذذذون هذذذذا المتضذذذمن مطذذذرداً اللغذذذوي يفيذذذد الظرفيذذذة بذذذالمعنى  الذذذذيحذذذرف الجذذذر 

إلذى تعلذق الظذرف والجذار والمجذرور بالفعذل أو مذا فيذه  النحذوي ليل التح فيينصرف مفهوم التعلق 
 :  (1226)حالة كونه ظرفًا قوله فيومثال تقديم المتعلق  (1225)معناه"

** َوه َنذذذذاَك يَصذ ذذذد ق  َظن ك ذذذذم
* 

َيذذذاَره   ت َمذذذذاع َواَل ز   َأن  اَل اج 

 
 :  هيفالبنية األساسية لقوله: )َوه َناَك يَصذ ذد ق  َظن ك م( 

 ويصدق ظنكم هناك
 فعل+فاعل+مضاف إليه+ظرف مكان

 
أن هذه البنية قد دخلها عنصر تحويل بتقديم متعلق الفعل عليه "هناك" لغرض داللى  أي

يد المكانى لوقوع التركيز والتأكيد على التحد أيهدف إليه الشاعر، وهو صدق وقوع الظن هناك، 
يتهمذذه بتهيذذيج  الذذذيسذذياق توجيذذه حديثذذه إلذذى شذذيبان بذذن شذذهاب الجحذذدرى،  فذذيالفعذذل، فالشذذاعر 

الشربين الَحّيي ن  وبإغراء هذا النفر من بنى فزارة، قائاًل له: "وعند ذاك يصدق ما ظننت ومذا أردت 
، ومن هنا يكون الفعل قذد (1227)فلن تكون إال الحرب، ال اجتماع وال زيارة .من قطع صالت القرابة
يذذدل عليذه الفعذذل فيذذه،  الذذيشذذعر األعشذى اعتمذذادًا علذذى وقذوع الحذذدث  فذيتذرابط مذذع المفعذول فيذذه 

تعيذذين مذذن وقذذع عليذذه الفعذذل  فذذيسذذواء أكذذان الظذذرف زمانيذذًا أم مكانيذذًا، أضذذف إلذذى ذلذذك رد الخطذذأ 
 .(1228)وتخصيصه

 
 فذذيومجذذرورًا أم ظرفذذًا قذذد أسذذهم  والجذذدير بالذذذكر أن تقذذديم متعلذذق الفعذذل سذذواء أكذذان جذذاراً 

مع النسج الشعرى، فالبيت األول السابق مذن بحذر الخفيذف، وهذذا التقذديم قذد  النحوي توافق النظام 
، فهذذو مذذن الثذذانيأمذذا البيذذت  .تصذذحيح القافيذذة برويهذذا المذذراد، وهذذو حذذرف البذذاء المكسذذورة فذذيأسذذهم 

 مجزوء الكامل، وتقطيعه هكذا : 
ق   / د  يذَذذاَره   ظن نكمَوه َناَكَيذذذذص  َتما/ عذَذَواَل ز  َلج   َأن 

                                                           

 0 210-211( ننص  ة جال  ة يلني  ص1225)
 0 102/37( ة  ىعةح1226)
 0حيي ة شلح 101( ة ًصنء ص1227)
 2220أ ومثث  ة  لمثثأ، ة  ثثصهلا ، 1، ط200-202( ىُثْنرثثل  ة ًثث صنأ  أىوثثصح ة يلثثعم ص1228)

0 
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ل ذذذذن م َتَفاعلذذذذن ل ذن متفاعالتذذذن  َمَتَفاع   م ت َفاع 
 

ُ  "زيذذد  أي ذذل  آخذذره سذذبب خفيذذف"، فالترفيذذل هذذو  فذذيأن العذذروض صذذحيحة، والضذذرب م َرفَّ
 زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع، ولو قال الشاعر : 

 ويصدق ظنكم هناك
 .َلَما استقام مجزوء الكامل على النحو السابق

 
 خامسًا: رتبة الحال مع عاملها 

الحذذذال مذذذع عاملهذذذا التقذذذديم والتذذذأخير إذا كذذذان العامذذذل فعذذذاًل، أمذذذا مذذذع غيذذذره فذذذال  فذذذييجذذذوز 
يجوز، يقول المبذرد: "واعلذم أن الحذال إذا كذان العامذل فيهذا فعذاًل صذحيحًا جذاز فيهذا كذل مذا يجذوز 

معنذاه لذم تتقذدم  فذي شذيءفإن كان العامل غيذر فعذل ولكذن  ...من التقديم والتأخيرالمفعول به  في
 .(1229)المفعول" فيال يعمل مثله  شيءالحال على العامل؛ ألن هذا ال

 
موضذذع  فذذيتسذذعة وسذذتين موضذذعًا، تقذذدم فيهذذا وجوبذذًا  فذذيشعراألعشذذى  فذذيوقذذد ورد الحذذال 

 (1232)سذبعة وسذتين موضذعاً  فذيوجذائز التقذديم والتذأخير  (1231)موضذعين فذيوتأخر وجوبذًا  (1230)واحد
أما بقية المواضع فقد تأخر فيها الحال عن عامله الفعل،  (1233)منها ثالثة مواضع تقدم فيها الحال

 :  (1234)فمثال التقدم الوجوبى قوله
ر ب   ل ت  للشَّ لذ ذوا  فيَفق  َنى" َوَقذذذد  َثم  ** "د ر 

* 
ي م  يم وا، َوَكي َف َيش  ار ب  ش  الشَّ
 الثَّم ل  

 
، نمطها :   ُ ُ  استفهامية  ُ  فعلية   فقوله: )وكيف يشيم الشارب الثمل( جملة 

 أداة استفهام+جملة فعلية، وصورة هذا النمط : 
                                                           

 0 1/13917،  لح ة  ص ي 1/57،  ىُثْنرل  لح ة اىنا270-3/221( ة ا وض 1229)
 0 207/15( ة  ىعةح1230)
 0 50/259122/12( ة ًصنء1231)
( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء، 1232)

72/31925/59212/129235/129212/219105/139102/029152/0  ثثع
 ،175/209110/259125/57 ،012/31 ،

035/209012/19022/209302/10 ،300/20-23 0 
 0 72/32925/59210/00( ة ًصنء1233)
 0 207/15( ة ًصنء1234)
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 كيف+جملة فعلية )فعل+فاعل(+نعت
ذذل  كيذف   هذيوالبنيذة األساسذية  أن هذذه الجملذة قذد دخلهذا عنصذذر  أي: يشذيم الشذارب الثَّم 

 فذيارى بتقديم الحال على عاملها وصاحبها؛ ألن لها صدر الكالم، وهذا التقديم يسذهم تحويل إجب
، حيث إنه يوضذح حالذة التعجذب مذن شذيم الشذارب الثمذل، والتأكيذد علذى هذذه الدالليإثراء الجانب 

 .الحالة
 :  (1235)ومثال التأخر وجوبًا قوله

ذذذداً  ل ذذى َعام  م  َحب  ذذذ  ** َوَلَقذذذد  َأج 
* 

َنذذذاة  إ ذَا اآلل  َمَصذذذح    (1236)ب َعَفر 

 
ُ  بقد، صورة نمطها : ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ذذذدًا( جملة  ل ذذى َعام  م  َحب  ذذذ   فقوله: )َوَلَقذذذد  َأج 

لقد+فعل+فاعل+مفعول+مضاف إليه+ حال، ومذن خذالل هذذا البنيذة نالحذظ تذأخر الحذال )عامذدًا( 
وجوبًا عذن عاملهذا وصذاحبها لوجذود مذانع، وذلذك للتأكيذد علذى أن الشذاعر جذدير بذأن يقطذع حبذال 

 .الصحراء فيسياق وصفه لصبره على الرحلة  فيالود عامدًا، وذلك 
 :  (1237)ومثال التقدم الجائز قوله

رّ َهذذذا ذذذن  ض  َيًا َيل وذ  ر َباع َهذذا م  ** َجر 
* 

ب الَخي م َبي َن َطذذَوار ف  
ى  (1238)َوَهذذَواد 

 
قولذذذه: )جريذذذًا يلذذذوذ رباعهذذذا مذذذن ضذذذرها( تقذذذدمت الحذذذال )جريذذذًا( علذذذى عاملهذذذا "يلذذذوذ"  فذذذيف

التأكيذذد علذذى حذذال صذذغار  أييبذذرزه الحذذال،  الذذذيوصذذاحبها "رباعهذذا" جذذوازًا للتأكيذذد علذذى المعنذذى 
سذذياق فخذذره  فذذيمذذداخلها، وذلذذك  فذذياإلبذذل عنذذدما تلذذوذ مذذن شذذدة البذذرد بالخيذذام جريذذًا تذذزج بنفسذذها 

 .بالمجد الباقى لقومه، وقد تقدمت الحال هنا لعدم وجود مانع لها
 

شذذعر األعشذذى أن الحذذال تذذرابط مذذع  فذذيتذذم اسذذتقراؤها  التذذيجميذذع المواضذذع  فذذيويالحذذظ 
طريذذق ترابطذذه مذذع صذذاحبه حيذذث إن "صذذاحبه قذذد يتذذرابط مذذع الفعذذل مذذن خذذالل  عاملذذه الفعذذل عذذن

                                                           

 0 12/ 122( ة ًصنء 1235)
 0( َوْجِأم  ول ع،  ىل صا  ة نصل  ة ش ى ا ة  عى ، ةآلف  ة ًلةب، َأَنَ   اه   ة   ع1236)
 0 210/00( ة  ىعةح1237)
  إاة نُِ َيث   لنرثل إ ثأ ة خثصنن، ( ة لنثص     ث  ة نصلث   ثي و ف ة  وثصن، ة  ثعةن   جعة ث  ة خمثص1238)

 0ة  عة    ة ياع   ي أ  م ة خمص 
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ألن الحذذال كمذذا يقذذول النحذذاة قيذذد للفعذذل، فوقذذوع الفعذذل مذذن فاعلذذه أو علذذى  ...الفاعليذذة أو المفعوليذذة
 .(1239)مفعوله يكون بذكر الحال من أحدهما أو منهما مقيدًا بهذه الهيئة"

 
َنذذا ذلذذك علذذى المثذذال السذذابق قولذذه )جريذذًا يلذذوذ رباعهذذا مذذن ضذذرها( لوجذذدنا أن  فذذي ولذذو َطبَّق 

الحذذال "جريذذًا" قذذد تذذرابط مذذع صذذاحبه "رباعهذذا" عذذن طريذذق النصذذب حيذذث إن الحذذال البذذد أن يكذذون 
منصوبًا، أضف إلى ذلك أن الحال دال على هيئة صاحبه مقيد للفعل، فالمعنى أن الصذغار تلذوذ 

خذارج عذن نطذاق الجملذة، بذل علذى  شذيءتية من متخذة هيئة الجرى، وليست الداللة على الهيئة آ
يوجذه هذذه الكلمذة إلذى  الذذيالعكس من ذلك تمامًا، فإننا نجد أن بناء الجملة علذى هذذا النحذو هذو 

 .(1240)أن تصير دالة على الهيئة
 

توافذق النظذام  فذيأن ترتيب الحال مع عامله وصاحبه قد أسهم  أيًضاوالجدير بالمالحظة 
معنذذذا يتضذذذح منذذذه أنذذذه مذذذن بحذذذر الكامذذذل،  الذذذذيالبيذذذت األخيذذذر  فذذذيمذذذع النسذذذج الشذذذعرى، ف النحذذذوي 

 وتقطيعه هكذا : 
ر َها ر  / ذ ر َباع َها/ م ن ض  َين  َيل و  ** َجر 

* 
/ َوَهَوادى / َنَطَوار ف ن   ب ل َخي مَبى 

ل ن ل ن   م ت فاع  ل ن   م َتَفاع  ** م ت َفاع 
* 

ل  م ت فاعلن  م َتَفاعلن     م َتفاع 

 
ّكَن ما  أيفالعروض صحيحة، والضرب مقطوع،  َف منه ساكن الوتد المجموع وس  ذ  أن الضرب ح 

 قبله، ولو قال الشاعر مثاًل : 

 يلوذ رباعها جريًا من ضرها
 فيَلَما استقام الوزن على نحو ما سبق، وهو ما يؤكد إسهام ترتيب الحال مع عامله أو صاحبه 

 .شعر األعشى فيمع النسج الشعرى  النحوي توافق النظام 

 

 المبحث الثالث
                                                           

 0 212( ننص  ة جال  ة يلني  ص1239)
 0حيي ة   ىي    يلةن  ة  صف نجالون 212-212، ص211( ىُثْنرل  ة ًصنء ص1240)
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 إعادة الترتيب باستخدام الفصل
 

االصطالح بأنه الفصل بين  في، و (1241)اللغة بأنه الحاجز بين الشيئين فيي عَّرف الفصل 
قضية  في، ويؤدى الفصل دورًا مهمًا (1242)المتالزمين بما دون الجملة أو بجملة غير أجنبية

تدخل الجملة، سواء أكانت فعلية أم  التيإعادة الترتيب، حيث إن النحاة قد تناولوه ضمن القضايا 
ويالحظ أنه يكون بعنصر ليس ركنًا من أركان الجملة؛ ألنه إذا كان ركنًا من أركانها ال  .اسمية

 فيل يمكن دراسته وإذا كان "الفص .ي َعد  فصاًل، بل يعد من قبيل تقديم الكالم بعضه على بعض
، فإن (1243)يترتب عليه الحصول على المعنى" الذيموقعها الصحيح  فيضوء وضع كل كلمة 

، وهو (1244)مكانها الصحيح يترتب عليه وجود تراكيب غير صحيحة نحوياً  فيعدم وضعها 
 .(1245)البناء السطحى فيدعا دى بوجراند إلى اعتبار الفصل من عناصر الترابط  الذياألمر 

 
إلخ بجملة غير أجنبية أو  ...يكون بين المتالزمين، نحو المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والنعت والمنعوت النحوي وإذا كان الفصل 

 بما دونها، فإن االعتراض أو ما يسمى بالفصل البالغى يكون بجملة أجنبية، ويفرق ابن جنى بينهما، فيقول: "وأما قول اآلخر : 

َهذذام َعاو َى َلم  َتر   ** َع األ َماَنذذذَة َفار ع 
* 

يذذن  شاكذذر   لله َوالدَّ  َوك ن  َحاف َظًا  

 
ُ  جميل، وذلك  أن شاكر هذذه قبيلذة وتقذديره: معذاوى لذم تذرع األمانذة شذاكر فارعهذا  َفَحَسن 

هذا االعتراض بين الفعل والفاعل، واالعتذراض للتسذديد  فيأنت وكن حافظًا لله والدين، فأكثر ما 
 فذيء بين الفعل والفاعل وبين المبتدأ والخبر وبين الموصول والصلة وغير ذلك مجيئًا كثيرًا قد جا

 ومثله من االعتراض بين الفعل والفاعل :  .القرآن وفصيح الكالم
َرَكت ن ى  ُ   -َوَقد َأد  ذذة  ث  َجمَّ ** -َوالَحذذذَواد 

* 
ل   ذذذز  َعذاف  َواَل ع  م  اَل ض  نَّة  َقو   َأس 

                                                           

 0 20/223( ة اخني1241)
 0 230( ىُثْنرل  ة لت   ة   ة   ص1242)
 0 021( لضصىص ة و  ىل ة ن ع  ص1243)
 0 203-212ة ولةني  غيل ة ن ي     عىص   ي ة  وصب  ًيمعىن ص-ىُثْنرل  و( 1244)

B-Bach: An introduction to Transformational Grammar، p.11،12. 
 0 032( ىُثْنرل  ة ني  ة خ صب  ة جلة  ص1245)
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 .(1246)هذه اللغة كثير حسن" فيواالعتراض 
نصذذه هذذذا مذذن قبيذذل االعتذذراض، ألنذذه اعتذذرض بذذين الفعذذل  فذذيأن مذذا ذكذذره ابذذن جنذذى  أي

البيت األول، أما الفصذل فيكذون بمذا دون الجملذة أو  فيوالفاعل بجملة أجنبية كاملة أو أكثر كما 
واالعتراض أن الفصل  النحوي ل بجملة غير أجنبية، يقول الدكتور تمام حسان: "والفرق بين الفص

يكون بما دون الجملة أو بجملة غير أجنبية، ويكون االعتراض بجملة أجنبية كاملة تسمى الجملة 
 موضع آخر بقوله: فيثم يزيد األمر وضوحًا  (1247)المعترضة"

حذذين وضذذع النحذذاة للجملذذة النحويذذة  النحذذوي الفصذذل  فذذي"نعذذود إلذذى موضذذوع الفصذذل بقسذذميه فنبذذدأ 
داخذذل الجملذذة درجذذات متفاوتذذة مذذن االرتبذذاط وجعلذذوا أقذذوى الذذروابط بذذين  فذذينمطذذًا جعلذذوا للمفذذردات 

الكلمتذذين رابطذذة الذذتالزم، ثذذم جعلذذوا لمفذذردات الجملذذة ميذذزة انتمائهذذا إلذذى الجملذذة، وجعلذذوا كذذل مذذا ال 
متالزمذذين بذذأجنبى، وإن لذذم يكرهذذوا الفصذذل ينتمذذى إلذذى الجملذذة أجنبيذذًا عنهذذا وكرهذذوا الفصذذل بذذين ال

 .الفهذذم يحذذول دون نسذذبتها إلذذى مجذذرى الكذذالم فذذيبينهمذذا بالجملذذة المعترضذذة لمذذا لهذذا مذذن اسذذتقالل 
قضذية الحفذا  علذى قرينذة التضذام أن يحذيط بذالكالم لذبس بسذبب التذرخص  هذيفالقضذية كمذا تذرى 

 .(1248)تطبيقها" في
 

ذر غ  ثم يمثل الدكتور تمام بمجموعة من الشوا  هد القرآنية، نحو قوله تعالى: ﴿ َقاَل آت ون ي أ ف 
ذذرًا  )الكهذذف وإنمذذا  .(، فصذذل بذذين فعذذل األمذذر "آتذذونى" ومفعولذذه "قطذذرًا" بجذذواب األمذذر91َعَلي ذذه  ق ط 

جعلنذا ذلذك فصذاًل مذع أن الفاصذل جملذة تامذة التكذذوين؛ ألنهذا  علذى رغذم تمذام تكوينهذا لذم تسذذتوف 
 .ة شرط كونها أجنبية عن السياق وال محل لها من اإلعرابشروط الجملة المعترضة، وبخاص

 
 .جواب األمر، ومن ثم يكذون جوابذًا ال اعتراضذاً  فيومن الواضح أن الفعل "أفرغ" مجزوم 

أن تكذذون مذذن قبيذذل التنذذازع، ولكذذن التقذذدير األول أوضذذح وال يحتذذاج إلذذى  أيًضذذاالجملذذة  فذذيويجذذوز 
قوامذه الفصذل بذين المتالزمذين بفاصذل  الذذي النحذوي ل تقذدم هذو الفصذ الذذيهذذا  ...القول بالحذف

هذذو دون الجملذذة، إال أن تكذذون الجملذذة ذات محذذل إعرابذذى، فإنهذذا تعذذد كذذالمفرد؛ ألنهذذا حلذذت محلذذه 

                                                           

 ىُثْنرثثثثثل     أثثثثث ح  ة ًثثثثثي  زىثثثثثص ا  ة جالثثثثث  ةة ولةاثثثثثي   ثثثثثي  001-2/002( ة خنثثثثثصئي1246)
 أثثص نيثث هص، حع يثث  نليثث  ة  نة ثثص  ة  ثث أي   211 أعةاثثي ص  وح صأ ثثص ص ة ولنيثث  ة ن ثثع 

 ،  ة ميوصح أ  ة  عىا 2227 ة يلني   لمني  نص  صهلا، جصأي  ةألزهل، ة ي   ة خصأ   شل
،  ننثثثثثص  ة جالثثثثث  ة يلنيثثثثث  2/001،  ىُثْنرثثثثثل  ة خنثثثثثصئي272( ة ميثثثثثصح  ثثثثثي ن ةئثثثثثع ة  ثثثثثلمح ص1247)

 0 70ص
 0 271( ة ًصنء ص1248)
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أمذا إذا كانذت الجملذة أجنبيذة علذى التركيذب  .واتخذت لنفسها إعرابه، فالفصذل بهذا كالفصذل بذالمفرد
 .(1249)بإفادتها، فإن الفصل بها يسمى االعتراض"وال محل لها من اإلعراب، وكانت مستقلة 

بعضذذها فلضذذذرورة الشذذذعر  فذذذيالجملذذة، وإن ورد  فذذذيوثمذذة مواضذذذع ال يجذذوز فيهذذذا الفصذذل 
، نحذذذو الفصذذذل بذذذين صذذذيغة (1250)علذذذى حذذذد قذذذول ابذذذن عصذذذفور "لغذذذة الشذذذعر كمذذذا أشذذذرنا فيمذذذا سذذذبق"

وبين المضاف والمضذاف المبالغة وما عملت فيه والفصل بين العامل والمعمول بحرف االستفهام 
 .وبين الفعل المضارع ونواصبه وجوازمه وبين الجار ومجروره فيإليه وبين ال والمن

 
شذذذعره طبقذذذًا للمفهذذذوم  فذذذيوبعذذذد اسذذذتقراء شذذذعر األعشذذذى وجذذذد الباحذذذث أن مواضذذذع الفصذذذل 

 السابق عرضه قد بلغت أربعمائة وسبعة وثالثين موضعًا، يمكن عرضها فيما يلى : 

 الجملة االسمية  فيأواًل: الفصل 
 تسعة وأربعين موضعًا كما يلى :  فيالجملة االسمية المجردة والمنسوخة  فيورد الفصل 

 الجملة االسمية غير المنسوخة :  فيالفصل -أ
 :  هيأربعة عشر موضعًا، متخذًا سبعة أنماط  فيشعر األعشى  فيالجملة االسمية غير المنسوخة  فيورد الفصل 

 النمط األول : الفصل بين المبتدأ والخبر بالجار والمجرور : 
 :  (1251)واحد منها مقدمًا، نحو قوله فيأربعة مواضع جاء الخبر  فيورد هذا النمط 

ُ  إ ذاَ  فيوَ  ن ذذذه  بذَذذاَلء  ** الَحذذر ب  م 
* 

َذال ذَهذذا  ُ  َتَوقذَّذذَد َأج   َعذذذَوان 

 
، صورة نمطها :  فيفقوله: )و   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة   ُ  الحرب منه َبالء 

 خبر مقدم+جار ومجرور+مبتدأ مؤخر
 

أن هذذذذه الجملذذذة قذذذد دخلهذذذا عنصذذذر تحويذذذل  أيالحذذذرب منذذذه،  فذذذيوالبنيذذذة األساسذذذية: بذذذالء 
بتقديم الخبر، أضذف إلذى ذلذك الفصذل بالجذار والمجذرور بذين الخبذر المقذدم والمبتذدأ المذؤخر لبيذان 

 فذذذيالحذذذرب بممدوحذذذه إيذذذاس بذذذن قبيصذذذة الطذذذائى، وقذذذد أسذذذهم هذذذذا الفصذذذل  فذذذياختصذذذاص الذذذبالء 

                                                           

 0 272-271نء ص( ة ًص1249)
 0 أص ني هص 221( ىُثْنرل  ال نا ة شيل ص1250)
 0 122/709102/129025/1 ىُثْنرل وىض ص 127/05( ة  ىعةح1251)
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لحذذرب منذذه إذا( ألدى ذلذذك إلذذى ا فذذيعلينذذا أنذذه لذذو قذذال: )بذذالء  فذذياسذذتقامة وزن المتقذذارب، فذذال يخ
 الداللي.انكسار الوزن وذهاب الغرض 

 
 : الفصل بين المبتدأ والخبر بالجار والمجرور والمضاف إليه : الثانيالنمط 

، نحذذذو (1252)موضذذذعين منهذذذا مقذذذدماً  فذذذيخمسذذذة مواضذذذع، جذذذاء الخبذذذر  فذذذيورد هذذذذا الذذذنمط 
 : (1253)قوله

م  َعن  َحقّ ك م  َغي ذذذر   ك  ** َطائ ذذذل  َتَخام ص 
* 

ل ت  ف يَها  َعَلى َساَعة  َما خ 
 َتَخام َصذذا

 
، صذورة نمطهذا   ُ ُ  مثبتذة  ُ  خبريذة  ُ  اسذمية  ( جملذة  م  َعن  َحقّ ك م  َغي ر  َطائ ل  ك  فقوله: )َتَخام ص 

: 
مبتدأ+مضاف إليه+جار ومجرور+مضاف إليه+خبر+مضاف إليه، ومن خالل هذه البنية يتضح 

دأ والخبر لبيان أن النكوص صادر ممن يهجذوهم الشذاعر "بنذى األحذوص" ثذم لنا الفصل بين المبت
أنه َتَجاف  عن حقهم دون غيذرهم، وكذل ذلذك مذن  أي، فيجاء الجار والمجرور لبيان مصدر التجا

أجذذل إبذذراز المعنذذى العذذام وهذذو أن الشذذاعر ال يذذرى أن نكوصذذهم عذذن حقهذذم سذذيجديهم نفعذذًا يذذوم ال 
 .(1254)عقبيه للكريم أن ينكص على ينبغى

 
 النمط الثالث: الفصل بين المبتدأ والخبر بالجار والمجرور والظرف : 

 :  (1255)قوله فيموضع واحد  فيورد هذا النمط 
  ُ ل ذذق  ُ  خ  يَمذذة  يمذذًا ش  ن ه  َقد  ب ر  م  ** َوالصَّ

* 
ه    الَوَفذذاء  الثَّاق ب الوارى  فيَوَزن د 

 
يمذذذذذًا  ذذذه  َقد  ن  ذذذب ر  م  ، صذذذورة فقولذذذه: )َوالصَّ  ُ ُ  مثبتذذذة  ُ  خبريذذذة  ُ  اسذذذمية  ( جملذذذة   ُ ل ذذذذذق  ُ  خ  يَمذذذذذة  ش 

نمطها: مبتدأ+جار ومجرور+ظرف+خبر+خبر، والبنية األساسية: الصبر شيمة خلذق منذه قذديمًا، 
ومن هنا يتضح تقديم الجذار والمجذرور والظذرف والفصذل بهمذا بذين المبتذدأ والخبر،وذلذك لبيذان أن 

                                                           

 0 70/519200/23( ة ًصنء1252)
 0 50/29172/05 ىُثْنرل 102/11( ة ًصنء1253)
 0حيي ة شلح 100( ة ًصنء ص1254)
 0 102/12( ة ًصنء1255)
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ن بذذن عمذران بذذن السذموءل، وخلقذذه منذذ قذذديم الذزمن؛ لذذذا ال الصذبر عذادة ممدوحذذة )شذريح بذذن حصذ
 .يبيع شرفه وذكره بين الناس ليشترى العار

 
 

 النمط الرابع: الفصل بين المبتدأ والخبر بالظرف والمضاف إليه والجار والمجرور : 
 :  (1256)قوله فيموضع واحد  فيورد هذا النمط 

ف   ت َداَم الَجو  ه فيَكَأنَّ اح  ذذى َشذذدّ  ** َحم 
* 

ق ذذم   ه َغل ذ ى ق م  َده  م ن  َشدّ   َوَما َبع 

 
، صورة نمطها:   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ق ذذم ( جملة  ه َغل ذ ى ق م  َده  م ن  َشدّ   فقوله: )َوَما َبع 

أن الشذاعر  أيمبتدأ+ظرف مكان+مضاف إليه+جار ومجرور+مضاف إليه+خبر+مضذاف إليذه، 
قذذد فصذذل بذذين المبتذذدأ والخبذذر بهذذذه الوسذذائل لبيذذان تحديذذد المكذذان والتأكيذذد عليذذه، وذلذذك يتضذذح مذذن 
الظذذرف والجذذار والمجذذرور، أضذذف إلذذى ذلذذك بيذذان اختصذذاص الحمذذار الم َتحذذدَّث عنذذه بشذذدة العذذدو 

 .ويتضح ذلك من المضاف إليه
 

 النمط الخامس: الفصل بين المبتدأ والخبر بالنعت والجار والمجرور والمضاف إليه : 
 :  (1257)قوله فيموضع واحد  فيورد هذا النمط 

َرةً  ذذذو  ذذذك  َأص  وغ  الم س  ** إ َذا َتق وم  َيض 
* 

َدان َها  د  م ن  َأر  ن َبق  الَور  والزَّ
ذذل    (1258)َشم 

 
، صورة نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )الزنبق الورد من أردانها شمل( جملة 

مبتدأ+نعت+جار ومجرور+ مضاف إليه+خبر، ومن خالل هذه الصورة يتضح الفصل بين ركنى 
الجملة بالنعت والجذار والمجذرور والمضذاف إليذه لبيذان أن هذذه الرائحذة الطيبذة ت َشذم ، وذلذك واضذح 

ة "الورد"، وهذه الرائحة منتشرة، ولبيان مبعث انتشارها والتأكيد على ذلذك فصذل بقولذه "مذن من كلم
أن الشذذاعر باسذذتعماله للجذذار والمجذذرور هنذذا يريذذد  أيدون غيرهذذا،  هذذيمذذن أردانهذذا  أيأردانهذذا"، 

                                                           

 0 272/10( ة ًصنء1256)
 0 205/20( ة ًصنء1257)
ة ز مثء   مثص   ثن زهثثل  -( وبثعنا  ةألبثعنا جاثع ُبثعةن،  هثثع ة ع ثص  ة ثأ  ُىْ ثل   يثن ة اًثثك1258)

 0 اا  أنوشل -ةألن ةح  جاع َنَ ح،  هع ة خز  ة تزف-اي  ة لةئ   اعىا
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توجيذه التلقذذى وجهتذذه المكانيذة، وهنذذا تكذذون إشذارة حذذرف الجذذر  أيإلذى أفذذق مكذذانى،  المتلقذذيتوجيذه 
حتى أنه يصذبح مذن المذألوف المتكذرر أن يجذد بعذد حذرف الجذر اسذمًا يشذير  المتلقيم َحرّ كة لتوقع 

 فذي، أضف إلذى ذلذك أن هذذا الفصذل أدى إلذى وقذوع الخبذر "شذمل" (1259)إلى مكان ما وهو األردان
 .ستقامة البسيط وتصحيح القافيةا فيأسهم  الذيالقافية، وهو األمر 

 
النمط السادس: الفصل بين المبتدأ والخبر بالنعت والجار والمجرور والبدل والمضاف إليه واالسم 

 المعطوف : 
 :  (1260)قوله فيموضع واحد  فيورد هذا النمط 

ا ذذذَن السَّ َك التَّال د  الَعت يذذذق  م  ن ذذد  ** ج 
* 

 َواآلكذَذذال  دات أَه ذل  الق َبذذاب  

يذذذذَر  ** الَهي ذ فيَغي ر  م يل  َواَل َعَواو 
* 

َفذذذال   ذذذزَّل  َواَل َأك   ذَجى َواَل ع 

 

    ُ ُ  اسمية  ( جملة  اَدات أَه ل  الق َبذذاب  َواآلكذَال  َغي ر  م يل  َن الذسَّ َك التَّال د  الَعت يذق  م  ن د  فقوله: )ج 
، صورة نمطها :  ُ ُ  مثبتة   خبرية 

بتدأ+مضذذاف إليذذه+نعت متكرر+جذذار ومجرور+بدل+مضذذاف إليه+اسذذم معطوف+خبر+مضذذاف م
إليذذذذه، ومذذذذن خذذذذالل هذذذذذه الصذذذذورة يظهذذذذر الفصذذذذل بذذذذين ركنيهذذذذا بالنعذذذذت والجذذذذار والمجذذذذرور والبذذذذدل 
والمضذذذاف إليذذذه واالسذذذم المعطذذذوف لبيذذذان أن جنذذذد ممدوحذذذه األسذذذود بذذذن المنذذذذر اللخمذذذى يتميذذذزون 

ك الجذذذار والمجذذذرور "مذذذن السذذذادات"، أضذذذف إلذذذى ذلذذذك بيذذذان كذذذرم بالعراقذذذة والسذذذيادة، يذذذدل علذذذى ذلذذذ
منبذذتهم، ثذذم عطذذف بقولذذه "واآلكذذال" لبيذذان أن عطذذاء الملذذوك يعمهذذم، ومذذن هنذذا يظهذذر لنذذا أن التذذابع 

ال  أي"غيذر ميذل"،  الثذانيالبيذت  فذيالخبذر  يذأتيدال على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعذه، ثذم 
ر ج الجياد  .يميلون على س 

 

 النمط السابع: الفصل بين الخبر ومعموله بالجار والمجرور والمضاف إليه : 

                                                           

، ة  يصثثث  ة يصأثثث    نثثثعن ة ث ص ثثث ، 051( ىُثْنرثثثل     أنثثث ىي ة ضثثثمع  ة ثثثولةييجي  ة ا ثثثصح ص1259)
 0 2221ة  صهلا

 0 57-22/52( ة  ىعةح1260)
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 :  (1261)قوله في أيًضاموضع واحد  فيوقد ورد هذا النمط 
َبذذذة   افذ ذذع  َعذذذن  ذ ى ك ر  ** َوه َو الدَّ

* 
تَذذذَرح   م  إ ذَا الَجان ذى اج  َى الَقو   َأي د 

 
ُ  مثبتة، صورة نمطها: مبتدأ+خبر+جار وم ُ  خبرية  ُ  اسمية  م ( جملة  َى الَقو  َبذذذة  َأي د  ر  ى ك  افذ ع  َعن  ذ  جرور+مضاف فقوله: )َوه َو الدَّ

أن الشاعر قد لجأ  أي: وهو الدافع أيدى القوم عن ذى كربة،  هيإليه+ مفعول به+ مضاف إليه، والبنية األساسية لهذه الجملة 
البنية الظاهرة بين الخبر "الدافع" ومعموله "أيدى القوم" بالجذذذار والمجذذرور والمضاف إليه للتأكيد على أن دفع  فيفصل إلى ال

 ممدوحه "إياس بذن قبيصذذة" أيذذدى المطارديذذن 

 

 .القافيةاستقامة الرمل، ومن ثم صحت  فييكون عن اإلنسان المكروب الجانى، أضف إلى ذلك أن هذا الفصل قد أسهم 

 

 الفصل بين عناصر الجملة االسمية المنسوخة بإنَّ أو إحدى أخواتها : -ب
، وقد اتخذت هذه المواضع  فيشعر األعشى  فيورد هذا النوع من الفصل  ، َكَأنَّ ، َأنَّ خمسة وعشرين موضعًا، استخدم فيها إنَّ

 :  هيعشرة أنماط 

 

 النمط األول: الفصل بين االسم والخبر بالجار والمجرور : 
 :  (1262)ستة مواضع، نحو قوله فيورد هذا النمط 

ذذذوه  َكَأنَّ الذ ** َوَنَداَمى بي ذ ذذض  الو ج 
* 

  ُ ذب  ن ه م  َمَصاع  َب م  ر  شَّ
َنذذذاق    ،(1263)َأف 

 
َنذذذاق   ُ  َأف  ذب  م  َمَصاع  ن ه  َب م  ر  ، صذورة  فقوله: )َكَأنَّ الذشَّ  ُ ُ  منسذوخة  ُ  خبريذة  ُ  اسذمية  ( جملة 

نمطها: كأن+اسم+جار ومجرور+خبر+نعت، ومذن خذالل هذذه الصذورة يتضذح الفصذل بذين االسذم 
والخبذذذذر بالجذذذذار والمجذذذذرور إلظهذذذذار التكذذذذريم لجماعذذذذة الشذذذذاربين مذذذذن هذذذذؤالء الفتيذذذذان دون غيذذذذرهم، 

سياق الحديث عن إقامته بنجران متشوقًا إلى قومه مفتخرًا بهم، فيقول: "ي َنادمنا فتيان  فيفالشاعر 
أن الفصذل  أي (1264)بيض الوجوه كأنهم الفحول المكرمة عنذد أصذحابها، ال تركذب وال يمسذها حبذل"

 .بالجار والمجرور جاء للتحديد المكانى باإلضافة إلى المحافظة على استقامة وزن الخفيف
 

                                                           

 0 112/12( ة ًصنء1261)
 0 200/209230/19127/119177/09075/15 ىُثْنرل وىض ص 125/50( ة ًصنء1262)
أنثص   و نثص   ة ى ثعف ة وثأ ة يلنث   ة ياث    لةأو ثص  نث  -( ة شلب  جاص ث  ة شثصنني 1263)

 0وب صن ص
 0حيي ة شلح 123( ة ًصنء ص1264)
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 : الفصل بين االسم والخبر بالجار والمجرور والمضاف إليه : الثانيالنمط 
 : (1266)، نحو قوله(1265)موضعين فيثمانية مواضع، جاء الخبر مقدمًا فيها  فيورد هذا النمط      

َري ثذذذًا ر َساَلذذذذةً  ل َغا َعنّ ذذى ح  ** َأاَل َأب 
* 

ذذة  َأن َكذذذب   د  الَمَحجَّ  َفإ نََّك َعن  َقص 

 

، صورة نمطها:   ُ ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة  ذذة  َأن َكذذذب  د  الَمَحجَّ فقوله: )َفإ نََّك َعن  َقص 
إن+اسمها+جار ومجرور+مضاف إليه+خبرها، ومن هذه البنية يتضح الفصل بين االسم والخبر 

يلزم الطريق  يهجوه األعشى" ال الذيبالجار والمجرور والمضاف إليه لبيان أن الحارث بن وعلة "
 .المستقيم متجاوزًا إياه

 
 النمط الثالث: الفصل بين االسم والخبر بالظرف والمضاف إليه : 

 :  (1267)موضعين، نحو قوله فيورد هذا النمط 
ذذذَد الَكذذذذذالَ  ** َوَكَأنََّهذذذذذا َبع 

* 
ذذذر  َعاق ذذل   م  ُ  م ن  ح  م  ل  م َكدَّ

(1268) 

 
َد  ، صورة نمطها :فقوله: )َوَكَأنََّها َبع   ُ ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة   ُ م   الَكاَلل  م َكدَّ

هذذذذه الجملذذذة بذذذين اسذذذم كذذذأن  فذذذيأن الشذذذاعر فصذذذل  أيكأن+اسمها+ظرف+مضذذذاف إليذذذه+خبرها، 
وخبرها بذالظرف "بعذد" لتحديذد الذزمن، ثذم فصذل بالمضذاف إليذه لتحديذد الزمذان بذالظرف والمضذاف 

بعذد أن أجهذذدتها  أير المعضذض مذن حمذر )عاقذل( بعذد التعذب، إليذه، لبيذان أن ناقتذه تشذبه الحمذا
 .الرحلة

 النمط الرابع: الفصل بين االسم والخبر بالجار والمجرور والظرف والمضاف إليه : 
 :  (1269)موضع واحد، هو قوله فيوقد ورد 

ُ   فيَفإ نََّك ف َيما َبي َنَنذذذذا  ذذذوَزع  ** م 
* 

  ُ  ب َثَنائ كذَذذاب َخير  َوإ نّ ى م ولذَذذع 

                                                           

 0 222/219215/1( ة ًصنء1265)
 0 205/09219115/209032/509312/20 ىُثْنرل  150/22( ة ًصنء1266)
 0 132/10 ىُثْنرل 022/27( ة ًصنء1267)
 0 صلا  أعاع -( أ  م  ُأَيض ض1268)
 0 232/11( ة  ىعةح1269)
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، صورة نمطها: إن+اسمها+جار ومجرور+ظرف  فيفقوله: )َفإ نََّك ف َيما َبي َنَنا   ُ ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة   ُ م ذوَزع 
مكان+مضاف إليه+جار ومجرور+خبرها، ومن هنا يتضح الفصل بين اسم إن وخبرها بالجار والمجرور والظرف والمضاف إليه 

سياق مدحه لهوذة بن على  في، حيث إن الشاعر لتحديد الزمان بالظرف والمضاف إليه، وإبراز المكان بواسطة الجار والمجرور
ُ  بالثناء" فيالحن ُ  بالعطاء وأنا مولع   .(1270)قائاًل له: "لقد عودتنى أن تقيض علّى من فضلك، وأظللتنى بظلك، فأنت مولع 

 

 النمط الخامس: الفصل بين االسم والخبر بالنعت : 

 :  (1271)قوله فيموضع واحد  فيورد هذا النمط 

** َصذذاَدت  ف ذذذذَؤاَدَك إ ذ  َرَمت ه  َوَقد  
* 

يذذذد    َفَلو  َأنَّ امرًأ َدن فذذذًا َيص 

 

، صورة نمطها:   ُ ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة  يذذذد  رًأ َدن فذذذًا َيص   فقوله: )َأنَّ ام 

يتمناه الشاعر أن  الذيأن الشاعر فصل بين اسم أن وخبرها بالنعت لبيان صفة المرء  أيأن+اسمها+نعت+خبرها "جملة فعلية"، 
أسقمه الحب وأضناه يستطيع  الذيسياق حديثه عن صاحبته )قتيلة(، قائاًل "رمت فؤادك بلحاظها فصادته، فليت  فييصيد، وذلك 

 .(1272)أن يصيد"

 

 النمط السادس: الفصل بين االسم والخبر بالنعت والجار والمجرور : 

 :  (1273)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد 

مًا َعَلي ك َمذذذذا ن  َيو  َيو  ه  َلَبت  ص  ** َوإ ن  َأج 
* 

ك وك  َرَحاك َمذذا ب  الدَّ  َفإ نَّ َرَحى الَحر 

 

ك وك  َرَحاك َمذ ب  الدَّ +اسمها+مضاف فقوله: )َفإ نَّ َرَحى الَحر  ، صورة نمطها: إنَّ  ُ ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ذا( جملة 
إليه+نعت+خبرها+مضاف إليه، ومن خاللها يتضح الفصل بين االسم والخبر بالمضاف إليه والنعت لكى يتم تعريف المضاف 

ينعت الحرب بأنها مدمرة ال تبقى شيئًا، مخاطبًا بنى نجران بأنه إذا اجتمعت عليهم جموع الروم من  الذيالنعت  يأتيواتضاحه ثم 
استقامة وزن الطويل،  فيأضف إلى ذلك إسهام الفصل هنا  .شيء)صهيون(، فهم أكفاء لكل حرب مدمرة طحون ال تبقى على 

 .ومن ثم تصحيح القافية

 

 بر بالنعت والجار والمجرور : النمط السابع: الفصل بين االسم والخ

 :  (1274)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد 

                                                           

 0حيي ة شلح 230( ة ًصنء ص1270)
 0 072/1( ة ًصنء1271)
 0حيي ة شلح 070( ة ًصنء ص1272)
 0 020/3( ة ًصنء1273)
 0 070/13( ة ًصنء1274)
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ن َهذذذذا  ب ذذذوَط م  ذذَرَه الَمع  ** َكَأنَّ الم ك 
* 

ُ  َعق يذذذد   وف  ال ذذَور س  َأو  ر ب   َمد 

 

، صورة نمطها: كأن+اسمها+  ُ ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة  وف  ال ذذَور س  ن َها َمد  ب وَط م  ذذَرَه الَمع  نعت+جار فقوله: )َكَأنَّ الم ك 
أنه  أيإيضاح المنعوت "المكره"،  فيومجرور+خبرها+مضاف إليه، ومن خاللها يتضح الفصل بين اسم كأن وخبرها بالنعت زيادة 

أنَّ  أيسمينة، أضف إلى ذلك إفادة الجار والمجرور للتحديد المكانى،  هيالذبح وعبط الذبيحة ونحرها من غير علة و  أ ك ر ه على
يتحدث عنها األعشى قاطعًا الصحراء بها، كأنَّه مسحوق )الَور س( األصفر  التيالَمَرق الدسم الغليظ صادر من هذه الناقة، 

  .المطبو 

 

 االسم والخبر باالسم المعطوف : النمط الثامن: الفصل بين 

 :  (1275)ثالثة مواضع، نحو قوله فيورد هذا النمط 

َفذذذذَراَن َوَعن َدمذًذذا اَلف  َكَأنَّ الزَّع  ** س 
* 

َها ث مَّ  فيي َصفّ ق   ناج ود 
َطذذذب    (1276)ت ق 

 

َفَراَن َوَعن َدمذًا ي َصفّ ق   ، صورة نمطها :  فيفقوله: )َكَأنَّ الزَّع   ُ ُ  منسوخة  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  َها( جملة  ود   ناج 

كأن+اسمها+معطوف+خبرها "جملة فعلية"+جار ومجرور+مضاف إليه، ومن خاللها يتضح الفصل بين اسم إن وخبرها باالسم 
أن لفظ  أيعفران األصفر، له عروق حمر كأنها الز  الذيالمعطوف لبيان أن خالص الخمر الرائق عندما يخلط بصبي العندم 

 .معنى التشبيه وأصبح دااًل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه كما بينا في)العندم( هنا قد انعطف على ما قبله 
 

 النمط التاسع: الفصل بين الخبر المقدم واالسم المؤخر بالجار والمجرور : 

 :  (1277)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد 

َنذذذذاَء َبرَّاَقذذذذة  َفَبذذذذذاَن  ** ب َحس 
* 

ن هذا ف ت ذذذوَرا فيَعَلى َأنَّ   الطَّر ف م 

 

، صورة نمطها  فيفقوله: )َأنَّ   ُ ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ن هذا ف ت ذذذوَرا( جملة  ف م   : الطَّر 

+خبرها+جار ومجرور+اسمها، والبنية األساسية: أن فتورًا  أن الشاعر فصل بالجار والمجرور بين خبر أن  أيالطرف منها،  فيأنَّ
 .حسناء براقة فاترة الطرف هيالمقدم واسمها المؤخر، وذلك لبيان أن فتور الطرف من صاحبته دون غيرها، ف

 

 النمط العاشر : الفصل بين العامل الناسخ من ناحية وخبره المقدم واسمه من ناحية أخرى بالجار والمجرور: 
                                                           

 0 035/229322/22رل وىض ص ىُثنْ  150/23( ة ًصنء1275)
 0ة ين م   جل  ن  ل   حال ىنمغ نن-(      أص  صف لما  نل ة خال1276)
 0 235/22( ة  ىعةح1277)
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 : (1278)احد هو قولهموضع و  فيوقد ورد 

يذ ذذذَن الرّ  ذذذن  َكذذَأنَّ م  ** َوَقلي ب  َأج 
* 

َجائ ه  ل ق ذذوَط ن َصذذال    (1279)ذش  ب َأر 

 

( جملة اسمية خبرية مثبتة منسوخة، صورة نمطها: كأن+جار  َجائ ه  ل ق ذذوَط ن َصال  ذَن الرّ يش  ب َأر  فقوله: )َكَأنَّ م 
ومجرور+خبرها+مضاف إليه+اسمها+مضاف إليه، والبنية األساسية: كأن لقوط نصال من الريش بأرجائه، ومن هنا يتضح تقديم 

الوزن والقافية باإلضافة إلى التأكيد على أن منثور الريش بأرجائه، ثم فصل بين كأن واسمها  تصحيح فيالخبر على االسم إسهامًا 
 .يعلو ماء هذه اآلبار الراكدة هو ريش الطيور وكأنه منثور النبال الذيوخبرها بالجار والمجرور للتأكيد على أن 

 

 الفصل بين عناصر الجملة االسمية المنسوخة بكان وأخواتها :  -جـ

سبعة عشر موضعًا، استخدم فيها كان، وأمسى، وأصبح، وبات، وزال، وليس،  فيشعر األعشى  فيورد هذا النوع من الفصل 
 :  هيخمسة أنماط  فيوجاء ذلك 

 النمط األول: الفصل بين االسم والخبر بالجار والمجرور : 

 :  (1280)خمسة مواضع، نحو قوله فيورد هذا النمط 

َحذذذذى ب َعاَنذذذ ذذذراً َأض  ** ذَة َزاخ 
* 

ذذذَن الَمَسايذ ذذل   ف يه  الغ َثاء  م 
(1281) 

 

، صورة نمطها:أضحى+اسمها+جار ومجرور+خبرها، والبني  ُ ُ  مثبتة  ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ذرًا( جملة  َحذى ب َعاَنَة َزاخ  ة فقوله: )َأض 
األساسية: أضحى هو زاخرًا بعانة، ومن خالل البنيتين يتضح حذف اسم أضحى أواًل باإلضافة إلى تقديم الجار والمجرور فاصاًل 

سياق مدحه لمسروق بن وائل قائاًل: "ليس الفرات وقد أضحى  فيبر للتأكيد على التحديد المكانى، حيث إن الشاعر بين االسم والخ
( صاحب  ...)عانة( جياشًا بالماء، تنحدر إليه السيول مزبدة بما تحمل من أوراق ومن عيدان في َرم ىّ  بأجود عطاًء من )الَحض 

 .(1282)النعم واألفضال"
 

 : الفصل بين االسم والخبر بالجار والمجرور والمضاف إليه : الثانيالنمط 

 :  (1284)، نحو قوله(1283)موضع واحد منها فيثمانية مواضع، جاء الخبر مقدمًا  فيورد 

                                                           

 0 50/2( ة ًصنء1278)
 0ة ننا  ح ى  ة ًي   ة لأ   ة ً ل-َوْج   م   نةن -( ة  لي   ة مصل1279)
 0 12/009227/23، 20/75  ىُثْنرل وىض ص 012/2( ة  ىعةح1280)
 0نل   لأ ة ىلة (  ص    1281)
 0 25/2( ة  ىعةح1282)
 0 125/27( ة ًصنء1283)
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  157/7( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1284)

 0 12/009232/109235/179052/09012/219320/20 وىض ص



 

351 

ذذذذاً  هذذذا َيائس  دّ  ن َت مذذذن  و  ** َفإ ن  ك 
* 

ن َها ب َحذذجّ  َقل وَصذذذا َت م  َمع   َوَأج 

ل ذذذذذَك  يَّذذذذذةً َفَقذذرّ ب  ل َرح  ل ذ  ** ج 
* 

َرى اَل َتمل   َهب وب  الس 
يَصذذا  (1285)النَّص 

 

، صورة نمطها:  ُ ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ذًا( جملة  هذا َيائس  دّ   فقوله: )ك ن َت مذن  و 

أن الشاعر فصل بين اسم كان  أيكان+اسمها+جار ومجرور+مضاف إليه+خبرها، والبنية األساسية : كنت يائسًا من ودها، 
ن ه اليأس، وَأنَّ هذا اليأس من الود، وزيادًة  بيان أنَّ هذا  اليأس من ود محبوبته أتى بالمضاف  فيوخبرها بالجار والمجرور لبيان ك 

 .إليه العائد عليها، فكل هذا الفصل للتأكيد على أن اليأس من ود محبوبته دون غيرها

 

 النمط الثالث: الفصل بين االسم والخبر بالظرف والمضاف إليه والجار والمجرور : 

 :  (1286)قوله فيموضع واحد  فيورد 

بذَذذى والَواَلئذ ذذَدا ذَت الصّ  ع  َك َودَّ دَّ ** َأج 
* 

ر  ف ي هنَّ  َد الَجو  َت َبع  َبح  َوَأص 
ذذداً   َقاص 

 

  ُ ، صورة نمطها: أصبح+اسمها+ظرف+مضاف  فقوله: )وأصبحت بعد الجور فيهن قاصدًا( جملة   ُ ُ  منسوخة  ُ  خبرية  اسمية 
أنه فصل بين اسم أصبح وخبرها بالظرف الدال  أيإليه+جار ومجرور+خبرها، والبنية األساسية: أصبحت قاصدًا بعد الجور فيهن، 

على الزمان هنا والمضاف إليه للتأكيد على أن التحول إلى القصد كان بعد االنحراف واإلسراف، أضف إلى ذلك الفصل بالجار 
 .النساء وتوديعهن فيوالمجرور للتحديد المكانى للمعنى السابق، وهو الميل إلى القصد بعد اإلسراف 

 

 ابع: الفصل بين االسم والخبر باالسم المعطوف : النمط الر 

 :  (1287)قوله فيموضعين  فيورد 

ت  ب َهذذذا ** َيا َلي َتَها َوَجَدت  ب ى َما َوَجذذذد 
* 

ُ  َداَم َفاتََّفَقذذذا ذذد  ُ  َوَوج   َوَكاَن ح ب 

 

، صورة نمطها :   ُ ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ُ  َداَم( جملة  ذذد  ُ  َوَوج   فقوله: )َوَكاَن ح ب 

                                                           

ة ياثثثا  0جلأىثثث    ثثثلىي   ثثث ى ا 0( ة  لثثعص  أثثث  ة نثثثا ة شثثثصن  نانثثثثز   ة جصنىثثث  أثث  ة نًثثثص 1285)
و ي ًْ  0ة ننينص  ة ياا وح ُي

 0ة عةئ   ة جعةن  0وج      ها و   جص  و ها وج  أنك هأة، 225/2( ة  ىعةح1286)
 0 052/2ىُثْنرل ،  325/0( ة ًصنء1287)
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" لبيان أن هذا   ُ د  كان+اسمها+معطوف+خبرها "جملة فعلية"، ومن خاللها يتضح الفصل بين االسم والخبر باالسم المعطوف "َوج 
ن َد إلى المعطوف  فيزيادة  أيكان يجمع بينهما كان حبًا شديدًا،  الذيالحب  بيان قدر الحب بينهما، وبذلك يكون الحكم قد أ س 

 .والمعطوف عليه على السواء، وكان التابع دااًل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه

 

 النمط الخامس: الفصل بين الفعل الناسخ من ناحية واسمه وخبره من ناحية أخرى بالجار والمجرور : 

 :  (1288)قوله يفموضع واحد  فيوقد ورد 

** َول َى اب ن  َعذمّ  َمذذذذذذا َيذذذذذذَزا
* 

ذذر ه  َخَببًا ر َكاب ذذه   ع   ل  ل ش 

 

ُ  بناسخ فعلى، صورة نمطها: ما يزال+جار  ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ذذر ه  َخَببًا ر َكاب ه ( جملة  ع  فقوله: )َما َيَزال  ل ش 
أنه فصل بين الفعل الناسخ "ما يزال" من ناحية وبين خبره واسمه من ناحية أخرى بالجار والمجرور  أيومجرور+خبر+اسم، 

هجائه، باإلضافة إلى أن هذا الفصل وتقديم  في -دون غيره-للداللة على أن اإلبل َتخ ب  حاملة معها ما يقرضه ابن عمه من شعر
 .صحيح القافية، فتوافق النحو مع النسج الشعرى ثم تآلف الجانبان مع المعنىاستقامة مجزوء الكامل، ومن ثم ت فيالخبر قد أسهما 

 

 ثانيًا: الفصل بين أركان الجملة الفعلية 

 :  يأتيثلثمائة واثنين وسبعين موضعًا يمكن عرضها فيما  فيشعر األعشى  فيجاء الفصل بين أركان الجملة الفعلية 

 [ الفصل بين الفعل والفاعل : 4]

 :هيمائة وثالثة وأربعين موضعًا متخذًا ستة أنماط  فيورد الفصل بين الفعل والفاعل 

مائة وثالثة عشر موضعًا، نحو  فيالفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور: ورد هذا النمط النمط األول: 
 : (1289)قوله

ذ ** َفَلئ ن  َشطَّ ب ى الَمذذذَزار  َلَقذذد  أَغ 
* 

وا َقل يَل  م َبذذال  ذد   اله م ذذوم  نذَاع 

 

ُ  ذات فعل الزم، صورة نمطها :  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة   فقوله: )َشطَّ ب ى الَمَزار 

: شط المزاربى، ولكن الشاعر عدل عن هذا األصل بتقديمه للجار والمجرور هيفعل+جار ومجرور+فاعل، والبنية األساسية 
 .أكيد على أن زيارة ديار محبوبته أصحبت شيئًا صعب المنال، لبعد هذه الديار عنهفاصاًل به بين الفعل والفاعل للت

 

 : الفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور والمضاف إليه: الثانيالنمط 
                                                           

 0 007/11( ة ًصنء1288)
،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل 50/20(ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1289)

، 122/22، 20/ 77/23925/29202/129215/319207/079257/509112وىض ثثثثص
112/079015/239057/19072/239027/19302/29312/39310/10 0 
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 :  (1290)سبعة عشر موضعًا، نحو قوله فيوقد ورد هذا النمط 

َنذذة   فيَسَما الب ن  هرّ   َبذذذار  ب َطع  ** الغ 
* 

ه  َنَعَرات هذَذذا وم  َيف و ر َعَلى َحي ز 
(1291) 

 

ُ  ذات فعل الزم، صورة نمطها: فعل+جار ومجرور+مضاف ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  وم ه  َنَعَرات هذَا( جملة   فقوله: )َيف و ر َعَلى َحي ز 
 :هيإليه+فاعل+مضاف إليه، والبنية األساسية 

ن هذا األصل إلى تقديم الجار والمجرور والمضاف إليه فاصاًل بهما بين الفعل يفور نعراتها على حيزومه، لكن الشاعر عدل ع
والفاعل للتحديد المكانى بالجار والمجرور، ثم أتى بالمضاف إليه عائدًا على )ابن هر( لبيان المراد من المضاف وإكسابه التعريف 

ابار المعركة وطعن )ابن هر( طعنه نافذة، اندفع منها الدم م دويًّا على  فيأن يزيد بن عمرو عندما اندفع  أيمن المضاف إليه، 
 .تصحيحها واستقامة وزن الطويل فيصدره، أضف إلى ذلك أن هذا الفصل جعل الفاعل متأخرًا إلى القافية، مسهمًا 

 

 النمط الثالث: الفصل بين الفعل والفاعل بالظرف : 

 :  (1292)موضعين، نحو قوله فيورد هذا النمط 

ف ذذوف   ي رت ذذذى ب ح  َم ج  َن الَيذذذو  ** َأذ 
* 

َل آل ف  َمأ لذ ذذذوف   َصَرم وا َحب 
(1293) 

 

ُ  ذات فعل  الزم ، صورة نمطها: فعل+ظرف زمان+فاعل+مضاف ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  ف وف  َيرت ى ب ح  َم ج  َن الَيو   فقوله: )َأذ 
إليه+جار ومجرور، والبنية األساسية: أذن جيرتى اليوم بحفوف، ولكن الشاعر عدل عن هذا األصل بتقديمه للظرف فاصاًل بين 

 .هذا اليوم دون غيره فيأن جيرانه آذنوا بالرحيل  أيكيد على التحديد الزمانى، الفعل والفاعل للتأ

 النمط الرابع: الفصل بين الفعل والفاعل بالظرف والمضاف إليه : 

 :  (1294)سبعة مواضع، نحو قوله فيورد هذا النمط 

ذذذَر َبي َنَنذذذا ** َوَلن  َتن َته وا َحتَّذى َتَكسَّ
* 

ُ  ب َأي د ى  َعذذة  َوَقَوائ ذذم  ر َماح  ج   ش 

 

ُ  ذات فعل الزم، صورة نمطها: ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة   ُ َر َبي َنَنا ر َماح   فقوله: )َتَكسَّ

                                                           

،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل 205/12ء( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصن1290)
 0 310/15، 210/029102/259172/179012/09005/59002/00وىض ص

 0 يلةي ص  بع  ة   ص  ة  م أ  ة يل  0( ة  يز م     ة ن ن  أص ة ضل  لين ة  زةم1291)
 0 127/0  ىُثْنرل 020/2( ة  ىعةح1292)
 0ة  ىع   ة ز ةف  ة أهصب بلأعة  ل يعة 0( واح نص شأ    لان1293)
 721/21( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1294)

  117/129132/179152/29032/329027/59322/209327/2 ىُثْنرل
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أن الشاعر فصل بين الفعل والفاعل بالجار  أيفعل+ظرف مكان+مضاف إليه+فاعل، والبنية األساسية تكسر رماح بيننا، 
سياق هجائه ليزيد  فيى باإلضافة إلى بيان المقصود من المضاف عن طريق المضاف إليه، فهو والمجرور لبيان التحديد المكان

ا أنتم فيه من طمع فينا إال بنشوب حرب مريرة فيما بيننا، تتكسر فيها  بن مسهر الشيبانى قائاًل: "إنه ال سبيل إلى انتهائكم عمَّ
 .الرماح والسيوف

 

 عل بالظرف والمضاف إليه والجار والمجرور : النمط الخامس: الفصل بين الفعل والفا

 :  (1295)ثالثة مواضع، نحو قوله فيوقد ورد 

ذذذم   ذذَط بي وت ه  ز  َوس  ** َفَجاَدت  َعَلى الَهاَمر 
* 

َبَلت   ت  َأس  َشآب ي ب َمو 
َتهلَّذذذت    (1296)واس 

 

ُ  ذات فعل الزم، صورة نمطها: فعل+جار  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  ذذذم  ذذَط بي وت ه  ز  َوس  فقوله: )َفَجاَدت  َعَلى الَهاَمر 
ومجرور+ظرف+مضاف إليه مكرر+فاعل، والبنية األساسية: فجادت شآبيب على الهامرز وسط بيوتهم، ومن هنا يتضح الفصل 

انهمر من السماء عذاب يخص )الهامرز(، وهذا  الذيالمجرور والظرف والمضاف إليه لبيان أن المطر بين الفعل والفاعل بالجار و 
 .ما أبرزه الجار والمجرور، كما أن الفصل بالظرف أوضح المكان وهو وسط البيوت، وهذا ما أوضحه المضاف إليه

 

 طلق والمضاف إليه:النمط السادس: الفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور والمفعول الم

 :  (1297)موضعين، نحو قوله فيوقد ورد 

َع  ُ   فيَوَلم  َيس  ذذذد  َيذذذَك َواح  َوام  َسع  ** اأَلق 
* 

ُ  النَّدى كإنائَكذذَا  َوَلي َس إَناء 

َع  ُ  ذات فعل الزم، صورة نمطها: لم+فعل+جار  فيفقوله: )َوَلم  َيس  ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة   ُ د  يذَك َواح  َوام  َسع  اأَلق 
  ُ د  َع َواح  يذَك( ولكن الشاعر عدل عن هذا  فيومجرور+مفعول مطلق+مضاف إليه+فاعل، والبنية األساسية: )َوَلم  َيس  َوام  َسع  اأَلق 

لجار والمجرور للتحديد المكانى، ثم جاء المفعول المطلق مع المضاف إليه لبيان نوع السعى، األصل فاصاًل بين الفعل والفاعل با
األقوام ساع  فيمخبرًا إيَّاه بأنَّه لم يسع مثله  فيسياق مدحه لهوذة بن على الحن فيحيث إن المفعول المطلق مبين للنوع، فالشاعر 

  ُ َعم  كريم   .مثل إنائه فيولم ي ط 
 

 الفعل والفاعل من جانب والمفعول من جانب آخر :  [ الفصل بين4]

 مائة واثنين وثمانين موضعًا متخذًا أربعة عشر نمطًا كما يلى :  فيشعر األعشى  فيورد هذا الفصل 

 النمط األول: الفصل بين الفعل والفاعل من جانب والمفعول به من جانب آخر بالجار والمجرور:

 :  (1298)مائة وثالثة مواضع، نحو قوله فيوقد ورد 

                                                           

 0 102/109005/02 ىُثْنرل 022/23( ة ًصنء1295)
و ثثما ة ا ثثل   0 ثث ني   جاثع  ثثؤنعب  هثثع ة   يثث  أث  ة ا ثثل 0( جثص   ة ًثثاص   وأ ثثل 1296)

 0ة و ل   ة و  ة نمصنن أع بع  0ه ا
 0 232/12 ىُثْنرل 232/21( ة  ىعةح1297)



 

355 

ييذذذَن ع ن ذذذَوةً  َنا الَفارسّ  ن  َرَدد  ** َوَنح 
* 

ذذَح َعب ذذَدل   َنا ف يهم  ر م  ن  َكَسر   َوَنح 

 

ُ  ذات فعل متعد  إلى مفعول به واحد، صورة نمطها: ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  ذذَح َعب ذذَدل  َنا ف يهم  ر م   فقوله: )َكَسر 
فعل+فاعل+جار ومجرور+مفعول به+مضاف إليه، والبنية األساسية: كسرنا رمح عبدل فيهم، وقد عدل الشاعر عن هذا األصل 
فاصاًل بين الفعل والفاعل من جانب والمفعول به من جانب آخر بالجار والمجرور للتأكيد على التحديد المكانى للحدث المستفاد 

ل بأن قوم األعشى ردوا جيوش الفرس مدحورين حين أغاروا على قومه،  .من الفعل "كسر" وتقييده ج  فالشاعر يريد إخبار بنى ع 
 .صدورهم "صدور الفرس" الرماح المنسوبة لعبد القيس فيووضعوا 

 

 : الفصل بين الفعل والفاعل من جانب والمفعول به من جانب آخر بالجار والمجرور والنعت : الثانيالنمط 

 :  (1299)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد 

ونذَذذه   ذر  الطَّي ذذذر  د  ر َفات  ي ق ص  ** َوَذا ش 
* 

ق  ف ي ه  َتَرى ل ل َحَمام  الو ر 
َصذذا  (1300)َقَرام 

 

، صورة نمطها: فعل+فاعل+جا ُ  ذات فعل  متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ق  ف ي ه َقَرام َصذذا( جملة  ر فقوله: )َتَرى ل ل َحَمام  الو ر 
ومجرور+نعت+جار ومجرور+مفعول به، والبنية األساسية: ترى قرامصًا للحمام الورق فيه، ولكن الشاعر عدل عن هذا األصل 

فيه"، ثم تقييد -فاعل من جانب والمفعول به من جانب آخر، لتقييد الحدث ومكانه بالجار والمجرور "للحمامفاصاًل بين الفعل وال
سياق هجائه لعلقمة وقومه "بنى األحوص" قائاًل له: إن لنا مساكن  فيالجار والمجرور "للحمام" بالنعت "الورق"، حيث إن الشاعر 

ر ض( مليئة بالنخيل والزروع و  في يقصر الطير عن بلوغ شرفاتها  التيعلف الدواب، تشرف من بينها قصورنا الباذخة وادى )الع 
 .يضرب لونه إلى الخضرة الذيويعشش فيها الحمام 

 

النمط الثالث: الفصل بين الفعل والفاعل من جانب والمفعول به من جانب آخر بالجار والمجرور والمضاف إليه 
 : 

 :  (1301)تسعة وعشرين موضعًا، نحو قوله فيوقد ورد 

                                                                                                                                                                      

 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  305/00( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1298)
، 25/22912/309212/219235/109257/509105/22 وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص

107/239157/2-
79177/29120/029007/309032/329022/209020/29300 /

219325/0 ،310/22 0 
 0 102/15( ة ًصنء 1299)
 0( ة  لأعص  ة عنل  ة يا1300)
 215/20( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1301)

، 25/20917/1922/029237/329215/209107/259137/22 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل
119125/29122/109022/29035/259020/219025/20/012/19320/

21 0 
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ذذم   ن د َباب  ابذ ذن  َهاش  ** َمَتى َما ت َناخ ى ع 
* 

ل ذه  َيذذذَدا ى َوَتل َقى  م ن  َفَواض   ت ر يح 

 

ُ  ذات فعل متعد إلى مفعول به واحد، صورة  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ل ذه  َيذذذَدا( جملة  نمطها: فعل+فاعل+جار فقوله: )َوَتل َقى  م ن  َفَواض 
ولكن الشاعر عدل عن هذا األصل فاصاًل بين الفعل  .ومجرور+مضاف إليه+مفعول به، والبنية األساسية: وتلقى يدًا من فواضله

والفاعل من جانب والمفعول به من جانب آخر بالجار والمجرور والمضاف إليه بهدف التحديد المكانى للحدث وإيضاح المقصود 
سياق خطابه مع ناقته قائاًل لها: "متى ما تناخى عند بابه تجدى الرَّاحة بعد إعياء،  فيلمضاف إليه، فالشاعر من المضاف با

 في، أضف إلى ذلك أنَّ هذا الفصل جعل المفعول به متأخرًا إلى القافية، فأسهم (1302)وت َعوَّضى عمَّا لق يت  بفواضله ونداه"
 .تصحيحها واستقامة وزن الطويل

 ابع : الفصل بين الفعل والفاعل من جانب والمفعول به من جانب آخر بالظرف : النمط الر 

 : ( 1303)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد هذا النمط 

بذذذذذذذاً  فيم َتبار َيات   زَّ نَّة  ش  ** األ ع 
* 

يًَّة أن َفاَلهذذذذافيَحتَّى ت    (1304)ء َعش 

 

ُ  ذات فعل  متعد  إلى مفعول به واحد، صورة نمطها : فيفقوله: )ت   ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  يًَّة أن َفاَلها( جملة   ء َعش 

 فعل+فاعل+ظرف+مفعول به+مضاف إليه

أنَّه فصل بين الفعل والفاعل من جانب والمفعول به من جانب آخر بالظرف للتأكيد  أيء أنفالها عشية، في: ت  هيوالبنية األساسية 
العشية آخر اليوم  فياألعنة حتى تعود  فيأنَّ الخيل تتابع يتبارى أصحابها  أيء"، فيعلى زمن الحدث المستفاد من الفعل "ت  

ملة بالغنائم  .محَّ

 

والمفعول به من جانب آخر بالظرف والجار والمجرور  النمط الخامس : الفصل بين الفعل والفاعل من جانب
 : ( 1305)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد 

َم م ن  َتيَّا م َقاَما ** َعَرف َت الَيو 
* 

َياَما  ب َجوّ  َأو  َعَرف َت َلَها خ 

 

ُ  ذات فعل متعد  إلى مفعول به واحد، صورة نمطها :  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  َم م ن  َتيَّا م َقاَما( جملة   فقوله: )َعَرف َت الَيو 

 فعل+فاعل+ظرف+جار ومجرور+مفعول به

                                                           

 0حيي ة شلح 212( ة ًصنء  ص1302)
 0 10/37( ة ًصنء1303)
 0ةأل ىصف  ة تنصئل 0( ُ ز نص   جاع  صزب،  هع ة ضصأل1304)
 0 135/2( ة ًصنء  1305)
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والفاعل من جانب والمفعول به والبنية األساسية: َعرفت  م َقامًا اليوم من َتيَّا، ولكن الشاعر عدل عن هذا األصل فاصاًل بين الفعل 
أضف إلى ذلك الفصل بالجار والمجرور "من تيا" للتحديد المكانى  .من جانب آخر بالظرف لبيان زمن الحدث المستفاد من الفعل

كانت تجعلها  التي"َجّو"، فاهتديت إلى منزلها باإلضافة إلى عيدان الشجر  فيأنَّ الوقوف كان اليوم عند ديار "َتّيا"  أيللحدث، 
 .كالخيمة مستظلة بها من الحر

 

 النمط السادس: الفصل بين الفعل والفاعل من جانب والمفعول به من جانب آخر بالظرف والمضاف إليه : 

 :  (1306)اثنى عشر موضعًا، نحو قوله فيوقد ورد 

يَّذذةً  ذذَراح  َرذ  ذذذذذَد الم  ت َها َبع  ** َفَتَرك 
* 

َد  ن ت  َبع  َجالهذَذاَوَأم   ر ك وب َهذذا إ ع 

ُ  ذات فعل  متعد  إلى مفعول به واحد، صورة ن ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  َجالهذَذا( جملة  َد ر ك وب َهذذا إ ع  ن ت  َبع  مطها: فقوله: )َوَأم 
المفعول قد  أن أيفعل+فاعل+ظرف+مضاف إليه مكرر+مفعول به+مضاف إليه، والبنية األساسية: وأمنت إعجالها بعد ركوبها، 

أن االطمئنان على سرعة الناقة  أيتأخر مفصواًل بينه وبين الفعل والفاعل بظرف الزمان والمضاف إليه إلظهار زمن وقوع الحدث، 
 .وعدم حاجتها إلى من يستحثها أو يستعجلها كان بعد ركوبها

 

الظرف والمضاف إليه والجار النمط السابع: الفصل بين الفعل والفاعل من جانب والمفعول به من جانب آخر ب
 :  (1307)ثالثة مواضع، نحو قوله فيوالمجرور: وقد ورد 

ذح   أيَفَدع  َذا َوَلك ن  َما تذَذذَرى رَ  ** َكاش 
* 

ل ذه  َدقَّ  َيَرى َبي َنَنا م ن  َجه 
ذذم    (1308)َمن ش 

 

ُ  ذات فعل متعد إلى مفعول به واحد، صورة نمطها:  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ذذم ( جملة  ل ذه  َدقَّ َمن ش  فقوله:  )َيَرى َبي َنَنا م ن  َجه 
فعل+فاعل+ظرف+مضاف إليه+جار ومجرور+مضاف إليه+مفعول به+مضاف إليه، وبنيتها األساسية: يرى دق منشم بيننا من 

الفاعل من ناحية والمفعول به من ناحية أخرى بالظرف للتحديد المكانى، وبالجار والمجرور أنه فصل بين الفعل و  أيجهله، 
أن بينه وبين األعشى حسابًا شاقًا عسيرًا كمشقة دق  -بسبب جهله-والمضاف إليه لبيان سبب هذا الحدث، فهذا العدو الحقود يرى 

 .عطر )المنشم(

 

 النمط الثامن: الفصل بين الفعل والفاعل من جانب والمفعول به من جانب آخر بالجار والمجرور والجملة الحالية : 

 :  (1309)موضعين اثنين، نحو قوله فيوقد ورد 

                                                           

 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  72/22( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1306)
 ،77/219200/129137/109150/139000/129052/2وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص

052/209327/2 0 
 0 100/7، 205/17 ىُثْنرل 270/15( ة ًصنء1307)
 0( ة  ص    ة امتض1308)
 0 320/22 ىُثْنرل 03-57/00( ة  ىعةح1309)
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ذذذو إ َلذذذىَّ َوَقذذذذ دآ ك  ** َوَتَراََها َتش 
* 

ذد وَر  َذى ص  َلت  َطل يحًا ت ح 
 (1310)النّ َعذذال

ذذذَرى َفتَذذذرى اأَلذ  َنَقَب  ذذّ ف لل س  ** الخ 
* 

ت َحذذال   لّ  َساَعذذة  َوار   َساَع م ن  ح 

 

ُ  م ُ  خبرية  ُ  فعلية  َرى( جملة  ذّ ف لل س  وَر النّ َعال َنَقَب الخ  ذد  َذى ص  و إ َلىَّ َوَقذ دآ َلت  َطل يحًا ت ح  ك  ُ  ذات فعل متعد إلى فقوله: )َتش  ثبتة 
 نمطها :  مفعول به واحد، صورة

فعل+فاعل+جار ومجرور+حال "جملة فعلية"+حال "جملة فعلية"+مفعول به+مضاف إليه+جار ومجرور، وبنيتها األساسية: تشكو 
أن الشاعر فصل بين الفعل والفاعل من جانب والمفعول به من  أينقب الخف للسرى إلىَّ وقد آلت طليحًا تحذى صدور النعال، 

أن ناقة الشاعر تشكو إليه، وقد  أيعليها الحدث وقت وقوعه،  التيجملتين حاليتين، لبيان الحالة جانب آخر بالجار والمجرور و 
ى بنعال الحديد نتيجة رقته من طول السير  .رجعت معيبة، أعياها اإلجهاد وخفها المشقق المقروح، وقد ك س 

 

 النمط التاسع: الفصل بين الفعل والمفعول به من جانب والفاعل المؤخر من جانب آخر بالجار والمجرور : 

 :  (1311)ثالثة عشر موضعًا تقدم فيها المفعول، نحو قوله فيوقد ورد 

َوةً  ك  غ ذذد  ** َأَثاَر َله  م ن  َجان ب  الَبذذذذر 
* 

وَها إ َلي ذذه ر َعات هذَذا د   (1312)ه َني َدة ي ح 

 

ُ  ذات فعل متعد إلى مفعول به واحد، صورة نمطها: فعل+مفع ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  وَها إ َلي ذذه ر َعات هذَذا( جملة  د  ول فقوله: )ي ح 
لكونه -أنه فصل بين الفعل والمفعول به المقدم أيبه+جار ومجرور+فاعل+مضاف إليه، والبنية األساسية: يحدوها رعاتها إليه، 

أن الفرد  أيمن جانب والفاعل المؤخر من جانب آخر بالجار والمجرور تحديدًا لمكان الحدث المستفاد من الفعل، -ضميرًا متصالً 
اقة يحدوها رعاتها، وقد إليه قريبه وقد أصابه الضر يستقبله ويسوق إليه دون غيره قطيعًا فيه مائة ن يأتيمن قوم األعشى عندما 

 .استقامة وزن الطويل وصحة القافية برويها، وهو حرف التاء المضمومة فيأسهم هذا الفصل 
 

 النمط العاشر : الفصل بين الفعل والمفعول به من جانب والفاعل المؤخر من جانب آخر  بالجار والمجرور والمضاف إليه: 

 :  (1313)عشرة مواضع، نحو قوله فيوقد ورد 

                                                           

 0ة نيصف  أص ىعلأ نن ة  ص ل و  ة خ  أ  ح ى  و  جل  0( الي ص   أييم  أويم 1310)
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  ،205/17( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1311)

، 207/259207/019212/29225/309170/509022/11 وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص
010/19310/23 0 

 0هني ا  أصئ  أ  ة نا 0( ة مل  ة نا ة مصنن 1312)
 207  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص 55/27( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1313)

/219222/539222/219222/229272/27 ،
152/19157/239175/579052/5 0 
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ل ذ َرَكنذ ذذى الح  َهب ى َما إ َلي ذذذذك  َأد  ** َفاذ 
* 

َغال ذذى ذذم أش  ر ك  ك   ذم  َعَدان ى َعن  ذ 

 

ُ  ذات فعل  متعد  إلى مفعول به واحد، صورة نمطها: ف ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  َغال ذذى( جملة  ذذم أش  ر ك  ك  عل+مفعول فقوله: )َعَدان ى َعن  ذ 
ه+فاعل+مضاف إليه، والبنيذة األساسية: عدانى أشغالى عن ذكركم، ولكن الشاعر عدل عن هذا به، جار ومجرور+مضاف إلي

من جانب والفاعل المؤخر من جانب آخر بالجار والمجرور  -لكونه ضميرًا متصالً -األصل، ففصل بين الفعل والمفعول به المقدم
بيان المقصود من  فيأشغال الشاعر، وقد أسهم المضاف إليه  فيوالمضاف إليه لبيان أن الصرف واالبتعاد وسبب المجاوزة يكمن 

أراده األعشى جليًا، وهو قوله: "اذهبى يا جبيرة ووداعًا،  الذيجعل المعنى  الذيالمضاف عن طريق إكسابه التعريف، وهو األمر 
استقامة وزن الخفيف،  فيوال شك أن هذا الفصل قد أسهم  .(1314)ما صرفنى عنك الحلم والحجا، ولكن شغلنى عنك أشغالى"

 .مكانها برويها المراد فيوصحة القافية 

النمط الحادى عشر : الفصل بين الفعل والمفعول به المقدم والفاعل المؤخر بالجار والمجرور والمضاف إليه 
 :(1315)قوله فيموضع واحد  فيوالمعطوف والبدل: وقد ورد 

ن ذو  ق َراق ذذذذذر   ن و  ح  ** َفَصبََّحه م  ب الح 
* 

لَّذذذذت   ن ود  فف  ن َها الج  ى َقا رَها م   َوذ 

 

ُ  ذات فعل م ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  ن ود  ن َها الج  ى َقا رَها م  ن ذو  ق َراق ر  َوذ  ن و  ح  تعد إلى مفعول به واحد، فقوله: )َفَصبََّحه م  ب الح 
 صورة نمطها : 

فعل+مفعول به+جار ومجرور+بدل+مضاف إليه+اسم معطوف+مضاف إليه مكرر+جار ومجرور+فاعل، والبنية األساسية: 
أن الشاعر آثر الفصل بين الفعل والمفعول به من جانب والفاعل المَؤخر  أيفصحبهم الجنود بالحنوحنو قراقر وذى قارها منها، 

االسم المعطوف  يأتيازداد اتضاحًا بمجىء البدل والمضاف إليه، ثم  الذيلمكانى، من جانب آخر بالجار والمجرور لبيان التحديد ا
الجار والمجرور مرة  يأتيالحكم على السواء والداللة على المعنى المقصود بالنسبة مع متبوعه، ثم  فيمشاركًا المعطوف عليه 

ن و ق َراق ر( و)ذى قار(  في( وجنوده صباحًا فجأة أخرى للداللة على أن جنود بنى ذهل بن شيبان عندما نزلوا على )الهامرز )ح 
 .حطَّم وا جموعهم ونالوا منهم دون غيرهم كل منال

 

عشر: الفصل بين الفعل والمفعول به من جانب والفاعل المؤخر من جانب   آخر بالظرف والمضاف  الثانيالنمط 
 إليه: 

 :  (1316)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد 

وق  غ َديَّذذذذةً َفَصبََّحة   ذذذذر  ن َد الش  ** ع 
* 

ف  ب ن   ك اَلب  الَفَتى الَبك ر ىّ  َعو 
َقَمذا  َأر 

 

                                                           

 0حيي ة شلح 53( ة ًصنء ص 1314)
 0 022/21( ة ًصنء1315)
 0 350/11( ة ًصنء1316)
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ُ  ذات فعل  متعد  إل ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  وق  غ َديًَّة ك اَلب  الَفَتى الَبك ر ىّ  ر  ن َد الش  ى مفعول به واحد، صورة فقوله: )َفَصبََّحة  ع 
 نمطها : 

وق  فعل+مفع ر  ن َد الش  ول به+ظرف+مضاف إليه+ظرف+فاعل+مضاف إليه+نعت، والبنية األساسية: َفَصبََّحه  ك اَلب  الَفَتى الَبك ر ىّ  ع 
ولكن الشاعر عدل عن هذا األصل فاصاًل بين الفعل والمفعول به من جانب والفاعل المؤخر من جانب آخر بالظرف  ، غ َديَّةً 

يصفه من وكره مبادرًا، وقد حان انطالقه من مكانه، فصبحته كالب  الذيه لمَّا أضاء الصبح قام هذا الثور والمضاف إليه، ليبين أنَّ 
التحديد أتى بالظرف "غدوة" ليبين أن هذا األمر كان ما بين  فيوزيادة  .)عوف بن أرقم( الصائد، وكان ذلك عند شروق الشمس

 .أن الفصل بهذه الوسائل كان من أجل التحديد الزمانى للحدث المستفاد من الفعل )َصبَّح( أيالفجر وطلوع الشمس، 
 

 

 

النمط الثالث عشر: الفصل بين الفعل والمفعول به المقدم من جانب والفاعل من جانب آخر بالمفعول ألجله: وقد 
 :  (1317)قوله فيموضع واحد  فيورد 

ن ه  الَمذذذذاَء تَ  ل َفذذذذةً َحتَّى َتَحمََّل م  ** ك 
* 

ض  الَقَطا َفَكث ي ب الَغي َنة   َرو 
هل    (1318)السَّ

 

ُ  ذات فعل  متعد  إلى مفعول به واحد،  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ض  الَقَطا( جملة  ل َفًة َرو  ن ه  الَماَء َتك   صورة نمطها : فقوله: )َتَحمََّل م 

فعل+جار ومجرور+مفعول به+مفعول ألجله+فاعل+مضاف إليه، والبنية األساسية: )تحمل روض القطا الماء منه تكلفة(، ولكن 
الشاعر عدل عن هذا األصل فاصاًل بين الفعل والمفعول المقدم ألهميته والفاعل المؤخر بالمفعول ألجله لبيان أن سبب تحمل 

عمها هو ضيق فجاج األرض بهذا الماء الغزير، أضف إلى ذلك الفصل  الذيوالجبال للماء  الرياض والوديان ذات األشجار والربا
 .غمر هذه األماكن من العارض الهطل الذيبين الفعل والمفعول بالجار والمجرور "منه" لبيان أن هذا الماء 

 

ر من جانب آخر بالجار  النمط الرابع عشر : الفصل بين الفعل من جانب والمفعول به المقدم والفاعل المؤخَّ
 والمجرور: 

 :  (1319)أربعة مواضع، نحو قوله فيوقد ورد 

مذذذاً  َقَلَتي ذذذه َيو  ** َأَكبَّ َعَلي ذذذذه  م ص 
* 

َحذذذذ ه  َفَتانذَذا اَلَن َيش   (1320)َأب و َعج 

مًا  َقَلَتي ه َيو  اَلنَ فقوله: )َأَكبَّ َعَلي ه  م ص  ُ  ذات فعل  متعد  إلى مفعول به واحد، صورة نمطها : َأب و َعج  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   ( جملة 

َقَلَتي ه َعَلي ه   مًا، فعل+جار ومجرور+مفعول به+مضاف إليه+ظرف+فاعل+مضاف إليه، والبنية األساسية: َأَكبَّ أبو عجالن م ص  َيو 
ولكن الشاعر عدل عن هذا األصل فاصاًل بين الفعل من جانب والمفعول به المقدم والفاعل المؤخر من جانب آخر بالجار 

أن أبا عجالن قد انكب على مصقلتى السيف  أيوالمجرور "عليه" للتأكيد على التحديد المكانى للحدث المستفاد من الفعل "أكب"، 
 .يستعملها قوم األعشى ضد أعدائهم التي هياًل غير متوان، وهذه السيوف المصقولة يكشف صداه بهما يومًا كام

                                                           

 0 202/12( ة ًصنء1317)
 0ة تين   ةألنض ة تني  نصأل جصن 0( ي لى   و  ي ل  ا ك  اص  اص  نن ة اعاع ةآليل1318)
 0 212/209107/239152/7 ىُثْنرل 107/20( ة  ىعةح1319)
 وص ص  ن ف أ  )ونع  جث ح(، و  ونث    ليثن  0( ة ان ل   أص ىجلأ نن ة ًي   زة   ة ن و1320)

 0ص)ونع  ج ح( ىعأص  نصأ   ىجلين  زة   ب ئن  لأ ة ًي    وص 
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 [ الفصل بين الفعل ونائب الفاعل : 3]

 :  هيعشرين موضعًا متخذًا أربعة أنماط  فيشعر األعشى  فيورد الفصل بين الفعل ونائب الفاعل 

 النمط األول: الفصل بين الفعل ونائب الفاعل بالجار والمجرور : 

 :  (1321)أربعة عشر موضعًا، نحو قوله فيوقد ورد هذا النمط 

  ُ ذذذة  مَّ ** َوَمن  اَل ت َضذذذذاع  لذَذذه  ذ 
* 

َمذذاَرا َعَلَها َبي َن َعي ذذذن  ض   (1322)َفَيج 

 

ُ  ذات فعل مبنى لغير الفاعل، صورة نمطها: ال+فعل+جار ومجرور+نائب ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة   ُ ذة  مَّ  فقوله: )ت َضذاع  لذَه  ذ 
ُ  له،  مَّة  أن الشاعر فصل بين الفعل ونائب الفاعل بالجار والمجرور لبيان أن ممدوحه  أيفاعل، والبنية األساسية: ال ت َضاع ذ 

 .أمسه، باإلضافة إلى أنَّ الفصل يؤدى إلى عدم انكسار وزن المتقارب فينهاره عهدًا له أخذه  فيي َضيّ ع  دون غيره ال
 

 : الفصل بين الفعل ونائب الفاعل بالجار والمجرور والمضاف إليه : الثانيالنمط 

 :  (1323)أربعة مواضع، نحو قوله فيورد هذا النمط 

ن   ذذذ مَوق وفًا َوَراَء الطَّع  ته  ** َوالَخي ذذل  َتح 
* 

م   َتاف هذ ذنَّ الَقذذذَواد   ت َشد  َعَلى َأك 

 

ُ  ذات فعل مبنى لغير الفاعل، صورة نمطها: ف ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  م ( جملة  َتاف هذ ذنَّ الَقذذذَواد  عل+جار فقوله: )ت َشد  َعَلى َأك 
تشد القوادم على أكتافهن، ومن هنا يتضح الفصل بين الفعل ونائب الفاعل ومجرور+مضاف إليه+نائب فاعل، والبنية األساسية: 

بالجار والمجرور والمضاف إليه، وذلك للتأكيد على التحديد المكانى للحدث المستفاد من الفعل واتضاح المقصود من المضاف 
ت رءوسهم ف فيبالمضاف إليه، فالشاعر يصف مبيت القوم  دَّ أضف إلى ذلك أن هذا  .وق أكتافهم شداً قتال مرير بخيولهم، قد ش 

 .الفصل أدى إلى تأخر نائب الفاعل إلى القافية مما أدى إلى استقامة وزن الطويل وتصحيح القافية

 

 النمط الثالث: الفصل بين الفعل ونائب الفاعل بالظرف : 

 :  (1324)قوله فيموضع واحد  فيورد هذا النمط 

َرق  ** َعَليذ ذذَك ب َخالذ ذذذد  َفَما َأن َت إ ن  َداَمت    َكَما َلم  ي َخلَّد  َقب ل  َساَسا َوَمذذذو 
                                                           

  وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  202/53( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1321)
220/219127/009105/209122/239117/29017/10 ،
005/19002/12 0 

 0( ااصنة   أص غصب  ي   ة ييصح 1322)
 0 125/159072/1 ىُثْنرل  217/23( ة  ىعةح1323)
 0 127/5( ة ًصنء1324)
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* 
 

، ذات فعل مبنى لغير الفاعل، صورة نمطها:   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  َرق  ل  َساَسا َوَمو  فقوله: )َلم  ي َخلَّد  َقب 
، ولكن الشاعر عدل عن هذا األصل فاصاًل  َرق  َقب ل  لم+فعل+ظرف+نائب فاعل+اسم معطوف، والبنية األساسية: لم ي َخلَّد َساَسا َوَمو 

سياق حديثه عن  فيئب الفاعل بالظرف "قبل"، وذلك لبيان التحديد الزمانى للحدث المستفاد من الفعل، فالشاعر بين الفعل ونا
تفاهة الدنيا وهوانها، فيرى أنه ليس بالمخلد، فما خلد من قبله )ساسان( ملك الفرس وال )مورق( ملك الروم، كما أسهم هذا الفصل 

 .استقامة وزن الطويل وصحة القافية في

 

 النمط الرابع: الفصل بين الفعل ونائب الفاعل بالظرف والمضاف إليه والجار والمجرور : 

 :  (1325)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد هذا النمط 

ي َمذذذة   ن ك م  اَل َأك ذذذن  َذا َتم  ن  م  ** َوإ ن  َأد 
* 

ن َها اأَلَجال د   ي َرى َبي َنك م  م 
م ث َقَبذذذا

(1326) 
ُ  ذات فعل مبنى لغير الفاعل، صورة نمطها: فقوله: )ي َرى  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ن َها اأَلَجال د  م ث َقَبا( جملة  َبي َنك م  م 

فعل+ظرف+مضاف إليه+جار ومجرور+نائب فاعل، والبنية األساسية: يرى الناس األجالد مثقبًا بينكم منها، ولكن الشاعر عدل 
ب الفاعل بالظرف والمضاف إليه والجار والمجرور للتحديد المكانى للحدث المستفاد من عن هذا األصل فاصاًل بين الفعل ونائ

الفعل، فالشاعر يريد القول بأنه إن دنا من سعد بن قيس كان المقراض بينهم دون غيرهم يقطع جلودهم بنهش أعراضهم ونبش 
 .سيئاتهم

 

 :  الثاني[ الفصل بين المفعول األول والمفعول 1]

 أربعة عشر موضعًا متخذًا أربعة أنماط يمكن بيانها فيما يلى :  فيشعر األعشى  فيبين المفعولين ورد الفصل 

 بالجار والمجرور :  الثانيالنمط األول: الفصل بين المفعول األول و 

 :  (1327)سبعة مواضع، نحو قوله فيورد هذا النمط 

يذذذذن   ر  ط  ذذذا ل ق يَت َمذذذَع الم خ  ** َوَلمَّ
* 

يذذذذَرا َله َعَلي هذ ذذ م َقد  َت اإل   َوَجد 

 

، ذات فعل  متعد  إلى مفعولين أصلهما المبتدأ وال  ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  يَرا( جملة  َله َعَلي هذ ذ م َقد  َت اإل  خبر، صورة نمطها فقوله: )َوَجد 
 : 

فعل+فاعل+مفعول به أول+جار ومجرور+مفعول به ثان، والبنية األساسية: وجدت اإلله قديرًا عليهم، ومن هنا يتضح دخول 
أن  أيذلك،  فيبالجار والمجرور للتأكيد على أن قدرة الله واقعة عليهم دون شك  الثانيالفصل بين المفعول األول والمفعول 

                                                           

 0 225/12( ة ًصنء1325)
 0يايا   ة ا لةض  ة ا ي( اة 1326)
 0 25/19225/5919222/19107/79130/05  ىُثْنرل وىض ص 237/30( ة  ىعةح1327)
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ممدوح األعشى، ويعينه عليهم، أضف إلى ذلك أن هذا األصل  في" بأس هوذة بن على الحنالمولى عز وجل قادر أن يذيقهم "تميم
حًا إيَّاها مسهمًا  الثانيجعل المفعول   .استقامة وزن المتقارب فييتأخر إلى القافية، م َصحّ 

 

 بالجار والمجرور والمضاف إليه: الثاني: الفصل بين المفعول األول والمفعول الثانيالنمط 

 :  (1328)أربعة مواضع، نحو قوله فيوقد ورد 

ذذذذن  َأب َنائ َنذذذا يذذه  م  ط  ** آَلي ت  اَل ن ع 
* 

ذَذَدا َده م  َكَمن  َقذذد  أَفس   ر ه نًا َفي ف س 

 

ُ  ذات فعل  متعد  إلى مفعولين ليس أصلهما المبتد ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ذن  َأب َنائ َنا ر ه نًا( جملة  يه  م  ط  أ والخبر، صورة فقوله: )اَل ن ع 
 نمطها : 

ن ال+فعل+فاعل+مفعول به أول+جار ومجرور+مضاف إليه+مفعول به ثان، والبنية األساسية: ال نعطيه رهنًا من أبنائنا، لك
الشاعر عدل عن هذا األصل بتقديم الجار والمجرور والمضاف إليه والفصل بهما بين المفعولين للتأكيد على عدم إعطاء قوم 

 .األعشى رهائن لكسرى من أبنائهم حتى ال يتعرضوا لألذى والفساد كالذين أتلفهم وآذاهم من قبل

 

 المضاف إليه : بالظرف و  الثانيالنمط الثالث: الفصل بين المفعول األول و 

 :  (1329)موضعين، نحو قوله فيوقد ورد 

َنذذذداً  ذذب  الذذزّ قَّ َلَدي َهذذذا م س  س  ** َتح 
* 

ذذدًا َفان َبَطذذذح   يَّا نذَذاَم َعم   َحَبش 

 

، ذات فعل  متعد  إلى مفعولين أصلهما المبتدأ وا  ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  َندًا( جملة  ب  الذذزّ قَّ َلَدي َها م س  س  لخبر، صورة فقوله: )َتح 
 نمطها : 

يَّا لديها، ومن هنا  يتضح فعل+فاعل+مفعول به أول+ظرف+مضاف إليه+مفعول به ثان، والبنية األساسية: تحسب الزق مسندًا َحَبش 
أن الشاعر يريد أن يقول: إن الخمر  أيالفصل بين المفعولين بالظرف والمضاف إليه "لديها" للتركيز على المكان واالهتمام به، 

)باطية( واسعة سوداء من آنية )الحيرة(، تتوسط الندماء كأنها حبشى  فيحملها التجار  التييصبها الساقى من رقاق الخمر  التي
 .طحرقد على األرض فانب

 

 بالنعت :  الثانيالنمط الرابع: الفصل بين المفعول األول و 

 :  (1330)قوله فيموضع واحد  فيورد هذا النمط 

يذذذَل َلَجاَجذذذةً  خ  ب  الح بَّ الدَّ س  ه ر  اَل ت مَنى ** َوإ ذ  َتح  َن الدَّ  بشيءم 
                                                           

 0 220/239050/219322/0  ىُثْنرل وىض ص 172/15( ة ًصنء1328)
 0 220/239310/22 ىُثْنرل 120/31( ة ًصنء1329)
 0 115/3( ة ًصنء1330)
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 (1331)ي ز يل َها *
 

ُ  ذات فعل  متعد  إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخب ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  يَل َلَجاَجًة( جملة  خ  بَّ الدَّ ب  الح  س  ر، صورة فقوله: )َتح 
 نمطها : 

فعل+فاعل+مفعول به أول+نعت+مفعول به ثان، والبنية األساسية: تحسب الحب لجاجة، ولكن الشاعر عدل عن هذا األصل إلى 
ُ   فيبين المفعولين بالنعت الفصل  َتق ر  أعماقه ال  فيقلبه داخل  فيسياق بكائه على أطالل محبوبته )ميثاء( لبيان أن الحب م س 

 .يبليه الليل وال النهار
 

 [ الفصل بين القول ومقوله : 5]

 :  هيثالثة عشر موضعًا متخذًا خمسة أنماط،  فيشعر األعشى  فيورد الفصل بين القول ومقوله 

 لنمط األول: الفصل بين القول ومقوله بالجار والمجرور : ا

 :  (1332)سبعة مواضع، نحو قوله فيوقد ورد 

ذذذوَرة   ه  ** َوَمن َكوَحذذذة  َغي ذذذذر  َمم 
* 

هذَذذا َرى ي َقذذذال  لذَذه  َفاد   وأ خ 

 

، صورة نمطها : فعل+جار ومجرور+مقول القول "جملة فعلية"، ُ  ذات فعل  متعد  ُ  خبرية  ُ  فعلية  هذَا( جملة   فقوله: )ي َقذال  لذَه  َفاد 
والبنية األساسية: يقال فادها له، ولكن الشاعر عدل عن هذا األصل حفاظًا على المعنى، ففصل بين القول ومقوله بالجار 

بيته من سبية قد أحرزها لم  فيول القول "فادها" قد قيل لممدوح األعشى "سالمة ذى فائش" دون غيره، فكم والمجرور لبيان أن مق
استقامة وزن المتقارب وصحة  فييدفع فيها مهرًا، وأخرى يطلب أهلها أن يفتدوها بالمال، باإلضافة إلى أن هذا الفصل قد أسهم 

 .القافية

 

 : الفصل بين القول ومقوله بالجار والمجرور والمضاف إليه : الثانيالنمط 

 :  (1333)ثالثة مواضع، نحو قوله فيورد هذا النمط 

ذذذه   ط  ن َصف َنذذذا أَع  ل ذذذذذت  ل م  ** َفق 
* 

هذَذذذا أيَفَلمَّا رَ  اد  هَّ ذذر  ش   َحض 

 

، صورة نمطها: فعل+فاعل+جار ومجرور+مضاف  ُ  ذات فعل  متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  ه  ن َصف َنا أَع ط  ل ت  ل م  فقوله: )َفق 
إليه+مقول القول "جملة فعلية"، والبنية األساسية: فقلت أعطه لمنصفنا، ومن هنا يتضح الفصل بين القول ومقوله بالجار والمجرور 

                                                           

ة ينثثص  إ ثثأ أثثص ُزِجثثل  نثثن أثث   ة لجصجثث   ة واثثص    ثثي -( ة ثث ييا  ة اوتلتثثا  ثثي و اثثص  ة مثث ح1331)
 0ة ىيا

 ،215/50( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1332)
 0 222/209212/129222/279222/209120/339012/01 ىُثْنرل

 0 230/209330/10 ىُثْنرل ،212/25( ة ًصنء1333)
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قوله للخادم  أيالمعنى، أضف إلى ذلك بيان أن القول باإلعطاء كان للخادم دون غيره،  فيحتى ال يحدث لبس  والمضاف إليه
 .أنه أمر الخادم بأن يعطى الخمار ما يريد أيهذه المساومة المملة: أعطه ما يريد،  فيوهو على شوق وعجل بالوقت أن يضيع 

 

 والجملة المضافة والجملة الوصفية:  النمط الثالث: الفصل بين القول ومقوله بالظرف

 :  (1334)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد 

َميَّذذذذذة  إ ذ  َرَأت   ** َقاَلذذذذذذت  س 
* 

َبذذذذذال   قًا َيل وح  َعَلذى الج   َبر 

ى الن َجي ذ ** َيذذذذذا َحبَّذذذذذّذا َواد 
* 

 ذر  َو َحبَّذذذذا َقي س  الَفَعذذال  

 

 

، صورة نمطها :  ُ  ذات فعل  متعد  ُ  خبرية  ُ  فعلية   فقوله: )قالت سمية إذ رأت برقًا يلوح على الجبال يا حبذا وادى الن َجي ر( جملة 

فعل+فاعل+ظرف+مضاف إليه "جملة فعلية"+نعت "جملة فعلية"+مقول القول، والبنية األساسية: قالت سمية يا حبذا وادى النجير 
ن الشاعر عدل عن هذا األصل إلى الفصل بالظرف والجملة المضافة لبيان زمن الحدث المستفاد من الفعل إلخ، ولك ...إذ رأت

أن  أيلتخصيص الظرف، ثم فصل بالجملة الوصفية لبيان صفة األشياء المصاحبة للحدث وقت وقوعه،  أي"قالت" وما صاحبه، 
ل: يا حبذا وادى )النجير(، وحبذا )قيس( رجل الخير واألفضال، )سمية( محبوبة األعشى قالت إذ الح لها البرق من فوق الجبا

 .سياق مدحه لقيس بن معد يكرب فيوذلك 

 

 النمط الرابع: الفصل بين القول ومقوله بالمضاف إليه والظرف والجملة المضافة : 

 :  (1335)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد 

يذذذل   ** َتق ول  اب َنت ى حي ذذَن َجذذدَّ الرَّح 
* 

 َأَراَنا َسَواًء َوَمن  َقذذذذد  َيت ذذذم  

 

ُ  ذات فعل متعد، صورة نمطها :  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  يل  َأَراَنا َسَواًء( جملة   فقوله: )َتق ول  اب َنت ى حي َن َجدَّ الرَّح 

ساسية: تقول ابنتى أرانا سواًء فعل+فاعل+مضاف إليه+ظرف "اسم زمان مبهم"+مضاف إليه "جملة فعلية"+مقول القول، والبنية األ
ومن قد َيت م حين جد الرحيل، ولكن الشاعر عدل عن هذا األصل إلى الفصل بين القول ومقوله بالمضاف إليه والظرف والجملة 
المضافة، وذلك التضاح المضاف بالمضاف إليه وبيان وقت الحدث، ثم تخصيص الظرف بالجملة المضافة إليه، وكل ذلك قد 

، وهو أن ابنته تقول له عندما عزم على الرحيل: "أقم وال تبرح، فإنا بخير المتلقييريده األعشى إلى  الذيإيصال المعنى  فيساعد 
 .(1336)فإذا أضمرتك البالد جفانا الناس وقطعتنا األرحام، فنحن واأليتام سواء" .ما دمت مقيماً 

 

                                                           

 0 1-022/2( ة ًصنء1334)
 0 22/52( ة ًصنء1335)
 0حيي ة شلح 20( ة ًصنء ص1336)
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 النمط الخامس: الفصل بين القول ومقوله بالجملة الحالية : 

 :  (1337)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد 

َتَحذذذالً  ب ذذذت  م ر  ** َتق ول  ب ن تى َوَقد  َقرَّ
* 

َصاَب  َيا َربّ  َجنّ ب  َأب ى اأَلو 
 (1338)َوالَوَجَعا

 

ُ  ذات فعل  مت َصاَب( جملة فعلية خبرية مثبتة  َتَحاًل َيا َربّ  َجنّ ب  َأب ى اأَلو  ب ت  م ر  ، صورة نمطها : فقوله: )َتق ول  ب ن تى َوَقد  َقرَّ  عد 

 فعل+فاعل+جملة حالية "جملة فعلية مؤكدة"+مقول القول "جملة طلبية ندائية"، والبنية األساسية: تقول بنتى يا رب جنب أبى
األوصاب وقد قربت مرتحال، ولكن الشاعر عدل عن هذا األصل فاصاًل بين القول ومقوله بالجملة الحالية، لبيان أن هذا القول 

أن هذا الدعاء قد صاحب قرب رحيله، فابنته تخاف عليه، وتبغى أن تجنبه مخاطر  أيكان قرب رحيله، والتأكيد على هذا األمر، 
 .يا رب جنب أبى األوصاب والوجعا السفر؛ لذا تدعو الله قائلة:

 
 ثالثًا: الفصل بين النعت والمنعوت

ذًا أربعة أنماط  فيشعر األعشى  فيورد الفصل بين النعت ومنعوته   :  هيأحد عشر موضعًا م تَّخ 

 : (1339)ستة مواضع، نحو قوله فيالنمط األول: الفصل بين النعت ومنعوته بالجار والمجرور، وقد ورد هذا النمط 

ذذى َكَأنََّمذذذذا م  ** َأَران ى َلد ن  َأن  َغاَب َقو 
* 

َنَبذذذا م  َطال ب  الَحذذقَّ َأر   َيَران ى ف يه 

ذذر ه   ل ى َفَجاء وا ل َنص  َمه  َحو  ** َدَعا َقو 
* 

مًا ب الم َسنَّذذذاة  غ يََّبذذذا  َوَناَدي ت  َقو 

 

مًا ب الم َسنَّذذذاة   ، وصورة نمطها : فعل+فاعل+مفعول+جار فقوله: )َوَناَدي ت  َقو  ُ  ذات فعل  متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  غ يََّبذا( جملة 
 ومجرور+نعت

: وناديت قومًا غيبًا بالمسناة، لكن الشاعر عدل عن هذا الترتيب إلى الفصل بين النعت والمنعوت بالجار هيوالبنية األساسية 
نظر هذا  فيأعينهم منذ غاب قومه عنه، حتى كأنه  فييس موضحًا أن أمره قد هان إطار معاتبته لبنى سعد بن ق فيوالمجرور 

الباحث عن حقه وحق جاره أرنب ضعيف، دعا قومه من حوله فنصروه، وقد غاب قوم األعشى عنه بالمسناة، فالفصل بالجار 

                                                           

 0 252/2( ة ًصنء1337)
 0  عف ة جًل  ويج  ة وي  و  ة الض( ةأل بصب  جاع ة عب   هع 1338)
 222   ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص 225/10( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1339)

/29272/229102/259102/129120/32 0 
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أضف إلى ذلك أن هذا  (1340)اء لبنى شيبانوالمجرور للتأكيد على التحديد المكانى المفهوم من تغيب قومه عنه بالمسناة، وهو م
 .مع النسج الشعرى، فاستقام وزن الطويل وصحت القافية النحوي توافق النظام  فيالفصل قد أسهم 

 

 : الفصل بين النعت والمنعوت بالظرف: الثانيالنمط 

 :  (1341)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيوقد ورد 

** َدار هذَذذا فيَوإ َذا َأَتي َت م َعتّ ًبا 
* 

َأل َفي َت أَه َل َندًى ه َنذذاَك 
 (1342)َخب ي ر  

 

، صورة نمطها: فعل+فاعل+مفعول ُ  ذات فعل  متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  +مضاف فقوله: )َأل َفي َت أَه َل َندًى ه َنذذاَك َخب ي ر 
ك، لكن الشاعر عدل عن هذه البنية إلى الفصل بين النعت إليه+ ظرف مكان+نعت، والبنية األساسية: ألفيت أهل ندى خبير هنا

، وذلك للتأكيد على أن اإلنسان إذا فيسياق مدحه لعروة بن مسعود الثق فيالبنية الظاهرة بظرف المكان  في"ندى" ومنعوته "خبير" 
 فيما لهذا الفصل من أثر  فيال يخدارهم العطاء الغزير، و  فيأتى ديار بنى ثقيف مادحًا ينشد الشعر وجدهم كرامًا، ووجد هناك 

 .أراده الشاعر، وكذلك وزن الكامل الذياستقامة القافية برويها 

 

 النمط الثالث: الفصل بين النعت والمنعوت بالظرف والجار والمجرور:

 :  (1343)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد 

رأً  ن ت  ام  ذذذَراق  -َوك  ** َزمنذذذذًا ب الع 
* 

يذذَل التََّغذذذنّ  َعف يَف الم َنا     َطو 

 

  ُ ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  فقوله: )وكنت امرًأ َزمنًا بالعراق  عفيَف الم َنا  طويل التغن( جملة 
بناسخ، فعلى وصورة نمطها: كان+اسمها+خبرها+ظرف+جار ومجرور+نعت+مضاف 

 : وكنت امرًأ عفيف المنا  طويل التغن زمنذذذذًا هيإليه+نعت+مضاف إليه، والبنية األساسية 
 

بالعراق، ومن هنا يتضح لنا الفصل بين النعت ومنعوته بالظرف لبيان الزمن ثم جاء به    نكرة لبيان عدم التحديد المكانى للحدث 
قد أدى هذا الفصل إلى أن األعشى قد عاش زمنًا بأرض العراق عفيف المنزل مستغنيًا عن الناس، و  أيالمستفاد من الفعل، 

 .استقامة وزن المتقارب وتصحيح القافية

 النمط الرابع: الفصل بين النعت ومنعوته بالظرف والمضاف إليه: 

                                                           

 0حيي ة شلح 223ة ًصنء ص  ( ىُثْنرل1340)
 0 012/2( ة  ىعةح1341)
( ُأَيوِ مثص   هثع أيوث  نثث  أص ثك نث  نيث  نثث   اثل  نث   ثع  نثث    يث  جث   ثل ا )ة ااثث  ح( 1342)

 0حيي ييليء ة  نوعن أ ا  حًي ، يميل  غزىل 012ص 2ة  ىعةح هصأا 
 0 75/77( ة  ىعةح1343)
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 :  (1344)موضعين اثنين، نحو قوله فيوقد ورد 

يذذذل   ر َمنّ ى َنذذذذَداَك الَجز  ** َفذذذاَل َتح 
* 

َلك ذم  َلذذ ذم  ُ  َقب  ؤ  ر   َهذذن  أُ َفإ نّ ى ام 

+اسمها+خبرها+ظرف+مضاف إ ، صورة نمطها: إنَّ  ُ ُ  مؤكدة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة  َلك م  َلذ م أ َهذذذن  ُ  َقب  ؤ  ر  ليه+نعت فقوله: )َفإ نّ ى ام 
"جملة فعلية منفية"، والبنية األساسية: فإنى امرؤ لم أهن قبلكم، لكن الشاعر عدل عن هذه البنية إلى الفصل بين النعت ومنعوته 

َلق به إهانة  قبل وقت  أيظرف والمضاف إليه تأكيدًا على زمن وقوع الحدث المستفاد من النعت وتحديده، بال أن األعشى لم َتع 
 .مخاطبته لممدوحه قيس بن معد يكرب الكندى؛ لذا يطلب منه أال يحرمه جزيل نداه 

 فيكان بما ليس معمواًل لواحد منهما، "وذلك جائز شعر األعشى  فيولعله من المفيد اإلشارة إلى أن الفصل بين النعت ومنعوته 
ير     فيالشعر، فإن كان الفصل بينهما بمعمول أحدهما جاز  ر  َعَلي َنا َيس  ، (1345)الكالم والشعر، نحو قوله تعالى:﴿ َذل َك َحش 

 .(1346)التقدير: ذلك حشر يسير علينا، ففصل بين )حشر( وصفته بذ "علينا"؛ ألنه معمول للصفة"

د د والمؤكِ   رابعًا: الفصل بين المؤكَّ
د والمؤكّ د  د والمؤكّ د بالظرف والمضاف  فيشعر األعشى  فيورد الفصل بين المؤكَّ موضع واحد، متخذًا نمط الفصل بين المؤكَّ

 :  (1347)قوله فيإليه، وذلك 

ل ذذذ ه وَنذذَك ك  ذذذر  د  ** َوَلي َتَك َحاَل الَبح 
* 

ر ى عَ  ن َت َلًقى َتج  َوائ ذذل  َوك   َلي ه  السَّ

ُ  بناسخ حر  ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ل ذ ه( جملة  وَنَك ك  ر  د  ، صورة نمطها: حرف ناسخ+اسم+خبر فيفقوله: َ)َلي َتَك َحاَل الَبح 
"فعل+فاعل"+ظرف مكان+مضاف إليه+توكيد معنوى+مضاف إليه، ومن خالل هذه الصورة يتضح أن الشاعر قد فصل بين 

د )البحر(   المؤكَّ

ين وفد سياق توجيه حديثه لقيس بن مسعود ابن قيس بن خالد الشيبانى ح فيوالتوكيد )كله( بالظرف والمضاف إليه )دونك(، وذلك 
عرض الطريق، تجرى عليه  فيعلى كسرى بعد ذى قار، فيقول له: ليت بيننا وبينك البحر كله، أو ليتك كنت متاعًا تافهًا ملقى 

للتأكيد  أي، وذلك للتأكيد على تمنى الشاعر أن لو كان حال البحر بينهم وبين قيس دون غيره، (1348)السيول، فتكتسحه وتجرفه
 .ستفاد من الظرف والمضاف إليهعلى التحديد المكانى الم

 

 استقامة وزن الطويل، فلو قال الشاعر :  فيإلى أن هذا الفصل قد أسهم  أيًضاوإذا كان ذلك كذلك فإنه تجدر اإلشارة 

 وليتك حال البحر كله دونك

 تفعيلة العروض، حيث إنَّ تقطيعه هكذا : فيألدى ذلك إلى انكسار وزن البيت 

 َكُكْلَلهو ُرُدونَ  َلْلَبحْ َكَحا  َوَلْيتَ 

                                                           

 0 15/1 ىُثْنرل 75/10( ة ًصنء1344)
 0 33(  عنا  ، ةآلى  1345)
، 1/222 هاثثثثثثع ة  عةأثثثثثثع 1/021ة خنثثثثثثصئي   ىُثْنرثثثثثثل 105-103( اثثثثثثلةئل ة شثثثثثثيل ص1346)

 0 213-210 رصهلا ة ىنا  ي ة جال  ة يلني  ص
 0 100/0( ة  ىعةح1347)
 0حيي ة شلح 101صنء صة ً  ( ىُثْنرل1348)
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 َمَفاعلن َفُعول َمَفاِعْيُلن َفُعُولُ 

 

 حالة عدم االلتزام بالفصل فإن تقطيعه سيكون هكذا :  فيأمَّا 

 ُهوُدوَنكَ  ُركْللَ  َكَحا َلْلَبحْ  َوَلْيتَ 

 ُمْسَتْفِعلُ  َفُعول َمَفاِعْيُلن َفَعول

د والم وكّ د قد أسهم   .مع النسج الشعرى  النحوي توافق النظام  فيوهذا غير وارد بالطويل، لذا يمكن القول إن الفصل بين الم وكَّ

 
 سياق العطف  فيخامسًا: الفصل 

بنائه  فييلجأ إليها المبدع لغرض داللى ما أو لحاجة الشعر  التيسياق العطف بشبه الجملة وغير ذلك من األمور  فيي عد  الفصل 
َصل بين الدالليمكان ما بجانب الغرض  فيإلى وضع كلمة ما  ، من األمور الواردة وقد أجاز ابن مالك ذلك، فيقول: "وقد ي ف 

سياق  فيوقد ورد الفصل  (1349)"العاطف والمعطوف إن لم يكن فعاًل بظرف أو جار ومجرور، وال ي َخص  بالشعر خالفًا ألبى على
ثمانية مواضع، تنوعت ما بين الفصل بين المعطوف عليه والمعطوف مع حرف العطف والفصل  فيشعر األعشى  فيالعطف 

 بين حرف العطف والمعطوف كما يلى : 

 ]أ[ الفصل بين المعطوف عليه والمعطوف مع حرف العطف : 

 :  هيستة مواضع متخذًا ثالثة أنماط  فيوقد جاء ذلك 

 النمط األول: الفصل بين المعطوف عليه والمعطوف بالجار والمجرور : 

 :  (1350)أربعة مواضع، نحو قوله فيوقد ورد 

ذذذةً  َهذذذد  َقَراب يذذَن َجمَّ ** َكَأنََّك َلم  َتش 
* 

م   يذذث  َضَباع  ف ي ه  َتع 
ذذذل    (1351)َوَعَواس 

 

ُ  ذات فعل  الزم، صورة نمطها: فعل+فاعل+جار  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  ل  م َوَعَواس  يث  َضَباع  ف ي ه  فقوله: )َتع 
ومجرور+معطوف، والبنية األساسية: تعيث ضباع وعواسل فيهم، ومن هنا يتضح الفصل بين المعطوف عليه والمعطوف مع 

ث َرت جثثهم حرف العطف بالجار والمجرور لبيان أن قي  فيس بن مسعود لم يشهد القتلى الكثيرين من أشراف الفرس، وقد ب ع 
 .العبث بحثث هؤالء الفرس فياشتراك الضباع والذئاب معًا  أيالضباع والذئاب،  -دون غيرهم-الصحراء تعيث فيهم

 

 : الفصل بين المعطوف عليه والمعطوف مع حرف العطف بالجار والمجرور والظرف : الثانيالنمط 

 :  (1352)قوله فيموضع واحد،  فيورد هذا النمط 

                                                           

 0 217،  ىُثْنرل  رصهلا ة ىنا  ي ة جال  ة يلني ، ص271( ةن  أص ك  يً يا ة ىعةئ 1349)
 0 122/029020/39052/20 ىُثْنرل 100/3( ة  ىعةح1350)
ة يعة ثثا  ة ثثأئصب  0( ة  ثثلةني   أثثص ىو ثثلب نثثن إ ثثأ ة لثثن  ة ا نثثع  نثثن هنثثص ة  ولثثأ  ثثي ة  ثثل ب1351)

 0 وبا ة يً ح  ةةا لةب
 0،  يصأ     ن   جمن 130/00( ة  ىعةح1352)
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ذذذَدةً  َمذذذذًا َوَنج  ن َك َيو  َدَق ب أ ًسا م  ** ب َأص 
* 

ذلّ   فيَإَذا َخاَمت  اأَلب َطال   ك 
َهذذد    َمش 

 

هذا البيت بين المعطوف عليه )بأسًا( والمعطوف )نجدة( مع حرف العطف بالجار والمجرور والظرف، وهذا  فيفقد فصل الشاعر 
البيت الحادى والعشرين من هذه القصيدة، حيث  فيسبقت  التيالمعطوف عليه واقع تمييزًا ألفعل التفضيل الواقع خبرًا لذ)ما(، 

 يقول: 

ُ  َكذذَأنَّ جَ  د  ُ  َور  ر  ذذذد  ** ب ي َنذذه  َفَما م خ 
* 

َسذذد    ي َطلَّى ب َور س  َأو  ي َطذذان  ب م ج 

 

( األصفر، أو  فيسياق مدحه للنعمان بن المنذر، للتأكيد على أنه ليس األسد  فيوذلك  خدره، وكأنَّ جبينه قد ط ل ى ب َصب ي  )الَور س 
َخ بالزعفران مّ  رج وجبن األبطال، فالذوا بالهروب والفرار، ووجه هذا التأكيد إلخ بأصدق من النعمان بأسًا ونجدة، إذا اشتد الح ...ض 

 أنه 

هذا باإلضافة إلى  .تأكيد على التحديد المكانى المستفاد من الجار والمجرور، والزمن غير المحدد المستفاد من الظرف )يومًا(
 .استقامة وزن الطويل وعدم انكساره فيإسهام هذا الفصل 

 

 

 

 النمط الثالث: الفصل بين المعطوف عليه والمعطوف مع حرف العطف بالنعت والمضاف إليه والجملة الحالية : 

 :  (1353)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد 

بَّذ َدي ن ذذذىّ  ذ ى الج  ** َبي َنَما الَمذذذر ء  َكالر 
* 

ل ذذذح  التَّث ق يذذذف    ذة  َسوَّاه  م ص 

** النََّضذذذذذذار  اَلَحَمذذه  الَقي ذَأو  إ َناء  
* 

د وعذه  ب الَكتي ذذذف    ذن  َوَداَرى ص 

 

( فصل فيه الشاعر بين المعطوف عليه ل ح  التَّث ق يف  بَّة  َسوَّاه  م ص  َدي ن ذذذى ذ ى الج  والمعطوف بالنعت والمضاف  فقوله: )َبي َنَما الَمذذذر ء  َكالر 
َخل  فيها الرمح، ثم  التيحديدة السنان  هيأن الرمح المشبه به ذو جبة، و  أيطوف عليه" من غيره؛ إليه لتمييز المنعوت "المع ي د 

َمه مثقفه، ثم   أي"إناء النضار الحمه القين،  الثانيالبيت  فيبالمعطوف  يأتيفصل بالجملة الحالية لبيان حال هذا الرمح، فقد َقوَّ
، وهو قوله: "ما أعجب! األيام بينما المتلقيإيصال مبتغاه إلى  فيل ساعدت الشاعر إناء الذهب صاغه الصائي، وكل هذه الوسائ

                                                           

 0 ة ل ىنثثثثثأ  ة ثثثثثلأ  ة انًثثثثثعب إ ثثثثثأ ةأثثثثثلوا نص ثثثثث  ينثثثثثل  ة لأثثثثثصح 22-025/21( ة ًثثثثثصنء1353)
ة  ويثثث   ة ضثثثم ،  هثثثأ أثثث   0ة وث يثثث    للأثثثصح ناينثثثأ يًثثثعىو ص  إبثثث ح  ثثثنص  ص  ي  ىثثث هص

 0ب   ن    علن 0و  ة  ة   ة ا  ة نيصغ 
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المرء كالرمح ذى السنان الماضى قومه مثقفه أو إناء الذهب صاغه الصائي، وأعمل فيه أدواته، حتى خفيت منه مواضع اللحام، 
 .(1354)خطو متقارب قصير" فيى يهدج إذا بدهره المضلل المأفون ينقله من حال إلى حال، وإذا هو من بعد المش

 ]ب[ الفصل بين حرف العطف والمعطوف : 

 ورد هذا الضرب من الفصل متخذًا نمطين هما : 

 النمط األول: الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالجار والمجرور: 

 :  (1355)قوله فيموضع واحد  فيوقد ورد 

َثة  َمااًل وَ  َعذذذةً  فيم َورّ  ذذذد  رف  ** الَحم 
* 

 ل َما َضاَع ف ي َها م ن  ق ذ روء  ن َسائ َكذذا

 

 

َثة  َمااًل وَ  َعًة( تبين لنا الفصل بين حرف العطف )الواو( والمعطوف )رفعة( بالجار والمجرور  فيفإذا نظرنا إلى قوله: )م َورّ  د  رف  الَحم 
مَّا عانى من البعد عن نسائه الالتى يترقبن يعوضه ع الذيلبيان أن الغزوة المتحدث عنها، يعود منها ممدوحه بالمال والمجد 

 .استقامة وزن الطويل فيشوق، أضف إلى ذلك ما لهذا الفصل من أثر  فيعودته 

 

 : الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف : الثانيالنمط 

 :  (1356)قوله فيموضع واحد  فيورد هذا النمط 

يذَذذة الذ   د  ب ذذه  َأر  َمًا َتَراهذَذذا َكش  ** َيو 
* 

ذذالَ  يم َهذذذا َنغ  مًا َأد  م س  َوَيو   ذخ 

 

اَل( فصل الشاعر بين الواو وبين المعطوف "أديمها" بالظرف "يومًا"، وذلك للتأكيد على أن الوقت عام فيف يم َها َنغ  مًا َأد  ل قوله: )َوَيو 
حلة من برود اليمن الزاهية األلوان،  فيكأنها تغيرها، فقد "يعتريها الخصب حينًا، فتكسوها الزهور،  فيذو أهمية بالنسبة لألرض 

 .(1357)مجدبة يتقشر أديمها من الجفاف" هيويعتريها القحط حينًا آخر، فإذا 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن ابن عصفور قد تعرض لهذا الشاهد معتبرًا إياه من الضرائر معلقًا عليه بقوله: "ومنه الفصل بين حرف 
 :  أيًضاوقول األعشى  ...رورالعطف والمعطوف بالظرف أو المج

يذَذذة الذ   د  ب ذذه  َأر  َمًا َتَراهذَذذا َكش  ** َيو 
* 

ذذالَ  يم َهذذذا َنغ  مًا َأد  ب َوَيو   ذَعص 

                                                           

 0حيي ة شلح،023( ة ًصنء ص1354)
 0 1/232هاع ة  عةأع   ىُثْنرل 232/02صنء( ة 1355ً)
 0 110/3( ة ًصنء1356)
 0حيي ة شلح ،111( ة ًصنء ص1357)
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وهو عند الفارسى والمحققين من النحويين من قبيل الضرائر ل َما فيه من الفصل بين حرف العطف والمعطوف، ألن حرف العطف 
ثالثة أشياء: فعطف "يومًا" على يوم المتقدم الذكر، و"أديمها" على الضمير المنصوب المتصل بذ"ترى"، عطف ثالثة أشياء على 

 .والتقدير: تراها يومًا كشبه أردية العصب، وترى يومًا أديمها نغال .و"نغال" على موضع "كشبه أردية العصب"

َف بحرف عطف أكثر من اسم واحد على مثله، لم يسع َأن  ي قال: إنَّه قد فصل بالمعطوف األول من حرف العطف وما وإذا ع ط 
فالجواب أن تقول: إنَّ حروف العطف قد تنزلت من  .فصيح الكالم فيبعده، بدليل أنك تقول: أعطيت زيدًا درهمًا وبكرًا دينارًا 

فكما ال يجوز  ."عضد وكبد"فصيح الكالم تشبيهًا لها بذ في، بسكون الهاء هيالمعطوف منزلة جزء منه بداللة قولهم : "وهو، و 
ليس بظرف وال  الذيوأعنى بذلك االسم  .يجب له أن يكون متصاًل بحرف العطف الذيالفصل بين حرف العطف والمعطوف 

فكما أن مرتبة ما  .مجرور، دليل ذلك أن العامل إذا كان له معموالن أحدهما ظرف أو مجرور، كانت مرتبة المفعول أن يتقدم عليه
 .(1358) مجرور أن يلى العامل، فكذلك مرتبته أن يلى ما يقوم مقام العامل، وهو حرف العطف"ليس بظرف وال

 

 في فيالفارسى، فإن ابن جنّ ى لم يعده ضرورة واكت أيوإذا كان ابن عصفور يعتبر ذلك من قبيل ضرورة الشعر اعتمادًا على ر 
تعليقه على هذا البيت بقوله: "فإنه أراد: تراها يومًا كمثل أردية العصب وأديمها يومًا آخر نغال، ففصل بالظرف بين حرف العطف 

، وأجازه ابن (1360)على قبح الجرجاني عبد القاهروهذا ما أجازه  .(1359)والمعطوف به على المنصوب من قبله، وهو )ها( من تراها"
أنه ليس من ضرورة الشعر على نحو  أي، (1361)القرآن الكريم" فيحو ما تقدم "لكثرة ما وقع من ذلك مالك، وخصه بالشعر على ن

قرينة التضام لظروف  في، وأن ذلك ي عد  من قبيل الترخص (1362)ما عده النحاة، بل من لغة الشعر الخاصة به لكثرة ذلك فيه
نى، وهذا ما عبر عنه أستاذنا الدكتور تمام حسان بمبدأ "تضافر ، إذا لم يترتب على ذلك إخالل بالمع(1363)موقعية سياقية مختلفة

  .(1364)القرائن" وإهدار بعضها عند أمن اللبس

 

 سادسًا: الفصل بين المضاف والمضاف إليه 

نعلم من خالل تفسير النحويين ل َما وقعت عليه أيديهم من موروث لغوى أن األصل عدم الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ 
االختيار وضرورة الشعر  فيهذا مع مالحظة وقوعه  .(1365)متالزمان، "فكلما ازداد الجزءان اتصااًل قوى قبح الفصل بينهما"ألنهما 

م ل  أن ال يؤدى إلى وجود تراكيب غير صحيحة نحويًا، نحو: ال مثل بها زيد،  ينبغىعلى حد تعبيرهم، أضف إلى ذلك أنه إذا است ع 
 .(1366)مثل زيد بها والصحيح نحويًا أن ي َقاَل ال

 

                                                           

 0 107-102( الةئل ة شيل ص1358)
 0 1/027( ة خنصئي1359)
(  مثثثثث ة  صهل ة جلجثثثثثص أ  ة ا ونثثثثث   ثثثثثي  ثثثثثلح ة ىضثثثثثصح، ي  يثثثثثء أ اثثثثث  يىثثثثثصجأ، أ ومثثثثث  1360)

 0 220-215ة يلني  ص،  ىُثْنرل  رصهلا ة ىنا  ي ة جال  221092/512ة  صهلا
( ة ًثثليلأ   ثثىص  ة يليثثا  ثثي إىضثثصح ة وًثث يا، ي  يثثء    ة شثثلى   م ة لثثن  لثثأ ة  ًثثينأ، 1361)

 0 221291/722، ة ا وم  ة ىينلي ، أ   ة ا لأ ، ة ًيع ى 2ط
 0 131( ىُثْنرل   ت  ة شيل ص1362)
 0 110،  ة لت  ة يلني  أينصهص  أمنصهص ص101( ىُثْنرل  ة ًصنء ص1363)
 0 2209110  ة لت  ة يلني  أينصهص  أمنصهص ص( ىُثْنرل1364)
 0 1/021( ة خنصئي1365)
 0 217،  ة ولةني  غيل ة ن ي     عىص   ي ة  وصب  ًيمعىن ص1/172( ىُثْنرل  ة  وصب1366)
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وأمام هذه المسألة اختلف البصريون والكوفيون، فبينما يذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير 
السعة واالختيار، فإن البصريين يرون أنه ال يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الخفض  فيأنهم يجيزونه  أيالظرف وحرف الخفض، 

الشعر،  فيورغم هذا الخالف فقد وقع الفصل بالظرف وحرف الجر وغيرهما  .على حد تعبيرهم (1367)الشعرويخصونه بضرورة 
موضع واحد، فصل فيه بين المضاف  فيشعر األعشى  فيوقد ورد هذا الفصل  .(1368)وخرج على أنه من ضرورات الشعر

 :  (1369)والمضاف إليه بالمعطوف مع حرف العطف، وذلك قوله

** بذَذذذذذذذَراءة ل ل َبذذذذذذَرى َواَل 
* 

َفذذذذذاَره    ء  َواَل َعَطذاَء َواَل خ 

** إ الَّ ع اَلَلذذذذذذذَة َأو  ب ذذذذذذَدا
* 

َزاره   ذذذد  الج   (1370)َهَة َساب ح  َنه 

 

َزاره ( نراه قد فصل بين المضاف " فيف ذذذد  الج  َفاَره  إ الَّ ع اَلَلَة َأو  ب َدا َهَة َساب ح  َنه  عاللة" والمضاف إليه "سابح" قوله: )َواَل َعَطذاَء َواَل خ 
لفصل بسبب بالمعطوف مع حرف العطف "أو بداهة"، والبنية األساسية: إال عاللة سابح نهد الجزارة أو بداهته، ورغم أن هذا ا

، فإنه قد دل (1371)بنائه الفنى إلى مرونة وضع الكلمات مع مراعاة انسجامها مع القواعد النحوية" فياستقامة الكالم "لحاجة الشعر 
معنى االستثناء المنقطع من حكم صدق ظن عدم االجتماع والزيارة  فيعلى اشتراك المعطوف "بداهة" مع المعطوف عليه "غاللة" 

 ق على هذين البيتين، وهو قوله:البيت الساب في

ذذذد ق  ظن ك ذذذذ م ** َوه َنذذذذاَك َيص 
* 

َيذذذاَره   ت َمذذذذاَع َواَل ز   َأن  اَل اج 

 

والمعنى بعد هذا الفصل هو "وعند ذاك يصدق ما ظننت وما أردت من قطع  .وذلك صدد هجائه لشيبان بن شهاب الجحدرى 
لن يكون بيننا  .وال براءة لبرىء وال إسجاح وال انقياد وال حرمة وال جوار .ال اجتماع وال زيارة .فلن تكون إال الحرب .صالت القرابة

 .(1372)إال مفاجأة فرس طويل العنق والقوائم، يستنفذ القتال العاللة الباقية من نشاطه"

                                                           

 أثثثثص نيثثثث هص  ة اًثثثثأ    317ة  نثثثثص  ص ، 71ة جاثثثثا   ثثثثي ة ن ثثثثع  لخليثثثثا ص  ( ىُثْنرثثثثل 1367)
،  ثثثلح 50-1/51هاثثثع ة  عةأثثثع،   3/072،  ة ا وضثثث 11-0/22ة ًثثثوعح ،  ة خنثثثصئي

 أثثثثثثثص نيثثثثثثث هص،  ة ن ثثثثثثثع  نوثثثثثثث   003، ة ي أثثثثثثث  ة  لةنيثثثثثثث   ثثثثثثثي ة جالثثثثثثث  ص1/201ة اىنثثثثثثثا
 أثثص نيثث هص،  355،    جثثع ا ونثثع ة اجثث  نثث     ة ىنثثا نثثي  ة او زأثثي  ص1/201ة وىًثثيل

 0 2220أجل  نلي  ة لت  ة يلني  نص انع ي ، ة ي   ة ثص ي  شل
، اثثلةئل 10-0/22،  ثثلح ة اىنثثا1/0219302ئي، ة خنثثص2/272( ىُثْنرثثل  ة  وثثصب1368)

 0 223ة شيل ص
 0 102/32( ة  ىعةح1369)
ة م ةهثث    0ة ي  ثث   ة م يثث  أثث  ة شثثأ  0( ة خىثثصنا  ة ثثأأصم، أثث  يىثثلا و  وجثثصنا  حاثثصا  وَأ نثثن1370)

ة جثثثثزةنا  واثثثثلة   0ة ًثثثثصن    ثثثثلس ىًثثثثم  ني ىثثثثن  ثثثثي ة َيثثثثُ       ثثثث   اثثثثخل ة  ثثثثعةئل 0ة اىصجثثثثأا
 0ح  ة لج ح  ة لوس،  اي  نأ ك، ألح ة جزةن ىأيأهص،   أ جزةنينة جز ن،  هأ ة ي ة

 0 002( ة ي أ  ة  لةني   ي ة جال  ص1371)
-27093/303-2/271 ىُثْنرثثثثثثل   يزة ثثثثثث  ةأل ب ، حيثثثثثثي ة شثثثثثثلح، 101( ة ثثثثثث ىعةح ص1372)

 0 203-202،  أًص ك ة ن صا  ي  جعا ة ل ةىص  ص302
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سياق حديثه عن تقديم بعض الكالم على بعض مشيرًا إلى أن هذا الفصل يضارع الفصل  فيوقد ذكر ابن عصفور هذا الفصل 
الحسن الفصل  فيبالظرف والمجرور، فقال: "والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والمجرور من الضرائر الحسنة ومثله 

ريد: إال عاللة قارح نهد الجزارة أو ي ...ومثله قول األعشى ...بينهما بالمعطوف على االسم المضاف مع حرف العطف
 .(1373)بداهته"

 

 تعليقه على قول أبى الحسن بن كيسان :  فيورغم استحسان ابن عصفور لهذا الفصل، فإن الفارقى على النقيض من ذلك، فيقول 

ذر َوَقذذذد  َشَفذذذت   َتم  ** َتم ر  َعَلى َما َنس 
* 

ن َها  د ور َهذذاَغاَلئ َل َعب د  الَقي س  م   ص 

 

الشعر ودعت إليه ضرورة،  فيتوجيه إعرابه: أنهَّ فصل بين المضاف والمضاف إليه بما ليس بظرف، وهو من أفحش ما جاء 
، لكن محقق (1374)وتقدير الكالم: وقد شفت غالئل صدورها عبد القيس منها، وترتيبه: وقد شفت عبد القيس منها غالئل صدورها"

إنكاره، وليس األمر كما قال، وإنما هذا الفصل لغة صحيحة ليست  فيأشار إلى أن المؤلف "الفارقى" بالي الكتاب "سعيد األفغانى" 
 .(1375)بالشائعة الكثيرة

 

جواز الفصل بين  فياإلنصاف تجاه الخالف بين البصريين والكوفيين  فيوهذا ما نوافقه عليه، ويؤيده ما أورده ابن األنبارى 
، وما قاله ابن جنّ ى بخصوص بيت األعشى موضع الحديث (1376)الظرف وحرف الجر مع مجروره المضاف والمضاف إليه بغير

 حيث يقول: "ومنه بيت األعشى : 

ذذذذالَ  ** إ الَّ بذ ذذذَداَهذذذذَة َأو  ع 
* 

ذذذذَزَارة ذذذد  الج   َلَة َقار ح  َنه 

 

 .(1377)مذهب غيره فيه"ومذهب سيبويه فيه الفصل بين )بداهة( و)قارح(، وهذا أمثل عندنا من 

وحرف الخفض على نحو ما ورد عند الشعر بغير الظرف  فيوبناًء على ذلك فإن الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
َن الشعر بقراءة ابن عامر فيجوازه األعشى ليس ضرورة بدليل استشهاد الكوفيين على  ﴿ َوَكَذِلَك َزيََّن ِلَكِثيرٍّ مِ 

تعليقه على هذه اآلية:  فيأن يقول  -وهو ما نوافقه عليه-دعا أستاذنا الذي، وهو األمر (1378)اْلُمْشِرِكيَن َقْتَل َأْواَلِدِهْم ُشَرَكآِئُهْم ﴾ 

                                                           

 0 223( الةئل ة شيل ص1373)
 ،  ة مي  أ  ة  صأا  102ح  ي  لح ونيص  أش ل  ة  لةب ص( ة ىصنلأ  ة  نص 1374)
 0 0هصأا  102( ة ًصنء ص 1375)
 0 132( ة  نص   ة اًأ   ة ًوعح ص1376)
حيي ىل  و ن أث   3/117 ى ن  ناأه  غيلا ة امل   ي ة ا وض  1/302( ة خنصئي1377)

    ثث   ثثصن    لميثثا حثثأ  ة اضثثص  أثث  ةأل ف     ثث     ة ثث  ة ثثثص أ  ليثثن     ثث  لثثصنح  و  
،  رثصهلا ة ىنثا  ثي ة جالثث  273-0/251ناثص  ثي ن ةىث  ة ث ىعةح،  ىُثْنرثل  و اثث  ة اًثص ك

 0 271-273ة يلني  ص
،  ىُثْنرثثثثثثثثل  ة  نثثثثثثثص   ة اًثثثثثثثثأ   ة ًثثثثثثثثوعح،  ة ن ثثثثثثثثع  نوثثثثثثثث  207(  ثثثثثثثعنا ةأل يثثثثثثثثصم، ةآلىثثثثثثثث  1378)

  1/201ة وىًيل
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قرينة  فيالشعر ليس ضرورة كما زعم النحاة، ولكن التعبير الدقيق أن يقال إنه من الترخص  في"ونحن نستدل بهذا على أن وجوده 
تعمل متفاوتة على إحكام تماسك  التيالقرائن  فييسمح ببعض الترخص  اللغوي ، حيث إن "النظام (1379)الشعر" فيالتضام 

َمح  به  اللغوي الجملة، على أن هذا الترخص نفسه جزء من النظام  الموضع المعين ألداء غرض مخصوص، ومعنى هذا أنه  فيي س 
، وهذا ما ظهر لنا من خالل الموضع (1380)لم يحدث عبثًا وتالعبًا، ولكنه يؤتى به عن قصد وتعمد بهدف إحداث أثر معين"

 .السابق ذكره عند األعشى
 

 

 تعليـق ومناقشـة : 

ثلثمائة واثنين وسبعين موضعًا،  فيالجملة الفعلية  فيظهر من خالل اإلحصاءات السابقة على مدار المبحث أن الفصل وقع 
االسمية يؤكد  فيالجملة الفعلية عنه  فيوهذا التفوق العددى بالنسبة للفصل  .تسعة وأربعين موضعاً  فيالجملة االسمية  فيووقع 

يتعلق بالحدث المستفاد من  الدال على الحركة لبيان أمر ما أيالسياق الدال على األحداث،  فيكثرة استخدام الشاعر للفصل 
 .حالة الثبات واالستقرار المفهوم عادة من الجملة االسمية فيالفعل، وقلة استخدامه للفصل 

 الذيممثاًل لغة الشعر، والمعنى  اللغوي شعره قد جاء متفقًا مع الواقع  فيولعله من المفيد اإلشارة إلى أن استخدام األعشى للفصل 
من منطلق أن الفصل يكون  (1381)، مفرقًا بينه وبين االعتراض البالغى أو ما يسمى بالفصل البالغىللفصل النحوي حدده الدرس 

 .بما دون الجملة أو بجملة غير أجنبية لها محل من اإلعراب، أما االعتراض فيكون بجملة أجنبية كاملة وال محل لها من اإلعراب

 

شعر  فيوبناًء على هذا المفهوم للفصل نرى أن ثمة خلطًا بين الفصل واالعتراض لدى أحد المحدثين عند تناوله لالعتراض 
البارودى، حيث إنه جعل من قبيل االعتراض االعتراض بالجملة الحالية بين عناصر الجملة بأقسامها المختلفة رغم أن الجملة 

 .(1382)اقعة فيها ولها محل من اإلعرابالحالية ليست أجنبية عن الجملة الو 
 

قوله: "كثيرًا ما تشتبه المعترضة بالحالية ويميزها منها أمور، أحدها: أن  فيوهذا االشتباه بين المعترضة والحالية َنبََّه إليه ابن هشام 
نه يجوز تصديرها بدليل استقبال : أالثانيوكاالستفهامية،  ...وكالتنزيهية ...وكالقسيمة ...وكالدعائية-تكون غير خبرية كاألمرية

 والرابع: أن يجوز اقترانها بالواو مع تصديرها بالمضارع، كقول المتنبى: ...والثالث: أنه يجوز اقترانها بالفاء ...كالتنفيس

يرَهذذذا َيذذ ى ع  َسب ن ذذ ذى -َيا َحاد  ** َوَأح 
* 

َجذد  َمي تًا ق َبي ذذذَل َأف ق دَهذذذا  َأو 

                                                           

،  ة جاثا  ثي  007-003ة ي أث  ة  لةنيث   ثي ة جالث  ص  ،  ىُثْنرل102(  ت  ة شيل ص1379)
ة نص شثيل  72 – 71ة ن ع  لخليا ص  ، حيثي إ  ثن  ثل ىثني  لثأ وح  ا ثك اثل نا ، أًوشث   

  مى  ةأل يصم  
 0 007( ة ي أ  ة  لةني   ي ة جال  ص1380)
-27/10( حثثثثثثثثثثثعف نيثثثثثثثثثثثض أعةاثثثثثثثثثثثع ةة وثثثثثثثثثثثلةض  ثثثثثثثثثثثي  ثثثثثثثثثثثيل ةأل شثثثثثثثثثثثأ ىُثْنرثثثثثثثثثثثل ة ثثثثثثثثثثث ىعةح1381)

129202/359207/15-129222/579215/529200/29207/01-
009257/35 ،252/539227/019115/5 ،150/279052/21 ،012/1 ،

307/22-20 0 
 221حوثأ 210( ىُثْنرل      و  ة لن  لياصح  ةأل لعني   أ يا  رثل    نة ث  ي مي يث  ص1382)

نص اثثص   إ ثثأ و ثثن ِاثثْاَ  هثثأا ة نثثى ص  جيثثا أثث  لميثثا ةة وثثلةض ةة وثثلةض نثثص اىيعف ألجلثثن 
 نص اضثثثص  إ يثثثن  نص  ثثثصف ة اىثثثل ،  ة خلثثث   ىًثثثن  لثثثأ   ثثثع أثثثص   نص جثثثصن  ة اجثثثل ن  نثثثص رل 

ىُثْنرل  ينصئي ةأل لعب  ثي ة شثعليص   0ُ اِ َ  و  ا  ن  ة  نوعن أ ا  ة  ص   ة  لةنلًأ
 0 120ص
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، َفذذذالَ  ق َفا َقلي الً  ** ب َها َعلذَذذذذذذىَّ
* 

َهذذذا" ذذذَرة  أ َزّود   (1383)َأَقلَّ م ن  َنظ 

 

ال محل  التيبالجملة االسمية المعترضة  الثانيوهذا الخلط نفسه نجده عند باحث آخر، حيث عد االعتراض بين المفعول األول و 
، وليس من قبيل الفصل (1384)وسائل إطالة بناء الجملة لها من اإلعراب من قبل الفصل غير منتبه إلى أن االعتراض يعد من

 :  (1385)هو أحد وسائل إعادة الترتيب، فيقول على سبيل المثال: "ومن ذلك قول األعشى الذي النحوي 

َطاه   الذيَومنَّا  ** النَّذذذاس  َرب ذذذه فيأَع 
* 

َبات َهذذذا-َعَلى َفاَقة    -َولل مل ذذوك  ه 

َم أ َوَراة  ن َساء  َبن ى  ** َشي َبذذذذذاَن يذَذذو 
* 

َلى ب َها  َعَلى النَّار  إذ  ت ج 
 (1386)َفَتَيات َهذذا

 

فجملة "وللملوك هباتها" اعتراضية فصل بها بين مفعولى "أعطى"، وهما "ها" و"نساء"؛ ولذا ذكر "الفارسى" أن جملة وللملوك هباتها 
ترتب عليه تعميم الحديث عن الفصل عند هذا الباحث، حيث إنه خلط بين  الذيوهو األمر  (1387)معترضة بين الفعل ومفعوله"

لغرض خاص كاالعتراض والفصل الناتج عن حرية الترتيب بين الوظائف  يأتي الذيالفصل الضرورى الستقامة الكالم والفصل 
 .الجملة في

 

مع النسج الشعرى  النحوي توافق النظام  فيسهم شعر األعشى باعتباره أحد مظاهر إعادة الترتيب قد أ فيَوإ َذا َكاَن الفصل 
توافق النظام  فيقد أسهم  أيًضابتصحيحه للوزن والقافية على نحو ما سبق، فإنه يمكن القول إن عدم استخدام األعشى للفصل 

 :  (1388)مع النسج الشعرى باإلضافة إلى مراعاة ما يريد تحقيقه للمعنى من عدم الفصل، نحو قوله النحوي 

ذ ذذذذَوار  َفَمذذذا ي غ  ف يئ يَن ب الج  ** الرَّ
* 

ي ذذذب   ذر  الَمغ  ُ  َله م  ب َظه   ذَتال  َجار 

 

                                                           

 ،  ة ميوصح أ  ة انًلح  512-522( أتنأ ة لمي  ص1383)
 0 72-70( ىُثْنرل  ننص  ة جال  ة يلني  ص1384)
 0 00-207/01( ة  ىعةح1385)
ة ثثثث ىعةح  0( ة ميوثثثثصح ىشثثثثيلةح إ ثثثثأ ىثثثثعم و ةنا ةأل ف،  هثثثثع  لانثثثثأن نثثثث  أثثثثص  ة ًثثثثاص   لثثثثأ ن ثثثثل1386)

 0 03-00هصأا 207ص
،  يجث ن ة  ثصنا 53( أأأعح  مث ة  ليل أ اث   جيثن  رثصهلا ة ىنثا  ثي ة جالث  ة يلنيث  ص1387)

 0(00-207/01إ أ وح  ي ة ميوي  أخص    اص  ن  نص  ىعةح،  نن اص نن )
 َعَلى فَاَقٍة َولُلُمُلوك ِهَباتُها ى َأْعطَاُه في الَجْمِع رَبُّهَوِمنَّا الذِ 

َباَن ي َْوَم ُأَورَاةٍ    َعَلى النَّاِر إْذ ُتْجَلى ِبَها فَ تَ َياتُ َها َسَبايَا بَِنى َشي ْ
 

 0 010/2( ة  ىعةح1388)
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، ذات فعل مبنى لغير الفاعل، صورة نمط  ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  ي ب  ر  الَمغ  م  ب َظه  ُ  َله  َتال  َجار   ها : فقوله: )َفَما ي غ 

تكرر+مضاف إليه، ومن خالل هذه البنية نرى أنه كان بإمكان الشاعر الفصل بين الفعل ما+فعل+نائب فاعل+جار ومجرور م
ونائب فاعله بالجار والمجرور "لهم" أو بالجار والمجرور المتكرر والمضاف إليه "لهم بظهر المغيب" للتأكيد على أن بنى الحارث 

الخفاء وال سيما أنه استجار بهم فأصبح جارًا  فيأن يغتاله  جوارهم ال يجرؤ صاحب الثأر على فيإذا لجأ إليهم المستجير وسكن 
لكنه آثر االلتزام باألصل فلم يفصل من أجل اإلبقاء على وزن الخفيف وعدم انكساره وتصحيح القافية، باإلضافة  .لهم دون غيرهم

 .مكانه إلى التأكيد على أنه يريد بيان وقوع الفعل على نائب فاعله، وليس التأكيد على زمانه أو
 

 فيشعر األعشى باعتباره مظهرًا من مظاهر إعادة الترتيب قد أسهم  في، فإنه يمكن القول إن الفصل أيًضاوبناًء على ما سبق 
، وال سيما أن ما استخدم فيه ليس غريبًا على سياق الجمل الوارد فيها، ومن هنا المتلقييريد الشاعر إيصاله إلى  الذيإبراز المعنى 

 .بين أجزاء النص الواحد النصيشعره، أضف إلى ذلك التماسك  في الداللي النحوي تظهر لنا فاعلية المعنى 
 

 شعر األعشى :  فيأهم سمات قضية إعادة الترتيب وعالقتها بالداللة 

النحوية لها بناء متفق عليه، وهو ما اصطلح عليه بالبنية األساسية أو األصل أو الرتبة المحفوظة، فإن للتقديم إذا كانت التراكيب 
بنية أساسية قد يخرج عنها المبدع لغرض ما، وقد يلتزم بها مخافة الغموض أو -تتمحور حوله قضية إعادة الترتيب الذي-والتأخير
 .(1389)اإللباس

باالعتماد  -الترتيب الحر فيوال سيما -شعر األعشى قد اتسمت فيمكن القول إن قضية إعادة الترتيب إذا كان ذلك كذلك، فإنه ي
على أمرين مهمين هما: العالمة اإلعرابية، وحرية الرتبة، وذلك الترتيب على نحو ما ب يّ ن معتمدًا على هذين األمرين ترتب عليه 

اإلضافة إلى تحقق ما هدف إليه األعشى من معان داللية ترتبط بسياق النص، ب-استقامة الوزن العروضى وتصحيح القافية غالباً 
كل بيت؛ ألن القافية تحتويه، ومن هنا تتنازع الجملة عوامل أخرى  فيحيث إن "آخر البيت محكوم بمقطع معين البد من تكراره 

ومن هنا تعمل هذه العوامل الجديدة  .النثر، تعمل على ضبطها وعدم مخالفة توالى النظام المقطعى والنظام القافوى فيها فيغيرها 
 فيالمقاطع الصوتية، وتعمل  فيكثير من األحيان على اختيار كلمات معينة يتوافر لها ما يعين على هذا الضبط اإليقاعى  في

موضعها المقدر متآخية مع  فيلى الصدارة وتأخير بعضها اآلخر حتى تستقر القافية الوقت نفسه على دفع بعض العناصر إ
تنظيم عالقاتها  فيللقصيدة بما يبذله الشاعر من جهد  الدالليالقصيدة غير نائية وال جافية، ومتالئمة مع السياق  فيمثيالتها 

 .(1390)البناء التصويرى والمعطى السياقى" فيالنحوية المتوافقة 

 

الحظ أن ذلك التقديم والتأخير لم يعق وضوح المعنى، بل كان واضحًا يسمح للمتلقى بفهمه، سواء أكان ذلك التقديم والتأخير والم
مما يقبله القياس، نحو تقديم المفعول به على الفاعل أو الفعل أو تقديم الخبر على المبتدأ أو غير ذلك أم كان من التقديم والتأخير 

 فيموضع واحد  فيورد  الذينحو الفصل بين المضاف والمضاف إليه، و  -(1391)على حد قول ابن جنى-ريسهله االضطرا الذي
شعر األعشى، وكان المعنى معه واضحًا خاليًا من اللبس، حيث إن "لغة الكالم تقتضى عنصرى الوضوح والمطابقة، وإن لغة 

 .(1392)األدب تقتضيهما ومعهما عنصر الجمال"

ذا كان باإلمكان أن "ي ن َظر إلى الكفاءة اللغوية على أنها المعرفة المطلوبة لتركيب الجمل اللغوية الصحيحة وبناًء على ذلك، فإنه إ
الصياغة أو فهمها، والكفاءة التخاطبية ي ن َظر إليها على أنها المعرفة المطلوبة لبيان ما تقصد إليه هذه الجمل عندما نتحدث بها 

                                                           

 0 7291039122( ىُثْنرل  ي ا ك  لأ  ميا ة اثصف  ننص  ة جال  ة يلني  ص1389)
 0 23-20ة جال   ي ة شيل ة يلنأ ص( 1390)
 0 120،   ت  ة شيل ص1/011( ىُثْنرل  ة خنصئي1391)
،  ةن ة ث ص ثثثثثث ، ة ثثثثثث ةن ة ميضثثثثثثص ، 20(    ياثثثثثثصم حًثثثثثثصح  ة لتثثثثثث  نثثثثثثي  ة اييصنىثثثثثث   ة عبثثثثثثىي  ص1392)

 0 2215ة اتلب
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نجاح عملية  فيشعر األعشى قد أسهمت  فيقضية إعادة الترتيب بمباحثها المختلفة فإن  (1393)سياق معين" فيبطريقة ما 
، بجانب كفاءته (1394)مواقف ملموسة" فيوبيان كفاءة األعشى اللغوية "االستخدام الفعلى للغة  المتلقياالتصال بين المبدع و 

 Pragmatic Competenceالتخاطبية 

 

عملية التخاطب بتزويد   المتخاطبين بالمادة اللغوية الخام، فإن الكفاءة اللغوية  فيومن هنا يمكن القول إنه "إذا كانت اللغة تسهم 
ل  كفاءته بية التخاط للمخاطب كفيلة بالقيام بتركيب الرسالة المبلغة تركيبًا سليمًا ألداء مهمة اإلبالغ واإلفادة إحداثًا وإفهامًا، َوَتتَكفَّ

استخدام القوالت اللغوية استخدامًا مناسبًا للسياقات المختلفة ومعينًا على تحصيل غاية التفاهم بينه وبين  فيبنجاحه 
 .(1395)مخاطبيه"

 

تأخذ على عاتقها القيام بتركيب الرسالة المبلغة تركيبًا ألداء مهمة اإلبالغ واإلفادة،  التيوانطالقًا من الكفاءة اللغوية للمخاطب، و 
الحفا  على الصحة النحوية للتراكيب، حيث التزم األعشى  فيشعر األعشى قد اتسمت بإسهامها  فيفإن قضية إعادة الترتيب 

حالة سماح  فيو قدم عنصرًا من عناصر الجملة، أما حالة احتمال حدوث نوع من عدم الصحة النحوية ل فيبالترتيب األصلى 
بالخروج عن الترتيب األصلى فال مانع من استعماله لديه، ومن هنا فقد تحققت العالقة بين إعادة الترتيب والصحة  اللغوي النظام 
 .شعره فيالنحوية 

ترابط بين عنصرى اإلسناد الخبرى، سواء أكان ذلك تحقيق ال فيبإسهامها  أيًضاشعر األعشى  فيوقد اتََّسَمت  قضية إعادة الترتيب 
عن طريق لزوم تقديم المبتدأ وتأخير الخبر بأنماطه المختلفة أم عن طريق الترتيب الحر بأنماطه المختلفة، وهو ما يمكن أن ي َقال 

 .م النص كلهاإلسناد الفعلى، حيث إن الرتبة تعتبر من وسائل التماسك على مستوى التراكيب النحوية، ومن ث في

وتجدر اإلشارة إلى أنه من خالل اإلحصاءات السابقة على مدار الفصل تبين أن االلتزام بالترتيب األصلى كان أكثر من الخروج 
مواضع معينة تحقيقًا لغرض ما  فيإال  األساسيالكالم خارجًا عن النمط  فيعن األصل، وذلك أمر متوقع؛ ألن الشاعر ال يتسع 

 .يسعى إليه

 

تحقيق  فيالمواضع المتسمة بذلك، ومن ثم إسهامها  فيشعر األعشى قد اتسمت بالحرية  فيا كانت قضية إعادة الترتيب وإذ
َزى إلى تعاون العالمة اإلعرابية،  بدا مسلكها متضافرة مع  التيالترابط بين أجزاء الجملة اعتمادًا على قرينة الرتبة، فإن ذلك ي ع 

قرينة معنوية، وهو ما يمكن أن  هيو -، نحو قرينة الرتبة مما أدى إلى الحفا  على قرينة اإلسناديًضاأغيرها من القرائن اللفظية 
ذلك وسيلته من أجل إقامة الوزن وتحقيق القافية على نحو ما سبق  فيومن ثم وجد األعشى  -ينسحب على القضايا السابقة

يترتب عليه إمكانية القول بإسهام قرينة اإلعراب بما فيها من موقع إعرابى وحالة إعرابية وعالمة  الذياإلشارة إليه، وهو األمر 
وإذا كان ذلك كذلك، فإن فيه م َسوّ غًا لعدم الحديث عن دور العالمة  .(1396)ترابط أجزاء الجملة بالتعاون مع قرينة الرتبة فيإعرابية 

سواء أكان -هذا الجانب فيدفعًا لإلطالة وال سيما أن الشعر ال يتميز عن النثر -التالي الفصل فيترابط أجزاء الجملة  فياإلعرابية 
ر الحديث على الترخص  العالمة اإلعرابية وتعدد وجوه اإلعراب وعالقته  فيذلك بين العناصر اإلسنادية أم غير اإلسنادية، َوَقص 

 .شعر األعشى فيبالداللة 

 

                                                           

، 212( أ ا  أ ا  ىع     ب  ة لت  ة يلني   ة يص   ي اع  أى ثعم ة  ة ث  ة النزىث  ص1393)
 0 2220ة  جصأي  ة ىصي ، الةنل ،  يميصأنشعن 

 )1394( Aspects of The Theory of syntax. P.4. 
 0 023،  ىُثْنرل  ةئا ة  جصز ص202(  ب  ة لت  ة يلني   ة يص  ص1395)
،  ة ي أثثثثث  ة  لةنيثثثثث   ثثثثثي ة جالثثثثث  221-73( ىُثْنرثثثثثل  ثثثثثي ا ثثثثثك  ننثثثثثص  ة جالثثثثث  ة يلنيثثثثث  ص1396)

  027-002ص
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 الفصل الخامس
 

 قضية اإلعذذذراب وعالقتهذذذا 
 شعر األعشى فيبالداللة 
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 المبحث األول
 العالمة اإلعرابية فيالترخص 

 

َن اللبس حيث يلجأ إليه الشاعر ألمر ما، قد يختص بالبناء الشعرى أو  فيالعالمة اإلعرابية أمرًا واقعًا  فيي َعد  الترخص  اللغة إذا أ م 
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الترخص إذا كان قد وصف من جانب النحاة بالضرورة، فإن ذلك  .السياق كما سيتضح فيما هو آت

التقعيد، فها هو ابن السراج، قد وصل  فيأن يعاد فيه النظر؛ ألنهم ما قالوا ذلك إال لعدم فصلهم بين لغة الشعر ولغة النثر  ينبغى
ضرورته، فال  فياب ضرورة الشاعر: "فأما ما ال يجوز للشاعر ب فيبه األمر إلى جعل هذا الترخص من قبيل اللحن، فيقول 

ر َج شيئًا عن لفظه إال أ كّ ن معربًا، وليس له أن ي خ  ن يكون يجوز له أن يلحن لتسوية قافية وال إلقامة وزن، بأن ي َحرّ ك مجزومًا أو ي س 
قياس لزمه أو إطراد استمر به أو استخفاف لعلة  يخرجه إلى أصل قد كان له، فيرده إليه؛ ألنه كان حقيقته، وإنما أخرجه عن

 .(1398)، ورغم ذلك فإنه عقد بابًا فيما بعد عنوانه تغيير وجه اإلعراب للقافية(1397)واقعة"
 

ه تركيب  التيالعالمة اإلعرابية ليس مقصورًا على القافية حيث حركة الروى  فيولعله من المفيد اإلشارة إلى أن الترخص  توجّ 
 والعروض تخفيفًا لغرض يتصل بالبناء الشعرى، يقول ابن مالك: "وأما قول الشاعر: أيًضال الحشو البيت، بل يدخ

ز ن َك َمذا َصَنَعذذذت   ** َتاَمَت َفَؤاَدك َلو  َيح 
* 

َدى ن َساء  َبن ى ذ ه ل بن  َشي باَنا  إ ح 

 

ل َنا، وكما قرأ بعض السلف:﴿ َيْنُصْرُكمو ُيْشِعْرُكمفهو من تسكين ضمة اإلعراب تخفيفًا، كما قرأ أبو عمرو  م   َور س  َلَدي ه 
ت ب وَن    َيك 
 .(1400)بسكون الالم" (1399)

آخر االسم المعرب، سواء أكان بتسكين آخره أم بطرح العالمة اإلعرابية، ومجىء حركة  فيوقد ورد هذا الترخص عند األعشى 
 .آخر الفعل المضارع الصحيح والمعتل اآلخر فيأخرى مكانها، كما ورد الترخص 

 

 آخر االسم المعرب :  فيأواًل: الترخص 

                                                           

 0 302-0/305ة ن ع( ةألبعف  ي 1397)
 ىُثْنرثثثثثثثل  ة لتثثثثثثث   ننثثثثثثثص  ة شثثثثثثثيل  2/15 أثثثثثثثص نيثثثثثثث هص،  لثثثثثثثصنح نص خنثثثثثثصئي 0/372( ة ًثثثثثثصنء1398)

،  ننثثثص  172-122،   تثثث  ة شثثثيل ص 302-015 ة ي أثثث  ة  لةنيثثث  ص  135-102ص
،     وحا   لل ة  ى  ة جن    ة ل جثص  ة يلنيث   ثي ة وثلة  027-025ة جال  ة يلني ، ص

-، ة ث ةن ة يلنيث   ل وثصب،  يميثص1359132نرصأي  ة نثعيأ  ة نثل ي ص، ة  ًل ةأل ف   ي ة 
، حيثثثي ىثثثل  وح يًثثث ي  حلنثثث  ة  ثثثلةب  لوخىيثثث  رثثثصهلا ياياثثث ،  أثثث  جص نهثثثص  2271يثثثع  

نم ل ن   ةئا،  يتل   أ      ى اص، حيي إ  ل ىايلعح إ أ ة ًل    ي ة ن ء ة أ  ىنو ثأ 
إ يثثن ة مثث    ني ثث  ة  جثثصز ة او ضثثلا،  إ ثثأ ةةلونثثص   ثثي ة اج ثثع  ة يضثثلأ،  هثثع أثثص ى ثث  

 0ة وأ ي    إ أ إ  ص  نا بع  ح ن أ  ة عاعح  ة ميصح
 0 10(  عنا ة زيل ، ةآلى  1399)
 ،  ة مي  أ  ة مًي   0/302( ةن  أص ك   لح ة وً يا1400)
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 تسكين آخر االسم المعرب : -أ

يرد االسم المعرب مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا، وهذه الحركة قد يعتريها الترخص بحذفها وتسكين آخر االسم، سواء أكانت ضمة 
 الشاعر:أم كسرة أم فتحة، ومن ذلك "قول 

ت  وَ  َمذذذا فير ح  َلي ك  َمذذذا في ه  ** ر ج 
* 

ئ ذ ذذذَزر    َوَقد  َبَدا َهن ك  م ن  الم 

 

 وقول اآلخر : 

م   ذذذب  قذَذذوّ  َن ق ل ت  َصاح  َوَجج  ** إ َذا اع 
* 

م" ف يذذذن  الع وَّ َثاَل السَّ وّ  َأم   (1401)ب الدَّ

 

من نص سيبويه يجد أن كلمة )هنك( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة "بيد أنها  -مثالً –البيت األول  فيفالناظر 

، فلجأت اللغة إلى التخفيف بإسكان حرف اإلعراب المرفوع لجريانه مجرى اللغوي اتصلت بضمير المخاطب، فطال العنصر 
غة تتك  على الرتبة لتوضيح الحالة اإلعرابية وما دامت تفقد فيها العالمة اإلعرابية، فإن الل التيمثل هذه الحالة  في"عضد" و 

 .(1402)العالمة اإلعرابية" فيالحالة اإلعرابية قد اتضحت، فال عبرة باألثر اللفظى المتمثل 

 

حتى وصل األمر  (1403)النصب فيالحرف المرفوع والمجرور، وأنه لم يجىء  فيوإذا كان سيبويه يرى أن هذا الترخص قد يجوز 
 :  يأتيشعر األعشى كما  فيفإن كل هذه الصور قد وردت  (1404)إلى أن عد ذلك من أقبح الحذف أيًضابابن رشيق 

 

 حذف الضمة وتسكين آخر االسم :  -4

اثنين وسبعين موضعًا، منها ثمانية  فيالعروض والضرب  فيشعر األعشى  فيورد حذف الضمة وتسكين آخر االسم 
كّ ن آخر االسم  (1405)مواضع َفت  فيها الضمة وس  ذ  والمالحظ أن هذه العروض كانت عروض الطويل أو المتقارب  .العروض فيح 

دخلها الترخص قد شغلت وظائف نحوية متنوعة ما بين الفاعل والمبتدأ المؤخر، والخبر سواء أكان  التيأو الرمل، كما أن الكلمة 
( أم خبرًا ل فيخبرًا للناسخ الحر   .مبتدأ، وكذلك المعطوف المرفوع)إنَّ

 
                                                           

  ثث   0/251 أثثص نيث هص،  ةألبثثعف  ثي ة ن ثثع 2/73 ىُثْنرثثل  ة خنثصئي 3/100( ة  وثصب1401)
،  ة ميث  ةأل ف  175-1/173ة وخىص ص   ثي ةة ثل  ة ىيثا،  ة ياث ا لض  مصب  أص ىً   

 أ  ة ًلىع  ة ثص ي أ  ة لجز 
(   يثثثثن ة ا اثثثثع    رثثثثصهلا ةةيًثثثثص   ثثثثي ة ثثثث نس ة ن ثثثثع ، ن ثثثثص   أصجًثثثثويل نثثثث ةن ة يلثثثثعم، 1402)

 0 200،ص2220ة  صهلا
 0 3/103،  ىُثْنرل  وىضص  ة الجع 3/100( ة  وصب1403)
 0 1/173( ىُثْنرل  ة يا ا 1404)
( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  1405)

 0 230/219235/109237/309020/29027/79307/29322/292ة  ىعةح
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حركة الروى، والمالحظ عليها  فيالضرب وبالتحديد  فيأمَّا بقية المواضع وعددها أربعة وستون موضعًا، فقد كان الترخص فيها 
شغلتها  لتياأن البحر العروضى هنا قد تنوع ما بين الطويل والسريع والرمل ومجزوء الكامل والرجز، كما أن الوظيفة النحوية  أيًضا

، سواء أكان مبتدأ لخبر أم اسمًا مؤخرًا لناسخ فعلّى (1407)والمبتدأ المؤخر (1406)الكلمات موضع الترخص قد تنوعت، فشملت الفاعل
 (1409)واالسم المعطوف المرفوع-مثل لكن فيسواء أكان خبرًا لمبتدأ أم خبرًا لناسخ حر -(1408)والخبر-مثل تزال؛ يكن، ليس

 .(1410)والنعت

 

 :  (1411)العروض قوله فيفمثال ما ورد الترخص فيه 

يذذذش   ** إ َذا َنَزَل الَحى  َحذذذلَّ الَجح 
* 

ّيًا م بي نًا َغي ذذذوَرا  َشق ّيًا َغو 

 

أنها مرفوعة، لكنها جاءت ساكنة اآلخر، حيث خرجت العالمة اإلعرابية عن مسارها  أيفكلمة )الجحيش( فاعل للفعل )حل(، 
فعروض المتقارب تتصف بكثرة  .ى مسار آخر هو التسكين، لتساير عروض المتقارب مسارها المرسوم لهاالمفترض لها إل

" حيث تأتى العروض عبارة عن وتد متضاعف على حد تعبير حازم القرطاجنى،   أياستخدامها محذوفة "فعو" أو مقصورة "َفع ول 
بداية القصدية غالبًا على  فيوال تأتى عروضه كاملة إال  .رغم أن القصر علة جارية مجرى الزحاف (1412)متحركان بعدهما ساكن

 :  (1413)منها هذا البيت، حيث يقول التيأول القصيدة  فيسبيل التصريع كما فعل األعشى نفسه 

ذذد وَرا لَى ب َلي ذذذذذل  خ  ي َت ل َلي  ** َغش 
* 

َت الن ذ  ذذذ َوراَوَطاَلب َتَها وَنذذذَذر 

 
                                                           

( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  1406)
، 25/2912/02901930922/539125/529209017/25910911ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء

012/009009027/19022/109129307/2922919302/27  0 
(1407 )

/15/209020/19022/1929015/2979017/279129012ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء
019319002/22  

 0 15/2917/12912/029319020/59015/209219017/13917ة ًصنء( 1408)
(1409 )

 17/139120/329020/29022/09015/3959012/009309027/295ة ًثثثصنء
0 

(1410 )
/25/2927/10917/25922922/359319120/329022/29015ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء

292920 ،017/129012/079022/22 0 
حيثثثثي إ ثثثثصنين إ ثثثثأ وح   112 / 1،  ىُثْنرثثثثل   ةة ثثثثو ص  ةنثثثث   نىثثثث  0 230/21( ة ًثثثثصنء1411)

 ة ج يا   ة اومص   أ  ة نصس ،   زف   حد ج يش ص   إاة يمص َ   
،      ثيمصح بث ح  أع ثي أ ة شثيل 1229121( ىُثْنرثل  أن ثصن ة ملتثص    ثلةن ةأل نثص  ص1412)

 0 2221،  ةن ة ث ص   ة يلني ، ة  صهلا 0، ط32ص 00ني  ةةيمص   ةةنو ة ، هصأا 
 0 230/2( ة  ىعةح1413)
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كالم موزون غير منثور؛  فيأول وهلة أنه أخذ  فيإلى "مبادرة الشاعر القافية"، ليعلم  -كما يرى ابن رشيق-وهذا األمر يرجع
 .(1414)أول الشعر" فيولذلك وقع 

 

" على الصورة التالية:   والجدير بالمالحظة أن هذا الترخص ومجىء العروض مقصورة "فعول 

 ُيَحلَّْل/ َجِحْيُش      َشِقي ْن/ َغِوي ْن/ُمبْيَنْن/ َغْيَورنْ ِإَذاَن/ َزَلْلَحيـ/ 

 َفعوُل فعولن فعولن فعوُل       فعولن فعولن فعولن فعولن

ُ  بين شطرى البيت إنشادًا ومعنى، فعروض المتقارب المتلقييمكن تفسيره بأن الشاعر أراد من ورائه إفهام  كما  -بأنه ثمة اتصال 
موضع العروض  فيتتبادل  هيورودها عروضًا إيحاء باالتصال، و  في التيبكثرة استخدام "فعول" عروضًا، و "ينوء إيقاعه  -سبق

 .معنا الذيالبيت  فيكما  أيًضاكما تتبادل الموضع مع "فعولن"  (1415)مع "فعو" المكان"

 

َتة العروض، مع مالحظة أن ثمة  فيوإذا كانت النهاية الساكنة هنا  العروض فيها "إحكام لمقطع العروض وختام له، موضحة ل َسك 
قيمة السكتة مع )فعو( عنه مع )فعولن(؛ ألنها مع الوتد حيث تكون النهاية )فعو( أوضح من السبب، حيث تكون  فيتباينًا نسبيًا 

معنا مقصورة "فعول"  الذيالبيت  في، وإذا عرفنا أن العروض (1416)"النهاية )فعولن(، فسكتة الوتد أفصح إيقاعًا من سكتة السبب
 .ذلك اتضاحًا وإفصاحًا عن اإليقاع أكثر من "فعو" فينتيجة تسكين الم فعول، فإن 

نفسه الظنون، وأن هذا  فييتحدث عنها األعشى يخشى زوجها مخالطة الناس بها، وقد ثارت  التيوالمعنى على هذا أن المرأة 
ذلك إيحاء بأن الشقاء  فيلزوج المعتزل بها عن الناس(، ال يتوقف به الحال عند هذا الحد، بل هو شقى غوى غيور، فالجحيش )ا

 .إلخ ...أنه عندما نزل الحى )الناس( حل الجحيش شقيًا غوياً  أيوالغيرة وغير ذلك متصل بما قبله، 

 

َص فيها منصوبة،  التيالكلمة البيت السابق على هذا البيت رغم أن  فيوهذا األمر يتضح أكثر  تشغل موضع العروض، وت ر خّ 
 الضمة بتسكينها، فيقول: فيوموضوعنا الحديث عن الترخص 

َشذذى الق ذذذَراف   ُ  َكاَن َيخ  ** َلَها َمل ك 
* 

يذذذَرا م  ن ه  الضَّ  إ َذا َخاَلَط الظَّن  م 

 

الفتحة  فيأن زوج هذه المرأة يخشى مخالطة الناس مطلقًا، لكن الترخص  المتلقيفإذا وقفنا على العروض بظهور الفتحة قد يفهم 
أحد عشر  فيهذه القصيدة  فيوهذا ما تكرر  .فيه إيهام بأن هذه الخشية ليست على إطالقها، بل إذا تسربت الشكوك إلى نفسه

 .والفعل على السواء االسم في (1417)موضعًا، لكن حركة اإلعراب لم تقتصر على الضمة بل شملت الكسرة والفتحة

وإذا عرفنا أن بحر المتقارب "بحر تبدو فيه ظاهرة التدوير سمة من سمات إيقاعه وأن اإلفصاح عن سكته العروض ليس مطلبًا من 
 .، أدركنا أن وراء هذا التسكين غرضًا ما يرنو إليه الشاعر على نحو ما سبق(1418)لوازم المتقارب"

                                                           

 0 2/273( ة يا ا1414)
، ة  ثثصهلا، 2(    وحاثث  نشثثك  ة وثث  ىل  ثثي ة شثثيل   نة ثث   ثثي ة ن ثثع  ة اينثثأ  ة ى ثثص   ط1415)

 0 12، ص2212
 0 205ص ، ( ة ًصنء1416)
، 235/229109237/01900907902930931/ 230/2920( ىُثْنرثثثثثثثثثثثل  ة ثثثثثثثثثثث ىعةح1417)

 0 292/ 027/79322 ىُثْنرل  وىضص  
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إلتاحة  أيًضامعنا يمكن تفسيره بأن الشاعر لجأ إليه  الذيالموضع  فيالعالمة اإلعرابية  فيوباإلضافة إلى ذلك فإن الترخص 
الداللة، إيذانًا بأن الشاعر كان يقصد المعنيين إثراء  فييترتب عليه هنا اختالف  الذيالقول بتعدد وجوه اإلعراب، وهو األمر 

أن هذا الرجل  أيب على الظرفية، وتعنى حينئذ المكان المنفرد، وتوضيح ذلك أن كلمة )الجحيش( تحتمل النص الداللي.للمعنى 
 .البيت السابق فييحل مكانًا منفردًا بزوجته، وعلى ذلك يكون فاعل الفعل )حل( ضميرًا مستترًا يعود على كلمة )ملك( 

 

بالحى يكون شقيًا غويًا مبينًا أن زوجها إذا نزل  أي، (1419)زوجها المعتزل بها عن الناس أيعلى الفاعلية،  أيًضاوتحتمل الرفع 
 .الشعر فيالعالمة اإلعرابية ي عد  سببًا من أسباب القول بتعدد وجوه اإلعراب  فيوبناء على ذلك يمكن القول إن الترخص  .غيوراً 

 

بناء الشعرى وإذا كان ذلك كذلك، فإنه ليس العلة الوحيدة من وراء الترخص بتسكين االسم المعرب المضموم، فقد يتصل األمر بال
 :  (1420)قول األعشى فيعروض الطويل ساكنة اآلخر  فيعلى نحو ما ورد 

** َيا َجاَرت ى ب ين ذذى َفإ نذَّذذك  َطال َقذذذه  
* 

َقذذذه   ر النَّاس  َغاد  َوَطار   َكَذاك  أ م و 

 

م َفاعلتن، وهو األمر  أيفكلمة )طالقة( خبر إن مرفوع، ولو تركها الشاعر على الرفع لتحولت التفعيلة )كطالقه( إلى )كطالقتن( 
هدف إليه الشاعر؛ ألن  الذيأضف إلى ذلك تحقق التصريع  .يترتب عليه عدم تحقق عروض الطويل المقبوضة )مفاعلن( الذي

د  أمور ما بين  فينى اذهبى يا صاحبتى، فأنت طالق، وكذلك تعرض للناس والمع .أول القصيدة فيهذا البيت  حياتهم شئون َوَتج 
 .الليل والنهار

 

 :  (1421)قوله فيوكذلك ما ورد من بحر الرمل 

ُ  َوَحذذذَزن   ** َخاَلَط الَقل ذذذَب ه م ذذوم 
* 

َمذذذأنّ   َد َما َكذذاَن اط  ُ  َبع  َكار   َوادّ 

 

أربع حركات وساكن، وعليه فلن  أيفكلمة )حزن( معطوفة على )هموم( المرفوعة، ولو تركها الشاعر مرفوعة، لكانت وحزنن، 
اَل( محذوفة السبب الخفيف من آخرها، باإلضافة إلى  =َفع  تتحقق عروض الرمل؛ لذا لجأ الشاعر إلى التسكين لتكون التفعيلة )َوَحَزن 

، والمعنى أن قلب األعشى قد خالطته الهموم واألحزان، وهاجته الذكرى بعد أيًضاأول القصيدة  فييت تحقق التصريع؛ ألن هذا الب
 .أن ظن أنه قد اطمأن وسال

 : (1422)الضرب قوله فيالضمة  فيومثال الترخص 

                                                                                                                                                                      

 0 520ص ، ( ة و  ىل  ي ة شيل1418)
 0 ة لًصح أص ا )ج ا( 1هصأا  1/250( ىُثْنرل  ة خنصئي1419)
 0 020/2( ة  ىعةح1420)
 0 307/2( ة ًصنء1421)
 0 027/291( ة ًصنء1422)
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ذذذذاَلت  م ب ذ ** َهل  َأن َت َيا م ص 
* 

ذذل   ُ  َغذذذداة َغذذذد  َفَزاح   َتك ر 

  

** َمل ذذك  ب َشب ذ إ نذَّذذا َلذذذَدى
* 

 (1423)ذَوَة َما َتغ ب  َلذذ ه النََّواف ذذذل  

 

فاألولى معطوفة على )مبتكر( مرفوعة، واألخرى فاعل مرفوع  .فالواضح من البيتين أن كلتا الكلمتين )زاحل، النوافل( مرفوعتان
بلغت ثمانية عشر بيتًا،  التيقصيدته هذه  فيوعالمة رفعه الضمة، لكن الشاعر لجأ إلى تسكين كل منهما، وهو ما سار عليه 

 .تنوعت فيها العالمة الم َتَرّخص فيها ما بين الضمة والفتحة والكسرة

 

ال تدخل إال ضرب  التيالعالمة اإلعرابية يمكن تفسيره بأن الشاعر ألزم نفسه منذ البداية بعلة من علل الزيادة، و  فيوهذا الترخص 
يعنى زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع، والعلة إن لحقت بضرب  -كما نعرف-، والترفيلالترفيل هيالبحور المجزوءة، و 

 وتفصيل ذلك أن تقطيع البيت األول هو :  .سائر أبياتها فيبيت من أبيات القصيدة وجب استعمالها والتزامها 

 تغدن فزاحل  تكرن غدا   مصالتمبـ   هل أنتيا 

 متفاعالتن   متفاعلن  متفاعلن    متفاعلن 

 

فلو لجأ الشاعر إلى رفع كلمة )فزاحل( َلَما ستقامت له تفعيلة )متفاعالتن( على الترفيل برويها الساكن؛ ولذلك لجأ إلى تسكين 
، حتى تتحقق وحدة (1424)بقية األبيات، سواء أكانت الكلمة المعربة مرفوعة أم مجرورة فياالسم المعرب المضموم، وهو ما التزمه 

 .لالمية بهذا الروى الساكنالقافية ا

 

 فيأواخر األبيات نرى ابن جنّ ى يقول: "أال ترى أن العناية  في أيقافيته،  فيونظرًا ألن الشعر هو موضع الترنم والغناء وبخاصة 
وكذلك كّلما  .وأهم فيوالقافية أشرف عندهم من أولها، والعناية بها أمس والحشد عليها أو  ...، ألنها المقاطعفيبالقوا هيالشعر إنما 

الفصول السابقة،  فيشعر األعشى  فيوهو ما اتضح لنا  .(1425)القافية ازدادوا عناية به ومحافظة على حكمه" فيتطرف الحرف 
سياق مدحه  فيالبيتين السابقين أن الشاعر  فيوالمعنى  .(1426)اختاره لقصيدته الذيفنطق بقافية القصيدة بما يتفق مع المجرى 

ت ر  عنا صالته وال لقيس بن معد ي كرب قائاًل: هل أنت راحل صباح غد أيها الرجل الشجاع  إنا لدى ملك بذ )شبوة(، هذا الملك ال َتف 
 .تنقطع

 

 حذف الكسرة وتسكين آخر االسم :  -4
                                                           

( ة انثثث    ة لجثثثا ة شثثثجص ، زحثثثا  ين ثثثأ  نيثثث ، ة يتثثث   ة ين  ثثثع  ة يوثثثأيل، ة نعة ثثثا  1423)
ي ثثثثأ أ مييثثثثص   ة نثثثثعةب ة  مثثثثص ،  ة جثثثث ىل نص ثثثثأنل وح )يَتِثثثثُ (  ن   ه ثثثثأة نص ثثثث ىعةح،  ورنثثثثن 

 0يت ،  ا ك حوأ يو  ء ة وىييل  )أوىص ل (
 0 12-027/392979302/22( ىُثْنرل   لأ  ميا ة اثصف  ة  ىعةح1424)
 0 2/15( ة خنصئي1425)
 0 105( ىُثْنرل  ة لت   ننص  ة شيل ص1426)
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يَر فيما سبق   أيًضاالكسرة  فيالضمة يكون  فيالحديث عن حذف الضمة وتسكين آخر االسم إلى أن الترخص كما يكون  فيأ ش 
، (1427)مائة وسبعة وخمسين موضعًا، منها ستة عشر موضعاً  فيشعر األعشى  فيآخر االسم المعرب، وقد ورد هذا الترخص 

 .عروضه مرة واحدة فيت ر ّخَص  الذيبلغت مواضعه خمسة عشر موضعًا، والرمل  الذيعروض المتقارب،  فيكان الترخص فيها 
 .لنعت والمجرور بحرف الجروأخذت هذه المواضع موقع المضاف إليه وا

بحور المتقارب والرمل والسريع والرجز ومجزوء  فيالضرب، حيث حركة الروى  فيأمَّا بقية المواضع فقد كان الترخص فيها 
وظائف المضاف إليه والمبتدأ المؤخر المجرور لفظًا واالسم  أيًضاالضرب  في، وقد شغلت الكلمات المترخص فيها (1428)الكامل

 فيوالمبتدأ المؤخر المجرور لفظًا  (1429)أربعة وسبعين موضعاً  فيفقد جاء المضاف إليه  .لنعت والمعطوف المجرورالمجرور وا
واالسم المعطوف المجرور  (1432)عشرين موضعاً  فيوالنعت  (1431)اثنين وعشرين موضعاً  فيواالسم المجرور  (1430)خمسة مواضع

 .(1433)أيًضاعشرين موضعًا  في

 

 :  (1434)العروض قوله فيفمثال الترخص 

َم  يف  ال َيو  َوح   فيَما َتع  ** الطَّي ذذذر  الذذرَّ
* 

 م ن  غ َراب  الَبي ن  َأو  َتي س  َبذذَرح  

َص فيها الشاعر بتسكينها بسبب البناء  َوح( نعت مجرور لكلمة )الطير( وعالمة جره الكسرة، لكن هذه الكسرة َتَرخَّ فكلمة )الرَّ
 فيدرج على استعماله  الذيالقصيدة، وال يسع الجر الشاعر إلى سلك التصريع،  فيالشعرى، حيث إن هذا البيت هو أول بيت 

أن كال منهما قد دخله الحذف، فتحول من  أيسكين، فكانت عروض البيت )فاعلن( تابعة لضربه، أغلب قصائده؛ لذا لجأ إلى الت
)فاعالتن( إلى )فاعلن( ومن هنا تحقق اإليقاع بين الشطرين، وكان اإلفصاح "عن نغم الشطر األول كى يكون صدى يتردد موازيًا 

 .(1435)"الثانييحدثه نغم الشطر  الذيالصدى 

تخبرك الطير الراجعة إلى أوكارها من  شيء أيسياق مدحه إلياس بن أبى قبيصة الطائى قائاًل له: ب فيوالمعنى أن الشاعر 
 غراب ينعق للبين، أو َتي س  َيم ر  من يسارك 

 

 :  (1436)الضرب قوله فيالكسرة  فيومثال الترخص 

ذ َميَّذذذذة  مذَذذن  َمَدح  وَق ب َن وائذ  ** َقاَلت  س  ر  ل ت  َمس   ذل  ذَت َفق 
                                                           

، 230/29237/219009029319309120/29229159179117/29027/3( ىُثْنرثثثل  ة ثثث ىعةح1427)
 0 21912923ة  نصئ  ونلصم  ي ا ك  022/22

 0 193902932932953970972971( ىُثْنرل  ة  ىعةح حيي ة  نصئ  ونلصم1428)
، 25/1920927/23921905902912912/009122/159012/2( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثل  ة ًثثثثثثثثثثثثثثثصنء   ثثثثثثثثثثثثثثثع1429)

302/10917 0 
 0 27/209019539117/591ة ًصنء (1430)
( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء   ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع 1431)

27/279229309709112/119022/09012/39307/39302/21915  
 0 25/7912/059117/29022/59012/59307/0920( ىُثْنرل  ة ًصنء،   ع1432)
 0 25/1939117/29125/529012/09229307/209302/12( ىُثْنرل  ة ًصنء1433)
 0زجلهص يىصؤة  و  يشصؤأص ، ة ل ح  ة اوىلل  و  ة لةئ   إ أ و نصنهص   ص  ة  يل  117/2( ة ًصنء1434)
 0 00( ة و  ىل  ي ة شيل ص1435)
 0   ة ا ص ف       لؤ ص  حايل  و لة  ل012/291( ة  ىعةح1436)
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* 
ذذذراً  ه  ى ل َغي ب ذذذى َأش  ** ع ذذدّ 

* 
ل    إ نّ ى َلَدى َخي ذذذر  الَمَقذذاو 

 

البيتين السابقين يجد أن كالًّ من كلمتى )وائل، المقاول( مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة، لكن الشاعر ترخص  فيفالناظر 
 الذيفيها بالتسكين بسبب البناء الشعرى، كى يستقيم له وزن مجزوء الكامل المرفل )متفاعالتن(، ويسلس له حرف الروى الساكن، 

 الداللي.لوزن والقافية كالهما جزء من عملية اإلبداع، ومن ثم المعنى اختاره لنفسه من بداية القصيدة، وا
 

 حذف الفتحة وتسكين آخر االسم :  -3

من بحرى  (1437)العروض فيأربعة عشر موضعًا، منها ستة مواضع  فيشعر األعشى  فيورد حذف الفتحة وتسكين آخر االسم 
 فيأما بقية المواضع فكانت  .المتقارب ومجزوء الكامل، وقد شغلت الكلمات موقع الترخص المفعول به والنعت وخبر كان والظرف

وقد شغلت الكلمات موضع الترخص وظائف المفعول به  .مجزوء المتقارب والسريع والرجز في، وذلك (1438)الضرب حيث الروى 
 .وبوالنعت والحال والمعطوف المنص

 :  (1439)العروض قوله فيفمثال الترخص 

يذذذع  الَكذذذاَلم   َتط  ذذذت  اَل َأس  َبح  ** َوَأص 
* 

َساَرهذذا م  ذذذَع س  َوى َأن  أ َراج   س 

 

َص فيها الشاعر بتسكينها بسبب البناء  التيفكلمة )الكالم( مفعول به للفعل )أستطيع( منصوب وعالمة نصبه الفتحة،  َترخَّ
الستقامة وزن المتقارب حتى تصبح تفعيلة العروض )فعول(، أضف إلى ذلك اإليحاء باالتصال بين شطرى البيت  أيالشعرى، 

سياق الحديث عن محبوبته )ميثاء( مشيرًا إلى أنه قد أصبح ال يستطيع  فيوالمعنى أن الشاعر  .إنشادًا ومعنى على نحو ما سبق
 .التحدث إليها أو تتحدث إليه إال عن طريق رسول

 

 :  (1440)القافية حيث الروى قوله فيومثال الترخص 

ذذذَرى  يذذذل  الس  ** إ لَى اَلم رء  َقي س  أ ط 
* 

ذذم   ذلّ  َحذىّ  ع ص  ذ  م ن  ك   َوآخ 

 

                                                           

،  ا ثثثثثثثثثك  ثثثثثثثثثي 230/209229219237/079100/29155/39022/21( ة ًثثثثثثثثثصنء1437)
 0 21910ة  ني يي  

 ا ك  ي  20/21975/32917/92210917/529022/79012/02902( ة ًصنء1438)
 0 193932951ة  نصئ 

 0 ة ًاًصن  ة ل عف ني  ة ا مي  022/21( ة ًصنء1439)
 0 ة ينل  ة ي ع  17/10( ة ًصنء1440)
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، صورة نمطها: فعل+فاعل+جار  ُ  ذات فعل  متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  م  ذلّ  َحذىّ  ع ص  ذ  م ن  ك  ومجرور+مضاف فقوله: )َوآخ 
 .إليه+مفعول به

 

لكن الشاعر ترخص فيها بتسكينها  .ومن خالل هذه الصورة يتبين لنا أن كلمة )عصم( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة
(، لكن  الذيبسبب من البناء الشعرى، وهو استقامة ضرب المتقارب  ل  دخله الحذف )فعو(، ولو لم ي َسكّ ن لكانت التفعيلة )َفع 

مع النسج الشعرى، فلوال "هذه الحرية ما أمكن  النحوي اتفاق حرف الروى مع روى القصيدة، ومن ثم تآزر النظام  فيسكين أسهم الت
شعرهم حتى أصبح  فيمع قيود عمود الشعر أن يكون الشعر أداة ناجحة من أدوات التعبير الفنى، من هنا رأينا الشعراء يترخصون 

 .(1441)ما يميز لغة الشعر من لغة النثر"حقل الترخص أوضح  فياإليغال 

 

 فيبأنه يطيل السير إلى قيس رغم ما يالقيه من عناء  المتلقيسياق مدحه لقيس بن معد يكرب مخبرًا  فيوالمعنى أن الشاعر 
يلجأ  (1442)وبناًء على ما سبق فإن "اإليقاع جزء من عملية إبداعية لدى الشاعر" .رحلته، مارًّا بالقبائل واألحياء آخذًا منها العهود

 .العالمة اإلعرابية وفاًء بمتطلبات العملية اإلبداعية فييبيح له الترخص  الذي النحوي سبيل إظهارها للمتلقى إلى النظام  في
 

 

 

 ما طرحت فيه العالمة اإلعرابية وجىء مكانها بحركة أخرى : -ب

االسم المعرب بطرح حركة اإلعراب ومجىء السكون مكانها، فإن الترخص هنا كان  في -على نحو ما سبق-ان الترخص إذا ك
خمسة مواضع، منها ثالثة مواضع اتخذت صورة طرح  فيبطرح الحركة ومجىء حركة أخرى غير السكون مكانها، حيث ورد ذلك 

طرحت فيه  الثانيأما الموضعان اآلخران فأحدهما ط ر َحت  فيه الضمة وجىء مكانها بالكسرة، و  .الكسرة ومجىء الفتحة مكانها
 :(1444)، وذلك نحو قوله(1443)أيًضاالفتحة وجىء مكانها بالكسرة 

ى َعلى َقذذذَدم   ذ  َيا َخي َر َمن  َيم ش  ** َياَهو 
* 

َرَعذذا رَّاد  َوالشَّ َر الَمواه ب  ل ل و   َبح 

 

الكسرة وجاء مكانها بالفتحة تمشيًا مع مجرى الروى  في( مجرورة عطفًا على كلمة )الورَّاد(، لكن الشاعر ترخص فكلمة )الشرعا
 .اتبعه الشاعر من بداية القصيدة الذيالمفتوح المطلق 

ه على قول تعليق فيفيقول  -وهو ما نوافقه عليه-والجدير بالذكر أن سيبويه عندما تعرض لمثل هذا الترخص حمله على المعنى
 القطامى : 

يذذذذذه  َفَواَفَقت ذذذه   ** َفَكرَّت  َتب َتغ 
* 

باَعذذذا َرعذذه  السّ   َعَلى َدَمه  َوَمص 

 

 وقول ابن قيس الرقيات : 
                                                           

 0 10(    ياصم حًصح  ةألبعف ص1441)
 0 01ص ، ( ة و  ىل  ي ة شيل1442)
 0 222/592( ىُثْنرل  ة  ىعةح1443)
 0 035/119035/15وىضص   ىُثْنرل   252/52( ة ًصنء1444)
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** َلن  َتراَها َولذَذذذذ و َتَأمَّل ذذذَت إ الَّ 
* 

ي َبذذذا فيَوَلها   َمَفار ق  الذرَّأ س  ط 

 

 

 

 

الرؤية والموافقة، وأنهما قد  في"وإنما نصب هذا؛ ألنه حين قال )وافقته( وقال )لن تراها( فقد علم أن الطيب والسباع قد دخال 
 .(1446)خصائصه وأنكره المبرد فيوهذا ما وافقه عليه ابن جنى  .(1445)المعنى" فياشتمال على ما بعدهما 

 

َنا هذا على قول األعشى السابق لوجدنا أن كلمة الشرعا )مورد الشاربين( لما كانت داخلة  معنى مشى هوذة بن على  فيولو َطبَّق 
على قدمه وكونه خير من يمشى وكونه بحر الهبات، نصبها الشاعر حماًل على المعنى، لكن المهم هو االحتياج إلى  فيالحن

 .(1447)ذيأستاالقافية أواًل على حد قول 

 

والمعنى أن األعشى يخاطب ممدوحه قائاًل له: يا هوذ يا خير من يمشى على قدم ويا بحر الهبات للواردين، ومورد الشاربين أنت 
 فييحيا به الناس الذين نكبهم الدهر من األرامل واأليتام، وذلك يتضح من خالل ترتيب المحقق لألبيات، حيث أتى  الذيالغيث 

 يقول فيه األعشى :  الذيمعنا بالبيت السادس واألربعين بالقصيدة و  لذياالشرح بعد البيت 

ذذذم   ّله  ** َغي ث  اأَلَرام ل  َواأَلي تَذذذذام  ك 
* 

م س  إ الَّ َضرَّ َأو  َنَفَعذذا ل ع  الشَّ  َلم  َتط 

 

 .(1448)نوافق محقق الديوان عليه الذيوهو األمر 

 آخر الفعل المضارع :  فيثانيًا: الترخص 

ز َم المضارع الصحيح اآلخر  فيآخر الفعل المضارع  فيجاء الترخص  غير موضع الجزم،  فيثالثة وعشرين موضعًا، حيث ج 
ز َم المضارع المعتل  م  المضارع  فيوج   موضع الجزم، وتفصيل ذلك فيما يلى :  فيغير موضع الجزم، أضف إلى ذلك عدم َجز 

 الجزم :  غير موضع فيجزم المضارع الصحيح اآلخر -أ

 شعر األعشى على ضربين هما: فيالفعل المضارع  فيورد هذا النمط من الترخص 

 ما حذفت منه الضمة وجىء مكانها بالسكون :  -4

 فيعروض السريع والمتقارب، وخمسة عشر موضعًا  فيتسعة عشر موضعًا، منها موضعان  فيجاءت هذه الصورة 
 :  (1451)العروض قوله فيَفم مَّا ورد  (1450)حشو الطويل فيضعان بحرى المتقارب والسريع، ومو  في (1449)الضرب

                                                           

 ،  ة مي  ةأل ف أ  ة عة ل،  ة ثص ي أ  ة خىي   2/113( ة  وصب1445)
،  ة لتثثث   ننثثثص  2/212،   ثثثلح ة اىنثثثا0/115 ة ا وضثثث  1/132( ىُثْنرثثثل  ة خنثثثصئي1446)

 0 100-101ة شيل ص  
 0 100( ىُثْنرل  ة لت   ننص  ة شيل ص1447)
 0حيي ة شلح 2579251( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1448)
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ر  َفك ذذذل  َطال ذذذب  َسَيَمذذذلّ   ** َأق ص 
* 

ذذذَول    إ ن  َلم  َيك ن  َعَلى الَحب يب  ع 

 

، صورة نمطها:   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة   فقوله: )ك ل َطالب  َسَيَمل 

 مبتدأ+مضاف إليه+خبر )فعل+فاعل(

 

والمالحظ أن الفعل )َسَيَمّل( مرفوع وعالمة رفعه الضمة، لكن الشاعر لم يأت به مرفوعًا، وذلك ألنه يريد أن تكون سكتة العروض 
ن آخر الفعل، حيث إن التصريع "ين    فيمحل الراحة عن طريق التصريع، وقد أسعفته العالمة اإلعرابية بالترخص فيها، َفَسكَّ

  .(1452)رص على الموازنة التامة مع الضرب"االتصال ويطلب القطع ويح

 

ومن َثمَّ لم تضع سكتة العروض إنشاديًا، وعندما ينعدم مبرر عدم االتصال والسكتة على العروض إنشاديًا، فإن الشاعر ال يلجأ 
هذه القصيدة أربع عشرة مرة؛ لذا يقول الدكتور أحمد كشك  فيبلي  الذيالعالمة اإلعرابية، بل يستعمل التدوير،  فيإلى الترخص 

بيتًا، وقد كان لألعشى  133مرة من جملة 13نطاق إحصائية العصر الجاهلى دور  فيالسريع: "و  فيحديثه عن التدوير  في
 .(1453)مرة" 13من هذا التدوير، حيث دور  فيالنصيب األو 

 

ث نفسه قائاًل:  أما للجرى وراء النساء وطلب الغانيات من نهاية  ك ف  عن ذلك وانته، فطالب النساء والمعنى على هذا أنه ي َحدّ 
 .(1454)حقيق أن يمل، إذا انعدم إخالص حبيبه، ولم يبادله الحب

 :  (1455)القافية قوله فيومثال حذف الضمة والتسكين 

شذذذر   ذذذن  َمع  ** َوَكذذذم  د وَن َبي ت َك م 
* 

ذذذداة   ل وم  ع  َباة  الح  ذذم   ص   غ ش 

ذذذوا ع  ** إ َذا َأَنا َحيَّي ذذذت  َلذذذم  َير ج 
* 

ذذّ م يََّته م َوه م  َغي ذذذذر  ص   َتح 

                                                                                                                                                                      

، 25/2922/02915/391923917/10912/02907912/01922/50رثثثل  ة ًثثثصنء( ىُثنْ 1449)
 193921951971ة  نثثصئ  نلثثل   ثثي،  ا ثثك 015/2909307919307/2، 529235/22

0 
 0 25/119012/27( ىُثْنرل  ة ًصنء 1450)
 2/7097391/301،  ة خنثصئي3/103،  ة  وثصب235/22 ىُثْنرل  وىضص   015/2( ة ًصنء1451)

0 
 0 10ص ، ة شيل( ة و  ىل  ي 1452)
 0 10(  ة ًصنء ص1453)
 0حيي ة شلح 013( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1454)
،  بمصا ة  لعم   ي ل ج ثا  اثيا، ة تشثعم  ة رثص ل، ة  ةن   ثيل ة ليثا 17/10( ة ًصنء1455)

 0نلن
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يَفذذذة   اَلج َلي ذذذذل  َعَلذذى خ  ** َوإ د 
* 

م   تَذذذد  َرة  َحر هذذا َيح   َوَهاج 

 
، صورة نمطها: مبتدأ+م  ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  والمالحظ أن الفعل  .ضاف إليه+ خبر )فعل+فاعل(فقوله: )حرها يحتدم( جملة 

غير  فيأنه جزم المضارع  أيهذه الضمة بتسكينها،  في)يحتدم( مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، لكن الشاعر ترخص 
لى هدف الشاعر من ورائه إ الذيموضع الجزم، وذلك بسبب من البناء الشعرى، وهو اتفاق حرف الروى مع روى القصيدة الساكن 

 .جعل سكتة القافية محل الراحة

 
والمعنذذى أن الشذذاعر يخاطذذب ممدوحذذه قذذيس بذذن معذذد يكذذرب قذذائاًل لذذه: كذذم دون بيتذذك مذذن 

وكم دون الوصول إليك من سير  .عداة غاشمين، إذا أنا حّييتهم لم يردوا التحية وما بهم من صمم
 .الهاجرة الملتهبة شديدة الحر فيالليل المخيف و  في
 
 ما حذفت من آخره الفتحة وجىء مكانها بالسكون :  -4

أربعذذة مواضذذع، منهذذا ثالثذذة  فذذيآخذذر الفعذذل المضذذارع  فذذيورد هذذذا الضذذرب مذذن التذذرخص 
 فذذذذيبضذذذذرب المتقذذذذارب وواحذذذذد بضذذذذرب السذذذذريع، وذلذذذذك رغذذذذم أن سذذذذيبويه قذذذذال: "ولذذذذم يجذذذذىء هذذذذذا 

 :(1457)الفتحة، وهذا نحو قوله  فيالترخص  أي (1456)النصب"
َشذذذذى ** َعَلي ه  َأن  َتَباعذَذذَد َأن   َتخ 

* 
َنى ب ه  َمَكاَنذذذه  َفَيضذذلّ    َتغ 

 
 فذيفالفعل )يضل( مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية، لكن الشاعر تذرخص 

الفتحذذة، وجذذاء مكانهذذا بالسذذكون حتذذى يسذذلس لذذه ضذذرب السذذريع برويذذه السذذاكن، وبذذذلك يتفذذق روى 
البيذذت مذذع روى القصذذيدة، والمعنذذى أنذذه يتحذذدث عذذن ظبذذى صذذغير شذذبيه بصذذاحبته، هذذذا الظبذذى ال 

 .تزال أمه ترعاه بعينها تخشى عليه أن يضل إذا ابتعد عنها
 
 :غير موضع الجزم  فيجزم المضارع المعتل  -ب

ز َم   غير موضع الجزم، نحو قول امر، القيس: فيإذا كان المضارع صحيح اآلخر قد ج 

ق ذذب   َتح  َرب  َغي ذذذَر م س  َم َأش  ذذذذل  ** َفاَلَيو  َن الله  َواَل َواغ   إ ث َمًا م 
                                                           

 0 3/103( ة  وصب1456)
، 3951،  ا ثك نص  نثي يي 12/03912/30922/50 ىُثْنرثل  وىضثص   015/22( ة  ىعةح1457)

 0 1/032نصئي ىُثْنرل  ة خ
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* 
 

 وقول لبيد : 
َهذذذا ض  ك َنذذة  إ َذا َلذذذ م َأر  ** َترَّاك  َأم 

* 
َتب ط  بعَض  الن ف وس َأو  َير 

َمام َهذذا ح 
(1458) 

 :  (1459)قوله فيغير موضع الجزم، وذلك  فيشعر األعشى كان مضارعًا معتاًل مجزومًا  فيفإن ما ورد 

َبذذذاح  َوَمذذذا ** َحتَّى إ َذا ان َجَلذى الصَّ
* 

ل ذذذه  ي ن َجذذل    إ ن  َكاَد َعن ه  َلي 

 

فالفعل )ينجلى( مضارع معتل اآلخر بالياء مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره، لكن الشاعر لجأ إلى جزمه بحذف حرف 
العلة وتسكين الالم، مراعاة لحرف الروى وحركته، ولكى تتحقق له سكتة القافية محل الراحة، رغم استخدامه للتضمين بين هذا 

 .له التاليالبيت والبيت 

 

، فإنما يدل على أن الشعراء واألعشى شيءغير موضع جزمه هنا إن دل على  فيجدير بالذكر هنا أن جزم المضارع المعتل وال
أن رعاية النسق الموسيقى كانت أهم من رعاية قوانين اإلعراب،  أيسبيل حركة الروى،  فيواحد منهم كانوا ال يبالون باإلعراب 

 فيأسبغها عليه النحاة، لما ضحى به الشعراء  التيهم، ولو كانت لإلعراب تلك األهمية القصوى والبد أن هذا كان عرفًا سائغًا بين
 .(1460)جائز غير محظور" شيءسبيل 

 

 ما ُطِرَحْت فيه الحركة اإلعرابية وجىء مكانها بحركة أخرى غير السكون : -جـ

 ثالثة مواضع، وتفصيل ذلك فيما يلى :  فيشعر األعشى  فيآخر الفعل المضارع  فيورد هذا النمط من طرح العالمة اإلعرابية 

 ما طرحت فيه الفتحة وجىء مكانها بالضمة :  -4

 :  (1461)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيآخر المضارع وجىء مكانها بالضمة  فيطرحت الفتحة 

َهذذذذا َوإ ن  اَلَم الئ ذذذم   ع  ** ه َري ذرَة َودّ 
* 

ذذم  َغَداَة َغد  َأم    َأن َت ل ل َبي ذذن  َواج 

ل  ثذَذذَواء  َنوي َته   فيَلَقد  َكاَن  ذذذأم  َسائ ذم  ** َحو  ى لَباَنات  َوَيس   َتَقضّ 

                                                           

، 2/222،  ة ا وًثثثثثثثث   2/7097391/301 ة خنثثثثثثثثصئي 3/103( ىُثْنرثثثثثثثثل  ة  وثثثثثثثثصب1458)
 امي    ص ،  ة مي   ةأل ف أ  ة ًلىع  ة ثص ي أ  ة  صأا  172

 0 012/03( ة  ىعةح1459)
 0 172(  ت  ة شيل ص1460)
 0 217/1( ة  ىعةح1461)
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* 
أم  َسائ م  فقوله: ) ُ  ذات فعل الزم، صورة نمطها:فعل+فاعل، والمالحظ فيها أن الفعل يسأم جاء َوَيس  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة 
ى( اسم مرفوع على أنه اسم )كان(، و)لبانات( مضاف إليه،  .(1462)غم أن حقه النصبمرفوعًا، ر  وتفصيل ذلك أن كلمة )َتَقضّ 

ى(،  والواو عاطفة، والفعل )يسأم( منصوب بأن مضمرة، حتى يكون المصدر المنسبك من أن والفعل معطوفًا على المصدر )َتَقضّ 
رتب عليه منذ الوهلة األولى القول بأن األعشى عطف فعاًل )يسأم( على اسم هذه الفتحة بالضمة مما يت فيلكن الشاعر ترخص 

)تقضى(، وإذا أمكن تخريج ذلك على أن الواو استئنافية والفعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة أمكننا القول إن الشاعر قد ترخص هنا 
عند كلمة )لبانات(، ثم استأنف على  هيتشكيل المعنى، وهو أن المعنى قد انت فييشاركه  الذي المتلقيإليصال معنًى ما إلى 

 .سبيل االستطراد فقال: ويسأم سائم

 

يهجو فيها يزيد بن مسهر الشيبانى مطالبًا نفسه بتوديع  التيبدايته لهذه القصيدة،  فيوالمعنى أن األعشى يذكر صاحبته هريرة 
سه مالك ال تفعل  أنت حزين ساكت لفراقها  ألم يكفك عام طويل أقمته معها  إن حواًل كاماًل هريرة، وإن الم الالئمون، فيخاطب نف

 .ثم يستطرد قائاًل: ويسأم سائم .نفسك ويقضى حاجتك فيلحقيق بأن يش

 

 ما ُطِرَحت فيه الضمة وجىء مكانها بالفتحة :  -4

 :  (1463)قوله فيموضع واحد  فيوردت هذه الصورة 

َفع  َعن   ير ك ذذم  َوَأد  ذذذذم  َوأ ع  ك  َراض  ** أَع 
* 

ل َحَبا ىّ  م  ق َراض  الَخَفاج   ل َسانًا َكم 

ن ذذذد َذاك ذذذ م وَنن ى ع  ز  ** َهَنال َك اَل َتج 
* 

ق َبذذذا َله  َفي ع  ز ين ى اإل   َوَلك ن  َسَيج 

 

الضمة من ق َبل الشاعر، حتى تكون حركة الروى متناسبة مع  فيفالفعل )فيعقبا( ورد منصوبًا وكان حقه الرفع، وهذا يعد ترخصًا 
 .روى القصيدة المطلقة بالفتح

 فيالواجب  فيمقابلة النثر، فيقول: "وقد يجوز النصب  فيإطار الضرورة الشعرية  فيوالمالحظ أن سيبويه يدخل هذا الترخص 
الشعر  فيذلك ألنك تجعل )أن( العاملة، فم مَّا نصب غير الواجب، و  فياالضطرار من حيث انتصب  فيونصبه  .اضطرار الشعر
 اضطرارًا قوله:

يذذذم   ** َسَأت ر ك َمن ز لذ ذى لب َنذ ذذى َتم 
* 

َتر يَحذذا جذَذذاز  َفَأس   َوَألَحق  ب الح 

 وقال األعشى وأنشدناه يونس : 

                                                           

 ة  نثثصح  ثثي ، 17-1191/12-2/17 ة ا وضثث  2/310( ىُثْنرثثل   ثثي ا ثثك  ة  وثثصب1462)
،  ينثثثثثثصئي ةأل ثثثثثثلعب  ثثثثثثي ة شثثثثثثعليص  032-030 ثثثثثثلح ونيثثثثثثص  أشثثثثثث ل  ة  ثثثثثثلةب،  ص

 0 375ص
 0 227/01( ة  ىعةح1463)
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ن ذذذذَد ذاكذذذم   وَنن ى ع  ز  ** ث مََّت اَل َتج 
* 

ز ين ى ا ق َبذذذاَوَلك ن  َسَيج  َلذه  َفي ع   إل 

 .(1464)الكالم" فيوهو ضعيف 

ذلك  فيقواعد النثر، و  في أيالكالم،  فيفإذا كان سيبويه قد وصف هذا الترخص بالضرورة، فإن ذلك بالنظر إلى أن هذا ضعيف 
أو  فيالنثر إذا كان بعد الفاء غير المسبوقة بن فيأن نصب المضارع غير سائي  أيمقابل الشعر،  فييقول أستاذنا: "والكالم هنا 

وإذا عاملنا االضطرار" على أنه نوع من نظام الشعر الخاص كان ذلك مدعاة إلى فصل نظام الشعر وحده؛ ألن  .طلب محضين
يدة كلها، فهو الحكم باالضطرار هنا ناتج عن مراعاة قواعد النثر، والشاعر هنا مضطر أن ينطق حركة الروى بما يتناسب مع القص

 .(1465)إذن اضطرار موسيقى أو قل: اضطرار شعرى ال نحوى"

 

ر لسانه القاطع  فيوالمعنى أن األعشى   فيسياق توجيه حديثه إلى بنى سعد بن قيس مبينًا لهم أنه سيدافع عن أعراضهم وسي َسخّ 
 .خدمتهم، كأنه المقراض، وليس ذلك ابتغاء جزاء أو ثواب منهم، فإنما ثوابه فيما يفعل على الله

 

 َما ُطِرَحت فيه الضمة وجىء مكانها بالكسرة :  -3

 :  (1466)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيوردت هذه الصورة من طرح العالمة اإلعرابية 

َسبنّ ى َكاف رًا َلذذذذكَ  َمذذذةً  َفاَل َتح  ** ن ع 
* 

َهذذذد   ُ  الله  َفاش  د  ُ  َشاه   َعَلىَّ َشهيد 

ف ذذه   َض َطر  ** َوَلك نَّ َمن  اَل ي ب َصذذذر  اأَلر 
* 

ب  اَل َيَتَوّحذذد   ح  ه  الصَّ ع   َمَتى َما ي ش 

 

تمشيًا مع النظام هذه الضمة بكسر مجرى الروى  فيفالفعل )يتوحد( مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، لكن الشاعر ترخص 
آخر البيت البد أن تأخذ مكانها مطمئنة مستقرة  فيهذه القصيدة، ألن "الكلمة  فيرسمه لنفسه منذ البداية  الذيالصوتى الخاص 

اتجاهين  فيتخدم  هيمن حيث النحو من جانب، ومن حيث التماثل الصوتى والحركى مع بقية األبيات من جانب آخر، ف
 .(1467)، وإيقاع القصيدة الصوتى"النحوي  متعاونين، تركيب البيت

 

سياق االعتذار عن إقالله من زيارته لضعف بصره قائاًل له: ولكن مثلى ممن ال تبصر عينه األرض، وال  فيوالمعنى أن الشاعر 
 .يستطيع أن يميز الطريق يحتاج إلى صديق أو رفيق بصاحبه ويؤنس وحدته

 ثالثًا: ما ُطِرَحْت فيه العالمة اإلعرابية لإلقواء أو اإلصراف : 

                                                           

 ،  ني  غيل ةأل شأ أ  ة عة ل  0/372،  ىُثْنرل  ةألبعف  ي ة ن ع30-0/02( ة  وصب1464)
 0 170-170   ىُثْنرل   ت  ة شيل، ص 111( ة لت   ننص  ة شيل ص1465)
 0 130/20( ة  ىعةح1466)
 0 127( ة لت   ننص  ة شيل ص1467)
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يمكن اإلشارة قبل الحديث عمَّا ط ر َحت فيه العالمة اإلعرابية لإلقواء أو اإلصراف إلى أن اإلقواء هو "اختالف مجرى حركة الروى 
 .(1468)من جهة أخرى سمى إصرافًا"بين الضم والكسر، فإذا كان االختالف بين الفتح من جهة وبين الضم أو الكسر 

 

، فإن كالًّ من اإلقواء (1469)"...بيتين فيوإذا كان ابن سالم الجمحى قد قال: "ولم يقو من هذه الطبقة وال من أشباههم إال النابغة 
 :  (1470)قوله فيشعر األعشى، وذلك  فيواإلصراف قد وقعا 

ذذذذرَّة   ُ  َمل َسذذذاء  َذات  َأس  ** َلَها َكب د 
* 

ر ي ف الم َمثَّذذذل   ُ  َكَفاث ور الصَّ ر   َوَنح 

َمذذذا  َمَصي ه  َشاَحاَها َعَلذذى َأخ  ** َيج ول  و 
* 

ذذذل    إ َذا ان َفَتَلت  َجااًل َعَلي ها ي َجل ج 

 

 :(1471)موضعين، نحو قوله فيشعره، أما اإلصراف فقد ورد  فيهذا هو موضع اإلقواء 

َوًة أَ  ذذذذد  َميَّة  غ  َماَلهذذذاَرَحَلت  س  ** ج 
* 

ل َبَدا َلهذَذا َبى َعَلي َك َفَما َتق ذذو   َغض 

** هذا النَّهار  َبَدا َلَهذذذا م ن  َهّمَهذذذا
* 

 َما َبال ها ب اللَّيذ ذل َزاَل َزَوال َهذذذا

 

فالواضح من المثالين السابقين أن الشاعر قد خالف مجرى حركة الروى من الكسر إلى الضم ومن الفتح إلى الضم، ومن خاللهما 
 أيالشعر،  فييراه العروضيون خطًأ  الذي، وهو األمر النحوي وغيرهما مما لم نذكره يتضح أن األعشى قد نطق فيهما وفقًا للنظام 

أو كانوا  فيمن عيوب القافية، وأمام هذا األمر يقول الدكتور محمد حماسة: "هل كان الشعراء ينطقون وفقًا لإلعراب فتختلف القوا
 ينطقون وفقًا للنظام الشعرى 

 

وإذا قلنا إنهم  .اللغة فيإذا قلنا إن الشعراء كانوا ينطقون وفقًا للنظام الشعرى، فإن العروضيين والنحويين يعدون ذلك خطأ منهم 
الشعر  فيويبدو أن كثيرين قد استراحوا إلى خطأ الشعراء  .الشعر في، فإن ذلك يعد منهم خطأ النحوي كانوا ينطقون وفقًا للنظام 

حتى ال تنكسر قوانين اإلعراب، وقد نسوا أن قوانين الشعر عند الشعراء ال تفترق عن قوانين اللغة، وأنها جميعًا سليقة واحدة، 
ا الشاعر دون إهمال لبعض جزئياتها، وليس هناك تفاضل بين أجزاء هذه "السليقة الشعرية"، بل إن الشعراء عند التفصيل يصوغه

 .(1472)والتفضيل نراهم يفضلون الجانب الشعرى على ما سواه"

                                                           

( ة وملىثثز   ة ثثعة ي  ثثي ة يثثل ض  ة  ثثعة ي، ي  يثثء  اثثل ى يثثأ،     خثثل ة ثث ى  لمثثص ا، ة ا ومثث  1468)
 0 102،ص2270ة يلني ، حل 

 0 102،  ىُثْنرل  وىضص  ة لت   ننص  ة شيل ص21-2/27( ام ص    عف ة شيلة 1469)
 0 300/22( ة  ىعةح1470)
 0 027/20وىضص    ىُثْنرل  77/1( ة ًصنء1471)
 0 107( ة لت   ننص  ة شيل ص1472)
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 قد استشهد بقول األعشى :  فيوإذا كان األستاذ إبراهيم مصط

مَ  َوًة َأج  ذذذذد  َميَّة  غ  ** اَلهذذذاَرَحَلت  س 
* 

ل َبَدا َلهذَذا َبى َعَلي َك َفَما َتق ذذو   َغض 

** هذا النَّهار  َبَدا َلَهذذذا م ن  َهّمَهذذذا
* 

 َما َبال ها ب اللَّيذ ذل َزاَل َزَوال َهذذذا

 

، إذا (1473)القافية وما فيه من انسجام في)زوالها( هجران للتماثل  فيحرص الشاعر على الضمة  فيالتدليل على دعواه، وأن  في
ارتحال محبوبته )سمية( وتحولها  فيالعدول إلى الضمة معنى ما يقصده الشاعر، وهو أن التفكير  فيكان ذلك كذلك، فإن 

 فيووجود مثل هذا المعنى  .بمرور الوقت وال سيما أنها رحلت معرضة، فال داعى للتفكير فيها هيوصدودها قد زال، وهو أمر بد
بعد  فيمن وراء اإلقواء هو ما دعا الدكتور محمد حماسه إلى تعليقه على قول األستاذ إبراهيم مصط أيالتحول إلى الضمة؛ 

استدل بها على إثبات مراده قد رأينا أنها دليل على أن الشعراء ينطقون وفقًا  التيعرضه لقول األعشى السابق بقوله: "ولكن القصة 
وإذا كانت الفتحة ليست إعرابًا وال دلياًل عليه بل الضمة والكسرة فقط عنده هما  .ال لما يقتضيه اإلعراب فيل َما يتطابق مع القوا

علما اإلعراب، فالبد أن يكون العدول إلى الضمة لمعنى مطلوب وقصد مراد، وال يكون العدول إليها خاليًا من داللة اإلعراب بل 
 .(1474)"فيلمجرد توافق القوا

القافية محافظًا على سالمة اإلعراب  فيألعشى )يجلجل( بالرفع إقواًء على نحو ما سبق، فإن الشاعر قد خالف قول ا فيأمَّا 
سياق الحديث عن محبوبته )قتيلة( واصفًا محاسنها  فيحركة الروى، وهو أنه  فيمن وراء هذه المخالفة  أيًضالمعنى ما يقصده 

صقله،  فيمن أثر السمن، وصدرها كلوح المرمر المسنون، قد جوده صانعه، وبالي مبينًا أن بطنها ملساء تتكسر بشرتها متثنية 
 .(1475)حركة ال تستقر فييجول وشاحاها على جانبى خصرها النحيل حين تنثنى متخلّ عًة 

 

داللة الفعل على حالة الرفع ل فيحركة ال تستقر، أتى بالفعل )يجلجل(  فيفلمَّا كان الشاعر يريد الداللة على أن الوشاحين يجوالن 
الحركة، والفعل ال ي َجر  حتى تتفق حركته مع حركة روى القصيدة، أضف إلى ذلك أنه لو أتى باسم مكان الفعل حتى يمكن جره، 

البيت، وهو ما أكد عليه قدامة بن  فيالداللة على الحركة وعدم االستقرار، ومالئمة ما مر من معنى  فيبغرضه  فيفإنه لن ي
ماه "نعت ائتالف القافية مع ما يدل على سائر البيت" وهو "أن تكون القافية معلقة بما تقدم من معنى البيت تعلق جعفر فيما أس

 .(1476)نظم له ومالئمة لما مر فيه"

 

قواعد النحو يقع فيه الشاعر لكى يحتفظ  فياإلقواء أو اإلصراف، ليس خطأ  فيوإذا كان ذلك كذلك، فإن اختالف مجرى القافية كما 
معنى  المتلقيالمثالين المذكورين آنفًا قد خالف موسيقى القافية للمحافظة على اإلعراب، وإفهام  فيشعره، فاألعشى  فيبموسيقى القافية 

من اللحن كذلك ما يسمى لدى  يخالف قول أستاذنا الدكتور رمضان عبدالتواب، إذ يقول: "ويمكننا أن نعد الذيما يريده، وهو األمر 
الموسيقى كما يريد أصحاب العروض أن  فيالحقيقة من الخطأ  فياللغويين المحدثين، ليس  أير  فيواإلقواء  .العروضيين باإلقواء

                                                           

 0 130،  ة لت   ننص  ة شيل ص20( ىُثْنرل  إحيص  ة ن ع ص1473)
 0 132( ة لت   ننص  ة شيل ص1474)
 0حيي ة شلح 301( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1475)
 0 222-221ص ، (     ة شيل1476)
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لم وهو ما دعا الدكتور محمد حماسه إلى مخالفته حيث يرى أن الشاعر " (1477)الواقع خطأ نحوى" فييحملونا على هذا الفهم، بل هو 
فضاًل عن أن تخطئة العرب مظهر من مظاهر المعيارية  ...يقل بهذا إال القتناعه بأن اإلعراب دال كل الداللة على المعنى

شعر األعشى لم يكن ضرورة شعرية، بل كان  فييدلل على أن ما سبق عرضه على هذا النحو  الذي، وهو األمر (1478)المرفوضة"
 رضهلمعنى ما هدف إليه على نحو ما سبق ع

 
 

 هذا هو الترخص المعدل ويمكن نسخ كل جزئيةفي مكانها
 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم 

 تمهيد
سذيدنا ، خيذر خلقذهوالصذالة والسذالم علذى  ، الحمد لله حمًدا يليق بجالل وجهه وعظيم سذلطانه    

 ، أمَّا بعد   ، ومن اهتدى بهديهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين ، محمد  وعلى آله وصحبه
 

َن اللبس حيث يلجأ إليه الشاعر ألمر  ما، قد يختص بالبناء  ، فإن الترخص في العالمة اإلعرابية ي َعد  أمرًا واقًعا في اللغة إذا أ م 
َف من جانب النحاة بالضرورة،  .الشعرى أو السياق كما سيتضح فيما هو آت وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الترخص إذا كان قد وص 

أن يعاد فيه النظر؛ ألنهم ما قالوا ذلك إال لعدم فصلهم بين لغة الشعر ولغة النثر في التقعيد، فها هو ابن السرَّاج،  ينبغىفإن ذلك 
ل هذا الترخص من قبيل اللحن، فيقول في باب ضرورة الشاعر: "فأمَّا ما ال يجوز للشاعر في ضرورته،  قد وصل به األمر إلى َجع 

ر َج شيًئا عن لفظه إال أن فال يجوز له أن يلحن لتس كّ ن معرًبا، وليس له أن ي خ  وية قافية وال إلقامة وزن، بأن ي َحرّ ك مجزوًما أو ي س 
يكون يخرجه إلى أصل قد كان له، فيرده إليه؛ ألنه كان حقيقته، وإنما أخرجه عن قياس لزمه أو إطراد استمر به أو استخفاف  لعلة 

 .(1480)باًبا فيما بعد عنوانه تغيير وجه اإلعراب للقافية، ورغم ذلك فإنه عقد (1479)واقعة"

 

ه تركيب  التيولعله من المفيد اإلشارة إلى أن الترخص في العالمة اإلعرابية ليس مقصوًرا على القافية حيث حركة الروى  توجّ 
 لك: "وأمَّا قول الشاعر:وذلك لغرض يتصل بالبناء الشعرى، يقول ابن ما ، البيت، بل يدخل الحشو أيًضا والعروض تخفيًفا

ز ن َك َمذا َصَنَعذذذت   ** َتاَمَت َفَؤاَدك َلو  َيح 
* 

َدى ن َساء  َبن ى ذ ه ل بن  َشي باَنا  إ ح 

                                                           

 0 22ص، (  نعف  ي   ن ة يلني  1477)
،  ىُثْنرثثل  ة انصلشثث  ة اًوىيضثث   للثثعة   ة  ثثعف نأ ثثن  ثثي  اثثل نا  ثثي 172ص ، (  تثث  ة شثثيل1478)

 0 172-171،   ت  ة شيل، ص 135-105ة لت   ننص  ة شيل، ص 
 0 302-0/305،  النحو في( األصول 1479)
 135-102وي ن ظر: اللغة وبناء الشعر ص 2/15وما بعدها، وقارن بالخصائص 0/372( السابق1480)

-025، وبناء الجملة العربية، ص172-122، ولغة الشعر ص 302-015ص  والعالمة اإلعرابية
النظامين الصوتى  فيالتراث ، القسم األول:  في، ود. أحمد علم الدين الجندى: اللهجات العربية 027
، حيث يرى أن تسكين حركة 2271تونس-، الدار العربية للكتاب، ليبيا1359132ص فيوالصر 

ة، ومن جاورها كبكر بن وائل، وتغلب ومن لف لفهما، حيث إنهم يماإلعراب للتخفيف ظاهرة تمي
المجهود العضلى، وهو ما يهدف إليه  فيالنطق الذى ينتهى إلى االقتصاد  فييميلون إلى السرعة 

 0البدوى بعكس الحجاز المتحضرة، التى تهدف إلى إعطاء كل صوت حقه من الوضوح والبيان
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ت ب وَن َيْنُصْرُكمو ُيْشِعْرُكمفهو من تسكين ضمة اإلعراب تخفيًفا، كما قرأ أبو عمرو  م  َيك  ل َنا َلَدي ه  ، وكما قرأ بعض السلف:﴿ َور س 
 .(1482)بسكون الالم" (1481)  

ولمَّا كانت العالمة اإلعرابية تسهم في ترابط أجزاء التركيب وإحكام بنائه وعدم اللبس في المعنى المراد، فإنَّ هذه العالمة قد 
 الذيي َتَرّخص فيها، شأنها شأن القرائن األخرى في التركيب "بدليل أن استخدام العالمة اإلعرابية في مواقع الترخص يزيل الغرض 

 .وإذن فهذا نظام اللغة وال معدل عن قبول هذا النظام ومحاولة وصفه بدقة .لهتسمح فيها من أج

 

ومن جانب آخر أود أال يفهم هذا على أنه دعوة  إلى إهدار العالمة اإلعرابية في الكالم اعتماًدا على أن الكالم يفهم بدونها، فإننى 
، النحوي هو مناط االستشهاد  الذيلقرآن الكريم والشعر، ورد فيها فحسب، وبخاصة في ا التيأرى ذلك مقصوًرا على المواضع 

 .(1483)ومؤدى هذا أننا بحاجة إلى محاولة الكشف عن أسرار هذا الترخص ومعرفة داللته، وهذه دراسة  أسلوبية  مهمة "

معنى ذلك أنها غير ولمَّا كانت العالمة اإلعرابية تسهم في ترابط أجزاء التركيب، ويتم الترخص فيها في بعض األحيان، فليس 
أن لها أثًرا في النصوص، وهناك فرق  بينها في هذه الحال وبين كونها  أي ، يمكن االستغناء عنها، بل لذلك داللة  معينة   ، مهمة

ولكنه ي ؤتى به عن قصد وتعمد بهدف  ، ومعنى هذا أن الترخص "لم يحدث عبًثا أو تالعًبا (1484)النظري العالمة( في اإلطار  أي)
 .(1485)ث أثر  معين"إحدا

 

وقد ورد هذا الترخص عند األعشى في آخر االسم المعرب، سواء أكان بتسكين آخره أم بطرح العالمة اإلعرابية، ومجيء حركة 
 .أخرى مكانها، كما ورد الترخص في آخر الفعل المضارع الصحيح والمعتل اآلخر

 الترخص في آخر االسم المعرب 

 تسكين آخر االسم المعرب : -أ

يرد االسم المعرب مرفوًعا أو منصوًبا أو مجروًرا، وهذه الحركة قد يعتريها الترخص بحذفها وتسكين آخر االسم، سواء أكانت ضمة 
 أم كسرة أم فتحة، ومن ذلك "قول الشاعر:

َمذذذا َلي ك  َمذذذا في ه  ت  َوفي ر ج  ** ر ح 
* 

ئ ذ ذذذَزر    َوَقد  َبَدا َهن ك  م ن  الم 

 

 : وقول اآلخر 

                                                           

 0 10( سورة الزخرف، اآلية 1481)
 ، والبيت من البسيط. 0/302ابن مالك: شرح التسهيل (1482)
 0 10ص ،، وي ن ظر: د. تمام حسان: األصول001-007ص،  الجملة  في( العالمة اإلعرابية 1483)
ومذذذذذذذذذذذذا بعذذذذذذذذذذذذدها حيذذذذذذذذذذذذث الفصذذذذذذذذذذذذل الذذذذذذذذذذذذذى  52( ي ن ظذذذذذذذذذذذذر د. عبدالسذذذذذذذذذذذذالم حامذذذذذذذذذذذذد: الشذذذذذذذذذذذذكل والداللذذذذذذذذذذذذة، ص1484)

دَ   ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  0لةعن العالقة بين اإلعراب والدال ع ق 
 0 007ص ، الجملة في( العالمة اإلعرابية 1485)
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م   ذذذب  قذَذذوّ  َن ق ل ت  َصاح  َوَجج  ** إ َذا اع 
* 

م" ف يذذذن  الع وَّ َثاَل السَّ وّ  َأم   (1486)ب الدَّ

 

وعالمة رفعه الضمة الظاهرة "بيد أنها  ، من نص سيبويه يجد أن كلمة )هنك( فاعل  مرفوع   -مثالً –فالناظر في البيت األول 
، فلجأت اللغة إلى التخفيف بإسكان حرف اإلعراب المرفوع لجريانه مجرى اللغوي اتصلت بضمير المخاطب، فطال العنصر 

وما دامت  ، تفقد فيها العالمة اإلعرابية، فإن اللغة تتك  على الرتبة لتوضيح الحالة اإلعرابية التي"عضد" وفي مثل هذه الحالة 
 .(1487)إلعرابية"الحالة اإلعرابية قد اتضحت، فال عبرة باألثر اللفظى المتمثل في العالمة ا

 

حتى وصل األمر  (1488)وإذا كان سيبويه يرى أن هذا الترخص قد يجوز في الحرف المرفوع والمجرور، وأنه لم يجيء في النصب
 :  يأتيفإن كل هذه الصور قد وردت في شعر األعشى كما  (1489)بابن رشيق أيًضا إلى أن عد ذلك من أقبح الحذف

 

 حذف الضمة وتسكين آخر االسم :  -4

رد حذف الضمة وتسكين آخر االسم في شعر األعشى في العروض والضرب في اثنين وسبعين موضًعا، منها ثمانية و 
كّ ن آخر االسم في العروض (1490)مواضع َفت  فيها الضمة وس  ذ  والمالحظ أن هذه الضمة كانت في عروض الطويل أو المتقارب  .ح 

لت وظائَف نحويًة متنوعًة ما بين الفاعل والمبتدأ المؤخر، الخبر سواء أكان دخلها الترخص قد شغ التيأو الرمل، كما أن الكلمة 
( أم خبًرا  لمبتدأ، وكذلك المعطوف المرفوع  .خبًرا  للناسخ الحرفي )إنَّ

 

أمَّا بقية المواضع وعددها أربعة وستون موضًعا، فقد كان الترخص فيها في الضرب وبالتحديد في حركة الروى، والمالحظ عليها 
شغلتها  التيأيًضا أن البحر العروضى هنا قد تنوع ما بين الطويل والسريع والرمل ومجزوء الكامل والرجز، كما أن الوظيفة النحوية 

، سواء أكان مبتدأ لخبر أم اسًما مؤخًرا لناسخ فعلّى (1492)والمبتدأ المؤخر (1491)قد تنوعت، فشملت الفاعلالكلمات موضع الترخص 

                                                           

ابذذن  فقذذد عذذرض ،0/251النحذذو فذذيومذذا بعذذدها، واألصذذول  2/73وي ن ظذذر: الخصذذائص ،3/100( الكتذذاب1486)
، والبيت األول مذن السذريع  175-1/173ة ، االسم والفعل، والعمد في ان استخفافً سكّ لباب "ما ي   السرَّاج

 والثاني من الرجز.
 0 200الدرس النحوى، ص في( عطيه المحمودى: ظاهرة االتساع 1487)
 0 3/103 نفسه المرجع أيًضا، وي ن ظر: 3/100( الكتاب1488)
 0 1/173( ي ن ظر: العمدة 1489)
،وتجذذذذذذذذذذدر  2، 322/2،  307/2،  027/7،  020/2،  237/30،  235/10،  230/21الذذذذذذذذذذديوان،( ي ن ظر:1490)

لمائل يشير إلى رقم الصفحة بالديوان ، والرقم اآلخر  يشذير إلذى اإلشارة إلى أن الرقم على يمين الخط ا
 رقم البيت بالصفحة .

،  10،  017/25،  20،  125/52،  22/53،  30،  01،  12/02،  25/2،  ( ي ن ظذذذذذذذذذر: السذذذذذذذذذابق1491)
11  ،012 /00  ،00  ،027/1  ،022/10  ،12  ،307/2  ،22  ،1  ،302/27 . 

،  31،  012/01،  12،  017/27،  7،  015/2،  2،  022/1،  020/1،  15/20( السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابق1492)
002/22 . 
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 (1494)واالسم المعطوف المرفوع-سواء أكان خبًرا    لمبتدأ أم خبًرا  لناسخ حرفي مثل لكن-(1493)والخبر-مثل تزال؛ ويكن، وليس
 .(1495)والنعت

 

 :  (1496)هفمثال ما ورد الترخص فيه في العروض قول

يذذذش   ** إ َذا َنَزَل الَحى  َحذذذلَّ الَجح 
* 

ّيًا م بي نًا َغي ذذذوَرا  َشق ّيًا َغو 

 

أنها مرفوعة ، لكنها جاءت ساكنة اآلخر، حيث خرجت العالمة اإلعرابية عن مسارها  أيفكلمة )الجحيش( فاعل  للفعل )حل(، 
فعروض المتقارب تتصف بكثرة  .المفترض لها إلى مسار  آخر هو التسكين، لتساير عروض المتقارب مسارها المرسوم لها

" حيث تأتى العروض عبارة عن وتد متض  أياعف على حد تعبير حازم القرطاجنى، استخدامها محذوفة "فعو" أو مقصورة "َفع ول 
وال تأتى عروضه كاملة إال في بداية القصدية غالًبا على  .رغم أن القصر علة جارية مجرى الزحاف (1497)متحركان بعدهما ساكن

 :  (1498)منها هذا البيت، حيث يقول التيسبيل التصريع كما فعل األعشى نفسه في أول القصيدة 

لَى ب َلي   ي َت ل َلي  ذذد وَراَغش  ** ذذذذذل  خ 
* 

َت الن ذذذذ َورا  َوَطاَلب َتَها وَنذذذَذر 

 

إلى "مبادرة الشاعر القافية"، ليعلم في أول وهلة أنه أخذ في كالم  موزون  غير منثور؛  -كما يرى ابن رشيق-وهذا األمر يرجع
 .(1499)ولذلك وقع في أول الشعر"

 

" على الصورة التالية:   والجدير بالمالحظة أن هذا الترخص ومجيء العروض مقصورة "فعول 

 ِإَذاَن/ َزَلْلَحيـ/ ُيَحلَّْل/ َجِحْيُش      َشِقي ْن/ َغِوي ْن/ُمبْيَنْن/ َغْيَورنْ 

 َفعوُل فعولن فعولن فعوُل       فعولن فعولن فعولن فعولن

كما  -بأنه ثمة اتصال  بين شطرى البيت إنشادًا ومعنى، فعروض المتقارب المتلقييمكن تفسيره بأن الشاعر أراد من ورائه إفهام 
تتبادل في موضع العروض  هيفي ورودها عروضًا إيحاء باالتصال، و  التي"ينوء إيقاعه بكثرة استخدام "فعول" عروضًا، و  -سبق

 .معنا الذيادل الموضع مع "فعولن" أيًضا كما في البيت كما تتب (1500)مع "فعو" المكان"

                                                           

 . 17، 017/13، 21،  015/20،  020/5،  31،  12/02،  17/12،  15/2 ( السابق1493)
 . 5،  027/2،  30،  012/00،  5، 015/3،  022/0،  020/2،  120/32،  17/13 ( السابق1494)
 20،  2،  015/2،  022/2،  120/32،  31،  22/35،  22،  17/25،  27/10،  25/2 ( السذذذذذذذذابق1495)

 ،017/12  ،012/07  ،022/22 . 
 0 230/21( السابق1496)
، ود. شذعبان صذالح: موسذيقى 1229121ص ، منهاج البلغذاء وسذراج األدبذاء حازم القرطاجني( ي ن ظر:1497)

 . 32  ص 00الشعر بين االتباع واالبتداع، هامش 
 0 230/2( الديوان1498)
 0 2/273( العمدة1499)
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َتة العروض، مع مالحظة أن ثمة  وإذا كانت النهاية الساكنة هنا في العروض فيها "إحكام  لمقطع العروض وختام  له، موضحة ل َسك 
ية )فعو( أوضح من السبب، حيث تكون تباينًا نسبيًّا في قيمة السكتة مع )فعو( عنه مع )فعولن(؛ ألنها مع الوتد حيث تكون النها

معنا مقصورة "فعول"  الذي، وإذا عرفنا أن العروض في البيت (1501)النهاية )فعولن(، فسكتة الوتد أفصح إيقاعًا من سكتة السبب"
 .نتيجة تسكين الم فعول، فإن في ذلك اتضاًحا وإفصاًحا عن اإليقاع أكثر من "فعو"

تحدث عنها األعشى يخشى زوجها مخالطة الناس بها، وقد ثارت في نفسه الظنون، وأن هذا ي التيوالمعنى على هذا أن المرأة 
الجحيش )الزوج المعتزل بها عن الناس(، ال يتوقف به الحال عند هذا الحد، بل هو شقى غوى غيور، ففي ذلك إيحاء  بأن الشقاء 

 .إلخ ...أنه عندما نزل الحى )الناس( حل الجحيش شقيًّا غويًّا أيوالغيرة وغير ذلك متصل بما قبله، 

 

َص فيها منصوبة،  التيوهذا األمر يتضح أكثر في البيت السابق على هذا البيت رغم أن الكلمة  تشغل موضع العروض، وت ر خّ 
 وموضوعنا الحديث عن الترخص في الضمة بتسكينها، فيقول:

َشذذى ا ُ  َكاَن َيخ  ** لق ذذذَراف  َلَها َمل ك 
* 

يذذذَرا م  ن ه  الضَّ  إ َذا َخاَلَط الظَّن  م 

 

أن زوج هذه المرأة يخشى مخالطة الناس مطلًقا، لكن الترخص في الفتحة  المتلقيفإذا وقفنا على العروض بظهور الفتحة قد يفهم 
ا ما تكرر في هذه القصيدة في أحد عشر وهذ .فيه إيهام  بأن هذه الخشية ليست على إطالقها، بل إذا تسربت الشكوك إلى نفسه

 .في االسم والفعل على السواء (1502)موضًعا، لكن حركة اإلعراب لم تقتصر على الضمة بل شملت الكسرة والفتحة

وأن اإلفصاح عن سكته العروض ليس مطلًبا  ، وإذا عرفنا أن بحر المتقارب "بحر  تبدو فيه ظاهرة التدوير سمة من سمات إيقاعه
 .، أدركنا أن وراء هذا التسكين غرًضا ما يرنو إليه الشاعر على نحو ما سبق(1503)من لوازم المتقارب"

 

معنا يمكن تفسيره بأن الشاعر لجأ إليه أيًضا إلتاحة  الذيفإن الترخص في العالمة اإلعرابية في الموضع  ، وباإلضافة إلى ذلك
يترتب عليه هنا اختالف  في الداللة، إيذاًنا بأن الشاعر كان يقصد المعنيين إثراء  الذيوهو األمر  ، تعدد وجوه اإلعرابالقول ب
أن هذا الرجل  أيوتوضيح ذلك أن كلمة )الجحيش( تحتمل النصب على الظرفية، وتعنى حينئذ المكان المنفرد،  الداللي.للمعنى 

 .ى ذلك يكون فاعل الفعل )حل( ضميًرا   مستتًرا يعود على كلمة )ملك( في البيت السابقيحل مكانًا منفردًا بزوجته، وعل

 

أن زوجها إذا نزل بالحى يكون شقيًّا غويًّا مبيًنا  أي، (1504)زوجها المعتزل بها عن الناس أيوتحتمل الرفع أيًضا على الفاعلية، 
 .إلعرابية ي عد  سببًا من أسباب القول بتعدد وجوه اإلعراب في الشعروبناء على ذلك يمكن القول إن الترخص في العالمة ا .غيوًرا

 

                                                                                                                                                                      

 0 12النحو والمعنى واإليقاع" ، ص فيالشعر "دراسة  في( د. أحمد كشك: التدوير 1500)
 0 205ص ، ( السابق1501)
،  31،  30، 02،  07،  00،  237/01،   10،  235/22،  20،  230/2  ( ي ن ظر: الديوان1502)

 . 2،  322/2، 027/7وي ن ظر أيًضا 
 0 205ص ، الشعر في( التدوير 1503)
 0واللسان مادة )جحش(،   1هامش  1/250( ي ن ظر: الخصائص1504)
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وإذا كان ذلك كذلك، فإنه ليس العلة الوحيدة من وراء الترخص بتسكين االسم المعرب المضموم، فقد يتصل األمر بالبناء الشعرى 
 :  (1505)على نحو ما ورد في عروض الطويل ساكنة اآلخر في قول األعشى

** ى ب ين ذذى َفإ نذَّذذك  َطال َقذذذه  َيا َجاَرت  
* 

َقذذذه   ر النَّاس  َغاد  َوَطار   َكَذاك  أ م و 

 

م َفاعلتن، وهو األمر  أي)كطالقه( إلى )كطالقتن( فكلمة )طالقة( خبر إن مرفوع، ولو تركها الشاعر على الرفع لتحولت التفعيلة 
هدف إليه الشاعر؛ ألن  الذيأضف إلى ذلك تحق ق التصريع  .يترتب عليه عدم تحق ق عروض الطويل المقبوضة )مفاعلن( الذي

د  أمور  ما بين  .في أول القصيدة هذا البيت ، وكذلك تعرض للناس في حياتهم شئون  َوَتج  والمعنى اذهبى يا صاحبتى، فأنت طالق 
 .الليل والنهار

 

 :  (1506)ن بحر الرمل في قولهوكذلك ما ورد م

ُ  َوَحذذذَزن   ** َخاَلَط الَقل ذذذَب ه م ذذوم 
* 

َمذذذأنّ   َد َما َكذذاَن اط  ُ  َبع  َكار   َوادّ 

 

أربع حركات وساكن، وعليه فلن  أيفكلمة )حزن( معطوفة على )هموم( المرفوعة، ولو تركها الشاعر مرفوعًة، لكانت وحزنن، 
اَل( محذوفة السبب الخفيف من آخرها، باإلضافة إلى  =َفع  تتحقق عروض الرمل؛ لذا لجأ الشاعر إلى التسكين لتكون التفعيلة )َوَحَزن 

الذكرى بعد  تحقق التصريع؛ ألن هذا البيت في أول القصيدة أيًضا، والمعنى أن قلب األعشى قد خالطته الهموم واألحزان، وهاجته
 .أن ظن أنه قد اطمأن وسال

 : (1507)ومثال الترخص في الضمة في الضرب قوله

ذذذذاَلت  م ب ذ ** َهل  َأن َت َيا م ص 
* 

ذذل   ُ  َغذذذداة َغذذذد  َفَزاح   َتك ر 

  

** إ نذَّذذا َلذذذَدى َمل ذذك  ب َشب ذ
* 

 (1508)ذَوَة َما َتغ ب  َلذذ ه النََّواف ذذذل  

 

                                                           

 0 020/2( الديوان1505)
 0 307/2( السابق1506)
 . 1 ،027/2( السابق1507)
: ال تنقطع وال تتأخر، النوافل: الهبات، ( المصالت: الرجل الشجاع، زحل: تنحى وبعد، ال تغب  1508)

( وردت هكذا بالديوان، وأظنه خطأ مطبعيًا والصواب تغب  والجدير بالذكر أن  ، وذلك حتى تتحقق )َتغ ب 
 0التفعيلة )متفاعلن(
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 ، فاألولى معطوفة على )مبتكر( مرفوعة، واألخرى فاعل  مرفوع   .البيتين أن كلتا الكلمتين )زاحل، النوافل( مرفوعتانفالواضح من 
بلغت ثمانية عشر بيًتا،  التيوعالمة رفعه الضمة، لكن الشاعر لجأ إلى تسكين كلّ  منهما، وهو ما سار عليه في قصيدته هذه 

 .ها ما بين الضمة والفتحة والكسرةتنوعت فيها العالمة الم َتَرّخص في

 

ال تدخل إال ضرب  التيوهذا الترخص في العالمة اإلعرابية يمكن تفسيره بأن الشاعر ألزم نفسه منذ البداية بعلة من علل الزيادة، و 
لحقت بضرب  يعنى زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع، والعلة إن -كما نعرف-الترفيل، والترفيل هيالبحور المجزوءة، و 

 وتفصيل ذلك أن تقطيع البيت األول هو :  .بيت من أبيات القصيدة وجب استعمالها والتزامها في سائر أبياتها

 تغدن فزاحل  تكرن غدا   مصالتمبـ   هل أنتيا 

 متفاعالتن  متفاعلن   متفاعلن    متفاعلن 

 

)متفاعالتن( على الترفيل برويها الساكن؛ ولذلك لجأ إلى تسكين  فلو لجأ الشاعر إلى رفع كلمة )فزاحل( َلَما استقامت له تفعيلة
، حتى تتحقق وحدة (1509)االسم المعرب المضموم، وهو ما التزمه في بقية األبيات، سواء أكانت الكلمة المعربة مرفوعة أم مجرورة

 .القافية الالمية بهذا الروى الساكن

 

في أواخر األبيات نرى ابن جنّ ى يقول: "أال ترى أن العناية  أيوبخاصة في قافيته،  ، ونظًرا ألن الشعر هو موضع الترنم والغناء
وكذلك  .والقافية أشرف عندهم من أولها، والعناية بها أمس  والحشد عليها أوفي وأهم ...بالقوافي، ألنها المقاطع هيفي الشعر إنما 

وهو ما اتضح لنا في شعر األعشى في الفصول  .(1510)لى حكمه"كّلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به ومحافظة ع
والمعنى في البيتين السابقين أن الشاعر في سياق  .(1511)اختاره لقصيدته الذيالسابقة، فنطق بقافية القصيدة بما يتفق مع المجرى 

ت ر  عنا مدحه لقيس بن معد يكرب قائاًل: هل أنت راحل  صباح غد أي ها الرجل الشجاع  إنا لدى ملك ب ذ )شبوة(، هذا الملك ال َتف 
 .صالته وال تنقطع

 

 حذف الكسرة وتسكين آخر االسم :  -4

يَر فيما سبق في الحديث عن حذف الضمة وتسكين آخر االسم إلى أن الترخص كما يكون في الضمة يكون في الكسرة أيًضا  أ ش 
، (1512)وسبعة وخمسين موضًعا، منها ستة عشر موضًعا آخر االسم المعرب، وقد ورد هذا الترخص في شعر األعشى في مائة  

 .ت ر ّخَص في عروضه مرة واحدة الذيبلغت مواضعه خمسة عشر موضًعا، والرمل  الذيكان الترخص فيها في عروض المتقارب، 
 .وأخذت هذه المواضع موقع المضاف إليه والنعت والمجرور بحرف الجر

في الضرب، حيث حركة الروى في بحور المتقارب والرمل والسريع والرجز ومجزوء  أمَّا بقية المواضع فقد كان الترخص فيها
، وقد شغلت الكلمات المترخص فيها في الضرب أيًضا وظائف المضاف إليه والمبتدأ المؤخر المجرور لفظًا واالسم (1513)الكامل

                                                           

 . 12 – 302/22،  2،  027/3( ي ن ظر: على سبيل المثال: الديوان1509)
 0 2/15( الخصائص1510)
 0 105( ي ن ظر: اللغة وبناء الشعر ص1511)
،  17،  15،  22،  120/2،  30،  31،  02،  00،  237/21،  230/2 ( ي ن ظر: الديوان1512)

 0 23،  12،  21 القصائد أرقام فيوذلك  ، 022/22،  027/3،  117/2
 . 71،  72،  70،  53،  32،  32،  02،  3،  1 ( ي ن ظر: الديوان حيث القصائد أرقام1513)
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والمبتدأ المؤخر المجرور لفظًا في  (1514)افقد جاء المضاف إليه في أربعة وسبعين موضعً  .المجرور والنعت والمعطوف المجرور
واالسم المعطوف المجرور  (1517)والنعت في عشرين موضًعا (1516)واالسم المجرور في اثنين وعشرين موضًعا (1515)خمسة مواضع

 .(1518)في عشرين موضًعا أيًضا

 

 :  (1519)فمثال الترخص في العروض قوله

َوح   َم في الطَّي ذذذر  الذذرَّ يف  ال َيو  ** َما َتع 
* 

 م ن  غ َراب  الَبي ن  َأو  َتي س  َبذذَرح  

َوح( نعت  مجرور  لكلمة )الطير( َص فيها الشاعر بتسكينها بسبب البناء  ، فكلمة )الرَّ وعالمة جره الكسرة، لكن هذه الكسرة َتَرخَّ
درج على استعماله في  الذيالشعرى، حيث إن هذا البيت هو أول بيت  في القصيدة، وال يسع الجر الشاعر إلى سلك التصريع، 

أن كالًّ منهما قد دخله الحذف، فتحول من  أيأغلب قصائده؛ لذا لجأ إلى التسكين، فكانت عروض البيت )فاعلن( تابعة لضربه، 
ومن هنا تحقق اإليقاع بين الشطرين، وكان اإلفصاح "عن نغم الشطر األول كى يكون صدى يتردد  ، )فاعالتن( إلى )فاعلن(

 .(1520)"الثانييحدثه نغم الشطر  الذيالصدى موازًيا 

تخبرك الطير الراجعة إلى أوكارها من  شيء أيوالمعنى أن الشاعر في سياق مدحه إلياس بن أبى قبيصة الطائى قائاًل له: ب
 غراب ينعق للبين، أو َتي س  َيم ر  من يسارك 

 

 :  (1521)ومثال الترخص في الكسرة في الضرب قوله

ذَقاَلت   َميَّذذذذة  مذَذذن  َمَدح  ** س 
* 

وَق ب َن وائذ ذل   ر  ل ت  َمس   ذَت َفق 

ذذذراً  ه  ى ل َغي ب ذذذى َأش  ** ع ذذدّ 
* 

ل    إ نّ ى َلَدى َخي ذذذر  الَمَقذذاو 

 

وعالمة جره الكسرة، لكن الشاعر  ، فالناظر في البيتين السابقين يجد أن كالًّ من كلمتى )وائل، المقاول( مضاف  إليه مجرور  
ترخص فيها بالتسكين بسبب البناء الشعرى، كى يستقيم له وزن مجزوء الكامل المرفل )متفاعالتن(، ويسلس له حرف الروى 

 الداللي.اختاره لنفسه من بداية القصيدة، والوزن والقافية كالهما جزء من عملية اإلبداع، ومن ثم المعنى  الذيالساكن، 
                                                           

،  212/15،  12/00،  12،  02،  05،  21،  27/23،  20،  25/1نحو ،  ( ي ن ظر: السابق1514)
012/2  ،302/10  ،17 . 

 .    1،  117/5،  53،  01،  27/20 ( السابق1515)
،  307/3،  012/3،  022/0،  112/11،  70،  30،  22،  27/27نحو  ، ( ي ن ظر: السابق1516)

302/21  ،15 . 
 . 20،  307/0،  012/5،  022/5،  117/2،  12/05،  25/7 ( ي ن ظر: السابق، نحو1517)
 .  302/12،  307/20،  22،  012/0،  125/52،  117/2،  3، 25/1 السابق( ي ن ظر: 1518)
 0، الروح: المتفرقة أو الرائحة إلى أوكارهااوعاف الطير: زجرها تفاؤاًل أو تشاؤمً  117/2( السابق1519)
 0 00الشعر ص في( التدوير 1520)
 0. والمقاول: لقب لرؤساء حمير وأشرافهم1، 012/2( الديوان1521)
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 ذف الفتحة وتسكين آخر االسم : ح -3

من بحرى  (1522)ورد حذف الفتحة وتسكين آخر االسم في شعر األعشى في أربعة عشر موضًعا، منها ستة مواضع في العروض
أما بقية المواضع فكانت في  .المتقارب ومجزوء الكامل، وقد شغلت الكلمات موقع الترخص المفعول به والنعت وخبر كان والظرف

وقد شغلت الكلمات موضع الترخص وظائف المفعول به  .، وذلك في مجزوء المتقارب والسريع والرجز(1523)الضرب حيث الروى 
 .والنعت والحال والمعطوف المنصوب

 :  (1524)فمثال الترخص في العروض قوله

يذذذع  الَكذذذاَلم   َتط  ذذذت  اَل َأس  َبح  ** َوَأص 
* 

َوى  َساَرهذذاس  م  ذذذَع س   َأن  أ َراج 

 

َص فيها الشاعر بتسكينها بسبب البناء  التيوعالمة نصبه الفتحة،  ، فكلمة )الكالم( مفعول  به للفعل )أستطيع( منصوب َترخَّ
(، أضف إلى ذلك اإليحاء باالتصال بين شطرى البيت  أيالشعرى،  الستقامة وزن المتقارب حتى تصبح تفعيلة العروض )فعول 

والمعنى أن الشاعر في سياق الحديث عن محبوبته )ميثاء( مشيًرا إلى أنه قد أصبح ال يستطيع  .إنشاًدا ومعنى على نحو ما سبق
 .لالتحدث إليها أو تتحدث إليه إال عن طريق رسو 

 

 :  (1525)ومثال الترخص في القافية حيث الروى قوله

ذذذَرى  يذذذل  الس  ** إ لَى اَلم رء  َقي س  أ ط 
* 

ذذم   ذلّ  َحذىّ  ع ص  ذ  م ن  ك   َوآخ 

 

، صورة نمطها: ( جملة  فعلية  خبرية  مثبتة  ذات فعل  متعد  م  ذلّ  َحذىّ  ع ص  ذ  م ن  ك   فقوله: )َوآخ 

 .ومجرور+مضاف إليه+مفعول بهفعل+فاعل+جار 

 

لكن الشاعر ترخص فيها بتسكينها  .وعالمة نصبه الفتحة ، ومن خالل هذه الصورة يتبين لنا أن كلمة )عصم( مفعول  به منصوب
(، لكن  الذيبسبب من البناء الشعرى، وهو استقامة ضرب المتقارب  ل  دخله الحذف )فعو(، ولو لم ي َسكّ ن لكانت التفعيلة )َفع 

مع النسج الشعرى، فلوال "هذه الحرية ما أمكن  النحوي التسكين أسهم في اتفاق حرف الروى مع روى القصيدة، ومن ثم تآزر النظام 

                                                           

القصيدتين  في، وذلك  022/21،  155/3،  100/2،  237/07،  21،  22،  302/20 ( السابق1522)
21  ،10 0 

 فيوذلك ،   02،  012/02،  022/7،  22/52،  17،  17/10،  75/32،  20/21 ( السابق1523)
 . 51،  32،  3،  1 القصائد

 0والسمسار: الرسول بين المحبين 022/21( السابق1524)
 0العهودوالعصم:  17/10( السابق1525)
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رأينا الشعراء يترخصون في شعرهم حتى  مع قيود عمود الشعر أن يكون الشعر أداة ناجحة من أدوات التعبير الفنى، ومن هنا
 .(1526)أصبح اإليغال في حقل الترخص أوضح ما يميز لغة الشعر من لغة النثر"

 

بأنه يطيل السير إلى قيس رغم ما يالقيه من عناء في  المتلقيوالمعنى أن الشاعر في سياق مدحه لقيس بن معد يكرب مخبًرا 
وبناًء على ما سبق فإن "اإليقاع جزء  من عملية إبداعية لدى الشاعر" .نها العهودرحلته، مارًّا بالقبائل واألحياء آخذًا م

يلجأ  (1527)
 .يبيح له الترخص في العالمة اإلعرابية وفاًء بمتطلبات العملية اإلبداعية الذي النحوي في سبيل إظهارها للمتلقى إلى النظام 

 

 

 

 خرى : ما طرحت فيه العالمة اإلعرابية وجيء مكانها بحركة أ-ب

في االسم المعرب بطرح حركة اإلعراب ومجيء السكون مكانها، فإن الترخص هنا كان  -على نحو ما سبق-إذا كان الترخص 
بطرح الحركة ومجيء حركة أخرى غير السكون مكانها، حيث ورد ذلك في خمسة مواضع، منها ثالثة مواضع اتخذت صورة طرح 

طرحت فيه  الثانيعان اآلخران فأحدهما ط ر َحت  فيه الضمة وجيء مكانها بالكسرة، و أما الموض .الكسرة ومجيء الفتحة مكانها
 :(1529)، وذلك نحو قوله(1528)الفتحة وجيء مكانها بالكسرة أيًضا

ى َعلى َقذذذَدم   ذ  َيا َخي َر َمن  َيم ش  ** َياَهو 
* 

َرَعذذا رَّاد  َوالشَّ َر الَمواه ب  ل ل و   َبح 

 

فكلمة )الشرعا( مجرورة عطًفا على كلمة )الورَّاد(، لكن الشاعر ترخص في الكسرة وجاء مكانها بالفتحة تمشًيا مع مجرى الروى 
 .اتبعه الشاعر من بداية القصيدة الذيالمفتوح المطلق 

يقول في تعليقه على قول ف -وهو ما نوافقه عليه-والجدير بالذكر أن سيبويه عندما تعرض لمثل هذا الترخص حمله على المعنى
 القطامى : 

يذذذذذه  َفَواَفَقت ذذذه   ** َفَكرَّت  َتب َتغ 
* 

باَعذذذا َرعذذه  السّ   َعَلى َدَمه  َوَمص 

 

 وقول ابن قيس الرقيات : 

** َلن  َتراَها َولذَذذذذ و َتَأمَّل ذذذَت إ الَّ 
* 

ي َبذذذا  َوَلها في َمَفار ق  الذرَّأ س  ط 

 
                                                           

 0 10( د. تمام حسان: األصول ص1526)
 0 01ص ، الشعر في( التدوير 1527)
 0 2،  222/5( ي ن ظر: الديوان1528)
 . 15،  11 /035ا وي ن ظر: أيًض  252/52( السابق1529)
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ذا؛ ألنه حين قال )وافقته( وقال )لن تراها( فقد علم أن الطيب والسباع قد دخال في الرؤية والموافقة، وأنهما قد "وإنما نصب ه
 .(1531)وهذا ما وافقه عليه ابن جنى في خصائصه وأنكره المبرد .(1530)اشتمال على ما بعدهما في المعنى"

 

َنا هذا على قول األعشى السابق لوجدنا أن كلمة الشرعا )مورد الشاربين( لمَّا كانت داخلة في معنى مشى هوذة بن على  ولو َطبَّق 
الحنفي على قدمه وكونه خير من يمشى وكونه بحر الهبات، نصبها الشاعر حماًل على المعنى، لكن المهم هو االحتياج إلى 

 .(1532)  تاذيأسالقافية أواًل على حد قول 

 

والمعنى أن األعشى يخاطب ممدوحه قائاًل له: يا هوذ يا خير من يمشى على قدم ويا بحر الهبات للواردين، ومورد الشاربين أنت 
يحيا به الناس الذين نكبهم الدهر من األرامل واأليتام، وذلك يتضح من خالل ترتيب المحقق لألبيات، حيث أتى في  الذيالغيث 

 يقول فيه األعشى :  الذيو  ، معنا بالبيت السادس واألربعين بالقصيدة الذييت الشرح بعد الب

ذذذم   ّله  ** َغي ث  اأَلَرام ل  َواأَلي تَذذذذام  ك 
* 

م س  إ الَّ َضرَّ َأو  َنَفَعذذا ل ع  الشَّ  َلم  َتط 

 

 .(1533)نوافق محقق الديوان عليه الذيوهو األمر 

 ثانيًا: الترخص في آخر الفعل المضارع : 

ز َم المضارع الصحيح اآلخر في غير موضع الجزم،  جاء الترخص في آخر الفعل المضارع في ثالثة وعشرين موضًعا، حيث ج 
م  المضارع في موضع الجزم، وتفصيل ذلك فيما يلى :  ز َم المضارع المعتل في غير موضع الجزم، أضف إلى ذلك عدم َجز   وج 

 جزم المضارع الصحيح اآلخر في غير موضع الجزم : -أ

 ورد هذا النمط من الترخص في الفعل المضارع في شعر األعشى على ضربين هما:

 ما حذفت منه الضمة وجيء مكانها بالسكون :  -4

 جاءت هذه الصورة في تسعة عشر موضًعا، منها موضعان في عروض السريع والمتقارب، وخمسة عشر موضًعا في
 :  (1536)َفم مَّا ورد في العروض قوله (1535)في بحرى المتقارب والسريع، وموضعان في حشو الطويل (1534)الضرب

ر  َفك ذذذل  َطال ذذذب  َسَيَمذذذلّ   ** َأق ص 
* 

ذذذَول    إ ن  َلم  َيك ن  َعَلى الَحب يب  ع 

                                                           

 ، والبيت األول من الوافر، والثاني من الخفيف. 2/113( الكتاب1530)
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، صورة نمطها:   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة   فقوله: )ك ل َطالب  َسَيَمل 

 مبتدأ+مضاف إليه+خبر )فعل+فاعل(

 

وعالمة رفعه الضمة، لكن الشاعر لم يأت  به مرفوًعا؛ وذلك ألنه يريد أن تكون سكتة  ، والمالحظ أن الفعل )َسَيَمّل( مرفوع  
ن آخر الفعل، حيث إن التصريع العروض محل الراحة عن طريق التصريع ، وقد أسعفته العالمة اإلعرابية بالترخص فيها، َفَسكَّ

  .(1537)ويطلب القطع ويحرص على الموازنة التامة مع الضرب" ، "ينفي   االتصال

 

ومن َثمَّ لم تضع سكتة العروض إنشاديًّا، وعندما ينعدم مبرر عدم االتصال والسكتة على العروض إنشاديًّا، فإن الشاعر ال يلجأ 
بلي في هذه القصيدة أربع عشرة مرة؛ لذا يقول الدكتور أحمد كشك  الذيإلى الترخص في العالمة اإلعرابية، بل يستعمل التدوير، 

بيتًا، وقد كان لألعشى  133مرة من جملة 13في حديثه عن التدوير في السريع: "وفي نطاق إحصائية العصر الجاهلى دور 
 .(1538)مرة" 13النصيب األوفي من هذا التدوير، حيث دور 

 

ث نفسه قائ اًل: أَما للجرى وراء النساء وطلب الغانيات من نهاية  ك ف  عن ذلك وانته، فطالب النساء والمعنى على هذا أنه ي َحدّ 
 .(1539)حقيق أن يمل، إذا انعدم إخالص حبيبه، ولم يبادله الحب

 :  (1540)ومثال حذف الضمة والتسكين في القافية قوله

شذذذر   ذذذن  َمع  ** َوَكذذذم  د وَن َبي ت َك م 
* 

ذ ل وم  ع  َباة  الح  ذذم  ص   ذذداة  غ ش 

ذذذوا ع  ** إ َذا َأَنا َحيَّي ذذذت  َلذذذم  َير ج 
* 

ذذّ م يََّته م َوه م  َغي ذذذذر  ص   َتح 

يَفذذذة   اَلج  َلي ذذذذل  َعَلذذى خ  ** َوإ د 
* 

م   تَذذذد  َرة  َحر هذذا َيح   َوَهاج 

 
، صورة نمطها:   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  والمالحظ أن الفعل  .مبتدأ+مضاف إليه+ خبر )فعل+فاعل(فقوله: )حرها يحتدم( جملة 

أنه جزم المضارع في غير  أيوعالمة رفعه الضمة، لكن الشاعر ترخص في هذه الضمة بتسكينها،  ، )يحتدم( مضارع مرفوع
ن ورائه إلى هدف الشاعر م الذيموضع الجزم، وذلك بسبب من البناء الشعرى، وهو اتفاق حرف الروى مع روى القصيدة الساكن 

ل سكتة القافية محل الراحة  .َجع 

 
                                                           

 0 10ص ، الشعر في( التدوير 1537)
 0 10(  السابق ص1538)
 0حيث الشرح 013( ي ن ظر: الديوان ص1539)
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والمعنذذى أن الشذذاعر يخاطذذب ممدوحذذه قذذيس بذذن معذذد يكذذرب قذذائاًل لذذه: كذذم دون بيتذذك مذذن 
وكم دون الوصول إليك من سير  .عداة غاشمين، إذا أنا حّييتهم لم يردوا التحية وما بهم من صمم

 .في الليل المخيف وفي الهاجرة الملتهبة شديدة الحر
 
 ما حذفت من آخره الفتحة وجيء مكانها بالسكون :  -4

ورد هذذذا الضذذرب مذذن التذذرخص فذذي آخذذر الفعذذل المضذذارع فذذي أربعذذة مواضذذع، منهذذا ثالثذذة 
بضذذذذرب المتقذذذذارب وواحذذذذد بضذذذذرب السذذذذريع، وذلذذذذك رغذذذذم أن سذذذذيبويه قذذذذال: "ولذذذذم يجذذذذيء هذذذذذا فذذذذي 

 :(1542)أي الترخص في الفتحة، وهذا نحو قوله  (1541)النصب"
َشذذذذى ** َعَلي ه  َأن  َتَباعذَذذَد َأن   َتخ 

* 
َنى ب ه  َمَكاَنذذذه  َفَيضذذلّ    َتغ 

 
فالفعذذذل )يضذذذل( مضذذذارع منصذذذوب بذذذأن المضذذذمرة وجوًبذذذا بعذذذد فذذذاء السذذذببية، لكذذذن الشذذذاعر 
تذرخص فذذي الفتحذذة، وجذذاء مكانهذا بالسذذكون حتذذى يسذذلس لذذه ضذرب السذذريع برويذذه السذذاكن، وبذذذلك 

، والمعنذذى أنذه يتحذذدث عذن ظبذذي صذذغير شذبيه بصذذاحبته، هذذذا يتفذق روى البيذذت مذع روى القصذذيدة
 .الظبي ال تزال أمه ترعاه بعينها تخشى عليه أن يضل إذا ابتعد عنها

 
 جزم المضارع المعتل في غير موضع الجزم : -ب

ز َم في غير موضع الجزم، نحو قول امر، القيس:  إذا كان المضارع صحيح اآلخر قد ج 

َرب   َم َأش  ق ذذب  َفاَلَيو  َتح  ** َغي ذذذَر م س 
* 

ذذذذل   َن الله  َواَل َواغ   إ ث َمًا م 

 
 وقول لبيد : 

َهذذذا ض  ك َنذذة  إ َذا َلذذذ م َأر  ** َترَّاك  َأم 
* 

َتب ط  بعَض الن ف وس  َأو  َير 
َمام َهذذا ح 

(1543) 
                                                           

 0 3/103( الكتاب1541)
، وي ن ظر: 51،  3  ، وذلك بالقصيدتين  22/50،  30،  12/03 أيًضاوي ن ظر:  015/22( الديوان1542)

 0 1/032الخصائص
، وبيت امر،  القيس من السريع  1/301،   73،  70 / 2والخصائص 3/103( ي ن ظر: الكتاب1543)

 والثاني من الكامل.
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 :  (1544)وذلك في قولهفإن ما ورد في شعر األعشى كان مضارعًا معتاًل مجزوًما في غير موضع الجزم، 

َبذذذاح  َوَمذذذا ** َحتَّى إ َذا ان َجَلذى الصَّ
* 

ل ذذذه  ي ن َجذذل    إ ن  َكاَد َعن ه  َلي 

 

وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره، لكن الشاعر لجأ إلى جزمه بحذف  ، فالفعل )ينجلى( مضارع  معتل اآلخر بالياء مرفوع
حرف العلة وتسكين الالم، مراعاة لحرف الروى وحركته، ولكى تتحقق له سكتة القافية محل الراحة، رغم استخدامه للتضمين بين 

 .له التاليهذا البيت والبيت 

 

، فإنما يدل على أن الشعراء واألعشى شيءوالجدير بالذكر هنا أن جزم المضارع المعتل في غير موضع جزمه هنا إن دل على 
أن رعاية النسق الموسيقى كانت أهم من رعاية قوانين اإلعراب،  أيواحد  منهم كانوا ال يبالون باإلعراب في سبيل حركة الروى، 

أسبغها عليه النحاة، لما ضحى به الشعراء في  التيبينهم، ولو كانت لإلعراب تلك األهمية القصوى  والبد أن هذا كان عرفًا سائغاً 
 .(1545)جائز غير محظور" شيءسبيل 

 

 ما ُطِرَحْت فيه الحركة اإلعرابية وجيء مكانها بحركة أخرى غير السكون : -جـ

 ورد هذا النمط من طرح العالمة اإلعرابية في آخر الفعل المضارع في شعر األعشى في ثالثة مواضع، وتفصيل ذلك فيما يلى : 

 ما طرحت فيه الفتحة وجيء مكانها بالضمة :  -4

 :  (1546)طرحت الفتحة في آخر المضارع وجيء مكانها بالضمة في شعر األعشى في موضع واحد في قوله

َهذذذذا َوإ ن  اَلَم الئ ذذذم  ه َري ذرَة وَ  ع  ** دّ 
* 

ذذم    َغَداَة َغد  َأم  َأن َت ل ل َبي ذذن  َواج 

ل  ثذَذذَواء  َنوي َته   ** َلَقد  َكاَن في َحو 
* 

ذذذأم  َسائ ذم   ى لَباَنات  َوَيس   َتَقضّ 

أم  َسائ م ( جملة  فعلية  خبرية  مثبتة  ذات فعل الزم، صورة  نمطها:فعل+فاعل، والمالحظ فيها أن الفعل يسأم جاء مرفوًعا، فقوله: )َوَيس 
ى( اسم مرفوع على أنه اسم )كان(، و)لبانات( مضاف إليه، والواو  .(1547)رغم أن حقه النصب وتفصيل ذلك أن كلمة )َتَقضّ 

ى(، لكن عاطفة، والفعل )يسأم( منصوب  بأن مضمرة، حتى يكون المصدر المنسبك من أن والفعل معطوًفا على الم صدر )َتَقضّ 
الشاعر ترخص في هذه الفتحة بالضمة مما يترتب عليه منذ الوهلة األولى القول بأن األعشى عطف فعاًل )يسأم( على اسم 
)تقضى(، وإذا أمكن تخريج ذلك على أن الواو استئنافية والفعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة أمكننا القول إن الشاعر قد ترخص هنا 

                                                           

 0 012/03( الديوان1544)
 0 172( لغة الشعر ص1545)
 0 217/1( الديوان1546)
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 0 375ص الطرابلسي ، 
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عند كلمة )لبانات(، ثم استأنف على  هييشاركه في تشكيل المعنى، وهو أن المعنى قد انت الذي المتلقيما إلى  إليصال معنىً 
 .سبيل االستطراد فقال: ويسأم سائم

 

يهجو فيها يزيد بن مسهر الشيبانى مطالبًا نفسه بتوديع  التيوالمعنى أن األعشى يذكر صاحبته هريرة في بدايته لهذه القصيدة، 
رة، وإن الم الالئمون، فيخاطب نفسه مالك ال تفعل  أنت حزين ساكت لفراقها  ألم يكفك عام طويل أقمته معها  إن حواًل كاماًل هري

 .ثم يستطرد قائاًل: ويسأم سائم .لحقيق بأن يشفي نفسك ويقضى حاجتك

 

 ما ُطِرَحت فيه الضمة وجيء مكانها بالفتحة :  -4

 :  (1548)في قوله وردت هذه الصورة في موضع واحد

ير ك ذذم   ذذذذم  َوأ ع  ك  َراض  َفع  َعن  أَع  ** َوَأد 
* 

ل َحَبا ىّ  م  ق َراض  الَخَفاج   ل َسانًا َكم 

ن ذذذد َذاك ذذذ م وَنن ى ع  ز  ** َهَنال َك اَل َتج 
* 

ق َبذذذا َله  َفي ع  ز ين ى اإل   َوَلك ن  َسَيج 

 

وهذا يعد ترخصًا في الضمة من ق َبل الشاعر، حتى تكون حركة الروى متناسبة مع  فالفعل )فيعقبا( ورد منصوبًا وكان حقه الرفع،
 .روى القصيدة المطلقة بالفتح

والمالحظ أن سيبويه يدخل هذا الترخص في إطار الضرورة الشعرية في مقابلة النثر، فيقول: "وقد يجوز النصب في الواجب في 
صب في غير الواجب، وذلك ألنك تجعل )أن( العاملة، فم مَّا نصب في الشعر ونصبه في االضطرار من حيث انت .اضطرار الشعر
 اضطرارًا قوله:

يذذذم   ** َسَأت ر ك َمن ز لذ ذى لب َنذ ذذى َتم 
* 

َتر يَحذذا جذَذذاز  َفَأس   َوَألَحق  ب الح 

 وقال األعشى وأنشدناه يونس : 

ن ذذذذَد ذاكذذذم   وَنن ى ع  ز  ** ث مََّت اَل َتج 
* 

ق َبذذذاَولَ  َلذه  َفي ع  ز ين ى اإل   ك ن  َسَيج 

 .(1549)وهو ضعيف في الكالم"

في قواعد النثر، وفي ذلك  أيفإذا كان سيبويه قد وصف هذا الترخص بالضرورة، فإن ذلك بالنظر إلى أن هذا ضعيف في الكالم، 
أن نصب المضارع غير سائي في النثر إذا كان بعد الفاء غير المسبوقة بنفي أو  أييقول أستاذنا: "والكالم هنا في مقابل الشعر، 

وإذا عاملنا االضطرار" على أنه نوع من نظام الشعر الخاص كان ذلك مدعاة إلى فصل نظام الشعر وحده؛ ألن  .طلب محضين

                                                           

 0 227/01( الديوان1548)
 ، وبيت غير األعشى من الوافر. 0/372النحو في، وي ن ظر: األصول 30-0/02( الكتاب1549)
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ركة الروى بما يتناسب مع القصيدة كلها، فهو الحكم باالضطرار هنا ناتج  عن مراعاة قواعد النثر، والشاعر هنا مضطر أن ينطق ح
 .(1550)إذن اضطرار موسيقى أو قل: اضطرار شعرى ال نحوى"

 

ر لسانه القاطع في  والمعنى أن األعشى في سياق توجيه حديثه إلى بنى سعد بن قيس مبينًا لهم أنه سيدافع عن أعراضهم وسي َسخّ 
 .ثواب منهم، فإنما ثوابه فيما يفعل على اللهخدمتهم، كأنه المقراض، وليس ذلك ابتغاء جزاء أو 

 

 َما ُطِرَحت فيه الضمة وجيء مكانها بالكسرة :  -3

 :  (1551)وردت هذه الصورة من طرح العالمة اإلعرابية في شعر األعشى في موضع  واحد في قوله

َمذذذةً  َسبنّ ى َكاف رًا َلذذذذَك ن ع  ** َفاَل َتح 
* 

  ُ د  ُ  َشاه  َهذذذد  َعَلىَّ َشهيد   الله  َفاش 

ف ذذه   َض َطر  ** َوَلك نَّ َمن  اَل ي ب َصذذذر  اأَلر 
* 

ب  اَل َيَتَوّحذذد   ح  ه  الصَّ ع   َمَتى َما ي ش 

 

فالفعل )يتوحد( مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، لكن الشاعر ترخص في هذه الضمة بكسر مجرى الروى تمشيًا مع النظام 
فسه منذ البداية في هذه القصيدة، ألن "الكلمة في آخر البيت البد أن تأخذ مكانها مطمئنة مستقرة رسمه لن الذيالصوتى الخاص 

تخدم في اتجاهين  هيمن حيث النحو من جانب، ومن حيث التماثل الصوتى والحركى مع بقية األبيات من جانب آخر، ف
 .(1552)، وإيقاع القصيدة الصوتى"النحوي متعاونين، تركيب البيت 

 

نى أن الشاعر في سياق االعتذار عن إقالله من زيارته لضعف بصره قائاًل له: ولكن مثلى ممن ال تبصر عينه األرض، وال والمع
 .يستطيع أن يميز الطريق يحتاج إلى صديق أو رفيق بصاحبه ويؤنس وحدته

 ثالثًا: ما ُطِرَحْت فيه العالمة اإلعرابية لإلقواء أو اإلصراف : 

الحديث عمَّا ط ر َحت فيه العالمة اإلعرابية لإلقواء أو اإلصراف إلى أن اإلقواء هو "اختالف مجرى حركة الروى يمكن اإلشارة قبل 
 .(1553)بين الضم والكسر، فإذا كان االختالف بين الفتح من جهة وبين الضم أو الكسر من جهة أخرى سمى إصرافًا"

 

، فإن كالًّ من اإلقواء (1554)"...طبقة وال من أشباههم إال النابغة في بيتينوإذا كان ابن سالم الجمحى قد قال: "ولم يقو من هذه ال
 :  (1555)واإلصراف قد وقعا في شعر األعشى، وذلك في قوله

                                                           

 0 170-170. وي ن ظر: لغة الشعر، ص 111( اللغة وبناء الشعر ص1550)
 0 130/02( الديوان1551)
 0 127( اللغة وبناء الشعر ص1552)
، تحقيق عمر يحيى، د. فخر الدين قباوه، المكتبة العربية، فيالعروض والقوا في فيالتبريزى: الوا( 1553)

 0 102،ص2270حلب
 0 102اللغة وبناء الشعر ص: أيًضا، وي ن ظر: 21-2/27طبقات فحول الشعراءابن سالم : ( 1554)
 0 300/22( الديوان1555)
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ذذذذرَّة   ُ  َمل َسذذذاء  َذات  َأس  ** َلَها َكب د 
* 

ر ي ف الم َمثَّذذذل   ُ  َكَفاث ور الصَّ ر   َوَنح 

َمَصي   َشاَحاَها َعَلذذى َأخ  َمذذذا َيج ول  و  ** ه 
* 

ذذذل    إ َذا ان َفَتَلت  َجااًل َعَلي ها ي َجل ج 

 

 :(1556)هذا هو موضع اإلقواء في شعره، أما اإلصراف فقد ورد في موضعين، نحو قوله

َماَلهذذذا َوًة َأج  ذذذذد  َميَّة  غ  ** َرَحَلت  س 
* 

ل َبَدا َلهذَذا َبى َعَلي َك َفَما َتق ذذو   َغض 

** َلَهذذذا م ن  َهّمَهذذذا هذا النَّهار  َبَدا
* 

 َما َبال ها ب اللَّيذ ذل َزاَل َزَوال َهذذذا

 

فالواضح من المثالين السابقين أن الشاعر قد خالف مجرى حركة الروى من الكسر إلى الضم ومن الفتح إلى الضم، ومن خاللهما 
 أييراه العروضيون خطًأ في الشعر،  الذي، وهو األمر النحوي وغيرهما مما لم نذكره يتضح أن األعشى قد نطق فيهما وفقًا للنظام 

من عيوب القافية، وأمام هذا األمر يقول الدكتور محمد حماسة: "هل كان الشعراء ينطقون وفقًا لإلعراب فتختلف القوافي أو كانوا 
 ينطقون وفقًا للنظام الشعرى 

 

وإذا قلنا إنهم  .الشعرى، فإن العروضيين والنحويين يعدون ذلك خطًأ منهم في اللغةإذا قلنا إن الشعراء كانوا ينطقون وفقًا للنظام 
ويبدو أن كثيرين قد استراحوا إلى خطأ الشعراء في الشعر  .، فإن ذلك يعد منهم خطأ في الشعرالنحوي كانوا ينطقون وفًقا للنظام 

عراء ال تفترق عن قوانين اللغة، وأنها جميعًا سليقة واحدة، حتى ال تنكسر قوانين اإلعراب، وقد نسوا أن قوانين الشعر عند الش
يصوغها الشاعر دون إهمال لبعض جزئياتها، وليس هناك تفاضل بين أجزاء هذه "السليقة الشعرية"، بل إن الشعراء عند التفصيل 

 .(1557)والتفضيل نراهم يفضلون الجانب الشعرى على ما سواه"

 

 قد استشهد بقول األعشى : وإذا كان األستاذ إبراهيم مصطفي 

َماَلهذذذا َوًة َأج  ذذذذد  َميَّة  غ  ** َرَحَلت  س 
* 

ل َبَدا َلهذَذا َبى َعَلي َك َفَما َتق ذذو   َغض 

** هذا النَّهار  َبَدا َلَهذذذا م ن  َهّمَهذذذا
* 

 َما َبال ها ب اللَّيذ ذل َزاَل َزَوال َهذذذا

                                                           

 0 20/ 027 أيًضاوي ن ظر:  77/1( السابق1556)
 0 107ة وبناء الشعر ص( اللغ1557)
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، إذا (1558)اعر على الضمة في )زوالها( هجران للتماثل في القافية وما فيه من انسجامفي التدليل على دعواه، وأن في حرص الش
كان ذلك كذلك، فإن في العدول إلى الضمة معنى ما يقصده الشاعر، وهو أن التفكير في ارتحال محبوبته )سمية( وتحولها 

ووجود مثل هذا المعنى في  .بمرور الوقت وال سيما أنها رحلت معرضة، فال داعى للتفكير فيها هيوصدودها قد زال، وهو أمر بد
من وراء اإلقواء هو ما دعا الدكتور محمد حماسه إلى تعليقه على قول األستاذ إبراهيم مصطفي بعد  أيالتحول إلى الضمة؛ 

لى إثبات مراده قد رأينا أنها دليل على أن الشعراء ينطقون وفقًا استدل بها ع التيعرضه لقول األعشى السابق بقوله: "ولكن القصة 
وإذا كانت الفتحة ليست إعرابًا وال دلياًل عليه بل الضمة والكسرة فقط عنده هما  .ل َما يتطابق مع القوافي ال لما يقتضيه اإلعراب

يكون العدول إليها خاليًا من داللة اإلعراب بل  علما اإلعراب، فالبد أن يكون العدول إلى الضمة لمعنى مطلوب وقصد مراد، وال
 .(1559)لمجرد توافق القوافي"

أمَّا في قول األعشى )يجلجل( بالرفع إقواًء على نحو ما سبق، فإن الشاعر قد خالف في القافية محافظًا على سالمة اإلعراب 
ق الحديث عن محبوبته )قتيلة( واصفًا محاسنها لمعنى ما يقصده أيًضا من وراء هذه المخالفة في حركة الروى، وهو أنه في سيا

مبينًا أن بطنها ملساء تتكسر بشرتها متثنية من أثر السمن، وصدرها كلوح المرمر المسنون، قد جوده صانعه، وبالي في صقله، 
 .(1560)يجول وشاحاها على جانبى خصرها النحيل حين تنثنى متخلّ عًة في حركة ال تستقر

 

يريد الداللة على أن الوشاحين يجوالن في حركة ال تستقر، أتى بالفعل )يجلجل( في حالة الرفع لداللة الفعل على فلمَّا كان الشاعر 
الحركة، والفعل ال ي َجر  حتى تتفق حركته مع حركة روى القصيدة، أضف إلى ذلك أنه لو أتى باسم مكان الفعل حتى يمكن جره، 

كة وعدم االستقرار، ومالئمة ما مر من معنى في البيت، وهو ما أكد عليه قدامة بن فإنه لن يفي بغرضه في الداللة على الحر 
جعفر فيما أسماه "نعت ائتالف القافية مع ما يدل على سائر البيت" وهو "أن تكون القافية معلقة بما تقدم من معنى البيت تعلق 

 .(1561)نظم له ومالئمة لما مر فيه"

 

جرى القافية كما في اإلقواء أو اإلصراف، ليس خطأ في وإذا كان ذلك كذلك، فإن اختالف م
قواعد النحو يقع فيه الشاعر لكي يحتفظ بموسيقى القافية في شعره، فاألعشى في المثالين 

المذكورين آنفًا قد خالف موسيقى القافية للمحافظة على اإلعراب، وإفهام المتلقي معنى ما يريده، 
الدكتور رمضان عبد التواب، إذ يقول: "ويمكننا أن نعد من وهو األمر الذي يخالف قول أستاذنا 

اللغويين المحدثين، ليس في  أيواإلقواء في ر  .اللحن كذلك ما يسمى لدى العروضيين باإلقواء
الحقيقة من الخطأ في الموسيقى كما يريد أصحاب العروض أن يحملونا على هذا الفهم، بل هو 

وهو ما دعا الدكتور محمد حماسه إلى مخالفته حيث يرى أن  (1562)في الواقع خطأ نحوى"
فضاًل عن أن  ...الشاعر "لم يقل بهذا إال القتناعه بأن اإلعراب دال كل الداللة على المعنى

                                                           

 0 130ص ، ، واللغة وبناء الشعر20إحياء النحو ص : فيإبراهيم مصط ( ي ن ظر:1558)
 0 132ص ،  ( اللغة وبناء الشعر1559)
 0حيث الشرح 301( ي ن ظر: الديوان ص1560)
 0 222-221ص ، نقد الشعر قدامة بن جعفر : (1561)
 0 22ص، فقه العربية  فيفصول د. رمضان عبد التواب :  ( 1562)
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يدلل على أن ما  الذي، وهو األمر (1563)تخطئة العرب مظهر من مظاهر المعيارية المرفوضة"
لم يكن ضرورة شعرية، بل كان لمعنى ما هدف  سبق عرضه على هذا النحو في شعر األعشى

 إليه على نحو ما سبق عرضه.
 

 الخاتمة

 فنشير إلى مايلي :  ، هكذا نأتي إلى خاتمة البحث في موضوع الترخ ص في العالمة اإلعرابية في شعراألعشى

 
عشى قد أظهر أن الشعر العمودى إن حرف الروى بما يحمل من مجرى واحد، وما يتصل بذلك من قضايا نحوية  وشعرية  لدى األ

َلح عليها بلغة الشعر، وهو األمر  التيفن  مستقل، له خصائصه  ط  دعا  الذيتميزه عن النثر، حتى استحق أن تكون له لغة، يص 
 .(1564)المرزبانى إلى التصريح بأنه "ليس كل  َمن  عقد وزنًا بقافية قد قال شعرًا، الشعر أبعد من ذلك مرامًا وأعز  انتظامًا"

 

َتب  باألفكار، وأيًضا ال يكتب بالصور العيانية  ولذلك كان من حق الشاعر صالح عبدالصبور أن يقول: "ولمَّا كان الشعر ال ي ك 
تطاع وصف هذا العالم الجديد المتفتح فجأة"كاألحالم، ولك ن بالكلمات، فالبد من اللجوء إلى رموز الكالم، لكى ي س 

ولمَّا كان  .(1565)
ذلك كذلك، فقد اتضح على مدار هذا الفصل أن الروى رمز من رموز الكالم في شعر األعشى، يكشف عن اختصاص الشعر 

المعرب، سواء أكان بتسكين آخره أم بطرح العالمة اإلعرابية ومجيء عالمة بنظام معين على نحو ما ورد في الترخص في االسم 
وما ذلك إال ألن "اتحاد حركة الروى  .أخرى مكانها، وعلى نحو ما ورد ترخصًا في آخر المضارع الصحيح اآلخر أو المعتل اآلخر

 -إذا كانت لإلعراب أو البناء أو غيرهما-حركته في القصيدة يؤدى إلى طريقة تركيب البيت الشعرى تصويرًا وتركيبًا بحيث تتوافق
 .(1566)يختارها الشاعر مجرى لروى قصيدته" التيمع الحركة 

 

اختاره لقصائده، فإن فيما ورد ظاهره أن فيه  الذيوإذا كان من المالحظ أن األعشى كان ينطق بقافيته طبًقا ل َما يتفق مع مجراه 
يؤكده  الذي، وهو األمر المتلقيعراب فحسب بل من أجل إيصال معنى ما يريده إلى مخالفة بين روى القصيدة لم يكن رعاية لإل

أستاذنا بعد أن عرض لمسائل على نحو ما ع ر َض في مبحث الترخص، فيقول: "على أنى أريد أن أستدل من هذه الظواهر السابقة 
اختاروه لهذه القصائد رفعًا أو نصبًا أو جرًا، وال  الذيعلى أن الشعراء كانوا ينطقون قوافي قصائدهم بما يتناسب مع المجرى 

، بل كان يخالف مراعاة للمعنى على (1567)يتصور أن الشاعر كان في القصيدة الواحدة يخالف بين حركات الروى رعاية لإلعراب"
اب على نحو ما نحو ما وضح في ثنايا الفصل، فقد اتضح أن األعشى كانت رعاية النسق الموسيقى عنده أهم من قوانين اإلعر 

 .سبق صدد الحديث عن جزم المضارع المعتل في غير موضع الجزم

 

ما طرحت فيه العالمة اإلعرابية وال سيما  أي -وبناًء على ما سبق فإنه يمكن القول إن ما جاء في شعر األعشى ظاهره الترخص
كّ َنت أو جاء غيرها مكانها َن اللبس، فس  ة بدليل أن إطراح العالمة اإلعرابية قد ورد في قراءات ال يمت إلى الضرورة بصل -إذا أ م 

                                                           

اللغة وبناء  في، وي ن ظر: المناقشة المستفيضة لإلقواء والقول بأنه ليس ضرورة 172ص ، ( لغة الشعر1563)
 0 172-171، ولغة الشعر، ص 135-105الشعر، ص 

ح  المرزباني : (1564)  0 300ص ،  مآخذ العلماء على الشعراء فيالموشَّ
 0 11ص،  لثالث( صالح عبدالصبور: ديوان صالح عبدالصبور، المجلد ا1565)
 0 122( اللغة وبناء الشعر ص1566)
 0 105( السابق ص1567)
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القرينة الوحيدة في  هي، ولعل سر تمسك النحاة بالقول بأنه ضرورة "هو االعتقاد بأن الحركة اإلعرابية وحدها (1568)القرآن الكريم
لروح اللغة إذا أخذنا في  ، ولعل الوصف بالترخص أشبه بالصواب وأدنى(1569)الداللة على المعنى، وإهمالهم للقرائن األخرى"
وهذه األغراض البيانية غير مطردة؛ ولذلك ال يمكن وضع قاعدة خاصة بهذا  ...االعتبار أن الترخص ال يقع إال لغاية بيانية

الترخص؛ وألن إطالقه يفتح الباب أمام االبتكار والتجديد ما دام مستعمله جاريًا على سنن الفصحى آخذًا نفسه بما أخذ به 
 .(1570)ها أنفسهم، وإذا شاع االستعمال الجديد واستقر، وأقرته الجماعة اللغوية فال بأس من اعتداده قاعدة في هذا المجال"أصحاب

وإذا أخذنا في االعتبار أن الترخص ال يقع إال لغاية  بيانية، فقد اتضح من خالل بحث هذا الموضوع في شعر األعشى أن ثمة 
 .مع النسج الشعرى  النحوي ى ذلك إسهامه في توافق النظام أغراًضا بيانية من ورائه، أضف إل

 

 المصــــادر والمراجـــع
 

 إبراهيم مصطفي : 
 . 1907إحياء النحو، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة -

 د. أحمد علم الدين الجندي : 
اللهجذذذات العربيذذذة فذذذي التذذذراث، القسذذذم األول "فذذذي النظذذذامين الصذذذوتي والصذذذرفي"، الذذذدار  -

 . 1973تونس-العربية للكتاب، ليبيا
 د. أحمد كشك : 

التدوير في الشعر العربي "دراسة في النحو والمعنى واإليقاع"، الطبعـة  -
 . 4191األولى، القاهرة، 

 األعشى "ميمون بن قيس" : 
، مؤسسـة الرسـالة، 4ق د. محمد محمد حسين، طديوان األعشى، تحقي -

 .4169بيروت، لبنان
 

 هـ : 5.4التبريزى "الخطيب التبريزى"، ت
ــدين  - ــى، د. فخــر ال ــق عمــر يحي ــوافي، تحقي ــي العــروض والق ــوافي ف ال

 . .417قباوه، المكتبة العربية، حلب، سوريا، 
 د. تمام حسان : 

                                                           

 201ص ، ود. شعبان صالح: شعر أبى تمام "دراسة نحوية" ،172-177( ي ن ظر: لغة الشعر، ص1568)
 0وما بعدها 

 0 171ص ،( لغة الشعر1569)
 0 302ص ،الجملة في( العالمة اإلعرابية 1570)
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 . 1931للكتاب، القاهرة األصول، الطبعة األولى، الهيئة المصرية العامة -
 هـ" : 314ابن جنى "أبو الفتح عثمان بن جنى ت

الخصائص، تحقيق األستاذ محمد على النجار، الطبعة الثالثة، الهيئة  -
 . 4199-4196المصرية العامة للكتاب، القاهرة

 هـ" : 691حازم القرطاجنى"ت
منهــاج البلغــاء وســراج األدبــاء، تحقيــق محمــد الحبيــب بــن الخوجــه،  -

 . 4196لطبعة الثالثة، دار الغرب اإلسالمى، بيروت، لبنان، ا
 

 هـ" : 156ابن رشيق "أبو على الحسن بن رشيق القيرواني األزدى" ت
العمدة في محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده، تحقيـق محمـد محيـى الـدين  -

 . 4194عبد الحميد، الطبعة الخامسة، دار الجيل، بيروت، لبنان
 د. رمضان عبد التواب : 

 . 1997فصول في فقه العربية، الطبعة الخامسة، مكتبة الخانجى، القاهرة -
 هذ" : 011ابن السرَّاج "أبو بكر محمد بن سهل بن السرَّاج ت 

األصول فـي النحـو، تحقيـق د. عبـد الحسـين الفتلـى، الطبعـة الثالثـة،  -
 . 4199مؤسسة    الرسالة، بيروت، لبنان، 
 هذ : 101ابن سالم الجمحى ت

فحـول الشـعراء، إعـداد اللجنـة الجامعيـة لنشـر التـراث العربـى،  طبقات -
 . 4161دار النهضة العربية، بيروت، لبنان

 هذ" : .13سيبويه "أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت
الكتـــاب، تحقيـــق عبـــد الســـالم هـــارون، دار الكاتـــب العربـــى للطباعـــة  -

 .4169والنشر، القاهرة
 د. شعبان صالح : 

راســة نحويــة"، الطبعــة األولــى، دار الثقافــة العربيــة، شــعر أبــى تمــام "د -
 .م4114القاهرة
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موســيقى الشــعر بــين االتبــاع واالبتــداع، الطبعــة الثالثــة، دار الثقافــة  -
 .4119العربية، القاهرة

 صالح عبد الصبور: 
، دار العـودة، بيـروت، 4ديوان صالح عبد الصبور، المجلـد الثالـث، ط -

 .4177لبنان، 
 د. عبد السالم السيد حامد : 

ــاهرة،  - ــى"، دار غريــب، الق ــة للفــظ والمعن ــة "دراســة نحوي الشــكل والدالل
4..4 . 

 د.عطية المحمودي:
،رسالة ماجستير غير منشورة النحوي ظاهرة االتساع في الدرس  -        

 . .411جامعة القاهرة،          ، بكلية دار العلوم
 هذ" : 337د تالفارقى "أبو نصر الحسن بن أس

اإلفصــاح فــي شــرح أبيــات مشــكلة اإلعــراب، تحقيــق ســعيد األفغــاني،  -
 . 4171الطبعة الثانية، جامعة بنغازي، ليبيا، 

 هذ : 007قدامة بن جعفر "أبو الفرج ت 
نقد الشعر، تحقيق/ كمال مصطفي، الطبعـة الثالثـة، مكتبـة الخـانجى،  -

 . 4179القاهرة
 هذ " 171جمال الدين محمد بن عبد الله ت  ابن مالك "

تحقيق محمد  ، شرح التسهيل " تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" -
دار ، وطارق فتحي السيد                                           ، عبدالقادر عطا

 م . 4..4، هـ 4144الطبعة األولى،  ، لبنان ، بيروت، الكتب العلمية
-  

 هذ" : 133المبرد "أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ت 
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المقتضب، تحقيق محمد عبد الخـالق ُعَضـيمة، عـالم الكتـب، بيـروت،  -
 .ت.د

 د. محمد حماسة عبد اللطيف : 
 .411بناء الجملة العربية، الطبعة األولـى، مكتبـة الشـروق، القـاهرة -

. 
ـــة بـــين القـــديم والحـــديث، ن - شـــر جامعـــة العالمـــة اإلعرابيـــة فـــي الجمل

 .4193الكويت
لغـــة الشـــعر "دراســـة فـــي الضـــرورة الشـــعرية"، الطبعـــة األولـــى، دار  -

 . 4116الشروق، القاهرة
، القــاهرة ، المكتــب الفنــي للتجهيــزات والطباعــة ، اللغــة وبنــاء الشــعر -

 . 4114، 4ط
 د.محمد الهادي الطرابلسي :

منشورات الجامعة  ، خصائص األسلوب في الشوقيات -
 .م4194التونسية

 هذ" : 033المرزبانى "أبو عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزبانى " ت
الموشح في مآخذ العلمـاء علـى الشـعراء، تحقيـق محمـد حسـين شـمس  -

 . 4115، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان4الدين، ط
 هذ" : 711ابن منظور "أبو الفضل جمال الدين ت

العرب، تحقيق األستاذ عبـد اللـه الكبيـر وآخـرين، دار المعـارف، لسان  -
 .ت.القاهرة، د

 " : 130ابن يعيش "موفق بن على بن يعيش ت
 .م.411هـ،4144شرح المفصل، مكتبة المتنبي، القاهرة،  -
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 الثانيالمبحث 

 تعدد وجوه اإلعراب وعالقته بالداللة
 

  (1571)سياق الجملتين االسمية والفعلية فيالقسم األول: وجوه اإلعراب المحتملة للكلمة 
 

 الجملة االسمية المجردة والمنسوخة :  فيأواًل: وجوه اإلعراب المحتملة للكلمة 
سذذياق الجملذذة االسذذمية  فذذيوردت بعذذض الكلمذذات تحتمذذل أكثذذر مذذن وجذذه إعرابذذى، وذلذذك 

ويمكذن عذرض ذلذك فيمذا  .أو فعلذى فذيسذمية المنسذوخة بناسذخ حر المجردة من الناسخ، والجملة اال
 يلى : 

 ما يحتمل وجهين تتفق فيهما عالمة اإلعراب : -أ
 االحتمال بين المبتدأ والخبر :  -4

                                                           

 ثثي جثثز   ثثل    لو ثثص نص  ة ثث ، حيثثي ينثثص ف نصحث ثثص  ( ىُثْنرثثل  رثثصهلا ةةحواثثصة  ة  لةنيثث 1571)
 0وغل  هأا ة و ًياص   لأ أ ةن ة ل ص  
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 :(1572)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيورد احتمال كون الكلمة مبتدأ أو خبرًا 
ذذىّ  ** إ َذا َما ه ذذم  َجَلسذ ذذوا بالَعش 

* 
ذم   اَلم  َعذذاد  وَأي ذذد ى ه ض   َفَأح 

 
فكلمذذة )أحذذالم( تحتمذذل أن تكذذون خبذذرًا لمبتذذدأ محذذذوف جذذوازًا، وتقذذدير الكذذالم: فهذذم أحذذالم 

ه م   وقد بدا أن االختالف  .عاد، وتحتمل أن تكون مبتدأ لخبر محذوف جوازًا، والتقدير: فأحالم عاد 
 .(1573)كلمة أحالم فيتعدد وجوه اإلعراب  فيتقدير المحذوف هو السبب  في

 
والمعنذذى مذذع االحتمذذالين ال يختلذذف كثيذذرًا، فذذالمعنى علذذى احتمذذال كذذون )أحذذالم( خبذذرًا عذذن 

، وتقويذذذة الحكذذذم المسذذذتفاد منذذذه، وتقريذذذره المتلقذذذيذهذذذن  فذذذيالمبتذذذدأ أن الشذذذاعر يريذذذد تمكذذذين الخبذذذر 
عاوية( يتميزون بتمكن رجاجة األحالم اإلشارة إلى أن قوم قيس بن معد يكرب )بنى م أيللمبتدأ؛ 

مذنهم، وأن ذلذك مقذرر لهذم دون غيذرهم وقذت السذلم، وعلذى احتمذال كذون كلمذة )أحذالم( خبذرًا، فإنذذه 
ك ذَم علذيهم برجاحذة األحذالم،  كذأن رجاحذة األحذالم لذم توجذد إال  أييشير إلى أنهم )بنذى معاويذة( ح 

 .عبارة عن أحالم راجحة أن كل أخالقهم وقت السلم أيلهم، وذلك وقت السلم؛ 
 
 االحتمال بين المبتدأ والمعطوف :  -4

جملة اسمية أن تكون  فيالتراكيب النحوية، ومن ذلك احتمال كون الكلمة المعطوفة على أخرى  فييمثل أسلوب العطف دورًا كبيرًا 
أربعة  فيشعر األعشى  فيوقد ورد هذا االحتمال  .الجملة السابقة فيمعطوفة وأن تكون مبتدأ لخبر محذوف دل عليه المذكور 

 :( 1574)وأربعين موضعًا، نحو قوله

ذذه   ع  م  ن ذذذَج ي س  يب  َتَخال  الصَّ َتج  ** َوم س 
* 

ل   ع  ف يه الَقي َنذذة  الف ض   (1575)َإَذا ت َرجّ 

 
 :  (1576)قوله فيفقوله: )ومستجيب( بالجر يحتمل العطف على كلمة )فتية( قبل ذلك 

                                                           

 0،  ى  هضعم   يجع  ناص   ى ص 22/31( ة  ىعةح1572)
( ىُثْنرثثثل  حثثثثأ  ة اموثثثث و نيثثثث   ثثثثص  ة شثثثثلط  ثثثثي ة ام ثثثثي ةأل ف أثثثث  ة ىنثثثثا ةأل ف،   ةة  1573)

 0 152-150ة ولةني  ص
 ،217/0 ، 207/109202/33 ،52/02 وىضص   ىُثْنرل   202/31 ( ة  ىعةح1574)

39212/279200 /23 ،205/10 ،275/31 ،125/32 ،017/10 ،
030/29057/2 0 

 0( ة ُىُضا  ة وأ يلم   عنص   ةح ة  نأ  ص أومأ  1575)
 0 202/01( ة  ىعةح1576)
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ت  إ َلى الَحان ذذذوت  َيت َبع ن ذذىَوَقد   ** َغَدو 
* 

  ُ ل  ل ش  ُ  ش  ُ  َشل ول  َشاو  مَشل 
 َشذذذول  

ن د  َقذذذد  َعل م ذذوا في ي وف  ال ه  ** ف ت َية  َكس 
* 

يَلة  َفع  َعن  ذ ى الح  َأن  َلي س َيد 
َيل    الح 

 
له رفقاء من أصحاب اللذة، يغدو معهم إلى مكان ويكون العطف حينئذ من قبيل عطف المفردات، والمعنى أن األعشى كان 

هؤالء الفتية كسيوف الهند مضاء، لم يمنعوا أنفسهم من لذاتها؛  .الخمر، يتبعه غالم خفيف نشيط يحمل األشياء، ويشوى اللحم
 .كلهيجيب الصنج ويشا الذيالعود  أيًضاألنهم يعلمون أن ليس يدفع عن ذى الحيلة الحيل، وأثناء ذهابه تجد معه 

 

الرفذذع علذذى أنهذذا مبتذذدأ لخبذذر محذذذوف، والتقذذدير: وعنذذدنا  أيًضذذاوتحتمذذل كلمذذة )مسذذتجيب( 
أنَّذه  أيمستجيب، والجملة حينئذ تكون استئنافية، والمعنى على ذلك يكون استطرادًا مذن الشذاعر، 

ذذا ذكذذذر أنذذذه يذذذهب إلذذذى الحذذذانوت يتبعذذه غذذذالم خفيذذذف نشذذيط وفتيذذذة أغرقذذذوا أنفسذذهم  ملذذذذاتها،  فذذذيلمَّ
 التذي-يجيب الصنج، ويشاكله عندما تنشط القيان الذيأو معنا العود  أيًضااستطرد قائاًل: وعندنا 

 .للغناء على نغمات العود وجرس الصنج-تلبس ثوبًا واحدًا كأنها مبتذلة
 

أنذه  أيوعنذدنا مسذتجيب، وأراد بذه العذود،  أيذلك يقذول البغذدادى: "ومسذتجيب إلذخ،  فيو 
قذال أبذو عمذرو: يعنذى بالمسذتجيب العذود، شذبه صذوته  .يجيب الصنج، فكأن الصذنج دعذاه فأجابذه
وروى بذالجر، فيكذون معطوفذًا علذى فتيذة قبلذه بأربعذة  .بصوت الصذنج، فكذأن الصذنج دعذاه فأجابذه

 .(1577)أبيات"
 :  (1578)قوله أيًضاومثال ذلك 

م  َقاَتلذ ذذوا ب َخف يَّذذذة   ُ  ل َقذذذو  ** ف َداء 
* 

َوتذ ى َوبَ  ص  إ خ   نأتيَفَوار َس َعو 

 
( تحتمل العطف على كلمة )إخوتى(، ويكون العطف حينئذ من قبيل عطف نأتيفكلمة )ب

إعراب األول )إخوتى(، فكان مرفوعذًا بالضذمة المقذدرة،  في الثانيأن العطف أشرك  أيالمفردات؛ 
أن تكذون مبتذدًأ  أيًضذاوتحتمل  .ء المتكلممنع من ظهورها اشتغال المحل بالكسرة المناسبة ليا التي

فذذداء، ويكذذون العطذذف حينئذذذ مذذن قبيذذل عطذذف  نذذأتيَخَبذذر  محذذذوف، دل عليذذه األول، والتقذذدير: وب
فداء( ال محل لها من اإلعذراب معطوفذة علذى جملذة )فذداء إخذوتى(،  نأتيالجمل، فتكون جملة )وب

                                                           

 0 052/ 1   ( يزة   ةأل ب1577)
 0 2/  057، ( ة  ىعةح1578)
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حينئذذ قذد جمعذت بذين مضذمونى الجملتذين ال محذل لهذا مذن اإلعذراب، وتكذون الذواو  التياالبتدائية 
نحذو قولذك: جذاء  فذيالمجذىء  فذيالحصول، "وهذا هو األقذرب، فإنهذا كمذا تجمذع بذين الذرجلين  في

 .(1579)الوجود والحصول" فيزيد وعمرو، فهكذا تجمع بين الجملتين 
والمعنذذى علذذى الذذوجهين أن الشذذاعر يمذذدح شذذيبان بذذن شذذهاب الجحذذدرى ومطذذر بذذن شذذريك 

المكذذان المسذذمى )َخف يَّذذة(  فذذيالشذذيبانى قذذائاًل: إننذذى أفذذدى هذذؤالء الفذذوارس، الذذذين قذذاتلوا بنذذى عذذوف 
احتمذذذال  فذذذي، والجذذذدير بالمالحظذذذة أن القذذذول بالحذذذذف هنذذذا كذذذان السذذذبب الذذذرئيس نذذذأتيبذذذإخوتى وب

 .االبتداء والعطف
 االحتمال بين الحال والخبر :  -3

 فذيشذعر األعشذى  فذيحالذة اتفذاق العالمذة اإلعرابيذة  فيورد االحتمال بين الحال والخبر 
 فذذذيموضذذذع واحذذذد، احتملذذذت فيذذذه الكلمذذذة أن تكذذذون حذذذااًل وأن تكذذذون خبذذذرًا للفعذذذل النذذذاقص )بذذذات(، 

 :  (1580)قوله
َطل َيان َهذذذا  وَري ذذذن  َيص  ذ ذب ل َمق ر  ** َتش 

* 
 َوَباَت َعَلى النَّار النََّدى َوالم َحلَّذذق  

َى أ مّ  َتَحاَلفذَذذا يَعى  ل َبان  ثذَذذذذد  ** َرض 
* 

ض  اَل  َحَم َداج  َعو  ب َأس 
 (1581)َنَتَفرَّق  

 

ذذذذيَعى  ل َبذذذذان  فقولذذذذه: ) ُ  َوَبذذذذاَت َعَلذذذذى النَّذذذذار النَّذذذذَدى َوالم َحلَّذذذذذذق  َرض  ُ  خبريذذذذة  ُ  اسذذذذمية  ( جملذذذذة 
ُ  بناسخ فعلى )بات(، صورة نمطها :   منسوخة 

ناسخ فعلى+خبر "جار ومجرور"+اسم+حرف 
 عطف+معطوف+حال+مضاف إليه

 
َرب حااًل، وقوله )على النار( خبر بات، فإنها تحتمل   أيًضذاوإذا كانت كلمة )رضيعى( ت ع 

محل نصب حال، والمعنى أن الندى )الكذرم(  فيالنصب على أنها خبر بات، وقوله )على النار( 

                                                           

 0 1/20ا،  ىُثْنرل   لح ة اىن111ص ،( ة  لةز1579)
 0 50-175/51( ة  ىعةح1580)
( ة رثثثل  ) ثثثعض( ى واثثثا  يثثثن ونثثثثل أثثث   جثثثن  نشثثثيل إ ي ثثثص  ياثثثص نيثثث  حثثثي  ة  ثثث ىي  ثثث  1581)

(،  ة نثث    ة  ثثلم،  ة ا لثثء  000ة جالثث  ة ىيليثث ؛ أل ثثن  ةلثثع  ثثي  ثثيص  جالثث   يليثث  )ي ص ىثثص
 0ة ا لء ن  جشل ة   نأ، و  ل  ة ليا
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والمحلق قذد باتذا علذى النذار حالذة كونهمذا رضذعا ل َبانذًا واحذدًا مذن ثذدى أمّ  واحذدة ، وذلذك مبالغذة مذن 
 .وصف )المحلق( بالكرم فياألعشى 

 

أن النذذدى والمحلذذق قذذد باتذذا أخذذوين رضذذعا لبانذذًا واحذذدًا مذذن  الثذذانيوالمعنذذى علذذى االحتمذذال 
 .(1582)حالة كونهما متحالفين على النار فيدة، وذلك ثدى أم واح

 

 االحتمال بين النعت والبدل :  -1
آخذذذذذر بعذذذذذض األسذذذذذماء، كاألسذذذذذماء المبنيذذذذذة واالسذذذذذم  فذذذذذينظذذذذذرًا لخفذذذذذاء العالمذذذذذة اإلعرابيذذذذذة 

إلخ، فإن احتمال تعدد األوجه اإلعرابية قد يعترى هذه الكلمذات أحيانذًا، وقذد ورد ذلذك  ...المقصور
 :  (1583)قوله فيموضع واحد  فيشى شعر األع في

يذذذن   الذيَوإ نَّ َأَخذذاك   َلم  ** َتع 
* 

َفذذذاَرا ذذل  الج   َلَيال َيَنذذا إ ذ  َنح 

مذذذةً  ك  َبذذذذى ح  َد الصّ  ل َبع  ** َتَبدَّ
* 

َمذذاَرا ن ذذذه  خ  ي ب  م   َوَقنََّعه  الشَّ

 

كونها تعرفه،  هيموضحة صفة فيه، و ( تحتمل أن تكون نعتًا لكلمة )أخاك( الذيفكلمة )
أن الشذذاعر  أيًضذذاوتحتمذذل أن تكذذون بذذداًل مطابقذذًا، وبذذذلك تكذذون فضذذلة مقصذذودة بذذالحكم، والمعنذذى 

َبك   ذذرًا: إن َصذذاح  فقذذد  .ليذذالى )الجفذذار( قذذد غيرتذذه األيذذام فذذيقذذد عرفتذذه  الذذذي"يقذذول لصذذاحبته م تَحسّ 
 .(1584)وبّدله من جهالة الصبى حكمة الشيو " وأحل به أثقاله، -وإن كان له كارها-اعتراه الشيب

 

 ما يحتمل وجهين تختلف فيهما عالمة اإلعراب : -ب
 االحتمال بين الخبر والحال : -4

شذذعر األعشذذى  فذذيحالذذة اخذتالف العالمذذة اإلعرابيذذة  فذذيورد االحتمذال بذذين الخبذذر والحذذال 
، بناًء على اعتباره ناقصذًا أو خبر الفعل )أغدو( فيموضعين اثنين، أولهما  فيالكلمة المفردة  في

 :  (1585))كأن(، نحو قوله فيخبر الناسخ الحر  في الثانيتامًا، و 

                                                           

-70يثص  ة جاثا،  نة ث   ي  يثء  م ة لثن ة نصبثيل، ص ( ىُثْنرل  ة م ليع أ  نوثصب  ثلح ون1582)
 0 1000 ةن      لنشل  ة وعزىع  ة ولجا ، ة  مي  ةأل  أ،  أشء،  عنىص 71

 0 25/7، ( ة  ىعةح1583)
 0حيي ة شلح 23ص ، ( ة ًصنء1584)
 0 25/ 55  ،  ىُثْنرل  وىضص  50/20، ( ة ًصنء1585)
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ذ  َفَلذئ ذن َشذذطَّ ب ذذى الَمَزار  َلَقذذد  أَغ 
 ـُدو َقِلْيـــَل الُهُمـــوِم َناعـِـم َبــالِ 

 
، صذورة نمطهذا: لقذد+فعل   ُ ُ  مؤكذدة  ُ  خبريذة  ُ  اسذمية  فقوله: )لقد أغدو قليل الهموم( جملة 

هذه الجملة تحتمل أن تكون منصوبة على  فيناقص+اسم+خبر، والجدير بالذكر أن كلمة )قليل( 
الخبريذذة للفعذذل )أغذذدو(، إذا كذذان ناقصذذًا، وتحتمذذل أن تكذذون منصذذوبة علذذى الحذذال إذا كذذان الفعذذل 

 .(1586)تاماً )أغدو( 
 

مدح األسود بن المنذر اللخمى، فيذرى أنذه إذا  فيمقدمة قصيدته  فيوالمعنى أن الشاعر 
كانت ديار محبوبته قد َبع َدت فربما يتحول من إنسان مثقل بالهموم إلى إنسان قليل الهموم مرتاح 

ا المعنذى، البال، وتصذبح هذذه حالذه، فعلذى االحتمذال األول يكذون المعنذى علذى سذبيل اإلخبذار بهذذ
د  ديار محبوبته الثانيوعلى االحتمال   .يكون الهدف بيان حالته مع ب ع 

 
 االحتمال بين الخبر والمفعول :  -4

تصنيف الجملة، فيحتمل أن تكون  فييؤثر  الذيقد ترد بعض الكلمات مرفوعة على الخبرية، وتحتمل أن تكون مفعواًل، وهو األمر 
تقدير المحذوف، فقد يحتمل أن يكون المحذوف مبتدأ  فيشعر األعشى بسبب االختالف  فياسمية أو فعلية، وهذا التعدد ورد 

 :  (1587)سبعة وخمسين موضعًا، نحو قوله فيويحتمل أن يكون فعاًل، وقد ورد ذلك 

ذذذ كذ ذَب َوخ  َعذذَز الم َكو  َطع  اأَلم  ** داً َتق 
* 

ي َغذذال    ب َنذذذذَواج  َسر يَعذذة  اإل 

ذذو   َهذذذا السَّ د و إ َذا َمسَّ ُ  َتع  ** َعن َتر يس 
* 

ذذل الَجذذذوَّال   و  الم َصل ص   ط  َكَعد 

 

سياق حديثه عن ناقته ومدى تحملها، فيرى أنها تقطع األرض الغليظة الملتهبة بخطى واسعة وقوائم سريعة اإليغال،  فيفالشاعر 
 البيت الخامس والعشرين، السابق على هذا البيت، حيث يقول: في( يعود على كلمة )حرة( هيوفاعل الفعل )تقطع( مستتر تقديره )

                                                           

 ثثثثيل ةأل شثثثثأ أ والثثثث  ة واثثثثصم  ة ن نثثثثصح لثثثث    ثثثثي( ة جثثثث ىل نص ا حرثثثث  وح ةأل يثثثثصف ة وثثثثأ  ن   1586)
 ي ة ىيلي  )غث ة، نثص (  جثص  )غث ة(  ثي وننيث  أعةاثع ننثيت  ة اصاثأ،   ثي أعاثع ة  نل  

ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل   0 ةحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ننثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيت  ة اضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصن   نثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثأ ك نثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص 
 0 225/219210/079175/519122/39320/20ة  ىعةح

 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل   لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثأ  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثميا  17-57/12( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1587)
، 50/21952/339215/319232/10ة اثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصف

227/209120/59152/39115/229000/219015/209022/139322/
29312/20  
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ُ  َكَقن َطذذذَرة   ذذذرَّة  و َمر َحت  ح  ** الذذر 
* 

َقذذال   ر  يذذذَر ب اإل   م يّ  َتف ر ى الّهج 

عنتريس، وتحتمل أن تكون مفعواًل به لفعل  هيوبناًء على ذلك، فإن كلمة )عنتريس( تحتمل أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: 
تقدير  فيكلتا الحالتين ال محل لها من اإلعراب استئنافية، وقد بدا أن االختالف  فيمحذوف تقديره: أعنى عنتريسًا، والجملة 

والمعنى على االحتمالين أن هذه الناقة صلبة تعدو إذا مسها السوط مثل عدو  .دعا إلى هذا التعدد اإلعرابى الذيالمحذوف هو 
 .حمار الوحش الجوال

 

 :  (1588)قوله أيًضاومثال ذلك 

ع  ه َري ذرَ  ذذذل  َودّ  َتح  ذذذَب م ر  ** َة إ نَّ الرَّك 
* 

يق  َوَداَعًا َأي َها الرَّجذ ذذل    َوَهَل ت ط 

ق ذذذول  َعَوار َضهذَذا  ** َغرَّاء  َفر َعاء  َمص 
* 

ل   ى الَوَجى الَوح  ش  َوي َنى َكَما َيم  ى اله  ش   َتم 

 

غراء، وتحتمل أن تكون مفعواًل به لفعل محذوف، تقديره:  هيفكلمة )غراء( وردت بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: 
تقدير المحذوف، والمعنى  فيإلى تعدد وجوه اإلعراب هو االختالف  أيًضادعا هنا  الذيوالجدير بالمالحظة أن  .(1589)أعنى غراء

مشيتها  فيقولة، متمهلة على االحتمالين أن األعشى يرى أن هريرة ذات بشرة وضيئة بيضاء وشعر غزير مسترسل، عوارضها مص
 .تخشى الزلل هيأرض وحلة، ف فيحتى ي َخّيل إلى الناظر أنها تسير 

 

 االحتمال بين الخبر والتمييز :  -3

 :(1590)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيورد االحتمال بين الخبر والتمييز 

نذذًا َساَعذذذًة َفتَذذذرت   ** إ َذا ت َعال ج  ق ر 
* 

َنها َذن وب  الّمت ن َوالَكَفذذل  َواه َتزَّ   م 

  ُ َكَنذذة  ر ع  ب ه  ء  الذذدّ  َشاح  وم ل  ر  الو  ف  ** ص 
* 

ر  َين َخذذذز ل    إ َذاَ َتأتَّى ي َكاد  الَخص 

 

بهكنة؛ ألن أصل الكالم: وملء الدرع  هيفكلمة )بهكنة( وردت مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف مع حرف العطف والتقدير: و 
 .كنة، والمعنى على ذلك أن الشاعر قد حكم على محبوبته هريرة بضخامة جسمها، حيث إن الخبر حكم على المبتدأوبه

                                                           

 0 1/ 205، ( ة ًصنء1588)
 0 1/217( ىُثْنرل   لح ة  نصئ  ة وًع ة اش عنة 1589)
 0   لل ص   بصحمص ، بىل ة ع صح   لي   ة خنل، يأيأ  يوأيأ  يول ء205/1( ة  ىعةح1590)
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وتحتمل أن تكون منصوبة على التمييز، وكلمة ملء خبر لمبتدأ محذوف أو تكون معطوفة على كلمة )صفر(، وذلك ألن كلمة 
دقيقة الخصر، حيث إن وشاحها يجفو عن خصرها، فال يمسه لدقته، استطرد )ملء( مبهمة تحتاج إلى تمييز، فلمَّا وصفها بأنها 

وللمتلقى أن يتساءل: بماذا تمأل قميصها  فتأتى كلمة )بهكنة(، لتجيب عن هذا التساؤل وتوضح اإلبهام  .قائاًل بأنها تمأل قميصها
ملؤها ومثله هو المضاف ال  فيإلى التمييز أنها تمأل قميصها ضخامة، يقول الرضى: "والمبهم المحتاج  أيكلمة )ملء(،  في

إلى التمييز إلبهام المثل  أيًضاالمضاف إليه؛ ألنك لو جئت بالضمير بدل المضمر، وقلت: ملء اإلناء، ومثل زيد، الحتاج الكالم 
 .(1591)، فرجاًل تفسير مثل، وزبدًا تفسير ملء"شيءقدر ما يمأل به ال أيوالملء، 

 

 االحتمال بين البدل والظرف :  -1

 :(1592)قول األعشى فيموضع واحد  فيورد هذا االحتمال 

َماَلهذذذا َوًة َأج  ذذذذد  َميَّة  غ  ** َرَحَلت  س 
* 

ل َبَدا َلهذَذا َبى َعَلي َك َفَما َتق ذذو   َغض 

** هذا النَّهار  َبَدا َلَهذذذا م ن  َهّمَهذذذا
* 

 َزاَل َزَوال َهذذذاَما َبال ها ب اللَّيذ ذل 

 

تحتمل الرفع على أنها بدل من اسم اإلشارة )هذا(، وبذلك يكون هو المقصود بالحكم، وتحتمل  الثانيالبيت  فيفكلمة )النهار( 
يقول البغدادى:  .أدى إلى تجمع الهموم على الشاعر الذيالنهار، وهو األمر  فيأن االرتحال كان  أيالنصب على الظرفية؛ 

  .يجوز فيها الرفع على جعله وصفًا لهذا، وحذف الراجع من خبر المبتدأ، كأنه قال: هذا النهار بدا لها فيه"النهار 

ويجوز النصب، وهذا ما رواه أبو -بدا البداء، وقوله "من همها" حال من هذا الفاعل أيفأمَّا فاعل بدا، فيكون ضمير المصدر، 
 َوَمن  نصب النهار ففيه وجهان :  ...اإليضاح الشعرى  فيح به أبو على الحسن، وكذلك أبو عمرو الشيبانى، وهو ما صر 

 أن يكون على حد زيدًا مررت به، واآلخر أن يكون ظرفًا لبدا، كأنه قال: أحدهما: 

ويجوز أن يكون قوله هذا فيمن نصب النهار إشارة إلى االرتحال، كأنه لمَّا قال: رحلت  .هذا النهار فيبدا لها البداء من همها 
هو )هذا(، وكأن المعنى عليه، ألن المعنى هذا  الذيبدا ذكر يعود إلى المبتدأ  فيقال: هذا االرتحال بدا لها النهار، فيكون 

 .(1593)عتادنا خيالها، هال فارقتنا بالليل كما فارقتنا بالنهار"النهار، فما بالها بالليل ي فياالرتحال والمفارقة قد بدا لها 

 االحتمال بين البدل والمفعول به :  -5

أربعة عشر موضعًا، نحو  فيشعر األعشى  فيسياق الجملة االسمية مجردة ومنسوخة  فيورد االحتمال بين البدل والمفعول به 
 :  (1594)قوله

ذذب  الل ذذذجّ   َبى  َراه  َبَناَها ق َصى  والم َضاض  بن  ** التيوَ  َفإ نّ ى وَثو 
                                                           

 0 52-51/ 1، (  لح ة  ص ي 1591)
 0 1/ 77، عةح( ة  ى1592)
 0 122-120/ 3، ( يزة   ةأل ب1593)
، 107/05، 139217/229227/57/  232 ىُثْنرثثثثثثثثل  وىضثثثثثثثثص   275/33، ( ة ثثثثثثثث ىعةح1594)

100/2 ،152/5 ،115/259015/59022/109015/209022/229022/1 0 
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 ج ر ه ذذم   *
َبذذذاب  الَعذذَداَوة  َبي َنَنذذا  ** َلئ ذن  َجدَّ َأس 

* 
ر   نّ ى َعَلى َظه  َلن  م  َتح  َلَتر 

 (1595)َشي َهذذم  
 

المقصودة بالحكم مفيدة تفسير متبوعها وتوضيحه،  هيفكلمة )راهب( وردت مجرورة على أنها بدل من كلمة )ثوبى(، فكانت 
بناها قصى والمضاض بن جرهم، كأنَّه لمَّا قال: فإنى وثوبى، تعرض  التيالنصب على تقدير: أعنى راهب اللج و  أيًضاوتحتمل 

ب( والمعطوف عليها إلخ، واألولى الجر على البدل على أساس أن كلمة )راه ...لسؤال مضمونه، ما ثوباك  فقال: أعنى راهب اللج
كّ نت الستقامة وزن الطويل التي( تفسير للمتبوع )ثوبى(، المضاف إلى ياء المتكلم التي)  .س 

بناها قصى وابن جرهم، لئن جدت العداوة بينه  التيوالمعنى على االحتمالين أنه يقسم براهب اللج وبعمله الصالح، ويقسم بالكعبة، 
 .(1596)وبين خصمه عمير بن عبدالله بن المنذر بن عبدان، واستحكم العداء ليرتحلن خصمه على ظهر القنفذ الشائك

 

 ما يحتمل ثالثة أوجه تختلف فيها عالمة اإلعراب :  -جـ

 الخبر والمفعول به والبدل :  -4

ثالثة مواضع، نحو  فيشعر األعشى  فيبعض الكلمات محتملة الخبر والمفعول به والبدل  فيورد احتمال تعدد وجوه اإلعراب 
 :  (1597)قوله

َحذذة   د  ذذن  َثَنذذاء  َوم  ** َوَما َكاَن ف ي َهذا م 
* 

ذذدا نى ب َها َأَبا ق َداَمذذذذَة َعام   َفَأع 

َس َأل َقذت  ق َناَعَهذذذا م  ** َفتًى َلو  ي َناد ى الشَّ
* 

ار ى ألَل َقى الَمَقال ذذذَداَأو   َمر السَّ  الق 

 

)أبو قدامة(،  فيأن هوذة بن على الحن أيتحتمل أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف، تقديره: هو فتى،  الثانيالبيت  فيفكلمة )فتى( 
القمر، أللقى إليه  يمدحه الشاعر رجل له مكانة من الشرف، لدرجة أنه لو نادى الشمس، أللقت قناعها وكلمته، ولو خاطب الذي

أن تكون بداًل من )أبا قدامة( على سبيل التفسير، واالحتمال الثالث أن تكون منصوبة على  الثانيواالحتمال  .المقاليد وأطاعه
هذا الموضع خفاء العالمة اإلعرابية على آخر  فيسوغ هذه االحتماالت  الذيالمفعولية على تقدير: أعنى فتى، والجدير بالذكر أن 

  .سم المقصور )فتًى(اال

 

 الخبر والنعت والمفعول :  -4

 :  (1598)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيورد االحتمال بين الخبر والنعت والمفعول به 
                                                           

 0(  ي ل  ة  نىأ أ ًع ة جل  نص شع 1595)
 0حيي ة شلح 273( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1596)
 0 009132/01/  132،  ىُثْنرل وىضص  22/ 225  ( ة ًصنء1597)
 0 150/13( ة ًصنء1598)
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  ُ وَنذذذة  يذذذاح َمص  م الصّ  َنع ه  َيذذو  ** َوَيم 
* 

َكذذب   ى َتث وب  وت ر  اع  ُ  إ َلى الدَّ َراع   س 

يج  م ن  آل   ذذَوج  َعَناج  يذ ذذح  َوأَع  ر  ** الصَّ
* 

َمَغاوير  ف يَها ل أل ر ي ذذب  
م َعقَّذذ ب

(1599) 
 

أفراس مصونة  أيصفة لموصوف محذوف )أفراس(،  هي التيفكلمة )عناجيج( وردت مرفوعة على أنها نعت لكلمة )مصونة(، 
 هيضامرة البطون؛ ولذلك ف-وصفت بعد ذلك بالسرعة التي-لوقت الحاجة، ثم تأتى كلمة )عناجيج(، لتوضح أن هذه األفراس

 .سريعة

 أيعناجيج،  هيإمكانية تقدير المحذوف، فإنها تحتمل أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقدير:  فيوبجانب ذلك ونظرًا لالختالف 
والتركيز حينئذ يكون على المفعول الحكم عليها بأنها ضامرة البطن، وتحتمل النصب على أنها مفعول به، والتقدير: أعنى عناجيج، 

محل رفع نعت، وتحتمل االستئناف، فال محل لها من اإلعراب، وذلك على سبيل  فيبه )عناجيج(، والجملة على هذين التقديرين 
سياق هجائه للحارث بن وعلة مستعرضًا خصال قومه، فإذا حل بهم أحد  فيبيان صفات هذه األفراس  فياالستطراد من الشاعر 

جوارهم آمنًا، تحميه خيل ادخرت للشدائد، تسرع إلى المستغيث، وتركب الوعور والصعاب، ضامرة من  فيغرباء، فإنه "يحل ال
ساللة )الصريح( و)أعوج(، تندفع إلى القتال، جرئية ال تهاب، وال يأمن الفرسان الحاذقون بالقتال أن تكر عليهم المرة بعد المرة ال 

 .(1600)ينالها كالل"
 

 الخبر والبدل والحال :  -3

 :(1601)قول األعشى فيموضع واحد  فيورد هذا االحتمال بين الخبر والبدل والحال 

لّ َقت ن ى أ َخي ذذَرى مذذذا ت اَلئ م ن ذذذى ** َوع 
* 

ل ذذذه َتب ذذذل   بًّا ك  َتَمَع الح ب  ح   َفاج 

 

فكلمة )حبًا( وردت منصوبة على الحال، وتحتمل الرفع على تقدير مبتدأ محذوف، والتقدير: فاجتمع الحب هو حب كله تبل، 
 .بيان ماهية هذا الحب فيمحل نصب حال، وتحتمل االستئناف على سبيل االستطراد  فيوالجملة حينئذ تكون 

 

شرح النحاس  فيأن تكون بداًل من )الحب( على سبيل التفسير والبيان، ويؤيد ذلك أنها رويت بالرفع  أيًضاوتحتمل كلمة )حبًا( 
 .(1602)للقصائد التسع المشهورات

 

                                                           

( أنثثثثثع    و  و ثثثثثلةس أنثثثثثع    علثثثثث  ة  صجثثثثث ،  نثثثثثصجيث  اثثثثثال، ة نثثثثثلى   و ثثثثثعن   ل ثثثثثصح 1599)
 0أش عنةح

 0حيي ة شلح، 151ص، ( ة  ىعةح 1600)
 0 207/22( ة ًصنء1601)
 0 1/225(  لح ة  نصئ  ة وًع ة اش عنة 1602)
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أحبتنى ولم أحبها(  أيتعليقه على هذا البيت يقول: "وعلقتنى: معناه أحبتنى ) فيوم مَّا يؤيد ما سبق من احتماالت أن النحاس 
( بالرفع على أن يكون بداًل من الحب، ويجوز أن يكون  ...ل  إليها، ومعنى "تالئمنى": توافقنىأحبها ال َأص   التيو   ُ والرواية )ح ب 

 .(1603)مرفوعًا بمعنى كله حب تبل أو بمعنى هو حب كله تبل، ويجوز نصبه على الحال، كما تقول: جاءنى زيد رجاًل صالحًا"

القول إن اختالف الرواية يمكن أن يكون سببًا للقول بتعدد وجوه اإلعراب على  والجدير بالذكر من خالل هذا الموضع أنه يمكن
 .(1604)شرح النحاس فينحو ما ورد من رواية لهذا الشاهد 

 

 البدل والنعت والمفعول :  -1

 :  (1605)أربعة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى ما بين البدل والنعت والمفعول  فيورد احتمال تعدد وجوه اإلعراب 

ذذذن  ** التيَفَكاَنذذذذت  َسر يَّتَذه 
* 

َفذذاَرا ى السّ  وق  الع ي وَن َوَتق ض   َتر 

أن ناقة األعشى لمَّا كان يقوم على خدمتها اثنين، أحدهما  أيهذا البيت ناقصة، والمعنى: فكانت خيرتهن،  فيفالواضح أن )كان( 
 .كانت عنده التيا كان ذلك كذلك كانت ناقته خير النوق الخمس، يعد لها رطب النبات والبقول، واآلخر يجمع لها الخضار، لمَّ 

 فيإعرابه بسبب فقدان العالمة اإلعرابية على آخره، فيحتمل أن يكون  في( المبنى، فيحتمل التعدد التياالسم الموصول ) يأتيو 
محل نصب بداًل من كلمة )سريتهن( على سبيل التفسير والبيان، ويحتمل أن يكون نعتًا، والمعنى أن ناقته كانت خيرهن وأجلدهن، 

والمعنى حينئذ يكون فيه -تروق العيون  التيويحتمل أن يكون مفعواًل به على تقدير: أعنى  .تروق األنظار وتنهض باألسفار الشاقة
 .تروق األنظار وتنهض باألسفار الشاقة التيعلى الناقة  أي تركيز على المفعول به،

 

 

 النعت :  فياالحتماالت  -د

 االحتمال بين االتباع والقطع :  -4

الجدير بالذكر أن النعوت إذا تكررت لمنعوت واحد، وكان ال يتضح إال بها كلها، وجب اتباعها، وإن كان يتضح بدونها جاز فيها 
 .ن يتعين ويتضح ببعضها دون بعض، جاز فيما ال يتضح به االتباع والقطع، ووجب فيما يتضح به االتباعاالتباع والقطع، وإن كا

شعر  في، وقد ورد النعت محتماًل االتباع والقطع (1606)والقطع هو إعراب النعت خبرًا لمبتدأ محذوف أو مفعواًل به لفعل محذوف
سياق الجملة  فيوسبعة مواضع  (1607)سياق الجملة االسمية فيخمسة عشر موضعًا، منها ثمانية مواضع  فياألعشى 
الجملتين االسمية والفعلية هنا حرصًا  على الوحدة  في، وقد حرصت على تناول النعت المحتمل لإلتباع والقطع (1608)الفعلية

 :  (1609)الموضوعية وعدم التكرار، وذلك نحو قوله

                                                           

 0 1/222( ة ًصنء1603)
حيثثثثثثثي ةْيُولِثثثثثثثَ   ثثثثثثثي نلاثثثثثثث  ) ن  (، يزة ثثثثثثث  ،  22/51ة ثثثثثثث ىعةح ة اعاثثثثثثثع ضثثثثثثثص  ( ىُثْنرثثثثثثثل وى1604)

 0 571-2/522ةأل ب
 0 17-212/15 ىُثْنرل وىضص   ،27/10( ة ًصنء1605)
 0 250-719250-1/21( ىُثْنرل  ي ا ك  ة  وصب1606)
-207/239217/39237/059105/209122/10( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1607)

129025/129027/0 0 
 0 22/03975/97210/229030/2( ة ًصنء1608)
 0 12-022/10( ة ًصنء1609)
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  ُ وح  تذذذى َمذذذر  ت َهذذا َوَتح  ** َقد  َتَجاَوز 
* 

َنذذذاق   ع  ُ  م  اَبذذة  ُ  َنعَّ  َعن َتر يذذس 

َفذذذا كذَذذاَم ب َأخ  ذذذم  اإل  ُ  َتر ج  م س  ر  ** ع 
* 

ذذذاَلق   ن َها الَحَصى َأف  الب  م   ف  ص 

 

ُ  فقوله: ) م س  ر  َناق  ع  ع  ُ  م  اَبة  ُ  َنعَّ ُ  َعن َتر يس  وح  تى َمر  ، صورة نمطها: خبر مقدم )ظرف َوَتح   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة 
هو صفة لموصوف  الذيمكان+مضاف إليه(+مبتدأ مؤخر+نعوت متكررة، والمتفحص لهذه النعوت يجد أن المنعوت )مروح(، 

كلمة محذوف يتضح بدون النعت )عرمس(؛ ألن معنى عرمس الصخرة والناقة الصلبة، ومعنى الصالبة سبق من خالل 
تعنى الناقة الصلبة الشديدة؛ لذا فإنه يجوز فيه االتباع، فيكون مرفوعًا، ويحتمل القطع، فيكون مرفوعًا على أنه  التي)عنتريس(، 

عرمس، ويحتمل النصب على تقدير: أعنى عرمسًا، وحينئذ تحتمل كلتا الجملتين الناتجتين عن  هيخبر لمبتدأ محذوف تقديره: 
 .وصف الناقة فيمحل رفع نعت، أو ال محل لهما من اإلعراب على سبيل االستئناف واالستطراد من الشاعر  فيالتقدير أن تكونا 

 

 :  (1610)قوله أيًضاومثال ذلك 

  ُ م  ** َيط وف  ب َها َساق  َعَلي َنذذذذا م تَذذذوَّ
* 

َما ُ  َما َيَزال  م َفدَّ ُ  َذف يف   َخف يف 

 

ُ  َيط وف  ب َها َساق  َعَلي َنا فقوله: ) ُ  َذف يف  ُ  َخف يف  م  ، ذات فعل الزم، صورة نمطها: فعل+جار م َتوَّ  ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة 
ومجرور+فاعل+جار ومجرور+نعت متكرر، والمالحظ أن كال النعتين )متوم، خفيف( ال يتضح المنعوت بدونهما، وأن النعت 

واإلسراع واضح من كلمة خفيف، وبناء على ذلك يجوز فيه )ذفيف( يمكن أن يتضح المنعوت بدونه، حيث إن معناه مسرع، 
االتباع رفعًا والقطع، فيكون مرفوعًا على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو ذفيف، أو منصوبًا على أنه مفعول به لفعل 

ت، أو ال محل لهما من محل رفع نع فيمحذوف، والتقدير: أعنى ذفيفًا، والجملتان الناتجتان عن التقدير تحتمالن أن تكونا 
 .اإلعراب على سبيل االستئناف واالستطراد من الشاعر

 

رشاقة، قد شد  فيأذنه، خفيف يسرع  فيوالمعنى على االتباع والقطع أن الخمر المتحدث عنها يطوف بها الساقى ذو اللؤلؤتين 
 .على أنفه وفمه خرقة بيضاء

 االحتمال تبعًا للفظ أو المحل :  -4

موضعين محتماًل أكثر من وجه إعرابى حماًل على اللفظ أو المحل بسبب القول باإلعراب  فيشعر األعشى  يفورد النعت 
المحلى، وهو ما يعرف باإلجراء على الموضع، يقول سيبويه: "وذلك قولك: ليس زيد بجبان وال بخياًل، وما زيد بأخيك وال صاحبك، 

، وأن يكون آخره على أوله، ليكون (1611)ين، وليس ينقض إجراؤه عليك المعنىوالوجه فيه الجر؛ ألنك تريد أن تشرك بين الخبر 

                                                           

،  ة اوعم  ة أ   اثع  ثي وا يثن  ؤ ثؤيي ، أىث  م   ث   لثأ و ىثن   اثن يللث  030/2( ة ًصنء1610)
 0نيضص 

( و ثثصن أ  ثثء ة  وثثصب إ ثثأ وح ) ليثثك ة اينثثأ(  ثثي ة نًثثخ  )ط( هثثع   ليثثن ة اينثثأ، ىُثْنرثثل  1611)
  292/27هصأا
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، ونحوه،  فيالباء سواء، كحالهما  فيحالهما  وا هذا جحر َضب  خرب  غير الباء مع قربه منه، وقد حملهم قرب الجوار على أن جر 
 :  (1613)قول األعشى فيويتضح ذلك  .(1612)فكيف ما يصح معناه"

ل   ذذذه  أ َؤوّ  ه  ذذذَم َعَلذذذى َوج  ك  ** الح 
* 

 َلي َس َقَضائ ى ب الَهذذَوى الَجائ ذذر  

، صورة نمطها :   ُ ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )ليس قضائى بالهوى الجائر( جملة 

 ليس+اسمها+مضاف إليه+حرف جر زائد+خبرها+نعت

 

رًا حماًل على لفظ كلمة )الهوى( المجرورة لفظًا، نظرًا لوجود حرف ومن خالل هذه الصورة يالحظ أن النعت )الجائر( قد جاء مجرو 
الجر الزائد )الباء(، ويحتمل بجانب ذلك النصب حماًل على موضع الخبر )الهوى(، لكن الشاعر اختار الجر حتى يتفق حرف 

كلتا الحالتين؛ ألن الجر والرفع كالهما  فيالروى المجرور مع روى القصيدة، فاستقامت القافية، ويالحظ أن وزن السريع لم يتأثر 
والمعنى  .مع النسج الشعرى  النحوي تآزر النظام  فيوجوه اإلعراب يسهم  فيحركة، وهذا االحتمال يمكن خالله القول بأن التعدد 

وال يصدر فيه  على االحتماليين أن األعشى يريد أن يقول: إنه يرد  الحكم إلى وجهه الصحيح من الصواب والحق دون عدول عنه،
 .الهوى الجائر المنحرف عن الصواب

 معمول اسم الفاعل وتابعه :  فيما يحتمل  -3

ي َضاف  اسم الفاعل إلى مفعوله، فيجوز نصبه وجره، وإذا ورد هذا المفعول "المعمول" مجرورًا، فإن تابعه يجوز فيه الجر حماًل على 
شعر األعشى مضافًا إلى مفعوله  في، وقد ورد اسم الفاعل (1614)لاللفظ، والنصب حماًل على الموضع أو على إضمار فع

، وكان أيًضاكل المواضع  فيبلغت أحد عشر موضعًا، وجاء تابع معمول اسم الفاعل منصوبًا  التيكل المواضع  فيالمنصوب 
 :  (1615)المواضع جميعها، وذلك نحو قوله فيهذا التابع نعتًا 

َجانَ  ائذَذذَة اله  ذذب  الم  ** َوَعب َدَها الَواه 
* 

ى َخل َفها َأطَفاَلها  ع وذًا ت َزجّ 

فكلمة )الواهب( خبر لمبتدأ محذوف جوازًا تقديره: هو الواهب، وكلمة )المائة( مفعول به السم الفاعل، ويجوز إضافة اسم الفاعل 
التابع )الهجان( والمعطوف على )الهجان(، وهو كلمة )عبدها(  فيإلى مفعوله تشبيهًا بقولهم: الحسن الوجه، وعلى ذلك يجوز 

حماًل على لفظ كلمة  أيالجر حماًل على اللفظ، والنصب حماًل على المحل، وإن كان نصب الهجان حماًل على اللفظ أولى، 
انية جر كلمة )المائة(، ، ويؤيد ذلك رواية ابن السراج لهذا الموضع بجر كل من )الهجان( و)عيدها( بناء على إمك(1616)المائة

 .(1617)وعلق عليه بقوله: "فأما قولهم: الواهب المائة الهجان وعبدها، فإنما أرادوا: عبد المائة، كما تقول: كل شاة وسخلها بدرهم"

: أي: "وأما )عبدها( ففيه وجهان: منهم من نصب وإن كان األول مجرورًا، حمله على المعنى، أيًضاذلك يقول الفارقى  فيو 
وأمام قول  .(1618)لواهب عبدها(؛ ألنه ال يجوز أن ينجر )عبدها( بما انجرت به المئة، لو قلت: )الواهب عبدها( لم يجز")وا

                                                           

 0 003-000ة  لةني   ي ة جال  ص،  ىُثْنرل  ة ي أ  27-2/22( ة  وصب1612)
 0 002/0،  ىُثْنرل وىضص  220/01( ة  ىعةح1613)
 0 315-0/313،   لح ة لاأ  لأ ة  ص ي 2/272( ىُثْنرل ة  وصب1614)
، 202/52، 12/30، 72/12، 72/30932وىضثثثثثثثثثثثثثثثثثص   ،  ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثل72/15( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح1615)

209037 ،07  012/219022/20 ،093 ،027/3 0 
 0 0/315لأ ة  ص ي  لح ة لاأ   0( ىُثْنرل 1616)
 0 3/21،  ىُثْنرل  ة ا وض 2/205( ةألبعف  ي ة ن ع1617)
 0 012( ة  نصح  ي  لح ونيص  أش ل  ة  لةب ص1618)
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الفارقى: "ألنه ال يجوز أن ينجر )عبدها( بما انجرت به المئة" ال يسع الباحث إال أن يقول: يجوز أن ينجر )عبدها( بما انجرت به 
المئة؛ ألنها معطوفة على )الهجان(، والهجان يجوز فيها الوجهان، فيمكن جرها عطفًا على الهجان، والمعنى على الوجهين أن 

 .، وهو قيس بن معد يكرب يهب المائة من اإلبل المختارة، تتبعها أطفالها تسعى خلفهاممدوح األعشى

 

 المعطوف :  فياالحتماالت -هـ

 فيورد التابع حالة كونه معطوفًا محتماًل وجهين من اإلعراب أو أكثر تبعًا لتعدد   إعراب المعطوف عليه على نحو ما سبق 
المعطوف إذا كان معطوفًا على المجرور بحرف الجر الزائد، وقد  فيما يهمنا هنا االحتمال  ، لكن(1619)ع ر َضت  آنفاً  التيالمسائل 

 :  (1620)سياق الجملة االسمية، نحو قوله فيتسعة مواضع  فيشعر األعشى  فيورد 

ذذَم إ لذَذذى أَه ل ذذذه   ك  ع الح  ** إ ن  َتر ج 
* 

ت ذى َواَل النَّائ ذذذر   َت بالم س   َفَلس 

 

ت ى َواَل النَّائ ر  فقوله: ) َت بالم س  ، صورة نمطها : َلس   ُ ُ  منفية  ُ  خبرية  ُ  اسمية   ( جملة 

 +اسم معطوففيليس+اسمها+حرف جر زائد+خبرها+حرف عطف+حرف ن

وهذا االسم المعطوف )النائر( ورد مجرورًا حماًل على لفظ الخبر )المستى(، ويجوز فيه النصب حماًل على المحل، ومن هنا يمكن 
القول بتعدد وجوه اإلعراب هنا هو القول باإلعراب المحلى، وقد اختار الشاعر وجه الجر تبعًا لروى القصيدة،  فيل إن السبب القو 

 .مع النسج الشعرى  النحوي تآزر النظام  فيدور تعدد وجوه اإلعراب  أيًضايؤكد  الذي، وهو األمر (1621)وهو حرف الراء المجرورة
سياق هجائه لعلقمة بن عالثة قائاًل له: فإن رجعت الحكم إلى أهله، فما أنت بين الناس  فيوالمعنى على االحتمالين أن الشاعر 

 .(1622)، تلقى بينهم الشرور والحقد والعداوةشيء في

 

 الجملة الفعلية ومكمالتها :  فيالكلمة  فيثانيًا: وجوه اإلعراب المحتملة 

 الفعل :  فيية االحتماالت اإلعراب-أ

الفعل المضارع، فكان محتماًل الجزم والنصب والرفع، أو محتماًل الجزم والنصب  فيالفعل منحصرة  فيوردت االحتماالت اإلعرابية 
 كما يلى : 

 المضارع المحتمل الجزم والنصب والرفع :  -4

حالة كونه معطوفًا بالواو على جواب  فيثالثة مواضع  فيشعر األعشى محتماًل الجزم والنصب والرفع  فيورد الفعل المضارع 
 :  (1623)قوله فيالشرط، وذلك 

                                                           

  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثأ  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثميا ة اثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصف ة اي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع  1619)
، 11-152/3959155/12، 72/159107/059125/129112/79100/2ة اعةاثثثثثثثثثثثثثثثثع

037/01 0 
 77/9215921922920392/19225/329025/2 ىُثْنرل  وىضص   220/05( ة ًصنء1620)

0 
 0 225/3( ىُثْنرل  ة ًصنء1621)
 0حيي ة شلح،   223( ىُثْنرل  ة ًصنء ص1622)
 0 3/02 لح ةن    يا 7/55 ىُثْنرل   لح ة اىنا،275/32، 220/2920( ة ًصنء1623)
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ذذذ د َلذذذه   م ه اَل َيج  َترب  َعن  َقو  ** َمَتى َيغ 
* 

ُ  َحَواَلي ه   َعَلى َمن  َله  َره ط 
َضَبا  م غ 

َطم  ب ظ لم اَل يذَذذذَزال  َيذذَرى َلذذهَ  ** َوي ح 
* 

ل وم   َحَبذذذاَمَصار َع َمظ   َمَجرًّا َوَمس 

ذذذىء ال َحذذات  َوإ ن  ي س  ن ه  الصَّ َفن  م  ** َوت د 
* 

َرأ س   فيَيك ن  َما َأَساَء النَّاَر 
 (1624)َكب َكَبذا

 

َطم  فالفعل ) البيت السابق عليه، والواو للعطف، وبجانب ذلك، فإنه يحتمل النصب  في( ورد مجزومًا معطوفًا على جواب الشرط ي ح 
 فيوقد اختار الشاعر الجزم على اعتبار الواو عاطفة إلشراك ما بعدها  .مضمرة والواو للمعية، ويحتمل الرفع على االستئنافبأن 

حكم جواب الشرط، وذلك صدد شكواه من أبناء عمومته وقرب َمن ّيت ه، والمعنى أن الرجل إذا اغترب عن أهله  في أيحكم ما قبلها، 
سيجد نفسه وحيدًا بين قوم يعتزون بأنصارهم من جماعتهم، وال يجد من يغضب له أو ينصره، إذا خاصم أحدهم، فهم يد واحدة 

 .(1625)جديد يتقاذفه جرًا وسحباً  عليه، يحطمونه بجورهم، وال يزال كل يوم صريع ظلم

 

حكم ما قبلها، وأما على االستئناف، فإن المعنى سيكون على سبيل  فيأمَّا على النصب واعتبار الواو للمعية، فال إشراك لما بعدها 
ل م  اَل/ : ويحطم/ فعولن، َبظ  يأتيتحقق وزن الطويل كما  فيقد أسهم  أيًضااالستطراد من الشاعر، ويالحظ أن اختيار الجزم 

  .مفاعيلن
 

 

 

 ) َفن  ورد معطوفًا على جواب الشرط، شأنه شأن )يحطم(، يجوز فيه الرفع والجزم والنصب، فالرفع على االبتداء،  أيًضاوالفعل )ت د 
والنصب على تقدير: أن تدفن، والجزم حماًل على الجواب، ومما يؤيد إمكانية نصبه رواية النحاس له بالنصب، فيقول: "نصب 

 )وتدفن(، 

ار "أن" والجزم على العطف، والرفع على االبتداء، والمعنى أنه َمن  اغترب ذل، فإن ويجوز فيه الجزم والرفع، فالنصب على إضم
ف َن، وإن أساء أذ ي َع، وصارت السيئة نارًا  رأس الجبل ي َشّهر  بها" فيأحسن د 

(1626). 
 

 

رواية على القطع، ولو أمكن وي َعلّ ق عليه ابن خروف بقوله: "شاهده فيها نصب تدفن بعد الواو بالحمل على الجواب، والرفع فيه 
 .(1627)الجزم لجاز"

 

                                                           

 0( أجلًّة   أً مص  أن نةح أيايصح أ  ة ىي ح جل     ، نم    ة ل جما1624)
 0حيي ة شلح ، 221ص( ىُثْنرل  ة  ىعةح 1625)
 0 221(  لح ونيص   يمعىن ص1626)
 0 1/112   ىُثْنرل  أيص أ ة  لمح  لىلة 272(  لح نوصب  يمعىن ص1627)
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والجدير بالذكر أن الشاعر اختار وجه الرفع لعالقته بالمعنى على سبيل قطع هذا المعنى عما قبله واالبتداء به، باإلضافة إلى أن 
 استقامة وزن الطويل كما يلى :  فيالرفع قد أسهم 

 ئَصـا/ لَحاُت/ َوِإْن ُيِس وْص ُوُتْدَف/ ُنِمْنه

 فعوُل  مفاعيُلن  فعوُل  َمَفاِعلن

 

، لكن المعول أيًضاحالة اختيار النصب  فيفلو اختار الشاعر الجزم َلَما تحققت التفعيلة الثانية )مفاعيل ن(، رغم إمكانية تحققها 
 .قطعة عما قبله واالبتداء به أيعلى المعنى، 

 

 

 المضارع المحتمل للجزم والنصب :  -4

المعطوف على جواب الشرط الجازم يحتمل الجزم والرفع والنصب، فإن المضارع المقترن بالفاء أو الواو، متوسطًا إذا كان المضارع 
 بين الشرط والجواب، يجوز فيذذه

موضع  فيشعر األعشى  فيتعدد وجوه اإلعراب  فيوقد ورد هذا النمط من االحتمال  .(1628)وجهان فقط، هما الجزم والنصب
 :  (1629)واحد، هو قوله

َين ك مذذذا  ص  ذذذَراَن اَل أو  ** َأَيا َسيّ َدى  َنج 
* 

َتَراك َمذذذا  َراَن ف َيما َناَبَها واع   ب َنج 

يذَذذا ب ذه   َتد  َعاَل َخي ذذذذرًا َوَتر  ** َفإ ن  َتف 
* 

ُ  لذ ذذَذاَك كذَذاَلك َمذذا   َفإ نَّك َما أَه ل 

 

الفعل، فإنه يحتمل الجزم عطفًا على فعل  فيالعامل  فيفالفعل )ترتديا( ورد معطوفًا على فعل الشرط )تفعال(، ونظرًا لالختالف 
حكم ما قبلها، وعلى النصب  فيالشرط والنصب بأن مضمرة بعد واو المعية، والمعنى مع العطف على سبيل إشراك ما بعد الواو 

حاجة إلى  فيسياق مدحه يزيد وعبدالمسيح الحارثيين قائاًل لهما: لستم  فيالحتمالين فالشاعر وعلى ا .الحكم فيفال إشراك 
 .(1630)الوصية بنجران فيما ينوبها من محن، وما يعتريكما من خطوب، فإن تفعال الخير وترتدياه، فأنتم أهل لذلك وأنتم به جديرون 

 

 الفاعل :  فياالحتماالت اإلعرابية  -ب

تعيين  فيعن االحتماالت  -بناء على استقراء الديوان-إذا أردنا أن نتحدث عن االحتماالت اإلعرابية للفاعل، فإنه يمكن الحديث
)إذا(  فيفاعل الفعل، واالحتمال بين الفاعل والخبر والفاعل والظرف، واالحتمال بين الفاعل والمبتدأ، حيث ينحصر هذا االحتمال 

بعد )إذا(، هل هو اسم أم فعل  ولمَّا كان مثل  الذيهذا االحتمال ناتج عن نظرة البصريين والكوفيين لالسم إذا أتى بعدها اسم، و 
أو بالبناء الشعرى، فإن هذا النمط -باستثناء اعتبار الجملة فعلية أو اسمية-هذا االحتمال ال يترتب عليه داللة معينة ترتبط بالسياق

َرض له، ويمكن  : التاليالعرض لبقية االحتماالت على النحو  من االحتمال لن ي ع 
                                                           

 0 20-0/17( ىُثْنرل  ة  وصب1628)
 0 020/1( ة  ىعةح1629)
 0حيي ة شلح،  021( ىُثْنرل  ة ًصنء 1630)
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 تعيين فاعل الفعل :  فياالحتماالت  -4

 :(1631)ثالثة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيتعيين فاعل الفعل  فيورد االحتمال 

َماَلهذذذا َوًة َأج  ذذذذد  َميَّة  غ  ** َرَحَلت  س 
* 

ل َبَدا َلهذَذا َبى َعَلي َك َفَما َتق ذذو   َغض 

** هذا النَّهار  َبَدا َلَهذذذا م ن  َهّمَهذذذا
* 

 َما َبال ها ب اللَّيذ ذل َزاَل َزَوال َهذذذا

 

بدا البداء، ويكون شبه  أيتعيين فاعل الفعل بدا، فيحتمل أن يكون فاعله ضمير المصدر،  فيورد االحتمال  الثانيالبيت  فيف
 أيالواجب على ر  فيالجملة )من همها( حااًل من هذا الفاعل، ويحتمل أن يكون الفاعل كلمة )همها( على اعتبار زيادة )من( 

 .(1632)األخفش، ويجوز أن يكون )من همها( صفة للفاعل المحذوف، كأنه قال بدا لها بداء من همها

 

أن هذا  الثانيوالمعنى على االحتمال األول أن هذا النهار قد بدا البداء حالة كونها مهمومة، رغم انصرام الليل، وعلى االحتمال 
يحتمل أن يكون فاعله كلمة )زوالها( رغم أنه يترتب  أيًضاالنهار قد بدا فيه همها رغم انصرام الليل، والجدير بالذكر أن الفعل زال 

تفاق الروى مع روى القصيدة، ويحتمل أن يكون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على )الهم(؛ ألن ذكره قد تقدم، كأنه على ذلك عدم ا
قال: زال الهم زوالها، وإن كنا نرجح وجه رفع كلمة )زوالها( على الفاعلية رغم ما فيه من اإلقواء، ألنه أتى للداللة على معنى، 

 .بأن رحيل سمية وانتقالها وصدودها قد زال المتلقيلسابق؛ ألن الشاعر يريد إخبار المبحث ا فيعلى نحو ما سبق بيانه 

 

 االحتمال بين الفاعل والخبر :  -4

 :  (1633)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيورد االحتمال بين الفاعل والخبر 

ذذذذاَلل   ** َما ب َكذذذاء  الَكبيذذذذر  ب اأَلط 
* 

َؤال ى َفَهل   َؤال ذذذىوس   تَذذذذر د  س 

ي ذ ُ  َتَعاَوَرهذذذا الصَّ ذذَرة  ُ  َقف  َنذذذة  م  ** د 
* 

ي ن  م ن  َصبذًا َوَشَمذذال    ذف  ب ر يح 

 

( تحتمل أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف، تقديره:   ُ نة  م   أيأن األطالل عبارة عن آثار الناس الخالية من  أيدمنة،  هيفكلمة )د 
ُ  يعود على األطالل، وتحتمل ، تتقاذفها رياح اشيء ُ  مستتر  ( حينئذ ضمير  أن تكون فاعاًل للفعل  أيًضالصيف، وفاعل الفعل )َتر د 

تشكل القافية  الذييعيشه الشاعر ال يؤمن بحدود البيت  الذيترد على سبيل التضمين بين البيتين، وال سيما "أن الموقف النفسى، 

                                                           

 0 500-2/512 لح ةأل اع أ  ،115/12 ىُثْنرل وىضص   77/1( ة ًصنء1631)
 0 3/1559120ىُثْنرل  يزة   ةأل ب( 1632)
 0 50/1  ( ة  ىعةح1633)
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اعر َتن َفل ت  من هذه الحدود وتجعل بناء الجملة ممتدًا، ليتجاوز البيت األول إلى البيت ضابطًا إيقاعيًا له؛ ولذلك فإن ذات الش
تشكيل بناء األبيات، وبخاصة إذا كان الشاعر يتحدث عن األطالل وسؤالها، وكيف وقوف  في، فالموقف النفسى يتدخل الثاني

 .ال تجيبه؛ ألنها تمثل التهدم والموتالرجل الكبير باكيًا متسائاًل، وهو يعلم علم اليقين أن األطالل 

بيتين له داللة على مستوى  فيوهو موقف جليل جعل عاطفة الشاعر تمتد لتشمل أكثر من بيت، إذ إنَّ الفصل بين الفعل والفاعل 
حدة معنى البناء وعلى المستوى النفسى، فعلى مستوى البناء يظل كل بيت محتاجًا إلى اآلخر، وهذا يعنى تداخل األبيات ضمن و 

القافية(  أيأما على المستوى النفسى، فإن العاطفة المنداحة، ال تتوقف عند حدود الضابط اإليقاعى للبيت ) .ال يجوز خلخلتها
 .(1634)وإنما تتجاوز ذلك إلى ما بعده"

 االحتمال بين الفاعل والظرف :  -3

 : (1635)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيورد االحتمال بين الفاعل والظرف 

يذذذش   ** إ َذا َنَزَل الَحذذى  َحذذذلَّ الَجح 
* 

 َشق ّيًا غوَيًا مبينذذذًا َغي ذذذوَرا

ثَّذذذا النََّجذذذذا ** َيق ول  ل َعب َديذ ذذه  ح 
* 

يذذذَرا َن الطَّر ف  َعنَّا َوس  ا م   َوغ ضَّ

مقدمة مدحه لهوذة بن على  فيفكلمة )الجحيش( فاعل للفعل )حل(، والمعنى أن الشاعر يتحدث عن محبوبته وزوجها، وذلك 
، فيقول: إن زوجها كان إذا نزل الحى مكانًا انفرد بها بعيدًا، تأكل الغيرة نفسه، فهو شقى غوى، وإذا رحل الحى )الناس( فيالحن

 .(1636)ن يغضا طرفيهما حتى ال يرياهاأمر عبديه أن يتقدما مسرعين، وأ

 

َن آخر الفاعل مترخصًا  عالمة اإلعراب للداللة على أن كلمة )الجحيش( حالة الرَّفع على الفاعلية  فيوالمالحظ أن الشاعر قد َسكَّ
 الثانيالوجه  تعنى الزوج المعتزل عن الناس، وتحتمل النصب على الظرفية، وتعنى حينئذ  المكان المنفرد، وبناء على ذلك فإن
َتَمل فيها هو النصب على الظرفية، أضف إلى ذلك أن هذا الترخص بتسكين آخر االسم المعرب قد أسهم  استقامة وزن  فيالم ح 

 .تآزره مع النسج الشعرى  في النحوي المتقارب؛ ومن ثم إسهام النظام 

 

 مكمالت الجملة وتوابعها :  فياالحتماالت  -حـ

 المفعول به :  فياالحتماالت  -4

 االحتمال بين المفعول به والحال : -أ

شعر األعشى  فيالمفعول به بين كونه مفعواًل، وكونه حااًل  فيورد االحتمال 
 :  (1637)قوله فيموضع واحد  في

                                                           

(    أع ثثأ  ثثصأ  ننصنيثث   رثثصهلا ة وضثثاي  ة يل اثثأ  ثثي  ثثيل ةأل شثثأ   نة ثث   ثثي ة اى ثثعم 1634)
م، 2222هثثثثث/2322( 2 ة عريىثثثث ، أجلثثثث  جصأيثثثث  ة الثثثثك  ثثثثيع ، ة اجلثثثث  ة ثثثثثصأ ، ةآل ةب )

 0 51ص
 0 230/21( ة  ىعةح1635)
 0يي ة شلحح،  233( ىُثْنرل  ة ًصنء ص1636)
 0 70/23( ة ًصنء1637)
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ي رَهذذذا  ** ت َبذذذار ى الزّ َجذذذاَج َمَغاو 
* 

يَط  َخذذن   فيَشَماط   (1638)َرَهذذذج  َكالدَّ

 
فكلمذذذة )شذذذماطيط( وردت منصذذذوبة محتملذذذة النصذذذب علذذذى المفعوليذذذة، علذذذى تقذذذدير: أعنذذذى 

سذذذياق مدحذذذه لقذذذيس بذذذن معذذذد يكذذذرب الكنذذذدى، مستعرضذذذًا أمذذذارات  فذذذيأن الشذذذاعر  أيشذذذماطيط، 
شجاعة قيس، مخبرًا أنه بينما القوم يتمارون ويتجادلون فيما هم صانعون، اندفعت الخيذل علذيهم، 

ثذذذم يسذذذتأنف الشذذذاعر الحذذذديث  .(1639)وانذذذدفع الفرسذذذان تتقذذذدمهم رمذذذاحهم مشذذذتبه لذذذم يسذذذتبن، أيوالذذذر 
 .أن الفرسذذذذان عبذذذذارة عذذذذن فذذذذرق وجماعذذذذات أيبالجملذذذذة االسذذذذتئنافية )أعنذذذذى شذذذذماطيط( مسذذذذتطردًا؛ 

أن الفرسان المغاوير تندفع متقدمة رماحها حالة كونها  أيالنصب على الحالية؛  الثانيواالحتمال 
 .فرقًا وجماعات

 
 االحتمال بين البدل والمفعول به :  -ب

سذذذتة وعشذذذرين موضذذذعًا،  فذذذيشذذذعر األعشذذذى  فذذذيورد احتمذذذال الكلمذذذة للبذذذدل والمفعذذذول بذذذه 
 :  (1640)تنوعت ما بين اتفاق العالمة مع االحتمالين أو اختالفها تبعًا للمبدل منه، نحو قوله

ذ عى اأَلس  ى إلذَذذذىَّ وان َتج  ** اَل َتَشكَّ
* 

ذذَل الَفَعذذال  ذَوَد أَه َل   النََّدى َوأَه 

 
، صورة نمطها:   ُ ُ  طلبية  ُ  فعلية  ذذَوَد أَه َل النََّدى( جملة  عى اأَلس   فقوله: )وان َتج 

 فعل+فاعل+مفعول به+بدل+مضاف إليه
 

والمالحذذظ مذذن هذذذه الجملذذة أن كلمذذة )أهذذل( منصذذوبة علذذى البذذدل مذذن )األسذذود(، وتحتمذذل 
 .لفعل محذوف جوازًا تقديره: أعنى أهل الندى النصب على أنها مفعول به أيًضا

                                                           

( ة زجثثثثثصن  جاثثثثثع زن نضثثثثثل ة ثثثثثزة ، و  ة   ىثثثثث ا ة وثثثثثأ  ثثثثثي و ثثثثثىا ة ثثثثثلأ ،  ثثثثثاصاي    للثثثثثص  1638)
 0 جاص ص ، ة لهث  ة تمصن، ة  ي   ة  يصح

 0حيي ة شلح ،71( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1639)
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  57/07( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1640)

، 22/52975/71972/12922/019210/009200/0وىضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص  
235/119232/339250/109215/29115/29117/109107/209175/

509117/29122/159022/19050/229022/259010/2919312/59310/
27 0 
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أن الشذذذاعر  أيوالمعنذذذى علذذذى االحتمذذذال األول أن البذذذدل توضذذذيح وتفسذذذير للمبذذذدل منذذذه، 

يخاطذذب ناقتذذه قذذائاًل لهذذا ال تشذذتكى إلذذى والتمسذذى الخيذذر والذذرزق مذذن األسذذود )األسذذود بذذن المنذذذر 
، فذذإن الجملذذة الثذذانيأمذذا علذذى االحتمذذال  .اللخمذى(، وَمذذن  األسذذود  إنذذه أهذذل الكذذرم واألفعذذال الحسذنة

بيذذان  فذذي)أعنذذى أهذذل النذذدى( اسذذتئنافية، وحينئذذذ يكذذون المعنذذى علذذى سذذبيل االسذذتطراد مذذن الشذذاعر 
والمالحذظ هنذا أن المعنيذين النحذويين )البذدل والمفعذول بذه( قذد  .صفات األسذود بذن المنذذر اللخمذى

عالمذة إعرابيذة واحذدة ممذا أدى إلذى القذول بتعذدد وجذوه اإلعذراب، وإذا كذان ذلذك كذذلك،  فذياشتركا 
فذذذإن ثمذذذة مواضذذذع أخذذذرى احتملذذذت البذذذدل والمفعذذذول مذذذع اخذذذتالف العالمذذذة اإلعرابيذذذة تبعذذذًا للمبذذذدل 

 .(1641)منه
حالذة احتمذال البذدل  فذيولعله من الفائذدة بمكذان اإلشذارة إلذى أن اختيذار وجذه دون اآلخذر 

 :  (1642)له عالقة باستقامة القافية، نحو قوله والمفعول
َلذذذذةً  َلَجذذذذت  َلي  ** َتَراَهذذذذا إ َذا َأد 

* 
هذَذذا اد  ذذذَد إس  َرى َبع   َهب وَب الس 

  ُ ذذذؤذ ر  ** َكَعي َنذذذذاَء َضذذذلَّ َلَها ج 
* 

هذذذا َماد   (1643)ب ق نَّذذة  َجذذذوّ  َفَأج 

 
( بذذدل مطذذابق مذذن كلمذذة )ق نَّذذة( المجذذرورة بالبذذاء، مذذع احتمالهذذا النصذذب علذذى  فكلمذذة )َجذذوّ 

 ، ذلذذك المكذذان المسذذمى )جذذو(، لكذذن الشذذاعر اختذذار وجذذه الجذذر علذذى البذذدل،  أيتقذذدير: أعنذذى َجذذوّ 
ترتذذب عليذذه اتفذذاق روى البيذذت مذذع غيذذره مذذن  الذذذيفجذذاءت كلمذذة )أجمادهذذا( مجذذرورة، وهذذو األمذذر 

 التذذيوالمعنذذى أن البقذذرة  .مذذع النسذذج الشذذعرى  النحذذوي توافذذق النظذذام  فذذية، ممذذا يسذذهم أبيذات القصذذيد
قنذذة "جذذو" بذذين صذذخورها الغليظذذة، فبانذذت وحيذذدة  فذذيبقذذرة ضذذل صذذغيرها  هذذيتشذذبه ناقذذة األعشذذى 

 .مستوحشة
 
 االحتمال بين المفعول به والبدل والخبر : -جـ

                                                           

 0 22/52975/71( ىُثْنرل  ة ًصنء،  لأ  ميا ة اثصف1641)
 0 00-210/12-212( ة ًصنء1642)
( إْ ثثثص هص  هيصج ثثثص،  ى ثثثصف  م ثثث  نثثثي  ة  ثثثعم  و ًثثث ،  م ثثث  ة  لثثث  نص نثثثي  إىًثثثص ة   هيجثثثن 1643)

وغثثثلةا،  ينثثثص   ن ثثثلا ة ثثثعحا اة  ة يثثثي  ة عة ثثثي  ة ًثثثع ة ، ة جثثثؤان    ثثث هص، ةألجاثثثص   ةألنض   
 0ة تلير 
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 فذذيموضذذع واحذذد  فذذيشذذعر األعشذذى  فذذيورد االحتمذذال بذذين البذذدل والمفعذذول بذذه والخبذذر 
 :  (1644)قوله

َتنعذذذاً  ** َفاَلَقذذذذى الَمذذذ وَت م ك 
* 

 َوذ ه اًل د وَن مذَذذذذذا َزَعَمذذذا

ط ذذذذو ي ذذم اَل ي ع  ه  َمذذذذا َحَكَمذذذذا  أ َبذذذذذاَة الضَّ  َن َمن  َعاَدو 
 

فكلمة )أباة( تحتمل أن تكون بداًل من كلمة )ذهاًل( على سبيل البيان والتوضيح، وتحتمل 
أن تكذذون خبذذرًا لمبتذذدأ محذذذوف تقذذديره: هذذم أبذذاة الضذذيم، أو النصذذب، والتقذذدير: أعنذذى َأَبذذاة الضذذيم، 

أن قوم ذهل بن شيبان بن بكر يرفضون  أيوذلك على سبيل قطع المعنى عما قبله واالستئناف؛ 
 .ذل وال ينزلون على حكم األعداءال
 االحتمال بين الفاعل والمفعول به والحال : -د

 :  (1645)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فيورد هذا االحتمال 
** َفَجاَل َعَلي َنذذذذذذا ب إ ب ر يق ذذذذذه  

* 
َهذذذا َصاد  ب  َكذذذذفّ  ب ف ر   م َخضَّ

 
)إبريقه( حينئذ  فيفكلمة )مخضب( تحتمل الرفع على أنها فاعل الفعل )جال(، والضمير 

عائد على متأخر لفظًا مقدم رتبة، وتحتمل النصب على تقذدير: أعنذى مخضذب كذف، وذلذك علذى 
ُ  يعذذود علذذى كلمذذة )أ َزي ذذَرق(  ُ  مسذذتتر  سذذبيل االسذذتطراد واالسذذتئناف، وفاعذذل )جذذال( حينئذذذ ضذذمير 

 قوله :  فيعشر من هذه القصيدة  الثانيلبيت ا فيالمذكورة 
ذن  ب َكذذذار  الق طذَذذاف   َلَهذذذا م  ** َتَنخَّ

* 
هذَذا َساد   (1646)أ َزيذذذر ق  آمذ ذذن  إ ك 

 
ذذذا يؤيذذذد ذلذذذك أن األسذذذلوب ابتذذذداًء مذذذن هذذذذا البيذذذت مبنذذذى علذذذى الحذذذوار بذذذين األعشذذذى  مَّ وم 

أن  أيأسذذلوب قصصذذى، أمذذا االحتمذذال الثالذذث، فهذذو النصذذب علذذى الحذذال؛  فذذيوالخمذذار )أزيذذرق( 
 .الخمار يجول على األعشى ومن معه بإبريقه، وقد تخضبت كفه بما يحمل من خمر حمراء

                                                           

 0،  أ ونيص   أن اشص  052/25( ة  ىعةح1644)
 0،  ة ىلبص   ة وع   هع وحال212/12( ة ًصنء1645)
ُُ  ثثثي   لنيثثثص  و  1646) ( ن ثثثصن ة   ثثثص   و ف أثثثص ى  وثثث ، وزىثثثل   ة خاثثثصن، جيلثثثن وزن  أل ثثثن ِ ْلثثثُث

 0 زنل   ينين
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 المعطوف :  فياالحتماالت  -4
 االحتمال بين العطف واالبتداء :  -أ

موضع واحد  فيشعر األعشى  فيسياق الجملة الفعلية  فيورد االحتمال بين العطف واالبتداء 
 :  (1647)قوله في

يذذذه ب َهذذذذا َتط  َد َأم  ذذو  َزَب الع  ** َوالَهو 
* 

َنذذاَء َوالَجَمذذالَ   َوالَعن َتريَس الَوج 

َبذذذذار  َعَلذذذى ** َين َضذذح  بالَبول  والغ 
* 

َلذذالَ  يذَّذة  الج  َح الَعب د  َذيه  َنض   َفخ 

 
ُ  ذات فعل الزم، صورة نمطها:  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  َبار  فقوله: )َين َضح  بالَبول  والغ 

 .فعل+فاعل+جار ومجرور+حرف عطف+اسم معطوف

والمالحظ على هذه الجملة أن المعطذوف فيهذا )الغبذار( قذد ورد مجذرورًا عطفذًا علذى كلمذة 
ما قبلها، والمعنى على ذلك أن الشاعر  حكم في)البول(، وذلك على سبيل إشراك الواو لما بعدها 

يمتطذذى اإلبذذل المسذذنة، والناقذذة الصذذلبة الضذذخمة والجمذذل يرشذذح بذذالبول بالغبذذار علذذى فخذيذذه كمذذا 
 .المنسوبة إلى قبائل عبد القيس أيترشح اإلبل العبدية المسنة؛ 

 الرفذذع علذذذى االبتذذداء، وشذذبه الجملذذة )علذذى فخذيذذه( متعلذذذق أيًضذذاوتحتمذذل كلمذذة )الغبذذار( 
محذل نصذب حذال مذن  فذيمحذل رفذع خبذر، والجملذة االسذمية )والغبذار علذى فخذيذه(  فذيبمحذوف 
الفعذذل )ينضذذح(، والمعنذذى علذذى ذلذذك أن األعشذذى يمتطذذى الجمذذل يرشذذح بذذالبول، وقذذد  فذذيالضذذمير 

 .لصق به الغبار كما ترشح اإلبل العبدية المسنة
 االحتمال بين العطف والفاعل :  -ب

العالمذذة اإلعرابيذذة، أو بسذذبب  فذذيورد االحتمذذال بذذين المعطذذوف والفاعذذل بسذذبب االشذذتراك 
العالمذة  فذيأو بسذبب القذول بذالترخص  (1648)المعطوف المبنذى أحيانذاً  فيفقدان العالمة اإلعرابية 
 :  (1650)واحد وثالثين موضعًا، نحو قوله في، وذلك (1649)اإلعرابية أحيانًا أخرى 

                                                           

 0 115/20( ة  ىعةح1647)
 0 252/209222/7( ىُثْنرل  ة ًصنء،  لأ  ميا ة اثصف1648)
 0 105/10( ىُثْنرل  ة ًصنء1649)
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  57/11( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1650)

، 222/59212/119217/1929209229219200/29232/12وىضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص  
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ذد و إ   َهذذذا السذَّذذوَعن َتريس  َتع  ** َذا َمسَّ
* 

و الم َصل َصذذذذل  الَجذذوَّال  ط  َكَعد 

َفذذا َيذذال  َوإ ش  يذ ذذف  والصّ  ** اَلَحه  الصَّ
* 

س   دة  َكَقو  ُ  َعَلى َصع  ق 
ذذال    (1651)الضَّ

 
دة ( جملة فعلية خبرية مثبتة ذات فعل متعد،  ُ  َعَلى َصع  َفاق  َيذذال  َوإ ش  يذ ف  والصّ  فقوله: )اَلَحه  الصَّ

 صورة نمطها : 

 فعل+مفعول+فاعل+حرف عطف+معطوف مكرر+جار ومجرور
ومذذذن خذذذالل هذذذذه الصذذذورة يمكذذذن القذذذول: إن المعطذذذوف )الصذذذيال( و)إشذذذفاق( يجذذذوز فيذذذه 

الحذذذه الصذذذيف والحذذذه  أيعلذذذى الفاعليذذذة علذذذى نيذذذة تكذذذرار العامذذذل،  أيًضذذذابجانذذذب العطذذذف الرفذذذع 
الصذذيال والحذذه إشذذفاق علذذى صذذعدة، والمعنذذى علذذى االحتمذذالين أن ناقذذة األعشذذى صذذلبة، تعذذدو إذا 

عذذدم اسذذتقرار، وهذذذا الحمذذار قذذد أهزلذذه  فذذييطذذوف  الذذذيمسذذها السذذوط كمذذا يعذذدو حمذذار الذذوحش، 
وأضمره وغّيَره الصيف المتصف بالجفاف وي ب س  الكأل، وأهزله الطذراد واإلشذفاق علذى أتذان ناحلذة، 

 .كأنها قوس من شجر الضال
 
 االحتمال بين العطف ونائب الفاعل : -جـ

وقذوع  هيداالسذم المعطذوف بذين العطذف والفاعذل، فإنذه مذن البذ فذيإذا كان االحتمال يقذع 
 فذيشعراألعشذى  فذيوقد ورد هذا النمط من االحتمال  .بين العطف ونائب الفاعل أيًضااالحتمال 

 :  (1652)موضعين اثنين، نحو قوله
ذذوا الق ذذذ د جذَذى َوَضع  ** َفإ َذا َجاَدت  الد 

* 
 َح َوج نَّ التذّ ذذاَلع  واآلَفذذذذذاق  

 

                                                                                                                                                                      

235/119275/339105/109120/09117/129129112/1 ،100/13 ،
155/12 ،120/07 ،175/519112/079012/30 0 

( ة انلنا  حاصن ة عحا   ثلا   ي ن، ةحن  واالا، ة نثيصف  أنثص    ة ى ثعف أث  حاثل 1651)
 0ة عحا، ة ني ا  ة  نصا ة اًوعى 

ثَ   مصي ثص  غ صهثص، ةآل ثص    ثعةحأ  127/02 ىُثْنرثل  125/31( ة  ىعةح1652) ًُ  0ةألنض ُجث   ة ثو    َح
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فقوله: )وجن التالع واآلفاق( جملة فعلية خبرية مثبتة ذات فعل مبنى لغير الفاعل، صورة نمطها 
 : 

 فعل+نائب فاعل+حرف عطف+معطوف
والمالحذذذذظ مذذذذن خذذذذالل هذذذذذه الصذذذذورة أن كلمذذذذة )اآلفذذذذاق( قذذذذد وردت مرفوعذذذذة عطفذذذذًا علذذذذى 

ن اآلفذذاق، والمعنذذى )الذذتالع(، وبجانذذب ذلذذك تحتمذذل الرفذذع علذذى أنَّهذذا نائذذب فاعذذل علذذى تقذذدير: وجذذ
علذذذى االحتمذذذالين أن قذذذوم األعشذذذى )بنذذذى قذذذيس( يضذذذعون القذذذداح ويبطلذذذون الميسذذذر، وقذذذد أخصذذذب 

 .الناس، إذا جادت األمطار، فعم الزرع اآلفاق، وغطَّى الزهر الربى والمرتفعات
 
 االحتمال بين العطف والمفعول به :  -د

أربعذة  فذيشذعر األعشذى  فياالسم المعطوف  فيورد االحتمال بين العطف والمفعول به 
 :  (1653)وستين موضعًا، نحو قوله

  ُ ز  ** َفَجذذذاَء الَقي ذذذذذذل  َهاَمذذذذر 
* 

ذذم  الَقَسَمذذذا ذذذم ي ق س   َعَلي ه 

َشَعذذذذذًا حتَّذذذذذذى ** َيذذ وق م َشع 
* 

بذ ذذذذَى والنََّعَمذذذافيي    َء السَّ

َت  َتن عذذذاً َفاَلَقذذذذذى الَمذذذو  ** م ك 
* 

 (1654)َوذ ه اًل د وَن َمذذذذا َزَعَمذذا

 
 ، ُ  ذات فعذذذل  متعذذذد  ُ  مثبتذذة  ُ  خبريذذذة  ُ  فعليذذة  ذذاًل( جملذذذة  َتن عذذذذًا َوذ ه  َت م ك  فقولذذه: )َفاَلَقذذذى الَمذذو 
صذذورة نمطهذذا: فعل+فاعذذل+مفعول بذذه+حال+حرف عطف+معطذذوف، والمالحذذظ مذذن خذذالل هذذذه 
الصورة أن كلمة )ذهاًل( وردت منصوبة عطفًا على )الموت(، وبجانذب ذلذك تحتمذل النصذب علذى 

القى ذهاًل، والمعنذى علذى االحتمذالين أن )الهذامرز( عنذدما جذاء قذوم ذهذل بذن شذيبان يذوم تقدير: و 

                                                           

، 27/13، 22910/31/ 55  يا ة اثثثثثثثثثثثثثثصف ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثل  لثثثثثثثثثثثثثأ  ثثثثثثثثثثثثثم 052/23( ة ًثثثثثثثثثثثثثصنء1653)
250/10 ،
215/39110/179132/059000/179075/009322/29327/20 0 

( ة  يا  ة الك، هصألز  أ  لعة  ة ىلس  ي ىعم ا  لصن،   ل ى   أل ص ،    نن لن  نص  يثا 1654)
 0ة لئي ، أشيشيص   ة خال ة ااز ج  نص اص 
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ذى قار يقسم بأغلظ األيمان أال يذوق الخمر، حتذى يعذود محمَّذاًل بالسذبايا واألسذالب، َلق ذَى المذوت 
 .(1655)انتظاره، ووجد )ذهاًل( دون ماَخيََّلت  له نفسه من أوهام فيجاثمًا 

 
 
 ن المفعول المطلق والحال : االحتمال بي -3

موضذع واحذد  فذيشذعر األعشذى  فذيوجذوه اإلعذراب  فيورد هذا النمط من احتمال التعدد 
 :  (1656)قوله في

ل َفذذذةً  ن ذذذذه  الَمذذاَء َتك  ** َحتَّى َتحمَّل م 
* 

ض  الَقَطا َفَكث يب  الَغي َنذة  َرو 
هذذل    السَّ

 
 

ن ه  الَماَء  ُ  ذات فعل متعد، فقوله: )َتحمَّل م  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ض  الَقَطا( جملة  ل َفًة َرو  َتك 
 صورة نمطها: فعل+جار ومجرور+مفعول به+حال+فاعل+مضاف إليه

 
والمالحذذذذظ مذذذذن خذذذذالل هذذذذذه الصذذذذورة أن كلمذذذذة )تكلفذذذذة( وردت منصذذذذوبة علذذذذى الحذذذذال مذذذذن 

والعشذرين مذن هذذه القصذيدة،  نيالثذاالبيت  فيقوله )منه( العائد على كلمة )عارضًا(  فيالضمير 
 وهو قوله : 

قب ذ ذه   ** َيا َمن  َيَرى َعار َضًا َقد  ب ذذذت  َأر 
* 

ق   َعذذذل   فيَكَأنََّما الَبر   َحاَفاتذ ه  الش 

 
والمعنى أن المواضع المتعددة من األرض مثل )روض القطا( و)كثيب الغينة( قد امتألت بالماء 

 .رض، وقد تكلف ذلكالناتج عن هذا السحاب العا

 
علذذى  أيوبجانذذب هذذذا االحتمذذال، فذذإن ثمذذة احتمذذااًل آخذذر، وهذذو النصذذب علذذى المصذذدرية، 

موضذذذع الحذذذال، ويجذذذوز أن يكذذذون مصذذذدرًا؛ ألن  فذذذيأنَّهذذذا مفعذذذول مطلذذذق، يقذذذول النحذذذاس: "وتكلفذذذة 

                                                           

 0حيي ة شلح ، 050( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1655)
 0 202/12ة ًصنء (1656)
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، والمعنذى علذى هذذا االحتمذال أن روض القطذا وكثيذب الغينذة قذد (1657)معنى تحمل كمعنى تكلف"
ماًل، ف  .تأكيد لهذا التَّحم ل أيذلك تأكيد للعامل،  فيتحمال الماء الناتج عن السحاب َتح 

 
 سياق النداء :  فياالحتمال -د

تذذابع المنذذادى المبنذذى علذذى الضذذم، فيحتمذذل أن يكذذون منصذذوبًا مراعذذاة  فذذييذذرد االحتمذذال 
 فذذيموضذذع واحذذد  فذذي شذذعر األعشذذى فذذيللمحذذل، وأن يكذذون مرفوعذذًا مراعذذاة للفذذظ، وقذذد ورد ذلذذك 

 :  (1658)قوله
شذ ى َعَلى َقَدم   ذ  َيا َخي َر َمن  َيم  ** َيا َهو 

* 
َرَعذذا رَّاد  والشَّ َر المَواه ب  ل ل و   َبح 

 
 أيًضافكلمة )بحر( وردت منصوبة على البدل مراعاة لمحل المبدل منه )هوذ(، وتحتمل الرفع 

ذلك هو القول باإلعراب المحلى، المعتمد على  فيعلى البدل مراعاة للفظ المبدل منه، والسبب 
 .(1659)مراعاة الجانب العقلى

قائاًل له: يا هوذ، يا خير من  فيوالمعنى على االحتمالين أن األعشى يمدح هوذة بن على الحن
يحيا به َمن   الذييمشى على قدم ويا بحر الهبات والعطايا للواردين ومورد الشاربين، أنت الغيث 

 .(1660)من األرامل واأليتامدهمهم الدهر 

 المضاف إلى الظرف )لدن( :  فياالحتمال -هـ

ر  )لدن( ما بعدها باإلضافة، سواء أكان مفردًا أم جملة، فالمفرد ي َجر  لفظًا، والجملة تقديرًا،  َتج 
، وقد وردت )غدوة( بعد )لدن( (1661)وإذا كان مجرورها )غدوة(، فيجوز فيه النصب والجر والرفع

 :(1662)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  في

َنذذذه   نوب َهذذذا َفاتََّبع  َلَق َعذن  َمج  ** َفَأط 
* 

َرَمذذا ل  َخش  ام ى الم َعسّ   َكَما َهيََّج السَّ

                                                           

 0 1/723، (  لح ة  نصئ  ة وًع ة اش عنة 1657)
 0 252/52( ة  ىعةح1658)
 0 000( ىُثْنرل  ة ي أ  ة  لةني   ي ة جال  ص1659)
 0حيي ة شلح ،251( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1660)
 0 22-0/21،   لح ةن    يا0/111( ىُثْنرل   لح ة لاأ  لأ ة  ص ي 1661)
ليص ي ثثثثص إ ثثثثأ جنمثثثثن، ة ايًثثثثا  جثثثثصأع ة يًثثثثا،  ة خشثثثثلم  ،  أجنعن ثثثثص  035/13( ة ثثثث ىعةح1662)

 0جاص   ة ن ا  ة ز صنيل
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ونذذهَ  َوًة َحتَّى َأَتى اللَّي ذذذل  د  ** َلد ن  غ د 
* 

َما َقذذذه  َفَتَجشَّ َم َصب رًا َرو   َوَجشَّ

 

بعد )لدن( منصوبة على التمييز وهذا اختيار ابن مالك؛ ألن لدن تدل على فقد وردت )غدوة( 
، أضف إلى ذلك "كثرة استعمال لدن مع (1663)زمان مبهم، وقد قصدوا تفسير هذا اإلبهام بغدوة

َتح وت َضم وت ك َسر  ...غدوة دون سائر الظروف كبكرة وعشية، وكون دال لدن قبل النون الساكنة ت ف 
، فشابهت حركات الدال حركات اإلعراب من جهة تبدلها، وشابهت النون ثم قد تحذف نونه

اللفظ كراقود خاًل، فنصبها تشبيهًا بالتمييز أو  فيالتنوين من جهة جواز حذفها، فصار لدن غدوة 
 .(1664)هو األصل، نحو: ضارب زيدًا" الذيتشبيهًا بالمفعول، 

 

المحذوفة، والتقدير: من لدن كانت الساعة ويمكن أن يكون النصب على أنها خبر لكان الناقصة 
وإذا  .غدوة حتى أتى الليل، أو على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير: لدن غدا غدوة

أما إذا كانت منصوبة  .غير مضافة أيكانت )غدوة( منصوبة على التمييز تكون لدن مفردة، 
ويجوز جر غدوة، وحينئذ تكون  .جملةعلى أنها خبر لكان أو مرفوعة، تكون حينئذ مضافة إلى ال

 .(1665))لدن( مضافة للمفرد، وهو القياس؛ ألن األصل فيها اإلضافة

 

وأمَّا جواز الرفع، فقد حكاه الكوفيون على أنها فاعل لكان التامة المحذوفة، والتقدير: من لدن 
وصفه سياق  فيوالمعنى على كل االحتماالت أن الشاعر  .(1666): وجدت غدوةأيكانت غدوة، 

لثور، انطلقت عليه كالب )عوف بن أرقم الصائد( متتبعة إياه، كأنها جماعة من النحل، قد 
طلبه، وظلت تطارده منذ الصباح المبكر، حتى أقبل  فييرتقى الجبال  الذيهيجها جامع العسل، 

م قرنه الصبر على القتال فتجشمه  .(1667)الليل، فلم يجد بدا من الثبات، وَجشَّ

 الظرف :  فياالحتمال  -ز

                                                           

 0 22/ 0، ( ىُثْنرل   لح ةن    يا1663)
 0 0/111(  لح ة لاأ  لأ ة  ص ي 1664)
 0 0/22( ىُثْنرل   لح ةن    يا1665)
 0( ة ًصنء  ىًن1666)
 0حيي ة شلح ،032( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1667)
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 فيموضع واحد  فيالظرف  فيشعر األعشى  فيتعدد وجوه اإلعراب  فيورد االحتمال 
 :  (1668)قوله

َى أ مّ  َتَحاَلَفذذذذا َيَعى  ل َبان  ثذَذذذد  ** َرض 
* 

َحَم َداج  َعذ وض  اَل نتفرَّق   ب َأس 

 

أنه من أسماء  أيأبد الدهر ظرف مبنى على الضم مثل قط وقبل وبعد،  أيفكلمة )عوض(، 
الدهر، يحتمل وجهين "أحدهما: أن يكون بداًل من "أسحم"، ويكون القول فيه، كأنه    قال: 

َرَضعا منه )أسحم(، وهو  الذيأنهما تحالفا بالليل أو بالثدى  أين ق سم به،  الذيعوض  قسمنا 
 .يقسمان به الذيقسمهما 

: أن يكون القسم باألسحم، فتكون الباء فيه باء القسم، فتكون "عوض" ظرفًا، كأنه الثانيوالوجه 
 .(1669): ال نتفرق طول دهرنا"أيقال: ال نتفرَّق عوض، 

 

 إعرابه ثالثة أوجه : في"ومن جعل "عوض" اسم صنم، جاز 
ويجوز أن  .نقسم به الذيأن يكون مبتدأ محذوف الخبر، كأنه قال: عوض قسمنا أحدها: 

ر فيه حرف الجر، وتحذفه، كقولك: يمين  فييكون  موضع نصب على أن ت َقدّ 
 .الله ألفعلن

موضع خفض، على إضمار حرف القسم، وهو أضعف األوجه، وَمن  اعتقد  فيويجوز أن يكون 
 ." ويعنى باألسحم: الليل أو الرحمفيقوله: "بأسحم" بمعنى " فيهذا لزمه أن يجعل الباء 

هذا الوجه للقسم؛ ألن القسم لم يقع باألسحم، إنما وقع بذ "عوض"  فيز أن تكون الباء وال يجو 
 .(1670)هم الصنم" الذي

 

 مواقع الجمل وأشباه الجمل :  في: وجوه اإلعراب المحتملة الثانيالقسم 
 مواقع الجمل االسمية :  فيأواًل: وجوه اإلعراب المحتملة 

                                                           

 0 175/50( ة ًصنء1668)
 0نونل  70يص  ة جاا ص( نوصب  لح ون1669)
 0( ة ًصنء  ىًن1670)
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 الجمل المحتمل فيها أكثر من محل إعرابى : -أ

 ما يحتمل محل الرفع من وجهين :  -4
 (1671)قوله فيموضع واحد  فيشعر األعشى  فياحتملت الجملة االسمية محل الرفع من وجهين 

 : 

ق ب ذذه   ** َيا َمن  َيَرى َعار ضًا َقد  ب ذذذت  َأر 
* 

ق   َعذذذل   فيَكَأنََّما الّبر   َحاَفات ه  الش 

 

، صورة نمطها :  فيفقوله: )  ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة  َعل   حافاته الش 

 خبر مقدم )جار ومجرور(+مضاف إليه+مبتدأ مؤخر

والمالحظ أنها تحتمل محل الرفع من وجهين، األول: أنها خبر كأن واسمها )البرق( على اعتبار 
محل رفع خبر المبتدأ )البرق( على اعتبار )ما( كافة،  فيواآلخر أنها  .)ما( زائدة للتوكيد

والمعنى على االحتمالين أن الشاعر يصف سحابًا عارضًا، قد بات يتتبعه ليرى أين سينزل 
 .حافاته البرق كأنه الشعل فيبمائه، هذا السحاب َيل َمع 

 ما يحتمل محل الرفع والنصب :  -4
 :  (1672)موضعين اثنين، نحو قوله فياالت اإلعرابية ورد هذا النمط من االحتم

لّ َقت ن ى أ َخي َرى َمذذذذا ت اَلئ م ن ى ** َوع 
* 

ل ذذذه َتب ذذذل   بًّا ك  َتَمَع الح ب  ح   َفاج 

 

، صورة نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة   فجملة )كل ه تبل 
 مبتدأ+مضاف إليه+خبر

محل نصب نعت لكلمة )حبًا( المنصوبة على الحال، وتحتمل  فيوهذه الجملة تحتمل أن تكون 
حالة كونها بداًل مرفوعًا من الحب أو مرفوعة على  فيمحل رفع لكلمة )حبًا(  فيأن تكون نعتًا 

                                                           

نل  ثثي   صىثث  ة  ثث ىي نيص ثثص  أجثث  ة  نص جاثثا ةة ثثاي  ة ا والثث  أا     ثث207/11( ة ثث ىعةح1671)
 0 وي   ة عجعا ة  لةني   ي  يل ةأل شأ

 0 257/33،  ىُثْنرل  وىضص  207/22( ة ًصنء1672)
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 أنها خبر لمبتدأ محذوف، والمعنى على االحتمالين أن امرأة أخرى غير هريرة، قد تعلقت به، وال
  .نظره أن كل هذا الحب حب فاشل يذهب العقل منه فيتالئمه، و 

 
 الجمل المحتملة وجهين على غير محل : -ب

خمسة وعشرين  فيشعر األعشى  فيوردت الجمل االسمية المحتملة وجهين على غير محل 
 موضعًا؛ يمكن عرضها كما يلى : 

 
 احتمال محل االستئناف والعطف :  -4

اثنى عشر موضعًا، نحو  فيوردت الجمل االسمية المحتملة لالستئناف والعطف على غير محل 
 :  (1673)قوله

َمَصي َهذذذا َشاَحاَها َعَلذذذذى َأخ  ل  و  ** َيَجو 
* 

ذذذذل    إ َذا ان َفَتَلت  َجااًل َعَلي َهذا ي َجل ج 

نًا َفاَل  َقَهذذذا شيءَفَقد  َكم َلت  ح س  ** َفو 
* 

ذذل  َوإ نّ ى  ل  ب َهذذذا م َتَنخَّ َلذ و َقو 
(1674) 

 

، ذات ناسح حر   ُ ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة  ل  َتَنخَّ ل  ب َهذذذا م  ، صورة فيفقوله: )َوإ نّ ى َلذ و َقو 
 نمطها: 

 إن+اسمها+خبرها+مضاف إليه+جار ومجرور+نعت

حسنًا(، ال محل لها  محل هذه الجملة أنها تحتمل العطف على جملة )فقد كملت فيوالمالحظ 
 .(1675)من اإلعراب، والعطف حينئذ من قبيل عطف الجملة االسمية على الفعلية، وهو جائز

حديثه عن )قتيلة(، فال محل لها  فيعلى سبيل االستطراد من الشاعر  أيًضاوتحتمل االستئناف 

                                                           

 ،300/27( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1673)
، 55/23922/20917/11920/259205/29200/09205/25 ىُثْنرلوىضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثص  

232/009222/39172/059055/3 0 
 0( جصة   أن ن أ  ة ىيا ىجعف، و  ىو ل ، أونخا  أنوخ  أخوصن1674)
 0 202-200( ىُثْنرل  أتنأ ة لمي ،  1675)
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والمعنى على االحتمالين أن حسنها قد اكتمل فال جمذذذال فوقها، وإن له فيها  .أيًضامن اإلعراب 
 .لشعرًا مختاراً 

 
 االحتمال بين التعليل واالستئناف :  -4

 (1676)اثنى عشر موضعًا، نحو قوله فيالجملة االسمية بين التعليل واالستئناف  فيورد االحتمال 
: 

َتف َقذذذاَناَم الَخل ى  َوب ت  اللَّي ذذذذَل م   ** ر 
* 

يدًا م ث َبتًا َأرقذَذذا َم َعم   َأر َعى الن جو 

ى َوَدائ ى فَ  ه و ل َهمّ  ن ذذى هيَأس  ر  ه  ** ت س 
* 

ن َدَها  َسى ع  َباَنت  ب َقل ب ى َوَأم 
 (1677)َغل َقذذا

 

، صورة نمطها :  هيفقوله: )ف  ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   تسهرنى( جملة 
 ذات فعل متعد(مبتدأ+خبر )جملة فعلية 

 

تعليلية لما يالزم األعشى من  أيوهذه الجملة تحتمل أن تكون تعليلية ال محل لها من اإلعراب، 
 .ذهبت بقلبه التيحبيبته  فيهم، فقد بات ليله ساهرًا ال ينام ل َما أثقله من الهموم نتيجة التفكير 

أن تكون استئنافية ال محل لها من اإلعراب، والمعنى على هذا االحتمال يكون  أيًضاوتحتمل 
أن َخل ى البال من الهموم قد نام، أما األعشى، فقد اتكأ على مرفقيه  أياستطرادًا من الشاعر، 

تسهرنى، فقد عادنى الداء وذهبت حبيبتى  هيينظر ساكنًا، قد أثقلته الهموم، ثم يستطرد قائاًل: ف
 .بقلبى

 االحتمال بين التعليلية والتفسيرية :  -3

 :(1678)ثالثة مواضع، نحو قوله فيورد هذا االحتمال 

                                                           

، 319105/12/ 209252/219272/209225/ 22 ىُثْنرثل وىضثص   325/1( ة ث ىعةح1676)
120/1 ،115/7 ،102/20 ،002/19020/2 0 

 0( غل ص   نهين 1677)
 0 205/29055/3،  ىُثْنرل وىضص  227/02901( ة  ىعةح1678)
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ير ك ذذذم   ذذذم  َوأ ع  ك  َراض  َفذع  َعن  أَع  ** َوَأد 
* 

ل َحبا ذذىّ  م  ق َراض  الَخَفاج   ل َسانًا َكم 

ن ذذذَد َذاك ذذذم   وَنن ذذى ع  ز  ** ه َنال َك اَل َتج 
* 

لذذه  َوَلك ن   ز ين ى اإل  َسَيج 
ق َبذذا  (1679)َفي ع 

 

ُ  تحتمل أن تكون تفسيرية ال محل  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  فقوله: )ولكن سيجزينى اإلله( جملة 
سياق توجيه خطابه إلى بنى سعد  فيلها من اإلعراب على سبيل االستطراد، حيث إن األعشى 

خدمتهم لسانًا قاطعًا، كأنه المقراض، وأنه  فيبن قيس متعهدًا أنه سيدافع عن أعراضهم ويضع 
أن  أيًضاوتحتمل  .ال يبغى بذلك جزاًء، ثم يستطرد، فيقول: ولكن الله سيجزينى على الخير خيراً 

أنه ال يبغى بما يفعل ثوابًا أو جزاًء منهم؛ ألن ثوابه  أيتكون تعليلية ال محل لها من اإلعراب؛ 
 .فيما يفعل على الله وحده

 
 لها محل أو أكثر على إعراب وال محل لها على آخر :  التيالجمل -جـ

شعر األعشى جمل  اسمية تحتمل أن يكون لها محل من اإلعراب، وتحتمل أال يكون  فيوردت 
اثنين وثالثين موضعًا؛ يمكن عرضها كما يلى  فيلها محل من اإلعراب على وجه آخر، وذلك 

: 

 اف : االحتمال بين العطف واالستئن -4

 فيشعر األعشى  فيالجمل االسمية ورد  فياالحتمال بين العطف على المحل واالستئناف 
 :  (1680)خمسة عشر موضعًا، نحو قوله

ذذذذه م  ك  َتَضاف ذذوا إ َلذذذى ح  ** َوإ ن  ي س 
* 

ن  َقذذذد  َرَزن    ي َضاف وا إ َلى َهذذذاد 

  ُ ذذذذذذَرة  ** َوَما إ ن  َعَلذذذذى َقل ب ه  َغم 
* 

ذذذن   ذذذن  َوه  م  َله  م   َوَما إ ن  ب َعظ 

                                                           

( ة خىثثثصجأ   ًثثثم  إ ثثثأ يىصجثثث ،  هثثثأ حثثثأ أثثث  ننثثثأ  ثثثصأل، أل مثثثص   لصايثثثص ، و  مثثثن  جثثثصزةا 1679)
 0نخيل

 0 01902/ 22،( ة  ىعةح1680)
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  ُ ** َوَما إ ن  َعَلذذذذذى َجذذذار ه  َتل َفذذة 
* 

َقذذذاط  اللََّجذذن    (1681)ي َساق ط َهذذا َكس 

 

  ُ ( جمل   ُ م  َله  م ن  َوه ذن  َوَما إ ن  َعَلى َجار ه  َتل َفة  ُ  َوَما إ ن  ب َعظ  َرة  فالجمل )َوَما إ ن  َعَلى َقل ب ه  َغم 
ُ  تحتمل أن تكون  ُ  منفية  ُ  خبرية   في هي التيمحل جر عطفًا على جملة )قد رزن(،  فياسمية 

محل جر صفة لكلمة )هادن(، وتحتمل أن تكون استئنافية ال محل لها من اإلعراب، استطرادًا 
 .بيان صفات المحتكم إليه فيمن الشاعر 

 

سياق مدحه لقيس بن معد يكرب الكندى، ويرى أن قيسًا  فيوالمعنى على االحتمالين أن الشاعر 
البناء، صلب ال يرز  تحت الشدائد، وال إن لجأت إلى حكمه مستغيثًا، فقد لجأت إلى جبل ثابت 

تثقل عليه، ماضى العزيمة ليس بعظمه وهن، مأمون الغدر، ال يسقط على جاره التلف، كما 
 .(1682)تسقط العصا ت ّدق  بها أوراق )اللََّجن(

 
 االحتمال بين النعت واالستئناف :  -4

جر أو نصب أو رفع نعتًا، محل  فيشعر األعشى أحيانًا أن تكون  فيتحتمل الجملة االسمية 
ثمانية مواضع، نحو  فيوتحتمل أن تكون استئنافية ال محل لها، وقد ورد هذا االحتمال 

 : (1683)قوله

ق ب ذذذه   ** َيا َمن  َيَرى َعار َضًا َقد  ب ذذت  َأر 
* 

ق   ا الَبر  َعذذذذل   فيَكَأنَّم   َحاَفات ه  الش 

  ُ ذذذذأم  ُ  م ف  ز  ُ  َوَجو  ُ  َله  ر َداف  ذذذذل  ** َعم 
* 

ذذل   َجال  الَمذذذاء  م تَّص  ُ  ب س   م َنطَّق 

، صورة نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة   ُ  فقوله: )َله  ر َداف 

                                                           

 لجثثثث    ن  أثثث  و نة  ة شثثثثجل ( ة وضثثثص  نثثثن  ة ثثثثوتص ، هثثثص ح   صنثثثث ، ة ولىثثث   ة  ثثث  ، ة1681)
،  ُىْخَل  ن ليء و   ييل  ل ىُثو َخُأ  لىص   لاص ي   0ىُ   ج

 0حيي ة شلح 21( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1682)
 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  207/10( ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1683)

  27/12917/259202/029009217/259102/259137/11وىضص  
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 خبر مقدم )جار ومجرور(+مبتدأ مؤخر

محل نصب لكلمة )عارضًا(، والمعنى أن هذا السحاب  فيوهذه الجملة تحتمل أن تكون نعتًا 
يتَّصف بأن له  -حافاته كأنه الشعل فييلمع البرق  الذيبات األعشى يتتبعه، و  الذي -العارض
أن تكون استئنافية على سبيل االستطراد من  أيًضاوتحتمل الجملة -أنه متصل األجزاء أيذياًل، 

 .بات يرقبه الذيوصف هذا السحاب العارض  فيالشاعر 

 
 االحتمال بين الحال واالستئناف :  -3

 :(1684)ستة مواضع، نحو قوله فيشعر األعشى  فيمط من االحتمال ورد هذا الن

ذذذ م ذذذذن  َدار ه  َعن َت وت ذذذَرَك م  ** َفَأظ 
* 

ت ر َك  م  لذَذذ م ي ق ذذذم   فيَوو   َدار ه 

ذذذذر   ** تَذذذذؤ م  دي ذَذاَر َبن ذذذى َعام 
* 

ذذذم   َوَأن َت ب ذذآل  ع َقي ذذذل  َفغ 
(1685) 

، صورة نمطها:  ُ  ذات فعل  متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة   فقوله )َتؤ م  دي ذَاَر َبن ى َعام ر 

 فعل+فاعل+مفعول به+مضاف إليه+مضاف إليه

قوله )فأظعنت( والمعنى أن  فيمحل نصب حال من الضمير  فيوهذه الجملة تحتمل أن تكون 
أخذ بثأره من ديار بنى عامر بن  أييمدحه الشاعر قد أظعن ثأره؛  الذيقيس بن معد يكرب، 

حالة كونه مقباًل غير هياب، فانتقم  فيعقيل باستنقاذه البن عمه قيسبة بن كلثوم من أسرهم، 
 .دارهم فيلنفسه ولم يترك ثأره مقيمًا 

 

ى وجه السرعة والمعنى على االستئناف أن األعشى يصف قيسًا بأنه أخذ بثأره من بنى عامر عل
حتى أن ثأره )ابن عمه( لم ي ق م  طوياًل عندهم، ثم يستطرد مبينًا أنه قصد ديار بنى عامر، وهو 

 .(1686)ما زال مقيمًا بين قومه باليمامة عند آل عقيل )عقيل بن كعب بن ربيعة(

 

                                                           

 0 12/30917/159129110/179072/21 ىُثْنرل  ،17/12( ة ًصنء1684)
ُُ  أ يل( 1685)  0ورينن    لن  نحلن، أل ن ويأ نثأنا، َ ِتُل
 0حيي ة شلح، 12( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1686)
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 االحتمال بين الحالية والتفسيرية :  -1

ثالثة مواضع، نحو  فيشعر األعشى  فيمحل الجملة االسمية  فيورد هذا النمط من االحتمال 
 :  (1687)قوله

َسل ذذذت  إ لي َهذذذا َأنَّن ذذذى ** ث ذذمَّ َأر 
* 

يذذذه  ب ذذذَأن   ُ  ع ذذ ر ى َفر دّ  ر  ذ   م ع 

، صورة نمطها:  ُ ُ  منسوخة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة   ُ ر  ذ   فقوله: )َأنَّن ى م ع 
 أن+اسمها+خبرها

أرسلت، والمعنى أن الشاعر  فيمحل نصب حال من الضمير  فيوهذه الجملة تحتمل أن تكون 
َبّينًا حالته من العذر   .ال ي َرد الذياستجابته لسلطان فتنتها  فيلمَّا لم َيَر هندًا، أرسل إليها م 

والوجه اآلخر أنها تحتمل أن تكون تفسيرية ال محل لها من اإلعراب، والمعنى حينئذ أنه أرسل 
 الذياستجابته لسلطان فتنتها  فيإليها، وتفسير وتفصيل هذه الرسالة، أنه يشرح حبه وي َبّين عذره 

، طالبًا إليها أن تجيب بما تشاء سمية المحتملة وفيما يلى بيان مجدول بالجمل اال .(1688)ال ي َرد 
 :  التاليشعر األعشى على النحو  فيلتعدد وجوه اإلعراب 

 الجمل المحتمل فيها أكثر من محل إعرابى : -أ

 الوجــوه المحتملــة الجملـــة الصفحة والبيت

 محل رفع خبر+حال في كل ه َتب ل   1.7/19

َعل   في 1.7/11  رفع خبر كان+رفع خبر المبتدأ َحاَفات ه الش 

ُ  ل َجار ه م   137/33 ن   محل رفع نعت+نصب نعت في ب ي وتهم َأم 

 

                                                           

 0 012/319030/1 ىُثْنرل وىضص   ، 307/1( ة ًصنء1687)
 0حيي ة شلح  ،302( ىُثْنرل  ة ًصنء ص1688)
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 إعرابها وجهان على غير محل فيالجملة االسمية المحتمل  -ب

 الوجــوه المحتملــة الجملـــة الصفحة والبيت

ل ك   33/13 م وَط َعكََّفها السّ   العطف+االستئناف َوَكَأنَّ السَّ

وجةوكأن الخمر العتيق من  33/3  العطف+االستئناف اإلسفنط َمم ز 

يع َك َعال ى الذيَوَكع ب   11/30  العطف+االستئناف ي ط 

ت ر َك  37/13 م َلم  َيق م فيَوو   العطف+االستئناف َدار ه 

َتَرم   91/30  تعليلية+استئنافية َفإنَّا َنَخاف  ب َأن  ت خ 

م ه َمن  َجَشم   90/13 ش  َوت  َيج   العطف+االستئناف َوَلَلم 

ت  َخي ر  ل َمن  َناَله   90/11  العطف+االستئناف َوَلل َمو 

1.3/1   ُ ل  َتح   تعليلية+تفسيرية إ نَّ الرَّك ب م ر 

بَّان  الرّ َجال  ل َدات ها 100/0 ش   العطف + االستئناف و 

يب  َنف س   103/3 ّى ط  ن َد الَعش   العطف + االستئناف َوع 

َوةً  فيوَ  .131/0 ُ  َغز  م  لّ  َعام  َأن َت َجاش   العطف + االستئناف ك 

 تعليلية+استئنافية َفإ نَّ ل َجن ب  الَمر ء  م ضَطَجعا 131/11

ق َبا .117/0 َله  َفَيع  ز ين ى اإل   تعليلية+تفسيرية َوَلك ن  َسَيج 

َرم 119/3 آل ي ح  ث ر  التّ س   العطف+االستئناف َوَمن ي ك 

ى فيَفإ نَّه  .179/1 َساد  لّ  َمن ز َلة  َيع ود و   تعليلية+استئنافية ك 

193/31   ُ  تعليلية+استئنافية َفإ نّ ى َطب ن 

َسَك  1.3/11 َمل َت َنف   تعليلية+استئنافية الَخَساره فيَفإ نََّك َطاَلَما أَع 

اَلل ها 110/1 ي خ  إ ذ   تعليلية+استئنافية َفإ نَّ الَفَتاَة َحق  َعَلى الشَّ

ن د َذو ى الن   113/7  تعليلية+استئنافية هيفإ نَّ العلَم ع 

ُ  َجار ى  .101/1  تعليلية+استئنافية إ نّ ى َمان ع 

ك  الَهَوى  171/03 َفق   فيَوَتر   العطف+االستئناف الَغّى َأن َجى َوَأو 
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ن و  ق َراق َر َمَقّدَمة  0.9/1 ن و  ح  ز  ه م و َضَرب وا ب الح   تعليلية+استئنافية الَهام ر 

 تعليلية+استئنافية َفإ نَّك  َطال َقة 010/1

م   033/3 َماَح م ن  الغ ش   تعليلية+تفسيرية إ نَّ الرَّ

ل  ب َها م َتَنّخل   3.0/17  العطف+االستئناف َوإ نَّى َلذ و َقو 

ر ن ى هيفَ   313/1 ه   تعليلية+استئنافية ت س 

 لها محل على وجه، وال محل لها على آخر :  التيالجمل االسمية  -جـ

 الوجــوه المحتملــة الجملـــة الصفة والبيت

َحام  َقد  َعل َم النَّاّس  .39/3 اَلت  اأَلر   الخبر+االستئناف َوص 

ُ  َبي َن ك وب  َوَدن   17/11  النعت+االستئناف َلَها َزَبد 

19/03   ُ َرة   العطف+االستئناف َوَما إ ن  َعَلى َقل ب ه َغم 

م  َله  م ن  َوَهن    19/03  العطف + االستئناف َوَما إ ن  ب َعظ 

19/09   ُ  العطف+االستئناف َوَما إ ن  َعَلى َجار ه َتل َفة 

َعاً  .31/3 َها ر ج  َياد   الحال+االستئناف َما َتَزال  ج 

م   37/13 د  ُ  س  َنات  ل َها آج   النعت+ االستئناف َمَناه 

َعان ها َكَلف يظ  الَعَجم   37/13  الحال+االستئناف  َوَجذ 

َباحَ  37/11 ون الصَّ م َينظ ر  ه   الحال+االستئناف  َوَجي ش 

1.7/10   ُ  النعت+االستئناف َلَه ر َداف 

ل    1.7/11 ُ  َهط  ن ه  َعار ض   العطف+االستئناف َوبالخبية م 

37/19   ُ م   الحال+االستئناف َوَأن َت ب آل  َعق يل  َفغ 

 النعت +االستئناف َحاَفات َها َزَجل   في 1.9/01

َرضَتَها َفَتل   في 1.9/00 َتع  َفَقي ها إ َذا اس   النعت+االستئناف م ر 

َها  119/13 ل  أَلن َداد   العطف+االستئناف َوَلي َست  ب َعد 

َم الَجَفار   137/03  العطف+االستئناف َفَأه لى ف َداؤ َك َيو 
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دَّ َما َنَفَعاَوَخي ر   131/3  العطف+االستئناف الو 

ر ى  133/13 ر ه أََغاَر َلَعم  ك   العطف +االستئناف الَباَلد   فيَوذ 

137/13   ُ  النعت +االستئناف َله  َصَدَقات 

َباب َها 110/17  الحال+االستئناف ه م  َخي ر  َأر 

ر ه نَّ َلّدي ن ا َضائ ع 101/13  النعت+االستئناف اَل س 

م س  ف ي َها 137/11 ن  الشَّ َعاَع َقر   النعت+االستئناف َكأنَّ ش 

ق  َتل َحق   170/09  العطف+االستئناف واللََّواح 

َلَها .0.1/1 ز ف  َحو  ن  َتع   العطف+االستئناف َوالج 

ُ   في 019/31 ه  َمن ه  َبَسل   الحال+التفسيرية الَوج 

 العطف+االستئناف َوَلي َس م ن  َشأ ن َنا الف َرار   000/17
 

 الوجــوه المحتملــة الجملـــة الصفحة والبيت

030/1   ُ  الحال+التفسيرية َكأنّ ى َشار ب 

071/11   ُ َحا بى ر ق ود   الحال+التفسيرية َوَأص 

3.0/13   ُ ى َمال ك  س   العطف+االستئناف َوَأنّ ى ل َنف 

ر 3.7/3 ذ   الحال+التفسيرية َأنَّن ى م ع 

 
 مواقع الجمل الفعلية :  فيثانيًا: وجوه اإلعراب المحتملة 

 تحتمل أكثر من محل إعرابى :  التيالجمل -أ
أحذد عشذر  فذيشذعر األعشذى  فذيجاءت الجمل الفعليذة المحتملذة ألكثذر مذن وجذه إعرابذى 

، ومنهذا مذا (1689)موضعًا، احتمل بعض منها محل النصب على وجه ومحل الجر على وجه آخر

                                                           

 0 27/129132/179172/00( ىُثْنرل  ة  ىعةح1689)
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، ومنهذا مذا احتمذل الرفذع والنصذب (1691)، ومنها ما احتمل النصب والرفذع(1690)الرفع والجراحتمل 
 :  (1694)، نحو قوله(1693)، ومنها ما احتمل وجهين محلهما النصب(1692)والجر

ذذذل   َملذ ذذذذوَن ب َجاه  ** َفَما َأَنا َعمَّا َتع 
* 

ل ذذذذه  َيَتدفَّذذق    َواَل ب َشباة  َجه 

 
، صورة نمطها :   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية   فقوله: )جهله يتدفق( جملة 

 .مبتدأ+مضاف إليه+خبر )جملة فعلية(
 

محذل جذر تبعذًا للفذظ )َشذَباة ( المجذرور  فذيوهذه الجملذة تحتمذل وجهذين، أولهمذا: أن تكذون 
خبذر مذا الحجازيذة والمجذرورة بحذرف  هذي التذيبحرف الجر الزائد والمعطوف على كلمة )جاهذل(، 

كذذال  فذذيواالحتمذذال اآلخذذر أنهذذا تحتمذذل محذذل النصذذب تبعذذًا لمحذذل كلمذذة )شذذباة(، و  .أيًضذذاجذذر زائذذد 
والمعنذذذذى علذذذذى االحتمذذذذالين أن األعشذذذذى يخاطذذذذب خصذذذذمه  .نعذذذذت لكلمذذذذة )شذذذذباة( هذذذذياالحتمذذذذالين 

(، قائاًل له: لست غافاًل عما تفعلون، ولست سفيهًا   .يتدفق لسانى بفاحش القول)شراحيل بن طود 
 

 : (1695)قوله أيًضاومثال ذلك 
َهذذذذا إ ذ  َغذذذذَدت   ** َفت ل ذذذذَك أ َشبّ ه 

* 
هذَذذا َعاد  ق  الب ذذذَراَق ب إ ص   َتش 

 
هذذذَافقولذذه: ) َعاد  ذذق  الب ذذَراَق ب إ ص  ، صذذورة َتش  ُ  ذات فعذذل  متعذذد  ُ  مثبتذذة  ُ  خبريذذة  ُ  فعليذذة  ( جملذذة 

 نمطها: 
 فعل+فاعل+مفعول+جار ومجرور+مضاف إليه

 
محل نصب خبرًا للفعل )غدا( إذا كذان ناقصذًا، وتحتمذل  فيوهذه الجملة تحتمل أن تكون 

محذذذل نصذذذب حذذذال، إذا كذذذان الفعذذذل تامذذذًا، والمعنذذذى علذذذى الوجذذذه األول علذذذى سذذذبيل  فذذذيأن تكذذذون 
                                                           

 0 202/31( ة ًصنء1690)
 0 50/19219135/201911/03( ة ًصنء1691)
 0 237/00( ة ًصنء1692)
 0 210/07( ة ًصنء1693)
 0 172/00( ة ًصنء1694)
 0،  إبيص هص  ةنيىص  ص210/07( ة ًصنء1695)
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ء، إذا غذدت تشذق مذا يعتذرض بذأن ناقتذه تشذبه البقذرة العينذا المتلقذيأن الشاعر يخبذر  أياإلخبار، 
يشذذبهها بذذالبقرة  التذذيطريقهذذا مذذن أرض غليظذذة، والمعنذذى علذذى الوجذذه اآلخذذر أنذذه بيذذان لحالذذة ناقتذذه 

قنة "جو" بذين صذخورها الغليظذة، فباتذت وحيذدة مستوحشذة، فيذرى أن ناقتذه  فيضل صغيرها  التي
الباسلة، وهذا التشذبيه حالة غدوها تشق ما يعترض طريقها من أرض غليظة، تشبه هذه البقرة  في

 :  (1696)واضح من قوله فيما سبق حيث يقول
  ُ ذذذذؤذ ر  ** َكَعي َناَء َضذذذلَّ َلَهذذذا ج 

* 
َهذذذا َماد   ب ق نَّذذذة  َجذذذوّ  َفَأج 

ذذم  الَحَشذذذا و  َتض  ** َفَباَتت  ب َشج 
* 

هذذا ذذس  َوإيَحاد  ن  َنف   (1697)َعَلى ح ز 

 
 تحتمل وجهين على غير محل :  التيالجمل  -ب

شذذعر األعشذذى محتملذذة وجهذذين مذذن اإلعذذراب علذذى غيذذر  فذذيوردت بعذذض الجمذذل الفعليذذة 
سذذتة وثالثذذين موضذذعًا، كذذان أكثرهذذا محذذتماًل العطذذف علذذى غيذذر محذذل واالسذذتئناف، فبلذذي  فذذيمحذذل 

ع موضذذ فذذي، ومذذا احتمذذل محذذل التعليذذل واالسذذتئناف جذذاء (1698)هذذذا الذذنمط أربعذذة وثالثذذين موضذذعاً 
، نحذذذذو (1700)موضذذذذع واحذذذذد فذذذذي أيًضذذذذا، أمذذذذا مذذذذا احتمذذذذل التفسذذذذير والتعليذذذذل، فقذذذذد جذذذذاء (1699)واحذذذذد
 :  (1701)قوله

ب  َأن َفذذذاَسَهذذذا ** َأَذاَقت ه م  الَحذذذر 
* 

َلذذم   ذذذَد السَّ ب  َبع  َره  الَحر   َوَقد  ت ك 

ذذذَلم  فقولذذذه: ) ذذذذذذَد السَّ ب  َبع  ذذذَره  الَحذذذر  ُ  َوَقذذذد  ت ك  ُ  فعليذذذة  ، صذذذورة ( جملذذذة   ُ ُ  مؤكذذذدة  ُ  مثبتذذذة  خبريذذذة 
 .نمطها: قد+فعل+نائب فاعل+ظرف زمان+مضاف إليه

 

                                                           

 0 02-210/00( ة ًصنء1696)
 0( ة جؤان      ة م لا، ةألجاص   ةألنض ة تلير ، إى ص هص  ة ىلة هص1697)
 لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثأ  ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثميا   ( ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىعةح، 1698)

، 50/3922955/10957/07922/52923975/70ة اثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصف
12/009222/529205/279232/119107/329125/319112/1 0 

 0 222/23( ة ًصنء1699)
 0 225/12( ة ًصنء1700)
 0 12/00( ة ًصنء1701)
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ال محذذل لهذذا    التذذيوهذذذه الجملذذة تحتمذذل العطذذف علذذى غيذذر محذذل علذذى جملذذة )أذاقذذتهم(، 
بيذذذان آثذذذار  فذذذيعلذذذى سذذذبيل االسذذذتطراد  أيًضذذذامذذذن اإلعذذذراب، ألنهذذذا ابتدائيذذذة، وتحتمذذذل االسذذذتئناف 

 .الحرب
سياق حديثه عن ثأر قيس بن معد يكرب لنفسذه  فيمالين أن الشاعر والمعنى على االحت

من ديار بنى عامر، فيرى أن الحذرب قذد عضذتهم ولفحذتهم بأنفاسذها الحذارة الكريهذة، ومذا أبغضذها 
 .بعد األمن والسالم

 
 تحتمل محاًل أو أكثر ويحتمل فيها عدم المحل :  التيالجمل -جـ

شذذعر  فذذي أيًضذذاوردت الجمذذل الفعليذذة المحتملذذة لمحذذل أو أكثذذر مذذع احتمالهذذا عذذدم المحذذل 
َسة  وسبعين موضعًا، وتفصيل ذلك أن ما ورد محتماًل محل النعت واالستئناف قد  فياألعشى  َخم 
ثالثذذذذين  فذذذذي، ومذذذذا ورد محذذذذتماًل العطذذذذف واالسذذذذتئناف جذذذذاء (1702)تسذذذذعة عشذذذذر موضذذذذعاً  فذذذذيجذذذذاء 

، ومذذا ورد (1704)تسذذعة عشذذر موضذذعاً  فذذيمحذذتماًل الحذذال واالسذذتئناف جذذاء ، ومذذا ورد (1703)موضذذعاً 
، ومذذا ورد محذذتماًل الحذذال والعطذذف علذذى (1705)أيًضذذاموضذذعين  فذذيمحذذتماًل الحذذال والتفسذذير جذذاء 

موضذذع  فذذي، ومذذا ورد محذذتماًل الخبذذر والحذذال واالسذذتئناف (1706)موضذذع واحذذد فذذيغيذذر محذذل جذذاء 
، ومذذذا ورد (1708)موضذذذعين فذذذي، ومذذذا ورد محذذذتماًل العطذذذف واالسذذذتئناف والتعليذذذل جذذذاء (1707)واحذذذد

 :  (1710)، وذلك نحو قوله(1709)موضع واحد فيمحتماًل الخبر واالستئناف جاء 
ذذو َهذذذذا السَّ د و إ َذا َمسَّ ُ  َتع  ** َعن َتر يس 

* 
ذذذل  الَجذذذوَّال   و  الم َصل ص   ط  َكَعد 

ي ف  والصّ   ذذذَفااَلَحه  الصَّ ** َيذذذال  َوإ ش 
* 

ذذال   س  الضَّ دة  َكَقذذو  ُ  َعَلى َصع   ق 

 
ي ف  فقوله: ) ، صورة نمطها: اَلَحه  الصَّ ُ  ذات فعل  متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية   ( جملة 

                                                           

 0 55/09200/29227/219137/229125/1( ىُثْنرل  ة  ىعةح  لأ  ميا ة اثصف 1702)
 0 12/019230/09215/209239112/29120/319310/22( ة ًصنء،   ع1703)
 0 55/27957/11975/129202/239237/23  ع( ة ًصنء، 1704)
 0 219035/25-112/27( ة ًصنء1705)
 0 25/21( ة ًصنء1706)
 0 57/00( ة ًصنء1707)
 0 20/73( ة ًصنء1708)
 0 55/20( ة ًصنء1709)
 0 57/11( ة ًصنء1710)
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 فعل+مفعول به+فاعل
 

ذذل(، والمعنذذى  فذذيوهذذذه الجملذذة تحتمذذل أن تكذذون  محذذل نصذذب حذذال مذذن كلمذذة )الم َصل ص 
تعذذذدو إذا مسذذذها السذذذوط كمذذذا يعذذذدو    -يتحذذذدث عنهذذذا الشذذذاعر التذذذي-حينئذذذذ أن هذذذذه الناقذذذة الصذذذلبة

أهزله الصيف والطراد واإلشفاق على أتان ناحلة كأنها قوس من شجر  الذيحمار الوحش الجوال 
 .ت تَّخذ منه القسى الذيالضال، 
 

ن تكذذون اسذذتئنافية ال محذذل لهذذا مذذن اإلعذذراب علذذى سذذبيل االسذذتطراد مذذن أ أيًضذذاوتحتمذذل 
يشذذبّ ه بذه ناقتذه، ويمكذن هنذذا تذرجيح جانذب احتمذذال  الذذيوصذف هذذذا الحمذار الوحشذى  فذيالشذاعر 
محل نصب حال على االستئناف، وال سذيما أن الشذاعر يتصذف بكثذرة اسذتخدام أسذلوب  فيكونها 

 .شعره فيالتضمين العروضى 
 

 :  (1711)قوله أيًضالك ومثال ذ
َبذذذاءَ  ذَرى َكذذذَأنَّ ظ  ع  َن الشّ  م  م  ** هَوَيو 

* 
ت ور هذَذذا ُ  َعَلي َها س  ور  ب  َمق ص   َكَواع 

َعذذه   ذذذذت  َقط  ى َوَكلَّف  ** َعَصب ت  َله  َرأ س 
* 

ي ئًا ف ت ور هذ ذذا  ه َنال َك ح ر ج وجًا َبط 

 
َعذذذذه  فقولذذه: ) ذذذت  َقط  وجذذاً َوَكلَّف  ر ج  ، ه َنال ذذَك ح  ُ  ذات فعذذل  متعذذد  ُ  مثبتذذة  ُ  خبريذذة  ُ  فعليذذة  ( جملذذة 
 صورة نمطها: 

 فعل+فاعل+مفعول به+مضاف إليه+ظرف+مفعول به
محذذل رفذذع عطفذذًا علذذى جملذذة الخبذذر  فذذيوهذذه الجملذذة تحتمذذل احتمذذالين، أولهمذذا: أن تكذذون 

)َعَصب ت  له رأسى(، أعنى خبر المبتدأ )يوم(، والمعنى: كم من يوم شديد الحر تستكن فيه الظباء 
 .تحت ظالل األشجار، قد عصبت له رأسى وكلفت قطعه ناقة صلبة

 
ذذا اآلخذذر، فهذذو احتمذذال كونهذذا اسذذتئنافية ال محذذل لهذذا مذذن اإلعذذراب،  ذذ أيأمَّ ا أن الشذذاعر َلمَّ

بقولذه: قذد عصذبت لذه -تسذتكن فيذه الظبذاء تحذت ظذالل األشذجار الذي-أخبر عن هذا اليوم الحار

                                                           

 0 310/22( ة ًصنء1711)
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َبيّ نذذذًا أنذذذه قذذذد َكلَّذذذَف هذذذذه الرحلذذذة ناقذذذة صذذذلبة ضذذذامرة، ال يسذذذرع إليهذذذا الضذذذعف وال  رأسذذذى، اسذذذتطرد م 
 .(1712)يعتورها الفتور

 جملة القسم :  فيوجوه اإلعراب المحتملة -د
 :  (1713)مواضع، نحو قولهثالثة  فيشعر األعشى  فيالقسم  جملة فيورد االحتمال 

نذذذذىً  ** َحَلف ت  َبربّ  الرَّاقَصات  إ لذَذذى م 
* 

ذذذَرم   ذَد َمخ  ن ه  َبع  ُ  َجاَوز  َرم   إ َذا م خ 

ن َت  ذذبّ  َثَمان يذذَن َقاَمذذذةً  فيَلئ ن  ك  ** ج 
* 

لَّذذذم َماء  ب س  َباَب السَّ قّ ي َت َأس   َور 

ذذذرَّه   ل  َحتَّذذذى َته  ر َجن َك الَقو  َتد  ** َلَيس 
* 

ذذت   َلَم َأنّ ى َعن َك َلس  َوَتع 
ب م ل َجم  

(1714) 
 

فقولذذذه: )رقيذذذت أسذذذباب السذذذماء بسذذذلم( جملذذذة فعليذذذة خبريذذذة مثبتذذذة ذات فعذذذل متعذذذد، صذذذورة 
 نمطها: 

 فعل+نائب فاعل+مفعول به+مضاف إليه+جار ومجرور
على إعراب الواو السابقة لهذا والواقعذة بينهذا وبذين جملذة القسذم السذابقة  وهذه الجملة يتوقف إعرابها

فذإذا اعت ب ذرت عاطفذة كانذت الجملذة معطوفذة علذى جملذة القسذم ال  .لذئن( ...)حلفت برب الراقصات
محل لها من اإلعراب، وإن كانت للقسم تكون الجملة جملة قسذم جديذدة ال محذل لهذا مذن اإلعذراب 

 .أيًضا
 

الواو عاطفة تكون الجملة من قبيل عطف الجملة على الجملة مشاركة إياها  فعلى اعتبار
الحكذذم والمعنذذى، وعلذذى اعتبارهذذا للقسذذم تكذذون الجملذذة قسذذمًا جديذذدًا، والمعنذذى علذذى العطذذف أن  فذذي

سياق مخاطبته لخصمه عمير بن عبدالله بن المنذذر بذن عبذدان، قذائاًل لذه: إنذى أقسذم  فيالشاعر 
جذب ثمذانين  فينجد تجتاز جبااًل من بعد جبال، لئن خرقت األرض، فكنت  برب اإلبل تهوى إلى

قّ يذذَت أسذذباب السذذماء، ليبلغنذذك قذذولى، وليتركنذذك تذذدرج علذذى األرض  فذذيقامذة، أو طذذرت  الفضذذاء، َفر 
 .(1715)حتى تكره الكالم، وتعلم أنى غير عاجز عن االنتقام

                                                           

 0حيي ة شلح ،311( ىُثْنرل  ة ًصنء ص1712)
 0 15-91122/13-117/3،  ىُثْنرل  وىضص  00-270/00901( ة ًصنء1713)
 0( ة لةلنص   ة نا، أخلم  أن  ع و   ة جما، ي لا  ي لهن، َيْشلِ   يتي1714)
 0حيي ة شلح ،271( ىُثْنرل  ة  ىعةح ص1715)
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ى نجذذد تجتذذاز جبذذااًل مذذن بعذذد وعلذذى القسذذم يكذذون المعنذذى إنّ ذذى أقسذذم بذذرب اإلبذذل تهذذوى إلذذ

الفضذاء، فرقيذت أسذباب  فذيجذب ثمذانين قامذة، ولذئن طذرت  فذيجبال، لئن خرقذت األرض، فكنذت 
وأمذام هذذا االحتمذال يمكذن  .السماء، ليبلغنك قولى، وليتركنك تدرج على األرض حتذى تكذره الكذالم

القذذول إن الذذواو للعطذذف أرجذذح مذذن كونهذذا للقسذذم؛ ألن إدخذذال القسذذم علذذى آخذذر ال يجذذوز قبذذل تمذذام 
 .(1716)األول

 وفيما يلى بيان مجدول بالجمل الفعلية المحتملة لتعدد الوجوه اإلعرابية : 
 لها أكثر من محل :  التيالجمل الفعلية -أ

 جــوه المحتملــةالو  الجملـــة الصفحة والبيت

ي ف   30/1  النصب نعتًا+الرفع نعتاً  َتعاوَرَها الصَّ

 الرفع نعتًا+الرفع خبراً  تسف  الَكَباثَ  30/11

و إ َلىّ  37/00 ك   الحال+المفعول به َتش 

ليل  الف َقاَرا 97/11 ن َها السَّ  الجر نعتًا+الحال اَلَحَم م 

م ع ه   1.9/31 ن َج ي س   نعتًا+الرفع نعتاً  الجر َتَخال  الصَّ

َهب  فيه الزَّي ت  والف ت ل 110/11  الجر نعتًا+الحال َيذ 

ق  الب َراقَ  110/07  الخبر+الحال َتش 

                                                           

 0 0/502( ىُثْنرل  ة  وصب1716)
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َتلى بالرّ َداف   137/00  الجر+الرفع+النصب َتغ 

حراء َعن ه   139/17 ز  الصَّ ج   الجر نعتًا+النصب نعتاً  َتع 

ر ه   139/17 َل آخ  َرب  َقب  َماماَوَيش   الجر عطفًا+النصب عطفاً  الح 

ر  الَغَمَرات 139/01 س   الرفع نعتًا+النصب نعتاً  َيح 

ل و َضو ء  غ رَّت ه  الظَّاَلَما 139/01  الرفع عطفًا+النصب عطفاً  َوَيج 

ل ه َيَتَدفَّق   .173/0 الجر حماًل على اللفظ+النصب  َواَل ب َشباة  َجه 

 حماًل على المحل

 لها وجهان على غير محل :  التيالجمل الفعلية  -ب
 الوجــوه المحتملــة الجملـــة الصفحة والبيت

يةً  30/3 ل و   العطف+االستئنافية َوَحلَّت  ع 

ى إ لّى اأَلم يرَ  30/11  العطف+االستئنافية إ ذ  َتع ص 

َمال .33/1 وَقَها م ن  خ  ُ  ع ر  َطع  عبيد   العطف+االستئنافية َلم  َيق 

اها َحث يثاً  37/01  العطف+االستئنافية وعدَّ
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َودَ  37/07 ع ى اأَلس   العطف+االستئنافية َوان َتج 

ذ والً  11/30 َبَح َمخ   العطف+االستئنافية َفَأَرى َمن  َعَصاَك َأص 

َوى َذن وب ر ف د  م َحال 11/13  العطف+االستئنافية َفَأر 

 العطف+االستئنافية َأن َسَأن   َوإ ن  ق ل ت  ق د   13/1

ن   13/3 ن ه َذا َيز  َرَج م ن  ح ص   العطف+االستئنافية َوَأخ 

 العطف+االستئنافية َوَخاَن النَّعيم  َأَبا َمال ك   13/9
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 الوجــوه المحتملــة الجملـــة الصفحة والبيت

ء   70/33 ى ام رى  ب  َسع  َع ل ل َحر   العطف+االستئنافية َوَلم  َتس 

َلى الثََّمن   70/19 َتر يه ب َأغ   العطف+االستئنافية َوَقد  َيش 

َتر يه   .73/7 َد َأو  َيش   العطف+االستئنافية َواَل َيَدع  الَحم 

َيت  َمَع النََّجاَبة  آَلَها 79/13 ت َها لمَّا َرض   العطف+االستئنافية فاعَتم 

َلها 79/11  العطف+االستئنافية َفَأَثب ت  َنع 

ب ر َلَها 79/19  العطف+االستئنافية َفاص 

َلم   .39/0 َد السَّ ب  َبع  َره الَحر   العطف+االستئنافية َوَقد  ت ك 

َفي َت َهمّ ى 91/39  العطف+االستئنافية َفَأو 

َتَزل   111/31  العطف+االستئنافية َوَتع 

َتَني ت  ب ه  الم َنى 100/3  العطف+االستئنافية َفاج 

فة  زَّلت  ب َها َرَصَفات ها 103/17 َند ز قَّه إ لى ن ط   العطف+االستئنافية َفَأس 

َد  131/13 َرك َت َجه  ب َيًة َوَأد   العطف+االستئنافيةَوَرَبي ت  َأي َتاَمًا َوَأَلَحق َت ص 
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ع ى  السَّ

َع  131/119 َيكَ  فيَوَلم  َيس   العطف+االستئنافية الَعل ياء  َسع 

َدَعاي ن ز ل   131/0 َصَم الصَّ ن َها اأَلع   العطف+االستئنافية م 

نّ ى ظ اَلمةً  113/11 َطوه م   التعليلية+التفسيرية َأن  أَع 

 التعليلية+التفسيرية َأن  أ َؤنََّبا .117/0

ل   170/03 ر ق  ب الَقو  َته   الذيَوت ش   التعليلية+التفسيرية َقد  َأَذع 

َجم  َوَثاب وا إ َلي َنا م ن   173/31 يح  َوأَع   العطف+االستئناف َفص 

َياط   173/31 ي َح َعَلي َنا ب السّ   العطف+االستئناف َوص 

َت  191/13 َذر  بّ ها  فيَفَقد أَع   التعليلية+االستئنافية ح 

ر   191/10  العطف+االستئناف َواَل ي َبالى َغَبَن الَخاس 

َتَصر  اعت َصاَره 1.7/31  العطف+االستئناف َفت ع 

 العطف+االستئناف َوَعال َسَواما .137/1

نَّ التّ الع 113/31  العطف+االستئناف وج 
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َهَدا 131/3 ُ  لخائ ف أن َيج   العطف+االستئناف وحق 

 
 لها محل على إعراب وال محل لها على إعراب آخر :  التيالجمل الفعلية -جـ
 

 الوجــوه المحتملــة الجملـــة الصفحة والبيت

َخاماً  33/10 َتب  س   الخبر+االستئناف َتر 

اَلل   33/10  النعت+االستئناف تكف ه بخ 

يال 33/11 ك  السّ  اَلل َشو  ر ى خ   العطف+االستئناف َفَتج 

َغال ى 33/17 م  َأش  ر ك  ك   الحال+االستئناف َعَدان ى َعن  ذ 

 النعت+االستئناف َصَلبَّها الع ض   33/19

ون ه َعن   33/10  الحال+االستئناف َلَيال  َير ج 

َقال 33/13 ر  َير باإل   النعت+االستئناف َتف ر ى الَهج 

داً  37/11 عَز المكوك ب َوخ  َطع  األم   النعت+االستئناف َتق 

ي ف   37/13  الحال+االستئناف اَلَحه  الصَّ
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م ى َمَراغه بالن سال .37/0  الخبر+الحال+االستئناف ي ر 

َدق   39/31 ن و ل َدر  َفال   َتح   الحال+االستئناف َأط 

يق   .11/1 د  َن للصَّ ر   النعت+االستئناف َلم  ي َيسَّ

َزال 10/11 َزاَبة  الم ع  ع   العطف+االستئناف وت ل و ى ب َلب ون  الم 

 العطف+التعليل َفآَب َكاَله َما ذو َمال   10/73

ن ه  الرََّسن   13/11 َنع  م  ن ت  َأم   غير محلالحال+العطف على  َوَقد  ك 

َزاجَ  17/11 اقيان  الم  ب  َلَها السَّ  الحال+االستئناف َيص 

 العطف+االستئناف+التعليل َفا نَدَفن   19/01

ق  اأَلم َور 73/31  الحال+االستئناف  َيش 

 العطف+االستئناف َفَأَسَاَلها 31/03

َماَرا 93/3 ن ه  خ  ي ب  م   العطف+االستئناف َوَقنََّعه  الشَّ

َتارا 93/13 ى السّ   العطف+االستئناف وي ر خ 

 العطف+االستئناف َتأَبى الَغب وق   99/31
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ت ها ليلةً  99/30  العطف+االستئناف َفَعاَنق 

َتت ل   1.3/3 رّ  الَجا ر َتخ   الحال+االستئناف َواَل َتراَها ل س 

م   117/13 نَّ الَقَواد  َتاف ه  د  َعَلى َأك   الحال+االستئناف َتش 
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 الوجــوه المحتملــة الجملـــة الصفحة والبيت

ب ه  عيَن  101/01 ُ   الذيَتَقر  رَّة  تًا، وتبتل منها س   النعت+االستئناف َكاَن َشام 

َها فيَوت ل   101/00 م  ابنَة َعمّ  د  ُ  َتخ   النعت+االستئناف َحَصان 

وط 100/9  النعت+االستئناف َتَعاَلل ت ها بالسَّ

َقائ َنا فيَوَأب ق  َما  109/7  العطف+االستئناف س 

ى َنَواالً  109/13  الحال+االستئناف أ َرجّ 

ا من الطَّر ف   130/10  العطف+االستئناف وغ ضَّ

نَّ م نىّ  َكث يراً  137/07 َر الضَّ  الحال+االستئناف َوَقد  َقصَّ

ن عا 137/30  العطف+االستئناف َواَل ي َرون إلى َجاَرات هم خ 

ياً  170/01 َن َمش   العطف+االستئناف َوَطاَبق 

َتم ى 173/39  العطف+االستئناف َوَيح 

َداءً  179/10  العطف+االستئناف وَيك نَّ أع 

130/09   ُ د  ر  و ه ط   النعت+االستئناف َلم  َيز 
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ل ه يداً  133/10  العطف+االستئناف وَتل َقى م ن  َفواض 

يَس  133/1 ل  الع   العطف+االستئناف الَمَراق يلَ َوَأب َتذ 

 العطف+االستئناف َوأن َجَدا 133/13

َل النَّف س اَله  ب َها فيَيش   139/7  النعت+االستئناف َغل ي 

م  إ الَّ ت َقى اآلصر   191/13 وك   العطف+االستئناف َواَل َير ج 

ن ك م   191/13  النعت+االستئناف اَل َير هب  الم ن َكَر م 

ر  الطَّائ ر   َيز ل 197/33  النعت+االستئناف َعن ه  َظف 

َراَره   1.9/30  العطف+االستئناف َوَنن َكى َذا الضَّ

َثال ها 110/1 ب ل َكالظَّب ى َتم   العطف+االستئناف َوت ق 

ال ها 119/1 هَّ ف ر  َما َقاَل ج   العطف+االستئناف َوَيغ 

َتر   119/9  العطف+االستئناف َفاخ 

َخن   107/17  الحال+االستئناف ب النََّهار  َتد 

 العطف+االستئناف َعَلى َأَحد  َبَغاَنا فيَواَل َتخ   107/17
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لقاً  133/1 َدث َت خ  َتح   العطف+االستئناف َواس 

َبرات  ّعن َها 137/10 َل َوالسَّ ق  الل ي   النعت+االستئناف َتش 
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 الوجــوه المحتملــة الجملـــة الصفحة والبيت

ًرا 137/19 و َعاَنات  َشه   النعت+االستئناف َتَخيََّرَها َأخ 

تَ  139/13  النعت+االستئناف َيَقوت  الَمو 

َلب   130/11  العطف+االستئناف وت خ 

َبة  الَكأ س   113/30  الحال+االستئناف َلم  َيز ده م  َسَفاهًة َشر 

اَلس   170/30 لّ  َمن ز ل   فيب ه ت ن َفض  اأَلح   الحال+االستئناف ك 

َلق  170/30 ّى َوت ط   العطف+االستئناف َوت عَقد  َأن َساع  المط 

َرَدا 177/3 ل َن اأَلم   العطف+االستئناف َوَقد  َيص 

ىّ  130/3 يَف َكالق س  ى َسَراع   الحال+االستئناف َأز ج 

َدد 139/11 ؤ   الحال+االستئناف َور َث الس 

 العطف+االستئناف وغزا فيهم غالما 139/11

َلن   139/17-13 د   ...َهل  َيق و   الحال+التفسيرية َأم  َعَلى الَعه 

ج ون  190/33  النعت+االستئناف ال َيشّ 
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وا  190/33  العطف+االستئناف الَحىّ  َتَصراَر اللََّقح فيَوَما ع ّود 

يب   193/1 ي بة والنَّج   الحال+االستئناف َيَهب  النَّج 

َتهلَّت   011/13  العطف+االستئناف َواس 

يعَ  فيكَ  فيت راق ب   033/13  الحال+التفسيرية الَقط 

ه  033/11  العطف+االستئناف الخ ط وب فيَوأَع ص 

روق   039/3 َل الش  ون ف َناءَه َقب   الحال+االستئناف َيَتَباَدر 

ر ج وجاً  310/19 ع ه ه َنال َك ح   العطف+االستئناف َوَكلَّفت  َقط 

 
 شبه الجملة :  فيثالثًا: وجوه اإلعراب المحتملة 

شعر األعشى متنوعة، ما بين احتمال أكثر من متعلق لشبه الجملة، حيث إن ما  فيشبه الجملة  فيوردت االحتماالت اإلعرابية 
محل شبه الجملة، واالحتماالت بين التعلق والمحل،  فيتعيين المتعلق، وكذلك االحتمال  فيشعره قد احتمل احتمالين فقط  فيورد 

 وتفصيل ذلك فيما يلى : 

 
 
 متعلق شبه الجملة :  فياالحتماالت  -4

َد أن ما ورد  فيقد ترد شبه الجملة محتملة احتمالين أو أكثر   فيشعره قد ورد فيه احتماالن  فيتعلقها، وباستقراء شعر األعشى و ج 
تقيده، فيتم معناهما بهذا التعلق  الذيوالجدير بالذكر هنا أن شبه الجملة "ترد تكملة للحدث  .تة مواضعس فيتعيين المتعلق، وذلك 

د زمانه أو  فيومعنى هذه العالقة أن بين الجانبين تأثيرًا متباداًل، فشبه الجملة تفيد الحدث  ...المقيّ د إيضاح معناه وتكميله، إذ ت حدّ 
وهذا التأثير المتبادل  .شبه الجملة، إذ يظهر معناها، ويربطه بعمل يملؤها، وينصبها ظاهرًا أو تقديراً  والحدث يفيد ...مكانه أو سببه

 :  (1718)، وذلك نحو قوله(1717)بين الجانبين، هو المراد بما نسميه تعلق شبه الجملة، أو تعليقها"

                                                           

،  ىُثْنرثثثثل  لضثثثثصىص ة و ثثثث ىل 170(     خثثثثل ة ثثثث ى  لمثثثثص ا  إ ثثثثلةب ة جاثثثثا  و ثثثثمصا ة جاثثثثا ص1717)
 0 أص ني هص 12ة ن ع  ص
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  ُ وَنذذذة  يذذذاح  َمص  َم الصّ  َنَعه  َيو  ** َوَيم 
* 

ُ  إ لَى  َراع  َكذذذب  س  ى َتث وب  َوت ر  اع   الدَّ

 

بكلمة )سراع( ويحتمل أن يكون متعلقًا بالفعل )تثوب(،  أيفشبه الجملة )إلى الداعى( يحتمل أن يكون متعلقًا بما يشبه الفعل، 
َرت إلى الشدائد،  فيوالمعنى على االحتمال األول أن َمن  ينزل بقوم األعشى مستجيرًا بهم، يجد األمن  خ  جوارهم، تحميه خيل اد 

أن وجهة السرعة إلى  أيتسرع إلى الداعى وتركب الوعور الصعبة، وبذلك يكون شبه الجملة قد أظهر معنى متعلقه )سراع(، 
 .الداعى

 

، والمعنى أن هذه الخيل  أيأن يكون متعلقًا بالفعل )تثوب(،  أيًضاويحتمل  َكب  تحمى المستجير قد  التيتثوب إلى الداعى وت ر 
َرت للشدائد، ترجع إلى الداعى، وتركب الوعور الصعبة مسرعة، وبذلك يكون شبه الجملة قد وضح متعلقه )تثوب( وتمم معناه،  خ  اد 

 .وذلك بإيضاح مكان الحدث

 

 محل شبه الجملة :  فياالحتماالت  -4

 :(1719)نحو قولهموضعين،  فيشعر األعشى  فيمحل شبه الجملة  فيورد االحتمال 

ذذذذذذذب  الَقي َنذذذات  َكال ذ ** الَواه 
* 

 َعق ذذذذد  الَخَمائ ذذل   فيذ غ زاَلن  

 

، صورة نمطها: مبتدأ محذوف+خبر+مضاف إليه+جار ومجر   ُ ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  اسمية  ( جملة  زاَلن   .ورفقوله: )الَواه ب  الَقي َنات  َكال ذ غ 

محل جر نعت لكلمة )القينات( حماًل على اللفظ، كما  فيوالمالحظ أن شبه الجملة )كالغزالن( يجوز فيه أن يكون متعلقًا بمحذوف 
والمعنى على االحتمالين أن ممدوح األعشى، وهو مسروق بن وائل،  .تبعًا لمحلها أيًضامحل نصب نعت لها  فييحتمل أن يكون 
 .ة، كأنهن الغزالنحللهن المخمل فييهب الجوارى 

 

 االحتماالت بين التعلق والمحل :-3

شعر األعشى  في، فإن ثمة مواضع تحتمل التعلق والمحل، وقد ورد ذلك أيًضامتعلق شبه الجملة ومحلها  فيإذا كان االحتمال يقع 
، واالحتمال بين (1720)سبعة مواضع فيثمانية وثالثين موضعًا، اشتملت على االحتمال بين التعلق والمفعول به، وقد جاء  في

، (1722)أربعة مواضع في، واالحتمال بين التعلق والنعت، وقد جاء (1721)اثنين وعشرين موضعاً  فيالتعلق والحال، وقد جاء 
                                                                                                                                                                      

 ىُثْنرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  150/13ةح( ة ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ىع 1718)
 0 72/119225/219215/359237/309112/19150/13وىضص  

 0 175/51،  ىُثْنرل 012/20( ة ًصنء1719)
 0 55/27957/02917/229202/259237/309270/079272/21( ة ًصنء1720)
/50/092921955/10957/02952/32972/31955972/11912(ة ًثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثصنء1721)

029202/07-
019207/019230/19220/39272/239172/179175/519122/23-
259002/20 ،017/10 ،302/59320/53 0 
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 في، واالحتمال بين التعلق والمفعول به، والحال وقد جاء (1723)موضعين فيواالحتمال بين التعلق والنعت والحال، وقد جاء 
 :  (1725)وذلك نحو قوله ،(1724)موضعين

ل ذ َهب ى َما إ لي ذذذك  أَدَرَكن ذذذى الح  ** َفاذ 
* 

َغال ذذذى م  َأش  ر ك  ك   ذم  َعَدان ى َعن  ذ 

 

، صورة نمطها:  ُ  ذات فعل  متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  َغال ى( جملة  م  َأش  ر ك  ك   فقوله: )َعَدان ى َعن  ذ 

 إليه+فاعل+مضاف إليهفعل+مفعول به+جار ومجرور+مضاف 

 

أفاده الفعل، مفيدًا أن الصرف والبعد كان عن  الذيوشبه الجملة )عن ذكركم( يحتمل أن يكون متعلقًا بالفعل )عدانى( م َقيّ دًا للحدث 
 محل نصب مفعول به ثان، والمعنى أن أشغال الشاعر قد صرفته عن في)جبيرة(، ويحتمل أن يكون شبه الجملة متعلقًا بمحذوف 

 .ذكر جبيرة، ولم يصرفه عنها الحلم والحجا

 

 : (1726)ومثال ما ورد محتماًل التعلق والحال قوله

َمذذذا ذذذذَرَة َأد  ُ  م ن  ظباء َوج  ** َظب َية 
* 

ذذَت الَهذذذَدال    ء  َتَسف  الَكَباَث َتح 

، صورة نمطها: فعل+فاعل+مفعول به+ظرف ُ  ذات فعل  متعد  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ُ  فعلية  ( جملة  ذَت الَهَدال   فقوله: )َتَسف  الَكَباَث َتح 
( م قّ يدًا للحدث موضحًا له،  أن محبوبة  أيمكان+مضاف إليه، والظرف )تحت( يحتمل احتمالين، أولهما: التعلق بالفعل )َتَسف 

واآلخر: التعلق بمحذوف يمكن إعرابه حااًل  .بية من ظباء وجرة، تتناول من ثمار اآلراك تحت أغصانه المتهدلةاألعشى تشبه ظ
(، والمعنى أن هذه الظبية،  فيمن الضمير المستتر  حالة كونها  فييشبه بها محبوبته تتناول من ثمار اآلراك  التيالفعل )َتَسف 

 .تحت أغصانه، وقد تهدلت

 :  (1727)قوله اأيًض ومثال ذلك 

** َظذذذلَّ َيذذ ود  عذَذذن  َمر ي َرتذ ذذذه  
* 

ذذذَؤاد  َوَجذذذل   َن الف   أَه َوى َله  م 

ُ  ذات فعل  الزم، صورة نمطها:  ُ  مثبتة  ُ  خبرية  ( جملة فعلية  ذذذَؤاد  َوَجل  َن الف   فقوله: )أَه َوى َله  م 

 فعل+جار ومجرور+جار ومجرور+فاعل

                                                                                                                                                                      

 0 20/72977/19202/009172/02( ة ًصنء1722)
 0 25/7912/00( ة ًصنء1723)
 0 57/07922/23( ة ًصنء1724)
 0 55/27( ة ًصنء1725)
، 092957/02972/559207/019175/51/ص   ىُثْنرثثثثثثثثثثثثل وىض ثثثثثثثثثثثث 50/21صنء( ة ًثثثثثثثثثثثث1726)

017/10 ،302/59320/13  0 
 0 017/10( ة ًصنء1727)



 

478 

دًا لمكانه، موضحًا له، واآلخر: أن يكون والجار والمجرور  )من الفؤاد( فيه احتماالن، األول: أن يكون متعلّ قًا بالفعل )أهوى( محدّ 
م على النكرة أعرب حاالً  ا ق دّ   .متعلّ قًا بمحذوف حال من كلمة )وجل( على اعتبار أنه كان نعتًا، ولمَّ

بتقديم شبه الجملة على الفاعل مع النسج الشعرى، والمعنى أن  النحوي لنظام توافق ا في، وذلك أنه يسهم الثانيوالراجح االحتمال 
رًا ما يالقيه جانى العسل  الذيسياق التغزل مع محبوبته، متحدثًا عن مذاق ريقها العذب،  فيالشاعر  قد م ز ج بعسل النحل، م َصوّ 

وفيما يلى بيان مجدول  .(1728)فزعًا ورعبًا حين أوقد النارمن عناء، فهو يصعد إلى جبل مرتفع، وقد تعلق بحبل متين، وامتأل قلبه 
 .باالحتماالت اإلعرابية الخاصة بشبه الجملة إجماالً 

 الوجــوه المحتملــة الجملـــة الصفحة والبيت

ن َها  30/0  فيالتعلق بالفعل+حال من الضمير  اأَله َوال  ِبَطاِئِف َأو  َمن  َجاَء م 

 الفعل

يِش َكَأنَّ م ن   30/9 ط  ن َصال  الرِ  َجائ ه  لق و  التعلق بما أشبه الفعل "لقوط"+حال من  ب َأر 

 المصدر "لقوط"

ف الَكَباث   30/11  فيالتعلق بالفعل+حال من الضمير  الَهَدال  َتْحَت َتس 

 َتَسفُّ 

  

                                                           

 0حيي ة شلح ،012( ىُثْنرل  ة ًصنء ص1728)
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 الوجــوه المحتملــة الجملـــة الصفة والبيت

َغال ىِذْكِرُكْم َعَدان ى َعن   33/17  التعلق+مفعول به ثان َأش 

ُ  ع روَقها م ن   .33/1 َطع  َعب يد   التعلق+الحال َخَمالِ َوَلم َيق 

َش  37/01  التعلق+الحال الُغَبارِ  فيَغاَدَر الَجح 

ع  َأَلِم ِمْن اَل َتَشّكى إ لىَّ  37/01  التعلق+مفعول به ثان النَّس 

َزات   39/39 ام   التعلق بذ "الضامزات"+الحال الرّ َحال  َتْحَت َوالضَّ

َقاه م   11/13  التعلق+مفعول به+حال الَعي ش  َعلى َنَفِد ث مَّ َأس 

َرى  10/71 َته َوأس  د  َهَرق  َتالَمْعَشرٍّ ِمْن ر بَّ رف   التعلق+النعت َأق 

13/7   ُ ُ  َلْه َعَلّى َرق يب  التعلق باسم ليس+نعت  َحاف ظ 

 لرقيب+حال من حافظ

ر َكَها  71/33  التعلق+الحال ث َكن  َحَمامٍّ  فيلي د 

َعات 71/31 م   التعلق بذ "المسمعات"+الحال الَحر ير  َبْيَن  ...ه َو الَواه ب  الم س 

َهاِمْن َهَذا النَّهار  َبَدا َلَها  77/1 التعلق بالفعل+النعت للفاعل  َهمِ 
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المستتر كأنه قال: بدا لها بداء 

 من همها

رًا  79/11 َبَح َزاخ  هَما النّ يل  َأص  التعلق بأصبح أو زاخرًا+الحال  ِمْن َمدِ 

 )زاخرا( فيمن الضمير 

ل  من  31/01 ُ  الُخُطوِب وإَذا تح  َيمة   التعلق+حال من عظيمة َعظ 

 التعلق+مفعول به ِمْن َهمِ هت َفرّ ج  ل ل َمر ء   37/9

ب   .39/0 َره  الَحر  َلمَبْعَد َوَقد  ت ك  التعلق+نعت للحرب+حال من  السَّ

 الحرب

َياَرًا  .1.9/0 ق ى د   التعلق+نعت َلَهاَيس 

ت  إ لَى الَحان وت 1.9/07-03  التعلق+الحال ِفْتَية في ..َوَقد  َغَدو 

 التعلق بالفعل إذا كان تامًا+الخبر َأن َماط  َعَلى َظْهِر َغَدا  113/11

َت َصب َورًا  113/33 د   التعلق بالفعل+التعلق بذ)صبورا( ُرْزِئَهاَعَلى و ج 

نَّا  107/01 َطاه   الذيَوم   فيالتعلق+حال من المفعول  َرب ه َعَلى َفاَقه  الَجْمِع  فيأَع 
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 )أعطاه(
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 الوجــوه المحتملــة الجملـــة الصفحة والبيت

ت   109/13 َوا ئَكاِمْن َأْهِلَها َوَما َقَصد   التعلق+مفعول به لس 

َرَثت   130/1 عًا  فيَوَقد  َأو   فيالتعلق+حال من الضمير  َعَلى ِنْأِيَهاالف ؤ اد  َصد 

 )أورثت(

َله  137/30 َت اإل  ي َراَعَلْيهِم َوَجد  " التعل ق بالفعل+التعلق  َقد 

 بذ)قديرًا(+حال من )قديرًا(

َبن ى  110/3 َباِعْنَد الَفَراِش َتَأوَّ من المفعول التعلق بالفعل+حال  َتأو 

 به

 التعلق بالفعل+مفعول به  َفاَل ت وعدنى بالَفَخار   170/07

دث   179/11 د ث  َلَها َأح   التعلق بالفعل+مفعول به ِلَوْصِلكَ ت ح 

َل  179/13  التعلق بالفعل +حال َصع بُمتمن ع  فيَوَلَقد  َأَنال  الَوص 

م ترحالى وتسيارى  فيَوَطاَل  119/1 بالفعل +التعلق بذ التعلق  الع ج 

 )ترحالى(
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َكب   130/13 ى َتث وب  وت ر  اع  َراع  إ لى الدَّ التعلق بذ )سراع(+التعلق بالفعل  س 

 )تثوب(

َلقِمْن َطاِئِف َألمَّ ب َها  171/17 نّ  َأو  التعلق بالفعل+الحال من أولق،  الج 

 ألم بها أولق من طائف الجن أي

ذ  َطَرَفًا م ن   171/01  التعلق بالفعل+النعت َغي ر َهاَفخ 

يَعى 173/31-30  خبر بات+الحال َوَباَت َعلَى النَّار  النََّدى والم َحلَّق  َرض 

َفان   173/33 لء  ج  و َعَلي هم ب م  د   التعلق بالفعل+الحال َوَيغ 

َنا َعَلي هم 199/13-13   التعلق بالفعل+الحال برجال ...َفَغدو 

لَ  0.1/10 ون َحو  ش   التعلق بالفعل+الحال ق َباب َها َيم 

 التعلق بالفعل+الحال َوج لِمْن الُفؤاِد أَه َوى َله   .017/1

محل جر حماًل على  فيالنعت  الَواه ب  الَقي َنات  كالغ ز اَلن   .039/1

 اللفظ، النصب حماًل على المحل

الّ ِمَن الُحْسِن َتَرى َله   3.1/3  التعلق بالفعل+الحال ظ 
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َجَمة  َرّث الثّ ياب   فيَلمَّا َرآن ى إياس   310/13  التعلق بالفعل+الحال م ر 

 

 

 شعر األعشى :  فيسمات قضية اإلعراب وعالقتها بالداللة 

العالمة اإلعرابية  فيشعر األعشى بين الوقفة والتعليق، وذلك فيما يختص بالترخص  فيإذا أردنا أن نتناول سمات قضية اإلعراب 
العالمة اإلعرابية إن حرف الروى بما يحمل من مجرى واحد،  فيوتعدد الوجوه اإلعرابية، فإنه يمكن القول فيما يتصل بالترخص 

ُ  مستقل، له خصائصه  تميزه عن  التيوما يتصل بذلك من قضايا نحوية وشعرية لدى األعشى قد أظهر أن الشعر العمودى فن 
َلح عليها بلغة الشعر، وهو األمر النثر، حتى است ط  دعا المرزبانى إلى التصريح بأنه "ليس كل  َمن   الذيحق أن تكون له لغة، يص 

 .(1729)عقد وزنًا بقافية قد قال شعرًا، الشعر أبعد من ذلك مرامًا وأعز انتظامًا"

 

َتب  باألفكار، و ولذلك كان من حق الشاعر صالح عبدالصبور أن يقول: "ولما كان الشعر ال  ال يكتب بالصور العيانية  أيًضاي ك 
تطاع وصف هذا العالم الجديد المتفتح فجأة" كاألحالم، ولكن بالكلمات، فالبد من اللجوء إلى رموز الكالم، لكى ي س 
ولمَّا كان  .(1730)

ف عن اختصاص الشعر شعر األعشى، يكش فيذلك كذلك، فقد اتضح على مدار هذا الفصل أن الروى رمز من رموز الكالم 
االسم المعرب، سواء أكان بتسكين آخره أم بطرح العالمة اإلعرابية ومجىء عالمة  فيالترخص  فيبنظام معين على نحو ما ورد 

وما ذلك إال ألن "اتحاد حركة الروى  .آخر المضارع الصحيح اآلخر أو المعتل اآلخر فيأخرى مكانها، وعلى نحو ما ورد ترخصًا 
 -إذا كانت لإلعراب أو البناء أو غيرهما-يؤدى إلى طريقة تركيب البيت الشعرى تصويرًا وتركيبًا بحيث تتوافق حركته القصيدة في

 .(1731)يختارها الشاعر مجرى لروى قصيدته" التيمع الحركة 

 

فيما ورد ظاهره أن فيه  اختاره لقصائده، فإن الذيوإذا كان من المالحظ أن األعشى كان ينطق بقافيته طبقًا لما يتفق مع مجراه 
يؤكده  الذي، وهو األمر المتلقيمخالفة بين روى القصيدة لم يكن رعاية لإلعراب فحسب بل من أجل إيصال معنى ما يريده إلى 

مبحث الترخص، فيقول: "على أنى أريد أن أستدل من هذه الظواهر السابقة  فيأستاذنا بعد أن عرض لمسائل على نحو ما ع ر َض 
اختاروه لهذه القصائد رفعًا أو نصبًا أو جرًا، وال  الذيقصائدهم بما يتناسب مع المجرى  فيالشعراء كانوا ينطقون قواعلى أن 

، بل كان يخالف مراعاة للمعنى على (1732)القصيدة الواحدة يخالف بين حركات الروى رعاية لإلعراب" فييتصور أن الشاعر كان 
ثنايا الفصل، فقد اتضح أن األعشى كانت رعاية النسق الموسيقى عنده أهم من قوانين اإلعراب على نحو ما  فينحو ما وضح 

 .غير موضع الجزم فيسبق صدد الحديث عن جزم المضارع المعتل 

 

ية وال سيما ما طرحت فيه العالمة اإلعراب أي -شعر األعشى ظاهره الترخص فيوبناًء على ما سبق فإنه يمكن القول إن ما جاء 
كّ َنت أو جاء غيرها مكانها َن اللبس، فس  قراءات  فيال يمت إلى الضرورة بصلة بدليل أن إطراح العالمة اإلعرابية قد ورد  -إذا أ م 

                                                           

 0 300( ة اع     ي أ يأ ة يلاص   لأ ة شيلة  ص1729)
نيثل  ،  منثصح، ( ب ح  م ة نمعن   ىثعةح بث ح  م ة نثمعن، ة اجلث  ة ثص ثي،  ةن ة يثع ا، 1730)

 0 11،ص192277ط
 0 122( ة لت   ننص  ة شيل ص1731)
 0 105( ة ًصنء ص1732)
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 فيالقرينة الوحيدة  هي، ولعل سر تمسك النحاة بالقول بأنه ضرورة "هو االعتقاد بأن الحركة اإلعرابية وحدها (1733)القرآن الكريم
 في، ولعل الوصف بالترخص أشبه بالصواب وأدنى لروح اللغة إذا أخذنا (1734)اللة على المعنى، وإهمالهم للقرائن األخرى"الد

وهذه األغراض البيانية غير مطردة؛ ولذلك ال يمكن وضع قاعدة خاصة بهذا  ...االعتبار أن الترخص ال يقع إال لغاية بيانية
االبتكار والتجديد ما دام مستعمله جاريًا على سنن الفصحى آخذًا نفسه بما أخذ به  الترخص؛ وألن إطالقه يفتح الباب أمام

 .(1735)هذا المجال" فيأصحابها أنفسهم، وإذا شاع االستعمال الجديد واستقر، وأقرته الجماعة اللغوية فال بأس من اعتداده قاعدة 

 

شعر األعشى أن ثمة  فيد اتضح من خالل بحث هذا الموضوع االعتبار أن الترخص ال يقع إال لغاية بيانية، فق فيوإذا أخذنا 
 .مع النسج الشعرى  النحوي توافق النظام  فيأغراضًا بيانية من ورائه، أضف إلى ذلك إسهامه 

 

الجملة االسمية  فيسواء أكان ذلك -شعر األعشى، فقد تأكدت من خالل دراسة تعدد هذه الوجوه فيأمَّا عن تعدد الوجوه اإلعرابية 
، وقد ساعد على ذلك الدالليالعالقة القوية بين هذا التعدد وثراء الجانب -الجملة الفعلية بسيطة وموسعة فيجردة أو منسوخة أم م

 .شعره باإلضافة إلى السياق مع أمن اللبس فيتركيب الجمل 

 

العامل، والقول باإلعراب المحلى، وفقدان  فيتقدير المحذوف واالختالف  فيوقد جاء شعر األعشى مؤكدًا على أن االختالف 
عالمة واحدة، والصنعة النحوية، كل ذلك ي َعد  من أسباب القول بتعدد وجوه  فيالعالمة اإلعرابية، واشتراك أكثر من معنى نحوى 

 .اإلعراب

 

إلى ذلك اختالف الرواية، العالمة اإلعرابية، يضاف  فيالترخص  أيًضاشعر األعشى أظهر أن من هذه األسباب  فيلكن البحث 
 :  (1736)تعدد وجوه اإلعراب، فلنتناول قول األعشى فيولكى يزداد األمر تأكيدًا على دور اختالف الرواية 

ا َن السَّ َك التَّالذ ذذذد  الَعت يذذذق  م  ن د  ** ج 
* 

 َدات  أَه ل  الق بذَذذاب  َواآلَكذذال  

يَر  ** الَهي ذ فيَغي ر  م يل  َواَل َعَواو 
* 

َفذذذال   ذذذزَّل َواَل َأك   جى َواَل ع 

ج  َداووَد  ُ  م ن  َنس  وع  ** الَحذذذر   فيود ر 
* 

َمذذذال   َق الج  َمل َن َفو  ُ  ي ح  وق   ب  َوس 

 

                                                           

،      ثثيمصح بثث ح   ثثيل ونثثأ ياثثصم   نة ثث    عىثث   172-177( ىُثْنرثثل   تثث  ة شثثيل، ص1733)
 0 201،ص2222،  ةن ة ث ص   ة يلني ، ة  صهلا2 أص ني هص، ط

 0 171ص ،(  ت  ة شيل1734)
 0 302ص ،ة جال ( ة ي أ  ة  لةني   ي 1735)
 0 22/51( ة  ىعةح1736)
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أن جنود األسود بن المنذر  أيفكلمة )دروع( وردت مرفوعة على أنها مبتدأ لخبر محذوف، والتقدير: وعليهم دروع من نسج داوود؛ 
جنود من السادات أصحاب القباب، يعمهم من الملوك النوال، ال يميلون على سرج الجياد، وال  -على حد وصف األعشى -ىاللخم

 .(1737)النضال، فعليهم دروع من نسج داوود، تحمل أكداسًا فوق الجمال فيالهيجاء، وال يعتريهم الفزع  فييجبنون 

 

البيت السادس واألربعين من  فيأو على أنها مفعول به للفعل )يهب( الوارد  وبجانب ذلك، فإنها تحتمل النصب عطفًا على )الجلة(
 هذه القصيدة قبل هذا البيت بأحد عشر بيتًا، وذلك بناًء على أن رواية ترتيب األبيات هكذا : 

ذ لََّة الَجَراجذذذذذَر َكالب س  ** َيَهب  الج 
* 

َفذذذال   َدق  َأط  ن و لذ ذذَدر   ذتان  َتح 

ذ ض  ذذذَيذة اإل  َن َأك س  ك ض  ** والَبَغاَيا َير 
* 

يذذذال   ر َعب ىَّ َذا اأَلذ   ذر يج والشَّ

ذ ذذذَن الف ضَّ حاَف م  ** والمكاكيَك والصّ 
* 

َت الرّ حذذذال   َزات  َتح  ام   ذة  والضَّ

ذذج  َداوَد  وعًا م ن  َنس  ** الحذَذذر   فيودر 
* 

َمل َن فوَق  وقًا ي ح  س  َمذذذال  ب  و   الج 

 

وقد  .(1738)ويهب دروعًا" أيخزانة األدب للبغدادى من رواية )دروع( بالنصب، وعلق عليه بقوله: "وقوله: ودروعًا،  فيوهذا ما ورد 
 فييرسمها األعشى لألسود بن المنذر اللخمى، مما جعل التغيير  التيالترابط بين عناصر الصورة الفنية  أيًضاساعد على ذلك 

 .ترتيب األبيات على نحو ما سبق ال يؤثر على المعنى

 

شعره، فإن هذا  فيوالجدير بالذكر هنا اإلشارة إلى أنه إذا كان األعشى قد اتسم بكثرة استخدامه ألسلوب التضمين العروضى 
ه دون وجه من وجوه أضف إلى ذلك أن اختيار وج .ترجيح وجه إعرابى على آخر فيبعض األحيان سببًا قويًا  فيالتضمين كان 

مع النسج الشعرى، فيستقيم الوزن وتصح القافية باتفاق حرف الروى مع  النحوي توافق النظام  فياإلعراب من قبل الشاعر قد يسهم 
 .اختاره الشاعر منذ البداية الذيروى القصيدة 

 

شعر األعشى، ولعل مرد ذلك  فيئناف قد شاع َوَلَعلَّه من المفيد اإلشارة من خالل الجانب اإلحصائى إلى أن القول بوجه االست
الوصف، وال سيما وصف الممدوح وما يتميز به من شجاعة وعطاء وكرم وغير ذلك، أو وصف الصحراء وما  فياستغراق الشاعر 

صالبة فيها من وعورة وقفر وحرارة تلفح الوجوه أو وصف المحبوبة أو حمار الوحش أو وصف الناقة وما تتميز به من قوة وصبر و 
الطلل إلى االنفتاح على  فيوسيلة تخلص من المحدودية والفناء  هيوجلد، فالناقة تمثل "أداة انشرا  عن المكان والزمان الماضى، ف

لها،  فيجسد العالم الخارجى؛ ولذلك فقد تحتل دون الصحراء اهتمامًا من قبل الشاعر، وقد يركز الشاعر عليها ويغفل اإلطار الخل

                                                           

 0 20( ىُثْنرل  ة ًصنء ص1737)
 0 571-2/522( ىُثْنرل  يزة   ةأل ب1738)
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 (1739)راء، غير أنه يقف عليها وقفة سريعة ذكية، يختزل معها زمان العبور، ليقفز قفزًا إلى زمان الوصل واإلثمار"إطار الصح أي
 .مع محبوبته أو مع ممدوحه أو مع من يهجوه أحيانًا أخرى 

 

الجملة  فيالفعلية أم سياق الجملة االسمية أو  فيالكلمة المفردة  فيوالجدير بالذكر أن القول بتعدد وجوه اإلعراب، سواء أكان 
والبد من اإلشارة هنا  .شبه الجملة كان غالبًا ما يختلف معه المعنى اختالفًا يتراوح من موضع إلى آخر فياالسمية أو الفعلية أم 
إعراب الكلمة داخل الجملة االسمية كان أكثر منه داخل الجملة  فيشعر األعشى، وهو أن االحتمال  فيإلى جانب ذى أهمية 

الجملة الفعلية مائة وأربعة وستين موضعًا، وذلك مرجعه  فياالسمية مائة وخمسة وثمانين موضعًا بينما بلي  فيالفعلية، حيث بلي 
الخبر والمفعول سبعة وخمسين موضعًا، تقدير المحذوف، هل هو اسم أم فعل، فلقد بلغت مواضع االحتمال بين  فيإلى االختالف 
يترتب عليه تصنيف الجملة إلى اسمية أو فعلية، هذا باإلضافة إلى االحتمال بين المبتدأ أو المعطوف، حيث  الذيوهو األمر 

 .بلغت مواضعه أربعة وأربعين موضعاً 

 

االسمية، حيث جاء  فيالجملة الفعلية أكثر منها  محل فيمحل الجملة فقد كانت مواضع التعدد  فيأمَّا عن تعدد الوجوه اإلعرابية 
، النحوي مائة وواحد وعشرين موضعًا، وذلك بسبب دور العامل  فيالفعلية  فيستين موضعًا، بينما جاء  فياالسمية  فيالتعدد 

-يقود إلى قضايا تقديرية الذي، و النحوي إليه، حيث يرى أن ذلك بسبب "دور العامل  هيوهنا أجدنى متفقًا مع أحد الباحثين فيما انت
الجملة الفعلية، وما يلحقه بها من  فيكما أن التوسع  .مختلف فيها، بما يثرى االحتماالت اإلعرابية، ويعدد وجوهها -كثيراً 

أدى إلى ثراء الجانب  الذي، وهو األمر (1740)اإلعراب وقضاياه أرحب" فيالمكمالت والتوابع، يجعل مجال االختالف واالحتمال 
 فيشبه الجملة أن أثرها  فيعلى نحو ما سبق عرضه بخصوص االحتماالت  أيًضا، وإذا كان ذلك كذلك، فمن المالحظ يالدالل

الداللة إذا كان يختلف من موضع إلى آخر أحيانًا على نحو ما سبق فإن هذه االحتماالت كان لها أثرها الفاعل، سواء أكان ذلك 
وبناًء على ما  .ديد زمانه ومكانه أو إيضاح معناه أم فيما يتصل بمحل شبه الجملة نفسهفيما يتصل بمتعلق شبه الجملة، سواء بتح

سبق، فإنه من خالل الفصل بمبحثيه يتأكد القول بوجود صلة وطيدة بين قضية اإلعراب والداللة، سواء أكان ذلك فيما يتصل 
العالمة اإلعرابية أم فيما يتصل بتعدد الوجوه اإلعرابية، أضف إلى ذلك عالقة هذه القضية بالنسج الشعرى، وعالقة  فيبالترخص 

 .العالمة اإلعرابية بغيرها من القضايا، نحو الحذف والزيادة واإلحالل وإعادة الترتيب

 

 -الخاتمذذذة  -
شعر األعشى الكبير وعالقتها بالداللة  فيالقضايا التركيبية  فيإلى خاتمة البحث  نأتيهكذا 

كانت غايتها األساسية جالء النص وفهمه، والكشف عن الطاقة التعبيرية لدى األعشى،  التيو 
 فيبجانب ما ورد –مع النسج الشعرى، فيمكن التأكيد  النحوي تآزر النظام  فيومدى إسهامها 
 على النقاط التالية: -آخرها فيثنايا الفصول، و 

 
تخدام األعشى لما يتوافق والجوانب التحويلية في بنيذة السذطح كذان لذه عظذيم األثذر إنَّ اس

، وهذو أيًضذافي معنى الجملة، باإلضافة إلى إسهام البنية األساسية "العميقة" في فهذم هذذا المعنذى 

                                                           

، ة  يصثثث  ة انثثثلى  171(    ىًثثثلىن ى يثثثأ ة انثثثل   ننيثثث  ة  نثثثي ا  ثثثي  ثثثيل ونثثثأ ياثثثصم، ص1739)
 0 2227ة يصأ   ل وصب

 0 021ص ،( رصهلا ةةحواصة  ة  لةني   ي جز   ل    لو ص نص  ة  1740)
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األمذذر الذذذي يؤكذذد علذذى أهميذذة الجمذذع بذذين مذذنهج القذذدماء ومذذنهج التوليذذديين التحذذويليين فذذي تحليذذل 
القضايا التي تناولها البحث بالدراسة، باإلضافة إلى منهج علذم اللغذة النصذي، الذذي اشذترك  أنماط

مذذع المذذنهج التوليذذدي التحذذويلي فذذي كثيذذر مذذن المصذذطلحات، وكذذان تحليذذل التراكيذذب أهذذم دعائمذذه؛ 
 ألنها تشكّ ل نسيج النص. كما يؤكد على أن النحاة العرب في تحلذيلهم للبنذاء اللغذوي للجملذة كذانوا

 على وعى بما يسمى بالبنية العميقة أو البنية األساسية.
 

كشذذفت الدراسذذة لقضذذايا التركيذذب عذذن تفذذرد األعشذذى وامتيذذازه؛ حيذذث إنَّذذه كذذان أقذذدر علذذى 
امذذتالك ناصذذية الشذذعر ودور التراكيذذب فذذي بنذذاء الجمذذل، فاسذذتغل هذذذه القضذذايا بوسذذائلها المختلفذذة، 

 الداللية التعبيرية في شعره. التي يتيحها النظام اللغوي إلظهار الطاقة
 

ت عذذذد  قضذذذايا التركيذذذب النحذذذوي فذذذي شذذذعر األعشذذذى مذذذن عذذذوارض بنذذذاء الجملذذذة، أعنذذذى مذذذن 
الحذف واإلحالل والزيذادة وإعذادة الترتيذب؛ حيذث  فيعوارض بناء البنية األساسية، كما هو الحال 

ذَتَفد    مذن قبذل للتركيذب،  األساسيإن هذه العوارض قد أضافت معانَى إضافية إلى المعنى  لذم ت س 
 لو لم تدخل تلك العوارض أو تلك التحويالت على البنية األساسية.

 
ذه  فذيلقد تبين من خذالل دراسذة مواضذع الحذذف أنَّ غيذر المنطذوق يذتحكم  المنطذوق ويوجّ 

 فذيتفسيره، حيث إنذه مذراد حكمذًا وتقذديرًا، لذذا لذم يكذن باإلمكذان إغفذال داللذة المفذردات المسذتخدمة 
نتيجذذة اسذذتطاعة القذذول بوجذذود قرينذذة لفظيذذة أو -بنذذاء الجملذذة فذذيالقذذول بالحذذذف  فذذيملذذة وأثرهذذا الج

للتذذرابط بذذين  المتلقذذيشذذعر األعشذذى. وأنَّذذه بذذدون إدراك  فذذي-حاليذذة نابعذذة مذذن داللذذة هذذذه المفذذردات
أجزاء الجملة، ومن ثم النص، لن يتمكن من إدراك المحذوف، وقد جعل األعشذى مذن المحذذوفات 

 النحذوي تشكيل المعنى، ومن ثذم المعنذى  فيمشاركًا إياه  المتلقيعره فراغات متروكة ليكملها ش في
 مع النسج الشعرّى. النحوي تآزر النظام  في، باإل ضافة إلى إسهام هذا الحذف الداللي

إنَّ المتفحص للمعانى اللغوية واالصطالحية لإلحالل والتضمين والتناوب يجد أنَّها تندرج 
حذذالل  اللغذذوي الذذدرس  فذذيحذذت مذذا يسذذمى جميعذذًا ت  النحذذوي الذذدرس  فذذيالحذذديث بذذاإلحالل، وأنَّ اإل 
مذن  -علذى سذبيل المثذال-التذرابط بذين أجذزاء الجملذة، ومذن ثذم الذنص كلذه، وذلذك يتضذح فذييسهم 

خذذذذالل العالقذذذذة بذذذذين الضذذذذمير ومرجعذذذذه، وإحاللذذذذه محذذذذل االسذذذذم الظذذذذاهر، وإحذذذذالل الظذذذذاهر محذذذذل 
 التذذينذذى للمجهذذول، واإلحذذالل بذذين الجملذذة والمفذذرد؛ حيذذث إن الجملذذة المب فذذيالمضذذمر، واإلحذذالل 

تحذذل  محذذل المفذذرد قذذد تكذذون داخذذل جملذذة أخذذرى، فيتذذداخل البنذذاء ويطذذول، وقذذد تكذذون هذذذه الجملذذة 
هم  فيالصورة الشعرية الكبرى  شعر األعشى، كما يؤكد  في النصيالتماسك  فيالقصيدة، مما ي س 

مذذع النسذذج  النحذذوي توافذذق النظذذام  فذذيالبحذذث علذذى صذذلة اإلحذذالل بالحمذذل علذذى المعنذذى، وإسذذهامه 
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إحالل الحروف محل بعضها والمبنى للمجهول وغير ذلك ممذا ع ذر َض  فيالشعرى كما هو الحال 
 المرتبط بالسياق. الدالليفصل اإلحالل، ومن ثم ثراء الجانب  فيله 

 
ن أنَّ القول برفض الزيادة من جانب بعذض القذدماء أو المحذدثين ال مبذرر لذه؛ ألنَّ لقد تبي

ُ  زيذذدت  هذذيالكلمذذات الزائذذدة، ليسذذت زائذذدًة عبثذذًا، ف تركيذذب مذذا، وانسذذلخت عذذن معناهذذا  فذذيكلمذذات 
تؤديه، لتضيف معنى آخر إلى التركيذب، نحذو تقويذة المعنذى المسذتفاد مذن التركيذب  الذياألصلى 

 ر ذلك من األمور المرتبطة بالتراكيب.وتأكيده، وغي
 

الناحيذذة النحويذذة أو  فذذيزيذذادة  هذذيبنيذذة السذذطح، بذذل  فذذيوإذا كانذذت الزيذذادة ليسذذت حشذذوًا 
إلذى أنَّ حذرف  أيًضذاالمعنى فتؤكده وغيذر ذلذك، فإنذه تجذدر اإلشذارة  فياإلعرابية؛ حيث إنَّها تؤثر 

إعذذراب مذذا بعذذده لفظذذًا، فذذإن ذلذذك يعذذد  مذذن قبيذذل  الجذذر الزائذذد أو الشذذبيه بالزائذذد، إذا كذذان يغيّ ذذر حركذذة
عرابيذة مذن أجذل تحقيذق المعنذى  فيالترخص   .يريذده المبذدع مذن وراء هذذه الزيذادة الذذيعالمتذه اإل 

كما تجدر اإلشارة إلى أنَّذه إذا كانذت الزيذادة لهذا أنمذاط نحذو زيذادة االسذم والفعذل والحذرف والجملذة، 
 الحرف يليه زيادة الفعل، على نحو ما ورد عند األعشى. فإن أكثر أنماطها ورودًا هو زيادة

 
شذذذعر األعشذذذى لذذذم تكذذذن هياكذذذل صذذذامتة جامذذذدة، بذذذل  فذذذيإنَّذذذه مذذذن المالحذذذظ أنَّ التراكيذذذب 

م وأخذذر مذذا أراد، معتمذذدًا علذذى العالمذذة  سذذمحت للشذذاعر بتصذذريفها حيذذث المعذذانى واألغذذراض، فقذذدَّ
واتضذذاحه واسذذتقامة الذذوزن وتصذذحيح  الذذداللينذذب ثذذراء الجا فذذياإلعرابيذذة وحريذذة الرتبذذة، ممذذا أسذذهم 

ترابط أجزاء الجملة اعتمذادًا علذى قرينذة الرتبذة. كمذا أن إعذادة الترتيذب  فيالقافية، ومن ثم اإلسهام 
ُ   فذذذيباسذذذتخدام الفصذذذل  قرينذذذة  فذذذيشذذذعره لذذذم يكذذذن مذذذن قبيذذذل الضذذذرورة الشذذذعرية، بذذذل هذذذو تذذذرخص 

ر عنذد األعشذى، حيذث إنذه قذد جذاء لغذرض التضام. وبناًء على ذلك فهو مذن خصذائص لغذة الشذع
مذذع  النحذذوي توافذذق النظذذام  فذذي أيًضذذامذذا يتصذذل بذذالمعنى أو البنذذاء الشذذعرى، ومذذن ثذذم أسذذهم الفصذذل 

 فذيرغذم إمكانيذة اسذتخدامه قذد أسذهم  أيًضذاالنسج الشعرّى، كمذا أن عذدم اسذتخدام الشذاعر للفصذل 
 .المتلقيين المبدع و نجاح عملية االتصال ب فيهذا التوافق، مما كان له األثر 

 
عرابية من وسائل تذرابط أجذزاء الجملذة  شذعر األعشذى، حيذث أدت إلذى  فذيتعد  العالمة اإل 

التعبيذر عذن المقصذود مذن هذذا البنذاء، مذع التمييذز بذين  فيبيان العالقة بين أجزائها وانتفاء اللبس 
هذذه العالمذة فذإنَّ ذلذك مذن  فيحالة الترخص  فيوأنَّه  .العناصر بعضها البعض داخل هذه البنية

أجذذذل أمذذذر مذذذا يتصذذذل بذذذالمعنى ويهذذذدف إليذذذه الشذذذاعر أو يتصذذذل بالبنذذذاء الشذذذعرى، حيذذذث إنَّ الذذذوزن 
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ُ  مذذذن إنتذذذاج الداللذذذة، ومذذذن هنذذذا كذذذان الوصذذذف بذذذالترخص أفضذذذل مذذذن الوصذذذف بأنَّذذذه  والقافيذذذة جذذذزء 
 ضرورة.

 
تقذذدير المحذذذوف  يفذذاالخذذتالف  فذذيوقذذد تبذذين أن أسذذباب تعذذدد األوجذذه اإلعرابيذذة ال تكمذذن 

عرابيذذة واشذذتراك أكثذذر مذذن معنذذى نحذذوى   فذذيوالعامذذل والقذذول بذذاإلعراب المحلذذى، وفقذذدان العالمذذة اإل 
العالمذذة اإلعرابيذة مذذن هذذذه األسذذباب،  فذذيعالمذة واحذذدة وغيذذر ذلذك، بذذل يمكذذن أن يكذذون التذرخص 
 التذذيوجذذه اإلعرابيذذة، القذذول بتعذذدد األ فذذيباإلضذذافة إلذذى اخذذتالف الروايذذة، حيذذث إن لهذذا أثذذرًا كبيذذرًا 

غالبذذًا مذذا تضذذيف معنذذى إلذذى معنذذى التركيذذب، ومذذن ثذذم الذذنص. وهذذذا يذذدل علذذى الصذذلة القويذذة بذذين 
، باإلضذافة إلذى عالقتهذا بغيرهذا مذن القضذايا، ومذن ثذم مذدى الذدالليقضية اإلعراب وثراء الجانذب 

 مع النسج الشعرى.  النحوي تآزر النظام  فيإسهامها 
 

تحقذق العالقذات  فذين قضايا التركيب موضوع البحذث قذد أسذهمت وبناء على ما سبق، فإ
شذذعر األعشذذى، ممذذا أدى إلذذى التذذرابط علذذى مسذذتوى الجملذذة الواحذذدة،  فذذيالنحويذذة األفقيذذة والرأسذذية 

علذى سذبيل المثذال  -الضذمائر  فذيومن ثم ترابط الجمل بعضها والبعض اآلخذر، وكانذت اإلحالذة 
ركيبية، وعلى مستوى الذنص كلّ ذه، حتذى    أمكذن نعتهذا بأنَّهذا أهم الروابط على مستوى البنية الت -

شذذعر األعشذذى، وال سذذيما  فذذيبنيذذة عذذابرة للتركيذذب. وهذذذه المرونذذة جعلتهذذا مذذن أهذذم عناصذذر الداللذذة 
تركها األعشى للمتلقى كى يمألها بناًء علذى فهمذه للتركيذب،  التيأنها جزء من الفراغات التبليغية 

 تشكيل المعنى. فيشاعر ومن ثم النص، مشاركًا ال
 

هذم الذذين يبذدعون النحذو، ويحركذون اللغذة،  -حقذاً -لقد ظهر من خالل البحث أن الشعراء
الشعر بأنَّه خطأ قبل التأكد من ذلذك، حيذث إنَّ  فيأن نصف تعبيرًا ما  ينبغىوبناًء على ذلك فال 

معرفذذذة كيفيذذذة التعامذذذل معهذذذا  ينبغذذى التذذذيأداة الشذذذاعر وغايتذذذه، و  هذذي التذذذيللشذذعر لغتذذذه الخاصذذذة، 
بنظامها المقطعى )الوزن( ونظامها الصوتى )القافية(، وأثر ذلك على التراكيب داخل البيت، وهذا 

 ما ظهر عند األعشى حتى استحق أن تسميه العرب صناجة العرب.
 

ليسذت  -كمذا ظهذر مذن خذالل البحذث-، فإن قواعد النحذو والعذروضأيًضاوبناًء على ذلك 
ُ  مذن إنتذاج الداللذة، فكانذت عن إ أيبمن نتاج الداللذة الخاصذة بذالنص، فمذا الذوزن والقافيذة إال جذزء 

تركيب البيت وتوجيهذه نحوهذا؛ ولذذلك فذإنَّ حركذة الذروى قذد أظهذرت علذى  فيالقافية مثاًل متحكمة 
تركيذب البيذت  فذيمدار الديوان أن سعى الشاعر إلى اتحاد حركتها يذؤدى إلذى سذلك طريقذة  معينذة  

يؤكد أنَّ األعشى كذان  الذيث تتوافق مع ما اختاره الشاعر مجرى لروى قصيدته، وهو األمر بحي
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عذذراب، وأنَّ مذذا ورد فيذذه مخالفذذة  فذذيينطذذق  شذذعره وفذذق مذذا تقتضذذيه القافيذذة، ال وفذذق مذذا يقتضذذيه اإل 
قذواء واإل صذراف، أراد الشذاعر مذن عراب مثذل مواضذع اإل   لحركة الروى، وظاهره المحافظة على اإل 

العالمذة  فذيثنايذا البحذث، ومذن هنذا تذرخص  فذيورائه معنى ما، يرتبط بالسياق علذى نحذو مذا ورد 
 حلقة التفاعل بينهما. فياإلعرابية تاركًا هذا الفراغ التبليغى للمتلقى، فكان ذلك عنصرًا رئيسًا 

 
لذدى األعشذى، باإلضذافة  Linguistic competenceومذن هنذا ظهذرت الكفذاءة اللغويذة 

وإبداعذذه الشذذعرى، فظهذذر مذذن  اللغذذوي درتذذه علذذى الكفذذاءة التخاطبيذذة، فكذذان موائمذذًا بذذين النظذذام إلذذى ق
خذذالل اسذذتخدامه للقضذذايا التركيبيذذة موضذذوع البحذذث سذذعيه إلذذى تحقيذذق مذذدى التوافذذق بذذين النظذذام 

 فذي النصذيترتب عليه وضذوح مذدى التماسذك  الذيشعره، وهو األمر  فيوالنسج الشعرى  النحوي 
ورد  التذذيشذذعر األعشذذى علذذى الصذذورة  فذذي، وبنذذاًء علذذى ذلذذك يمكذذن القذذول إنَّ التركيذب أيًضذذاشذعره 

الذذذوزن والقافيذذذذة معذذذذًا، بذذذل كذذذذان وراءه معنذذذذى آخذذذذر أراده  أيبهذذذا لذذذذم يكذذذذن لمجذذذرد تصذذذذحيح الذذذذنظم، 
 الشاعر.

البحث إلى أنَّ ما قال عنه النحاة إنَّه ضرورة نتيجة خلطهم بذين لغذة الشذعر  هيوأخيرًا ينت
التعامل معه على أنه من خصائص لغة الشعر، ومن ثم طذرح هذذه  ينبغىالتقعيد،  فيولغة النثر 

  ُ القرآن الكريم وقراءاته أو  فيالتسمية )الضرورة(؛ ألنَّ ما ي َقال عنه إن ضرورة قد يكون له نظير 
ث النبوى، وغير ذلك مما يندرج تحت مستوى النثذر، أو أنَّذه لهجذة مذن لهجذات العذرب، وهذذا الحدي

ذذذد أنَّ مذذذا قيذذذل عنذذذه إنَّذذذه  فذذذيمذذذا ظهذذذر جليذذذًا  شذذذعر األعشذذذى علذذذى مذذذدار فصذذذول البحذذذث، حيذذذث و ج 
ُ  يتصل بجانب من المعنى والسياق أو البناء الشعرى،   أيعدم النظر إليه بمن ينبغى الذيضرورة 

 .الدالليب عن الجان
 

 هذه الخاتمة، فإنَّنى أوصى بما يلى :  فيوإذا كان للباحث من وصايا 
ضذذوء  فذي، وال سذذيما اللغذوي اإلبذذداع  فذيضذرورة الذربط بذذين التركيذب والداللذذة حالذة البحذذث 

، مواكبذذة للتطذذور فيهذذا، حتذذى نقذذف علذذى مذذدى أصذذالة الذذدرس اللغذذوي الذذدرس  فذذيالنظريذذات الحديثذذة 
ُ  أكان شعرًا أم نثرًا.اللغوي إبداعهم  فيتمثاًل عند العرب م اللغوي   ، سواء 

 
مع النسج الشعرّى، وتخطى البنية الظاهرة  النحوي وسائل تآزر النظام  فيضرورة البحث 
التراكيذذب، ومذذا يترتذذب علذذى ذلذذك مذذن ثذذراء الداللذذة، أضذذف إلذذى ذلذذك  فذذيلمالحظذذة مذذدى االتسذذاع 

إبذذراز المعنذذى  فذذيروابذذط الجملذذة بذذين النحذذو والداللذذة تطبيقذذًا، لمذذا تقذذوم بذذه هذذذه الذذروابط مذذن فاعليذذة 
 داخل العمل الفنى. النصي، ومن ثم التماسك الداللي النحوي 
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ُ  مذذذن إ ُ  مذذذن  أينتذذذاج الداللذذذة، ضذذرورة النظذذذر إلذذذى الذذذوزن والقافيذذذة علذذذى أنهمذذذا جذذذزء  جذذذزء 
طبيعذذة بنذذاء الجملذذة الشذذعرية،  فذذيأثذذر كذذلّ  مذذن الذذوزن والقافيذذة  فذذيالمعنذذى الكلذذى، ومذذن ثذذم البحذذث 

 واحتياجها لمفردات  وتراكيَب خاصة  تناسب ما أراده الشاعر من معنى ما.
 

، أخلصذت فيهذا حسذبما تيسذر لذى بعذون اللذه وحولذ  ُ ُ  مخلصذة  ُ  جذادة  ه وبعد فهذذه محاولذة 
وقوتذه، فذإن أكذن قذد وفقذت، فذذلك مذن اللذه وبفضذله، وإن كانذت األخذرى، فذال يكلّ ذف اللذه نفسذًا إلذى 

 وسعها، وما توفيقى إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
 
 

 

 -الخاتمذذذة  -
شعر األعشى الكبير وعالقتها بالداللة  فيالقضايا التركيبية  فيإلى خاتمة البحث  نأتيهكذا 

كانت غايتها األساسية جالء النص وفهمه، والكشف عن الطاقة التعبيرية لدى األعشى،  التيو 
 فيبجانب ما ورد –مع النسج الشعرى، فيمكن التأكيد  النحوي تآزر النظام  فيومدى إسهامها 
 على النقاط التالية: -آخرها فيثنايا الفصول، و 

 
إنَّ استخدام األعشى لما يتوافق والجوانب التحويلية في بنيذة السذطح كذان لذه عظذيم األثذر 

، وهذو أيًضذافي معنى الجملة، باإلضافة إلى إسهام البنية األساسية "العميقة" في فهذم هذذا المعنذى 
ل األمذذر الذذذي يؤكذذد علذذى أهميذذة الجمذذع بذذين مذذنهج القذذدماء ومذذنهج التوليذذديين التحذذويليين فذذي تحليذذ

أنماط القضايا التي تناولها البحث بالدراسة، باإلضافة إلى منهج علذم اللغذة النصذي، الذذي اشذترك 
مذذع المذذنهج التوليذذدي التحذذويلي فذذي كثيذذر مذذن المصذذطلحات، وكذذان تحليذذل التراكيذذب أهذذم دعائمذذه؛ 

ة كذانوا ألنها تشكّ ل نسيج النص. كما يؤكد على أن النحاة العرب في تحلذيلهم للبنذاء اللغذوي للجملذ
 على وعى بما يسمى بالبنية العميقة أو البنية األساسية.

 
كشذذفت الدراسذذة لقضذذايا التركيذذب عذذن تفذذرد األعشذذى وامتيذذازه؛ حيذذث إنَّذذه كذذان أقذذدر علذذى 
امذذتالك ناصذذية الشذذعر ودور التراكيذذب فذذي بنذذاء الجمذذل، فاسذذتغل هذذذه القضذذايا بوسذذائلها المختلفذذة، 

 الطاقة الداللية التعبيرية في شعره. التي يتيحها النظام اللغوي إلظهار
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ت عذذذد  قضذذذايا التركيذذذب النحذذذوي فذذذي شذذذعر األعشذذذى مذذذن عذذذوارض بنذذذاء الجملذذذة، أعنذذذى مذذذن 
الحذف واإلحالل والزيذادة وإعذادة الترتيذب؛ حيذث  فيعوارض بناء البنية األساسية، كما هو الحال 

ذَتَفد    مذن قبذل لل األساسيإن هذه العوارض قد أضافت معانَى إضافية إلى المعنى  تركيذب، لذم ت س 
 لو لم تدخل تلك العوارض أو تلك التحويالت على البنية األساسية.

 
ذه  فذيلقد تبين من خذالل دراسذة مواضذع الحذذف أنَّ غيذر المنطذوق يذتحكم  المنطذوق ويوجّ 

 فذي تفسيره، حيث إنذه مذراد حكمذًا وتقذديرًا، لذذا لذم يكذن باإلمكذان إغفذال داللذة المفذردات المسذتخدمة
نتيجذذة اسذذتطاعة القذذول بوجذذود قرينذذة لفظيذذة أو -بنذذاء الجملذذة فذذيالقذذول بالحذذذف  فذذيالجملذذة وأثرهذذا 

للتذذرابط بذذين  المتلقذذيشذذعر األعشذذى. وأنَّذذه بذذدون إدراك  فذذي-حاليذذة نابعذذة مذذن داللذذة هذذذه المفذذردات
ات أجزاء الجملة، ومن ثم النص، لن يتمكن من إدراك المحذوف، وقد جعل األعشذى مذن المحذذوف

 النحذوي تشكيل المعنى، ومن ثذم المعنذى  فيمشاركًا إياه  المتلقيشعره فراغات متروكة ليكملها  في
 مع النسج الشعرّى. النحوي تآزر النظام  في، باإل ضافة إلى إسهام هذا الحذف الداللي

إنَّ المتفحص للمعانى اللغوية واالصطالحية لإلحالل والتضمين والتناوب يجد أنَّها تندرج 
حذذالل  اللغذذوي الذذدرس  فذذيجميعذذًا تحذذت مذذا يسذذمى   النحذذوي الذذدرس  فذذيالحذذديث بذذاإلحالل، وأنَّ اإل 

مذن  -علذى سذبيل المثذال-التذرابط بذين أجذزاء الجملذة، ومذن ثذم الذنص كلذه، وذلذك يتضذح فذييسهم 
القذذذذة بذذذذين الضذذذذمير ومرجعذذذذه، وإحاللذذذذه محذذذذل االسذذذذم الظذذذذاهر، وإحذذذذالل الظذذذذاهر محذذذذل خذذذذالل الع

 التذذيالمبنذذى للمجهذذول، واإلحذذالل بذذين الجملذذة والمفذذرد؛ حيذذث إن الجملذذة  فذذيالمضذذمر، واإلحذذالل 
تحذذل  محذذل المفذذرد قذذد تكذذون داخذذل جملذذة أخذذرى، فيتذذداخل البنذذاء ويطذذول، وقذذد تكذذون هذذذه الجملذذة 

هم  في الصورة الشعرية الكبرى  شعر األعشى، كما يؤكد  في النصيالتماسك  فيالقصيدة، مما ي س 
مذذع النسذذج  النحذذوي توافذذق النظذذام  فذذيالبحذذث علذذى صذذلة اإلحذذالل بالحمذذل علذذى المعنذذى، وإسذذهامه 

إحالل الحروف محل بعضها والمبنى للمجهول وغير ذلك ممذا ع ذر َض  فيالشعرى كما هو الحال 
 المرتبط بالسياق. الداللياء الجانب فصل اإلحالل، ومن ثم ثر  فيله 

 
لقد تبين أنَّ القول برفض الزيادة من جانب بعذض القذدماء أو المحذدثين ال مبذرر لذه؛ ألنَّ 

ُ  زيذذدت  هذذيالكلمذذات الزائذذدة، ليسذذت زائذذدًة عبثذذًا، ف تركيذذب مذذا، وانسذذلخت عذذن معناهذذا  فذذيكلمذذات 
ويذة المعنذى المسذتفاد مذن التركيذب تؤديه، لتضيف معنى آخر إلى التركيذب، نحذو تق الذياألصلى 

 وتأكيده، وغير ذلك من األمور المرتبطة بالتراكيب.
 

الناحيذذة النحويذذة أو  فذذيزيذذادة  هذذيبنيذذة السذذطح، بذذل  فذذيوإذا كانذذت الزيذذادة ليسذذت حشذذوًا 
إلذى أنَّ حذرف  أيًضذاالمعنى فتؤكده وغيذر ذلذك، فإنذه تجذدر اإلشذارة  فياإلعرابية؛ حيث إنَّها تؤثر 
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الجذذر الزائذذد أو الشذذبيه بالزائذذد، إذا كذذان يغيّ ذذر حركذذة إعذذراب مذذا بعذذده لفظذذًا، فذذإن ذلذذك يعذذد  مذذن قبيذذل 
عرابيذة مذن أجذل تحقيذق المعنذى  فيالترخص   .يريذده المبذدع مذن وراء هذذه الزيذادة الذذيعالمتذه اإل 

ل والحذرف والجملذة، كما تجدر اإلشارة إلى أنَّذه إذا كانذت الزيذادة لهذا أنمذاط نحذو زيذادة االسذم والفعذ
 فإن أكثر أنماطها ورودًا هو زيادة الحرف يليه زيادة الفعل، على نحو ما ورد عند األعشى.

 
شذذذعر األعشذذذى لذذذم تكذذذن هياكذذذل صذذذامتة جامذذذدة، بذذذل  فذذذيإنَّذذذه مذذذن المالحذذذظ أنَّ التراكيذذذب 

م وأخذذر مذذا أراد، معتمذذدًا علذذى الع المذذة سذذمحت للشذذاعر بتصذذريفها حيذذث المعذذانى واألغذذراض، فقذذدَّ
واتضذذاحه واسذذتقامة الذذوزن وتصذذحيح  الذذدالليثذذراء الجانذذب  فذذياإلعرابيذذة وحريذذة الرتبذذة، ممذذا أسذذهم 

ترابط أجزاء الجملة اعتمذادًا علذى قرينذة الرتبذة. كمذا أن إعذادة الترتيذب  فيالقافية، ومن ثم اإلسهام 
ُ   فذذذيباسذذذتخدام الفصذذذل  قرينذذذة  فذذذيشذذذعره لذذذم يكذذذن مذذذن قبيذذذل الضذذذرورة الشذذذعرية، بذذذل هذذذو تذذذرخص 

التضام. وبناًء على ذلك فهو مذن خصذائص لغذة الشذعر عنذد األعشذى، حيذث إنذه قذد جذاء لغذرض 
مذذع  النحذذوي توافذذق النظذذام  فذذي أيًضذذامذذا يتصذذل بذذالمعنى أو البنذذاء الشذذعرى، ومذذن ثذذم أسذذهم الفصذذل 

 فذيرغذم إمكانيذة اسذتخدامه قذد أسذهم  أيًضذاالنسج الشعرّى، كمذا أن عذدم اسذتخدام الشذاعر للفصذل 
 .المتلقينجاح عملية االتصال بين المبدع و  فيالتوافق، مما كان له األثر  هذا

 
عرابية من وسائل تذرابط أجذزاء الجملذة  شذعر األعشذى، حيذث أدت إلذى  فذيتعد  العالمة اإل 

التعبيذر عذن المقصذود مذن هذذا البنذاء، مذع التمييذز بذين  فيبيان العالقة بين أجزائها وانتفاء اللبس 
هذذه العالمذة فذإنَّ ذلذك مذن  فيحالة الترخص  فيوأنَّه  .البعض داخل هذه البنيةالعناصر بعضها 

أجذذذل أمذذذر مذذذا يتصذذذل بذذذالمعنى ويهذذذدف إليذذذه الشذذذاعر أو يتصذذذل بالبنذذذاء الشذذذعرى، حيذذذث إنَّ الذذذوزن 
ُ  مذذذن إنتذذذاج الداللذذذة، ومذذذن هنذذذا كذذذان الوصذذذف بذذذالترخص أفضذذذل مذذذن الوصذذذف بأنَّذذذه  والقافيذذذة جذذذزء 

 ضرورة.
 

تقذذدير المحذذذوف  فذذياالخذذتالف  فذذيباب تعذذدد األوجذذه اإلعرابيذذة ال تكمذذن وقذذد تبذذين أن أسذذ
عرابيذذة واشذذتراك أكثذذر مذذن معنذذى نحذذوى   فذذيوالعامذذل والقذذول بذذاإلعراب المحلذذى، وفقذذدان العالمذذة اإل 

العالمذذة اإلعرابيذة مذذن هذذذه األسذذباب،  فذذيعالمذة واحذذدة وغيذذر ذلذك، بذذل يمكذذن أن يكذذون التذرخص 
 التذذيالقذذول بتعذذدد األوجذذه اإلعرابيذذة،  فذذيباإلضذذافة إلذذى اخذذتالف الروايذذة، حيذذث إن لهذذا أثذذرًا كبيذذرًا 

غالبذذًا مذذا تضذذيف معنذذى إلذذى معنذذى التركيذذب، ومذذن ثذذم الذذنص. وهذذذا يذذدل علذذى الصذذلة القويذذة بذذين 
القتهذا بغيرهذا مذن القضذايا، ومذن ثذم مذدى ، باإلضذافة إلذى عالذدالليقضية اإلعراب وثراء الجانذب 

 مع النسج الشعرى.  النحوي تآزر النظام  فيإسهامها 
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تحقذق العالقذات  فذيوبناء على ما سبق، فإن قضايا التركيب موضوع البحذث قذد أسذهمت 
شذذعر األعشذذى، ممذذا أدى إلذذى التذذرابط علذذى مسذذتوى الجملذذة الواحذذدة،  فذذيالنحويذذة األفقيذذة والرأسذذية 

علذى سذبيل المثذال  -الضذمائر  فذيبط الجمل بعضها والبعض اآلخذر، وكانذت اإلحالذة ومن ثم ترا
أهم الروابط على مستوى البنية التركيبية، وعلى مستوى الذنص كلّ ذه، حتذى    أمكذن نعتهذا بأنَّهذا  -

شذذعر األعشذذى، وال سذذيما  فذذيبنيذذة عذذابرة للتركيذذب. وهذذذه المرونذذة جعلتهذذا مذذن أهذذم عناصذذر الداللذذة 
تركها األعشى للمتلقى كى يمألها بناًء علذى فهمذه للتركيذب،  التيمن الفراغات التبليغية  أنها جزء

 تشكيل المعنى. فيومن ثم النص، مشاركًا الشاعر 
 

هذم الذذين يبذدعون النحذو، ويحركذون اللغذة،  -حقذاً -لقد ظهر من خالل البحث أن الشعراء
ر بأنَّه خطأ قبل التأكد من ذلذك، حيذث إنَّ الشع فيأن نصف تعبيرًا ما  ينبغىوبناًء على ذلك فال 

معرفذذذة كيفيذذذة التعامذذذل معهذذذا  ينبغذذى التذذذيأداة الشذذذاعر وغايتذذذه، و  هذذي التذذذيللشذذعر لغتذذذه الخاصذذذة، 
بنظامها المقطعى )الوزن( ونظامها الصوتى )القافية(، وأثر ذلك على التراكيب داخل البيت، وهذا 

 صناجة العرب. ما ظهر عند األعشى حتى استحق أن تسميه العرب
 

ليسذت  -كمذا ظهذر مذن خذالل البحذث-، فإن قواعد النحذو والعذروضأيًضاوبناًء على ذلك 
ُ  مذن إنتذاج الداللذة، فكانذت  أيبمن عن إنتاج الداللذة الخاصذة بذالنص، فمذا الذوزن والقافيذة إال جذزء 

تركيب البيت وتوجيهذه نحوهذا؛ ولذذلك فذإنَّ حركذة الذروى قذد أظهذرت علذى  فيالقافية مثاًل متحكمة 
تركيذب البيذت  فذيمدار الديوان أن سعى الشاعر إلى اتحاد حركتها يذؤدى إلذى سذلك طريقذة  معينذة  

يؤكد أنَّ األعشى كذان  الذيبحيث تتوافق مع ما اختاره الشاعر مجرى لروى قصيدته، وهو األمر 
عذذراب، وأنَّ مذذا ورد فيذذه مخالفذذة شذذعره وفذذق مذذا  فذذيينطذذق  تقتضذذيه القافيذذة، ال وفذذق مذذا يقتضذذيه اإل 

قذواء واإل صذراف، أراد الشذاعر مذن  عراب مثذل مواضذع اإل  لحركة الروى، وظاهره المحافظة على اإل 
العالمذة  فذيثنايذا البحذث، ومذن هنذا تذرخص  فذيورائه معنى ما، يرتبط بالسياق علذى نحذو مذا ورد 

 حلقة التفاعل بينهما. فيذا الفراغ التبليغى للمتلقى، فكان ذلك عنصرًا رئيسًا اإلعرابية تاركًا ه
 

لذدى األعشذى، باإلضذافة  Linguistic competenceومذن هنذا ظهذرت الكفذاءة اللغويذة 
وإبداعذذه الشذذعرى، فظهذذر مذذن  اللغذذوي إلذذى قدرتذذه علذذى الكفذذاءة التخاطبيذذة، فكذذان موائمذذًا بذذين النظذذام 

ا التركيبيذذة موضذذوع البحذذث سذذعيه إلذذى تحقيذذق مذذدى التوافذذق بذذين النظذذام خذذالل اسذذتخدامه للقضذذاي
 فذي النصذيترتب عليه وضذوح مذدى التماسذك  الذيشعره، وهو األمر  فيوالنسج الشعرى  النحوي 
ورد  التذذيشذذعر األعشذذى علذذى الصذذورة  فذذي، وبنذذاًء علذذى ذلذذك يمكذذن القذذول إنَّ التركيذب أيًضذذاشذعره 
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الذذذوزن والقافيذذذذة معذذذذًا، بذذذل كذذذذان وراءه معنذذذذى آخذذذذر أراده  أي، بهذذذا لذذذذم يكذذذذن لمجذذذرد تصذذذذحيح الذذذذنظم
 الشاعر.

البحث إلى أنَّ ما قال عنه النحاة إنَّه ضرورة نتيجة خلطهم بذين لغذة الشذعر  هيوأخيرًا ينت
التعامل معه على أنه من خصائص لغة الشعر، ومن ثم طذرح هذذه  ينبغىالتقعيد،  فيولغة النثر 

  ُ القرآن الكريم وقراءاته أو  فيالتسمية )الضرورة(؛ ألنَّ ما ي َقال عنه إن ضرورة قد يكون له نظير 
الحديث النبوى، وغير ذلك مما يندرج تحت مستوى النثذر، أو أنَّذه لهجذة مذن لهجذات العذرب، وهذذا 

ذذذد أنَّ مذذذا قيذذذل عنذذذه إنَّذذذه  شذذذعر فذذذيمذذذا ظهذذذر جليذذذًا  األعشذذذى علذذذى مذذذدار فصذذذول البحذذذث، حيذذذث و ج 
ُ  يتصل بجانب من المعنى والسياق أو البناء الشعرى،   أيعدم النظر إليه بمن ينبغى الذيضرورة 

 .الدالليعن الجانب 
 

 هذه الخاتمة، فإنَّنى أوصى بما يلى :  فيوإذا كان للباحث من وصايا 
ضذذوء  فذي، وال سذذيما اللغذوي اإلبذذداع  فذيوالداللذذة حالذة البحذذث  ضذرورة الذربط بذذين التركيذب

، مواكبذذة للتطذذور فيهذذا، حتذذى نقذذف علذذى مذذدى أصذذالة الذذدرس اللغذذوي الذذدرس  فذذيالنظريذذات الحديثذذة 
ُ  أكان شعرًا أم نثرًا.اللغوي إبداعهم  فيعند العرب متمثاًل  اللغوي   ، سواء 

 
نسج الشعرّى، وتخطى البنية الظاهرة مع ال النحوي وسائل تآزر النظام  فيضرورة البحث 
التراكيذذب، ومذذا يترتذذب علذذى ذلذذك مذذن ثذذراء الداللذذة، أضذذف إلذذى ذلذذك  فذذيلمالحظذذة مذذدى االتسذذاع 

إبذذراز المعنذذى  فذذيروابذذط الجملذذة بذذين النحذذو والداللذذة تطبيقذذًا، لمذذا تقذذوم بذذه هذذذه الذذروابط مذذن فاعليذذة 
 نى.داخل العمل الف النصي، ومن ثم التماسك الداللي النحوي 

 
ُ  مذذذن إنتذذذاج الداللذذذة،  ُ  مذذذن  أيضذذرورة النظذذذر إلذذذى الذذذوزن والقافيذذذة علذذذى أنهمذذذا جذذذزء  جذذذزء 

طبيعذذة بنذذاء الجملذذة الشذذعرية،  فذذيأثذذر كذذلّ  مذذن الذذوزن والقافيذذة  فذذيالمعنذذى الكلذذى، ومذذن ثذذم البحذذث 
 واحتياجها لمفردات  وتراكيَب خاصة  تناسب ما أراده الشاعر من معنى ما.

 
  ُ ، أخلصذت فيهذا حسذبما تيسذر لذى بعذون اللذه وحولذه  وبعد فهذذه محاولذة   ُ ُ  مخلصذة  جذادة 

وقوتذه، فذإن أكذن قذد وفقذت، فذذلك مذن اللذه وبفضذله، وإن كانذت األخذرى، فذال يكلّ ذف اللذه نفسذًا إلذى 
 وسعها، وما توفيقى إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
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 71 حذف الفاعل :  -

 73 أواًل: حذف الفاعل وجوباً 

 31 ثانيًا: حذف الفاعل جوازاً 

 31 حذف المفعول به :  -
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 31 الحذف اقتصاراً -أ     

 33 الحذف اختصاراً  -ب     

 .9 حذف المضاف -

 93 حذف المضاف إليه -

 97 حذف الموصوف -

 1.3 حذف الصفة -

 1.7 حذف المعطوف -

 1.9 حذف الحال -

 .11 حذف التمييز -
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 الصفحة الموضذذذوع

 111 شعر األعشى فيسمات حذف األسماء  -

 113 : حذف األفعال : الثانيالمبحث 

 113 أواًل: حذف الفعل جوازاً 

 119 ثانيًا: حذف الفعل وجوباً 

 113 شعر األعشى فيسمات حذف الفعل  -

 111 المبحث الثالث: حذف حروف المعانى : 

 111 أواًل: أنواع الحذف ومواضعه القياسية

 103 ثانيًا: الحذف السماعى

 101 شعر األعشى فيسمات حذف الحروف  -

 107 شعر األعشى فيتعليق ومناقشة ألنواع الحذف الثالثة  -

 .13 شعر األعشى في: قضية اإلحالل وعالقتها بالداللة الثانيالفصل 

 131 المبحث األول: إحالل اسم مكان اسم آخر

 131 المبنى للمجهول فيأواًل: اإلحالل 

 137 ثانيًا: إحالل المصدر محل المفرد

 130 النعت فيثالثًا: اإلحالل 

 133 رابعًا: إحالل المضمر محل الظاهر

 .17 خامسًا: إحالل الظاهر محل المضمر

 .13 أهم ما يتسم به إحالل األسماء فيما بينها -

 131 : إحالل األفعال فيما بينها :الثانيالمبحث 
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السياق  فيأواًل: أفعال تتعدى بحرف جر محدد، وتتعدى 
 بغيره

131 

السياق  فيثانيًا: أفعال تتعدى إلى مفعول به واحد، وترد 
 متعدية إلى مفعولين

133 

 فيثالثًا: أفعال تتعدى بحرف الجر، وتأتى متعدية بنفسها 
 .السياق

133 

 131 السياق متعدية بحرف جر فيرابعًا: أفعال الزمة ترد 

السياق متعدية  فيخامسًا: أفعال تتعدى بنفسها وترد 
 بحرف جر

137 

 133 سادسًا: أفعال تاتى بمعنى أفعال أخرى 

- " ُُ ُُ ومناقشُة  133 سمات إحالل األفعال فيما بينها "تعليُق

 191 المبحث الثالث: إحالل الحروف فيما بينها 
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 الصفحة الموضذذذوع

 193 أواًل: الحروف األحادية

 1.1 ثانيًا: الحروف الثنائية

 1.9 ثالثًا: الحروف الثالثية

 110 سمات إحالل الحروف فيما بينها "تعليق ومناقشة" 

 113 المبحث الرابع: اإلحالل بين الجملة والمفرد

 113 أواًل: إحالل الجمل محل المفرد

 119 ثانيًا: إحالل المصادر محل األفعال

 101 شعر األعشى فيسمات اإلحالل بين الجملة والمفرد  -

 100 المبحث الخامس: إحالل الحروف محل األسماء :

 100 أواًل: الكاف بمعنى "مثل" 

 103 ثانيًا: عن بمعنى "بعد"

 107 سمات إحالل الحروف محل األسماء -

 107 شعر األعشى فيحصاد اإلحالل وعالقته بالداللة  -

 109 شعر األعشى :  فيالفصل الثالث: قضية الزيادة وعالقتها بالداللة 

  .13 األفعال :  فيالمبحث األول: الزيادة 

 .13 زيادة كان بين الموصول وصلته -4

 131 زيادة كان بين الفعل والفاعل -4

 130 الحروف : في: الزيادة الثانيالمبحث 

 130 أواًل: زيادة الباء
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 133 ثانيًا: زيادة "من" : 

 131 ثالثًا: زيادة "إن" : 

 131 رابعًا: زيادة "ال" :

 133 خامسًا: زيادة "ما" كافة وغير كافة

 131 سادسًا: زيادة الكاف

 111 شعر األعشى "تعليق ومناقشة" فيسمات الزيادة  -
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 الصفحة الموضذذذوع

 119 شعر األعشى فيالفصل الرابع: قضية إعادة الترتيب وعالقتها بالداللة 

 .17 الجملة االسمية :  فيالمبحث األول: إعادة الترتيب 

أواًل: إعادة الترتيب بين عنصرى الجملة االسمية غير 
 المنسوخة

17. 

 131 الجملة االسمية المنسوخة فيثانيًا: إعادة الترتيب 

 0.1 الجملة الفعلية ومكمالتها في: إعادة الترتيب الثانيالمبحث 

 0.1 أواًل: الترتيب بين الفعل الفاعل والمفعول به

 013 ثانيًا: الترتيب بين المفاعيل

 013 ثالثًا: الترتيب بين المفعول وعامله

 019 رابعًا: تقديم متعلق الفعل

 011 خامسًا: رتبة الحال مع عاملها

 013 المبحث الثالث: إعادة الترتيب باستخدام الفصل : 

 011 الجملة االسمية فيأواًل: الفصل 

 011 الجملة االسمية غير المنسوخة فيالفصل -أ

الفصل بين عناصر الجملة االسمية المنسوخة بإن أو -ب
 إحدى أخواتها

00. 

الفصل بين عناصر الجملة االسمية المنسوخة بكان -جـ
 وأخواتها

003 

 001 ثانيًا: الفصل بين أركان الجملة الفعلية
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 001 الفصل بين الفعل والفاعل -4

الفصل بين الفعل والفاعل من جانب والمفعول من  -4
 جانب آخر

009 

 031 الفصل بين الفعل ونائب الفاعل -3

 033 الثانيالفصل بين المفعول األول والمفعول  -1

 .03 الفصل بين القول ومقوله -5

 031 ثالثًا: الفصل بين النعت ومنعوته

د  د والمؤكِ   033 رابعًا: الفصل بين المؤكَّ

 033 سياق العطف فيخامسًا: الفصل 

 039 سادسًا: الفصل بين المضاف والمضاف إليه

 011 تعليق ومناقشة -
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 الصفحة الموضذذذوع

 فيأهم سمات قضية إعادة الترتيب وعالقتها بالداللة  -
 شعر األعشى

013 

 013 شعر األعشى :  فيالفصل الخامس: قضية اإلعراب وعالقتها بالداللة 

 019 العالمة اإلعرابية : فيالمبحث األول :الترخص 

 .07 آخر االسم المعرب :  فيأواًل: الترخص 

 .07 تسكين آخر االسم المعرب-أ

ما طرحت فيه العالمة اإلعرابية وجىء مكانها بحركة -ب
 أخرى 

079 

 .03 آخر الفعل المضارع فيثانيًا: الترخص 

 .03 غير موضع الجزم فيجزم المضارع الصحيح اآلخر -أ

 031 غير موضع الجزم فيجزم المضارع المعتل -ب

ما طرحت فيه الحركة اإلعرابية وجىء مكانها بحركة -جـ
 أخرى غير السكون 

030 

 031 لإلقواء أو اإلصرافثالثًا: ما طرحت فيه العالمة اإلعرابية 

 039 : تعدد وجوه اإلعراب وعالقته بالداللة : الثانيالمبحث 

سياق  فيالقسم األول: وجوه اإلعراب المحتملة للكلمة 
 الجملتين، االسمية والفعلية

039 

الجملة االسمية  فيأواًل: وجوه اإلعراب المحتملة للكلمة 
 المجردة والمنسوخة

039 

 039 وجهين تتفق فيهما عالمة اإلعرابما يحتمل -أ
 091 ما يحتمل وجهين تختلف فيهما عالمة اإلعراب-ب
 091 ما يحتمل ثالثة أوجه تختلف فيها عالمة اإلعراب-جـ

 3.1الجملة  فيالكلمة  فيثانيًا: وجوه اإلعراب المحتملة 
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 الفعلية ومكمالتها وتوابعها
 3.0 الفعل فياالحتماالت اإلعرابية -أ
 3.3 الفاعل  فياالحتماالت اإلعرابية -ب

 3.7 مكمالت الجملة وتوابعها فياالحتماالت -جـ
مواقع الجمل، وأشباه  في: وجوه اإلعراب الثانيالقسم 

 الجمل
313 

 313 مواقع الجمل االسمية :  فيأواًل: وجوه اإلعراب المحتملة 
 313 الجمل المحتمل فيها أكثر من محل إعرابى-أ

 311 الجمل المحتملة وجهين على غير محل-ب
لها محل أو أكثر على إعراب وال محل لها  التيالجمل -جـ

 على آخر
313 

 310 مواقع الجمل الفعلية :  فيثانيًا: وجوه اإلعراب المحتملة 
 310 تحتمل أكثر من محل إعرابى التيالجمل -أ
 313 تحتمل وجهين على غير محل التيالجمل -ب

تحتمل محاًل أو أكثر، ويحتمل فيها عدم  التيالجمل -جـ
 المحل

313 
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 الصفحة الموضذذذوع

 317 جملة القسم فيوجوه اإلعراب المحتملة -د
 301 شبه الجملة : فيثالثًا: وجوه اإلعراب المحتملة 

 300 متعلق شبه الجملة فياالحتماالت  -4
 300 محل شبه الجملة فياالحتماالت  -4

 303 االحتماالت بين التعلق والمحل -3
شعر  فيسمات قضية اإلعراب وعالقتها بالداللة  -

 األعشى
303 

 330 خاتمة البحث -
 333 المصادر والمراجع "العربية واألجنبية" -

 313 الفهرس -
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ABSTRACT  
 

The  aim of this study is to deepen the semantic grammatical 
understanding of our language through studying the syntactic issues 
in the construction of the sentence (ellipsis, replacement, addition, 
permutation, and parsing). Moreover, it aims at contributing to 
originalize modern linguistics and prove its existance in Arabic and to 
explain the working of the human mind in using Language. In 
addition, it aims at finding out some features of expression of 
language which can be generalized through cooperating with various 
studies sometime later. 

 

One additional aim of this study is to explain how these issues 
contribute in the coordination between the grammatical system and 
the poetic process in Al-A’sha’s poetry, however, what can be said 
about poetry cannot be applied to prose. 

 

This study falls into an introduction, a preface, five chapters,          a 
conolusion and a list of Arabic and English sources as follows:  

 

Introduction: It deals with the nature of the subject, its aims, the 
reasons behind its choice and the researcher’s approach which is the 
complementary approach. 

 

Preface: Composed of :  

First: the theoretical framework for the syntactic issues  

Second: the previous studies. 
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Chapter one: Ellipsis and its relation to semantics in Al-A’sha’s 
poetry and it is divided into three subjects: 

1- Noun Ellipsis. 

2- Verb Ellipsis. 

3- Preposition Ellipsis. 

The chapter concludes with a comment and a discussion of the 
three kinds of ellipsis in Al-a’sha’s poetry. 

 

Chapter two : the issue of replacement and its relation to 
semantics in Al-a’sha’s poetry and it discusses the following. 

1- The replacement of nouns. 

2- The  replacement of verbs. 

3- The replacement of prepositions. 

4- The replacement of the sentence by the word. 

5- The replacement of nouns by prepositions. 

The chapter ends with a discussion of the features of replacement 
in Al-a’sha’s poetry. 

 

Chapter Three: Addition and its relation to semantics in Al-a’sha’s 
poetry, and it discusses the following:  

1- Addition of verbs. 

2- Addition of prepositions. 
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The chapter ends with a comment and a discussion of the features 
of addition in Al-a’sha’s poetry. 

Chapter four: permutation and its relation to semantics in Al-
a’sha’s poetry, and it discusses the following:  

1- permutation in the noun clause. 

2- Permutation in the verb clause. 

3- Permutation through the use of separation. 

The chapter finishes with an illustration of the main features of 
permutation and its relation to semantics in Al-a’sha’s poetry. 

Chapter Five: Parsing and its relation to semantics in Al-a’sha’s 
poetry, and it discusses the following:  

1- License in the parsing mark. 

2- Different sides of parsing and sematics. 

The chapter also finishes with an illustration of the main features of 
parsing and its relation to semantics in Al-a’sha’s poetry. 

 

The conclusion: it is an illustration of the most important results in 
this research in addtion to the details incorporated in the chapters. 
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