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 الممخص
 

 وىو مف الشعراء البارزيف في عصر بني أمية.  ئز, وداللتو في شعر يزيد بف الطثرية,التقديـ الجايتناوؿ ىذا البحث ظاىرة 
ية االسمالتقديـ الجائز في الجممة ثالثة مباحث ىي:  عمىوىذه الدراسة تناولت تمؾ الظاىرة في سياقاتيا المختمفة, مف خالؿ تقسيميا 

 وقد كانت أبرز نتائج البحث ىي: متممات الجممة الفعمية وداللتو.والتقديـ الجائز في  ,الفعمية وداللتووالتقديـ الجائز في الجممة  ,وداللتو
 أف ظاىرة التقديـ والتأخير في الجممة الفعمية ىي األكثر مف بيف المباحث الثالثة. -
ل, ىي األكثر ورودا مف بيف جميع الظواىر في البحث, تمتيا ظاىرة تقديـ الخبر شبو الجممة أف ظاىرة تقديـ الجار والمجرور عمى الفاع -

 عمى المبتدأ المعرفة.
 وقد كانت أبرز دالالت تمؾ الظواىر ىي إبراز قدرة الشاعر عمى توظيفيا مف أجل المبالغة والتخصيص والقصر.

 .شعر –الطثرية  –داللة  –تركيب  –: تقديـ الكممات المفتاحية
 

 :المقدمة
يتناوؿ ىذا البحث ظاىرة التقديـ الجائز, وداللتو في 

وىو مف الشعراء البارزيف شعر يزيد بف الطثرية, 
كاف شاعًرا وأديًبا,  إذالمقدميف في عصر بني أمية, 

 اوعرؼ بحسف خمقو, وحالوة منطقو وحديثو, وكاف ذ
وىو مف الشعراء , شجاعة, ولو منزلة كبيرة لدى قومو

 , واشتيروا بو.متيميف الذيف عرفوا بالحبال
اسمو يزيد بف سممة بف سمرة بف سممة الخير بف 
قشير بف كعب بف عامر بف صعصعة اشتير بابف 

 .(1)الطثرية, نسبة إلى أمو
 المحػػػػدثوف  عنػػػوأو مػػػػا يعبػػػر  ,التقػػػديـ الجػػػائز وظػػػاىرة

تعبير عما يخالف فيو الشػاعر قوالػب  , ىو(2)االنزياحب
مف أجػل  تيحيا النظاـ المغوي,تة إلى أخرى يُ المغة الثاب

وىػػو  .(3)معنػػى داللػػي يػػراه فػػي ىػػذا األسػػموب دوف ذاؾ
, (4)مػػػػػػا يتشػػػػػػابو مػػػػػػع تعبيػػػػػػر األقػػػػػػدميف عنػػػػػػو بالعػػػػػػدوؿ

. وقػػػػػد (6), والتجػػػػػاوز, وااللتفػػػػػات و يرىػػػػػا(5)واالنحػػػػػراؼ
عبػػر عػػف شػػيء مػػف ذلػػؾ الجرجػػاني بقولػػو:  واعمػػـ أف 

فأّمػػػا إذا تغيػػػر الػػػنظـ ىػػػذا كػػػذلؾ مػػػا داـ الػػػنظـ واحػػػًدا, 
فالبّد حينئذ مف أف يتغير المعنى...ذاؾ ألنػو لػـ يتغيػر 

نما تغّير النظـ فقط  مف المفظ شيء, وا 
(7). 

 ,ولقد حظيت دراسة التركيب والمحافظػة عميػو بعنايػة تامػة
قػػػديميا وحػػػديثيا, فيػػػذا الجرجػػػاني  ,وفائقػػػة مػػػف أىػػػل المغػػػة

َع كالمػػَؾ الوضػػَع يقػػوؿ:  اعمػـػ أْف لػػيَس الػػنظـُ ِإال أف تضػػ
ـُ النحػػو, وتعمػػَل عمػػى قوانينػػِو وُأصػػوِلو,  الػػذي َيقتضػػيِو عمػػ
وتعػػػػرَؼ مناىَجػػػػو التػػػػي ُنِيجػػػػْت فػػػػال تزيػػػػَ  عنيػػػػا, وتحَفػػػػظ 

الرُّسوـَ التي ُرسمْت لؾ, فال ُتِخّل بشيٍء منيا 
(8). 

وعمى الر ـ مف ىذه المحافظة الشديدة عمى النمطية 
بمثابة إبداع عند  المعيارية رأوا أف الخروج عنيا ىو

كمية  -قسـ المغة العربية وآدابيا / أستاذ عمـ المغة التطبيقي المساعد   *
 .بف عبدالعزيز ـطاجامعة األمير س -ألفالج العمـو والدراسات اإلنسانية في ا
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صاحبو, وىذا ما نجده عند عبد القاىر الجرجاني عند 
:  ىو باب كثير إذ قاؿ ,حديثو عف التقديـ والتأخير

الفوائد, جُـّ المحاسف, واسُع التصّرؼ, بعيُد الغاية, ال 
يزاُؿ َيْفَترُّ لؾ عف بديعٍة, وُيْفضي بَؾ ِإلى َلطيفة, وال 

َمُعو, وَيْمُطف لديؾ موقُعو, َتزاؿ َترى ِشعرًا يروُقؾ مسْ 
ـ  ثـ تنظُر فتجُد سبَب َأْف راقَؾ ولطَف عندؾ, أف ُقدِّ

ؿ المفُظ عف مكاٍف إلى مكاف   .(9)فيو شيٌء, وُحوِّ
, ذه الحدود المعياريةوكأف الشاعر عندما يخرج عف ى

في ؾ ألنو لـ يجد في المعيارية ما يفإنو إنما يفعل ذل
 , ويؤدي مقصوده.غرضوب

يترؾ أثرا ميمِّا في يـ الجائز بصوره المختمفة, والتقد
االرتقاء بالقصيدة جماليِّا, واإلسياـ في تقديميا رؤية 

حداث تنوع داللي كبيرو   .شكاًل, وا 
في شعر ابف  الجائزوتتناوؿ ىذه الدراسة داللة التقديـ 

وافرة في ىذا  الطثرية؛ لما حظي بو الديواف مف نماذج
لغة حية, تتالءـ فييا  الشعر الباب تنطمق مف أف

حديد لت, فييا التعبيرسجـ عناصر الموحية, وينال
براز الجوانب الجمالية عما المعبرة  المحظة الشعرية, وا 

 في نفس الشاعر.
وتعد الدراسة الداللية النتاج الحقيقي لمدراسات 
التركيبية, ومتى خمت الدراسات التركيبية مف ىذا 

ميع لقوالب ال كانت محض تج ,الوجو الناصع لمغة
روح فييا؛ إذ إف كل تركيب لغوي لو داللة خاصة بو, 
ومتى ظير الجانب الداللي بجوار الجانب التركيبي 

وتنبع و التكامل بيف جسـ المغة وروحيا؛ ظير مع
أىمية ىذه الدراسة في أنيا تكشف بشكل مباشر ما 
انطوت عميو تراكيب الشاعر في باب التقديـ 

أثر بال  في توجيو التركيب لما  لما لو مف ,والتأخير
 يخدـ مقصد الشاعر.

وقد كانت الطبعة المعتمدة ىي )شعر يزيد بف الطثرية 
 ؛ـ1973 ؛لحاتـ صالح الضامف( مطبعة أسعد بغداد

الشعر  بيف حاتـ الضامففييا ل َص فَ  إذلرصانتيا 
 ما نسب لو ولغيره. و المنسوب إلى ابف الطثرية, 

 منيجية البحث:
 لبحث المنيج الوصفي الذي يقـو عمى:يتبع ىذا ا

في  الجائزوصف كل ظاىرة مف ظواىر التقديـ  -
وفق عمى ترتيبيا تحميميا, و شعر ابف الطثرية, و 

 في ذلؾ. األبواب النحوية, وعرض كالـ النحوييف
جمع الشواىد الشعرية التي تندرج تحت ىذه  -

 .بصورة مختصرةالظاىرة, وتفسير ما فييا مف  ريب 
التراكيب الشعرية الواردة في ديواف الشاعر  ربط -

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 

 التقديـ الجائز عند الشاعر.بعض أسرار 
سبوقا بالبحر , م_ كتابة البيت الشعري ببنط عريض

ذييل البيت , مع تووضع خط تحت الشاىد الشعري,
بشرطة مائمة, يتموىا رقـ الصفحة التي ورد فييا 

أبيات صفحات بقية أرقاـ وفي اليامش تكتب البيت, 
كتابة أوؿ كممة مف مع , البيتبرقـ متموة النمط, 

 .نفسيا البيت إذا تكرر الرقـ في الصفحة
قدمة، وثالثة مباحث، جاءت ىذه الدراسة في م وقد

 وخاتمة:
بالتقديـ الجائز, فييا توضيح المقصود  المقدمة:

  , وتعريف بالشاعر., وربطيا بالداللةومصطمحاتو
 ,في الجممة االسمية التقديـ الجائزمبحث األوؿ: ال

 وداللتو.
الفعمية, التقديـ الجائز في الجممة لثاني: المبحث ا
 وداللتو.

في متممات الجممة الجائز التقديـ المبحث الثالث: 
 الفعمية وداللتو.

 وفييا أىـ نتائج البحث وتوصياتو.الخاتمة: 
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 :مشكمة الدراسة
تتمثل مشكمة البحث في قمة الدراسات التركيبية 

جميا كاف  إذالداللية التي عنيت بشعر ابف الطثرية, 
-لتركيبية ناوؿ الناحية ات يتناوؿ الناحية األدبية, ومف

يتعرض لمجانب الداللي في تمؾ لـ  -عمى قمتو
 التراكيب.

حاجة ماسة إلى سبر و لذلؾ يظل ديواف ابف الطثرية ب
مادة ىذا وىي ىدؼ ريتو سة نواحي شعدراو  ,أ واره
 البحث.

 :الدراسات السابقة
أو  ,الجائزالتقديـ ظاىرة الدراسات التي تناولت إف 

 منيا:, بالتقديـ والتأخير كثيرة االنزياح التركيبي
لتقديـ والتأخير في ديواف ابف زيدوف دراسة ا  

ة , رسالنحوية داللية, إبراىيـ صبري دمحم قباحة
ماجستير, كمية الدراسات العميا, برنامج المغة العربية, 

  ـ.2019وآدابيا, جامعة الخميل, 
الترتيبػػي فػػي التراكيػػب النحويػػة الدالػػة عمػػى العػػدوؿ   

ـ, طػػػو صػػػالح التسػػػاىل والتشػػػدد فػػػي القػػػرآف الكػػػريثنائيػػػة 
ؾ و أمػػيف أ ػػا, وماجػػد حميػػد أوختػػي, مجمػػة جامعػػة كركػػ

 ـ.2019 (,2د ), العد(14)مجمد  ,يةنإلنساالمدراسات 
 ظاىرة االنحراؼ التركيبي في شعر محمود  

درويش, التقديـ والتأخير والحذؼ أنموذجا  عائشة بف 
 ,2019, (9), عدد (4مد ), العالمة, مجالسايح

 مة, الجزائر.جامعة قاصدي مرباح, ورق
 االنزياح التركيبي في قصيدة فمسطيف عمى  

الصميب  لمفدي زكريا ظاىرة التقديـ والتأخير 
, مجمة دراسات أنموذجا. حامد نواؿ, ودمحم بف حمو

 .2018, (2), العدد (7) مجمد
 ركيبي في مواقف ومخاطبات النفري  االنزياح الت 

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

 ـ.2015 .68
 نزياح التركيبي في الشعر المغربي جمالية اال 
رضواف جنيدي مجمة إشكاالت في لمدكتور   القديـ

 .2014/ ديسمبر 6. العدد 187المغة واألدب 
 ت شػعر ابػف الطثريػة فقػد قػاـ بيػاتناولػوأما الدراسات التي 

ميػػػػل مػػػػف الدارسػػػػيف بأشػػػػكاؿ مختمفػػػػة, بػػػػدأت عػػػػدد  يػػػػر ق
بمحػػػػػاوالت جمػػػػػع أشػػػػػعاره, ابتػػػػػداء بمحاولػػػػػة الشػػػػػيخ حمػػػػػد 

ـ, وبعػػػػدىا محاولػػػػة الػػػػدكتور حػػػػػاتـ 1967الجاسػػػػر سػػػػنة 
ومحاولػػػػة الػػػػدكتور عبػػػػد العزيػػػػز  ,ـ1973الضػػػػامف سػػػػنة 

الفيصػػػػل, وتمتيمػػػػا محاولػػػػة الػػػػدكتور ناصػػػػر الرشػػػػيد سػػػػنة 
ىػػػػػػذه  ىػػػػػػػ, وقػػػػػػد تنػػػػػػاوؿ الػػػػػػدكتور أحمػػػػػػد الضػػػػػػبيب1400

المحاوالت في مقػاؿ بعنػواف  المشػاركة السػعودية فػي نشػر 
 -المرحمػػػة الثانيػػػة( )نصػػػوص األدبيػػػة القديمػػػة وتحقيقيػػػا ال
شػػعر يزيػد بػػف الطثريػة  أحمػػد بػف دمحم الضػػبيب,   -6 رقـػ

.  9,10ع  ,43السػػعودية, مػػج  –نشػػر فػػي مجمػػة العػػرب 
عقػػػػػد مقارنػػػػػة بػػػػػيف ىػػػػػذه األعمػػػػػاؿ, وكانػػػػػػت  إذ ـ.2008
 ا لمحاولة الدكتور ناصر الرشيد.ا موجيً قدً  البيا ن

 ي ثـ جاءت بعدىا دراسة ناىد أحمد السيد الشعراو 
دار المعرفة الجامعية,  شعراء بني عامر األمويوف , 

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

مذىبو الغزلي مف األدب و  ,شعرهو  ,الطثرية حياتو
 ـ.  2006 ,زيع عمافي  دار يافا لمنشر والتو األمو 

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 

 ـ.2011دراسة موضوعية فنية. 
يء مف التراكيب إال بشكل ولـ تتعرض المؤلفة لش

تناولت  إذيسير في الفصل الثاني مف الباب الثاني, 
لغة الشاعر ومعجمو الشعري, وأسموبو, ووقفت عمى 
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والصرفية عند الشاعر دوف  ,بعض التراكيب النحوية
 التعرض لداللة تمؾ التراكيب.

في  ميداًنا رحًباديواف ابف الطثرية ال زاؿ  يعدّّ لذلؾ 
التي تحتاج إلى بعض  التركيبية باب الدراسات

 بدالالتيا.الوقفات لربط جوانبو التركيبية 
البحث يكوف محاولة في اإلسياـ في سد ولعل ىذا 

ضافة شيء إلى المكتبة العربية في ىذا  الخمل, وا 
قصد وىو اليادي إلى سواء وهللا مف وراء الالجانب, 
 السبيل.

السمية، االتقديم الجائز في الجممة المبحث األول: 
  :وداللتو
 :توطئػة

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

ألنو محكـو عميو, والبد مف وجوده قبل ؛ التقديـ
وىو معمـو  لكل مف المخاطب والمتكمـ,  ,(10) الحكـ

ولعل , (11)أما الخبر فحقو التأخير؛ ألنو محكـو بو
ذلؾ ىو ما أراده المبرد عندما أّصل ىذا الحكـ فقاؿ 

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 

وتناوؿ ىذه الظاىرة الدكتور تماـ , (12) الخبر
في باب الرتبة المحفوظة, وىذه الرتبة مع , (13)حساف

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

وب تقديـ وجلموجب تركيبي أو داللي, ك الخروج عنيا
لكل نوع منيما مواضع و  ,الخبر وتأخير المبتدأ

ناوؿ تمؾ الرتبة . وىذا المبحث ال يت(14)معينة
ألف مخالفتو  ؛[محفوظة ]وجوب التقديـ أو التأخيرال
ليس لممتكمـ فيو خيار آخر, و مف قبيل الخطأ,  دُّ عَ تُ 

الرتبة ]وسيكوف الكالـ فيما يجوز فيو التقديـ والتأخير
 ير المحفوظة[, وىو ما ُيْقِدـ عميو الشاعر ألجل 

قد يجدىا في بقائو عمى األصل. و  نكتو بال ية, ال
  :يأتيفيما  التقديـالتي ورد فييا مكف حصر المواضع أ
  تقديـ المبتدأ النكرة. 
  .تقديـ الخبر 
  التقديـ والتأخير في الجممة االسمية المنسوخة. 

 .أوال: تقديم المبتدأ النكرة
األصػػػػػػل فػػػػػػي المبتػػػػػػدأ أف يكػػػػػػوف معرفػػػػػػة, أو نكػػػػػػرة فييػػػػػػا 

          واألصػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػي الخبػػػػػػػػػػػػر أف يكػػػػػػػػػػػػوف  ,(15)تخصػػػػػػػػػػػػيص
محكػػػـو عميػػػو, والحكػػـػ عمػػػى وذلػػػؾ ألف المبتػػػدأ  (16) رةنكػػػ

, وعمػى ىػذا ال يجػوز (17) الشيء ال يكػوف إال بعػد معرفتػو
فػػػػػػإذا حصػػػػػػمت  ,(18)االبتػػػػػػداء بػػػػػػالنكرة إال بشػػػػػػر  اإلفػػػػػػادة

فػػػػأخبر عػػػػف أي نكػػػػرة شػػػػئت؛ ألف   أو  يػػػػره التخصػػػيصب
الغػػرض مػػف الكػػالـ إفػػػادة المخاطػػب, فػػإذا حصػػمت جػػػاز 

 .  (19) الحكـ
رد ذلؾ في موضع واحد في الديواف, لـ يخرج وقد و 

  ]الطويل[ :, وىو قولوالنحوييففيو عف مألوؼ 
 نا ا ل  م  الغ داة  ف   كن  ي  م  ع   الم  س  

أ ن  سبيل   ن  ال أ  كن  إ  ي  ل  إ                          50/ ت ش 
مقصودة, وىذا الموضع يشي فيو التقديـ بخصيصة 

الحب تجاىيف,  حيث تعبر عما في قمبو مف مكنونات
في صورة  توكأف تمؾ المشاعر النفسية قد خرج

بأف يسمـ مف  لإلنسافدعاء والسالـ الدعاء ليف, 
بأف يجعمف لو . كما أنو تمييد بيف يدي طمبو اآلفات
 , والذي لف يتـ إال بموافقتيف.لمقائيفسبيال 

 المخصوصة عمى خبرىا شبو الجممة.تقديم النكرة 
كاف  مت: المبتدأ النكرة إذافإف ق»في الكشاؼ: ورد 

 جاز تقديمو في قولو خبره ظرًفا وجب تأخيره, فمـ
[؟ قمت: ألنو 2]األنعاـ: }َوَأَجٌل ُمَسمِّى ِعْنَدُه{  تعالى
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قد ورد ذلؾ في  (20)«تخصص بالصفة فقارب المعرفة
 [ الطويل] :الديواف في موضع واحد ىو قولو

ت    وأستار  من  الب ي ت  دون ياتراء 
مة  إل ينا وحان ت                        38/ الم ت فق  د   غ ف 

فقد خصصت كممة )أستار( بالوصف )مف البيت(, 
ذا خ  . صصت النكرة بالوصف قاربت المعرفةوا 

وىذا الكالـ الذي ذكره الزمخشري تكمـ فيو عف الناحية 
المعيارية التي تتخمل التركيب, لكف في الشاىد السابق 

السبب في  في الجممة الحالية, ولعلورد ىذا التقديـ 
أنؾ لّما  حصوؿ ىذا المعنى عند تقديـ ذكر المبتدأ 

ذكرت االسـ المتحدث عنو عرؼ العقل أنو ُيْخَبُر عنو 
بأمر, فيصير مشتاًقا إلى معرفة بماذا يخبر عنو, فإذ 
ُذكر ذلؾ الخبر قبمو العقل قبوؿ العاشق لمعشوقو, 

  .(21)  فيكوف ذلؾ أبم  في التحقيق
والشاعر ىنا يريد أف يظير لمسامع حاؿ محبوبتو, 
وأنو قد حاؿ بينو وبيف رؤيتيا شيء ما, أال وىو 

يا السبب في جمع قمة, فيي قميمة لكن وىو)أستار( 
 معاناتو؛ لذلؾ قدميا.
 ثانًيا: تقديم الخبر:

يجوز تقديـ الخبر عمى المبتدأ وذلؾ في  ير حاالت 
... لبس أو نحوه  إذا لـ يحصل , وذلؾ الوجوب

فنقوؿ: قائـ زيد, وقائـ أبوه زيد ... وفي الدار زيد, 
وقد ورد الخبر مقدًما عمى المبتدأ  (22) وعندؾ عمرو

 في الصور اآلتية:
أو نكرة  تقديم الخبر شبو الجممة، والمبتدأ معرفة -1

 مخصصة:

 منيا(23)وقد ورد ذلؾ النمط في الديواف في عشرة مواضع
 [: ]الطويلبتدأ معرفة كقولوما كاف فيو الم

 يا الق  لم أ   إن   ن  د  ايا الب  د  ى   عمي  
ن                   49/ (24)ياوق  س  ي   ك  ي  د  إال ف   لم يكن   وا 

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

ف لـ لمحبوب أماـ قومو بأف يسوؽ اليدي فداءً  تو, وا 
يكف إال أخوه يسوؽ ىذه اإلبل, وىنا يحاوؿ الشاعر 
أف يبرىف عمى قدرتو وتمكنو مف فعل ما يقوؿ, وىو 

 .أبم  في ىذا المقاـ
 [ الطويلومنيا ما كاف الخبر فيو نكرة موصوفة كقولو ]

  ب  م تماحل  س  ب  ون ليم ى س  ن د  وم  
ح  وم  حين ي صيداه  الب  ي جيب  ص                  

  /28 
ئل بينو وبيف ركز الشاعر عمى تقديـ الظرؼ الحا إذ

ىنا يوظف التركيب النحوي, ويجعمو  وليمى, وى
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 البـو

 [الوافر]:  آخر ويؤكد ذلؾ قولو في موضع
ن اف  ال حجاز    دفين   ى ىوً  ب أ ك 

 56يؤرقني إ ذا ىدت ال ع ي ون /                       
قدـ ىنا الخبر لذات السبب, وىو بعدىا عنو, وىذا  إذ

البعد لـ يكف ليظير لمسامع لوال تحديد الجية المكانية 
تقديـ  يدؿأنو بأكناؼ الحجاز.كما  لممحبوب وىو

تخصيص أرض عمى جار والمجرور( الخبر )ال
 .الحجاز بموطف محبوبتو دوف  يرىا مف البالد
 ىذا التقديـولعل الشاعر بم  الذروة في توظيف 

 [الطويل]في قولو:  الجائز
 ت  سي إن أرد  ف  ن   اء  ف  ش  تي   و  ي  ن  م   ت  د  أر   إن   ميت  ق   ك  يدي  ب  
 58/ وي  ائ  ف  ش  
تو, مستخدما قصر سبب القتل والشفاء بيدي محبوب إذ

تقديـ الجار والمجرور عمى المبتدأ المعرفة واألصل 
فيو التقديـ. مع سمب إرادتو تماما عندما عمق اإلرادة 

استطاع الشاعر  وقد .بأسموب الشر  )إف أردت(
 التقديـ لممبالغة في التخصيص والقصرتوظيف ذلؾ 

 كما في قولو )بيدؾ قتمي إف أردت( 
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 :أو الخبر بتدأتقديم المتعمق عمى الم - 2
عند ابف الطثرية تقديـ مف التقديـ الجائز ومما ورد 
 ثمانيةوذلؾ في  عمى المبتدأ أو عمى الخبر,المتعمق 
عمى المبتدأ المؤخر ورد ذلؾ التقديـ  إذ ,(25)مواضع

 [الطويل]:فقط, وذلؾ نحو قولو
  ة  ي  د  أ   شير   في كل    ليم عمي  

ور  ز  ج  ا و  ى  د  ق  ن   اف  ثمانون و                   
(26) /39 

المعموؿ )ليـ( وتقدـ معو كذلؾ الظرؼ )في  ـفقد تقد
كل شير( وأصل التركيب أف يكوف: عمّي أدية ليـ في 
كل شير, وىذا التركيب بما شممو مف مغايرة عف 

 ىيأخرى  ف يضيف داللةطاع الشاعر أاألصل است
الدورية  الجية التي ستقدـ ليا الدية, معتخصيص 

 . (في كل شيرالتي تظير مف قولو )تمرارية, واالس
عمى سبق, أو كما وقد يكوف التقديـ عمى المبتدأ 

 : ]الطويل[الخبر المؤخر كما في قولو
 ما ن  أ  ك   ار  ي  الد   الل  ط  أ   ك  ت  اق  ش  أ  

ود  ر  ب   ن  ي  ق  ر  ب  باأل  ا ي  ف  ار  ع  م                      
(27) /29 

بر )برود( وىو ى الخحيث قد الشاعر )باألبرقيف( عم
ألىمية المكاف الذي  يحبو, فقدميا  أطالؿ الديار بيذا

د في النفس ولّ الخبر  مكانتيا في قمبو, كما أف تأخير
 .عنصر التشويق لمخبر )برود(

وقدـ كذلؾ قولو )عمينا في الحياة( عمى الخبر. 
وقديكوف المقدـ ىو الجار والمجرور كما سبق, أو 

 [الطويل]:ي قولويقدـ معو الظرؼ كما ف
 ا ن  حيم  ر   يم  ف  ف   ر  و  نجيء إلى ث  

 39/ ور  ب  ص   عمينا في الحياة   ر  و  ث  و                    
قدـ )عمينا( ومعيا )في الحياة( حيث دلت األولى  إذ

دوف  يرىـ,  عمييـعمى تخصيص الخبر )صبور( 
الزمنية التي ينعموف فييا بيذه  المدةودلت الثانية عمى 

يا امتداد زمني يشمل حيز وفي ,ف )ثور(الميزة م
 حياتيـ كميا. 

ثالثا: التقديم والتأخير في الجممة االسمية 
 المنسوخة:

فيجعل المسند  ,يدخل الناسخ عمى الجممة االسمية
وىكذا يتغير  ,إليو اسًما لو, والمسند خبًرا لو

وتصبح الصورة التركيبية لمجممة االسمية ,ترتيبيا
 المنسوخة ىي:

 [سخ + اسمو )المبتدأ( + خبره )الخبر(النا]
 فيو ما حدث لمجممة االسمية األـوىذا الترتيب يحدث 

يواف ابف الطثرية في د ؾوقد ورد ذل ,مف تقديـ وتأخير
 :اآلتية األنواع, أمكف تقسيميا إلى في مواضع كثيرة

 تقديم اسم الناسخ النكرة عمى خبره شبو الجممة. 
 مى خبرىا في موضع واحدس النكرة عورد تقديـ اسـ لي

 ]الطويل[ :وىو قولو
 وا ل  اد  ب  اليوى وت   ن  ع  ب  ت  ي   ن  وى  ع  د  

 52/ ل  بيننا بالتباد   س  أ  ليس ب  ا ن  ب                     
يتأخر  أف ىواألصل في ترتيب الجممة االسمية 

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

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

 .(28) منع ذلؾ
الشاعر  نجدوبالرجوع إلى السياؽ الذي ورد فيو البيت 
يقوؿ , فيرهفي طور حديثو مع النسوة الالتي يزرف  

نرى بأسا  ف وجيتكف إلى منازلنا, فنحف الرْ  يّ  :ليف
, وكأنو أراد  في تبادؿ الزيارات, ولعمو ضمنيا العمـو
بيذا التقديـ المخالف لمقاعدة دفع الخوؼ الموجود عند 

 النساء مف زيارة حييـ.
 .عمى اسموتقديم خبر الناسخ 

في ىذا النمط التركيبي تقدـ الخبر شبو الجممة عمى 
ف , واألصل فيو أفي الجممة المنسوخة المبتدأ المعرفة

, مواضع أربعةوذلؾ في يتقدـ عمى شبو الجممة, 
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 [ الطويل] :قولو منياثالثة 
   أمست  بنجران  دار ىايماني ة  

 28/ وأنت  عراقيٌّ ىواك  ن زوح                         
  ج  ز  م  م   كل   ن  ال  من الخ   اك  د  ف  

 54/ (29)وي وسائم  الق  ي   ن  نى م  د  أل   تكون               
 وايتيعميكم غ   ب  ت  ك  ال ت   و  غ  أ   ن  إ  ف  

ن   .ال جل  أ               37 ي/د  ش  فميس لكم ر   د  ش  ر  أ   وا 
: )أمست بنجراف اآلتيةحيث جاءت الجمل المنسوخة 

دنى مف يالقي وسائمو / فميس لكـ دارىا / تكوف أل
رشدي(, وقد جرى فييا تقديـ خبر الناسخ عمى اسمو 

 المعرفة.
 :األولى ,و نوعاف مف الداللةوىذا التقديـ يصحب

الذي أوجده ار عامل  التشويق لالسـ المتأخر إظي
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 

اني وداللتو عمى ما يعانيو مف ألـ مف ربط لمبعد المك
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 

 .قيواالختصاص بكل مف يال إذيالقي وسائمو( 
نفي  الثالثأفاد التقديـ في الموضع  في حيف

 .اختصاصيـ بالرشد الذي يظير عند الشاعر
موضع الفي قدـ الشاعر ما ليس لو مسوغ نحوي و 

 [الطويل]:قولووذلؾ في , )كانْت شفاًء أناممْو( الرابع
ي من  لو  مر  برد  بنانو  بنف  س 

 54/ و  كانت  شفاًء أناممعم ى كبد ي                  
لالىتماـ باألثر الناتج عف  ؛شفاء(  قد تقدمتفكممة )

لتواكب تصوير الحالة النفسية, وطبيعة األنامل, وذلؾ 

الجو المسيطر عمى الشاعر والسامعيف, إذ إنو 
شغوؼ متمذذ باألثر الذي تحدثو األنامل, وىو الشفاء 
وقد دؿ عمى ذلؾ تقديـ )بنفسي( في صدر البيت, 

 .ثر األنامل, ال إلى األناملى أوىي تحتاج إل
 خبره. أو ،عمق عمى معمولي الفعل الناسختقديم المت

 :ىي قولو ,مواضع سبعةقد ورد ىذا التركيب في 
 [الطويل]
 ارً ي   ح  ت  ا م  ط  الق   ب  ر  بيا س   ل  ظ  ي  

 28/ وح  م  ي   و  ى  و   اآلل   ر  ح  ب   اج  إذا م                     
 ت  ح  ام  س  و   ارً ف  ق   اك  يا ذ  من   ح  ب  أص  ف  
 51/ اعل  ف   ت  ن  ا الذي أ  م   ر  ظ  ان  ف   س  ف  لك الن             

دـ ىو الجار كوف المق البيتيف السابقيفوقد اجتمع في 
التخصيص,  افتفيد وىما( منيا)والمجرور )بيا( 

ال بغيرىا حيرة  ,, فبياالمطموب لذاتو في ىذه المواضع
 ف.خمو المكا ال مف  يرىا  ,يانالقطا, وم
كوف مع الفعل )كاد( كما كاف مع )كاف( وىذا قد ي
 [الطويل]:نحو قولو

ش   في من اليو ى  :ب قيل   ت  فر   كاد  يش 
 47/  عاط  ت ق  تكاد  لو أكبادن ا أن                      

يذكر الشاعر سبب تقطع األكباد, وأنيا مف أجل  إذ
المكمـو مف اليوى, ويظير فييا بوضوح ر بة الشاعر 

تصدير ىذا السبب لمسامع حتى يعذر المتكمـ,  في
 لو داللتو في مكانو. تقديـفيو 

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

  وس  م  بيا القميل  ي   يكون   خود  
 38/ ثر  ك  ي  طيب  و  ا ي  قً ب  ا ع  ي  ع  ب  ن ط  م                    

بيا( عمى المتعمق ) ىذا البيت قدـ الشاعر ففي
لي )يكوف(, فأراد أف يخصص محبوبتو بتقديـ و معم

إنو وصف القميل مف طبعيا  إذالجار والمجرور, 
بالعبق الذي يزداد ويكثر, وفي ذلؾ مبالغة مقصورة 
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نو ارتقى مرتقى صعًبا عمى محبوبتو دونما سواىا, إال أ
مما  ديواف المعانيصاحب  جعمو, حيث بيذا التقديـ

 اية إنو في بل  ,المعنىالرصف جيد رب مضطىو 
بيل التكمف الذي , وىذا مف ق(30)اضطراب الرصف

يعاب عمى الشاعر, وربما كاف لمحالة النفسية 
لمشاعر, وبعد محبوبتو عنو أثرىما الواضحاف عمى 
 االضطراب التركيبي, وىذا موضع فريد في ديوانو. 

 وقد يكوف تقديـ المتعمق عمى الخبر فقط, كما في
 ]الطويل[ قولو:
ع اني وىا فأجبت و   د   اليو ى م ن  ن ح 

يث                      تن  ح  ب ح  بي ي س  /  فأ ص   30يريد 
 وى الي   ه  اد  الذي ق   ب  الص   م  ائ  أنا الي  

 56/ امً م  س  ك م  ال  ب  ى في ح  س  م  أ  ف   إليك                   
 وقولو: ]الكامل[

ا ت ي  ب   ن از ع  م  الص   ب اغ ن   ا إن  الص  
ب  قد كان                     ن  ى لمك و اع  ي ًدا /  م   35ع 

الخبر ىو محط الفائدة, وىو ما ينتظره السامع, 
ويتشوؽ لمعرفتو, لكف الشاعر في ىذه األبيات 

بيذا بتقديمو المتعمق عف الخبر, يعاجل السامع 
في ىذا اإلطار, يكوف محددا لمفيـو الخبر ؛ لالمتعمق

في البيتيف األوؿ والثالث  و )مني( لمتعمقات )بي(,فا
لتحديد في البيت الثاني  و)في حبالؾ( ,لمتخصيص

 المكاف والظرفية, وىي محددات مقصودة لذاتيا.

 في باب النواسخ. (إاًل ـ )م المحصور بتقدي
وقد يأتي  ,مف مواضع تأخير الخبر أف يكوف محصوًرا
وجوب تقديـ شاذِّا  ير ذلؾ, كما أنو مف مواضع 

قائـ  لمبتدأ محصوًرا, نحو: ما زيد إالِّ الخبر أف يكوف ا
, (31)في األوؿ, ونحو: ما في الدار إال زيد في الثاني

في موضعيف, منيا )إاًل( المحصور بػوقد ورد المبتدأ 
 [البسيطفي قولو: ] عمى الوجوب متأخر
  يت  ب  ات  ع  ال م  في  لكم إ ال عيب  

ت  ب  ت  ع  إذا ت                  
 20ا / بً ت  قكم ع  ال  خ  من أ  (32)

حيث قصر الشاعر العيوب في المعاتبة فقط, فأخرىا 
 عمد الشاعر فيو ومنيا ما بعد النفي. (إالػ)محصورة ب

 (إالػ)المحصور ب تأخير المبتدأ والخبر في بابإلى 
 [الطويل] :قولو في

 ا ي  ق  ال  إن لم أ   ن  د  ا الب  داي  ى   عمي  
ن                     ي ك  يسوقياإال ف   ن  ك  لم ي   وا   49/ د 

ف لـ يكف يسوقيا إال فديؾ( إف األصل )حيث  وا 
معيود و ويكوف ىنا مف باب قصر المبتدأ عمى الخبر, 

في باب المبتدأ أو المحصور بػ)إال( تأخير  النحوييف
الخبر, لكف الشاعر أخر المبتدأ والخبر في لفتة 

قصر, ولـ يرد ذلؾ إال  ريبة قصد منيا المبالغة في ال
 في بيت واحد مف ديوانو.
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الفعمية، التقديم الجائز في الجممة المبحث الثاني: 
 .وداللتو
 :توطئــة
ترتيب أركاف الجممة الفعمية مف الفعل  النحويوف درس 

أف األصل أنيا تبدأ  (33), وقررواوالفاعل والمفعوؿ
ؾ المفعوؿ بو, فإف كاف ىنابالفعل, فالفاعل, ف

فإنما يكوف ترتيبيا بعد ذلؾ, وىذا الترتيب  فضالت
ليس ممزًما إال في بعض المواضع التي حددىا 

وفي  ير تمؾ المواضع يجيزوف لممتكمـ أف  ,ويوف النح
يغير مراتب الجممة الفعمية, فيقدـ المفعوؿ بو عمى 
الفاعل, ويؤخر الفاعل, أو يقدـ المفعوؿ بو عمى 

والمجرور إلى  ير ذلؾ أو الظرؼ أو الجار  ,الفعل
 مما يقتضيو المقاـ والسياؽ المغوي.

رتبة  وقد لخص ابف يعيش ىذا األمر عندما قاؿ: 
الفعل يجب أف يكوف أوال, ورتبة الفاعل أف يكوف 

بعده,ورتبة المفعوؿ أف يكوف آخًرا, وقد تقدـ المفعوؿ 
 (34) لضرب مف التوسع واالىتماـ بو, والنية التأخير

, فما قدمتو كنت عمى العناية واالىتماـ ومدار كل ذلؾ
مواطف العناية واالىتماـ تختمف بو أعنى, ولكف  

بحسب المقاـ, ولذلؾ قد تقدـ كممة في موضع 
.. وليس خرىا في آخر حسبما يقتضيو المقاـ.وتؤ 

معنى االىتماـ تقديـ ما ىو أفضل أو أشرؼ, إذ 
المقاـ قد يقتضي تقديـ المفضوؿ عمى الفاضل 

 (35) ل مقاـ مقاؿ...ولك
الجممة  التقديـ والتأخير في واضعوقد أمكف حصر م

  اآلتية: األبوابالديواف في  الفعمية في
 التقديـ عمى الفعل.  
 التقديـ عمى الفاعل. 
 التقديـ عمى المفعوؿ.  
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 أوال التقديم عمى الفعل:
 .تقديم الظرف عمى الفعل -1

وف النحويػػػيعػػد الظػػػرؼ فػػي بػػػاب الكػػالـ فضػػػمة؛ إذ يعرفػػو 
مػػػػا ذكػػػػر َفْضػػػػَمة ألجػػػػل أمػػػػر وقػػػػع فيػػػػو مػػػػف زمػػػػاف  بأنػػػػو: 

, أمػػػا عػػػف موقعػػػو فػػػي الكػػػالـ (36) مطمًقػػػا, أو مكػػػاف مػػػبيـ
وترتيبو مع أركػاف الجممػة الفعميػة, فقػد حػدده المبػرد بقولػو: 

, وذلػػؾ يشػػير إلػػى (37) حػػد الظػػرؼ أف يكػػوف بعػػد الفاعػػل 
عنػػػد  رؼ فػػػي الجممػػػة الفعميػػػة وىػػػو مػػػا يسػػػمىترتيػػػب الظػػػ

أحػػػػد  )المفعػػػػوؿ فيػػػػو(, لػػػػذلؾ لمػػػا كػػػػاف الظػػػػرؼ  ييفو النحػػػ
األصػػل فػػي  , و(38) المفعػػوالت كػػاف حكمػػو حكػـػ المفعػػوؿ

 , والخػػػػروج(39) المفعػػػػوؿ بػػػػو التػػػػأخير عػػػػف الفعػػػػل والفاعػػػػل
ذلػػػػػؾ األصػػػػل مػػػػػف تقػػػػديـ مػػػػػا حقػػػػو التػػػػػأخير عمػػػػػى عمػػػػى 

المفعوؿ إنما يكوف إما لمتخصيص وىػو الـز لمتقػديـ  الًبػا 
 .(40)أو االىتماـ بشأف المقدـ....بشيادة االستقراء

يالحػػػػظ مػػػػف ذلػػػػؾ أف الترتيػػػػب المتبػػػػع لممفعػػػػوؿ فيػػػػو أف 
مَّا جػػاز تقػديـ المفعػوؿ بػػو, ػولػ ,يكػوف بعػد الفعػػل والفاعػل

قػػاؿ الرضػػي فػػي  ,جػػاز تقػػديـ المفعػػوؿ فيػػو عمػػى الجممػػة
ىػػػذا الحكػػػـ لػػػيس مختًصػػػا  تقػػػديـ المفعػػػوؿ عمػػػى الفعػػػل 

فيػػػػػو سػػػػػواء إال الخمسػػػػػة بػػػػػالمفعوؿ بػػػػػو, بػػػػػل المفعػػػػػوالت 
 ,, وذلػػػػػػؾ لداللػػػػػػة يقصػػػػػػدىا المػػػػػػتكمـ(41)المفعػػػػػػوؿ معػػػػػػو 

,وقػد ورد تقػديـ (42)والتقديـ يفيد أىمية المقػدـ وتخصيصػو
 الظرؼ في الديواف في موضع واحد ىو قولو: ]الطويل[

و  األ ث ل  ى ب ت  إ ذ ا م ا  ي ح  ن ح    الر  
ت  ا                       د  ج  ح  ط ي  ب ًة و  ي  ن  لر   ب ا ج   20/و 

الفعػػل  اعر إلػػى تقػػديـ ىػػذا الظػػرؼ )نحػػو( عمػػىمػػد الشػػع
 فػي , وىو مػع ذلػؾ يفيػدإليو المخاطبليمفت نظر ىبت( )

استحضػػػار مسػػػرح الحػػػدث الػػػذي دار فيػػػو الكػػػالـ؛ ليشػػػعر 
السػػػػامع بأىميػػػػة ذلػػػػؾ المكػػػػاف الػػػػذي تيػػػػب عميػػػػو الػػػػريح, 

قمػػة تقػػديـ الظػػرؼ عػػف كمػػا يفيػػد  .بيػػذه الميػػزة وتخصيصػػو
 إنو لـ يرد إال في موضع واحد في الديواف. إذ, الفعل

 .تقديم الجار والمجرور عمى الفعل - 2
الجار والمجرور مف المتعمقات بالفعل أو ما يشبيو, 

التركيب فييا عمى  عنصري اإلسناد وتكوف زائدة عمى
والمفعوؿ بو  ,والفاعل ,وىو )الفعل ,األساسي لمجممة

أف مرتبة  الكالـ  إف وجد(, بيد أف األصل في ترتيب 
العمدة قبل مرتبة الَفْضَمة ... ومرتبة ما يصل إليو 

قبل مرتبة ما يصل إليو بحرؼ ]يعني الفعل[ بنفسو, 
, مف ذلؾ يفيـ أف حق الجار والمجرور أف (43)الجر 

وأما إذا تقدـ  .يكوف ترتيبو متأخًرا عف المفعوؿ بو
 تعالى: عمى الفعل فيكوف ذلؾ لمتخصيص كقولو

 [2ِذيَف ِإَذا اْكَتاُلوا َعَمى النَّاِس َيْسَتْوُفوَف{ ]المطففيف: }الَّ 
(  )عمى( متعمقة بػ)يستوفوف لوسي: جاء في تفسير  األ

 (44) ويكوف تقديميا عمى الفعل إلفادة الخصوصية
فيما يمكف تعمق الفعل بغير المجرور  ويكوف ذلؾ 

, ثـ مثل (45)«أيًضا ... فيقصد بالتقديـ قصره عميو 
}ِلُكلِّ ُأمٍَّة : بمثاؿ في موضع آخر عند قولو تعالى

ـْ َناِسُكوُه{ ]الحج:  والكالـ :  قاؿف[, 67َجَعْمَنا َمْنَسًكا ُى
نظير قولؾ: لكل مف فاطمة, وزينب وىند وحفصة 
أعطيت ثوًبا خاًصا, إذا كنت أعطيت فاطمة ثوًبا 

أسود, وحفصة  أحمر, وزينب ثوًبا أصفر, وىند ثوًبا
بيض, فإنو بمعنى: لفاطمة أعطيت ثوًبا أحمر ال ثوًبا أ

وقد ورد ذلؾ في  ,(46) ألخرى مف أخواتيا ... وىكذا
 , وكاف الموضع األوؿ منيامواضع سبعةالديواف  في 

 [الطويل] قوؿ الشاعر:ىو 
ي ات وارد   عميو فاق  في الغ د   د 

ي   يروح  وآخر                        29/ في ب رد العش 
الفعل  شاعر الجار والمجرور )في برد( عمىلا قدـ

برد )يروح( ليشعر السامع بتخصيصو في ىذا الوقت )
ف  يره مف األوقات, وقد يكوف المقدـ يدؿ العشي( دو 

ما يفيد التخصيص نحو عمى الوقت كما سبق أو 
 قولو: ]الطويل[
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ع اني وىا فأجبت و   د   اليو ى م ن  ن ح 
ب ح                      تن  فأ ص  /  بي ي س  يث  يريد   30ح 

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

التي وقع فييا  المواضعويقاؿ في بقية  دوف  يره.
عف الفعل ما قيل في ىذيف  تقديـ الجار والمجرور

البيتيف مع اختالؼ االىتماـ واالختصاص الذي 
  ه الشاعر.يقصد

 ]الطويل[ :ومف ىذه األبيات قولو
يح  م تنو  ت بادر  ج    ونًا ت نسج الر  

ب ب  في                        29/ جانب يو ي سيح  لو ح 
 ذات  الخال  م ن  فرط  حب  يا  تذك رت  

ًحى والق الص                37/الي عم الت  بنا تخد يض 
 م ي  م  المالكيين ك   ت  ي  أ  ا ر  م  م  ف  

  44ره/ اذ  ح  وي   و  ف  ر  ي ط  راع  إلي  ي                        
عدا موضع واحد  ,وقد كانت كميا في سياؽ الخبر

 [الطويل]كاف في سياؽ االستفياـ وىو قولو: 
ب ي وقال وا ح   ًوى أم ن  ى :فأن بني ص 

وا و  ج  ان وا ىم  و  ك   ولو   ؟كيت  ب                37/  د يج  د 
الفعل  ر الجار والمجرور )مف ىوى( عمىلشاعقدـ ا

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 

وىو  حيف لو كانوا مكانو لشعروا بما كاف يشعر بو.
عف الفعل في سياؽ  جرورقمة تقديـ الجار والميفيد 

إنو لـ يرد إال في موضع واحد في  إذاالستفياـ, 
 الديواف.

أو مع ما  ,وقد يكوف ذلؾ مع الفعل مباشرة كما سبق
 [الطويل]: يعمل عمل الفعل نحو قولو

نا الحارثي  مكب اًل وق  وال ترك 
دا /حب  كم  مضمرًا بكبل  اليو ى م ن                33وج 

ما مى قدـ الجار والمجرور )مف حبكـ( عنجد الشاعر 
 يعمل عمل الفعل )اسـ الفاعل( )مضمًرا( مف باب
تقديـ السبب عمى المسبب, فحبو كاف سبًبا في 

 إضماره الوجد والشوؽ لمحبوبتو. 
 :ثانيا التقديم عمى الفاعل

 .تقديم المفعول عمى الفاعل )جائز( - 1
عل إنما المفعوؿ إذا تأخر عف الفعل, وتقدـ عف الفا

الغرض معرفة وقوع الفعل عمى مف وقع عميو,  يكوف 
, وبالرجوع إلى أبيات ىذا (47) ال وقوعو ممف وقع منو

التركيب, يالحظ أف العناية واالىتماـ, منصبتاف عمى 
مف وقع عميو الفعل, ال عمى مف قاـ بو, وقد ورد ذلؾ 

 [الطويلمنيا قولو: ] (48)في الديواف في تسعة مواضع
ب   البيض   ق  م  ع  ي   ن  م  و    و ب  قم   الك و اع 

 17/ اب  ذ  ع  الم   ي  ق  الش   ع  د  و ي  ن  ض  غ  ب  وي                    
قمبو( مع المفعوؿ بو )البيض( عمى الفاعل )قدـ  إذ

إلى  ليمفت انتباه السامع ؛)الكواعب(وصفو بكممة 
سبًبا في شقائو وعذابو, جماؿ تمؾ النساء التي كانت 

كاف لو كبير األثر في رسـ  يـ الجائزالتقدوىذا 
 ونقمو إلى السامع. ,المنظر

قد يعمد الشاعر إلى تقديـ القمب وىو مفعوؿ بو و 
عندما يكوف المقصد لفت انتباه السامع إلى حاؿ ىذا 
القمب المكمـو المروع, الذي زاد مف وصفيا إضافة 

 كما في قولو:فعوؿ بو )قمب( إلى ياء المتكمـ, الم
 [الطويل]

ي بعد  ىد    صبابًة  ء  وحن ت  قموص 
 57/  في ا روعًة م ا راع  قمب ي حنين يا                

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

 عمى حنيف ناقتو الذي ىو سبب ارتياع قمبو.
فييا تقديـ المفعػوؿ بػو  التي وقع المواضعويقاؿ في بقية 

عػػػػف الفاعػػػػل مػػػػا قيػػػػل فػػػػي ىػػػػذيف البيتػػػػيف مػػػػع اخػػػػتالؼ 
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ويظيػػػر مػػػف  االىتمػػػاـ الػػػذي يقصػػػده الشػػػاعر بمػػػا قدمػػػو.
اعر بتقديـ المفعوؿ بو عف الفاعػل, اىتماـ الشمجموعيا 

 قد طّوعو أحسف تطويع لنقل معاناتو إلى السامع. وأنو 
 .ـ تقديم الظرف عمى الفاعل 2

عمى بعض يكوف عمى (49)الفعلتقديـ متعمقات 
إما ألف أصمو التقديـ, وال مقتضى   وذلؾضربيف, 

ما ألف ذكره أىـ, والعناية بو أتـ, فيقدـ  لمعدوؿ عنو, وا 
المفعوؿ عمى الفاعل, إذا كاف الغرض معرفة وقوع 

 .(50)ل عمى مف وقع عميو, ال وقوعو ممف الفع
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, 
ف كاف الجميع ييـ المخاطب وينتظره لكف ليس  وا 

 ,(51)بأىمية المقدـ. وقد ورد ذلؾ في سبعة مواضع
 : ]الطويل[منيا قولو

  ل  ب  ن  ش   أم   و  ا ب  ان  ق  م  ا ت  ن  ح  ر  ف   
حًيا و    55/  وم  ائ  ص  عشًيا أ  ا ن  ت  ك  ب  أ  ض 

وىنا يمحظ أف تقديـ الظرؼ )عشيِّا( كاف مقصوًدا 
أراد الشاعر أف يقطع عمى السامع ما جاؿ  إذلذاتو, 

في تفكيره مف أف ىذه الفرحة بمقاء أـ شنبل قد دامت 
طوياًل, فيعاجمو بأنيا لـ تمبث حتى العشي, وفي ىذا 

 فاعل.تظير داللة تقديـ الظرؼ عمى ال
وقد يكوف الظرؼ المقدـ ظرؼ زماف كما سبق, أو 

 [الطويل] ظرؼ مكاف كما في قولو:
 بينيا ق  ر  ف   ر  و  ا ث  ا ي  م  ب  أال ر  

 25 يا/اب  ض  خ   يث  د  ح   ت  اص  خ  ر   ل  ام  ن  أ                   
وىنػػا نجػػد الشػػاعر يخاطػػب أخػػاه ثػػوًرا وىػػو يحمػػق رأسػػو, 

طالمػػا مػػّرت خالليػػا ويطمػػب منػػو أف يترفػػق بممتػػو التػػي ل
أنامػػل محبوبتػػو المخضػػبة, حيػػث استحضػػر الشػػاعر فػػي 
ىذه المحظة موضع مرور األنامل في شعر رأسو, ونقػل 
ىػػذا اإلحسػػػاس لمسػػػامع مػػػف خػػػالؿ تقػػػديـ ظػػػرؼ المكػػػاف 

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

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

ر بما قدمو زماًنا كاف أو مكاًنا, حيث ما يقصده الشاع
الشاعر لنقل السامع إلى سبب الفرح أو الحزف وظفو 

 الذي أثر في الشاعر فأراد أف يعاجل بو السامع.
  .ـ تقديم الجار والمجرور عمى الفاعل 3

الفصل بيف الفعل والفاعل بالجار والمجرور, يجوز 
, (52)بالقياس عمى جواز الفصل بينيما بالمفعوؿ بو

ـ المفعوؿ أو الجار كما أنو مف طرؽ إفادة الحصر َتَقدُّ 
وقد تقدـ  ,(53)متعمقات الفعلسائر  والمجرور, أو

تسعة في الديواف في الجار والمجرور عمى الفاعل 
 ]الطويل[:, منيا قوؿ الشاعر(54)موضعاوعشريف 
  ة  ار  ف  ح   ن  ى م  و  الم   ي ب  يم  م  يقول خ  

 22/ وب  ان  ج   الخوف   ن  م  ارات  ت   ف  ق   د  ق  و                
قدـ الجار والمجرور )مف الخوؼ( جد الشاعر يوىنا ن
ف جانبو( ليقطع توىـ السامع وتفكيره عالفاعل ) عمى

ماء ب خميمو وقشعريرتو عند الحفارة )سبب ارتعاد قم
حصر ذلؾ في الخوؼ الذي  إذدوف موضع العقيق(, 

ومف ذلؾ  أصابو وليس لمرض ألـ بو أو نحو ذلؾ.
 ]الطويل[ :أيضا قولو

ب  جر ى واكف  ا ك  يمة  الس   لعينين  بالد  
ب  يوراجع ني            ى ح   22/  م ن  ذكر  ما قد  مض 

مف ذكر( يقدـ الجار والمجرور )الشاعر ىنا  ونمحظ
حبي( ليقطع توىـ السامع وتفكيره عف الفاعل ) عمى

سبب بكائو وحسرتو, وىو تذكره ألياـ حبو الجميمة 
السابقة وتحسره عمييا, وليس لسبب آخر كغبٍف أو ذؿٍّ 

 وقع عميو مف أعدائو أو نحو ذلؾ.
الجار التي وقع فييا تقديـ  المواضعويقاؿ في بقية 

والمجرور عف الفاعل ما قيل في ىذيف البيتيف مع 
اختالؼ ما يقصده الشاعر مف تقديـ موضع عمى 

 موضع.
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وىنػػا يمحػػظ كثػػرة األبيػػات التػػي تقػػدـ فييػػا الجػػار والمجػػرور 
والتػػػي قصػػػد بيػػػا الشػػػاعر تخصػػػيص الفعػػػل  ,عػػػف الفاعػػػل

ره عميػػػػو دوف  يػػػػره, ودلػػػػت بمجػػػػرور مخصػػػػوص, وقصػػػػ
يف بالشػاعر, الػذيف ربمػا يؤولػوف كثػرة المتربصػ كذلؾ عمػى

ممػػا جعػػل الشػػاعر يكثػػر  ؛أفعالػػو إلػػى أسػػباب  يػػر حقيقيػػة
داخػػل الجممػػة الفعميػػة؛  مػػف التقػػديـمػػف اسػػتخداـ ىػػذا النػػوع 

 ليدفع عنيـ توىماتيـ الخاطئة.
وقد يكوف التقديـ عمى فاعل اسـ الفاعل  وذلؾ في 

 موضع واحد ىو قولو:]الطويل[
ن  ن أ ت  أال  ال  ت م وم وني ف   ت  و ا   م س 
ا ى واي                    رم  ع ن ي   37وال ود  ي /  ب م ن ص 

وىنا نجد الشاعر يقدـ الجار والمجرور )عنيا( عمى 
معموؿ اسـ الفاعل )ىواي( إلشعار السامع بأف 
محبوبتو ال تزوؿ عف خاطره, وأنو يستمذ بيواىا 

وتعمقو  ,ىتماـ الشاعرر الوودىا, وفي ذلؾ حص
 محبوبتو دوف سواىا.ب
 .ـ تقديم الجار والمجرور عمى نائب الفاعل 4

عمى الفاعل صراحة  تقديـ الجار والمجرورقد يكوف 
وقد ورد  ,و يكوف التقديـ عمى نائب الفاعلأكما سبق, 

 []الطويل:قولومنيا (55)ذلؾ في ستة مواضع
ى اليو   ى وأبد  في م ن  العد   ى ما كنت  أ خ 

بى مر ًة قمب يك  ذ  لت  ن  وج                      22/ ار  الص  
)لتذكار( عف وىنا نجد الشاعر يقدـ الجار والمجرور 

وىـ السامع وتفكيره عف قمبي( ليقطع تنائب الفاعل )
درجة الجنوف, وىو تذكره ألياـ الصبا  سبب بمو و

التي قمما خمت مف نز ات اليوى, وقد رافق ىذا 
 مرات(, وىي ىنا بمعنى مّرة)التقديـ تقديـ اسـ المرة 

كثيرة, وفي ذلؾ تأكيد لصحة ما يستعممو العامة لكممة 
 ]الطويل[ :ومنو أيضا قولو )مّرة( التي تعني الكثرة.

يت   ن  وم     واب  ا رك  مً د  ق   و  ي  لم  ع ر  
 52ل/ بائ  في الق   هر  ع  ي ش  واف  ق   ت  اع  ش  و                 

)لميػػػو( عمػػػى  جػػػد الشػػػاعر يقػػػدـ الجػػػار والمجػػػروروىنػػػا ن

ركابػو( مفتخػًرا بنفسػو وبشػعره الػذي سػارت نائب الفاعل )
بو الركباف في الغػزؿ و يػره مػف ضػروب الشػعر, ليقطػع 
تفكير السامع عف سػبب الػداء الػذي أصػاب راحمتػو وىػو 
تسػػػػاقط وبرىػػػػا مػػػػف كثػػػػرة السػػػػفر, وىػػػػو انشػػػػغالو بػػػػاليوى 
وتمػػػذذه بػػػو, وحبػػػو الصػػػػادؽ الػػػذي جعمػػػو يقطػػػع الفيػػػػافي 

 لوصاؿ محبوبتو وليس لسبب آخر. اروالقف
وقد يكوف التقديـ عمى نائب الفاعل لمفعل كما سبق, 

 [الطويلكقولو: ]سـ المفعوؿ الأو 
  ة  ر  ك  س   ب  ق  بو ع   ران  ك  س  ك   ام  ق  ف  

 23/ و ب  ان  ج   وم من الن   ور  ر  ج  م   ه  د  ر  وب                  
ار التي وقع فييا تقديـ الج المواضعويقاؿ في بقية 

نائب الفاعل ما قيل في ىذيف البيتيف  عمى والمجرور
مع اختالؼ ما يرمي إليو الشاعر مف تقديـ موضع 

 عمى موضع.
 :التقديم عمى المفعول: ثالثا
  .ـ تقديم الظرف عمى المفعول 1
 :قد ورد ذلؾ في الديواف في ثالثة مواضع منيا قولوو 

 []الطويل
ت يا فما ممكت  عيناي  حي  ن  ذكر 

ما              م وع ي  ن  عم ى خد  ي/  د  ر   37حت ى انحد 
وىنا يمحظ أف تقديـ الظرؼ )حيف( عمى المفعوؿ بو 
)دموعيما( كاف مقصوًدا لذاتو, حيث أراد الشاعر أف 
يقطع عمى السامع ما جاؿ في تفكيره مف أف ىذه 
الحالة النفسية مف التذكر لمحبوبتو تمر مرور الكراـ 

و, فيعاجمو بأف عينيو لـ تتأخرا في دوف أثر ظاىر عمي
إسباؿ دموعيما حيف تذكر محبوبتو, بل استجابتا 
لحالتو النفسية مباشرة وجادتا بالدموع في حينو, وفي 

وقد  ىذا تظير داللة تقديـ الظرؼ عمى المفعوؿ بو.
يكوف ذلؾ بقصد تخصيص الزماف أو المكاف بفعل 

 [الكاملمعيف نحو قولو: ]
 ا ى  ار  ي د  أ  ى ن  م  ع   أال ىل أتى ليمى
 33/  ادً و   ذ  م   ر  خ  ص   م  و  ي  ل ات  أق   لم   أن  ب                  
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 ]الطويل[ :وقولو أيضاً 
لت  اد  ح   د  ل ق  

 ى و  بالم    ك  ون  د   أسماء   (56)
 51/ل  اد  ح  م   ن  ا ليا م  يً ق  ا س  د  الع   عيون                 

بيت ففي البيت األوؿ جاء تقديـ  )يـو صخر( وفي ال
يقصد الشاعر ىنا توجيو ذىف  إذبالموى( الثاني قدـ )

استدعاء مكاف و , خاطب إلى أىمية ىذيف المكانيفالم
داللة  الحدث المعروؼ لدى السامعيف بكل ما فيو

  يا عمى التركيب.ظاللتحط ب
 .ـ تقديم الجار والمجرور عمى المفعول بو 2

وقد ورد ىذا التركيب في الديواف في ثمانية عشر 
 []البسيط, منيا قولو: (57)موضًعا

  مي  ت  ار  ج   وا بالنار  ب  ذ  ع  م ي  ت  ر  ب   خ  
 41/  بالنار   هللا   ر  ي  غ   ب  ذ   ع  ي   ن  م  و                      

بالنار( ىنا يمحظ أف الشاعر قدـ الجار والمجرور )
جارتيـ(, وىو تقديـ مقصود لذاتو المفعوؿ بو ) عمى

عل الذي قاـ بو ابف عـ مف باب التيويل وشناعة الف
فًخا بداخمو  محبوبتو الذي نصب لمشاعر ابف الطثرية

( محبوبة الشاعر بقايا نار, فوقعت )وحشية الجرمية
في ذلؾ الفخ, وأصيبت ببعض الحروؽ جراء وقوعيا 

أخرى وقد يكوف ذلؾ التقديـ لعمة  في ذلؾ الفخ.
 كقولو: ]الطويل[

ا أ ن ق د   م فت  ل ي  د  ح  ج   ال يوى  ن  م   ت  و 
ت                   يً ت  عًا و ال  م  د  ال  ب   أ خا ال م و   57/ ا آس 

 جرور )مف اليوى( عمىقدـ الشاعر الجار والم إذ
السبب في  أخا الموت( لبياف العمة أوالمفعوؿ بو )

شعوره أو إحساسو بالموت _ مبالغة_ مف شدة ما يجد 
 مف حبو وعشقو لمحبوبتو. 

التي وقع فييا تقديـ الجار  عالمواضويقاؿ في بقية 
والمجرور عف المفعوؿ بو ما قيل في ىذيف البيتيف مع 

الشاعر مف تقديـ موضع عمى  اختالؼ ما يقصده
 موضع.

 ,ربما تدؿ كثرة الشواىد التي وردت عمى ىذا التركيب
عمى التخصيص واضطراب الحالة  التقديـ الجائزمف 

 .التي يعيشيا الشاعر
مى المفعوؿ بو األوؿ كما مر في وقد يكوف التقديـ ع

األبيات السابقة, أو يكوف عمى المفعوؿ بو الثاني, 
 [الكامل] :كما في قولو

 ا ي  اق  ر  ف   ت  ي  ض  إن ق   ارج  المع   رب  
 35ا / يدً م  ج   راق  مى الف  ع   يد  ز  ي   ل  ع  فاج                  

 عمى الفراؽ( عمىقدـ الشاعر الجار والمجرور ) إذ
ثاني )جميدا( مف باب العناية واالىتماـ بأمر المفعوؿ ال

الفراؽ وانقطاع الوصل بينو وبيف محبوبتو, وألف 
الفراؽ قد يكوف عمة وسبًبا لمتصبر والتجمد لدى 

وقد يكوف التقديـ  الشاعر؛ ولذلؾ قدمو عمى التجمد.
 [الطويل] كقولو: المعموؿ لممصدر, بو عمى المفعوؿ

  ل  ز  و  ب   بن  ا ا لي  ج  ن   أال ال أبالي إن  
 58/  ياال  لي   ر  ج  ح  ي ب  يد  ي  ق  ت  و  ي ائ  و  ث                     

لمفعوؿ اعمى بحجر( )قدـ الشاعر الجار والمجرور 
مف باب العناية المعموؿ لممصدر )تقييدي( بو )لياليا( 

واالىتماـ بالمكاف المأسور فيو )ُحْجر(, فيو مأسور 
ابف ابف عمو )اف, وير ب في أف يتعرؼ في ذلؾ المك

بوزؿ( عمى مكاف أسره؛ ليأتي ليخمصو منو, ولـ يعبأ 
 لياليا(.)بمدة أسره, ولذلؾ نجده آّخر كممة 

 تقديـ الجار والمجرور عمى متعمق الفعلوقد يكوف 
 [البسيطبقصد التخصيص كقولو: ]

  الً ص  ى أ  ر  الق   ن  ل  أ  س  لي ي  و  ح   ن  ق  م  ع  
 43/  ير  اذ  ع  الم  ي ب  ن   م   ن  ي  ض  ر  ي   وليس                   

متعمق الفعل  ـ الشاعر الجار والمجرور )مني( عمىقد
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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متممات الجممة ديم الجائز في التقالمبحث الثالث: 
 الفعمية وداللتو

 .تقديم الحال عمى صاحبوـ  1
منيما يف, وقد ورد ىذا التركيب في الديواف في موضع

 الطويل[]قولو: كاف الحاؿ مفرًدا, وىو ما 
  ة  يم  ل  د  في م   اج  رى الع  د  م   ك  م  ي  ي  ف  

 25/ (58)ياؤاب  ا ص  مً غ   ات  م   ج  ر  ف  إذا لم ت                
صؤابيا( عمى صاحبو ) (59)قدـ الشاعر الحاؿ ) ًما(

وىو داللة عمى عنايتو بَشْعِره واالىتماـ بو, وفيو بياف 
 لسبب موت القمل وىو الغـ. 

وقد يكوف ىذا الحاؿ مفرًدا كما سبق, أو جممة مقدمة 
 الطويل[] عمى معموؿ الفعل كقولو:

ت    ون يان  الب ي ت  د  ار  م  ت  س  أ  و   تراء 
مة   الم ت فق  د   ان ت  ح  و   ال ين  إ                        38/ غ ف 

وأستار مف البيت دونيا( )قدـ الشاعر الحاؿ الجممة 
إلينا( ليبيف السبب الذي حاؿ بينو )عمى معموؿ الفعل 

وبيف رؤيتيا وىي تمؾ األستار مع  فمة ابف عميا, 
ؾ أستار( جمع قمة؛ ليعبر عف ىواف ذل)واستخدـ كممة 

   الحاجز الذي لـ يمنعو مف رؤيتيا بعد ذلؾ.
ـ تقديم الجار والمجرور أو الظرف عمى تمييز  3

 .أفعل التفضيل
يميػػػو أو يمػػػي معمولػػػو  التفضػػػيل أف  األصػػػل فػػػي أسػػػموب 

 وذلػػػؾ نحػػػو قولػػػو تعػػػالى:,  (60) المفضػػػوؿ مجػػػروًرا بمػػػف
{ ]األ ـْ [, 6 حػػػػػزاب:}النَِّبػػػػػيُّ َأْوَلػػػػػى ِبػػػػػاْلُمْؤِمِنيَف ِمػػػػػْف َأْنُفِسػػػػػِي

لممفضػػوؿ, و)مػػف( و)مجرورىػػا( مػػع  تي )مػػف( جػػارةوتػػأ
فػػػال يجػػػوز  أفعػػػل بمنزلػػػة المضػػػاؼ مػػػف المضػػػاؼ إليػػػو,

إال إذا كػاف المجػرور بيػا اسػـ اسػتفياـ أو  تقديميا عميو,
مضػػػػاًفا إلػػػػى اسػػػػـ اسػػػػتفياـ, فيجػػػػب التقػػػػديـ نحػػػػو قولػػػػؾ 
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ولػدؾ أفضػل( وفػي  فْ ولػد َمػ فْ ممف أنت أفضل؟( و )مِ )
ذا وقػػػػػػع  ذلػػػػػػؾ فيعػػػػػػد  ,(61)فياـ ال يجػػػػػػوز يػػػػػػر االسػػػػػػت وا 

, (62)إنػو ال يجػوز إال فػي نػادر الكػالـ :ضرورة, بػل قيػل
ولػػـ يػػرد فػػي الػػديواف تقػػديـ الجػػار والمجػػرور عمػػى أفعػػل 

نمػػا ورد تقػػديـ الجػػار والمجػػرور عمػػى  تمييػػز التفضػػيل, وا 
 ]الوافر[ كما في قولو: في موضع واحد, أفعل التفضيل,

يثاً الن اس  في األذ   د  ني ا ح    لد 
ا /                          يق   48وأ ط ي ب و  ب عي د  الن وم  ر 

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

لكل مف يتحدث, المكانية الشمولية بيذه  الدنيا كميا,
فيو داللة عمى  وىذا ,ابل لكل مف ىو مخموؽ في الدني

 تخصيص محبوبتو بيذه المذة دوف  يرىا. 
وورد تقديـ الظرؼ عمى تمييز أفعل التفضيل في 

 ]الوافر[, وىو قولو: كذلؾ موضع واحد
ني    يثًا د  ا ح  ألذ  الن اس  في الد 

اد  الن وم  ر  ب عي  و  ب  ي  ط  وأ                            48/  يق 
( عمػػػػػى تمييػػػػػز أفعػػػػػل يػػػػػد عَ بُ ) قػػػػػدـ الشػػػػػاعر الظػػػػػرؼ النػػػػػـو

جػػػػرت  إذريقػػػػا( وىػػػػذا الظػػػػرؼ مقصػػػػود لذاتػػػػو, التفضػػػػيل )
العادة بأف الريق يكوف بعد النـو متغيػًرا أو فاسػًدا, بخػالؼ 
ريػػػػػق محبوبتػػػػػو الػػػػػذي يكػػػػػوف أطيػػػػػب مػػػػػا يكػػػػػوف فػػػػػي ىػػػػػذا 
التوقيػت, وقدمػو ليػدفع مػا توىمػو السػامع مػف فسػاد الريػق, 

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

المنعػػوت  لنحويػػوف عػػف ترتيػػب النعػػوت إذا جػػاءتحػػدث ا
ثػػـ  وىػػذا ىػػو القيػػاس__إذ يػػأتي النعػػت المفػػرد أوال  ,نكػػرة

عمػػػى أسػػػاس أف المفػػػرد  ,بعػػػد ذلػػػؾ يػػػأتي النعػػػت الجممػػػة
فػػرع مػا ىػو  وال ينبغػي تقػديـ , والجممػة فػرع عميػو ٌ ,أصػل

وىذا ما ذىػب  ,عمى ما ىو أصل إال في ضرورة الشعر
لكف سػيبويو لػـ , (64)وابف عصفور ,(63)إليو ابف السراج 

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

إف جعمتػػػػو  ,عامػػػػدوف إلػػػػى بمػػػػد كػػػػذا ننطمػػػػق قػػػػوـٌ نحػػػػف  
ذا نعػت (65)وصفا  , وابف مالؾ يرى الترتيػب إذ يقػوؿ:  وا 
 ,(66)وأخػػرت الجممػػة  ,قػػدـ المفػػرد ,وظػػرؼ وجممػػةبمفػػرد 

وقػػػد ذىػػػب  ,(68)واألزىػػػري  ,(67)ومػػػاؿ إلػػػى ذلػػػؾ الرضػػػي
إلػػػػى أف الػػػػرأي الػػػػذي يوجػػػػب تقػػػػديـ  (69)بعػػػػض البػػػػاحثيف

المفرد عمى سواه, إنمػا ينطمػق مػف الجانػب المعيػاري فػي 
دوف النظػػػػر إلػػػػى األثػػػػر الػػػػداللي الػػػػذي  ,النحػػػػو العربػػػػي

 ,صػل الػذي تبنػاه بعضػيـيصاحب الخروج عمػى ىػذا األ
أما الػرأي القائػل بػالجواز فقػد اىػتـ بػالمعنى عمػى حسػاب 

الػػػػرأي القائػػػػل بالغمبػػػػة منيجػػػػا واخػػػػتطَّ  ,الشػػػػكميالجانػػػػب 
 وسطا بيف المنيجيف السابقيف.

مواضع منيا  وقد ورد ذلؾ التقديـ في الديواف في أربعة
 [الطويلقولو:]

ف   ميو  ع   ي ات و  اق  د    د  ار  في الغ د 
/ الع   وآخر  في ب رد                       ي   يروح   29ش 
قدـ الشاعر النعت شبو الجممة )في الغديات( عمى  إذ

مى االىتماـ وارد( وفي ذلؾ داللة عالنعت المفرد )
قدـ النعت شبو و أوؿ النيار(, بتوقيت ورود السيل )

)في برد العشي( عمى نعت الجممة )يروح(  الجممة
 (.ماـ بجانب التوقيت )برد العشيىتااللذات السبب )

  ومف ذلؾ أيضا قولو: ]البسيط[
 م ك  ت  ع  ج  ى   د  ع  م ب  اك  ر  ا ع  فً ي  ن ض  ي  ب  ى  

 43/ ور  ث  ن  م   الميل   قيط  من س   ط  ق  ط  ق  في               
 وقولو: ]الطويل[

 يا ون  د   ف  ع  والن   أسماء   ت  د  وأنى اىت  
 51/ لاز  ان ن  الم  س   يى ذ  م  ع  بأ   ب  ك  لر                   

 انً ي  ز  م   اة  ط  الق   ام ي  ي  ا كإ  ومً وي  
 54و / م  اط  ب   ا لي  لبً اغ   اه  ح  ي ض  ن  ي  ع  ل                   

جميع ما ورد في ديواف الشاعر مف التقديـ والتأخير و 
كاف بتقديـ  ,بيف النعت الجممة, وشبو الجممة, والمفرد

أو جممة.النعت شبو الجممة عمى  يره مف مفرد 



 سعد بف عبد هللا بف أحمد الدرييـ                                                              التقديـ الجائز في شعر ................ 

 339                                                  2021, ديسمبر  2, العدد  18ية المجمد مجمة جامعة حضرموت لمعمـو اإلنسان

 
 

 



 سعد بف عبد هللا بف أحمد الدرييـ                                                              التقديـ الجائز في شعر ................ 

 343                                                  2021, ديسمبر  2, العدد  18ية المجمد مجمة جامعة حضرموت لمعمـو اإلنسان

 
 

 :الخاتمة
يـ الجائز في ديواف ابف الطثرية دراسة ظاىرة التقد
إلى شاعر ال فيياالتي لجأ  المواضعتعنى برصد تمؾ 

وربط ذلؾ بداللة  .المغةقواعد التقديـ الذي تجيزه لو 
 تمؾ التراكيب مف خالؿ األبيات التي وردت فييا.

يا مف , وما نتج عنالظواىرتتبع تمؾ بقد ظير و  
يمكف أف الداللية مجموعة مف النتائج  تحميل إحصائي

 نجمميا فيما يأتي:
التقديـ االستفادة مف لقد ظيرت قدرة الشاعر عمى  

 لممبالغة في التخصيص والقصر.الجائز في المغة 
نية في ظواىر التقديـ اإلحصاءات البياأظيرت  

والتأخير كثرة األبيات التي تقدـ فييا الجار والمجرور 
% مف مجموع 44 الفاعل, حيث بمغت نسبتيا عمى

% مف إجمالي مجموع 23والجممة الفعمية,  ظواىر
 التي تقدـ فييا وكذلؾ األبيات  ظواىر التقديـ والتأخير.
المفعوؿ بو, حيث بمغت نسبتيا  الجار والمجرور عمى

% مف 14% مف مجموع ظواىر الجممة الفعمية, و27
  مف الشاعر هقصد ماوذلؾ لإجمالي مجموع الظواىر, 

 
بمجرور مخصوص,  أو المفعوؿ بو تخصيص الفعل

عميو دوف  يره, مما جعل الشاعر يكثر مف  ماوقصرى
داخل الجممة الفعمية؛  التقديـاستخداـ ىذا النوع مف 

 .لمقصر, أو االىتماـ والعناية
ترد إال مرة لـ  نماذجأظيرت الدراسة أف ىناؾ  

ـ التخصيص كاف القصد منيا ىو عمو واحدة, 
 تقديـ المبتدأ النكرة, وتقديـ النكرةمثل: واألىمية لممقدـ 

, وتقديـ الظرؼ الجممةالمخصوصة عمى خبرىا شبو 
عمى الفعل, وتقديـ الجار والمجرور عمى متعمق 

 لكف وقع الشاعر في ضرورات منيا: الفعل.
اسـ الفعل الناسخ النكرة عمى خبره شبو  تقديـ 

 يل[: ]الطو في قولو الجممة
ع وى ن  ي   ل وا د   ت ب ع ن  اليوى وت ب اد 

                    / ل   52ب ن ا ليس ب أ س  بيننا بالتباد 
الشاعر المبتدأ والخبر في باب المحصور  رَ أخَّ  
قصد منيا , بديعة في الجممة االسمية في لفتة (إالػ)ب

المبالغة في القصر, ولـ يرد ذلؾ إال في بيت واحد 
 طويل[في قولو: ]ال
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ا  عمي  ى داي ا ق ي  ن  إن لم أ ال   الب د 
ن  لم ي ك ن                     ي ك  يسوقياوا   49/ إال ف د 

مرتقى الدراسة أف الشاعر قد ارتقى  مفظير  
صعًبا مف خالؿ ىذا االضطراب في الرصف 
التركيبي, وىذا مف قبيل التكمف الذي يعاب عمى 

 لو: ]الطويل[قو في تطويع التركيب كما في  الشاعر
و خو   د  يكون  بيا القميل  ي م س 

                   / ثر  ي ك  ب ًقا ي طيب  و  ا ع  ع ي   38م ن ط ب 
ربما كاف لمحالة النفسية لمشاعر, وبعد محبوبتو عنو و 

أثرىما الواضحاف عمى االضطراب التركيبي, وىذا 
 موضع فريد في ديوانو.

فػػػػي سػػػػياؽ  الفعػػػػل عمػػػػىقمػػػػة تقػػػػديـ الجػػػػار والمجػػػػرور  
 إنو لـ يرد إال في موضع واحد في الديواف. إذاالستفياـ, 

الفاعل  تماـ الشاعر بتقديـ المفعوؿ بو عمىإف اى_ 
 قد طّوعو الشاعر أحسف تطويع لنقل معاناتو السامع.

تقديـ الظرؼ عمى المفعوؿ بو مكانًا كاف أو زماًنا _ 
وظفو الشاعر لنقل السامع إلى سبب الفرح أو الحزف 

 الذي أثر في الشاعر فأراد أف يعاجل بو السامع.
بيف  تقديـجميع ما ورد في ديواف الشاعر مف _ 

النعت الجممة, وشبو الجممة, والمفرد كاف بتقديـ 
 النعت شبو الجممة عمى  يره مف مفرد أو جممة.

 من توصيات البحث:و 
في  التقديـ والتأخيرالباقية مف جوانب الدراسة  

 طثرية.ديواف يزيد بف ال
يب عمى التراكوأثرىا  ,سياقات الحب العذري دراسة  

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

ىػ. ينظر في ترجمتو: 126مقدـ عند بني أمية. قتل في حدود سنة 
 .375 -367/ 6, ووفيات األعياف: 769/ 2طبقات فحوؿ الشعراء: 

ينظر األسموب واألسموبية, عبدالسالـ المسدي, الدار العربية لمكتػاب,  (2)
, وأسػػػػموب االنزيػػػػاح فػػػػي الػػػػنص القرآنػػػػي, أحمػػػػد  الػػػػب النػػػػوري 103: 3 

 وما بعدىا. 5: ص 2008الخرشة, رسالة دكتوراه, جامعة مؤتو, 
 , وما بعدىا.103ينظر األسموب واألسموبية, السابق:  (3)
ثماف بف جني الموصمي, الييئة ينظر الخصائص, أبو الفتح ع (4)

. وظاىرة العدوؿ في 2/444المصرية العامة لمكتاب, الطبعة الرابعة, 
البال ة العربية مقاربة أسموبية, عبد الحفيظ مراح, رسالة ماجستير, 

 وما بعدىا. 11, ص 2006كمية اآلداب, جامعة الجزائر, 
تقديـ ينظر ظاىرة االنحراؼ التركيبي في شعر محمود درويش, ال (5)

, 9, عدد 4والتأخير والحذؼ أنموذجا, عائشة بف السايح, العالمة, مج 
 ( جامعة قاصدي مرباح, ورقمة, الجزائر.2019)
ينظر األسموبية, مدخل نظري ودراسة تطبيقية, د. فتح هللا أحمد  (6)

 .10سميماف, الدار الفنية, رى: ص 
 دالئل اإلعجاز, أبو بكر عبد القاىر بف عبدالرحمف بف دمحم (7)

الجرجاني, تحقيق: عبد الحميد ىنداوي, دار الكتب العممية, بيروت: 
 .174/ 1لبناف, 

 .60/ 1دالئل اإلعجاز,  (8)
 .76/ 1دالئل اإلعجاز,  (9)
شرح الرضي عمى الكافية, رضي الديف دمحم بف الحسف  (10)

االستراباذي النحوي, تحقيق وتصحيح وتعميق: أ. د. يوسف حسف 
 .1/229ـ: 1975 - 1395عمر, جامعة قار يونس, ليبيا: 

انظر, شرح التصريح عمى التوضيح )التصريح بمضموف  (11)
التوضيح في النحو( خالد بف عبد هللا بف أبي بكر بف دمحم الجرجاوّي 
األزىري, زيف الديف المصري, وكاف يعرؼ بالوقاد, دار الكتب العممية, 

 .  1/213ـ: 2000-ىػ1421بيروت, لبناف, الطبعة األولى 
 بف يزيد بف عبد األكبر الثمالي األزدي, أبو المقتضب, دمحم (12)

العباس, المعروؼ بالمبرد, تحقيق دمحم عبد الخالق عظيمة, الناشر: 
 .4/126عالـ الكتب, بيروت: 

انظر, المغة العربية معناىا ومبناىا الكتاب, تماـ حساف عمر,  (13)
 .207ـ: 2006عالـ الكتب, الطبعة الخامسة, 

المفصل يعيش بف عمي بف  , وشرح4/127انظر, المقتضب: (14)
يعيش ابف أبي السرايا دمحم بف عمي, أبو البقاء, موفق الديف األسدي 
الموصمي, المعروؼ بابف يعيش وبابف الصانع, تقديـ إميل بديع 

والتصريح  1/234يعقوب, دار الكتب العممية, بيروت, لبناف: 
 .1/170,171بمضموف التوضيح: 

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

انظر, الكتاب, عمرو بف عثماف بف قنبر الحارثي بالوالء, أبو بشر,  (18)
الممقب سيبويو, تحقيق: عبد السالـ دمحم ىاروف, مكتبة الخانجي, القاىرة, 

 .1/86, وشرح المفصل: 1/330ـ: 1988ىػ/  1408الطبعة الثالثة, 
 .1/232شرح الرضي:  (19)
 وامض التنزيل, أبو القاسـ محمود بف  الكشاؼ عف حقائق (20)

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

مفاتيح الغيب, أبو عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف  (21)
التيمي الرازي الممقب بفخر الديف الرازي خطيب الري, دار إحياء التراث 

 . 32/311بيروت:  العربي,
شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ, ابف عقيل, عبد هللا بف عبد  (22)

الرحمف العقيمي اليمداني المصري, تحقيق دمحم محيي الديف عبد الحميد, 
 دار التراث, القاىرة, دار مصر لمطباعة, سعيد جودة السحار وشركاه

 .1/227ـ: 1980ىػ / 1400الطبعة العشروف 
, 2/بيت رقـ25اضع في الديواف بالترتيب: صانظر بقية المو  (23)

, 13/بيت رقـ52, وص2/بيت رقـ51, وص7, 6/بيت رقـ29ص
 4/بيت رقـ54وص
ُفَدْيؾ: ىو ُفَدْيُؾ بف حنظمة الجرمّي, ومنزلو بالفمج, مدينة   (24)

 بأرض اليمامة لبني جعدة وقشير.
 1/بيت رقـ28انظر بقية المواضع في الديواف بالترتيب: ص (25)

)وأستار مف  1/بيت رقـ38, وص11/بيت رقـ29(, ص)يقوؿ بصحراء
 8/بيت رقـ54)سالـ عميكف(, وص 1قـ/بيت ر 50البيت دونيا(, وص

ِبل  (26) ٍة مف اإلِْ اأَلِديَّة في المغة: الماؿ القميل. واأَلِديَّة َتْقِدير ِعدَّ
 .162/ 8القميمة اْلعَدد. تيذيب المغة: 

ورمل, والبرود  األبرؽ, والبراؽ مف األرض: ما كاف فييا حجارة (27)
 جمع برد, وىو الثوب.

 .1/226شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ:  (28)
 الُمَمزَّج: المخمط الكذاب, والذي ال يثبت عمى خمق. (29)
 .259/ 1انظر ديواف المعاني:  (30)
 .243, 1/235انظر شرح ابف عقيل:  (31)
 التََّعُتب: الموجدة, والعتب ما دخل في األمر مف الفساد. (32)
, وشرح الرضي: 4/102, والمقتضب: 1/34انظر الكتاب:  (33)
, 284-1/281, والتصريح بمضموف التوضيح: 238,236, 1/191

 .9-2/7, 516, 1/515وىمع اليوامع: 
 .1/76شرح المفصل: (34)
(35)  , ىػ/ 1421الجممة العربية, فاضل السامرائي دار ابف حـز

 .46, 45ـ:  2000
شرح شذور الذىب في معرفة كالـ العرب, عبد هللا بف يوسف   (36)
ف أحمد بف عبد هللا ابف يوسف, أبو دمحم, جماؿ الديف, ابف ىشاـ, ب

 .  2/433تحقيق عبد الغني الدقر, الشركة المتحدة لمتوزيع, سوريا:
 .4/102المقتضب:  (37)
 .2/247شرح المفصل:  (38)
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ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع, عبد الرحمف بف أبي بكر,  (39)
ي, المكتبة التوفيقية, جالؿ الديف السيوطي, تحقيق: عبد الحميد ىنداو 

 .1/321وشرح الرضي: 4/102وانظر المقتضب: 2/8مصر: 
انظر, حاشية الدسوقي عمى مختصر المعاني لسعد الديف  (40)

التفتازاني, دمحم بف عرفة الدسوقي, تحقيق: عبد الحميد ىنداوي, المكتبة 
 2/195العصرية, بيروت: 

 .1/321شرح الرضي: (41)
 .9, 7/  2, واليمع: 61/  1نظر الكشاؼ: (42)
البرىاف في عمـو القرآف, أبو عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا  (43)

بف بيادر الزركشي, تحقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيـ, الطبعة األولى, 
 1376دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي وشركائو, 

, والتصريح 96, 3/95. وانظر, المقتضب: 1/310ـ: 1957ىػ/
 .282, 1/281ح:بمضموف التوضي

روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني, شياب  (44)
الديف محمود بف عبد هللا الحسيني األلوسي, تحقيق: عمي عبد الباري 

ىػ:  1415عطية, دار الكتب العممية, بيروت, الطبعة األولى, 
أي يستوفوف عمى الناس », حيث قاؿ: 4/230, والكشاؼ: 15/275

 «.فسيـ فالخاصة, أما أن
 .15/275روح المعاني: (45)
 .9/185روح المعاني:  (46)
اإليضاح في عمـو البال ة, دمحم بف عبد الرحمف بف عمر, أبو  (47)

المعالي, جالؿ الديف القزويني الشافعي, المعروؼ بخطيب دمشق, 
بيروت, الطبعة الثالثة:  –تحقيق: دمحم عبد المنعـ خفاجي, دار الجيل 

2/167. 
 1/بيت رقـ22ي الديواف بالترتيب: صانظر بقية المواضع ف (48)

, وص 6/بيت رقـ35وص 17, 15/بيت رقـ24)يقوؿ خميمي(, ص
 .11, 10/بيت رقـ 55)شكر الكرامة(, وص 2/ بيت رقـ38
يقصد بمتعمقات الفعل: الزماف, والمكاف الذي يقع فييما الفعل,  (49)

ػ والجار والمجرور والحاؿ والمفعوؿ بو, انظر البال ة فنونيا وأفنانيا 
عمـ المعاني ػ لمدكتور فضل حسف عباس, دار الفرقاف لمنشر والتوزيع, 

 .234ـ: 1997ىػ /  1417األردف الطبعة الرابعة 
, وانظر البال ة 167, 2/166اإليضاح في عمـو البال ة:  (50)

 .235, 234فنونيا وأفنانيا:
 1/بيت رقـ21انظر بقية المواضع في الديواف بالترتيب: ص (51)

)يا سخنة  1/بيت رقـ41وص 17بيت رقـ /24)جرى فوقيا(, ص
 .3/بيت رقـ 57)وال بأس باليجر(, وص 1/ بيت رقـ44العيف(, وص 

 .2/7, واليمع: 1/282انظر التصريح بمضموف التوضيح:  (52)
 .2/414انظر, البرىاف في عمـو القرآف:  (53)
, 5/ رقـ18انظر بقية المواضع في الديواف بالترتيب: ص (54)

, وص 7, 6, 5/ رقـ 26ص , 12/ رقـ24وص  9, 3/ رقـ 23ص
, ص 6,7/ رقـ 35, ص10/ رقـ 29, ص5)أتبكي(,  2/ رقـ 28
/ رقـ 44, ص 7/ رقـ 40, ص3/رقـ 39)سمي(, ص 1/ رقـ 38

/ 48)وما أـ(, ص 1/ رقـ 46)يروح(, ص 2/ رقـ 45)تجنبت(, ص2
, 3/ رقـ 51مكرر, ص 3, 3)ستبرأ( و1/ رقـ 49)أعوذ(, ص 1رقـ 
 )أال ال(.  1/ رقـ 58, ص 9/ رقـ 55, ص 15, 10/ رقـ 52ص 
, 1/ رقـ25انظر بقية المواضع في الديواف بالترتيب: ص (55)

 )إذا الحوؿ(  2/ رقـ30, ص 9/ رقـ 29ص
 َحاَدلت: راو ت. (56)
, 7/ رقـ18انظر بقية المواضع في الديواف بالترتيب: ص (57)

, 10/ رقـ 23)كأف(, ص1/ رقـ21)ال تنشبوا(, ص 2/ رقـ 20ص
, ص 17/ رقـ 36)أيا رفقة(, ص 1ـ / رق33, ص1/ رقـ 32ص
)دنوت(, 2)عمى قطري, مكرر(, 1/ رقـ 41)يقولوف(, ص1/ رقـ40
)أعوذ( 1/ رقـ 48, ص2/ رقـ 47)وعف تخمطي(, ص1/ رقـ 46ص
 .4/رقـ 49)أعاؼ(, وص  1و
َيْيِمؾ: يصل. واِلْمدرى: شيء يعمل مف حديد أو خشب عمى  (58)

الشعر المتمبد, شكل سف مف أسناف المشط, وأطوؿ منو يسرح بو 
 ويستعممو مف لـ يكف لو مشط. ومدليمو: سوداء.

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

المساعد عمى تسييل الفوائد, بياء الديف بف عقيل تحقيق د.   (60)
ىػ: 1400الطبعة األولى, دمحم كامل بركات, دار الفكر, دمشق, 

وىذا التقديـ الجائز بخالؼ التقديـ الواجب كما في االستفياـ,  2/168
قاؿ ابف عقيل:  ويمزمو ذلؾ إف كاف المفضوؿ اسـ استفياـ أو مضاًفا 

, وانظر التصريح بمضموف 2/169إليو  المساعد عمى تسييل الفوائد: 
 .2/103التوضيح:

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

انظر المساعد عمى تسييل الفوائد, والتصريح بمضموف  (62)
 .3/79, واليمع: 2/102التوضيح: 

ينظر األصوؿ في النحو, أبو بكر دمحم بف السري بف سيل  (63)
النحوي المعروؼ بابف السراج, تحقيق: عبد الحسيف الفتمي, مؤسسة 

 .2/63اف, بيروت: الرسالة, لبن
-1/217وينظر شرح جمل الزجاجي  248-247المقرب  (64)

 .5/185, وىمع اليوامع 218
 .2/49الكتاب  (65)
تسييل الفوائد وتكميل المقاصد, دمحم بف عبد هللا, ابف مالؾ  (66)

الطائي الجياني, أبو عبد هللا, جماؿ الديف, تحقيق: دمحم كامل بركات, 
 .69ـ: 1967ىػ / 1387دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر, 

 .1/318ينظر شرح الرضي عمى الكافية  (67)
 .2/120ينظر شرح التصريح  (68)
دالالت تقدـ النعت في الجممة الفعمية عمى المفرد في السياؽ  (69)

القرآني, رعد ىاشـ عبود, جامعة ذي قار, كمية التربية لمعمـو اإلنسانية 
 .12قسـ المغة العربية, مجمة دواة: 
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 :المراجع
نزياح في النص القرآني, أحمد  الب النوري الخرشة, أسموب اال -1

 .2008رسالة دكتوراه, جامعة مؤتو, 
األسموبية واألسموب, عبدالسالـ المسدي, الدار العربية لمكتاب,   -2
 3. 
األسموبية, مدخل نظري ودراسة تطبيقية, د. فتح هللا أحمد سميماف,  -3

 الدار الفنية, رى.
بف السري بف سيل النحوي األصوؿ في النحو, أبو بكر دمحم  -4

المعروؼ بابف السراج, تحقيق: عبد الحسيف الفتمي, مؤسسة الرسالة, 
 لبناف, بيروت.

االنزياح التركيبي في قصيدة فمسطيف عمى الصميب  لمفدي زكريا  -5
ظاىرة التقديـ والتأخير أنموذجا. حامد نواؿ, ودمحم بف حمو, مجمة 

 .2018(, 2(, العدد )7دراسات مجمد )
يضاح في عمـو البال ة, دمحم بف عبد الرحمف بف عمر, أبو اإل -6

المعالي, جالؿ الديف القزويني الشافعي, المعروؼ بخطيب دمشق, 
 بيروت, الطبعة الثالثة. –تحقيق: دمحم عبد المنعـ خفاجي, دار الجيل 

البرىاف في عمـو القرآف, أبو عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف  -7
, تحقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيـ, الطبعة األولى, دار بيادر الزركشي

ىػ/  1376إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي وشركائو, 
 ـ.1957

البال ة فنونيا وأفنانيا ػ عمـ المعاني ػ لمدكتور فضل حسف عباس,  -8
 ـ.1997ىػ/  1417دار الفرقاف لمنشر والتوزيع ػ األردف الطبعة الرابعة 

ئد وتكميل المقاصد, دمحم بف عبد هللا, ابف مالؾ الطائي تسييل الفوا -9
الجياني, أبو عبد هللا, جماؿ الديف, تحقيق: دمحم كامل بركات, دار 

 ـ.1967ىػ/ 1387الكتاب العربي لمطباعة والنشر, 
التقديـ والتأخير في ديواف ابف زيدوف دراسة نحوية داللية,  -10

كمية الدراسات العميا, برنامج  إبراىيـ صبري دمحم قباحة, رسالة ماجستير,
 ـ. 2019المغة العربية, وآدابيا, جامعة الخميل, 

تيذيب المغة, دمحم بف أحمد بف األزىري اليروي, أبو منصور,  -11
بيروت, الطبعة  –تحقيق: دمحم عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي 

 ـ.2001األولى, 
12-  , ىػ/ 1421الجممة العربية, فاضل السامرائي دار ابف حـز

 ـ.2000
حاشية الدسوقي عمى مختصر المعاني لسعد الديف التفتازاني,  -13

دمحم بف عرفة الدسوقي, تحقيق: عبد الحميد ىنداوي, المكتبة العصرية, 
 بيروت.

الخصائص, أبو الفتح عثماف بف جني الموصمي, الييئة  -14
 المصرية العامة لمكتاب, الطبعة الرابعة. 

لفعمية عمى المفرد في السياؽ دالالت تقدـ النعت في الجممة ا -15
كمية التربية لمعمـو اإلنسانية  –القرآني, رعد ىاشـ عبود, جامعة ذي قار 

 قسـ المغة العربية, مجمة دواة.
دالئل اإلعجاز, أبو بكر عبد القاىر بف عبدالرحمف بف دمحم  -16

الجرجاني, تحقيق: عبد الحميد ىنداوي, دار الكتب العممية, بيروت: 
 لبناف.
أبو ىالؿ الحسف بف عبد هللا بف سيل بف سعيد  المعاني, ديواف -17

 بف يحيى بف ميراف العسكري, دار الجيل, بيروت
روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني, شياب  -18

الديف محمود بف عبد هللا الحسيني األلوسي, تحقيق: عمي عبد الباري 
 ىػ.1415ولى, عطية, دار الكتب العممية, بيروت, الطبعة األ

شرح ابف عقيل عمى ألفية ابف مالؾ, ابف عقيل, عبد هللا بف عبد  -19
الرحمف العقيمي اليمداني المصري, تحقيق دمحم محيي الديف عبد الحميد, 
دار التراث, القاىرة, دار مصر لمطباعة, سعيد جودة السحار وشركاه 

 ـ.1980ىػ,1400الطبعة العشروف 
تصريح بمضموف التوضيح في شرح التصريح عمى التوضيح )ال -20

النحو( خالد بف عبد هللا بف أبي بكر بف دمحم الجرجاوّي األزىري, زيف 
الديف المصري, وكاف يعرؼ بالوقاد, دار الكتب العممية, بيروت, لبناف, 

 ـ.2000ىػ,1421الطبعة األولى 
شرح الرضي عمى الكافية, رضي الديف دمحم بف الحسف  -21

وتصحيح وتعميق: أ. د. يوسف حسف  االستراباذي النحوي, تحقيق
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The Permissible fronting in the poetry of Ibn al-Thuriyah :  

a semantic syntactic  study 
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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 . 
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