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 امللخص
بل هو ِعلٌم ُيعنى أيضًا بمعاني الكالم, وبلحاظ األهميَّة التي يتمتع   لم يكن النحو العربي ِعلمًا ُيعنى بتتّبع عالمات اإلعراب والبناء فحسب ،

انتهجت  ف  ، العالء المعري وتحديدًا في نونيته )ابن مستعرض الصفوف(  يأب الشاعر  حاولت تلمسه عند  اه التركيبي،  مستو   فيبها علم الداللة  
 على ثالثة مباحث مسبوقة بتمهيد تلحقها خاتمة.. البحث و  ،لكشف عما كان من عالقة بين شكل التركيب والمعنىلمنهجًا وصفيًا 

 التركيب، التركيب النحوي، المعنى، المعري، مستعرض الصفوفالكلمات المفتاحية: 
Abstract 
Arabic grammar was not only a science concerned with tracing the signs of syntax and 

construction, but it is also a science concerned with the meanings of speech, and noting the 

importance of semantics at its structural level, I tried to touch it with the poet Abu Al-Ala 

Al-Ma’arri, specifically in his nuniyyah (Ibn Transversal of the Classes), so I followed a 

descriptive approach To reveal what was the relationship between the form of structure and 

meaning, and the search for three sections preceded by a preface and followed by a 

conclusion..Keywords: structure, grammatical structure, meaning, Ma'arri, row viewer. 

 املقدمة
وعلى  نحمد هللا رب السماوات واألرضين والصالة والسالم على خاتم النبيين محمد بن عبد هللا الصادق األمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين  

ُيعنى بتتّبع عالمات اإلعراب والبناء فحسب ، بل هو ِعلٌم ُيعنى أيضًا بمعاني الكالم   أصحابه الغر الميامين، وبعد :لم يكن النحو العربي ِعلماً 
نيها , وهذا  ومقاصد المتكلمين , فقد درس النحاُة األوائل أهميَّة )النحو( في تفسير َداللة النّصِ وبيَّنوا أهمّيته في كشف خصائص التراكيب ومعا

ممَّا هي عليه ، فالجانُب الدَّاللي ُيَعدُّ أحَد الركائز المهمة التي بنيت عليها نظرية النحو العربي ؛ إْذ كاَن    إنَّما يثبت للنحو غايًة ووظيفًة أوسعَ 
الرأي لهذا البحث جذوره المتأصلة في تراثنا العربي ، يلحظ ذلك عند علماء العربية علـى اختالف مشاربهم ومذاهبهم ؛ إْذ تجاذبوا فيه أطراف  

موٍر واختلفوا في أخر، مستندين في كل ذلك إلى ما ورَد من أشعار العرب القدماء ، وكالم الجبار العزيز , مّتخذيَن كلِّ ذلك  ، واتفقوا فـي أ
لمسه عند  شاهدًا ومصداقًا لقوِلهم .وبلحاظ األهميَّة التي يتمتع بها علم الداللة كان اختياري ألحد مستوياته وهو )الداللة النحوية( وحاولت ت

من شعراء العربية الكبار هو أبو العالء المعري وتحديدًا في نونيته العظيمة )ابن مستعرض الصفوف( وللوقوف على ما حوته هذه   شاعرٍ 
القصيدة من مصاديق للداللة النحوية انتهجت منهجًا وصفيًا يمّكنني من الكشف عن هذه المصاديق ، وقد توخيت االختصار في مواضع كثيرة  

انب في دراسة هذه الظاهرة المهمة لضيق المقام، والن هدف ليس التنظير للداللة النحوية ؛ فقد سبقني الكثير من الباحثين واغفلت بعض الجو 
فيها ؛ لكن هدفي هو الكشف عما كان من عالقة بين شكل التركيب والمعنى لذلك اقتصر البحث على ظواهر نحوية مهمة مثلت عدواًل عن  

يه الشاعر ، ليمكنه من التأثير في المتلقي بدرجة اكبر مما لو جاء التركيب على األصل، وهذه الظواهر شغلت كل  القواعد النحوية ، لجأ ال
منها مبحثًا من البحث ، الذي جاء على ثالثة مباحث مسبوقة بتمهيد تلحقها خاتمة حوت نتائج البحث والمباحث هي: المبحث األول: داللة  

مبحث الثاني: داللة التقديم والتأخير في التركيب النحوي ، وجاء ثالث المباحث ليدرس قضية نحوية هي  الحذف في التركيب النحوي ، وال
 التنكير وداللته على المعنى.. وهللا ولي التوفيق.                                               

 التمهيد: داللة الرتكيب ومعناه :
 .ماء اللغة بمختلف مذاهبهم ، فضاًل عن أهل الفلسفة والمنطق يجده يشير إلى مفهوم خاصلو تتبعنا معنى التركيب لدى معظم عل  

أن  ألحدهما    يمكن  المسند والمسند إليه الكل من  فاللغويون القدامى يدرجون ذلك المعنى بباب "المسند والمسند إليه" ، إذ يؤكد سيبويه على أن  
أما أهل البالغة فقد أيقنوا أن النحو ليس إال القاعدة األساسية لفهم التركيب اللغوي  وكأنهما كلمة واحد. ، وبذلك يمسيان  (1)يستغني عن اآلخر

 ؛ إذ يعطينا عبد القاهر الجرجاني نظرية مهمة في النظم )النحو( قائمة ليومنا هذا هي )نظرية النظم( تلك النظرية التي تؤكد على "توخي
تؤكد على اتحاد  تتصف بالشمول، و فهي نظرية نحوية بالغية     .(2") قواعد تراعي الصواب النحوي والمعنوي معاني النحو وترتيب الكالم وفق  

لذلك كانت داللة التركيب  (3)النحو مع البالغة، والنظم في اللغة هو التأليف، فتقول "نظمت الخرز نظمًا… والنظام الخيط الذي يجمع الخرز"
"النظم" ، وقد وقع اختياره على النظم بوصفه بدياًل فقال: "وأعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع    أو الجملة عند الجرجاني هي داللة

التي نهجت فال تزيغ عنها النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه  المحدثون بنظرتهم، ، فنجد  (4) "الذي يقتضيه علم  واختلف 
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شير إلى أن للداللة أهمية في كل تركيب، فنحن إذا دمجنا عنصرين أو اكثر توجب أن تكون هنالك بين دوسوسير رائد علم اللسانيات الحديث ي
ميز تلك العناصر مناسبات أو عالقات صرفية، ونحوية، وداللية، وقد بين ذلك بقوله: " فالتركيب إذن يتشكل من وحدتين متعاقبتين أو أكثر وتت

ولم يخرج جل علماء اللغة   (5)تكتسب كل لفظة قيمها بالنظر إلى ما يحيط بها من عناصر سابقة" اللفظة في داخل التركيب بالخطية أي أن
.. والنظم يعني أول كل شيء ترتيب الكلمات في جمل، أي أنه يدرس الطرق التي  "العرب عن معنى النظم ، فمثاًل يقول محمود السعران
، فاللغوي يعمد  (6)رها هدفها تحديد القواعد المألوفة في ترتيب األقسام )الطبقات( الشكلية"تتألف منها الجمل من الكلمات، فدراسة النظم في جوه

هب إلى تحديد الوحدات الشكلية الخاصة  بالمورفيمات واأللفاظ، ومن ثم يعمد إلى نظم الكالم فيكون بذلك قد وافق القدامى تسميتهم وذهب مذ
وسبب ذلك أن    (8)فللنحو عالقة وثيقة بالداللة "يقوم النحو فيها باإلمداد بالمعنى األساسي"،   (7)في ذلك التقسيم التقليدي الذي مازال قائما.

الوصف النحوي ينصب اهتمامه على الجملة وعلى العالقات الناشئة بين عناصرها، عليه غدت الجملة موضوعًا للنحو، فهي من أهم الوحدات  
اكيبها، لذلك  المعنوية في اللغة، ويدفعنا الشعر بنسيجه المتالحم للبحث عن مكوناته الفنية ، فهو الشاهد على اللغة العربية، وهو الحجة على تر 

 كان التركيب الجملي في القصيدة له شكل يباين ما شكل النثر، فالشاعر " ال يتعامل مع المفردات من حيث كونها مفردات، ولكنه يتعامل مع 
ك بسبب اهتمامهم أما اهتمام الباحثين بالجملة فذل (9)تراكيب تقوم فيها المفردات بوظائف تكتسب بها معاني جديدة لم تكن متوافرة لها من قبل"

أجزائها الرئيسة وغير الرئيسة، من حيث تقديم بعضها على بعض، وتأخر بعضها على  "  تركيبية تشمل    من عوارضمايعرض لها  بكل الذي  
وخالصة القول أن أهمية التركيب النحوي وعالقة مكوناته بعضها ببعض  (10) بعض، من حيث ذكره وحذفه، ومن حيث التصريح به أو إضماره"

 تتأتى من المعاني المتولدة عن شكل هذا التركيب، وكلما كثرت تلك المعاني اكتسب التركيب أهمية أكبر ، والعكس صحيح.  
  :املبحث األول: داللة احلذف يف الرتكيب النحوي

اللغوية العامة التي اشتركت فيها كل اللغات السيما اللغة العربية، إذ يعمد أبناء تلك اللغات أو الناطقون بها تعد ظاهرة الحذف من الظواهر  
إلى حذف بعض من عناصر التركيب التي تكررت في كالمهم، أو يحذفون ما يمكن للمخاطب فهمه باالعتماد على القرائن المصاحبة سواء  

.وبلحاظ ماسبق فان  (11)قلية ، وقد يكون الحذف لبعض عناصر اللفظ الواحد فيسقط منه مقطع واحد أو أكثرالقرائن الحالية أو اللفظية أو الع
نها الحذف يكسب الكالم روعة وجمااًل، لذلك نجد أن أغلب الشعراء والكتاب قد أبدعوا في إيراد الحذف بمختلف األشكال والضروب التي لها بيا

السامع"، وقد انصبت عليه معظم تحليالت عبد القاهر الجرجاني، في كتابيه "دالئل اإلعجاز" و"أسرار  وسحرها في نفس المخاطب "القارئ أو
ة البالغة" إذ بين مقدار قوة أسلوب الحذف في التعبير عن المعاني التي هي منتهى غاية الشاعر أو الكاتب، إذ أكد إمام البالغة على أهمي

ه إلى أن ترك الحذف ودوره في اكساب اللغة القوة، وز  يادة الكالم وضوحًا، فتنبهر لذلك به األنفس لما يملكه من سحر عجيب، وذلك مردُّ
ل: " هو  اإلفصاح أحيانا هو أبلغ من اإلفصاح، وربما تغني اإلشارة عن العبارة؛ بل قد يصبح السكوت في أحيان كثيرة جواًبا بليغًا وبينًا، فيقو 

ألمر شبيه بالسحر، فإنه ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة،  باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ عجيب ا
، أي أن الحذف الذي أشار إليه الجرجاني، ليس إال ما ال يظهر لنا (12)   وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن."

وهو أسلوب بالغي قديم    –لذي ال يكتمل إال بمراعات ذلك الحذف.ويلجأ الشاعر ألسلوب الحذف  إال بالتدبر وامعان النظر وتصفح المعنى ا
بغية التوضيح لبعض الدالالت اإليحائية في القصيدة، وربما يلجأ المتكلم إلى ذلك األسلوب بدافع من السياق، أو رغبة منه في االختصار   –

لتركيب ، بل ويعد واحدًا من متطلبات االستعمال " فقد يعرض لبناء الجملة المنطوقة  وحذف بعض عناصر التركيب ، ويدخل ذلك ضمن بناء ا
يًا في أداء  أي يحذف أحد العناصر المكونة بهذا المكونة البناء وذلك ال يتم إال إذا كان الباقي في بناء الجملة بعد الحذف مغنيًا في الداللة كاف 

 أبي العالء المعري:  ونجد ذلك جليًا واضحًا في قول   (13) المعنى"
 (14)"نحُن غرقى فكيًف ينقذنا نجـ             ــــمان في حومة الدجى غرقاِن"

وتأويله هو: نحن غرقى في البيد، إذ حذف شبه الجملة )في البيد( ، والمالحظ أن شاعرنا أبا   (15)أي: "قال صحبي :نحن غرقى في البيد"
ثري قصيدته إيحاء، ويمرر المعنى المراد الذهن بسهولة وإيجاز ، ووردت ظاهرة الحذف في  العالء المعري قد ركن إلى أسلوب الحذف لي

  :قصيدته بمستويين اثنين، هما: مستوى الصيغ اللفظية، وبمستوى التراكب، أو بمستوى البنية الصرفية و البنية النحوية ؛ فمن األول قوله
 (16)قناِة قبَل الطعاِن"َد كسير ال        "أو أراد السَماُك طعنًا لها عا 

إذ حذف أبو العالء صيغة )الرامح( ، وشفيعه في ذلك داللة الكالم عليها فحذفت،  (   17) أي: "السماُك الرامح ، ألن أحدهما أعزل ال سالح معه"
 قد جنبه االطالة التي ال فائدة منها. أما ما كان على مستوى التركيب فنحو قوله:  علمًا أن حذفها في هذا الموض
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 (18) َر وإهباُء ِطْرفَك الفتياِن"   "ومحياَك للذي َيعبُد الهــــ
الفعلي هنا    ، واضح أن الشاعر قد حذف الفعل )يهبي( مع فاعله واكتفى بذكر المفعول المطلق، وحذف التركيب  (19) "يقال: أهبي يهبي إهباء" 

  هدفه اإليجاز من جهة، وألن المصدر "المفعول المطلق"  قد قام مقام الفعل وناب عنه وبذلك تحقق شرط الحذف الذي أشار إليه بعض العلماء
مخال ، إذ قال: "من شروط الحذف أن تكون في المذكور داللة على المحذوف إما لفظه أو سياقه، وإال لم يتمكن من معرفته، فيصير اللفظ  

وقد زاد ذلك الحذف التركيب تأكيدًا،  (20)."بالفهم.. وهو معنى قولهم: البد أن يكون فيها أبقى دليل على ما ألقى، وتلك الداللة مقالية أو حالية 
  :وربما يأتي الحذف للفظ من نوع آخر فنجد شاعرنا يقول، فال يخفى أن اإليجاز يكسب الكالم توكيدًا أكثر من اإلطناب

 ( 21)يرغبوا عن عبادِة النيراِن"      المجوس سيفك إْن لم  "وإله  
المحذوف هنا جواب الشرط ، فتقدير الكالم: "فإله المجوس سيفك لهم" ، فغياب جواب الشرط فيه ترهيب أكثر من ذكره ، ألن الغموض يجعل 

لقول : أن أسلوب الحذف أسلوب جمالي ينشد عبره  ويمكن ا    .من الخوف المسيطر على عقول الناس، وحذفه يؤدي إلى زيادة توضيح اإليحاء
  بأوجز عبارة. أبو العالء تقصي سبل التنويع في الكالم، وينشد غاية اإلبالغ والبيان لما أراد

  :املبحث الثاني: داللة التقديم والتأخري يف الرتكيب النحوي
 يتعرض التركيب عامة إلى عدول في ترتيب عناصره، ويصحب هذا التغيير تغير في األغراض التعبيرية للغة، ومن ذلك أسلوب التقديم والتأخير

ك  ، لذلالذي يروم المتكلم عبره تحقيق بعض المعاني المقصودة، وماهي إال طاقات تعبيرية تلحق بالمعاني الظاهرة، فتكسبها قوة وتزيدها تأكيداً 
  لألغراض كون إال  ت  التقديم والتأخير الظاهرة  نال نصيبًا اكبر من عناية اللغويين والنحويين فضاًل عن علماء البالغة، فسيبويه مثال يرى أن  

، أما أمير  (22)"، إذ قال: "التقديم والتأخير يكون لغرض بالغي، فتقديم ما األصل فيه التأخير إنما يكون للعناية به، واالهتمام بشأنهةبالغيال
قعه، البالغة عبد القاهر الجرجاني فخصص للتقديم والتأخير بابًا من أبواب دالئله، إذ قال: "وال تزال ترى شعرا يروقك سمعه، ويلطف لديك مو 

قديم ويرى بعض المحدثين أن أسلوب "الت( 23)ثم تنظر فتجد السبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيه شيء وحول الفظ من مكان إلى مكان"
على    والتأخير" اليجيء إال بسبب من فرط عناية المتكلم ومزيد اهتمامه بالنص ، فضاًل عن تأديته لوظائف بيانية وبالغية وجمالية ، وال يخفى
أولى  أحد أنه ال يمكن أن ننطق بالكالم دفعة واحدة ، فهو يتطلب تقديم بعضه على بعض ، مع إمكانية إجراء الكالم من دون وجود لفظ أحق و 

وأول ما يطالعنا من مصاديق أسلوب (24). بالتقديم من لفظ آخر، إال اللهم ما تجب له الصدارة من األلفاظ نحو: ألفاظ االستفهام وألفاظ الشرط
البصريون  التقديم في قصيدة أبي العالء هو تقديم الفاعل على فعله، تلك الظاهرة التي طالما كانت موضع الخالف بين كثير من علماء النحو، ف

ذ يتقدم منعوا ذلك وقدروا فعاًل ، في الوقت الذي رأى فيه "الكوفيون أن الفاعل المقدم يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل آخر؛ إ
الن الجمل التي الفاعل على فعله السباب عدة ، منها أسباب لغوية ، ومنها أسباب بالغية، وال يجعل ذلك التقديم من الكالم فاقدًا لطبيعته  

 ( 25) ل منهما" يتقدم فيها الفاعل )االسم( تبقى فعلية، وال فرق بين جملة تقدم فيها الفعل، وأخرى تقدم فيها الفاعل إال من حيث المستوى التعبيري لك

  :قال أبو العالء
 (26)حولها محجر بال أجفاِن"   "وعيون الركاب ترمق عيناً 

التي    سبب هذا التقديم هو فرط عناية وزيادة اهتمام للسياق، بمعنى أن سبب التقديم هنا هو مراعاة المقام ؛ فهم الشاعر بيان العيون الشاخصة
تديم النظر الى عين ماء من حولها مكان واسع، وأن هم الشاعر هو الحدث، فالعيون هنا موضع اهتمام الشاعر، فقد أراد يريد تصوير حجم 

والشاعر في أغلب الظن قد رام تقديم الفاعل على فعله، لكثرة (27)  بة هؤالء الناس في العثور على مكان آمن يجدون فيه ضالتهم وهي الماء.رغ
ول استعمال ذلك النوع من التقديم، والمالحظ أنه موقف انفعالي للشاعر ، فالفاعل "عيون الركاب" قد تصدر التركيب توكيدًا للمعنى الذي يج

تقديم فاعل على فعله "من تشويق للنفس وحض على معرفة ماذا فعل فالنفس ال بد عند  ي الخاطر. وقد أكد علماء البالغة ؛ أن ما يحدث  ف
ومن قد يلجأ المتكلم ألسلوب التقديم والتأخير للعناية واالهتمام ، ومن ذلك تقديم الجار    (28) وأن تنجذب وترهف السمع لتعرف ماذا فعل الفاعل"

  :لمجرور وقد مثل ذلك النوع من التقديم ظاهرة لغوية تركيبية شاعت كثيرًا في اللغة العربية والسيما عند الشعراء، يقول شاعرناوا
 (29)ـــِن علي ونجلِه شاهدان"   "وعلى الدهر من دماء الشهيديــ

  .، وهذه من متعلقات اإلسنادبدأ الشاعر بالجار والمجرور ، ألهتمامه باألزمان فهي الشاهدة على هذه الحوادث 
  :ومن أمثلة تقدم المفعول به قول الشاعر

 ( 30)ــَجَمْت عنها مالْت إلى حران"   "حلبا حجت المطي ولو أنــ
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للجملة  لقد توسع الشاعر هنا في كالمه فقدم المفعول به وحقه في األصل التأخر عن الفاعل, وقد َأَجاَز النحويون التغيير في الترتيب األصلّي   
سيبويه إلى ذلك  توسعًا في الكالم, مشيرين في الوقت نفسه إلى َأنَّ الغرض من هذا التغيير هو االهتمام بالمتقدم؛ وقد َأَشاَر    -ِإَذا أمن اللبس  –

مؤخرًا  , إْذ َقاَل: "فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في األول وذلك قولك: )ضرب زيدًا عبُدهللا ( , أَلنك إنما أردت به  
ا يقدمون الذي بيانه أهم لهم  ما أردت ِبِه مقدمًا ولم ترد َأن تشغل الفعل بأول منه وإن كان مؤخرًا في اللفظ,..., وهو عربي جيد كثير كَأنهم إنم

(إن أسلوب التقديم والتأخير عند أبي العالء المعري هنا ، ظاهرة لغوية، رام الشاعر  31وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم(( )
نفسه أفكارًا تساعده على توضيح  أن يتفرد بقاموس لغوي يميزه عن غيره من الشعراء، يبعث في    -وإن لم يخالف اللغة ومعاييرها    –عبرها  

 موافقة ونقل أفكاره.
  :المبحث الثالث التنكير وداللته على المعنى

أضافت تلك  تعد ظاهرة تنكير األسماء ظاهرة كبيرة الشأن في اللغة العربية، اختلف النحاة بشأنها كثيرًا، فكل منهم يرى رأيًا خاصًا به ، وطالما  
والحال نفسه في الشعر فقد مثل التنكير سمة مميزة   (32)معنى أنضر، ويكون له في النفس أنس ولطف موقع"  الظاهرة "إلى التركيب صورة أو

وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى مسألة التنكير بل وأعطاها مفهومًا واضحًا في  ،من سماته ألنه حالة خاصة يمر بها الشاعر فيتعلق بها  
وقد أكد بشرحه معنى )البعضية( إذ    (33)مختارة من نصوص القرآن الكريم وورد كل ذلك تحت باب اللفظ والنظمدالئله، معضدا ذلك بأمثلة  

.وعلى الرغم من أن  (34) استعان بها من أجل فهم العبارة، فهو يرى أن التركيب النثري ال يمتلك الموقع النفسي الذي نراه في التركيب الشعري 
التعريف والتنكير إلى  اسم معرفة، واسم نكرة إال أن" النكرة هي األصل إذ ال يوجد معرفة إال وله اسم    االسم يقسم على قسمين من ناحية

عليه تكون المعارف عكس النكرات، بمعنى أن كل لفظ خلى من التعريف بـ " أل" أو من االضافة فهو نكرة ، وقد أولى النحويون   (35) نكرة"
 مهم، فعقدوا لألسماء المعرفة بـ"أل" أبوابا مختلفة كل بحسب داللتها على المعنى في السياقات التي ترد فيها"أل" التعريف نصيبًا وافرًا من اهتما

 ، إال إن الناظر بقصيدة أبي العالء المعري يمكن له مالحظة نزعات الشاعر خاصة في إجراء التنكير، من ذلك قوله: (36)
 (37)ان"حولها محجر بال أجف   "وعيون الركاب ترمق عيناً 

بتغى إن المالحظ أن أبا العالء المعري قد استعمل كلمة "عينًا" بالتنوين وهي كلمة مفردة قد جردت من "أل" التعريف فجاءت منونة، فالشاعر ا
شيء  اعالم المخاطب أنه لم يقصد عينًا بعينها، بل هي عين غير محددة، وهذه العين تبحث لها عن متنفس، ولشدة تعبها لم تستطع تحديد  
التنكير.وخالصة القول أن التنوين ظاهرة صوتية في    بعينه، فقد اتسم بحثها بالعشوائية ومن دون تمييز، فالتنوين هنا لعب دورًا دالليًا هو 

خر لفظا  ، ذلك ماركن إليه شاعرنا أبو العالء المعري فالتنوين عبارة عن "نون ساكنة تلحق اآل  (38) حقيقتها "مورفيم يدل على أن الكلمة نكرة"
في لفظة "عين" إذ لحقتها نون غير ظاهرة في الخط أو الكتابة، بل تنطق في الكالم، ولو ظهرت النون    ه، وقد لحظنا(39) ال خطا لغير توكيد" 

القصيدة لتلمسنا لها ولو تتبعنا ظاهرة التنوين في  ،   في كلمة "عينًا" عند الكتابة لكانت "عينن"، وواضح أن التنوين فيها قد أكسبها داللة التنكير
 أثرها واضحًا جليًا وأحسسنا بشدة وقعها في النفس، وسبب ركون أبو العالء لها ألنه كان يطيل البحث عن كل ما يجعل المخاطب "السامع أو 

 (40).القارئ" أكثر شوقًا للمزيد، فالتنوين ما هو إال داللة أو إشارة من المتكلم على معنى الحق لما يخصص بعد
 ةاخلامت

 القارئ لقصيدة أبي العالء المعري يلحظ اآلتي:
أن أهمية التركيب النحوي وعالقة مكوناته بعضها ببعض تتأتى من المعاني المتولدة عن شكل هذا التركيب، وكلما كثرت تلك المعاني   -1

 اكتسب التركيب أهمية أكبر ، والعكس صحيح.
معنى المستفاد منها , وقد ظهر هذا األمر جليًا ترتيب التركيب النحوي في قصيدته ارتبطت التراكيب النحوية عنَد أبي العالء المعري بال -2

 موضوع البحث.
؛ أوضح البحث العالقة بيَن موقع الكلمة المفردة في التركيب ومعناها ؛ ألنَّ معنى الكلمة يتطلب البحث في العالقة بين الكلمة والفكرة   -3

 ن تؤدي الكلمة وظائف عدة .  ألنَّ الفكر له أهمية خاصة , ومن الممكن أ
أكثردأب   -4 المزيد  قراءة  أو  لسماع  القارئ متشوقًا  أو  السامع  أن يجعل من  النحوية الشاعر على  اللغة  اتقانه ألساليب  .وذلك بوساطة 

 والبالغية. 
 هوامش البحث:
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