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   في توجیه االحتماالت اإلعرابیةفاعلیة المعنى النحوي

   ألبي علي الفارسي في كتاب الشعر

  فاطمة عبداهللا أحمد الشهري
 المملكــة ، جامعــة الملــك خالــد، كلیــة العلــوم االنــسانیة،قــسم اللغــة العربیــة وآدابهــا

  العربیة السعودیة
  com.gmail@ffaaa: رونيالبرید االلكت
  : المستخلص

فاعلیـة المعنـى النحـوي فـي توجیـه االحتمـاالت اإلعرابیـة (تناولت في هذه الدراسـة 
 وقد اتخذت هذه الدراسة النصوص الـشعریة )ألبي علي الفارسيفي كتاب الشعر 

لي وأثره في شـرح ًفي كتاب الشعر للفارسي مجاال للبحث في المعنى النحوي الدال
فاعلیــــة  بیــــان : إلــــىالبحــــث وهــــدفت .سیر النــــصوص الــــشعریة وبیــــان معناهــــاتفــــو

المعنـــى النحـــوي فـــي توجیـــه االحتمـــاالت اإلعرابیـــة فـــي كتـــاب الـــشعر ألبـــي علـــي 
 وأســباب ،أهمیــة الموضــوع وقــد تــضمنت هــذه الدراســة مقدمــة بینــت فیهــا .الفارســي
نهج البحـث وخطتـه ومـ والدراسات السابقة فیه ،البحث وتساؤالت ، وأهدافه،اختیاره

 :زة عـن فاعلیـة المعنـى النحـوي یـشمل ونبـذة مـوج،ًكما تـضمن تمهیـدا .وصعوباته
 ونبذة موجزة عن كتاب الشعر ألبي علي ،شرح النصوص عند القدماء والمحدثین

ثالثــــة  فــــصل وعلــــىوقــــد جــــاء البحــــث .  وتحدیــــد مــــصطلحات الدراســــة،فارســــيال
عرابیة فـي المرفوعـات، وداللتهـا فـي  تعدد االحتماالت اال:المبحث األول، مباحث

ــــــشعري ــــــنص ال ــــــه ال ــــــاني.توجی ــــــي :  المبحــــــث الث ــــــة ف تعــــــدد االحتمــــــاالت االعرابی
تعــــــدد :  المبحــــــث الثالــــــث.المنــــــصوبات، وداللتهــــــا فــــــي توجیــــــه الــــــنص الــــــشعري

ثـم  .االحتماالت االعرابیة بین الرفع والنصب، وداللتها فـي توجیـه الـنص الـشعري
 ثـم المـصادر والمراجـع ،بـرز نتـائج الدراسـة وتوصـیاتهاالخاتمة التي تشتمل على أ

  .ثم الفهارس
 كتـاب -توجیه االحتماالت اإلعرابیـة -فاعلیة المعنى النحوي: الكلمات المفتاحیة

  .تفسیر النصوص الشرعیة -الشعر ألبي علي الفارسي

  

 



       
 

 

 

 

١٠٤٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 

The Effectiveness of Semantics Implications on 
Directing the Syntactic Possibilities in the Book of 

Abu Ali Al Farsy 
Fatma Abdullah Ahmad Al Shahry 
MA scholar, Liguistics Specialization, the Departmet of the Arabic 
Language and Arts, the Faculty of Human Sciences, King Khaled 
University, the Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: ffaaa@gmail.com 

Abstract: 
The study (The Effectiveness of Semantics Implications on Directing 
the Syntactic Possibilities in the Book of Abu Ali Al Farsy), examined 
poetic texts from the poetry book of Al Farsy to investigate the 
effectiveness of the semantics and syntactics implications on explaining 
the poetic texts and clarifying their meanings. This study aimed at 
examining the effectiveness of the semantics impications on directing 
the syntactic possibilities in the Book of Abu Ali Al Farsy. It included 
an introduction that demonstrates its importance, the reasons lying 
behind choosing it, its objectives, research questions, previous studies, 
methodology, plan and difficulties. It also included a brief review about 
the book of Abu Ali Al Farsy stating the study terminologies. The study 
consisted of a Chapter and three sections. The first discusses the 
multiplicity of the syntactic possibilities in nominatives and their 
implications in directing the poetic text. The second discusses the 
multiplicity of the syntactic possibilities in accusatives and their 
implications in directing the poetic text. The third discusses the 
multiplicity of the syntactic possibilities between nominatives and 
accusatives and their implications in directing the poetic text. The 
conclusion contains the most prominent results and recommendations 
of the study, followed by the resources, refernces and idex.   
Keywords: Semantics effectiveness- directing the syntactic 

possibilities- the poetry book of Abu Ali Al Farsy- the 
explanations of the doctorinal statements. 
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 :مقدمة

 محمــد  والــصالة والــسالم علــى خیــر خلقــه ســیدنا، الحمــد هللا رب العــالمین

  : بعدوعلى آله وصحبه أجمعین و

فـــي إطــار ربـــط النحــو بالداللـــة وهــي الفكـــرة التــي أقـــام أتي یــ بحـــث الافهــذ

ـــاهر الجرجـــاني  ـــد الق ـــنظم(علیهـــا عب ـــة ال  ووســـعها اللغویـــون المحـــدثون فـــي )نظری

 منطلقـــین مـــن األفكـــار المتنـــاثرة  حولهـــا فـــي كتـــب ١قیـــة دراســـاتهم النظریـــة والتطبی

 وتــسعى إلــى إبــراز ،التــراث ومفیــدین ممــا توصــلت إلیــه الدراســات اللغویــة الحدیثــة

ســي فــي كتابــه دور المعنــى النحــوي فــي شــرح مــشكل الــشعر عنــد أبــي علــي الفار

  .الموسوم بكتاب الشعر

فكمــا یمــد ) الــدالليالنحــوي و(وهنــاك تفاعــل وتــأثیر متبــادل بــین الجــانبین "

العنــصر النحــوي العنــصر الــداللي بــالمعنى االساســي الــذي یــساعد علــى تحدیــده 

 الداللي یمد العنصر النحوي بالجوانـب التـي تـساعد علـى  فكذلك العنصر،وتمییزه

   .٢"تحدیده وتمییزه 

ومــن خــالل تتبــع النحــاة القــدماء نجــد أن النحــو ال ینفــك عــن المعنــى فــي 

ـــى حـــدود اإلعـــراب ومعرفـــة "روحهم كثیـــر مـــن كتـــبهم وشـــ ـــم یقتـــصر عل فـــسیبویه ل

ٕوانمــا حــرص علــى بیــان أغــراض التركیــب فــي الوقــت الــذي ، الــصواب مــن الخطــأ

را فــي دائـــرة  والــسیرافي یؤكـــد أن النحــو لــیس محــصو٣" یقــدم فیــه أنماطــه النحویــة

ٕ وانما یتجاوز ذلك إلى الخـوض فـي أسـرار التراكیـب وفـق ،معرفة الصواب والخطأ
إن معــــاني النحــــو منقــــسمة بــــین حركــــات اللفــــظ : "، إذ یقــــولیقتــــضیه المعنــــىمــــا 

                                                           

                              لعربیــة معناهــا ومبناهــا فــي كالمــه                                                   مــنهم علــى ســبیل التمثیــل تمــام حــسان فــي كتابــه اللغــة ا-  ١

                  اللطیف فـي كتابـه               محمد حماسة عبد   و ، م    ١٩٩٨           عالم الكتب      ١٧٧                     عن المعاني النحویة ص 

  .             النحو والداللة

                                                               محمــــد حماســــة عبــــد اللطیــــف، النحــــو والداللــــة مــــدخل لدراســــة المعنــــى النحــــوي           حماســــة،-  ٢

  .   ١١٣          الداللي، ص 

              حولیات كلیة   ٢٣ ١                      یه في اللغة العربیة ص                                           حسان، تمام، أمن اللبس ووسائل الوصول إل-  ٣

   . م    ١٩٦٨           دار العلوم 
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وبــین تــألیف الكــالم ، وســكناته وبــین وضــع الحــروف فــي مواضــعها المقتــضیة لهــا

  .١" وتجنب الخطأ من ذلك، وتوخي الصواب في ذلك، بالتقدیم والتأخیر

 وعندما جاء عبد القاهر الجرجاني في القرن الخامس قدم مفهوما ناضـجا

وعلـى الوجـوه والفـروق التـي ، لمعاني النحو وجعل مدار الـنظم علـى معـاني النحـو

أن الفــروق والوجــوه كثیــرة لــیس لهــا غایــة تقــف " فیــذكر ، مــن شــأنها أن تكــون فیــه

ثم اعلم أن لیست المزیة بواجبـة لهـا فـي ، ونهایة ال تجد لها ازدیادا بعدها، عندها

 تعـرض بـسبب المعـاني واألغـراض ولكـن، ومن حیـث هـي علـى اإلطـالق، أنفسها

من بعض واستعمال بعضها مـن ثم بحسب موقع بعضها ، التي یوضع لها الكالم

  .٢"بعض 

  

وبجانــب مــا قــرره علمــاء العربیــة مــن قواعــد وأصــول تــربط النحــو بــالمعنى 

كانت هنـاك دراسـات تطبیقیـة موازیـة توظـف النحـو بمـا تحملـه عالقاتـه مـن معـان 

إذ ، ن الكریم أوال وشرح النصوص األدبیـة شـعرا ونثـرا ثانیـاودالالت ؛ لتفسیر القرآ

، اتخذوا النحو مـدخال لتحلیـل كثیـر مـن النـصوص التـي تناولوهـا بالـشرح والتفـسیر

ـــنص ـــشارح فـــي البنـــاء اللغـــوي لل ـــین ، فینظـــر ال یحـــدد عناصـــره ویمیـــز تراكیبـــه ویب

زة وكاشــفة  فجـاءت كثیـر مــن تلـك الـشروح متمیـ،العالقـات التـي تـربط بــین مفرداتـه

مما دعا أحد النقاد المحدثین أن یعـد هـذه الـشروح ، عما یحمله النص من دالالت

ولـذلك یمكـن تلمـس " .٣لحقیقیة لبحوث األسلوبیة الحدیثـةالخطوة األولى والجذور ا

وبعـــض شــروح الـــشعر ، فاعلیــة المعنــى النحـــوي فــي بعـــض تفاســیر القـــرآن الكــریم

 غیــر كــاف ولكــن المعنــى النحــوي وحــده "٤" وتفــسیر تراكیبــه علــى تفــاوت فــي ذلــك

 فهـــذا المعنـــى العـــام  ال یتـــأتى مـــن المعنـــى ،للوصـــول إلـــى المعنـــى العـــام للجملـــة

                                                           

                                                                      التوحیــدي، أبــو حیــان، اإلمتــاع والمؤانــسة، قــدم لــه وشــرحه صــالح الــدین الهــواري،   :       ینظــر-  ١

       .   ١٢٤     م، ص     ٢٠٠٢                 دار ومكتبة الهالل 

                                                                                الجرجاني، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق علیه محمود محمد شاكر، دار المـدني -٢

   .  ٨٧     م، ص     ١٩٩٢

   م     ١٩٨٤                       مجلة فصول العدد األول    ٢١٢                                         الطرابلسي،محمد الهادي، ندوة االسلوبیة ص -  ٣

    ١٧٧                               حماسة، محمد، النحو والداللة ص -    ٤



       
 

 

 

 

١٠٥١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 ألن المعنـــى الـــداللي ، الداللـــةٕ وانمـــا هـــو ثمـــرة  ربـــط  النحـــو بعلـــم،النحـــوي وحـــده

  .١"ریقة التركیبیشمل المعنى النحوي وط

كلة اإلعراب كتاب ومن أبرز الكتب التي تناولت شرح األبیات المش

الشعر ألبي علي الفارسي إذ  یبرز االعتماد على المعنى النحوي في توجیه 

وقد ،  وفق ما یتطلبه السیاق في كثیر من تحلیالته،دالالت النصوص الشعریة

  :اخترته لیكون مجال الدراسة لألسباب اآلتیة

 .قیمة الكتاب العلمیة فهو كتاب یجمع بین النحو والداللة -١

 ــ لم یسبق ألحد من الدارسین قبلي م الباحثة الكتاب ــ حسب علأن هذا -٢

أن تناوله بدراسة مستقلة الغایة منها دراسة توجیهاته النحویة فیما 

  .یكشف داللة النص الشعري

  .مكانة أبي علي الفارسي بین علماء النحو العربيبیان  -٣

  :أهمیة الموضوع

 :تتلخص أهمیة الموضوع فیما یأتي          

راسة مشكالت النصوص الشعریة من خالل الشعر العربي القدیم د -٤

 .حیث تربط هذه الدراسة بین النحو والداللة،وربطها بالمعنى

 . النصوص وتفسیرها وتوجیه داللتهاًأن للمعنى النحوي أثرا كبیرا في فهم -٥

 .لفكر النحوي عند أبي علي الفارسيمعرفة مالمح ا -٦

  

 :الدراسات السابقة

 دور النحو في تفسیر النص الشعري: حسن بعنوانراقيدراسة مصطفى ع ، 

 .م١٩٨٩ جامعة القاهرة سنة –لعلوم رسالة ماجستیر  بكلیة دار ا

تتبع في دراسته اإلشارات النظریة الدالة على أهمیة النظر النحوي 

فجاءت ، لتحلیل النص الشعري ثم حاول التطبیق على بعض القصائد القدیمة

  .وخاتمة، بعة فصول وملحق تطبیقيوأر، دراسته في مقدمة

                                                           

                                                                                    النعیمي، زینب مدیح جبارة،الداللة النحویة بـین القـدامى والمحـدثین، مجلـة واسـط للعلـوم -    ١

    ١٠    ، ص   ١٢                اإلنسانیة، العدد 

 



       
 

 

 

 

١٠٥٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

في المقدمة أشار إلى أهمیة دراسة اتصال النحو بالنص الشعري 

وفي الفصل ، وخصص الفصل األول لرصد آراء النحاة في لغة الشعر التركیبیة

الثاني تتبع مفهوم النحو من خالل تصور العلماء المعنیین بالنصوص نحاة 

فیه عن اإلمكانات التفسیریة التي یزخر بها أما الفصل الثالث فتحدث .وغیر نحاة

 وفي الفصل الرابع عرض أمثلة لجهود النحاة التطبیقیة في تفسیر .النحو

النصوص الشعریة وقد ألحق البحث بملحق تطبیقي على إحدى قصائد 

  .كانات النحویة في تفسیر النصوصالمفضلیات محاوال االستفادة من اإلم

 اللة وأثرها في تعدد القاعدةالد( :بعنوان دراسة محمد قاسم محمد حسین :

 –جامعة القاهرة  .)ى الشواهد الشعریة في كتب النحاةدراسة تطبیقیة عل(

 .  م٢٠١٠و والصرف دكتوراه سنة  قسم النح-  كلیة دار العلوم

حاول الباحث أن یربط بین النحو والداللة في جمیع فصوله  وبین أثر 

ي في التوجیه النحوي وذلك من خالل تعدد المعنى بنوعیه الوظیفي والدالل

 وقد ضم نتج عنه تعدد في القاعدة النحویةروایات الشاهد الشعري الواحد مما 

عن العالقة و یهدف إلى الكشف ، ًبین دفتیه مقدمة وتمهیدا وثمانیة فصول

الداللة وتوضیح أثر المعنى في العمل النحوي من خالل الحمیمیة بین النحو و

  .دة النحویة للشاهد الواحدالقاعتعدد 

 دور العنصر الداللي في الوظائف النحویة( دراسة حمادة مصطفى إبراهیم( .

 .م٢٠١٤ جامعة القاهرة –ماجستیر بكلیة دار العلوم 

یبحث في الشروط والمعاني الداللیة التي تشتمل علیها الوظائف النحویـة 

، دیة المعنـى المـراد منهـاوالتي تعد شرطا من شروط تحقق تلك الوظائف لتقوم بتأ

فــي الفــصل األول بحــث   .وع فـي  تمهیــد وأربعــة فــصول وخاتمـة الموضــوقـد تنــاول

وفــي الفـصل الثــاني عــرض لداللــة  .دور العنـصر الــداللي فــي الوظـائف اإلســنادیة

الوظــائف  أمــا الفــصل الثالــث فأوضــح فیــه داللــة .النواســخ فــي االســماء واألفعــال

 .لرابع  درس الشروط الداللیة في التوابع اغیر اإلسنادیة وفي الفصل

 فرق البحث بین الوظیفة النحویة - :ومن أهم النتائج التي توصل إلیها

  .والباب النحوي

علـى  وأكـد .وحاول وضع تحدید معین لما یمكن أن یـسمى وظیفـة نحویـة

تنكـشف الـدالالت ) أصـل التركیـب أو البنیـة العمیقـة(أنه بالرجوع للمعنى األصلي 

  .یقة أصل الكالم  ومعناهففي البنیة العم، ضح المعنى المراد جلیاویت
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 ابن جني في شرح مشكالت  منهج: بعنواندراسة زهاد صبري محمد 

اللغة العربیة  ماجستیر  قسم – كلیة اآلداب - جامعة اإلسكندریة  الحماسة 

  .٢٠١٥سنة 

سائل الكتاب  اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي في تناوله لم      

استقرأ مادتها واستنبط ، حیث قام بتقسیم الكتاب تقسیما منهجیا إلى فصول خمسة

  .منهج ابن جني من خاللها

فقد قسم . وتمهید وخمسة فصول وخاتمةیشتمل البحث على مقدمة       

  :وهيالمشكالت أو المسائل  إلى فصول 

  . الشواهد األدبیة:والفصل الثاني، قضایا العروض والقوافي:  األولالفصل

  . القضایا الصرفیة:لفصل الرابعاو، القضایا النحویة:  الثالثالفصل

  . القضایا الصوتیة: صل الخامسالف

 المعنى وتعدد التوجیه النحوي دراسة ( :دراسة منصور بن صالح الرحیلي

قسم  ،القرى  جامعة أم)في كتاب شرح مشكالت الحماسة البن جني

  .هـــ١٤٣٥ رسالة ماجستیر سنة ،ةالدراسات العلیا العربی

 البحث دراسة األوجه المتعددة في الموضع الواحد بناء على قضیة هدف

  :المعنى قامت الدراسة على اآلتي  تقدیر اإلعراب وتفسیر 

  المعنى وتعدد التوجیه النحوي في المرفوعات : الفصل األول    

  المنصوبات المعنى وتعدد التوجیه النحوي في : الفصل الثاني    

  المعنى وتعدد التوجیه النحوي في المجرورات : الفصل الثالث   

 النحو مناهجه وقضایاه ومشكالته ( : بعنواندراسة محمد محمود عبد القادر

 قسم – كلیة دار العلوم – دكتوراه  بجامعة القاهرة )بین الرماني والفارسي

   .النحو والصرف والعروض

ي عند كل من الرماني خصصت لدراسة التأثیر المنطق

وتعرضت في التمهید لمفهوم النحو عند الرماني والفارسي من خالل .والفارسي

  .ویة واألحكام والتقسیمات النحویةالمصطلحات النح
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 وقد أثبتت الدراسة أن الفارسي انفرد بمصطلحات لم توجد عند غیره

ین تناولت الدراسة أصول النحو ب. وبأنه أضاف مصطلحات جدیدة للنحو

 واالستصحاب ثم  ودلیل اإلجماعوكشفت عن القیاس عندهما. لفارسيالرماني وا

  .تعرضت للمسائل الخالفیة بین الرماني والفارسي

 علي العلة النحویة عند أبي  (: بعنوانةدراسة أحمد عبد السالم السوادح

 قسم اللغة العربیة ، بجامعة مؤتهماجستیر .)الفارسي من خالل كتابه الحجة

 .٢٠٠٥بها وآدا

تناولت الدراسة الحدیث عن العلة بشكل موجز وعن حیاة : الفصل األول -

 .علي وكتبه ومنهجه في كتاب الحجةأبي 

تناولت علة المعنى عند أبي على الفارسي الذي اتكأ علیها : الفصل الثاني -

 .لقراءات المختلف فیها بین القراءكثیرا في توجیهه ل

 علیها باإلضافة لعلة المعنى في توجیه  اعتمدعلة الحذف: الفصل الثالث -

 .القراءات

علة القیاس وقد اشتهر الفارسي بهذه العلة فهو بصري  :الفصل الرابع -

 .بأنهم أهل القیاس بخالف الكوفیینوالبصریون یوصفون 

 تناولت الدراسة فیه علال متفرقة وردت عند الفارسي في :الفصل الخامس -

  .الحجة 

ثي في الفصل الثاني منه  في اعتماد الفارسي یتقاطع هذا البحث مع بح -

على الحمل على المعنى لحل مشكالت القراءات  مع االختالف في 

  .النصوص

 أسباب اختیار موضوع البحث: 

فاعلیة المعنى النحوي في توجیه (یتلخص الدافع في اختیار موضوع 

  :في اآلتي) مشكل الشعر في كتاب الشعر ألبي علي الفارسي

ذا الموضوع فیه بیان لشدة التواصل والترابط بین النحو أن دراسة ه -

 .والداللة

الوقوف على منهج أبي علي الفارسي في معالجة النصوص الشعریة  -

  .المشكلة في كتابه الشعر

   .بیان أثر المعنى النحوي الداللي في توجیه داللة النصوص الشعریة  -
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 أهداف البحث: 

 .عند أبي علي الفارسي إبراز دور النحو في شرح مشكل الشعر  -

الكشف عن وظائف األدوات عند أبي علي الفارسي في كتاب الشعر  -

 .ودورها في توجیه داللة النصوص

توضیح  المسائل  النحویة التي تعرض لها أبو علي الفارسي في كتاب  -

 .الشعر

معرفة طرائق أبي علي الفارسي في توظیف عوارض التركیب لتحلیل  -

  .النص الشعري

  البحثتساؤالت: 

  :ح هذا البحث العدید من التساؤالت محاوال االجابة عنها وهيیطر

 ؟ والداللة في كتاب الشعر للفارسيما مدى الربط بین النحو -

لنحوي في كشف مشكالت النص كیف وظف أبو علي الفارسي المعنى ا -

 ؟الشعري

 الشعریةفارسي للنصوص عوارض التركیب في تحلیل  أبي علي ال ما أثر -

 ؟ هاومعالجت

د أبي علي الفارسي في ما األثر الداللي لألدوات في النص الشعري عن -

  ؟كتاب الشعر

 منهج البحث: 

 النصوص تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي في تناول     

وبیان فاعلیة المعنى ،ألبي علي الفارسي )الشعر( الشعریة المشكلة في كتاب

  .هذه المشكالتالنحوي الداللي في كشف ومعالجة 

  :مصطلحات الدراسة

 وصف في كل ما هو فاعل،مصدر صناعي من فاعل :الـــــفـاعــــلیـــــة

  .مقدرة الشيء على التأثیر:ومعناه

وقال  حركة اإلنسان،: الفعل بالكسر" :ومعنى فعل في تاج العروس

أو .هو إحداث كل شيء من عمل أو غیره، فهو أخص من العمل: الصاغاني

ّعن كل عمل متعد أو غیر متعد كما في المحكمكنایة  هو الهیئة : وقیل.ّ
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العارضة للمؤثر في غیره بسبب التأثیر أوال كالهیئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه 

  . ١"قاطعا قاله ابن الكمال

 هو المعنى الوظیفي الذي تفیده عناصر التركیب من خالل :المعنى النحوي

بین تلك الوظائف والمفردات المختارة یظهر وظائفها النحویة ونتیجة للتفاعل 

وهو الذي یمد الجملة بالمعنى األساسي في عالقة " ،)المعنى النحوي الداللي (

الوظائف النحویة بعضها بالبعض اآلخر ویفسر ما قد یؤدي إلیه المنطوق 

 .٢"الظاهري من االلتباس 

ي، وقصد وقد أطلق الدكتور تمام حسان على المعنى اسم المعنى الوظیف

بـــه أن لكـــل كلمـــة فـــي الـــسیاق وظیفـــة معینـــة، وتـــأتي وظیفتهـــا هـــذه مـــن صـــیغتها 

إن جمیــع مــا نــسمیه : " ،فیقــول٣ووضــعها، ال مــن داللتهــا علــى مفهومهــا اللغــوي 

  ٤"بالمعاني النحویة هو وظائف للمباني التي یتكون منها المبنى األكبر للسیاق 

  :األدوات

اللفظة تستعمل للربط بین : في اصطالح النحوییناآللة الصغیرة، و: "األداة لغة

الكالم، أو الداللة على معنى في غیرها، كــ ال التعریف في االسم أو االستقبال 

 .٥"في الفعل وجمعها أدوات 

مجموعــة الكلمــات التــي تــضم حروفــا وأســماء :  تقــصد الدراســة بــاألدوات

تعلیــق،ولیس لهــا معنــى وأفعــاال تجتمــع فــي أنهــا تــؤدي وظیفــة داللیــة عامــة هــي ال

  .معجمي محدد

   واألداة مـــن القـــرائن اللفظیـــة عنـــد تمـــام حـــسان حیـــث یقـــول فـــي حدیثـــه 

ولكل أداة مـن هـذه األدوات ضـمائمها الخاصـة فهـي تتطلـب بعـدها شـيء : " عنها

بعینـــه فتكــــون متعــــددة جوانـــب الداللــــة، حیــــث تـــدل بمعناهــــا الــــوظیفي وبموقعهــــا، 
                                                           

   .   ١٨٢  ص   /   ٣٠                               تاج العروس من جواهر القاموس، ج     ي،        الزبید-        ١

  .  ٩٩                               حماسة،محمد، النحو والداللة، ص -      ٢

                                                            نظریة المعنى في كتاب سیبویه، رسالة ماجستیر، إشراف محمد كاظم                    ذیب، عماد زاهي،-  ٣

    ١٠   ،ص     ١٩٩٩                    البكاء، جامعة مؤته، 

  .   ١٧٩                                              حسان، تمام، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص -  ٤

                                                                           اللغــة العربیــة بمــصر، المعجــم الوســیط، مكتبــة الــشروق الدولیــة، الطبعــة الرابعــة،       مجمــع-  ٥

  .  ١٠    ، ص     ٢٠٠٤-    ١٤٢٥
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ًى، وبمـا قــد یكـون متفقــا مـع وجودهــا مـن عالمــات وبتـضاممها مــع الكلمـات األخــر
إعرابیــه علــى ضــمائمها، وهــذا التعــدد فــي جوانــب الداللــة بقرینــة األداة یجعلهــا فــي 

ًالتعلیق النحوي قرینة لفظیة هامة جدا  ً".١  

 تقصد الدراسة بعوارض التركیب التغییرات التي تطرأ على :عوارض التركیب 

ب عناصره أو تحذف أحدها أو تعدل به عن الوجه البنیة األساسیة فتغیر في ترتی

 .الذي یقتضیه

وعوارض التركیب من أكثر إمكانات النحو ثراء وقدرة على الكشف والتفسیر، "

ر عمیق ألسرار التراكیب َّبما تمد به الناظر في النص الشعري من تصو

  .٢"ودقائقها

  

  

                                                           

  .   ٢٢٥                                              حسان، تمام، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص -  ١

  .   ١٧٧                                                  عراقي، مصطفى، دور النحو في تفسیر النص الشعري، ص -  ٢
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  :اإلطار النظري

 :ص عند القدماء والمحدثینرح النصوفاعلیة المعنى النحوي في ش: أوال

 فانطلقوا من النحو ،أدرك القدماء دور النحو في تفسیر النص الشعري" 

 واعتمدوا على ما یقدمه النحو من إمكانات تفسیریة ،في تفسیراتهم وشروحهم

 وما تنطوي علیه تجربة ،تعین على كشف ما یزخر به النص الشعري من أسرار

  .١"الشاعر من مشاعر وأفكار 

 ،من المعروف أن حیویة النحو في القدیم نبعت من أنه علم نصيو" 

 بل ،ٍوغیر خاف أن النحاة القدماء لم یوقفوا دراستهم على الجانب النظري فحسب

 وقد اتخذوا من القرآن الكریم والشعر القدیم ،تخطوا ذلك إلى الجانب التطبیقي

في خزانة  ومن هنا وجدت ،وشعر معاصریهم مادة خصبة للتطبیق النحوي

 ، وشرح مختارات الشعر،ٕالتراث عشرات الكتب لشرح القرآن وتفسیره واعرابه

ًودواوین بعض الشعراء شرحا یقوم في جانب كبیر منه على فهم العالقات 
  .٢"النحویة 

فقد أدرك النحاة القدماء الوظیفة التي یؤدیها المعنى النحوي في الكشف "

  .٣" معناها  ومعرفة أسرارها وتفسیر،عن التراكیب

فقد كان سیبویه من أوائل النحاة الذین أدركوا أثر فاعلیة المعنى النحوي 

 فلم یقتصر في دراسته للنحو على حدود اإلعراب ومعرفة ،في تفسیر النصوص

 ،وذلك باهتمامه ببیان أغراض التراكیب بل توسع النحو عنده ،ب والخطأالصوا

 والبحث ، وأثرها الداللي،ئف النحویةٕوالقاء الضوء على الشروط الداللیة للوظا

  .٤عن عوارض التركیب وبیان أغراضها وداللتها 

                                                           

                       اء الـشعر عنـد محمـود حـسن                                                      أبوزید، عصام عبد المنـصف، فاعلیـة المعنـى النحـوي فـي بنـ-  ١

   ١٥    ، ص     ٢٠١٠                                    ، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة،  )                  دراسة نصیة للتوابع (        إسماعیل 

                                                                                 حماســة، محمــد حماســة عبــداللطیف، اللغــة وبنــاء الــشعر، مكتبــة الزهــراء، القــاهرة، الطبعــة -  ٢

  .  ١٥    ، ص     ١٩٩٢       األولى، 

  .  ٢٥                        حماسة، النحو والداللة، ص   :       ینظر-  ٣

  ،   ٢٣                                                        د، عــصام عبــد المنــصف،فاعلیة المعنــى النحــوي فــي بنــاء الــشعر،ص         أبــو زیــ :      ینظــر-  ٤

   ٣٠                        حماسة، النحو والداللة، ص   :      وانظر



       
 

 

 

 

١٠٥٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 ومنهم السیرافي ،كما اهتم النحاة بعد سیبویه بفاعلیة المعنى النحوي

 بل ،ًالذي تبع سیبویه في أن النحو لیس محصورا في حدود الصواب والخطأ

  .١"توسع إلى االهتمام بالتراكیب 

ًالمعنى النحوي عند القدماء لم یكن مقصورا على النحاة وهذا االهتمام ب
 فقد اهتم البالغیون بالمعنى النحوي ومنهم عبد القاهر الجرجاني الذي ،فحسب

 " : حیث یقول،٢أقام نظریته المعروفة بنظریة النظم على أساس المعنى النحوي

وق التي  وعلى الوجوه والفر،ٕواذا عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو

 فاعلم أن الفروق والوجوه كثیرة لیس لها غایة ال تقف ،من شأنها أن تكون فیه

 ثم اعلم أن لیست المزیة بواجبة لها في ، ونهایة ال تجد لها ازدیادا بعدها،عندها

 ثم ،م ولكن تعرض بسبب المعاني واألغراض التي یوضع لها الكال،أنفسها

  .٣"بعضها من بعض واستعمال ،بحسب مواقع بعضها من بعض

ًومن البالغیین أیضا الذین اهتموا بالمعنى النحوي وأثره في تفسیر النص 
ًالــذي عنــي بدراســة المــستوى الــشعري معتمــدا علــى النحــو فــي " حــازم القرطــاجني

ً ومــدركا أن الحاجــة إلــى النحـو فــي تــصحیح المعــاني ،تحدیـد ســمات هــذا المـستوى
 أواخــر الكلــم التــي انــشغل بهــا بعــض  أولــى مــن مجــرد معرفــة مجــاري،واألســالیب

  .٤"متأخري النحاة 

وقــــد بــــدا هــــذا االهتمــــام بفاعلیــــة المعنــــى النحــــوي فــــي تفــــسیر النــــصوص 

 ،والذي هـو محـور هـذه الدراسـة) الشعر(ًواضحا عند أبي علي الفارسي في كتابه 

 ومحاولــة إبــرازه ألثــر المعنــى النحــوي ،فقــد تمیــز بربطــه بــین علمــي النحــو والداللــة

  . الكشف عن المعنى في النصوص الشعریةفي

أما على مـستوى المعاصـرین فقـد اسـتمرت الجهـود فـي هـذا المجـال ولعـل 

مــــن أبــــرز المحــــاوالت التــــي حاولــــت أن تعیــــد للمعنــــى النحــــوي أهمیتــــه فــــي شــــرح 

 فــي كتابــه النحــو حماســة عبــداللطیفالنــصوص الــشعریة محاولــة الــدكتور محـــمد 

 ، النـصوص وتفـسیرهارورة المعنى النحـوي فـي شـرحوالداللة الذي دعا فیه إلى ض

                                                           

  .  ٢٧                        ینطر المرجع السابق، ص -  ١

  .  ٢٧                                                                 أبوزید، عصام عبد المنصف،فاعلیة المعنى النحوي في بناء الشعر،، ص  :      ینظر-  ٢

  .  ٨٧                                       الجرجاني، عبد القاهر، دالئل االعجاز، ص -  ٣

  .  ٢٧                                                            زید، عصام عبد المنصف، فاعلیة المعنى النحوي في بناء الشعر، ص      أبو-  ٤



       
 

 

 

 

١٠٦٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

لقــــد اهــــتم كثیــــر مــــن القــــدماء بفاعلیــــة المعنــــى النحــــوي فــــي شــــرح  ":حیــــث یقــــول

 وهناك نماذج كثیرة یمكن أن یبـین فیهـا مـدى االعتمـاد علـى ،النصوص وتفسیرها

فاعلیة المعنى النحوي والداللي علـى أنـه یمكـن تلمـس فاعلیـة المعنـى النحـوي فـي 

تفــسیر تراكیبـه علــى تفــاوت  و، وبعــض شـروح الــشعر،اســیر القـرآن الكــریمبعـض تف

  .١"في ذلك 

ومنها محاولة الدكتور تمام حسان في كتابه اللغة العربیة معناها ومبناهـا 

 المتمثلـة ،الذي عني عنایة خاصة بالكشف عن النظام النحوي وبیان ثراء مباحثه

لغایــة التــي یبتغیهــا ً وصــوال إلــى ا، والقــرائن ســواء لفظیــة أو معنویــة،فــي العالقــات

  .٢وهي فهم النص

  

 :ألبي علي الفارسي) كتاب الشعر(التعریف الموجز بـ: ثانیا

قبل تقدیم كتاب الشعر أشیر إلى أن مؤلفه أبا علي الحسن بـن أحمـد بـن 

مــن العلمــاء الــذین اغنــوا ٣هـــ ٣٧٧عبــد الغفــور بــن محمــد بــن ســلیمان الفارســي ت 

اتهم التــي شــملت ضــروب العربیــة مــن نحــو وصــرف ولغــة الــساحة العلمیــة بمؤلفــ

  .٤وقراءات وغیرها 

ـــشعر ـــه كتـــاب ال ـــه العلمیـــة وتنـــوع مادتـــه والجـــدیر ومـــن أهـــم مؤلفات  لغزارت

) إیـــضاح الـــشعر(ـ فقـــد عـــرف بـــ،بالـــذكر أن هـــذا الكتـــاب قـــد ظهـــر بأســـماء مختلفـــة

تــــاب وك: " قــــال البغــــدادي،)كتــــاب الــــشعر(و) كلة اإلعــــرابشــــرح األبیــــات المــــش(و

                                                           

                                      ، وانظـر عراقـي، مـصطفى، مقدمـة دور النحـو    ١٧٧                                حماسة، محمـد، النحـو والداللـة، ص -  ١

   ). ز (                        في تفسیر النص الشعري، ص 

  :        ، وانظـــر   ١٤٣                                                عراقـــي، مـــصطفى، دور النحـــو فـــي تفـــسیر الـــنص الـــشعري، ص   :       ینظـــر-  ٢

                 ومــــا بعــــدها، فقــــد    ١٧٨                                          العربیــــة معناهــــا ومبناهــــا، النظــــام النحــــوي ص                  حــــسان، تمــــام، اللغــــة

   .                                                                  خصص الفصل الخامس في كتابه للحیث عن العالقات النحویة وقرائن التعلیق

                                                                       الزبیدي، محمد بن الحسن، طبقات النحـویین واللغـویین، تحقیـق محمـد ابـو الفـضل   :       ینظر-  ٣

    ١٢٠     م، ص     ١٩٧٤              دار المعارف  ٢         إبراهیم ط

                                                                         شـلبي، عبـد الفتـاح إسـماعیل، أبـو علـي الفارسـي حیاتـه ومكانتـه بـین أئمـة التفــسیر   :       ینظـر-  ٤

   .   ١٤٧      هـ، ص     ١٤٠٩  ،  ٣                                                   وآثاره في القراءات والنحو، دار المطبوعات الحدیثة، ط



       
 

 

 

 

١٠٦١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 وذكــر أیــضا أنــه یــسمى ،ٕ واعــراب الــشعر أیــضا،)إیــضاح الــشعر(الــشعر یقــال لــه 

  .١كتاب الشعر في أبیات اإلعراب المسوقة على كتاب اإلیضاح

یعــد كتــاب الــشعر ألبــي علــي الفارســي مــن أهــم كتبــه التــي بــرز فیهــا أثــر 

 .كتـاب نحـو ومعــان ":وصـفه المحقـق بأنــه ،المعنـى النحـوي فـي تحلیــل النـصوص

 وتكمن أهمیته في توظیفه للمعنى النحوي في تأویل ،٢"اره أبو علي على الشعرأد

؛ مما یـدل علـى ویمثل مرحلة النضوج عند الفارسي. مشكالت الشعر عند القدماء

 وكثرة المناقشات والتعلیالت وكثرة األدلة واالستشهاد بالنظیر ،ذلك طول المباحث

  .وافتراض التساؤالت

 ، هذا الكتاب قضایا كبرى من قضایا اللغة والنحـووقد تناول الفارسي في

 ، والحمـــل علــى اللفـــظ، والحمـــل علــى المعنــى،ومنهــا علــى ســـبیل المثــال االتــساع

  ٣. والزیادة وغیرها من القضایا،والتقدیم والتأخیر والحذف

  :ي علي في كتاب الشعر في اآلتيویمكن عرض مالمح منهج أب

 .اإلكثار من الشواهد الشعریة -١

ال تخلو من : ")أسماء األفعال (ام بالتقسیم المنطقي مثل قوله فياالهتم -٢

 ولو كان شيء من ذلك فعال التصل ،أن تكون اسما أو فعال

 فلما اتصل ،الضمیر بما اتصل به منها على حد ما یتصل باألفعال

 ٤" به على حد اتصاله بغیر الفعل ثبت أنه اسم ولیس بفعل 

 .اإیراد االعتراضات واإلجابة علیه -٣

 .أسلوب الحوار والجدل في عرض المسائل التي یحتویها النص الشعري -٤

خالصــة القــول أن أبــا علــي فــي كتــاب الــشعر نــاقش مــسائل دعــت إلیهــا 

 فیـــورد الـــنص الـــشعري ثـــم ینـــاقش موضـــع ،ضـــرورة إعـــراب مـــا أشـــكل مـــن الـــشعر

                                                           

                                                                      البغــدادي، عبــد القــادر، خزانــة األدب،تحقیــق عبــد الــسالم هــارون، مكتبــة الخــانجي   :       ینظــر-  ١

    ٥٣٤   ٦   ، ج   ٢٥٤  ،    ٢٣١   ٢    م، ج    ١٩٩٧   ٤ ط

ـــاب الـــشعر، -    ٢ ـــق كت ـــاحي، محمـــود، مقدمـــة تحقی ـــة الخـــانجي الطبعـــة   ١٤ ص / ١                                          الطن                        ، مكتب

    ١٤   م،ص    ١٩٨٨      األولى 

   .  ٣١                        ینظر المرجع السابق، ص -  ٣

   . ٤ / ١                                الفارسي، أبو علي، كتاب الشعر، -  ٤



       
 

 

 

 

١٠٦٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 فهــو دراســة للنحــو مــن خــالل ،اإلشــكال فــي البیــت مناقــشة تتــضح معهــا القاعــدة

  .صالنصو

 ،وقــد حــرص الفارســي فــي كتابــه علــى العنایــة بالتراكیــب وربطهــا بــالمعنى

ـــداللي ـــین المعنـــى النحـــوي وال ـــه التفاعـــل ب ـــة ،وظهـــر فی  فنجـــد عنـــده اخـــتالف دالل

 حیـث یعـرض ، وذلك فـي تعـدد األوجـه اإلعرابیـة،التراكیب حسب اختالف المعنى

 وهو من ،ة األقوى منهادالالت األوجه اإلعرابیة الجائزة في النص ثم یوجه الدالل

 كمـا نجـد عنـده هـذا التعـدد فـي دالالت األدوات أو ،أهم مـا یمیـز أسـلوب الفارسـي

 والتغیـرات مـا یظهـر فـي كتبـه الخـروج عـن األصـل ك،)حروف المعاني( ما یسمى

 وعـدول عـن المطابقـة وغیرهـا ، وتقدیم وتأخیر،التي تطرأ على التركیب من حذف

نص عــن المعنــى األصــل إلـى معنــى آخــر لغــرض مـن العــوارض  فیــذكر عــدول الـ

  . ویختلف باختالف السیاق الذي یرد فیه،داللي یقصده الشاعر

  



       
 

 

 

 

١٠٦٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

فاعلیة المعنى النحوي في توجیه االحتماالت اإلعرابیة فـي كتـاب : الفصل األول

 :الشعر

 :تعریف اإلعراب لغة واصطالحا .١

 ،إلبانة وهو ا،اإلعراب والتعریب معناهما واحد ":جاء في لسان العرب

.  وأعرب عن الرجل بین عنه، أي أبان و أفصح:َ وعرب، أعرب عنه لسانه:یقال

ٕوانما سمي اإلعراب إعرابا لتبیینه وایضاحه ٕ ".١  

 أبان :حاجته أعرب الرجل عن : یقال، اإلبانة،اإلعراب " :وفي الهمع

" وعند ابن جني اإلعراب هو  ٢.)ُوالثیب تعرب عن نفسها( ومنه حدیث ،عنها

 وشكر ، أال ترى أنك إذا سمعت أكرم سعید أباه،بانة عن المعاني باأللفاظاإل

لو كان  و، علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر الفاعل من المفعول،ًسعیدا أبوه

ًالكالم شرجا واحدا ألستب وعرفه ابن هشام اصطالحا  ٣."هم أحدهما من صاحبهَ

 المتمكن والفعل  ظاهر أو مقدر یجلبه العامل في آخر االسمأثر : "بأنه

  .٤" المضارع 

 العالقة بین اإلعراب والمعنى. 

عربیـة بـل هـي مـن تعد ظاهر اإلعراب من الظواهر المهمة في اللغة ال"  

 یــراد بهــا ،وســیلة مــن وســائل إظهــار المعنــى و إیــضاحه" فهــو٥"أبــرز مــن ســماتها

ة فـي وقد یفهم منه أنـه مظهـر مـن مظـاهر الدقـ ،اإلفصاح عما یقصد إلیه المتكلم

 ألن تركیب األلفاظ في حـد ذاتـه یكـون فـي أكثـر اللغـات داللـة كافیـة علـى ،البیان

                                                           

  ،    ٥٨٨ / ١                                                                     ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیـروت، -  ١

  . )    عرب    (    مادة

                                                                     وطي، جالل الـدین،همع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع، تحقیـق عبدالـسالم هـارون،       السی-  ٢

   ٤٠  ص     /  ١                                                 عبدالعال سالم مكرم، جامعة الكویت، مؤسسة الرسالة، 

    /  ١                                                                           ابن جني، الخصائص، تحقیق محمد النجار، دار الكتب المـصریة، المكتبـة العلمیـة، -  ٣

   ).                     باب القول على اإلعراب  ( ،  ٣٥

                                                          هــشام، شـــرح شــذور الــذهب فـــي معرفــة كــالم العـــرب، تحقیــق محمــد أبـــو                األنــصاري،ابن-  ٤

ـــى  ـــروت الطبعـــة األول ـــي، بی ـــراث العرب     ، ص     ٢٠٠١-    ١٤٢٢                                                         الفـــضل عاشـــور، دار إحیـــاء الت

٢٢  .  

                                                                              الربیعي، هدى، اثر اختالف اإلعراب في توجیـه المعنـى فـي كتـب معـاني القـران واعرابـه، -  ٥

  ١ ص   ،    ٢٠٠٣  -      ١٤٢٣          الكوفة،                                          رسالة دكتوراه، إشراف  نعمة الغزاوي، جامعة
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ً وایــضاحا مغنیــا لمــضمون الكــالم وقــصد الكــالم ،المعنــى ً دلــت المــصادر " وقــد .١"ٕ

على أن العلماء كان یرون أن الحركات اإلعرابیة دوال على المعـاني التـي تعتـور 

من اللفظ ال یكون إال بتمییز وجـوه حركـات األسماء وقد بینوا أن تحصیل المعنى 

لم أن األلفاظ مغلقة علـى معانیهـا حتـى یكـون اإلعـراب هـو ُاإلعراب إذا كان قد ع

 وأنـــه ، وأن األغـــراض كامنـــة فیهـــا حتـــى یكـــون هـــو المـــستخرج لهـــا،الـــذي یفتحهـــا

 والمقیـاس الـذي ،المعیار الذي ال یتبین نقصان كالم ورجحانه حتـى یعـرض علیـه

شـارت مـن جهـة أخـرى إلـى أن وأ"  ٢" صحیح من سقیم حتـى یرجـع إلیـه عرفال ی

من العلماء من شكك في حقیقة االعراب فدار جدل فـي داللـة الحركـات اإلعرابیـة 

 والحــق أنـه كیـف ال أثــر لإلعـراب فــي المعنـى و إننــا ،علـى المعـاني وعــدم داللتهـا

تراكیـب وجمـل مـن غیـر ًنجد أنفسنا كثیرا ما یعسر علینا فهم أبیات من الشعر أو 

حركــات إعــراب فـــال نــستطیع أن ننكــر مـــا فــي الحركــة االعرابیـــة مــن داللــة علـــى 

      .٣"لمعنى تیسر وتسهل عملیة الفهما

 د األوجه اإلعرابیة على المعنىأثر تعد. 

ـــى "  العربیـــة عـــدد محـــدود مـــن عالمـــات االعـــراب  اللغـــة  فـــي یتـــوزع عل

حـــال البـــد أن تـــشترك أكثـــر مـــن وظیفـــة  وبطبیعـــة ال،الوظـــائف النحویـــة المختلفـــة

 ونائــــب ، والفاعــــل،نحویــــة فــــي عالمــــة واحــــدة كاشــــتراك وظیفــــة المبتــــدأ أو الخبــــر

 واشــــتراك المفاعیــــل الخمــــسة والحــــال ، وخبــــر إن فــــي الرفــــع، واســــم كــــان،الفاعــــل

ومــن هنــا ال یمكــن القــول بــأن العالمــة االعرابیــة ، والتمییــز والمنــادى فــي النــصب

 بــل البــد مــن أن تكــون هنــاك فــي ،د المعنــى النحــوي المعــینوحــدها هــي التــي تحــد

تمـام  وهـي مـا سـماها ،ذا المعنـى النحـويالجملة وسائل أخرى تعین على تحدید هـ

  .٤" القرائنحسان 

                                                           

 .٦ ص                                                                 جمعة، زینب، اإلعراب والمعنى في العربیة، جامعة بغداد، كلیة اإلعالم،-  ١

  . ٤                                                    الربیعي، هدى، اثر اختالف االعراب في توجیه المعنى، ص -  ٢

 

  ٤                                                    الربیعي، هدى، اثر اختالف االعراب في توجیه المعنى، ص -  ٣

                                         جاز القرآني  تعـدد أوجـه االعـراب فـي الجملـة،                                   حماسه،محمد حماسه عبداللطیف، من االع-  ٤

                             ، وانظر االغة العربیة معناها   ٣٣   ، ص    ٢٠٠٩-    ١٤٣٠                                   مكتبة االمام البخاري، الطبعة األولى، 

   .   ١٩١                      ومبناها، لتمام حسان ص 
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وهنا نجد أن اشتراك أكثر من معنى نحوي كالفاعلیة و االبتداء و الخبریة "

رابیة في الكلمة  اإلعوغیرها في عالمة الرفع مثال كان مدعاة لتعدد األوجه

  .١"الواحدة

 ،إن األوجــه النحویــة لیــست مجــرد اســتكثار مــن تعبیــرات ال طائــل تحتهــا"

ٕ وان جواز أكثر من وجه تعبیري لیس معناه أن هذه األوجـه ،كما یتصور بعضهم
ٕمـا تـشاء وانمـا  و إن لـك الحـق أن تـستعمل أیهـا تـشاء ك،ذات داللة معنویة واحـدة

  .٢"لكل وجه داللته

ظهر تعدد األوجـه اإلعرابیـة فـي الكلمـة الواحـدة واضـحا عنـد أبـي علـي وی

  .الفارسي في كتابه الشعر

وذلــك علــى ) تعــدد األوجــه اإلعرابیــة(وفــي هــذا الفــصل ســأتناول موضــوع 

   :ثالثة مباحث

  .      األوجه اإلعرابیة في المرفوعاتتعدد-١

                                  .  تعدد األوجه اإلعرابیة في المنصوبات-٢

 .النصبدد األوجه اإلعرابیة بین الرفع و تع-٣

                                                           

   .  ٣٤                                                          حماسه، من االعجاز القرآني تعدد أوجه االعراب في الجملة،ص -١

                                 لفكـــــر للطباعـــــة والنـــــشر،عمان، الطبعـــــة                                          الـــــسامرائي، فاضـــــل صـــــالح،معاني النحـــــو، دار ا-  ٢

  . ٩  ص     /  ١  ،     ٢٠١١  –      ١٤٣٢         الخامسة، 
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 وداللتها في توجیه ،تعدد االحتماالت االعرابیة في المرفوعات: المبحث األول

 .النص الشعري

  عدي بن زیدقال أبو علي في بیت :  

  ُ تصیرٍ حالّ أليْرُ        أنت فانظُكورُ أم بٌعِودُ مٌواحَأر

 ،ً ویجوز أن یكون مرتفعا بمضمر، أن یكون ابتداء یجوز)أنت (:قوله"

 وذلك المضمر ، جاز أن یكون خبره مضمرا، فإذا ارتفع باالبتداء،یفسره الظاهر

 أنت : كأنه، والمهموم، نحو المحزون،مما یلیق أن یسند إلى من فارق خلیطه

) أرواح( :ویجوز أن یكون خبره قوله ،هموم وهذا الوجه قد قاله سیبویهالم

ذه الوجوه عاطفة جملة على ؟ والفاء في ه أذو رواح أم بكور أنت:المعنىو

  .١جملة

 : كأنك قلت، وأضمرت له الخبر،ابتداء) أرواح (:وكذلك إن جعلت قوله

ه بین ما  أن تضمر،واألحسن إذا أضمرت هذا الخبر ؟أرواح مودع لك أم بكور

ٕانما تسأل عن أحد و )لك(ألنك ال تسأل عن قولك ) أم(بعد همزة االستفهام و 

 وما ال تسأل عنه ،االستفهام فإنما تجعل ما تسأل عنه یلي حرف ،االسمین

ٕوان شئت أضمرت ظرفا من  . أرواح مودع أم بكور: فیكون التقدیر،بینهما

 أرواح :ویجوز أن تجعل قوله، ألن المبتدأ أحدث،ت من الزمان و إن شئ،المكان

أو الیوم ) ثم(أو ) لك(ضمرت ث أ وتضمره حی،تداء محذوفمودع خبر اب

  .٢"ٕ وان شئت كان مرتفعا بالفعل كما تقدم ،المذكورة ابتداء آخر) أنت(وتجعل 

فتكون الفاء ) انظر( أن تجعل خبره ،المظهرة مبتدأ) أنت(ویجوز إذا جعلت "

  :وقال النمر .)أخوك فوجد( من قوله ،و الحسن كما حكاه أب،زائدة

  يِعَزْ فعند ذلك فاجُ   و إذا هلكت      ُهُلكت أهًساِفْنُي إن مِعَزْجَال ت

 كما جاز أن یرتفع ،ٕ وان كان في موضع الخبر نهي،ویجوز ارتفاع باالبتداء

  : وذلك قول الجمیح،ٕ وان كان في موضع الخبر أمر،باالبتداء

  ِیبّ للشك ْبِصْنُت ال َیاضةّ الرَّ   إن     ٌ صادقةَيْ وهْتَ لقالْولو أرادت

                                                           

  .   ٣٢٦-   ٣٢٥    /  ١                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ١

  .   ٣٢٦  ص     /  ١                 المرجع السابق، -  ٢



       
 

 

 

 

١٠٦٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

  :آلخر أنشده أبو زیدوكذلك قول ا

  ِناعَ صٍدةِ ماجَّلَى دَّلَ    ود   ریني    ّ ذكِي بالمكارمِونُوك

 ویقوي ، كوني بالمكارم: ولیس یرید، كوني مذكرة بالمكارم:أال ترى أن المعنى

  :ذلك قوله في هذا البیت

  يِماعَ به سُ رفعتٍي     على شيءِومُتل  الَعِ فارَّمأال یا ُأ

 وذكریني به ،میني على ما یرتفع به صیتي و ذكري ال تلو:فالمعنى

  .١" فانظر: باالبتداء وخبره قولهًمرتفعا) أنت(یكون فذلك 

 وهذا الوجه قد )انظر (: تفسیره،بفعل مضمر) أنت(ویجوز أن یرتفع  "

ً أزیدا ضربته ؟ : كما تظهر في قولك، ولو أظهرت ذلك الضمیر،أجازه سیبویه
 ألنك إذا أظهرت ، انظر فانظر: ؟ للزم أن تقولً أضربت زیدا ضربته:فتقول

 ولم ینفصل كما كان ینفصل إذا كان ، اتصل الضمیر المنفصل به،المضمر

 ومثل ذلك في ارتفاع االسم بمضمر لو أظهرته على التمثیل ،ًالفعل مضمرا

  :التصل به الضمیر في قوله

ْن ال نــجرَ      ومٌنِ وهو آمْتِبَنه یِمْؤُن نحن نَفم
ِ
  عاَّزَفُا مَّنِ مِسْمـُ یُهُ

 فلو أظهرت ذلك الفعل المضمر ،)نؤمن(ره  مرتفع بمضمر یفس:فنحن

  .٢" فمن نؤمن نؤمن: لكان، التمثیلفي

نص السابق التعدد في توجیه المحل اإلعرابي للضمیر یظهر في ال

  . ولكل وجه منها داللته، على عدة وجوه)أنت(

  :فالوجه األول في البیت

ٕ واذا ارتفع باالبتداء جاز ،على أنه مبتدأمرفوعا ) أنت(ن یجوز أن یكو
یجوز أن  في خبره االظهار ویجوز االضمار ؛  فیجوز،في خبره عدة تقدیرات

المهموم وهذا مما یخالط المرء  أنت:  والتقدیر، وخبره مضمر،ت مبتدأأن" یكون 

                                                           

  .   ٣٢٧  –     ٣٢٦    /  ١                 المرجع السابق، -  ١

  .   ٣٢٨    /  ١                 المرجع السابق، -  ٢
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 أنت :ره عندهكتاب وتقدی وهذا الوجه قد قال به سیبویه في ال،المهموم والمحزون

  .١الهالك

  ؟ أذو رواح أنت: والتقدیر،)أنت(عن خبرا  )رواح(ویحتمل أن یكون "

 ،٢"ألك رواح ؟: والتقدیر،مبتدأ خبره محذوف) رواح(ویحتمل أن یكون 

 ألن ر ظرف زمان أو ظرف مكان كما سبق ؛فیجوز أن تجعل الخبر المضم

ه االخبار بظروف  واسم الحدث یجوز فی،ولیس اسم جثه،اسم حدث) رواح(

  . أو ظروف المكان،الزمان

 أرواحك : وتقدیره،خبر لمبتدأ محذوف) رواح مودع(ویحتمل أن یكون "

  .٣"عدرواح مو

  :الوجه الثاني

 وتكون ،)فانظر (:ظهر وهو قوله وخبره م،مبتدأ )أنت(یجوز أن یكون 

واز فهو یرى ج ، أخوك فوجد: كما في قول األخفش،الفاء في هذا الوجه زائدة

 وتكون الفاء ،دخول الفاء في خبر المبتدأ إذا كان جملة طلبیة كأمر أو نهي

 وتبعه في هذا الرأي ، والفاء زائدة،)فوجد(مبتدأ خبره أمر ) أخوك(فیكون  .زائدة

  . وقد استدل بنصوص شعریة مماثلة لیثبت صحة هذا الوجه،الفارسي

ِال تجزعي إ               :وذلك في قول النمر َ ْ ُن منفسا أهلكتهَ ُ ً ِ ْ ُ  

فالخبر في البیت ،والفاء زائدة) فاجزعي(مبتدأ خبره أمر ) منفسا(فیكون 

ّإن الریاضة ال تنصبك :السابق أمر  وقد جاء وقوع الخبر نهي في نحو قوله
  ٤"نإل خبر )ال تنصبك(قد وقعت جملة النهي ف".للشیب

  ارم ذكریني        وكوني بالمك                      :وكذلك في قول اآلخر

                                                           

    ١٣٥ / ١                                    سیبویه،الكتاب،تحقیق عبدالسالم هارون،   :     ینظر-  ١

     ١٣٥  /  ١                                                    جري، هبة اهللا، أمالي ابن الشجري، تحقیق محمود الطناحي،        ابن الش-  ٢

     ١٣٦  /  ١               المرجع السابق، -  ٣

                                                                      ابــن عــصفور، علــي بــن مــؤمن، شــرح جمــل الزجــاجي، إشــراف إیمیــل یعقــوب، دار الكتــب -  ٤

     ٤٢٥ / ١  ،     ١٩٩٨-      ١٤١٩                              العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

  



       
 

 

 

 

١٠٦٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 االمر في الخبر فأصبح  فوضع، كوني مذكرة بالمكارم:والمعنى

  )ذكریني(

ٕفاستدل الفارسي بهذه النصوص على جواز ارتفاع المبتدأ حتى وان وقع 
 وخبره ،باالبتداء)أنت(یت عدي یجوز ارتفاع  فكذلك في ب،في خبره أمر أو نهي

  .أمر فانظر

إذا ألن الخبر ؛ وذلك یتضح أنه ضعیف ،وبعد النظر في الوجه السابق

 والفاء في الوجه ،على ضمیر یعود على المبتدأوقع جملة فإنه البد أن یشتمل 

 فلیس في جملة الخبر على هذا ، وتبعه الفارسي،السابق زائدة على رأي األخفش

  .التقدیر ضمیر رابط یعود إلى المبتدأ

 وهذا ،مبتدأ والخبرالضمیر یقوم بوظیفة أساسیة في الربط بین الف"

فكأن المبتدأ یذكر مرة أخرى في الخبر هو ضمیر المبتدأ نفسه الضمیر المشترط 

  .١"ً وما یعود علیه واحدا في المعنى ألن الضمیر،في جملة الخبر

 ولم ،)زید فاضربه  (ه یشبهوهو  عند، لم یثبت هذا الوجهكما أن سیبویه

فتأول  ، في خبر المبتدأالفاءخول بویه هذا الوجه على االضمار بسبب د سییجز

  .فهذا یدل على ضعف هذا الوجه٢وجوه أراد بها تصحیح دخول الفاءذلك على 

  

  :الوجه الثالث

) أنت( فیكون ،فعل مضمر یفسره المظهرب) أنت(أنه یجوز أن یرتفع 

فلما حذف ،ا وقد كان الضمیر مستتر،)فانظر(فعل محذوف یفسره الظاهر فاعل ل

  .لضمیر وظهر في الكالمالفعل انفصل ا

 : ضربته ؟ فتقولاأزید" ولو أظهرت الفعل المضمر كما تظهره في 

 فیتصل الضمیر بالفعل وال ، للزم أن تقول انظر فانظر،ًأضربت زیدا ضربته

  .ًینفصل كما إذا كان الفعل مضمرا
                                                           

                               ربیـــة، دار غریـــب للطباعـــة والنـــشر،                                              حماســـة،محمد حماســـه عبـــداللطیف، بنـــاء الجملـــة الع-  ١

   .   ١٠٦    ، ص     ٢٠٠٣         القاهرة، 

ــــم، النكــــت فــــي تفــــسیر كتــــاب ســــیبویه، تحقیــــق  رشــــید بلحبیــــب،   :     ینظــــر-  ٢ ــــشنتمري، األعل                                                                  ال

٣٧١ / ١  ،     ١٩٩٩-    ١٤٢٠   .  



       
 

 

 

 

١٠٧٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

واستدل الفارسي على هذا الوجه ببیت مثل بیت عدي في أن االسم فیه 

ْن نحن نؤمنه یبت وهو َفم( :مر یفسره الظاهر وهو قول الشاعرمرتفع بفعل مض َِ ِ ْ ُ
ٌآمن ِ ومن ال نــجِ

ُ َّره یـمس منا مفزعاَ َِ ُ َّ ِ ْ ُ ُ فاعل مرتفع بفعل مضمر یفسره ) فنحن() ْ

   فمن نؤمن نؤمن:لو أظهرته لقلت و)نؤمن(

أحد القولین فیه " :ول أبو علي حیث یقوقد ورد هذا البیت في التعلیقة

 ولو أظهرت ما ارتفع علیه في ،تفسره) فانظر(على فعل مضمر مرتفع ) أنت(

 أال ترى ، فاتصل الضمیر ألنه موضع ال ینفصل فیه، انظر فانظر:التمثیل لقلت

 أنت قمت : فإن وضعت موضع المضمر مظهرا قلت، أقام زید قام:أنك إذا قلت

 فاتصل ،ت أقمت قم:علیه تمثیال قلت) أنت (فإن أظهرت الفعل الذي ارتفع

  .١"الضمیر بالفعل ولم یجز أن ینفصل هنا 

 ابن أنه یصح ذكر الفاعل وفعله الرافع له محذوفذا الوجه في ویؤید ه

اعلم أن الفاعل قد یذكر وفعله الرافع له محذوف ألمر یدل  " :حیث یقول ،یعیش

 وذلك ألن االنسان قد یرى مضروبا أو مقتوال وال یعلم من أوقع به ذلك ،علیه

 وكل واحد منهما یقتضي فاعال في الجملة فیسأل ،لفعل من الضرب أو القتلا

 زید أو عمرو ویرید :؟ فیقول المسؤول من ضربه؟ أو من قتله:عن الفاعل فیقول

ٕ فیرتفع االسم بذلك الفعل المقدر وان لم ینطق به ألن ،ًضربه زیدا  أو قتله عمرو
 ضربه زید : ولو أظهره فقال،ٕ وانما یشك في فاعله،السائل لم یشك في الفعل

  . وصار ذكر الفعل كالتأكید،لكان أجود شيء

ِیسبح له فیها بالغدو واآلصال﴿ :ومن ذلك قوله تعالى
َ َْ َ ِّ ُ ُ ْ ِ َ

ِ
ُ ُ َُ ِّ﴾٢.  

  فرفع، أي یسبح له رجال، رجال:على سؤال من سأل من یسبحه ؟ فقیل

  .٣"ًرجاال بعده لهذا الفعل المضمر

                                                           

                                                                         الفارســـي، التعلیقـــة علـــى كتــــاب ســـیبویه، تحقیـــق عـــوض القــــوزي، جامعـــة الملـــك ســــعود، -  ١

           ٢٢٢،٢٢٣٠٠ / ٢  ،     ١٩٩١-    ١٤١٢  ،  ١          الریاض، ط 

  .  ٣٦             سورة النور -  ٢

  .  ٨٠  /  ١                        ابن یعیش، شرح المفصل، -  ٣



       
 

 

 

 

١٠٧١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

ترفع  ": یقول، سیبویه في البیتاأجازهتي أحد األوجه الوهذا الوجه 

  وهو االسم المضمر الذي، ألن الذي من سببه مرفوععلى فعل مضمر،) أنت(

  .١"في انظر 

 زیدوأنشد أبو : "علي قال أبو:  

   قال یاالُبّثوُمـاعي الَّ    إذا الد      ْ منكمِ الناسَ نحن عندٌفخیر

 ألن ، یجوز في الكالمن ذلك ال كان أبو الحسن یزعم أ:قال أبو عمر

) خیر( و ،ابتداء) نحن(والقول في ذلك أنك إذا قدرت ) خیر(من صلة ) منكم(

جنبي  باأل، ذلك ألن تفصل بین الصلة والموصول، لم یجز في الكالم،خبره

ٕمرتفعا به وان لم یعتمد ) نحن( وجعلت ،باالبتداء) خیر(ٕ وان قدرت ارتفاع ،منهما
 ألن الفاعل ، ولم یكن الفاعل في هذا كاالبتداء،صلعلى شيء فإنه ال یقبح الف

 ،ولم یكن الفاعل في هذا كاالبتداء ،بمنزلة جزء من الفعل فإنه ال یقبح الفصل

ً ما رأیت رجال أحسن :ألن الفاعل بمنزلة جزء من الفعل أال ترى أن سیبویه أجاز
 ما :قال ولو رفع ف، إذا رفع الكحل بأحسن،في عینیه الكحل منه في عین زید

 لم ، فرفع الكحل باالبتداء،ًرأیت رجال أحسن في عینیه الكحل منه في عین زید

ًتأكیدا ) خیر(التي بعد ) نحن(وقد یمكن أن یكون  .یجز الفصل بینهما بالفاعل
 فال )نحن( وهو ،خبر لمبتدأ محذوف) خیر(وأن یكون ) خیر(للضمیر الذي في 

  .٢"یكون حینئذ أیضا فصل بأجنبي 

 على )نحن(دت أوجه اإلعراب في رفع الضمیر نص السابق تعدفي ال

 وأثره في ، ویظهر المشكل في النص الشعري في الفصل باألجنبي،ثالثة أوجه

  .تفضیل معنى على اخر

  

 الوجه األول: 

سد على أنه فاعل ) خیر (نحن  بـالحسن األخفش رفع  أبي وهو رأي 

 شخت الجزارة :ذي الرمة من قولهبمثل في بیت ) سائره( كما ارتفع  ،مسد الخبر

                                                           

                      الـشنتمري، األعلم،النكـت    :        ،وانظـر   ١٤١    /  ١                                        سیبویه، الكتاب، تحقیق عبدالسالم هـارون، -  ١

  .   ٣٧١ / ١                      في تفسیر كتاب سیبویه، 

  .   ٢٧٢    /  ١                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ٢



       
 

 

 

 

١٠٧٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 ،االعتماد على استفهام أو نفيبعد الوصف دون  ورفع االسم ،سائرةمثل البیت 

 دون االعتماد على نفي أو ، فترفع أخواك بالوصف، قائم أخواك:ومن ذلك قولك

ة رأیه في رفع واستدل األخفش على صح .ٕ وان حصل فصل لم یكن أجنبي،نهي

  . قد رفع االسم الظاهر بعد أفعل التفضیلأن سیبویه) بخیر(نحن 

وقد أجاز أبو الحسن أن یعمل المصدر من غیر " :یقول ابن یعیش 

 وزید مرفوع بفعله وقد سد ، فیكون قائم مبتدأ، قائم زید: فتقول على مذهبه،اعتماد

  .١" لحصول الفائدة به وتمام الكالم ،مسد الخبر

  

 الوجه الثاني: 

اعترض األخفش قد  و،خبر مقدم) خیر( و ،رمبتدأ مؤخ) نحن(ن یكون أ

بین الصفة ) المبتدأ ( وذلك لوقوع الفصل باألجنبي،على هذا الوجه ولم یجزه

  .والموصوف على هذا التقدیر

  

 الوجه األخیر: 

خبـــــــر للمبتـــــــدأ ) خیـــــــر( و ،)نحـــــــن(أن یكـــــــون المبتـــــــدأ محـــــــذوف تقـــــــدیره 

 وفي هذا ،)خیر(ي د للضمیر المحذوف الذي ف المظهرة تأكی)نحن( و ،المحذوف

  .الوجه ال یقع فصل باألجنبي

 وهو ، الثالثالوجه  قریب من لوجوه  من هذه ااألول  الوجه ویظهر أن 

ً تأكیــدا ) نحــن (ومجــيء الــضمیر" فــي الــضمیر المــستتر ) خیــر(عمــل الوصــف 
یأخـــذ علیـــه مجـــيء الـــضمیر بلفـــظ المـــتكلم  وكـــان ینبغـــي أن  الفارســـي إال أن ،لـــه

 یقـصد –أبـا عثمـان " بـأن  علـى صـحة هـذا الـرأيیـستدل و،لغیبـةیكون على لفـظ ا

 أنـــت : مـــن قولـــه، قـــال فـــي اإلخبـــار عـــن الـــضمیر الـــذي فـــي منطلـــق–المـــازني 

 لـم یجـز ، أنـت منطلـق:إن أخبرت عن الضمیر الذي في منطلق من قوله:منطلق

 لـیس فـي ، فیصیر المخاطب مبتدأ،)الذي(تجعل مكانه ضمیرا یرجع إلى ؛ ألنك 

 في ،ٕ وان كان للمخاطب، فهذا من قوله یدل على أن الضمیر، ما یرجع إلیهخبره

  . فهو على لفظ الغیبة،أنت منطلق

                                                           

  .  ٧٩    /  ٦                        ابن یعیش، شرح المفصل، -  ١



       
 

 

 

 

١٠٧٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

ٕواذا أجاز الوجه األول الذي تأوله أبو الحسن األخفش لم یكن في األدلة 

   .١ وذلك في رفع االسم الظاهر بعد التفصیل،التي حملها على هذا البیت صحة

ًل في اللغة المشهورة اسما ظاهرا ألن شبهه باسم فال یرفع أفعل التفضی" ً
  وال یجمع ، وال یثنى، ال یؤنثالفاعل على ضعیف من قبل أنه في حال التنكیر

 فصل فإن أدى ترك رفعه الظاهر إلى ، والصفة المشبهة به، اسم الفاعلبخالف

والمفضل علیه تخلص من ذلك بجعل المبتدأ فاعل بـمبتدأ بین أفعل التفضیل 

ً وانما اشترط كون الظاهر سببیا،ًبشرط كونه سببیا ،فعلأ  ألن ذلك یجعله ،ٕ

 فإن االستغناء بالظاهر السبـبـي على المضمر ،ًصالحا للقیام مقام المضمر

  .    ٢"كثیر

 ، مبتدأ)خیر(":قولهوقد جاء عند السیوطي في تعلیقه على البیت السابق 

 ورفع اسم التفضیل  ،ر معتمد إعمال الوصف غی: وفیه شذوذان،فاعل) نحن( و

خبرا مقدما لئال یلزم الفصل بین  )خیر( وال یكون ،للظاهر في غیر مسألة الكحل

  . وهو المبتدأ،اسم التفضیل ومن باألجنبي

 وجعل نحن المذكورة ،وقد یؤول على تقدیر خیر خبرا لنحن محذوفة

  .٣"مؤكدة للضمیر المستتر في خبر العائد على نحن المحذوفة 

 وكان ،د تحدث أبو علي الفارسي على هذه الوجوه في البغدادیاتوق

 )نحن(لكنه یؤید كون  .تخریجه للبیت على ثالثة وجوه كما سبق في كتابه الشعر

 ولو لم ، ألنه حذف المبتدأ من اللفظ،وحسن هذا التأكید" :حیث یقول،ًتأكیدا

بل بما هو نبي ع الفصل بشيء أجٕ واذا كان كذلك لم یق،ًیحذف كان حسنا أیضا

 فیقول ،ویرى قبح الوجه األول الذي أجازه األخفش،٤" ویحسن الفصل به ،منه

وبابه ال یعمل عمل ) خیر ( ألن،إال أن ذا قبیح " :بعد ذكره للوجه المذكور سابقا

ًالفعل إذا جرى على موصوفه إال مستكرها قلیال ً فإذا كان جاریا على الموصوف ،ً

                                                           

    ٢٨٨ / ١       الشعر،               الفارسي، كتاب   :       ینظر-  ١

                                                                                ابن مالك،جمال الدین محمد بن عبداهللا، شرح الكافیة الشافیة، عبـدالمنعم هویـدي، أشـرف -  ٢

ـــى،  ـــراث، الطبعـــة األول ـــه وطبعـــه أحمـــد یوســـف ریـــاح، دار المـــأمون للت                                                                          علـــى تـــصحیح تجارب

  .    ١١٤٠  –      ١١٣٩    ، ص     ١٩٨٢  –      ١٤٠٢

                        ظافر كوجان، لجنة التراث                                                       السیوطي، جالل الدین، شرح شواهد المغني، علق علیه أحمد -  ٣

         ٥٩٥،٥٩٦         العربي، ص

  .   ٤١٦                       الفارسي، البغدادیات، -  ٤



       
 

 

 

 

١٠٧٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

ي الظاهر كان إعماله مبتدأ غیر جار على شيء أقبح و ً قبیحا إعماله ف،ًقلیال

  .                              ١"ًأشد امتناعا 

 نحن :ویؤكد رجحان الوجه األول الذي ذكره في البغدادیات وهو قوله

  .٢"والوجه األول حسن سائغ ":قول فی،ًتأكیدا

 قال ذو الرمة" :قال أبو علي:  

ُـمسمن ال         ُرهُ سائِت البیُثلِ مِةَزارُ الجُتْخَش   ٣ُبِشَ خٌبَقْوَ شٌبَدِ خِوحُ

 أن یرتفـــع : أحـــدهما، أن یكـــون علـــى ضـــربین:)ســـائره(القـــول فـــي ارتفـــاع 

 ، فترفعهمـا بقـائم، قـائم الزیـدان: كمـا تقـول، ألنه یجوز أن یعمل عمل الفعل،بمثل

ى علـى  ألنـه قـد جـر، وهذا في مثل هذا البیت أحـسن،ٕوان لم تعتمد به على شيء

) مثـل(متعلقـا بمـا فـي ) مـن المـسوح( ویكـون ،إذا كان كذلك رفعتـه بـه ف،موصوف

ًل ال یكـون أجنبیـا ممـا یرتفـع  أال تـرى الفاعـ، ولـم تفـصل بـأجنبي،من معنى الفعـل
 شــخت الجــزارة ســائره مثــل : باالبتــداء كأنــه)ســائره( أن یرتفــع :روالوجــه اآلخــ، بــه

مــن  (:إذا حملــه علــى ذلــك احتمــل قولــهفــ  . فتقــدم خبــر المبتــدأ،البیــت مــن المــسوح

  : أمرین) المسوح

  .ٕ وان أضفته إلى المعرفة، ألنه نكرة، أن یكون صفة لمثل:أحدهما

وفي كال ) البیت( الذي هو ،ً أن یكون حاال من المضاف إلیه:واآلخر

  .٤"الوجهین یقع الفصل بالمبتدأ الذي ال یالبس الحال وال الوصف

                                                           

      ٤١٧                   المرجع السابق، ص -  ١

  .   ٤١٧                         الفارسي، البغدادیات، ص -  ٢

                                                                       عنقــه وســاقاه وكــذلك هــو مــن كــل ذات أربــع، وأراد ســائره مثــل البیــت مــن المــسوح  :       الجــزارة-  ٣

            جاف، وسـیف  :          طویل، وخشب  :    وقب         ضخم، وش :                                     یرید بیتا من شعر شبهه به لسوداه، وخدب

   .                     حدیث الصنعة لم یحكم :   خشب

         .                الغلیظ من االرض :      واالخشب

                                                                                البكري، أبو عبید،الآللئ في شرح أمالي أبي القالي، تحقیق عبد العزیز المیمنـي، مطبعـة            (

   )   ٤٥٤ / ١  ،     ١٩٣٦  –      ١٣٥٤                              لجنة التألیف والترجمة والنشر، 

  

   .   ٢٨٦  /  ١                      الفارسي، كتاب الشعر -  ٤



       
 

 

 

 

١٠٧٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 عند )سائره(التعدد في توجیه االسم المرفوع  السابق یظهر في النص          

 ،باالبتداء الرفع : واآلخر، الرفع بمثل:أبي علي الفارسي على وجهین أحدهما

 ویظهر المشكل في البیت الشعري في الفصل باألجنبي ،ولكل وجه بمنهما داللته

  .وأثره في تفضیل وجه على آخر

 : أو بعبارة أخرى،لشیئین المترابطین بعملیرى النحاة أنه ال یجوز الفصل بین او"

  والمقصود باألجنبي مالم یعمل .یفرق بین العامل والمعمول بأجنبيال یجوز أن 

فال تقول ، فال یفصل بین الفعل ومعموله بشيء لم یعمل فیه الفعل،فیه العامل

 ألنك تكون بین ،)ًكانت زیدا الحمى تأخذ) (ًكانت الحمى تأخذ زیدا(مثال في 

أجنبي فهو ) لتأخذ(وهو مفعول ) ًزیدا(ب )الحمى  (ومعموله)كان(لفعل العامل ا

    .١"وقع بین العامل والمعمول 

ًل له عنوانا في كتابه وجع ،باألجنبيوقد تحدث ابن جني عن الفصل 
وعلى الجملة فكلما ازداد الجزاءان  ":   یقول)الفصولالفروق و(الخصائص 

ًرسي بابا من كتابه وقد أفرد أبو علي الفا ٢."هما ًاتصاال قوي القبح الفصل بین
أو خبره وبین غیرهما باب ما جاء من الشعر من الفصل بین المبتدأ هذا بعنوان 

  .٣"باألجنبي 

ویظهر الفصل باألجنبي وأثره على داللة النص في البیت السابق ففي 

  :الوجه األول

خبر ألنه وصف  فیكون فاعل سد مسد ال، بمثل)سائره(یجوز أن یرتفع 

 ومن دون أن یعتمد هذا الوصف على استفهام أو نفي كما ،یعمل عمل الفعل

ا  وفي هذ، قائم الزیدان من دون اعتماد الوصف:جاز رفع الزیدان بقائم في قولنا

 وال ، بما في مثل من معنى الفعل)من المسوح(الوجه یتعلق الجار و المجرور 

 :لفارسي یرجح هذا الوجه بقولهنجد أن ا و،یحصل في هذا الوجه فصل باألجنبي

  .)وفي مثل هذا البیت أحسن(

                                                           

                                                                                  الــسامرائي، فاضــل صــالح، الجملــة العربیــة تألیفهــا و أقــسامها، دار الفكر،الطبعــة الثانیــة،   -  ١

   ٦٦   ،ص     ٢٠٠٧  -    ١٤٢٧

    ٣٩٠ / ٢                                        ابن جني، الخصائص،، تحقیق محمد النجار، -  ٢

  .   ٢٦٧  /  ١                                الفارسي، أبو علي، كتاب الشعر، -  ٣



       
 

 

 

 

١٠٧٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

  :أما الوجه اآلخر للبیت

 ویكون تقدیر البیت ، ومثل خبر مقدم، مبتدأ مؤخر)سائره(فهو أن یكون 

  .فتقدم خبر المبتدأ" شخت الجزارة سائره مثل البیت من المسوح " 

  : أحد أمرین)حمن المسو(ذا الوجه یحتمل الجار والمجرور وفي ه

 من  فهو،ٕإما یكون صفة لمثل فهي نكرة حتى وان أضفته إلى معرفة

  األسماء الموغلة غي اإلبهام 

 وقد جاءت اسماء أضیفت إلى المعارف ولن تعترف  ":یقول ابن یعیش

ً الذي فیها و أنها ال تختص واحدا بعینه وذلك غیر ومثل وشبه إلبهام ،بذلك
    ١"إلى معرفة نكرات وأن كن مضافات فهذه 

حال المضاف إلیه وهو قوله ) من المسوح( أن یكون :أما الوجه اآلخر

أبا ونجد  ،)سائره(ل باألجنبي وهو المبتدأ  وفي كال الوجهین یقع الفص)البیت(

  .علي الفارسي في هذا الوجه یرى أن الفصل بالمبتدأ ال یخل بالحال وال الصفة

 ،یرفض هذا الوجه من اإلعرابثم نجده في موضع آخر من هذا الكتاب 

 وال ، یرتفع بمثل)سائره( فإن  ": حیث یقول،وعلته في ذلك الفصل باألجنبي

 ، ألنك حینئذ تفصل بین الحال وذي الحال باألجنبي منهما،ًیكون ابتداء مؤخرا

  فإذا أمكن حمله،ٕ وان كان قد جاء في الشعر،وهذا النحو من الفصل باألجنبي

  .٢"على الفصل  لم یحمل ،على غیره

 ومع ،فأبو علي الفارسي یرى أن الفصل باألجنبي من ضرورات الشعر

ذلك إن أمكن حمل البیت على تقدیر آخر لیس فیه فصل بأجنبي فإنه یحمل 

 ،ي وذلك لخلوه من الفصل باألجنب، فهذا دلیل على توجیهه للوجه األول،علیه

موغل )لمث(ألن ) مثل(وموصوفه ) من المسوح(فال یصح أن تفصل بین الصفة 

  .في اإلبهام

 وال ،كما أنه ال یصح أن تفصل بین الحال وصاحبه بأجنبي عنهما

ودلیل آخر على توجیه الوجه األول  .یصح أن یأتي الحال من المضاف إلیه

                                                           

    ١٢٥ / ٢                      ابن یعیش، شرح المفصل، -  ١

  .   ١٠٤    /  ١                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ٢



       
 

 

 

 

١٠٧٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

وهو جواز رفع االسم بالوصف دون االعتماد على نفي أو استفهام وذلك برفعه 

  .على أنه فاعل سد مسد الخبر

مذهب جماعة من النحویین أنه یجب أن یكون الفاعل الذي "ن كما أ

فإن سمع ما ، ً وال یجوز أن یكون ضمیرا منفصال،ًیرفعه الوصف اسما ظاهرا

 ،١" والضمیر مبتدأ مؤخر،ظاهره ذلك فهو محمول على أن الوصف خبر مقدم

 وهذا یؤكد صحة الوجه ،ًوفي بیت ذي الرمة جاء االسم ظاهرا بعد الوصف

 .لاألو

  في بیت أمیةقال أبو علي:  

  مائیاَ سِتِ سَ فوقِلهِ اإلُه       سماءَقْوَ وفِ البصیرُ عینْله ما رأت

) فوق ست سمائیا(فأما .ت عین البصیر سماء اإلله وفوق ما رأ:المعنى"

 والعامل  فیها ، وفي موضع حال،ًفمن رفع االسم بالظرف كان متعلقا بمحذوف

 )فوق ست سمائیا (:الذي في قوله والذكر ،له وذو الحال سماء اإل،الظرف

  .المرفوع یعود إلیها

 وكان ،سماء اإلله فوقه و: كان التقدیر عنده،بتداءومن رفع االسم باال

: والذكر في قوله) فوقه(رفوع في ً حاال من الذكر الم)فوق ست سمائیا(:قوله

  ٢ .یعود إلى هذا الذكر) ئیافوق ست سما(

 كما كان ) سماء اإلله(ًحاال من ) ق ست سمائیافو(وال یجوز أن یكون 

 وال تعمل ،ًیكون عامال في حال ألنه لم یعمل فیها ما یصح أن ،في القول اآلخر

  .في حال) السماء(

عن الذكر ) ست سمائیافوق ( الحال التي هيفإذا كان كذلك علمت أن 

   .٣"ع العائد إلى االبتداء العامل فیها الظرف العامل في ذي الحال الرف

 )سماء اإلله(التعدد في توجیه االسم المرفوع یظهر في النص السابق 

 ویبرز المشكل في هذا النص في ، والرفع باالبتداء، الرفع بالظرف:على وجهین
                                                           

                                                                          ابـــن عقیل،حاشـــیة شـــرح ابـــن عقیـــل علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك،تحقیق  محمـــد محیـــي الـــدین -  ١

   .   ١٨١ / ١  ،     ١٤٣٥  –      ٢٠١٤                                        عبدالحمید،المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

  .   ٢٢٨-   ٢٢٧    /  ١                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ٢

  .   ٢٢٨  /  ١                 المرجع السابق، -  ٣



       
 

 

 

 

١٠٧٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 وذلك ،١مسألة رفع االسم بالظرف إذا لم یعتمد الظرف على نفي أو استفهام قبله

 ،الظرف هو الذي یرفع االسم بعدهأما الكوفیون فذهبوا إلى أن  :على أحد قولین

 وأما البصریون فاالسم ،وهو مذهب أبو الحسن األخفش والمبرد من البصریین

         .٢الواقع بعد الظرف عندهم مرتفع باالبتداء 

وفي بیت أمیة لم یعتمد الظرف على استفهام أو نفي قبله وقد أجاز 

  رأت عین البصیر سماءق ماوفو: (تقدیرالو  وجهین من اإلعرابهالفارسي فی

  .)اإلله

 بالظرف على أنه فاعل لفعل )سماء اإلله( یرفع االسم :ففي الوجه األول

فوق  (: وعلى هذا الوجه یتعلق قوله،استقر وهو مذهب األخفش:محذوف تقدیره

هو ) سماء اإلله( والفاعل ،صب حال بالمحذوف في موضع ن)ست سمائیا

  .الظرف األول فوقه والعامل في الحال هو ،صاحب الحال

فوقه خبر  والظرف ،مبتدأ مؤخر) سماء اإلله( یكون :وجه اآلخروفي ال

  . اإلله فوقه وهو مذهب سیبویه والجمهور وسماء: والتقدیر،مقدم

 وصاحبه هو الضمیر ،حال) فوق ست سمائیا(وفي هذا التوجیه یكون 

  .)فوقه (الذي في الظرف

 كما )سماء اإلله( من المبتدأ حال) فوق ست سمائیا(ال یصح أن یكون و

 ألنه حینئذ یختلف العامل في الحال عن العامل في ،جاز في الوجه األول

  .صاحبه

فإنه یختلف ) سماء اإلله(حال من المبتدأ ) فوق ست سمائیا(فلو جعلنا 

 والعامل في ،)فوقه(فالعامل في الحال هو الظرف  ،وصاحبهالعامل في الحال 

  .تداءالمبتدأ هو عامل اإلب

  .)فوقه(ًه واحدا وهو الظرف وعلى هذا یكون العامل في الحال وصاحب

واألكثر أن یكون العامل في الحال هو العامل في  ":یقول ابن مالك 

 ،ّ ولكنهما أیضا كالممیز والمییز، ألنها و إیاه كالصفة والموصوف،صاحبها

                                                           

   .   ٣٢٠-   ٣١٩     / ٥                                             األنصاري ابن هشام، مغني اللبیب، تحقیق الخطیب،   :       ینظر-  ١

  .  ٤٨                                                            ابن األنباري، االنصاف في مسائل الخالف  بین البصریین والكوفیین،   :         ینظر-  ٢



       
 

 

 

 

١٠٧٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

ً قد یكون واحدا ّیز والمییزالمم ومعلوم أن ما یعمل في ،وكالخبر والمخبر عنه
 فكذا الحال ، وكذلك ما یعمل في الخبر والمخبر عنه،وقد یكون غیر واحد

  .١" وقد یعمل فیها عامالن،ل واحدوصاحبها قد یعمل فیها عام

 واستدل ،جواز اختالف عامل الحال عن عامل صاحبهاویرى الرضي 

   :بقول الشاعر

تحاد عامل الحال  فال یستقیم عند من شرط ا": فیقول،لمیة موحشة طلل

 في الدار :حو في ن، إال على مذهب األخفش من تجویز ارتفاع زید،وصاحبها

  .٢"زید على أنه فاعل

 ومن جوز ،و أما عند سیبویه فیلزم كون الضمیر في لمیة ذا الحال"

 )لمیة(ا وهو الحق إذ ال مانع جوز كون اختالف العامل في الحال وفي صاحبه

كما أن ابن جني  ٣."ل ذا حال مع ارتفاعه باالبتداء وكون طل،عامال في الحال

أال ترى أنه قد  " :یرى جواز اختالف العامل في الحال وصاحبها حیث یقول

 ومن ذلك ،یجوز أن یكون العامل في الحال هو غیر العامل في صاحب الحال

ً﴿وهو الحق مصدقا﴾:قول اهللا سبحانه ِّ َ ُ ُّ َ ْ َ  غیر حق والناصب لهًفمصدقا حال من ال٤َُ

  .٥"الرافع للحق 

 یقول أبو علي في قول الشاعر:  

ُیبِبَ دَّنِرهْیَطِها لُقِواعَ      صٌحابةَ علیهم سْتَ صابُمُهَّكأن
٦  

                                                           

                                                                              ابن مالك، جمال الدین محمد بن عبداهللا،شرح التـسهیل، تحقیـق عبـدالرحمن الـسید ومحمـد -  ١

  .   ٣٥٤ / ٢  ،     ١٩٩٠-    ١٤١٠                                            بدوي، دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 

                                                        افیــة ابــن الحاجــب، تحقیــق یحیــى بــشیر، االدارة العامــة للثقافــة                      الرضــي، شــرح الرضــي لك-  ٢

  .   ٦٥٢    /  ١  ،     ١٩٩٦-    ١٤١٧                                               والنشر، جامعة االمام محمد بن سعود، الطبعة األولى 

  .   ٦٥٢    /  ١                 المرجع السابق، -  ٣

   ٩١               سورة البقرة، -  ٤

  .  ٦٠    /  ٣                    ابن جني، الخصائص، -  ٥

ُصــاب یــصوب   (-  ٦ ُ         ُ                          منــه لــم تقتلــه الــصواعق بقــي               طیرهــا مــا أفلــت  :                    لمــا جــاءك مــن فــوق یقــول  : ُ

ْوالصــوب   .                      یدب ال یقدر على الطیران ْ َّ         ْ ْ    . )       المطر :َّ

                                                                               الـــصحاري، ســـلمه مـــسلم، اإلبانـــة فـــي اللغـــة،، تحقیـــق عبـــد الكـــریم خلیفـــه واخـــرون،دار التـــراث 

   .   ٣٧٨ / ٣                             القومي والثقافة، مسقط، عمان، 



       
 

 

 

 

١٠٨٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

  . بالظرف)دبیب(نكره ارتفع ) صواعق( ولو كانت ،على الخالف) دبیب(ارتفاع "

ً أن یكون بدال : أحدهما،ضربین من اإلعراب) صواعقها(ویحتمل قوله 
  ویجوز أن یرتفع  صواعق سحابة ؟: كأنه قال،لسحابة الشتمالها علیهامن ا

 والمعنى أن الطیر تدب فال تطیر ، ولطیرهن دبیب في موضع الخبر،بتداءباال

   ١."من خوف الصاعقة

 والخالف ، على الخالف)دبیب( في النص السابق الخالف في رفع یظهر

  :عد الظرف وذلك على وجهینالمقصود هنا هو الخالف في رفع االسم الواقع ب

وهذا مذهب الكوفیین ومنهم ، أن الظرف إذا تقدم على االسم فإنه یرفعه:األول

 وعلى هذا الوجه یكون  .ٕاألخفش والى ذلك ذهب المبرد من البصریین

  .فعل محذوف مرفوع بالظرف على أنه فاعل ل)دبیب(

 . فع االسم باالبتداءٕ وانما یر،أن الظرف ال یرفع االسم إذا تقدم علیه :الثاني

خبر ) لطیرهن(والظرف ، مبتدأ مؤخر )دبیب(وعلى هذا الوجه یعرب  

 .٢مقدم

  : عند الفارسيصواعقها فیحتمل وجهین من اإلعرابأما 

 صواعق : والمعنى، سحابةأن یرتفع على أنه بدل اشتمال من: الوجه األول

  .سحابة

جملة )رهن دبیب لطی( وجاء ،فجعل صواعقها بدل اشتمال من سحابة " 

 : قال. والجملة نكرة وصفت بها المعرفة التي هي صواعقها،في موضع الصفة

 فدخله حكم المعطوف علیه ،معطوفصار بمنزلة ال لما كان بدال من السحابة

صواعقها  تكونن أ والظاهر  ألن األولى، التأویلوال یثبت مثل هذا الحكم بهذا.

وخبره صفة  )واعقهاص( والجملة من ،خبره )لطیرهن دبیب(و مبتدأ ال بدال

  .٣"لسحابة 

                                                           

  .   ٢٦٦-   ٢٦٥                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ١

  .  ٤٨                 مسائل الخالف، ص                       ابن األنباري، االنصاف في  :       ینظر-  ٢

                                                                            األندلـــسي، أبـــو حیـــان، التـــذییل والتكمیـــل فـــي شـــرح التـــسهیل، تحقیـــق حـــسن هنـــداوي، دار -  ٣

   .   ٣٠٢ /  ١١                           القلم، دمشق، الطبعة االولى، 

  



       
 

 

 

 

١٠٨١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

من ) لطیرهن دبیب(والجملة االسمیة  ، أن یرتفع على أنه مبتدأ:والوجه اآلخر

 .) صواعقها( محل رفع خبر المبتدأ المبتدأ المؤخر والخبر المقدم في

 وقال زهیر" :قال أبو علي:  

  ُكَسَ و الحُعاءْفَ القُتِبُْنما ت ِىِها       بالسُعَتْرَ مِملَّ الرِصاةَ كحٌةَّیِونُج

 فأن كان مصدرا ،ًمن أن یكون مصدرا أو موضعا) المرتع(لیس یخلو 

 ،بأنه خبر المبتدأ ،في موضع رفع) ما تنبت القفعاء( وصار ،تعلق الجار به

ٕحدثا وان ) المرتع(و إن كان ) ما تنبت (:على االتساع قوله) المرتع(وتجعل  ً
  .١") مأكول مرتعه ما تنبت القفعاء( تقدیره  یكون،ًئت أضمرت مضافاش

 كما ال یتعلق ، به)َبالسى (: لم یتعلق قوله،ًمكانا) المرتع(ٕوان جعلت "

َ﴿وَأنا على ذلكم من  :بسائر أسماء األماكن ولكن یكون تبیینا لما في الصلة نحو
ِ ُِ َ َ

َالشاهدین﴾
ِ ّ٢.  

جاز أن ) تما تنب(الذي هو المصدر على االتساع )المرتع(ٕان جعلت و

صار الظرف ) في( ومثل ذلك ،ًبدال منه) ما تنبت( ویكون ،خبره) َبالسى(یكون 

  :ًخبرا عن المرتع قوله

  ُبِخَ صٍفِي واحِبْجنَ فِجاتَودَ      فالفُهُعَتْرَ مِىِ بالسٌبِأذاك أم خاض

  .فمرتعه یرتفع بالظرف لجریه على النكرة

 فإن جعلته ،لمصدر وأن یكون ا، یجوز أن یكون الموضع:والمرتع

َ بالسى : كأنه قال، وأنت ترید یهما الحدث،المصدر كان بمنزلة المراد والمجال َ
َ بالسى مكانه: فكأنه قال،ٕ وان جعلته الموضع،تردده ٕ وان جعلته المكان أضمرت ،َ

َ مأكول مكانه بالسى: فیكون،المضاف َ"٣.  

لى وجهین  ع)مرتع(ص السابق التعدد في توجیه كلمة یظهر لنا في الن

  :ا الفارسيمأجازه

                                                           

  .   ٢٩٧ / ١                         الفارسي، كتاب الشعر، -١

  .  ٥٦                سورة األنبیاء، -  ٢

  .   ٢٩٨  ،    ٢٩٧    /  ١                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ٣

  



       
 

 

 

 

١٠٨٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 فإذا كان كذلك تعلق ا میمیا مصدر)المرتع( أن یكون :الوجه األول

َبالسى(الجار  في محل رفع ) مرتع( ویكون ،نا دال على حدث فالمصدر ه، به)َ

ً ویجوز أن تضمر مضافا ، صلة)تنبت القفعاء(الموصولة و) ما( وخبره ،مبتدأ
  .مأكول مرتعه ما تنبت القفعاء :مثل المصدر فیكون تقدیر المعنى

 یتعلق قوله  وعلى هذا ال،اسم مكان) المرتع( أن یكون :وجه الثانيال

َبالسى( ألنها غیر دالة على ؛  ألن الجار ال یتعلق بسائر أسماء المكان ،به)َ

ما تنبت (لما في جملة الصلة  وفیه بیان وتوضیح ، ویكون متعلق بالصلة،حدث

   .)القفعاء

 تعلق باسم المكان كان فیه تقدیم للصلة على موصولها وهذا كما أنه إذا

َ﴿وَأنا على ذلكم من الشاهدین﴾ : وذلك مثل قوله تعالى،ال یجوز َ
ِ ِ ِّ ُ َ ووجه " ،١َ

اسم موصول بمعنى ) الشاهدین(أن األلف والالم في التنظیر باآلیة الكریمة هنا 

على (یجوز أن بتعلق ف وال  والقول اآلخر أنهما للتعری،الذي في أحد القولین

  .٢"ال تقدیم شيء من الصلة على موصول بهذا الموصول ألنه مح)ذلكم

 ،ز أن یكون مبتدأ فإنه یجو،ً مصدرا على االتساع)المرتع(ٕوان جعلت 

َبالسى(وخبره الجار  بدال منه ثم یستدل الفارسي ببیت مشابه لهذا ) ما تنبت(و )َ

  :ع بقول الشاعرالبیت في وقوع الظرف أو الجار خبر للمرت

ُأذاك أم خاضب بالسى مرتعه      فالفودجات فجنبي واحف صخب ُ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
َ ُِ ْ ََ َ َ ْ َ ِ ٌ  

  . وذلك ألنه نكرة،في البیت یرتفع بالظرف) فمرتعه(

 ویجوز أن ،في البیت أن یكون المصدر) المرتع(كما أنه یجوز في 

والمراد بهما  ،ً فإذا كان مصدرا كان بمعنى المراد والمحال،یكون اسم المكان

َبالسى تردده(الحدث والتقدیر  َبالسى مكانه (:ن فالمعنىٕواذا كان اسم مكا) َ ٕ واذا ،)َ
ًجعلت اسم المكان داال على حدث فال بد أن تضمر مضافا قبل المكان والتقدیر ً: 

َمأكول مكانه بالسى َ.  

                                                           

  .  ٥٦                سورة االنبیاء  -  ١

  .   ٢٩٧ / ١                            الفارسي،حاشیة كتاب الشعر، -  ٢



       
 

 

 

 

١٠٨٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

مصدر میمي ) مرتع( نجد أن كون كلمة ،معنى األقوىوعند النظر في ال

المیمي  فداللة الحدث في المصدر ،لة على المعنى من كونها اسم مكانأقوى دال

   .١أقوى منها في اسم المكان

  
  

 وداللتها في توجیه ،تعدد االحتماالت االعرابیة في المنصوبات: المبحث الثاني

  :النص الشعري

تحتمل بعض النصوص في كتاب الشعر غیر وجه إعرابي خاصة في 

  : ومنها، العالمة اإلعرابیة ظاهرة أم مقدرةوظائف المنصوبات سواء كانت

  :أنشد بعض أصحاب األصمعي" :عليقال أبو  -

  ِرْحَّراعین والنّ الذَه بینُّأبناؤ        وٌعِ كانُ والموتِرْسِ الجَ یومَتْوضارب

 كأنه ،ً أن یكون ظرفا لكانع: أحدهما،ً ضروبا)بین(یحتمل انتصاب 

 كأنك ،ًخبرا) أبناؤه (:ت لقولهكذلك أضمر فإذا كان ، كانع في هذا الموضع:قال

 زید منطلق : كما تقول،علیه) كانع (: فدل ما تقدم من قوله، وأبناؤه كانعة:قلت

ً ویحتمل أن یكون حاال مما فیه من ، ویحتمل أن یكون صفة لكانع،والعمرون
  .ً فإذا كان كذلك كان في الوجهین جمیعا متعلقا بمحذوف،الضمیر

 ،فیكون فیه ضمیر من االبناء) أبناؤه (:ًبرا لقولهیكون خویحتمل أن 

 فیكون ،لداللة ما تقدم علیه) كانعة( ویحتمل أن یضمر ،ًیضاویتعلق بمحذوف أ

  .٢ًمتعلقا بهذا المحذوف

على عدة ) بین(یظهر في النص السابق التعدد في نصب الظرف 

 كبرى عند ولظاهرة التعلق مزیة "،أن الظرف البد له من متعلقومعلوم  ،أوجه

 ، ألن النحوي یعتمد في التقدیر على نوع المتعلق الذي تعلق به الظرف،النحاة

:  وهذا ما أكده ابن هشام بقوله،ل أو ما یشبه الفع،وقد أجاز النحاة التعلق بالفعل

                                                           

                                                                        صــالح، محمــد ســالم،الداللة والتقعیــد النحــوي  دراســة فــي فكــر ســیبویه، دار غریــب  :      ینظــر-  ١

  .  ٦٥-  ٦٤          ص       ١،٢٠٠٨                                    للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط 

  .   ٢١٩  -   ٢١٨ / ١                      الفارسي، كتاب الشعر -  ٢



       
 

 

 

 

١٠٨٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 أو ما ،بما یشبهه أو ما أول ،البد من تعلق الظرف بالفعل أو ما یشبه الفعل"

  .١"یشیر إلى معناه

    .المعنى على تعلق الظرف في الجملة یحصل اختالف ًوبناء

 ،ًعلى أنه ظرفا لكانع) بین(نصب  :فالوجه األول الذي أجازه الفارسي في البیت

بر المبتدأ وهو  یكون خ:وعلى هذا الوجه . كانع في هذا الموضع:والمراد

 فحذف الخبر هنا لداللة ، أبناؤه كانعة: وتقدیرهًا محذوف)أبناؤه (:قوله

في هذا الوجه باسم ) بین(ویكون تعلق الظرف  .انع األولى علیهك

أبنائه  ب من ی أن الموت كانع أي قر: والمعنى هنا)كانع(الفاعل 

  .والمعنى في هذا الوجه مقبول .كالقرب بین الذراعین والنحر

 ، )كانع(ـصفة لفي محل منصوب ) بین (الظرف ْأن فهو :أما الوجه الثاني

أن : لمعنىوا . مستقر:وجه متعلق بمحذوف تقدیرهویكون على هذا ال

  .النحراعین و بین الذرأبنائه الموت مستقر بین

حال مما في كانع من في محل نصب ) بین(یكون الظرف أن  :والوجه الثالث

  . كائن: وفي هذا الوجه یتعلق الظرف بمحذوف تقدیره،الضمیر

  .ن أبنائه أن الموت كائن بی:المعنى على هذا الوجهو         

ویكون فیه ) أبناؤه(خبرا للمبتدأ ) بین( أن یقع الظرف :حتمل فیهكما ی

ویحتمل  . استقر:ًضمیر من المبتدأ ویتعلق في هذا الوجه بمحذوف أیضا تقدیره

 أن الموت كانع و : والمعنى)كانعة(بالخبر المضمر" الظرف " ن تعلق أن یكو

  .أبناؤه كانعة بین الذراعین والنحر

یع االوجه السابقة ورغم اختالف متعلق الظرف فإن المعنى فیها وفي جم

  .مقبوال

   :یحتمل الظرف في قول الشاعر -٢

ُهارا فهْ أمَنْیَحامَ     تِهِراتَجَ في حَقْلُ البَّ كأنٌیمِزَه   ُحِوارَ ضَّنً

                                                           

                             ریـب، تحقیـق عبـد اللطیـف الخطیــب                                             األنـصاري، ابـن هـشام، مغنـي اللبیـب عـن كتـب األعا-  ١

                                                                   الماضي، سامي، الداللة النحویة في كتاب المقتـضب للمبـرد، مكتبـة الثقافـة   :       ،وانظر   ٢٧١ / ٥

   .  ٦٦         الدینیة، 



       
 

 

 

 

١٠٨٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

الظرف فیه  ": قال أبو علي،أن یؤدي معنى الظرفیه وأن یكون حاال

كأنه . . عن الحقٍطاط  : كقوله،ًعلى أن یكون ظرفا له ،یجوز أن یتعلق بالبلق

ویجوز أن یكون  .ت في حجراتهَّ ابالق: كأنه قال، فكذلك البلق، بعید عنه:قال

) كأنه خارجا من جنب صفحته(:قوله على حد ، فیجوز أن یتعلق بكأن،ًحاال

ن یعلى هذ) تحامین(ویجوز أن یتعلق بــ  .معنى الفعلوعلى أنه ظرف یعمل فیه 

  .١الوجهین

ًتحامین أمهارا :  كأنه)أمهار(ًوهو أن یكون حاال من ، ویجوز وجه آخر
  . لعزة موحشا طلل    : على حد، فلما قدم انتصب على الحال،في حجراته

  

  :ومثل ذلك في المعنى قوله

َقا شْلُى بَرَ      نُناهَون إلى سُرِاظَّ النُیقول   ٢ِهارِى مً علَنْسَمً

في ( السابق التعدد في توجیه الظرف ا من خالل النصیظهر لن

 وفي كل وجه منها یختلف متعلق ، وذلك بالنصب على ثالثة أوجه)حجراته

 .ً وقد ذكرت سابقا أن تعلق الظرف یؤدي اختالف المعنى واإلعراب،الظرف

  .ًوسیظهر ذلك واضحا من خالل هذا النص

  :فالوجه األول في هذا البیت

 ویكون ،ى أنه ظرف للبلق علامنصوب) في حجراته(أن یكون الظرف 

      :وذلك مثل قول ذي الرمه .ت في حجراتهَّ ابالق: والمعنى)بالبلق(تعلقه 

  فرب امرئ طاط عن الحق طامح 

  .والمعنى بعید عنه) بـ طاط(متعلق ) عن الحق(لظرف فا

محل نصب في ) في حجراته(یجوز أن یكون الظرف  :والوجه الثاني

  .حال متعلق بكأن لما فیها من معنى الفعل

َه خارجا من جَّكأن                    :ومن ذلك قول الشاعر   ِهِتَحْفَ صِنبً

                                                           

    ٢٢٠-   ٢١٩    /  ١                      الفارسي، كتاب الشعر -  ١

    ٢٢٠                المرجع السابق -  ٢



       
 

 

 

 

١٠٨٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 وقد أورد الفارسي هذا البیت في موضع ،فخارجا هنا حال متعلق بكأن

  .١" من معنى الفعل)كأن(ل ما في  العامل في الحا ":وقال في تعلیقه علیهآخر 

 في كال الوجهین األول )في حجراته(ز الفارسي أن یتعلق ا أجاكم

  .والثاني بتحامین

  :ر في البیتیوالوجه االخ

 وأصل )أمهار(في محل نصب حال من ) في حجراته(أن یكون الظرف 

صفه ) في حجراته( الظرف  فاألصل أن،ین أمهارا في حجراته تحام:المعنى

 و ، انتصب على الحال،لى موصوفه لكن لما تقدم الظرف وهو صفة ع،ألمهار

  ًلعزة موحشا طلل           :مثل ذلك قول الشاعر

 لكم لما ،وهو في األصل صفة له) طلل(حاال من ) موحشا(حیث وقع "

  قدم علیه 

   ٢"صار حاال

لحال  و النصب على ومما یحتمل تعدد التوجیه بین النصب على ا – ٣

  :في قول الشاعر) مصرعا(المفعول به 

َالقىُ أن یٍفْیَ سِلَّه      ألوَّیه فإنِكحَْنلوا لها ال توقا
  عاَرْصَ مِ

على الحال مما في الالم ) مصرعا(یجوز أن ینتصب  " : قال الفارسي

 فحذف ، ألول سیف أن یالقیه: بدال من السیف كأنه)أن یالقى(ویكون 

اء سیف  كأنه هو ألول لق، أذكر تلد ناقتك أم أنثى: كما حذف من قولك،الضمیر

  . أول ما یلقى یصرع: أي، أي ذا مصرع،مصرعا

 ألول لقاء : فیكون التقدیر،مفعول یالقى) مصرعا(ویجوز أن تجعل 

أي )) هو ألخیك أو الذئب  (( : أي یأتي علیه كما جاء في الحدیث،سیف

  .٣" أو یأخذه غیرك ،یفترسه الذئب

                                                           

   ٦٢    /  ١                     الفارسي كتاب الشعر -  ١

                                 اب شــواهد مغنــي اللبیــب، راجعــه محیــي                                            الــدرة، محمــد علــي طــه، فــتح القریــب المجیــب إعــر-  ٢

  .   ٢١٥ / ١                          الدین درویش، مطبعة االندلس 

  .       ٤١٣،٤١٤  /  ٢                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ٣



       
 

 

 

 

١٠٨٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

وذلك  )ًمصرعا( المصدر إعراب یظهر في النص السابق التعدد في 

   " . الحال والمفعول المطلق:بالنصب على وجهین

ًوقد جاءت مصادر أحواال بكثرة في النكرات وفیها شذوذ واحد وهو "
ً وان كان األصل أن ال تقع أحواال،المصدریة  ألن النحاة اشترطوا أن تكون ،ٕ

ً ویتحقق ذلك عندهم إذا كانت الحال وصفا ،الحال نفس صاحبها في المعنى
ً والمصدر غیر صاحبها في المعنى ولكنهم رأوا أن المصادر تقع أخبارا ،ًمشتقا

ًعن الذوات كثیرا واتساعا  واألصل أن ال تقع ألنها تدل على الحدث المطلق فال ،ً

  .١"ًتقع أخبارا عن أسماء الذوات

و یظهر في التوجیه الداللي للنص تبعا للتوجیه اإلعرابي على النحو 

  :اآلتي 

 :الوجه األول

ألول  (: من الالم في قولهمنصوبا على الحال  )مصرعا(ن یكون أ

 ،بدل من السیف) أن یالقى(لمؤول من أن والفعل  والمصدر ا)سیف

 )في یالقي( فحذف الضمیر هنا ، ألول سیف أن یالقیه:فكأن المعنى

  .أي تلده)) تك أم أنثىأذكر أن تلد ناق((:كما حذفه من حدیث

 :الوجه الثاني

ً منصوبا على أنه مفعول مطلق العامل فیه )ًمصرعا(صدر أن یكون الم
 ألول لقاء :وتقدیر المعنى ،مصدر المؤول هنا في محل نصب حالال

  .سیف یأتي علیه

فالوجهان ممكنان أو )) هو ألخیك أو للذئب  (( :كما جاء في حدیث

  .یأخذه أخیك أو یفرسه الذئب

حوها تعرب مفاعیل و ذهب أبو علي الفارسي إلى أن هذه المصادر ون"

 : نص على هذا بقولهد وق، وهي مضافة إلى الفاعل،مطلقة للحال المقدرة قبلها

 وأرسلها ، ورجع عوده على بدئه، طلبته جهدك و طاقتك: فقد قالوا:فإن قلت

                                                           

ً                                                                               ً عبدالمجید، أبو سعید محمد، مجئ المصدر المنكر حاال في القـران الكـریم، دراسـة نحویـة -  ١
  ،     ٢٠٠٧     سمبر                                                                   نقدیــــة، دراســــات الجامعــــة االســــالمیة العالمیــــة شــــیتاغونغ، المجلــــد الرابــــع، دیــــ

  .  ٢٢ ص



       
 

 

 

 

١٠٨٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

ٕ وانما ،ً وهي أحوال فالقول أن هذه األشیاء لیست أحواال،العراك وهذه معارف
 ، طلبته یجتهد:صادر في موضعه فالتقدیرالحال الفعل الذي وقعت هذه الم

  .١" وهذه األلفاظ دالة علیه ، فالفعل هو الحال في الحقیقة،وتعترك

 اكتفیت منها بذكر رأي ،وللنحاة اراء عدة حول إعراب المصدر حاال

  .٢رسي وهو ما یهمنا في هذا الموضعالفا

 هو هو الوجه الثاني و)ًمصرعا (وعلى هذا فالوجه األولى في إعراب

ًألن من شروط الحال كما ذكرت سابقا أن یكون :نلسببی وذلك )المفعول المطلق(
ولذا یمنع  "، والمصدر غیر مشتق ألنه یدل على الحدث دون الذات،ًمشتقا

  .٣"ه یلزم االخبار بالمعنى عن الذاتالنحاة قیاس وقوع المصدر حاال ؛ ألن

كثیرا عند فاضل السامرائي أن وقوع المصدر حاال استعمل ویرى 

لكنهم ال یقیسون ، ولكن على كثرة هذه االمثلة في وقوع المصدر حاال،العرب

 أما المبرد  فإنه یقیس على هذه الكثرة وذلك إذا كانت الحال نوع من ،علیها

 وذلك ،ویؤید السامرائي رأي المبرد وأنه أرجح من رأي النحاة،عاملها أو صاحبها

  .٤ها وأنه یصح القیاس علی،الكثرةبسبب 

والسبب الثاني الذي یجعل المفعولیة المطلقة أفضل من الحال في 

 والمصدر المیمي ،هو أن مصرعا مصدر میمي) مصرعا(إعراب المصدر 

فالمصدر المیمي ال یقع ، واستعماله عن المصدر غیر المیمي،یختلف في معناه

  .حاال

مال ثم المالحظ أن العرب ال تتوسع في استع ":یقول فاضل السامرائي

 فإنها أي العرب ال توقع ،خرىالمیمیة ما تتوسعه في المصادر األالمصادر 

 ،)مزحفا(:وال تقول )أقبل زحفا (: فهي تقول، الغالبالمصدر المیمي حاال في

                                                           

                                                                       الحربـــي، ســـمیحة صـــالح، موقـــف الرضـــي فـــي شـــرح الكافیـــة مـــن أراء أبـــو علـــي الفارســـي -  ١

  .   ٢٠٠                       الفارسي،االیضاح العضدي،ص  :        ، وانظر ١     ٢٥١           النحویة، ص 

                                                                     عبدالمجید،أبو سعید محمد، قضیة مجيء المصدر المنكـر حـاال فـي القـران دراسـة   :       ینظر-  ٢

         ٢٦،٢٥،٢٤              نحویة نقدیة، ص

     ٢٥٢ / ٢                        رائي، فاضل، معاني النحو،         السام-٣

    ٢٥٠ / ٢                      ینظر المرجع السابق، -  ٤



       
 

 

 

 

١٠٨٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

جاء  (:وال تقول) جاء طوعا: (وتقول،)جاء مسعي:(وال تقول)وجاء سعیا(

  .١"إنها تفرق بینهما في االستعمالف،)مطاعا

  

  :بو علي الفارسي قال أ– ٤

  :قال بعض هذیل"

َبا          في الجِصائَ عُّلِتقْسَ یٍقعَوا بنُمُرَف تَكُ و مٌعِ منه ساطِوً
  ُبَّ

  : على ضربین)یستقل(یجوز أن یتعلق بــــ ) الجو( في :قوله

ً یكون حاال من الضمیر الذي في  أن: واآلخر،ً أن یكون ظرفا له:أحدهما
 . وذلك عندي أوجه،جوز أن یكون صفة للعصائبوی . ویتعلق بمحذوف)یستقل(

 ألنه صفة لنقع ،بتداء یرتفع بالظرف دون اال)منه ساطع(في) ساطع (:وقوله

 )ساطع( الذي هو رافع لقوله ،نهًمتعلقا بــم) في الجو(و یجوز أن یكون  ،المنكور

) منه( وال تحتاج إلى إضمار" ،٢"ألن الظرف یعمل فیه المعنى و إن تقدم علیه

  : كما لم تحتج إلى ذلك في قوله،ألنهما صفتان یجتمعان وال یتنافیان

ُي وعرفاءِدة العادْعَ منهما     أبو جِیعانِضُ مٍءْوَیا سِا راعَلن ْ   ُألْیَ جَ

  

 فإن أراد أن ، فقد یصح اجتماعهما،ألن المراد بهما الظلم و الشره

  .٣" احتاج إلى الضمیر،الوصفین لموصفین ال لواحد

 على عدة أوجه )الجوفي (ب الظرف النص السابق التعدد في نصیظهر في 

  :أجازها الفارسي

 الوجه األول: 

و المعنى في  ،ً فیكون ظرفا له)یستقل(بالفعل ) في الجو(أن یتعلق الظرف 

  أي الغبار فإذا الغبار ساطع في الجو ) بنقع ( رموا:هذا الوجه
                                                           

ّ السامرائي، فاضل صالح، معاني االبنیة فـي العربیـة، دار عمـار، عمـان، الطبعـة الثانیـة، -  ١ َّ                                                                                ّ َّ

    ٣٣  ،ص    ٢٠٠٧-    ١٤٢٨

  .   ٢٩١ / ١                      الفارسي، كتاب الشعر -  ٢

  .   ٢٩٢ / ١                      الفارسي، كتاب الشعر -  ٣



       
 

 

 

 

١٠٩٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 الوجه الثاني: 

الضمیر المستتر في قوله  وصاحبه ،ً حاال)في الوجه(أن یكون الظرف 

 مستقر  أي حال كونه:ویكون الظرف هنا متعلق بمحذوف تقدیره) یستقل(

  .في الجو

 الوجه الثالث: 

 ویؤید الفارسي هذا الوجه ، صفة للعصائب)في الجو(أن یكون الظرف 

  .١"وذلك عندي أوجه " :بقوله

 الوجه الرابع: 

ًلذي هو ظرف أیضا ورافع  ا)نهم(بـــ ) في الجو(أن یتعلق الظرف 
اج إلى  وال نحت، فیكون كال الظرفین صفة،لساطع ألن الظرف یعمل فیه المعنى

  .)النقع(صفتین لموصوف واحد ) منه(و ) في الجو( ألن ،أن نقدر ضمیر هنا

ویمثل الفارسي ببیت آخر نظیر لهذا البیت في اجتماع صفتین 

  :لموصوف واحد

ِلنا راعیا سوء مضیعان ِ ِ
ُ ْ

ٍ َ ُ منهما     أبو جعدة العادي وعرفاء جیألَ ْ َ َ َُ ْ
ِ

ْ  

لموصوف واحد ) جیألعرفاء (و ) أبو جعدة(صفتان فقد اجتمعت 

ٕواذا كان الوصف لموصوفین ال لموصوف واحد احتجنا إلى ) صاحبا سوء(

  .ضمیر

  

                                                           

  .   ٢٩١ / ١                      الفارسي، كتاب الشعر -  ١



       
 

 

 

 

١٠٩١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 
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وداللتهــا فــي  ،تعــدد االحتمــاالت االعرابیــة بــین الرفــع والنــصب: المبحــث الثالــث

  عريتوجیه النص الش

  :وقال بعض الهذلیین" :قال أبو علي -١

  ُلُضُ الفُلَعْیَ علیها الخِوكُلَ الهَىْشَها       مُئِ كالَظانْقَ الیَغرةُّ الثُكِالَّالس

 وأنت قد )السالك(ًلم یجز أن تجعله حاال من ) كالئها(إن نصبت 

كن یجوز أن  ول، ألنك حینئذ تفصل بین الصلة والموصول،وصفته بالیقظان

  . كأنه یتیقظ في حال حفظه إیاه)یقظان(ً حاال عما في تنصبه

  .)الیقظان(ًضا أن تجعله بدال من  أی)كالئها(ویجوز إن نصبت 

ًكالئ حاال من  أن جعل ال)كالئها(أفیجوز إذا نصبت : قلتفإن 
 ولكن ، صفة لأللف والالم)الیقظان(على أال أجعل ) السالك(الموصول الذي هو 

 أن أكون قد فصلت بین ،ً یلزم حینئذ إذا جعلته حاال فال،أجعله صفة للثغرة

 )الیقظان( ألن ،ظان لیس بالسهلفإن وصف الثغرة بالیق". الصلة والموصول 

  . والثغرة مؤنث، وهو مع ذلك مذكر، دون الثغرة،من صفة الرجل

 وأنا ، ثغرة یقظان: فأقول، فهل یجوز أن أحمله على االتساع:فإن قلت

 ، أرید أنه ینام فیه، لیل نائم: كما أقول،لشدة خوف السالك لها یتیقظ فیها :أرید

  .١ " والموضع واحد في المعنى، والثغر، ألن الثغرة،وأحمل التذكیر على المعنى

ًال مـن الـالم  حـا)كالئهـا ( لم یمتنع أن یكون،لته على هذا إنك حم:فأقول"

رتــه مــن ذي ذك علــى هــذا الــ)الیقظــان(ٕ وان جعلــت ،المنتــصب) الــسالك(التــي فــي 

  مما یعـود إلـى)السالك(ًأن تجعله حاال مما في  )الكالئ(ً جاز أیضا في ،االتساع

 لـم ،ً ولـم تجعلـه صـفة لـالم،ً وصـفا للثغـرة)الیقظـان( أال ترى أنك إذا جعلـت ،الالم

ٕ واذا لــم تــتم الــصلة لــم یكــن فــي الكــالم شــيء یــؤذن بتمامهــا مــن صــفة ،تــتم الــصلة
ً حـــاال مـــن )كالئهـــا( لـــم یمتنـــع أن تجعـــل ،هـــاأكیـــد یتبع أو ت، أو عطـــف علیهـــا،لهـــا

  .٢"الضمیر كما وصفنا 

 ، ابتداء)السالك(جاز أن یكون ) السالك(ورفعت ) كالئها(فإن رفعت  "

  .ًمثل الضارب هندا حافظها
                                                           

  .   ٤٣٤ / ٢                      الفارسي، كتاب الشعر،-  ١

      .             ٤٣٤،٤٣٥ / ٢                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ٢



       
 

 

 

 

١٠٩٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 ، بالیقظان)كالئها(كان ارتفاع ) كالئها(ورفعت ) السالك(ن نصبت فإ

كأنه ثغر مخوف یحتاج حافظه أن یكون  ،كأنه السالك الثغرة المتیقظ كالئها

  . وال یدع التحرز من شدة الخوف فیها، ال یغفل،ًمتیقظا  حذرا

فیكون  )كالئها( و) السالك(وتنصب ) الیقظان(ویجوز أن ترفع 

 )كالئها(فیكون ) السالك(كر العائد إلى األلف والالم في  بدل من الذ)الیقظان(

  .١"ًحاال من السلوك 

لشعري السابق التعدد في األوجه االعرابیة بین الرفع یظهر في النص ا

 ثم یأتي الحمل على المعنى عند أبي علي الفارسي لتوضیح النص ،والنصب

یسهم الحمل على المعنى "  حیثً بدال من تخطئته ،ا معینوتفسیره و إجازة وجه

 ،بصفته وسیلة داللیة في الكشف عن احتماالت الكلمة ألداء الوظائف النحویة

وتقدیم التفسیر األدبي المناسب للنص المشتمل على هذه الكلمات التي تحتمل 

  .٢"القیام بأكثر من وظیفة نحویه

ًوقد أفرد ابن جني فصال في الخصائص في الحمل على المعنى حیث 
 ومذهب نازح فسیح قد ورد به ،اعلم أن هذا الشرخ غور من العربیة بعید ":یقول

ًا ومنظوماالقران وفصیح الكالم منثور  وتصور ، وتذكیر المؤنث، كتأنیث المذكر،ً

 وفي حمل الثاني على لفظ قد ، والجماعة في الواحد،معنى الواحد ي الجماعة

  .٣" ً أصال كان ذلك اللفظ أو فرعا ،یكون علیه األول

 أكثر من )كالئها( یحتمل قوله :لذي أورده الفارسيوفي النص الشعري ا

  .الرفع والنصبوجه من اإلعراب وذلك بین 

 فالوجه األول: 

ً فال یجوز أن تقع حاال من ،ال على أنه ح)كالئها(ٕالنصب واذا نصبت 
ً ولو جعلنا كالئها حاال من ،)القیظان(موصوف وصفته ) لسالكا( ألن ،)السالك(

  . فإنه یحصل الفصل بین الصلة والموصول،السالك

                                                           

  .   ٤٣٦-   ٤٣٥    /  ٢                 المرجع السابق، -  ١

                                                                       عراقي،مـــصطفى،دور النحـــو فـــي تفـــسیر الـــنص الـــشعري،رسالة ماجـــستیر، إشـــراف محمـــد -  ٢

      ٢٠٠   ،ص     ١٩٨٩-    ١٤٠٩                                 حماسة عبد اللطیف، جامعة القاهرة، 

  .   ٤١١ / ٢          د النجار،                              ابن جني، الخصائص، تحقیق محم-  ٣



       
 

 

 

 

١٠٩٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

تیقظ في حال  كأنه ی: والمعنى،ًولكن یجوز أن یكون حاال من یقظان

  .حفظه إیاها

 ثم یظهر في )الیقظان(أن تقع بدل من ) كالئها(أیضا یجوز في نصب 

  .النص أسلوب الفارسي في طرح التساؤالت في تحلیل النص واإلجابة علیها

ًحاال من الموصول ) لئهاكا(ولو سأل سائل هل یصح أن یعرب 
 وفي هذا ، صفة للثغرةه ولكن نجعل، صفةً للسالك)الیقظان(؟ وال یكون)السالك(

الحال ال یحصل فصل بین الصلة وموصولها وقد أجاب الفارسي على هذه 

 ألن الیقظان من ، فإن وصف الثغرة بالیقظان لیس بالسهل ":التساؤالت بقوله

  .١" والثغرة مؤنث ، وهو مع ذلك مذكر،صفة الرجل دون الثغرة

لموصوف في  الصفة واالختالف وذلك ،فیحدث ذلك خلل في المعنى

  .التأنیثالتذكیر و

وهنا یأتي دور الحمل على المعنى في تفسیر النص الشعري عند أبي 

 عن طریق تذكیر ، وذلك بالكشف عن وجه جدید جائز في البیت،علي الفارسي

   .المؤنث حتى یتوافق مع المعنى

 : فیقول، أبو علي الفارسي ألسلوب طرح السؤال واإلجابة علیهدثم یعو

 : وأنا أرید، ثغرة یقظان: فأقول، فهل یجوز أن أحمله على االتساع:فإن قلت

 وأحمل ، أرید أن ینام فیه، لیل نائم: كما أقول، لشدة خوف السالك لها،یتیقظ فیها

  .٢ والموضع واحد في المعنى، والثغر، ألن الثغرة،التذكیر على المعنى

في حمل اللفظ على  (:ً كتابه فقه اللغة فصال بعنوانوقد أفرد الثعالبي في

 ترك ،من سنن العرب ":حیث یقول) المعنى في تذكیر المؤنث وتأنیث المذكر

 ، والنفس مؤنثة، ثالثة أنفس: وحمله على معناه كما یقولون،حمك ظاهر اللفظ

  .٣"ٕوانما حملوه على معنى اإلنسان أو معنى الشخص 

                                                           

  .   ٤٣٥ / ٢                      الفارسي، كتاب الشعر -  ١

                                                ، وهـذا أسـلوب الفارسـي فـي طـرح التـساؤالت الممكنـة فـي    ٤٣٥ / ٢                       الفارسي، كتاب الـشعر، -  ٢

  .                                   النص، ومن ثم اإلجابة علیها كما رأینا

                                                                                    الثعالبي، أبو منصور عبدالملك بن إسماعیل، فقه اللغة وأسرار العربیة، علق علیه یاسین -  ٣

  .   ٣٦٧   ، ص    ٢٠٠٠-    ١٤٢٠                                                  بي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، الطبعة الثانیة،     االیو



       
 

 

 

 

١٠٩٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 الوجه الثاني الجائز في البیت: 

 ثغرة یقظان : فتقول)ثغرة(فتذكر المؤنث النفس على المعنى أن تحمل 

 كما یذكر المؤنث في لیل نائم ،والمعنى أنه یتیقظ فیها لشدة خوف السالك فیها

  .فیه

 من الالم التي ً المنصوبة حاال)كالئها( في هذا الوجه أن تعرب فیجوز

  .)السالك(فیها 

ًا  جاز أیض،یث المذكرعلى المعنى من تأن) الیقظان(وكذلك إذا حملت 

  .ً حاال من السالك)كالئها(أن تكون 

ًالیقظان وصفا "  أال ترى أنك إذا جعلت :ویؤید الفارسي هذا الوجه بقوله
ٕ واذا لم تتم الصلة لم یكن في الكالم ، لم تتم الصلة، ولم تجعله صفة لالم،للثغرة

 لم یمتنع ،ها أو تأكید یتبع، أو عطف علیها، من صفة لها،شيء یؤذن بتمامها

  .١"ً حاال من الضمیر كما وصفنا)كالئها(جعل أن ت

 وخبره،مبتدأ) السالك(على أن ) السالك(ورفع ) كالئها(رفع  :الوجه الثالث  

  .ًهندا حافظها الضارب : كما في)كالئها(

 وفي هذا الوجه یكون ارتفاع ،)كالئها(ورفع ) السالك(نصب  :الوجه الرابع 

  . السالك المتیقظ كالئها:ى والمعن، بالیقظان على أنه خبره)كالئها(

 ویكون ، وكالئها،لك ونصب السا،)الیقظان(رفع :الوجه األخیر في البیت 

 وهي )السالك( والـالم في ،ر العائد إلى األلف بدل من الضمی)الیقظان(

 . ویكون كالئها حال من السلوك،)الهاء في كالئها(

 :قال أبو علي -٢

  :ومن ذلك قول أبي ذؤیب "

ْما وأقْؤُ     شُهَ أمرَمعْها وأجِ بَودُرُر الوَكَذ   ُعَّبََته یتُنْیَ حَلَبً

أقبل الحمار :  كأنه، على أنه مفعول به، والنصب،الرفع) حینه(یجوز في 

  .یتتبع حینه

                                                           

  .   ٤٣٥ / ٢                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ١



       
 

 

 

 

١٠٩٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 أقبل : فیكون التقدیر،ً أن یكون مرتفعا بــأقبل: أحدهما:والرفع على وجهین

  . العائد إلیه فحذف الذكر، أي بتتبع الحمار،حین الحمار یتتبعه

 ذكر من )أقبل(باالبتداء على أن یكون في "ًا مرتفع) حینه(ویكون 

 ، ویحذف الذكر منه، یتتبعه خبر االبتداء، أي أقبل الحمار حینه یتتبع،الحمار

  . كله لم أصنع:كما حذف من قوله

  .١" أقبل زید ویده على رأسه: تقول كما، كأنه أقبل الحمار وحینه یتتبعه

 : وذلك على وجهین)حینه( السابق التعدد في إعراب بیتیظهر في ال

 ویظهر الخالف بین النحاة في حذف الضمیر العائد على ،النصب والرفع

ر الموقع اإلعرابي لكلمة  ویظهر اختالف المعنى في البیت حسب تغی،المرفوع

  .)حینه(

 النصب: البیتول فيفالوجه األ  

 أقبل : وتقدیر هذا الوجه،بععلى أنه مفعول به للفعل یتت) حینه(نصب 

  .الحمار یتتبع حینه

 الرفع:والوجه الثاني  

 أقبل : والتقدیر، مرفوع بأقبل على أنه فاعل له)حینه(یجوز أن یكون 

 وذلك لوقوع ، فحذف الضمیر العائد وهو الهاء في یتتبعه،حین الحمار یتتبعه

  .الضمیر في محل نصب مفعول به

 ،مبتدأ) حینه( وهو أن یكون ،ن الرفعًا آخر م وجه)حینه(ویجوز في 

 وقد وقع الضمیر في محل ، فحذف الضمیر العائد في یتتبعه)یتتبع(وخبره جملة 

  .نصب مفعول به

  . أقبل الحمار حینه یتتبع:وتقدیر هذا الوجه

  :واستدل الفارسي على جواز حذف العائد بیت أبو النجم

  م أصنعًقد أصبحت أم الخیار تدعي      علي ذنبا كله ل

                                                           

  .   ٥٠٣    /  ٢                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ١



       
 

 

 

 

١٠٩٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

ف الضمیر العائد في جملة  وحذ، خبره)لم أصنع( وجملة ،مبتدأ) كل(فـــ 

 فكذلك في بیت أبي ، وذلك لكزن الضمیر هنا منصوب)لم أصنعه(الخبر 

  .ذؤیب

 أو ،ً فالضمیر الذي یكون في خبر المبتدأ ال یخلو من أن یكون مرفوعا"

 ،ً أصال إال أن یكون مبتدأً فإذا كان مرفوعا لم یجز حذفه،ً أو مخفوضا،ًمنصوبا

 خبر )القائم( وتجعل ، زید القائم:فإنه یجوز حذفه فتقول.  زید هو القائم:نحو

  .لمبتدأ مضمر إن شئت إذ ال مانع من ذلك

ًفإذا كان منصوبا لم یجز حذفه إال أن یكون العامل فیه فعال أو ما جرى  ً
  .١"لك في الضرورة فإنه قد یجوز ذ،مجراه من أسماء الفاعلین و المفعولین

ًوان كان الضمیر مخفوضا لم یخل أن یكون خفضه بإضافة اسم إلیه أو " ٕ
 زید أبوه :ً فإذا كان مخفوضا بإضافة اسم إلیه لم یجز حذفه نحو،بحرف جر

ً وان كان مخفوضا بحرف جر لم یخل حذفه من أن یؤدي إلى تهیئة العامل ،قائم ٕ
 : نحو قولك،إن لم یؤد إلى ذلك جاز ف، أو ال یؤدي إلى ذلك،للعمل وقطعه عنه

  .٢" المعنى فحذفت منه لفهم ،بدرهم منوان منه : ترید،السمن منوان بدرهم

  :وقال لبید    ":قال أبو علي - ٣

  ّْلَ صَهِكر إذا ُأٍباءْرِ حَّلُها      كِوراتَ من عُّىِثْجنِ الَمَكْأح

ُّالجنثى(قد فسر  ِ ُّالجنثى : وینشد،رین تفسی)ِْ ِ ْالجن ،ِْ َّثىِ  ،بالرفع فمن أنشده ،ِ

 ،ً أي أتى به محكما،المسمار الذي یجمع رأس حلق الدرع والحرباء ،جعله الحداد

  .فهو یمأل الموضع یجعل فیه وال یكون فیه نقص عنه

َّالجنثى(ومن نصب  ِ  كأنه منع السیف ، منع: ومعنى أحكم،جعله السیف)ِْ

  .٣" ومنعها إیاه ،ربها لردها من غ، ومن ذلك حكمة الدابة،منها كل حرباء

یر  حسب تغ،یظهر في النص السابق االختالف في تفسیر وتحلیل النص

ُّالجنثى( الموقع اإلعرابي لكلمة ِ ً فیختلف معنى النص بناء على اختالف كلمة )ِْ
  . كما في البیت السابق،منه أو جملة

                                                           

     ٣٣٣    /  ١                              ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، -  ١

   .   ٣٣٤-   ٣٣٣    /  ١                 المرجع السابق، -  ٢

  .   ٥٠٢    /  ٢                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ٣



       
 

 

 

 

١٠٩٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

ُّالجنثى( ِ   :تحتمل وجهین من اإلعراب) ِْ

 الوجه األول: 

ُّالجنثى(رفع  ِ  : ومن أنشده على هذا الوجه كان المعنى،على أنه فاعل) ِْ

 والمقصود أنه ، وكان معنى الحرباء المسمار الذي یجمع رأس حلق الدرع،الحداد

  . وال یكون فیه نقص، فهو یمأل الموضع الذي یجعل فیه،ًأتى به محكما

 الوجه الثاني: 

َّالجنثى(نصب  ِ  أنه منع : ویكون المعنى، السیف: والمراد به،على أنه مفعول به)ِْ

  . ومنعها إیاه، ومنها حكمة الدابة لردها من غربها،السیف منها كل حرباء

ُّنثىى ُجالو ، والجمع أجناث وجنوث،أصل الشيء :ُثْنِالج"وفي لسان العرب 
 : وروى األصمعي عن خلف قال، من أجود الحدید، بالكسر والضم،ُّنثىِالجو

  :سمعت العرب تنشد بیت لبید

ِكم الجنثى من عوراتهاْأح ِ ِ
َ ُّ ْ َ ّْ      كل حرباء إذا ُأكره صل      َ َ َ ِ

ٍ ِ
ْ

َّ ُ  

ُّالجنثى :قال ِ  من ،ار أي رد الحرباء وهو المسم: أحكم، السیف بعینهِْ

   ، السیف:عوراتها

ُّالجنثى من روى أحكم :قال ِ ُّالجنثى : قال، من عوراتها كل حرباء قالِْ ِ  الحداد ِْ

ً وال مكانا ضعیفا،ًها فتقاع لم یدع فیإذا أحكم عورات الدرو ً."١.  

  :قال األعشى ":قال أبوعلي - ٤

  هاَ زوالَ زالِلیلَّا بالُ    ما باله        ها ِمَها من هَلداَ بُهذا النهار

َ هذا النهار بالنصب:رواه أبو الحسن   . وكذلك رواه أبو عمرو الشیباني،َ

 ،الراجح من خبر المبتدأ وحذف ،ٌ فجعله وصفا لهذا)ُالنهار(فأما من رفع 

  .ُ هذا النهار بدالها فیه:كأنه

 أحدهما :َ هذا النهار جاز في نصبه وجهان: من قوله)َالنهار(ومن نصب 

َ بدالها البداء في هذا : كأنه،ً أن یكون ظرفا لبدا:ً زیدا مررت به واآلخر:على َ
  ٢."النهار

                                                           

   ).    جنث  (       ، مادة    ١٢٩  ،    ١٢٨    /  ٢                          ان العرب، دار صادر، بیروت                ابن منظور، لس-  ١

  .   ٢٢٦  ،    ٢٢٥    /  ١                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ٢



       
 

 

 

 

١٠٩٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

رة إلى  إشا)النهار(في قول من نصب ) هذا(ویجوز أن یكون قوله "

) بدا( فیكون في ،َحال بدالها النهار هذا االرت: رحلت قال: كأنه لما قال،االرتحال

 هذا : ألن المعنى، وكان المعنى علیه)هذا(ذكر یعو إلى المبتدأ الذي هو

 هال ،نا خیالهاُیعتاد فما بالها في اللیل ،في النهار والمفارقة بدالها ،ُاالرتحال

  .١"نا بالنهار كما فارقت، باللیلفارقتنا

 )النهار(د في األوجه اإلعرابیة في قوله یظهر في البیت السابق التعد

 وفي كل وجه تختلف داللة المعنى عن ، الرفع والنصب:وذلك على وجهین

  .اآلخر

 الوجه األول: 

 ویكون ،ُ هذا النهار بدالها فیه:فمن رفع النهار كان المعنى) ُالنهار(رفع 

 ، بدالها: وخبر المبتدأ، والنهار صفة لهذا،مبتدأاسم اإلشارة في محل رفع 

  .والضمیر العائد إلى المبتدأ من الخبر محذوف

 أما الوجه الثاني: 

 ورواه أبو عمرو ، وهذا الوجه قد أجازه األخفش)َالنهار(فهو نصب 

  . على أحد وجهین ذكرها الفارسي)َالنهار(ي هذا الوجه یكون نصب  وف،الشیباني

ً منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا )النهار (أن یكون : األول
ً فیكون زیدا ،ً زیدا مررت به:نحو قولك وذلك ،لهاله هذا النهار بدا بدا:تقدیره

  .٢"ًجاوزت زیدا أمررت به" :ًمفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدیره

ي  والمعنى ف، أو بمعنى آخر ظرف، مفعول فیه لبدا)َالنهار(أن یكون  : الثاني

 فهو ظرف ألن البداء واقع في هذا ، بدالها البداء في هذا النهار:هذا الوجه

  .٣من الشروط الداللیة للمفعول فیهالنهار فتضمن معنى في وهو 

 : والمعنى، االرتحال:)َالنهار(جوز أن یكون المعنى عند من نصب وی

لخبر ضمیر  وخبره بدالها ویكون في ا، وهذا مبتدأ،هذا االرتحال بدالها النهار

  .یعود إلى المبتدأ

                                                           

  .   ٢٢٦    /  ١                 المرجع السابق، -  ١

  .   ٤٧٠    /  ١                       ابن عقیل،شرح ابن عقیل،  :      ینظر-  ٢

  .   ١٥٥    /  ٢                        السامرائي، معاني النحو،   :       ینظر-  ٣



       
 

 

 

 

١٠٩٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 ففي ،ٕواذا حاولنا أن نبرز الوجه المناسب للمعنى من هذه األوجه ونبدأ بالنصب

  .الوجه األول یكون نصبه في باب االشتغال

 فذهب جمهور ،وقد اختلف النحویون في ناصب االسم المشغول عنه"

 المذكور في ًالنحویین البصریین إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا مماثل للفعل

  .١"ً أي أكرمت خالدا أكرمته، خالد أكرمته:نحو

  . في االحتمال األول)النهار(وعلى هذا الوجه یكون نصب 

 وأن ،وذهب الكسائي إلى أن نصب االسم المتقدم بالفعل المتأخر"

 ، وذهب الفراء إلى أن االسم والضمیر منصوبان بالفعل المذكور،الضمیر ملغى

  .٢"يء واحد ألنهما في المعنى لش

 غیر مقبول في نحو ،) أكرمتهًخالدا (وما ذهب إلیه الفراء مقبول في نحو"

وكذلك ما ذهب إلیه الكسائي فتقدیر الجمهور متمش مع ) خالد سلمت علیه(

 وما ذهب إلیه الفراء ، مفسد للجملة، إال أنه مفسد للمعنى،الصفة اإلعرابیة

  .٣"یم في كثیر من التعبیرات  یستق وال،والكسائي مفسد للصفة اإلعرابیة

 وفي ،فالوجه األول من النصب مفسد للمعنى كما یراه فاضل السامرائي

ال یعرب مفعول فیه  فإنه ، على أنه ظرف)ًالنهار(جه الثاني للنصب نصب  الو

   إال إذا تضمن معنى في)ظرف(

 )في(ًمكان ظرفا حتى ستضمن معنى وال یسمي النحاة اسم الزمان وال ال"

قدمت ( ونحو ،فالسیر كان في جهة الیمین) سرت یمینك( وذلك نحو ،رفیةالظ

 أي كان الیمین ظرفا للسیر احتواه ، فالقدوم كان في الصباح،)صباح الیوم

ع فیه كما تحتوي اآلنیة  والصباح كان ظرفا للقدوم أي وق،كاحتواء الوعاء للماء

  .٤"ما فیها

 وذلك ألن البداء كان )في(ى ً یكون النهار متضمنا معن:فعلى هذا الوجه

  .في وقت النهار

                                                           

  .   ١٠٩ / ٢                          السامرائي، معاني النحو، -  ١

  .   ١١٠    /  ٢  ،                المرجع السابق-  ٢

  .       ١١١،١١٠  /  ، ٢                         السامرائي، معاني النحو -  ٣

   .   ١٥٥    /  ٢                 المرجع السابق، -  ٤



       
 

 

 

 

١١٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

  .فهذا الوجه مالئم للمعنى

 :قال أبو علي - ٥

  :أنشد أبو عبیدة للفرزدق"

َتا أو مـجَحْسُ مَّ إالِن المالِ       مْعَدَ لم یَروانَ مَ یابنٍمانَ زُّضَوع ُ   ُفَّلً

ً واال مسحت نصبا ورفعا،ً إال مسحتا: قد أنشد ً ُ  )یدع( فمن نصبه كان ،ٕ

 ألن ، بعده على المعنى)محلف( وحمل ، و مسحت مفعول الترك،كمن التر

 فحمل ، المال إال مسحتتقدیره لم یبق من" َلم یدع من المال إال مسحتا " معنى 

 ومثل ذلك في الحمل على المعنى من أبیات الكتاب ، على المعنى)ُمحلف(

  :قوله

  ُباءَ هَّهنُمرَ جَدِواكَ رَّى         إالَلِ مع البَّنُهَر آیَّیَ وغْتَباد

  ُزاءْعَمـه الَارـ سَرـَّیَدا وغَبـ          فِهـلِذاَـ قُواءـَا سـَّ أمٌجـَّجَشُوم

  .١"ذلك  على )ًمشججا( فحمل ، بها رواكد:معناه) بادت إال رواكد(ألن معنى 

  :ومثل  ذلك قول اآلخر"

ْـــها زوِى بــَافـــجـَت         ٍـــةیــــِطـَ مَخـــنـــاُ مَّا إالَدــــِجَــم یــلـف   ُلـَكــْلـــَ وكٌلــــیــِبَــ نٌرَ

  ُلـِصــْفـَ مَّنـُهـنُخـــَم یـــ لٍواجــى نَنـْـثــَوم      ها  ِجرانِى بَصَها عنها الحَصَحْفَوم

  ُلَّبُ ذِلیلَّل اِرِن آخِ مٌعةْجَ هْتَضَم  ا      ــمَدـــعــــَ بّنُهْـتَرــــَاء واتـمــِ ظٌرْمــُوس

 لم : فكذلك قوله، بها مناخ مطیة:)فلم یجد إال مناخ مطیة( معنى ألن

  . بقي مسحت:ًیدع من المال إال مسحتا معناه

 فال أري أسمعه ، ولیس البیت في الكتاب، وهذا قول الخلیل:قال أبو عمر

  .٢" أم قاسه على هذه األبیات ،عنه

 قد بقیت منه بقیة و أنشد لسوید  المجرف الذي: المحلف:قال أبو عبیدة" 

  :بن أبي كاهل

                                                           

  .   ٥٣٩-   ٥٣٨  /  ٢                       الفارسي، كتاب الشعر، -  ١

  .   ٥٣٩    /  ٢                 المرجع السابق، -  ٢



       
 

 

 

 

١١٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

  ْعَزَتْنُي مِؤادُ ففىمْیَلُن سِ    م          ْعِدَ لم یٌ خیالَبْكّ الرَقَّأر

 ، التي هي االستقرار، یفعل من الدعة)یدع( فكأن ،لم یستقر،لم یدع:قال

  .١"وخالف النصب

ً رفعا ونصبا)ًمسحتا( السابق التعدد في توجیه االسم یظهر في البیت    ً، 

 :حمل على المعنى لكون ما بعده وهو قوله وفي حال النصب یترتب علیه 

 مرفوع فهو مخالف لما قبله في اإلعراب وهنا یأتي دور الحمل على ،ُمجلف

  . كما سیتضح معنا في تحلیل النص الشعري،المعنى في اجازة الوجه الثاني

 وفي )ًمسحتا(ن اإلعراب في ي الفارسي وجهین مأجاز أبو عل :فالوجه األول

 ،على أنه فاعل لیدع) ُمسحت( فعلى الوجه األول یرفع ،كل وجه معنى مختلف

  . على أنه معطوف على ما قبله مرفوع)مجلف(ورفع 

) یدع( ألن معنى ،مفعول به لیدع على أنه )ًمسحتا(نصب  :وعلى الوجه الثاني

 لم :لمعنى في هذا الوجه وا، بعده مرفوع بالحمل على المعنى)مجلف( و،الترك

ًیدع من المال إال مسحتا أو مجلفً یعني لم یبق من المال إال مسحتا فحمل  ً
  .مجلف علیه

 وما )ُمجلف( فرفع ،معنى ولیس اللفظ بالرفع معطوف على ال)مجلف(فیكون 

لمعنى حتى قبله منصوب فیه عدول عن العطف على اللفظ إلى العطف على ا

  یتوافق مع معنى البیت 

 : أما الخلیل فقال: فذكر النحویون فیه ثالثة أوجه)مجلف(أما رفع قوله "

 لم یبق من المال إال مسحت ألن معنى لم یدع ولم :هو على المعنى فكأنه قال

 كما قال اهللا تعالى ، فاحتاج إلى الرفع فحمله على شيء في معناه،یبق واحد

َولحم طیر مما یشتهون﴿ ُ َ ْ َ َّ ِّ ٍ ْ َْ ِ َ ِوحور ع * َ
ٌ ُ  ، وفیها حور عین:فحمله على معنى ٢﴾ٌینَ

 ، وخبره محذوف، رفع باالبتداء،ُ مجلف:وقال غیره  .وهذا قول أبو علي

ً رأیت زیدا : كما تقول، وقد عطف جملة على جملة، أو مجلف كذاك:والتقدیر
 ،لدال یجعله من اإلیداع بكسر ا)لم یدع(ومنهم من رواه  .ًوعمرو مر بي أیضا

                                                           

  .   ٥٤٠    /  ٢                المرجع السابق -  ١

  .  ٢١-  ٢٠                سورة الواقعة، -  ٢



       
 

 

 

 

١١٠٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

َ لم یستقر فیه المال إال مسحت أو : بفعلهما كأن المعنى)ًو مجلفاًمسحتا (ویرفع 
  .١" فعلى هذا تصحیح إعرابه،َمجلف

ثم یستدل الفارسي بنصوص شعریة في الحمل على المعنى وذلك بحمل 

  :الثاني على األول مع مخالفة الثاني لألول في الوجه اإلعرابي ومنها قوله

َِبادت وغیر آیهن مع البل َّ ُ َ َّ َ ْ ُى         إال رواكد جمرهن هباءَ َ َّ ُ ََ َ ِ َّ  

ُومشجـج أمـا سـواء قـذالـه          فـبدا وغیـر سـاره الـمعزاء ُ َْ َ َُ َ َّ ََّ َ
ِ ِ َ َّ ٌ َ  

َ على رواكد وهو ُ فحمل مشجج بالرفع٢" فیها رواكد:ألن معنى إال رواكد"
  . على المعنىمنصوب وذلك بحمل العطف

  :وقول اآلخر

َفـلــم یــجــــد ِ
ُا إال مـــنـــاخ مـطــــیـــة         تـجـــافــى بـــها زور نــبــیــــل وكـــلــكـلَ َ َْ ٌ ِ ِ

َ ٌ ْ َ َُ ََ َ ٍ ِ َّ  

ُومفحصها عنها الحصى بجرانها         ومــثــنى نــواج لـــم یـــخنـهـن مـفــصـل ِ ِْ َْ َ ََّ ُ ُ َ َ ٍَ َ ْ
ِ َ َ  

َوســمر ظــمـاء واتــــرتـهن بــــعـــدم َ ّ ُ َْ َ ِ
ٌ ْ ُــا        مضت هجعة من آخر اللیل ذبلُ َُّ ِ َّ ِ ِ ِ ٌ ْ َ ْ َ َ  

 بها مناخ )على(لم یجد إال مناخ مطیة یدل ف " :ألن قوله) ُسمر (فرفع"

ٕوانما جاز في كل هذا أن یعدل عن العطف   .ُ وبها سمر ظماء: كأنه قال،مطیة

 فمن ،على اللفظ لإلشعار بالمعنى المضمن بعد تقدیره في النفس بالكالم األول

 ومن عطف على المعنى فألنه أدل على ،عطف على اللفظ فألنه أشكل

  .٣" وكالهما حسن على هذه العلل ،المضمن

 ، العطف على المعنى في هذین النصین حتى یتضح المعنىفكما حمل

  .فكذلك في بیت الفرزدق حمل العطف على المعنى حتى یتوافق مع المعنى

 هذا البیت ال تزال الركب :زمخشري قال ال،ُوهذا البیت صعب اإلعراب"

 رفع الفرزدق آخر : وقال ابن قتیبة في كتاب الشعراء،تصطك في تسویة إعرابه

                                                           

                 االفغـــاني، الجامعـــة                                                         الفـــارقي، االفـــصاح فـــي شـــرح أبیـــات مـــشكلة االعـــراب، تحقیـــق ســـعید -  ١

   .   ٢٩٥  ،ص    ١٩٧٤-    ١٣٩٤                      السوریة، الطبعة األولى،

                                                                                 شیبه، محمد ابراهیم،،شرح كتاب سیبویه لعلي بن عیسى الرماني، رسالة دكتـوراه، إشـراف -  ٢

   .   ٤٢٢ / ٢  ،     ١٤١٥-    ١٤١٤                                 أحمد مكي األنصاري، جامعة أم القرى 

   .   ٤٢٢-   ٤٢١    /  ٢                 المرجع السابق، -  ٣



       
 

 

 

 

١١٠٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 فقالوا وأكثروا ولم یأتوا فیه ، وأتعب أهل اإلعراب في طلب الحیلة،البیت ضرورة

  .١"بشيء یرتضى 

 :قال أبو علي - ٦

  :وقال ذو الرمة"

  ُبِرَزْنُ مِصْخَّ الشُّيِ خفِیابِ الثُلْذَ      رٌصِتنْقُن مَّالِن جِ مِمائلَّوفي الش

 وفي : كأنه أراد،ً أن یكون حاال مقدمة)من جالن (:یجوز في قوله

 فلما تقدم ،ً على هذا رفعا)من جالن(ائل  مقتنص من جالن  فكان موضع الشم

 ،هما أن یكون الظرفد  أح: والعامل فیها یجوز أن یكون أحد شیئین،ًصار حاال

  .ر أن یكون اسم الفاعلواآلخ

 الذي ، ذكرا من اسم الفاعل فیجوز أن یكون،فأما الذكر الذي في الحال

 اسم  ویجوز أن یكون الذكر الذي فیها یعود إلى الذكر الذي في)مقتنص(هو 

 : وهو أن تجعله صفة لمحذوف، وجه آخر)من جالن (: ویجوز في قوله،الفاعل

 ذكر في هذا ، واسم الفاعل،الظرف فیكون في ،وفي الشمائل رجل من جالن

 في هذا الباب ، على الخالف، ویكون ارتفاع المضمر،الموصوف المحذوف

َْومن آیاته یریكم البرق ﴿:ومثل ذلك قوله تعالى ُ َْ ُ ُ ِ ِ ِ
ْ ِ   .٣" ونحو ذلك ،٢﴾َ

 على )من جالن( إعراب الظرف یظهر في النص السابق التعدد في

  :ین بین الرفع والنصبوجه

 )النصب( :ول في البیتفالوجه األ

 وفي :ً حاال مقدم كأن المعنى)من جالن(یجوز أن یكون الظرف 

 ولكن ،ًالشمائل مقتنص من جالن فكان الظرف مرفوعا على أنه صفة لمقتنص

  .ًلما تقدمت الصفة على موصوفها صارت حاال

                                                           

ُ                                              ُنــة األدب  ولــب لبــاب لــسان العــرب، تحقیــق عبــد الــسالم                               البغــدادي، عبــد القــادرعمر، خزا-  ١
        .   ١٤٥    /       ١٩٨٤،٥  –      ١٤٠٤                                              هارون، مكتبة الخانجي،القاهرة، الطبعة الثانیة، 

    .  ٢٤              سورة الروم، -  ٢

  .   ٣٠٧    /  ١                      الفارسي،كتاب الشعر، -  ٣



       
 

 

 

 

١١٠٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 فیجوز : فیجوز أن یكون أحد شیئین)من جالن(وأما العامل في الحال 

 ویجوز أن یكون عامله اسم ،)في الشمائل(حال هو الظرف مل الأن یكون عا

  .الفاعل مقتنص

ًن ضمیر من  فیجوز أن یكو،وكذلك صاحب الحال یجوز فیه وجهین
إلى ویجوز أن یكون الضمیر الذي في الحال یعود ) مقتنص(اسم الفاعل 

  .)مقتنص(الضمیر الذي في اسم الفاعل 

 )الرفع  (:الوجه الثاني

 ،ً مرفوعا على أنه صفة لمحذوف)من جالن(یكون الظرف وز أن فیج

 فیكون الظرف ، وفي الشمائل رجل من جالن:وتقیر المعنى على هذا الوجه

  . اإلعراب والصفة تتبع موصوفها في،ًمرفوعا ألنه موصوفه مرفوع

 ضمیر یعود )مقتنص(واسم الفاعل ) في الشمائل(ویكون في الظرف 

  .)رجل(صوف المحذوف إلى المو

 والخالف المقصود هنا هو ،هنا على الخالف) رجل(ویكون ارتفاع 

  .الخالف المقصود في إعراب االسم الواقع بعد الظرف

َْومن آیاته یریكم البرق﴿:ویؤید الفارسي ذلك بقوله تعالى ُ َْ ُ ُ ِ ِ ِ
ْ ِ فأحد األوجه  ﴾َ

  . مبتدأ مؤخر)یریكم( و، الظرف هو على أنه خبر مقدمالجائزة في إعراب

نرى أن الوجه الثاني هو  النظر في المعنى األقوى في البیت وعند

  . ألن المراد من البیت هو وصف حاله عند الصید)الصفة(األقوى 



       
 

 

 

 

١١٠٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

��������� �

  :وقد اتضح لي مع نهایة هذا البحث عدد من النتائج أوجزها فیما یأتي

اهتم أبو علي الفارسي بالجانب التطبیقي المتمثل في التوسع في  .١

 وهذا األسلوب إنما ،ٕایراد جمیع االحتماالت الجائزة في البیت و،اإلعراب

 .هو لغرض تعلیمي یریده الفارسي

حد، دون في بعض االحیان یذكر الفارسي األوجه الجائزة في البیت الوا .٢

 .ذكر المعنى األقوى منها

ًظهر عند أبي علي الفارسي استعماله لبعض األلفاظ في ترجیح وجها  .٣
هذا الوجه  فمن األلفاظ التي استعملها لبیان قوة ، أو بیان ضعفه،معین

 والقول األول ،ولحذف المفعول مزیة من الحسن ":أو ترجیحه ما یلي

 وذلك ، ویقوي،شبه ویستقیم وهو األ، یدل على جواز هذا الوجه،أوجه

 على القبح أو الضعف ما  ومن األلفاظ التي تدل."عند أي وجه

 ، یقبح، لم یجز، لم یستقیم،أن یكون وال یجوز ،فلیس ذلك بمتجه":یلي

 ."لیس بالقوي

 والمقصود به عنده ،ً كثیرا)االضمار(ورد عند أبي علي الفارسي لفظ  .٤

 ،ً وقد ذكرت سابقا أن الفارسي ال یفرق بین الحذف و االضمار،الحذف

 .فیستعمل لفظ االضمار بمعنى الحذف

الجار  ویرید به الظرف و )الظرف(یذكر أبو علي الفارسي لفظ  .٥

 . فلیس المقصود منه عنده الظرف فقط،ًوالمجرور معا

 . ویرید به الضمیر العائد)الذكر(ورد عند أبي علي الفارسي لفظ  .٦

 طرح تساؤالت بشكل ،یكثر في أسلوب الفارسي عند تحلیله للنصوص .٧

 ، وطرح غیرها، لعرض جمیع األوجه الجائزة،مباشر ثم اإلجابة علیها

 فمن ذلك ، وتبعه في ذلك تلمیذه ابن جني،رسيوهو أسلوب تمیز به الفا

َ لــم لـــم یجیز حذفه: فإن قلت:قوله ً إن خیرا : وقد حذف الفعل في نحو،ْ
 : یكون مثل قوله: فإذا قلت: ومنه قوله،.. فالقول أن حذفه یقبح،فخیر ؟

 ألن مابقي ، أنه ال یكون مثله:أتوني فقالوا من ربیعة أو مضر ؟ فالقول

ومثل ذلك كثیرا یطول ، ستفهام قد یدل على المحذوفمن حروف اال

 .الحدیث عنها



       
 

 

 

 

١١٠٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 ویندر ،عند تناوله للنصوص الشعریة) التعلیل(یكثر في أسلوب الفارسي  .٨

 .أن یورد مسألة دون أن یعللها أو یذكر سببها

) حروف المعاني(ًعند النحاة القدماء جاء مرادفا  لــ ) األداة(أن مصطلح  .٩

 . والحرف، والفعل،لح حتى صار یشمل االسمثم توسعوا في المصط

یعد الحذف من ممیزات العربیة التي تساعد المتكلم اإلیجاز واالختصار  .١٠

 .إذا اقتضى المعنى  ذلك

یعد الحمل على المعنى باب من أبواب التأویل النحوي التي اعتمد علیها  .١١

 .الفارسي في تفسیر بعض مشكالت النصوص الشعریة

 لكن العدول ،من القرائن الهامه  في النظام النحويتعد قرینة المطابقة  .١٢

ٕعنها ال یعد خطأ في االستعمال وانما هو خروج عن األصل لغرض ما 
  . وال یعد خطأ في االستعمال،یقتضیه المعنى

 

  



       
 

 

 

 

١١٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
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 ، دار النفائس، إعراب القرآن الكریم المیسر، محمد الطیب،اإلبراهیم .١

    .٢٠٠١ - ١٤٢٢ ،ى الطبعة األول،بیروت

 تحقیق محمد محیي ، شرح األشموني على ألفیة ابن مالك،األشموني .٢

 الطبعة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده بمصر،الدین عبدالحمید

 ١٩٣٩- ١٣٥٨ ،الثانیة

 ، اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین،ابن األنباري .٣

 ، مكتبة  الخانجي،التواب مراجعة رمضان عبد ،تحقیق جودة مبروك

 .  الطبعة االولى،القاهرة

تحقیق عادل أحمد ، تفسیر البحر المحیط، أبو حیان،االندلسي .٤

 ، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، وعلي محمد معوض،الموجودعبد

 .١٩٩٣ـ١٤١٣ ،الطبعة االولى

تحقیق محمد ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ابن هشام،األنصاري .٥

ـــ ١٤٢٤، صیدا ـ بیروت،المكتبة العصریة،حیي الدین عبدالحمیدم

 .م٢٠٠٣

 ، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، ابن هشام،األنصاري .٦

 بیروت ، دار إحیاء التراث العربي،تحقیق محمد أبو الفضل عاشور

 .٢٠٠١-١٤٢٢الطبعة األولى 

محمد  تحقیق ، شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام،األنصاري .٧

 ، الطبعة الحادیة عشرة، المكتبة التجاریة الكبرى،محیي الدین عبدالحمید

١٩٦٣ – ١٣٨٣ 

 تحقیق ، مغني اللبیب عن كتب األعاریب، ابن هشام،األنصاري .٨

 .٢٠٠٠_١٤٢١، الكویت، مطابع السیاسة،اللطیف الخطیبعبد

تحقیق محمد ، مغني اللبیب عن كتب األعاریب، ابن هشام،األنصاري .٩

    - ١٤٣٤، بیروت– صیدا ،الدین عبدالحمید  المكتبة العصریةمحیي 

٢٠١٣. 

 تحقیق ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر،البغدادي .١٠

 _ ١٤٠٤ ،الطبعة  الثانیة، القاهرة، مكتبة الخانجي،السالم هارونعبد

١٩٨٤  



       
 

 

 

 

١١٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 تحقیق أحمد یوسف ، شرح أبیات مغني اللبیب، عبد القادر،البغدادي .١١

الطبعة ، دمشق،اق وعبد العزیز رباح دار المأمون للتراثدق

 ١٩٨٩ ١٤١٠ الطبعة الثانیة ،١٩٧٣_١٣٩٣،االولى

 االقتضاب في شرح أدب ،عبداهللا بن محمد بن السید،البطلیوسي .١٢

 دار الكتب ، تحقیق حامد عبدالمجید و مصطفى السقا،ُالكــتاب

 .١٩٩٦ القاهرة ،المصریة

 تحقیق عبد العزیز ،ي شرح أمالي أبي القاليالآللئ ف، أبو عبید،البكري .١٣

  .  ١٩٣٦ – ١٣٥٤ ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،المیمني

 قرأه وعلق علیه محمود محمد ،دالئل اإلعجاز، عبد القاهر،الجرجاني .١٤

 .م١٩٩٢ دار المدني ،شاكر

 كلیة ، جامعة بغداد، اإلعراب والمعنى في العربیة، زینب،جمعة .١٥

 .اإلعالم

 قدم له وشرحه صالح الدین ، اإلمتاع والمؤانسة،أبو حیان،التوحیدي .١٦

 م ٢٠٠٢الهواري  دار ومكتبة الهالل 

 ، فقه اللغة وأسرار العربیة، أبو منصور عبدالملك بن إسماعیل،الثعالبي .١٧

 الطبعة ، بیروت، صیدا،علق علیه یاسین االیوبي المكتبة العصریة

 .٢٠٠٠- ١٤٢٠ ،الثانیة

 ، تحقیق محمد علي النجار، الخصائص، الفتح عثمان أبو،ابن جني .١٨

   .المكتبة العلمیة، دار الكتب المصریة

 الطبعة األولى ، القاهرة،عالم الكتب، البیان في روائع القران، تمام،حسان .١٩

١٩٩٣  -١٤١٣.  

الطبعة ، القاهرة، عالم الكتب، اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام،حسان .٢٠

 .٢٠٠٩_ ١٤٣٠،السادسة

 . الطبعة الثالثة، دار المعارف بمصر،النحو الوافي، عباس،سنح .٢١

 دار غریب ، بناء الجملة العربیة،محمد حماسة عبداللطیف،حماسة .٢٢

 .٢٠٠٣، القاهرة،للطباعة والنشر



       
 

 

 

 

١١٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 من االعجاز القرآني  تعدد أوجه ، محمد حماسة عبد اللطیف،حماسه .٢٣

-١٤٣٠ ،ولى الطبعة األ، مكتبة االمام البخاري،االعراب في الجملة

٢٠٠٩. 

 النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى ،محمد حماسة عبداللطیف، حماسة .٢٤

 .٢٠٠٠ – ١٤٢٠ دار الشروق ،النحوي الداللي

 الدار ، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، طاهر سلیمان،حمودة .٢٥

 .١٩٩٨ االسكندریة ،الجامعیة للطباعة والنشر

أثرها في اختالف  حروف المعاني الزائدة و، سمیة طارق،  خضر .٢٦

 ٢٠٠٧- ١٤٢٧ إربد ،دار الكتاب الثقافي  األردن، اللغویین والفقهاء

 مكتبة ، األدوات النحویة ودالالتها في القرآن الكریم، محمد أحمد،خضیر .٢٧

 .٢٠٠١،  القاهرة،األنجلو المصریة

 ، فتح القریب المجیب إعراب شواهد مغني اللبیب، محمد علي طه،الدرة .٢٨

 . مطبعة االندلس، درویشراجعه محیي الدین

 ، دار الكتاب العربي، تحقیق مجید طراد،دیوان بشر بن أبي خازم .٢٩

 .١٩٩٤ – ١٤١٥ ،الطبعة األولى، بیروت

 االدارة ، تحقیق یحیى بشیر، شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب،الرضي .٣٠

 الطبعة األولى ، جامعة االمام محمد بن سعود،العامة للثقافة والنشر

١٩٩٦-١٤١٧. 

 .تاج العروس من جواهر القاموس،زبیدي ال .٣١

 تحقیق محمد ، طبقات النحویین واللغویین، محمد بن الحسن،الزبیدي .٣٢

 .م١٩٧٤ دار المعارف ٢الفضل إبراهیم طابو

 فاعلیة المعنى النحوي في بناء الشعر ، عصام عبد المنصف،أبو زید .٣٣

 ،هرة القا، دار غریب،)دراسة نصیة للتوابع  (عند محمود حسن إسماعیل

٢٠١٠. 

 دار الفكر ، الجملة العربیة تألیفها و أقسامها، فاضل صالح،السامرائي .٣٤

 . ٢٠٠٧ - ١٤٢٧ ،الطبعة الثانیة، للطباعة والنشر

 ،َّ دار عمار، معاني االبنیة في العربیة، فاضل صالح، السامرائي-  .٣٥

 .٢٠٠٧-١٤٢٨ ، الطبعة الثانیة،ّعمان



       
 

 

 

 

١١١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 ،الفكر للطباعة والنشر دار ، معاني النحو،فاضل صالح،السامرائي .٣٦

  .م٢٠٠٠هـ ــ ١٤٢٠،الطبعة االولى، االردن،عمان

 مكتبة ، تحقیق عبدالسالم هارون، الكتاب، عمرو بن عثمان،سیبویه .٣٧

  .٢٠٠٤-١٤٢٥، القاهرة،الخانجي

دار ،  تحقیق  محمد علي الریح هاشم، شرح أبیات سیبویه،السیرافي .٣٨

  .١٩٧٤ - ١٣٩٤ ، القاهرة،الفكر

 تحقیق  ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،الدین جالل ،السیوطي .٣٩

 ودار البحوث ، مؤسسة الرسالة بیروت،عبدالعزیز سالم مكرم

  .الكویت ،العلمیة

 تحقیق ، األصول في النحو، أبو بكر محمد بن سهل،ابن السراج .٤٠

 -١٤١٧ ، الطبعة الثالثة، بیروت، مؤسسة الرسالة،الحسین الفتليعبد

١٩٩٦. 

 علق علیه أحمد ظافر ، شرح شواهد المغني،ل الدین جال،  السیوطي .٤١

  . لجنة التراث العربي،كوجان

َّ شرح الشواهد الشعریة في ُأمـــات الكتب ، محمد محمد حسن،شراب .٤٢

  .م٢٠٠٧- ١٤٢٧ الطبعة األولى ، بیروت، مؤسسة الرسالة،النحویة

 تحقیق  محمود ، آمالي ابن الشجري، هبة اهللا علي محمد،ابن الشجري .٤٣

 - هـ ١٤١٣ الطبعة األولى ، القاهرة، مكتبة الخانجي،حمد الطناحيم

 .م١٩٩٢

 ، جمعها وقدم لها وحققها حسن السندوبي،شرح دیوان امرئ القیس .٤٤

 ، بیروت، دار احیاء العلوم،راجعها وشرحها أسامة صالح الدین منیمنه

 .١٩٩٠-١٤١٠الطبعة االولى 

حیاته ومكانته بین أئمة  أبو علي الفارسي ، عبد الفتاح إسماعیل،شلبي .٤٥

 ،٣ ط، دار المطبوعات الحدیثة،التفسیر وآثاره في القراءات والنحو

 .هـ١٤٠٩

 رشید  تحقیق،، النكت في تفسیر كتاب سیبویه، االعلم،الشنتمري .٤٦

 ١٩٩٩-١٤٢٠ ،بلحبیب

 الدرر اللوامع على همع الهوامع  شرح جمع ، أحمد األمین،الشنقیطي .٤٧

 .م١٩٩٩- ١٤١٩ الطبعة األولى ، بیروت،یة دار الكتب العلم،الجوامع



       
 

 

 

 

١١١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 دار ،،الداللة والتقعید النحوي  دراسة في فكر سیبویه، محمد سالم،صالح .٤٨

 .١،٢٠٠٨ ط ، القاهرة،غریب للطباعة والنشر والتوزیع

 تحقیق عبد الكریم خلیفه ،، اإلبانة في اللغة، سلمه مسلم،الصحاري .٤٩

 .عمان ، مسقط،دار التراث القومي والثقافة،واخرون

 مؤسسة ، تحقیق حاتم الضامن، مشكل إعراب القرآن، مكي،أبو طالب .٥٠

 .١٩٨٤-١٤٠٨ الطبعة الثانیة ،الرسالة

 إشراف  إیمیل ، شرح جمل الزجاجي، علي بن مؤمن،ابن عصفور .٥١

 - هـ ١٤١٩ الطبعة األولى ، بیروت، دار الكتب العلمیة،یعقوب

  .م١٩٩٨

قیق السید ابراهیم  تح، ضرائر الشعر، علي بن مؤمن،ابن عصفور .٥٢

 .م١٩٨٠ الطبعة األولى ، دار األندلس،محمد

تحقیق  محمد محیي ، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ابن عقیل .٥٣

 .١٤٣٥ – ٢٠١٤ ، بیروت، صیدا،المكتبة العصریة،الدین عبدالحمید

 تحقیق حسن ، اإلیضاح العضدي، أبو علي الحسن بن أحمد،الفارسي .٥٤

  .١٩٦٩_١٣٨٩الولى الطبعة ا،شاذلي فرهود

 تحقیق صالح الدین ، البغدادیات، أبو علي الحسن بن أحمد،الفارسي .٥٥

 . بغداد،مطبعة المعاني،السنكاوي

 كتاب الشعر أو شرح االبیات ، أبو علي الحسن بن أحمد،الفارسي .٥٦

 ،مكتبة الخانجي، تحقیق محمود محمد الطناحي،المشكلة االعراب

 .م١٩٨٨ــ١٤٠٨ الطبعة االولى ،القاهرة

 تحقیق ، التعلیقة على كتاب سیبویه، أبو علي الحسن بن أحمد،الفارسي .٥٧

 .١٩٩١- ١٤١٢ ،١ ط ، الریاض، جامعة الملك سعود،عوض القوزي

 تحقیق محمد ، المسائل البصریات، أبو علي الحسن بن أحمد،الفارسي .٥٨

 .١٩٨٥-  ١٤٠٥ ،الطبعة االولى،الشاطر أحمد

 حققه حسن ،سائل الشیرازیات الم، أبو علي الحسن بن أحمد،الفارسي .٥٩

_ ١٤٢٤ ، الطبعة األولى، كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع،محمود هنداوي

٢٠٠٤. 

 تحقیق سعید ، االفصاح في شرح أبیات مشكلة االعراب،الفارقي .٦٠

 .١٣٩٤، الطبعة األولى، الجامعة السوریة،االفغاني



       
 

 

 

 

١١١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 ، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، محمد سمیر نجیب،اللبدي .٦١

 الطبعة األولى ، عمان، دار الفرقان للنشر،مؤسسة الرسالة بیروت

١٩٨٥-١٤٠٥. 

 مكتبة ، الداللة النحویة في كتاب المقتضب للمبرد، سامي،الماضي .٦٢

 .الثقافة الدینیة

 ، رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد عبدالنور،المالقي .٦٣

 . دمشق، مجمع اللغة العربیة،تحقیق أحمد الخراط

 تحقیق ،شرح التسهیل، جمال الدین محمد بن عبداهللا،لكابن ما .٦٤

 الطبعة ، دار هجر للطباعة والنشر،عبدالرحمن السید ومحمد بدوي

 .١٩٩٠-١٤١٠ ،األولى

 تحقیق ، شرح الكافیة الشافیة، جمال الدین محمد بن عبداهللا،ابن مالك .٦٥

 مركز البحث العلمي واحیاء التراث االسالمي ،عبدالمنعم أحمد هریدي

  .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢ الطبعة األولى ،جامعة ام القرى

 تحقیق محمد عبدالخالق ، المقتضب، أبو العباس محمد بن یزید،المبرد .٦٦

 -١٤١٥ ، القاهرة، المجلس األعلى للشؤون االسالمیة،عضیمة

 .م١٩٩٤

 تحقیق ، الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم،المرادي .٦٧

 الطبعة ، دار الكتب العلمیة بیروت، فاضلفخرالدین قباوة ومحمد ندیم

 .م١٩٩٢- ١٤١٣األولى 

 ،مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع،  الجملة االسمیة، علي، أبو المكارم .٦٨

  . ٢٠٠٧ - ١٤٢٨ ، الطبعة األولى،القاهرة

 ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، الجملة الفعلیة، علي، أبو المكارم .٦٩

 .٠٠٧٢ - ١٤٢٨ ، الطبعة األولى،القاهرة

 . بیروت، دار صادر، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدین،ابن منظور .٧٠

 الطبعة ، تحقیق عبدالمعین الملوحي، األزهیة في علم الحروف،الهروي .٧١

 .١٤٠١ ،الثانیة

 تحقیق محمود محمد ، علل النحو، أبو الحسن محمد عبداهللا،الوراق .٧٢

 .١٤٣٤ - ٢٠١٣، الطبعة الثالثة، بیروت،دار الكتب العلمیة،نصار

 .م١٩٢٨ ، المطبعة المنیریة بمصر، شرح المفصل،ابن یعیش .٧٣



       
 

 

 

 

١١١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 ��������������� 
 موقف الرضي في شرح الكافیة من أراء أبي ، سمیحة صالح،الحربي .٧٤

 ، رسالة دكتوراه إشراف ریاض حسن  الخوام،علي الفارسي النحویة

 .٢٠٠٥-٤٢٦ ،جامعة ام القرى

 ، رسالة ماجستیر،یبویهنظریة المعنى في كتاب س، عماد زاهي،ذیب .٧٥

 .١٩٩٩ ،جامعة مؤته، إشراف محمد كاظم البكاء

 اثر اختالف اإلعراب في توجیه المعنى في كتب معاني ، هدى،الربیعي .٧٦

 ، جامعة الكوفة، إشراف نعمة الغزاوي، رسالة دكتوراه،القران واعرابه

٢٠٠٣ ،١٤٢٣. 

 رسالة ،انيشرح كتاب سیبویه لعلي بن عیسى الرم،، محمد ابراهیم،شیبه .٧٧

- ١٤١٤ جامعة أم القرى ، إشراف أحمد مكي األنصاري،دكتوراه

 .ه١٤١٥

 حروف المعاني بین األداء اللغوي والوظیفة ،عبداهللا حسن،عبداهللا .٧٨

 ، جامعة جنوب أفریقیا،إشراف یوسف دادو،رسالة دكتوراه،النحویة

 ٢٠١٠نوفمبر

، یررسالة ماجست،دور النحو في تفسیر النص الشعري،مصطفى،عراقي .٧٩

  .١٩٨٩-١٤٠٩ ، جامعة القاهرة،إشراف محمد حماسة عبد اللطیف

 ���������� 
 ، أمن اللبس ووسائل الوصول إلیه في اللغة العربیة، تمام،حسان .٨٠

 .م١٩٦٨حولیات كلیة دار العلوم 

 مجلة كلیة اآلداب ، األدوات النحویة بنیتها ووظیفتها، محمـد،خان .٨١

 .العدد الرابع،٢٠٠٩،الجزائر، ة بسكر،والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 مجلة فصول العدد األول ، ندوة االسلوبیة،محمد الهادي،الطرابلسي .٨٢

 .م١٩٨٤

ً مجئ المصدر المنكر حاال في القران ، أبو سعید محمد،عبدالمجید .٨٣
 دراسات الجامعة االسالمیة العالمیة ، دراسة نحویة نقدیة،الكریم

   .٢٠٠٧ دیسمبر ، المجلد الرابع،شیتاغونغ



       
 

 

 

 

١١١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني العارش  املجلد 

  أليب عيل الفاريس يف كتاب الشعر  يف توجيه االحتامالت اإلعرابيةفاعلية املعنى النحوي 
 

 دالالت تقدم النعت في الجملة الفعلیة على المفرد في ،رعد هاشم ،عبود .٨٤

 . مجلة دواة،السیاق القرآني

 ، الداللة النحویة بین القدامى والمحدثین، زینب مدیح جبارة، النعیمي .٨٥

 .١٢ العدد ،مجلة واسط للعلوم اإلنسانیة

 

  

 


