التقديم اجلائز يف شعر ابن الطثرية
دراسة حنوية داللية

سعد بن عبد هللا بن أحمد الدرييم
تاريخ ُّ
تسمـ البحث 2020/12/15 :ـ

تاريخ قبوؿ النشر2021/3/21 :ـ

الممخص
يتناوؿ ىذا البحث ظاىرة التقديـ الجائز ,وداللتو في شعر يزيد بف الطثرية ,وىو مف الشعراء البارزيف في عصر بني أمية.
وىذه الدراسة تناولت تمؾ الظاىرة في سياقاتيا المختمفة ,مف خالؿ تقسيميا عمى ثالثة مباحث ىي :التقديـ الجائز في الجممة االسمية
وداللتو ,والتقديـ الجائز في الجممة الفعمية وداللتو ,والتقديـ الجائز في متممات الجممة الفعمية وداللتو .وقد كانت أبرز نتائج البحث ىي:
 أف ظاىرة التقديـ والتأخير في الجممة الفعمية ىي األكثر مف بيف المباحث الثالثة. أف ظاىرة تقديـ الجار والمجرور عمى الفاع ل ,ىي األكثر ورودا مف بيف جميع الظواىر في البحث ,تمتيا ظاىرة تقديـ الخبر شبو الجممةعمى المبتدأ المعرفة.
وقد كانت أبرز دالالت تمؾ الظواىر ىي إبراز قدرة الشاعر عمى توظيفيا مف أجل المبالغة والتخصيص والقصر.
الكممات المفتاحية :تقديـ – تركيب – داللة – الطثرية – شعر.
()3

المقدمة:

يتناوؿ ىذا البحث ظاىرة التقديـ الجائز ,وداللتو في

شعر يزيد بف الطثرية ,وىو مف الشعراء البارزيف
أديبا,
ًا
المقدميف في عصر بني أمية ,إذ كاف
شاعر و ً
وعرؼ بحسف خمقو ,وحالوة منطقو وحديثو ,وكاف ذا

شجاعة ,ولو منزلة كبيرة لدى قومو ,وىو مف الشعراء
المتيميف الذيف عرفوا بالحب ,واشتيروا بو.
اسمو يزيد بف سممة بف سمرة بف سممة الخير بف

قشير بف كعب بف عامر بف صعصعة اشتير بابف
()1

الطثرية ,نسبة إلى أمو .

وظ ػػاىرة التق ػػديـ الج ػػائز ,أو م ػػا يعب ػػر عن ػػو المح ػػدثوف
()2

باالنزياح  ,ىو تعبير عما يخالف فيو الشػاعر قوالػب
المغة الثابتة إلى أخرى ُيتيحيا النظاـ المغوي ,مف أجػل
* أستاذ عمـ المغة التطبيقي المساعد  /قسـ المغة العربية وآدابيا  -كمية
العموـ والدراسات اإلنسانية في األفالج  -جامعة األمير سطاـ بف عبدالعزيز.

معنػػى داللػػي يػراه فػػي ىػػذا األسػػموب دوف ذاؾ  .وىػػو
()4

م ػ ػػا يتشػػ ػػابو م ػ ػػع تعبي ػ ػػر األقػػ ػػدميف عن ػ ػػو بالع ػ ػػدوؿ ,
()6

()5

واالنح ػ ػراؼ  ,والتجػ ػػاوز ,وااللتفػ ػػات و يرىػ ػػا  .وقػ ػػد
عبػػر عػػف شػػيء مػػف ذلػػؾ الجرجػػاني بقولػػو :واعمػػـ أف

فأمػػا إذا تغيػػر الػػنظـ
ىػػذا كػػذلؾ مػػا داـ الػػنظـ واحػ ًػداّ ,
فالبد حينئذ مف أف يتغير المعنى...ذاؾ ألنػو لػـ يتغيػر
ّ
()7

تغير النظـ فقط .
مف المفظ شيء ,وانما ّ
ولقد حظيت دراسة التركيب والمحافظػة عميػو بعنايػة تامػة,

وفائقػػة مػػف أىػػل المغػػة ,قػػديميا وحػػديثيا ,فيػػذا الجرجػػاني

ػؾ الوضػ َػع
يقػػوؿ :اعمػػـ ْ
ػنظـ ِإال أف تض ػ َع كالمػ َ
أف لػ َ
ػيس الػ ُ
الػػذي يقتضػ ِ
ػيو عمػ ُػـ النحػػو ,وتعمػ َػل عمػػى قوانينػ ِػو وأُصػػولِو,
َ

وتحفػػػظ
ػرؼ
مناىج ػػو الت ػػي ُن ِيجػػ ْػت ف ػػال تزيػ ػ َ عنيػػػاَ ,
وتع ػ َ
َ
()8
ٍ
بشيء منيا .
سمت لؾ ,فال تُ ِخ ّل
ُّ
سوـ التي ُر ْ
الر َ
وعمى الر ـ مف ىذه المحافظة الشديدة عمى النمطية
المعيارية أروا أف الخروج عنيا ىو بمثابة إبداع عند
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صاحبو ,وىذا ما نجده عند عبد القاىر الجرجاني عند
حديثو عف التقديـ والتأخير ,إذ قاؿ :ىو باب كثير
بعيد الغاية ,ال
اسع
الفوائدُّ ,
التصرؼُ ,
ّ
جـ المحاسف ,و ُ
ٍ
بؾ ِإلى َلطيفة ,وال
ويْفضي َ
اؿ َيْفتَُّر لؾ عف بديعةُ ,
يز ُ
ِ
موقعو,
طف لديؾ
ويْم ُ
مس َم ُعوَ ,
ُ
تَزاؿ تَرى شع اًر يروُقؾ ْ
ولطف عندؾ ,أف ُقِّدـ
اقؾ
تنظر
ثـ
سبب أ ْ
ُ
َف ر َ
َ
فتجد َ
ُ
()9

ظ عف ٍ
مكاف إلى مكاف .
فيو
وحِّوؿ المف ُ
شيءُ ,
ٌ
وكأف الشاعر عندما يخرج عف ىذه الحدود المعيارية,
فإنو إنما يفعل ذلؾ ألنو لـ يجد في المعيارية ما يفي

بغرضو ,ويؤدي مقصوده.

ميما في
والتقديـ الجائز بصوره المختمفة ,يترؾ أث ار ِّ

االرتقاء بالقصيدة جماليِّا ,واإلسياـ في تقديميا رؤية

شكال ,واحداث تنوع داللي كبير.
و ً

وتتناوؿ ىذه الدراسة داللة التقديـ الجائز في شعر ابف
الطثرية؛ لما حظي بو الديواف مف نماذج وافرة في ىذا
الباب تنطمق مف أف الشعر لغة حية ,تتالءـ فييا

العناصر الموحية ,وينسجـ فييا التعبير ,لتحديد
المحظة الشعرية ,وابراز الجوانب الجمالية المعبرة عما
في نفس الشاعر.

وتعد الدراسة الداللية النتاج الحقيقي لمدراسات
التركيبية ,ومتى خمت الدراسات التركيبية مف ىذا
الوجو الناصع لمغة ,كانت محض تجميع لقوالب ال

روح فييا؛ إذ إف كل تركيب لغوي لو داللة خاصة بو,

ومتى ظير الجانب الداللي بجوار الجانب التركيبي
ظير معو التكامل بيف جسـ المغة وروحيا؛ وتنبع
أىمية ىذه الدراسة في أنيا تكشف بشكل مباشر ما

انطوت عميو تراكيب الشاعر في باب التقديـ
والتأخير ,لما لو مف أثر بال في توجيو التركيب لما
يخدـ مقصد الشاعر.
وقد كانت الطبعة المعتمدة ىي (شعر يزيد بف الطثرية
لحاتـ صالح الضامف) مطبعة أسعد بغداد؛ 1973ـ؛

صل فييا حاتـ الضامف بيف الشعر
لرصانتيا إذ َف َ
المنسوب إلى ابف الطثرية ,وما نسب لو ولغيره.
منيجية البحث:

يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي الذي يقوـ عمى:
 -وصف كل ظاىرة مف ظواىر التقديـ الجائز في

شعر ابف الطثرية ,وتحميميا ,وترتيبيا عمى وفق
األبواب النحوية ,وعرض كالـ النحوييف في ذلؾ.
 جمع الشواىد الشعرية التي تندرج تحت ىذهالظاىرة ,وتفسير ما فييا مف ريب بصورة مختصرة.
 -ربط التراكيب الشعرية الواردة في ديواف الشاعر

تحت ىذه الظاىرة بدالالتيا مف خالؿ أقواؿ المغوييف,

ومف ثـ توضيح األبعاد الداللية لكل تركيب لغوي ورد

في شعر ابف الطثرية؛ كل ذلؾ مف أجل الوقوؼ عمى
بعض أسرار التقديـ الجائز عند الشاعر.

_ كتابة البيت الشعري ببنط عريض ,مسبوقا بالبحر
الشعري ,ووضع خط تحت الشاىد ,مع تذييل البيت
بشرطة مائمة ,يتموىا رقـ الصفحة التي ورد فييا
البيت ,وفي اليامش تكتب أرقاـ صفحات بقية أبيات
النمط ,متموة برقـ البيت ,مع كتابة أوؿ كممة مف
البيت إذا تكرر الرقـ في الصفحة نفسيا.

وقد جاءت ىذه الدراسة في مقدمة ،وثالثة مباحث،
وخاتمة:

المقدمة :فييا توضيح المقصود بالتقديـ الجائز,

ومصطمحاتو ,وربطيا بالداللة ,وتعريف بالشاعر.

المبحث األوؿ :التقديـ الجائز في الجممة االسمية,
وداللتو.
المبحث الثاني :التقديـ الجائز في الجممة الفعمية,

وداللتو.

المبحث الثالث :التقديـ الجائز في متممات الجممة
الفعمية وداللتو.
الخاتمة :وفييا أىـ نتائج البحث وتوصياتو.
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مشكمة الدراسة:
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2015 .68ـ.

تتمثل مشكمة البحث في قمة الدراسات التركيبية

جمالية االنزياح التركيبي في الشعر المغربي

الداللية التي عنيت بشعر ابف الطثرية ,إذ كاف جميا

القديـ لمدكتور رضواف جنيدي مجمة إشكاالت في

يتناوؿ الناحية األدبية ,ومف تناوؿ الناحية التركيبية -
عمى قمتو -لـ يتعرض لمجانب الداللي في تمؾ

التراكيب.

لذلؾ يظل ديواف ابف الطثرية بو حاجة ماسة إلى سبر
أ واره ,ود ارسة نواحي شعريتو وىي ىدؼ مادة ىذا
البحث.
الدراسات السابقة:

إف الدراسات التي تناولت ظاىرة التقديـ الجائز ,أو
االنزياح التركيبي بالتقديـ والتأخير كثيرة ,منيا:

التقديـ والتأخير في ديواف ابف زيدوف دراسة

نحوية داللية ,إبراىيـ صبري دمحم قباحة ,رسالة
ماجستير ,كمية الدراسات العميا ,برنامج المغة العربية,
وآدابيا ,جامعة الخميل2019 ,ـ.

العػػدوؿ الترتيبػػي فػػي التراكيػػب النحويػػة الدالػػة عمػػى

ثنائيػػة التسػػاىل والتشػػدد فػػي الق ػرآف الك ػريـ ,طػػو صػػالح
أمػػيف أ ػػا ,وماجػػد حميػػد أوختػػي ,مجمػػة جامعػػة كرك ػوؾ
لمدراسات اإلنسانية ,مجمد ( ,)14العدد (2019 ,)2ـ.

ظاىرة االنحراؼ التركيبي في شعر محمود

درويش ,التقديـ والتأخير والحذؼ أنموذجا عائشة بف
السايح ,العالمة ,مجمد ( ,)4عدد (,2019 ,)9
جامعة قاصدي مرباح ,ورقمة ,الجزائر.
االنزياح التركيبي في قصيدة فمسطيف عمى

الصميب

لمفدي زكريا ظاىرة التقديـ والتأخير

أنموذجا .حامد نواؿ ,ودمحم بف حمو ,مجمة دراسات
مجمد ( ,)7العدد (.2018 ,)2

االنزياح التركيبي في مواقف ومخاطبات النفري

لفائز ىاتو عزيز الشرع ,وأمجد دمحم شكر .مجمة آداب
البصرة .كمية اآلداب .جامعة البصرة .العراؽ .العدد

المغة واألدب  .187العدد  /6ديسمبر .2014

وأما الدراسات التي تناولػت شػعر ابػف الطثريػة فقػد قػاـ بيػا
عػ ػػدد يػ ػػر قميػ ػػل مػ ػػف الدارسػ ػػيف بأشػ ػػكاؿ مختمفػ ػػة ,بػ ػػدأت
بمحػ ػػاوالت جمػ ػػع أشػ ػػعاره ,ابتػ ػػداء بمحاولػ ػػة الشػ ػػيخ حمػ ػػد
الجاسػ ػػر سػ ػػنة 1967ـ ,وبعػ ػػدىا محاولػ ػػة الػ ػػدكتور حػ ػػاتـ
الض ػػامف سػ ػػنة 1973ـ ,ومحاولػ ػػة الػ ػػدكتور عبػ ػػد العزيػ ػػز
الفيص ػػل ,وتمتيمػ ػػا محاولػ ػػة الػ ػػدكتور ناصػ ػػر الرشػ ػػيد سػ ػػنة
1400ى ػ ػ ػػ ,وقػ ػ ػػد تن ػ ػػاوؿ الػ ػ ػػدكتور أحم ػ ػػد الضػ ػ ػػبيب ىػ ػ ػػذه
المحاوالت في مقػاؿ بعنػواف المشػاركة السػعودية فػي نشػر

النصػػوص األدبيػػة القديمػػة وتحقيقيػػا (المرحمػػة الثانيػػة) -
رقػـ  -6شػػعر يزيػد بػػف الطثريػة أحمػػد بػف دمحم الضػػبيب,
نشػػر فػػي مجمػػة العػػرب – السػػعودية ,مػػج  ,43ع .10,9
2008ـ .إذ عق ػ ػػد مقارن ػ ػػة ب ػ ػػيف ى ػ ػػذه األعم ػ ػػاؿ ,وكان ػ ػػت

موجيا لمحاولة الدكتور ناصر الرشيد.
البيا ن ًقدا
ً
ثـ جاءت بعدىا دراسة ناىد أحمد السيد الشعراوي

شعراء بني عامر األمويوف  ,دار المعرفة الجامعية,

2005ـ.
وكذلؾ دراسة عزت محمود عمي فارس :يزيد بف

الطثرية حياتو ,وشعره ,ومذىبو الغزلي مف األدب

األموي دار يافا لمنشر والتوزيع عماف2006 ,ـ.

أما الدراسات الفنية لشعر يزيد بف الطثرية فقد كانت
قميمة ,ولعل أىميا دراسة شيد ىشاـ دمحم الشنديدي,

رسالة ماجستير بقسـ المغة العربية بكمية اآلداب
جامعة اإلسكندرية ,بعنواف شعر يزيد بف الطثرية
دراسة موضوعية فنية2011 .ـ.
ولـ تتعرض المؤلفة لشيء مف التراكيب إال بشكل
يسير في الفصل الثاني مف الباب الثاني ,إذ تناولت

لغة الشاعر ومعجمو الشعري ,وأسموبو ,ووقفت عمى
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بعض التراكيب النحوية ,والصرفية عند الشاعر دوف
التعرض لداللة تمؾ التراكيب.

وسيكوف الكالـ فيما يجوز فيو التقديـ والتأخير[الرتبة
ير المحفوظة] ,وىو ما ُيْق ِدـ عميو الشاعر ألجل
نكتو بال ية ,ال يجدىا في بقائو عمى األصل .وقد

لذلؾ ّّ
رحبا في
يعد ديواف ابف الطثرية ال زاؿ
ً
ميدانا ً
باب الدراسات التركيبية التي تحتاج إلى بعض

أمكف حصر المواضع التي ورد فييا التقديـ فيما يأتي:

الوقفات لربط جوانبو التركيبية بدالالتيا.

 تقديـ المبتدأ النكرة.

ولعل ىذا البحث يكوف محاولة في اإلسياـ في سد

 تقديـ الخبر.

الخمل ,واضافة شيء إلى المكتبة العربية في ىذا

 التقديـ والتأخير في الجممة االسمية المنسوخة.

الجانب ,وهللا مف وراء القصد وىو اليادي إلى سواء

السبيل.
المبحث األول :التقديم الجائز في الجممة االسمية،

وداللتو:

األصل في ترتيب الجممة االسمية أف يرد المبتدأ أوالً,
ثـ ينتظر الفائدة بمجيء الخبر؛ ألف

أصل المبتدأ

التقديـ؛ ألنو محكوـ عميو ,والبد مف وجوده قبل
()10

 ,وىو معموـ لكل مف المخاطب والمتكمـ,
()11

أما الخبر فحقو التأخير؛ ألنو محكوـ بو

 ,ولعل

أصل ىذا الحكـ فقاؿ
ذلؾ ىو ما أراده المبرد عندما ّ
فاالبتداء نحو :زيد ,فإذا ذكرتو ,فإنما تذكره لمسامع.

ليتوقع ما تخبره بو عنو ,فإذا قمت منطمق ,أو ما

أشبو ,صح معنى الكالـ ,وكانت الفائدة لمسامع في
الخبر

()12

()13

حساف

 ,وتناوؿ ىذه الظاىرة الدكتور تماـ

 ,في باب الرتبة المحفوظة ,وىذه الرتبة مع

المبتدأ أو الخبر ,تكوف محفوظة في مواضع معينة,
ىي ما يعرؼ بوجوب تقديـ المبتدأ ,وتأخير الخبر ,أو

الخروج عنيا لموجب تركيبي أو داللي ,كوجوب تقديـ
الخبر وتأخير المبتدأ ,ولكل نوع منيما مواضع
()14

معينة

األصػ ػ ػػل فػ ػ ػػي المبتػ ػ ػػدأ أف يكػ ػ ػػوف معرفػ ػ ػػة ,أو نك ػ ػ ػرة فييػ ػ ػػا
()15

تخصػ ػ ػ ػ ػ ػػيص
نكػ ػرة

توطئػة:

الحكـ

أوال :تقديم المبتدأ النكرة.

 .وىذا المبحث ال يتناوؿ تمؾ الرتبة

المحفوظة [وجوب التقديـ أو التأخير]؛ ألف مخالفتو

تُ َعُّد مف قبيل الخطأ ,وليس لممتكمـ فيو خيار آخر,

()16

 ,واألصػ ػ ػ ػ ػ ػػل فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الخبػ ػ ػ ػ ػ ػػر أف يكػ ػ ػ ػ ػ ػػوف

وذل ػػؾ ألف المبت ػػدأ محك ػػوـ عمي ػػو ,والحك ػػـ عم ػػى

الشيء ال يكػوف إال بعػد معرفتػو

()17

 ,وعمػى ىػذا ال يجػوز
()18

االبتػ ػ ػػداء بػ ػ ػػالنكرة إال بشػ ػ ػػر اإلفػ ػ ػػادة

 ,فػ ػ ػػإذا حصػ ػ ػػمت

بالتخص ػػيص أو يػ ػره ف ػػأخبر ع ػػف أي نكػ ػرة ش ػػئت؛ ألف
الغػػرض مػػف الكػػالـ إفػػادة المخاطػػب ,فػػإذا حصػػمت جػػاز
الحكـ

()19

.

وقد ورد ذلؾ في موضع واحد في الديواف ,لـ يخرج
فيو عف مألوؼ النحوييف ,وىو قولو[ :الطويل]

سالم عميكن الغداة فما لنا

إليكن إال أن تشأن سبيل50 /

وىذا الموضع يشي فيو التقديـ بخصيصة مقصودة,

حيث تعبر عما في قمبو مف مكنونات الحب تجاىيف,

وكأف تمؾ المشاعر النفسية قد خرجت في صورة
الدعاء ليف ,والسالـ دعاء لإلنساف بأف يسمـ مف
اآلفات .كما أنو تمييد بيف يدي طمبو بأف يجعمف لو
سبيال لمقائيف ,والذي لف يتـ إال بموافقتيف.
تقديم النكرة المخصوصة عمى خبرىا شبو الجممة.
ورد في الكشاؼ« :فإف قمت :المبتدأ النكرة إذا كاف

خبره ظرًفا وجب تأخيره ,فمـ جاز تقديمو في قولو
َج ٌل ُم َس ِّمى ِع ْن َدهُ} [األنعاـ]2 :؟ قمت :ألنو
{وأ َ
تعالى َ
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()20

تخصص بالصفة فقارب المعرفة»

قد ورد ذلؾ في

الديواف في موضع واحد ىو قولو[ :الطويل]

تراءت وأستار من البيت دونيا

إلينا وحانت غفمة المتفقد38 /

فقد خصصت كممة (أستار) بالوصف (مف البيت),
واذا خصصت النكرة بالوصف قاربت المعرفة.

وىذا الكالـ الذي ذكره الزمخشري تكمـ فيو عف الناحية
المعيارية التي تتخمل التركيب ,لكف في الشاىد السابق
ورد ىذا التقديـ في الجممة الحالية ,ولعل السبب في
لما
حصوؿ ىذا المعنى عند تقديـ ذكر المبتدأ أنؾ ّ

ذكرت االسـ المتحدث عنو عرؼ العقل أنو ُي ْخَب ُر عنو
بأمر ,فيصير مشتاًقا إلى معرفة بماذا يخبر عنو ,فإذ

ُذكر ذلؾ الخبر قبمو العقل قبوؿ العاشق لمعشوقو,

فيكوف ذلؾ أبم في التحقيق

()21

.

إذ جاء الخبر المقدـ شبو جممة ,والمبتدأ معرؼ
باإلضافة ,وقد قدـ الشاعر ىنا الخبر مف باب اإللزاـ

ؽ
فداء لمحبوبتو ,واف لـ
أماـ قومو بأف يسو اليدي ً
يكف إال أخوه يسوؽ ىذه اإلبل ,وىنا يحاوؿ الشاعر
أف يبرىف عمى قدرتو وتمكنو مف فعل ما يقوؿ ,وىو

أبم في ىذا المقاـ.

ومنيا ما كاف الخبر فيو نكرة موصوفة كقولو [الطويل]

ومن دون ليمى سبسب متماحل

يجيب صداه البوم حين يصيح 28 /

إذ ركز الشاعر عمى تقديـ الظرؼ الحائل بينو وبيف
ليمى ,وىو ىنا يوظف التركيب النحوي ,ويجعمو

مطواعا لما يكابده مف فراؽ ليمى ,وقد رسـ الشاعر
حالتو مع ما يكابده بما وصف بو السبسب مف
التحامل ,واالتساع الذى ال تسمع فيو إال صدى البوـ,

ويؤكد ذلؾ قولو في موضع آخر [ :الوافر]

والشاعر ىنا يريد أف يظير لمسامع حاؿ محبوبتو,

ىوى دفين
بأكناف الحجاز ً
يؤرقني إذا ىدت العيون 56 /

معاناتو؛ لذلؾ قدميا.

البعد لـ يكف ليظير لمسامع لوال تحديد الجية المكانية

وأنو قد حاؿ بينو وبيف رؤيتيا شيء ما ,أال وىو

(أستار) وىو جمع قمة ,فيي قميمة لكنيا السبب في

إذ قدـ ىنا الخبر لذات السبب ,وىو بعدىا عنو ,وىذا

ثانيا :تقديم الخبر:
ً
يجوز تقديـ الخبر عمى المبتدأ وذلؾ في ير حاالت

لممحبوب وىو أنو بأكناؼ الحجاز.كما يدؿ تقديـ

الوجوب ,وذلؾ إذا لـ يحصل لبس أو نحوه ...

الخبر (الجار والمجرور) عمى تخصيص أرض

فنقوؿ :قائـ زيد ,وقائـ أبوه زيد  ...وفي الدار زيد,

الحجاز بموطف محبوبتو دوف يرىا مف البالد.

الذروة في توظيف ىذا التقديـ

وعندؾ عمرو

()22

في الصور اآلتية:

مقدما عمى المبتدأ
وقد ورد الخبر
ً

 -1تقديم الخبر شبو الجممة ،والمبتدأ معرفة أو نكرة
مخصصة:
()23

وقد ورد ذلؾ النمط في الديواف في عشرة مواضع

ما كاف فيو المبتدأ معرفة كقولو[ :الطويل]
عمي ىدايا البدن إن لم أالقيا

منيا

ولعل الشاعر بم

الجائز في قولو[ :الطويل]

بيديك قتمي إن أردت منيتي وشفاء نفسي إن أردت
شفائيو 58/

إذ قصر سبب القتل والشفاء بيدي محبوبتو ,مستخدما
تقديـ الجار والمجرور عمى المبتدأ المعرفة واألصل
فيو التقديـ .مع سمب إرادتو تماما عندما عمق اإلرادة

بأسموب الشر

()24

وان لم يكن إال فديك يسوقيا

49 /

(إف أردت) .وقد استطاع الشاعر

توظيف ذلؾ التقديـ لممبالغة في التخصيص والقصر
كما في قولو (بيدؾ قتمي إف أردت)
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 - 2تقديم المتعمق عمى المبتدأ أو الخبر:

ثالثا:

ومما ورد مف التقديـ الجائز عند ابف الطثرية تقديـ

المنسوخة:

المتعمق عمى المبتدأ أو عمى الخبر ,وذلؾ في ثمانية
()25

مواضع

 ,إذ ورد ذلؾ التقديـ عمى المبتدأ المؤخر

فقط ,وذلؾ نحو قولو[:الطويل]

()26

ثمانون واف نقدىا وجزور

39 /

فقد تقدـ المعموؿ (ليـ) وتقدـ معو كذلؾ الظرؼ (في

كل شير) وأصل التركيب أف يكوف :عمي أدية ليـ في
ّ
كل شير ,وىذا التركيب بما شممو مف مغايرة عف
األصل استطاع الشاعر أف يضيف داللة أخرى ىي

تخصيص الجية التي ستقدـ ليا الدية ,مع الدورية

واالستم اررية ,التي تظير مف قولو (في كل شير).

وقد يكوف التقديـ عمى المبتدأ كما سبق ,أو عمى
الخبر المؤخر كما في قولو[ :الطويل]

خبر لو ,وىكذا يتغير
ًا
اسما لو ,والمسند
إليو
ً
ترتيبيا,وتصبح الصورة التركيبية لمجممة االسمية
[الناسخ  +اسمو (المبتدأ)  +خبره (الخبر)]

وىذا الترتيب يحدث فيو ما حدث لمجممة االسمية األـ

مف تقديـ وتأخير ,وقد ورد ذلؾ في ديواف ابف الطثرية
في مواضع كثيرة ,أمكف تقسيميا إلى األنواع اآلتية:
تقديم اسم الناسخ النكرة عمى خبره شبو الجممة.

ورد تقديـ اسـ ليس النكرة عمى خبرىا في موضع واحد
وىو قولو[ :الطويل]

دعوىن يتبعن اليوى وتبادلوا

بنا ليس بأس بيننا بالتبادل52 /

األصل في ترتيب الجممة االسمية ىو أف يتأخر

()27

معارفيا باألبرقين برود

29 /

حيث قد الشاعر (باألبرقيف) عمى الخبر (برود) وىو

أطالؿ الديار بيذا المكاف الذي يحبو ,فقدميا ألىمية
مكانتيا في قمبو ,كما أف تأخير الخبر وّلد في النفس
عنصر التشويق لمخبر (برود).

وقدـ كذلؾ قولو (عمينا في الحياة) عمى الخبر.

وقديكوف المقدـ ىو الجار والمجرور كما سبق ,أو
يقدـ معو الظرؼ كما في قولو[:الطويل]

نجيء إلى ثور ففيم رحيمنا

وثور عمينا في الحياة صبور39 /

إذ قدـ (عمينا) ومعيا (في الحياة) حيث دلت األولى
عمى تخصيص الخبر (صبور) عمييـ دوف

يرىـ,

ودلت الثانية عمى المدة الزمنية التي ينعموف فييا بيذه
الميزة مف (ثور) ,وفييا امتداد زمني يشمل حيز
حياتيـ كميا.

يدخل الناسخ عمى الجممة االسمية ,فيجعل المسند

المنسوخة ىي:

عمي ليم في كل شير أدية

أشاقتك أطالل الديار كأنما

التقديم

والتأخير

في

الجممة

االسمية

المبتدأ النكرة ما لـ يخصص ,أو يكوف بو مسوغ مف
مسو ات التقديـ ,والشاعر في ىذا البيت قدـ اسـ

ليس (بأس) ,وىو نكرة ,وأخر خبره (بيننا) ,وال
تخصيص في المبتدأ وقد أجمع النحاة والعرب عمى
منع ذلؾ

(.)28

وبالرجوع إلى السياؽ الذي ورد فيو البيت نجد الشاعر

في طور حديثو مع النسوة الالتي يزرف يره ,فيقوؿ

ليفّ :ي ْرف وجيتكف إلى منازلنا ,فنحف ال نرى بأسا
في تبادؿ الزيارات ,ولعمو ضمنيا العموـ ,وكأنو أراد
بيذا التقديـ المخالف لمقاعدة دفع الخوؼ الموجود عند

النساء مف زيارة حييـ.

تقديم خبر الناسخ عمى اسمو.

في ىذا النمط التركيبي تقدـ الخبر شبو الجممة عمى

المبتدأ المعرفة في الجممة المنسوخة ,واألصل فيو أف
يتقدـ عمى شبو الجممة ,وذلؾ في أربعة مواضع,
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ثالثة منيا قولو[ :الطويل]

الجو المسيطر عمى الشاعر والسامعيف ,إذ إنو

يمانية أمست بنجران دارىا

شغوؼ متمذذ باألثر الذي تحدثو األنامل ,وىو الشفاء

اقي ىواك نزوح28 /
وأنت عر ٌّ
فداك من الخال ن كل ممزج
()29

تكون ألدنى من يالقي وسائمو

فإن أغو ال تكتب عميكم غوايتي

54 /

أجل ال .وان أرشد فميس لكم رشدي37 /

حيث جاءت الجمل المنسوخة اآلتية( :أمست بنجراف

دارىا  /تكوف ألدنى مف يالقي وسائمو  /فميس لكـ
رشدي) ,وقد جرى فييا تقديـ خبر الناسخ عمى اسمو
المعرفة.
وىذا التقديـ يصحبو نوعاف مف الداللة ,األولى:
إظيار عامل

التشويق لالسـ المتأخر الذي أوجده

الخبر المتقدـ مف خالؿ حفز الذىف لمتطمع وانتظار

اكتماؿ الفائدة الداللية.
والثانية :ىي داللة التخصيص التي أعطاىا ىذا
التقديـ لخبر الناسخ في مثل قولو (بنجراف) بما تحويو

مف ربط لمبعد المكاني وداللتو عمى ما يعانيو مف ألـ
الفراؽ ,وذلؾ إلبراز أىميتو بالنسبة لممتأخر ,فالدار
موضعيا بنجراف ,ولو كانت في ير ىذا المكاف لما

أصبح األمر صعبا عمى الشاعر وىو السبب المحرؾ
لكل منغصاتو ,وىي ذات لداللة في قولو (ألدنى مف

يالقي وسائمو) إذ االختصاص بكل مف يالقيو.

في حيف أفاد التقديـ في الموضع الثالث نفي
اختصاصيـ بالرشد الذي يظير عند الشاعر.

وقدـ الشاعر ما ليس لو مسوغ نحوي في الموضع
أناممو) ,وذلؾ في قولو[:الطويل]
شفاء
الرابع
ْ
ْ
(كانت ً
بنفسي من لو مر برد بنانو

شفاء أناممو54 /
عمى كبدي كانت
ً
فكممة (شفاء) قد تقدمت؛ لالىتماـ باألثر الناتج عف

األنامل ,وذلؾ لتواكب تصوير الحالة النفسية ,وطبيعة

وقد دؿ عمى ذلؾ تقديـ (بنفسي) في صدر البيت,

وىي تحتاج إلى أثر األنامل ,ال إلى األنامل.

تقديم المتعمق عمى معمولي الفعل الناسخ ،أو خبره.

قد ورد ىذا التركيب في سبعة مواضع ,ىي قولو:

[الطويل]
يظل بيا سرب القطا متحيًار
إذا ماج بحر اآلل وىو يموح28 /

فأصبح منيا ذاك قفًار وسامحت
لك النفس فانظر ما الذي أنت فاعل 51/

وقد اجتمع في البيتيف السابقيف كوف المقدـ ىو الجار

والمجرور (بيا) (منيا) وىما تفيداف التخصيص,
المطموب لذاتو في ىذه المواضع ,فبيا ,ال بغيرىا حيرة

القطا ,ومنيا ,ال مف يرىا خمو المكاف.

وىذا قد يكوف مع الفعل (كاد) كما كاف مع (كاف)
نحو قولو[:الطويل]

فرشت بقيل :كاد يشفي من اليوى

تكاد لو أكبادنا أن تقطعا 47 /

إذ يذكر الشاعر سبب تقطع األكباد ,وأنيا مف أجل
المكموـ مف اليوى ,ويظير فييا بوضوح ر بة الشاعر
في تصدير ىذا السبب لمسامع حتى يعذر المتكمـ,
فيو تقديـ لو داللتو في مكانو.

وقد يصاحب ىذا التقديـ اضطراب في الرصف
التركيبي نحو قولو[ :الطويل]

خود يكون بيا القميل يمسو

من طبعيا عبًقا يطيب ويكثر38 /

ففي ىذا البيت قدـ الشاعر المتعمق (بيا) عمى

معمولي (يكوف) ,فأراد أف يخصص محبوبتو بتقديـ

الجار والمجرور ,إذ إنو وصف القميل مف طبعيا
بالعبق الذي يزداد ويكثر ,وفي ذلؾ مبالغة مقصورة
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صعبا
عمى محبوبتو دونما سواىا ,إال أنو ارتقى مرتقى
ً

سعد بف عبد هللا بف أحمد الدرييـ

تقديم المحصور بـ ( ًإال) في باب النواسخ.

 ,وىذا مف قبيل التكمف الذي

مف مواضع تأخير الخبر أف يكوف
محصور ,وقد يأتي
ًا
ِّ
شاذا ير ذلؾ ,كما أنو مف مواضع وجوب تقديـ
محصورا ,نحو :ما زيد ِّإال قائـ
الخبر أف يكوف المبتدأ
ً

لمشاعر ,وبعد محبوبتو عنو أثرىما الواضحاف عمى

وقد ورد المبتدأ المحصور بػ ً
(إال) في موضعيف ,منيا

بيذا التقديـ ,حيث جعمو صاحب ديواف المعاني مما
ىو مضطرب الرصف جيد المعنى ,بل إنو في اية
()30

اضطراب الرصف

()31

يعاب عمى الشاعر ,وربما كاف لمحالة النفسية

في األوؿ ,ونحو :ما في الدار إال زيد في الثاني

االضطراب التركيبي ,وىذا موضع فريد في ديوانو.

متأخر عمى الوجوب في قولو[ :البسيط]

,

وقد يكوف تقديـ المتعمق عمى الخبر فقط ,كما في

ال عيب في لكم إال معاتبتي

دعاني اليوى من نحوىا فأجبتو

إذا تعتبت من أخالقكم عتًبا 20 /
حيث قصر الشاعر العيوب في المعاتبة فقط ,فأخرىا

قولو[ :الطويل]

فأصبح بي يستن حيث يريد30 /

أنا اليائم الصب الذي قاده اليوى
وقولو[ :الكامل]

إليك فأمسى في حبالك مسم ًما56 /

نازعتيا غنم الصبا إن الصبا

قد كان منى لمكواعب عيًدا 35 /

الخبر ىو محط الفائدة ,وىو ما ينتظره السامع,

ويتشوؽ لمعرفتو ,لكف الشاعر في ىذه األبيات

()32

محصورة بػ(إال) بعد النفي .ومنيا ما عمد الشاعر فيو
إلى تأخير المبتدأ والخبر في باب المحصور بػ(إال)
في قولو[ :الطويل]
عمي ىدايا البدن إن لم أالقيا

وان لم يكن إال فديك يسوقيا49 /

حيث إف األصل (واف لـ يكف يسوقيا إال فديؾ)

ويكوف ىنا مف باب قصر المبتدأ عمى الخبر ,ومعيود
النحوييف تأخير المحصور بػ(إال) في باب المبتدأ أو

بتقديمو المتعمق عف الخبر ,يعاجل السامع بيذا

الخبر ,لكف الشاعر أخر المبتدأ والخبر في لفتة

فالمتعمقات (بي) ,و (مني) في البيتيف األوؿ والثالث

في بيت واحد مف ديوانو.

المتعمق؛ ليكوف محددا لمفيوـ الخبر في ىذا اإلطار,
لمتخصيص ,و(في حبالؾ) في البيت الثاني لتحديد

ريبة قصد منيا المبالغة في القصر ,ولـ يرد ذلؾ إال

المكاف والظرفية ,وىي محددات مقصودة لذاتيا.
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المبحث الثاني :التقديم الجائز في الجممة الفعمية،

آخرا ,وقد تقدـ المفعوؿ
بعده,ورتبة المفعوؿ أف يكوف ً

توطئــة:

ومدار كل ذلؾ عمى العناية واالىتماـ ,فما قدمتو كنت

()34

وداللتو.

لضرب مف التوسع واالىتماـ بو ,والنية التأخير

درس النحويوف ترتيب أركاف الجممة الفعمية مف الفعل

بو أعنى ,ولكف مواطف العناية واالىتماـ تختمف

أف األصل أنيا تبدأ

بحسب المقاـ ,ولذلؾ قد تقدـ كممة في موضع

()33

والفاعل والمفعوؿ ,وقرروا

بالفعل ,فالفاعل ,فالمفعوؿ بو ,فإف كاف ىناؾ

فضالت فإنما يكوف ترتيبيا بعد ذلؾ ,وىذا الترتيب
ممزما إال في بعض المواضع التي حددىا
ليس
ً
النحويوف ,وفي ير تمؾ المواضع يجيزوف لممتكمـ أف

يغير مراتب الجممة الفعمية ,فيقدـ المفعوؿ بو عمى

وتؤخرىا في آخر حسبما يقتضيو المقاـ ...وليس
معنى االىتماـ تقديـ ما ىو أفضل أو أشرؼ ,إذ
المقاـ قد يقتضي تقديـ المفضوؿ عمى الفاضل
...ولكل مقاـ مقاؿ

()35

وقد أمكف حصر مواضع التقديـ والتأخير في الجممة

الفاعل ,ويؤخر الفاعل ,أو يقدـ المفعوؿ بو عمى

الفعمية في الديواف في األبواب اآلتية:

مما يقتضيو المقاـ والسياؽ المغوي.

 التقديـ عمى الفاعل.

الفعل ,أو الظرؼ أو الجار والمجرور إلى ير ذلؾ
وقد لخص ابف يعيش ىذا األمر عندما قاؿ :رتبة

الفعل يجب أف يكوف أوال ,ورتبة الفاعل أف يكوف

 التقديـ عمى الفعل.

 التقديـ عمى المفعوؿ.
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 - 2تقديم الجار والمجرور عمى الفعل.

أوال التقديم عمى الفعل:

الجار والمجرور مف المتعمقات بالفعل أو ما يشبيو,

 -1تقديم الظرف عمى الفعل.

يعػػد الظػػرؼ فػػي بػػاب الكػػالـ فضػػمة؛ إذ يعرفػػو النحوي ػوف

ضػ ػَمة ألج ػػل أم ػػر وق ػػع في ػػو م ػػف زم ػػاف
بأن ػػو :م ػػا ذك ػػر َف ْ
مطمًقػػا ,أو مك ػػاف م ػػبيـ

()36

 ,أم ػػا ع ػػف موقع ػػو ف ػػي الك ػػالـ

وترتيبو مع أركػاف الجممػة الفعميػة ,فقػد حػدده المبػرد بقولػو:
حػػد الظػػرؼ أف يكػػوف بعػػد الفاعػػل

()37

 ,وذلػػؾ يشػػير إلػػى

ترتي ػػب الظػ ػرؼ ف ػػي الجمم ػػة الفعمي ػػة وى ػػو م ػػا يس ػػمى عن ػػد
النحػ ػوييف (المفع ػػوؿ في ػػو) ,ل ػػذلؾ لم ػػا ك ػػاف الظ ػػرؼ أح ػػد
المفع ػوالت كػػاف حكمػػو حكػػـ المفعػػوؿ

()38

 ,و األصػػل فػػي

المفع ػػوؿ ب ػػو الت ػػأخير ع ػػف الفع ػػل والفاع ػػل

()39

 ,والخ ػػروج

عمػ ػػى ذلػ ػػؾ األصػ ػػل مػ ػػف تقػ ػػديـ مػ ػػا حقػ ػػو التػ ػػأخير عمػ ػػى
البػا
المفعوؿ إنما يكوف إما لمتخصيص وىػو الزـ لمتقػديـ ً
(.)40

بشيادة االستقراء...أو االىتماـ بشأف المقدـ.

وتكوف زائدة عمى عنصري اإلسناد فييا عمى التركيب
األساسي لمجممة ,وىو (الفعل ,والفاعل ,والمفعوؿ بو
إف وجد) ,بيد أف األصل في ترتيب الكالـ أف مرتبة

ضَمة  ...ومرتبة ما يصل إليو
العمدة قبل مرتبة َ
الف ْ
[يعني الفعل] بنفسو ,قبل مرتبة ما يصل إليو بحرؼ
الجر

()43

 ,مف ذلؾ يفيـ أف حق الجار والمجرور أف

متأخر عف المفعوؿ بو .وأما إذا تقدـ
ًا
يكوف ترتيبو
عمى الفعل فيكوف ذلؾ لمتخصيص كقولو تعالى:
َّ ِ
الن ِ
يف ِإ َذا ا ْكتَاُلوا َعَمى َّ
اس َي ْستَ ْوُفو َف} [المطففيف]2 :
{الذ َ
جاء في تفسير األلوسي( :عمى) متعمقة بػ(يستوفوف)
ويكوف تقديميا عمى الفعل إلفادة الخصوصية

()44

ويكوف ذلؾ فيما يمكف تعمق الفعل بغير المجرور
أيضا
ً

()45

 ...فيقصد بالتقديـ قصره عميو »  ,ثـ مثل
ُم ٍة
في موضع آخر عند قولو تعالى{ :لِ ُك ِّل أ َّ
م ْنس ًكا ىـ ن ِ
اس ُكوهُ} [الحج ,]67 :فقاؿ :والكالـ
َ َ ُْ َ

يالحػ ػػظ مػ ػػف ذلػ ػػؾ أف الترتيػ ػػب المتبػ ػػع لممفعػ ػػوؿ فيػ ػػو أف

بمثاؿ

جػػاز تقػػديـ المفعػػوؿ فيػػو عمػػى الجممػػة ,قػػاؿ الرضػػي فػػي

نظير قولؾ :لكل مف فاطمة ,وزينب وىند وحفصة

يكػوف بعػد الفعػػل والفاعػل ,ول ػ َّما جػػاز تقػديـ المفعػوؿ بػػو,
مختص ػػا
تق ػػديـ المفع ػػوؿ عم ػػى الفع ػػل ى ػػذا الحك ػػـ ل ػػيس
ً

بػ ػػالمفعوؿ ب ػ ػػو ,ب ػ ػػل المفع ػ ػوالت الخمس ػ ػػة في ػ ػػو سػ ػ ػواء إال
المفعػ ػ ػػوؿ معػ ػ ػػو

()41

 ,وذلػ ػ ػػؾ لداللػ ػ ػػة يقصػ ػ ػػدىا المػ ػ ػػتكمـ,
()42

والتقديـ يفيد أىمية المقػدـ وتخصيصػو

,وقػد ورد تقػديـ

الظرؼ في الديواف في موضع واحد ىو قولو[ :الطويل]
إذا ما الريح نحو األ ثل ىبت

وجدت الريح طيب ًة جنوبا 20/

عمػػد الش ػاعر إلػػى تقػػديـ ىػػذا الظػػرؼ (نحػػو) عمػػى الفعػػل

(ىبت) ليمفت نظر المخاطب إليو ,وىو مػع ذلػؾ يفيػد فػي

َج َعْمَنا

ثوبا
ثوبا
خاصا ,إذا كنت أعطيت فاطمة ً
أعطيت ً
ً
ثوبا أسود ,وحفصة
ثوبا أصفر ,وىند ً
أحمر ,وزينب ً

ثوبا أحمر ال
ثوبا أبيض ,فإنو بمعنى :لفاطمة أعطيت ً
ً
ألخرى مف أخواتيا  ...وىكذا

()46

 ,وقد ورد ذلؾ في

الديواف في سبعة مواضع ,وكاف الموضع األوؿ منيا

ىو قوؿ الشاعر[ :الطويل]

عميو دفاق في الغديات وارد

وآخر في برد العشي يروح29 /

قدـ الشاعر الجار والمجرور (في برد) عمى الفعل

استحضػػار مسػػرح الحػػدث الػػذي دار فيػػو الكػػالـ؛ ليشػػعر

(يروح) ليشعر السامع بتخصيصو في ىذا الوقت (برد

وتخصيصػػو بيػػذه الميػزة .كمػػا يفيػػد قمػػة تقػػديـ الظػػرؼ عػػف

عمى الوقت كما سبق أو ما يفيد التخصيص نحو

السػ ػػامع بأىميػ ػػة ذلػ ػػؾ المكػ ػػاف الػ ػػذي تيػ ػػب عميػ ػػو ال ػ ػريح,

الفعل ,إذ إنو لـ يرد إال في موضع واحد في الديواف.

العشي) دوف يره مف األوقات ,وقد يكوف المقدـ يدؿ
قولو[ :الطويل]
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دعاني اليوى من نحوىا فأجبتو

فأصبح بي يستن حيث يريد30 /

وىنا نجد الشاعر يقدـ الجار والمجرور (بي) عمى
الفعل (يستف) ليشعر السامع باختصاصو بيذا اليوى

دوف

يره .ويقاؿ في بقية المواضع التي وقع فييا

سعد بف عبد هللا بف أحمد الدرييـ

نجد الشاعر قدـ الجار والمجرور (مف حبكـ) عمى ما
(مضمرا) مف باب
يعمل عمل الفعل (اسـ الفاعل)
ً
سببا في
تقديـ السبب عمى المسبب ,فحبو كاف ً
إضماره الوجد والشوؽ لمحبوبتو.

ثانيا التقديم عمى الفاعل:

تقديـ الجار والمجرور عف الفعل ما قيل في ىذيف

 - 1تقديم المفعول عمى الفاعل (جائز).

يقصده الشاعر.

يكوف الغرض معرفة وقوع الفعل عمى مف وقع عميو,

البيتيف مع اختالؼ االىتماـ واالختصاص الذي

ومف ىذه األبيات قولو[ :الطويل]
تبادر جوناً تنسج الريح متنو

لو حبب في جانبيو يسيح29 /

تذكرت ذات الخال من فرط حبيا

ض ًحى والقالص اليعمالت بنا تخدي37/
فمما أريت المالكيين كميم

إلي يراعي طرفو ويحاذره44 /

وقد كانت كميا في سياؽ الخبر ,عدا موضع واحد

كاف في سياؽ االستفياـ وىو قولو[ :الطويل]

فأنبني صحبي وقالوا :أمن ى ًوى
بكيت؟ ولو كانوا ىم وجدوا وجدي 37 /

قدـ الشاعر الجار والمجرور (مف ىوى) عمى الفعل

(بكيت) وىذا التقديـ ورد في سياؽ المعاتبة ,فيو ىنا
يتكمـ عمى لساف المعاتبيف وقد رآىـ قمموا مف شأف ىذا

اليوى الذي أصابو ,وفييا تقميل مف شأف اليوى ,في

حيف لو كانوا مكانو لشعروا بما كاف يشعر بو .وىو

يفيد قمة تقديـ الجار والمجرور عف الفعل في سياؽ
االستفياـ ,إذ إنو لـ يرد إال في موضع واحد في
الديواف.

وقد يكوف ذلؾ مع الفعل مباشرة كما سبق ,أو مع ما
يعمل عمل الفعل نحو قولو[ :الطويل]
وقوال تركنا الحارثي مكبالً
بكبل اليوى من حبكم مضم اًر وجدا 33/

المفعوؿ إذا تأخر عف الفعل ,وتقدـ عف الفاعل إنما

ال وقوعو ممف وقع منو

()47

 ,وبالرجوع إلى أبيات ىذا

التركيب ,يالحظ أف العناية واالىتماـ ,منصبتاف عمى

مف وقع عميو الفعل ,ال عمى مف قاـ بو ,وقد ورد ذلؾ
()48

في الديواف في تسعة مواضع

منيا قولو[ :الطويل]

ومن يعمق البيض الكواعب قمبو

ويبغضنو يدع الشقي المعذبا17 /

إذ قدـ المفعوؿ بو (البيض) عمى الفاعل (قمبو) مع

وصفو بكممة (الكواعب)؛ ليمفت انتباه السامع إلى
سببا في شقائو وعذابو,
جماؿ تمؾ النساء التي كانت ً
وىذا التقديـ الجائز كاف لو كبير األثر في رسـ
المنظر ,ونقمو إلى السامع.

وقد يعمد الشاعر إلى تقديـ القمب وىو مفعوؿ بو
عندما يكوف المقصد لفت انتباه السامع إلى حاؿ ىذا
القمب المكموـ المروع ,الذي زاد مف وصفيا إضافة
المفعوؿ بو (قمب) إلى ياء المتكمـ ,كما في قولو:

[الطويل]

وحنت قموصي بعد ىدء صباب ًة

فيا روع ًة ما راع قمبي حنينيا 57 /

قدـ الشاعر المفعوؿ بو (قمبي) عمى الفاعل (حنينيا)
لممناسبة؛ إذ إف الذي يرتاع ىو القمب ,فقدـ القمب

عمى حنيف ناقتو الذي ىو سبب ارتياع قمبو.

ويقاؿ في بقية المواضع التي وقع فييا تقديـ المفعػوؿ بػو
ع ػػف الفاع ػػل مػ ػػا قي ػػل ف ػػي ىػ ػػذيف البيت ػػيف م ػػع اخػ ػػتالؼ
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االىتمػػاـ الػػذي يقصػػده الشػػاعر بمػػا قدمػػو .ويظيػػر مػػف

مجموعيا اىتماـ الشاعر بتقديـ المفعوؿ بو عف الفاعػل,
طوعو أحسف تطويع لنقل معاناتو إلى السامع.
وأنو قد ّ
 2ـ تقديم الظرف عمى الفاعل.
()49

تقديـ متعمقات الفعل

عمى بعض يكوف عمى

ضربيف ,وذلؾ إما ألف أصمو التقديـ ,وال مقتضى

لمعدوؿ عنو ,واما ألف ذكره أىـ ,والعناية بو أتـ ,فيقدـ

المفعوؿ عمى الفاعل ,إذا كاف الغرض معرفة وقوع

الفعل عمى مف وقع عميو ,ال وقوعو ممف

()50

.

وعمى ذلؾ يكوف تقديـ الظرؼ عمى الفاعل ,القصد

منو االىتماـ بمعرفة المكاف أو الزماف الذيف وقع
فييما الفعل ,ال معرفة ممف وقع ,وال عمى مف وقع,

واف كاف الجميع ييـ المخاطب وينتظره لكف ليس
()51

بأىمية المقدـ .وقد ورد ذلؾ في سبعة مواضع

منيا قولو[ :الطويل]

,

فرحنا تمقانا بو أم شنبل

ضحًيا وأبكتنا عشًيا أصائمو 55 /

مقصودا
وىنا يمحظ أف تقديـ الظرؼ (عشيِّا) كاف
ً

لذاتو ,إذ أراد الشاعر أف يقطع عمى السامع ما جاؿ

في تفكيره مف أف ىذه الفرحة بمقاء أـ شنبل قد دامت

طويالً ,فيعاجمو بأنيا لـ تمبث حتى العشي ,وفي ىذا
تظير داللة تقديـ الظرؼ عمى الفاعل.

وقد يكوف الظرؼ المقدـ ظرؼ زماف كما سبق ,أو
ظرؼ مكاف كما في قولو[ :الطويل]

أال ربما يا ثور فرق بينيا

أنامل رخصات حديث خضابيا25 /

ػور وىػػو يحمػػق أرسػػو,
وىنػػا نجػػد الشػػاعر يخاطػػب أخػػاه ثػ ًا

يذكره بمرور أنامل محبوبتو.
إال أف موضعيا ما زاؿ ّ
ويقاؿ في بقية المواضع التي وقع فييا تقديـ الظرؼ
عمى المفعوؿ بو ما قيل في ىذيف البيتيف مع اختالؼ

مكانا ,حيث
زمانا كاف أو ً
ما يقصده الشاعر بما قدمو ً
وظفو الشاعر لنقل السامع إلى سبب الفرح أو الحزف
الذي أثر في الشاعر فأراد أف يعاجل بو السامع.

 3ـ تقديم الجار والمجرور عمى الفاعل.

الفصل بيف الفعل والفاعل بالجار والمجرور ,يجوز
()52

بالقياس عمى جواز الفصل بينيما بالمفعوؿ بو

,

كما أنو مف طرؽ إفادة الحصر تََقُّدـ المفعوؿ أو الجار
()53

والمجرور ,أو سائر متعمقات الفعل

 ,وقد تقدـ

الجار والمجرور عمى الفاعل في الديواف في تسعة
()54

وعشريف موضعا

 ,منيا قوؿ الشاعر[:الطويل]

يقول خميمي بالموى من حفارة

وقد قف تارات من الخوف جانبو22 /

وىنا نجد الشاعر يقدـ الجار والمجرور (مف الخوؼ)
عمى الفاعل (جانبو) ليقطع توىـ السامع وتفكيره عف

سبب ارتعاد قمب خميمو وقشعريرتو عند الحفارة (ماء
دوف موضع العقيق) ,إذ حصر ذلؾ في الخوؼ الذي

أصابو وليس لمرض ألـ بو أو نحو ذلؾ .ومف ذلؾ

أيضا قولو[ :الطويل]

جرى واكف العينين بالديمة السكب

وراجعني من ذكر ما قد مضى حبي 22 /

ونمحظ الشاعر ىنا يقدـ الجار والمجرور (مف ذكر)
عمى الفاعل (حبي) ليقطع توىـ السامع وتفكيره عف
سبب بكائو وحسرتو ,وىو تذكره ألياـ حبو الجميمة
ٍ
ٍ
ذؿ
السابقة وتحسره عمييا ,وليس لسبب آخر
كغبف أو ّ
وقع عميو مف أعدائو أو نحو ذلؾ.

ويطمػػب منػػو أف يترفػػق بممتػػو التػػي لطالمػػا مػ ّػرت خالليػػا
أنامػػل محبوبتػػو المخضػػبة ,حيػػث استحضػػر الشػػاعر فػػي

ويقاؿ في بقية المواضع التي وقع فييا تقديـ الجار

ىػػذا اإلحسػػاس لمسػػامع مػػف خػػالؿ تقػػديـ ظػػرؼ المكػػاف

اختالؼ ما يقصده الشاعر مف تقديـ موضع عمى

ىذه المحظة موضع مرور األنامل في شعر رأسو ,ونقػل

(بينيا) عف المفعػوؿ بػو (األنامػل) ,فػر ـ يػاب األنامػل

والمجرور عف الفاعل ما قيل في ىذيف البيتيف مع

موضع.
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وىنػػا يمحػػظ كثػرة األبيػػات التػػي تقػػدـ فييػػا الجػػار والمجػػرور

ػر بنفسػو وبشػعره الػذي سػارت
نائب الفاعل (ركابػو) مفتخ ًا

بمجػ ػػرور مخصػ ػػوص ,وقص ػ ػره عميػ ػػو دوف ي ػ ػره ,ودلػ ػػت

تفكير السامع عف سػبب الػداء الػذي أصػاب راحمتػو وىػو

عػػف الفاعػػل ,والتػػي قصػػد بيػػا الشػػاعر تخصػػيص الفعػػل

كذلؾ عمػى كثػرة المتربصػيف بالشػاعر ,الػذيف ربمػا يؤولػوف

بو الركباف في الغػزؿ و يػره مػف ضػروب الشػعر ,ليقطػع

تس ػػاقط وبرىػػػا مػ ػػف كثػ ػرة السػػػفر ,وىػ ػػو انشػػػغالو بػ ػػاليوى

أفعالػػو إلػػى أسػػباب يػػر حقيقيػػة؛ ممػػا جعػػل الشػػاعر يكثػػر

وتم ػػذذه ب ػػو ,وحب ػػو الص ػػادؽ ال ػػذي جعم ػػو يقط ػػع الفي ػػافي

ليدفع عنيـ توىماتيـ الخاطئة.

وقد يكوف التقديـ عمى نائب الفاعل لمفعل كما سبق,

مػػف اسػػتخداـ ىػػذا النػػوع مػػف التقػػديـ داخػػل الجممػػة الفعميػػة؛
وقد يكوف التقديـ عمى فاعل اسـ الفاعل وذلؾ في
موضع واحد ىو قولو[:الطويل]
أال ال تموموني فمست وان نأت

بمنصرم عنيا ىواي وال ودي 37 /

والقفار لوصاؿ محبوبتو وليس لسبب آخر.
أو السـ المفعوؿ كقولو[ :الطويل]

فقام كسكران بو عقب سكرة

وبرده مجرور من النوم جانبو 23 /

ويقاؿ في بقية المواضع التي وقع فييا تقديـ الجار

وىنا نجد الشاعر يقدـ الجار والمجرور (عنيا) عمى

والمجرور عمى نائب الفاعل ما قيل في ىذيف البيتيف

محبوبتو ال تزوؿ عف خاطره ,وأنو يستمذ بيواىا

عمى موضع.

معموؿ اسـ الفاعل (ىواي) إلشعار السامع بأف
وودىا ,وفي ذلؾ حصر الىتماـ الشاعر ,وتعمقو

بمحبوبتو دوف سواىا.

 4ـ تقديم الجار والمجرور عمى نائب الفاعل.

قد يكوف تقديـ الجار والمجرور عمى الفاعل صراحة

كما سبق ,أو يكوف التقديـ عمى نائب الفاعل ,وقد ورد
()55

ذلؾ في ستة مواضع

منيا قولو[:الطويل]

وأبدى اليوى ما كنت أخفي من العدى

وجن لتذكار الصبى مرًة قمبي22 /
وىنا نجد الشاعر يقدـ الجار والمجرور (لتذكار) عف

نائب الفاعل (قمبي) ليقطع توىـ السامع وتفكيره عف

سبب بمو و درجة الجنوف ,وىو تذكره ألياـ الصبا
التي قمما خمت مف نز ات اليوى ,وقد رافق ىذا

مرة) ,وىي ىنا بمعنى مرات
التقديـ تقديـ اسـ المرة ( ّ
كثيرة ,وفي ذلؾ تأكيد لصحة ما يستعممو العامة لكممة

(مرة) التي تعني الكثرة .ومنو أيضا قولو[ :الطويل]
ّ
ومن عريت لميو قد ًما ركابو

وشاعت قوافي شعره في القبائل52 /

وىنػػا نجػػد الشػػاعر يقػػدـ الجػػار والمجػػرور (لميػػو) عمػػى

مع اختالؼ ما يرمي إليو الشاعر مف تقديـ موضع

ثالثا :التقديم عمى المفعول:

 1ـ تقديم الظرف عمى المفعول.

وقد ورد ذلؾ في الديواف في ثالثة مواضع منيا قولو:
[الطويل]

فما ممكت عيناي حين ذكرتيا

دموعيما حتى انحدرن عمى خدي37 /

وىنا يمحظ أف تقديـ الظرؼ (حيف) عمى المفعوؿ بو
مقصودا لذاتو ,حيث أراد الشاعر أف
(دموعيما) كاف
ً
يقطع عمى السامع ما جاؿ في تفكيره مف أف ىذه
الحالة النفسية مف التذكر لمحبوبتو تمر مرور الكراـ

دوف أثر ظاىر عميو ,فيعاجمو بأف عينيو لـ تتأخ ار في
إسباؿ دموعيما حيف تذكر محبوبتو ,بل استجابتا
لحالتو النفسية مباشرة وجادتا بالدموع في حينو ,وفي
ىذا تظير داللة تقديـ الظرؼ عمى المفعوؿ بو .وقد

يكوف ذلؾ بقصد تخصيص الزماف أو المكاف بفعل
معيف نحو قولو[ :الكامل]
أال ىل أتى ليمى عمى نأي دارىا
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وقولو أيضاً[ :الطويل]
()56

لقد حادلت

أسماء دونك بالموى

عيون العدا سقًيا ليا من محادل51/
ففي البيت األوؿ جاء تقديـ (يوـ صخر) وفي البيت

الثاني قدـ (بالموى) إذ يقصد الشاعر ىنا توجيو ذىف

المخاطب إلى أىمية ىذيف المكانيف ,واستدعاء مكاف
الحدث المعروؼ لدى السامعيف بكل ما فيو داللة
تحط بظالليا عمى التركيب.
 2ـ تقديم الجار والمجرور عمى المفعول بو.

وقد ورد ىذا التركيب في الديواف في ثمانية عشر
()57

موضعا
ً

 ,منيا قولو[ :البسيط]

خبرتيم عذبوا بالنار جارتيم

ومن يعذب غير هللا بالنار 41 /

ىنا يمحظ أف الشاعر قدـ الجار والمجرور (بالنار)
عمى المفعوؿ بو (جارتيـ) ,وىو تقديـ مقصود لذاتو
مف باب التيويل وشناعة الفعل الذي قاـ بو ابف عـ
فخا بداخمو
محبوبتو الذي نصب لمشاعر ابف الطثرية ً
بقايا نار ,فوقعت (وحشية الجرمية) محبوبة الشاعر

في ذلؾ الفخ ,وأصيبت ببعض الحروؽ جراء وقوعيا
في ذلؾ الفخ .وقد يكوف ذلؾ التقديـ لعمة أخرى

كقولو[ :الطويل]

حمفت ليا أن قد وجدت من اليوى
أخا الموت ال بدعاً وال متآسًيا 57 /
إذ قدـ الشاعر الجار والمجرور (مف اليوى) عمى
المفعوؿ بو (أخا الموت) لبياف العمة أو السبب في

شعوره أو إحساسو بالموت _ مبالغة_ مف شدة ما يجد

مف حبو وعشقو لمحبوبتو.
ويقاؿ في بقية المواضع التي وقع فييا تقديـ الجار
والمجرور عف المفعوؿ بو ما قيل في ىذيف البيتيف مع
اختالؼ ما يقصده الشاعر مف تقديـ موضع عمى

موضع.

سعد بف عبد هللا بف أحمد الدرييـ

ربما تدؿ كثرة الشواىد التي وردت عمى ىذا التركيب,
مف التقديـ الجائز عمى التخصيص واضطراب الحالة
التي يعيشيا الشاعر.

وقد يكوف التقديـ عمى المفعوؿ بو األوؿ كما مر في
األبيات السابقة ,أو يكوف عمى المفعوؿ بو الثاني,

كما في قولو[ :الكامل]
رب المعارج إن قضيت فراقيا

يدا 35 /
فاجعل يزيد عمى الفراق جم ً

إذ قدـ الشاعر الجار والمجرور (عمى الفراؽ) عمى
المفعوؿ الثاني (جميدا) مف باب العناية واالىتماـ بأمر
الفراؽ وانقطاع الوصل بينو وبيف محبوبتو ,وألف

وسببا لمتصبر والتجمد لدى
الفراؽ قد يكوف عمة
ً
الشاعر؛ ولذلؾ قدمو عمى التجمد .وقد يكوف التقديـ
عمى المفعوؿ بو المعموؿ لممصدر ,كقولو[ :الطويل]
أال ال أبالي إن نجا لي ابن بوزل

ثوائي وتقييدي بحجر لياليا 58 /

قدـ الشاعر الجار والمجرور (بحجر) عمى المفعوؿ
بو (لياليا) المعموؿ لممصدر (تقييدي) مف باب العناية
(ح ْجر) ,فيو مأسور
واالىتماـ بالمكاف المأسور فيو ُ
في ذلؾ المكاف ,وير ب في أف يتعرؼ ابف عمو (ابف

بوزؿ) عمى مكاف أسره؛ ليأتي ليخمصو منو ,ولـ يعبأ

آخر كممة (لياليا).
بمدة أسره ,ولذلؾ نجده ّ
وقد يكوف تقديـ الجار والمجرور عمى متعمق الفعل
بقصد التخصيص كقولو[ :البسيط]

عمقن حولي يسألن القرى أصالً
وليس يرضين مني بالمعاذير 43 /

قدـ الشاعر الجار والمجرور (مني) عمى متعمق الفعل

(بالمعاذير) ليشعر السامع بمكانتو في قومو ,وأف مثمو
ال ينبغي أف يعتذر لضيفو ميما كاف األمر ,وىذا
الكالـ جاء في سياؽ رده عمى عتاب أخيو بذبح ناقة

مف نوؽ أخيو.
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المبحث الثالث :التقديم الجائز في متممات الجممة
الفعمية وداللتو

وقد ورد ىذا التركيب في الديواف في موضعيف ,منيما

مفردا ,وىو قولو[ :الطويل]
ما كاف الحاؿ ً

()58

إذا لم تفرج مات غ ًما صؤابيا
()59

قدـ الشاعر الحاؿ ( ًما)

واستخدـ كممة (أستار) جمع قمة؛ ليعبر عف ىواف ذلؾ
الحاجز الذي لـ يمنعو مف رؤيتيا بعد ذلؾ.
 3ـ تقديم الجار والمجرور أو الظرف عمى تمييز

25 /

عمى صاحبو (صؤابيا)

بش ْع ِره واالىتماـ بو ,وفيو بياف
وىو داللة عمى عنايتو َ
لسبب موت القمل وىو الغـ.

مفردا كما سبق ,أو جممة مقدمة
وقد يكوف ىذا الحاؿ ً
عمى معموؿ الفعل كقولو[ :الطويل]
تراءت وأستار من البيت دونيا

عمى معموؿ الفعل (إلينا) ليبيف السبب الذي حاؿ بينو
وبيف رؤيتيا وىي تمؾ األستار مع فمة ابف عميا,

 1ـ تقديم الحال عمى صاحبو.

فييمك مدرى العاج في مدليمة

قدـ الشاعر الحاؿ الجممة (وأستار مف البيت دونيا)

إلينا وحانت غفمة المتفقد38 /

أفعل التفضيل.

األصػػل فػػي أسػػموب التفضػػيل أف يميػػو أو يمػػي معمولػػو
()60

 ,وذلػػؾ نحػػو قولػػو تعػػالى:
ػرور بمػػف
المفضػػوؿ مجػ ًا
ِ
َّ
يف ِمػ ػ ْػف أَْنُف ِس ػ ػ ِي ْـ} [األح ػ ػزاب,]6 :
{النِبػ ػ ُّ
ػي أ َْوَلػ ػػى ِبػ ػػاْل ُم ْؤِمن َ
وتػػأتي (مػػف) جػػارة لممفضػػوؿ ,و(مػػف) و(مجرورىػػا) مػػع
أفع ػػل بمنزل ػػة المض ػػاؼ م ػػف المض ػػاؼ إلي ػػو ,ف ػػال يج ػػوز

تقديميا عميو ,إال إذا كػاف المجػرور بيػا اسػـ اسػتفياـ أو
مض ػػاًفا إلػػػى اسػػػـ اس ػػتفياـ ,فيج ػػب التقػػػديـ نحػػػو قولػػػؾ
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(ممف أنت أفضل؟) و ِ
(م ْف ولػد َمػ ْف ولػدؾ أفضػل) وفػي
()61

ي ػ ػػر االسػ ػ ػػتفياـ ال يج ػ ػػوز

 ,واذا وقػ ػ ػػع ذل ػ ػػؾ فيعػ ػ ػػد
()62

ضرورة ,بػل قيػل :إنػو ال يجػوز إال فػي نػادر الكػالـ

,

ولػػـ يػػرد فػػي الػػديواف تقػػديـ الجػػار والمجػػرور عمػػى أفعػػل

ػوـ ننطمػ ػػق عامػ ػػدوف إلػ ػػى بمػ ػػد كػ ػػذا ,إف جعمتػ ػػو
نحػ ػػف قػ ػ ٌ

وصفا

()65

 ,وابف مالؾ يرى الترتيػب إذ يقػوؿ :واذا نعػت

بمفػػرد وظػػرؼ وجممػػة ,قػػدـ المفػػرد ,وأخػػرت الجممػػة
()67

ومػػاؿ إل ػػى ذل ػػؾ الرضػػي

()68

 ,واألزى ػػري

()66

,

 ,وق ػػد ذى ػػب

التفضػػيل ,وانمػػا ورد تقػػديـ الجػػار والمجػػرور عمػػى تمييػػز

بع ػػض الب ػػاحثيف

ألذ الناس في الدنيا حديثاً

النحػ ػػو العربػ ػػي ,دوف النظػ ػػر إلػ ػػى األثػ ػػر الػ ػػداللي الػ ػػذي

()69

إل ػػى أف الػ ػرأي ال ػػذي يوج ػػب تقػ ػػديـ

أفعل التفضيل ,في موضع واحد ,كما في قولو[ :الوافر]

المفرد عمى سواه ,إنمػا ينطمػق مػف الجانػب المعيػاري فػي

وأطيبو بعيد النوم ريقا 48 /

يصاحب الخروج عمػى ىػذا األصػل الػذي تبنػاه بعضػيـ,

إذ قدـ الشاعر الجار والمجرور (في الدنيا) ليوضح
لمسامع لذة حديث محبوبتو التي ال تضاىييا لذة في

أما الػرأي القائػل بػالجواز فقػد اىػتـ بػالمعنى عمػى حسػاب
الجانػ ػػب الشػ ػػكمي ,واخػ ػ َّ
ػتط ال ػ ػرأي القائػ ػػل بالغمبػ ػػة منيجػ ػػا

بل لكل مف ىو مخموؽ في الدنيا ,وىذا فيو داللة عمى

وقد ورد ذلؾ التقديـ في الديواف في أربعة مواضع منيا

وورد تقديـ الظرؼ عمى تمييز أفعل التفضيل في

عميو دفاق في الغديات وارد

ألذ الناس في الدنيا حديثاً

إذ قدـ الشاعر النعت شبو الجممة (في الغديات) عمى

الدنيا كميا ,بيذه الشمولية المكانية لكل مف يتحدث,

وسطا بيف المنيجيف السابقيف.

تخصيص محبوبتو بيذه المذة دوف يرىا.

قولو[:الطويل]

موضع واحد كذلؾ ,وىو قولو[ :الوافر]
وأطيبو بعيد النوم ريقا 48 /

وآخر في برد العشي يروح29 /

النعت المفرد (وارد) وفي ذلؾ داللة عمى االىتماـ

قػ ػػدـ الشػ ػػاعر الظػ ػػرؼ (ُب َعيػ ػػد النػ ػػوـ) عمػ ػػى تمييػ ػػز أفعػ ػػل

بتوقيت ورود السيل (أوؿ النيار) ,وقدـ النعت شبو

العادة بأف الريق يكوف بعد النوـ متغي ًاػر أو فاس ًػدا ,بخػالؼ

لذات السبب (االىتماـ بجانب التوقيت (برد العشي).

التفض ػػيل (ريق ػػا) وى ػػذا الظ ػػرؼ مقص ػػود لذات ػػو ,إذ ج ػػرت
ريػ ػػق محبوبتػ ػػو الػ ػػذي يكػ ػػوف أطيػ ػػب مػ ػػا يكػ ػػوف فػ ػػي ىػ ػػذا
التوقيػت ,وقدمػو ليػدفع مػا توىمػو السػامع مػف فسػاد الريػق,

وفي ىذا مبالغة مف الشاعر في وصف حديثيا وريقيا.
 4ـ تقديم النعت شبو الجممة عمى النعت المفرد.

تحػػدث النحويػػوف عػػف ترتيػػب النعػػوت إذا جػػاء المنعػػوت

نكػرة ,إذ يػػأتي النعػػت المفػػرد أوال _وىػػذا ىػػو القيػػاس_ ثػػـ
بعػػد ذل ػػؾ يػػأتي النع ػػت الجممػػة ,عم ػػى أسػػاس أف المف ػػرد
أصػل ٌ,والجممػة فػرع عميػو ,وال ينبغػي تقػديـ مػا ىػو فػػرع
عمى ما ىو أصل إال في ضرورة الشعر ,وىذا ما ذىػب

إليو ابف السراج

()63

()64

 ,وابف عصفور

 ,لكف سػيبويو لػـ

يقػػل بػػالمنع ,بػػل جػػوز تقػػديـ الفعميػػة عمػػى المفػػرد ,يقػػوؿ:

الجممة (في برد العشي) عمى نعت الجممة (يروح)
ومف ذلؾ أيضا قولو[ :البسيط]

ىبين ضيًفا عراكم بعد ىجعتكم

في قطقط من سقيط الميل منثور 43/

وقولو[ :الطويل]

وأنى اىتدت أسماء والنعف دونيا

لركب بأعمى ذي سالمان نازل51 /

وما كإييام القطاة مزيًنا
وي ً
لعيني ضحاه غا ًلبا لي باطمو 54 /
وجميع ما ورد في ديواف الشاعر مف التقديـ والتأخير

بيف النعت الجممة ,وشبو الجممة ,والمفرد ,كاف بتقديـ
النعت شبو الجممة عمى
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الخاتمة:

سعد بف عبد هللا بف أحمد الدرييـ

تخصيص الفعل أو المفعوؿ بو بمجرور مخصوص,

دراسة ظاىرة التقديـ الجائز في ديواف ابف الطثرية

وقصرىما عميو دوف يره ,مما جعل الشاعر يكثر مف

التقديـ الذي تجيزه لو قواعد المغة .وربط ذلؾ بداللة

لمقصر ,أو االىتماـ والعناية.

تعنى برصد تمؾ المواضع التي لجأ فييا الشاعر إلى
تمؾ التراكيب مف خالؿ األبيات التي وردت فييا.

وقد ظير بتتبع تمؾ الظواىر ,وما نتج عنيا مف

استخداـ ىذا النوع مف التقديـ داخل الجممة الفعمية؛
أظيرت الدراسة أف ىناؾ نماذج لـ ترد إال مرة

واحدة ,كاف القصد منيا ىو عموـ التخصيص

تحميل إحصائي مجموعة مف النتائج الداللية يمكف أف

واألىمية لممقدـ مثل :تقديـ المبتدأ النكرة ,وتقديـ النكرة

لقد ظيرت قدرة الشاعر عمى االستفادة مف التقديـ

عمى الفعل ,وتقديـ الجار والمجرور عمى متعمق

أظيرت اإلحصاءات البيانية في ظواىر التقديـ

تقديـ اسـ الفعل الناسخ النكرة عمى خبره شبو

نجمميا فيما يأتي:

الجائز في المغة لممبالغة في التخصيص والقصر.

والتأخير كثرة األبيات التي تقدـ فييا الجار والمجرور

المخصوصة عمى خبرىا شبو الجممة ,وتقديـ الظرؼ

الفعل .لكف وقع الشاعر في ضرورات منيا:
الجممة في قولو[ :الطويل]

عمى الفاعل ,حيث بمغت نسبتيا  %44مف مجموع

دعوىن يتبعن اليوى وتبادلوا

ظواىر التقديـ والتأخير .وكذلؾ األبيات التي تقدـ فييا

الجار والمجرور عمى المفعوؿ بو ,حيث بمغت نسبتيا

َّ
أخ َر الشاعر المبتدأ والخبر في باب المحصور
بػ(إال) في الجممة االسمية في لفتة بديعة ,قصد منيا

إجمالي مجموع الظواىر ,وذلؾ لما قصده الشاعر مف

في قولو[ :الطويل]

ظواىر الجممة الفعمية ,و %23مف إجمالي مجموع

 %27مف مجموع ظواىر الجممة الفعمية ,و %14مف

بنا ليس بأس بيننا بالتبادل52 /

المبالغة في القصر ,ولـ يرد ذلؾ إال في بيت واحد
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عمي ىدايا البدن إن لم أالقيا

وان لم يكن إال فديك يسوقيا49 /

ظير مف الدراسة أف الشاعر قد ارتقى مرتقى

سعد بف عبد هللا بف أحمد الدرييـ

_ إف اىتماـ الشاعر بتقديـ المفعوؿ بو عمى الفاعل
طوعو الشاعر أحسف تطويع لنقل معاناتو السامع.
قد ّ
زمانا
_ تقديـ الظرؼ عمى المفعوؿ بو مكاناً كاف أو ً
وظفو الشاعر لنقل السامع إلى سبب الفرح أو الحزف

صعبا مف خالؿ ىذا االضطراب في الرصف
ً
التركيبي ,وىذا مف قبيل التكمف الذي يعاب عمى

الذي أثر في الشاعر فأراد أف يعاجل بو السامع.

خود يكون بيا القميل يمسو

النعت الجممة ,وشبو الجممة ,والمفرد كاف بتقديـ

الشاعر في تطويع التركيب كما في قولو[ :الطويل]

من طبعيا عبًقا يطيب ويكثر38 /

_ جميع ما ورد في ديواف الشاعر مف تقديـ بيف
النعت شبو الجممة عمى يره مف مفرد أو جممة.

وربما كاف لمحالة النفسية لمشاعر ,وبعد محبوبتو عنو

ومن توصيات البحث:

موضع فريد في ديوانو.

ديواف يزيد بف الطثرية.

أثرىما الواضحاف عمى االضطراب التركيبي ,وىذا
قم ػػة تق ػػديـ الج ػػار والمج ػػرور عم ػػى الفع ػػل ف ػػي س ػػياؽ

االستفياـ ,إذ إنو لـ يرد إال في موضع واحد في الديواف.

دراسة الجوانب الباقية مف التقديـ والتأخير في
دراسة سياقات الحب العذري ,وأثرىا عمى التراكيب

عند شعراء بني أمية.
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اليوامش:
( )1ىو مف شعراء الطبقة العاشرة مف طبقات فحوؿ الشعراء ,شاعر

مقدـ عند بني أمية .قتل في حدود سنة 126ىػ .ينظر في ترجمتو:

طبقات فحوؿ الشعراء ,769 /2 :ووفيات األعياف.375 -367 /6 :

( )2ينظر األسموب واألسموبية ,عبدالسالـ المسدي ,الدار العربية لمكتػاب,

 ,103 :3وأسػ ػػموب االنزيػ ػػاح فػ ػػي الػ ػػنص القرآنػ ػػي ,أحمػ ػػد الػ ػػب النػ ػػوري

الخرشة ,رسالة دكتوراه ,جامعة مؤتو :2008 ,ص  5وما بعدىا.
( )3ينظر األسموب واألسموبية ,السابق ,103 :وما بعدىا.

( )4ينظر الخصائص ,أبو الفتح عثماف بف جني الموصمي ,الييئة
المصرية العامة لمكتاب ,الطبعة الرابعة .444/2 ,وظاىرة العدوؿ في
البال ة العربية مقاربة أسموبية ,عبد الحفيظ مراح ,رسالة ماجستير,

كمية اآلداب ,جامعة الجزائر ,2006 ,ص  11وما بعدىا.

( )5ينظر ظاىرة االنحراؼ التركيبي في شعر محمود درويش ,التقديـ
والتأخير والحذؼ أنموذجا ,عائشة بف السايح ,العالمة ,مج  ,4عدد ,9

( )2019جامعة قاصدي مرباح ,ورقمة ,الجزائر.

( )6ينظر األسموبية ,مدخل نظري ودراسة تطبيقية ,د .فتح هللا أحمد
سميماف ,الدار الفنية ,رى :ص .10

( )7دالئل اإلعجاز ,أبو بكر عبد القاىر بف عبدالرحمف بف دمحم
الجرجاني ,تحقيق :عبد الحميد ىنداوي ,دار الكتب العممية ,بيروت:

لبناف.174 /1 ,

( )8دالئل اإلعجاز.60 /1 ,

سعد بف عبد هللا بف أحمد الدرييـ
( )18انظر ,الكتاب ,عمرو بف عثماف بف قنبر الحارثي بالوالء ,أبو بشر,

الممقب سيبويو ,تحقيق :عبد السالـ دمحم ىاروف ,مكتبة الخانجي ,القاىرة,

الطبعة الثالثة 1408 ,ىػ1988 /ـ ,330/1 :وشرح المفصل.86/1 :
( )19شرح الرضي.232/1 :
( )20الكشاؼ عف حقائق

وامض التنزيل ,أبو القاسـ محمود بف

عمرو بف أحمد ,الزمخشري جار هللا ,دار الكتاب العربي ,بيروت,
الطبعة الثالثة  1407ىػ.7/2 :

( )21مفاتيح الغيب ,أبو عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف
التيمي الرازي الممقب بفخر الديف الرازي خطيب الري ,دار إحياء التراث
العربي ,بيروت.311/32 :

( )22شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ ,ابف عقيل ,عبد هللا بف عبد
الرحمف العقيمي اليمداني المصري ,تحقيق دمحم محيي الديف عبد الحميد,
دار التراث ,القاىرة ,دار مصر لمطباعة ,سعيد جودة السحار وشركاه

الطبعة العشروف  1400ىػ 1980/ـ.227/1 :

( )23انظر بقية المواضع في الديواف بالترتيب :ص/25بيت رقـ,2

ص/29بيت رقـ ,7 ,6وص/51بيت رقـ ,2وص/52بيت رقـ,13

وص/54بيت رقـ4

ؾ بف حنظمة الجرمي ,ومنزلو بالفمج ,مدينة
(ُ )24ف َد ْيؾ :ىو ُف َد ْي ُ
ّ
بأرض اليمامة لبني جعدة وقشير.
( )25انظر بقية المواضع في الديواف بالترتيب :ص/28بيت رقـ1
(يقوؿ بصحراء) ,ص/29بيت رقـ ,11وص/38بيت رقـ( 1وأستار مف

االستراباذي النحوي ,تحقيق وتصحيح وتعميق :أ .د .يوسف حسف

البيت دونيا) ,وص/50بيت رقـ( 1سالـ عميكف) ,وص/54بيت رقـ8
( )26األ َِديَّة في المغة :الماؿ القميل .واأل َِديَّة تْق ِدير ِعد ٍ
َّة مف ِْ
اإلِبل
َ
عدد .تيذيب المغة.162 /8 :
القميمة اْل َ

( )11انظر ,شرح التصريح عمى التوضيح (التصريح بمضموف

جمع برد ,وىو الثوب.

( )9دالئل اإلعجاز.76 /1 ,
( )10شرح الرضي عمى الكافية ,رضي الديف دمحم بف الحسف
عمر ,جامعة قار يونس ,ليبيا 1975 - 1395 :ـ.229/1:

( )27األبرؽ ,والبراؽ مف األرض :ما كاف فييا حجارة ورمل ,والبرود
( )28شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ.226/1 :

الجرجاوي
التوضيح في النحو) خالد بف عبد هللا بف أبي بكر بف دمحم
ّ
األزىري ,زيف الديف المصري ,وكاف يعرؼ بالوقاد ,دار الكتب العممية,

الم َم َّزج :المخمط الكذاب ,والذي ال يثبت عمى خمق.
(ُ )29

( )12المقتضب ,دمحم بف يزيد بف عبد األكبر الثمالي األزدي ,أبو

( )31انظر شرح ابف عقيل.243 ,235/1 :

بيروت ,لبناف ,الطبعة األولى 1421ىػ2000-ـ.213/1 :

العباس ,المعروؼ بالمبرد ,تحقيق دمحم عبد الخالق عظيمة ,الناشر:

عالـ الكتب ,بيروت.126/4 :

( )13انظر ,المغة العربية معناىا ومبناىا الكتاب ,تماـ حساف عمر,
عالـ الكتب ,الطبعة الخامسة2006 ,ـ.207 :

( )14انظر ,المقتضب ,127/4:وشرح المفصل يعيش بف عمي بف
يعيش ابف أبي السرايا دمحم بف عمي ,أبو البقاء ,موفق الديف األسدي
الموصمي ,المعروؼ بابف يعيش وبابف الصانع ,تقديـ إميل بديع

يعقوب ,دار الكتب العممية ,بيروت ,لبناف 234/1 :والتصريح

بمضموف التوضيح.170,171/1 :

( )15انظر شرح الرضي.231/1 :
( )16انظر شرح المفصل,86/1 :
( )17شرح الرضي.232/1 :

( )30انظر ديواف المعاني.259 /1 :

( )32التَّ َعتُب :الموجدة ,والعتب ما دخل في األمر مف الفساد.
( )33انظر الكتاب ,34/1 :والمقتضب ,102/4 :وشرح الرضي:

 ,238,236 ,191/1والتصريح بمضموف التوضيح,284-281/1 :
وىمع اليوامع.9-7/2 ,516 ,515/1 :

( )34شرح المفصل.76/1:

( )35الجممة العربية ,فاضل السامرائي دار ابف حزـ1421 ,ىػ/

 2000ـ.46 ,45 :
()36

شرح شذور الذىب في معرفة كالـ العرب ,عبد هللا بف يوسف

بف أحمد بف عبد هللا ابف يوسف ,أبو دمحم ,جماؿ الديف ,ابف ىشاـ,
تحقيق عبد الغني الدقر ,الشركة المتحدة لمتوزيع ,سوريا.433/2:

( )37المقتضب.102/4 :

( )38شرح المفصل.247/2 :
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( )39ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ,عبد الرحمف بف أبي بكر,

سعد بف عبد هللا بف أحمد الدرييـ
(2تجنبت) ,ص /45رقـ (2يروح) ,ص  /46رقـ (1وما أـ) ,ص /48

جالؿ الديف السيوطي ,تحقيق :عبد الحميد ىنداوي ,المكتبة التوفيقية,

رقـ (1أعوذ) ,ص  /49رقـ (1ستبرأ) و3 ,3مكرر ,ص  /51رقـ ,3

مصر 8/2 :وانظر المقتضب 102/4:وشرح الرضي.321/1:

ص  /52رقـ  ,15 ,10ص  /55رقـ  ,9ص  /58رقـ ( 1أال ال).

( )40انظر ,حاشية الدسوقي عمى مختصر المعاني لسعد الديف

( )55انظر بقية المواضع في الديواف بالترتيب :ص /25رقـ,1

( )41شرح الرضي.321/1:

(َ )56ح َادلت :راو ت.
( )57انظر بقية المواضع في الديواف بالترتيب :ص /18رقـ,7

التفتازاني ,دمحم بف عرفة الدسوقي ,تحقيق :عبد الحميد ىنداوي ,المكتبة
العصرية ,بيروت195/2 :

ص /29رقـ  ,9ص  /30رقـ( 2إذا الحوؿ)

( )42نظر الكشاؼ ,61 / 1:واليمع.9 ,7 / 2 :

ص /20رقـ ( 2ال تنشبوا) ,ص /21رقـ(1كأف) ,ص /23رقـ ,10

( )43البرىاف في عموـ القرآف ,أبو عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا

ص /32رقـ  ,1ص /33رقـ (1أيا رفقة) ,ص  /36رقـ  ,17ص

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي وشركائو1376 ,

ص /46رقـ (1وعف تخمطي) ,ص /47رقـ  ,2ص /48رقـ (1أعوذ)

ىػ1957/ـ .310/1 :وانظر ,المقتضب ,96 ,95/3 :والتصريح

و( 1أعاؼ) ,وص /49رقـ .4
(َ )58ي ْيمِؾ :يصل .والِ ْمدرى :شيء يعمل مف حديد أو خشب عمى
شكل سف مف أسناف المشط ,وأطوؿ منو يسرح بو الشعر المتمبد,

بف بيادر الزركشي ,تحقيق :دمحم أبو الفضل إبراىيـ ,الطبعة األولى,

بمضموف التوضيح.282 ,281/1:

( )44روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ,شياب

الديف محمود بف عبد هللا الحسيني األلوسي ,تحقيق :عمي عبد الباري

عطية ,دار الكتب العممية ,بيروت ,الطبعة األولى 1415 ,ىػ:

 ,275/15والكشاؼ ,230/4 :حيث قاؿ« :أي يستوفوف عمى الناس
خاصة ,أما أنفسيـ فال».

 /40رقـ(1يقولوف) ,ص /41رقـ (1عمى قطري ,مكرر)(2 ,دنوت),

ويستعممو مف لـ يكف لو مشط .ومدليمو :سوداء.

( )59ىو ير متعيف فيو الحاؿ في ىذا الموضع ,بل ىو وجو مف
أوجو اإلعراب فيو ,ومنيا :المفعوؿ المطمق ,والمفعوؿ ألجمو.

()60

المساعد عمى تسييل الفوائد ,بياء الديف بف عقيل تحقيق د.

( )45روح المعاني.275/15:

دمحم كامل بركات ,دار الفكر ,دمشق ,الطبعة األولى1400 ,ىػ:

( )47اإليضاح في عموـ البال ة ,دمحم بف عبد الرحمف بف عمر ,أبو

قاؿ ابف عقيل :ويمزمو ذلؾ إف كاف المفضوؿ اسـ استفياـ أو مضاًفا

تحقيق :دمحم عبد المنعـ خفاجي ,دار الجيل – بيروت ,الطبعة الثالثة:

التوضيح.103/2:

( )46روح المعاني.185/9 :

المعالي ,جالؿ الديف القزويني الشافعي ,المعروؼ بخطيب دمشق,

.167/2

( )48انظر بقية المواضع في الديواف بالترتيب :ص/22بيت رقـ1

 168/2وىذا التقديـ الجائز بخالؼ التقديـ الواجب كما في االستفياـ,
إليو المساعد عمى تسييل الفوائد ,169/2 :وانظر التصريح بمضموف

( )61انظر المساعد عمى تسييل الفوائد ,168/2 :التصريح بمضموف
التوضيح ,103/2 :واليمع.79/3 :

(يقوؿ خميمي) ,ص/24بيت رقـ 17 ,15وص/35بيت رقـ ,6وص

( )62انظر المساعد عمى تسييل الفوائد ,والتصريح بمضموف

 /38بيت رقـ( 2شكر الكرامة) ,وص/55بيت رقـ .11 ,10

التوضيح ,102/2 :واليمع.79/3 :

( )49يقصد بمتعمقات الفعل :الزماف ,والمكاف الذي يقع فييما الفعل,

( )63ينظر األصوؿ في النحو ,أبو بكر دمحم بف السري بف سيل

والجار والمجرور والحاؿ والمفعوؿ بو ,انظر البال ة فنونيا وأفنانيا ػ

النحوي المعروؼ بابف السراج ,تحقيق :عبد الحسيف الفتمي ,مؤسسة

عمـ المعاني ػ لمدكتور فضل حسف عباس ,دار الفرقاف لمنشر والتوزيع,

الرسالة ,لبناف ,بيروت.63/2 :

( )50اإليضاح في عموـ البال ة ,167 ,166/2 :وانظر البال ة

 ,218وىمع اليوامع .185/5

فنونيا وأفنانيا.235 ,234:

( )65الكتاب .49/2

األردف الطبعة الرابعة  1417ىػ 1997 /ـ.234 :

( )51انظر بقية المواضع في الديواف بالترتيب :ص/21بيت رقـ1

( )64المقرب  248-247وينظر شرح جمل الزجاجي -217/1

( )66تسييل الفوائد وتكميل المقاصد ,دمحم بف عبد هللا ,ابف مالؾ

(جرى فوقيا) ,ص/24بيت رقـ  17وص/41بيت رقـ( 1يا سخنة

الطائي الجياني ,أبو عبد هللا ,جماؿ الديف ,تحقيق :دمحم كامل بركات,

العيف) ,وص  /44بيت رقـ( 1وال بأس باليجر) ,وص/57بيت رقـ .3

دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر1387 ,ىػ 1967 /ـ.69 :

( )53انظر ,البرىاف في عموـ القرآف.414/2 :

( )68ينظر شرح التصريح .120/2

( )52انظر التصريح بمضموف التوضيح ,282/1 :واليمع.7/2 :

( )54انظر بقية المواضع في الديواف بالترتيب :ص /18رقـ,5

ص /23رقـ  9 ,3وص  /24رقـ ,12ص  /26رقـ  ,7 ,6 ,5وص

 /28رقـ ( 2أتبكي) ,5 ,ص /29رقـ  ,10ص /35رقـ  ,6,7ص

( )67ينظر شرح الرضي عمى الكافية .318/1

( )69دالالت تقدـ النعت في الجممة الفعمية عمى المفرد في السياؽ

القرآني ,رعد ىاشـ عبود ,جامعة ذي قار ,كمية التربية لمعموـ اإلنسانية

قسـ المغة العربية ,مجمة دواة.12 :

 /38رقـ (1سمي) ,ص /39رقـ  ,3ص /40رقـ  ,7ص  /44رقـ
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The Permissible fronting in the poetry of Ibn al-Thuriyah :
a semantic syntactic study
Sa'ad bib Abdellah bin Ahemd Al-durihim
Abstract
This paper examines the permissible fronting and its significance in Yazid bin Al- Tatharit's poetry, as he
is one of the most prominent poets in the Umayyad age. The study dealt with this phenomenon in its
different contexts, by dividing it into three sections: the permissible fronting in the nominal sentence, and
its significance; the permissible fronting in the verbal sentence and its significance and the permissible
fronting in the complements of the verbal sentence and its significance.The most important findings are as
follows:
-Fronting in the verbal sentence is the most common
-fronting of prepositional phrase (placing it before the verb) is the most frequent then comes fronting the
predicate (placing it before the subject.)
This significance of this phenomenon lies in the poet ability to employ it in achieving exaggeration,
specification and summarization .
Keywords: fronting, structure, meaning, poetry
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