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 الحذف في شعِر ابن ُفْركون الغرناطي 

باحث دكتوراه كلية اآلداب قسم   -إعداد أحمد محمد ربيع حسن

 جامعة الزق ازيق  -اللغة العربية

 مقدمة
 ذاًلػيى  التقديـً  إلى   عىمىدتي  الٌطرحً  لمكضكعً  الميتمٌقيفى  تىيًيئةً  في الٌتقدمةً  دىكرً  ًمف انطالقنا
فيًو  استكفىيتي  مبحثه  فىػيىػ ذا القارًئ؛ يدىمً  بيفى  كفركعىو محتكاهي  أيصكؿى  يضعي  ًبما المبحثً 

أنكاعى الحذًؼ كًسماًتو األيسمكبيَّةى مف خالًؿ ما كقفتي  -بحسًب ما ظيرى لي مٍنوي  –
( مينبّْينا عمىى أىْـّ الخصائًص األيسمكبيًَّة لمحذًؼ التي جمعى رٍ عميًو في ًشعًر )ابًف في  ككفى

يا في نصكًص ديكاًنو، ممَّا كافى لوي تأثيره بارزه في تكجيًو معانيًو الشَّاعري أشتاتى 
كًخطاًبو الشّْعرمّْ بكاسطًة أيسمكبيًَّة الحذًؼ كالٌتقديًر، ميمىثَّمةن في اإليجاًز كاالختصاًر، 
ٍمًؿ الميتمقّْي  ًد اإلشارًة إلىى المقصكًد، كتكثيًؼ المعاني دكفى األلفاًظ، كحى كرغبًتو في ميجرَّ

 عمىى إجالًة الخاطًر ككدّْ الذّْىًف في طمًب المعنى الغائًب .

كقد كافى ًمف دكاعي اختيارم لمكضكًع الحذًؼ عندى )ابًف فيرككف( ما لمحذًؼ مف عظيـً 
األثًر األيسمكبيّْ في استدعاًء المعاني الغائبًة، كاإلحالًة عمىى الدَّالالًت الخافيًة، إلى 

(نكاًع التي اصطفاىا )ابفي فيرٍ جانًب ما كقفتي مف تمؾى األ ًلييعبّْرى بيا عف مقاصًده  ؛ككفى
الشّْعريًة عمىى ميشتركاتو بينىو كبيفى غيًره ًمف الشُّعراًء في الغرًض مف الحذًؼ، كما 
كقفتي معىو عمىى بعضو ًمف تمؾ األنكاًع انمازى ًبيا ًشعريه في الدَّاللًة كالمعنىى، كلعؿَّ 

( انفردى النَّاظرى في ديكاًنو ي محظي بعيًف الميستبصًر بقكاعًد األيسمكبيًَّة أفَّ )ابفى فيرككفى
ًبحذًؼ )الميبتدًإ( كثيرنا؛ كىك العيمدةي الذم يتطمَّبي حذفيو قرينةن قكيَّةن تىًشي بذلؾ الحذًؼ 

س ًب جنبنا إلىى جنبو معى قكًَّة الدَّافًع إلىى حذًفو، كقد جاءى البحثي في الحذًؼ ميرتَّبنا ال بحى
اإليراًد في الدّْيكاًف، بؿ كفقنا لمٌنسًب المئكيًَّة التي استحكزى عمييا كؿُّ نكعو ًمف أنكاًع 
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الحذًؼ في الدّْيكاًف، ليككفى ذلؾى أدؽَّ في اإللماـً ًبو، كالًعمـً بأسباًبو كخصاًئصو الفنَّيًَّة 
و في مكًضًعو الكارًد فيًو التي كيظّْؼى لمعنايًة بيا ميظًيرنا أثرى كؿّْ نكعو منيا عمىى ًحدىتً 

عمىى جيًة االستقصاًء، كقد صنعتي لذلؾى جدكالن استقصائيِّا يحتكم عمىى نكًع الحذًؼ 
 كنسبًتو لتيسيًر التَّعرًُّؼ عمىى نسبًة كؿّْ نكعو مٍنوي.

 :راسةِ الد  تمَك  ةُ أهميّ **

فَّ  كًره  كا  ا– الشّْعريةً الميتنكّْعًة كالميختمفًة في اآلثاًر لدراسًة الحذًؼ بصي كعندى ابًف  -عيمكمن
ا–ككفى فيرٍ  أىمٌيةن تزيدي كتنقصي بحسًب نكًع الٌدراسًة التي تتناكليو، كمف حيثي  -خصكصن

إفراديه ًبما ييكٌضحي عمينىا كافى الحذؼي مف أبرًز معالـً الدراسًة األيسمكبيًة كافى ًمف الميحتٌـً 
ا ييبيّْفي لنا   أىمٌيةى الحذًؼ في الٌدرًس األيسمكبيّْ ما يظيري لنامنزلتىو فييا، كلعؿَّ أكثرى مى

تجٌمياًتو الفٌنٌيًة البارزًة في تكضيًح مقدرًة الٌناظـً عمى  سىكًقو في تضاعيًؼ منظكماًتو مف 
ٍمدو إلى  تكثيًر المباني، كقد بدا كٌؿ ذلؾ  كقدرًتو عمى  الذّْكًر، كلتقكيًتو المعاني بال عى

( عمى  ما سأبيّْنيو بإذًف المَّ ًو  التي تمثَّؿى ًبياي مكاضًع الحذًؼ جًميِّا ف ًشعري )ابًف فيرككفى
 . -تعالى  -

 :السَّابقةُ  الدراساتُ **

 في الٌنقدمَّ  الدرسى  تناكلتً  التي األبحاثً  بعضى  أفٌ  ىىػ يينا مندكحةه  ًذكًره عف ليستٍ  كما
 بيافً  فيكبيرنا  تأثيرنا( الحذؼً ) ألسمكبيَّةً  أفَّ  إلى   أصحابييا يمتفتٍ  لـ( فيرككفى  ابفً ) ًشعرً 

 في الحذؼً  عفً  الكالـى  ميتجاكزيفى  ؛(فرككفى  ابفً ) شاعًرنا ديكافً  في الٌنظـً  مقاصدً 
ا أطاريًحيـ ا، تصريحن  :التي سبقت طىرحي ىىذا األطاريحً  تمؾ أمثمةً  كًمف كتمميحن

 حسف عبدالمغني أحمد: لمباحث ،ماجستير رسالة (شاعًرا ُفْركون ابن)  -ُ
، دار كمية عبدالحميـ، عبدالمطيؼ: الدكتكر األستاذ إشراؼ شرؼ،  جامعة العمـك
 .الحذؼ عينصرً  في القكؿً  إلى   الباحثي  يعمدً جيثي لـ  ،(ـُٕٗٗ) القاىرة،
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 دار طبعة القحطاني، قاسـ: لمباحث (غرناطة شاعرُ  األندلسيّ  ُفْركون ابن)  -ِ
 .الكطنية الكتب

ـى الدراسةى  كقد اقتضت طبيعةي  ، كأربعةً  مةو، إلى  مقدّْ  المكضكًع أٍف تيقىٌس ، مباحثى  كتمييدو
 :خاتمةو المتبكعةن ب

: الحذؼي في التَّركيًب اإلسنادمّْ  - ؿي  .المبحثي األكَّ

 .المبحثي الثَّاًني: حذؼي الفضالًت كالميكمّْالتً  -

: الحذؼي في الحيركؼً  -  .المبحثي الثَّالثي

 .في التَّركيًب الشَّرطيّْ المبحثي الرَّابعي: الحذؼي  -
 

 : راسةِ الد   منهجُ **

 قد اعتمدتي في ىىػ ذه المباحًث عمى المنيًج األسمكبيّْ الذم ييعنى  برصدً ك  
 األسمكبيًة كدراسًتيا كتحميًميا. سناديًة كالمييمناتً البينى  المغكيًة كالتراكيًب اإلً 

المنيجى ييسٌمط الضكءى عمى   كالسببي في اعتمادم عمى  ىذا المنيج ىك أفَّ ىىػ ذا
، بدعيفى في عرًض إبداًعو بطريقةو تيمىيزه عف غيًره مف المي   طريقًة المبدعً 

؛ كذلؾ مف خالًؿ كتيظيري بصمتىو الشخصيَّةى التي انمازى ًبيا عمميو عف أعماًليـ
 األدبيّْ . رزًة في عمًموالكقكًؼ عمى  الظكاىًر األيسمكبيًة البا

 
 أوًلا : التمهيد  

 (التعريف  بالشاعِر )ابِن ف ْركون( الغرناطّي:أ)
مَّدو  بفً  أىٍحمدى  بفً  سميمافى  بفً  أىٍحمدى  بفً  "أىبيك اٍلحسٍيفً  :و: ىيكى نىسىبي  ـى  بفً  أىٍحمدى  بفً  ميحى  إبراىي

 كنشأى  دى لً كقد كي  (ِ)" أىبيك اٍلحسٍيف " اٍبفي فيٍرككففيك  و:(، أىمَّا كنيتي ُ)اٍلقرشي   ًىشىاـو  بفً 

                                                           

ابنننن فركنننونم تقنننديم وتعميننني محمننند بنننن شنننريكة  طم أكاديمينننة المممكنننة المغربينننة  طم األولننن   ديػػػكاف "  (ُ) 
ولم أجد لمشاعر أي ترجمنة فني أي منن كتنت التنراجم أو السنير أو حتن  م ۰م  المقدمة  صن ۷۰۹۱-ه۷۰۹۱

كتت األدت التي تيسرت لي  وبحثت فني بعنض مراكنز المططوطنات كنذلك  وهنذا منا أكندل محقني النديوان  حين  
مننن مقدمننة التحقينني: مأمننا أبننو الحسننين صنناحت الننديوان  فنن  توجنند لنن  ترجمننة فنني المراجنن   ۷۷قنناف فنني صننن 

  ٔالموجننود   ون نعننرف لنن  اسننما إذ أننن  يننذكر نكسنن  ويننذكرل غيننرل دا.مننا بننطبي الحسننينم أمهنننم ا حاطننة   
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ُٚ ،  (ّالمىًريَّة) مدينةى  صميُّ و األمكطني  ، ككافى غرناطةى  مدينةً في  ُٓ  ضَ ٌِ ٚلض  فُْغوْٛ  ات

ََ  ٝ ٚجٗ اٌرمغ٠ةِ ػٍَ   ٘ـ( 18ٔ)ػا

 أُْسَغذُُٗ:  

اٌَِضُٖ:" أَتُٛ فيٍرككف  بفي  اٍلحسٍيفً  أتٛ َٛ ِح، فَ َِ ا َِ ْغذَثَحَ اْْل َِ اْْلَصِب  َٚ  ُِ ٍْ ٌِْؼ ْٓ أُْسَغِج تٍَََغْد فِٟ ا ِِ

ُٚ َجْؼفَغ  ََ  ضَ ٌِ أْدّض تٓ فُْغوْٛ  لَْض أَْثَٕٝ " 141) ػا َٚ ٌَْشِط١ِة"،  ٘ـ(  " أََدض ذَََل١َِظ " اْتٓ ا

ٌَْشِط١ِة) ُٓ ا ُْٕٗ فِٟ 4اْت ُْٕٗ فَمَاَي َػ َْ َعاِض١ًا َػ ا َوا َِ َض ْٕ ِٖ " أَتِٟ َجْؼفَغ " َػ ١ِظ ِّ ٍْ ( َػٍَٝ ذِ

                                                                                                                                                                      

ر     القننناهٔ  وريحاننننة الكتنننات ونجعنننة المنتنننات  ابنننن الططينننت  تحقيننني: محمننند عبننند ا  عننننان  طٖ٘ٔص
  ٖٜٙٔلبنننان   -  والكتيبننة الكامنننة  ابننن الططيننت  تحقينني: إحسننان عبنناس  بيننروتٖٚٙ  صٕ  مٜٔٛٔ

  ونينف ٖٛٔ  صٜٛٗٔ  القناهر    ٔ  وتاريخ قضنا  اننندلس   النبناهي  نشنر: ليكني بروفنسناف  طٔٓٔص
فننة الدينيننة  مكتبننة   الناشننر مكتبننة الثقأ    طٔانبتهننا    أحمنند بابننا التنبكتنني  تحقينني: دم عمنني عمننر  م=

 م ٚٚ  صٕٗٓٓطبقات المالكية   

 مٚ   وينظر: مظهر النور  صٔٔ( ينظر: مقدمة ديوان ابن فركون  صٔ)
 مٜالمصدر نكس   ص (ٕ) 
: مدينننة سنناحمية بجنننوت شننري األننندلس  بناهننا الطميكننة األمننوي عبنند الننرحمن الناصننر فنني عننام الَمِريَّننة (ٖ)
حمند أهن(م ينظر: مشاهدات لسان الدين بن الططيت في ب د المغرت واننندلس )مجموعنة منن رسنا.م (  ٖٗٗ)

وض الٕٙٔ  صٔم نكح الطيت   ٖٗ  صٖٜٛٔمطتار العبادي   ِمْعَطنار   ُينظر: صكة جزينر  األنندلس  النرَّ
   مٜٗٛٔ  ٕفنني َطَبننر األقطنناِر  لمحمنند عبنندالمنعم الِحْميننري  تحقينني: دمإحسننان عّبنناس  مكتبننة لبنننان  طنننن

معيننار انطتيننار فنني ذكننر المعاهنند والننديار  لسننان النندين بننن الططيننت  تحقينني: محمنند كمنناف شننبان     ٖٛٔص
 م ٓٓٔ  صٕٕٓٓالناشر: مكتبة الثقافة الدينية  

م المعروف بن مابنن الططينتم  عناش  د بن عبد ا  السممانمحمّ   ا  أبوعبد  ن ملسان الدين(هو ذو الوزارتيٗ)
: مسننمعت بننالمغرت بعننض الرؤسننا  يقننوف: ىفنن  األننندلس والمغننرتم قنناف المقننر  ىفنن  القننرن الثننامن الهجننر 

ألننندلس م نكننح الطيننت مننن غصننن اقبننرينملسننان النندين ذو الننوزارتين  وذو العمننرين  وذو الميتتننين  وذو ال
لن   م ومنن المؤلكنات التني ترجمنت ٓٛ/٘م  ٜٜٚٔالرطيت  تحقيي : إحسان عباس  دار صادر  بيروت  

م  ٖٜٜٔالثامنة  نبن حجر العسق ن   دار الجيف: بينروت   وافية: الدار الكامنة في أعيان الما.ةترجمًة 
  تحقيني: ي  ألحمند المقنر ونكح الطيت من غصن األنندلس الرطينت وذكنر وزيرهنا لسنان الندين بنن الططينت

وأزهنار الريناض   م  القسم الثان  كمن ٜٜٗٔ  ٔاألستاذ محمد مح  الدين عبدالحميد  مطبعة السعاد   ط 
  تحقيي مصطك  السقا وآطنرين  لجننة التنطليف والترجمنة والنشنر  يهات الدين المقر شفي أطبار عياض  ل

  م ٖٙٔ/ٔم  ٜٖٜٔالقاهر   
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صْ  اْْلِ َٚ َواِء  ًِ اٌظَّ ْٓ ُشَؼ ِِ ٌَْذَضاثَِح، "اْْلَداطَِح": "ُشْؼٍَحٌ  ١َضٍج، َػٍَٝ ا ِّ ُٛع ِسََلٍي َد ُّ ْج َِ َٚ َعاِن، 

أَْػَغَب،  َٚ َغاذِِة، فَمََغأَ  َّ ٌْ ا اٌَِٝ ا َّ َس َٚ ْضِعٌن، َِٔج١ٌة، تّظ أَْلَغأٗ وفا٠ح،  ُِ  ، ًٌ طَاٌٌَة َٔث١ِ

 َٚ  ، ُْ ِٙ ْٓ ُصِٚٔ ِّ ِٖ، فَ اٌُِضُٖ ُش١َُٛر تٍََِض َٚ اْسرََجاَػ ٌَُٗ  َٚ َب،  ذََضعَّ َٚ  ، َْ غَّ َّ ذَ ل١ََِّض َٚ َٚ ْؼَغ،  َُ اٌشِّ َٔظَّ

 ،َ ْٛ َ١ٌْ ٜ ؛ ف١ََُغاػٗ ا َٛ ٌْمُْظ ٌَْغا٠َِح ا ٌَْشظِّ، َسثما أَفَغاصُٖ تا ِٓ ا ِٗ فِٟ ُدْس أِ َِ ًَ َػ ْ٘ َسْثَك أ َٚ َوث١ًِغا، 

ا، ٚاِْلْسَغاِح ؛ اْلرََضٝ َطٌَِه وٍّٗ اْعذِمَاُإُٖ اِ  َٛ ، ٚاٌَذ ِْ ْذمَا اْْلِ َٚ ِٗ، تِاٌظّْغِف،  َشاُع ا١ٌَِْ ُّ ٌْ ٌَٝ ا

ذَؤَصََّب تِ  َٚ اْسرَضَّ تِٟ،  َٚ اِي ؛  َّ ْسرِْؼ اْْلِ َٚ ٍِْغ  ٌَْش فُِٛف تَِٙا، تِا ِؼ٠َِّح اٌشُّ َِ َٚ ٍْطَا١َِِّٔح،  ٌِْىرَاتَِح اٌسُّ ا ا َّ

ذََغشِّ  َٚ  ،ِٗ ِّ ْٓ ذََذٍُّ ِِ ُضُٗ  ْٛ َٓ َد تَطَّ َٚ ٍح  َّّ ائَِض َج َٛ ا١ٌِفِٟ، فَآثََغذُُٗ تِفَ َٛ ْٓ أَْش١َاِر ذَ ِِ  ِٗ ْٔفََغَص تِ َخ اٌَِٝ اِ

ٌَْغا٠َِح ") ْسر١ََلِء َػٍَٝ ا ٍْطَا١َِِّٔح 5اْْلِ ٌِْىرَاتَِح اٌسُّ ِٖ تِا ِْٙض ِي َػ َّٚ ْٟ أَ َْ اِْشرَِغاُي أَتِٟ َجْؼفَغ فِ لَْض َوا َٚ )

ِّٟ تِاهللِ " ٌَْغِٕ ِْٙض " ا َْ ََ٘ظا ٠َُىٍِّفُُٗ تَِٕسَ  (6)فِٟ َػ َوا َٚ ٌَْشِط١ِة"،  ِٓ ا ِٖ "اْت ْٓ أُْسرَاِط ِِ ِز تِرَْغِش١ٍخ 

َْ أَتُٛ  ْغِغِب، َوا َّ ٌْ ٜ اٌَِٝ ا َٚ أَ َٚ َّٟ تِاهللِ "  ٌَْغِٕ َٗ " ا َِ ْشُضٚ َِ  ِٓ ٠ ُْ اٌضِّ ا فَاِعَق ٌَِسا َّّ ٌَ َٚ  ،ِٗ َئٌِّفَاذِ ُِ

ٌَْشِط١ِة " َٓ ا َٓ َػٍَٝ " اْت ِض١ َذغِّ ُّ ٌْ َغ ا َِ ِٓ فُْغوْٛ  ٌَْشِط١ِة " (1)َجْؼفََغ اِْت ُٗ " اْتٓ ا َِّ ، فََظ

َْ لَضْ  ْْ َوا ا َّٔظُٗ:"  تَْؼَض أَ َِ ِٗ فِٟ اْْلَداطَِح  ِّ ِٗ َػٍَٝ طغج اِْس ُ َورََة تَِشطِّ َضَدُٗ َدرَّٝ أََّٔٗ َِ

" ِْ ا َٛ ٠ َٓ اٌضِّ ِِ الِظُ   .(8)٠َْسمُظُ ََ٘ظا اٌسَّ

ًلدى سىنىةى) ًمدى ٍبفي فيٍرككف، كي ًميمىافى ٍبفي أىحى دَّهي: سي تيكفّْيى سىنىةى)ْٗٔأىمَّا جى ىػ(، ۹۲۷ىػ( كى

اءى  ًلي اٍلقىضى ٍندىةى  كى الىقىةى ( ٗ)ًبري مى ًة ًبغىٍرنىاطىةى (َُ)كى مىاعى اء اٍلجى ًليى قىضى ثيَـّ ( ُُ)، ثيَـّ كى

                                                           

ما حاطة في أطبار غرناطةم لسان الدين بن الططيت  تحقيي: محمد عبد ا  عنان  طم مكتبة الطانجي  -(٘) 
 (م ٕٕٓ ٕٕٔ/ٔم  )۷۰۱۹ -هن ۷۹۰۹القاهر   الثانية  

م والكتيبنننة الكامننننة  ٕٕٓ/ٔحاطنننة    ا  ينظر:هنننن(ٖٜٚ-هنننن٘٘ٚنننني بنننا  )غلعهننند ال  نشنننا  اتنننول   (ٙ) 
 معجم الحضار  األندلسية  دم يوسنف عيند   و ٚمظهر النور  ص  ٕٛٛ-ٕٚٛ/ٚم ونكح الطيت   ٖ٘ٓص
 م ٖٕٓ  صٕٓٓٓدار الككر العربي    ٔدم شكري فرحات  ط و
 م۰ صديوان ابن فركونم ممقدمة  -(ٚ)
 (م ۸۹۹/ ۱ينظر منكح الطيتم ) -( ٛ) 
ابغ  ونهر ينست إليها  ومعقف مدينة قديمة من مدن )تاُكُرنَّا(  وهي عم  نهر جاٍر وزرع واس  وضرع س  (ٜ)

حصين  وبقرت مدينة ُرْنَد  عْين ُتعرف بالبراو   ُينظر: الروض المعطار في طبر األقطار  لمحمد 
  وُينظر: معجم ٜٕٙم  صٜٗٛٔ  ٕعبدالمنعم الِحْميري  تحقيي: دمإحسان عّباس  مكتبة لبنان  طنن

بن عبدا   الحموي الرومي البغدادي  دار  البمدان  لمشيخ ا مام شهات الدين أبي عبدا  ياقوت
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اًرجى  اًء ًفي بىٍعًض اأٍلىٍحدىاًث السّْيىاًسيًَّة فىاٍنقىطىعى ًإلىى أٍرضو خى صيٍرؼى ًمفى اٍلقىضى

ٍجًتيىادى ًلٍمخيطًَّة ميٍيرنا، قىًريعي  عىؿى ااٍلً ٍكًب اٍلًكفىايىًة ظىٍيرنا، كىجى ٍرنىاطىةى، كىىيكى قىاضو رى غى

ظُّوي، فىسىًمی ًإلىى الٍ  ٍيعىةو نىٍكهى ًبًو حى مىى بىٍيًت ضى غىايىًة لحظو، ًإٍذ كىافى مىٍكلىى عى

اًتيىا  قىامى ًة، طىًبيبنا ًلميعىانىاًة مى اًىرنا ًفي ًعٍمـً اٍلفىًريضى ، مى ا ًمٍنيىا ًلألىكىاـً ، فىاًرعن اأٍلىٍحكىاـً

ًة ")  (ُِاٍلمىًريضى

 

 

 

                                                                                                                                                                      

  وُينظر: نزهة المشتاي في اطتراي اآلفاي  ألبي عبدا  ٗٚ  ٖٚ  صٖم  جنٜٜٚٔصادر  بيروت  
محمد بن عبدا  بن إدريس الحمودي الحسيني المعروف بالشريف ا دريسي  مكتبة الثقافة الدينية  

 م  ٓٔٛم  صٕٕٓٓالقاهر   
: مدينة عم  شاطئ البحر  عميها سور صطٍر  والبحُر في ِقْبَمتها  وهي حسنة عامرٌ  آهمٌة  )َماَلَقة(  (ٓٔ)

كثير  الديار  وجمي  جهاتها شجر التين المنسوت إليها  وهي تحمف إلي مصر والعراي  وربَّما وصف 
 م  ٛٚٔ  ٚٚٔلمهند  ُينظر: الروض المعطار في طبر األقطار  ص

ن أسوارها وبني قصبتها حبُّوس الصنهاجي  ثّم طمك  مدينة محدثة أيام ا   (ٔٔ) لحكم ا س مي  مدَّنها وحصَّ
ابن  باديس  فكممت في أيام  وعمرت  بينها وادي آش أربعون ميً   واستقّر بنها بنو األحمر فيما 
  ُعِرَف باألندلس الصغرى  ُينظر: ططر  الطيف  رح ت في المغرت واألندلس  لسان الدين بن الططيت

-ٖٔم  صٖٕٓٓ  ٔتحقيي: دم أحمد مطتار العبادي  المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  بيروت  طن
  ٜ٘ٔ  صٗ  ُينظر:معجم البمدان  جننٙٗ  ٘ٗ  ُينظر:الروض المعطار في طبر األقطار  صٙ٘

ن في   ُينظر: ترصي  األطبار وتنوي  اآلثار والبستاُٜٙ٘ينظر: نزهة المشتاي في اطتراي  اآلفاي  ص
غرا.ت البمدان والمسالك إلي جمي  الممالك  ألحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدن.ي  

 م ٗٛتحقيي: دم عبدالعزيز األهواني  منشورات معهد الدراسات ا س مية في مدريد)دمت(  ص
(  وهامش الصكحة نكسها  وقد صرح ابن الططيت في ا حاطة أن   ٔٓٔ/ٔ( ينظر مالكتيبة الكامنةم )ٕٔ)

ترجم ل  إذ يقوف في ترجمة تمميذل أحمد بن سميمان بن فركون تحت عنوان أوليت  ما نص : مقد مر 
ص / ۷ذلك في رسم جدل قاضي الجماعة  وسياتي في رسم والدلم ينظر: ابن الططيت  ا حاطة    

 م۸۸۹
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 الَمَناِصِت الَِّتي َتَقمََّدَها:

 َْ ُ َوا اِػِغ أََّٔٗ ِْ اٌشَّ ا َٛ ْٓ ِص٠ ِِ ِْٔشَغاِط فِٟ  -٠َرَطٍََّغُ ٠ُْسرََشفُّ  َٛ َشابُّ ٠َافُِغ اٌَِٝ اْْلِ ُ٘ َٚ

َْٔشاِء) ِْ اْْلِ ا َٛ ٍََىِح 3ِٔص٠ ّْ َّ َصاِع٠َِّح ٌِ ُِ اْْلِ ١َّحٌ ُوْثَغٜ َصاِسً إٌُّظ ِّّ َْ ٌَُٗ أَ٘ (. اٌَِّظٞ َوا

ٍْطَا١َِِّٔح اٌَِ  ًِ اٌسُّ َسائِ ٌَّٝ أَْطَذاتُُٗ ذَْذِغ٠َغ اٌغَّ َٛ َٓ تَِٕٟ َْٔظٍغ، اِْط ٠َرَ ١ ِّ ْسٍِ ُّ ٌْ ٍُِٛن ا ُّ ٌْ ٝ ا

َىاذِثَِح  ُِ ْشَغاُف َػٍَٝ  اْْلِ َٚ ِْ َػََلَّلَاٍخ ِس١َاِس١ٍَّح،  ٍْطَا ْٓ ذَْغتِطُٙ تِاٌسُّ َّّ ِِ أَٚ إٌََّظاَعٜ 

َائِغ  ذَْسِط١ُغ اٌظَّٙ َٚ  ، ِْ ٍْطَا ُُ اٌَِٝ اٌسُّ َّٕٙ َِ ا ٠َِغُص  َِ ّص َػٍَٝ  اٌغَّ َٚ اِي،  َّّ ٌُْؼ ا َٚ َْلِج  ُٛ ٌْ ا

ٍى١َّح  َّ ٌْ ًُ فِٟ ا ا ٠ضس َّ ُِٙ، َو ْٓ ا١ٌَِْ َِ َٚ اص  َّٛ ٌْمُ ِٚ ا ٌْمَُضاج أَ ِٚ ا َْلِج أَ ُٛ ٌْ ِٓ ا اٌَّرِٟ ذَرََؼٍَُّك تِرَْؼ١ِ١

ِح) ٌَْشاطَّ ا َٚ ِح  َِّ ٌَْؼا ِٓ ا ا١ِٔ َٛ ٌْمَ ِْ ذَْذِغ٠غ ا ا َٛ ٠ ْْ 4ِٔٔطَاِق اِْسرَِظاِص اٌضِّ تَْؼض أَ َٚ " )

اِخ اٌَّرِ  َٚ : اْتٓ فُْغوْٛ( اْْلََص ْٞ رٍََه) أَ ِْ ْٓ َسَؼِح اِ ِِ ٌِْىرَاتَِح  ٍِْه ا َِ فِٟ ِس ْٔرِظَا ُُٗ ٌَِْلِ ٟ ذَُئٍِّ٘

ْٟ أَْطَذاِب  َْ ٠ْشرَغطُ فِ ا َوا َِ ََ٘ظا  َٚ فِْطٍَٕح،  َٚ ِج َطَواٍء  َدضَّ َٚ اِي َسظٍّ،  َّ َج َٚ ثَمَافٍَح  َٚ  ٍُ ٍْ ِػ

( ِْ ا َٛ ٠ َْ َطٌَِه َػا5َََٔ٘ظا اٌضِّ ٍْطَا١َِِّٔح َوا ٍِْىرَاتَِح اٌسُّ ٌِ ََ ٌَْذظَّ 8ٓٓ) ( ، ذَمَضِّ َّٓ ا ٘ــ(، ٌَِى

ُِ اٌشَِّغ٠ِف  ٌْمَاِس ُٓ أَتِٟ ا َؼاٌِٟ ْت َّ اَػِح أَتُٛ اٌ َّ ٌِْج ََ صُٚٔٗ لَاِضٟ ا ُْ ٠َُذاٌِْفُٗ؛ اِْط ذَمَضَّ ٌَ

( ِّٟ ْثرِ  (6ٔاٌسَّ

   وفات :

    ٌ ٌ   ،فركون   ابن   وفاة   ى تارٌخ  إل   ٌوان  الد   ر  ش  لم  تً ال   األحداث   ر  عاص   كٌف   ر  ذك  ولم 

التً  ضطربة  ها الم  ه فً أحوال  مصٌر   وما كان   (،الثالث   وسف  ٌ  ) وفاة   بعد   عصفت  

 وسف  ٌ  ) وفاة   بعد   ٌوان  الد   جمع  قد قام ب   فركون   ابن   أن   الواضح   ًء  ، والش  وقعت  

                                                           

 م ٜ( مقدمة ديوان ابن فركون  صٖٔ)
الدوسري  الحيا   ٜٗ( يوسف األوف ابن األحمر )سمطان غرناطة(  محمد كماف شبانة )مم س(  ص ٗٔ)

 م۸۷۸ - ۸۷۷انجتماعية في غرناطةم )مم س(  ص 
 م۷۰۹( انظر ابن طمدون  المقدمة )مم م(  ص ٘ٔ)
 ( تقدمت ترجمت مٙٔ)
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ٌوان ه:  ، وهذا واضح  (الثالث   ة  مسائل  من د  د  ه ولد   ؤ  وهن   ورثاه   علٌه   م  عندما ترح  فً ع 

 (.17) العرش   ٌه  ل  ى تو  عل   امن  ا الث  محمد  

ما كالسيَّ  (الثالثً  كسؼى يي ) كفاةً  بعدى  قد أفؿى  فرككفى  ابفً  جـى نى  ى ما يبدك أفَّ كعمى 

 في عاـً  عمى العرشً  االستيالءى  باأليسرً  بي مقَّ المي  اسعي التَّ  ده حمَّ مي  بعدما استطاعى 

 فرككفى  ابفى  (. فيبدك أفَّ ُٖ)الثالثً  كسؼى يي  ابفً  امفً الثَّ  دو مَّ حى مي  عً خمٍ  ىػ( بعدى ِِٖ)

 كسؼى و ليي لمساندتً  ضطربةً المي  ياسيةً السّْ  األحداثً  ىذهً  في ظؿّْ  يى فً أك ني  يى كفّْ تي 

 يّْ الغرناطً  عاصـو  ى بفى حيى يى  ف أفَّ مً  معى ما كافى ك  ،هف بعدً ه مً ككلدً  الثالثً 

 بً مقَّ و المي مطانً سي  عصرً ضا( لً الرّْ  ةً )جنَّ  وً في كتابً  خى ىػ( قد أرَّ ٕٖٓ-ىػٕٗٗ)

كقد  ،يـمف ضمنً  فرككفى  ابفى  رً ذكي لـ يى إالَّ أنَّو (، ُٗ)يوً معاصرً  رى كى كذى  باأليسرً 

 أفَّ  يكافً الدّْ  ؽي حقّْ مي  حى جٌ كلقد رى  ،بذلؾ العصرً  رتبطةو مي  ياسيةو سً  ذلؾ ألسبابو  يعكدي 

و  أنَّ ( إاٌل األريضً  كضً و )الرَّ في كتابً  فرككفى  ابفً  لحياةً  قد ترجـى  عاصـو  ابفى 

 (.َِاآلف)إلىى  مفقكده 

 غة واصط ًحالُ  الحذفِ  مكهومُ  ( ت)
 في التشكيؿً  الحذؼً  ق( أىميةى ُْٕ)ت كقد أدرؾ الجرجانيُّ  ،لغة: اإلسقاطالحذؼ( )

 ، لطيؼي المسمؾً  دقيؽي  ىك بابه ": وبقكلً  الفصاحةً  ه مف بابً إذ عدَّ  لمصياغةً  الجماليّْ 
                                                           

 م ٚومظهر النور  ص مٕٖٛ(ينظر:  ديوان   صٚٔ)
 م  ٕٔ/ صٔ   ٜٜٛٔ(ينظر: جنة الرضا  ابن يحي  الغرناطي ص ح جرار  دار البشير لمنشر والتوزي   ٛٔ)
م وابن عاصنم: هنو ابنو يحين  بنن عاصنم الغرنناطي انندلسني  كنان يعنرف ٛٗ-ٚٗ  ص المصدر نكس ( ٜٔ)

هنن(م ٚ٘ٛهن( توفي في )ٜٜٚ-هنٜٗٚمابين )هن( أي ٜٓٛبقاضي الجماعة وهو من اشهر القاب  وندت  بعد )
  ٜ٘٘ٔينظننر: هديننة العننارفين إلنن  أسننما  المننؤمنين وآثننار المصنننكين  إسننماعيف باشننا البغنندادي  إسننتنبوف  

 م ٘ٗ/ٚ  معجم األع م   ٖ٘/ٔمو أزهار الرياض   ٛٗٔ/ٙمو نكح الطيت   ٜٜٔ/ٕ 
 م ٔٔ( ديوان   صٕٓ)
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، كرً مف الذّْ  أفصحى  كرً الذّْ  ؾ ترل بو ترؾى ، فإنَّ حرً بالسّْ  شبيوه ، األمرً  ، عجيبي المأخذً 
 ما تككفي  إذا لـ تنطؽ، كأتُـّ  ما تككفي  نطؽى أؾ ، كتجدي لإلفادةً  أزيدى  عف اإلفادةً  متى كالصَّ 
 .(ُِ)"ا إذا لـ تبفبيانن 
عمىى أفَّ  ،غكمّْ المُّ  ظاـً أك النّْ  صّْ النَّ  داخؿى  غً يى أك الصّْ  ناتً ككّْ المي  بعضً  سقاطي إىك 

)المعنكيًَّة( التي تيحدّْدي مكًضعىو كنكعى  يَّةً ياقسّْ المفظيًة أك ال قرينةً معى ال يحدثي الحذؼى ال 
الَّ كافى اعتباطيِّا ييكًقعي في سىقًط القكؿً النص الشعرمّْ المحذكًؼ في  ، أك ىك كما ، كا 
 .(ِِ) "لدليؿً  وً أك كمّْ  الكالـً  جزءً  إسقاطي "ق( : )ْٕٗ) ت يقكؿ الزركشيُّ 

 إال حذؼً عمىدى إلى اليل ما كافى  العربيُّ ك ، كرً الذّْ  فى مً  أبمغي  الحذؼى  فَّ فإ عمىى ذلؾى ك  
 في المكضًع الذم يككفي فيًو الحذؼي أبمغى مفى الذّْكًر معى اإلبانًة عف الميراًد.

 ىفً الذّْ  ى كدّْ عمى  بعثي ت ةن سمكبيَّ أي  و ظاىرةن بكصفً  بالحذؼً  (ككفرٍ في  ابفي ) قد اعتنىىك     
 رقينا كثراءن  أكثرى  عرى الشّْ  ما يجعؿي  ، كىكفي القارئً  التأثيرً  ـً يعظًلما لىيا ًمف ك  ،ؿً كالتأمُّ 

ا، بعيدن  ، فيك يعطي الكالـى مف األلفاظً  بقميؿو  في الداللةً   المحضةً  ا عف التقريريةً إبداعن
 . نظرو إجالًة  أك فكرو  إلى  إعماؿً  التي ال تحتاجي 

 لعنصرو  يك غيابه ف، المغكيةً  لمعناصرً  كالغيابً  ى الحضكرً عمى  يعتمدي " :الحذفُ و  
 وي أم أنَّ  (ِّ)"كتستدعيو الجممةً  و نفسي تستمزمي  ، إال أٌف ىذا العنصرى الجممةً  داخؿى 
ـى  المفظً  غيابي   رؽً ، كىك مف طي العربً  عندى  التعبيرً  مف كسائؿً  المعنى، كالحذؼي  أما
مساكو  بمفظو  رادً المي  أصؿً  تأديةى ييشكّْؿي " يك، فيجازً اإل مف أبكابً  ى، كبابه المعنى  تأديةً 

، أك زائدو  لو، أك ناقصو   ا بحذؼً بميغن  الكالـي  ما يككفي ، كربٌ  (ِْ)"لفائدةو  عميوً  عنو كاؼو

                                                           

 ٔٚٗبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي )ت ودن.ف انعجاز  الشيخ ا مام أب (ٕٔ)
 م  ٙٗٔ: ص محمد محمد شاكر  د ن ط   مكتبة الطانجي   القاهر    د ن ت هن ( قرأل وعمي عمي  :

  تحقيي : ه ( ٜٗٚ) ت البرهان في عموم القرآن   ا مام بدر الدين محمد بن عبد ا  الزركشي  (ٕٕ)
 م   ٕٓٔ/ٖ: د ن ط  مكتبة دار الترا    القاهر    د ن ت  محمد أبو الكضف إبراهيم  

المغرت    بنية المغة الشعرية   جان  كوهن   ترجمة : محمد الولي    ومحمد العمري   الدار البيضا    (ٖٕ)
 م ٜٗٔ: مٜٙٛٔدار توبقاف    

مي حماد الهمص   رسالة ماجستير   كمية اآلدات   جامعة (شعر بشر بن أبي طازم دراسة أسموبية   سإٗ)
 م  ٕٗٓ: مٕٚٓٓ  غز  األزهر 
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 غراضو ىا ألك غيرً  إكالمبتد كالمفعكؿً  الفاعؿً  كحذؼً  ا تعبيريةن قيمن  الكالـى  تحمؿي  كممةو 
 .(ِٓ) سمكبيةً األي  الخطابً  ةي يى نٍ اقتضتيا بً  بالغيةو 
 عمييا مف الطالكةً  ، كيضيؼي المغةى  ؿي ثرم المعنى كيجمّْ يي  كلذلؾ فالحذؼي  

 طاقةو  بإضفاءً  ًث المتحدّْ  عنايةً " :إلى ، كيعكدي  (ِٔ) م العبارةى كيقكّْ  قةً كالرّْ  سفً كالحي 
 .(ِٕ)"المغكمّْ  داءً في األ ، بعدَّه  األساسى ىائمةو  تعبيريةو 
 ري ، فيك يفجّْ لفاظً مف األ المنتظرى  دي كرً أٌنو ال يي  و مف حيثي أىميتى  الحذؼي  كيستمدُّ  
ال  ، فالحذؼي ما ىك المقصكدي  ؿي و يتخيٌ و، كتجعمي ذىنى  كقظي تي  حنةن ي شي المتمقّْ  في ذىفً 
عمى  في المعنى، لذا يجبي  أك فسادو  و خمؿو يتبعى  ، إذ ال ينبغي أفٍ حاؿو  في كؿّْ  يحسفي 
و، فمف مً تخيُّ  مكافً ا  ي ك المتمقّْ  في ذىفً  المحذكؼً  مف كضكحً  دى يتأكَّ  أفٍ  المرسؿً 

 ، فيي ال تكتفي باالستكثارً مف الحذؼً  ا متعددةن نماطن أفييا  أفَّ  العربيةً  المغةً  خصائصً 
، (ِٖ)الحذؼً  ىي لغةي  العربيةى  : إفَّ قائؿه  ا حتى قاؿى و أيضن عي نكّْ يا تي كلكنَّ  ،مف الحذؼً 

ا يا انحرافن بكصفً  سمكبيةي األي  يا البحكثي تٍ مف القضايا التي عالجى  الحذؼي  دَّ ػكلذلؾ فقد عي 
 النصّْ  ه عمى استحضارً زي حفّْ كيي  القارئى  ثيري يي  ، فالحذؼي االعتيادمّْ  عف مستكل التعبيرً 

 ألسبابو  إليو الشاعري  ، إذ يمجأي عمى مستكل التركيًب  االنزياحً  فيك مف مظاىرً  ؛الغائبً 
ـي  ،ةو دَّ عً  ترتقي  جماليةو  سماتو  ضفاءي ا  ىا، ك ه كغيري كتحقيري  المحذكؼً  كرً ذً  منيا تعظي

 .(ِٗ)فيو  ي كالتأثيرً تمقّْ المي  انتباهً  عمى شدّْ  قادرو  تعبيرم   إلى مستكلن  األدبيّْ  بالنصّْ 
 فعاؿى ألكا سماءى ألا الكالـً  ي بمحركاتً ، كنعنً الكالـً  أك كاصالتي  كاته حرّْ مي  كالمحذكفاتي 

 تسميةه  الكالـً  ، فمحركاتي ثانكيةو  أـ بكظيفةو  ممةً في الجي  رئيسةو  قامت بكظيفةو أ سكاءه 
 ا كاصالتي ، أمَّ رئيسةو  بكظيفةو  يقكـي  عنصرو  كعمى كؿّْ  فعاؿً ألكا سماءً ألعمى ا ؽي طمى تي 

                                                           

(    ٗٗمن الظواهر األسموبية في سور  القمر  د ن طميف طمف بشير  مجمة آدات البصر    ع ) (ٕ٘)
 م  ٘ٗ  صم ٕٚٓٓ

عبدالحميد  ن(    تحقيي :ه ٘ٓٚالطراز   ا مام يحي  بن حمز  بن عمي بن إبراهيم العموي اليمني ) ت  (ٕٙ)
 م ٕٔ٘/ ٕ: مٕٕٓٓ  المكتبة العصرية لمطباعة والنشر   صيدا ن بيروت    ٔهنداوي   ط

جرا ات    دم ص ح فضف  ط(ٕٚ)  م ٕٔ٘م  صٜٜٛٔ  دار الشروي    ٔعمم األسموت مباد.  وا 
اآلفاي العربية لمنشر    دار ٔ(األسموبية مدطف نظري ودراسة تطبيقية   د ن فتح ا  أحمد سميمان   طٕٛ)

 م ٖٚٔ:ص  م ٕٛٓٓوالتوزي  القاهر    
  المركز الثقافي العربي   بيروت  ٔلسانيات النص ) مدطف إل  انسجام الططات (   محمد ططابي   ط (ٜٕ)

 م  ٜ٘  ص مٜٜٔٔ
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ـي كاألدكاتي  فيي الحركؼي  الكالـً   باعتمادً  الكالـً  قساـً أ عمينا دراسةى  يٌسيؿي  ، كىذا التقسي
ٍف كصالن إٍف تحريكن  ىا في الجممةً دكرً   عف الكاقعً  في الكشؼً  ؿي أخرل تتمثَّ  ، كلو ميزةه ا كا 
 .(َّ)كالكصؿً  عمى التحريؾً  بالغيّْ اإل النظاـً  ارتكازي  مف حيثي  غكمّْ المُّ 

ا مجاالتً  حن ٍدكالن إحصائينا يا الدّْالليّْ تكظيفً  كقبؿى أىٍف أعرضى ليذه األقساـ مكضّْ ـي جى ، أيقىدّْ
، كما  ابفً ) يندرجي تحتىيا مف أنكاعو كأعداًد كركًد كيؿّْ نىٍكعو منيا في شعرً  بيذه األقساـً

 -، كذلؾى عمى النٍَّحًك اآلتي:(فيٍرككف
 

 

 ثانًيا: حذف الكض ت والمكم ت                     
 النسبةي  العددي  المحذكؼً  نكعي  المسمسؿي 

 %ٖٗ.ِّ ُِٓ حذؼ المضاؼ إليو ُ
 %ُٕ.ْٖ ّٕٔ حذؼ المفعكؿ بو ِ
 %َْ.ُٓ ِْْ حذؼ المكصكؼ ّ
 %ْٓ.ّ ٔٓ حذؼ تمييز كـ ْ
 %ََُ ُْٖٓ المجمكع 

                                                           

طصا.ص األسموت في الشوقيات  محمد الهادي الطرابمسي   د ن ط   منشورات الجامعة التونسية    (ٖٓ)
 م ٖٗٓ-ٖٖٓ  ص مٜٜٛٔ

 أون: الحذف في التركيت ا سنادي                     
 النسبةي  العددي  المحذكؼً  نكعي  المسمسؿي 

 %َٕ.ُْ َّْٔ المبتدأ ُ
 %ََ.ّٓ ِٕٗٓ الخبر ِ
 %ِٔ.ٖ ّٗٔ الفاعؿ ّ
 %ِٓ.ّ ُِْ نائب الفاعؿ ْ
 %َٔ.ُِ ٖٓٗ الفعؿ ٓ
 %ََُ ُْٖٕ المجمكع 
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 الشرطيّ  في التركيتِ  رابًعا: الحذفُ              
 النسبةُ  العددُ  المحذوفِ  نوعُ  المسمسفُ 
 %ٓٓٔ ٕٛٗ جوات الشرط ٔ
 %ٓٓٔ ٕٛٗ المجموع 

 

ُف: الحذُف في التَّركيِت ا سنادي    المبحُ  األوَّ
 (إالمبتد حذفُ ) 

ف عيا ، كصكنى العبارةً  إيجازى  ؽي حقّْ عميو يي  تدؿُّ  قرينةو  عند قياـً إليًو  المسندً  رؾى تى  إفَّ  
كحثّْو عمى الكلكًج إلى أعماًؽ المعنى الستنباًط  كرً الفً  ثارةً ستإالمىطىًؿ، كما ييعيفي عمىى 

 ألمكرو  سند إليوً المي  يحذؼي ك ، الخافيى منو مف خالًؿ قرينًة السياًؽ أك الالزـً المذككرً 
 . (ُّ)كغيرىا الدارجً  االستعماؿً  باعً كاتّْ  مف العبثً  االحترازي  :منيا ،ةو عدَّ 

 مػا بكػؿّْ  إلػى الحػذؼً  الشػعراءي  دى مىػعى ك  ،عميػو دالةو  لقرينةو  سميُّ اإل المحذكؼي  دى كقد تعدَّ     
 ا بالضػميرً رن قػدَّ مي  أى فػي المعنػى، فحػذفكا المبتػد فحذفكا كأكجزكا فبمغكا الغايةى  ؛أجازتو المغةي 

مػع  اقنػفً متّْ  ابالغيِّػ مػدلكالن  ى لمسػياؽً عطىػأ نػزؿه كىػك مى  نكػرةن  الخبػري  جػاءى  فٍ أعميو بعد  الداؿّْ 
                                                           

  دار ٔمدطف إل  الب غة العربية ) عمم المعاني ن عمم البيان ن عمم البدي  (  د ن يوسف أبو العدوس  ط (ٖٔ)
 م  ٕٜ  صم ٕٚٓٓالمسير  لمنشر والتوزي   عمان   

 في الحرفِ  ثالثًا: الحذفُ                      
 النسبة العدد نكع المحذكؼ المسمسؿ

ُ )  %ُٓ.ٔٓ َِّ حذؼ )ريبَّ
 %ٖٗ.ٕ ْٓ حذؼ )حرؼ النكف( ِ
 %َٖ.ُِ ّٕ حذؼ أداة النداء ّ
 %ُٔ.ِّ ُِّ حذؼ أداة االستفياـ ْ
 %ََُ َٕٓ المجمكع 
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 المحػذكؼً  مػع تحديػدً  ،فػي التقػديرً  الحريػةى  لممخاطػبً  كمػنحى  يـ،في كالمً  العربً  مقاصدً 
 .هغيرً  دكفى  ك المقصكدً أ الممدكحً  بشخصً 

ينعنىى غالبنا  ،فو عيَّ مي  بالغي   لغرضو  النماذجً  إليو في معظـً  سندً المي  يأتي حذؼي ك     
 السطحيةً  البنيةً  و عف ساحةً مف غيابً  ، عمى الرغـً إليوً  سندً المي  حضكرً  كتكثيؼً  برازً بإ

بدكًّْه أثناءى مف  يا أكثرى غيابً إبَّافى  ىا األسمكبيُّ دكري  يظيري  غكيةً المُّ  العناصرً  بعضى  فإفَّ 
 : (ّّ)(المتقارب ن)بحر  م   الشاعرً  كمف ذلؾ قكؿي  ،  (ِّ)ىا حضكرً 

          إمننننننننننننناٌم إذا منننننننننننننا تجّمننننننننننننن  َسنننننننننننننناُل       
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  
 

           ُينننننننَرى كنننننننفُّ مْمنننننننٍك لدْينننننننِ  َصنننننننعيقا      
 
 

 عػػف خصػػائصً  فػػي التعبيػػرً  المغػػةً  اختػػزاؿً  بػػو نحػػكى  قػػةي المتدفّْ  الشػػاعرً  تػػدفع عاطفػػةي     
 فيػػك دكفى (، ىػػك إمػػاـه ) :كالتقػػديري  نػػا ىػػك المبتػػدأي ىي  فالمحػػذكؼي  التػػي تحمٌػػى بيػػا؛ الممػػدكحً 

، كػػأفَّ اإلمامػػةى حثػػره فيػػًو قصػػره عميػػًو مػػف خػػالًؿ نسػػبًة الميسػػنًد إليػػو الغائػػًب إلػػى وأقرانًػػ
الميسنًد المذككًر بقريتًة حاجًة السياًؽ إلىى كمييمػا؛ إذ ال يقػكـي الكػالـي كلػال يػتُـّ معنػاهي إالَّ 

ػػػم ،بيمػػػا كبمػػػغ  ،المقصػػػدً  ذلػػػؾ خصػػػكصً لً  الحػػػذؼً أفسػػػحى لمشػػػاعًر المجػػػاؿى لتكظيػػػًؼ  امَّ
ى يا عمىػػداللتً بػػ ميعيَّنػػةن  سػػميةي اإل الجممػػةي  ظمَّػػتً إذ  ؛ىفػػي المعنىػػ كالقمػػةى  فػػي اإليجػػازً  الغايػػةى 
عػػف  البحػػثً  ي مػػف أجػؿً المتمقّْػػ فكػرً  ككػػدّْ  فػي إعمػػاؿً  الحػػذؼي  فػػادى أكبيػذا  ،كالػػدكاـً  الثبػاتً 
أدَّل بػػو إلػػى إبػػراًز ك  المرجػػكًَّة مػػف العمػػًؿ األدبػػيّْ  ،يػػةً فنٌ ال تعػػةً مي لم وًقػػيحقع ت، مػػؼً المحػػذك 
 ى .بالمعنى  ةو خمَّ مي  غيرً  جماليةو  كدقةو  بكضكحو  الممدكحً  صفاتً لً  سريعو  عرضو 

 (34) وٌقول الشاعر)من بحر الطوٌل(

                 شنننننننناِفعي لألحّبننننننننةِ  ُهينننننننناِمي لعننننننننفّ 
           َمَحاِسنننننننُنَك اْغتَنننننننَدْت َجنَّننننننناِت َعنننننننْدٍن       

  

                َمطننناِمعي طاَننننتْ  فيننن ِ  لّمنننا كننننتُ  فمنننا 
 
 

 َمنننننننداِمعي أْظَهَرْتننننننن ُ  اوْجننننننندً  ألْكنننننننُتمَ 
  

 ِبنننننناِفعي ولنننننيَس  أْطكننننني بمنننننا أبنننننوحُ  
 
 

                                                           

العالمية   الشركة المصرية ٔجدلية ا فراد والتركيت في النقد العربي القديم  د ن محمد عبد المطمت ط (ٕٖ)
 م ٓٙٔ  ص مٜٜ٘ٔلمنشر لونجمان   

 مٖٖ٘ص  ديوان ابن ُفْركون   (ٖٖ)
 مٜٓٔ  ومظهر النور  صٖٕٚديوان ابن فركون  ص   (ٖٗ)
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 البكحي  : كليسى تقديرً  )ليس( عمى اسـى  الشاعري  ًبناًفعي" حذؼى  "كليسى : وقكلً  كفي
 . ودٌباجت ه الشعر   برونق   هب  ذالذي ٌ و عميو، كدفعنا لمتكرارً ما قبمى  بنافعي؛ لداللةً 

 تجم ياُت حذِف المُبتدِإ:

عػًف حػذًؼ الخبػًر الميبتدًإ في ًشػعًر )ابػًف فيركػكف(  حذؼً  كقد تجمٍَّت مظاىري اإلكثاًر مفى 
في ككًف أكثًر ما جاءى في الدّْيكاًف ًمف منظكماتو في المػدائًح التػي كقىفىيػا عمىػى شػخصو 
ـي بػػػًو دافعنػػػا قكيِّػػػا إلىػػػى ليػػػزكـً حػػػذًؼ اسػػػًمو كنعتًػػػو لمًعمػػػـً بػػػًو مػػػعى إمكػػػاًف  بعينًػػػو، فكػػػافى الًعمػػػ

و مػف فػرًط الذّْكًر؛ ًلما في ذلؾى مف صكًف اسـً الممدكًح عف الػذّْكر، كلرفػًع منزلتًػو؛ فكأنَّػ
رقيّْو بالمقاـً الذم ال يسكغي معو ًذكريه لعدـً الجيًؿ بًو، كًلما في ذلؾى مػفى اإليجػاًز، ىػذا: 

فَّ مػػا كقػػعى مػػفى الحػػذًؼ لممبتػػدًإ  فػػي غيػػًر مدائًحػػو فػػي أميػػًره جػػاءى تفادينػػا لمطػػًؿ العبػػارًة كا 
بعػًض األحيػاًف، مػعى مػا  الميؤدّْم إلىى اآلمًة، كما أفَّ ضركةى إقامةى الكزًف حتَّمٍت ذلؾ في

-لتجمّْيػػػاًت حػػػذًؼ الميبتػػػدًإ فػػػػي الػػػنفًس مػػػفى إلػػػزاـً الميتمقّْػػػػي بػػػالتكقًُّؼ عنػػػد ىػػػذا الحػػػػذًؼ 
ا    لعمًمو بأفَّ الميبتدأ عمدةه ال يجكزي حذفيو إاٌل بدليؿو كقرينةو باًديىٍيًف. -خصكصن

 (الطبرِ  )حذفُ 

و، ىدًفػ ؛ ذلػؾ لتحقيػؽً مػف األلفػاظً  عػددو  بأقػؿّْ  و كمعنػاهي فكرتً  إلى إيصاؿً  ـي تكمّْ ى المي يسعى ك  
ـى  المجاؿً  ترؾً ك  ا؛ كي يقكـى المتمقّْ  أما ا يا تحقيقنػكشػرحً  الشػاعرً  إيحػاءاتً  بتحميػؿً  ي مفتكحن

 الخبػرً  )حػذؼى ، ثـ إنَّو مف المعمكـً مػف خصػائًص التقعيػًد النٍحػكمّْ أفَّ المعنكيةً  لمجماليةً 
، فػػإذا كػػاف الخبػػرً  إلػػى معرفػػةً  طريػػؽه  المبتػػدأى  فَّ ، ككجػػو ذلػػؾ: أالمبتػػدأً  مػػف حػػذؼً  أكثػػري 
ًفي بحاجػػًة المقػػاـً كييػػؤدّْم الغػػرضى مػػعى الًعمػػـً سػػيئًػػو ذمػػا بقػػي مػػف جإفَّ ا، فػػمحػػذكفن  الخبػػري 

، ػػػًذؼى ػػػةن إف لَّػػػـ يكجػػػد فػػػي بينمػػػا حػػػذؼي المبتػػػدًإ قػػػد ييحػػػًدثي لغطنػػػا  بمػػػا قػػػد حي كخمطنػػػا خاصَّ
 ابػػفً ) ، كمنػػو قػػكؿي  (ّٓ)( دلػػيالن عمػػى المبتػػدإً  ال يكػػكفي  ؛ ألفَّ الخبػػرى العبػػارًة مػػا يػػدؿُّ عميػػوً 

                                                           

 مٕٛ٘/ٕالطراز:  (ٖ٘)
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 فػػي سػػياؽً  كقػػعى  إذايـ السػػيما فػػي اسػػتعماالتً  حننذف طبننر ن النافيننة لمجنننسِ ف: (فركػػكف
وٌل   ن)بحر  م   كما في قكؿ الشاعر االستثناءً        : (ّٔ) (الط 

          فنننننننن  أمننننننننٌف مننننننننن قْبننننننننُف إن ُمَطي ننننننننٌت       
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

           ون عمننننننٌف مننننننن بْعننننننُد إن وُأْحِبطننننننا      
 
 

ػػكالعى  فػػي الصػدرً  (ال) خبػرى  حػػذؼى فقػد )   فقػػد حػػددتً ، ده مكجػك  ... فػال أمػػؿى  :( بتقػػديرً زً جي
فػػػال  به خيّْػػػو مي ؛ ألنَّػػػأمػػػؿو  أمّْ  ى كجػػػكدى نفىػػػ الشػػػاعرى  أفَّ  بحكػػػـً  المحػػػذكؼى  المعنكيػػػةي  القرينػػػةي 
ى المعنىػ ؼى الحػذؼ ليكثّْػ ، فجػاءى وكبقائًػ اإلمػاـً  كجػكدً  بػدكفً  ؾي درى ييػ كال كضعه  ؽي حقَّ ى يي مسعى 

.تماسكن  البيتى  كليمنحى   ا إيقاعينا جميالن

وٌل   ن)بحر  م   (لون) طبرِ  ا حذفُ أيضً  ومن الحذفِ   (ّٕ) (الط 

                 َفرْنننننُدها منهنننا الّصننننْقفُ  لنننْون ُيننننْرضِ  فمنننمْ 
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

                ُذباُبهننا منهننا الّشننْحذُ  لننون يْمننضِ  ولننمْ  
 
 

إفَّ حذؼى خبًر )لكال( مف الظكاىًر النٍَّحكيًَّة البارزًة في لساًف العرًب، كأكثري ما يقػعي ذلػؾى 
ف لٌػػـ تىًشػػع فػػي ًشػػعًر )ابػػًف بالمحػػذكؼً إيثػػارنا لإليجػػاًز، كلمًعمػػـً  ، كتمػػؾى ظػػاىرةه أيسػػمكبيةه كا 

ػا" يجػكزي  ( إالَّ أفَّ ليا في ىذا البيًت أثػرنا فريػدنا فػي إظيػاًر كػكًف الخبػًر "كىكننػا عامِّ فيرككفى
عمٍيػػػو مػػػا يجػػػكزي عمىػػػى غيػػػًره مػػػفى الكػػػالـً مػػػفى الحػػػذًؼ لمعمػػػـً بمكضػػػًع كنػػػكًع المحػػػذكًؼ، 

: )لػػكال  ػػقؿي كػػائفه أك كاقػػعه...( ك ) لػػكال الشَّػػحذي كػػائفه أك مكجػػكده...( كذلػػؾ كالتَّقػػديري الصَّ
، كأأٍلىـي معى إقامًة كزًف البيًت .   أليؽي بالمقاـً

 )حذُف الكاعِف( 

 خاصيةً  عبرى  فةً كثَّ المي  المعنكيةً  الجمالياتً  إلى إثارةً  البالغيةي  المغةي  تيدؼي إنَّما  
 ، كالفاعؿي مثيرةو  و بصكرةو في جممتً  الفنيّْ  الترتيبً  بمكغي  ى لممتكمـً ى يتسنَّ ؛ حتَّ الحذؼً 

ممًتو الفعميًة ال يدخميو الحذؼي كالتقديري إالَّ لضركرةو ميمًزمىةو معى تكفًُّر  جزءه  أصبؿه في جي

                                                           

 مٜٛٔالديوان ص  )  ٖٙ)
 مٖٖٗالمصدر نكس   ص  (ٖٚ)



16 
 

قرينًة الحذًؼ الدالًَّة عميًو ألنَّو عيمدةه كالمبتدًإ، فإٍف تكفَّرًت الغايةي مف الحذًؼ كالقرينةي 
، كمف  (ّٖ)(( إذا دٌلت عميو داللةه  ما يككفي و إنً ، ك))حذفي عميًو دخمىو الحذؼي  الداللةي 
 (ّٗ)(رٌع  الس   بحر  )من  هقول   (فركون ابن  ) في شعرً  الفاعؿً  حذؼً  مكاضعً 

                 مانحنننننناً  لنننننني المْرغننننننوتَ  مننننننن َ  كننننننمْ 
           َمَحاِسنننننننُنَك اْغتَنننننننَدْت َجنَّننننننناِت َعنننننننْدٍن       

  

                أْرغننننننننتُ  دا.منننننننناً  عننننننننن ُ  ُكْنننننننننتُ  مننننننننا 
 
 

 َيكننننننني ن منننننننا الُمْغنننننننَرمَ  حّمنننننننفَ  كنننننننمْ 
  

 ُغننننننننننننننرَّتُ  ون َرْضنننننننننننننَوى ِبَحْممننننننننننننن ِ  
 
 

، عاليةن  فنيةن  و قيمةن إلعطائً  مف النصّْ  الفاعؿً  ى استبعادً عمى  الشاعري  ؿى مً عى حيثي     
مف  يا، فحذؼ الفاعؿى التي يستحقُّ  ًتومكانو ك ا لشأنً و، كتكريمن ممدكحً  لعظمةً ا كتأكيدن 
، ....) قكلو: عندى  النصّْ  غب  اعر   أر  ف  الفاعل  فً هذٌن البٌتٌن؛ ألن  الش  ذ  دخل   (، فح 

ٌ  ه الحسنة  ، وصفات  الممدوح   ومآث ر   مفاخر   تعداد   مرحلة  إلى  ه باسم   ح  صر  ، ومن ثم  

  وٌذكره . 

 (الفاعلِ  نائبِ  حذف  )

 (َْ)(رٌع  الس   من )بحر   ٌقول  ف

                 شنننننننننننننيمةٌ  لننننننننننننن ُ  والِعْمنننننننننننننمُ  فنننننننننننننالِحْممُ 
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

                ُيْرَهننننننننتُ  الننننننننذي والعننننننننزمُ  والحننننننننزمُ  
 
 

(؛ ليدؿَّ  الفاعؿً  نائبى  الشاعري  حذؼى فقد       وو كيرىبي يخافي  الممؾى  أفَّ  عمى لمفعؿ)ييٍرىىبي
 الحذف   إلى ذلك   الشاعر   د  عم   وبعد الداللة؛ إذ   ساع  االت   وجه   على هكثيرنا، فمـ يذكرٍ 

  ٌ ً  أ   إطار   ضمن   الداللة   ى وتعمٌق  المعن   ه لتكثٌف  ا من  سع  ٌعتمد تقنٌة   خاص   سلوب

 . الممدوح   قٌمة   برز  ً، وت  المتلق   راعً مقام  ت   لغوٌة  

 (ُْ)(وٌل  الط   من )بحر   ٌقول  و

                 كاِتنننننتٌ  والمننننندحَ  الحمننننندَ  َينننننرومُ  وكينننننفَ 
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

                وُيْقنننننرأُ  الِكتننننناتِ  فننننني ُيْتَمننننن  وِذكنننننُرك 
 
 

                                                           

 مٕٔ٘   صالطراز( ٖٛ)

 مٔٓٔ  ومظهر النور   ص ٛٓٔديوان ابن فركون  ص  (ٜٖ)
 مٕٓٔ  و مظهر النور   ص ٜٓٔديوان ابن فركون  ص (ٓٗ)
 م٘ٓٔالمصدر نكس   ص   (ٔٗ)
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 لكؿّْ  مذككره  ؾى : أنَّ معنىى أفَّ  ( عمىييٍقرأي  لمفعؿ:)ييٍتمىى، الفاعؿً  نائبى  الشاعري  حذؼى فى     
 كيقرؤه .  ف يتمك القرآفى مى 

 (الكعفِ  حذفُ )

(، ِْ)في األداءً  ، كحسفو في التعبيرً  ةو ، كقكَّ األسمكبً  عمى جماؿً  يدؿُّ  الكعفِ  حذفَ إٌف 
  .كاسعةو  بصكرةو  (فرككف ابفً ) في شعرً  ىذا الحذؼي  ردي كيى 

 ؼى حػػذى يي  أفٍ ، أحػػدىما: فً ى ضػػربيو يػػأتي عمىػػ الفعػػؿً  حػػذؼى  ى أفَّ إلىػػ (جٌنػػي ابػػفي ) لقػػد أشػػارى ك 
 ه؛ كذلػؾ أفَّ كحػدى  الفعػؿي  حػذؼى يي  : أفٍ ، كاآلخػري ممػةً الجي  ى عندئػذو حػذؼى سمَّ ، فيي فيوً  كالفاعؿي 
ػػػػػمفصػػػػػكالن  الفاعػػػػػؿي  يكػػػػكفى   الفعػػػػػؿً  بإضػػػػػمارً  الحػػػػػذؼي  ، كقػػػػػد يكػػػػػكفي (ّْ) ا بػػػػػوً  عنػػػػػو مرفكعن

أقػػؿّْ ى فػػي المعنىػػ بتكثيػػؼً  الجماليػػةً  الكظيفػػةً  ىػػي أداءي  مػػف الحػػذؼً  فالغايػػةي  (ْْ)فينصػػب
 (  ْٓ)(الكامل   ن)بحر  م   يقكؿي  كفي البيتً  ،مف األلفاظً  ممكفو  عددو 

          مْهننننً  أبننننا الكْضننننف الننننذي فنننني فضننننِم        
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

           ووداِدِل تننننننننننننننننننَرَك األننننننننننننننننننناَم وراَ       
 
 

فيػػك  ؛التككيػػدى  فيػػدي يي  األمػػرً  عػػف فعػػؿً  النائػػبى  المصػػدرى  فػػإفَّ ، محػػذكؼو  لفعػػؿو   مفعػػكؿه ميػػالن 
 أكثػري  دكاـه  ، ففيػوً ده يَّػمقى  كىك غيػري  عف الزمفً  كمطمؽه  ه كاسعه قضاءى  ؛ ألفَّ مف الفعؿً  أثبتي 

، لػوي  ى العػاْـّ المعنىػ فػي إيصػاؿً  ي كسػرعةً المتمقّْػ لحػاؿً  راعػاةن مي  و جػاءى كذلؾ كمُّ  ،مف الفعؿً 
 .ا ذلؾققن حّْ مي  ةن سمكبيَّ أي  تقنيةن  وً بكصفً  الحذؼي  فجاءى 

 

                                                           

 م  ٜٗينظر : من الظواهر األسموبية في سور  القمر  ص  (ٕٗ)
  مشنروع النشنر ٗهنن(  تحقيني: محمند عمني النجنار  طٕٜٖالطصا.ص  أبو الكنتح عثمنان بنن جنني)ت ( ٖٗ)

-ٖٔٛ/ٕ: ٜٜٓٔالشننؤون الثقافيننة العامننة  العننراي   المشننترك  الهيننط  المصننرية العامننة لمكتننات  ودار 
 مٕٖٛ

 مٚٗٔ: ص دن.ف ا عجاز  ( ٗٗ)

 مٖٖٔص الديوان     (٘ٗ)
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 المبحُ  الثَّاِني: حذُف الكض ِت والُمكم  ِت 
 ( ِ إليْ  المضافِ  )حذفُ  

ػػربه  ػػرًبى ، كليػػ(فركػػكف ابػػفً ) فػػي شػػعرً  تكردى التػػي  الحػػذؼً ضػػركًب  مػػفى  كىػػك ضى ذا الضَّ
ػػػةن تيًشػػػكّْؿي كعينػػػا فنيِّػػػا فريػػػدنا يتمثَّػػػؿي   ىنىػػػفػػػي البي  الحاصػػػؿً  رً التغيُّػػػ فػػػي مراعػػػاةً  سػػػمةه خاصَّ

ثػػراءً المعنىػػ فػػي نمػػاءً  ـي سػػيً و، كمػػا يمػػف خالًلػػ التركيبيػػةً  حيػػثي ال  ،سػػمكبيةً و األي دالالتًػػ ى كا 
دى مػف الفائػػدًة الدالليػػًة الجديػػدًة مػف ذلػػؾ؛ فمػػيسى الحػذؼي كحػػدىه مػػا ييجسّْػػدي  ػػا تجػػرَّ جػدىكل ممَّ

مػف بإيقاًعػو مكاقعىػو  الحػذؼً  جماليػةً  ةى قػكَّ  إفَّ  دائمان، بػؿالغايةى الدالليةى الميرادةى مف خالًلو 
وٌل   ن)بحر  م   يقكؿ، (ْٔ) فيوً  دي رً الذم يى  ياؽً السّْ  ةً قكَّ     (  ْٕ) (الط 

          وهننننننذي بنننننن ُد الغننننننْرِت منننننناَدْت بطْهِمهننننننا       
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

           فباِسنننننننُط أْمنننننننٍن عننننننننَدها وُمقم نننننننُص      
 
 

( مف ليوً إ المضاؼى  ؼى حذى فقد     (أمفو  صي مّْ قى كمي قكًلو: ) )أمفو

 الحػػػذؼً  ى داللػػػةي كتتجمَّػػػ ليػػػوً إ مػػػف المضػػػاؼً  وي تعريفىػػػ يكتسػػػبى  فٍ أ المضػػػاؼً فػػػي  صػػػؿي ألا
 مػػا لكجػػكدً  بالمضػػاؼً ى ه فػػاكتفى كػػري ذً  قػػد سػػبؽى  بمفػػظو  وً ك تخصيًصػػأ وً لٍيػػإ المضػػاؼً  بمعرفػػةً 

ػػػ الحػػػذؼً  جػػػازى أ الحػػػذؼً  قبػػػؿى  كري ، فالػػػذّْ لالختصػػػارً  عميػػػوً  ؿي دلّْ ييػػػ ، اإليجػػػازً  داللػػػةى  وي بى كأكسى
 يجػػازً إلل الحػػذؼى  جػػازتً أ لفظيػػةه  ه كىػػك قرينػػةه كقػػد سػػبؽ ذكػػري  ،ليػػوإ ىػػك المضػػاؼي  مفي ألفػػا

 .الحذؼً  ه قبؿى و كلذكرً ه لكضكحً مف تكرارً إذف  فائدةى  فال ؛كاالختصارً 

 )حذُف المكعوِف بِ (

و جمالً  كاطفى  مى ، متأمالن وً بً  المفعكؿً  حذؼً   أماـى طكيالن  (جانيُّ رٍ الجي  القاىرً  عبدي ) لقد كقؼى 
ؿى لو مٍنوي  فيوً  هى دجى كى  مذملً  ل كبرى  يمةو مف قً  ى، كما يحكيوً لممعنى  ةو جمالي كافدى مف ر  كتحىصَّ

 وي حسَّ  رضً لـ يي  وي ، كأنَّ ى ىذا األداءً عمى  كيمةً و الطَّ بكقفتً  رجانيُّ ، كالجي البالغيّْ  في األداءً 

                                                           

 م٘ٙٔ-ُٗٙٔينظر: دن.ف ا عجاز:  ( ٙٗ)

 مٖٓ٘ ص الديوان    (ٚٗ)
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 ؼى ذً إذا حي بو " ، فالمفعكؿي في ىذا الضددً  و مف العمماءً ف سبقى ممَّ  فيوً  ا قيؿى عمَّ  الجماليَّ 
 يا فيوً كأنَّ  ، كالمطائؼي ه أخصُّ بصددً  ما نحفي ، كىك بً أمسُّ  إليوً  الحاجةى  ا، فإفَّ خصكصن 

 فيدي و يي ، كىذا كمُّ (ْٖ) "كأظيري  أعجبي  كنؽً كالرَّ  الحسفً مف  وً بً بسبى  ا يظيري ، كممَّ أكثري 
 ي ألسمكًب الراقً  الكظيفيَّ  األداءى  دي كّْ ؤى تن  مات جماليةو ى سً إلى  فًضيالذم يي  اإليجازى 

و أك كفاعمً  الفعؿً  ى ذكرً عمى  ري صى قتى ا، أم يي اقتصارن ك أ، ااختصارن  ؼي حذى فقد يي  ،اعرً الشَّ 
عف  خباري اإل بالجممةً  رادي يي ، فى فً يٍ مفعكلى ى إلى  لفيما تعدَّ  و كاحدو بً  و كمفعكؿو كفاعمً  الفعؿً 

 ( .ْٗ)كـي ىذا الحي  عميوً  ما يقعي  ذكرً  مف غيرً  حكـو بً  الفاعؿً  صاؼً اتّْ 

 (َٓ)(وٌل  لط  ا بحرً )مف  وقكلي  وً بً  المفعكؿً  ف حذؼً كمً 

                 يوُسنننننننفٌ  الطميَكنننننننةُ  المنننننننْوَل  ُذِكنننننننر إذا
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

                وُيْبننننندأُ  الجمينننننفُ  النننننّذْكرُ  ُيطنننننَتمُ  بننننن  
 
 

                 أّننننننن ُ  والنثْننننننرِ  الننننننّنظمِ  ُمجينننننندِ  وحْسننننننتُ 
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

                وُيْنِشنننننننئُ  يسنننننننتجيدُ  فيمنننننننا ُيَقّصنننننننرُ  
 
 

لتنسجـى قكافيًو الميمكزةي  ؛البيتً  فً زٍ كى (؛ إلقامًة ييٍنًشئي ) مفعكؿى  اعري الشَّ  ؼى ذى حى فقد     
 . بس  الل   ن  موأ   راد  الم   وضوح   ع  م بعضييا معى بعضو مف غيًر ما خمىؿو 

 (ُٓ)(وٌل  الط   حر  ب  )ن م   ٌقول  و

                 كطّنهننننننننا الّنصنننننننافِ  وَمْشننننننننحوذُ  َيصنننننننوفُ 
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

                يتجنننننرّأُ  َمننننننْ  األْرجنننننا ِ  عننننننِ  تنننننذودُ  
 
 

                 النننوَغ  شنننِهدَ  إنْ  السنننيفِ  قْبنننفَ  وبالّسنننْعدِ 
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

                ويننننْدرأُ  الحنيننننفِ  الننننّدين عننننن يُكننننفُّ  
 
 

، يٍدرأي مفعكلى  ؼى ذى حى فقد      عن  فً الدفاع   ٌتفان ى مدوح  الم   أن   ىعل   (؛ للداللة  ي)يكيؼُّ

 د  ، وتعد  الداللة   ساع  ات   من باب   فهو   ؛ه  وٌعترض   ٌن  الد   هاجم  ٌ   خطر   أي   وٌدرأ   ،ه  دٌن  

 . قصد  الم  

                                                           

 مٖ٘ٔ دن.ف ا عجاز  ص( ٛٗ)

  دار صكا  ٔالجممة الطبرية في نهج الب غة ) دراسة نحوية (  دم عمي عبد الكتاح محيي الدين  ط  (ٜٗ)
 م٘ٗٔم  ص ٕٕٔٓلمنشر والتوزي   مؤسسة دار الصادي الثقافية  عمان  

 م٘ٓٔ  مظهر النور   ص ٕٗٔديوان ابن فركون ص (ٓ٘)
 م٘ٓٔ  ومظهر النور   ص ٕ٘ٔديوان ابن فركون  ص  (ٔ٘)
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 (ِٓ)(رٌع  الس   )بحر   ن  م   ٌقول  و

                 جْكنننننننننو ٍ  منننننننننن لمنننننننننّدْهرِ  وكنننننننننمْ  هنننننننننذا
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

                َيْطمُننننننننننتُ  مننننننننننا اآلِمننننننننننفَ  تُْبِمننننننننننغُ  ن 
 
 

ل ب  ) الفعل   مفعول   ف  ذ  ح  حٌث       ط  نا ٌ  ه ه  كر   اآلمال   ؛ كون  ساع  االت   من باب  (، وعدم  ذ 

 . أكثر   والمطالب   كثٌرة  

 (ّٓ)(رٌع  الس   ٌقول من )بحر  

َمَحاِسُنَك اْغَتَدْت  راحةٌ  ل ُ  مْوننا لكنّ 
           َجنَّاِت َعْدٍن       

  

                َتْسنننننننننننننُكتُ  بهننننننننننننا اآلن ديَمُتهننننننننننننا 
 
 

ك ب  ) الفعل   مفعول   ف  ذ  ح   حٌث        س  ا عن كرم   ه  أراد   اعر  ألن  الش   (ت  ، مواله   تعبٌر 

ع  حدد  م   بشئ   ال ٌكون   والكرم   ز  تلك  التعٌٌنات  التً من شؤن ها الحد  من تنو  ؛ فل تجاو 

 . ، وتكثٌر  أصناف  عطاٌاه  التجؤ  الحذف  الذي أشعر  بذلك الغرض  كرم  مواله  

ا كيقكؿي     :(ْٓ)(السريع ن)بحرِ مِ  أيضن

                 إْرفنننننننننننناَدلُ  الطمننننننننننننيَ  ُينيننننننننننننفُ  مننننننننننننْول ً 
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

                أْذنُبننننننننننوا إنْ  والَعْكننننننننننوَ  سننننننننننطُلوا إن 
 
 

( الضػميًر الكاقعػةي فػي مكقػًع المفعػكًؿ، كفػد اءي ىىػمنيػا ) ؼي ك حػذي ( كالمى : )سأليكافي اىدي كالشَّ 
ممػًة مىػف ساغى الحذؼي ىينا لمعمـً بًو، كلطمًب اإليجػاًز، كلتنزيػًو  المسػؤكًؿ عػف ًذكػًره فػي جي

 لوي فضؿه عمييـ .

 

 

 

 

                                                           

 مٓٓٔ  ومظهر النور   ص ٚٓٔالمصدر نكس   ص  (ٕ٘)
 مٛٓٔالمصدر نكس   ص  (ٖ٘)

 مَُٗص الديوان    (ٗ٘)
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 ( وصوفِ المَ  )حذفُ 

، كشػػػكاىديه مػػػفى القػػػرآًف كالسُّػػػنًَّة كًشػػػعًر  يىقػػػعي حػػػذؼي المكصػػػكًؼ فػػػي الكػػػالـً العربػػػيّْ كثيػػػرن
ا لحذًؼ المكصكًؼ مف جميًؿ األثًر في دعـً القاصػًد  العرًب أكثري مف أٍف ييحاطى ًبيا، ًلمى

ػػػػراًد، عمىػػػػى أفَّ حػػػػذؼى المكصػػػػكًؼ األيسػػػػمكبيًة ال تػػػػي يتًَّخػػػػذي منيػػػػا البميػػػػغي ًعمػػػػادنا لتبميػػػػًغ المي
ػػفةي منابىيػػ–كحػػذًؼ الميضػػاًؼ  كىػػك كثيػػر "و، ال يقػػعي فػػي فصػػيًح الكػػالـً إالَّ إذا نابػػًت الصّْ

 المكصػكؼً  كفػي حػذؼً  المكصػكؼً  ف حذؼً ، كمً (55)في القرآف الكريـ كالشعر العربي
 (ٔٓ)(البسٌط ن)بحر  م   اعري الشَّ  يقكؿي 

                 رضنننننَيتْ  عننننننَدما ولكننننننْ  َطنننننوي ً  صنننننّدتْ 
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

                َتصننّديها المُّْقيننا ُمْرَتضنن  إلنن  أْضننح  
 
 

( فةً الصّْ  ةً قامو كا  حذفً ب صدِّا() المكصكؼً  كرً عف ذً  عزؼى  فالشاعري      ػ )طػكيالن و، مقامى
، أك صػػدِّا ا طػػكيالن ننػػمى زى  تٍ : ) صػػدَّ الكػػالـً  ، كتقػػديري ياقيةي السّْػػ كىػػذا مػػا دلٌػػت عميػػو القرينػػةي 

 (.طىكيالن 

  (  ٕٓ) (الخفٌف   ن)بحر  م   يقكؿي  (كـ) تمييزً  ذؼً حى كفي 

          كننننننم سننننننقْتني ُكننننننؤوُس لْحِظننننننَك حتّنننننن        
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

           ِمْمنننُت وْجننندًا مْينننَف الُغصنننوِن الّرطننناِت      
 
 

 (كـ مف كؤكسو " :كالتقديري  (كم) تمييزِ  حذفُ 

سػػػكقةه فػػػػي الكػػػالـً لمتػػػدليًؿ بيػػػػا عمىػػػى التكثيػػػًر فػػػػي ( أنَّيػػػا مى كػػػػـمػػػف مشػػػيكًر اسػػػتعماًؿ )
فيمػػػا استيحًسػػػفى مػػػفى نعػػػكًت عماًليا يقػػػعي كميسػػػتيجًنو؛ بيػػػدى أفَّ أكثػػػرى اسػػػت ميستحسػػػًف الكػػػالـً 

 فى مػػا كػػابٌ ، كري كيقضػػي بًػػو عميػػوً  ؿُّ يػػدي سػػاؽو فػػي إطػػاًر مى ا جػػكازن  ؼي حػػذى يي قػػد ىػػا ميزي مي ك ، الحمػػدً 
 .-أم كـ مرةن - (مرةالػ) مطمقىا كىك مفعكالن  المحذكؼي 

                                                           

 مٕٗ٘-ٖٕ٘/ٕالطراز :  ( ٘٘)
 مٜٕٚ ص الديوان   (ٙ٘)
 مٖٕٙالمصدر نكس   ص   (ٚ٘)
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 المبحُ  الثَّالُ : الحذُف في الُحروفِ 
 تحذؼي  إذٍ الجارًَّة؛ ( بَّ )ري  ما فيسيَّ كال (فرككف ابفً ) في شعرً  بكثرةو  الجرّْ  حرؼي  ؼي حذى يي 

( الكاكً  يا بعدى عممً  مع بقاءً  اًة بًػ)كاًك ريبَّ  ىذا الحذؼي يقعي ، ك (بؿ) ، كبعدى ، كالفاءً الميسمَّ
إلى إذف  حاجةى  فال ؛عميوً  يدؿُّ  دليؿو  كجكدً لأك  ،في السياؽً  الجارّْ  ى ذكرً ا عمى اعتمادن 

أك  بدعً المي  ى عاتؽً كيقع عمى  سائغه ميتأتِّى، في العربيةً  رّْ الجى  حرؼً  ، فحذؼي هً ذكرً 
 (.ٖٓ) اعرً الشَّ 

 ى كالشػمكؿى فػي المعنىػ سػاعى االتّْ  أفػادى  الجػرّْ  فػي حػرؼً  مف حػذؼو  رى كً ذي  ما كفي غالبً     
فػي  (بَّ )ري  حػذؼي  رى ثيػككى  ،ول حذًفػى فحػكى إلىػ يصؿي  حرؼو  في معنى كؿّْ  ؽي تحقّْ فالمي ، لمغايةً 
و ًصػػف بتخصُّ يقُّ ه كالتَّػػغيػػرً  دكفى  لمممػػدكحً  التخصػػيصً  كتػػرؾ النكػػرة بمػػدلكؿً  ،يػػـ مػػثالن كالمً 
ى عمىػ مػف داللػةو  و الحػذؼي مػا يحمميػمىػى  عفضػالن  فػي الحػدكثً  ى الشؾّْ عمى  تحمؿى  فٍ أ دكفى 
وٌل   ن)بحر  م   كافيمف الد اعرً الشَّ  كىذا في قكؿً  ،يجازً اإل   (  ٗٓ) (الط 

                 وُمنكننننننننننرٍد بننننننننننالعّز أْحسننننننننننت جننننننننننوَدلُ 
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

                مقاِصننننننَد إْن ُعننننننّدْت يِعننننننزُّ ِحسنننننناُب  
 
 

َّ راد  أث  ٌح     ٌ  ٌ   أن   مَّن هَّذا الحَّذف   اعر  الش  اًء بقػعمػى األ ؛ مػا بعثىػوبَّالعز   الفَّرادة   ن  بَّ
، فالتقػػػدير: )كريبَّ الحػػكارمّْ  طػػػابً الخً  كتعزيػػزً  الجمػػاؿً  ى بسػػػطً عمىػػ )الكاك( داللػػػةن عمىػػى الػػػ

...( كىذا كثيره مي   .  في العربيةً  نفردو

وٌل   ن)بحر  م   يقكؿي     (  َٔ) (الط 

          ولنننننْم أُك ذا َجْهنننننٍف بنننننطن تمِمنننننَك النننننَوَرى       
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

           فقنننننْد كنننننان َمونننننننا بنننننذِلَك ُمْعِمِمننننني      
 
 

                                                           

ظاهر  الحذف في الدرس المغوي   طاهر سميمان حمود    د ن ط   الدار الجامعية لمطباعة والنشر  (ٛ٘)
 م ٕٛٙ-ٕٙٙ  ص مٜٜٛٔوالتوزي   

 مٖٓٗصالديوان     (ٜ٘)
 مٖٕٔالمصدر نكس   ص     (ٓٙ)
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تقميؿ الزمف أك لالختصار؛ ألف المقاـ  كقد يحذؼ النكف في لـ أؾ لتخفيؼ الحدث ى
 .يقتضي ذلؾ أك لسرعة الكصكؿ إلى الغرض الرئيس مف الكالـ

 : داءِ الن   أداةِ  حذف  

ػػدي العػػربي إلىػػى حػػذًؼ حػػرًؼ النّْػػداًء دكفى التعػػكيًض عنػػوي؛ فحػػرؼي  مػػا كػػافى أكثػػرى مػػا يىعمى
طىػرؼه قػائـه برأًسػو النّْداًء ال يحؿُّ محمَّو شيءه كال ينكبي عنػو حتَّػى المينػادىل، فكػؿّّ منيمػا 

، كحذؼي حرًؼ النّْداًء كثيري الدَّكراًف في لساًف العػرًب لكثػرًة تك  ظيًفػو فػي في تركيبو كاحدو
؛ كالعػػػػادةي عنػػػػدىىـ أفَّ كػػػػؿَّ شػػػػائًع االسػػػػتعماًؿ يدخميػػػػو الحػػػػذؼي بكثػػػػرةو تيعػػػػاًدؿي كثػػػػرةى  الكػػػػالـً
، كقػد  استعماًلو رغبةن في االختصاًر كطمبنا لمتخفيًؼ كاإليجاًز، كًفرارنا مفى التكػراًر الميمػؿّْ

ةن مف بيًف أخكاًتيا الختصاًصيا بأحكػ ُـّ حيًذؼى حرؼي النّْداًء )يا( خاصَّ اـو أيسػمكبيةو إلنَّيػا أ
كجاءى حذؼي حرًؼ النّْداًء في الشّْػعًر العربػيّْ ابتػداءن كانتيػاءن كحشػكنا؛ فمػـ يقتصػٍر  الباًب،

حذفيػػػو عمىػػػى مكضػػػعو بعينًػػػو، كمػػػا تيحػػػذىؼي أداةي النػػػداًء طمبنػػػا السػػػتقامًة الػػػكزًف أك تناسيػػػًب 
 القكافي .

 (ُٔ)( البسٌط ن)بحر  م   شاعًرنا قكؿي  الندا ِ  حرفِ  ن حذفِ ومِ  

                 آُممُننننن ُ  كننننننتُ  قننننند النننننذي هنننننذا َمنننننونيَ 
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

                أرَتِقننننتُ  ماِزْلننننتُ  الننننذي الّزمننننانُ  هننننذا 
 
 

 أقؿَّ  بألفاظو  ىالمعنى  ى تكثيؼً إلى  الشَّاعري ىينا دى مى عى إلىى حيثي  :)يا مكالم(كالتقديري     
 الكالـً  كالمطًؿ في طكيؿً التَّ  مفى  كتنفري  ،ى اإليجازً إلى  تميؿي  العربً  ككفى  ؛أكجزى  كتعبيرو 

 .    وً مف كرائً  طائؿى الذم ال  تكقّْينا لمكالـً 

 (ِٔ) (الكامل   ن)بحر  م    قولُ   انستكهامِ  حرفِ  ن حذفِ ومِ 

                 النننّرَدى إلننن  الُعننندا َ  يْهننندي سننناِ.يٍ  ِمننننْ 
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

نننننننياتِ  فنننننننذ   سننننننناِبيٍ  أو                  مطّهنننننننمِ  الش 
 
                                                            

 مٜٗٔ  ص الديوان        (ٔٙ)
 مٜٕٖالمصدر نكس   ص       (ٕٙ)
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: )ىىٍؿ ًمفٍ  نَّو لىًمفى الشػائًع فػي المسػاًف العربػيّْ  كالتقديري ساًئؽو..؟، كىىٍؿ ًمٍف سىاًبؽو..؟(، كا 
، بينمػػػا يقػػػؿُّ العكػػػسي  ـي )ًمػػػف( الجػػػارًَّة الزَّائػػػدًة بعػػػدى النفػػػًي كاالسػػػتفياـً أعنػػػي حػػػذؼى –إقحػػػا

ارًَّة في قكًؿ الشاعًر سالًؼ الذّْكًر، كلقد دفعىػو إلىػى  حرًؼ االستفياـً )ىؿ( قبؿى )ًمف( الجى
ـي الميتمقّْي بنكًع المحذكًؼ كالغرًض ًمٍنوي، كلذلؾ أثره أيسػمكبيّّ  ذلؾى رغبةي إقامةي الكزًف، كًعم
مًمػػو عمىػػى التَّفكُّػػًر فيمػػا يرمػػي إليػػو البيػػتي بػػربًط ًفكرتًػػو  بػػارزه فػػي إثػػارًة ًذىػػًف الميتمقّْػػي كحى

 الجيزئيًَّة ببقيًَّة أفكاًر النظـً .  
 

: ابع   :الحذف  في الت ركيِب الش رطي   المبحث  الر 

 أحدي  ، فيسقطي يا الحذؼي قد يمحقي  ،كيةً حٍ النَّ  ىا مف التراكيبً كغيرً  رطيةى الشَّ  ممةى الجي  إفَّ 
التي قد يدخمييا الحذؼي ًلميسكّْغو يدعك إليًو  جزاءً األ ىذهً  أحدي  رطً الشَّ  جزئييا، كجكابي 

ـي بمكاًف كنكًع المحذكؼً  فَّ ؛ كبقرينةو تيعًم  يرتبطي  رطً الشَّ  جكابً  ممةً في جي  ى الكائفى المعنى  كا 
 (،ّٔا)ا كاحدن تركيبن  رطيُّ الشٌ  ركيبي التَّ  صبحى ى يي حتَّ  ؛رطً الشٌ  ممةً في جي  ؿً تمثّْ ى المي بالمعنى 
 عميةن فً  ممةن جي الذم ييفتىرضي أفَّ األصؿى فيًو أٍف يككفى  ( الشرطيَّةً إفٍ ) جكابً  ذؼً حى  كًمف
  ( 64)  (الوافر   ن)بحر  م   وقكلي 

          جننننننننننناَر الزمننننننننننناُن وراَح مّننننننننننننا        نْ إِ َفننننننننننن
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

           طضننننننننوعًا كيننننننننَف نْعطيننننننننِ  ِقينننننننناَدا      
 
 

، عً كقُّ التَّ  ي دائرةى ى المتمقّْ عمى  عى كسّْ يي لً  ةى عميَّ الفً  الجممةى  رطً الشَّ  جكابى النَّاظـي  ؼى حذى فقد     
 المفقكدً  عف الجزءً  كالبحثً  طعةً قتى المي  ممةً في الجي  التفكيرً ك  إجالًة الخاطرً  ىه عمى كيجبرى 
 .يتمقّْ كالمي  اعرً الشَّ  بيفى  المنشكدي  فاعؿي تَّ ال حدثي يى  َـّ ف ثى كمً  منيا،

 

 

                                                           

 م  ٛ٘ٔاألسموبية مدطف نظري ودراسة تطبيقية   (ٖٙ)
 مٖٔٔص ديوان ابن فركون    (ٗٙ)
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 ( عميةِ الكِ  ممةِ الجُ  )حذفُ 

، الجماليػةً  صّْ النٌ  ياتً قتضى لمي  استجابةن  عميةً الفً  ممةً الجي  حذؼى  سمكبيُّ األي  ياؽي السّْ  بي يتطمَّ قد 
ػا يػدؿُّ عمىػى  غةً المُّ  قيدرًة الشَّاعًر عمىى تطكعً  ىكىذا يدؿُّ عمى  و نًػمكُّ تى كتكظيػًؼ تراكيًبيػا؛ ممَّ

 اعري الشَّػ يقػكؿي  كىينػا ،سػمكبيُّ األي  يػا االنزيػاحي عنٍ  يكشػؼي  يػةو فنً  لػدالالتو  التركيبػيّْ  مف البناءً 

  (  ٓٔ) (الكامل   ن)بحر  م  

          فننننإذا المواِكننننُت فنننني َمننننداها استْشننننرفْت       
           َمَحاِسنننننننننُنَك اْغتَنننننننننَدْت َجنَّننننننننناِت َعنننننننننْدٍن       

  

           منننا لمكواِكنننِت فننني الّسنننماِ  ومنننا َلهنننا      
 
 

فػي  قػعي ي كىػك مػا ،كػامالن  لمتركيػبً  الحػذؼي  كقػد يكػكفي  (استشػرفتٍ ) فعػؿً  ممػةى جي  حذؼى فقد 
 فَّ أما سػػيَّ  ،يجػػازً اإل لمػػدلكؿً  مػػا يقػػع الحػػذؼي نَّ ا  ك  ،كاضػػحه  دليػػؿه  جػػاءى  ذا مػػاإ ممػػةً الجي  حػػذؼً 
 ، لمظنَّػػًة أفَّ أحػػدىىما ييغنػػي عػػف صػػاحًبو فػػي الػػذّْكًر،مػػف لفػػظو  أكثػػرى  مػػف بي تتركَّػػ الجممػػةى 
 :اعرً الشَّ  ى ذلؾ قكؿي عمى  ا جاءى كممَّ 

 زةً المائ سمكبيةً األي  ماتً مف السّْ  (فرككف ابفً ) لدىل الحذؼى  أفَّ  :القكؿً  كخالصةي     
بيو فيو كيدعكه إلٍيًو، فكافى  ،ألكثًر نظًمو دي إلىى الحذًؼ إالَّ بمقتضو ييرغّْ كلـ يكف يعمى

بقاءن عمىى أثًر الجماليًة  ييعمّْؽي كظيفةى الحذًؼ بمناًطيا طمبنا لإليجاًز كاالختصاًر، كا 
طاًب الشّْعرمّْ الذم يىميزيه عف غيًره، األيسمكبيًة في نظًمو، كتعديدنا مف أساليًب الخً 

، إلىى جانًب  ثاًره الحذؼى في تساكفرارنا مف مزالًؽ اإلطالًة غيًر المرغكبًة في النَّظـً
حداًث التَّفاعميًَّة النٌصيًة  بعًض المكاضًع لمميسارعًة باتمميتمقّْي إلىى اقتناًص الًفكرًة، كا 
 كردى  لمنصكًص التي البينىى النٌَّصيةً  تشكيؿً  إعادةً  بيفى الباثّْ كالميستقبًؿ، كذلؾى بكاسطةً 

مف  شؼُّ ستى يي  ي  فنّْ  ا لعطاءو ، كتكثيفن الةً الدَّ  بالممحةً  كتفاءً الامف باًب " ، فيكلحذؼي فييا ا
 كأكثرى  ةن دقَّ  ى أكثرى المعنى مفى  جعؿى  وً أنكاعً  ى اختالؼً عمى  ذؼي ، فالح(ٔٔ)السياؽ"
إلىى  ما لجأى إنَّ  اعرى الشَّ  إفَّ  :القكؿى  نا نستطيعي ف ىي كمً  ،اعرلمشَّ  الشعكريةً  ا لمحالةً تكصيفن 

                                                           

 مٜٔٔالمصدر نكس   ص    (٘ٙ)
 م ٔٛ  ص ٕالتقنية والتطور  دمرجا  عيد منشط  معارف با سكندرية   مصر ط فمسكة الب غة بين( ٙٙ)



26 
 

 ى مرتبطافً كالمعنى  ؛ ألفَّ الداللةى األيسمكبيةً  ا لمداللةً ى كتعزيزن لمعنى تقريًب اا لطمبن  لحذؼً ا
 . عرمّْ الشّْ  سيجً بالنَّ  الخاصّْ  المغكمّْ  بالتركيًب 
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 طاتمةال

 ؽى حقَّ ىذا، كبعدى ميطالعةو ألنكاًع الذّْكًر كالحذًؼ فيما سمؼى ًمف ذلؾى البحًث؛ فقد  
 في تحقيؽً  ـى أسيإذ شعًر ابف فرككف الغرناطي؛ في  كاضحةن  سمكبيةن أي  سمةن  الحذؼي 
 لمدالالتً  االنتباهً إلىى جانًب ي تمقّْ المي  ى عاتؽً عمى  المحذكؼً  تأكيؿي  ، كيقعي الجماليةً  الغايةً 
، كييمكفي الكقكؼي عمىى أىْـّ ما سيقٍت لوي تمؾ المحيذكفاتي المألكفةً  الكمماتً  كراءى  الكامنةً 

 ميمخَّصةن في التَّالي:

 لإليجاًز كاالختصاًر. حذؼي فضكًؿ القكًؿ طمبنا -أ

 عي إلىى الحذًؼ كالباعًث عميًو.اى لدٌ إقامةي الكزًف معى تكفًُّر ا -بػ

 تزييفي الصُّكرًة الشعريًة الستمالًحيا ًمف ًقبىًؿ المتمقّْي . -تػ

معافعماًؿ الخاطًر، ك حثُّ الميتمقّْي عمىى إ -جػ  الًفكًر. ا 

 البعدي بالنصّْ عًف الٌتقريريًَّة التي تعتمدي عمىى الًخطاًب الميباشًر لمميتمقّْي. -حػ

الميتمقّْي عمىى الذّْىاًب بتقديًر المحذكًؼ في غيًر كجوو؛ حتَّى يقؼى عمىى ميراًد حمؿي  -خػ
.  النَّاظـً

( في ميختمًؼ أنكاًعو عندى )ابًف فيرككف( مف  كذلكـ ًمف أظيًر ما امتازى بًو )الحذؼي
في ى الحذًؼ الخصائًص المائزًة لوي، كالتي انفردى ًبيا عف سائًر الشُّعراًء ممَّف لجأكا إلى 

درجى عمىى تكظيًفيا جيؿُّ الشُّعراًء في نظًميـ ًلما ليا مف  ًشعًرىـ بكصًفو سمةن أيسمكبيَّةن 
نفاًذ رغبًة الشَّاعًر في التَّعميًة، أك  بالًغ األثًر في تكثيًؼ المعاني بأقؿّْ األلفاًظ، كا 

، أك دًة إلىى بعًض فحكل الكالـً دكفى بعضو ، أك اإلشارًة الميجرَّ تنبيًو عمىى ال اإلبياـً
كلتمكيًف المعاني المحذكفًة في نفًس الميتمقّْي  أىميًَّة المذككًر في ميقابًؿ المحذكًؼ،

      بمحاكلًة استدعاًئيا بنفًسو.
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والمراج ِ  المصادرِ  ثبتُ   

 

 أون : المصادر

ا حاطة في أطبار غرناطةم لسان الدين بن الططيت  تحقيي: محمد عبد  (ٔ
 مم۷۰۱۹ -هن ۷۹۰۹الطانجي القاهر   الثانية  ا  عنان  طم مكتبة 

هن(  تحقيي: محمد عمي ٕٜٖالطصا.ص  أبو الكتح عثمان بن جني)ت  (ٕ
  مشروع النشر المشترك  الهيط  المصرية العامة لمكتات  ودار ٗالنجار  ط

 مٜٜٓٔالشؤون الثقافية العامة  العراي   

بن الططيت  ططر  الطيف  رح ت في المغرت واألندلس  لسان الدين  (ٖ
تحقيي: دم أحمد مطتار العبادي  المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  

  .مٖٕٓٓ  ٔبيروت  طن

بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  وعجاز  الشيخ ا مام أبدن.ف ا  (ٗ
هن( قرأل وعمي عمي : محمد محمد شاكر  د ن ط   ٔٚٗالجرجاني النحوي )ت

 م تمكتبة الطانجي  القاهر   د ن 
ديوان مابن فركونم تقديم وتعميي محمد بن شريكة  طم أكاديمية المممكة  (٘

 مم۷۰۹۱-ه۷۰۹۱المغربية  طم األول   

الروض المعطار في طبر األقطار  لمحمد عبدالمنعم الِحْميري  تحقيي:  (6
 .مٜٗٛٔ  ٕدمإحسان عّباس  مكتبة لبنان  طنن

وض الِمْعَطار في َطَبر  (7 األقطاِر  لمحمد عبدالمنعم صكة جزير  األندلس  الرَّ
 .مٜٗٛٔ  ٕالِحْميري  تحقيي: دمإحسان عّباس  مكتبة لبنان  طنن

الطراز المتضمن ألسرار الب غة وعموم حقا.ي ا عجاز  السيد يحي  بن  (ٛ
هن(  تحقيني: محمد عبد ٜٗٚحمز  بن عمي بن إبراهينم العموي اليمني)ت 

 مٕٜٜ٘ٔبيروت ن لبنان    دار الكتت العممية  ٔالس م شاهين  ط

جم : أبي الحسين ابن فركون  إعداد محمد ابن  مظهر النور  (ٜ
 ممٜٜٔٔ شريكة
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معجم البمدان  لمشيخ ا مام شهات الدين أبي عبدا  ياقوت بن  (01
 ممٜٜٚٔعبدا   الحموي الرومي البغدادي  دار صادر  بيروت  

األطبار   ُينظر: ترصي  ٜٙ٘نزهة المشتاي في اطتراي  اآلفاي  ص (00
والمسالك إلي جمي   وتنوي  اآلثار والبستان في غرا.ت البمدان

الممالك ألحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدن.ي  تحقيي: دم 
 .عبدالعزيز األهواني  منشورات معهد الدراسات ا س مية في مدريد)دمت(

 

 ثانًيا: المراج  العممية

تطبيقية   د ن فتح ا  أحمد سميمان األسموبية مدطف نظري ودراسة  (ٕٔ
 ممٕٛٓٓ  دار اآلفاي العربية لمنشر والتوزي  القاهر     ٔ  ط

جدلية ا فراد والتركيت في النقد العربي القديم  د ن محمد عبد  (ٖٔ
 ممٜٜ٘ٔ  الشركة المصرية العالمية لمنشر لونجمان   ٔالمطمت ط

  دم عمي عبد الجممة الطبرية في نهج الب غة ) دراسة نحوية ( (ٗٔ
  دار صكا  لمنشر والتوزي   مؤسسة دار ٔالكتاح محيي الدين  ط 
 مم ٕٕٔٓالصادي الثقافية  عمان  

طصا.ص األسموت في الشوقيات  محمد الهادي الطرابمسي   د ن ط  (٘ٔ
 ممٜٜٛٔ  منشورات الجامعة التونسية   

ظاهر  الحذف في الدرس المغوي   طاهر سميمان حمود    د ن ط    (ٙٔ
 ممٜٜٛٔدار الجامعية لمطباعة والنشر والتوزي   ال

جرا ات    دم ص ح فضف  ط (ٚٔ   دار  ٔعمم األسموت مباد.  وا 
 ممٜٜٛٔالشروي   

فمسكة الب غة بين التقنية والتطور  دمرجا  عيد منشط  معارف  (ٛٔ
 مٕبا سكندرية   مصر  ط

لسانيات النص ) مدطف إل  انسجام الططات (   محمد ططابي    (ٜٔ
 ممٜٜٔٔلمركز الثقافي العربي   بيروت   ا ٔط
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مدطف إل  الب غة العربية ) عمم المعاني ن عمم البيان ن عمم  (ٕٓ
  دار المسير  لمنشر والتوزي   عمان ٔالبدي  (  د ن يوسف أبو العدوس  ط

 ممٕٚٓٓ  

  ٔدم شكري فرحات  ط و معجم الحضار  األندلسية  دم يوسف عيد  (ٕٔ
 مـٕٓٓٓدار الككر العربي  

 الكتت المترجمة :ثالثًا
بنية المغة الشعرية   جان  كوهن   ترجمة : محمد الولي    ومحمد  (ٕٕ

 ممٜٙٛٔالمغرت   دار توبقاف     العمري   الدار البيضا   
 : الرسا.ف العمميةرابًعا

شعر بشر بن أبي طازم دراسة أسموبية   سامي حماد الهمص     (ٖٕ
 م مٕٚٓٓ  غز  زهر رسالة ماجستير   كمية اآلدات   جامعة األ 

 : المج ت والدورياتطامًسا

من الظواهر األسموبية في سور  القمر  د ن طميف طمف بشير  مجمة   (ٕٗ
 ممٕٚٓٓ(    ٗٗآدات البصر    ع )

 
 

This, and after reviewing the types of mention and 

omission in the 

aforementioned research in that research, it is possible to 

find out the most important things that these deletions have 

made for him, summarized in the following                                                                                                             
 
The omissions achieved an obvious stylistic theme in the 

poetry of Ibn Farkoon.These stylistic themes appears 

greatly in the poet's experience as he is the most one who 

omitted the name of the praised one as he is refered in the 

meaning and his many good qualities                                                            


