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اللهم إذا أعطيتين جناحا فهبين تواضعا، وإذا أعطيتين تواضعا ال تأخذ اعتزازي بكراميت، اللهم إذا جردتين من املال 

اترك يل األمل، وإذا جردتين من النجاح اترك يل قوة العناد حىت أتغلب على الفشل، وإذا جردتين من الصحة اترك 

  يل نعمة اإلميان.

ال جتعلين أصاب بالغرور إذا جنحت، وال باليأس إذا أخفقت، وذكرين أن اإلخفاق هو التجربة اليت تسبق  اللهم

  النجاح.

 رب إذا نسيتك ال تنساين. يا
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وعنايتهم بسالمة الذوق وتأنيهم يف اختيار ،اشتهر العرب منذ عصر ما قبل اإلسالم بالبالغة والفصاحة 

تعاد عن احلشو واإلسهاب، إذ كان اإلجياز فضيلة مشهورة يف لغة العرب، البظ ودقة املعاين وتوخي اإلجياز وااأللفا

يفخرون ا وسليقة يعتزون ا وطبعا حيرصون عليه، على الرغم مما يف اللغة العربية من السعة والكثرة فالبالغة 

قل هذه املوهبة عندهم كانت تقوم بالدرجة األوىل على الفطرة واملوهبة والذوق، فباملمارسة والتدرب سعوا لص

وتنمية تلك الفطرة وذيب ذلك الذوق، وهذا ما يتفق مع طبيعة أي فن من الفنون، والبالغة اليت مشلت ثالث 

علوم رئيسية هي علم املعاين، علم البيان وعلم البديع واليت كانت يف بداية األمر وحدة شاملة ملباحث هذه العلوم 

علماء العربية خري شاهد على ذلك. وشيئا فشيئا أخذ املشتغلون بالبالغة  دون حتديد أو متييز وكتب املتقدمني من

كما أخذت مباحث كل فن بالغي تتبلور وتتالحق واحدة بعد ،ستقالل اللعربية ينحون ا منحى التخصص واا

 يف القرن اخلامس هجري ووضع نظرية علم املعاين يف كتابه "اجلرجاين"األخرى، وظل األمر كذلك حىت جاء 

من قبله أساس علم البديع، "ابن املعتز ""دالئل اإلعجاز" ونظرية علم البيان يف كتابه "أسرار البالغة"، كما وضع 

  وذا أصبحت علوم البالغة مستقلة بذاا هلا قواعدها وأسسها املضبوطة.

 كسر يقوم على  ويعد التقدمي والتأخري يف البالغة العربية أحد املباحث األساسية لعلم املعاين والذي 

القاعدة النحوية تقدميا وتأخريا لغاية فنية وداللة مجالية وأغراض بالغية، وكانت العناية يف التقدمي والتأخري أبلغ من 

اليت النمط العادي للجملة، ومن أجل إبراز القيمة البالغية للتقدمي والتأخري فقد كانت إلياذة اجلزائر ملفدي زكرياء 

لتارخيية ميدانا للتطبيق والتحليل، وأكثر إبرازا وجتسيدا ألغراضه وغايته البالغية، ومن أجل تعد ملحمة اجلزائر ا

  معاجلة املوضوع فقد تبادرت إىل أذهاننا عدة إشكاليات وتساؤالت منها: 

لألسلوب  أين تكمن مجاليات التقدمي والتأخري وداللتها الفنية يف البالغة العربية؟، ومدى زيادة املعىن رونقا ومجاال

  بتوظيف هذه التقنية؟ وما هي األغراض البالغية للتقدمي والتأخري؟

  يعود سبب اختيارنا هلذا املوضوع لعدة أسباب ودوافع ميكن حصرها فيما يلي:

  رغبتنا الشخصية يف املواضيع البالغية وارتباطها أساسا بالتخصص. •

  اليت تستحق الدراسة واليت حظيت بعناية العلماء منذ القدم. كون البالغة العربية من أهم وأرقى العلوم •

  إبراز مجاليات هذه التقنية البالغية. •
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 شغفنا بكشف هذه التقنية يف إلياذة اجلزائر. •

  وحماولة ملعاجلة املوضوع فقد اعتمدنا على اخلطة اآلتية:

للجانب النظري من أجل اإلملام واإلحاطة  ان منها ُخّصصفصول رئيسية، فصال ةها ثالثتافتتحناها مبقدمة تل •

 .مبختلف جوانب املوضوع، مث خصصنا الفصل الثالث دراسة تطبيقية يف إلياذة اجلزائر

نا هذا املوضوع مبقدمة عامة يليها مباشرة الفصل األول والذي يقع حتت عنوان "يف البالغة لوقد استهل •

ا عدة مطالب فرعية، حيث تناولنا يف املبحث األول العربية" والذي تضمن مبحثني رئيسيني تنطوي حتتهم

ماهية البالغة العربية من حيث مفهومها، نشأا وأمهيتها، أما املبحث الثاين فقد حاولنا من خالله اإلحاطة 

خري يف البالغة لتأوالذي جاء بعنوان "التقدمي وا بعلوم البالغة، املعاين، البيان والبديع، أما الفصل الثاين

ية" وقد انطوى حتته مبحثني رئيسيني يتفرعان إىل عدة مطالب ثانوية، تناولنا يف املبحث األول ماهية العرب

التقدمي والتأخري، مفهومه، نشأته وطرائقه، أما املبحث الثاين فقد عاجلنا فيه األغراض البالغية للتقدمي 

الثالث فكان دراسة تطبيقية إللياذة مفدي والتأخري إضافة إىل أضربه وأمهيته يف البالغة العربية، أما الفصل 

زكرياء حاولنا من خالهلا ربط اجلانب النظري باجلانب التطبيقي ومن أجل حماولة إعطاء دراسة وافية 

للموضوع أو إعطاء البحث حقه من الدراسة، فقد اعتمدنا على ثالث مناهج رئيسية رأيناها مناسبة ملعاجلة 

ملنهج التارخيي واملنهج التحليلي. حيث مت اعتماد املنهج األول يف اجلانب املوضوع، وهي املنهج الوصفي، ا

النظري ألنه مالئم لوصف وشرح مضمون املوضوع، أما املنهجني التارخيي والتحليلي فقد مت اعتمادمها يف 

إثراء الدراسة الدراسة التطبيقية فهو مناسب لعرض احلقائق التارخيية للثورة اجلزائرية وحماولة حتليلها من أجل 

 وقد كان ملوضوع التقدمي والتأخري حظ من الدراسة البالغية والنحوية واألسلوبية. ،النظرية

  وإلثراء هذا البحث أكثر فقد اعتمدنا على عدة مصادر ومراجع رئيسية نذكر منها:

 يف البالغة العربية، علم املعاين، البيان، البديع لعبد العزيز عتيق. •

 البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، لنب عيسى باطاهر. •

 البالغة تطور وتاريخ لشوقي ضيف. •

 املختصر يف تاريخ البالغة لعبد القادر حسني.   •

  وقد واجهتنا عدة صعوبات وعراقيل منها: 

  ضيق الوقت الذي كان العائق األساسي يف صعوبة اجناز هذا البحث. •
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  ن علم.تشعب املوضوع وانفتاحه على أكثر م •

 خاصية هذه التقنية التقدمي والتأخري من حيث ورودها، قد ترد عرضا وقد ترد عمدا. •

وتتجلى أمهية وأهداف هذا البحث يف اعتبار موضوع التقدمي والتأخري يف البالغة العربية من أهم املواضيع 

اللسانيات، كما يهدف إىل اليت حظيت باهتمام بالغ من طرف علماء البالغة وقبلهم علماء النحو واألسلوبية و 

بيان طريقة استعمال هذه التقنية البالغية فالكاتب أو الشاعر حني حيسن التالعب برتب اجلملة يكون بليغا وحني 

  يسيء ذلك يكون أسلوبه ركيكا.

  وحتقيقها يكون بشرط حسن صياغتها أو تركيبها يف الكالم.كما له أهداف يتوخاها املتكلم 

  إىل إبراز النوع األشهر من التقدمي والتأخري واألقل استعماال.كما يهدف هذا البحث 

               إبراز األهداف والغايات البالغية من استخدام هذه التقنية وما تضيفها من اجلمال الفين لألسلوب. 

منا أن نتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ الكرمي "حشاين عباس" على توجيهاته وإرشاداته  والواجب يقتضي

  القيمة فجزاه اهللا عنا كل خري.

احلمد هللا الذي وفقنا يف هذا العمل الذي نتمىن أن نكون قد سامهنا يف إثراء هذا املوضوع البالغي ولو 

       بالشيء اليسري يف جمال الدرس األكادميي. 
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  تمهيد:

بلغ العرب يف اجلاهلية مرتبة رفيعة من البالغة والبيان، وكانت هذه البالغة أمرا نابعا من سليقتهم، فقد عشقته 
اشتهروا حبب البالغة ومل يكن هذا احلب مقتصرا على فئة خاصة، وإمنا كان طبع  وسهم وألفته ألسنتهم وآذام، حيثنف

العرب كافة، إنه أقرب إىل أن يكون غريزة فيهم أو فطرة فطروا عليها، وهو أعمق وأعم من أن يكون صفة لطائفة معينة 
 مَ ل عَ  انْ محَْ مثل قوله تعاىل: "الر  بني عامتهم، وقد صور الذكر احلكيم ذلك يف غري موضع منه منمنهم، بل لقد شاع حىت 

 اةِ يَ  احلَ ِيف  هُ لُ وْ قَـ  كَ بُ جِ عْ يُـ  نْ مَ  اسِ الن  نَ مِ ، وقوله تعاىل أيضا: "وَ )4- 1" الرمحان اآلية( انْ يَ البَـ  هُ مَ ل ، عَ انْ سَ نْ اِإل  قَ لْ ، خْ آنْ رْ القُ 
 فنزول القرآن الكرمي بلسان عريب مبني كان متوجا لفصاحة العرب، مربهنا على بالغتهم  )204البقرة اآلية(ا".يَ نْـ الد

متحديا بذلك هذه الفصاحة الكاملة وتلك البالغة التامة، ومما ال شك فيه أن القرآن الكرمي قد أثر تأثريا بالغا يف نشأة 
قالوا: إن أحق العلوم بالتعلم هو علم البالغة البالغة، فقد عكف العلماء على دراسة القرآن والبحث عن سر إعجازه ف

ومعرفة الفصاحة، واإلنسان إذا أغفل علم البالغة وأخل مبعرفة الفصاحة مل يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه 
  )1(به اهللا من حسن التأليف وبراعة الرتكيب وما نستحسنه به من اإلجياز البديع.

علماء اللغة على اختالفهم يف بداية التأليف بوضع بعض املؤلفات اليت توضح طالقة األوىل لومن هذا كانت االن
اللغة ودقائقها الفنية والبالغية واليت أسهمت إسهاما كبريا يف إثراء الدرس البالغي وتطوره حيث اتسعت بفضلهم دائرة 

ري إىل علم قائم بذاته واضح املعلم ذوقية غري معللة، وانتهت يف األخالعلوم البالغية اليت كانت جمرد مالحظات فطرية 
متعدد األقسام مجع بني علم املعاين، علم البيان وعلم البديع، هذه العلوم اليت تعد مصطلحات أطلقها البالغيون على 
مباحث بالغية تضم خمتلف اجلوانب الفنية واجلمالية للكالم واليت حظيت باهتمام كبري من طرف علماء البالغة فخاضوا 

قها وحبثوا يف كوامنها وأسرار بالغتها، وكان اجلاحظ صاحب الريادة يف الدرس البالغي خاصة يف كتابه "البيان يف أعما
والتبيني" الذي خصه بعناية كبرية بالبحث يف شؤون البالغة مث بدأ العلماء بعد ذلك يف التأليف البالغي نذكر منهم: 

"أسرار البالغة" اللذين كانا دراسة وافية لعلم املعاين الذي أطلق عليها عبد القادر اجلرجاين يف كتابه "دالئل اإلعجاز" و
"نظرية النظم" وأبو هالل العسكري يف كتابه "الصناعتني" وهو عبارة عن شرح للبديع، وقد بلغت فنون البديع عنده 

  .سة وثالثني فنامخ

                                                           

   .10، 9ينظر: شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، ص: ) 1(
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ذروا وأصبحت علما قائما بذاته يقوم على أسس وهكذا تواىل التأليف البالغي عند العلماء إىل أن وصلت البالغة إىل 
            )1(وقواعد مضبوطة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .24، 23ص:  عتيق، في البالغة العربية، علم المعاني، البيان، البديع، دار النهضة العربية، بيروت، د.ط،ينظر: عبد العزيز ) 1(
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 ماهية البالغة العربيةاألول:  المبحث

البالغة عناية العرب فحرصوا على ذكر تعريفاا املختلفة وإبراز صفاا وبيان فضلها، حيث سعى كثري منهم  نالت
إىل توضيح مفهومها، وقد اختلف هذا املفهوم تبعا الختالف من تصدوا لتعريفها وتباين حمصوهلم األديب والثقايف بغية 

  الوصول إىل حقيقتها وجوهرها.

 البالغة العربية: مفهومالمطلب األول : 

  وردت البالغة يف املعاجم العربية مبفاهيم متعددة منها:ـــــة: لغـ  .أ 
نتهاء والوصول، يقال: بلغ الشيء بلوغا وبالغا. وصل وانتهى، بن منظور: "البالغة االجاء يف معجم لسان العرب ال •

ويتوصل إىل الشيء املطلوب. والبالغة: الفصاحة، ورجل بليغ:  وتبّلغ بالشيء: وصل إىل مراده، والبالغ: ما يتبلغ به
 )1(حسن الكالم فصيحه يبلغ بعبارة لسانه ُكنَه ما يف قلبه. وقد بلغ بالغة: صار بليغا".

 فالبالغة عند ابن منظور هي الوصول إىل الشيء املطلوب وبلوغ الغاية من ذلك.
: "بلغ: رجل بلغ، بليغ، وقد بلغ بالغة. وبلغ الشيء يبلغ بلوغا، وجاء يف معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي •

: أن وأبلغته إبالغا. وبّلغته تبليغا يف الرسالة وحنوها. ويف كذا بالغ وتبليغ أي كفاية. وشيء بالغ أي جيد، والبالغة
 )2(تبلغ من العمل جهدك".

 فالبالغة عند اخلليل هي بلوغ الشيء بفصاحة وكفاية.
م القاموس احمليط للفريوز أبادي: "بلغ املكان بلوغا: وصل إليه أو شارف عليه. وبلغ الغالم: أدرك. وجاء يف معج •

 )3(وثناء أبلغ: مبالغ فيه. وشيء بالغ: جيد، وقد بلغ مبلغا. وجارية بالغ وبالغة: مدركة، وبلغ الرجل: كعين جهد".
  نتهاء إىل حتقيق الغاية.أبادي هي الوصول إىل املراد واال فالبالغة عند الفريوز

وجاء يف معجم حميط احمليط لبطرس البستاين: "بلغ املكان يبلغه بلوغا: وصل إليه أو أشرف عليه، وبلغ الرجل يبلغ  •
 )4(بالغة كان بليغا، وبالغ يف األمر مبالغة وبالغا: اجتهد فيه، البليغ: الفصيح يقال خطيب بليغ أي فصيح"

 نتهاء إىل الغاية.   تدور حول الوصول واالرس البستاين فالبالغة عند بط

                                                           

   .420، 419، ص: 1922-ه1412، دار صادر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 8ابن منظور، لسان العرب، الد مجال الدين بن حممد بن مكرم)1(
   . 161، ص: 2003- ه1424: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، قيقكتاب العني، حتاخلليل بن أمحد الفراهيدي،   )2(
 - ه1430، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، : أبو الوفاء نصر اهلوريينقيقجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي، القاموس احمليط، حت) 3(

   .  796، ص:2009
    .382، ص:2009: حممد عثمان، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، قيقحتبطرس البستاين، حميط احمليط،   )4(
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نصب يف معىن واحد وهو الوصول من خالل ما تقدم من هذه التعاريف اللغوية ميكن القول بأن املفهوم اللغوي للبالغة ي
  وبلوغ الغاية املطلوبة.نتهاء واال

  عدة مفاهيم للبالغة منها:أورد البالغيون اصطالحا:   .ب 

سم البالغة حىت يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فال يكون لفظه إىل يكون الكالم يستحق ا ال عرفها الجاحظ بقوله:
. فالبالغة عنده تكمن يف مطابقة اللفظ ملعناه فمىت نطق املتكلم اللفظ وصل إىل )1(مسعك أسبق من معناه إىل قلبك"

فاللفظ البليغ يقرر املعىن الشريف املتكلم، ذهن السامع بليغا فصيحا، واضحا مفهوما. فهي تأيت وصفا للكالم واللفظ و 
  تقريرا يبلغ القلب ويتمكن من نفس السامع وإن الواصف البليغ جيسم املعىن ويصور الغائب حاضرا.

البالغة عنده كذلك اخلطابة، فكثريا ما يضع لفظي البالغة واخلطابة يف مجلة واحدة مرتادفني، كما يضع كلمة  وتعين
  .   )2(البليغ مرادفة لكلمة اخلطيب

مسا شامال لفنون القول املختلفة وذلك يف قوله: "حنن أتت عنده اتعين البالغة عنده أيضا فنون القول، فقد كما 
ينا للعرب أصناف البالغة من القصيد واألرجاز، ومن املنثور واملسجوع ومن املزدوج وماال يزدوج..." أبقاك اهللا إذا ادع

  .)3(فجعل للبالغة أصنافا من النثر والشعر والسجع، واملنثور واملزدوج واملطلق

اجلاحظ للبالغة ميكن القول أن البالغة ميكن القول أن البالغة عنده كانت يف الكالم، مث  من خالل تعاريف
أصبحت تستعمل ملحوظا فيها معىن اخلطابة، مث توسع مدلوهلا حىت مشل فنون القول املختلفة من شعر ونثر وتطور حىت 

  الكتابة الفنية.عم 

املعاين حدا له اختصاص بتوفية خواص الرتاكيب فيها وإيراد أدية "هي بلوغ املتكلم يف ت البالغة بقوله: عرف السكاكي
  )4(أنواع الشبه وااز والكناية على وجهها.

 نفسه كتمكنه يف نفسكبقوله: " البالغة هو كل ما تبلغ به املعىن قلب السامع فتمكنه يف  وعرفها أبو هالل العسكري
التأثري يف السامع وإيصال املعىن إليه يف أمجل صورة من  هي قدرة املتكلم على مع صورة مقبولة ومعرض حسن". فالبالغة

  اللفظ.
                                                           

   . 82، ص:1996-ه1412: علي أبو ملجم، دار اهلالل، بريوت، الطبعة الثانية، قيق، حت1اجلاحظ، البيان والتبيني، الد أبو عثمان عمرو بن حبر)1(
   .64ينظر: عبد العزيز عتيق، يف تاريخ البالغة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، د.ط، ص:  )2(
   .63نفسه ص: )3(
   .  37، ص:2007ه، 1426عة األوىل، عاطف فضل، البالغة العربية للطالب اجلامعي، دار الرازي، عمان، األردن، الطب )4(
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. فالكالم البليغ هو )1(بالغة الكالم هي مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته"حيث قال: " وعرفها الخطيب القزويني
  الذي يطلق فيه، واألشخاص الذين خياطبون به يف صورة فصيحة وواضحة. الواضح املعىن الفصيح العبارة املالئم للوضع

البالغة يف رسالة النكت يف إعجاز القرآن فقال: "البالغة هي إيصال املعىن إىل القلب يف أحسن صورة  مانيعرف الرّ 
  .)2(من اللفظ"

تيار األساليب البالغية املناسبة والتأثري يف نفوس املخاطبني وذلك باخفالبالغة هي توصيل املعاين إىل القلوب 
  واأللفاظ الفصيحة وأن يكون الكالم مجيال يف ألفاظه ومعانيه، حمكم التأليف حسن النظم.

فقال: "البالغة تقال على وجهني، أحدمها أن يكون بذاته بليغا، وذلك بأن جيمع ثالث  عرفها الراغب األصفهاني
باعتبار القائل و املقول  نفسه، والثاين: أن يكون بليغا املقصود وصدقا يفطبقا للمعىن أوصاف: صوابا يف موضوع لغته، 

 ًال وْ قَـ  مْ هِ سِ فُ نْـ  أَ ِيف  مْ هلَُ  لْ قُ له، هو أن يقصد القائل أمرا فيورده على وجه حقيق أن يقبله املقول له". مثل قوله تعاىل: "وَ 
يف الكالم واملتكلم، فكما يقال كالم فصيح ومتكلم  )، فالبالغة عند الراغب األصفهاين تكون63ا" النساء اآلية(يغً لِ بَ 

  )3(فصيح، يقال كالم بليغ ومتكلم بليغ.

أقوال هؤالء حول تعريف البالغة يستطيع أن يستخلص أن البالغة مبعناها الشامل هي الناظر واملستقصي يف 
صاحبها يف عقول الناس وقلوم عن طريق حسن اختيار األلفاظ واملعاين اليت حتمل من القوة واحلسن  ملكة يؤثر ا

والدقة ما جيعلها أكثر إقناعا للسامعني، وذلك أن بالغة الكالم هي تأثري نفس يف نفس وفكر يف فكر، فمن عرف سر 
  التعبري الفين البديع نال ريادة املكان الرفيع.

  نشأة البالغة العربية وتطورها طلب الثاني:مال

اإلملام بنشأة البالغة العربية يتطلب قبل كل شيء الرجوع إىل الرتاث األديب اجلاهلي شعره ونثره، والدارس هلذا  إنّ 
عرب اجلاهلية، وهي امتالكهم خلاصية القول وتفننهم يف طرق التعبري، مما جعلهم يبلغون  األدب يلحظ خاصية متيز ا

  مكانة عالية يف الفصاحة والبالغة.

                                                           

   .27ص: البالغة العربية للطالب اجلامعي،عاطف فضل،   )1(
   .26، ص:2008بن عيسى باطاهر، البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،   )2(
      .59- 58 :، ص2009ه، 1429حسني عباس، البالغة العربية فنوا وأفناا، دار النفائس، الطبعة الثالثة عشر،  فضل  )3(
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كانت متثل معظم أدم يرد الكثري من أساليب البيان املختلفة من تشبيه وجماز   ففي أشعار اجلاهليني، واليت
ب سواء ما يتصل منها باللفظ أو املعىن كانت ترد يف الغالب إىل خواطرهم واستعارة وكناية وما إىل ذلك. وهذه األسالي

ورودا عفويا، فكان من أولئك الشعراء من يرسل القول إرساال، فإذا شعره ال يفرتق عن النثر إال يف النظم، ولكن كان 
ستمالة القلوب والسماع، فلم فيهم أيضا من يروي يف شعره ويبالغ يف تنقيحه وحتسينه ليبلغ منه كل ما كان يريد من ا

يكن شعراء اجلاهلية يقبلون كل ما يرد على خواطرهم، بل مازالوا ينقحون وجيودون حىت يظفروا بأعمال جيدة، وهي 
أعمال كانوا جييلون فيها الفكرة، ويعاودون النظر اللتماس املعىن املصيب واللفظ املتخري، يقودهم يف ذلك بصر حمكم 

واأللفاظ بعضها من بعض. فقد كان من شعرائهم "من يدع القصيدة متكث عنده حوال وزمنا طويال يردد مييزون به املعاين 
را على ورأيه عيا ،فيها نظره، وجييل فيها عقله ويقلب فيها رأيه، ااما لعقله وتتبعا على نفسه فيجعل عقله زماما على رأيه

  لقا".فت واحملكمات، ليصري قائلها فحال خنذيذا وشاعرا مشعره... وكانوا يسمون تلك القصائد احلوليات واملقلدا

ولقد لعبت األسواق اليت كانت تقام للحكم على الشعراء دورا هاما يف نشأة الذوق الفين، وخباصة سوق عكاظ 
سبق لدى رائحهم وكل يريد أن حيوز قصب الت به قدالذي كان الشعراء و اخلطباء يلتقون فيه ليعرضوا أشعارهم وما جا

ه أمثال النابغة الذبياين. الذي  تسامعيه، ومن الشعراء من كان يقوم يف هذه األسواق مقام القاضي الذي ال تدفع حكوم
كان الشعراء حيتكمون إليه، فمن نوه بشعره داعت شهرته يف اآلفاق، وكان النابغة يبدي بعض املالحظات على معاين 

حسان بن ثابت، وفضل اخلنساء على بنات جنسها وثار حسان عليه الشعراء وأساليبهم، ويقال أنه فضل األعشى على 
  ذا؟ قال حيث أقول:ماوقال له: "أنا واهللا أشعر منك ومنها، فقال له النابغة: حيث تقول 

  اـــمَ دَ  ةدِ جنَْ  نْ مِ  نَ رْ ـــطُ قْ ا يَـ نَ افُـ يَ سْ أَ ى          وَ حَ لضُ اِ بِ  نَ عْ مَ لْ يَـ  ر الغُ  اتُ نَ فْ اجلَ ا نَ لَ 

  اـمَ نَ ا ابْـ نَ بِ  مْ رِ كْ أَ  وَ اًال ا خَ نَ بِ  مْ رِ كْ أَ فَ           قٍ رِ  حمُْ ِين وابْ  اءَ قَ نْـ ــ العَ ِين ا بَ ـــــــــــــــــــــنَ دْ لِ وُ 

لكان أكثر، وقلت يلمعن يف الضحى ولو قلت يربقن  فقال له النابغة: إنك قلت اجلفنات فقللت العدد، ولو قلت اجلفان
يف الليل أكثر طروقا، وقلت يقطرن من جنده دما، فدللت على قلة القتل، ولو  فبالدجى لكان أبلغ يف املديح ألن الضي

  .)1(قلت جيرين لكان أكثر النصباب الدم، وفخرت مبن ولدت ومل تفخر مبن ولدك

تعليقات النابغة ومالحظاته ما يدل على أن شعراء اجلاهلية كانوا يقفون عند اختيار األلفاظ واملعاين  ففي
جيدها والصور، وكانوا يسوقون أحيانا مالحظات تعد أصل املالحظات البيانية يف بالغتنا العربية. ومن يتصفح أشعارهم 

                                                           

   .12، 11شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، ص:  )1(
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حني ألوان من املقابالت واجلناسات، مما يدل داللة واضحة إىل  تزخر باألساليب البيانية املختلفة وتتناثر فيها من حني
  حسان الكالم والتفنن يف معارضه البليغة.إعلى أم كانوا يعنون غاية واسعة ب

وقد أخذت هذه املالحظات تزداد وتنموا يف عصر صدر اإلسالم بفعل هذا األخري الذي أدى إىل حتضر العرب 
إىل األقطار املفتوحة، واستقرار الكثري منهم فيها واحتكاكهم عقليا حبضاراا، وكل هذا وخروجهم من عزلتهم يف اجلزيرة 

  أعان على رقي العقلية العربية وانفتاحها واتساع آفاقها.

ولقد نزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني متوجا فصاحة العرب، ومربهنا على بالغتهم اليت ال تبارى، فكان 
، وال شك أن القرآن الكرمي قد أثر تأثريا بالغا يف نشأة )1(صاحة الكاملة وتلك البالغة التامةالقرآن متحديا هذه الف

البالغة، فقد عكف العلماء على دراسته والبحث يف سر إعجازه فقالوا: "إن أحق علم بالتعلم هو علم البالغة ومعرفة 
القرآن من جهة ما خصه اهللا به يقع علمه بإعجاز  الفصاحة، واإلنسان إذا أغفل علم البالغة وأخل مبعرفة الفصاحة مل

من حسن التأليف وبراعة الرتاكيب، وما شحنه به من اإلجياز البديع". وكان تأثريا القرآن واضحا يف اختاذه مدارا 
يف مجال النظم  نات شواهد على أبواب البالغة وموضوعاا واعتبارها مثاال حيتدى بهسات البالغية، واختاذ آياته البيّ للدرا

  ودقة الرتكيب.

جتاه إىل ظهور العديد البحث يف بالغته، وقد أدى هذا االوالرغبة لدى علماء العربية يف تفهم القرآن دفعهم إىل 
عبيدة، وكتاب  من الكتب اليت تبحث يف معاين القرآن الكرمي وجمازه ونظمه وإعجازه مثل كتاب "جماز القرآن" أليب

ماين، اء، وكتاب "تأويل مشكل القرآن" البن قتيبة، وكذلك كتاب "النكت يف إعجاز القرآن" للرّ "معاين القرآن" للفر 
  )2(وغريها من الكتب اليت تتناول القرآن من زواياه املتعددة، وموضوعاته املختلفة.

عاة للبحوث إذن لقد كان التأمل يف أسلوب القرآن وتفهم أسراره البيانية دافعا لظهور الدراسات القرآنية، ومد
أثرت البحوث البالغية البالغية اليت ألفت بغزارة منذ اية القرن الثاين.ه، أمدا بفيض زاخر من املالحظات البيانية اليت 

إدراك نظمه واجتالء أسراره ال يقوم إال على تفهم البالغة ومعرفة و على مدى القرون، فالوقوف على إعجاز القرآن 
  )3(الفصاحة.

                                                           

   . 7، ص:2001عبد القادر حسني، املختصر يف تاريخ البالغة، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،د.ط،   )1(
  .8نفسه، ص:   )2(
   .12، ص: نفسه )3(
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هتمام بالبالغة عوامل تتمثل يف وجود أما يف العصر األموي فقد كانت لال ،يف عصر صدر اإلسالم هذا
املعاصرين لصدر اإلسالم، تعدد الفنت واألحزاب واألحداث، حداثة الدولة واحتياجها إىل أساليب التأثري واإلقناع وكذا 

  املالحظات الفنية.

لم وصحابته على امتداد عهودهم، ال تزال فيهم النزعة مبا ورثوه من إن املعاصرين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  أساليب العرب، وما تعلموه من أفانني البيان القرآين، وجوامع الكلم النبوي.

  ومن مث حظيت البالغة برافد من روافد سريورا على ألسنة املتمكنني من أساليبها .

امجة عن تعدد األحزاب، اليت وجدت يف السيف واللسان جماال وقد زادت احلاجة إليها (البالغة) األحداث الن
لتحقيق الغاية، وللخطابة الدور الفعال يف ذلك، للتأثري يف العقول وتوجيه أصحاا ملا خيدم الغرض املنشود، فكانت 

حىت لنجد "معاوية" ة، مغباحلجج الدااحلاجة جد ماسة إىل األساليب املتنوعة يف إحقاق احلق باملنطق السديد، واإلقناع 
لسليم موىل زياد" الذي فخر به معاوية، فقال معاوية: "أسكت فواهللا ما أدرك صاحبك شيئا بسيفه إال يعرب عن هذا "

  )1(وقد أدركت أكثر منه بلساين".

 ويف إدراكه ملبتغاه بلسانه ما يوحى بقدرته البيانية، وهي دليل على استكماله آلالت البالغة ووسائل الفصاحة.
  فكان بذلك أكثر منه بالغة ومعرفة بأساليب الكالم.

ومن الفنون اليت ازدهرت يف عصر بين أمية فن اخلطابة جبميع ألواا من سياسة وحفلية ووعظية، واليت ضت 
ضة ملحوظة، وبلغت عناية اخلطباء ا مبلغا عظيما، وقد اشتهر يف كل لون من ألوان اخلطابة جمموعة من اخلطباء، 

ياسة يشتهر "زياد واحلجاج"، ففي زياد يقول الشعيب: "ما مسعت متكلما على منرب قط تكلم فأحسن إال سي الفف
 ، ومن خطباء احملافل "سحبان وائل")2(أحببت أن يسكت خوفا من أن يسيء إال زيادا فإنه كلما أكثر كان أجود كالما"

الذي راع معاوية خبطابته  "صحار العبدى"ء"، ومثله وقد خطب أمام معاوية خبطبة باهرة مسيت من حسنها "الشوها
فسأله: ما تعدون البالغة فيكم؟ قال اإلجياز، فقال له معاوية: وما اإلجياز؟ قال صحار: "أن جتيب فال تبطئ وأن تقول 

. أما خطباء الوعظ فقد بلغوا الغاية من روعة البيان ويف مقدمتهم احلسن البصري، وواصل بن عطاء، )3(فال ختطئ"

                                                           

   .23، ص: 2003رابح العويب، البالغة مفاهيم ومظاهر، مطبعة املعارف، عنابة، الطبعة األوىل،   )1(
   . 14شوقي ضيف، البالغة وتطور التاريخ، ص:   )2(
    .14، ص: نفسه  )3(
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رتقاء بأساليبهم البيانية وتنويعها، تدل على إدراكهم لبعض أسرار البالغة اليت االوحماولتهم  واهتمام هؤالء اخلطباء
  تكسب القول مجاال وتأثريا يف النفوس.

البالغة يزداد يف العصر العباسي وذلك من خالل الرتاث البالغي املأثور الذي لعب دورا يف ولقد أخذ االهتمام ب
مند العصر اجلاهلي وحىت العباسي. وهذا عامل فعال يف املثابرة على االهتمام  فسلملبادئ البالغية املأثورة عن الترسيخ ا

عبارة حسن ألربهان الدامغ، وذلك بإصابة املعىن يف بالبالغة يف شىت موضوعات الكالم، حىت يكون له األثر الساحر وا
  وأصح الداللة.

وهذا الذي جعل الكتاب يف الدواوين يتفننون يف الصياغة، فبقدر اإلجادة تكون الرتقية، حىت يصبح أحدهم 
وتنافسهم فيها إىل ة رئيسا للديوان، أو واليا أو وزيرا، مما جعلهم يعدون العدة لذلك، وقد أدى اهتمام الكتاب بالكتاب

طريقة يف أمثل بتكار يف أساليبها البيانية وقد أثىن اجلاحظ على طريقتهم يف البالغة بقوله: "أما أنا فلم أر قط اإلبداع واال
  )1(البالغة من الكتاب، فإم قد التمسوا من األلفاظ ما مل يكن متوعرا وحشيا، وال ساقطا سوقيا".

فاظ اخلشنة املستغربة، ويدققون يف اختيار ألفاظهم اليت تؤدي املعاين الطريفة، فهم جيتنبون يف كتابام األل
وعنايتهم باملعاين مل تكن تقل عن عنايتهم باأللفاظ، وكان هؤالء الكتاب يسعون إلحسان الكتابة يف أساليبها ومعانيها، 

  وكان ذوقهم مرتفا بعامل احلضارة والتطور الذين ميزا عصرهم.

وم يف القرن الثالث اهلجري ظهر العديد من العلماء البارزين الذين كان هلم فضل كبري يف تطور ومع تطور العل
واملصطلحات البالغية منها: كتاب "البيان علم البالغة، لعل من أبرزهم اجلاحظ الذي مجعت كتبه كثريا من القضايا. 

ة العرب وبيام، وله رسالة لطيفة مساها "نظم والتبيني" الذي حتدث فيه عن الفصاحة والبالغة، ودافع فيه عن بالغ
القرآن" وذكر أا أول رسالة أشارت إىل نظرية النظم، تلك النظرية اليت حبثها بإتقان "عبد القادر اجلرجاين" يف كتابه 

  "دالئل اإلعجاز".

م كثرية هلذا العلم وجاء بعد اجلاحظ الشاعر عبد اهللا بن املعتز الذي استفاد من جهود السابقني، وأضاف مفاهي
يف كتابه "البديع" فقد ذكر فيه سبعة عشر نوعا من املصطلحات البالغية، وكان كتابه خطوة جادة خطتها البالغة العربية 

  .)2(حنو التطور والنضوج

                                                           

   .  99ص: ، البيان والتبيني، اجلزء األول، اجلاحظ ) 1(
   .12باطاهر، البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، ص:بن عيسى   )2(
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عتني" والذي ضمنه كثريا من صناالذي ألف كتاب "ال "هالل العسكري"البالغة أبو ومن األمساء الالمعة يف 
املصطلحات والفنون البالغية، إىل جانبه القاضي اجلرجاين يف كتابه "الوساطة بني املتنيب وخصومه" وفيه مباحث بالغية 

  ، واجلناس والفصاحة، وغري ذلك من املباحث املتعلقة بعلم البالغة.واالستعارةقيمة منثورة يف ثناياه كااز 

ر اجلرجاين يف القرن اخلامس اهلجري، فقد وضع يف كتابه همنعطفا قويا مع جميء عبد القاوعرف علم البالغة 
"أسرار البالغة" و"دالئل اإلعجاز" األسس العامة والقواعد األساسية لعلوم البالغة، فقد تكاملت فيهما املباحث 

  غه من نضج على امتداد تارخيها كله.، واستقرت للبالغة مالحمها األخرية، وبلغت أقصى ما قدر هلا أن تبلالبالغية

فألف تفسريه املشهور الذي مساه  "جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري"ويف القرن السادس اهلجري ظهر 
، تطبيقا عمليا و فرق يف هذا الكتاب بني علم "ر اجلرجاينهعبد القا""الكشاف" وطبق فيه نظرية النظم اليت جاء ا 

  املعاين وعلم البيان.

يف القرن السابع اهلجري، وهو الذي  ي"أبو يعقوب السكاك"وبدأ علم البالغة يتأثر باملنطق اليوناين مع جميء 
وضع كتابه "مفتاح العلوم" وحتدث يف القسم الثالث منه عن علم املعاين وعلم البيان، وأحسن يف ترتيب مسائلهما 

الذي اختصر "مفتاح العلوم" يف  "بدر الدين بن مالك "جاء  املختلفة، ولكنه مل جيعل علم البديع علما خاصا، إىل أن
كتابه "املصباح يف علم املعاين والبيان والبديع"، وهو أول البالغيني الذين قسموا البالغة العربية إىل علومها الثالثة: البيان 

  )1(واملعاين والبديع.

والتعليقات على كتاب "املفتاح" وكان من أشهر واجته علماء البالغة يف القرن الثامن إىل وضع الشروح واحلواشي 
تلك التلخيصات كتاب"تلخيص املفتاح" للخطيب القزويين وفيه هذب الكثري من املصطلحات واملسائل البالغية 

واليت يبدو أا أفقدت البالغة رونقها صبح فيما بعد قطب يدور حوله الكثري من الشروح واحلواشي، أبأسلوب سهل، و 
شرح لتلخيصه مساه "اإليضاح"، حيث  عبوض"القزويين "وقام  "الزخمشري، "و" رهعبد القا"ين كانا يف عهد ومجاهلا الذ

  ضمنه الكثري من آراء العلماء السابقني، ورتبه بطريقة تسهل على الدارس تعلم هذا العلم ومعرفة أصوله وأسراره.

واستمرت الشروح واحلواشي على كتاب "املفتاح" و"تلخيص املفتاح" قرونا طويلة، قدم فيها البالغيون دروس 
البالغة يف قوالب جافة، وأدخلوا فيها كثريا من املباحث اليت تتصل بعلوم أخرى كعلم الكالم، وأصول الفقه واملنطق، 

                                                           

   .13: ص بن عيسى باطاهر، البالغة العربية مقدمات وتطبيقات،)1(
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ن أجلمود والتعقيد، يف كثري من مصطلحاا ومباحثها إىل األمر الذي أسهم يف ذهاب رونقها ومجاهلا، وإصابتها با
  )1(وصلت إىل العصر احلديث.

الغة اليت حاولت وأما يف العصر احلديث فقد انتشرت بني الدارسني، ويف املدارس واجلامعات بعض كتب الب   
 موضوعاا، وتنويع أمثلتها منها كتاب "جواهر البالغة" للسيد أمحد اهلامشي، وكتاب "علوم البالغة" ألمحد تيسري

وأما حماوالت جتديد البالغة والسعي إىل تطويرها  مصطفى املراغي وكتاب "البالغة الواضحة" لعلي اجلارم ومصطفى أمني.
يف التفسري والبالغة" وجهود شوقي ضيف يف كتابه "البالغة تطور ناهج جتديد ويل يف كتابه "مفبدأت جبهود أمني اخل

  وتاريخ".

ومع تطور علم اللغة يف العصر احلديث، ونشأة علم األسلوب والدراسات الغربية، بدأ االهتمام مبحاوالت اجلمع 
عن البالغة" ألمحد حسن جتاه كتاب "دفاع ان من أبرز احملاوالت يف هذا االبني الدرس البالغي واألسلوبية احلديثة، وك

الزيات، الذي قارن فيه بني البالغة القدمية واألسلوب عند الغربيني، ودافع فيه عن البالغة العربية، وكتاب "األسلوب" 
، مث غة القدمية يف أثواب عصرية، الذي بني فيه أهم جماالت البحث يف األسلوب، وحاول عرض البال"أمحد الشايبـ"ل

سلوبية يف هذا االجتاه، وهي تسعى جاهدة لتأسيس علم األسلوب العريب، الذي يؤمل منه أن استمرت الدراسات األ
  )2(يكون وريثا شرعيا للبالغة العربية القدمية.

بعد هذا العرض ملراحل نشأة البالغة ميكن القول بأن البالغة العربية مل تنشأ مكتملة األبواب واملباحث وإمنا 
جمرد أفكار ومالحظات ساذجة متناثرة على هامش العلوم العربية واإلسالمية األخرى  نشأت شأن كل علم يف بدايته،

  اليت سبقتها إىل الوجود.

وقد مرت قبل أن تصل إىل شكلها النهائي مبراحل عدة منذ العصر اجلاهلي وصوال إىل العصر العباسي الذي 
انت فيه حماوالت إلعادة احلياة واحلركة للبالغة العربية إىل العصر احلديث الذي ك شهد ازدهار البحوث البالغية واكتماهلا

  اليت فقدا حينما ارتبطت بعلوم املنطق والفلسفة.

  

  

                                                           

   .14ص:  ، البالغة العربية مقدمات وتطبيقاتبن عيسى باطاهر،  ينظر:) 1(
  .15، ص:نفسه )2(
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  همية البالغة العربيةالمطلب الثالث :أ

شرف علوم اللغة العربية، فهي العلم الذي يعىن بتجويد الكالم من أجل توصيله واضحا إىل البالغة من أ
متده باجلمال الذي يؤثر يف العقول والقلوب وقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم "إن من البيان األذهان، وهي اليت 

  . فالبالغة مبثابة السحر احلالل الذي يكون له من السلطان وقوة اإلقناع والتأثري يف نفوس املخاطبني.)1(لسحرا"

  وللبالغة أمهية كبرية نذكر منها:

التأثري واإلقناع: يقول أمحد حسن الزيات عن أمهية البالغة: "إن البالغة هي مبعناها الشامل الكامل، ملكة يؤتى ا  •
صاحبها يف عقول الناس وقلوم من طريق الكتابة والكالم، فالتأثري يف العقول عمل املوهبة املعلمة املفسرة، والتأثري يف 

 ة، ومن هاتني املوهبتني تنشأ موهبة اإلقناع على أكمل صورة وحتليل".القلوب عمل املوهبة اجلاذبة املؤثر 
 الوقوف على أسرار اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي، فالبالغة هي إحدى األدوات املهمة يف فهم كتاب اهللا تعاىل. •
 ، ومراتب فنون الكالم.لتلمس دقائق اللغة العربية، ومعرفة أسرارها، وإدراك أساليب القو  •
لبالغة فرع من النقد األديب، ومعرفتها ضرورية للناقد، فهي أحد املعايري األساسية اليت تعينه على حتليل النصوص ا •

 األدبية، وبيان قيمتها الفنية واجلمالية.
اكتساب مهارات الكتابة اإلبداعية، فالدارس للبالغة، اخلبري بقوانينها يستطيع أن يستفيد منها يف نظم الشعر، ويف   •

بة النصوص اإلبداعية املختلفة، ويستطيع من خالهلا أن يعرف ما يناسب املعاين من األلفاظ وما يناسب املقامات كتا
 )2(من تراكيب وتعبريات.

تعليم الناشئة اللغة العربية ومعرفة أسرارها وخصائصها خاصة بعد اتصال العرب بأمم خمتلفة، مما أدى ذلك االتصال  •
حن فيها، يضاف إىل ذلك أن كثريا من املسلمني كانوا حباجة إىل تعلم اللغة العربية إىل فساد اللغة ودخول الل
 وبالغتها ليفهموا كتاب اهللا.

 )3(متييز الكالم اجليد من الردئ من منثور كالم العرب ومنظومه واملوازنة بينهم. •
 التدرب على صناعة األدب والتأليف اجليد من املنثور واملنظوم. •
 إحدى وسائل النقد الفنية اليت تساهم يف مدى انسجام الشكل مع املضمون يف النص األديب.البالغة بوصفها  •

                                                           

   .30 :ص ،البالغة العربية مقدمات وتطبيقاتبن عيسى باطاهر، )1(
   .30،31ص: ،نفسهينظر: ) 2(
   . 20عاطف فضل، البالغة العربية للطالب اجلامعي، ص:) 3(
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للبالغة دور كبري يف ال ينكر يف اإلبداع والفكر النقدي، فلوالها ما وجد أدباء مبدعون وال نقاد بارعون، "ألن البالغة  •
رق األداء األفضل، ألن البالغة تضع لألديب تعليم املتأدب طإحدى وسائل تكوين ذوام األدبية وعن طريقها يتم 

 )1(القوانني اليت تساعده على التعبري الصحيح وتأليف الكالم الواضح اجلميل".
 للبالغة دور كبري يف نظم الكالم وتأليفه على حنو خيلع عليه نعوت اجلمال. •
مال الفين، كما تضع بني يديه األدوات البالغة تكشف للمتعلم عن العناصر اجلمالية اليت ترقى بالتعبري صعدا حنو الك •

 )2(اليت يستطيع التمرس ا والتدرب عليها أن يأيت بالكالم البليغ.

  العربية المبحث الثاني: علوم البالغة

البالغة أقساما أو علوما ثالثة حسب تقسيمات علماء البالغة، وأيضا لكل قسم منها فروع أخرى فأول ما  إنّ 
  يصادفنا هو علم املعاين، وثانيهما علم البيان وثالث الثالثة علم البديع.

لدى علماء البالغة املتقدمني، وإمنا كانت عبارة عن مسائل متداخلة فيما بينها،  وهذه التقسيمات مل تكن متبعة
كل على حدة ويف صورته   - علوم البالغة–وقام بدراستها  "السكاكي"فلم يكن هناك فصل بني علومها إىل أن جاء 

  وأول علم سنتعرض له هو علم املعاين. النهائية اليت نعرفها اليوم.

  لمعانيعلم االمطلب األول: 

  تعريفه:  .1
املعاين: معىن كل شيء، واملعىن والتفسري والتأويل واحد وعنيت بالقول كذا: أردت ومعىن كل كالم : ةــــــــــــــــــــــــلغ  .أ 

  )3(ومعناته ومقصده.

حنرتز  هبليكون وفق الغرض الذي سيق إليه، ف احلال، ىهو قواعد يعرف ا كيفية مطابقة الكالم مقتض :اصطالحا  .ب 
واإلجياز  عن اخلطأ يف تأدية املعىن املراد، فنعرف السبب الذي يدعوا إىل التقدمي والتأخري واحلذف والذكر،

  واإلطناب، والفصل والوصل، إىل غري ذلك من مباحث هذا العلم.

                                                           

   .16 :، ص2005بثينة أيوب، أمحد حممود املصري، قضايا بالغية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، ) 1(
    .3:والبيان، البديع، صة: علم املعاين عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربي) 2(
   .  631 :، ص2000أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية،  )3(
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ضى احلال اليت يورد فمىت اتبع املتكلم تلك القواعد، مل يزغ عن أساليب العرب، وج تراكيبهم وجاء كالمه مطابقا ملقت
  فيها.

، وكان يقصد "دالئل اإلعجاز"يف كتابه  "عبد القاهر اجلرجاين"وأصل علم املعاين هي نظرية النظم املعروفة اليت وضعها 
ئتالف األلفاظ ووضعها يف اجلملة املوضع الذي رح املراد من علم املعاين: "إنه ابكلمة املعاين: معاين النحو، قال يش

  )1(النحوي". يفرضه معناها

. وهو بذلك )2("مك املوضع الذي يقتضيه علم النحووقال يف مواطن أخرى: "واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كال
  علم النحو.لعالقة القائمة بني علم املعاين و يؤكد ا

الذي قال بأنه: "العلم الذي يعرف به  ولقد ذكر علماء البالغة املتأخرون هلذا العلم تعريفات عدة منها تعريف القزويين
لعلم املعاين: "إنه  "السكاكي ". وغري بعيد عن هذا املعىن تعريف)3(أحوال اللفظ العريب اليت ا يطابق مقتضى احلال"

ستحسان وغريه ليحرتز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق االالكالم يف اإلفادة وما يتصل ا من تتبع خواص تركيب 
  )4(م على ما يقتضيه احلال ذكره".الكال

  أي هو عبارة عن قواعد يستطيع املتكلم من خالهلا أن جيعل كالمه مشتمال على اخلصوصيات اليت يقتضيها احلال.

   نشأته وتطوره:. 2  

لعربية يف أول األمر وحدة املعاين هو أحد علوم البالغة الثالثة املعروفة،  املعاين والبيان والبديع وقد كانت البالغة ا علم 
ملباحث هذه العلوم بال حتديد أو متييز وكتب املتقدمني خري شاهد على ذلك، ففيها تتجاوز مسائل علوم البالغة شاملة 

  وخيتلط بعضها ببعض من غري فصل بينهما.

منحى التخصص واالستقالل كما أخذت مسائل كل فن بالغي  وشيئا فشيئا أخذ املشتغلون بالبالغة العربية ينحون ا
تتبلور وتتالحق واحدة بعد األخرى، وظل األمر كذلك حىت جاء عبد القاهر اجلرجاين ووضع نظرية علم املعاين يف كتابه 

  "دالئل اإلعجاز".

                                                           

   .59عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات يف علم املعاين، مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، د.ط، ص: )1(
   .59 :، صنفسه)2(
   .60:نفسه، ص) 3(
   .21:العزيز عتيق، علم املعاين، صعبد ) 4(
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علم ألنه استطاع أن يستنبط من تغيري يف هذا ال هوبذلك يعد واضع أصول علم املعاين ومؤسسه يف العربية، ومل حيدث بعد
مالحظات البالغيني قبله كل القواعد البالغية فيه، وقد فنت البالغيون بعمله فراحوا يرددون كالمه ويقفون عنده، وقد 

 ختصارالأشهر من اجتهوا لو احنصر عملهم يف مجع قواعد علوم البالغة اليت وضعها ويف ترتيب أبواا واختصارها.
شري" يف كتابه "الكشاف" و"أساس البالغة"، وقد اعتمد فيهما بشكل رئيس على فنون البيان واملعاين  والتلخيص "الزخم

الذكر احلكيم معتمدا  يكما عرضها اجلرجاين يف كتابه أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز، وانطلق يبني اجلمال البالغي آل
  على قضية النظم اليت حتدث عنها اجلرجاين.

شري هو الذي أعد الكتمال الفروع املختلفة لنظرية علم املعاين، وذلك من خالل تطبيقاته املختلفة عد الزخميو       
  )1(املعاين كالفصل والوصل والتقدمي والتأخري على القرآن الكرمي بذوق أديب مرهف وحس فين دقيق.لفروع علم 

  موضوعاته:. 3

واإلنشاء، فيدرس اخلرب من زاوية التوكيد واألغراض احلقيقية موضوع علم املعاين هو اجلملة العربية من حيث اخلرب 
ستفهام، األمر النهي، التمين، واازية، إضافة إىل اإلسناد ومتعلقاته، أما اإلنشاء فموضوعه دراسة أنواع الطلب مثل، اال

  غري الطلبية كالتعجب، ألفاظ العقود املدح والذم.النداء وغري ذلك من األساليب اإلنشائية 

ويهتم علم املعاين بدراسة الرتاكيب اليت خترج عن معناها األصلي وتفيد معاين أخرى حسب مقتضيات األحوال، كما أنه 
خيتص دون غريه من علوم البالغة بدراسة املعىن وما يدل عليه، فهو يرشدنا إىل معرفة الرتاكيب اللغوية املناسبة لكل 

نه يبحث بحث يف كل مجلة مفردة على حدة، لكاجلملة إال أنه ال يقتصر على الاملعاين هو مقام، ومع أن موضوع علم 
  أيضا يف عالقة اجلمل ببعضها البعض بالنظر إىل النص كله، إضافة إىل السياق الذي قيل فيه.

  )2(وعلى هذا األساس فإن الكالم ال خيرج عن أحد الغرضني، فهو إما خرب أو إنشاء.

ليب البالغية اليت عكف على دراستها علماء البالغة تفصيال وحتليال، وهو قول حيتمل : أحد األسااألسلوب الخبري )1
الصدق والكذب، ويتضمن عاطفة، ويهدف إىل إفادة املخاطب مبضمونه من صدق أو كذب، فإذا طابق اخلرب الواقع  

طب باحلكم حنو: قوله تعاىل: كان صادقا، وإذا خالف الواقع كان اخلرب كاذبا، والغرض احلقيقي للخرب هو إفادة املخا
 هُ لَ ثْـ مِ  ضِ رْ األَ  نَ مِ وَ  اتٍ اوَ مسََ  عَ بْ سَ  قَ لَ ي خَ "اهللا الذ وقول الشاعر أيضا:)12الطالق، اآلية("ن ،  

                                                           

   .19،20ينظر: عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات يف علم املعاين، ص: ) 1(
   .41: ينظر: بن عيسى باطاهر، البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، ص )2(
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  رِ قْ الفَ  لَ ــايِ ـــخمََ  هِ يْ لَ ى عَ رَ تَـ غين            لَ  ادَ فَ أَ  نْ إِ وَ  لَ ــيخِ البَ  ن إِ 

ت بنيك بالرفق، بد: لقد أاملتكلم عامل باحلكم، ويسمى ذلك الزم الفائدة حنووقد يلقى اخلرب إلفادة املخاطب أن 
  )1(.وعودم على حب اإلخالص

وينقسم اخلرب إىل عدة أنواع وذلك باعتبار اخلرب الذي يلقيه املتكلم للسامع، الذي خيتلف من سامع آلخر، 
ثالثة: إما أن يكون خايل الذهن من مضمون معني ألن السامع واحد من أقوال الساوخيتلف ذلك حبسب اختالف 

اجلملة اليت تلقى إليه، وإما أن يكون مرتددا يف قبول مضمون هذه اجلملة، أو أن يكون منكرا ملضمون ما يلقى إليه 
مشككا يف ذلك، ونظرا هلذه األحوال فإنه جيب على املتكلم أن يراعي حالة السامع يف كالمه، هذه احلالة اليت تفرض 

  أشياء معينة يلقي على أساسها كالمه أو مجلته اخلربية، ومن هذا فإن اخلرب يكون:عليه 

: وهو اخلرب الذي يلقى خلايل الذهن متاما، وهو إخبار املتكلم املخاطب بنبأ مل يكن يعلمه من قبل، فلو خبر إبتدائي  .أ 
يتلقف الطالب هذه اجلملة دون قلنا لطالب جاء يستفسر عن نتيجته: "أنت ناجح" فهذه مجلة خربية، وعلى الفور 

أن يرتدد يف تصديقها، ولكن هناك معيار آخر وهو هل طابقت هذه اجلملة الواقع أو مل تطابقه، فإن كان اسم هذا 
وإن كان العكس فإن هذا اخلرب كاذبا، وهنا نالحظ أن الطالب مدرجا بني كشوف الناجحني كان هذا اخلرب صادقا، 

    املؤكدات.هذه اجلملة خالية من مجيع 
وهو اخلرب الذي يلقى للمرتدد يف قبول مضمون الكالم، وهذا يفرض على املتكلم أن يراعي حالة  :خبر طلبي  .ب 

على اجلملة  : "إنك ناجح"، فقد أدخلنا "إن التوكيديةمثل املستمع أو املتلقي هلذا اخلرب ويؤكده مبؤكد واحد فقط
  لكي تزيل الرتدد من نفس السامع ويتأكد لديه مضمون صحة الكالم.

ضمون اجلملة اليت تلقى إليه، وهنا جيب على املتكلم مراعاة حال مل: وهو الذي يلقي ملستمع منكر خبر إنكاري  .ج 
سه من إنكار، السامع، فيخرج كالمه مؤكدا بأكثر من مؤكد وذلك حسب درجة إنكار املستمع، لكي يزيل ما بنف

ومن ذلك قولنا ملنكر رسالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم: واهللا إن حممدا لرسول اهللا، فقد أكدنا هذه اجلملة بالقسم، 
  إن التوكيدية والالم الواقعة يف خرب إن.

األسلوب ومن هنا نعلم أنه على املتكلم أن يراعي حال املتلقي يف إلقاء اخلرب باإلضافة إىل الواقع، حىت يكون 
  )2(اخلربي مطابقا حلال املتلقي من جهة وللواقع من جهة أخرى.

                                                           

   .86 :، ص2003محدي الشيخ، الوايف يف تسيري البالغة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، د.ط،  )1(
   .70، 69، 68ينظر: عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات يف علم املعاين، ص:   )2(
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إن أهم غرض من األغراض اخلربية اليت يقصدها املتكلم إمنا هي إفادة املخاطب مثل قولك: العربية لغة اإلجياز، 
باملتنيب...إخل، فهذه األخبار املسافة بيننا وبني الشمس أضعاف ما بيننا وبني القمر، كان أبو العالء وابن جين معجبني 

  مجيعا دف إىل إفادة املخاطب، ويسمى هذا فائدة اخلرب.

وقد ال يكون الغرض من إلقاء اخلرب فائدة املخاطب، ألن املخاطب عامل به، وإمنا الغرض أن أشعر املخاطب 
ه، فأقول له: أنت قدمت من بأنين عامل ذا اخلرب، لست أجهله، كما لو عرفت أن فالنا كان مسافرا وقدم من سفر 

متحان قبل يومني، فاملسافر والطالب ال جيهالن هذا اخلرب، لكنين أردت أن أمس، وقد أقول للطالب: أيت اال سفرك
فهذان غرضان رئيسيان للخرب عند إلقائه إىل  هما وإن كتمامها عين، ومسي هذا الزم الفائدة.يأخربمها بأين على علم خبرب 

اخلرب إذا كان خياطب جاهال يود إخباره بشيء مل يعرفه، والزم الفائدة إذا كان املتكلم يريد أن خيرب املخاطب، فائدة 
  املخاطب بأنه عارف ذا اخلرب، ليس خافيا عليه.

  لكن هناك أغراض ميكن أن تستنتجها من خالل سياق الكالم، وأهم هذه األغراض:

  ما فات، كقولك: ضاعت فلسطني، ومنه قول أمحد شوقي:وهو إظهار احلزن واألسى على : التحسر والتأسف •

  مُ الَ سْ اِإل وَ  كِ نْ عَ  ةُ فَ َال اخلِ  تْ وَ هَ           مُ َال سَ  كِ يْ لَ عَ  سَ لُ دَ نْ أَ  تُ خْ ا أُ يَ 

  وهكذا كل كالم يقصد به املتكلم إظهار أسفه وأساه وحتسره ولوعته.      

)، وقوله 04" مرمي اآلية(ين مِ  مُ ظْ العَ  نَ هَ  وَ ين إِ  ب : "رَ -السالمعليه - ومنه قوله تعاىل على لسان زكريا :ضعفإظهار ال •
حملم بن ف و ). ومن ذلك قول أيب املنهال ع249تعاىل أيضا: "قالوا ال طاقة اليوم لنا جبالوت وجنوده" البقرة اآلية(

  اخلزاعي: 

  .انِ مجَُ رْ  تُـ َىل ي إِ عِ مسَْ  تْ جَ وَ حْ أَ  دْ قَ          ا  ــــَــــ هــــــــــــــــُــــ تغْ لَ بَـ وَ  نيَ انِ مَ الثَ  ن إِ 

   )1(وهكذا كل كالم يلوح صاحبه بالضعف، وتشم منه رائحة اخلور.

  وهو التأنيب والعتاب ومنه قول اخلطيب جلمهوره: العدو ميرح يف أرضنا وحنن بني عازف وخائف. :التوبيخ •
 ب خاطب وعفوه، مثل قوله تعاىل: "رَ يف عطف امل هو تذلل املتكلم واعرتافه بذنبه، أمال: االسترحام واالستعطاف •

    لكي يغفر له ذنبه ويعفو عنه.  ربه )، فموسى عليه السالم يستعطف16" القصص اآلية(ِيل  رْ فِ اغْ ي فَ سِ فْ نَـ  تُ مْ لَ  ظَ ين إِ 

                                                           

   .111، 110، 109، 108 :ينظر، فضل حسني عباس، البالغة العربية فنوا وأفناا، ص )1(
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كما يقول من جنح يف امتحانه: جنحت بتفوق. وكما نقول: هذه اليقظة اإلسالمية نرجو أن تؤيت   :إظهار الفرح •
  مثارها.

وهي احلط من قدر وشأن املخاطب، وذلك كما يقول املستضعفون يف األرض: هاهم الظاملون يلقون  :الشماتة •
  مصارعهم، وهاهم اخلونة يتساقطون واحدا إثر واحد.

 ، وَ رِ رَ  الض وِيل أُ  ْريِ غَ  نيَ نِ مِ املؤْ  نَ مِ  ونَ دُ اعِ ي القَ وِ تَ سْ  يَ وذلك كقوله تعاىل: "َال  :بالتذكير ما بين المرات •
ُ
 ِيف  نَ دوُ اهِ جَ امل

  ).95" النساء اآلية(مْ هِ سِ فُ نْـ أَ وَ  مْ اهلِِ وَ مْ أَ بِ  اهللاِ  يلِ بِ سَ 

  فاهللا سبحانه وتعاىل يبني لنا مرتبة القاعدين من املؤمنني، وااهدين يف سبيل اهللا وأم ليسوا سواء عنده. 

  ةُ قَ ائِ ذَ  سٍ فْ نَـ  ل من أساليب النصح واإلرشاد، ومنه قوله تعاىل: "كُ  :الوعظ •
َ
)، فاهللا 185" آل عمران اآلية (تِ وْ امل

  ويذكرهم باملوت. سبحانه وتعاىل ينصح عباده بالتقوى ويعظهم

  ومنه قول أبو العتاهية:

  هْ دَ سَ فْ مَ  ي أَ  ءِ رْ مَ لْ لِ  ةٌ دَ سَ فْ ه      مَ د اجلِ وَ  اغَ رَ الفَ وَ  ابَ بَ الشَ  ن إِ 

إضافة إىل أن هناك أغراض كثرية ميكن أن ندركها من سياق املتكلم واليت ميكن للمتكلم أن يقصدها، مثل: 
  ، وهذا كله يعتمد على بالغة املتكلم وذكاء وفطنة املخاطب. العتاب، التعريض، السخرية، اإلهلاب...

سلوب ما الفرع الثاين من الكالم فيتمثل يف األأ –سلوب اخلربي األ–ول من الكالم وهو هذا بالنسبة للفرع األ
  )1(نشاء الطليب و اإلنشاء غري الطليب.اإل الذي ينقسم بدوره إىل قسمني: ئينشااإل

الشق الثاين من أساليب الكالم الذي يلقيه املتكلم للمخاطب، هو ما ال يصح أن يقال : وهو األسلوب اإلنشائي )2
لقائله أنه صادق أو كاذب فيه، ألن املتكلم ال خيرب عن شيء بل يطلب إجياد معدوم فمثال: قولك لزميلك: أنصت 

لة، وبالتايل ال ميكننا أن إىل الشرح، فإنك تأمره بشيء وهو اإلنصات الذي مل يكن موجودا قبل إنشائك هذه اجلم
حنكم عليك بالصدق أو الكذب، وكذلك أيضا فإن اإلنشاء ال حيصل مضمونه وال يتحقق إال إذا نطق املتكلم 

 )2(باجلملة، فتحدد ماهيتها، كما يتحدد املطلوب منها، وهو قسمان

  

                                                           

   .112، 111: ينظر: فصل حسني عباس، البالغة العربية فنوا وأفناا، ص) 1(
   .75: عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات يف علم املعاين، ص ) 2(
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  اإلنشاء الطلبي  . أ

  ، النداء.أنواع منها: التمين، االستفهام، األمر، النهيحاصل وقت الطلب، و له عدة  غريهو ما يستدعي مطلوبا 

ستعالء و يكون على سبيل اال : هو طلب حصول الفعل من املخاطب ، و إذا كان األمر حقيقيا فإنه األمر •
 . عناه احلقيقي و يكون أمرا بالغيازام، أما إذا كان األمر على خالف ذلك فإن األمر خيرج عن ماإلل

، و من سياق الكالم و قرائن األحوال األمر عن معناها احلقيقي إىل معاين أخرى جمازية تفهم_ و قد خترج صيغ 
  من هذه املعاين:

 ِيل  رْ فِ غْ ا ب : و هو طلب األدىن من األعلى، و الضعيف من القوي، و املخلوق من اخلالق مثل قوله تعاىل "رَ الدعاء •
  خماطبا سيف الدولة:، و قول املتنيب )28نوح اآلية ( "ي دَ الِ وَ لِ  وَ 

  لُ ائِ ا قَ نَ ا أَ مَ  اسَ  الن َنيَ طِ عْ  تُـ َال وَ            كُ الِ مَ  تَ نْ ا أَ مَ  اسَ الن  طِ عْ أَ  ودِ ا اجلُ خَ أَ 
: و يكون بني نظريين متساويني منزلة و قدرا، فهو طلب الَند من الَند و الصديق من الصديق ، ومثال لتماساال •

  ذلك قول عمر بن أيب ربيعة :
  اِيب حَ صِ  نْ ا عَ دً ا غَ مَ ــــاكُ ا ذَ رَ تُـ اسْ وَ                 اِيب ـــــــــــــ ركَ ا ِيل بَ َي قرَ يلِ لِ ــــــــــــا خَ يَ 
  ابِ صَ احلِ  بُ ن َىن جيََ مِ  نْ ي مِ الذ  مِ                 سْ الر  ىلَ عَ  مَ الَ  الس ين مِ  آرَ اقْـ وَ 

  .ر ما ال يصلح لك يف العالنية": " دع من أعمال السبنه: و مثال ذلك قول خالد بن صفوان الالنصح و اإلرشاد •
  )24اآلية (- " البقرةينْ رِ افِ كَ لْ لِ  تْ د عِ أَ  ةُ ارَ جَ احلِ  وَ  اسُ ا الن هَ ودُ قُ  وَ اليت  ارَ وا الن قُ اتـ " فَ  :: و مثال ذلك قوله تعاىلالتهديد •
  : و هو طلب األمر البعيد أو املستحيل الوقوع، و مثال ذلك قول امرئ القيس:  التمني •

  لِ ثَ مْ أَ بِ  كَ نْ مِ  احُ بَ ا اإلصْ مَ  وَ  حٍ بْ صُ بِ                 لِ جنَْ ا َال أَ  يلُ وِ الط  لُ يْ ا الل هَ يـ  أَ َال أَ 
 "انْ طَ لْ سُ  بِ ال إِ  ونَ ذُ فُ نْـ  تَـ وا َال ذُ فُ انْـ فَ " :أمرا يعجز عنه، مثل قوله تعاىلأن يفعل   املخاطب: و هو الطلب إىلالتعجيز •

    .)33الرمحان اآلية (

   )1(_ فهذه بعض املعاين اازية اليت خيرج إليها أسلوب األمر.
، و له صيغة واحدة هي املضارع املقرون ب " ال الناهية" مثال ذلك قوله تعاىل هو طلب الكف عن الشيء: النهي  .ب 

: ي حقيقي و هو ما كان من األعلى إىل . و هو نوعان)43النساء اآلية ( ى"ارَ كَ سُ  مْ تُ نْـ أَ  وَ  ةَ الَ وا الص بُ رَ قْ  تَـ َال  "
احلجرات " و ال جتسسوا و ال يغتب بعضكم بعضا " :ستلزام، مثل قوله تعاىلستعالء االاألدىن على سبيل اال

                                                           

: ، ص2007هـ، 1427ينظر: يوسف أبو العدوس، مدخل إىل البالغة العربية: علم املعاين، علم البيان، علم البديع، دار امليسرة، عمان، الطبعة األوىل،) 1(
63 ،66 ،67.   
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أخرى و ي بالغي و هو الذي يفتقد إىل شرطي اإلعالء و اإللزام، فيخرج عن معناه احلقيقي إىل معاين  )12اآلية(
  ، و لكثرا نكتفي بذكر األهم منها:جمازية تفهم من سياق الكالم

  .)8آل عمران اآلية ( ا"نَ تَـ يْـ دَ هَ  ذْ إِ  دَ عْ ا بَـ نَ وبَـ لُ قُـ  غْ ِز  تُ ا َال نَ بـ : مثل قوله تعاىل "رَ الدعاء •
  : مثال ذلك قول عمر بن أيب ربيعة : لتماساال •

  يلِ تْ قَـ  مْ كُ لَ  ل  حيَِ  َال ين إِ فَ  كِ يْ لَ إِ             ِيت ابَ بَ صَ  تِ يْ أَ رَ  نْ  إِ يِين لِ تُ قْ  تَـ َال فَ 
  .)101املائدة اآلية ( "مْ كُ ْؤ سُ تَ  مْ كُ لَ  دَ بْ تُـ  نْ إِ  اءَ يَ شْ أَ  نْ وا عَ لُ أَ سْ  تَ : كقوله تعاىل" َال النصح و اإلرشاد •
  و قول الشاعر:  •

  يدِ عْ تَـ  اءِ هَ فَ الس  قَ ئِ َال خَ  ن إِ فَ       ا      ـــــــــــــايَ نَ الد  لِ هْ  أَ َىل إِ  سْ لِ جتَْ  َال وَ 
  : عندما يكون موجها إىل ما ال يعقل، مثل قول اخلنساء: التمني •

  ىدَ الن  رِ خْ صَ لِ  انِ ي كِ بْ  تَـ َال أَ        ا            دَ مَ  جتَْ َال  ا وَ ودَ  جُ َين يْـ عَ أَ 
  نَ مِ  ن ونَ كُ  تَ َال : كقوله تعاىل " وَ التهديد •

ُ
  )14األنعام اآلية("ِنيْ كِ شْر امل

  : و هو احلط من منزلة املخاطب، و مثال ذلك قول احلطيئة يهجو الزبرقان بن بدر:التحقير •
  عْ دَ 

َ
  )1(ياسِ الكَ  مُ اعِ الط  تَ نْ أَ  كَ ن إِ فَ  دْ عُ اقْـ ا             وَ هَ تِ يَ غْ بُـ لِ  لْ حَ رْ  تَـ َال  مَ ارِ كَ امل

 انَ ي أَ  – َىت مَ  –ا مَ  - نْ مَ  – لْ هَ  –: اهلمزة العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل، و أدواته هي: هو طلب ستفهاماال  .ج 
، و قد خترج عن ستعمال حقيقيةا، و لكل من هذه األدوات أحكام ووجوه ي أَ  – مْ كَ   – فَ يْ كَ   – ىن أَ  – نَ يْ أَ  –

    )2(:معاين جمازية منهاا احلقيقي إىل معناه
  نتهوا.اي )أ91املائدة اآلية(" ونْ هُ تَـ نْ مُ  مْ تُ نْـ أَ  لْ " هَ  :: مثل قوله تعاىل األمر •
  أي ال ختشوم. )77األحزاب اآلية("هُ وْ شَ ختَْ  نْ أَ  ق حَ أَ  اهللاُ  وَ  مْ هُ نَـ وْ شَ ختَْ " أَ  :: مثل قوله تعاىلالنهي   •
  الِ صَ وِ  الْ َىل إِ  يلَ بِ  سَ َال  نْ كِ لَ  وَ     ا؟        ميً دِ ا قَ يَ نْـ الد  قْ شَ عْ يَـ  ملَ  نْ مَ  : كقول املتنيب: وَ النفي   •

  أي ال أحد مل يعشق الدنيا قدميا .
   .أي ليس جزاء اإلحسان إال اإلحسان )60الرمحان اآلية(" انْ سَ حْ  اِإل ال إِ  انِ سَ حْ اإلِ  اءُ زَ جَ  لْ و قوله تعاىل " هَ 

  )120اآلية (، ى" طهلَ بْـ  يَـ َال  كٍ لْ مُ  وَ  دِ لْ اخلُ  ةِ رَ جَ ى شَ لَ عَ  كَ ل دُ أَ  لْ هَ  مُ ا آدَ يَ " :: كقوله تعاىل على لسان إبليسالتشويق •
  : و قول الرصايف )20النمل اآلية ("،دَ هُ دْ ى اهلُ رَ  أَ َال  ا ِيل مَ مثل قوله تعاىل ": التعجب •
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  ؟انُ سَ حْ إِ  ةِ ميَ رِ الكَ  م ْألُ لِ  نِ بْ ى االلَ عَ            بٌ اجِ وَ وَ  ونَ نُ سِ  حتُْ َال  مْ كُ الُ ا بَ مَ فَ 
  و قول الشاعر:  )53األعراف اآلية(ا ؟"،نَ وا لَ عُ فَ شْ يَ فَـ  اءَ عَ فَ شُ  نْ ا مِ نَ لَ  لْ هَ كقوله تعاىل " فَـ : لتمنيا •

  ريُ طِ أَ  يتُ وِ هَ  دْ قَ  نْ  مَ َىل ي إِ ل عَ لَ               هُ احَ نَ جَ  يدُ عِ يُ  نْ مَ  لْ ا هَ طَ القِ  بَ رْ سِ أَ 
  فالشاعر يتمىن أن يكون له جناحان كالطري ، ليصل إىل حمبوبته.

  ستهزاء و السخرية، كقول املتنيب يف الدمستق: : و هو االالتهكم •
  )1(؟مُ ئِ َال  هِ جْ وَ لْ لِ  امِ دَ قْ ى األَ لَ عَ  اهُ فَ قَـ                مٌ دِ قْ مُ  قُ تَ سْ مَ ا الد ذَ  مٍ وْ يَـ  ل  كُ ِيف أَ 

احلصول عليه أو بعد مناله، و مثال ذلك قول  ستحالة، الال يرجى حصوله هو طلب أمر حمبوب:  _ التمني4
  :الشاعر

  لَ عَ ا فَـ مبَِ  هُ ربِْ خْ أَ فَ          ا       مٌ وْ د يَـ وُ عُ يَـ  ابَ بَ الش  تَ يْ  لَ َال أَ 
َ
  يبُ شِ امل

  .)79القصص اآلية (ون"ارُ قَ  وِيت ا أُ مَ  لَ ثْ ا مِ نَ لَ  تَ يْ ا لَ " يَ  :و قوله تعاىل
  لعل، و مثال على ذلك:  –لو  –_ و للتمين أداة واحدة أصلية هي "ليت" و ثالث أدوات فرعية هي: هل 

  ليت: و من ذلك قول العجاج : يا ليت أيام الصبا رواجعا.
  أي ليت. )53األعراف اآلية (ا "نَ وا لَ عُ فَ شْ يَ فَـ  اءَ عَ فَ شُ  نْ ا مِ نَ لَ  لْ هَ " فَـ  :هل: مثل قوله تعاىل

  عُ جِ رْ يَـ  وْ ى أَ رَ تَـ شْ يُ  كَ لِ ذَ  انَ كَ   وْ لَ              هُ امُ ي أَ  ةٌ يدَ محَِ  ابُ بَ الش  ىل : وَ مثل قول جرير لو :
  )36اآلية (،" غافرابْ بَ سْ األَ  غُ لُ بْـ ي أَ ل عَ ا لَ حً رْ  صَ ِيل  نِ بْ ا انُ امَ ا هَ يَ  نُ وْ عَ رْ فِ  الَ قَ  لعل : مثل قوله تعاىل " وَ 

   )2(، تفهم من سياق الكالم و قرائن األحوال و هي:األصلي إىل معاين أخرى جمازية اه_ و قد خيرج التمين عن معن
  :و فيه يكون التمين ممكن الوقوع، لكن غري مطموع يف حصوله، و مثاله قول الشاعر:  االستعباد_ 

  عُ نَ ميَْ  نْ مَ  تَ يْ ا لَ يَ 
َ
  واعُ نَـ ا صَ مَ  ب غُ  لُ جاَ رِ  وقَ ذُ  يَ ىت حَ               هُ عُ نَـ ميَ  وفَ رُ عْ امل

 ا"رً مْ أَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَـ  ثُ دِ حيُْ  اهللاَ  ل عَ ب الوقوع، مطموعا يف حصوله، كقوله تعاىل "لَ قرت : و فيه يكون التمين م الرجاء_ 
  .)1الطالق اآلية (

كان األمر احملبوب ما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، و يعرب فيه ب: "لعل" أو "عسى"، و قد تستعمل فيه   _ إذا
   )3("ليت" لغرض بالغي هو إبراز املرجو يف صورة املستحيل مبالغة بعد نيله.
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فهم من  ذف حرف النداء إذا: هو طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف من حروف النداء و قد حي_ النداء 5
  ا.وَ  –ا يَ هَ  –ا يَ أَ  – آيْ  –آ وَ  –ا يَ  – يْ أَ  –: اهلمزة الكالم، و أدوات النداء هي

  : قسمنيختصاصها إىل ا_تقسم حروف النداء حسب 
  : و هو "اهلمزة" و "أي".*قسم ينادى به للقريب
  : و هو بقية حروف النداء.*قسم ينادى به للبعيد

  : ، و أمههاإىل معاين جمازية تفهم من سياق الكالم و قرائن األحوال _ و قد خيرج النداء عن معناه األصلي
  : و الزيادة فيه ، مثل قول املتنيبلتزام الشيء ا: هو احلث على اإلغراء_ 

  مُ كَ احلَ  وَ  مُ صْ اخلَ  تَ نْ أَ  وَ  امُ صَ اخلِ  يكَ فِ                ِيت لَ امَ عَ  مُ  ِيف ال إِ  اسِ لن ا لَ دَ عْ ا أَ يَ 
  ).40النبأ اآلية(ا"ابً رَ تُـ  تُ نْ  كُ ِين تَ يْ الَ " يَ  :كقوله تعاىل على لسان الكافر يوم القيامة: التحسر _
  : كقول طرفة:التعجب _

  يرِ فَ اصْ ي وَ يضِ بِ فَ  و اجلَ  كِ لَ َال خَ                رِ ـــَــــ معْ مبَ  ةٍ رَ ـــــــــــــبْ قُـ  نْ مِ  كِ ـــــــالَ يَ 
  : كقول الشاعر:الزجر_ 

            حٍ اصِ نَ لِ  تَ عْ ا مسَِ مَ  كَ حيَ وَ  بُ لْ ا قَـ يَ 
َ
  امَ َال مَ  تَ يْ قَ اتـ  الَ  وَ  تَ يْ متََ رْ ا ا مل

  : كقول الشاعر : اإلستغاثة_ 
  )1(ادِ ي دِ زْ ا ِيف  مْ هُ وْ تَـ عَ  اسٍ نَ ِألُ           ي      مِ وْ قَـ  الِ ثَ مْ ا َألَ يَ  ي وَ مِ وْ قَ ا لَ يَ 

  ب_ اإلنشاء غير الطلبي :

مطلوبا غري حاصل وقت الطلب، و يكون بصيغ املدح، الذم، العقود، القسم، التعجب، ما ال يستدعي  _ هو
  "رَب، لعل، و كم اخلربية. "الرجاء، و يكون أيضا ب:

عتذار، و ا بعد فنعم البديل من الزلة و اال: و يكونان ب " نعم" و "بئس" حنو قول اجلاحظ " أمالمدح و الذم_ 
  العوض من التوبة و اإلضرار"، كما يكونان أيضا ب "حبذا" و "ال حبذا" كقول الشاعر:  بئس

  لُ اهِ اجلَ  لُ دِ اا العَ ذَ ب  حَ َال  وَ       ى          وَ  اهلَ ي ِيف رِ اذِ ا عَ ذَ ب  حَ َال أَ 
  شرتيت، وهبت، و بغريه قليال حنو قولك: أنا بائع ا: تكون باملاضي كثريا حنو: بعت، العقود_ 
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"و التني و الزيتون و طور سينني و هذا البلد األمني"  :: و يكون "بالواو"، "تا"، "الباء" حنو قوله تعاىلالقسم_ 
، و قولك: أقسم )91يوسف اآلية (ا "نَ يْـ لَ عَ  اهللاُ  كَ رَ آثَـ  دْ قَ لَ  ا اهللاِ وا تَ الُ ) ، و قوله تعاىل أيضا " قَ 3- 1اآلية (-التني

  باهللا إين بريء.
مرمي ا"نَ ونَـ تُ أْ يَ  مَ وْ يَـ  رْ صِ بْ أَ  وَ  مْ ِِ  عْ مسِْ " أَ  :: و يكون قياسا بصيغتني مها "أفعل به" ما أفعله" كقوله تعاىلالتعجب_ 

  مة بن عبد اهللا:صو قول ال )38اآلية (
  وَ  افَ طَ صْ املِ  نَ سَ حْ ا أَ مَ                     وَ َىب الر  بَ يَ طْ ا أَ مَ  ضُ رْ األَ  كَ لْ ي تِ سِ فْ نَـ بِ 

َ
  اعَ تَـ رْ امل

  )28اآلية (، " البقرةمْ اكُ يَ حْ أَ ا فَ اتً وَ مْ أَ  مْ تُ نْ كُ   وَ  اهللاِ بِ  ونَ رُ فُ كْ تَ  فَ يْ " كَ  :و يرد مساعا بغري هذين الصيغتني حنو قوله تعاىل
و )52املائدة اآلية(" حِ تْ لفَ اْ بِ  ِيت أْ يَ  نْ أَ  ى اهللاُ سَ خلولق" حنو قوله تعاىل "عَ ا، حرى،  ى"عس :: و يكون ب الرجاء_ 
  )1(خلولق الكرب أن ينكشفاو قولك: حرت الزوابع أن دأ و حن

و املالحظ أن اإلنشاء غري الطليب مل يبحث فيه علماء البالغة كثريا ألن أكثر صيغه يف األصل أخبار نقلت إىل    
  اإلنشاء.

  مباحث علم املعاين الرئيسية اليت عكف على دراستها علماء النحو و البالغة على حد سواء. فهذه هي   
  أهميته: .4

الغرض منه جليل و هو يكشف عن أسرار اجلمال يف القرآن الكرمي و معرفة أسرار اإلعجاز البياين، فعلم املعاين 
يساعدنا على تذوق اآليات، و فهم معانيها و يدلنا على دقة الرتكيب و حسن التأليف، و براعة النظم ، قال 

ظم القرآن، فضال عن معرفة مقاصد كالم العرب، إمنا : " إن علم املعاين و البيان الذي يعرف به إعجاز نالشاطيبّ 
. و هو )2(مداره على معرفة مقتضيات األحوال، حال اخلطاب من جهة نفس اخلطاب أو املخاطب أو اجلميع"

" ال خيوض على شيء من تلك :إحدى الوسائل اليت حيتاجها مفسر القرآن ملعرفة املراد من اآليات، قال الزخمشري
رتيادمها ااحلقائق (حقائق القرآن) إال رجل قد برع يف علمني خمتصني بالقرآن ، مها علم املعاين و البيان ، و متهل يف 

مظاما مهة يف معرفة لطائف حجة اهللا ، و حرص على  عبتقيب عنهما أزمنة ، و بعثته على تآونة و تعب يف التن
  )3(اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعد أن يكون قد أخذ من سائر العلوم حبظ".ستيضاح معجزة رسول ا

                                                           

   .29، 28، ص :2004ينظر: عبد اللطيف شريف، زبري دراقي، اإلحاطة يف علوم البالغة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة األوىل،  )1(
   .41يقات، ص:بن عيسى باطاهر، البالغة العربية مقدمات وتطب )2(
   .  41، ص:نفسه )3(
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ساليب املناسبة و علم املعاين يكشف عن القواعد و األصول اليت تساعدنا يف توخي املعاين اجلليلة و األ 
أن نعرف بواسطة لغرضها يف الكالم ، و أن حنسن التعبري عن احلاالت املختلفة بالرتاكيب و التعبريات املناسبة، و 

   )1(ستخدام اللغة من أجل إقناع اآلخرين و التأثري يف نفوسهم.اهذا العلم الدقة و الوضوح يف 

  يانعلم الب :المطلب الثاني

  تعريفه:  .1

جاء يف لسان العرب البن منظور: البيان الفصاحة واللسن، وكالم بني فصيح، البيان اإلفصاح مع ذكاء،  : لغة  .أ 
السمح اللسان، الفصيح، الظريف، العايل الكالم، القليل الربح، فالن أبني من فالن: أي والبني من الرجال: 

  أوضح منه لسانا وأوضح كالما، ورجل بني فصيح، فالبيان عند ابن منظور يدور حول معىن الفصاحة.

الم بني فصيح، بان الشيء بيانا: اتضح، تبني الشيء: ظهر، فالتبيني: االيضاح والوضوح، والبيان: الفصاحة، وك
  )2(والبني من الرجال: الفصيح.

 هُ مَ ل ، عَ انْ سَ اإلنْ  قَ لَ ، خَ آنْ رْ القُ  مَ ل عَ  انْ محَْ الر ويف القرآن الكرمي ورد لفظ "البيان" ومشتقاته ذا املعىن، قال تعاىل: "
ا نَ لَ ز نَـ )، وقال تعاىل أيضا:" وَ 138عمران، اآلية(" آل اسِ لن لِ  انٌ يَ ا بَـ ذَ )، وقوله تعاىل أيضا: "هَ 4-1" الرمحان، اآلية(انْ يَ البَـ 
  ).89ء" النحل، اآلية (يْ شَ  ل كُ ا لِ انً يَ بْـ تِ  بَ اتَ الكِ  كَ يْ لَ عَ 

احلديث الشريف، ما رواه ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" إن من البيان لسحرا..."، ومعناه أن الرجل  ويف 
يكون عليه احلق وهو أقوم حبجته من خصمه، فيقلب احلق ببيانه إىل نفسه، ألن معىن السحر قلب الشيء يف عني 

  )3(سامعني إىل حبه، مث يذمه حىت يصرفها إىل بغضه.اإلنسان، أال ترى أن البليغ ميدح إنسانا حىت يصرف قلوب ال

فالبيان يف معناه اللغوي ال خيرج عن الكشف واإليضاح، وإظهار املقصود بأبلغ لفظ، من أجل حتقيق غاية الفهم 
  واإلفهام.

  تعددت مفاهيم البيان عند علماء البالغة، فوردت بتعاريف خمتلفة منها: :اصطالحا  .ب 

                                                           

    .41:، صبن عيسى باطاهر ،البالغة العربية مقدمات وتطبيقات )1(
   .19، ص:1996طالب حممد الزوبعي، ناصر حالوي، البالغة العربية، البيان والبديع، دار النهضة العربية، بريوت، الطبعة األوىل،  ) 2(
   .139، ص2006هـ، 1427أبو ليل، علوم البالغة: املعاين، البيان، البديع، دار الربكة، عمان األردن، الطبعة األوىل،  أمني  )3(
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لك قناع املعىن، وهتك احلجاب دون الضمري حىت لكل شيء كشف  "البيان اسم جامع ه:عرف الجاحظ البيان بقول
حمصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، ألن مدار األمر يفضي السامع إىل حقيقته ويهجم على 

اإلفهام، وأوضحت عن املعىن، فذلك والغاية اليت جيري إليها القائل والسامع، إمنا هو الفهم واإلفهام فبأي شيء بلغت 
فالبيان عند اجلاحظ هو حسن وبراعة املتكلم يف إيصال املعىن إىل السامع من أجل حتقيق  )1(،هو البيان وذلك املوضع"

  غاية الفهم واإليضاح.

 )2(على املعىن"،"هو علم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه، أي  وعرفه القزويني بقوله:
  معىن هذا أن البيان هو قدرة املتكلم على إيصال املعىن الواحد بأوجه متعددة مع احلفاظ على داللة الكالم.

البيان معرفة إيراد املعىن الواحد بطرائق خمتلفة، بالزيادة يف وضوح الداللة عليه، وبالنقصان ليحرتز  قال البالغيون:
مطابقة الكالم لتمام املراد، ويف هذا قال عبد القاهر اجلرجاين: إنك ال ترى علما هو بالوقوف على ذلك عن اخلطأ يف 

  )3(أرسخ أصال، وأسبق رفعا، وأحلى جين، وأعذب وردا، وأكرم نتاجا وأنور سراجا من علم البيان".

البالغيني لعلم البيان نستطيع القول أن علم البيان هو العلم الذي يبحث يف كيفية تأدية  من خالل تعاريف
املعىن الواحد بطرق ختتلف يف وضوح داللتها ذلك أن جمال علم البيان هو الصورة األدبية اليت يبدعها املتكلم فيستطيع 

اال من بعض، ويكون تأثريها يف النفس على قدر ما التعبري عن املعىن الواحد بطرائق خمتلفة، بعضها أكثر مجمن خالهلا 
  فيها  من اإلبداع يف رسم تلك الصورة وجعلها قريبة من العقل والوجدان.

  نشأته وتطوره:. 2

مرت البالغة العربية بتاريخ طويل من التطور حىت انتهت إىل ما انتهت عليه، وكانت مباحث علومها خمتلطا 
بعضها ببعض منذ نشأة الكالم عنها يف كتب السابقني األولني من علماء العربية وكانوا يطلقون عليها "البيان"، وقد 

لي، مث مضت هذه املالحظات تنمو بعد ظهور اإلسالم أخذت مالحظات البيانات تنشأ عند العرب منذ العصر اجلاه
ألسباب شىت، منها حتضر العرب واستقرارهم يف املدن واألقطار املفتوحة، وضتهم العقلية، مث اجلدل الشديد الذي قام 

                                                           

   . 19:، ص2007أبو شوارب، أمحد حممود املصري، املدخل لدراسة البالغة العربية، دار الوفاء، اإلسكندرية، الطبعة األوىل، ) 1(
   .38 :فضل، البالغة العربية للطالب اجلامعي، ص عاطف )2(
   .20،21 :طالب حممد الزوبعي، ناصر حالوي، البالغة العربية: البيان والبديع، ص) 3(
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والنقدية تلك  بني الفرق الدينية املختلفة يف شؤون العقيدة والسياسة، فكان طبيعيا لذلك كله أن تكثر املالحظات البيانية
      )1(تراجم بعض الشعراء اجلاهليني واإلسالميني يف كتاب مثل: كتاب "األغاين" للراغب األصفهاين. تقي ا يفاليت نل

وإذا انتقلنا إىل العصر العباسي فإننا نلتقي بكتاب "معاين القرآن" للفراء، الذي يعىن فيه بالتأويل وتصوير 
إىل ما يف آي الذكر احلكيم من الصور البيانية. كما أن كلمة "البيان" هنا تذكرنا خصائص بعض الرتاكيب، واإلشارة 

بكتاب "البيان والتبيني" للجاحظ إذ كان معىن البيان عنده مرادفا جلميع أصناف الدالالت على املعاين من لفظ وغري 
  لفظ.

مع إىل احلقيقة، وهو حيقق فالبيان اسم جامح لكل شيء كشف له قناع املعىن وهتك احلجب حىت يصل السا
  الكشف واإليضاح والفهم واإلفهام.

الذي يعد مطور البحث البالغي وواضع أصوله يف كتابيه "دالئل اإلعجاز" و"أسرار  "عبد القاهر اجلرجاين"أما 
كرم البالغة" فقد حتدث عن البيان قائال: "إنك ال ترى علما هو أرسخ أصال وأسبق رفعا وأحلى جين وأعذب وردا وأ

وقد عمد إىل مفردات علم البيان ونظر فيها وتعقبها ليضع بذلك مقاييس علم  ،)2(من علم البيان" نتاجا وأنور سراجا 
  البيان، غري أن قواعد هذا العلم كانت خمتلطة عند اجلرجاين بقواعد علم املعاين وعلم البديع.

يذكر مصطلحي "علم املعاين" و"علم البيان" يف تفسريه "الكشاف"،  "الزخمشري"وبعد عبد القاهر اجلرجاين جند 
فخر "البالغة إىل علمني " علم املعاين" و"علم البيان"، وذكر  ز بني املصطلحني وقسمّ أول من ميّ "الزخمشري "ويبدو أن 

  )3(هذين الكتابني يف كتابه "اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز". "الدين الرازي،

  فقد أخذ البيان يف كتابه "املثل السائر" معىن واسعا هو تأليف النظم والنثر. "ابن األثري "أما

وظل علم البيان عند البالغيني السابقني يدل على علم البالغة كله ويكادون جيمعون على أن البيان هو 
اة وأكسبها رونقا، إىل أن جاء اإلفصاح عما يف النفس من املعاين واألحاسيس وهذا املعىن األديب أعطى للبالغة حي

هذا العلم وأصبحت دالالت البيان حمصورة يف نطاق مباحث رئيسية هي: التشبيه، الذي أرسى قواعد  "السكاكي"
ااز، الكناية، فالبيان بدأ بدالالت واسعة مشلت البالغة عند البالغيني األوائل، لكنها صارت حمدودة الداللة عند 

                                                           

   . 201: ينظر: عبد العزيز عتيق، البالغة العربية، علم املعاين، البيان، البديع، ص )1(
   . 21العربية، البيان، البديع، ص:غة طالب حممد الزوبعي، ناصر حالوي، البال  )2(
  .21:نفسه، ص  )3(
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البالغيني املتأخرين، فالسكاكي هو الذي استطاع أن يفصل بني علم البيان وعلوم البالغة  السكاكي ومن تابعه من
     )1(األخرى وأصبح علم البيان علما مستقال بذاته له قواعده وأصوله اخلاصة. 

  . موضوعاته:  3

عن املعىن، هلذا تسابق األدباء والشعراء إىل  جمال علم البيان هو الصورة األدبية، وهي الوسيلة الفنية اليت يعترب ا
، ودرسوا مباحثه يف اخرتاع الصور وجتويدها وجعلوها غايتهم األوىل، وقد عين البالغيون ذا العلم ومصطلحاته املختلفة

  ثالث أبواب رئيسية هي: التشبيه، ااز والكناية.

 التشبيه:  .أ 

الفهم، وهو لون من ألوان التعبري الفين تعمد إليه  من أقدم صور البيان ووسائل اخليال وأقرا إىل
  النفوس بالفطرة حني تسوقها الدواعي إليه، وقد ورد له عدة تعريفات عند علماء البالغة نذكر منهم:

  "التشبيه: الداللة على مشاركة أمر آلخر يف معىن".عرفه القزويني بقوله: 

  )2("التشبيه أن تثبت للمشبه حكما من أحكام املشبه به". عرفه ابن األثير بقوله:و 

  

من خالل تعاريف البالغيني فإن التشبيه يدل على مشاركة أمر آلخر يف صفة من الصفات، فهو 
  هي: ويتألف التشبيه من أربعة أركان رئيسيةحماولة الربط بني شيئني جتمع بينهما صفات مشرتكة. 

  بأمر آخر. هتشبيه: وهو الطرف الذي يقصد المشبه

  : وهو الطرف الذي يقصد أن يشبه به طرف آخر لغرض بالغي ما.المشبه به

  : هي اللفظة املستعملة لربط املشبه باملشبه به، وأشهرها "الكاف".أداة التشبيه

  الصفات اليت جتمع املشبه باملشبه به. و: هو الصفة أوجه الشبه

  مثل قول الشاعر:

                                                           

   .  22 :ينظر: طالب حممد الزوبعي، ناصر حالوي، البالغة العربية، البيان والبديع، ص  )1(
   .216 :بن عيسى باطاهر، البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، ص) 2(
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  ابً رْ غَ ا وَ قً رْ شَ  ونُ يُ العُ  يكَ بِ تَ جتَْ            اءِ ي ضِ وَ  ةٍ عَ فْـ  رِ ِيف  مٌ جنَْ  تَ نْ أَ 

فقد شبه الشاعر املمدوح بالنجم يف الرفعة والضياء، واحتوى التشبيه هنا على ثالث أركان هي: املشبه "أنت" املشبه به 
   )1("جنم" وأوجه الشبه "رفعة وضياء".

  عدة أقسام منها:نواع التشبيه وقسموها إىل أوقد ذكر البالغيون 

  :التشبيه من حيث األداة

  وهو ما ذكر فيه أداة التشبيه كقول الشاعر: :تشبيه مرسل

  مُ طِ فَ نْـ يَـ  هُ مْ طُ فْ تَـ  نْ إِ وَ  اعِ ضَ الر  ب ى        حُ لَ عَ  ب شَ  هُ لْ هِ متُْ  نْ إِ  لِ فْ الطِ كَ   سُ فْ النـ وَ 

  وهو ما ال نذكر فيه أداة التشبيه، كقول الشاعر: :تشبيه مؤكد

  اقِ رَ عْ األَ  بَ ي ا طَ بً عْ شَ  تَ دْ دَ عْ ا       أَ هَ تَـ دْ دَ عْ ا أَ ذَ إِ  ةٌ سَ رَ دْ مَ  م األُ 

  التشبيه باعتبار وجه الشبه:

  وهو ما ذكر فيه وجه الشبه، مثل قول الشاعر: :تشبيه مفصل

  .اًال دَ تِ اعْ ا وَ امً وَ قَـ ا وَ ينً لِ  نِ صْ الغُ  يهَ بِ شَ            وَ اًال نَ مَ وَ  اءً ي ضِ ا وَ نً سْ حُ  رِ دْ البَ  يهَ بِ اشَ يَ 

  وهو ما ال يذكر فيه وجه الشبه، مثل قول الشاعر: :تشبيه مجمل

  ا.رَ اذِ جَ  ْنتَ فَ التَـ ا وَ ونً صُ غُ  نَ سْ مَ وَ        هُ لَ هْ أَ  نيَ قِ تَ انْـ ا وَ ورً ذُ بُ  نَ رْ فَ سَ 

شبه به، أو بلغ منزلة وهو ما حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه، ويقوم على ادعاء أن املشبه صورة من امل: تشبيه بليغ
  قولنا: اجلندي أسد، القط فهد، ومنه قول الشاعر:املشبه به ك

  )2(.اهُ بَ  رُ ى ِيف سَ األَ  وكِ شُ  رُ ذِ بْ تُـ وَ          ودِ جُ الوُ  رَ حْ سِ  هُ و شَ تُ  تِ رْ سِ وَ 

  دف املبالغة كأن تشبه إنسانا كرميا بالبحر فتقول: بهمكان املشبه : وفيه يأيت املشبه تشبيه مقلوب

                                                           

   .217، 216 :بن عيسى باطاهر، البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، ص) 1(
   .14، 13 :ري البالغة، صيسمحدي الشيخ، الوايف يف ت )2(
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  تشبيه بليغ.--- الرجل حبر

  تشبيه مقلوب. --- البحر مثله

  ومنه قول الشاعر الذي يصور اتساع الصحراء باتساع صدر احلليم:

  يمِ لِ احلَ  رُ دْ ا صَ هَ يحَ سِ فَ  ن أَ ة        كَ َالُ فَ  مْ هُ ونَـ دُ وَ  مْ هلَُ  ن حِ أُ 

  من سياق العبارة ضمنا، وتقدر أطرافه وفق فهم املعىن، ومنه قول الشاعر:: يفهم تشبيه ضمني

  هُ لُ اتِ قَ  كَ رَ بْـ ـــــــــــــــــــصَ  ن إِ فَ  و           دِ سُ احلَ  دِ يْ ى كَ لَ عَ  رْ ــــــــــــــــبِ اصْ 

  هُ لُ كُ أْ ا تَ مْ  دْ ـــــــــــــــــجتَِ  ملَْ  نْ ا              إِ هَ ضَ عْ بَـ  لُ كُ أْ تُ  ارُ ـــــــــــــــــــــالن فَ 

فالشاعر يشبه احلسد بنار تأكل بعضها إن مل جتد حطبا، كذلك احلسود فإن احلسد كالنار يف صدره تأكل قلبه 
  إن مل جيد من حيسده.

  :التركيبو التشبيه من حيث البساطة 

  أبو عالء املعري:: هو ما كان فيه وجه الشبه أمرا واحدا مفردا، ومن ذلك قول التشبيه المفرد

  انِ سَ لَ يْـ الط  دَ وَ سْ أَ  انَ كَ   نْ إِ وَ  ــــــ            ـــــنِ سْ  احلُ ِيف  حُ بْ الص  هُ ن أَ كَ   لً يْ لَ  ب رُ 

وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من عدة صور تركيبية، ويسمى التشبيه التمثيلي، ومنه قوله  :التشبيه المركب
 نْ مَ لِ  فُ اعِ ضَ يُ  اهللاُ ، وَ ةٍ ب حَ  ةُ ائَ مَ  ةٍ لَ بُـ نْ سُ  ل  كُ ِيف  لَ ابِ نَ سَ  عَ بْ سَ  تْ تَ بَ انْـ  ةٍ ب حَ  لِ ثَ مَ كَ   اهللاِ  يلِ بِ  سَ ِيف  مْ اهلَُ وَ مْ أَ  ونَ قُ فِ نْ يُـ  ينَ الذ  لُ ثَ مَ تعاىل: "

 لُ مِ حيَْ  ارُ مَ احلِ  لِ ثَ مَ ا، كَ وهَ لُ مِ حيَْ  ملَْ  ُمث  اةَ رَ وْ وا التـ لُ محََ  ينَ الذ  لُ ثَ )، وقوله تعاىل أيضا: "مَ 261" البقرة اآلية(يمْ لِ عَ  عٌ اسِ وَ  اهللاُ وَ  اءُ شَ يَ 
  )1().5ا" اجلمعة اآلية (ارً فَ سْ أَ 

وللتشبيه خصائص تعبريية كثرية جتعله قادرا على إيراد املعاين اخلفية يف صورة جلية، وعرض األفكار البعيدة بتعبريات 
التقرير والتوكيد، قال أبو هالل العسكري: التشبيه يزيد جتعلها قريبة فضال عما تلبسها من أثواب مجيلة، وما يفيد من 

أحد منهم عنه، وقد جاء  من العرب والعجم عليه، ومل يستغن املعىن وضوحا، ويكسبه تأكيدا وهلذا أمجع مجيع املتكلمني
ممتعا أحدث  عن القدماء وأهل اجلاهلية ما يستدل به على شرفه وموقعه من البالغة. وكلما كان التشبيه مقبوال طريفا

                                                           

   .16، 15، 14 : البالغة، صيسريينظر: محدي الشيخ، الوايف يف ت )1(
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استجابة لدى املخاطبني، وقد حتدث البالغيون عن ذلك ومثلوا له بأمثلة كثري من القرآن الكرمي والسنة الشريفة وكالم 
  بالغية يف توصيل املعاين إىل النفوس يف أحسن صورة من اللفظ.وظيفته االالبلغاء، تدل كلها على بالغة التشبيه و 

  المجاز:  .ب 

العرب بااز، وكثر استعماهلم له حىت عدوه من مفاخر كالمهم، فإنه دليل فصاحتهم، ورأس بالغتهم، وبه  لعوُ 
  و قد أورد له البالغيون عدة تعاريف منها:بانت لغتهم عن سائر اللغات.

ة املعىن مانعة من إراد يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينةفقد عرف اجلاحظ ااز بقوله: "هو استعمال اللفظ 
  )1(احلقيقي".

وعرفه السكاكي بقوله: "هو الكلمة املستعملة يف غري ما هي موضوعة له بالتحقيق استعماال يف الغري بالنسبة إىل 
  مانعة من إرادة معناها يف ذلك النوع". قرينةنوع حقيقتها مع 

غري ما وقعت له يف وضع واضعها ملالحظة  أما عبد القاهر اجلرجاين فقد عرفه بقوله: "أما ااز فكل كلمة أريد ا
وإن شئت قلت: كل كلمة جزت ا ما وقعت له يف وضع الواضع إىل ما مل توضع له، من غري أن  ولبني الثاين واأل

  )2(تستأنف فيها وضعا ملالحظة بني ما جيوز ا إليه وبني أصلها الذي وضعت له يف وضع واضعها فهي جماز".

خالل تعريف البالغيني للمجاز ميكن القول أن ااز هو انصراف اللفظ عن معناه احلقيقي الذي وضع من  من
  أجله إىل معىن غري حقيقي لوجود قرينة تدل على هذا املعىن احلقيقي املقصود.

  وقد قسم علماء البالغة ااز إىل قسمني:

فاظ فيه تدل على ما وضعت له يف اللغة، لكن املتكلم خيرج ا عن : ويكون يف اإلسناد دون املعىن، فاأللالمجاز العقلي
الوجه املعهود يف إجرائها يف الرتكيب النحوي، وعمد إىل إجراء تركيبا جديدا هلا، ومسي بااز العقلي ألنه يقوم على إزالة 

  رابط عقلي جيري به تأليف الكالم، يرتكب ااز العقلي من عدة عالقات منها:

  مثل قول طرفة بن العبد:إىل زمان وقوعه،  ي: وهي إسناد اللفظ احلقيقة الزمانيةالعالق

  دِ و زَ تُـ  ملَْ  نْ مَ  ارِ بَ خْ األَ ب يكَ تِ أْ يَ           وَ ًال اهِ جَ  تَ نْ ا كُ مَ  امُ ي األَ  كَ ي لَ دِ بْ تُ سَ 

                                                           

    .330:عبد العزيز عتيق، علم املعاين، البيان، البديع، ص) 1(
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  فقد أسند اإلبداء إىل األيام، بينما هو يف احلقيقة ملا يف األيام من حوادث.

  وهي التعبري عن اللفظ احلقيقي مبكان وقوعه، مثل قول الشاعر:: المكانية العالقة

  اابَ ضَ وا غُ انُ كَ   نْ إِ وَ  اهُ نَ يْـ عَ رَ           مٍ وْ قَـ  ضِ رْ أَ بِ  اءُ مَ الس  طَ قَ ا سَ ذَ إِ 

  فالشاعر أراد املطر والسماء هو مكان املطر.

  مثل قول أيب فراس احلمداين: :العالقة المصدرية

  رُ دْ البَ  دُ قَ تَـ فْ يُـ  اءِ مَ لْ الظ  ةِ لَ يْـ  الل ِيف وَ         مْ هُ د جِ  د ا جَ ذَ ي إِ مِ وْ  قَـ ِين رُ كُ ذْ يَ سَ 

  فقد أسند الفعل "جد" إىل مصدره "جدهم" أي اجتهادهم. 

)، أي 45ا" اإلسراء اآلية(ورَ تُ سْ ا مَ ابً جَ حِ  ةِ رَ اآلخِ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ  يُـ َال  ينَ الذ  ْنيَ بَـ وَ  كَ نَ يْـ ا بَـ نَ لْ عَ مثل قوله تعاىل: "جَ  :العالقة الفاعلية
  حجابا ساترا. 

  مثل قول احلطيئة:  :العالقة المفعولية

  عِ دَ 
َ
  ياسِ الكَ  مُ اعِ الط  تَ نْ أَ  كَ ن إِ فَ  دْ عُ اقْـ ا     وَ هَ تِ يَ غْ بُـ لِ  لْ حَ رْ  تَـ َال  مَ ارِ كَ امل

   .ويريد انه يطعم ويكسو كساءنسب إىل املهجو فعل اإلطعام واال  أي املطعوم املكسو، فاحلطيئة

 اب"ْ بَ سْ األَ  غُ لُ بْـ ي أَ ل عَ ا لَ حً رْ  صَ ِيل  نِ بْ  انُ امَ ا هَ يَ  نُ وْ عَ رْ فِ  الَ قَ وهي نسبة الشيء إىل سببه مثل قوله تعاىل: " وَ  :العالقة السببية
)، فقد أسندت اآلية فعل "ابن" إىل فاعل هو ضمري مسترت عائد على "هامان"، وهامان ليس الفاعل 36غافر اآلية(
  )1(الفاعل احلقيق هو العمال، لكن هامان هو السبب، فالعالقة سببية.احلقيقي بل 

هو كل لفظة استعملت يف غري معناها األصلي لعالقة غري املشاة، مع قرينة مانعة من إرادة املعىن : المجاز المرسل
وأرسلت وأصبحت تشمل األصلي، ومسي جمازا مرسال ألن العالقة فيه ليست حمصورة يف واحدة بعينها، وإمنا أطلقت 

 أكثر من جهة بيانية.

                                                           

 :، ص2008ط، ينظر: حممد أمحد قاسم، حمي الدين ديب، علوم البالغة العربية، البديع، البيان، املعاين، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، د.  )1(
234 ،239 .   
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لكننا  سهاب عن العالقات يف ااز املرسل اليت فاق عددها العشرين عند بعضهم،وقد حتدث البالغيون بإ
  ومنها: ولكثرا نكتفي بذكر األهم

: هي تسمية الشيء باسم سببه مثل قولنا: رعى اجلواد الغيث فالغيث جماز وهو سبب أطلق على العالقة السببية
  نتيجته(املسببة) وهي العشب، والقرينة "رعى" ومبا أن الغيث سببا يف العشب، فالعالقة سببية. 

لون اللفظ الدال على باسم نتيجته، أو ما يتسبب عنه  فيستعم : ويقصد ذه العالقة تسمية الشيءالعالقة المسببة
، فالرزق ال ينزل من )13غافر اآلية (ا"قَ زْ رِ  اءِ مَ الس  نَ مِ  مْ كُ لَ  لُ ز نَـ يُـ املسبب "النتيجة"،  ويريدون السبب مثل قوله تعاىل: "وَ 

  السماء إمنا الذي ينزل هو الغيث الذي يروي األرض ويسبب العشب. 

تسمية الشيء باسم كله، حبيث يستعمل اللفظ الدال على الكل ويراد جزء منه، ومن ذلك  ويقصد ا :العالقة الكلية 
فكلمة أصابعهم جماز ألن اإلنسان  )7" نوح اآلية (مْ اِِ  آذَ ِيف  مْ هُ عَ ابِ صَ وا أَ لُ عَ جَ  مْ هلَُ  رَ فِ غْ تَـ لِ  مْ هُ تُـ وْ عَ ا دَ مَ ل  كُ ين قوله تعاىل: " إِ 

  .ال يستطيع أن جيعل إصبعه كله يف أذنه واملقصود أناملهم فالعالقة كلية

ويقصد ا البالغيون تسمية الشيء باسم جزئه، حبيث يستعملون اللفظ الدال على جزء الشيء  :العالقة الجزئية
 نْ  أَ ال ، إِ هِ لِ هْ  أَ َىل إِ  ةٌ مَ ل سَ مُ  ةٌ ي دِ وَ  ةٍ نَ مِ ؤْ مُ  ةٍ بَ قَـ رَ  يرُ رِ حْ تَ فَـ  أً طَ ا خَ نً مِ ؤْ مُ  لَ تَ قَـ  نْ مَ ويريدون الشيء كله، مثل قوله تعاىل: "وَ 

، فالرقبة وحدها ال حترر، وإمنا الذي حيرر الذات، فأطلق اجلزء وهو الرقبة وأراد الكل وهو )45النساء اآلية (وا"قُ د ص يَ 
  العبد. 

وهي تسمية الشيء باسم حمله، مثال "حكمت احملكمة بإدانة املتهم"، فاحملكمة جماز واملقصود القضاة  :العالقة المحلية
  ألن البناء ال حيكم ومبا أن احملكمة حمل للحكام فالعالقة حملية. 

ومقيم،  ويقصد ا النسبة إىل الفاعل، أي احلال مشتقا من حل باملكان: نزل فيه، فهو حال أي نازل :العالقة الحالية
 مْ هُ  اهللاِ  ةِ محَْ ي رَ فِ فَ  مْ هُ وهُ جُ وُ  تْ ض يَ ابْـ  ينَ ا الذ م أَ فالعالقة تتحقق بإطالق اسم احلال يف املكان على حمله. مثل قوله تعاىل: "وَ 

"الرمحة" ي يف اجلنة، ألا حمل الرمحة، ومسيت اجلنة حمل الرمحة باسم احلال فيها )أ107"آل عمران اآلية (ونْ دُ الِ ا خَ يهَ فِ 
  )1(.والقرينة "هم فيها خالدون"

وقد أشار البالغيون إىل أن خروج املتكلم من احلقيقة إىل ااز حيقق أهدافا كثرية، لعل أبرزها: التوسع، التشبيه، 
ستعارة اليت توجد عالقة التشابه بني ، والتشبيه يكون عادة عن طريق االالتوكيد، فالتوسع يعين الزيادة يف املعاين اجلديدة

                                                           

   . 180، 174ينظر: يوسف أبو العدوس، مدخل إىل البالغة العربية: علم املعاين، علم البيان، علم البديع، ص : )1(
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شيئني يكون أحدمها مذكورا واآلخر حمذوفا، أما التوكيد فلتمكني املعاين يف النفوس، فااز أبلغ من احلقيقة وأكثر مبالغة 
ااز والكناية  نتقال يفبلغ من احلقيقة والتصريح، ألن االيف التعبري، يقول القزويين: "أطبق البلغاء على أن ااز والكناية أ

ستعارة أبلغ من التشبيه ألا نوع بنية وحجة، كما أمجعوا على أن االانتقال من امللزوم إىل الالزم، فهو كدعوى الشيء 
  )1( من ااز".

  الكناية:  )3

أبرز أساليب وصور التعبري الفين اليت برع فيها األدباء منذ القدمي واليت جتلت من خالهلا فصاحتهم وبالغتهم  من
  اليت ال تضاهى.

هي: لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ، كقوله: "فالن طويل النجاد" أي طويل القامة، والكناية 
شر الذي يدل عليه الرتكيب أن فالنة تصحو من النوم متأخرة وحيتمل هذا املعىن، لكن "وفالنة نؤوم الضحى" فاملعىن املبا

القائل مل يقصد هذا املعىن وإمنا قصد من وراء الرتكيب معىن آخر أبلغ وهو أن فالنة خمدومة مرتفة غري حمتاجة إىل السعي 
  )2(ى" من غري تأول.بنفسها خلدمة بيتها وال ميتنع أن يراد مع ذلك "طول النجاد، النوم ضح

  ظها صفة، مثل قول الشاعر:: هي الكناية اليت يستلزم لفكناية عن صفة

  بِ عَ لْ  مَ ا ِيف نَ ادُ يَ جْ أَ  تْ بَ كَ َو              بٍ عَ لْ  مَ ا ِيف نَ افُـ يَ سْ أَ  تْ بَ نَـ  مْ كَ 

الكناية ينقسم نتكاسة، وهي كناية عن صفة، وهذا النوع من صدر والعجوز كناية عن اخليبة واالففي كل من ال
  إىل قسمني:

نتقال من املعىن احلقيقي للكالم إىل املعىن اازي إىل أكثر من خطوة واحدة، : وهي اليت ال حيتاج فيها االكناية قريبة
مثال: جاء يف احلديث الشريف: "اليد العليا خري من اليد السفلى" فاليد العليا كناية عن العطاء، والسفلى كناية عن 

  قصود من احلديث يدرك بسرعة لعدم وجود وساطة.األخذ، فامل

: وحيتاج فيها إىل أكثر من خطوة واحد للوصول إىل املعىن اازي املراد من الكالم مثل: "فالن كثري الرماد" كناية بعيدة
  فاملعىن اازي هو "الكرم" لكن الوصول إليه يستلزم عدة تفسريات.

                                                           

   .246 :بن عيسى باطاهر، البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، ص) 1(
: إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، قيقاخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، املعاين، والبيان والبديع، حت )2(

   .63:، ص2003هـ، 1424




                                                                               ا	��� ا�ول ���� ا	���
 ا	�  

 

 
34 

تلزم لفظها ذاتا أو مفهوما، مثل قولنا: "هم أبناء الضاد" كناية عن اللغة : وهي الكناية اليت يسكناية عن موصوف
)، ففي قوله ينشأ يف حلية 18" الزخرف اآلية(نيِ بِ مُ  رَ يْـ غَ  امِ صَ اخلِ  نَ مِ  و هُ وَ  ةِ يَ لْ  احلِ ِيف  أْ شَ نْ يَـ  نْ مَ  وَ العربية، ويف قوله تعاىل: "أَ 

  أي يف الزينة وهي كناية عن موصوف وهو البنات.

: وهي الكناية اليت يستلزم لفظها نسبة من الصفة وصاحبها املذكورين يف اللفظ، وتنفرد عن النوعني كناية عن نسبة
السابقني بأن املعىن األصلي للكالم غري مراد فيها، وأننا نصرح فيها بذكر الصفة املراد إثباا للموصوف، وإن كنا منيل ا 

، مثال: "هذا بيت شرف" إذا نسبنا الشرف إىل أصحاب البيت عن طريق عن املوصوف نفسه إىل ما له اتصال به
  إسنادنا هذا الشرف إىل البيت نفسه، ومنها قول البحرتي:  

  تَ يْ أَ ا رَ مَ وَ أَ 
َ
  لِ و حَ تَ يَـ  ملَ  ُمث  ةٍ حَ لْ طَ   آلِ ِيف       هُ لَ حْ ى رَ قَ لْ أَ  دَ جْ امل

نسبة، إذ جعل اد حيط رحاله يف ديار آل طلحة فنسب اد ففي قوله: "اد ألقى رحله يف آل طلحة" كناية عن 
  )1(إليهم.

فالكناية أسلوب من أساليب البيان اليت ال يقوى على الوصول إليها إال كل بليغ متمرس، لطف طبعه وصفت    
قرحيته، وميزة الكناية أا تعطيك احلقيقة مصحوبة بدليلها، وبالغة الكناية تكمن يف أا تضع لك املعاين يف صور 

زية الكناية فقال: قد أمجع اجلميع على أن الكناية م اجلرجاين رضاحملسوسات، وال شك أن هذه خاصية الفنون وقد ع
 "ستعارة مزية وفضال، وأن ااز أبدا أبلغ من احلقيقة، وقد ذهبمن التصريح، وإن لال أبلغ من اإلفصاح، والتعريض أوقع

احلقيقة، وأن ااز أبلغ من  إىل القول وأعلم أن أرباب البالغة وأصحاب الصياغة للمعاين، متفقون على أن "السكاكي
  ستعارة أقوى من التصريح بالتشبيه، وأن الكناية أوقع من اإلفصاح بالذكر.اال

فهذه هي مباحث علم البيان الرئيسية اليت أصبحت هلا قواعدها وأسسها متيزها وتفصلها عن باقي مباحث علوم 
  )2(البالغة األخرى.

  أهميته:.4

البديعية اليت من شأا التأثري يف النفوس، وهو علم نستطيع تكمن أمهية وبالغة علم البيان يف رسم الصورة 
ستعارة، الكناية، ااز، وهذه من اللفظ بعضها أوضح من بعض كاال بواسطته أن نؤدي املعىن الواحد بطرائق خمتلفة

                                                           

   .247، 243 :حمي الدين ديب، علوم البالغة العربية، البديع، البيان املعاين، صينظر: حممد أمحد قاسم،   )1(
    .207، 206 :ينظر: أمني أبو ليل، علوم البالغة: املعاين، البيان، البديع، ص )2(
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هف الذي الصور هي اليت تبعث اجلمال يف النفس واإلعجاب ألا قائمة على اخليال الواسع اخلصب، واإلحساس املر 
جنده عند املبدعني من أهل صناعة الكالم، ويأيت التأثري يف النفس أساسا بتلك الصورة األدبية اجلميلة وقدرة البليغ على 
رسم هذه الصورة احلية املتحركة وعرض املعنويات يف صورة احملسوسات حىت جتد طريقها إىل النفوس والقلوب على حد 

  )1(سواء.

  ديععلم البالمطلب الثالث: 

  تعريفه: .1
احملدث العجيب، والبديع املبدع، أبدعت الشيء: اخرتعته ال على مثال، والبديع: من أمساء اهللا تعاىل  ة:ـــــــــــــــــــــلغ  .أ 

" ضِ رْ األَ وَ  اتِ اوَ مَ الس  يعُ دِ إلبداعه األشياء، وإحداثه إياها وهو البديع األول قبل كل شيء، واهللا تعاىل كما قال: "بَ 
)، فهو سبحانه اخلالق املخرتع ال عن مثال سابق، وبديع: فعيل مبعىن فاعل كقدير مبعىن قادر، 117اآلية (البقرة، 

  )2(وسقاء بديع: جديد وحبل بديع: جديد، وأبدع الشاعر: جاء بالبديع، والبديع والبدع: الشيء الذي يكون أوال.

أداء حق املعاين يف نظم الكالم، وحق البيان يف التعبري علم البديع علم تابع لعلمي املعاين والبيان، فبعد : اصطالحا  .ب 
عن املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة، يأيت علم البديع للقيام بوظيفته يف التحسني والتزيني من جهة 

  األلفاظ واملعاين.

  والبديع هو علم تعرف به وجوه حتسني الكالم، وهي وجوه تزيد القول حسنا وطالوة وتقبال.

  نشأته وتطوره: .2

ض ابن املعتز جبمع ضروب البديع يف كتاب محل اسم: "البديع"، فكان بذلك أول من أفرده بدراسة مستقلة 
وقد حدد ابن املعتز هدفه من تأليفه بقوله: "قد قدمنا يف أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا يف القرآن واللغة واألحاديث 

م الصحابة واألعراب وغريهم من أشعار املتقدمني من الكالم الذي أمساه احملدثون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكال
  )3(البديع".

                                                           

   .213: بن عيسى باطاهر، البالغة العربية مقدمات وتطبيقات ص )1(
   .222: املصطلحات البالغية وتطورها، ص أمحد مطلوب، معجم )2(
   .379:، ص2000هـ، 1420أمحد مصطفى املراغي، علوم البالغة، دار اآلفاق العربية، القاهرة، الطبعة األوىل،  )3(
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ستعارة، التجنيس املطابقة، ورد أعجاز الكالم على ما تقدمها، واملذهب تز كتابه إىل مخسة أبواب هي : االقسم ابن املع
اخلمسة لكنه رأى أن إضافة أي باب إليها ضرب من الكالمي، وانتهى إىل ضروب البديع حمصورة يف هذه األبواب 

  .التعسف واملعاندة

واملالحظ أن ابن املعتز قد مجع فيه أبواب البالغة بعلومها الثالث، وكان ذلك سبب تعريفه الشامل للبديع الذي 
باللغة والشعر القدمي فال رأى أنه: " اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد املتأدبني منهم، فأما العلماء 

، وهلذا قال أحد النقاد املعاصرين "وليس لكلمة البديع اليت جاءت يف عنوان )1(سم وال يدرون ما هي"يعرفون هذا اال
الكتاب صلة مبا مساه البالغيون يف العصور املتأخرة "علم البديع"... إمنا املقصود ا ألوان طريفة من التعبري مل تكن 

وعلى الرغم من ذلك يبقى الكتاب من أوىل احملاوالت اجلادة يف  )2(يف استعماالت الشعراء والكتاب". شائعة مألوفة
  تدوين علم البديع، وذلك أن العلماء ال تبدأ مكتملة بل هي تتكامل وتتماهى بإطراء وتستقل بعد نضجها.

فألف كتابا عنوانه "نقد الشعر" يقع يف ثالثة فصول أورد فيها سبعة وعشرين نوعا من  "قدامه بن جعفر"مث جاء 
أنواع البديع اتفق فيها مع ابن املعتز يف سبعة أنواع فقط وانفرد بعشرين نوعا، وقد اختلفا أحيانا يف التسمية، فما مساه 

".. املطابقة."مساه بن املعتز  "التكافئ"، وما مساه حتت مصطلح اإلفراط يف الصفة"ابن املعتز "املبالغة ورد عن  "قدامة"
  فات.تلواختلفا يف داللة اال

يف كتاب الصناعتني الذي ابتكر فيه ستة أنواع وأخرج منه أنواعا رأى أا تنطوي  "أبو هالل العسكري "أما
 التاسع من أبواب الكتابحتت بايب "املعاين والبيان" فنحى معه البديع منحى متخصصا، وجاء علم البديع يف الباب 

منتهيا إىل رأي شبيه برأي ابن املعتز القائل بأن األقدمني دعى أنه بذلك حصر أنواع وقسمه إىل مخسة وثالثني فصال، وا
عرفوا هذه األنواع، وأن املتحدثني أسرفوا فيها حىت اشتهروا ا، فقد صرح برأيه هذا قائال: "فهذه أنواع البديع اليت ادعى 

  )3(روية وال دراية عنده أن احملدثني ابتكروها والقدماء مل يعرفوها". من ال

ك، فقد ذكر يف إعجاز القرآن حنو مخسة وعشرين نوعا منبها إىل أن وجوه البديع أكثر من ذل "البقالين"وأما 
  يهدف يف كتابه إىل إحصائها وذكرها مجيعا. ولكنه كان 

                                                           

   .379 :ص، أمحد مصطفى املراغي علوم البالغة )1(
   .57:حمي الدين ديب، علوم البالغة، صحممد أمحد قاسم،  )2(
   .57:نفسه، ص )3(
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بديع ضروب كثرية وأنواع خمتلفة، وأنا أذكر منها ما وسعته القدرة بالبديع وقال: "وال وكذلك اهتم" ابن رشيق"
التطبيق وشبيه ؤالء عبد القاهر اجلرجاين فالبديع عنده فنون البالغة املختلفة إذ قال: "وأما  )1(وساعدت فيه الفكرة"

  )2(ستعارة وسائر أقسام البديع".واال

فكلمة بديع من خالل هذه األقوال كلمة عامة مل يكن يقصد منها علم البديع املتعارف عليه اآلن، أي  إذن
بعد استقالله وخصوصيته، لقد كانت علوم البالغة الثالثة متشابكة ممتزجة بعضها ببعض فلم يكن هناك فصل بينها يف 

  ن والبديع على باقي الفروع. االبي ،عاينأوائل املؤلفات البالغية لدرجة أم كانوا يطلقون أحدهم، امل

  موضوعاته: .3

  ينقسم علم البديع إىل قسمني: حمسنات لفظية وحمسنات معنوية.

وهي اليت يكون التحسني ا راجعا إىل املعىن بالدرجة األوىل، وإن كان بعضها قد يفيد يف حتسني  المحسنات المعنوية:
  اللفظ أيضا كالطباق.

وهي اليت يكون التحسني ا راجعا إىل اللفظ، وإن حسن املعىن أحيانا كاجلناس يف قوله تعاىل:  المحسنات اللفظية:
"ويوم تقوم الساعة يقسم ارمون ما لبثوا غري ساعة" فالساعة األوىل يوم القيامة، والساعة الثانية واحدة الساعات الزمنية 

ذلك احملسن فلو قيل: "ويوم تقوم الساعة يقسم ارمون ما لبثوا إال  وعالمتها أنه لو غري اللفظ الثاين إىل ما يرادفه زال
  )3(قليال"، لضاع ذلك احملسن

تكون مقبولة يف الكالم إن جاءت دون تصنع أو تكلف، وإال كانت  - خاصة اللفظية منها-واحملسنات البديعية
ر األلفاظ والعبارات يف كالمه وأن يبتعد مرذولة خالية من احلسن واجلمال، ومن مث وجب على املتكلم أن حيسن اختيا

  عن املبالغة يف الزخرفة والتنميق.

وتندرج حتت احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية ألوان عديدة وصلت إىل نيف وعشرون ومائة نوع، ومن هذه 
  احملسنات عند املتأخرين.

                                                           

طبعة الثانية، ان، الإنعام فوال عكاوي، املعجم املفصل يف علوم البالغة البديع والبيان واملعاين، مراجعة أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبن) 1(
   .  207:، ص1996هـ، 1414

   .207:نفسه، ص )2(
   .380 :ينظر: أمحد مصطفى املراغي، علوم البالغة، ص) 3(
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صاد، املشاكلة، التورية، اللف والنشر، اجلمع مع ومنها: الطباق، املقابلة، مراعاة النظري، اإلر  المحسنات المعنوية •
التفريق والتقسيم، املبالغة، حسن التحليل، تأكيد املدح مبا يشبه الذم، تأكيد الذم مبا يشبه املدح، جتاهل العارف، 

...  

ال وهي كثرية أيضا منها: اجلناس، رد العجز على الصدر، السجع، القلب، التشريع، لزوم ما المحسنات اللفظية  •
  ...)1(ةيلزم، املوازنة، السرقات الشعري

: احملسنات املعنوية كثرية لكننا سنذكر منها إال املشهور وهي: الطباق، املقابلة، مراعاة النظري، المحسنات المعنوية :أوال
  اللف والنشر.

معنيني متقابلني  : ويسمى املطابقة والتكافؤ والتضاد، وهو لغة اجلمع بني الشيئني، واصطالحا اجلمع بنيالطباق .1
سواء أكان ذلك التقابل والتضاد باإلجياب أو السلب أو العدم أو ما أشبه ذلك، وسواء كان ذلك املعىن حقيقيا أو 

  ينقسم الطباق إىل قسمني: طباق إجياب وطباق سلب. جمازيا.

مة، حد من أنواع الكلأما طباق اإلجياب فهو: ما مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا، ويكون بلفظني من نوع وا
" ورِ  الن َىل إِ  اتِ مَ لُ الظ  نَ مِ  مْ كُ جَ رِ خْ يُ ذان من نوع واحد فقد يكونان امسني كقوله تعاىل: "لِ أو من نوعني خمتلفني، أما الل

)، وقوله صلى اهللا عليه وسلم: 18" الكهف، اآلية(ودٌ قُ رُ  مْ هُ ا وَ اظً قَ يْـ أَ  مْ هُ بُـ سَ حتَْ )، وقوله تعاىل: " وَ 43األحزاب، اآلية(
للخوارج حينما قالوا ال حكم إال هللا: هذه كلمة حق  -كرم اهللا وجهه- "خري املال عني ساهرة لعني نائمة"، وقول علي

  أريد ا باطل". وقول املتنيب:

  لُ صْ ا وَ نَ لَ  رٍ جْ هَ  ل  كُ ا ِيف مَ يهِ        فِ ِيت لَ قْ مُ  قُ شَ عْ يَـ  لِ يْ الل  ادَ هَ سُ  ن أَ كَ 

) وقوله 44- 43ا" النجم اآلية(يَ حْ أَ وَ  اتَ مَ أَ  و هُ  هُ ن أَ ى، وَ كَ بْ أَ وَ  كَ حَ ضْ أَ  و هُ  هُ ن أَ وقد يكونان فعلني كقوله تعاىل: "وَ 
 ِيت ؤْ تعاىل: "تُـ 

ُ
)، وقوله 26عمران، اآلية(" آل اءْ شَ تَ  نْ مَ  ل ذِ تُ وَ  اءُ شَ تَ  نْ مَ  ز عِ تُ ، وَ اءُ شَ تَ  نْ ِمم  كَ ملْ الُ  عُ زَ نْـ ، وتَـ اءُ شَ تَ  نْ مَ  كَ لْ  امل

  .صلى اهللا عليه وسلم لألنصار: "إم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع"

 بِ  ن هِ يْ لَ ي عَ الذ  لُ ثْ مِ  ن هلَُ وقد يكونان حرفني كقوله تعاىل: "وَ 
َ
ا  مَ  اَ )، وقوله تعاىل: "هلَ 228" البقرة، اآلية(وفِ رُ عْ امل

نتفاع ويف "على" معىن التضرر، أي ال ينتفع )، فإن يف الالم معىن اال286ية (" البقرة، اآلتْ بَ سَ تَ ا اكَ ا مَ هَ يْـ لَ عَ وَ  تْ بَ سَ كَ 
  بطاعتها وال يتضرر مبعصيتها غريها.

                                                           

   .8:ينظر: عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات يف علم البديع، ص )1(
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)، فإنه قد اعترب يف "األحياء" معىن "احلياة"، 122" األنعام، اآلية(اهُ نَ يْـ يَـ حْ أَ ا فَ تً يْ مَ  انَ كَ   نْ مَ وَ وأما املختلفان فكقوله تعاىل: "أَ 
 يِ حْ أُ سم، وقوله تعاىل: "وَ يتقابالن، وقد دل على األول باالسم وعلى الثاين باال وت واحلياة مماوامل

َ
اهللا" آل  نِ ذْ إِ بِ  تَ وْ ي امل

)، وقول بعضهم: "الكرمي واسع املغفرة 33" الرعد، اآلية (ادْ هَ  نْ مِ  هُ ا لَ مَ فَ  اهللاُ  لِ لِ ضْ يُ  نْ مَ )، وقوله تعاىل: "وَ 49عمران اآلية(
   )1(.ضاقت املعذرة"إذا 

وأما طباق السلب فهو: اجلمع بني فعلي مصدر واحد أحدمها مثبت واآلخر منفي، أو أحدمها أمر وآخر ي، 
"وال )، وقوله تعاىل: 7-6ا" الروم، اآلية(يَ نْـ الد  اةِ يَ احلَ  نَ ا مِ رً اهِ ظَ  ونَ مُ لَ عْ ، يَـ ونَ مُ لَ عْ  يَـ َال  اسِ الن  رَ ثَـ كْ أَ  ن كِ لَ كقوله تعاىل: "وَ 

" مْ هُ عَ مَ  و هُ وَ  اهللاِ  نَ مِ  ونَ فُ خْ تَ سْ  يَ َال وَ  اسِ الن  نَ مِ  ونَ فُ خْ تَ سْ )، وقوله تعاىل: "يَ 3خيلقون شيئا وهم خيلقون" الفرقان، اآلية(
أن بشر بن هارون ظهر منه فرح عند املوت، فقيل له: "أتفرح ). ومن شواهد هذا النوع ما روي 108النساء، اآلية(

  "ليس قدومي على خالق أرجوه، كمقامي مع خملوق ال أرجوه"، وقول أيب الطيب:باملوت؟" فقال: 

  وَال مخُُ  تُ لْ هَ ا جَ مَ ، وَ تُ لْ هَ جَ  دْ قَ لَ وَ        ةً يقَ قِ حَ  تُ فْ رَ ا عَ مَ وَ  تُ فْ رَ عَ  دْ قَ لَ وَ 

: هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو أكثر مث مبا يقابل ذلك املذكور من املعنيني املتوافقني أو املعاين املتوافقة . المقابلة2
على الرتتيب، واملواد بالتوافق خالف التقابل، حىت يشرتط أن يكون متناسبني أو متماثلني حبيث يكون املعىن األول هنا 

    واملقابلة أنواع منها.  للمعىن األول هناك، والثاين الثاين وهكذا

مقابلة اثنني باثنني وذلك مثل قوله تعاىل: "فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا" فأتى يف الطرف األول بالضحك والقلة  •
ومها متوافقان، مث بالبكاء والكثرة ومها أيضا متوافقان، وقابل األول من الطرف الثاين "البكاء" باألول من الطرف 

وقابل الثاين من الطرف األول، وهو "القلة بالثاين من الطرف الثاين وهو "الكثرة"، مثل قوله  األول وهو "الضحك"
 صلى اهللا عليه وسلم : "إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وال ينزع من شيء إال شانه".

 مقابلة ثالثة بثالث: مثل قول أيب دالمة: •
  لِ جُ الر بِ  سَ َال فْ اِإل وَ  رَ فْ الكُ  حَ بَ قْـ أَ ا       وَ عَ مَ تَ ا اجْ ذَ ا إِ يَ نْـ الد وَ  ينَ الد  نَ سَ حْ ا أَ مَ 

فقد أتى باحلسن والدين والغىن يف صدر البيت مث مبا يقابلها من القبح والكفر واإلفالس على الرتتيب يف العجز، 
  ومثله قول املتنيب:

 ِين فْ يُـ  ودُ  اجلُ َال فَ 
َ
 قِ بْ يُـ  لُ خْ  البُ َال وَ           لٌ بِ قْ مُ  د اجلِ وَ  الَ  امل

َ
  رٌ بِ دْ مُ  د اجلِ ل وَ اَ ي امل
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مقابلة أربعة بأربعة: ومثال ذلك قوله تعاىل: "فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره للحسىن، وأما من خبل  •
واستغىن فسنيسره للعسرى" فإنه قابل بني أعطى واتقى وصدق ومجلة سنيسره لليسرى، وبني خبل واستغىن وكذب 

 )1(وهناك أيضا مقابلة مخسة خبمسة وستة بستة.ومجلة سنيسره للعسرى، 
  

  : ثانيا: المحسنات اللفظية

  قتباس والتضمني.هذه احملسنات: اجلناس، السجع، االومن 
هو تشابه اللفظني يف النطق واختالفهما يف املعىن، وسبب هذه التسمية راجع إىل أن حروف ألفاظه  :الجناس .1

 يكون تركيبها من جنس واحد، واجلناس نوعان: اجلناس التام واجلناس غري التام.
هيئة  : وهو ما اتفق فيه اللفظان يف أربعة أمور هي: نوع احلروف، عدد احلروف، ترتيب احلروف،الجناس التام  .أ 

 )2(احلروف من حيث السكنات واحلركات.
" ارِ صَ بْ  األَ وِيل ِألُ  ةً رَ بْـ عِ لَ  كَ لِ  ذَ ِيف  ن إِ  ارَ هَ النـ وَ  لَ يْ الل  اهللاُ  بُ ل قَ ، يُـ ارَ صَ بْ األَ  فُ طِ خيَْ  هِ قِ رْ ا بَـ نَ سَ  ادُ كَ ومثل ذلك قوله تعاىل: "يَ 

  الثانية معناها العقول.األبصار األوىل معناها العيون، واألبصار )44-43النور اآلية(
  وقول الشاعر:

  اي ادِ شَ  رِ عْ  الش ِيف  الَ ازَ مَ  هُ ن ى أَ لَ عَ       ةً أَ جْ فَ  رِ عْ الش  املَِ  عَ ِيف  هُ مُ جنَْ  الَ عَ 
  "عال" األوىل فعل ماضي من العلو، و"على" الثانية حرف جر.

 وهو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور املتقدمة. :الجناس غير التام  .ب 
ختالف بأكثر من حرف واحد، ومثال ذلك قوله تعاىل: واع احلروف: ويشرتط أن ال يقع االاختالف اللفظني يف أن •

 اجلناس يف لفظي "ينهون وينأون".   )26األنعام اآلية("هُ نْ عَ  نَ وْ أَ نْ يَـ وَ  هُ نْ عَ  نَ وْ هَ نْـ يَـ  مْ هُ "وَ 
ويسمى هذا اجلناس ناقصا، وذلك لنقصان حروف أحد اللفظني عن اآلخر، اختالف اللفظني يف عدد احلروف:  •

  ذٍ ئِ مَ وْ يَـ  كَ ب  رَ َىل ، إِ اقِ الس بِ  اقُ الس  تِ ف تَـ لْ اوَ ومثال ذلك قوله تعاىل: "
َ
حيث الزيادة هي ) 30- 29القيامة اآلية(".اقُ سَ امل

 يف لفظي الساق واملساق. حرف امليم يف لفظة املساق واجلناس 
 اختالف اللفظني يف هيئة احلروف ومثاله قوله أيب العالء املعري: •

  رِ عْ الش  نَ مِ  تٌ يْ بَـ  وْ أَ  رِ عْ الش  نَ مِ  تٌ يْ بَـ              هُ قَ نَـ وْ رَ  ْنيِ تَـ يْ  بَـ ِيف  رُ هَ ظْ يَ  نُ سْ احلُ وَ 
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  وقول أبو فراس:
 فُ رتَِ عْ أَ  كَ مِ لْ عِ  لِ ضْ فَ بِ وَ           فُ رتَِ غْ أَ  كَ ودِ جُ  رِ حبَْ  نْ مِ 

ويسمى هذا اجلناس القلب (العكس اللفظي) ويكون بأن يشتمل كل من  ني يف ترتيب احلروف:ظاختالف اللف •
 اللفظني على حرف اآلخر من غري زيادة أو نقصان، أحدمها خيالف ترتيب اآلخر، ومن أمثلة ذلك قول أيب متام:

 .بِ يْ الر وَ  كِ الش  ءُ َال جَ  ن وِِ تُ         مُ ِيف  فِ ائِ حَ الص  ودُ  سُ َال  حِ ائِ فَ الص  يضُ بِ 
وقع اجلناس بني لفظي "الصفائح والصحائف" ومها خمتلفان يف ترتيب بعض احلروف مع احلفاظ على تعدادها يف 

  الكلنة الواحدة.  
هو أن تتواطأ الفاصلتان يف النثر على حرف واحد، والسجع يأيت على ثالثة أضرب مرصع ومتواز  :السجع .2

التقفية كقول احلريري: "فهو يطيع ومطرف، فاملرصع ما اتفقت ألفاظه إحدى الفقرتني أو أكثرمها يف الوزن و 
يكن إقدامك توكال وإحجامك األسجاع حبواصر لفظه، ويقرع األمساع بزواجر وعظه" وقول أيب الفتح البسيت: "ل

  )1( تأمال".
 واملتوازي ما اتفقت فيه الفقرتان يف الكلمتني األخريتني حنو قوله تعاىل: "وَ 

ُ
ا" فَ صْ عَ  اتِ فَ اصِ العَ ا فَ فً رْ عُ  تِ الَ سَ رْ امل

  ).14-13الغاشية، اآلية(ة" وعَ ضُ وْ مَ  بٌ اوَ كْ أَ وَ  ةْ وعَ فُ رْ مَ  رٌ رُ ا سُ يهَ ) وقوله: "فِ 2-1املرسالت، اآلية(
 مْ كُ قَ لَ خَ  دْ قَ ا، وَ ارَ قَ وَ  هِ ل لِ  ونَ جُ رْ  تَـ َال  مْ كُ ا لَ واملطرف ما اختلف فاصلتاه يف الوزن واتفقا يف احلرف األخري حنو: "مَ 

   ).13روح، اآلية( )2(ا"ارَ وَ طْ أَ 
اإلشارة إليه ال وهو أن يأخذ األديب ألية من كتاب اهللا تعاىل أو حديثا نبويا ويضمنه شعره أو نثره دون  :اإلقتباس .3

صفة القداسة والتعظيم لألمر الذي يتحدث فيه كقول عطاء إعلى سبيل السرقة بل لتقوية معانيه، وتأكيد قوله و 
 األصفهاين: ال تغرنك من الظلمة كثرة اجليوش واألنصار وإمنا نؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار".

ه اإلحياء والتأكيد والقوة والداللة املؤثرة يف املتلقي وذلك عن لقد اقتبس الكاتب آية قرآنية وأمت ا معناه فأسبغ علي
طريق تداعيات املعاين وإحياءات األلفاظ وقداسة اآلية القرآنية اليت تشف عن ضالل اخلوف والرعب والفزع اليت 

لقائهم، إمنا  يشاهدها الناس يوم القيامة، وكأن الكاتب يقول حملدثه ال تغرنك قوة األعداد وحتسب أننا خائفون من
  نؤخرهم ليوم اللقاء.

فشكره  -يعين رسالة صاحبه-ورد علي اخلادم الكتاب الكرميعلى رسالة أتته فيقول:  وتأمل رد القاضي الفاضل
  وقربه جنيا ورفعه مكانا عليا، وأعاد عليه عصر الشباب، وقد بلغ من الكرب عتيا".
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أعطى االقتباس القرآين دالالت عظيمة ومعاين راقية كشفت حفاوة الكاتب واهتمامه برسالة صاحبه، كما  وقد
  أعطت جرسا موسيقيا لطيفا لعباراا.

آيات القرآن الكرمي بل تعداها إىل اقتباس احلديث النبوي وتضمينه يف النثر والشعر، ومن قتباس على ومل يقتصر اال
  لنبوي قول أيب جعفر األندلسي يف حسن املعاشرة:شواهد اقتباس احلديث ا

  نَ طَ الوَ  يبٌ رِ ى غَ عَ رْ ا يَـ مَ ل قَ فَـ       مْ اِِ طَ وْ  أَ ِيف  اسَ الن  ادِ عَ  تُـ َال 
  نِ سَ حَ  قٍ لْ ِخيُ  اسَ الن  قِ الِ خَ      مْ هُ نَـ يْـ ا بَـ شً يْ عَ  تَ ئْ ا شِ ا مَ ذَ إِ وَ 

              )1(".وخالس الناس خبلق حسنالشاعر جزءا من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم "وأتبع السيئة احلسنة متحها  اقتبس
 : وهو أن يضمن األديب قوله بشيء من شعر غريه، أو حكما أو أمثاال مشهورة.التضمين .4

أمهية عظيمة يف تقوية املعىن واستحضار املاضي، الذي قيل فيه الشعر أو احلكمة أو املثل الذي ضمنه  وللتضمني
  الشاعر قوله، كقول أحد الشعراء:

  يلِ  مجََ َال ا وَ يهَ  فِ ِيت اقَ  نَ َال ا وَ       َِ َىن كْ  سُ َال  دِ ارِ وَ الز بِ  ةُ امَ قَ اِإل  مَ فيِ 
ضمن الشاعر بيته الشعري باملثل املعروف: "ال ناقة له فيها وال مجل" ليعرب عن رفضه اإلقامة بالزهراء لعدم  حيث

  امتالكه فيها ما يدعوه إىل السكىن واإلقامة.
  ومن التضمني يف الشعر احلديث قول فدوى طوقان:

  يائِ ب حِ ا أَ ا يَ افَ يَ  ابِ وَ بْـ ى أَ لَ عَ 
  كِ وْ الش وَ  مِ دْ الر  ْنيَ ر، بَـ وِ الد  امِ ك ى حُ ضَ وْ  فَـ ِيف وَ 
  ْنيِ نَـ يْـ عَ لْ لِ  تُ لْ قُـ وَ  تُ فْ قَـ وَ 
  كِ بْ ا نَـ فَ قِ 

  والتضمني يف قوهلا "قفا نبك" وهو مأخوذ من قول امرئ القيس:
  لِ مَ وْ حَ فَ  ولِ خُ الدُ  ْنيَ بَـ  ىوَ الل  طِ قْ سَ بِ       لِ زِ نْ مَ وَ  يبٍ بِ ى حَ رَ كْ ذِ  نْ مِ  كِ بْ ا نَـ فَ قِ 

والتضمني يضاعف إجياد الكلمات، ملا يثريه يف نفس القارئ من معان شعورية تربط الرتاث واملعاصرة، وحيث 
يستحضر قول امرئ القيس نذكر ذكريات األحبة، وقول فدوى طوقان يف بكاء أطالل يافا بفلسطني، ويف ذلك 

  )2(تأثري يف القارئ وحتريك ملشاعره من خالل الربط بني املاضي واحلاضر.
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إذن كانت هذه هي أهم احملسنات اللفظية اليت احتواها علم البديع، وهناك حمسنات أخرى كالثورية ورد الكالم 
  على اإلعجاز، والتوضيح لكننا مل ندركها لكثرا واكتفينا بذكر املشهورة.

  
  أهميته: .4

الكالم رونقا شكليا بعد استكمال مقتضياته  علم البديع ميكننا من معرفة التقنيات اللفظية واملعنوية اليت يزداد ا
  البيانية واللغوية.

يقوم علم البديع بتحسني الكالم من خالل احملسنات اللفظية واملعنوية، ويكون هذا بعد حتسني الكالم مبطابقته 
ة ووضوح الداللة) حلال السامع ووضوح داللته على املعىن املراد فهمه من علم البيان وهذان األمران اجلوهريان (املطابق

ولذا كان احلسن يكسبان املعىن حسنا يرجع إىل ذاته، أما التحسني بواسطة احملسنات البديعية، فأمر مبثابة الطالء اجلميل 
  به تابعا للمطابقة ووضوح الداللة.

ومظهره فيمثله علم ومن هذا ميكن تشبيه البالغة ببناء مجيل بين من عناصر مجيلة (املعاين، البيان) أما مجال منظره 
البديع، فعلم املعاين والبيان إذا ميثالن اهليكل األساسي لعلم البالغة أما علم البديع فيمثل الصورة اخلارجية هلذا اهليكل 

فإذا ما أصاب املقدار ووقع الكالم موقعه جاء موفقا غري  والرونق حسب استخدام املتكلم له. واليت تضفي عليه اجلمال
ما إذا كان متكلفا زائدا على حاجة  كان يف خدمة املعىن خبالف  ألنهكالم الرونق والبهجة واجلمال متكلف أعلى لل

  )1(الكالم، ففي هذه احلال يكون عبثا ثقيال على الكالم ويذهب برونقه وحسنه.
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  خالصة:

يف األخري ميكن القول بأن البالغة من أشرف العلوم اليت حظيت باهتمام العلماء منذ القدمي، وحىت قبل أن 
تتشكل وتكتمل يف صورا النهائية، وقد كانت البالغة العربية يف نشأا كغريها من العلوم ليست هلا حدود تعرف ا وال 

  يها، إمنا كانت بابا من أبواب فن القول العريب.قضايا ختتص ا دون غريها، وال مصطلحات تقتصر عل

وقد مرت البالغة مبراحل كثرية وتطورت عرب مراحل على أيدي باحثني جدد إىل أن وصلت إلينا بأقسامها 
  وفروعها، وأول ما يصادفها حسب تقسيمات علماء البالغة هو علم املعاين وثانيهما البيان وثالث الثالثة البديع.

لثالثة كانت متداخلة فيما بينها فلم يكن هناك فصل، إذ كانت قواعد علم البيان خمتلطة عند وهذه العلوم ا
يف القرن السابع اهلجري،  "السكاكي"اجلرجاين بقواعد املعاين والبديع، ومل يتم فصلها ومتييزها عن بعضها إال على يد 

  صة.وأصبح علم البيان بذلك علما مستقال بذاته له قواعده وأصوله اخلا

وأما علم املعاين فقد نشأ متأخرا بعد علم البيان، وإن كان علماء البالغة مل حيددوا أول من اقتحم ميدانه، وإمنا 
جاءت شذرات متفرقة على ألسنة وأقالم األدباء كجعفر بن حيىي، إال أن هذه الشذرات والنتف املتفرقة ما كانت لتجعل 

اص املميز دون غريه، ولعل أول من ضرب بسهم وافر وعكف على تدوين من علم املعاين قائما برأسه له طابعه اخل
كل هذا كان يف العصر العباسي األول فلم يكن حظ علم املعاين  مباحثه هو اجلاحظ يف كتبه خاصة "احليوان والبيان".

إال يف القرن السابع  بأوفر من علم البيان، إذ بقيت حبوثه متفرقة حىت أوائل العصر العباسي الثاين ومل يستقل متاما
  اهلجري.

فصورة البالغة إذن بعلومها الثالثة، مل تستقل ومل تتميز التمييز الذي تعرفه إال بفضل كل شعبة من شعب البالغة، 
يف كتابه املفتاح الذي خص اجلزء الثالث منه ببحث  "كاكيالسّ "وذيب املسائل وترتيب األبواب يعود خلامتة العلماء 

لذي ثالثة كل على حدة يف صورته التامة، ومن أبواب البالغة وبالتحديد علم املعاين والتقدمي والتأخري اهذه العلوم ال
         سنتعرف عليه يف الفصل الثاين.
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  تمهيد:

علم املعاين من علوم البالغة العربية، وهو أحد املباحث الذي يعىن برتكيب وبناء اجلملة والبحث عن داللتها        
ما حقه التأخري يف عرف اللغة  داخل النص، السيما أنه يقوم على إعادة ترتيب مكونات وعناصر اجلملة، فيقوم

  واصطالح النحاة ويؤخر ما حقه التقدمي، وال يتم ذلك إال لتحقيق أغراض بالغية.

فالتقدمي والتأخري باب من أبواب علم املعاين، لكن بذوره األوىل كانت حنوية قبل أن تكون بالغية خاصة عند 
ي فاض فيه بدراسة وحتليل ظاهرة التقدمي والتأخري دراسة يف كتابه "الكتاب" الذي كان شهرته يف النحو والذ سيبويه

مستقال عن سائر علوم اللغة وإمنا كان جزء منها،  سيبويهحنوية وافية، إال أن النحو الذي نعرفه اليوم مل يكن يف عصر 
ة وغريها، ففيه و"الكتاب" ليس كتاب حنو فقط إمنا هو كتاب يف علوم اللغة كالنحو، الصرف، القراءات، العروض، البالغ

"هذا باب استعمال سيبويهسم البالغة لكنه خيتلف عن كالم البالغيني، يقول اإشارات كثرية مما دخل فيما بعد حتت 
ختصار..." وهذا يعين أن براعة البالغة تكمن يف اإلجياز عهم يف الكالم واإلجياز واالعل يف اللفظ ال يف املعىن، ال تسالف

  (1)ختصار.واال

فالدرس البالغي مرتبط ارتباطا وثيقا بعلم النحو الذي يهتدي به إىل بناء الكلمات وبيان عالقاا داخل 
الرتكيب مث يبدأ الفن البالغي بالتصرف يف العبارة جبعلها سلسلة قوية التأثري، فهذه إشارة إىل أثر النحويني يف مباحث 

وأسبابه والتقدمي والتأخري وأغراضه اليت تبدو بالغية أكثر منها حنوية، الرتكيب تأثريا مباشرا حيث جند إشارات إىل احلذف 
وقد فسرها تفسريا بالغيا بل أحيانا نراه يتناوهلا بعني الطريقة اليت سلكها علماء البالغة من بعد، وذلك اعتبار أن النحو 

على فكرة "معاين النحو" مما يثبت هذه  يكسب الكالم املزية اجلمالية شأنه يف ذلك شأن البالغة، ألن علم املعاين قائم
  الصلة الوثيقة بني النحوي والبالغي.

واديا من أودية البالغة وكنزا  - كما عرب عنه أحد البالغيني احملدثني  -ويعد باب التقدمي والتأخري يف علم املعاين
  )2(صرف، بعيد الغاية..."من كنوز املعاين، وقال فيه اجلرجاين "هو باب كثري الفوائد، جم احملاسن، واسع الت

وذا فقد أوىل علماء البالغة عناية كبرية وأمهية بالغة لباب التقدمي والتأخري معربين يف ذلك عن مجالية وفنية 
استخدام هذه التقنية كأخذ السمات املميزة للبالغة العربية ومن قبلها النحو، فتوظيف التقدمي والتأخري كسمة أسلوبية هلا 

  رتاكيب النحوية ومن مث البالغية وما يرتتب عن هذه السمة من إجادة وإساءة يف النظم.قيمتها يف ال
                                                           

  .51، 50مازن مبارك، الموجز في تاريخ البالغة، دار الفكر، د.ط، ص:  (1)

   .  126ينظر: مختار عطية، التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البالغة واألسلوبية، دار الوفاء، اإلسكندرية، د.ط، ص: ) 2(
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وقد أدار البالغيون األوائل آراءهم يف مدى حتقيق اإلجادة واإلساءة يف توظيف هذه السمة األسلوبية وفصلوا 
ينصرف إىل استجادة هذه الوسيلة  القول يف مواطنها، وتعددت هذه اآلراء بني معياري اإلجادة واإلساءة، فالقيل منهم

جتاها معارضا إىل استقباحها بكوا أحد وسائل ااألسلوبية وأمهية توظيفها إلثراء النظم، بينما الكثرة منهم يتجهون 
  التعقيد واإلشكال والغموض.

ا فتقدم فتوظيف النحو بالغيا يكمن يف سالمة النظام الداليل للجملة وينبغي أن ترتب األلفاظ ترتيبا صحيح
منها ما كان حيسن تقدميه وتؤخر ما كان حيسن تأخريه وهو ما يطلق عليه حسن الرصف ذلك بأن توضع األلفاظ يف 
مواضعها ومتكن يف أماكنها لتأدية معانيها، أما سوء الرصف فهو صرف هذه األلفاظ عن وجوهها وتغري صيغتها وخمالفة 

التقنيات الفنية مثل التقدمي والتأخري بشكل من األشكال يؤدي إىل فساد ستعمال يف نظمها وفساد معناها، فاستعمال اال
      )1(املعىن وتعصيته وقبح الصورة واستهجاا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

    .127لوبية، ص: ينظر: مختار عطية، التقديم ولتأخير ومباحث التراكيب بين البالغة واألس: )1(
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  المبحث األول: ماهية التقديم والتأخير وطرائقه

النسبة بينهما يبحث علم املعاين يف كل تركيب من لفظني يسمى األول مسندا والثاين مسندا إليه، وأما صلة 
  فتسمى إسنادا.

مسية، والفاعل : هو املخرب عنه أو صاحب األمر املتحدث عنه، وهو املبتدأ أو ما يقوم مقامه يف اجلملة االفالمسند إليه
  أو ما قام مقامه يف اجلملة الفعلية.

مسية، والفعل أو ما مقامه يف اجلملة اال: هو املخرب به، أو هو األمر املعطى إىل املسند إليه، وهو اخلرب أو ما قام والمسند
  قام مقامه يف اجلملة الفعلية.

  ).59اآلية (" الزمر، يلْ كِ َو  ءٍ يْ شَ  ل ى كُ لَ عَ  و هُ وَ  ءٍ يْ شَ  ل كُ   قُ الِ خَ  فقوله تعاىل: "اهللاُ 

  اهللا: مسند إليه، مبتدأ، وهو املخرب عنه، واحملكوم بالقدرة.

  احلكم املعطى للمسند إليه.خالق: مسند خرب، وهو املخرب به، أو 

وقد يتعرض اإلسناد بركينة (املسند واملسند إليه) ومتعلقات الفعل، من مفعول به، وحال، وشبه مجلة وغري ذلك من 
املتعلقات إىل أنواع كثرية من التأليف والرتكيب، وهي تأيت يف الكالم على طرائق وأساليب متنوعة ومن أمهها أسلوب 

  .1التقدمي والتأخري

  المطلب األول: مفهوم التقديم والتأخير

وقدمته وأقدمته، فقدم وأقدم مبعىن تقدم، ومن مقدمة اجليش : يقال تقدمه وتقدم عليه واستقدم، ةــــــــــــــــــــــلغ  .أ 
  للجماعة املتقدمة، واإلقدام يف احلرب.

: السابقة يف األمر، وتقدم كقدم وقدم واستقدم: تقدم وأقدم على األمر: شجع، وأقدمت وقدمته والقدم والقدمة
 دْ قَ لَ ويقال: مضى قدما وتأخر أخرا، وجاء يف أخريات الناس، وأخرته فتأخر، واستأخر كتأخر، ومنه قوله تعاىل: "وَ 

 نَ مْ لِ عَ 
ُ
 نَ مْ لِ عَ  دْ قَ لَ وَ  مْ كُ نْ مِ  نيَ مِ دِ قْ تَـ سْ ا امل

ُ
  ).24" احلجر اآلية (نْ ريِ خِ أْ تَ سْ ا امل

  ال مرحبا باآلخر أي باألبعد، وتأخر وأخر تأخريا استأخر.واآلخر خالف األول، ويقال: 
  من السفر، وقدم يقدم وهو خالف وراء. )2(والقدم: املضي أمام، ونقول ميضي قدما أي ال ينثين، والقدوم: الرجوع

                                                           

   . 69ينظر : يوسف أبو العدوس ، البالغة واألسلوبية ، ص :  )1(

    .367، 366ص:  عني،اخلليل بن امحد الفراهيدي، ال) 2(
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  )1(ومؤخر كل شيء بالتسديد خالف مقدمة".كما ورد يف لسان العرب: "التأخري ضد التقدمي، 

فالتقدمي والتأخري يف اللغة متناقضان، حيث يعين األول يوضع الشيء أمام غريه، وقد كان خلفه، ويعين الثاين يوضع 
  الشيء خلف غريه وقد كان أمامه.

التقدمي للغرض ذاته، اعتاد العرب تقدمي ما حقه التأخري لفضل داللة ومتام معىن، وتأخري ما حقه اصطالحا:   .ب 
وذلك جبعل اللفظ يف رتبة قبل رتبته األصلية أو بعدها لعارض اختصاص أو أمهية أو ضرورة، يقول 

ي دِ جُ اسْ وَ  كِ ب رَ  لِ ِيت نُ اقْـ  ميَُ رْ ا مَ "الثعاليب": " العرب تبتدئ بذكر الشيء واملقدم غريه كما قال عز وجل: "يَ 
" التغابن اآلية نْ مِ ؤْ مُ  مْ كُ نْ مِ وَ  رٌ افِ كَ   مْ كُ نْ مِ )، وكما قال تعاىل: "فَ 43عمران اآلية (" آل نيْ عِ اكِ الر  عَ ي مَ عِ كَ اْر وَ 
)، وكما قال 46" الشورى اآلية (ورْ كُ الذ  اءُ شَ يَ  نْ مَ لِ  بُ هِ يَ ا وَ اثً نَ إِ  اءُ شَ يَ  نْ مَ لِ  بُ هِ )، وكذلك قوله تعاىل: "يَ 02(

  ان بن ثابت يف ذكر بين هاشم:). وقول حسّ 33" األنبياء اآلية (ارَ هَ النـ وَ  لَ يْ الل  قَ لَ ي خَ الذ  و هُ وَ تعاىل: "
 َِ َعَ  نُ ابْ وَ  رٌ فَ عْ جَ  مْ هُ نْـ مِ  لٌ يْ ا ل لِ عَ        هِ م دُ محَْ أَ  مْ هُ نْـ مِ وَ  ي  

ُ
  )2(.رُ يـ خَ تَ امل

  وكذلك قول الصلتان العبدي:
ِيب النَ وَ  نيَ يقِ د الصِ  ينِ ى دِ لَ عَ      ونَ مُ لِ سْ ا مُ نَ نـ ا أَ نَ تُـ ل مِ فَ 

)3(  

فقد تقدم يف اآلية األوىل القنوت والسجود على الركوع وهو قبلها، وتقدم يف اآلية الثانية الكافر على املؤمن وهو 
أوىل، وتقدم الليل على النهار يف اآلية األخرية ويف بيت  ية الثالثة اإلناث على الذكور وهنّ األصل، وتقدم يف اآل

حسان تقدم جعفر وعلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم، كما تقدم يف بيت العبدي الصديق أبو بكر على النيب 
  أيضا.

وال شك أن العرب كانت تفعل ذلك "داللة على ملكتهم يف صوغ الكالم وحاجتهم يف إجادة املعىن وحتقيق 
  )4(ض، حىت أتى هذا املبحث يف كالمهم وله يف القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق.الغر 

ويعرف النحاة العرب التقدمي والتأخري أن "اللفظ تابع للمعىن يف النظم وأن الكلمة ترتتب يف النطق بسبب ترتب 
النفس، لذا جيب مراعاة ، وأا لو خلت من معانيها حىت تتجرد أصواتا وأصداء، ملا كان وقع يف معانيها يف النفس

  )5(الرتتيب والنظم وأن جيعل هلا أمكنة ومنازل وأن جيب النطق ذه قبل النطق بتلك".

                                                           

   .65ص:  ،2العرب، جابن منظور، لسان ) 1(
  .133:، صلرتاكيب بني البالغة واألسلوبيةخمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث ا) 2(
   .133 :نفسه، ص) 3(
  .  233ط، ص: .: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا، لبنان، دقيقبدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حت ) 4(
   .201، ص: 2004عبد اهللا جاد كرمي، الدرس النحوي يف القرن العشرين، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة األوىل، )  5(
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ميكن القول أن التقدمي والتأخري عند النحاة مل يرد إال من خالل بعض اإلشارات ألم مل يفردوا له أبوابا  وذا
  خاصة، وهذا ال مينع القول بأن التقدمي والتأخري من أهم مظاهر التحويل يف النحو العريب.

وادا من أودية البالغة وكنزا من كنوز هذا بالنسبة ملفهوم التقدمي والتأخري عند النحاة، أما عند البالغيني فيعد 
  فهمه. عد وضوابط تعصم األذهان من اخلطأ يفالبيان، وأفردوا له أبوابا خاصة وقاموا بدراسته وحتليله مث وضعوا له قوا

كما اصطلحوا عليه باصطالحات عديدة، فهناك من عده أحد األساليب البالغية نتيجة متكنهم يف الفصاحة، وهذا 
  ما ذهب إليه الزركشي حني قال بأنه أحد األساليب البالغية اليت تؤكد امتالك العرب ألساليب الفصاحة والبيان.

صرفه، يقول عبد القاهر: "باب كثري الفوائد جم وهناك من عده بابا من أبواب البالغة لكثرة فوائدة وسعة ت
  )1(احملاسن، واسع التصرف".

هذا الفن وبيان فائدته البالغية، وقد كان الناس قبله يتحدثون عن التقدمي وقد أبدع عبد القاهر يف شرح قواعد 
  والتأخري حديثا عاما.

نظر إىل البنية األساسية اليت حيددها النظام ومن هذا املنطلق ميكننا القول التقدمي والتأخري ال يكون إال  بال
ال نقطع نظم الكالم ولتنافرت ألوان املعىن  اللغوي، برتتيب عناصر اجلملة فإذا حاولنا تقدمي املتأخر أو تأخري املتقدم

  ولذهبت فخامة الرتكيب.
الم، فتأخذ بذلك فالتقدمي والتأخري اصطالحا نقل أو تغيري موقع الكلمة من مكان إىل مكان يف سياق الك

  مكانا خاصا.

  المطلب الثاني: نشأة مسألة التقديم والتأخير

، فقد تطرق للحديث عن األحوال ليل الفراهيديتأخري يف النحو إىل ما قام به اخلالتقدمي والتعود جذور مسألة 
اليت تعرتي املبتدأ ومن بينها أحوال التقدمي والتأخري حيث وضح ما جيوز فيه التقدمي وما ال جيوز ومن مث كان اخلليل مبثابة 

فقد نقل عنه سيبويه أنه يرى أن قولك: "قائم زيد" ليس بقبيح أن جتعل قائم األساس لشجرة البحث يف التقدمي والتأخري 
  )2(ايف: "ليس بقبيح أن جتعل قائم خربا مقدما، والنية فيه التأخري".ري بتدأ و"زيد" خربه، يقول السم

وبعد اجلليل يأيت دور سيبويه يف كتابه "الكتاب" الذي حيدثنا فيه عن التقدمي والتأخري بكالم يعترب هو العمدة وصاحب 
ن العلماء بعد اجلليل، فقد كان العلماء قبله يعرفون التقدمي الريادة، ورمبا كان أول من أبرز سر هذا اللون البالغي م

  والتأخري ولكنهم مل يقفوا على أسراره البالغية.

                                                           

   .106، ص: 1989: حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، الطبعة الثانية، قيقعبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حت) 1(
   .102، ص: 1983ط، .، اجلزائر، دامعيةلثالث، ديوان املطبوعات اجلعوض محدي القوزي، املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر القرن ا) 2(
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وتكمن إشارة سيبويه إىل التقدمي والتأخري يف حديثه عن املفعول والفاعل حيث قال: "إم يقدمون يف كالمهم 
  هتمام به.ويعنيام" فقد قصد سيبويه التقدمي على العناية باملقدم واال ما هم ببيانه أعىن وإن كان مجيعا يهمام

يعلم ما أذكره هنا، حيث قال: " ينبغي أن  ريأخكما أشار بن جين يف باب القول عن اإلعراب إىل مصطلح التقدمي والت
املفعول قدموه على وذلك أن أصل وضع املفعول أن يكون فضلة، وبعد الفاعل، كضرب زيد عمرا، فإذا عناهم ذكر 

وتقدمي املفعول  )1(الفاعل فقالوا ضرب عمراً زيٌد، فإن زادت عنايتهم به قدموه إىل الفعل الناصية، فقالوا عمراً ضرب زيٌد"
  هتمام والعناية اليت أشار إليها سيبويه.عند ابن جين يأيت لداعي اال

لح مل يربز بشكله الفين املتكامل إال على يد وبالرغم من إشارات هؤالء للتقدمي والتأخري إال أن هذا املصط
علماء البالغة الذين فردوا له أبوابا خاصة وكشفوا عنه الستار يف كثري من لطائفه وأسراره، وهذا ما أدى بكثري من علماء 

يف علوم  البالغة إىل مدحه واإلشادة به، وخنص بالذكر "عبد القاهر اجلرجاين" واإلمام "الزركشي" صاحب كتاب "الربهان
  القرآن".

وأول من طرق باب التقدمي والتأخري هو عبد القاهر اجلرجاين من خالل كتابه "األـسرار والدالئل" وقد فصل فيه 
عن القول وقسمه إىل قسمني: األول على نية التأخري والثاين ال على نية التأخري، وأشار إىل الفوائد واحملاسن اليت ترتتب 

  مكان إىل آخر. تقدمي اللفظ وحتويله من
فقد تطرق إىل مبحث التقدمي والتأخري من خالل عملية اإلسناد اليت تتمحور حول أحوال كل  "السكاكي "أما

–أن عملية التقدمي والتأخري من فرع علم املعاين  اض، وقد أدركمن املسند واملسند إليه، ومما ينتج عن ذلك من أغر 
حبدوث اآلخر ومن مث رأى أن اعتبارات تأخري املسند لن يكون إال عند وجود متزامنة وال حيدث أي منهما إال  - بالغيا

  )2(اعتبارات تقتضي املسند إليه.

  

  المطلب الثالث: طرائق التقديم والتأخير

 للبالغيني يف درس التقدمي والتأخري طرائق تبحث يف داللة تقدمي بعض أجزاء اجلملة على بعض، لتحقيق مرادات
املتكلم، وحاجة املخاطب، فدرسوا التقدمي والتأخري يف اإلثبات، كما كانت هلم دراسة وافية للتقدمي والتأخري يف النفي 

  االستفهامإضافة إىل حبوثهم الواسعة حول التقدمي والتأخري يف 

                                                           

   .314، ص: 1998ط، .عبد القادر حسني، أثر النحاة يف البحث البالغي، دار غريب، القاهرة، د) 1(
   .  131عبد الرحيم عزاب، بنية اإليقاع يف اخلطاب القرآين، ص: ) 2(
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.  

  أوال: التقديم والتأخير في اإلثبات

  تقديم المفعول على الفعل والفاعل:  .أ 

يرى ابن جين أن تقدمي املفعول على الفعل الناصية تقدمي يقبله القياس، وميثل له بقوهلم: "زيًدا ضرب عمرو" وقد 
كاكي: "أن يكون هناك من اعتقد أنك عرفت إنسانا وأصاب يأيت هذا التقدمي لنفي اعتقاد غري صحيح، يقول السّ 

 الصواب فتقول "زيدا عرفت" فكأن القائل جيمع إىل لكن خطأ، فاعتقد ذلك اإلنسان غري زيد وأنت تقصد رده إىل
  بزيد. - أي املعرفة–عتقاد ختصيص الفعل نفي اال

على الفاعل أيضا، وتكون له داللة بالغية تستند عليها  غاية الكالم وكما يتقدم املفعول على الفعل فهو يتقدم 
  ني.ى الفاعل جوازا ووجوبا عند النحويحيث يقدم عل

وا لُ عَ جَ ومن هذا القبيل أيضا تقدمي املفعوالت بعضها على بعض، كتقدمي "الشركاء" على اجلن يف قوله تعاىل: "وَ 
غي أن يكون هللا ب)، يقول الفخر الرازي: فإذا قدمت الشركاء أفاد أنه ما كان ين100" األنعام اآلية (ن اجلِ  اءَ ركَ شَ  هِ ل لِ 

شريك ال من اجلن وال من غري اجلن. أما تقدمي "اجلن" يف قولنا "وجعلوا هللا اجلن شركاء" فهو إخبار بعبادم اجلن من 
دون اهللا، لكنه ال ينبغي وجود معبود آخر من غري اجلن: أي كأن كلمة "شركاء" حلت حمل اجلن وأخذت إعراا 

ألن اإلعراب فرع على املعىن فتقدمي "شركاء" يدعو إىل استقباح وقوع يف املعىن، وتقدمت عليها فزحزحتها عن مقامها 
      )1(شركاء يعبدون من دونه. - سبحانه–الفعل منهم أصال، أيا كان املفعول جنا أم غريه، فال يصح أن يكون له 

 
 تقديم الظرف على الفعل والفاعل:  .ب 

للزمان أو املكان، أم كان جارا وجمرورا، فمما تقدم على الفعل يتقدم الظرف على الفعل والفاعل سواء أكان   
وهو للزمان قوهلم: "يوم اجلمعة سار جعفر" ومما تقدم على الفعل وهو للمكان قوهلم: "عندك قام زيد"، ومما تقدم 

ام عندك على الفاعل وهو للزمان قوهلم: "سار يوم اجلمعة جعفر"، ومما تقدم على الفاعل وهو للمكان قوهلم: "ق
زيد"، كما يتقدم اجلار وارور على الفعل يف قوهلم: "يف البيت جلس علي" وعلى الفاعل يف قوهلم: "جلس يف البيت 

 ، ُمث مْ هُ ابَـ ي ا إِ نَ يْـ لَ إِ  ن ختصاص كما يف قوله تعاىل: "إِ علي"، ويرى "الزركشي" أن تقدمي الظرف يف اإلثبات يدل على اال
 اسِ ى الن لَ عَ  اءَ دَ هَ وا شُ ونُ كُ تَ ) ويعلق على تقدمي الظرف يف قوله تعاىل: "لِ 26- 25" الغاشية اآلية (مْ هُ ابَـ سَ ا حِ نَ يْـ لَ عَ  ن إِ 

                                                           

   . 330، 329، ص: 1994ينظر: حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، دار نوبار للطباعة، القاهرة، الطبعة األوىل، ) 1(
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)، بقوله: أخرت صلة الشهادة يف األول وقدمت يف الثاين، ألن 143ا" النساء اآلية (يدَ هِ شَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ولُ سُ الر  ونَ كُ يَ وَ 
  األمم، ويف اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم.الغرض يف األول إثبات شهادم على 

  احملدثني قول الشاعر:كما جعل أحد البالغيني 
  يعِ رِ سَ ى بِ دَ ي الن اعِ  دَ َىل إِ  سَ يْ لَ وَ          هُ هَ جْ وَ  مُ طَ لْ يَـ  م العَ  نِ  ابْ َىل إِ  يعٌ رِ سَ 

يستلزماها الوزن والقافية، ولكن من قيل ما تقدم فيه اجلار وارور "إىل داعي الندى" للضرورة الشعرية اليت 
املدقق يف تقدمي الشاعر للظرف هنا جيد أن غايته تتعدى الضرورة الشعرية لتتعلق بأثر نفسي متولد عن قوله: يلطم 

  وجهه" وكأن الشاعر يريد أن يسرع يف إقامة هذه املقارنة األليمة بني املوقفني:
النفسي هو األقرب لغرض الشاعر بتقدمي الظرف يف البيت داعي الندى" وال شك أن هذا األثر  - "يلطم الوجه

   الشعري، لتحقيق مراد املتكلم. 
  تقديم الحال على الفعل والفاعل:  .ج 

ختصاص أيضا، والتنبيه على هيئة صاحبه كقولنا: "ضاحكا جاء زيد" يتقدم احلال على الفعل والفاعل لال
ختصاص هنا من حيث لو على الفاعل، ويتضح غرض اال بتقدميه على الفعل، وقولنا: "جاء ضاحكا زيد" بتقدميه

ختيار بني جاء زيد راكبا، ماشيا، ضاحكا، وغريه من األحوال، إال أن النحاة يرون جواز تقدمي أخر حيصل الرتدد واال
  احلال على صاحبه املرفوع كقول الشاعر:

  )1(ىمَ هْ تُـ  ةٌ ميَ دِ وَ  امِ مَ الغَ  بَ وْ ا      صَ هَ دِ سِ فْ مُ  رَ يْـ غَ  كَ ارُ يَ ى دِ قَ سَ فَ 

  واملنصوب كقول آخر: وصلت ومل أصدم مستبني أسريت.
ومينعون تقدمي احلال على صاحبه ارور باإلضافة إىل مثل "عرفت قيام هند مسرعة" يقول السيوطي: فال يقدم 

ضاف إليه مسرعة على "هند" لئال يفصل بني املضاف واملضاف إليه، وال على "قيام" الذي هو املضاف، ألن نسبة امل
   من املضاف، كنسبة الصلة من املوصول، فال يقدم عليه شيء من معموالته. 

 

 تقديم الخبر على المبتدأ:  .د 

على املسند إليه، ويكون التقدمي إما  - وحقه التأخري–ضمن تقدمي املسند  وهو من قبيل ما تناوله البالغيون
  )، وقول حسان بن ثابت:6" الكافرون اآلية (ينْ دِ  ِيلَ وَ  مْ كُ ينُ دِ  مْ كُ لتخصيص املسند باملسند إليه كقوله تعاىل: "لَ 

  رِ هْ الدَ  نَ مِ  ل جَ ى أَ رَ غْ الصُ  هُ تُ ِمه ا       وَ هَ ارِ بَ كِ ى لِ هَ تَـ نْ  مُ َال  مٌ ِمهَ  هُ لَ 
                                                           

   .32، 31ينظر: خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة واألسلوبية، ص: ) 1(
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كثريا من البالغيني يرون أن الغرض هنا هو التنبيه على أن املسند خرب ال نعت، وكانت فائدته التخصيص    وإن
  كما هو ظاهر وجلي من داللة البيت.

  وإما للتفاؤل كقول الشاعر: عليه من الرمحان ما يستحقه.
  وإما للتشويق إىل ذكر املسند إليه كقول الشاعر:

  رُ مَ القَ وَ  اقَ حَ سْ و إِ بُ أَ وَ ى حَ ضُ ال سُ مشَْ      ا   هَ تِ جَ هْ بَـ بِ  ايَ نْـ الدُ  قُ رِ شْ تُ  ةٌ ثَ َال ثَ 
ختصاص والتخصيص كغرضني من أغراض تقدمي املسند، ويفرق "العلوي" يف تناوله لبالغة تقدمي املسند، بني اال

زيدا قائم ال غري إذ يقول: يف حنو قولك: " قائم زيد" يف "زيد قائم" فإنك لو أخرت اخلرب فليس فيه إال اإلخبار بأن 
من غري تعرض ملعىن من املعاين البليغة خبالف ما إذا قدمته وقلت: "قائم زيد"، فإنك تفيد بتقدميه أنه متخصص ذه 
الصفة من بني سائر صفاته، أو تفيد ختصيصه بالقيام دون غريه من سائر أمثاله، ويضيف إىل هذين الغرضني ثالثا، 

ى" ثَ نْـ األُ  هُ لَ وَ  رُ كَ الذَ  مُ كُ لَ ، فالتقدمي ينفي إنكاره، ويؤكد قيام زيد، ومن ذلك قوله تعاىل: "أَ وهو الرد على املنكر لقيام زيد
  )، حيث ينكر اهللا عليهم أن خيصوا أنفسهم بالبنني وخيصوا اهللا باإلناث.21النجم اآلية (
مما سبق أن غرضني اثنني تنتظم يف سلكهما بقية األغراض يف تقدمي املسند واملسند إليه يف اجلملة  وواضح

      )1(هتمام باملسند مما يستدعي تقدميه لغاية بالغية.مسية، ومها ختصيص املسند باملسند إليه، واالاال
    ستثناء:تقديم اال  .ه 

قام إال زيدا أحد" وقولنا: "ما ضربت إال زيدا أحدا"، أما تقدمي ستثىن منه كقولنا: "ما يتقدم املستثىن على امل
املستثىن على الفعل الناصب له فال جيوز عند النحويني، فغري جائز قوهلم: "إال زيدا قام القوم"، ويعلل ابن جين هذا 

املعىن واحد، فلما جارى ستثناء البدل، أال تراك تقول: ما قام أحد إال زيدا وإال زيد و متناع بقوله: ملضارعة االاال
 ستثناء البدل امتنع تقدميه.اال

منه يف الكالم غرضا بالغيا، يفتقد دونه، وهو إفادة احلصر، ففي قولنا: "ما  وحيقق تقدمي املستثىن على املستثىن
     ضربت إال زيدا أحدا" بدل قولنا: "ماضربت أحدا إال زيدا" يفيد أنه ال مضروب للمتكلم سوى زيد. 

 تقديم متعلقات الفعل:   .و 

يتعلق بالفعل بعض ألفاظ اجلملة، وتسمى متعلقات به أو معموالت له، كالفاعل، واملفعول األول مع الفعل 
املتعدي إىل مفعولني، وكذا الضمائر املتعلقة بالفعل واحلال والظرف واجلار وارور وغريمها، ويكون الغرض من هذا 

 نُ حنَْ  قٍ َال مْ إِ  نْ مِ  مْ كُ دَ َال وْ وا أَ لُ تُـ قْ  تَـ َال تعاىل: "وَ  من غريه، ومن ذلك قوله أوىل يف مراد الكالم التقدمي بيان أمهية املتقدم وأنه

                                                           

   . 34، 33، 32ينظر: خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة و األسلوبية، ص: ) 1(
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)، حيث قدم املخاطبني على الغائبني ألن اخلطاب للفقراء، وقد أخر املخاطبني 51" األنعام اآلية (مْ اهُ ي إِ وَ  مْ كُ قُ زُ رْ نَـ 
ألن اخلطاب )، 31" اإلسراء اآلية (مْ اكُ ي إِ وَ  مْ هُ قُـ زُ رْ نَـ  نُ حنَْ  قٍ َال مْ إِ  ةَ يَ شْ خِ  مْ كُ دَ َال وْ وا أَ لُ تُـ قْ  تَـ َال على الغائبني يف قوله تعاىل: "وَ 

لألغنياء، لذا قال يف األوىل "من إمالق" ويف الثانية "خشية إمالق" ألن اخلشية إمنا تكون مما مل يقع فكان رزق 
  أهم، فقدم الوعد برزق أوالدهم على الوعد برزقهم. أوالدهم هو املطلوب دون رزقهم ألنه حاصل فكان

 آلِ  نْ مِ  نٌ مِ ؤْ مُ  لٌ جُ رَ  الَ قَ وقد تتقدم متعلقات الفعل ألن يف تأخريها إخالال باملعىن املراد، ومن ذلك قوله تعاىل: "وَ 
الوهم أن "من" متعلقة ب )، فلو تأخر "من آل فرعون" وتقدم "يكتم" لوقع 28" غافر اآلية (هُ انَ ميَ إِ  مُ تُ كْ يَ  نَ وْ عَ رْ فِ 

  "يكتم" فلم يفهم حينئذ أن الرجل من آل فرعون.
 صَ قْ أَ  نْ مِ  اءَ جَ ومن تقدمي املتعلقات أيضا قوله تعاىل: "وَ 

َ
)، حيث تقدم 20" يس اآلية (عىَ سْ يَ  لٌ جُ رَ  ةِ ينَ دِ ى امل

  .)1(الرسلارور لدفع الوهم، الشتمال سياق اآليات قبلها على سوء معاملة أهل القرية 

  ثانيا: التقديم والتأخير في النفي

والتأخري يف صيغة النفي دالالت بالغية عميقة، حتمل بني طياا فروقا دقيقة يف استخدامات املتكلم، للتقدمي 
وإفهام املخاطب وسبيل النفي يف الكالم "ما" اليت تفيد النفي صراحة ال ضمنا، ويقع التقدمي والتأخري بني أجزاء اجلملة  

  كالفعل والفاعل، والفعل واملفعول وغريها.

 النفي بين الفعل والفاعل:   .أ 

قد يتقدم النفي الفعل تارة والفاعل تارة أخرى، وتكون داللة الكالم يف كل ذات داللة ختتلف يف األوىل عن 
ل ينفي عن الثانية، حبيث يتضح فرق ما بني قول املتكلم: "ما ذهبت"، وقول اآلخر: "ما أنا ذهبت"، يف أن األو 

سم "الفاعل" ال شك مقتض فتقدمي االنفسه فعال غري ثابت الوقوع، أما اآلخر فينفي عن نفسه فعال ثابت الوقوع، 
  وقوع الفعل وثبوته، ومن ذلك قول املتنيب:

  اارَ نَ  بِ لْ  القَ ِيف  تُ مْ رَ ضْ ا أَ نَ  أَ َال وَ       هِ ي بِ دِ سَ جَ  تُ مْ قَ سْ ا أَ نَ ا أَ مَ وَ 
أن السقم ثابت موجود وليس القصد بالنفي إليه، ولكن إىل أن يكون هو اجلالب له ويكون قد جره إىل  واملعىن

  نفسه.
  

                                                           

   . 36، 35، 34البالغة واألسلوبية، ص:  ينظر: خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب  بني) 1(
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، )1(ستعماالت يرتفع اوحيدد "عبد القاهر" يف الفرق بني احلالتني السابقتني، أمورا يرى أن الشك يف هذه اال
  ثالثة:سم وتقدمي الفعل أمورا وما يدل على الفرق بني تقدمي اال

أنه يصح حني تقدم الفعل أن يكون النفي عاما حنو: "ما قلت شعرا قط" و" ما أكلت شيئا" و" ما رأيت األول 
أحدا من الناس"، وال يصح ذلك إذا قدمت الفاعل، وكان خلفا وباطال من القول أن تقول: "ما أنا قلت شعرا قط" 

ألن ذلك يقتضي احملال، ذلك أن هذا األسلوب يقتضي أن و"ما أنا أكلت شيئا" و"ما أنا رأيت أحدا من الناس" 
الفعل ثابت متفق حصوله، وأنه منفى عن املسند إليه املقدم، ومثبت لغريه على الوجه الذي نفى عليه من خصوص 

    )2(أو عموم.
ه القول وأثبته سم أن تقول: "ما أنا قلت هذا وال قاله غريي"  ألنه نفى عن نفسأنه ال يصح عند تقدمي االوالثاني: 

لغريه، فعندما تقول: "وال غريي" يكون نفاه عن غريه، فيأيت التناقض، ألن منطوق العبارة األخرى يناقض مفهوم 
  األوىل.

" أن تقول: "ما أنا قلت هذا وال غريي"  اليت رفضها "عبد القاهر"، وذلك إذا جاز "سعد الدين التفتازاينأوقد 
ني فاسدين: أحدمها أنك قامت قرينة على أن التقدمي لغرض آخر غري التخصيص، كما إذا ظن بك املخاطب ظنّ 

ما انا قلته وال أحد غريك"، فتقول له:"  قلت هذا القول، والثاين أنك تعتقد أن قائله غريك، فيقول لك: "أنت قلته ال
  غريي"، قصدا إىل إنكار نفس الفعل فتقدم املسند إليه ليطابق كالمه.

: انه يصح أن تقول: "ما ضربت إال زيدا" بتقدمي الفعل، ألنك تنفي عن نفسك "ضرب غري زيد" وتثبت هلا والثالث
  ضرب زيد، وال يشعر كالمك بأن غريك ضرب أو مل يضرب.

نا ضربت إال زيدا" ألن نقض النفي ب"إال" يقتضي أن تكون ضربت زيدا، وتقدميك "ما أ :وال يصح أن تقول
سم يفيد أن الفعل ثابت وأنه منفى ته فهما يتدافعان، وألن تقدمي االضمريك وحرف النفي يقتضي نفي أن تكون ضرب

   )3(عن املقدم ومثبت لغريه على حسب النفي عموما وخصوصا.
  

             
  الفعل والمفعول:النفي بين   .ب 

                                                           

   .37، ص:  ينظر: خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب  بني البالغة واألسلوبية)1(
   .62، ص: 1997عبد العاطي غريب عالم، دراسات يف البالغة العربية، منشورات جامعة قازيونس، بنغازي، الطبعة األوىل،  )2(
   . 63، ص  نفسه )3(
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قد يتقدم النفي الفعل تارة و املفعول تارة أخرى، أو مبعىن آخر قد يتصدر النفي اجلملة ويليها أحد ركنيها أو 
أحد متعلقاا، فيكون للكالم معىن خيتلف من بنية تعبريية ألخرى، فحني يقول القائل مثال: "ما قلت هذا الكالم" 

  ملتكلم، لكنه مل ينف أن الكالم قد قيل، أو قاله غريه.يكون املعىن هو نفي الكالم إىل ا
وإذا جاءت أداة النفي أوال ويليها املسند إليه املخرب عنه بفعل رافع لضمريه كأن يقول القائل "ما أنا قلت هذا 

      )1(الكالم" كان املعىن حينئذ خمتلفا عن السابق، فالكالم هنا قد قيل بالفعل لكن املتكلم ينفيه عن نفسه.
  ومن مناذج هذا التقدمي املسبوق بالنفي قول املتنيب:

  َوَال أَنَا َأْضَرْمُت ِيف الَقْلِب نَارَا     َوَما أَنَا َأْسَقْمُت َجَسِدي بِِه 
العبارة يف صدر البيت يفيد وجود السقم جبسمه، لكنه ينفي أن يكون هو السبب فيه أو اجلالب له،  فبناء

  )2(وكذلك املعىن يف الشطر الثاين.

 
  النفي المتقدم لصيغة العموم:  .ج 

تناول البالغيون كذلك ما يطلقون عليه نفي العموم، وهو أن يأيت النفي بصحبة لفظ دال على العموم مثل: 
  "مجيع" بوجودمها يف مجلة واحدة فقد تتقدم أداة النفي ويأيت لفظ العموم بعدها، كما يف قول الشاعر:"كل"، 

  ما كل ما يتمىن املرء يدركه     تأيت الرياح مبا ال تشتهي السفن
  بل بعضها، وميتنع عليه حتقيق بعضها اآلخر. فاملعىن أن اإلنسان ال يدرك كل األماين،

رسول صلى اهللا عليه وسلم مع ذو اليدين حني صلى عليه السالم ركعتني فقط مث سلم، فسأله ومن مناذج ذلك قصة ال
ذو اليدين أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا؟ فقال عليه السالم: "كل ذلك مل يكن" أي مل يكن واحد منهما، 

  )3(ال القصر وال النسيان، فنفى الرسول عليه السالم بإجابته السببني معا.

  :االستفهامثالثا: التقديم والتأخير في 

احلقيقي،  االستفهامبني ما كان الرتكيب فيه جاريا على  االستفهاميفرق البالغيون يف درس التقدمي والتأخري يف 
فيه إنكاريا، ولكل داللته البالغية وغايته اليت حتقق مغزى  االستفهامالتقريري، وما كان  االستفهاموما كان جاريا على 

  كالم.ال
  

                                                           

   . 215، ص: 2006وبناء األسلوب يف البالغة العربية، دار غريب، الطبعة األوىل، شفيع السيد، النظم ) 1(
   .216نفسه، ص: ) 2(
   .167، ص: 2004ينظر: حلمي مرزوق، يف فلسفة البالغة العربية، علم املعاين، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األوىل، ) 3(
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 الحقيقي: االستفهامالتقديم والتأخير  في   .أ 

خيتص بأداة واحدة من أدواته وهي "اهلمزة" وذلك ألا تتميز من بني األدوات األخرى  االستفهاماحلديث عن 
بدخوهلا على األمساء واألفعال فإن كان الشك يف حدوث أمر ما وجب أن يلي اهلمزة الفعل الدال عليه، ويرى عبد 

قولك: "أفرغت من الكتاب الذي   هو املشكوك فيه، مثل االستفهامالقاهر ومجهور علماء البالغة أن الذي يلي مهزة 
كنت تكتبه؟".فهنا وقع الرتدد يف الفعل، واملطلوب معرفة ثبوته للفاعل أو نفيه عنه، وتكون اهلمزة للتصور إذا كانت 
النسبة معلومة واملطلوب تصور الفعل املسند كقولك: "أأكرمت حممدا أم أهنته؟" "اشرتيت هذا الكتاب أم استعرته؟" 

نك تعيني احلاصل منهما أل د األمرين حاصل إمنا تريد بسؤالكلني ال تقصد النسبة ألنك تعلم أن أحففي هذين املثا
  تعلمه.

سم أنه ليس من الصواب أن تقول: "أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت اعلى  االستفهامويرتتب على دخول 
به ويود معرفته، وهذا ليس صحيحا، وهو تكتبه" الن معىن اجلملة أن الفعل قد وقع وأن السائل إمنا يشك فيمن قام 

   )1(مامل جيزه "عبد القاهر اجلرجاين" ألا تنطوي على تناقض وخروج عن كالم الناس، حىت وإن أجازها "النحاة".
  التقريري: االستفهامالتقديم والتأخير في   .ب 

عن حقيقته إليها، وهو أن املتكلم عامل لكنه يريد محل املخاطب على  االستفهاموالتقرير أحد املعاين اليت خيرج 
ستفهام اإلقرار كغرض كأن يكون السامع منكرا لوقوع الفعل من املخاطب، و"عبد القاهر" يرى بأن التقرير كاال

 االستفهامبتقدمي الفعل ألن  االستفهامجيب أن يلي املقرر به اهلمزة مثل قولك: "أفعلت هذا؟" فقد جاءت صيغة 
ذه الصيغة يعين أنه يقرره بالفعل من غري أن يردده بينه وبني غريه، وكالمه كالم من يوهم  أنه ال يدري أن ذلك 

    )2(الفعل كان على احلقيقة.
وإذا قدمت الفاعل فقلت: "أأنت فعلت هذا؟" كان غرضك أن تقرر املخاطب بأنه الفاعل، ومن ذلك قوله 

)، 62؟" األنبياء اآلية (يمْ اهِ رَ بْـ ا إِ ا يَ نَ تِ آهلَِ ا بِ ذَ هَ  تَ لْ عَ فَـ  تَ نْ أَ نمرود إلبراهيم عليه السالم "أَ تعاىل حكاية عن قول ال
إليه، وإمنا  يتجه إىل فاعله، وقد كانت إجابة إبراهيم دالة  االستفهامفتحطيم األصنام كائن بالفعل، لذا ال يتجه 

)، ولو كان التقرير بالفعل لكان اجلواب "فعلت" أو "مل 63ا" األنبياء اآلية (ذَ هَ  مْ هُ ريُ بِ كَ   هُ لَ عَ فَـ  لْ على ذلك إذ قال: "بَ 
  )3(أفعل"، فدل هذا على أن املطلوب التقرير بالفاعل ال بالفعل.

 اإلنكاري: االستفهامالتقديم والتأخير في   .ج 

                                                           

   .46، 45، 44العاطي غريب عالم، دراسات يف البالغة العربية، ص: ينظر: عبد ) 1(
   .48نفسه، ص: ) 2(
   .211شفيع السيد، النظم وبناء األسلوب يف البالغة العربية، ص: ) 3(
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عن حقيقته إليها، وهو إما تكذييب أو توبيخي، وعلماء البالغة يرون  االستفهام حد املعاين اليت خيرجنكار أاإل
مسا أم غري استفهام احلقيقي والتقريري جيب أن يلي فيه املنكر اهلمزة سواء أكان فعال أم اإلنكاري كاال االستفهامأن 

اإلنكاري غرض كشف أمر املتكلم فيما يدعيه، فإذا تقدم الفعل يف  االستفهاموحيقق التقدمي والتأخري يف ، )1(ذلك
سم فهو إنكار لقدرة الفاعل على القيام أمر حمال فهو إنكار لوقوعه كقولك: "أتصعد إىل السماء؟"، وإذا تقدم اال

  مبثل هذا الفعل احملال كقولك: "أأنت تصعد إىل السماء؟".
فنزل من يظن  )،04؟" الزخرف اآلية (يَ مْ العُ  يدِ هْ تَـ  وْ أَ  م الصُ  عُ مِ سْ تُ  تَ نْ أَ فَ ومن النماذج القرآنية قوله تعاىل: "أَ 

بالصم مساعا وبالعمي هداية منزلة من يرى أنه يستطيع إمساع الصم وهداية العمي، واملعىن: أأنت خصوصا قد أوتيت 
  )2(أن تسمع الصم.

سم أو الفعل، بقوله: "هو أن ينتبه اإلنكاري عند تقدمي اال االستفهامويبني اإلمام "عبد القاهر" الغرض من 
السامع حىت يرجع إىل نفسه، فيخجل ويرتدع، وحييا باجلواب، إما أنه ادعى القدرة على فعل ما ال يقدر عليه، فإذا 

تنبه  ثبت على دعواه قيل له "فافعل" فيفضحه ذلك، وإما ألنه هم بأن يفعل ما ال يستصوب فعله، فإذا روجع فيه
  اإلنكاري وهو التكذيب والتوبيخ. االستفهاميوضح لنا الغرض اجللي من فاجلرجاين ، )3(وعرف اخلطأ..."

  غير" على الخبر:-رابعا: تقديم النكرة و"مثل

بتداء بالنكرة "ما مل تفد" أي تتقدم بشروط فإذا قلت "رجل جاءين" ال : إن علماء النحو ال جييزون االتقديم النكرة  .أ 
ألن تقدمي النكرة يف الكالم يفيد التنبيه عليها، ال التنبيه على الفعل  ،حنويا، واألصل أن تقول "جاءين رجل"يصح 

املالصق هلا، وذا فقد نبهت السامع إىل أن الذي جاء من جنس الرجال ال النساء، كذلك  إذا قدمت "رجال" عند 
عن جنس من جاء أيضا، ويقرتب ذلك أيضا من القصر  فقلت: "أرجل جاءك؟" فأنت هنا تريد السؤال   االستفهام

ستثناء عند تأخري النكرة حني يقول القائل: "ما أتاين إال رجل" فهنا قصر  اإلتيان على الرجل لدفع توهم السامع واال
 )4(أن اآليت امرأة.

الكالم ويكون يف غري" من أدق غايات التقدمي والتأخري حيث يقدمان يف - يعد تقدمي "مثل غير":-تقديم "مثل  .ب 
مسني تقدميهما من البالغة ما ينعدم إذا أخرا، ويقول "عبد القاهر": "فأنت إذا تصفحت الكالم وجدت هذين اال

                                                           

   .51غريب عالم، دراسات البالغة العربية، ص:  عبد العاطي) 1(
   .164ص:  حلمي مرزوق، يف فلسفة البالغة العربية، علم املعاين،) 2(
   .  51عبد العاطي غريب عالم، دراسات يف البالغة العربية، ص:  )3(
   . 43ينظر: خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة األسلوبية، ص: ) 4(
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 فبالغة)، 1(يقدمان أبدا على الفعل إذا حني ما   هذا النحو... وترى هذا املعىن ال يستقيم فيهما إذا مل يقدما"
 غري" تكمن يف تقدميهما ال تأخريمها، ومن ذلك قول املتنيب:- ومجالية "مثل

  مثلك يثين احلزن عن صوبه     ويسرتد الدمع عن غريه
  فهو يريد أن يبني أن صفات سيف الدولة ومكانته ا يستطيع أن يثين احلزن ويتغلب عليه.

  وقول املتنيب أيضا ميدح سيف الدولة:
  واعُ جَ وا شَ ثُ دَ حَ  نْ إِ وا وَ نُ بُـ وا جَ لُ اتَـ قَ  نْ إِ      عُ دِ خَ نْ يَـ  اسِ ا النَ ذَ هَ  رِ ثَ كْ أَ ي بِ ريِْ غَ 

ينفي عن نفسه اخنداعه مبا تكون عليه الكثرة من الناس بأن يظن فيهم ظنا حسنا وأن أفعاهلم تطابق  فهو
أقواهلم، مع أم ليسوا كذلك يف الواقع، فهم جبناء يف القتال شجعان يف احلديث فهي شجاعة قول ال شجاعة 

  فعل.
وذلك أنه يكاد يكون من املطرد تقدمي  ستخدام يف أسلوب التقدمي غري" خصوصية يف اال-وهكذا فلكلميت "مثل

  كل منهما يف الكالم.
وخالصة القول يف طرائق التقدمي والتأخري أا تصرحيا وإيضاحا لقيمة  الفروق يف التعبري، اليت  تعد مثرة دراسات 

لة من املسائل جادة يف اجلملة العربية اليت شغلت علماء البالغة، وعلى رأسهم "عبد القاهر اجلرجاين" باعتبارها مسأ
املتصلة باألساليب الذي يكون لكل تعبري  معناه، ولكل وضع هدفه ومغزاه، ويف ذلك كله اتساع يف القول وقدرة 

   )2(على التعبري.

  المبحث الثاني: األغراض البالغية للتقديم والتأخير

األجزاء وتأخري البعض،  من املعلوم أنه ال ميكن النطق بأجزاء الكالم دفعة واحدة، بل البد من تقدمي بعض
عتبار فال بد وليس شيء منها يف نفسه أوىل بالتقدم من اآلخر، الشرتاك مجيع األلفاظ من حيث هي ألفاظ يف درجة اال

  لتقدمي هذا على ذاك من دواع توجيه.

  المطلب األول: األغراض البالغية للتقديم والتأخير

ينبغي اإلشارة إىل أن ما يدعو بالغيا إىل تقدمي جزء من الكالم هو ذاته ما يدعو  قبل الشروع يف بيان هذه الدواعي
بالغيا إىل تأخري اجلزء اآلخر, و إذا كان األمر كذلك فإنه ال يكون هناك مربر الختصاص كل من املسند و املسند إليه 

  بدواع خاصة عند تقدمي أحدمها أو تأخريه عن اآلخر ألما متالزمان.

                                                           

   .44، ص: خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة األسلوبية  )1(
   .222األسلوب يف البالغة العربية، ص:  السيد، النظم والبناء ينظر: شفيع) 2(
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  الدواعي و األغراض البالغية اليت توجب التقدمي و التأخري يف الكالم هي: و أهم 
  تأخر إذا كان املتقدم مشعرا بغرابة حنو قول الشاعر:إىل امل التشويق .1

  )1(رُ مَ القَ  وَ  اقَ حَ سْ و إِ بُ أَ  ى وَ حَ الضُ  سُ ا            مشَْ هَ تِ جَ هْ بَـ ا بِ يَ نْـ الدُ  قُ رِ شْ تُ  ةٌ ثَ َال ثَ 
إليه و هو ثالثة واتصف بصفة غريبة تشوق النفس إىل اخلرب املتأخر و هي تشرق الدنيا ببهجتها فهنا قدم املسند 

فإذا  ،فإشراق الدنيا أمر يشوق النفس إىل أن تعرف هذه األشياء الثالثة اليت جعلت الدنيا حبسنها تتألف و تضيء
  متكن اخلرب املتأخر فيها واستقر.عرفت النفس ذلك 
  عالء املعري: و مثاله قول أيب ال

  )2(ادِ مجََ  نْ مِ  ثٌ دَ حْ تَ سْ مُ  انٌ وَ يَـ حَ              يهِ ـــــــــــــــــفِ  ةُ ي الربَِ  تِ ارَ ي حَ الذِ وَ 

و اجلملة اليت بعده حارت الربية فيه صلة له و املوصول و صلته  ،سم املوصول و هو الذيفاملسند إليه اال
ما  ،ذلك ألن يف املسند إليه غرابة- املسند-و املخاطب هنا تشوق نفسه ملعرفة اخلرب ،كأما شيء واحد  ،متالزمان

  الذي حارت الربية فيه يا ترى؟ فيجيء اخلرب متأخرا حيوان مستحدث من مجاد.
قد حتريوا يف البعث الذي هو  فالناس ،و الذي يعنيه أبو العالء بالبعث اجلسماين: يوم خيرج الناس من أجداثهم

  الناس بعد أن كانوا تراب.إعادة 
فإذا  ،و أبسط مثال لتوضيح غرض التشويق قولك: "أعدى أعدائك" فإنك جتعل السامع تواقا ملعرفة هذا العدو

  )3(ضمأه. قلت:"نفسك اليت بني جنبيك" فإنك تذهب صداه و تبلّ 

  و هلذا فحق التشويق التقدمي. ،إذن لتقدمي املسند إليه على املسند فائدة و هي فائدة التشويق
و هذا يعين أن املسند إليه قد يقدم ليفيد ختصيصه باخلرب الفعلي يشرتط أن يكون مسبوقا حبرف نفي  التخصيص: .2

و أنت تنفيه عن  ،حنو قولك:"ما أنا قلت هذا" فهذا التقدمي يفيد أن القول ثابت و البد أن أحدا قال هذا القول
  و أنت تريد نفي كونك قائال له. ،فال يأيت هذا التقدمي إال يف شيء ثبت أنه قبل ،نفسك و تثبته لغريك
         و منه قول الشاعر:

  )4(َوَال أَنَا َأْضَرْمُت ِيف الَقْلِب نَارَا     َوَما أَنَا َأْسَقْمُت َجَسِدي بِِه 

                                                           

   .127، 126عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية، ص: ) 1(
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 ،و الشاعر ال يقصد نفي الفعل ،و لكن الشاعر ينفي أن يكون هو اجلالب هلما ،فالسقم موجود و الضرم ثابت
" و هلذا ال يصح أن يقول:"ما أنا قلت هذا و ال غربي ،فالفعل ثابت و لكنه يقصد نفي أن يكون هو الفاعل

فعندما يقول:"و ال غريي" فقد  ،ملناقضة اللفظ الثاين ملفهوم األول ألن القول ثابت و قد نفاه عن نفسه و أثبته لغريه
  قد أثبته له يف اجلملة السابقة.مع أنه  ،نفاه عن غريه

 " الزمرمْ هُ بـ رَ  نَ وْ شَ خيَْ  ينَ الذِ  ودُ لُ جُ  هُ نْ مِ  ر عِ شَ قْ ا تَـ اًِ شَ تَ ا مُ ابً تَ كِ   يثِ دِ احلَ  نَ سَ حْ أَ  لَ ز نَـ  و من أمثلته أيضا قوله تعاىل:"اهللاُ 
  فاهللا وحده هو القادر هنا دون غريه. ).23(اآلية 

  ).35اجلاثية اآلية ( "نيْ مِ الَ العَ  ب رَ  ضِ رْ األَ  ب رَ  وَ  اتِ اوَ مَ السَ  ب رَ  دُ مْ احلَ  هِ ل لِ و قوله تعاىل:"فَ 
  ال ألحد غريه. ،فإذا قلت هللا احلمد, فمعىن هذا أنه اهللا وحده ،فتقدمي املسند قصد منه التخصيص

أكرمت" و األصل "أكرمت  و من أمثلة التقدمي لغرض التخصيص: تقدمي املفعول على الفعل كقولك:"حممدا
وذلك خبالف قولك أكرمت حممدا ألنك  ،فقولك بالتقدمي "حممدا أكرمت" ختصيصا حملمد بالكرم دون غريه ،حممدا"

 ،بأن تقول أكرمت خالدا أو عليا أو غريمها ،إذا قدمت الفعل قمت باخليار يف إيقاع الكرم على أي مفعول شئت
  أي اختصاص حممد دون غريه باإلكرام. ،به اختصاصه بهفتقدمي املفعول على الفعل هنا قصد 

و كذلك تقدمي احلال على الفعل كقولك:"مبكرا خرجت إىل عملي" ختصيصا حلالة التبكري باخلروج دون غريها من 
ألنك يف تقدميك الفعل تكون باخليار يف إيقاعه مقيدا و ذلك خبالف قولك:"خرجت على عملي مبكرا"  ،احلاالت

  )1(شئت بأن تقول: خرجت إىل عملي متأخرا أو مسرعا أو مسرورا أو غري ذلك.بأي حالة 

و تقدمت أداة العموم  ،و أداة تدل على النفي ،و يكون ذلك إذا اجتمع يف اجلملة أداة تدل على العموم التعميم: .3
"كل أصحاب ،فإذا أردت التعميم قدمت املسند إليه فقلت:"كل الناجحني مل يأخذوا جوائزهم" ،على أداة النفي

  "من يظلم الناس ال يفلح".،األموال مل يبذلوا ما فيه الكفاية"
تستثين فردا واحدا و يسمى هذا عموم السلب أو سلب العموم. و دون أن  ،احلكم جلميع األفراد فأنت هنا تثبت

  يب:مثاله قول املتن
 ىن مَ تَ ا يَـ مَ  ل ا كُ مَ 

َ
  )2(نُ فُ ي السُ هِ تَ شْ  تَ ا َال مبَِ  احُ يَ ي الرِ رِ جتَْ                 هُ كُ ِر دْ يُ  ءُ رْ  امل

  و إمنا هو يدرك بعضها و يفوته بعضها اآلخر. ،فاملعىن هنا أن اإلنسان ال يدرك كل أمانيه
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  و من أمثلته أيضا أيب فراس احلمداين:
  )1(افٍ كَ   ءٍ يْ شَ  ل كُ فَ  تَ عْ نَـ ا قَـ ذَ إِ ا            فَ ي افِ كَ   ةِ يطَ سِ البَ  قَ وْ ا فَـ مَ  ل ا كُ مَ 

  و قول عمارة اليمين:
  )2(واعُ دَ وا فَ فُ رِ عْ تَـ  ا ملَْ مَ  وَ  ونَ فُ رِ عْ ا تَـ وا          مَ ذُ خُ فَ  مْ كُ ا لَ وحً رُ شْ  مَ ِيل وْ قَـ  ل ا كُ مَ 

اجلزيل" فأنت ال تريد أن غريه ال يعطب و ذلك كقولك عن شخص كرمي:"هو يعطي  :تقوية الحكم و تقريره .4
و لكن تريد أن تقرر يف ذهن السامع و حتقق أنه يفعل إعطاء  ،و ال أن تعرض بإنسان آخر يعطي القليل ،اجلزيل

و سر التقوية أن يف مثل هذا الرتكيب تكرارا لإلسناد من  ،اجلزيل. فتقيم املسند إليه يف املثال لغرض تقوية احلكم
العائد على حممد, مث  ،أسند أوال إىل الضمري املسترت فيه ،حيث إن الفعل و هو:"يعطي" يف املثال األول أسند مرتني

قوى احلكم و . و بتكرار اإلسناد يتفهو مبثابة قولك : يعطي حممد اجلزيل يعطي حممد اجلزيل ،سم الظاهرأسند إىل اال
  )3(يتقرر يف ذهن السامع.

سم ال يأتى به جمردا من العوامل إال حلديث قد و سبب التقوية على ما ذكره عبد القاهر اجلرجاين هو أن اال
فهذا توطئة له و تقدمة  ،نوي إسناده إليه فإذا قلت:"عبد اهللا" فقد أشعرت السامع بذلك أنك تريد احلديث عنه

و مجلة األمر أنه ليس  ،باحلديث فقلت:"قام" مثال دخل على القلب دخول املأنوس به فإذا جئت ،لإلعالم به
  ألن ذلك جيري جمرى تكرير اإلعالم يف التأكيد و اإلحكام. ،إعالمك بالشيء بغتة مثل اإلعالم به بعد التنبيه عليه

  .خالل ذلك يتضح الفرق من حيث تقوية احلكم و تقريره بني "هو يعطي اجلزيل" و "يعطي اجلزيل" و من
, فهذا أبلغ يف تأكيد نفي )59(اآلية -" املؤمنونونْ كُ ِر شْ  يُ َال  مْ ِ رَ بِ  مْ هُ  ينَ الذِ  و من هذا القبيل قوله تعاىل:" وَ 

  يشركون برم.لو قيل: و الذين برم ال يشركون أو ال اإلشراك مما 
  و منه كذلك قول أيب فراس احلمداين خماطبا سيف الدولة:

  )4(بِ سَ الن  بُ رْ قُـ  كَ نَ يْـ بَـ  وَ ِين يْ بَـ  وَ             ةٍ رَ سْ أُ  نْ مِ  اكَ ي إِ وَ  تُ سْ لَ أَ 

يشتمل على مجلتني تقدم املسند إليه يف األوىل و تأخر يف الثانية, و ليس من سبب لذلك يف احلالتني  فالبيت
  إال تقرير احلكم الذي تضمنته كلتا اجلملتني و تقويته.
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فإمنا  )،46(اآلية-" مرمييمْ اهِ رَ بْـ ا إِ  يَ ِيت آهلَِ  نْ عَ  تَ نْ أَ  بٌ اغِ رَ حنو قوله تعاىل:"أَ  :كون المتقدم محط اإلنكار و التعجب .5
و يف ذلك  ،بهأراغب أنت و مل يقل أأنت راغب و ذلك ألمهية املتقدم و شدة العناية  قدم خرب املبتدأ عليه يف قوله:

  من التعجب و اإلنكار لرغبة إبراهيم عن آهلته و أن آهلته ال ينبغي أن يرغب عنها.ضرب 
  :اس احلمداينر و من أمثلته شعرا قول أيب ف

  )1(؟بُ ذِ كَ   هِ يْ لَ عَ  ر مِ تَ سْ يَ  كَ لُ ثْـ مِ  ؟             وَ يهِ فِ  الُ وَ قْـ األَ  لُ بَ قْ تَـ ي لِ ثْ مِ أَ 

  و قول شاعر آخر:
  )2(فْ ارِ خَ الز  هِ ذِ َِ  عُ دِ خَ نْ تَـ  ةِ بَ رُ جْ التَ  ولِ طُ  دَ عْ بَـ أَ          مْ هُ بُـ ارُ ـــــــــــــــــــــجتََ  تْ ادَ ا زَ مَ ــــــــــــــــــــفَ  وهُ بُ ر جَ  دْ قَ 

فال يكون  ،ألنه بعد طول التجربة جيب أن يكون اإلنسان حذرا منتبها يقظا ،حمل اإلنكار و التعجبهذا 
  و مثل قول املوفق رمحه اهللا: ،منخدعا

  قُ محَْ َألَ  تُ لْ عَ فَـ  نْ  إِ ين إِ  ،ْربِ ى القَ وَ ا           سِ نً كَ سْ مَ  رُ مُ عْ أَ  بِ نسْ ال  اضِ يَ بَـ  دَ عْ بَـ أَ 
  )3(قُ دُ صْ يَ فَـ  َيل  إِ اِين عَ نْـ يَـ  ا وَ يكَ شِ وَ           تٌ ــــــــيْ  مَ ِين ـــــــــــــــــن أَ  بِ ِيب يْ  شَ ِين رُ ـــــــــــــــــــِــــ بخيُْ 

  .حمل اإلنكار و التعجب ورد يف قوله: أبعد بياض الشيب أعمر مسكنا سوى القرب
و أن الكالم قد سيق  ،أن املتقدم هو الغرض املقصود بالذكر : و تفسري هذا أن التقدم دليل علىبالمتقدم االهتمام .6

  ألجله.
و أوضح مثال يبني أثر التقدم يف املعىن و مدى األمهية اليت يعطيها للتعبري قوله تعاىل يف سورة النمل حني قدم 

            )68(" النمل اآلية نيْ لِ و األَ  ريُ اطِ سَ  أَ ا إال ذَ هَ  نْ إِ  ،لُ بْ قَـ  نْ ا مِ ؤنَ اُ آبَ  وَ  نُ ا حنَْ ذَ ا هَ نَ دْ عَ وٌ  دْ قَ اسم اإلشارة فقال:"لَ 
 ال ا إِ ذَ هَ  نْ إِ  لُ بْ قَـ  نْ ا مِ ذَ ا هَ نَ اؤُ آبَ  وَ  نُ ا حنَْ نَ دْ عِ وُ  دْ قَ "لَ  و يف آية أخرى يؤخر اسم اإلشارة كما يف سورة املؤمنون

فإذا قدم اسم اإلشارة الذي يريد به البعث كان فقدم حنن و آباؤنا على هذا.  )68(" املؤمنون اآليةنيْ لِ و األَ  ريُ اطِ سَ أَ 
و قدم حنن و  أما اآلية الثانية حني أخر اسم اإلشارة ،و أن الكالم قد سيق ألجله ،ذلك دليل على أمهية البعث

  )4(البعث.، و هم القصد من احلديث و ليس آباؤنا كان دليال على أمهية املبعوثني

  شاعر:و من أمثلة االهتمام باملتقدم قول ال
  )5(مُ َال الس  رُ طَ ا مَ يَ  كَ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  ا         وَ هَ يْـ لَ عَ  رُ طَ ا مَ يَ  اهللاِ  مُ الَ سَ 
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  فقدم املسند "سالم" على املسند إليه "يا مطر" ألن السالم أهم و أوىل عند الشاعر من املطر.
 حنو قوله تعاىل:"وَ  ،املسند إليه و ذلك خاص بتقدمي اخلرب املسند على املبتدأ التنبيه على أن المتقدم خبر ال نعت: .7

. فالشاهد هنا هو يف قوله:"و لكم مستقر" فلو قال "و )36(" البقرة اآلية نيْ  حِ َىل إِ  اعٌ تَ مَ  وَ  رٌ قَ تَـ سْ مُ  ضِ رْ  األَ ِيف  مْ كُ لَ 
و ذلك ألن حاجة النكرة إىل النعت  ،مستقر لكم" لتوهم ابتداء أن "لكم" نعت و أن خرب املبتدأ سيذكر فيما بعد

  و لذلك تعني تقدمي املسند للتنبيه على أنه خرب ال نعت. ،أشد من حاجتها إىل اخلرب
. و اخلرب أقوى من الصفة يف )197(" البقرة اآلية اةٌ يَ حَ  اصِ صَ  القِ ِيف  مْ كُ لَ  أيضا قوله تعاىل:"وَ و من أمثلته 

أكثر من كونه  ،فإذا جعلنا الشيء خربا فهو أدل على شأنه ،ألن اخلرب ركن يف اجلملة و ليس الصفة كذلك ،داللته
  صفة من الصفات.

  و من أمثلته شعرا قول املتنيب: 
  ارُ قَ تِ احْ  ي هِ  وَ  ةً امَ رَ كَ   ن ظُ تَ                 اةٌ نَ  أَ اِين  اجلَ َىن ا جَ ذَ إِ  يكَ فِ وَ 

  ح الرسول صلى اهللا عليه و سلم:و قول حسان بن ثابت يف مد 
  رِ هْ الد  نَ مِ  ل جَ ى أَ رَ غْ الصُ  هُ تُ ِمه  ا              وَ هَ ارِ بَ كِ ى لِ هَ تَـ نْ  مُ َال  مٌ ِمهَ  هُ لَ 

  )1(رِ حْ البَ  نَ ى مِ دَ نْ أَ  الِرب  انَ كَ   ر ى البُـ لَ عَ   ا       هَ ودِ جُ  ارَ شَ عْ مِ  ن أَ  وَ لَ  ةٌ احَ رَ  هُ لَ 
و أن يزيل أي إام قد ينقص  ،ال شك فيه أن الشاعر حيرص عادة على أن يبلغ املعىن إىل امللتقى كامال ام فمِ 

شيئا منه. لذا رأى الشاعر هنا أن إجراء الكالم على صورته األصلية "مهم له" قد يوهم املتلقي بأن اجلار و ارور 
لظرف بتأخره عن املنكر يكون باحلمل على الوصف أوىل منه و أن اخلرب سيذكر فيما بعد "ألن ا ،نعت للمبتدأ النكرة

ليتقوى بذلك فائدة  ،يتعاضدان يف ذلك. استدعاء املنكر يف مقام االبتداء أن يوصفباحلمل على اخلرب ألمرين 
  )2(احلكم... و صالحية الظرف أن يكون من صفاته".

. فلما كان سياق 6كم و يل دين" الكافرون اآلية حنو قوله تعاىل:"لكم دين إفادة قصر المسند إليه على المسند: .8
و أم قد طالبوا الرسول صلى اهللا عليه و  ،اآلية يدور حول عصيان مجاعة من الكفار لالستجابة إىل دعوة التوحيد

 نفياسلم أن يعبد آهلتهم سنة و يعبدوا إهله سنة, فإن احلال يقتضي أن ينفي الرسول الكرمي عن نفسه عبادة أصنامهم 
 ،لذا وقع التقدمي يف الصياغة ليؤدي هذه الوظيفة الداللية ،و يؤكد يف الوقت نفسه ابتعادهم عن دعوة احلق ،قاطعا

                                                           

   .141، 140عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية، ص: ) 1(
، قسم اللغة واألدب 2008عبد الرحيم عزاب، بنية اإليقاع يف اخلطاب القرآين، مجاليات التقدمي والتأخري منوذجا، مقاربة أسلوبية، جملة النص، العدد الثامن، ) 2(

   .  137العريب، جامعة جيجل، منشورات جامعة جيجل، اجلزائر، ص: 
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و توحيدي  ،فتقد املسند اجلار و ارور "لكم" على املسند إليه "دينكم" أفاد معىن أن شرككم مقصور عليكم
  )1(مقصور علي.

و  ،ال فيها غول" فالغول مقصور على اتصافه بعدم حصوله يف مخر اجلنةومثاله قوله تعاىل يف مخر أهل اجلنة:"
على غريها من مخور فتقدمي املسند "فيها" يقتضى تفضيل املنفي عنه و هو مخر اجلنة  ،لكنه يوجد يف مخور الدنيا

  ء.أي ليس فيها ما يف غريها من الغول الذي يغتال العقول و يسبب دوار الرأس و ثقل األعضا ،الدنيا
   

ألن السامع إذا قرع مسعه يف ابتداء الكالم ما يشعر بالسرور فرح به  تعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل أو التطير: .9
  فرح سيزورك. ،سعد يف دارك ،حنو : العفو صدر به األمر

هذه  القصاص أمر حمتوم يف أما تعجيل املساءة ليتطري السامع و يبادر إىل ذهنه حصول الشر أول األمر حنو:
  )2(حرب يف الطريق إليك. ،القضية

ليحدث ذلك يف نفس امللتقى انطباعا يناسب طبيعة االسم الذي يفتتح به تقدم املسند إليه يف هذه األمثلة 
  الكالم.

  و من أمثلة املساءة قول املتنيب:
  )3(دُ يَ  هِ تِ اقَ دَ صَ  نْ ا مِ مَ  هُ ا لَ و دُ ى            عَ رَ يَـ  نُ رَاى احلِ لَ ا عَ يَ نْـ الد  دِ كَ نَ  نْ مِ وَ 

  حني يوحي اللفظ بالتعظيم أو التحقري و يوحي اللفظ بذلك: التعجيل بإظهار تعظيمه أو تحقيره: .10
 أبو املوت غادرنا. ،أبو اخلري زارناكقولك:   ،إما بذاته •
 وابن اجلالد مّر بنا. ،حفيد امللك عندناكقولك:   ،و إما بإضافة •
 رجل كرمي زارنا. ،إلينانقل كقولك: تلميذ بليد   ،و إما بوصف •

  تقدم املسند إليه يف هذه األمثلة مجيعا للتعجيل بإظهار تعظيمه أو حتقريه ألن اللفظ يوحي بالتعظيم أو التحقري. 

  )4(مكة املكرمة عاصمة ديار اإلسالم. ،حممد نبينا ،كقولك: اهللا غايتنا  تعجيل التبرك به: .11

  تلك هي األغراض و الدواعي البالغية اليت تقتضي التقدمي و التأخري بني املسند و املسند إليه.

                                                           

     .  136، ص: ، مجاليات التقدمي والتأخري منوذجا، مقاربة أسلوبية عبد الرحيم عزاب، بنية اإليقاع يف اخلطاب القرآين)1(
   .39أمني أبو ليل، علوم البالغة، ص: ) 2(
   .136، ص: 2002هـ، 1422ط، .تبة العصرية، صيدا، بريوت، دك: يوسف الصميلي، املقيقأمحد اهلامشي، جواهر البالغة، حت) 3(
   . 137، ص: 1993ط، .البالغة، اهليئة العامة ملكتبة اإلسكندرية، اجلامعة املفتوحة، دعيسى علي العاكوب، الكايف يف علوم ) 4(
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و إمنا هو خمصص بدرجة  ،و هناك نوع آخر من التقدمي و التأخري ال يرجع إىل تقدمي أحد ركين اإلسناد على اآلخر
و هو يتمثل  ،مما ال حيصره حد و ال ينتهي إليه و هذا النوع من التقدمي ،التقدمي يف الذكر الختصاصه مبا يوجب له ذلك

  يف صور شىت منها:

فهنا قدمت  .)5(" الفاحتة اآلية نيْ عِ تَ سْ نَ  اكَ ي إِ  وَ  دُ بُ عْ نَـ  اكَ ي "إِ  و من أمثلته قوله تعاىل: تقديم السبب على المسبب: .1
  احلاجة.و أسرع لوقوع  ،أجنح حلصول الطلب العبادة على االستعانة ألن تقدمي الوسيلة قبل طلب احلاجة

  و لو يقع ذلك املوقع. ،إال أنه ال يسد ذلك املسد ،و لو قال:"إياك نستعني و إياك نعبد" لكان جائزا
  ي اسِ نَ أَ ا وَ امً عَ نْـ ا أَ نَ قْ لَ ا خَ ِمم  يهِ قِ سْ نَ  وَ ا تً يْ مَ  ةً دَ لْ بَـ  هِ ي بِ يِ حْ نُ لِ  ،اورً هُ اًء طَ مَ  اءِ مَ الس  نَ ا مِ نَ لْ زَ نْـ أَ على حنو منه قوله تعاىل:"وَ و 
ألن  ،سقاء الناس و إن كانوا أشرف حمالاسقاء األنعام على اقدم حياة األرض و ف. )49-48(ا" الفرقان اآلية ريً ثِ كَ 

فلما كانت ذه املثابة جعلت مقدمة يف الذكر على الناس ألن  )1(،هي سبب حلياة األنعام و الناسحياة األرض 
  معاشهم على سقيهم.هم, فقدم سقي ما هو سبب منائهم و حياة الناس حبياة أرضهم و أنعام

 مْ هُ نْـ مِ  وَ  ،هِ سِ فْ نَـ لِ  املٌِ ظَ  مْ هُ نْـ مِ فَ  ،انَ ادِ بَ عِ  نْ ا مِ نَ يْـ فَ طَ اصْ  ينَ الذ  ابَ تَ ا الكِ نَ ثْـ رَ وْ أَ  كقوله تعاىل:"ُمث  تقديم األكثر على األقل: .2
 .)32(" فاطر اآلية اتِ رَ يْـ اخلَ بِ  قٌ ابِ سَ  مْ هُ نْـ مِ  وَ  ،دٌ صِ تَ قْ مُ 

افة ضألم قليل باإل ،مث أتى بعده باملقتصدين ،و إمنا قدم الظامل لنفسه لإليذان بكثرته و أن معظم اخللق عليه
و هكذا قدم األكثر و بعده األوسط مث ذكر  )2(أي من املقتصدين. ،مث أتى بالسابقني و هم أقل من القليل ،إليه

  و لو عكست القضية لكان املعىن واقعا يف موقعه ألنه يكون قد روعي فيه تقدمي األفضل فاألفضل. ،األقل أخريا

مجالية مهمة تتولد من سياقاته املختلفة اليت تتحكم أن مبحث التقدمي و التأخري يؤدي  خلصو مما سبق نست
فهذه  ،خرى تتصل بطبيعة الصياغة ذااو منها ما يرتبط باملتلقي و أ ،فيها عدة اعتبارات منها ما يرتبط باملتكلم

  مع حاجتها و مستوياا املختلفة. نا للمفردات يتواصل و يتقاربمعيّ  نضماالعناصر جمتمعة تقتضي 

  

                                                           

   .142ينظر: عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية، ص: ) 1(
   .144نفسه، ص: ) 2(
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  رلب الثاني: أضرب التقديم والتأخيالمط

صورة التقدمي من األبواب اليت ذكرها عبد القاهر اجلرجاين يف تطبيق فكرة النظم: التقدمي والتأخري، ويرى أن 
والتأخري تكون لفائدة حتقيق املعاين يف كل حال، ألنه من اخلطأ أن يقسم األمر يف تقدمي الشيء وتأخريه إىل قسمني: 
فيكون مفيدا يف بعض الكالم، وغري مفيد يف البعض اآلخر، وعن أمهية التقدمي يقول "عبد القاهر اجلرجاين": "هو باب  

سع التصرف بعيد الغاية، ال يزال يفرت لك عن بديعة ويفضي بك إىل لطيفة، وال تزال ترى كثري الفوائد، جم احملاسن، وا
شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ 

معاين جديدة تتقبلها النفس وترتاح إليها ال ، فاجلرجاين بني لنا أن التقدمي فيه فوائد مجة يقود إىل )1(من مكان إىل مكان"
  لسبب سوى أا حول فيها اللفظ من مكان آلخر.

وقد أدرك "عبد القاهر" تلك الوظيفة اليت يؤديها التقدمي والتأخري يف الكالم، وأن هذا التقدمي والتأخري إمنا يأيت 
التقدمي ال على نية التأخري، وسنحاول أن نتعرض لكل  بصيغتني: إحدامها ما أطلق عليه التقدمي على نية التأخري والثانية

  واحد منهما على حدة.

 التقديم على نية التأخير:  .أ 

سم ويبقى على حكمه الذي كان عليه من قبل أن يتقدم، فيبقى اخلرب مرفوعا مع تقدمه، كما وهو أن يقدم اال
مت اخلرب "مسافر" وقلت "مسافر أخي"، مل يبقى املفعول منصوبا مع تقدمه أيضا، مثل قولك: "أخي مسافر" فإذا قد

تتغري صفته النحوية، بل يبقى خربا مرفوعا كما كان من قبل، كذلك املفعول به يأيت بعد الفاعل، فقولك: "قرأ الرجل 
الكتاب" فالكتاب مفعول به منصوب، وقواعد النحو تقرر موقعه بعد الفاعل، فإذا قدمته عليه وقلت: "قرأ الكتاب 

  )2(مفعوال به منصوب. يغري التقدمي صفته اليت كانت له وهي املفعولية، وإمنا يبقى الرجل" مل

وميثل "عبد القاهر" لذلك بقوله: "منطلق زيد" و"ضرب عمرا زيد" ومعلوم أن "منطلق" و"عمرا" مل خيرجا  
ي مفعوال به منصوب  بالتقدمي عما كان عليه من كون "منطلق" بقى خرب املبتدأ وهو مرفوع بذلك، وكون "عمرا" بق

  )3(كما كان قبل التقدمي.

ويف هذا الضرب من التقدمي يقول اجلرجاين: "إنه يف كل شيء أقررته مع التقدمي على حكمه الذي كان عليه ويف 
واملفعول به إذا قدمته على الفاعل كقولك: "منطلق زيد"  جنسه الذي كان فيه كخرب املبتدأ إذا قدمته على املبتدأ، 

                                                           
   .37: ص، عبد العاطي غريب عالم، دراسات يف البالغة العربية) 1(
   .201السيد، النظم وبناء األسلوب يف البالغة العربية، ص:  ينظر: شفيع) 2(
   .274، ص: 1994حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، دار نوبار للطباعة، القاهرة، الطبعة األوىل، ) 3(
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و"ضرب عمرو زيد" معلوم أن "منطلق وعمرا" مل خيرجا بالتقدمي عما كان عليه من كون هذا خرب املبتدأ مرفوعا بذلك 
فاجلرجاين يوضح لنا أن املبتدأ واملفعول به مل  )1(وكون اآلخر مفعوال به منصوب من أجله كما يكون إذا أخرت"،

  هما اإلعرايب.عن هيئتهما قبل تقدميهما وعن حكم - اإذا قدم–خيرجا 
وعلى هذا النحو سار اخلليل عندما حتدث عن مسألة التقدمي على نية التأخري، فالتقدمي عنده يبقى على حكمه 
الذي كان عليه قبل أن يقدم فتقدمي اخلرب يف "زيد قائم" يظل خربا إذا قلنا "قائم زيد"، وتقدمي املفعول به يف "ضرب 

إذا قلنا "ضرب زيدا عمرو"، وهذا هو الشرط احلسن للتقدمي عند اخلليل،  عمرو زيدا" يبقى على حاله مفعوال به
وبدون مراعاة هذا الشرط يصبح الكالم قبيحا، ألنه إما يؤدي إىل كبس كما يف تقدم املفعول به حني يصبح فاعال، 

  أو يؤدي إىل احملال كما يف تقدمي اخلرب حيث خيرب عن النكرة باملعرفة.
خري يف الكالم، رأى أن بعضه حسنا وبعضه اآلخر قبيحا، لكنه مل يبني لنا السر أقدمي والتفاخلليل حني عرض الت

            )2(البالغي يف التقدمي إذ ما اكتفى بضرب األمثلة على هذا النوع، وأعقب عليه بأنه عريب جيد.
 التقديم ال على نية التأخير:   .ب 

وهو اجلانب الثاين من أضرب التقدمي، وهو أن تنقل الشيء من حكم إىل حكم آخر، وجتعل له بابا غري بابه، 
مسني حيتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ويكون اآلخر خربا له فتقدم تارة اوإعرابا غري إعرابه وذلك أن جتيء إىل 

ذلك بقوله "ضربت زيدا" و"زيد ضربته"، فلم يتقدم هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذا، وميثل "عبد القاهر" ل
بتداء وأن يشغل الفعل بضمريه، "زيد" على أن يكون منصوبا بالفعل كما كان، ولكن على أن يكون مرفوعا باال

  )3(ويكون يف موضع اخلرب له.

ا وزيد ضربته" ا عملية العدول يف تقدمي املفعول به، يف مثل "ضربت زيددويستمر "عبد القاهر اجلرجاين" مؤك
بتداء مع شغل حيث مل يتقدم زيدا على أن يكون مفعوال به منصوب بالفعل كما كان، ولكن على أساس رفعه باال

   )4(الفعل بضمريه وجعله يف موضع اخلرب.
فاجلرجاين مل ينظر إىل تغري اإلعراب فحسب، وإمنا نظر إىل اختالف املعىن باختالف صورة الرتكيب، وما ذهب 

د القاهر" هو الصواب ذلك باختالف املعىن باختالف الرتكيب وهذا يفيده النظم، وذلك يف مثل قوله إىل "عب
سم اسم، فالصفة جتعل دالة على الذات ومسندا إليها، و "املنطلق زيد" الشخص الذي له الصفة هو صاحب اال

                                                           

   .60عبد القادر حسني، أثر النحاة يف البحث البالغي، ص: ) 1(
   .59، ص: نفسهينظر: ) 2(
   . 115، ص :  يف القرآن الكرمي، دراسة بالغيةخمتار عطية، علم املعاين ودالالت األمر ) 3(
  .274حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، ص: ) 4(
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نطالق هي الذات املشخصة املسماة الذات جيعل داال على أمر نسيب ومسندا، واملعىن أن الذات اليت تثبت هلا اال
  بزيد.

ومن هذا املنطلق يرى أن من اخلطأ تقسيم األمر يف تقدمي الشيء وتأخريه قسمني فيجعل مفيدا يف بعض الكالم 
وغري مفيد يف البعض اآلخر، وليس هلذه التفرقة بني هذين الضربني من التقدمي أثر يف اختصاص أحدمها بداللة بالغية 

ي داللة من الدالالت البالغية اليت تعرض هلا ترتبط مبجيء اللفظ مقدما يف اجلملة بغض النظر عن دون اآلخر، فأ
  )1(بقائه على صفته النحوية اليت كانت له قبل التقدمي أو تغريها واكتسابه صفة جديدة.

  

  المطلب الثالث: أهمية التقديم والتأخير

إن اجلملة العربية ال تتميز حبتمية يف ترتيب أجزائها، وبالرغم من ذلك ترك لنا النحو رتبا حتفظ ا هذه األجزاء، 
والعدول عن هذه الرتب ميثل نوعا من اخلروج عن اللغة النفعية إىل اللغة اإلبداعية ومن هنا وجه البالغيون اهتماما خاصا 

ات اليت توفرت فيها هذه الظاهرة وما ميكن أن تفيد منه الداللة، أو مبعىن أصح ما هلذا املبحث ورصدوا كثريا من التعبري 
ن الرتكيب إذا كان بينا واضحا ال حيتمل إال الوجه الذي أميكن أن تتغري به الداللة تغريا يوجب هلا املزرية والفضيلة، ذلك 

إذا احتمل يف ظاهر احلال غري الوجه الذي جاء هو عليه، حىت ال يشكل فال مزية فيه، إمنا تكون املزية وجيب الفضل 
عليه، ورأيت يف ذلك حسنا وقبوال يف التعبري اجلمايل واإلبداعي للرتكيب الذي خيضع بالضرورة لطابع اللغة ومنطها 

رة املألوف يف ترتيب أجزاء اجلملة، من حيث كان العدول عن هذا النمط مبثابة منبهات فنية يعمد إليها املبدع ليخلق صو 
  )2(فنية متميزة.

يقول يف  تهاب التقدمي والتأخري وإبراز أمهيويعد اجلرجاين واحدا من أهم علماء البالغة الذي أوىل اهتماما بالغا بب
ذلك: "هو باب كثري الفوائد جم احملاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ال يزال يفرت لك عن بديعة ويفضي بك إىل 
لطيفة، وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم 

هتمام باملقدم وإبراز األمهية اليت يعطيها مي عنده يكون للعناية واال، فالتقد)3(فيه شيء وحول اللفظ من مكان إىل مكان"
صاحب  هتمام باملتقدم تارة أخرى، إذ ينصختصاص تارة ولالللتعبري، فتقدمي املسند على املسند إليه يكون إلفادة اال

ا نَ يْـ لَ إِ  ن "خمتصر شروح التلخيص" على أن تقدمي املسند يكون الغرض منه ختصيصه باملسند إليه ومن ذلك قوله تعاىل: "إِ 
ختصاص، أي إن إيام ال يكون إال هللا تعاىل )، فهنا تقدم املسند لال26" الغاشية اآلية (مْ هُ ابَـ سَ ا حِ نَ يْـ لَ عَ  ن إِ  ُمث  مْ هُ ابَـ ي إِ 

                                                           

   .38ينظر: عبد العاطي غريب عالم، دراسات يف البالغة العربية، ص: ) 1(
   .329ينظر: حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، ص: ) 2(
   .37عبد العاطي غريب عالم، دراسات يف البالغة العربية، ص: ) 3(
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" احلجرات اآلية اهللاِ  ولَ سُ رَ  مْ يكُ فِ  ن وا أَ مُ لَ اعْ هتمام به كما يف قوله تعاىل: "وَ م ال يكون إال عليه، وقد يتقدم لالوإن حسا
هتمام به، وهو توبيخ للقوم على ما صدر منهم ورسول اهللا بينهم لذلك قدم اخلرب ألنه )، حيث تقدم املسند لال07(

  مناط التوبيخ وحمل الزجر.
أحسن وأبلغ يف إيصال املعىن دون املساس برتب األلفاظ يف  - هلا رتبة التقدمي أصال- بقاء التقدمي  وقد يكون

اجلملة، فاملسند إليه مثال رتبته التقدمي وقد يكون اإلبقاء على تقدميه يف بعض األحيان أوىل من تأخريه تبعا لدواعي 
  املقام، ومن ذلك قول الشاعر:

  رُ مَ القَ وَ  اقَ حَ سْ و إِ بُ أَ ى وَ حَ الض  سُ ا      مشَْ هَ تِ جَ هْ بَـ ا بِ يَ نْـ الد  قُ رِ شْ تُ  ةٌ ثَ الَ ثَ 
ستغراب تصاله مبا يدعوا إىل االحيث قدم املسند إليه وهو ثالثة ملا يف ذلك من تشويق النفس إىل اخلرب ذلك ال

باملتقدم، وإحراز دوره يف إيصال هتمام وهو قوله: "لتشرق الدنيا ببهجتها"، إال أن الغاية األساسية للتقدمي تبقى يف اال
  )1(املعىن املراد.

 دُ بُ عْ نَـ  اكَ ي وجيعل صاحب "املثل السائر" للتقدمي والتأخري أمهية كبرية يف نظم الكالم وميثل لذلك بقوله تعاىل: "إِ 
عبدك نعلى الفعل إال ملراعاة نظم الكالم، ألنه لو قال" )، يقول: إنه مل يقدم املفعول به04" الفاحتة اآلية (نيُ عِ تَ سْ نَ  اكَ ي إِ وَ 

 ب رَ  هللاِ  دُ مْ " أال ترى أنه تقدم قوله تعاىل: "احلَ ا لقوله: "إياك نعبد وإياك نستعنيونستعينك مل يكن له من احلسن م
) فجاء بعد ذلك قوله تعاىل: "إياك نعبد وإياك 1.2.3" الفاحتة اآلية (ينْ الد  مِ وْ يَـ  كِ الِ ، مَ يمْ حِ الر  انِ محَْ ، الر نيْ مِ الَ العَ 

نستعني" وذلك ملراعاة حسن النظم السجعي الذي هو حرف النون، ولو قال: "نعبدك ونستعينك" لذهبت تلك الطالوة 
  وزال ذلك احلسن.

احلياة،  ويورد املتأخرون للتقدمي أمهية أخرى ال تتصل ببناء اجلملة بقدر ما تتصل بطابع األشياء ومواقعها يف 
ا امً عَ نْـ ا أَ نَ قْ لَ ا خَ ِمم  يهِ قِ سْ نَ ا وَ تً يْ مَ  ةً دَ لْ بَـ  هِ بِ  يِ حْ نُ ا لِ ورً هُ ا طَ اءً مَ  اءِ مَ الس  نَ ا مِ نَ لْ زَ نْـ أَ كتقدمي السبب على املتسبب يف قوله تعاىل: "وَ 

سقاء الناس، وإن  ااألنعام على  سقاءا)، يقول ابن األثري: قدم حياة األرض على و 49-48ا" الفرقان اآلية (ريً ثِ كَ   ي اسِ نَ أَ وَ 
  )2(كانوا أشرف حمال، ألن حياة األرض هي سبب حلياة األنعام والناس.

كما تكمن أمهية التقدمي والتأخري يف إفادة معىن من املعاين كأن تأيت بذكر شيئني أحدمها يكون أفضل من اآلخر 
مناسبا ملطلع الكالم فأنت هنا باخليار، فإن شئت قدمت املفصول ملا له من املناسبة يف الكالم، وإن  وكان املفضول

شئت قدمت الفاضل ملا له من رتبة الفضل، وقد جاء يف التنزيل تقدمي السماء على األرض وتقدمي األرض على السماء، 

                                                           

   .19، 18، 17ينظر: خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة واألسلوبية، ص: ) 1(
   .23، 22، 21، ص: نفسهينظر: ) 2(
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ى الناظر إكمال نظره يف استنباطها وإمعان فكره يف وكل واحد منهما حيمل سرا إىل لطائف غريبة ومعاين عجيبة، فعل
  )1(استخراجها.

فمما ال شك فيه أن التقدمي والتأخري يلعب دورا جوهريا يف حتقيق بالغة اجلملة، ملا يضفيه على األسلوب من 
الفنية املتشابكة مع  إعادة بناء الكالم طبقا ملا حيتاجه املقام، حبيث تتعلق هذه الفائدة بفنية األديب أو املتكلم، وهذه

حسه الشعوري والالشعوري هي اليت تدخل يف الرتكيب اللغوي للعبارة، فإذا تشابكت إرادة األديب أو املتكلم مع حسه 
نه اختالف قد يتوافق إىل حد كبري أتولد تركيب جديد، رمبا خيتلف عما اعتاده الناس يف كالمهم وأبنيتهم وتركيبام، إال 

م واملخاطب على حد سواء، والسعي حنو الغاية املرجوة من الكالم، وهي اإليصال واإلفهام، وتلك غاية مع مرادات املتكل
  )2(التخاطب من األزل وإىل األبد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، 1995هـ، 1415عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  : حممدقيقحيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمين، الطراز، حت)  1(
   .239ص: 

   . 25-24ينظر: خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة واألسلوبية، ص: )  2(
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  خالصة:

التقدمي والتأخري يف الدرس البالغي ميكن القول بأن التقدمي والتأخري هو أحد الصور اليت  من خالل تناولنا
رصدها البالغيون العرب ووقفوا على الفوارق اخلفية بني ترتيب وترتيب، فالكالم قد جيري على النحو املعتاد الذي جيري 

ختالف أو بعضه إذا معىن سوف خيتلف كل االتيب يعطيك فيه الفعل سابقا للفاعل واملفعول، فهذا الوضع أو الرت 
  خالفت بني ألفاظ اجلملة فقدمت فيها وأخرت.
يصال املعىن املراد وحتقيق بالغة اجلملة من خالل إعادة توزيع األلفاظ مبا إوالتقدمي والتأخري يلعب دورا بارزا يف 

األصلي الذي يشكل يف هذا املبحث ركيزة  يتناسب مع الداللة املطلوبة لدى املتكلم والسامع، بغض النظر عن البناء
أساسية ميكن العدول عنها لتحقيق هذا الغرض ولكن مبقاييس حمددة، ال جتوز على بناء اجلملة األصلي، ومل يتوقف 
الدرس البالغي هلذا املبحث عند بعض األلفاظ أو الرتاكيب دون بعض، وإمنا امتد إىل سائر أجزاء اجلملة، سواء أكانت 

ة باملسند أو املسند إليه أم كان من املتعلقات اليت تلحق بطريف اإلسناد، كما اهتم البالغيون كذلك بدراسة املتعلق
مقامات التقدمي والتأخري بني الفعل والفاعل واملبتدأ واخلرب، فقد درسوا أيضا هذه املقامات مع احلال واملستثىن والظرف 

  وغري ذلك.
املبحث عند مناطات اإلثبات وفقط وإمنا جتاوزوها إىل مقامات النفي ومل تتوقف جهود البالغيني يف هذا 

مبا حيقق استيعابا كامال لطرق الكالم عامة، وسجلت آثار هؤالء البالغيني أغراضا عديدة ومتنوعة لتلك  واالستفهام
  املقامات اليت دعموها بشواهد من القرآن الكرمي واحلديث النبوي والشعر والنثر.

والتأخري ال حكم له إال الذوق األديب ألننا ال نستطيع أن نضع هلا الضوابط والقوانني اليت لو خرج والتقدمي 
تباع هذه األذواق وما سيق إليه األدباء إمر موكل إىل األدباء وأذواقهم، وما البالغة إال عليها الكالم قلت فسد، وهذا األ

                           قاس عليه أو حيكم به. من الرتاكيب اليت تصبح هدفا حمتذى ومنوذجا متبعا ي

 



  الفصل الثالث
  تمهيد  

  المبحث األول: مفدي زكرياء واإللياذة.

  المطلب األول: نبذة عن الشاعر مفدي زكرياء.      

  المطلب الثاني: نبذة عن إلياذة الجزائر.      

  المطلب الثالث: مواضع التقديم والتأخير وداللتها الفنية.      

  خالصة
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  تمهيد:

الثورة على عاتقهم فهو ما انفّك جياهد بقلمه وحربه،  يعد مفدي زكرياء من أبرز الشعراء الذين محلوا همّ 
زداد الوطنية، والذي ا افق وض احلركةوكان احلس الثوري والقومي ميزة من أهم ميزاته وخباصة يف شعره الذي ر 

م، فخدم وطنه من جانب املسؤولية األدبية والوطنية، فحياته 1954بعد اندالع الثورة املسلحة سنة دا توقّ 
، بل كانت متصلة حببل التضحية يف سبيل الوطن، فأخذت بذلك ثورة الشعر انفصاالواألدبية مل تعرف  النضالية

  )1(جنده يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكرياء. مكانة بني ثورة السالح والسياسة وهذا ما

ن قد جنينا على و النظر عن إلياذة اجلزائر نك إىل كتابة تاريخ الثورة التحريرية ونغضّ  ندعووحنن عندما 
وبطوالتنا  بأجمادنا ة ضاربة يف أعماق التاريخ حنتاج إىل ملحمة وطنية تتغّىن نا كأمّ تارخينا مبحو ذاكرتنا األدبية، ألنّ 

وتضحياتنا، هي ملحمة شعرية تروي مآثر اجلزائر وتارخيها النضايل والبطويل متفاعلة مع أحداث الثورة فكانت 
لساا الناطق ا واحلافظ لتارخيها، و إلياذة اجلزائر اليت تفرض نفسها عند احلديث عن مفدي زكرياء، بل وعند 

تاريخ اجلزائر، واعتقاد صادق أا تضاهي اإللياذات اليت مة احلديث عن أجناس األدب والشعر باعتبارها ملح
عرفتها آداب وثقافات وحضارات األمم عرب التاريخ، فهي تضاهي "اإللياذة اليونانية" للشاعر الكبري "هومريوس"،  

دمية، فإلياذة اليت تروي األساطري اليونانية الق،كما تضاهي "اإللياذة الرومانية" للشاعر "فرجيل"، وإلياذة هومريوس 
  وبطوالت من روائع معجزات الثورة اجلزائرية يف صنع تارخيها. وأحداثااجلزائر تروي تارخيا 

فيها بقلمه صفحة مشرقة من تاريخ اجلزائر بأسلوب بالغي يعكس ما جتود به  فإلياذته الشهرية اليت خطّ 
تقنيات البالغة والبيان وهي تقنية التقدمي  أهمّ ة ومجالية معتمدا يف ذلك تقنية من ية من إبداعات فنيّ الشعر قرحيته 

، اليت تعترب مالذ الشعراء يف تفجري طاقام اإلبداعية باعتبار الشعر موطن واالنزياحوالتأخري أو تقنية العدول 
ية لفنّ التقنية الت إلياذته ذه ي زكرياء كغريه من الشعراء فقد حفالضرورات فُيغتفر فيه ماال يغتفر يف الّنثر، ومفد

السمات البارزة فيها، ما أضفى عليها طابع الفن واجلمال، وكان هذا من باب إبراز أمهية وعناية  وكانت من أهمّ 
كأم إمنا يقدمون : سيبويهيقول ناية وتأخري ذاك من غرض وبالغة، املقدم، ملا يف تقدمي هذا من أمهية وفائدة وع

إمنا  اعتباطيا، وهذا يعين أن تقدمي مادته التأخري، وتأخري مادته التقدمي ليس الذي ببيانه أهم هلم، وهم ببيانه أعىن

                                                           
  .  25، ص: 2009عمر بن قينة، يف األدب اجلزائري، تأرخيا، أنواعا، قضايا وأعالما، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية،   (1)
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م والذي من معرفة مواقع الكلوافرا ل بصر وبصرية الذين أوتوا حظا ودالالت ال يدركها إّال أه له أغراض ومعانٍ 
  )1(الكالم يف التعبري العام على أكمل صورة. تساقوايراعي فيه سياق 

  

   

                                                           
(1)  :http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=31937.0 
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  :المبحث األول: مفدي زكرياء واإللياذة

ا من النظر عن إلياذة اجلزائر نكون قد حمونا جزء مهمّ  عندما ندعو إىل كتابة تاريخ الثورة اجلزائرية ونغضّ 
نا كأمة ضاربة يف أعماق التاريخ حنتاج إىل ملحمة وطنية تتغىن بأجمادها وبطوالا ذاكرتنا األدبية التارخيية ألنّ 

زا لشعره الذي وري والوطين مميّ س الثّ ومن الشعراء البارزين يف ثورة التحرير مفدي زكرياء الذي كان احلّ  وتضحياا،
الثورة املسلحة فخدم وطنه ثوريا وأدبيا ودافع عنه من جانب املسؤولية  اندالعرافق وض احلركة الوطنية منذ 

  )1(األدبية.

  :المطلب األول: نبذة عن الشاعر مفدي زكرياء

به زميل البعثة هو الشيخ زكرياء بن سليمان بن حيىي بن الشيخ سليمان بن احلاج عيسى، لقّ  مولده ونشأته: •

 12به، ولد يوم اجلمعة  اشتهرسليمان بوجناح" بـ"مفدي" فأصبح لقبه األديب الذي  دالفرقامليزابية والدراسة "
بغرداية أين تلقى فيها دروسه األوىل يف م ببين يزقن 1908جوان  12ه املوافق لـ: 1326مجادى األول 

بالبعثة امليزابية بتونس فواصل دراسته هناك يف مدرسة السالم واملدرسة  التحقومبادئ اللغة العربية، مث القرآن 
اخللدونية وجامع الزيتونة، واكب احلركة الوطنية بشعره ونضاله حيث كانت له مشاركة فعالة يف مؤمترات طلبة 

ومناضال يف حزب جنم مشال إفريقيا فقائدا من أبرز قادة حزب الشعب اجلزائري، فكان أن أودع مشال إفريقيا 
، وبعد خروجه من السجن فر إىل املغرب ومنه إىل تونس، وبعد )2(1939- 1937السجن ملدة سنتني 

املشرق لدى  ذلك كان سفري القضية اجلزائرية بشعره يف الصحافة التونسية واملغربية، كما كان سفريها يف
 م.1961مشاركته يف مهرجان الشعر العريب بدمشق عام 

أمضى حياته يف التنقل بني أقطار املغرب العريب وكان مستقره املغرب وخباصة يف سنوات  االستقاللبعد 
  )3(حياته األخرية، وشارك مشاركة فعالة يف مؤمترات التعرف على الفكر اإلسالمي.

زكرياء آثارا أدبية خمتلفة معظمها خمطوط أو تتوزعه اجلرائد واالت يف الوطن خلف مفدي  آثاره األدبية: •

العريب، فري أن أهم ما يعرب عن شخصية مفدي زكرياء هو شعره الذي ضمته ست دواوين هي: اللهب 

                                                           
  .70األدب اجلزائري احلديث تأرخيا، أنواعا وقضايا، ص: : ينظر: عمر بن قينة، يف (1)
  . 1، ص:2003: مصطفى بن احلاج بكري محودة، أجمادنا تتكلم، مؤسسة مفدي زكرياء، د.ط، (2)
  .2نفسه، ص::(3)
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اخلافق املعذب، وإن كانت  انطالقةم. 1972م. إلياذة اجلزائر 1976م. من وحي األطلس 1966املقدس 
ة اجلزائر" أهم ما توج به نضاله األديب عامة دفاعا عن اجلزائر وانتمائها وشخصيتها، فإن ديوان "اللهب "إلياذ

املقدس" هو الذي قامت عليه شهرة الشاعر وأّهله للقب شاعر الثورة اليت ذاب فيها هياما وأخلص هلا حبا  
زائري". نشيد فداء اجلزائر". نشيد ، وهو صاحب األناشيد الوطنية: "النشيد الوطين اجل)1(كما أخلص لوطنه

"العلم اجلزائري". نشيد "فداء اجلزائر". نشيد "العلم اجلزائري". نشيد الشهداء ... أما نثره فلم ُجيمع بعد، 
اريخ "الكتاب األبيض"  "ت –وله كتب ذكرها يف أحاديثه الصحفية منها: "أضواء على وادي ميزاب" 

 "...الصحافة العربية يف اجلزائر

م الكفاءة الفكرية من الدرجة األوىل من عاهل اململكة املغربية حممد اخلامس يف احامل لوس :استحقاقاته •

الثقايف من رئيس اجلمهورية التونسي احلبيب بورقيبة، وشهادة تقدير  االستحقاقم، ووسام 21/04/1961
جلهوده املعتربة ونضاله يف خدمة الثقافة الوطنية من رئيس اجلمهورية اجلزائرية  قديراعلى أعماله ومؤلفاته ت

الوطين من رئيس  االستحقاقم، ووسام األثري من مصف 08/07/1987الشاذيل بن جديد بتاريخ: 
 م.04/07/1999: اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة يف

م بتونس، ونقل جثمانه إىل 1977أوت  17م ه املوافق ليو 1397رمضان  02تويف يوم األربعاء  وفاته: •

 )2(ببين يزقن تاركا ورائه أثرا نضاليا وأدبيا كبريا. مسقط رأسه

  :إلياذة الجزائر نالمطلب الثاني: نبذة ع

م وهي تضم ألف بيت وبيت 1972تعد إلياذة اجلزائر ملفدي زكرياء من أهم آثاره األدبية ألفها سنة 
حينها مل تكن قد  ألاتغنت بأجماد اجلزائر وبطوالا وثوراا، وكانت أول مرة تلقى اإللياذة أو البعض منها واليت 

مائة وعشرة أبيات ألقاها مفدي زكرياء يف افتتاح امللتقى السادس للفكر ستبلغت األلف بيت، بل كانت تبلغ 
من بينهم الرئيس "هواري بومدين"، مناسبة أخرى  اإلسالمي يف قاعة املؤمترات من قصر األمم، أمام مجع غفري

بالعيد العاشر السرتجاع احلرية، وهي تعد  االحتفالالتاريخ موضوعا هلا هي  رواختيابإلقاء هذه األبيات  اقرتنت
  )3(ووطنيتها. وانتمائهاأهم ما توج به نضاله األديب عامة دفاعا عن اجلزائر 

                                                           
  .72: عمر بن قينة، األدب اجلزائري احلديث، تأريخ، أنواعا، قضايا وأعالما، ص: (1)
  .3، 2محودة، أجمادنا تتكلم، ص: مصطفى بن احلاج بكري : (2)

(3)
  .70عمر بن قينة، األدب اجلزائري احلديث، تأريخ، أنواعا، قضايا وأعالما، ص: :  
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إلياذة اجلزائر لوحة فنية باهرة متثل جزائر اليوم واألمس والغد بعظيم تارخيها ومشوخ جباهلا وشهامة  تربتع
أبطاهلا وشساعة صحرائها، فصرنا نتغىن بأشعارها ونرددها يف كل زمان، وقد كانت اإللياذة عمال بارعا ألجيال 

لقد قيل الكثري حول اإللياذة، واتفق اجلميع متعاقبة حىت تظل اجلذور متواصلة وفروع حب الوطن دائما مورقة، 
وتصف طبيعتها بأسلوب على كوا ملحمة شعرية تروي مآثر اجلزائر وتارخيها النضايل والبطويل، وتسجل أجمادها 

يتميز باخليال الواسع واملوسيقى التعبريية الفدية املشحونة بشعاليل نورانية، وبالفعل فاإللياذة سجل لكل املقاومات 
ل حلاضرنا ومستقبلنا يف مساعينا الستعادة شخصيتنا وحصاتنا لبناء جمد جديد وسجل للتغين جبمال الطبيعة وسج

جبمال اجلزائر، لقد خلدت إلياذة اجلزائر آل الشيخ زكرياء عقل األمة اجلزائرية كما يقول الفيلسوف األملاين 
  )1(جلزائرية تسجله إلياذة زكرياء"."شوبنهاور" "التاريخ لألمم هو كالعقل لألفراد ويقول األمة ا

  المطلب الثالث: مواضع التقديم والتأخير وداللتها الفنية

فالفعلية يتقدم فيها الفعل على الفاعل، والفاعل على املفعول به،  ،كل مجلة عربية هلا تركيبها اخلاص
يتقدم فيها املبتدأ على اخلرب، وال يتقدم اخلرب على املبتدأ والفاعل على الفعل واملفعول به على الفاعل إال  واالمسية

يف أحوال يقتضيها التعبري البالغي، وهي ما يطلق عليها بتقنية التقدمي والتأخري واليت تُعد مسة أسلوبية يف الرتكيب 
ي زكرياء كغريه تفر فيه ماال يغتفر يف النثر ومفدن الضرورات فيغاللغوي عامة والشعري خاصة باعتبار الشعر موط

من الشعراء فقد حفلت إلياذته ذه التقنية البالغية اليت هلا عظيم األثر يف روعة األسلوب ومجاله الفين، ومن 
  مواضع التقدمي والتأخري اليت حفلت ا اإللياذة نذكر:

  أوال: تقديم الخبر عل المبتدأ:

  ة ميكن اإلشارة أوال إىل مفهوم املبتدأ واخلرب واألصل يف رتبتهما يف النحو العريب.يف البداي

اللفظية الزائدة أو  العواملا من احملقق (الصريح)، أو املقدر (املؤول) املخرب عنه جمرد االسمهو :المبتدأ •

) 29الفتح اآلية (" ُسوُل اللهِ حمَمٌد ر الوصف السابق مسندا إىل مرفوع مستغىن به، فاحملقق مثل قوله تعاىل "
ٌر لُكمْ در مثل قوله تعاىل"واملق  )2(.)184" البقرة اآلية (َوَأن َتُصوُمواْ َخيـْ

                                                           
)1( :http://forum.univbiskra.netLindex.php?topic=31937.0 

  . 7، ص:2004، مكتبة نانسي دمياط، د.ط، االمسية: فتح اهللا صاحل املصري، دراسة اجلملة (2)
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هو الركن الثاين يف اجلملة االمسية وهو اسم مرفوع خيرب عن املبتدأ ويتمم معىن اجلملة مثل: الشمس  : الخبر •

  )1(كوكب مضيء.

أن يذكر املبتدأ أوال مث اخلرب ثانيا، أي أن يتقدم املبتدأ على اخلرب،  االمسيةفالرتتيب األصلي لركين اجلملة 
" البقرة َحبةٍ  مائَةُ  ُسنبـَُلةٍ  ُكل  ِيف " وذلك مثل قوله تعاىل ولكن مل ُمينع عكس هذا الرتتيب فيتقدم اخلرب على املبتدأ

  )2().10" البقرة اآلية (مَرضٌ  قلوميف ) وقوله تعاىل أيضا "261اآلية (

  شحنة إخبارية فمنها قوله: باعتبارهاوقد كان هذا النوع رائجا يف ثنايا اإللياذة 

 3(ُمَقَدَسٌة ِمْن ِوَشاٍج ِوُصْلبٍ                  َدْرٍب لََنا حلََْمةٌ ِيف ُكل(  

ها وهي تعكس لنا مدى عظمة الثورة وأعظم من آثار نضالية تارخيية يف اجلزائر،يكشف لنا عن الشاعر  إنّ 
يف التاريخ، فالثورة موجودة يف كل درب من دروب  امسهاها وبطوالا وخّلد الشعب اجلزائري الذي صنع مالمح

عب اجلزائري يقدسها ويفتخر ا اهر، فشمولية الثورة وقوا وعظمتها جعل الشّ جلزائر ويف كل نقطة من تراا الطا
ا منفهي شعاره  ا سد قد الشخصية الشعرية  يعا يف وجه العدو الغاشم، وجندالكفاحي والنضايل الذي وقف

 هقّ حاستطاعت أن تربز لنا مدى قوة ومشولية الثورة يف طابع إخباري فين تالعب فيه برتكيب أجزاء الكالم فقدم ما 
م، فقد لغاية بالغية يف إبراز وتأكيد أمهية املقدّ ا ه التقدمي، ومل يكن ذلك عبثا من الشاعر وإمنّ قّ وأخر ما ح التأخري

قدم اخلرب وهو شبه اجلملة "يف كل درب" على مبتدئه وهو لفظة "حلمة" جمسدا ذلك يف صورة فنية داللية هلا من 
  القوة والتأثري ما جيلب خيال السامع إىل قوة وعظمة الثورة اجلزائرية ومشوليتها.

ُمَرحنٌَة ِمْن َغَوايَاِت ُصب                 ةٌ َوِيف ُكل ُحيب لََنا َصبـْوَ 
)4( 

وجند الشاعر هنا يصور لنا اجلانب العاطفي للثورة اجلزائرية، فالشعب اجلزائري متشبع حبب الوطن فال 
الوطن والتضحية، وهو ما يشكل جدل وجداين يف ذات اجلزائري يف ثنائية مجعت  حبّ  من احلب سوىيعرف 

 االنتماء، وهو ما أرسى احملور الداليل للحب يف اعتباربني حب اجلزائري ألخيه وحبه لوطنه الذي يبقى فوق كل 
أعماق العواطف إىل هذه األرض البطولية، وقد نقل الشاعر أحاسيسه والشعب اجلزائري بصدق ألا نابعة من 

                                                           
  156، ص: 2000: ���ود �طر��، ا���و و�ط
�����، دار ا����� ا�	ر
��، ا�ط
	� ا�و��، )1(
)2

 
  .31، ص:االمسيةفتح اهللا صاحل املصري، دراسة اجلملة : )

  .21، ص: 2006، إلياذة اجلزائر، مؤسسة مفدي زكرياء، د.ط، زكرياء مفدي: )3(
  .21: نفسه، ص: )4(
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الصادقة يف صورة فنية بليغة، مكسرا بذلك القاعدة النحوية يف الرتكيب اللغوي للجملة حيث قدم اخلرب وهو شبه 
" على مبتدئه وهو لفظ "صبوة" للتأكيد على قوة العاطفة وحب الوطن والفداء يف سبيله  اجلملة "يف كل حي

ة لكنها تشكل موقعا فنيا بليغا يُثار فيه مشاعر وعواطف املتلقي والتقدمي والتأخري هنا ذات شحنة إخبارية بسيط
  كما جند ذلك يف قوله:لقوة الرابطة والعاطفة اليت جتمع اإلنسان بوطنه.

 ةٌ  َوِيف ُكلَحٌة ِمْن َسَالٍم َوَحْربٍ                 ِشْربٍ لََنا ِقصُجمَن
)1(  

إىل ذكر مناطقها  انتقلرمز الوطن، مث  باعتبارهالة واحدة استهل الشاعر يف البداية حديثه عن اجلزائر كت
قصة  كل نقطة من هذا الوطن حتمل  منطقة منطقة حىت وصل إىل ذكر كل درب وشرب من أرض اجلزائر ألن

، واالستقاللحتقيق احلرية  يفهلا ابطأنضالية تارخيية تروي أجماد وبطوالت الشعب اجلزائري، فلكل منطقة قصتها و 
شرب" واليت تشرتك يف مدلول واحد  –حي  –اجلزئي أللفاظ "درب  نا براعة الشاعر يف حتقيق التجانسبرزت ل وقد

حيث أن الشرب جزء من الدرب و الدرب جزء من احلي، وهكذا فتشاكل هذه األلفاظ فيما بينها زاد يف تقوية 
زائر واليت استطاع من خالهلا التالعب ندسة وتأكيد املعىن، وهذه الصورة التحليلية اليت رمسها الشاعر ألرض اجل

وتركيب اجلملة تقدميا وتأخريا حيث قّدم اخلرب وهو شبه اجلملة "يف كل شرب" على مبتدئه وهو لفظ "قصة" ويف 
عرب كافة أرجاء الوطن ممّا يؤكد العناية البالغة بالثورة ايدة، وقد  وانتشارهاهذا تأكيد على أمهية ومشولية الثورة 

  صورها يف قالب فّين مجايل يعكس مجال وسحر اجلزائر.

متناثرا بنسبة قليلة يف ثناياها وهذا الضرب من التقدمي والتأخري مل يكن له حظ وافر يف اإللياذة فقد كان 
  واليت منها قوله كذلك:

  )2(ُمَضرَجٌة ِبِدَماٍء َونُورٍ                 َعَلى الَعَرّيب الشِهيِد َصَالةٌ 

 اجلملةشبه واملتأمل يف هذا البيت الشعري يلمح ظاهرة التقدمي والتأخري واليت جتلت يف تقدمي اخلرب وهو 
"على العريب الشهيد" على مبتدئه املؤخر "صالة" واألصل أن يقول "صالة على العريب الشهيد"،  مع املضاف إليه

ت الشهداء يف سبيل الوطن يف أسلوب فين بليغ وقد كان لتقدمي اخلرب داللة فنية وأمهية بالغية توحي بتضحيا
  يف تقدميه أبلغ، كما نلمح ذلك أيضا يف قوله:والعربة 

                                                           
  .21ص: ،  زكرياء، إلياذة اجلزائر مفدي: )1(
  .74، ص:  نفسه: )2(
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 ضَ مُ                 اايَ بَ خَ  نيَ عِ ارِ َوِيف اَألْرِض لِلز مَ دِ بِ  ةٌ خَ م 1(اايَ حَ اء الض(  

األلفاظ وجودة  اختيارالرتبة اجلزائرية بالدماء الزكية يف أسلوب ميتاز حبسن  ارتواءد لنا الشاعر فقد جسّ 
ايا" مقدما يف ذلك اخلرب وهو شبه اجلملة "يف ظش–الصياغة مستعمال فنا من فنون البديع وهو التصريح "خبايا 

  األرض للزارعني" على مبتدئه "خبايا" إلبراز أمهية وعناية املقدم واختصاصه بالتضحيات.

  :ثانيا: تقديم الجار والمجرور على خبر المبتدأ

أن يتصدر املبتدأ اجلملة ويعقبه اخلرب باعتباره مالزما ملبتدئه وخمربا  االمسيةالرتتيب النحوي للجملة  إنّ 
عنه، وقد حتتاج اجلملة بعد ذلك إىل معان إضافية تضيفها إىل املعىن األساسي لتوضيحه أكثر وهي ما تسمى 

ار وارور على تغيري يف الرتكيب النحوي للجملة فيتقدم اجلباملكمالت واليت منها اجلار وارور، لكن قد حيدث 
وذلك ما نلمسه يف إلياذة اجلزائر اليت زخرت ذا الضرب من التقدمي والذي كان طاٍغ على اإللياذة خرب املبتدأ، 

  بصورة جلية فمنها قوله:

  )2(َقةيْـ وَ لس َوَخط َمَعاِلَمَها ِيف ا                َوبِْلَكْوَر لِْلَمْجد َشق َطرِيَقهُ 

قد عمد إىل ذكر جمموعة من أمساء املدن واألماكن اجلزائرية يف ثنايا إلياذته فنجد الشاعر هنا 
يف اخلطاب الشعري ليحيل الشاعر سامعه  حية الداللية متثل اجلانب املكاينالسويقة" فهي من النا -منها:"بلكور

و اد ليشق طريقه الصعب ملآثر هذا الوطن اجلليل سائرا حن ومتجيدا إىل واقع بأمسائه وأماكنه احلية وذلك ختليدا
تقنية التقدمي والتأخري، فقدم  استعمل، وهو يف هذا جنده قد عا إىل احلرية وال شيء سواهابصوت نضايل متطل

طريقه  "وبلكور شقّ  طريقه"، فأصل الكالم اجلار و ارور "للمجد" على خرب املبتدأ وهو اجلملة الفعلية "شق
ا، ومل يكن وتأخري ه تالعب بألفاظ اجلملة تقدميا مبتدئه من اجلار وارور، لكنّ للمجد" باعتبار اخلرب أقرب إىل 
يف أسلوب مجايل تقدم  ختليدا ألماكن ثورية "بلكور والسويقة" غايته من ذلك ذلك عبثا منه بل كان فّنا بالغيا

الشاعر من  استطاعة رائعة لمجد" الذي يتطلع الشعب اجلزائري لتحقيقه، وهي صورة فنياجلار وارور وهو لفظ "ل
  فخرا واعتزازا.الفرنسي  لالستعمارو  للشعب اجلزائري غ رسالتهخالهلا أن يبلّ 

                                                           
  .88، ص:  زكرياء، إلياذة اجلزائر مفدي: )1(
  .28، ص:  نفسه: )2(
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لُ طَاَع تفـََغص َوَما اسْ                 َوُسوْسَتاَل بِالرْعِب طَاَر ُشَعاًعا   )1(رِيَقهُ  عُ يـَبـْ

منها ، واليت توزعت يف ثنايا اإللياذة احتقارا استعماريةوهنا جند الشاعر يعرض حديثه عن أمساء وأعالم 
تفنن يف ممارسة أشكال التعذيب يف حق اجلزائريني األبرياء، فرغم غطرسته إال أنه مل "سوستال" وهو جنرال فرنسي 

الفين  يف بصورة رائعة تعكس مدى قدرته على التصوير  هزميته الشاعر صور يستطع الصمود أمام قوة الثورة، فقد
ستال من سو فبليغ التشبيه ال يف صورة بيانية حيث استخدمغية، وب راقي حيمل داللة لفظية بالثوب مجايل وأسل

 عن اخلرب يف قوله قّدمه مهية اجلار واروروأليطري ما، كما مل يستطع بلع ريقه،  شدة الرعب أصبح له جناحان
ر وارور وجتسد ذلك يف صورة الشاعر وتأكيده على شدة الرعب ملا قدم اجلا إرادة "  فلوالطار شعاعا الرعبب"

  غية فنية.بال

  )2(ارَ ـــــــــيصِ بَ  ونَ رُ مِ ضْ ا يُ مبَِ  تُ نْ كُ َو                 وافُ لَ خْ أَ  مْ كَ َو  ...وكِ دُ اهَ عَ  مْ وَكَ 

األمل، بريق احلرية  فالشاعر هنا يقر بالوعود الفرنسية الكاذبة اليت كانت يف كل مرة تعطي بريق
ستخدم الشاعر اياا اخلبيثة من وراء ذلك، وهنا اوغ ألهدافهاوتسعى  سراباستقالل للجزائريني، لكنها كانت الوا

املعىن على حد السواء، لكن الشاعر غة الكالم و ال قوة وتأثريا ملا يف احلذف من بتقنية احلذف اليت زادت املعىن
هتمامه وأوىل االشاعر  ، وقد صبّ زائرية فما تضمره خبيثاجتاه الثورة اجلاسا وما تضمره ببصريته كان عليما بنوايا فرن

لذلك قدم اجلار وارور "مبا يضمرون" على خرب كان عنايته مبا تضمره فرنسا للجزائريني من مكر وخبث وخداع 
فقد حرص على  وعودهايف فرنسا  خبث لكشف "وكنت بصريا مبا يضمرون"، لكن واألصلوهو لفظ "بصريا" 

  أمهية تقدميها على اخلرب، وهو ما ساهم يف تشكيل وإبراز مجاليات النص الشعري يف قالب فّين رائع.

 وجند هذا النوع من التقدمي هو اآلخر مل يكن له حظ ونصيب يف اإللياذة اجلزائرية فكان توظيفه بصورة
  ا حيث يقول:، فلم يلجأ إليه الشاعر كثري قليلة متناثرا بني سطورها

  )3(َهَواكِ  شظاياَشَعالِيُلُه ِمْن                 وَُكْنُت ِلُروِح النَضاِل َهلِيًبا

اليت وظفها الشاعر حيث قّدم  يف األسلوبية نزياحمي والتأخري أو تقنية العدول واالوهنا نلحظ تقنية التقد
ع از أمهية روح النضال والكفاح يف صن"هليبا" تأكيدا منه على إبر  وهو خرب كاناجلار وارور "لروح النضال" على 

                                                           
  .28، ص:  زكرياء، إلياذة اجلزائر مفدي: )1(
  .55، ص:  نفسه: )2(
  .84 :: نفسه، ص)3(
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جمد الوطن، فقد أوىل عنايته واهتمامه باملقدم وهو اجلار وارور على حساب "خرب كان" وهو األوىل له مبالزمة 
  جمسدا ذلك يف أسلوب متيز حبسن الصياغة ومالئمة غرض اخلطاب الشعري. امسها

  )1(اكِ ـــــــــــــــطَ خُ  ونَ عُ بَـ تْ يَـ  مْ هُ تَـ يْ ا لَ يَ فَـ                 االً ثَ مِ  ريِ مِ ض ال قِ دْ صِ لِ  تُ نْ كُ َو 

كما نلمس كذلك يف هذا البيت الشعري جلوء الشاعر إىل توظيف تقنية التقدمي والتأخري، فقّدم اجلار 
وارور وهو "لصدق الضمري" على خرب كان وهو لفظ "مثاال" للداللة على األمهية والدور الذي يلعبه صدق 

  فيها قرحية الشاعر اإلبداعية.   نتصاراا يف صورة فنية بليغة جتلتاالضمري يف ضع أجماد الثورة وحتقيق 

  :ثالثا: تقديم المفعول به على الفاعل

  غوي للجملة عند النحويني.يف الرتكيب اللّ  موقع املفعول به اإلشارة إىلجتدر بداية 

 المفعول به: •

 الزمة وفعل وفاعل ومفعول به مجلة ركنني أساسني مها الفعل والفاعل مجلة ترتكب اجلملة الفعلية من     
وهي  وقد حتتاج اجلملة إىل معاين إضافية تضيفها إىل املعىن احلقيقي، وهو يف هذه احلالة عمدة، متعدية 
  فضلة.
، واألصل يف )2(مثل: قرأ خليٌل الدرسَ  اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل املفعول به هو       

قدم املفعول به على الفاعل، دون أن أن يأيت يف رتبة بعد الفاعل لكن قد ختتل القاعدة النحوية فيُ  املفعول به
يكون هناك لُبس يف املعىن فنقول مثال: قرأ الدرَس خليٌل، فتقدمي املفعول به على الفاعل مل خيل باملعىن العام 

ا يعرب عن داللة اخلطاب الشعري، وهذا ما بالغية حتمل من اجلمال والفن م ة من تقدميه. والغاي)3(للجملة
تعكس شاعرية  يف ثنايا القصيدة بصورة كبرية لضرب من التقدمي والتأخري متناثرحيث جند هذا ا لياذةاإليف  نلمسه

 فنية ذات داللة بالغية، ومنها قوله: مفدي زكرياء يف صور

                                                           
  84، ص:  مفدي زكرياء، إلياذة اجلزائر: )1(
  .188ص:  د.ط ،: عبده الراجحي، النحو التطبيقي، دار املعرفة)2(

  .340 :ص دار املعرفة، بريوت: حممود حسين خمالسة، النحو الشايف الشامل،)3(
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  )1(بَِأْعَماِقَنا الذْكَريَاتُ  فـََهاَجتْ                 ُأْسُطورٌَة َردَدتْـَها الُقُرونُ 

األسطورة اليت تناقلتها القرون بفخر وإعجاب فشكلت بذلك جزء هاما من الذاكرة احلضارية  فاجلزائر
ة من خالل مسريا البطولية، تارخييقد صبغ الثورة اجلزائرية بصبغة لكلمة أسطورة  يدفاإلنسانية، واستعمال م
استطاع  دامت قرون، وقدطوالت بة صراعات و دالتحرير فحسب بل هي ولية حرب دولي هذه األسطورة ليست
ه شّبه ديف صورة احملسوس من خالل توظيفه للصور البيانية فنج داجلام دالبالغية أن جيس الشاعر برباعته وفنيته

 دوتلهب نار احلق روح احلماسة  يف األعماق توقظها التاريخ دحكاية يف كل مرة، حكاية خل ددالقرون بإنسان ير 
، وانزياحاوال دوعبارات اجلملة ع غري رتب عناصر حنوية دالشاعر ق دو، ويف هذا التصوير الفين اجلميل جندلعيف ا

"ضمري اهلاء املتصل م املفعول به وهو ده قدقرحيته فنج ات د جالتحقيق وظيفة وغاية بالغية الّيت  وما ذلك إال
م الفاعل على املفعول به، وهذا دة "القرون"، وكان األصل يف الكالم أن يتق" على الفاعل وهو لفظددّ بالفعل ر 

ت القرون أسطورة" وهذا هو ددمي والتأخري بني الفاعل واملفعول به ال نصل إىل فك رموزه إال إذا قلنا "ر دالتق
لفنية والبالغية للكالم عوى الشاعر تُبىن على لغته املوحية املعربة من أجل إبراز القيمة اداألصل يف الكالم، ف

الالت هذا األسلوب دووضعه يف قالب فين مجايل الذي من شأنه إثارة خيال السامع بالتنقيب عن معاين و 
  الكالمي البليغ الذي له من قوة التأثري يف نفس القارئ أو السامع.

  )2(وَر طَينتَـَها ِمْن ِنَضالِ ــــــــــــَوصَ                 َعَها ُذو اَجلَاللِ دَ ُر أَبْ ــــــــــــــَجزَائِ 

الق يف صنع اجلزائر، وهو تصوير فّين رائع هلذه األرض الطاهرة اليت عة اخلدفالشاعر هنا يصور لنا ب
 شيء ت من أجل النضال والدأن يقول لنا أن اجلزائر ُوج دنبثقت وتشكلت من طينة النضال، وكأن الشاعر يريا

، فكانت االستعمارة املعاناة املتوالية للجزائر من ويالت دقيق عن شدخالصة، وهو تعبري  غريه، وطينتها ثورية
وهنا نالحظ أن  ،يف التاريخ امسهات دالبطولة والنضال رمز وشعار اجلزائر اليت صنعت ا قصص وأساطري خل

ري اهلاء املتصل" وحقه م املفعول به وهو "ضمدالرتكيب النحوي للجملة ويف نسيجها اللغوي فقغري  دالشاعر ق
ع ذو اجلالِل د "أبدر يف القول مي، فكان األجدحقه التق ، وأخر الفاعل وهو من األمساء اخلمسة "ذو " والتأخري

م إضافة دة املقداللة مجالية فنية سامهت يف إبراز أمهية وفائداجلزائَر"، وهذا التغيري يف ترتيب أركان اجلملة أضاف 
عة اخلالق دالقارئ على تصوير ب انتباهفهي إحالة وإمياء من الشاعر إىل لفت  ة الرفيعةإىل تذوق النصوص البليغ

                                                           
  .19: مفدي زكرياء، إلياذة اجلزائر، ص: )1(
  .60، ص: نفسه: )2(
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عة يف معناها اللغوي اليت تعين خلق الشيء ال على غري مثال سابق، وكأن اجلزائر كان هلا السبق يف دللجزائر والب
  .اعها من طينة النضال، مستعمال يف ذلك لغة فنية تعكس سحر ومجال اجلزائردإب

  )1(الِ يَ اخلَ  فَ يْ طَ  قُ حِ َال يُ  امَ قَ فَـ                ريُ مِ األَ  ريِ مِ الض  قَ دْ صِ  دَ اوَ رَ وَ 

فاألعالم والشخصيات البطولية كانت حاضرة بقوة يف ثنايا اإللياذة، وكل شخصية من هذه الشخصيات 
وطنه  ديتغىن فاخرا بأجماولية وأسطورية عرب مسارها التارخيي احلافل بالتضحيات، والشاعر ها قصص بطدجتس

ر" الشخصية النضالية يف تاريخ اجلزائر من خالل سلسلة احلروب والثورات واملقاومات اليت وقف دالقا د"األمري عب
ئه األخالقية، وضمريه اإلنساين الوطين الذي دينية ومباده قوة وعزمية ثقافته الدّو، وما زادا منيعا يف وجه العدا س

مة دكرس حياته خ  دستعمارية فقماء االدل والكفاح، فهو متشبع بالروح الوطنية متعطش للرب النضادأثار له 
رسم صورة  ده قدجنامسه يف التاريخ، و  دافع عنه بقلمه ولسانه وسالحه حىت خلدفاعا عن وطنه اجلزائر، فدو 

ا ذلك  بسمة أسلوبية دجمس ،ق ضمريه األخالقيدر معربا يف ذلك عن صفاء وصدالقا دعبإنسانية نضالية لألمري 
وأبلغ املفعول به وهو م ما هو أهم دق دمي والتأخري، فقدهلا عظيم األثر يف روعة وبالغة الكالم أال وهي مسة التق

َق الضمري" داألمُري ص دأن يقول: "راو  خر وهو "األمُري"، فكان األوىل يف الكالمَق" على الفاعل املؤ دلفظة "ص
ة دكسر بذلك القاع  دالوطن فق دق الضمري يف صنع جمدور الكبري الذي يلعبه صدبال واهتمامهلكن لعناية الشاعر 

م يف اخلطاب دالغة املقبأمهية و  دمي وما ذلك إال لبيان وتأكيدم ما حقه التأخري وأخر ما حقه التقدالنحوية وق
  األسلوب إلثارة مشاعر السامع. لالشعري وما فيه من حسن ومجا

عليها  ياكان طاغ  دلياذة فقتواتره بنسبة كبرية يف اإلمي والتأخري هو دمن التقنلحظه يف هذا النوع  ما
  بشكل جلّي، ولكن لكثرته نكتفي بذكر البعض منه فقط، ومن ذلك قوله:

  )2(اتِ عَ ارِ الض  مِ مَ  القِ ِيف  لُ جِ لْ جيَُ                 ةِ َال الص  انُ ا آذَ مً وْ قَـ  جَ عَ زْ أَ 

م املفعول به "قوًما" على الفاعل دمي والتأخري، حيث قدإىل توظيف تقنية التق دعم دالشاعر ق دوهنا جن
  مي والتأخري أبلغ وأمجل.دلتقايانة اإلسالمية، وكان التعبري يف دفرنسا برفضها لل الختصاص"آذاُن" وذلك 

  ه يقول:دكما جن

                                                           
  .60، ص:  مفدي زكرياء، إلياذة اجلزائر: )1(
  .112، ص:  نفسه: )2(
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 َفاِت الُعَصاةُ  دَ َأكفَ                 ِفْعَل الص َر الُعُيوبِ َفْضَلِك  دَ َأك   )1(َستـْ

"، وكان غرضه من وهو لفظ صريح "فعَل" على الفاعل وهو لفظة "العصاةُ  م الشاعر املفعول بهدوهنا ق
ألفاظ فصيحة موحية يف قالب فين مجايل ا ذلك بأسلوب واضح و دبه جمس م والعنايةدمي هو إبراز أمهية املقدالتق

  فيها اخليال الواسع. الالت فيها من البيان والبالغة ما يُثاردحيمل 

  وقوله كذلك:

  )2(اتُ دَ الِ ـــــــــــــاخلَ  مُ يَ ا القِ هَ مُ هِ لْ تُـ وَ                 انَ د و الزُ غْ تَـ  تِ وَال ــــــــــــطُ بُ لْ ا لَ يَ وَ 

وهو "ضمري اهلاء املتصل بالفعل تلهم" على الفاعل وهو لفظة  م املفعول بهدّ ق دالشاعر ق دوهنا جن
ورها يف صنع تاريخ اجلزائر، دم وهي البطوالت و ده على أمهية املقد"القيُم" وما ذلك إّال لعناية الشاعر وتأكي

  ثورا مصورا ذلك بأسلوب خيايل عميق. دومتجي

  قوله كذلك: دكما جن

َها اجلَِنانُ نًة َغاَر مِ ــــــــــــــــَوجَ    )3(اِضرِ ـــــــــــــــَوَأْشَغَلُه الَغْيُب باحلَ                 نـْ

م املفعول دمي والتأخري حيث قدتوظيف الشاعر لتقنية التق مجاال وبلغة يف ونلمس يف هذا البيت الشعري
وهو "ضمري اهلاء املتصل بالفعل أشغل" على الفاعل وهو "الغيُب"، وكان غرضه من ذلك  هو إبراز أمهية  به
  اليل للخطاب الشعري.دغية فنية توحي باملعىن الا ذلك يف صورة بالدسم والعناية به جمداملق

  :رابعا: تقديم الجار والمجرور على الفاعل

والفاعل الذي يكون األقرب إىل فعله من أي عنصر آخر يف هذا الرتكيب ترتكب اجلملة الفعلية من الفعل 
مي ومن دم ما حقه التأخري ويتأخر ما حقه التقدة النحوية عن أصلها فيتقدتنحرف القاع داللغوي للجملة، لكن ق

شر يف ثنايا منته بشكل كبري دمي والتأخري جندمي اجلار وارور على الفاعل، وهذا النوع من التقدذلك مثال تق
  منها قوله: اإللياذة
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  )1(ائِرِ ـــــــَــــ ائِِر الثّ ــــــــــِيف َشْعِبَها احلَ وَ                 ْورًَة َحاَر ِفيَها الزَمانُ ـــــــــــــــــــَويَا ثَ 

الثورة اجلزائرية، مستعمال يف ذلك فنا من فنون الكالم البليغ وصورة من صوره  ةفالشاعر يصور لنا عظم
ار يف أمر ما، فحذف املشبه به ر يف الثورة اجلزائرية بإنسان حيشبه الزمان وهو حائ د، فقاالستعارةالبيانية أال وهي 

التعبري قوة  دملكنية، وهذا ما زاا االستعارةعلى سبيل  ل عليه وهي صفة احلريةدوهو اإلنسان وأبقى على قرينة ت
وره الفعال يف رسم ثورات اجلزائر عرب مسارها التارخيي الطويل، دماين كان للعامل الزّ   دا وبالغة ومجاال، فقدوتأكي

عن  يذودهذا إىل جانب العامل البشري الذي كان له حظ من البطولة يف اإللياذة والذي ثار بكل عزمية ومحاس 
ا ذلك يف صورة فنية بليغة دية والبشرية، جمسدو رغم قوته املادو ساخرة من العدوطنه، والشخصية الشعرية هنا تب

ا على بالغ أمهيتها، دها مؤكدىل الثورة مربزا عظمتها وقوا وجملجار وارور "فيها" اليت ترمز إميه لدمن خالل تق
"وثورة حار الزماُن فيها" ولكن تعظيما  ن" واألصل يف الكالمالزماخرا يف مقابل ذلك الفاعل وهو لفظ "ؤ م

مي دباألمهية والعناية البالغة، وهذا الفن من التق الختصاصهالوهلا على الفاعل وذلك دم مدّ ق دا للثورة فقدومتجي
مي هذا دتق راية ومعرفة ملا وراءدخر عن ؤ م ويدركه إال أهل بصر وبصرية ومعرفة مبواقع الكلم فيقدوالتأخري ال ي

  اللة مجالية فنية.داللفظ من مغزى وما تأخري ذلك من غرض، وما يكسب الكالم 

ْفْرقَا انَةَ ــــــــــــفََأْعَلى ِمبِْليَ                 يِة تَاُج اَجلَاللِ دْ ـــــــــــــَعَال بِامل
َ
  )2(امل

كانت اجلزائر احملور األساسي وهي "رمز   دالبطولة والتضحية املوضوع الرئيسي إللياذة اجلزائر فق دّ تع
ه يذكره منطقة دة، بل جنداية بالوطن، لكنه مل يكتف بذكر هذا الوطن كتلة واحديثه بدالوطن"، استهل الشاعر ح

مليانة" معربا عما حتمله كل منطقة من قصة تارخيية تلهب حرارة النضال ملا يربط اإلنسان بوطنه،  -يةدمنطقة "امل
، بل كان من باب التذكري ألن كل بقعة من أرض اجلزائر ختفي ورائها عر هلذه املناطق عفوياالشاومل يكن ذكر 

، فكل منطقة من مناطق اجلزائر هي رمزا من رموزها امسهال يعرف  دم شهيدميها دحكاية بطولية، وحتمل على أ
ها دفنية وما زاالالت دإحياء و  التارخيية، معربا عن ذلك بأسلوب فين فصيح سلس مناسب لغرض النص ملا فيه من

لنا  دية" ليؤكدم اجلار وارور "باملدّ حني ق واالنزياحول دمي والتأخري أو تقنية العدستعماله لتقنية التقبالغة ومجاال ا
ى عظمة الثورة ومشوليتها لكل نقطة من تراب اجلزائر مؤخرا يف مقابل ذلك الفاعل وهو لفظ "تاُج" وكان دعلى م

 دالتارخيي عن دم على اجلار وارور، والذي يظهر جليا يف النص اخلطايب هو ما يتعلق بادأن يتق األوىل له
إىل هذه األرض العريقة اليت تعترب رمز النص اخلطايب لإللياذة  واالنتماءالبطولية  اللةدالشخصية الشعرية مما أرسى ال

                                                           
  .20، ص:  مفدي زكرياء، إلياذة اجلزائر: )1(
  .47، ص:  نفسه: )2(
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شاعر يف رسم صورها وبيان قيمتها الفنية ومعانيها ع الد عن تذوق سحر ومجال اجلزائر اليت أبمعربا يف ذلك 
  اللية.دال

  )1(انْ نَ العِ  نيَ ــــــــــــصِ لِ فََأْسَلَم لِْلُمخْ                 أَفَاَق ِمْن الَوْهِم ِحْزُب البَـَيانِ 
مربزا تضحياا وبطوالا واليت كان الكفاح املسلح  والشاعر مل يكتف بذكر مناطق اجلزائر منطقة منطقة

يث عن الكفاح السياسي أو الثورة السياسية واليت كان احلرب والقلم شعارها، من دذلك إىل احل دشعارها، لينتقل بع
خالل تشكيل اجلمعيات واألحزاب السياسية للمقاومة والنضال، فكان حزب البيان حامال ملشعل احلرية 

ولية وبعث دى الثورة اجلزائرية يف احملافل الدص دتصعي حتقيق تطلعات الشعب اجلزائري يف وطريقا إىل واالستقالل
جتلت لنا براعة الشاعر  دالروح الوطنية النضالية وتقوية النزعة الثورية وغرس بذور احلماس يف نفوس اجلزائريني، وق

السياسية من خالل مسته األسلوبية البارزة يف اخلطاب عائمها دورسم خمطط الثورة اجلزائرية وبيان أهم  ديف جتسي
م اجلار وارور "من دفق وانزياحاوال دمي والتأخري الذي تالعب فيها برتتيب أجزاء اجلملة عدالشعري وهي مسة التق

 ؤخرا الفاعل وهو لفظورها الفعال يف رفع صوت الثورة مدو الوهم" للتعبري عن يقظة وفطنة املقاومة السياسية 
فع الثورة حنو األمام، حمققا بذلك بالغة دة بأمهيته البالغة يف دحزب البيان واإلشا الختصاص ب" وذلك"حز 

  الالت مجالية معربة.دأسلوبية فنية ذات 
بشكل  ه متفرقا يف ثناياهادمي والتأخري مل حتفل به اإللياذة بصورة كبرية، بل جندوهذا الضرب من التق

  ذلك يف قوله: دنه اإللياذة، وجنختلو م دقليل، بل حىت تكا
  )2(َوَما اْحتَـَرُموا ِفيك َحىت الزَمانُ                 َهاَم ِبِك الناُس َحىت الطَغاُة 

 باالهتمامالثورة  اختصاصعلى  دم الشاعر هنا اجلار وارور "بك" على الفاعل وهو "الناس" للتأكيدفق
اللة، وكان ديف أسلوب بالغي أضفى على املعىن قوة و  هادم واليت جسدباملق عب وهي عناية الشاعرالبالغ من الش

  مي أبلغ.دالتعبري بالتق
 ْعُب أَْمُرَك َريبأَْمُرَك أَْمرِي !                َوقَاَل َلُه الش : ب3(!! َوقَاَل َلُه الر(

  

م اجلار وارور وهو "لُه" دحيث ق مي والتأخري اليت جتلت يف هذا اخلطاب الشعري،دونلمس هنا مسة التق
 " ه، دعاء عبدعاء، واستجابة الرب لدالشعب مبناجاة ربه والتضرع إليه بال الختصاصعلى الفاعل "الشعُب، الرب

  . ي دمي أبلغ يف التعبري وأمجل من الكالم العادمربزا ذلك يف صورة بالغية، فالكالم بالتق
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  :ا: تقديم الجار والمجرور على المفعول بهسخام

ترتكب اجلملة الفعلية من الفعل والفاعل واملفعول به، واألصل يف ترتيب املفعول به أن يأيت يف رتبة ثالثة 
   م دتقبعض، كأن يم بعض أجزاء اجلملة على دة النحوية فتتقدث تغيري يف القاعدحي دالفعل والفاعل، لكن ق دبع

بصورة جلية وما ذلك إال  وظفه الشاعر ده رائجا بشكل كبري يف ثنايا اإللياذة، فقدذا النوع جناملفعول به، وه
مي اجلار وارور على املفعول دتق ها يف إلياذته، ومن هذا الضربداللة فنية جسدغي يف نفس الشاعر و لغرض بال

  :دبه جن
 ْعِب دْ َعب1(ِخْسِت ُمْذ َخطَُفوِك َأِسريَاَوَما                 ادَ ْرَب الفِ دَ ِت لِلش(  

، واالستقاللاء حنو احلرية درسم الشاعر لنا طريق الثورة الذي سلكه الشعب اجلزائري تضحية وف دلق
رب الكفاح والنضال، وكانت الثورة السالح احلقيقي الذي محله دفكانت املشعل األول واملصباح املنري الذي أضاء 

ر عن عرب لنا الشاع نقطة حتول يف تاريخ اجلزائر، وقد عن وطنه، فالثورة كانت مبثابة دالشعب اجلزائري وثار به يذو 
م األهم اجلار دحيث ق ،وانزياحاوال دألجزاء اجلملة ع ذلك بأسلوب فّين بالغي راقي فأحدث تغيريا يف الرتب

يف رتبة   يف مقابل ذلك املفعول بهجاعال  انتصارااالثورة وحتقيق باشعال فتيل  الختصاصهوارور وهو "للشعب" 
ثورته  دمن الشاعر على قوة وعزمية الشعب اجلزائري على متجي درب" وهذا إصرار وتأكيدوهو لفظ " غري رتبته

  اللة فنية بالغية.داملعىن قوة و  ديف سجل التاريخ، وهو ما زا امسها دوختلي
  )2(ةاُهْم اآلمثَِ ــــــــــَفَخاَبْت نـََوايَ                 اد ريَاَالِت خَ ــــــــــــــَوَصعْرِت لِْلِجن

ته الوطنية وكرامته اإلنسانية، فهي دة سيادالشعب اجلزائري واستعا بانتصاراتوالثورة اجلزائرية اليت حفلت 
وجنراالت فرنسا فهي مبثابة  الفرنسي، أو باألخص لقّواد لالستعماريف املقابل كانت نقطة ضعف وخيبة أمل 

م املكرة ونواياهم اخلبيثة و فخابت وفشلت خمططادالصفعة القوية اليت أسقطت قناع القوة والبطش عن وجه الع
  ع خمططات الثورة.يف وض

مي ما درة الشاعر وبراعته يف تقديف مجاهلما ق دالشاعر لنا ذلك بلغة وأسلوب بالغيني، وما زا دجس دوق
ا دم اجلار وارور وهو ""للجنراالت" تعبريا منه وتأكيدمي يف اخلطاب الشعري فقدوتأخري ما حقه التق حقه التأخري

 "اَخد ا، وتأخريه للمفعول به وهو لفظ " واختصاصهمأحلقها م أبطال اجلزائر  اليت االنتكاسةة دعلى ش
ا للجنراالت" وهذا هو األصل رداألج مي ما هو دة واجلمال الكالمي تقيف الكالم، لكن من البالغ "وصعرت خذ

  وره الفعال يف حتقيق بالغة ومجال اخلطاب الشعري.دو  هإىل أمهيت االنتباهأهم وأعىن من أجل لفت 
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  )1(اَىل ـــبُِيْمَناُه يـُْبِكي َعَلْيِه الثكَ                 رِِه ُروَحهُ دْ ـــــــــــَوَيْسَتل ِمْن صَ 
استعان  دو، ولتشخيص ذلك فقدوالشاعر هنا يصف لنا قوة وبسالة الشعب اجلزائري يف صراعه مع الع

عرب عن قوة املناضل اجلزائري الباسل وهو  داللة املعىن بشكل جلّي فقدت يف توضيح وإبراز دبالصور البيانية اليت زا
راكه دكأن الروح شيء حمسوس ميكن إره روحه و دو يف صورة بالغية رائعة حني قال يستل من صديفتك بالع
رته على رسم هذه دجتلت لنا قرحية الشاعر وبراعته من خالل ق دها حرقة وأملا، وقدله كالثكلى تبكي ولفيبكيه أه

املعىن قوة وبالغة ذاكرا مكان الروح وهو الصدر وهذا  دفيها من اخليال الواسع ما زا دالصورة الفنية اليت جس
   .جلمال الداليل الفين مع براعة وضع رتب العناصر النحوية يف غري ما اعتادت عليهالرتكيب تزاوج فيه ا

و، مؤخرا املفعول به وهو لفظة دتعبري عن قوة وبسالة املناضل اجلزائري وبطشه للعره" دعبارة "من صف
اللته دعلى  دبالعناية والتأكيم "اجلار وارور" واختصاصه د"روَحه" وما تأخري املفعول به إال إلبراز أمهية املق

  اللغوية والبالغية الفنية.
حفلت به  دمي والتأخري كان طاغ على اإللياذة بشكل جلّي وبنسبة كبرية فقدميكن القول أن هذا الضرب من التق

  عر:اإللياذة حىت أصبح مسة مميزة هلا، ولكثرته نكتفي بذكر البعض منه واإلحالة إليه يف سطور، ومن هذا قول الشا
  )2(ْوِن َهَذا الَوَرىـــــــــــُع ِيف الكَ دَ فـََتصْ                 هُ دَ اــــــــــــــَوَتْسُمو بَِأْورَاَس َأجمَْ 

غية من اله" وما ذلك إال لتحقيق الغاية البدم الشاعر هنا اجلار وارور "بأوراس" على املفعول به "أجمادفق
ثورته عرب  دوره يف صنع تاريخ اجلزائر ومتجيدعلى  دباألمهية والعناية للتأكيم دمي وهي ختصيص املقدهذا التق

  اللة املعىن.دا على دها قوة ومجاال، وتأكيدغية فنية ما زاجتلت يف صورة بال دالتاريخ، وق

  قوله أيضا: دكما جن
  )3(انَ مِ َال ـــــــــسْ ة إِ مَ رْ حُ  َوِإْنِصافَ                 اَء الضِمريِ ــــــــــِفيُكْم َصفَ  دُ نـَُناشِ 

م اجلار وارور "فيكم" على املفعول به دمي والتأخري وذلك حني قدوهنا نلمس توظيف الشاعر لسمة التق
ويطلب من فرنسا صفاء الضمري  دوهو لفظ "صفاَء" حمققا بذلك غرضه البالغي أال وهو القصر، فهو هنا يناش

اللة مناسبة ملضمون اخلطاب، وكان داظ وعبارات واضحة املعىن قوية الومحاية حرمة اإلسالم بأسلوب بالغي وألف
  مي أبلغ وأمجل.داخلطاب يف صورة التق
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  وقوله أيضا:
  )1(انِ ـــــــــــــْرِس َكْسَب الرهَ د ُحتَاِوُل بِال                اِمَهاـــــــــــــــــــَوَالَذْت فـََرْنَسا بَِأْصنَ 

رس" على املفعول به "كسب" ليعرب عن خيبة فرنسا دالبيت اجلار وارور "بالم الشاعر يف هذا دق
مي وغرضه بالغية فنية جتلت يف إبراز أمهية الثورة د، فكانت غاية التقاالنتصارحلرب وحتقيق ايف كسب  وانتكاستها

ت مجالية معربة، وكان الالت وإحياءاديف طابع فين حيمل  دمه اجلزائريون لفرنسا والذي جتسدرس الذي قدوهي ال
  مي.داللة يف صورة التقدالكالم أكثر قوة و 

  :سادسا: تقديم الجار والمجرور على الفاعل والمفعول به

وتعقبه  ر الفعل اجلملة ويليه الفاعل مث املفعول بهدإن الرتتيب النحوي للجملة الفعلية هو أن يتص
م أجزاء اجلملة دخيتل هذا الرتكيب فيتق دمكمالت من أجل إضافة معاين فرعية إىل املعىن الرئيسي للكالم، لكن ق

طغى على اإللياذة  دهذا النوع ق دم اجلار وارور على املفعول به، ويف إلياذة اجلزائر جندبعضه على بعض كتق
به قرحيته الشعرية اليت جتلت بوضوح  دالشاعر القوي وإبراز ما جتو  على حس ل كبري متواترا بني ثناياها، ينبئبشك

  يف إلياذته اجلزائرية واليت منها قوله:
  )2(اةِ ـــــــــــَمَعاِين السُمو ِبَرْوِع احلَيَ                 دُ و ــــــــــــَويَا ِقصًة َبث ِفيَها الُوجُ 

يف التاريخ، ثورة  امسهاوا دصور لنا الشاعر الثورة اجلزائرية يف قصة حقيقية صنعها أبطاهلا األحرار وخل دفق
ثورة مشحونة مبعاين احلماسة معاين السمو والبطولة والفخر تتغىن ا احلياة عرب التاريخ،  دبث فيها الوجو 

م اجلار دميا وتأخريا حيث قدي لنسق اجلملة تقدب العاإىل تغيري الرتتي دعم د، ونالحظ أن الشاعر هنا قواالعتزاز
مي والتأخري غاية الشاعر يف ذلك فكان دمعاين" وكان هذا التق دُ وارور "فيها" على الفاعل واملفعول به "الوجو 

م عرب عنها بطريقة تتجاوز مفاهي دالثورة اجلزائرية بوصفه قصة حقيقية تارخيية وق الختصاصالتعبري أبلغ وأعمق 
  يعة.دالالت مجالية فنية بليغة وإبرازها يف قوالب بدو 

                 اُؤنَاـــــــــــــــتـَْزَخُر بِالِعْلِم أَْرجَ 
َ
  )3(نيَ ـــــــــــــــارُِك بِالناِِ دَ فـََتْسُموا امل

الشاعر يتغىن فاخرا بالعلم الذي شع نوره يف أرجاء اجلزائر، فسمت أخالقهم وترفعت قيمهم  دوهنا جن
ي دجتاوز التشكيل النمطي النحوي القاع دي زكرياء هنا قدهم، فاخلطاب الشعري الذي نظمه مفدوصنعوا به جم

اعل واملفعول به عن فعلهما، وكان الف دمي، فأبعدم يف مواطن التأخري وأخر يف مواطن التقدا وتأخريا، حيث قتقدمي
باألمهية البالغة اليت يلعبها يف الرقي  الختصاصهم اجلار وارور "بالعلم" د: "وتزخر أرجاؤنا بالعلم"، فقاألصل

واحلضارة، وأخر الفاعل واملفعول به "أرجاؤنا"، وما ذلك إال غاية يف نفس الشاعر لرسم صور بالغية يثار فيها 

                                                           
  .64:، ص مفدي زكرياء، إلياذة اجلزائر: )1(
  .19نفسه، ص: : )2(
  .50: نفسه، ص: )3(
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ذلك قوة وتأثريا يف املعىن  دالالت هذا األسلوب الكالمي ما يزيدفيقف متأمال منقبا عن معاين و خيال السامع 
  وحسنا ومجاال يف التعبري.

  )1(دِ اجلُُنو  دَ َوزِياَن َما اْسَتطَاَع َحشْ                 َوطَاَفْت ِبَوْهرَاَن ِجيطَاُن َغْدًرا

ن جزائرية بأمسائها ديف ذكر م دداجلزائرية فهو مل يتهاون ومل يرت فكما وظف الشاعر األمساء والشخصيات 
اليت ، كما صور لنا بعض املقاومات الشعبية االستعماراحلقيقية "وهران" ليعرب عن واقع حقيقي عاش وعاىن قهر 

سة من دو الغاشم، وهي رسالة مقدثار فيها أبطال اجلزائر بشهامة وعزمية معربين عن رفضهم القاطع هلذا الع
اثها ووقائعها دأح دها وترصّ يل يف تصوير بطوالت الثورة ومالمحالشاعر حيملها بأمانة وإجالل حنو وطنه الغا

واحلماس ألن عنف الثورة كان أعمق  االنفعالشهامتها وإنسانيتها بنربات فنية تتفاوت بني  دومواقفها وجتسي
ا يف ذلك درسم الواقع الثوري يف اجلزائر معتم استطاعين ت به قرحيته الشعرية وبأسلوب فدوأبلغ، فالشاعر وما جا

على أمهية الثورة  دم اجلار وارور "بوهران" ليوضح ويؤكدمي والتأخري حيث قدتقنية فنية بالغية هي تقنية التق
 الالتدومشوليتها ألن وهران األسطورة التارخيية شكلت جزء من أسطورة أكرب وهي أسطورة اجلزائر املشحونة ب

ا على مشولية الثورة وأن كل درًا" ليبقى مؤكدورموز بطولية، ويف املقابل أخر الفاعل واملفعول به وهو "جيطاُن غ
  م أبطاهلا األحرار.دمنطقة من مناطقها تروي قصة بطولية خطتها ب

  :سابعا: تقديم الحال على صاحبه

وث الفعل، دو يبني كيفية حيعرف احلال بأنه الوصف الذي يبني هيأة صاحبه وقت وقوع الفعل، أ
. واألصل يف احلال أن يتأخر على )2(ليل احلال أن تسأل "كيف"دوحكمه النصب حنو: أقبلت الطائرة مسرعة، و 

م احلال على صاحبها دم احلال على صاحبه، وما تقدتق دفق .)3(م عليه حنو: َسَرى مبّكرًا معلُمناديتق دصاحبه وق
باء والشعراء دكان وسيلة األ  داللة فنية على اخلطاب الشعري، فقدإال ضرب من البالغة والبيان وما تضفيه من 

مي والتأخري يف بالغة الكالم وحسنه، داعية وإبراز قيمة هذا الضرب من التقدسواء يف تفجري طاقام اإلب دّ على ح
  يقول:مي دإلياذته ذا النوع من التق حتفل لمي زكرياء كغريه من الشعراء فدومف

  )4(اـــــــــــــــــِبزَاَمٍة َملْ يـَْرَض ِفيَها اهلََوانَ                 اِفرًا َماِسيِنيَساــــــــــــــــــــظَ  َكْيَف َغدا

                                                           
  .52 :زكرياء، إلياذة اجلزائر، ص: مفدي )1(
  .399:حسين مغالسة، النحو الشايف الشامل، ص : حممود)2(
  .410 :: نفسه، ص)3(
)4(

  .39، ص:  مفدي زكرياء، إلياذة اجلزائر:  
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شخصيات وأمساء أيضا يف توظيف  يات وأمساء فرنسية، فهو مل يتغاضفكما وّظف الشاعر شخص
م صورة رائعة دّ ق دجزائرية لكن ليس بصورة الرعب اليت رمسها للفرنسي، إمنا بصورة الفخر واإلعجاب واحلماسة، فق

استطاع الشاعر هنا أن يثري خيال  دو، ومل يرض بالظلم واهلوان، فقدما ثار ظافرا يف وجه العدبليغة ملاسينيسا عن
 دأكثر حسنا ومجاال، ما جيعل القارئ متأمال ال مارا عابرا، وجنو دالسامع بتوظيفه أسلوب تعبريي بليغ يف صورة تب

 دو، فعمدظافرا ثائرا يف وجه العغدا  عنايته بوصف حال ماسينيسا كيفوأوىل  اهتمامهخص  دهنا أن الشاعر ق
ا منه يف ذلك على محاسة وشجاعة دمي احلال وهو لفظ "ظافرا" على صاحبه وهو "ماسينيسا"، تأكيدإىل تق

ة النحوية اليت تقوم على أن صاحب احلال دخرج عن القاع د، فالشاعر هنا قاالستعمارينيسا اليت أرعبت ماس
ا منه على وصف دم احلال على صاحبه تركيزا وتأكيدم على احلال ذلك أن احلال هو وصف هليئة صاحبه، فقديتق

  رة فنية بليغة.ا يف صو داملعىن قوة ومجاال وتأكي دشجاعة وبطولة ماسينيسا، وهو ما زا

الذي الضرب الذي أخذ حظه من اإللياذة و مي املفعول به على الفاعل هو دوإمجاال ميكن القول أن تق
م دأن ينع دمي احلال على صاحبه كادأن تق داللة معانيها، يف املقابل جندغة و يف بال دطغى عليها بشكل كبري ما زا

  رة.ديف ثنايا اإللياذة فلم يظهر إال بصورة نا
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  :خالصة

كان يعانيه اعه الشعري، وبني ما  ديف الربط بني إب وفق  دي زكرياء، قدوختاما ميكن القول أن الشاعر مف
استطاع تصوير الواقع  د، حيث كان شاعر الثورة ولسان حاهلا بال منازع، فقاالحتاللمن قهر وتعذيب يف سجون 

اعاته الشعرية اليت دة من أهم إبدوإلياذته اجلزائرية واح ها أا رائعة،أقل ما يقال عن داجلزائري الثوري يف قصائ
الرابط بني جيل املاضي  رالفرنسي فهي اجلس االحتاللت ا قرحيته، فكانت املرآة العاكسة لواقع اجلزائر إبان دجا

ا دمعتماعه بقوالب فنية مجالية دذلك يف طابع بالغي تفنن يف إب دجس دثورم، وق دواحلاضر واملستقبل يف متجي
مي والتأخري اليت طغت على اإللياذة بصورة جلية، حىت أصبحت دمسة من أهم مسات الفن والبالغة وهي مسة التق

غية وما تضمره ة، وما حتمله من معاين وأغراض بالاللتها اإلحيائيديف مجاهلا وفنيتها وبالغتها و  دمسة بارزة فيها ما زا
ي حيفظ بطوالا ها التارخيي الذاجلزائر تبقى سجلّ ذاك، فإلياذة مي هذا ومن غرض يف تأخري دمن مغزى يف تق

  ها.وتضحياا ومالمح
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البالغة العربية باعتبارها علما من علوم اللغة العربية، واليت تعىن بفنون القول أو الذوق األديب، إذ ليست 

دقائقه بالفهم الثاقب العربة يف الكالم البليغ بصوابه ولكن بأن يؤلف على نسق تدرك أسراره األذواق، وتُعرف 

الذي يتطلب التأين والرتوي والبالغة العربية أقساما وعلوما ثالث حسب تقسيمات علماء البالغة، وأيضا لكل 

قسم منها فروعا أخرى منبثقة عنها، فأول ما يصادفنا حسب هذه التقسيمات هو علم املعاين وثانيهما علم البيان 

قسيمات ليست عفوية بل مقصودة لذاا فالالحق يرتتب على السابق فتقدم وثالث الثالثة علم البديع، وهذه الت

علم املعاين على علم البيان، يكون فيه مبنزلة املفرد من املركب ألما يبحثان يف صميم املعىن املراد، والتقدمي 

وظيفه واستعماله أقوى وأبلغ والتأخري باعتباره بابا من أبواب علم املعاين وفنا من فنون الكالم فكانت الغاية يف ت

من التشكيل النمطي العادي للكالم، ألنه يتيح مساحة واسعة من القدرة على إيصال املعىن للمتلقي يف أمجل 

  صورة.

  ومن هذا ميكن أن نستخلص النتائج اآلتية:

 يمته الداللية.البالغة باعتبارها من أهم العلوم اليت تعىن بدراسة اجلانب الفين واجلمايل للكالم وإبراز ق •

 العلوم البالغية اليت تشكل وحدة متجانسة من الفن واجلمال، فكل علم يربز جانب فين من الكالم. •

يلعب التقدمي والتأخري دورا بارزا يف إيصال املعىن املراد وحتقيق بالغة الكالم من خالل إعادة توزيع األلفاظ  •

 مبا يتناسب مع الداللة املطلوبة.

النص والسيما يف التصوير الفين البياين وحتقيق مجاليات  يفام لبناء اجلملة على غرضها لعيرتكز املعىن ا •

 النص.

ْم واختصاصه. • َقد
ُ
 الغاية األوىل من التقدمي والتأخري هي إبراز أمهية وعناية امل

 يبها.الغرض من تقنية التقدمي والتأخري هو صبغ النص بصبغة مجالية متميزة تتجدد معانيها بتجدد أسال •

تقنية التقدمي والتأخري من أهم عوامل تطور اللغة وأكثر إبرازا لداللتها اللغوية والفنية باعتبار أن تقدم عنصر  •

 على آخر هو ما يعطينا دالالت متعددة ومتنوعة.

 إن توظيف تقنية التقدمي والتأخري تساهم إىل حد كبري يف بالغة ومجال األسلوب. •

 الفنية واجلمالية للتقدمي والتأخري من خالل إلياذة اجلزائر.إمكانية توضيح الداللة  •
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وبعد، فهذا كل ما توصلنا إليه يف دراسة داللة اجلمال الفين للتقدمي والتأخري يف إلياذة اجلزائر ملفدي زكرياء، 

 فإن كنا قد وفينا فبعونه تعاىل وإن أخطأنا فمن أنفسنا. 
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