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يهدف هذا البحث إلى تلمس الشواهد المشكلة اإلعراب عامة، وأمثلة األلغاز خاصة، ولعل 

أول ما ينبني على ذلكم الوصف المتقدم هو استشراف الباحث شواهَد الّتعميِة المقصودة، وتعيين 

قد استقطر ِمن منِتِجه ِمدادًا كثيرًا وهو الّسبل التي سلكها أهُل هذا الفّن حّتى غدا "الُمْنَتج" ُلغزًا 

يصوُغه ويشّذبه وُيْحِكم تعميته اللغوية، ُمعاييًا األذهاَن، محتكما إلى إمكانات البنية اللغوية في 

صياغة هذا "المنتج"؛ ذلك أّن الملِغز المعّمَي قد يتوّسل بمجموعٍة ِمن العوامل لتتضافَر معًا في بناء 

إللغاِز في البيِت الواحد، وِمن ذلك تغييب بعض الّظواهِر الّصوتّية الفونيمّيِة، نسيٍج لغويٍّ محَكِم ا

وِمنها التّنغيم والمفاصُل الّصوتّية، فهذه الّظاهرة الّصوتّية يتعّذر تمثيُلها على المستوى الكتابّي. وكذلك 

حدوِد الكلمات إاّل بالّترقيم  يتعّذُر تمثيل المفاصِل الّصوتّية الفونيمّية التي يفضي تغييُبها إلى تداخلِ 

صوتّية مخصوصٍة يقتضيها  ونواميِس الّنظام الكتابّي، وقد يستعين الُملِغُز في مثاله الشعري بعوارَض 

مقاُم إلغاِزه، وِمن ذلك تقصيُر الحركة الّطويلِة لتصبح حركًة قصيرًة، وقد يكون األمر بالّضّد، فيعمل 

الُملِغز على تطويِل الحركِة القصيرة، وقد يستعيُن بقصر الممدود لُيحِدث اشتباهًا في رسوِم الكلماِت، 

 أو بترخيم المنادى. 

الّصاارفّي فجل ااه واقاال فااي العااوارِض الّتصااريفّيِة التااي تفضااي إلااى اشااتراٍك وهمااّي فااي  أّمااا علااى الّصااعيد

ُصَور الكلمات، أو تفضي إلى تداخِل كلمتين في ثوٍب ظاهرّي متماِثٍل موِهم، وقد يستعين الُملِغاز بماا 

نشاااِء عا قااات بنيوّيااٍة محتِملااٍة تبيُحااه قواعااُد العربّيااة ِماان حيااث الااّنظِم، كتمثّاال مرونااة الجملااِة العربّيااة، وا 
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لتداخل العوامل، أو للفصِل بين العامل والمعمول؛ كّل ذلك مرّده إلى تشابِك العائِق البنيوّية الوظيفّيِة 

المقصاااودة. وقاااد يساااتعين الُملِغاااز بماااا َياااِرد علياااه ِمااان اإلمكاناااات المعجمّياااة، وأخاااّص المشاااتَرك الّلفظاااّي 

بالّتجافي عن قواعِد الّسامِة الّلغوّية وفاًء ِلما يصدُر عنه ِمن وقد يستعين في بعِض معاياِته الحقيقّي. 

 تعميٍة، وتمث ًا لظاهرِة الّضرورة الّشعرّيِة التي تُبيح ذلك في الشِّعِر. 

كل هذا المتقدم المذكور، وغيره المسكوت عنه في هذا الملخص، مما سيأتي عليه فضل 

بنية الشواهد المشكلة اإلعراب: أمثلة األلغاز " بيان يجليه، وقد ارتضى الباحث له العنوان:

 واألحاجّي نموذجا".   
 


