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القضا� الرتكيبية يف البالغة العربية من منظور 
البن سـنان " رس الفصاحة"ٔاسلويب يف كتاب 

والقلب اjي  ،اخلفا�،  حنو التقدمي والتأخري
يفسد املعىن،  واحلشو اjي يزيد به الmم  ال

حسـنا وطالوة واحلشو اjي يفسد املعىن، 
وكيفية  ،ومدى ارتباطه بأسلوب املبدع وكفاءته
      .توظيف  قضا� الرتكيب يف تأدية املعىن

 
 
 
 

 

 

 

 

Résumé: 

Cette étude à pour objet 

l’analyse de quelques 

problèmes syntaxiques dans 

la rhétorique arabe d’un point 

de vue stylistique. 

Les paramètres qui 

agissent sur le sens et ayant 

relation directe  avec le style 

seront étudiés. 
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ــ مت مت مت مت      ــ ـ ــ ـ ــ ـ         ::::هيدهيدهيدهيدـ

اختيار املكو�ت املعجمية : الجرم ٔاّن البحث يف القضا� الرتكيبية يقوم عىل مبدٔاين اثنني هام
من �ة، وتوزيعها داخل الرتكيب من �ة ٔاخرى، و�هام يرجع ٕاىل ٔاغراض املتلكم وكفاءته اللغوية 

التوظيف، ملا يناسب سـياق تلفّظه، واللغة معلوم ٔاهنا ترتكز اليت متكنه من ُحسن �ختيار مع ُحسن 
عىل القواعد واملعاير النّحوية بداية للتعبري عن معانهيا املبارشة وفق النظام املتلكّم به مث تنتقل يف 
مسـتو�ت ٔارىق للتعبري عن املقاصد مبعان تتجاوز مسـتوى التعبري املبارش ٕاىل التعبري مضنا وفق ما 

الت الضمنية ٔاو املعاين الثواين، فتنفتح عىل ٔاوجه كثرية من اFّال® وإالبداع، تسمى يف يسمى Fªال
ويف عمل البيان اFالالت العقلية،  فليس لك خروج عن نظام  ،خواص تراكيب الmم"عمل املعاين 

وأالغراض  بل قد يفتح ذ· جماال رحبا للتعبري عن املقاص ،اللغة وقواعدها احنرافا عن نظا¶ا العام
  .لعّل جمال العناية هبا يشرتك بني  عمل الرتكيب وأالسلوبيات اللسانية احلديثة ،بكيفيات لغوية خمصوصة

واحلقيقة ٔان كثريا من املباحث أالسلوبية تبحث يف املتغريات الّيت متّس الّرتكيب وقضا�ه 
ه وال عن تصّوره للوجود ٕاّال ٔان الاكتب ال يتسـّىن Á إالفصاح عن حسّ "انطالقا من اللغة، فهـي ترى 

انطالقا من تركيب أالدوات اللغوية تركيبا يفيض ٕاىل ٕافراز الصورة املنشودة و�نفعال املقصودة 
، وهبذا تتقاطع مع املباحث العربية اليت يشـتغل علهيا عمل املعاين اjي يطلق العنان 1]"املقصود[

  .فصل، والقلب، والتّقدمي والتّأخري وغريهاFراسة خمتلف القضا� اكحلذف، والقرص، والوصل وال
كام تبحث أالسلوبية ٔايضا يف دراسة اجلوانب امجلالية للظاهرة اللغوية مع مراقبة تأثريها عىل 
املتلقي، وهو ما تعّرض Á عمل املعاين اjي هيمت بتناول اللغة يف جوانهبا النحوية والرتكيبية، وسـياقاهتا 

العمل اjي يتناول دراسة امجل} العربية عندما خيرج "وال ٕاىل املتلقي، فهو امجلالية بداية من النص ووص
تركيهبا من أالصول املتعارف علهيا لغو� وحنو�، بغرض حتليل هذا اخلروج، وتقيمي ٔاثره عىل املعىن 

ار ؛ j· فٕاّن معلية �ختيار والتأليف ال تقف عند حدود �نتقاء و�قتص2"واملتلقي عىل حّد سواء
ٕاىل معلية اختيار القواعد النّحوية  –يف هذا املسـتوى  –عىل ختّري املفردات فقط، وٕانّام تتجاوز ذ· 

اختيار وانتقاء يقوم "واملواقع إالعرابية، ولعّل هذا ما دفع بعض أالسلوبيني ٕاىل تعريف أالسلوبية بأّهنا 
  .3"حة يف اللغةبه املنشئ لسامت لغوية بعيهنا من بني قامئة �حÖالت املتا

ويبقى املكون النحوي املوجه أالول لقضا� عمل املعاين، وهو ما تؤكّد عليه املباحث أالسلوبية 
د ملمزيات أالسلوب؛ فهذه الظاهرة اكنت حمّل اهÖم  ßاليت هنضت عىل فكرة �ختيار والتأليف احملد

تعبريية ونفسـية وعاطفية، تفضح عند ٔاحصاب أالسلوبيات احلديثة؛ ٕاذ تعّرب عن الفكرة يف سـياقات 
فهيا متحّدæا، وªلتّايل فهـي جتعل من أالحاكم النّقديّة معيارا لهذه أالحاسيس واملوضوعات، وقد ٔاكّد 
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بأّن املتلكّم خيتار بعضا من النّامذج املعجمية املوجودة يف ذهنه ّمث يلجأ ) R.jakopsonR.jakopsonR.jakopsonR.jakopson"(جاكبسون"
، وهذا ما ٔاكّدت عليه ٔاسلوبيته اليت 4لنظام لغوي معّني  ٕاىل صياغهتا وتنسـيقها يف تراكيب خاضعة

  .انربت Fراسة لغة النّص انطالقا من كونه تعابري خاصة منتقاة بعناية وفق ٔاسلوب لغوي منظم
يف معلية �ختيار بني أالسلوب اللغوي وأالسلوب العام، وعّد " ريفاتري"وقد فّرق 

  :�ختيار نوعني
  .م العادي يف اللّغةنسـيب خاص ªملتلكّ : أالولأالولأالولأالول
  .5انتقاء هادف يعمل عىل ٔاداء وظائف تعبريية ٔاسلوبية: الثاينالثاينالثاينالثاين

لكّن معلية �ختيار تستند Fّªرجة أالوىل عىل معلية التّوزيع املنّظم للامّدة اللّغوية وفق 
جت عن القواعد النّحوية، وقد حيدث يف هذا املسـتوى جتاوز لهذه القواعد يف البنية الرتكيبية، وهذا �

العالقة القامئة بني النّحو وأالسلوبية؛ ففي حني يعترب النّحو مقيّدا للظاهرة اللّغوية؛ فٕاّن أالسلوبية عمل 
يعىن ªالنفالت والتّّرصف يف القواعد مبا يتناسب مع املقام، ومبا ال خيرج عن حدود ٕايصال الفكرة 

حماو® ٕالثراء املعىن ودمعه عىل املسـتويني  والتعبري عن املعاين املقصودة بعيدا عن التّعقيد، بل يف
  .امجلايل واFّاليل

وٕاذا اكن النحويّون قد حاولوا الكشف عن رتب البىن املعمول هبا مضن النّظام؛ فٕاّن 
البالغيني قد توّ�وا ٕاىل دراسة ٔاسـباب ذ· �ختيار اjي يزناح به عن القاعدة، والبحث يف 

القوالب املثالية اليت "، وهو ما دفعهم ٕاىل �هÖم هبذه 6ؤّدي ٕاىل ذ·خمتلف �نطباعات والقمي الّيت ت
استهنا النّحاة واللّغويون، ووضعوها نصب ٔاعيهنم، وحاولوا ٔان يسترشفوا آفاقا ٔاخرى لٔالوجه البالغية 

لنّحو ؛ j· فٕاّن هذه املعايري امجلالية يه اFافع لفصل عمل ا7"اليت تقوم عىل العدول عن هذه الثّنائية
  . عن عمل املعاين

ٔاما الرتاث العريب حفني نبحث فيه جنده حتدث كثريا وقدم معاجلات بالغية بأبعاد ٔاسلوبية 
البن سـنان " رس الفصاحة"لكثري من القضا� من منظور ٔاسلويب ومهنا القضا� الرتكيبية، ولعّل كتاب 

تأليف أالصوات واملالءمة بيهنا يف  من ٔابرز ما ميثل هذا الطرح، فنجده  بعد ٔان ٔاهنـى حديثه عن ٔاثر
، انتقل للحديث عن قضا� تأليف هذه البىن يف تراكيب جتعل 8املعىن عىل مسـتوى اللفظ والرتكيب

 -حديثه عن رشوط تأليف أاللفاظ وامجلل" ابن سـنان"من متام املعىن غاية ومقصدا ؛ فبعد ٔان ٔاهنـى 
عبارة عن حسن : "ا لفصاحته الّيت عّرفها بقوÁحتّدث عن رشوط التأليف السلمي الّيت عّدها معيار 

  . 9"التّأليف يف املوضوع ا�تار
  :يف هذا املسـتوى نذكر ظواهر" ابن سـنان"ومن ٔامه القضا� اليت طر�ا 

  .التقدمي والتأخري غري ا�ل ªملعىن/1
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  .القلب اjي ال يفسد املعىن/2
  .يف الmم -�عرتاض-احلشو/ 3

هذه القضا� يف معرض حديثه عن حسن وضع لك لفظ يف موضعه؛ " اخلفا�"لقد تناول 
وذ· للوصول ٕاىل غاية الmم املمتث} يف صياغة املعىن الّسلمي، وٕان اكن مل يعرض للحديث عن 

عىل غرار جامعة البالغيني، وربّام  10"أالغراض واملقاصد اليت تمكن وراء هذه إالجراءات الرتكيبية"
موقف توضيح للمعايري النّقدية والفصاحة الّسلمية وكذا حرصه عىل جتاوز أالفاكر  يرجع ذ· ٕاىل ٔانّه يف

  .النحوية والبالغية اليت تعّرض لها من اكن قب
        ::::البعد أالسلويب لظاهرة التقدمي والتّأخريالبعد أالسلويب لظاهرة التقدمي والتّأخريالبعد أالسلويب لظاهرة التقدمي والتّأخريالبعد أالسلويب لظاهرة التقدمي والتّأخري/ / / / 1111

هو ªب من ٔاوسع أالبواب املشرتكة بني علمي النحو والبالغة؛ حيث يبحث يف جامليات 
ية قبل ٔان يكون خرقا لسنن اللغة، وٕاذا اكن النحو يسعى ٕاىل حتصيل العملية إالعرابية العبارة اللغو 

، 11وكامل الفائدة يف امجل}؛ فٕان عمل املعاين ينظر يف اFالالت اخلاصة اليت تقف وراء هذه القضا�
حماوال استنطاق ٔابعادها امجلالية والفكرية ذات الطابع البالغي، وقد حيدث ٔان تتحقق بعض 
التجاوزات اللغوية يف داخل النّص واليت تمن عن جامليات ٕابداعية تعرب عن الفصاحة الشديدة اليت 
قد تتجاوز ما حتققه القواعد من جامليات �لزتام والمتكن داخل النص إالبداعي، ويف هذا يقول 

تّّرصف، بعيد هو ªب كثري الفوائد، ّمج احملاسن، واسع ال : "اجلرجاين عن ٔاسلوب التقدمي والتأخري
الغاية، ال يزال يفرت · عن بديعة، ويفيض بك ٕاىل لطيفة، وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، 
ويلطف Fيك موقعه، ّمث تنظر فتجد سبب ٔان راقك ولطف عندك ٔان قُّدم فيه يشء، وحّول اللّفظ 

  .، وهو أالصل يف التقدمي والتّأخري12"عن ماكن ٕاىل ماكن
ة أالسلوبية منوطة بكثري من القواعد احمليطة هبا؛ فهـي وٕان اعترب�ها واحلقيقة ٔان هذه القضي

انز�حا خاصا ينشأ من العدول عن القواعد؛ فٕاّهنا ٔايضا عدول مقّنن خاضع لرشوط يأيت عىل رٔاسها 
ٕاىل ذ· عندما عّد ا�الفة يف رتب الرتكيب ٔامر جائز " ابن جّين "اعÖد املعىن Fى املتلقي، وقد ٔاشار

اكن املعىن مقبوال، مع ٔامن اللّبس وحتقّق الّرضورة اFّاعية للخروج عن الّرتب احملفوظة للوظائف ٕاذا 
اليت تعرب عن ليونة  14"جشاعة العربية"؛ ولعّل هذا ما حدا به ٕاىل تسمية هذه الظاهرة بـ13النّحوية

  .اللغة العربية اليت تتيح للمتلكم التعبري ّمعا ٔاراد، ساعة ٔارادا وكيفام ٔاراد
ªب حسن "هذا الباب يف موضعني خمتلفني من الكتاب ٔاّما أالول فهو " ابن سـنان"وذكر 

، فأورد فيه أالساليب اليت خيرج فهيا التقدمي والتأخري ّمعا وضع Á؛ 15"وضع أاللفاظ يف مواضعها
الmم مفن وضع أاللفاظ يف موضعها ٔاّال يكون يف : "فيؤدي ذ· ٕاىل اخلروج عن املعىن املقصود، يقول

تقدمي وتأخري حّىت يؤدي ٕاىل فساد معناه وٕاعرابه يف بعض املواضع، ٔاو سلوك الّرضورات حّىت يفصل 
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من "، ؤاما املوضع الثاين فهو ªب 16"فيه بني ما يقبح فص يف لغة العرب، اكلّص} واملوصول ؤاشـهبها
الّرتتيب ليكون ما يرجع ٕاىل محل اللّفظ عىل اللّفظ يف "يف حديثه عن " رشوط املناسـبة بني أاللفاظ

، ودلّل عىل هذا النوع بأمث} جاء فهيا التقدمي والتأخري محمودًا ومهنا 17"املقّدم مقّدما وٕاىل املؤخر مؤخرا
  :18قول الرشيف الّريض

يعيعيعيعٌٌٌٌ                                                             ِِ بببِبِ ََ ِِ ر ر ر َرَ ضضضِضِ ََ َ�َ��� ِِ ِِ ر ر ر ِرِ ا يفا يفا يفا ِيفِ ََ ذذذَذَ ََ هههَهَ ََ ى           قى           قى           قى           قََََييييْظٍْظٍْظٍْظٍ و و و َوَ يف يف يف يف محَِمحَِمحَِِمحَ ِِ ا ا ا ا ِِ ََ ذذذَذَ ََ ننننْكَْكَْكََْك ه ه ه َهَ ِِ ِِ م م م ِمِ يفيفيفِيفِ ْْ رررْرْ ََ طططَطَ ََ ِِ و و و َوَ         ....ققققََََللللْْْْيبيبيبِيبِ
، )هذا(وهو خرب مقّدم المس إالشارة ) قليب(عتىن الشاعر يف هذا البيت بتقدمي لفظ فقد ا

؛ j· يظهر الثقل )قليب(وشـبه امجل} يف حمل نصب حال للمبتدٔا ) منك(وكذا تقدمي شـبه امجل} 
هذا قليب وطريف يف محى قيظ : والر#بة عىل مسـتوى البيت اjي ظهر التقدمي والتأخري فيه، والتقدير

ٔالنه ملّا قّدم قليب وجب ٔان يقّدم وصفه بأنّه يف محى قيظ، فلو اكن : "منك، ويف ذ· يقول اخلفا�
؛ j· 19"طريف وقليب منك، مل حيسن يف الّرتتيب ٔان يؤخر قوÁ يف ر�ض ربيع والّطرف مقّدم: قال

لقي قبل ٔان يكون حماو® فالتقدمي والتأخري ٔامر منوط ªملتلكم اjي حيدد املعىن املراد ٕايصاÁ ٕاىل املت
يعّده رشطا " ابن سـنان"لتأليف أاللفاظ يف سـياقات منحرفة عن النّظام اللغوي، وهذا ما جعل 

  .لتأليف الmم وحسن وضع أاللفاظ يف مواضعها
وتظهر الغاية من هذه القضية أالسلوبية اللغوية يف املواقف الرضورية؛ اليت يلجأ فهيا  

تعبري بتغيري املواضع ٔاو لغرض �هÖم والعناية، كام ٔاّهنا ترجع ٕاىل متكّن املتلكّم الشاعر ٕاىل احلرية يف ال 
وحسن التّّرصف يف الmم، بوضع ّلك عنرص يف ) البالغة(من مقاليد الفصاحة اللفظية واملعنوية 

وخصائص لها معناها كام ٕان لها دالالهتا، "؛ وتربز بذ· كصيغة ٔاسلوبية 20املوضع اjي يقتضيه املعىن
متّزيها، مما جيعلها ظاهرة ٔاسلوبية قد جندها يف العربية عىل حنو واسع بسبب حرية تركيب السـياق 

؛ ولعّل هذا هو الباعث عىل تشّلك �سـتحسان Fى املتلقي 21"اللغوي، وحرية رتب اللكامت فهيا
 فهـي ظاهرة لغوية اjي جيد يف هذا الرتكيب الفائدة واملتعة اليت تفوق الرتكيب العادي؛ وعىل ذ·

جاملية تظهر قميهتا داخل الرتكيب، وال يقدر عىل ضبط معايريها ٕاال من العامل مبقاييس الفصاحة 
  .والبالغة الصحيحة

عن مبدٔا التقدمي والتأخري مل يرش ٕاىل احلاالت اليت يرد علهيا، ٔاو "اخلفا�"وعندما حتّدث 
ع من ٔاقوال الّشعراء الّيت يرى فهيا التّقدمي والتّأخري قد املواضع اليت يشغلها، وٕانّام ٔاشار ٕاىل مج} مواض

" ابن سـنان"ٔافسد املعىن وخرج به عن مقصوده، وما سرنكّز عليه يف هذه اFّراسة هو ما ٔاورده 
حول الّطريقة اليت اتّبعها الّشعراء يف قول الّشعر خبرق القواعد اللغوية مع مغوض املعىن وصعوبة تلقّيه 

ٔاو املسـمتع، وهذا ما تنكره البالغة اليت جتعل حسن النظم من ٔاوىل اعتباراهتا، من طرف القارئ 
وترفضه أالسلوبية اليت تقوم عىل فكرة اخلروج عن نظام اللغة ونظمها عىل وجه يسمح ªٕفادة املقاصد 
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 ٕاذا مل يراع حسن الّرتتيب اللّفظي ضاع"وحتقيق امجلال يف العبارة من خالل ترتيب أالفاكر؛ حبيث 
الّرتتيب اjّهين بسبب ذ· التّعقيد اللّفظي اjّي حاول منشؤه ٔان يثبت ¶ارة لغوية عىل حساب 

، وٕاذا اكنت أالسلوبية قامئة عىل مبدٔا �ختيار فهذا ال يعين ٔان لك اختيار هو 22"العمل أالديب
ا لكيفية �نتقاء ªلرضورة ٔاسلوب الرتباطه بعّدة جوانب مهنا املقام وحركة التعبري، فيكون بذ· رصد

  .والرتتيب النحوي داخل اخلطاب
لرشوط التّأليف اجليّد ووضع أاللفاظ يف مواضعها لبيان عدم " ابن سـنان"وعليه جاء طرح 

جدوى ت. �حنرافات اليت خترج ªملعىن عن مقصوده العام، وªلتايل بعده عن إالفادة وعن ّلك 
من ذ· اتّصافه ªلغرابة والتّعقيد واللّبس، ومن  جوانب �سـتحسان من طرف املتلقي بل أالدىه

  :23عىل هذه الظاهرة قول الفرزدق" ابن سـنان"أالمث} اليت ساقها 
بُهُ بُهُ بُهُ بُهُ                                              ِِ اراراراِرِ ََ بُوُه يُقبُوُه يُقبُوُه يُقبُوُه يُقََ 00 ِِ    12َ12َ12َ12َ ا ا ا ا00 ِهِ هّ هّ هّ ّ ِِ مممِمِ 33 بُو ابُو ابُو ابُو ا33 00 ًً              ا              ا              ا              ا00 لßاكلßاكلßاكلßًاكً ََ الß ُممالß ُممالß ُممالß ُمَمَ

44 44
ِِ النßا النßا النßا النßاسِسِسِِس ا ا ا ا ُ ِيفِ ُ يفُ ُ يفُ ُ يفُُْْْثثثثْ ِِ ا ما ما ما ِمِ ََ مممَمَ ََ         ....وووَوَ

قدمي والتّأخري ما قد ٔاحال معناه ؤافسد ٕاعرابه ٔالّن مقصوده ففي هذا البيت من التّ ": "ابن سـنان"يقول
، فقد ٔاّدى "وما مث يف النّاس 2ّ يقاربه ٕاّال مملاك ٔابو ٔاّمه ؤابوه، يعين هشاما ٔالّن ٔاª ٔامه ٔابو املمدوح

ة التّقدمي والتّأخري يف هذا البيت ٕاىل خفاء املعىن عىل الرمغ من ٔاّن ّلك لكمة من لكامته فصيحة واحض
التعبري واملعىن، ٕاّال ٔاّن التغيري اjّي حلق قواعد الّرتكيب ٔاّدى ٕاىل عدم ٔامن اللّبس وٕاىل ضعف معىن 

  :24البيت وصعوبته، ويظهر ذ· من خالل
  .بلكمة 2ّ ) ٔابوه(واخلرب ) ٔابو ٔامه(الفصل بني املبتدٔا *
  ).ٕاّال مملاك ٔابو ٔامه( بعبارة ) 2ّ (واخلرب يف لكمة ) مثل(الفصل بني املبتدٔا يف صدر البيت *
  ).ٔابوه(بلكمة ) 2ّ (واملوصوف ) يقاربه(الفصل بني الّصفة يف مج} *
* Á2ّ يقاربه(عىل املسـتثىن منه وهو ) مملاك(تقدمي املسـتثىن يف قو.(  

وجند بعض الباحثني ينّوه ٕاىل ٔاّن ٕايراد البيت عىل هذا النّحو ٕانّام هو راجع لزتامح أالفاكر يف 
ا ٔاّدى ٕاىل اختالطها؛ فقد ركّز عىل الفكرة الّيت ٔاراد ٕايصالها فمتلّكته عاطفة التعبري، ومل ذهن الفرزدق ممّ 

فانظر، : "، وعىل خالف من هذا يتجه اجلرجاين ٕاىل القول25يعر اهÖما ;يء الّرتكيب عىل هذا النّحو
ا غريبا ٔاو ٔايتصور ٔان يكون ذّمك للفظه من حيث ٕانّك ٔانكرت شيئا من حروفه، ٔاو صادفت وحشـي

سوقيا ضعيفا؟، ٔام ليس ٕاّال ٔالنّه مل يرتّب أاللفاظ يف اjّكر، عىل موجب ترتّب املعاين يف الفكر، فكّد 
وكّدر، ومنع الّسامع ٔان يفهم الغرض ٕاّال بأن يقّدم ويؤّخر، ّمث ٔارسف يف ٕابطال النّظام، وٕابعاد املرام، 

ٔان يراجع فهيا ªٌب من الهندسة، لفرط ما عادى وصار مكن رىم بأجزاء تتألّف مهنا صورٌة، ولكن بعد 
  . 26"بني ٔاشاكلها وشّدة ما خالف بني ٔاوضاعها
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وعليه، مل ينكر ٔاحد من اFارسني صعوبة هذا البيت وتعقيده اللفظي، نظرا للخلل اjي 
ن ال يشـبه ٕابراهمي ب: "اكتنفه يف تركيب ٔالفاظه، واخللط الظاهر يف صعوبة فهم معناه ٕاذ املقصود منه

هشام بن ٕاسامعيل ا�زويم يف الفضائل ٔاحد من الناس أالحياء ٕاّال 2 واحد Á ص} هبذا املمدوح 
  .27"فهو ابن ٔاخته وهو م. ٔايضا، وهو هشام بن عبد امل. بن مروان

ومع ٔاّن هذا البيت الّشعري وما س. جمراه قد الىق النقد والرفض الشديد من قبل 
نّه ٔاصبح مرضب املثل يف شدة التّعّسف واللّبس، ٕاّال ٔانّنا جند من البالغيني واFّارسني، حّىت إ 

الباحثني من حاول اFّفاع عن الفرزدق اjّي اّختذ من ظاهرة العدول عن قواعد اللّغة والتّعامل معها 
، وجاء مثاÁ عىل هذا 28"علينا ٔان نقول وعليمك ٔان حتتّجوا: "ªنسـيابية مطلقة مهنجا خاصا فهو القائل

و اjي كرس فيه النّظام دون اصطدام حاصل بني الوظائف النّحوية؛ ٔالنه اكن يف مقام بوح عن النح
عالقة القرابة الّيت ٔاوالها اكمل عنايته، وما يدّل عىل ذ· ٔاكرث هو ٔان ٔاغلب اFّارسني فهموا معانيه 

للقبح واخللط الّشديد ، وقد ٔاEر هذا البيت مجهور املتلقني اjين اعتربوه مرضª 29ومقاصده التّعبريية
و¶ام يكن من هذا أالمر ٔاو ذاك فٕان � . مما دفعهم ٕاىل ٕاعامل الفكر فيه، وحماو® حتلي وتفسريه

�جتاهني جيعل من القول ٔاداة تعبريية عن مكنو�ت لها حّق الظهور يف مسـتو�ت ختتلف بني أالخذ 
  .ة يف اFرس اللغوي ؤاحباثهوالرّد هبا من طرف السامعني، وقبل ذ· يه ٕابداعات جديد

  :30قول املتنيب –ٔايضا  –ومن أالمث} اليت ذكرها 
عُ عُ عُ عُ                                          ََ وووَوَ ْْ رررْرْ 00 اُم االاُم االاُم االاُم اال00 ََ ا الهُما الهُما الهُما الهَُمَ َ َِ َِ ييييشَشَشََش هب هب هب ِهبَِ ِِ ْْ ي ي ي يََََعععِعِ نننْنْ 00 ْْ ا ا ا ا00 نننْنْ ِِ ٍٍ        م        م        م        ِمِ ةةةٍةٍ ََ ققققََ ْْ فففْفْ ََ ُم صُم صُم صُم َصَ ِِ رررِرِ ََ املاكاملاكاملاكاملَاكَ ََ َرسُ وُ وُ وُ َوَ َرسْ َرسْ خخخْخَرسْ 00         ....اااا;ْ;ْ;ْْ;ُد اُد اُد اُد ا00

لّسمع ٔاّدى ٕاىل ثقل العبارة عىل اللسان وا) صفقة(واملعطوف عليه ) ٔاخرس(فالفصل بني املعطوف 
ٔاما قول ٔايب الطيب، جفار هذا ا;رى، وفيه تقدمي وفصل بني الص} ": "ابن سـنان"معا، وعهنا يقول 
يقصد التقدمي والفصل بني " ابن سـنان"، ولعل 31"ا;د واملاكرم ٔاخرس صفقةٍ : واملوصول وتقديره

  :دول التّايلفنوردها يف اجل" ابن سـنان"الصفة واملوصوف،  ٔاما أالمث} أالخرى اليت ذكرها 
 

املثال الشعري للتقدمي املثال الشعري للتقدمي املثال الشعري للتقدمي املثال الشعري للتقدمي 
        32323232والتأخريوالتأخريوالتأخريوالتأخري

        33333333التقدير والتعليقالتقدير والتعليقالتقدير والتعليقالتقدير والتعليق                                                                                        

        ::::يقول الشاعريقول الشاعريقول الشاعريقول الشاعر
                        ِِ للللْْْْتتتِتِ ََ وووَوَ ْْ 00طططْطْ ِِ ف ف ف فََََاااا00 تتتِتِ ِِ دددِدِ ََ دددَدَ ََ صصصَصَ

اااا ََ ßَمَ ßملßملßمل ققققََََل ََ ََ و و و َوَ ُدودُدودُدودُدوَدَ HH HHالصالصالصالص        
                        ِِ ََ ُطول ُطول ُطول ُطوِلِ ٌٌ ع ع ع عََََىلىلىلَىلَ الالالاٌلٌ ََ صصصَصَ ِِ وووِوِ

ِِ ي ي ي يََََُدومُ ُدومُ ُدومُ ُدومُ  ُدودُدودُدودُدوِدِ HH HHالصالصالصالص....        

ىل ىل ىل ىل وقلّام يدوم وصال عوقلّام يدوم وصال عوقلّام يدوم وصال عوقلّام يدوم وصال ع: : : : ، والتقدير، والتقدير، والتقدير، والتقدير))))الكوفةالكوفةالكوفةالكوفة((((تقدمي الفاعل عىل الفعل تقدمي الفاعل عىل الفعل تقدمي الفاعل عىل الفعل تقدمي الفاعل عىل الفعل ****
هذا البيت يف ªب احلديث عن هذا البيت يف ªب احلديث عن هذا البيت يف ªب احلديث عن هذا البيت يف ªب احلديث عن " " " " ابن هشامابن هشامابن هشامابن هشام""""طول الّصدود، وذكر طول الّصدود، وذكر طول الّصدود، وذكر طول الّصدود، وذكر 

: : : : قال سيبويه قال سيبويه قال سيبويه قال سيبويه رضرضرضرضورة، فقيلورة، فقيلورة، فقيلورة، فقيل: ": ": ": "املتص} ªلفعل وغري العام}، يقولاملتص} ªلفعل وغري العام}، يقولاملتص} ªلفعل وغري العام}، يقولاملتص} ªلفعل وغري العام}، يقول) ) ) ) ماماماما((((
وجه الرضورة ٔاّن حقّها ٔان يلهيا الفعل وجه الرضورة ٔاّن حقّها ٔان يلهيا الفعل وجه الرضورة ٔاّن حقّها ٔان يلهيا الفعل وجه الرضورة ٔاّن حقّها ٔان يلهيا الفعل رصرصرصرصحيا، والّشاعر ٔاوالها فعال حيا، والّشاعر ٔاوالها فعال حيا، والّشاعر ٔاوالها فعال حيا، والّشاعر ٔاوالها فعال 

ا ªملذكور، وقيل) ) ) ) الوصالالوصالالوصالالوصال((((مقّدرا، ؤاّن مقّدرا، ؤاّن مقّدرا، ؤاّن مقّدرا، ؤاّن  ا ªملذكور، وقيلّ ا ªملذكور، وقيلّ : : : : مرتفع بيدوم حمذوفا مفمرتفع بيدوم حمذوفا مفمرتفع بيدوم حمذوفا مفمرتفع بيدوم حمذوفا مفرسرسرسّرسا ªملذكور، وقيلّ
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ها ٔانّه قّدم الفاعل، ورّد ابن السـيّد بأّن البرصيني ال ها ٔانّه قّدم الفاعل، ورّد ابن السـيّد بأّن البرصيني ال ها ٔانّه قّدم الفاعل، ورّد ابن السـيّد بأّن البرصيني ال ها ٔانّه قّدم الفاعل، ورّد ابن السـيّد بأّن البرصيني ال جيجيجيجيزيون تقدمي زيون تقدمي زيون تقدمي زيون تقدمي و� و� و� و� 
و�ها ٔانّه ٔا�ب امجل} �و�ها ٔانّه ٔا�ب امجل} �و�ها ٔانّه ٔا�ب امجل} �و�ها ٔانّه ٔا�ب امجل} �مسمسمسمسية عن ية عن ية عن ية عن : : : : الفاعل يف الفاعل يف الفاعل يف الفاعل يف ششششعر وال نعر وال نعر وال نعر وال نرثرثرثرث، وقيل، وقيل، وقيل، وقيل

خرب خرب خرب خرب ) ) ) ) يدوميدوميدوميدوم((((مبتدٔا، ومبتدٔا، ومبتدٔا، ومبتدٔا، ومجمجمجمج} } } } ) ) ) ) وصالوصالوصالوصال((((، وعىل ذ· تكون لفظة ، وعىل ذ· تكون لفظة ، وعىل ذ· تكون لفظة ، وعىل ذ· تكون لفظة 34343434""""الفعليةالفعليةالفعليةالفعلية
        . . . . للمبتدأ للمبتدأ للمبتدأ للمبتدأ 

ار الصوار الصوار الصوار الصويتيتيتيت    ويرجع اخللل يف البيت ٔايضا ٕاىل التنافر احلاصل من التّكر ويرجع اخللل يف البيت ٔايضا ٕاىل التنافر احلاصل من التّكر ويرجع اخللل يف البيت ٔايضا ٕاىل التنافر احلاصل من التّكر ويرجع اخللل يف البيت ٔايضا ٕاىل التنافر احلاصل من التّكر ****
، ، ، ، ))))مرتنيمرتنيمرتنيمرتني((((، الّطاء، الّطاء، الّطاء، الّطاء))))مراتمراتمراتمرات4444((((حرف الصادحرف الصادحرف الصادحرف الصاد::::للحروف والوحداتللحروف والوحداتللحروف والوحداتللحروف والوحدات

        ).).).).مراتمراتمراتمرات3333صددصددصددصدد((((، كام تكررت مادة ، كام تكررت مادة ، كام تكررت مادة ، كام تكررت مادة ))))مراتمراتمراتمرات7777((((، الواو، الواو، الواو، الواو))))مراتمراتمراتمرات7777((((اFّالاFّالاFّالاFّال
        : : : : يقول الشاعريقول الشاعريقول الشاعريقول الشاعر

اُن اُن اُن اُن                          ََ اساساساَسَ ََ ْْ ُخر ُخر ُخر ُخَرَ تتتْتْ ََ سسسَسَ ْْ ففففََََللللََََييييْْ
    ٌ ٌِ ٌِ ٌِFِاFاFاFا ََ ََ خ خ خ َخَ نننَنَ ََ ِِ اك اك اك َاكَ         اليتاليتاليتالِيتِ

                                            ََ نننَنَ ََ ْْ اك اك اك َاكَ ذذذْذْ 44 44
ٌٌ ا ا ا ا دددٌدٌ ََ سسسَسَ 00 ا اا اا اا ا00 َ َِ َِ هبهبهبِهبَِ

اااا ََ هههَهَ ََ ريريريَريَ ِِ مممِمِ 00 ا اا اا اا ا00 ًً ففففًً ْْ يييْيْ ََ         ....سـسـسـسـََ

لبلبلبلبLLLLة اليت اكن خاF هبا سـيفا ٕاذ اكن ٔاسد ة اليت اكن خاF هبا سـيفا ٕاذ اكن ٔاسد ة اليت اكن خاF هبا سـيفا ٕاذ اكن ٔاسد ة اليت اكن خاF هبا سـيفا ٕاذ اكن ٔاسد فليست خراسان افليست خراسان افليست خراسان افليست خراسان ا: : : : التقديرالتقديرالتقديرالتقدير****
        ....ٔامريهأامريهأامريهأامريها

        ::::فهيا حاالتفهيا حاالتفهيا حاالتفهيا حاالت
        ....الثانية مقّدمالثانية مقّدمالثانية مقّدمالثانية مقّدم) ) ) ) اكناكناكناكن((((اااامسمسمسمس لـ لـ لـ لـ: : : : ٔاسدٔاسدٔاسدٔاسد----1111////أ أ أ أ 

        ....حالحالحالحال: : : : ٔامريهأامريهأامريهأامريها----2222        
        ).).).).مضري الّشأنمضري الّشأنمضري الّشأنمضري الّشأن((((مبعىن وقع مبعىن وقع مبعىن وقع مبعىن وقع : : : : اكناكناكناكن----1111////بببب
        ....مبتدٔا وخرب يف موضع خرب الّضمريمبتدٔا وخرب يف موضع خرب الّضمريمبتدٔا وخرب يف موضع خرب الّضمريمبتدٔا وخرب يف موضع خرب الّضمري: : : : ٔاسد ٔامريهأاسد ٔامريهأاسد ٔامريهأاسد ٔامريها----2222                

        ....الثّانيةالثّانيةالثّانيةالثّانية) ) ) ) اكناكناكناكن((((خرب لـخرب لـخرب لـخرب لـ: : : : سـيفاسـيفاسـيفاسـيفا: : : : ويرى الّسريايف ٔانّ ويرى الّسريايف ٔانّ ويرى الّسريايف ٔانّ ويرى الّسريايف ٔانّ 
        ....اااامسمسمسمسهاهاهاها: : : : ٔامريهأامريهأامريهأامريها                                                                                    

وّلك ذ· قبيح وز�دة تعّسف فيه ووضع أاللفاوّلك ذ· قبيح وز�دة تعّسف فيه ووضع أاللفاوّلك ذ· قبيح وز�دة تعّسف فيه ووضع أاللفاوّلك ذ· قبيح وز�دة تعّسف فيه ووضع أاللفاظظظظ    : ": ": ": "ابن سـنانابن سـنانابن سـنانابن سـنان""""يقول يقول يقول يقول 
        ....35353535""""يف غري موضعهايف غري موضعهايف غري موضعهايف غري موضعها

        ::::يقوليقوليقوليقول
    ََ ُخونُخونُخونُخوَنَ ََ ففففََ ََ    جيَْجيَْجيََْجيْ ْْ ال ال ال َالَ ْْ ُُ ُمهُ مهَ مهَ ْْ و و و َومهَ تتتْتْ ََ خخخَخَ ََ ففففََ ََ جججَجَ

مُ مُ مُ مُ  ِ ِِ ِِ ا هبا هبا هبا ِهبِِ َ َِ َِ         هبهبهبِهبَِ
            ِِ غغغغََََرررِرِ 00 ِِ اال اال اال اال00 بببِبِ ََ ََ احل احل احل احلََََسسسَسَ ٌ ع ع ع عََََىلىلىلَىلَ ٌَ ٌَ ميميميَميٌَ ِِ ششششــــِِ

يلُ يلُ يلُ يلُ  ِِ للللِِ ََ         ....36363636دددَدَ
        

ٌٌ هبم و هبم و هبم و هبم ومهمهمهمه ال  ال  ال  ال جيجيجيجيفخون هبافخون هبافخون هبافخون هبا: : : : التقديرالتقديرالتقديرالتقدير**** ْْ    ششششـميـميـميـٌميٌ         ....خفجتخفجتخفجتخفجْتْ
        ::::يف البيتيف البيتيف البيتيف البيت    ٔاسـباب العيوبٔاسـباب العيوبٔاسـباب العيوبٔاسـباب العيوب****
        ....وتقدمي وتقدمي وتقدمي وتقدمي مجمجمجمج} احلال} احلال} احلال} احلال) ) ) ) ششششـميـميـميـمي((((تأخري الفاعل تأخري الفاعل تأخري الفاعل تأخري الفاعل ----1111
        ).).).).جفختجفختجفختجفخت((((تقارب خمارج احلروف يف لكمة تقارب خمارج احلروف يف لكمة تقارب خمارج احلروف يف لكمة تقارب خمارج احلروف يف لكمة ----2222
        ....التنافر الصوالتنافر الصوالتنافر الصوالتنافر الصويتيتيتيت نتيجة تكرار احلروف يف الشطر أالول نتيجة تكرار احلروف يف الشطر أالول نتيجة تكرار احلروف يف الشطر أالول نتيجة تكرار احلروف يف الشطر أالول----3333

        ::::يقوال الشاعريقوال الشاعريقوال الشاعريقوال الشاعر
ßُه اللـ ßßـ ُه الل ßßـ ُه الل ßßـ ُه الل ß ََ ًً رس رس رس َرسَ يßةيßةيßةيßًةً ِِ عععِعِ ََ ي ري ري ري َرَ ِِ اعاعاعاِعِ ََ ُ رُ رُ رُ َرَ ْْ ريريريْريْ ََ         خخخَخَ

                             ُ ُ ُ ُ ْْ ريريريْريْ ََ خخخَخَ ََ ٌٌ و و و َوَ اماماماٌمٌ ََ شششَشَ ِِ ُه هُه هُه هُه ِهِ ــــ
يديديديدِِِِ     ِِ رررِرِ ََ ى طى طى طى َطَ ََ NNوووَوَ NNاااا ََ         ....مممَمَ

        ....ي رعية هشام ّرسه اي رعية هشام ّرسه اي رعية هشام ّرسه اي رعية هشام ّرسه اOّOOO ّ ّ ّ خري راعخري راعخري راعخري راع: : : : التقديرالتقديرالتقديرالتقدير****
        ).).).).هشامهشامهشامهشام((((وتأخري املبتدٔا وتأخري املبتدٔا وتأخري املبتدٔا وتأخري املبتدٔا ) ) ) ) خريخريخريخري((((تقدمي اخلرب تقدمي اخلرب تقدمي اخلرب تقدمي اخلرب ****
        ....- - - - ّرسه اّرسه اّرسه اّرسه اOّOOO ّ ّ ّ ––––�عرتاض �عرتاض �عرتاض �عرتاض جبجبجبجبم} م} م} م} ****
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وعليه، ميكن القول ٕاّن التقدمي والتّأخري يتعلّق ªٔالسلوب اخلاص ودراسـته، قبل ٔان يتعلّق 
وهو يعّد من ٔامه  بدراسة امجل} وتراكيهبا، وهو يرجع ٕاىل جوانب نفسـية يف معلية التحليل، كيف ال

ويبدو التقدمي "ٔابواب املتغّريات أالسلوبية نظرا ملا يكتنفه من حرية التّرصف يف املواضع والّرتب 
بذ· صبغة ٔاسلوبية خاصة لها معناها، كام ٕان لها دالالهتا، وخصائص متّزيها، مما جيعلها –والتأخري 

رية تركيب السـياق اللغوي، وحرية رتب ظاهرة ٔاسلوبية قد جندها يف العربية عىل حنو واسع بسبب ح
  .37"اللكامت فهيا

والواقع ٔان هذا الباب يتعلق ªلبحث يف أالسلوب ٔاكرث من الرتكيب نظرا ملا هيمت به من 
  .ٕايصال املعىن وقضا� التعبري

        ....اللغوي ؤاثرها االٔسلويب يف الmماللغوي ؤاثرها االٔسلويب يف الmماللغوي ؤاثرها االٔسلويب يف الmماللغوي ؤاثرها االٔسلويب يف الmم""""القلبالقلبالقلبالقلب""""ظاهرة ظاهرة ظاهرة ظاهرة / / / / 2
 تنتج عن معلية الرتتيب اللفظي للمفردات تعّد ظاهرة القلب من ٔامه املظاهر الرتكيبية اليت

اللغوية، كام ٔانه مظهر من مظاهر حتسني ٔاوجه الmم و�سـتحسان Fى القارئ ٕاذا اكن موافقا 
للمعىن املوضوع Á، وهناك اختالف بني اFّارسني ففي حني يعّده البعض مظهرا لفظيا يعىن بقلب 

  .نو� ٔالن قبوÁ مرشوط مبوافقة املعىنمواضع أاللفاظ، يعتربه البعض االٓخر مظهرا مع 
هذا، ويعّد القلب من القضا� اليت يلجأ ٕالهيا الاكتب ٔاو الشاعر لرضورة املالءمة بني ٔالفاظه 

؛ j· فهو 38"تغّري موقع اللكمة إالعرايب ّمعا جيب ٔان يكون عليه ّمما يؤّدي ٕاىل قلب املعىن"ونعين به 
غيري للمعىن وانز�ح به عن املراد، وهو ال خيتلف عن ªب مرفوض يف ٔاغلب املواضع ملا فيه من ت 

ٔان تقّدم يف "التقدمي والتّأخري ا�ّل ªملعىن، ويصطلح عليه البالغيون ٔايضا العكس ٔاو التبديل فهو 
  . 39"الmم جزءا ّمث تعكس، فتقّدم ما ٔاّخرت، وتؤخر ما قّدمت

يعمد ٕاىل "الّرتبة غري احملفوظة؛ ففيه  وينبغي ٔان نشري ٕاىل ٔاّن مفهوم القلب يلتقي مع مفهوم
مورفمي حقّه التّأخري فR جاء عن العرب فيقدمه، ٔاو ٕاىل ما حقّه التّأخري فيؤخره طلبا ٕالظهار ترتيب 

هو املعىن اjّي يتعلّق ªملؤلف واjّي يرد �مه  -كام هو مذكور–، فالّرابط 40"املعاين يف النّفس
ن مقلوª عىل مسـتوى البنية الرتكيبية؛ وهذا راجع لتعلّق الرتتيب باEٓر موافقا للرتتيب النّفيس ولو اك

ٔالنّك تقتفي يف نظمها اEٓر املعاين وترتيهبا عىل حسب ترتيب : "املعاين يف النّفس كام قال اجلرجاين
  . 41"املعىن يف النّفس
ٔاللفاظ ومن وضع ا: "فمل يعرض ٔاّي تعريف لهذه الظاهرة واكتفى بقوÁ" ابن سـنان" ٔاّما 

  ، ومثّل j· بأمث} كثرية من 42"موضعها ٔاالّ يكون الmم مقلوª، فيفسد املعىن ويرصفه عن و�ه
  :43"عروة بن الورد العبيس"بيهنا قول الّشاعر 

                                                        ََ اداداداَدَ ََ ََ ُسع ُسع ُسع ُسَعَ َªَªªª 00 ُت اُت اُت اُت ا00 ْْ دددْدْ ِِ ِِ    شَشَشََشههههِِ ينّينّينّّينِِ 00 ْْ ا ا ا ا00 ِِ ي ي ي يََََُفوُق ُفوُق ُفوُق ُفوُق ************                ففففََََللللََََوووْوْ هههِهِ ِِ تتتتِِ ََ جججَجَ ْْ ُمهُمهُمهُمهْْ ِِ ا لا لا لا لِِ ََ ََ غ غ غ غََََدددَدَ اةاةاةاَةَ ََ         ....غغغغََََدددَدَ
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                                            ِِ ايلايلايلاِيلِ ََ مممَمَ ََ ه نه نه نه نََََفففْفِيسِْيسِْيسِْيس و و و َوَ ِِ سسسِسِ ْْ فففْفْ ََ ننننََ ِِ ييييُْْْْت بُت بُت بُت ِبِ ََ يُق يُق يُق يُق ************                ففففََََدددَدَ ِِ طططِطِ 33 ا اا اا اا ا33 ََ الß مالß مالß مالß َمَ
44 44
ا آلُوُك اا آلُوُك اا آلُوُك اا آلُوُك ا ََ مممَمَ ََ         ....وووَوَ

، فّمت فيه حذف حرف اجلّر من اللكمة الثانية "فديت نفسه بنفيس:" والتقدير الّصحيح
، ٔاّما القرطاجين فقد رفض هذا القول واعتربه من )نفسه(واليت عّوضت يف اللكمة أالوىل ) نفيس(

وهذا ؤامثاÁ ال جيب ٔان يعمل عليه ٔالنّه �م خطأ عىل ما :" انتحال الشعراء ٔالشعار غريمه يقولªب 
وحيمتل ٔان يكون هذا وما ٔاشـهبه ممّا غّريه بعض الّرّواة لتقارب العبارات واشتباه بعضها ببعض، . قّدمناه

هذا البيت يتأّىت تغيري ٔاال ترى ٔاّن : فقد ينحرف ملفوظ الّروي عن ٔاصل وضعه قليال فال يشعر بذ·
جعلت فداءه نفيس ومايل، بدل : العبارة الواقعة يف صدره ٕاىل وضع يدل عىل مفهوم حصيح فيقال فيه

؛ j· فٕاّن هذا القلب ؤامثاÁ من أالساليب خال من ٔاية دالالت جاملية ٔاو بالغية 44"فديت بنفسه
  . للفصاحةتكسـبه احلسن واملزية فهو ٕاذا يفتقد ٔامه مزية ويه اكتسابه 

" ªب القلب"ٔامث} ٔاخرى اكن قد تناولها من جاء قب من العلامء يف " ابن سـنان"وقد ذكر   
  :قول املتنيبجفاء هبا يف سـياق القلب ليثبت ٔاّهنا خالية منه، ومن ذ· 

                                        ََ ْْ ال ال ال َالَ نننْنْ ََ ََ ي ي ي يََََُموُت مُموُت مُموُت مُموُت َمَ فففَفَ ْْ يييْيْ ََ ُت كُت كُت كُت كََ ْْ بببْبْ ِِ جججِجِ ََ تُُه          فتُُه          فتُُه          فتُُه          فََََعععَعَ ْْ ىتَىتß ُذقß ُذقß ُذقß ُذقْْ ىتَ ِِ ح ح ح َحىتَ قققِقِ ْْ شششْشْ ِِ ََ الع الع الع الِعِ لللَلَ ْْ هههْهْ 00 ُت اُت اُت اُت ا00 ْْ للللْْ ََ ععععََََذذذَذَ ََ قُقُقُُق؟؟؟؟    وووَوَ ََ شششَشَ ْْ ييييََََعععْعْ
45454545....        

كيف تكون املنية غري : واملراد به: "كيف ال ميوت من يعشق؟، لكنّه يرّد عىل ذ· بقوÁ: والتقدير فهيا
العشق؟؛ ٔاي ٔان أالمر اjي يقّدر يف النفوس ٔانّه يف ٔاعىل مراتب الشّدة هو املوت، وملا ذقت 

ته غري العشق، وكيف العشق فعرفت شّدته جعبت كيف يكون هذا أالمر الصعب املتفق عىل شدّ 
جيوز ٔاّال تعّم علّته حّىت تكون منا� النّاس لكّهم به، واكن هذا ٔاشـبه مبراد ٔايب الطّيب من محل الmم 

  .، وال خيرج رّده عن جمّرد ٕاجعابه ªلبيت وشّدة تأثره واملبالغة يف رشحه46"عىل القلب
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ÍÍ ÍÍοοοο §§ §§θθθθ àà àà)))) øø øø9999 $$ فذكر بعضهم ٔاّن القلب اكئن يف االٓية الكرمية جفعلت العصبة تنوء ªملفاتيح، وقد عقّب  ،47﴾∪∌∠∩    ####$$

كيف يكون وصف القلب يف الكتاب العزيز، والواجب ٔان ُجتعل الباء : "عىل ذ· بقوÁ" القرطاجين"
Áلعصبة(تعاىل  يف قوª ( ٔاعمل–للتعدية، ويكون املراد Oّلعصبة ٔاي متيلها من  -واª ٔاّن املفاحت تنوء

  .عىل االٓية" ابن سـنان"، ومبثل ذ· علّق 48"ثقلها، وهو قول الفّراء
يثبت ٔان احلا® النّفسـية للشاعر ليست  - "ابن سـنان"مما ذكره -مفثل هذه أالمث} وغريها 

ٕاذ تنتج مناذج شعرية يرد فهيا املعىن خليطا من أاللفاظ واملشاعر؛ jا فٕاّن مثل دامئا حمّل اسـتقرار؛ 
الوارد يف هذه أالمث} مرفوض معوما كونه يبتعد عن الغاية أالساسـية من ظاهرة " القلب"هذا 

اليت يسـتعملها ا�اطب للرضورة، ٔاو للتقدمي والعناية و�هÖم، وهو اjي يسمح بفتح جمال " القلب"
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لتّأويالت، واسـتعامل اخليال من طرف املتلقي اjي يرسح بذهنه حماوال الكشف عن حفوى هذه ا
  .الّرسا®، وفهم وظائفها اليت ٔانشأت ٔالجلها

ٕاًذا، فأمهية مثل هذه القضا� تربز يف حتديد اFالالت املنوطة جبم} اخلطاب من خالل    
سعيا وراء ٕاحراز اFّال® املطلوبة؛ ت. اFّال® اليت  ٕاعادة ترتيب ٔالفاظها املنقو® مبعانهيا أالصلية،"

تسـتدعي ٔان متثل ّلك لكمة يف امجل} دورا يف تمتة املراد، ال ªستيفاء هذه اللكامت رشوط البناء 
؛ j· فقد 49"حفسب، وٕانّام بتفاعلها يف هذا البناء، فتسـتقر حيث يتطلّب املعىن، وتسـتدعي اFّال®

، نظرا ملا يكتنفها من 50)التّالعب ªللغة(ªالصطالح عىل مثل هذه الظواهر بـقام بعض أالسلوبيني 
  .ترصف وحتويل وتبديل عىل مسـتوى الوحدات اللغوية

عندما ٔاشار ٕاىل هذه الظواهر اللغوية مل يرسد جاملياهتا ٔاو احلاالت اليت " ابن سـنان"و
غاية يف الصعوبة والتعقيد، ومثل هذا تتلبّسها، بل حتّدث عن خرو�ا ٕاىل احنرافات جتعل من املعىن 

أالمر يتناىف مع معايري الفصاحة العربية؛ j· فقد ركّز يف كتابه عىل ٔامه قضا� الرتكيب اليت لها ٔان 
تنحرف عن اللغة مع اسـتقصاء جوانب إالبداع فهيا برشط ّحتقق عنرص إالبالغ اjي هو مدار العملية 

ابن "ٔالسلوبيات اللسانية ٕاىل رصدها داخل لك خطاب؛ ذ· ٔان التّواصلية، ويه الغاية اليت تسعى ا
عندما قام ªسـتقراء هذه القضا� عىل حنو من المتيزي بني أالساليب اجليّدة والّرديئة قد ٔادرك " سـنان

دورها داخل الرتكيب، ٕاّال ٔاّن املمتعن فهيا جيد ٔاّهنا ذات ٔابعاد ٔاسلوبية تعبريية وجاملية، تسعى ٕاىل 
  .ىن يف ٔاهبـى صورةجتسـيد املع

        ::::ظاهرة احلشو بني امجلالية و�عرتاضظاهرة احلشو بني امجلالية و�عرتاضظاهرة احلشو بني امجلالية و�عرتاضظاهرة احلشو بني امجلالية و�عرتاض/ / / / 3333
عن مفهوم احلشو ؤاكّد عىل ٔاّال يكون يف الmم مثل هذه الظواهر " ابن سـنان"حتّدث 

ومن وضع أاللفاظ موضعها ٔاال تقع اللكمة حشوا، ؤاصل : "حىت يمت فهم املقاصد وٕادراك املعاين يقول
الوزن ٔاو تناسب القوايف وحرف الّروي ٕان اكن الmم منظوما، احلشو ٔان يكون املقصد هبا ٕاصالح 

؛ ٔالن 51"وقصد الّسجع وتأليف الفصول ٕان اكن الmم منثورا من غري معىن تفيده ٔاكرث من ذ·
غرض احلشو يمتثل يف إالحا® عىل معلومة زائدة قصد تقدمي الفائدة هبا، ٔاو التذكري هبا، ٔاو إالحا® ٕاىل 

ياق القول أالمر اjي قد حيدث اخللط يف ذهن القارئ اjي حياول المتعن يف ٔامور ال تتعلّق بسـ 
  .سـياقات اخلطاب طلبا السـتجالء املعاين احلقيقية وتلمس إالفادات اخلطابية

ونشري ٕاىل ٔان بعض الباحثني قد عابوا القول بذ· خاصة فR يتعلق ªلنوع أالول ٕاذ كيف 
تأثري يف جامليات الmم، ومع املزا� اليت يضيفها ّمث يسّمى يكون هذا الرضب من اللغة ذو فائدة و 

، ومن هؤالء عبد القاهر اجلرجاين اjي ٔاومأ بفكرة رفض هذه الظاهرة اليت تعمتد اخللط "حشوا"
ؤاما احلشو فٕانّام : "واخللو من الفائدة واكن وروده يف السـياق كعدمه، بل قد يرد ويفسد املعىن يقول
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َل منه بعائدة، ولو ٔافاد مل يكن حشوا، ومل يدع لغواكره وذّم ؤانكر الٔ  وقد ...نه خال من الفائدة، ومل َحتْ
تراه مع ٕاطالق هذا �مس عليه واقعا من القبول ٔاحسن موقع، ومدراك من الرىض ٔاجزل حظ، وذاك 

 مثل ٕالفادته ٕا�ك عىل جميئه جميء ماال معّول يف إالفادة عليه، وال طائل للسامع Fيه، فيكون مث
احلسـنة تأتيك من حيث مل ترتقهبا، والنافعة ٔاتتك ومل حتتسـهبا، وربّام رزق الطفيّيل ظرفا حيظى به 

  .52"حّىت حيّل حمل أالضياف اjي وقع �حتشاد هلم، وأالحباب اjين وثق ªٔالنس مهنم وهبم
نه يعمل عىل فالنوع أالول مهنا ذو فائدة عظمية الٔ " ابن سـنان"ٔاّما عن أالنواع اليت ذكرها 

كرس ٔافق انتظار القارئ من خالل ٕاحالته ٕاىل عنارص لغوية قد يرى ٔاهنا خارجة عن مضمون النّص، 
  .لكن رسعان ما يدرك ٔانّه لوالها ملا اسـتقام الmم وملا جاء عىل ذ· النّحو

مبصطلح " احلشو املؤثر يف الmم حسـنا وطالوة"وهناك من يصطلح عىل مفهوم 
امجل} �عرتاضية اليت تقف يف حدود اخلطاب وتقطع ٔافاكر القارئ مث تعيد وصلها  ، ٔاو53"�عرتاض"

بعد ٔان ٔاّدت غرضها املراد، وجعل الغرض من �عرتاض ز�دة املعىن ومتامه، ٔاما الغرض من احلشو 
" احلشو الوظيفي"فهو ٕاقامة الوزن فقط، ولقد مسيت هذه الظاهرة يف اFرس أالسلويب املعارص بـ

يضفي عىل النص بعدا جامليا وٕامتاعيا يرس القارئ خاصة يف النصوص الرديئة نظرا ملا حيدث  اjي
  . فهيا من كرس ٔافق �نتظار وٕاحداث اFّهشة واملتعة

  ": ": ": ": ابن سـنانابن سـنانابن سـنانابن سـنان""""عند عند عند عند " " " " احلشواحلشواحلشواحلشو""""ٔانواع ٔاسلوب ٔانواع ٔاسلوب ٔانواع ٔاسلوب ٔانواع ٔاسلوب *
        ::::احلشو املفيد يف اخلطاباحلشو املفيد يف اخلطاباحلشو املفيد يف اخلطاباحلشو املفيد يف اخلطاب/ / / / 1111                            

        ::::نا وطالوةنا وطالوةنا وطالوةنا وطالوةاحلشو اjي يزداد به الmم حسـ احلشو اjي يزداد به الmم حسـ احلشو اjي يزداد به الmم حسـ احلشو اjي يزداد به الmم حسـ - - - - أ أ أ أ                                                                             
  :54مثاÁ قول الشاعر ابن ملجم

                                                                            ََ نينينيَنيَ ِِ انانانانِِ ََ ßَمَ نß الثßمنß الثßمنß الثßمنß الث 44 44
اااا- - - - اااا ََ هتُهتُهتُُهتََ ْْ ّغّغّغّْغْ ِِ بُلبُلبُلبُِلِ ََ انانانانِِِِ                            - - - - وووَوَ ََ ََ ُُ ُمجُ مجْ مجْ ََ تُر تُر تُر تُْرمجْ ىلىلىلَىلَ

44 44
ي اي اي اي ا ِِ عععِعِ ُت ُت ُت ُت مسَْمسَْمسََْمسْ ْْ جججْجْ ََ وووَوَ ْْ حححْحْ 00 ْْ ا ا ا ا00         ....ققققََََدددْدْ

كامل الوزن ومتامه، يضاف ٕاىل ذ· تضمهنا معىن اFّعاء  -وبلّغهتا–ٕاذ تمكن فائدة اللفظة 
Áعاء ملن خياطبه " وبلّغهتا: "بطول العمر، فقوFمج} معرتضة بني امس ٕان وخربها، قصد الشاعر هبا ا

اسـتدرارا لعطفه عليه، وجيدر التنبيه ٕاىل ٔان الواو السابقة للجم} �عرتاضية ليست واو احلال وال 
، وٕاذا ما نظر� ٕاىل تأويل امجل} بعد حذف امجل} �عرتاضية  55"�عرتاض) واو(العطف، وٕامنا يه 

ّن معناها ال يكمتل ٕاّال ªٕيراد هذه امجل} اليت تدّل عىل كرب سـنّه، وذ· عىل خالف ما نراه يف وجد� أ 
البيت التايل اjي تتضح معانيه دون حاجة ٕاىل ٕايراد امجل} �عرتاضية، ومن أالمث} أالخرى قول ٔايب 

  :56الطّيب
                                                                    ٍٍ بببٍبٍ ِِ رّرّرّّرِِ ََ ََ ُمج ُمج ُمج ُمَجَ اراراراَرَ ََ ققققََ ِِ تتتتِِ ْْ ا احا احا احا اْحْ ََ ننننْْْْييييََ HH HHFُر اFُر اFُر اFُر ا ِِ قققِقِ ََ تتتتََ ْ َْ َْ حتحتحتَحتَْ ََ هيهيهيهيََََا ا ا ا                     وووَوَ ِِ ا فا فا فا ِفِ ََ ى ُلكß مى ُلكß مى ُلكß مى ُلكß َمَ ََ ااااشَشَشََشاكاكاكاكََََ    ––––ييييََََرررَرَ ََ حححَحَ ََ اااا    ----وووَوَ ََ ييييََ ِِ         .  .  .  .  ففففََََانانانانِِ
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ٔالّن حاشاك ها هنا لفظة مل تدخل ٕاّال لكامل الوزن؛ ٔالنّك ٕاذا قلت    ": "ابن سـنان"يقول 
احتقار جمّرب يرى لك ما فهيا فانيا اكن �ما حصيحا مسـتقR، فقد ٔافادت مع ٕاصالح الوزن دعاء 

ٕاطناب ªالعرتاض وهو " -حاشاك–، وقوÁ 57"ول ابن ملجمحسـنا للممدوح يف موضعه، ومث ق
، واحلقيقة ٔان ما تضفيه مثل هذه أالساليب من القطع يف وصل أالفاكر وامجلل 58"حسن يف موضعه

بعضها ببعض يتجاوز يف بعض أالحيان ما حتدثه من ٕاصالح للوزن، ٔاّما من �ة ٔاخرى فهـي حّث 
        .يف دالالهتا للقارئ عىل حماو® ترتيب املعاين والبحث

  :احلشو اjي يفسد وينقص يف املعىناحلشو اjي يفسد وينقص يف املعىناحلشو اjي يفسد وينقص يف املعىناحلشو اjي يفسد وينقص يف املعىن- - - - بببب
  :59مثاÁ قول املتنيب

                                            ََ يبيبيبيَبَ ِِ دددِدِ NN NNت ت ت تََََاااا ََ لللَلَ ْْ ٍٍ ق ق ق قََََببببْْ يبيبيبيٍبٍ ِِ دددِدِ 00 ِِ ا ا ا ا00 َالالالاِلِ َِ َِ هتهتهتِهتَِ ْْ ََ اك اك اك اْكْ لللَلَ ْْ ًً      ق      ق      ق      قََََببببْْ الالالًالً ِِ تـهتـهتـهتـهِِ ْْ اُذ ُمكاُذ ُمكاُذ ُمكاُذ ُمْكْ ََ تتتتََ ْْ سـسـسـسـْْ 33 ََ امل امل امل املَ.َِ.َِ.َِِ.ُ االُ االُ االُ اال33 عععَعَ ََ رررَرَ ْْ عععْعْ ََ         ....تتتتََََرررَرَ
انتقاال  ؛ ٔالن فهيا)امل.( حشو ٔاحدث اختالال يف املعىن؛ نظرا لورودها بعد لفظة  -أالسـتاذ–فلكمة 

ٕاىل رتبة ٔادىن عىل الرمغ من ٔاّن غرض البيت اكن ) طبقية، ملكية، سـياسـية، اجÖعية(من رتبة ٔاعىل
  .مدحا وتعظR للممدوح؛ j· فاحلشو هنا ٔاخّل بغرض البيت ومعناه

  :60ومثاÁ ٔايضا قول املتنيب
                                                            ِ ِْ ِْ ربربربْربِْ ََ صصصَصَ ََ ى             وى             وى             وى             َوَ ََ النßدالنßدالنßدالنßَدَ ََ ِِ و و و َوَ اعاعاعاعََََةةةِةِ ََ َجَ ßجلش ßجلش ßجلش ßلش ِِ ََ ل ل ل لِِ لللَلَ ْْ ََ ف ف ف فََََضضضْضْ ِِ    ففففََََالالالَالَ اُء اُء اُء اُء شَشَشََشُعوبُعوبُعوبُعوِبِ ََ ققققََ ِِ ََ ل ل ل لِِ الالالالََ ْْ         ****.... الف الف الف الفََىتََىتََىتََىت ل ل ل لََََوووْوْ

هنا حشو ٔاخل مبعىن البيت؛ حيث ٕان يف الشجاعة دفاع عن النّفس وحرص عىل  -الندى–فلكمة 
) الندى(حياهتا، ويف الصرب موا�ة خلطوب احلياة ومتسك هبا، وّلك ذ· هيلكه املوت، ٔاما لفظة 

وهو ٔامر محمود يف حا® هناية احلياة وتقبل فكرة  )الكرم واجلود وبذل املال(واليت تعين يف هذا القول 
كيف ال ٔابذل :     "املوت، بل هو ٔامر مسـتحب جيد امليت اEٓره بعد انهتاء حياته فيتساءل إالنسان

  .61"ماال ٔابقى Á؟
  :احلشو اjّي ال يؤثر يف الmم، ويكون دخوÁ فيه احلشو اjّي ال يؤثر يف الmم، ويكون دخوÁ فيه احلشو اjّي ال يؤثر يف الmم، ويكون دخوÁ فيه احلشو اjّي ال يؤثر يف الmم، ويكون دخوÁ فيه ككككخروجه منهخروجه منهخروجه منهخروجه منه////2222

  :62ومن ٔامثلته الشعرية قول ٔايب متام
اُه اُه اُه اُه                                          ََ ببببُْْْْت نُت نُت نُت نََََدددَدَ ََ ذذذَذَ ََ ِِ        ––––جججَجَ تتتِتِ ْْ ََ الّسب الّسب الّسب الّسبْْ ةةةَةَ ََ وووَوَ ْْ ددددِِِِ        - - - - غغغغََََدددْدْ ِِ ائائائائِِ ََ صصصَصَ ََ ي القي القي القي القََ ِِ ييييْْْْدددِدِ 00 َ ا ا ا ا00 َْ َْ ا با با با بََََنينينيْنيَْ ًً يعيعيعيًعً رß رß رß رß رصَِرصَِرصََِرصِ ََ ًً     ف     ف     ف     فََََخخخَخَ ببببََََةةةًةً ْْ ذذذْذْ ََ         ....جججَجَ
حشو يف الmم ال فائدة ترb من ورائه ٕاذ ال هيم اليوم اjي ٔاعطي فيه ) غدوة السبت(جفم} 

 الواحد Fى املتلقي الشاعر عطية من املمدوح، ولك أال�م ذات دال® واحدة يف إالخبار عن املعىن
  .وٕان فرق ذ· مع ا�اطب، وفائدته الوحيدة تمكن يف تصحيح الوزن

مفثل هذا احلشو اjي يقع : "معاجلا هذه الظاهرة معاجلة نقدية ٔاسلوبية" ابن سـنان"يقول 
، ّمث ٔاشار ٕاىل بعض 63"وال تعرض يف ذكره فائدة ٕاّال ليصح الوزن وهو عيب فاحش يف هذه الصناعة

ت اليت ترد فهيا ّلك من ٔامىس ؤاصبح ؤاخواهتام حشوا، ومقياسها مجيعا هو النظر يف مدى احلاال
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ٔاصبحنا مغريين عىل بين : "حتقيق الفائدة يف الmم وامجلال ٔاو املزية اليت ٔاضافهتا، ومن ذ· قوهلم
قوÁ ؛ فهذا قول حصيح وهو دليل عىل ٔاّهنم مل يكونوا قد ٔاغاروا علهيم مساءا، ومث 64"فالن

θθθθ####﴿::::تعاىل ßß ßßssss tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù    ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû    öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ    šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏWWWW≈≈≈≈ yy yy____    ∩∩∩∩∉∉∉∉∠∠∠∠∪∪∪∪﴾65656565ٔالن ٔامر هللا وقع ليال، ومن أالمث} اليت ال     ؛؛؛؛

  .66ٔاصبح العسل حلوا، وهذا دليل عىل ٔانه قد ٔامىس غري ذ· وهذا مسـتحيل: يصح فهيا ذ· قولنا
سلوبية يف التأليف وحسن فتحليل ابن سـنان هنا حتليل نقدي ٔاسلويب هيدف لتبيان مظاهر امجلالية االٔ 

�ختيار من خالل مقارنة الfذج الشعرية برتاكيب القرآن الكرمي ٔابلغ مناذج البيان العريب، ليني كيفية 
  .�ختيار والتأليف السلمي واملفيد تركيبا وٕايقاعا وجامال

  :ةةةةــــممممــــاتاتاتاتــــــــــــــــــــــــخخخخ
اليت حبثت فهيا البالغة  وعليه ميكننا القول ٔان قضا� الرتتيب والرتكيب من ٔامه القضا�

 "ريفاتري"العربية،وعاجلها ابن سـنان بكيفية تتقاطع مع ما تبحثه فهيا أالسلوبية، فنجد 
)MMMM.R.R.R.Reffeffeffeffaaaatterretterretterretterre((((  مثال يعرب عن أاللفاظ اليت تدخل يف امجل} ومتنحها قدرة انز�حية تشلك مسلاك

وة أالسلوبية من ٕادخال عنرص غري متوقّع تنتج الق"؛ حيث )السـياق أالسلويب(ٔاسلوبيا ممّزيا مسّميا ٕاّ�ه 
، وهذا جار 67"ٕاىل منوذج؛ فالسـياق أالسلويب يتكون من منوذج لغوي يكرسه بغتة عنرص ال يتنبأ به

يف حا® �حنراف العادية اليت تظهر هبا مقاصد الmم، ووضوح أالفاكر ٕاضافة ٕاىل ٕاEرة املتلقي من 
هنا امجل}، وهو ما ال يتوافر مع أالمث} اليت ذكر�ها والّيت خالل إالحياءات واFالالت اليت تعرب ع

  .خرجت عن ّلك جاملية لغوية
يف هذه الظاهرة جند ٔانّه ال يتفق كثريا مع املباحث أالسلوبية " ابن سـنان"ومن خالل آراء 

ية اليت تدعو ٕاىل ٔان يكون اخلطاب صورة تعبريية جديدة ذات وقع عىل القارئ، لكنّه ال يرفض القض 
  . جبملهتا، بل يرفض الرتكيب اjي خيّل ªملعىن

        
    
    
    
        
        
    
    
        



  نور الهدى حسـين/ د                                         ...)ه664ت(البن سـنان اخلفا�"رس الفصاحة"القضا� الرتكيبية يف كتاب 

 2018جانفي                                127                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

    ::::واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر     هوامـــــهوامـــــهوامـــــهوامـــــشششش    الـ الـ الـ الـ 
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